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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในอดี ต ที่ ผ่ า นครอบครั ว ในสั ง คมไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นครอบครั ว ขนาดใหญ่ ซึ่ ง จะ
ประกอบด้ วย ปู่ย่า ตายาย รวมทังพ่
้ อและแม่อยู่ด้วยกันทาให้ เกิดเป็ นครอบครัวที่มีความใกล้ ชิด มี
ความผูกพันและเกิด ความรู้ สึ กอบอุ่นเมื่อ อยู่กับ ครอบครัว แต่ปัจ จุบันครอบครัว ในสัง คมไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยจากนอกเมืองเข้ ามาสร้ างครอบครัวในเมืองมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้ สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ ครอบครัว
หลายครอบครัวในประเทศไทยต้ องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ในทุก ๆ ด้ านของชีวิตไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
ครอบครัว ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม พบว่าในครอบครัวหลายครอบครัวไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั
เกิดเป็ นปั ญหาทะเลาะกันในครอบครัวส่งผลเกิดการหย่าร้ างในประเทศไทยอย่างมากมาย โดย
จากสถิติของครอบครัวส่วนใหญ่ในประเทศไทยพบว่ามีอัตราการการหย่าร้ างที่เพิ่มมากยิ่งขึ ้นใน
ทุกปี อัมพร เบญจพลพิทกั ษ์ (2557) กล่าวว่า ปัจจุบนั ทังในต่
้ างประเทศและในประเทศไทยพบว่า
พ่อแม่เลีย้ งเดี่ยวมีโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ ้นจากสถิติเมื่อ 10 ปี ที่แล้ วคู่รักที่ จดทะเบียนสมรสกัน 5 คู่
จะมีค่ทู ี่อย่าร้ างกันเพียง 1 คู่เท่านัน้ แต่ในปั จจุบันพบว่าคนรักที่จดทะเบียนสมรสกันกว่า 1 ใน 3
หย่าร้ างกัน และจากสถิติจาก กรมการปกครอง (2560) ได้ สรุ ปสถิตการหย่าร้ างของไทยจานวน
121,617 คู่ ซึ่งมากกว่าในปี พ.ศ. 2559 อยู่ประมาณ 3,000 คู่ และมีแนวโน้ มจะเพิ่มขึน้ อย่า ง
ต่อเนื่อง การหย่าร้ างในสังคมไทยยังส่งผล ทาให้ เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยสาเหตุที่
ทาให้ เกิดการเกิดครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2557) ได้ กล่าว
ไว้ ว่าการที่ประเทศไทยเกิดครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ ้นมากจากหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น
การที่พ่อแม่เสียชีวิต การแยกทางกันทังในกรณี
้
ที่จดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส การละ
ทิ ้งโดยไม่บอกกล่าว ปัจจัยเหล่านี ้ล้ วนเป็ นปัจจัยที่ส่งผลที่ทาให้ เกิดครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวและส่งผล
ทาให้ เกิดปัญหาด้ านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ดั ง นั น้ หนึ่ ง ในปั ญ หาหลั ก ที่ ต ามมาของปั ญ หาครอบครั ว ครั ว เลี ย้ งเดี่ ย ว คื อ การที่
ครอบครัวบิดาหรื อมารดาต้ องเลีย้ งลูกคนเดียวทาให้ ภาระเพิ่มมากยิ่งขึน้ รายจ่ายที่มากขึ ้นกับ
รายรั บ ที่ เ ท่ า เดิ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ ครอบครั วเป็ นอย่ า งมาก ศิ ริ รั ต น์ แอดสกุ ล (2553)
ได้ ก ล่ า วถึ ง ผลกระทบของครอบครั ว เลี ย้ งเดี่ ย วเกิ ด ได้ ทัง้ ต่ อ ตัว บิ ด า มารดารวมทัง้ บุ ต รโดย
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ผลกระทบที่เกิดกับบุตรคือเด็กจะไม่สามารถปรึกษาหรือได้ รับคาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้ อง
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่เลี ้ยงลูกเดียวอีกทังยั
้ งพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงจะมีพฤติกรรม
เป็ นต่ากว่าวัยของตนเอง สุชา จันทน์ เอม (2542) ยังกล่าวว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยง
เดี่ยวหรือครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้ อยู่ด้วยกันว่า เด็กเหล่านี ้จะขาดการดูแลที่ดี ขาดความอบอุน่
และได้ รับความรักไม่เต็มที่ เด็กจะรู้ สึก ไม่ปลอดภัยและรู้ สึกเดี่ยวดาย (Isolation) ทาให้ เด็กเกิด
ความตึงเครี ยด และเมื่อเด็กเกิดความรู้ สึกไม่สบายใจเด็กจะไม่สามารถจัดการความรู้ สึกนัน้ ได้
อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กได้ ต้องเจอกับเหตุการณ์ด้านลบที่เข้ ามากระทบทางจิตใจเด็กจะไม่สามารถ
ขจัดความรู้ สึกหรื อจัดการความรู้ สึกเหล่านัน้ ได้ จากงานวิจัยของ มาริ มา (Malima, 2017) ได้
ทาการศึกษา ผลของการเลีย้ งดูบุตรเดี่ยวที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมในเมือง
อารู ชาประเทศแทนซาเนีย พบว่า การเลี ้ยงดูบุตรที่อยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวส่งผลด้ านลบต่อต่อ
นักเรียนมากกว่านักเรียนที่อยู่ในครอบครัวครัวปกติและหนึ่งในปัญหาด้ านลบ คือการปรับตัว จาก
งานวิจยั และผลกระทบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา แสดงให้ เห็นนักเรี ยนที่อยู่อาศัยในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
จะเกิดผลกระทบด้ านลบมากมายแล้ วทังผลกระทบที
้
่สาคัญต่อนักเรี ยนคือ ความสามารถในการ
ปรับตัว หรือความหยุ่นตัว
จากปั ญหาความหยุ่นตัว ดังที่กล่าวมา มีนักวิชาการจานวนมากได้ ทาการศึกษาและให้
ความหมายของความหมายของ อาทิเช่น อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ (2553) ได้ กล่าวถึงความหมาย
ของความพลั ง จิ ต ใจหรื อ ความหยุ่ น ตั ว (Resilience) เป็ นกระบวนการในการฟื ้ น ตั ว และ
ความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้ องพบเจอกับปั ญหาและอุปสรรคของชีวิต รวมทังสถานการณ์
้
ต่าง ๆ ที่มากระทบต่อจิตใจ และ American Psychological Association (2018) ยังได้ กล่าวถึง
ความหยุ่นตัว (Resilience) ไว้ ว่า คือความสามารถในการอดทนกับปัญหาหรือความรู้ สึกด้ านลบที่
เข้ ามากระทบต่อความรู้ ของตนเองได้ โดยสิ่งที่ช่วยเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของเด็ก คือต้ องทาให้
เด็กเข้ าใจและสามารยอมรับในสิ่งตนเอง พอใจในสิ่งที่ตนเองมี รู้ สึกภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี ไม่
เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและทาให้ ตนเองรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าในตัวลดน้ อยลงไป สิ่งที่ตนเองเป็ นเพื่อให้
ตนเองเข้ าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไป และสิ่งที่
ตนเองสามารถทาได้ คือต้ องรับรู้ ถึงความสามารถของตนเองว่าตนเองมีประสิทธิ ภาพหรื อ ความ
ถนัดด้ านใด การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวจะช่วยบุคลสามารถอดทนต่อสถานการณ์ที่ส่งผลด้ านลบ
ต่อ ความรู้ สึกของตนเองได้ อย่างอย่างมีประสิทธิ ภาพและสามารถอาศัยอยู่ในสังคมได้ อ ย่างมี
ความสุข โดยองค์ ป ระกอบของพลัง สุขภาพจิต หรื อ ความหยุ่น ตัว (Resilience) กรมสุภาพจิต
(2555) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของความหยุ่นตัว ไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ ด้ านความทนทานทาง
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อารมณ์ (พลังอึด) คือ ความสามารถในอดต่อ เหตุการณ์ ที่เข้ ามากระทบจิตใจ สามารถจัดการ
อารมณ์และความเครี ยดของตนเองได้ ไม่คล้ อยตามอารมณ์ องค์ประกอบที่ 2 ด้ านกาลังใจ (พลัง
ฮึด) เป็ น การมีกาลังใจทัง้ กาลังใจที่เกิดจากตนเองและเกิด จากภายนอกและสามารถนากาลังใจ
เป็ นแรงผลักดันไปสู้เป้าหมายที่ตัง้ ไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และองค์ประกอบสุดท้ าย ด้ านการ
จัดการปั ญหา (พลังสู้) เป็ นความสามารถจัดการปั ญหาที่เกิดขึน้ สามารถประเมินปั ญหาและ
สามารถวางแนวทางในการจัดการปั ญหาที่เกิ ดขึ น้ มานัน้ ได้ อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีทางออกที่
หลากหลายที่ใช้ ในการแก้ ปัญหา
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวสามารถทาได้ หลายวิธีหนึ่งในวิธีที่สาคัญที่จะช่วยเสริมสร้ าง
ความหยุ่นตัวคือการให้ คาปรึกษากลุ่ม พนม ลิ ้มอารี ย์ (2548) ได้ กล่าวถึงการให้ คาปรึกษากลุ่ม
มุ่งเน้ นที่ช่วยให้ บุคคลที่เข้ ารับการให้ คาปรึกษากลุ่ม ได้ สารวจตนเอง รู้และเข้ าใจตนเอง กล้ าเผชิญ
กับปั ญหาที่เกิดขึน้ สามารถปรับปรุงตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนา
ทัศนคติเจตคติ ข้ อบกพร่องของตนเองได้ รวมทังสามารถแก้
้
ไขปัญหาและรับมือกับปัญหาที่เข้ ามา
ส่งผลกระทบต่อความรู้ สึกของตนเองได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยมีความ
ประสงค์ใช้ การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อ เสริ มสร้ างความหยุ่นตัวเพื่อให้ นักเรี ยนสามารถอดทนและ
ปรับตนเองให้ อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข จากงานวิจยั วัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มที่
จะช่วยเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวและงานวิจยั ของ ดวงฤทัย นาสา (2557) ได้ ทาการศึกษาผลของ
การให้ คาปรึกษากลุ่มที่มีต่อความหยุ่นตัวด้ านการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีความหยุ่นตัวเพิ่มมากขึน้ หลังจากได้ การให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ นา
กระบวนการให้ คาปรึกษามาเสริมความหยุ่นตัวให้ นกั เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การให้ คาปรึกษากลุ่มเสริมสร้ างความหยุ่นตัวในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว เป็ นกระบวนการที่
ทาให้ นกั เรียนสามารถอดทนกับเหตุการณ์ด้านลบที่เข้ ามาส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนได้ มากยิ่งขึน้
โดยจุด มุ่ง หมายของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความหยุ่ น ตัว ของนัก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ น
ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว คือร่วมกันหาแนวทางพัฒนาความคิด ทัศนคติ และช่วยส่งเสริมให้ นกั เรี ยนที่
อาศัยอยู่ในครอบครอบเลีย้ งเห็นคุณค่าแห่งตน ดารงอยู่ในสังคมได้ อยู่อย่างมีความสุข โดยผู้ให้
ค าปรึ ก ษาต้ องใช้ เทคนิ ค ในการให้ ค าปรึ กษา เช่ น การฟั ง การเงี ย บ การทวนซ า้ การสะท้ อ น
ความรู้สึก การสรุปความ การให้ กาลังใจ การถามทังค
้ าถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด โดยนาทักษะ
เหล่ า นี ม้ าใช้ ประกอบกระบวนการให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งมี มี ร ะบบและถู ก ต้ อ งตามขั น้ ตอน
ฐิ ชารัศม์ พยอมยงค์ (2554) ได้ ทาการศึกษาการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
และเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวตามแนวทฤษฎีของ Rogers ในกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสพบว่านักเรี ยน
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หลังจากนักเรียนเข้ าร่วมการให้ ให้ คาปรึกษากลุ่มนักเรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่น
ตัวเพิ่มมากยิ่งขึน้ กมลทิพย์ ฐิ ตินันทพันธุ์ (2554) ได้ ทาการศึกษาและทาการทดลองผลของการ
ใช้ กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่ม ความหยุ่นตัว หรื อ พลังสุขภาพจิต (Resilience) โดยการใช้ กิจกรรมกลุ่ม
พบว่าหลังจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาระดับของพลังสุขภาพจิตเพิ่มขึน้ ได้ แ ละ
จากการงานวิจัยดังกล่า ว ทาให้ เห็นว่า พลังของกลุ่มมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้ างความหยุ่น ตัว
(Resilience)

จากการเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวในนักเรี ยนที่อ าศัยอยู่ในครอบครัวครัวแม่เลีย้ งเดี่ยว
พบว่าจากวิจยั ของ ธันย์ชนก ศิริสขุ ชัยวุฒิ (2542) การศึกษารายกรณีนกั เรียนชันม
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่มีปัญหาการปรับตัวกับเพื่อน โรงเรี ยนเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
พบว่าจากได้ ศึกษานักเรียนที่ปัญหาด้ านการปรับตัว จากกรณีศึกษาทัง้ 3 กรณี มีจานวน 2 กรณีซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับบิดาไม่ดี และบิดาไม่ค่อยอยู่บ้า น ทาให้ นักเรี ยนเกิดพฤติกรรมด้ านลบเช่น ไม่
ค่อยพูดกับเพื่อน มีอาการซึมเศร้ า ขาดกาลังใจในการพัฒนาตนเอง ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ไม่
มั่นใจในตนเอง และปั ญหาอื่นอีกมากมาย ผู้วิจัยได้ ให้ ความสนใจในการที่พัฒนาความหยุ่น ตัว
ให้ กับนักเรี ยนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เนื่ อ งจากเป็ นช่วงที่จ ะต้ อ งพัฒนาตนเองและต้ อ ง
ปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมใหม่ สภาพแวดล้ อมใหม่ ทังให้
้ ส่วนของเพื่อน การดาเนินชีวิตและอื่นๆอีก
มากมาย
ด้ วยเหตุนีผ้ ้ วู ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการเสริ มสร้ างความหยุ่นตัว ของ
นักเรี ยนในครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวโดยการใช้ การให้ คาปรึกษากลุ่ม ที่ช่วยให้ นักเรี ยนสามารถเข้ าใจ
ตนเอง รู้ จักศักยภาพและความสามารถของตนเอง ภูมิใจในตนเอง มีแนวทางในการจัดการกับ
อารมณ์ ด้ านลบที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ตนเองรวมทั ง้ สามารถวางแผนเป้ า หมายในชี วิ ต ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ เมื่อนักเรี ยนสามารถวางแนวทางต่าง ๆ ได้ แล้ วจะผลให้ อ นาคตนักเรี ยนสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตของนักเรียนได้ ต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ความหยุ่นตัวของนักเรียนครอบครัวครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวอยู่ในระดับใด
2. กระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัว
แม่เลี ้ยงเดี่ยวได้ ผลมากน้ อยเพียงใด
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว แม่
เลีย้ งเดี่ยวและผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัว
แม่เลี ้ยงเดี่ยวโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวก่อ น
และหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง
3. เพื่อเปรียบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวระหว่าง
กลุ่มทดลองที่หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ความสาคัญของการศึกษา
ผลจากการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อ เสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัว แม่
เลี ้ยงเดี่ยว ผู้วิจยั คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี ้
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นแนวทางในการกาหนดแนวทางในการทางานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องการให้ ให้ คาปรึกษากับนักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว แม่เลี ้ยงเดี่ยว เพื่อเป็ นการช่วย
พัฒนาและส่งเสริ มให้ นักเรี ยนสามารถปรับตนเอง และยอมรับในสิ่งที่ตนเองมีสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
2. ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ เกิดประโยชน์เชิงปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้
2.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งกับการให้ คาปรึ กษาได้ มีแนวทางในการช่วยเหลือ เด็ ก
นักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้ งแม่เดี่ยวเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวได้ อย่างเหมาะสมถูกวิธี
และยังช่วยเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ชีวิต การแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่าง ๆ โดยผ่าน
กระบวนการใยการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.2 นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงแม่เดี่ยวมีการปรับตัวสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ดีมากยิ่ง สามารถหาแนวทางในการจัดการอารมณ์ เกิดการวางแผน รวมทังรู้ ้ สึกภูมิใจใน
ตนเองมากยิ่งขึ ้น
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ขอบเขตของการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของโรงเรี ย นที่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี ที่อาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว จานวน 5 โรงเรี ยน คือ
โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจินดา, โรงเรี ยน
ดอนเมืองทหารอากาศบารุง, โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยง
เดี่ยวที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่อาศัยอยู่กบั
มารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้ วยการจับ
ฉลาก ได้ โรงเรียนสีกนั (วัฒนานัท์อปุ ถัมภ์) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 157 คน สามารถเก็บแบบวัด
คืนได้ จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.45
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง คือ นักเรี ยนที่นักเรี ยนที่กาลังศึก ษาอยู่ใ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่อาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว
จ านวน 16 คน ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากจ านวนนัก เรี ยน
จานวน 149 ที่มีคะแนนความหยุ่นตัว ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และนักเรียนมีความสมัครใจ
ในการเข้ าร่ วมในการให้ คาปรึกษากลุ่ม หลังจากนันด
้ าเนินการสุ่มเข้ ากลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรจัดกระทา คือ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
ตัวแปรตาม
คือ ความหยุน่ ตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความหยุ่นตัว (Resilience) คือ กระบวนที่นักเรี ยนสามารถปรับตัวให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ส่งผลด้ านลบต่อความรู้ สึก ความคิด เพื่อที่จะช่วยลดความเครี ยด ความวิตกกังวล
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ให้ นักเรี ยนสามารถดารงอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบของความ
หยุ่นตัวผู้วิจยั สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 องค์ประกอบ รายละเอียดดังนี ้
1.1 ด้ านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability) หมายถึงการที่นัก เรี ย น
สามารถอดทนต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อจิตใจ มีจิตใจมัน่ คง ไม่
หวั่น ไหว ไม่ เ ชื่ อ หรื อคล้ อ ยตามอารมณ์ ไ ด้ ง่า ย เมื่ อ เกิ ด ความเครี ยดสามารถหาวิธี จัด การกับ
ความเครี ยดและระบายความเครี ยดได้ ได้ แก่ เมื่อนักเรี ย นกาลังรู้ สึกเศร้ าเสียใจ นักเรี ยนสามารถ
รับรู้ ได้ ว่าในขณะนัน้ นักเรี ยนกาลังรู้ สึกเศร้ าและเสียใจพร้ อมทัง้ นักเรี ยนต้ องมีวิธีใน การจัดการ
อารมณ์ด้านลบของนักเรียนได้ วิธีการในจัดการอารมณ์ของนักเรี ยนอาจทาได้ หลากหลายแต่ต้อง
เป็ นวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้ อง ไม่ผิดหลักกฎหมาย ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น จึงจะสามารถเรียก
ได้ ว่าเป็ นวิธีการจัดการอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
1.2 ด้ านกาลังใจ (Encouragement) หมายถึงการที่นักเรี ยนมีขวัญกาลังใจในการ
ต่อสู้กับอุปสรรค เหตุการณ์ที่เข้ ามากระทบต่อตนเองได้ โดยขวัญกาลังใจทังก
้ าลังใจที่เกิดขึน้ ใน
ตนเอง รู้ จัก การให้ ก าลัง ใจตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถผ่ า นอุป สรรคที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ เห็ น คุณ ค่ า แล ะ
ความสามารถของตนเอง รู้สึกต่อตนเองไปในทางที่ดี และกาลังใจจากภายนอก ได้ แก่ นักเรียนรับรู้
ถึงความสามารถของตนเอง สามารถบอกได้ ว่าตนเองมีถนัดด้ านอะไรและมีบุคลิกภาพแบบใด
และไม่เกิดความรู้ว่าตนเองด้ อยกว่าผู้อื่น ไม่มีความสามารถเท่ากับผู้อื่น นักเรียนต้ องมีความเชื่ อว่า
นักเรี ยนมีศักยภาพสามารถ พัฒนาตนเองได้ ไม่นาข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น ในอดีตมาซ ้าเติมตนเอง
อยู่กบั ปัจจุบนั เพื่อช่วยให้ นกั เรียนเกิดกาลังใจในการฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ
1.3 ด้ านการจั ด การปั ญ หา (Problem management) หมายถึ ง การที่ นั ก เรี ย น
สามารถจัดการกับปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินปัญหาที่เกิดขึ ้นและสามารถวาง
แนวทางการแก้ ไขปัญหาได้ เพื่อช่วยนักเรี ยนสามารถเกิดการวางแผนการแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ
โดยมีการตังเป้
้ าหมาย ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาวในการดาเนินชีวิตอย่างชัดเจน ได้ แก่ นักเรียน
ต้ องสามารถกาหนดเป้าหมายที่จะประกอบชีพในอนาคตนักเรียนได้ และจะต้ องวางเป้าหมายทังใน
้
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่นกั เรียนตัง้ ไว้ อีกทังนั
้ กเรียนต้ องมีข้อมูล
ในการวางแผนด้ วยจึงทาให้ การวางแผนนันอย่
้ างมีประสิทธิภาพทาให้ นักเรี ยนกล้ าที่จะเผชิญกับ
ปั ญหา เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถแก้ ปัญหาอย่างมีแบบแผนและระบบ
มากยิ่งขึ ้น
2. การให้ คาปรึกษากลุ่ม คือ กระบวนการที่ผ้ วู ิจยั นามาเพื่อใช้ ในการพัฒนาส่งเสริม ความ
หยุ่นตัว ให้ กับนักเรี ยนเพื่อให้ นักเรี ยนเกิดกระบวนการให้ เสริ มสร้ างกาลังใจ สารมารถวางแผน
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ตัง้ เป้าหมาย และสามารถจัดการอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ ้นได้ ไม่คล้ อยตามอารมณ์ อีกทังยั
้ งช่วย
ส่งเสริมให้ นกั เรียนรู้จักตนเองและภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ ้น นักเรียนจะมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได้ อย่างอิสระ โดยผู้วิจยั ซึ่งรับบทบาทเป็ นผู้นากลุ่มนันจะช่
้ วยให้ เกิดกระบวนการ
กลุ่ม และคอยส่ ง เสริ ม ให้ ข้ อ มูล ที่ เ หมาะสม ชี แ้ นะแนวทางเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ วม
กระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มได้ มีแนวทางเพิ่มเติมในการดาเนินชีวิต โดยกระบวนการในการให้
คาปรึกษากลุ่มประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 ขัน้ เริ่ มต้ น คือ ผู้นากลุ่มจะต้ องชี ้แจ้ งรายละเอียดของกลุ่มให้ กับสมาชิกทุกคน
ทราบ วัตถุประสงค์ของการทากลุ่มที่สาคัญคือการเก็บรักษาความลับภายในกลุ่มไม่นาเรื่ องของ
สมาชิกในกลุ่มไปเปิ ดเผยภายนอก รวมทังในขั
้ นนี
้ ผ้ ้ นู ากลุ่มต้ องสร้ างบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
สมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้ เกิดการผ่อนคลาย และสร้ างสัมพันธภาพภายในกลุ่มให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
สมาชิ ก ทุ ก คนจ าเป็ นต้ องรู้ จั ก ผู้ น ากลุ่ ม และเพื่ อ นสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม โดยในขั น้ เริ่ ม ต้ น
ได้ ประยุกต์ใช้ เทคนิค การเป็ นผู้ฟังที่ดี การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อ นไข การฟั งอย่ างใส่ใจ
และการตอบสนองอย่างเหมาะสม ตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อสมาชิกมีสมั พันธภาพที่ดี และช่วยสร้ างบรรยากาศที่มีประสิทธิภาพภายในกลุ่ม
2.2 ขัน้ ดาเนินการ คือ ขันที
้ ่ผ้ นู ากลุ่มนันจะต้
้
องทาการสารวจถึงปัญหาที่แท้ จริ งของ
การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้ าสัมพันธ์ในกลุ่มดีจะส่งผลให้ ใ น
กลุ่ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น การ และสมาชิ ก ภายในกลุ่ม จะกล้ า ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบการณ์ กั บ สมาชิ ก ท่ า นอื่ น ๆ สิ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ น ากลุ่ ม ต้ อ งมุ่ ง ถึ ง
ความสาคัญของปั จจุบันให้ สมาชิกอยู่กับปัจจุบัน ทาให้ สมาชิกทุกคนรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มไม่ร้ ูสึกตนเองแตกแยกออกจากกลุ่ม โดยการเสริมสร้ างความหยุ่นตัวในด้ านความทนทาง
อารมณ์ ได้ นาเทคนิค การสอน A-B-C การโต้ แย้ งความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ตามแนวคิดทฤษฎีที่
เน้ นเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ในด้ านกาลังใจได้ นาเทคนิคการระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็ก
ตามแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มของแอดเลอร์ เทคนิค การอธิบายความรู้ สึกในอดีต การ
ให้ ข้อมูลย้ อมกลับ รวมทังการเสริ
้
มแรง ตามแนวคิดทฤษาการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง และในด้ านสุดท้ าย ด้ านการจัดการปั ญหา ได้ นาเทคนิคการแก้ ไขปัญหา การให้ ข้อมูล
ย้ อ นกลับ ตามแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบรู้ คิด ขพฤติก รรม เทคนิค WDEP ตาม
แนวคิดทฤษฎีของการให้ คาปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง
2.3 ขัน้ ยุติ คือ ผู้นากลุ่มนัน้ ต้ อ งให้ สมาชิกทุก คนมีส่ว นร่ วมในการสรุ ปสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ
หลังจากการให้ คาปรึ กษากลุ่ม และวิธีการนาเอาความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ เพื่อ ให้ สมาชิ ก
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สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ หลังจากยุติกลุ่ม การให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อให้ สมาชิกสามารถขจัดสิ่งที่ค้าง
คาในใจได้ โดยในขัน้ ยุติ ได้ ประยุกต์ใช้ เทคนิค การเป็ นผู้ฟังที่ดี การยอมรับทางบวกอย่า งไม่มี
เงื่อนไข การฟั งอย่างใส่ใจ และการตอบสนองอย่างเหมาะสม ตามทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง เพื่อสมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยน ให้ ข้อมูลย้ อนกลับภายในกลุ่ม
3. ครอบเลี ้ยงเดี่ยว คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของโรงเรี ย นในสหวิ ท ยาเขตวิ ภ าวดี สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่อาศัยอยู่กบั มารดาเพียงคนเดียว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดของผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวของ (กรม
สุภาพจิต, 2555) พบว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้โดยใช้ กระบวนในการให้
คาปรึกษากลุ่มโดยมีขนั ้ ตอน 3 ขัน้ ตอนเพื่อช่วยเสริ มสร้ างความหยุ่นตัว ประกอบด้ วย ขันเริ
้ ่ มต้ น
กระบวนการให้ คาปรึกษา ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา และขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา จากแนวคิด
ดังกล่าวสามารถสร้ างภาพกรอบแนวคิดการเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียน ได้ ดงั นี ้
ตัวแปรจัดกระทา
การให้ คาปรึกษากลุ่ม
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
- ขันเริ
้ ่มต้ น
- ขันด
้ าเนินการ
- ขันยุ
้ ติ

ตัวแปรตาม
ความหยุ่นตัว
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
- ความทนทานทางอารมณ์
- กาลังใจ
- การจัดการปัญหา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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สมมุติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความหยุ่นตัวหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มสูงขึน้ กว่า
ก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความความหยุ่นตัวสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการเข้ าร่ วม
การให้ คาปรึกษากลุ่ม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ ง ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าข้ อ มูลที่
เกี่ยวข้ องและสรุปสาระสาคัญจากเอกสารต่าง ๆ และได้ นาเสนอเป็ นหัวข้ อไว้ ดังนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ ความหยุ่นตัว
1.1 ความหมายของ ความหยุ่นตัว
1.2 องค์ประกอบของความหยุ่นตัว
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.1 ความหมายของ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.2 จุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.3 แนวคิด ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.4 เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.5 กระบวนการ ขันตอน
้
การให้ คาปรึกษากลุ่ม
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
3.1 ความหมายของ ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
3.2 สาเหตุของการเป็ นครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
3.3 ผลกระทบที่เกิดจากครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
3.4 ปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ ความหยุ่นตัว
1.1 ความหมายของความหยุ่นตัว
จากการที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาความหมายของความหยุ่ น ตั ว พบว่ า ได้ มี
นักวิชาการ นักทฤษฎีหลายท่านได้ กล่าวถึงความหมายของความหยุ่นตัวหลากหลาย ผู้วิจัยได้ ทา
การรวบรวม ไว้ ดงั นี ้
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นีแนน (Neenan, (2009) กล่าวถึงความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience)
คือ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ทาให้ เกิดความรู้เสียใจ ความหมดหวังหรือความรู้
อื่น ๆ สึกในด้ านลบ
โคเฮน (Cohen, 2017) กล่าวถึงความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) คือ
ความสามรถในการปรับตัวให้ เข้ ากับกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก บุคคลที่มี ความหยุ่นตัว สูงจะ
สามารถปรับตัวได้ ดีและมีความเครียดน้ อยกว่าคนที่ความหยุ่นตัวต่า
ทอมสัน (Thompson, 2014) กล่าวว่าความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience)
คือความสามารถในการตอบสนองต่อความเครียด การปรับตัวในแต่ละบุคคลรวมถึงความสามรถ
ในการฟื น้ ตัวหลังจากที่ได้ พบเจอกับเหตุการณ์ที่ส่งผลด้ านลบกับตนเอง
กริ ก เคน (Glicken, 2006) กล่ า วถึ ง ความหมายหมายของ ความหยุ่ น ตั ว
(Resilience) เป็ นความสามารถในการทนและการฟื น้ ตัวจากปัญหาที่ก่อกวนชีวิต ความหยุ่นตัวจึง
เป็ นสิ่งสาคัญที่ช่วยทาให้ มนุษย์สามารถเผชิญกับปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ริสซ์ ซูรต้ าร์ และฮอร์ (Reich, Zautra, และ Hall, 2010) ได้ กล่าวถึงความหยุ่นตัว
(Resilience) ไว้ ว่าคือความสามารถทนทานต่อ ปั ญหาที่เกิดในทุกด้ านและสามารถฟื ้นฟูจิตใจ
กลับมาเป็ นปกติได้ อย่างเหมาะสม
เชอรรี่ (Cherry, 2017) กล่าวว่าความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) คือ
เป็ น ความสามารถในการฟื ้ น ตั ว จากปั ญ หาสามารถเผชิ ญ หน้ า กั บ ปั ญ หาที่ เ ข้ า มาแต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าคนที่มี ความหยุ่นตัวสูงจะรู้ สึกเสียใจ หรื อ ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ น้ อยกว่า
บุคคลอื่น แต่บุคคลที่มีความหยุ่นตัวสูงจะสามารถขจัดความรู้สึกด้ านลบได้ เร็วกว่าบุคคลทัว่ ไป
รัชดา อรหันตา (2556) ได้ สรุปความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) ไว้ ว่า
เป็ นความสามารถในการเผชิญกับปัญหารวมทังอุ
้ ปสรรคและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์นนั ้
พร้ อมทังมี
้ จิตใจที่เข้ มแข็ง
อนุ วั ฒ น์ มลายอริ ศู น ย์ (2553) กล่ า วถึ ง ความหมายของความหยุ่ น ตั ว
(Resilience) เป็ นกระบวนการในการฟื ้นตัวและความสามารถในการปรับตัวเมื่อ ต้ องพบเจอกับ
ปัญหาและอุปสรรคของชีวิต รวมทังสถานการณ์
้
ต่าง ๆ ที่มากระทบต่อจิตใจ
สมพร อินทร์ แก้ ว (2552) กล่าวว่าความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience)
หมายถึงความของแต่ละบุคคลในการปรับตัว ปรับอารมณ์เมื่อต้ องจอเหตุการณ์ที่ส่งผลด้ านลบต่อ
ตนเอง
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สมาคมนักจิตวิทยาของอเมริกา (American Psychological Association, 2018)
ได้ ให้ ความหมายของความหยุ่นตัว (Resilience) ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการในการปรับตัวให้ เหมาะสม
กับทุกข์ที่เกิดขึ ้นรวมทัง้ ความเครียดที่เกิดขึ ้นด้ วย ยกตัวอย่างอย่างเช่นปัญหาที่เกิดจากครอบครัว
ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ ปัญหาทางการเงิน และอื่น ๆ
จากการวบรวมความหมายของความหยุ่นตัวผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่าความหยุ่น
ตัวหมายถึงความสามารถในการอดทนต่อ เหตุการณ์ หรือสิ่งเร้ าต่าง ๆ ที่เข้ าส่งผลกระทบทางด้ าน
จิ ต ใจ ความรู้ สึ ก ท าให้ ส ภาพจิ ต ใจเกิ ด ความท้ อ แท้ แ ละรู้ สึ ก ไม่มี คุณ โดยองค์ ป ระกอบในการ
เสริมสร้ างความหยุ่นตัว
1.2 องค์ ประกอบของความหยุ่นตัว
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวพบว่าได้ มีนักวิชาการ
นักทฤษฎีหลายท่านได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของความหยุ่นตัวหลากหลาย ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวม
ไว้ ดงั นี ้
นีรชา นวารัตน์ (2557) ได้ ศึกษาองค์ประกอบ Resilience ของ กรอตเบิร์ก พบว่า
Resilience คือ ความสามารถในการอดทนกับปัญหาอุปสรรค ความรู้สึกด้ านลบ ทัศนคติและสิ่งที่
ตนเองเชื่อและนับถือส่งผลกระทบต่อตนเองและสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านันได้
้ มากน้ อยเพียงใด
ขึ ้นอยู่กบั 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
I have (สิ่งที่ตนเองมี) คือสิ่งที่นักเรี ยนรับรู้ ถึงสภาพแวดล้ อมและบุคคลที่อยู่
รอบข้ า งที่ จ ะช่ ว ยสนับ สนุน ให้ นัก เรี ย นกระท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ ง เช่ น นัก เรี ย นรั บ รู้ ถึ ง
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมัน่ คง สามารถเชื่อใจได้ และช่วยเหลือเขาได้ เมื่อเกิดปัญหาในด้ านต่าง ๆ
I am (สิ่งที่ตนเองเป็ น) คือการที่นกั เรียนรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถอะไร มี
หน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิอย่างไร รวมทังรั
้ บรู้ความต้ องการของเองเพื่อเป็ นแรงสนับสนุนให้ นกั เรียนเข้ าใจ
ตนเองและเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
I can (สิ่งที่ตนเองสามารถทาได้ ) คือ ศักยภาพในตัวนักเรียนที่ตนเองสามารถ
ทาได้ เพื่อให้ เกิดความตระหนักรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น นักเรียนสามารถขจัดความ
โกรธของตนเองได้ เมื่อรู้สึกโกรธ สามารถปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ ามากระทบต่อจิตใจของตนเองได้
กณิกาพร บุญชู (2555) ได้ ศึกษาองค์ประกอบ Resilience ของ วูลินและโวลิน
พบว่า Resilience คือ ความหยุ่นตัวมีอยู่ตวั ของแต่ละบุคคลเป็ นความสามารถในการเผชิญปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นกับตัวบุคคลนัน้ สามารถแบ่งได้ ออกดเป็ น 6 องค์ประกอบ ดังนี ้

14
1. การหยัง่ รู้ตนเอง คือ การรู้จกั ตนเองและเข้ าใจตนเองในทุก ๆ ด้ านสามารถ
ตอบปัญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองได้
2. การเป็ นอิสระ คือการสร้ างขอบข่ายของตนเองในการดาเนินชีวิต เพื่อเป็ น
ตัวช่วยในการกาหนดพฤติกรรมความรู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี
3. สัมพันธภาพ คือ ความสนิทกับบุคคลอื่น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับ
บุคคลอื่นได้ อย่างเต็มความสามารถและเกิดความผูกพันระหว่างกัน
4. การเป็ นผู้ริเริ่ม คือ สามารถตัดสินใจทาสิ่งใหม่ ๆ ให้ กบั ตนเองได้
5. การมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละความคิ ด เชิ ง บวก คื อ สามารถจั ด การ
ความคิดและเหตุการณ์ด้านลบที่มากระทบตนเองและสามารถหาข้ อดีของสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นัน้
ได้
6. การมีคุณธรรม คือ การรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความมีเมตตา มี
น ้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รู้ว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทา
กรมสุภาพจิต (2555) กล่าวถึงองค์ประกอบของ ความหยุ่นตัว (Resilience) มี 3
ประการ ดังนี ้
1. พลังอึด มีความสามารถในการอดทนต่ออารมณ์ เหตุการณ์วิกฤตที่ส่งผล
กระทบรุ นแรงต่อจิตใจ มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่เชื่อ หรื อคล้ อยตามอารมณ์ได้ ง่าย เมื่อ เกิด
ความเครี ยดสามารถหาวิธีจัดการกับความเครี ยดและระบายความเครี ยดได้ รวมทังสามารถน
้
า
ส่วนที่ดี และเป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้ มาต่อสู้กบั เหตุการณ์ด้านลบที่เกิดขึ ้นได้
2. พลังฮึด มีขวัญกาลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรค เหตุการณ์ที่เข้ ามากระทบ
ต่อตนเองได้ โดยขวัญกาลังใจนันสามารถแบ่
้
งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ก าลัง ใจภายในตนเอง การบอกตนเองและให้ ก าลัง ใจกับ ตนเอง
ยกตัวอย่างเช่น ฉันทาได้ ฉันต้ องไปถึงเป้าหมายที่ฉันตังไว้
้ ให้ ได้ ฉันต้ องผ่านเหตุการณ์นนไปให้
ั้
ได้
2.2 กาลังใจจากภายนอก เป็ นกาลังใจที่ได้ รับ จากภายนอก ยกตัวอย่าง
เช่น คาชม คาปลอบใจ การให้ กาลังใจจากผู้อื่น
3. พลังสู้ สามารถจัดการกับปั ญหาได้ ประเมินปั ญหาที่เกิดขึ ้นและสามารถ
วางแนวทางการแก้ ไขปั ญหาได้ เมื่อเป็ นปั ญหาที่หนักจนเกินความสามารถ อาจขอคาปรึกษากับ
ผู้อื่ น หรื อ เสริ ม ทัก ษะการต่ อ รอง การหาทางออกที่ ห ลากหลายทางมากยิ่ ง ขึ น้ รวมถึ ง มี ก าร
ตังเป้
้ าหมายที่ชดั เจนเพื่อนาไปสู่การใช้ ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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สมาคมนักจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Psychological Association,
2018) หรื อ สมาคมนั ก จิ ต วิ ท ยาของอเมริ ก า ได้ กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของ ความหยุ่ น ตั ว
ประกอบด้ วย 4 ประการ คือ
1. สามารถวางแผนและกาหนดรวมทังสามารถปฏิ
้
บตั ิได้ จริง
2. เชื่อมัน่ ในตนเอง รับรู้ความสามารถของตนเอง และเชื่อว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
3. มีทกั ษะในการสื่อสารและแก้ ไขปัญหา
4. สามารถจัดการความรู้สึกด้ านลบของตนเองได้
จากการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่น ตัว สรุ ปได้ ว่า ความหยุ่นตัว มี อ งค์
ประกอบ 3 ด้ าน ดังนี ้
1. พลังอึด หมายถึง ความสามารถอดทนต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤต
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจ มีจิตใจมัน่ คง ไม่หวั่นไหว ไม่เชื่อหรื อ คล้ อยตามอารมณ์ได้ ง่าย เมื่อ
เกิดความเครียดสามารถหาวิธีจดั การกับความเครียดและระบายความเครียดได้
2. พลังฮึด หมายถึง การมีขวัญกาลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรค เหตุการณ์ที่
เข้ ามากระทบต่อตนเองได้ โดยขวัญกาลังใจทัง้ กาลังใจที่เกิดขึน้ ในตนเอง รู้ จักการให้ กาลังใจ
ตนเอง เพื่อให้ สามารถผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ ้นได้ เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง รู้ สึกต่อ
ตนเองไปในทางที่ดี และกาลังใจจากภายนอก
3. พลังสู้ หมายถึง ความสามารถจัดการกับปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
สามารถประเมินปัญหาที่เกิดขึน้ และสามารถวางแนวทางการแก้ ไขปัญหาได้ เพื่อช่ วยเกิดการวาง
แผนการแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ โดยมีการตังเป้
้ าหมายชีวิตระยะสัน้ กลาง ยาวในการดาเนินชีวิต
อย่างชัดเจน
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.1 ความหมายของ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มได้ มีนกั วิชาการ
หลายท่านผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมไว้ ดงั นี ้
จาคอบส์ มาสสัน และฮาร์ วิว (Jacobs, Masson, และ Harvill, 2009) กล่าวถึง
การให้ คาปรึ กษากลุ่มไว้ ว่า เป็ นกระบวนที่สมาชิกทุก คนในกลุ่ม ต้ อ งช่วยกัน เพื่ อ ที่จ ะสามารถ
ช่วยเหลือปัญหาของสมาชิกกลุ่มและร่ วมกันเสนอความคิดเห็นมุมมองเพื่อให้ สมาชิกท่านเกิดการ
ตระหนักรู้ในตนเองได้
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เบริ ก แลนเดสท์ แ ละฟอร์ (Berg, Landreth, และ Fall, 2013) กล่ า วถึ ง การให้
คาปรึกษากลุ่ม ไว้ ว่าเป็ นกระบวนที่จะช่วยสมาชิกเกิดความเข้ าใจในตนเอง ตระหนักรู้ และเห็น
คุณค่าในตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ ้นโดยใช้ พลังของกลุ่มเป็ นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อน
เกรดดิ ้ง (Gladding และ Gladding, 2008) กล่าวถึงความหมายการให้ คาหมาย
ปรึกษากลุ่ม คือกระบวนการที่ช่วยป้อ งกัน สนับสนุน และแก้ ไข เป็ นหนึ่งสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิ ตใจ
คล้ ายกับการให้ คาปรึกษาเดี่ยวแต่การให้ กลุ่มเป็ นการพลวัตกลุ่มมาช่วยในการเยียวยาด้ วย
ไนซ์ตูร์ (Nystul, 2003) กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มหมายถึงกระบวนการที่
ช่วยแก้ ไขปัญหาโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เป็ นตัวเพิ่มแรงจูงใจ รวมเป็ นถึงแลกเปลี่ยนข้ อมูลระว่าง
สมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ สมาชิกภายในกลุ่มเข้ าใจปัญหาและสามารถหาแนวทางแก้ ปัญหาได้
จันทร์ เพ็ญ แสงอรุ ณ (2557) กล่าวว่า การให้ คาปรึ กษากลุ่มคือ กระบวนการ
ระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา ซึ่งผู้ให้ คาปรึกษามีหน้ าที่สนับสนุน ส่งเสริมและอานวย
ให้ กระบวนการกลุ่มดาเนินไปได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ สร้ างบรรยากาศภายในกลุ่มเพื่อ
นาไปสู่การวางแผนการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาลิ ณี จุโ ฑปะมา (2552) กล่ า วว่ า ความหมายของการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
หมายถึง การช่วยบุคคลยอมรับปัญหาที่เกิดขึ ้น และหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหา รวมทังสามารถ
้
น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม มาประยุ ก ต์ ใ นการใช้ แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ใน
ชีวิตประจาวัน
ลักขณา สริวฒ
ั น์ (2551) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นการช่วยให้ นกั เรี ยน
ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ทางสังคมจากสมาชิกในการให้ คาปรึกษากลุ่ม ช่วยให้ เกิดการ
พัฒนาและมีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม
จากการรวบรวมความหมายของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่าการให้
คาปรึกษากลุ่มคือกระบวนการที่ประกอบด้ วยสมาชิกกลุ่มที่ปัญหาและจุดมุ่งหมายเดียวกันและ
ผู้นากลุ่มหรื อผู้ให้ คาปรึกษาที่จะช่วยสร้ างบรรยากาศภายในกลุ่ม ให้ สมาชิกกลุ่มรู้ สึกปลอดภัย
ไว้ ว างใจ และผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ องเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิกภายในกลุ่มได้ ร่ วมแสดงความคิ ดเห็น
ให้ กาลังใจรวมทังสามารถยอมรั
้
บความเห็นของสมาชิกท่านอื่นได้ ด้วย โดยจานวนสมาชิกของกลุ่ม
ไม่ควรมากเกินไปควรอยู่ระหว่าง 6-8 คนเนื่องจากจะทาให้ กระบวนการให้ คาให้ คาปรึกษากลุ่ม
เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
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2.2 จุดประสงค์ ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาจุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มได้ มีนักวิชาการ
หลายท่านกล่าวถึงจุดหมายของการให้ คาปรึกษา ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมไว้ ดงั นี ้
คอเลย์ Corey (2012)กล่าวว่าจุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มมีทงหมด
ั้
13
ประการดังนี ้
1. เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ที่ยอมรับ ไว้ วางใจในตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้ เกิดการรู้ จักตนเองและสามารถพัฒนาตนเองตามบุคลิกภาพของ
ตนเอง
3. เพื่อให้ เกิดการตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาและเกิดความเข้ าใจ
ร่วมกันระหว่างสมาชิกและผู้นากลุ่ม
4. เรียนรู้ที่จะรู้จะเคารพตนเองและผู้อื่น
5. เพื่อหาแนวทางและวิธีการที่จะเผชิญกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นพร้ อมทังสามารถ
้
วางแนวทางการแก้ ปัญหานันได้
้
6. เพื่อเพิ่มมุมมองที่แตกต่างกันออกไปและสามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้
7. เพิ่มทักษะในการตัดสินใจในมีความคิดที่รอบคอบในการตัดสินใจ
10. สามารถวางแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตามแผนที่
ตนเองวางไว้ เพื่อไปสู่เป้าหมายได้
11. เรียนรู้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดสังคมจากพฤติกรรมของตนเอง
12. เรียนรู้ที่จะสามารถใช้ ชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุข
13. สามารถอธิบายได้ ถึงคุณค่าของสิ่งต่างและนาไปประยุกต์ในชีวิตได้
มาลิ ณี จุ โ ฑปะมา (2552) กล่ า วว่ า จุ ด ประสงค์ ข องการให้ ค าปรึ ก ษา
ประกอบด้ วยทังหมด
้
7 วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มารับคาปรึกษาเข้ าใจปัญหาที่เกิดขึ ้นทังปั
้ ญหาที่เกิดขึ ้นภายใน
ตนเองและปั ญหาที่ระหว่าตนเองและผู้อื่น รวมทัง้ ได้ สารวจตนเองและสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
เพื่อให้ เข้ าใจปัญหามากยิ่งขึ ้น
2. เพื่อช่วยลดความเครียดความอึดอัดภายในใจของผู้มารับคาปรึกษา
3. เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีทกั ษะการจัดการกับปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีของผู้รับคาปรึกษา
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5. เพื่อเสริ มสร้ างให้ เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ จักจักและเข้ าใจตัวตน
ของตนเอง
6. เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตและ
สามารถผ่านพ้ นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
7. เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดกระบวนการวางแผนสิ่งต่างในทุกเรื่อง
จันทร์ เพ็ญ แสงอรุณ (2557) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อ
ทาให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงทัง้ ทางด้ าน ความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก และพฤติกรรม สามารถ
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ รู้จกั ศักยภาพภายในตนเอง เห็นปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
วัชรี ทรัพย์มี (2556) กล่าวว่าจุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มคือ การสร้ าง
สัมพันธภาพเพื่อทาให้ เกิดการแก้ ปัญหาและสามารถวางแผนในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(ลักขณา สริวฒ
ั น์, 2551) กล่าวว่าจุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษามีดงั นี ้
1. ช่วยให้ นกั เรียนรู้จกั และเข้ าใจตนเอง
2. ช่วยให้ นกั เรียนสามารถตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยให้ นกั เรียนเกิดความกล้ าในการเผชิญและยอมรับความจริง
4. ช่วยให้ นกั เรียนเกิดทักษะในการแก้ ไขปัญหา
5. ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
6. เสริมสร้ างความสามารถด้ านมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียน
7. ช่วยลดปัญหาความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ ความรู้ และปัญหาอื่น ๆ
จากการรวบรวมวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มพบว่าการให้ คาปรึกษา
กลุ่มมีจุดประสงค์มุ่งที่จะให้ สมาชิกทุกคนเข้ าใจตนเอง ยอมรับในตนเองและผู้อื่นเข้ าใจความ
แตกต่างพร้ อมทัง้ เห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยให้ บุคคลที่เกิด
ปัญหาทางจิตใจกลับคือสู่สภาวะปกติโดยการหาทางออกร่วมกัน
2.3 แนวคิด ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการที่ผ้ วู ิจัยได้ ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับ
ความหยุ่นตัว ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวได้ ทาการรวบรวมทฤษฎีการให้
คาปรึกษาที่มีความเกี่ยวข้ องกับความหยุ่นตัวไว้ ดงั นี ้
เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ (2561) ได้ อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับให้ คาปรึกษา
ในแต่ละทฤษฎีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการเสริมสร้ างความหยุ่นตัวไว้ ดงั นี ้
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2.3.1 ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Preson-centered Therapy)
ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง เป็ นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่าบุคคลทุกคนที่
เกิดมานั ้นมีคณ
ุ ค่าในตนเอง มีศกั ดิ์ศรีแห่งตน พร้ อมทั ้งศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถรับชอบ
และสร้ างสรรค์นาตนเองไปสู่การเป็ นบุคคลที่มีความพร้ อมและสมบูรณ์ได้ ครบทุกด้ าน
2.3.1.1 จุ ด ประสงค์ ข องการปรึ ก ษาตามทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาบุ ค คลเป็ น
ศูนย์กลาง
จุดหมายของทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลางต้ องคือเพื่อสนับสนุนให้
ผู้รับคาปรึ กษานาพาตนเองไปสู่การพัฒนาศักยภาพภายในตนได้ อ ย่างสูงสุด สามารถยอมรับ
ตนเองอย่างปราศจากเงื่อนไขและนาไปสู่ความสอดคล้ องภายในตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ ้นจริง
2.3.1.2 หลักการของทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
ตามทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง การที่บุคคลเกิดปัญหาจากความคิด
ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งความคิ ด เกี่ ย วกั บ ตนเอง และสิ่ ง ตนเองมองเห็ น (Self-Concept)
ซึ่งประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบดังนี ้
- ตัว ตนที่ เ ป็ น จริ ง (Real Self) คื อ ตัว ตนที่ เ ราเป็ น จริ ง ทัง้ ที่ ค นอื่ น ยอมรั บ
พฤติกรรมของตนเองและตนเองยอมรับพฤติกรรมที่เราเป็ น
- ตัวตนที่คิดว่าเราเป็ น (Perceived self) คือสิ่งที่ตนเองรับรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็ น
และยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็ นได้ อย่างปราศจากเงื่อนไข
- ตัวตนที่เราต้ อ งการเป็ น (Ideal self) คือ ตัวตนที่เราคาดหวังว่าจะเป็ นซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ทกุ คนจะคาดหวังตนเองไปในทางบวก เช่น เป็ นคนหน้ าตาดี สะอาด เรียบร้ อย จะไม่
คาดหวังตนเองไปในทางลบ
2.3.1.3 บทบาทของผู้ให้ การปรึ กษาตามทฤษฎีการปรึ กษาบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง
ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลางคือทฤษฎีที่เน้ นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รับคาปรึกษาและผู้ให้ คาปรึกษา รวมทังทั
้ ศคติ เจตคติของผู้ให้ คาปรึกษาก็เป็ นสิ่งสาคัญที่ทาการ
ให้ คาปรึกษาสามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพดังนันผู
้ ้ ในปรึกษาจึงควรแสดงออกบทบาท
ของตนเอง ดังนี ้
1. ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องแสดงออกถึงความจริ งใจ หมายถึงผู้ให้ คาปรึกษา
ต้ องแสดงออกถึงความจริ งใจในการให้ คาปรึ กษาและสร้ างความน่าเชื่อถือต่อตัวผู้รับคาปรึ กษา
เมื่อผู้ให้ คาปรึกษาแสดงออกถึงความจริงใจความรู้สึกสึกเหล่าจะส่งไปถึงผู้รับคาปรึกษา
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2. ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องแสดงออกถึงการยอมรับปราศจากเงื่อนไข หมายถึง
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องสร้ างบรรยากาศที่ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ สึกอบอุ่น และหลีกการเผชิญหน้ าหรือ
โต้ แย้ งทางความคิดผู้ให้ คาปรึกษาต้ องยอมรับความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าความคิดหรือ
พฤติกรรมเหล่านันจะเป็
้
นสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็ตาม
3. ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาต้ องสามารถรั บ รู้ ความรู้ สึ ก ที่ แ ท้ จริ ง และไวต้ อ ง
ความรู้ สึ ก ของผู้รั บ ค าปรึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งรับ รู้ และเข้ า ใจความรู้ สึ ก ของผู้รับ
คาปรึกษา รู้ สึกมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ที่ผ้ รู ับปรึกษาถ่ายทอดออกมา อีกทังไม่
้
ควรประเมินและตัดสินเหตุการณ์ใด ๆ ความใช้ ความอ่อนโยนในการให้ คาปรึกษา
2.3.2 ทฤษฎี ที่ เ น้ นเหตุ ผ ลอารมณ์ และพฤติ ก รรม ( Rational Emotive Behavior
Therapy)
ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรมเป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลสามารถ
ควบคุม ความคิด ความรู้สึก รวมทังพฤติ
้ กรรมของตนเองได้ ถ้ าบุคคลใดปล่อยให้ อารมณ์มีอานาจ
เหนือกว่าความคิดและเหตุผลจะทาให้ เกิดความทุกข์ต่อตนเอง
2.3.2.1 จุดประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยลดความแปรปรวนของอารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ และที่ เ ปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมที่เกิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ให้ ดารงชีวิตอยู่บนพื ้นฐานของความจริงทาให้ ผ้ ทู ี่มารับ
คาปรึ กษาที่ร้ ู สึกว่าตนเองไม่ประสบความสาเร็ จ ในชีวิต หาทางออกไม่ไ ด้ หันกลับมาเผชิ ญ กับ
ปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเอง ลดการกล่าวโทษตนเอง ให้ ผ้ ู รับคาปรึกษาทบทวนและเปลี่ยนความคิด
ให้ สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ ้น
2.3.2.2 หลักการของทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ (2561) ได้ อ ธิ บายหลักการของทฤษฎีเน้ นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมไว้ ว่าบุคคลเกิดมาพร้ อมความคิด 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความคิด ที่
สมเหตุส มผล (Rational) และประเภทที่ ส องคื อ ความคิ ด ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผล (Irrational) และ
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลนัน้ จะส่งผลให้ บุคคลเกิดความผิดพลาดในชีวิต ทฤษฎีนี ้จึงเน้ นช่วยให้
คนสามารถยอมรับได้ ว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดเป็ นเรื่ อ งธรรมดา คอเลย์ได้ เสนอกรอบ
แนวคิด A-B-C Framework Corey (2013) ดังภาพประกอบ 1 เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความของทฤษฎี
เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิด A-B-C Framework Corey (2013)
A-B-C Framework เป็ นสิ่งสาคัญที่ของทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
A คือ ความจริงที่เกิดขึ ้น อาจจะเป็ นเหตุการณ์ พฤติกรรม รวมทังทั
้ ศนคติ
B คือ ความเชื่อที่ใช้ ในการนามาประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
C คือ ผลลัพธ์ สิ่งที่เกิดขึ ้นตามมา การตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมนัน้ ๆ
จากกรอบแนวคิด A-B-C Framework ทาให้ เห็นว่า A (เหตุการณ์) ไม่ได้ ส่งผลให้ เกิด
C (การตอบสนอง) แต่ C เกิดจาก B (ความเชื่อ) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสอบเข้ ามหาวิทยาลัย
ไม่ได้ ทาให้ เกิดสภาวะซึมเศร้ า A คือไม่สามารถสอบเข้ ามหาลัยได้ B คือความเชื่อที่ว่าการสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ คือคนที่ไม่มีคณ
ุ ค่า ไร้ อนาคต C คือสภาวะซึมเศร้ า จะเห็นได้ ว่า C ไม่ได้ จาก A
แต่เกิดจาก B
จาก A-B-C Framework ความหมายของ D คื อ สิ่ ง ที่ น ามาโต้ แ ย้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิดที่สมเหตุสมผลอาจจะเป็ นการอภิปราย (Debating) การค้ นหา (Detecting) การวินิจฉัย
(Discriminating) โดยผู้ให้ คาปรึกษาต้ องกระตุ้นให้ รับคาปรึกษาค้ นหาความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล
เพื่อจะหาข้ อโต้ แย้ งทาให้ เกิด E คือผลที่ตามมาจากข้ อโต้ แย้ ง และเกิดเป็ นความรู้ สึกใหม่ นัน่ คือ F
นัน่ เอง
2.3.2.3 บทบาทของผู้ให้ การปรึกษาตามทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
ทฤษฎีนีเ้ ป็ นทฤษฎีที่เน้ นการลดความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล เพื่อเป็ นการกระตุ้น
ให้ เ กิ ด ความคิ ด ที่ ส มเหตุส มผลมากยิ่ ง ดัง นั น้ ในทฤษฎี นี บ้ ทบาทของผู้ที่ ใ ห้ ค าปรึ กษาต้ อ งให้
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คาแนะนารวมทัง้ เสนอแนวทางให้ แก่ผ้ รู ับคาปรึกษาเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ มีแนวทางมากยิ่งขึ ้น
Corey (2013) ได้ เสนอขันตอนในการด
้
าเนินการมี 4 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องให้ คาแนะนาแก่ผ้ รู ับคาปรึกษาเพื่อ ให้ เกิดความคิดที่
สมเหตุผล ใช้ คาที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษายอมรับในความคิดที่สมเหตุสมผลเช่น “ควรจะ”
“น่าจะ” เป็ นการโต้ แย้ งทางความคิดเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถเข้ าใจความคิดของตนเองได้
ขัน้ ตอนที่ 2 ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งท าให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษายอมรับ และมี ส ติ ย อมรั บใน
ความคิดของตนเอง ถ้ าผู้รับคาปรึกษายังไม่ยอมรับความคิดที่สมเหตุสมผลผู้ให้ คาปรึกษาต้ องทา
ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษายอมรับกับความทุกข์ของตนเองที่เกิดจากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล
ขันตอนที
้
่ 3 เป็ นขันตอนที
้
่ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปลี่ยนแปลงความคิดและทาการลบ
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งในบางครัง้ ความคิดเหล่านันเป็
้ นความคิดที่ยากต่อการลบออก ผู้ให้
คาปรึกษาต้ องทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดการกระตุ้นความคิดที่โทษตนเองว่าข้ อเสียอย่างไร
ขัน้ ตอนที่ 4 เป็ นขัน้ ตอนที่เมื่อผู้รับการปรึกษาเข้ าใจความคิดของตนเองและมีความคิ ดที่ สม
เหตุผลแล้ วต้ องทาให้ ความคิดนีค้ งอยู่ถาวร ไม่เปลี่ยนกลับไปมีความคิดเช่นเดิมยิ่งผู้รับคาปรึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและอดทนต่อต้ านต่อสิ่งเร้ าที่เข้ ากระทบความคิดได้ มากเท่าไหร่จะ
ยิ่งดีมากขึ ้น
2.3.3 ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง (Reality Therapy)
ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริ งเป็ นที่ทฤษฎีที่เน้ นทางด้ านความคิด และ
พฤติ ก รรมในปั จ จุบัน ของตัว ผู้รั บค าปรึ กษา และท าให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาเกิ ด ความเข้ าใจในการ
ตัดสินใจของตนภายใต้ ความต้ องการพื ้นฐานของความจริง
2.3.3.1 จุดประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง
ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริงมีจดุ มุ่งหมายคือทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถ
ตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของตนเองได้ ทฤษฎีนี ้ยังช่วยวางแผนกาหนดเป้าหมายให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ สีกกระจ่างกับปั ญหาที่ตนเองพบ
เจอได้ มากยิ่งขึ ้นและนาไปสู่การพัฒนาตนเองให้ ไปสู่เป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้
2.3.3.2 หลักการของทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง
ทฤษฎีการปรึ กษาเผชิญความจริ งจะเน้ น ให้ ผ้ ูรับ คาปรึ ก ษาอยู่กับปั จ จุบัน ให้
ได้ ม ากที่ สุด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมจากความเชื่ อ พื น้ ฐานของแต่ ล ะบุค คลดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
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- การเลือกและความรับผิดชอบ ทฤษฎีที่เน้ นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจของตนเองและมีความเชื่อว่าการตัดใจเลือกสิ่งใดย่อมมาจากความต้ องการของผีรับ
คาปรึกษาซึ่งสามารถวิเคราะห์และนาไปสู่การตังเป้
้ าหมายของผู้รับคาปรึกษาได้
- การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ถ้ าผู้รับคาปรึกษายังมีความเชื่อในอดีตอยู่ ผู้รับ
คาปรึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนตนเองได้ สิ่งที่ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ผู้รับ
คาปรึกษาต้ องยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเองได้
- การเน้ น ที่ พ ฤติ ก รรมปั จ จุบัน เป็ น ทฤษฎี ที่ เ น้ น ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาอยู่ กั บ
ปัจจุบนั มากกว่าสิ่งที่เกิดในอดีต ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาตระหนักได้ ความทุกข์ทงหมดเกิ
ั้
ดมาจากอดี ต
หรือสิ่งที่ผ่านมาแล้ วเพื่อให้ ผ้ รู ับปรึกษากลับมาอยู่กบั ปัจจุบนั มากกว่า
- ไม่ม่งุ เน้ นลักษณะอาการของบุคคล ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องมีความเชื่อว่าผู้ที่มา
รับคาปรึกษาไม่ใช่ผ้ ปู ่ วยทางจิตเวชแต่ผ้ ูที่มารับคาปรึกษายังไม่สามารถรับผิดชอบต่อ ความคิ ด
การตัดสินใจ และพฤติกรรมของตนเองได้ ผู้ให้ คาปรึกษามีหน้ าที่ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในตนเอง
2.3.3.3 บทบาทของผู้ให้ การปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษาเผชิญความจริง
ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งท าให้ ผี รั บ ค าปรึ ก ษารั บ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการที่ อ ยากจะ
ช่วยเหลือ สนับสนุน พร้ อมทังมี
้ ความเป็ นห่วงทาให้ ผ้ ูรับคาปรึกษากล้ าเผชิญความจริ งยอมรับและ
เกิดความเชื่อมัน่ ในตัวผู้ให้ คาปรึกษา สิ่งที่เป็ นสิ่งต้ องห้ ามสาหรับผู้ให้ คาปรึกษาคือ ห้ ามประเมิน
พฤติกรรมของผู้รับ คาปรึ ก ษาไม่ ว่าพฤติก รรมเหล่า นัน้ จะเป็ น พฤติก รรมที่ เ หมาะสมหรื อ ผู้ใ ห้
คาปรึกษาต้ องเสนอแนวทางเพิ่มเติมให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ มีแนวทางในการเลือก พร้ อมทังถ้
้ าผู้รับ
คาปรึกษายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อ พฤติกรรมของตนเองได้ ผู้ให้ คาปรึกษามีหน้ าที่ทาให้
ผู้รับคาปรึกษารับผลกระทบที่จะเกิดตามหลังจากผู้รับคาปรึกษากระทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
สุดท้ ายเมื่อผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจตนเองและสามารถหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้
แล้ วนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องสนับสนุนและส่งเสริ มด้ วยการร่ วมวางแนวทางเป้าหมายจัดทาแผนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว
2.3.4 ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวคิ ด กลุ่ ม แอดเลอร์ ( Adlerian Group
Counseling)
(พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561) ได้ อธิบายทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
กลุ่มแอด-เลอร์ ไว้ ว่าทฤษฎีนีม้ ีความเชื่อว่าคนทุกคนสามารถกาหนดและสร้ างตัวตนบุคลิก ภาพ
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ของตนเองได้ โดยผ่านการรับรู้ เพื่อเป็ นแนวทางในการในการปรับบุคลิกภาพของตนเองรวมทัง้
ทฤษฎีเน้ นการให้ กาลังใจบุคคลที่เกิดความท้ อแท้ ในชีวิต
2.3.4.1 จุดประสงค์ของการปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอด
เลอร์
จุดหมายของการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอด
เลอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองรายละเอียดดังนี ้
- สามารถเข้ าใจความรู้สึก ความเชื่อ รวมทังก
้ าหนดเป้าหมายชีวิต
- มี ก ารสร้ างสัม พัน ธภาพเกิด การยอมรับ ระหว่ า งผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษากับผู้รับ
คาปรึกษา
- ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาพัฒนาการตังเป้
้ าหมายในชีวิตของตนเอง
2.3.4.2 หลักการของทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอร์
แนวคิดของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ จะชวนให้ ผ้ รู ับ คาปรึกษา
ได้ ทวนชีวิตของตนเองรวมทัง้ การตังเป้
้ าหมายระยะสันและการวางเป้
้
าหมายระยะยาว แอดเลอร์
จะมองว่าเป้าหมายในระยะคือเป้าหมายของชีวิตโดยรายละเอียดของทฤษฎีมี 8 ประการดังนี ้
1) การมองคนแบบองค์รวม (Holism) คือ แอดเลอร์ มองคนในภาพรวมภายใน
บริบททางด้ านสังคมเช่น โรงเรียน ครอบครัว การทางาน ความคิด ความเชื่อบุคลิกภาพ การแสดง
ความรู้ สึกเหล่านีไ้ ม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ผู้นากลุ่มต้ องเข้ าใจพื ้นฐานทางสภาพสังคม
ของสมาชิกกลุ่มเพื่อช่วยให้ สามารถวางแผนกาหนดเป้าหมายของตัวผู้รับปรึกษาได้
2) การพัฒนาเป้าหมาย (Teleology) ทุกคนสามารถวางแผนเป้าหมายและเลือก
รู ปแบบชีวิตของตนเองได้ ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มผู้ให้ คาปรึกษาอาจจะให้ สถานการณ์ ที่ ทาให้
แนวคิดสาหรับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเป้าหมายในชีวิตของสมาชิกได้
3) ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ (Phenomenology) แอดเลอร์ เชื่อ ว่ามนุษย์ทุ กคนมี
มุมมองที่แตกต่างกันตามความเชื่อ การรับรู้ ของแต่ละบุคคลมนุษย์จะตัดสินใจกระทาการอะไร
ตามการรับรู้ของบุคคลเป็ น Subjective perception
4) การสร้ างสรรค์และทางเลือก (Creative and Choice) แอดเลอร์ เชื่อว่ามนุษย์
ทุกคนไม่ได้ ถูกกาหนดจากพันธุกรรมแต่มนุษย์สามารถเลือ กรู ปแบบการดาเนินชีวิตได้ มนุษย์ทุก
คนต้ องการให้ ตนเองเป็ นคนที่สมบูรณ์แต่ในความจริงมนุษย์ทกุ คนไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้
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5) ความสนใจสังคม (Social Interest) ในสังคมทุกคนมีหน้ าที่ในสังคมทุกคนโดย
หน้ าที่หลักมนุษย์ทุกคนคือ การสร้ างมิตรภาพ การสร้ างความใกล้ ชิด การช่วยเหลือกัน จะทาการ
อะไรให้ นึกถึงผลกระทบของผู้อื่นเสมอ
6) ความเด่ น และความด้ อ ย (Inferiority and Superiority) มนุษ ย์ ทุก จะสร้ าง
ความเด่นให้ กบั ตนเองเพื่อลดความด้ อยของตนเอง โดยความรู้สึกด้ อยอาจมีมาตังสมั
้ ยยังเป็ นเด็ก
เป็ นธรรมชาติที่เด็กจะรับรู้ความสึกนี ้ได้
7) บทบาทครอบครัว (Role of Family) แอดเลอร์ เชื่อว่าบุคลิกภาพของแต่แต่ละ
บุคคลเกิดจากวัยเด็กซึ่ง ครอบครัวเป็ น สิ่ง สาคัญมากในการช่วยกาหนดบุ ค ลิกภายของบุ ค คล
สัมพันธภาพในครอบครัวจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก
8) รู ปแบบชีวิต (Lifestyle) เป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่ง
แต่ละคนจะมีแบบแผนการดาเนินชีวิตแตกต่างกันออกไป ตามพื ้นฐานความคิด ความเชื่อ การ
เลี ้ยงดูของครอบครัว
2.3.4.3 บทบาทของผู้ให้ การปรึกษาตามทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดกลุ่มแอด
เลอร์
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องสร้ างสัมพันธภาพกับผู้รับคาปรึกษาที่ดีและให้ เกียรติซึ่งกันละกัน
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องต้ องสารวจเป้าหมายในชีวิตและรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผู้รับคาปรึกษาโดย
ใช้ คาถามเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าถึงชีวิตในครอบครัวและเล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กของ
ผู้รับคาปรึกษา ข้ อมูลเหล่านีจ้ ะทาให้ ผ้ รู ั บคาปรึกษาทราบถึงข้ อผิดพลาดในอดีต เจตคติ การมอง
โลก ยกตัวอย่างคาถามที่ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองเช่น
- คุณคิดว่าชีวิตของคุณเป็ นอย่างไรถ้ าไม่มีปัญหานี ้
- คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเป็ นอย่างไรหากสามารถแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้
จากการรวบรวมทฤษฎี การให้ คาปรึ กษากลุ่มในแต่ละทฤษฎีจ ะสามารถช่วยพัฒนาและแก้ ไ ข
ปั ญ หาที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสามารถใช้ ท ฤษฎี เ หล่ า นี เ้ ป็ น แนวทางในการให้
คาปรึกษาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของสมาชิกภายในกลุ่มเนื่องจากสมาชิกภายใน
กลุ่มมีพื ้นฐานความคิด ความเชื่อที่แตกต่างกันดังนันการที
้
่ใช้ ทฤษฎีที่หลากหลายจึงมีความจาเป็ น
อย่างมากในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.3.5 ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบการรู้คิด-พฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group
counseling)
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(พัช ราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2561) ได้ อ ธิ บายการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎีการรู้ คิดพฤติกรรมโดยว่า การให้ คาปรึกษาจะมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเริ่มจากการประเมินพฤติกรรม
เป้าหมาย เพื่อนาไปสู่การแก้ ไขปัญหาด้ านพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.3.5.1 จุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด-พฤติกรรม
- เพื่อช่วยให้ สมาชิกเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมที่
ไม่เหมาะสม
- เพื่อสร้ างสภาพการเรี ยนรู้ ใหม่ สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ ไข
พฤติกรรมของสมาชิกที่ไม่พึงประสงค์ได้ เพื่อ ให้ สามารถดารงชีวิตได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตให้ เกิดแก่ประโยชน์กบั ตนเอง
- เพื่อให้ สมาชิกได้ เรียนรู้วิธีการที่เหมาะซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2.3.5.2 เทคนิคการของการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด-พฤติกรรม
- การสอน (Coaching)
- การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback)
- การเสริมแรง (Reinforcement)
- การแก้ ไขปัญหา (Problem solving)
- การแสดงตัวแบบ (Modeling)
- การฝึ กซ้ อมพฤติกรรม (Behavioral rehearsal)
2.3.5.3 บทบาทของผู้ให้ คาปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการรู้คิด-พฤติกรรม
- การสัมภาษณ์ เบือ้ งต้ นโดยคานึงถึงมุมมองของสมาชิกเพื่อ เป็ นการประเมิน
และปฐมนิเทศ
- ใช้ เทคนิคอย่างกว้ าง ๆ ช่วยให้ สมาชิกบรรลุเป้าหมาย
- สอนสมาชิกเกี่ยวกับกระบวนกลุ่ม และวิธีการจัดการที่จะได้ รับประโยชน์ สูงสุด
จากกลุ่มและอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการสอน
- ใช้ การเสริมแรงกับสมาชิก เมื่อสมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาพฤติกรรมใหม่ได้
- ใช้ การสอนให้ สมาชิกรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- ใช้ การสัมภาษณ์ แบบทดสอบ การอภิปรายกลุ่ม เพื่อรวบรวมข้ อมูลจากสมาชิก
เพื่อให้ ประเมินสมาชิก
- ผู้ให้ คาปรึกษาช่วยให้ สมาชิกสาหรับการยุติการให้ คาปรึกษา

27
2.4 เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการที่ผ้ ูวิจัยได้ ทาการศึกษาแนวคิด เทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เพื่ อ
เสริ มสร้ างความหยุ่นตัว ผู้วิจัยได้ ทาการรวบรวมเทคนิคที่มาสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการให้
คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวไว้ ดงั นี ้
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา และ วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา (2556) ได้ กล่าวถึงเทคนิคที่จะนามาใช้
ในการในค าปรึ ก ษาไว้ อ ย่ า งมากมาย ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ท าการคัด เลื อ กเทคนิ ค ที่ นิ ย มใช้ ใ นการให้
คาปรึกษา ไว้ ดงั นี ้
- เทคนิคการเริ่ มต้ นการให้ คาปรึกษา (Opening the interview) เทคนิคเป็ นสิ่ งที่จ ะ
ช่วยทาให้ การให้ คาปรึกษาสามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้ คาปรึกษาต้ องทาให้
กลุ่มเกิดบรรยากาศรู้ สึกอบอุ่นและเกิดความไว้ วางใจ โดยใช้ ประโยคง่าย ๆ เช่น มีอะไรพอที่จะ
บอกให้ ผมทราบได้ บ้าง วันนีเ้ ราจะคุยเรื่ องอะไรกันดี ประโยคเหล่าจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ สึกดี
และกล้ าที่จะเหล่าปัญหาของตนเอง
- เทคนิ ค การตัง้ ค าถาม (Questioning) ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งใช้ ค าถามเพื่ อ ให้ ผ้ ูให้
คาปรึกษานันทราบข้
้
อมูลที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ประวัติของผู้รับคาปรึกษา ความสนใจ ค่านิยม
และไม่ควรใช้ คาถามที่เป็ นการตัดบทสนทนา เช่น ประโยคถามที่ลงท้ ายด้ วย จริง -ไม่จริง ใช่-ไม่ใช่
ควรเป็ นคาถามที่ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เปิ ดเผยเหตุการณ์เรื่องราวความรู้สึกของตนเอง
- เทคนิคสอบซัก (Probing) การถามแต่จะใช้ หลาย ๆ คาถามติดต่อกัน ซึ่ งเทคนิคมี
ข้ อควรระวังคือหากใช้ บ่อย จะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ สึกเร่ งรี บ และส่งผลให้ กระบวนการในการให้
คาปรึกษาเกิดความล้ มเหลวได้ เทคนิคควรเมื่อผู้ให้ คาปรึกษาต้ องดูความเปลี่ยนแปลงความรู้สึก
ของผู้รับคาปรึกษา
- เทคนิ ค การเงี ย บ (Silence) ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งใช้ ห ลัง จากที่ ใช้ เทคนิ ค การถาม
เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ทบทวนคาถามและตัดสินใจในการที่จะตอบคาถามนัน้ ๆ ซึ่งการเงียบนัน้
อาจจะใช้ เวลา 2 – 3 นาที หากนานผู้ให้ คาปรึ กษาอาจพูดขึน้ ว่า ความรู้ สึกบางอย่างมันอธิ บาย
ด้ วยคาพูดได้ ยาก เมื่อคุณคิดได้ แล้ วผมจะรอฟั งคุณพูด เพื่อเป็ นการให้ เวลากับผู้รับคาปรึกษาเพิ่ม
มากยิ่งขึ ้น
- เทคนิคการท้ าทาย (Challenge) การท้ าทายเป็ นเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ ผ้ รู ับปรึกษามีความ
สนใจในการแก้ ไขปัญหา ข้ อควรระวังของเทคนิคนี ้คือถ้ าอาจจะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ สึกกดดันให้
รับคาปรึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
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- เทคนิคการแสดงความเห็นชอบ (Approval) เป็ นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ กาลังใจแก่ผ้ รู ั บ
คาปรึกษา เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีกาลังใจที่จะแก้ ไขปัญหา ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ วิธีการแสดงออกทาง
ท่าทางหรือคาพูดก็ได้
- เทคนิ ค การฟั ง (Listening) เป็ น เทคนิ ค ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากในการให้
คาปรึกษาเนื่องจากเป็ นการรับข้ อมูล และนามาทาความเข้ าใจกับเรื่องราวที่ผ้ รู ับปรึกษาที่เล่า การ
ฟั งต้ องแสดงออกถึงความใส่ใจในการฟั งและให้ ความสนใจในการฟั ง ถ้ าผู้รับบริ การรับรู้ถึงความ
ไม่ใส่ใจจะทาให้ ผ้ รู ับบริการรู้สึกไม่อยากเล่าเรื่องของตนเอง
จากการรวบรวมเทคนิคที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษา ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องเรี ยนทุกเทคนิค
ให้ ครบสมบูรณ์เพื่อให้ การให้ คาปรึกษากลุ่มเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ และในการใช้ เทคนิคต่าง ๆ
สามารถใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ เริ่มกระบวนในการให้ คาปรึกษาจนสิ ้นสุดกระบวนการให้ คาปรึกษา
2.5 กระบวนการการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด กระบวนการการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ได้ มี
นักวิชาการ นักทฤษฎีหลายท่านได้ กล่าวถึงขันตอนกระบวนการที
้
่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่มไว้
หลากหลาย ผู้วิจยั ได้ ทาการรวบรวมกระบวนการการให้ คาปรึกษากลุ่ม ดังนี ้
เบริก แลนเดสท์และคณะ (Berg และคนอื่น ๆ, 2013) ได้ อธิบายกระบวนการในการให้
คาปรึกษากลุ่มแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ก่ อ นการให้ ค าปรึ ก ษา ในขัน้ ก่ อ นการให้ ค าปรึ ก ษานัน้ สมาชิ กจะ
อาจจะเกิ ด ความวิ ต กกัง วลได้ เ นื่ อ งจากยัง ไม่ ท รายวัต ถุป ระสงค์ ก ารท ากลุ่ม ที่ แ น่ ชัด รวมทัง้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้นากลุ่มดังนัน้ ก่อนการเริ่ มต้ นให้ คาปรึกษากลุ่มนัน้ ผู้นากลุ่ม
จะต้ องตังค
้ ากับตนเองและสามารถตอบคาถามเหล่าได้ ยกตัวอย่างเช่น
- คุณจะเริ่มดาเนินการอย่างไร
- อะไรคือสิ่งคุณควรพูด
- อะไรคือสิ่งที่พวกเราจะสนทนากัน
- ควรจะเลือกหัวอะไรในการอภิปรายในกลุ่ม
- คุณจะใช้ เทคนิคอะไรบ้ างในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา ในขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่จะเริ่ มต้ นเข้ าใจปั ญหาและ
แก้ ไ ขปั ญ หาท าให้ ผ้ ูม ารั บ บริ ก ารอยู่กับ ปั จ จุบัน และมองปั ญ หาที่ เ กิ ด ในปั จ จุบัน รวมทัง้ ผู้ใ ห้
คาปรึกษาต้ องวิเคราะห์ความรุ นแรงของปั ญหาหากปั ญหารุ นแรงมากเกินไป ผู้ให้ คาปรึกต้ องส่ง
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ต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญทางด้ านจิตเวชโดยตรง ถ้ าผู้ให้ บริ การยังไม่เปิ ดเผยปั ญหาและบรรยากาศ
ภายในกลุ่มยังคงตึงเครียด ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องทาให้ กลุ่มรู้ สึกผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลลง
และสุดท้ ายของกระบวนผู้รับคาปรึกษาจะเริ่มเข้ าใจปัญหาและสามารถเริ่มวางแนวทางแก้ ไขได้
ขัน้ ที่ 3 สิน้ สุดการให้ คาปรึกษา ในขันตอนนี
้
้ผู้รับคาปรึกษาจะต้ องมีแนวทางใน
การแก้ ไขปัญหา รวมทัง้ ต้ องสามารถอธิบายได้ สิ่งที่ได้ รับจากการให้ คาปรึกษากลุ่ม ประสบการณ์
ความสัมพันธ์ที่เกิดในระหว่างการให้ คาปรึกษากลุ่ม ผู้ให้ คาปรึกษาอาจจะให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสรุป
การให้ คาปรึกษากลุ่มร่ วมกันโดยให้ บอกถึงความรู้ สึก และสิ่งที่จะสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนา
ตนเองได้
เพ็ ญ นภา กุ ล นภาดล และคณะ (2561) ได้ อธิ บ ายถึ ง กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษา
ประกอบด้ วยขันตอนทั
้
งหมด
้
5 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การสร้ างสัมพันธภาพ ในขันการสร้
้
างสัมพันธภาพผู้ให้ คาปรึกษามีส่วนสาคัญ
ในการให้ คาปรึ กษาและเสริ มสร้ างบรรยากาศที่เหมาะสม ทาให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษารู้ สึกอบอุ่น และ
ปลอดภัยผู้ให้ คาปรึกษาต้ องรักษาความลับของผู้มารับคาปรึกษาถือเป็ นสิ่งสาคัญที่สุดและทักษะ
เหล่าต้ องใช้ ตลอดการดาเนินการให้ คาปรึกษา
ขัน้ ที่ 2 ยอมรับและตัดสินใจแก้ ปัญหา ในขันตอนผู
้
้ ให้ คาปรึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับ
คาปรึ กษาเข้ าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึน้ โดยทาให้ ผ้ ูรับคาปรึกษารู้ ตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้รับคาปรึกษาสามารถรู้ ตนเองได้ แล้ วจะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองได้
ขั น้ ที่ 3 วางแผนและด าเนิ น การ ในขั น้ ตอนนี ผ้ ้ ู ใ ห้ ค าปรึ ก ษามี ห น้ า ที่ ท าให้ ผ้ ูรั บ
คาปรึกษารู้และเข้ าใจในปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยในขันตอนนี
้
้ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องรับรู้ ถึงปัญหาที่แท้ จริ ง
ของผีรับคาปรึกษาเพื่อที่จะได้ วางแนวทางและช่วยเหลือได้ ตามทฤษฎีการให้ คาปรึกษาตลอดจน
ร่วมกาหนดและวางแผนแนวทางการแก้ ไขปัญหาร่วมกันกับผู้รับคาปรึกษา
ขันที
้ ่ 4 ประเมินผล ในขันตอนของการประเมิ
้
นผลผู้ให้ คาปรึกษาต้ องประเมินแนวทาง
ในการแก้ ไขของผู้รับคาปรึกษา เพื่อตรวจสอบในการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ ้นถ้ าพบข้ อบกพร่ องให้
รีบดาเนินการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ ที่ 5 ยุติการให้ คาปรึกษา ขันของการยุ
้
ติผ้ รู ับคาปรึกษาต้ องรู้ ว่าตนเองเกิดความ
สบายใจ และได้ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นตนเองได้ และสามารถนาแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันจนกลายเป็ นพฤติกรรมที่ถาวร ถ้ าผู้รับคาปรึกษาไม่สามารถ
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เข้ าใจตนเองได้ และด้ วยข้ อจากัดทางด้ านเวลาผู้ให้ คาปรึกษาสามารถทาการนัดหมายเพื่อ เข้ า สู่
กระบวนได้ อีกครัง้
สกล วรเจริ ญศรี (2558) ได้ อ ธิ บายกระบวนการในการให้ คาปรึ กษากลุ่มมีทัง้ หมด 6
ขันตอนของ
้
Corey ไว้ ดงั นี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ขันการจั
้
ดตังกลุ
้ ่ม (Formation of the group) ให้ ขนนี
ั ้ ้ผู้นากลุ่มต้ องจัดทา
แบบแผนในการให้ คาปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่ม ระยะเวลา ขนาดของ
กลุ่มจานวนสมาชิก รวมวิธีการในการคัดเลือกสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ กระบวนการในการให้ คาปรึ กษา
กลุ่มประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สดุ
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ เริ่ มต้ นกลุ่ม (Initial stage) ในขัน้ เริ่ มต้ นกลุ่มผู้นากลุ่มจะต้ องชี ้แจ้ ง
รายละเอียดของกลุ่มให้ กับสมาชิกทุกคนทราบ วัตถุประสงค์ของการทากลุ่มที่สาคัญคือการเก็บ
รักษาความลับภายในกลุ่มไม่นาเรื่ องของสมาชิกในกลุ่มไปเปิ ดเผยภายนอก รวมทังในขั
้ นนี
้ ้ผู้นา
กลุ่มต้ องสร้ างบรรยากาศที่เหมาะสมกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้ เกิดการผ่อนคลาย และสร้ าง
สัมพันธภาพภายในกลุ่มให้ ดีมากยิ่งขึ ้น สมาชิกทุกคนจาเป็ นต้ องรู้ จักผู้นากลุ่มและเพื่อนสมาชิก
ภายในกลุ่ม โดยทักษะที่ใช้ ในขันเริ
้ ่มต้ นกลุ่มประกอบด้ วย 7 ทักษะดังต่อไปนี ้
1) การจัดที่นั่ง (Arrange seating) โดยส่วนใหญ่การจัดที่นั่งในการให้ คาปรึกษา
กลุ่มจะจัดที่นงั่ เป็ นวงกลมเพื่อที่จะช่วยให้ สมาชิกทุกคนรู้ สึกถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาค
กัน
2) การเปิ ดกลุ่ม (Open the group) การเปิ ดกลุ่มต้ องใช้ น ้าเสียงที่ทาให้ สมาชิก
รู้ สึกอบอุ่น และปลอดภัย โดยขัน้ ตอนแรกในการเปิ ดกลุ่ มเริ่ มจากการแนะนาตนเองของผู้นากลุ่ม
และสมาชิกภายในกลุ่ม ชีแ้ จ้ งวัตถุประสงค์ของการทากลุ่มรวมทังข้
้ อจากัดของการทากลุ่ม เช่น
เวลาในการทากลุ่มและกระตุ้นให้ สมาชิกภายในกลุ่มมีส่วนร่ วมในกลุ่ม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทา
กลุ่ม
3) การใช้ กิจกรรมเพื่อ สร้ างสัมพันธภาพ (Getting-acquainted exercises) .ใช้
กิจกรรมเพื่อสร้ างสัมพันธภาพดีส่งผลให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเปิ ดเผยความรู้สึกและตัวตนของตนเองได้
มากที่สดุ โดยกิจกรรมที่นิยมใช้ มากที่สดุ คือ การแนะนาตนเอง การเล่าถึงประวัติตนเองสัน้ ๆ เป็ น
ต้ น โดยผู้นากลุ่มต้ องผู้กระตุ้นและสังเกตปฏิกิริยาของสมาชิกภายในกลุ่มอยู่เสมอ
4) การกระตุ้นให้ มี ส่ว นร่ วม (Encourage Particpation) ผู้นากลุ่มกระตุ้ น ให้ มี
ส่วนร่วมในกลุ่มผู้นากลุ่มต้ องสังเกตสมาชิก ถ้ าสมาชิกท่านใดมีปฏิกิริยาไม่มีส่วนร่วมในกลุ่ม ผู้นา
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กลุ่มต้ องใช้ เทคนิคเช่น ขอให้ สมาชิกแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้ อความที่สนับสนุนกับเรื่องราว
ของสมาชิกท่านอื่น เพื่อดึงความสนใจของสมาชิกท่านนันเข้
้ ามามีส่วนร่วมในกลุ่ม
5) การเข้ า ใจ (Empathic understanding) ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ผู้น าต้ อ ง
แสดงให้ สมาชิกเห็นถึงความเข้ าใจและเห็นอกใจในเรื่องที่สมาชิกเหล่า ทาได้ หลายวิธีเช่น การสรุป
ความจากเรื่ อ งของสมาชิก การแสดงออกทางด้ านท่ าทาง วาจา การสบสายตา การสะท้ อ น
ความรู้สึกของสมาชิก สิ่งเหล่านี ้เป็ นการแสดงให้ สมาชิกเห็นถึงความใส่ใจและความเข้ าใจ
6) การเปิ ดเผยตนเอง (Self-disclosure) การให้ คาปรึกษากลุ่มผู้นากลุ่มต้ องกล้ า
ที่จะเปิ ดเผยตนเอง เมื่อผู้นากลุ่มกล้ าเปิ ดเผยตอนเองบรรยากาศที่เกิดขึ ้นภายในกลุ่มสมาชิกจะ
เริ่มผ่อนคลายรู้สึกเป็ นธรรมชาติมากยิ่งขึ ้นทาให้ สมาชิกกล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเองมากยิ่งขึ ้น
7) การสรุ ป (Summarizing) การสรุ ปในการให้ คาปรึกษากลุ่มสามารถเกิดได้ ทกุ
ระยะของการทากลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นช่วงเริ่ มต้ นของกลุ่มจะใช้ เป็ นการสรุ ปสาหรับกลุ่มที่พบเจอกัน
เป็ นครัง้ ที่สองขึน้ ไปผู้นากลุ่มจะต้ องสรุ ปเรื่ อ งราวในครัง้ แรกเพื่อดาเนินการต่อ ในครัง้ ต่อไป การ
สรุ ปในช่วงระหว่างเวลาการดาเนินของของกลุ่มเป็ นการสรุ ปเนื ้อหา เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม และการสรุ ปในช่ วงสุดท้ ายจะเป็ นการสรุ ปเพื่อจะได้ ทราบถึงความรู้ ที่ได้ รับในการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ เปลี่ยนแปลง (Transition stage) ในกลุ่มบางครัง้ สมาชิกจะเกิดการ
ต่อต้ านในการทากลุ่ม เกิดความเครี ยด ความวิตกกังวล และไม่ทราบถึงจุดหมายที่ชดั เจนในการ
ทากลุ่ม ดังนัน้ ในขัน้ เปลี่ยนแปลงนีผ้ ้ ใู ห้ ปรึ กษาต้ องทาให้ สมาชิกเข้ าใจในกระบวนการในการให้
คาปรึกษากลุ่ม และเกิดการคลายความกังวลให้ มากที่สดุ
ขันตอนที
้
่ 4 ขันด
้ าเนินกลุ่ม (Working stage) ในขันด
้ าเนินกลุ่มนันเป็
้ นการสารวจถึง
ปัญหาที่แท้ จริงของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้ าสัมพันธ์ในกลุ่ม
ดีจะส่งผลให้ ในกลุ่มมีประสิทธิภาพในการดาเนินการ และสมาชิกภายในกลุ่มจะกล้ าที่แสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ กับสมาชิกท่านอื่น ๆ สิ่งที่สาคัญคือผู้นากลุ่มต้ องมุ่งถึง
ความสาคัญของปั จจุบันให้ สมาชิกอยู่กับปั จจุบัน (Here and now) ทาให้ สมาชิกทุกคนรู้ สึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่ร้ ูสึกตนเองแตกแยกออกจากกลุ่ม
ขันตอนที
้
่ 5 ขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา (Final stage) ในขันการยุ
้
ติการให้ คาปรึกษาผู้นา
กลุ่มต้ องให้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุปสิ่งที่ได้ รับหลังจากการให้ คาปรึกษากลุ่ม และวิธีการ
นาเอาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ สมาชิกสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ หลังจากยุติกลุ่ม การให้
ข้ อมูลย้ อนกลับเพื่อให้ สมาชิกสามารถขจัดสิ่งที่ค้างคาในใจได้
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ขัน้ ตอนที่ 6 ประเมินและติดตามผล (Evaluation and follow-up) การประเมิน ผล
และการติดตามผลหลังจากการให้ คาปรึกษากลุ่มเสร็จเรียบร้ อยแล้ วจะเกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อสมาชิก
ภายในกลุ่มและผู้นากลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มสามารถประเมินตนเองถึงการพัฒนาของตนเองใน
ด้ านต่าง ๆ ได้ ส่วนผู้นากลุ่มสามารถนามาปรับปรุ งแก้ ไข เพิ่มเติมในการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้
ต่อไป
จากการรวบรวมข้ อมูล ขัน้ ตอนในการคาปรึกษากลุ่มผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่าขัน้ ตอนในการให้
คาปรึกษากลุ่มมีทงหมด
ั้
3 ขันตอนหลั
้
ก ๆ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เริ่ มต้ นกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม เป็ นกระบวนการที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาต้ อง
สร้ างสัมพันธภาพและบอกถึงจุดประสงค์ของการทากลุ่มรวมทังกติ
้ กาต่าง ๆ ของการให้ คาปรึกษา
กลุ่มผู้ให้ คาปรึกษาต้ องทาให้ สมาชิกรู้ ไว้ วางใจและพร้ อมที่จะเริ่ มการให้ คาปรึกษากลุ่มถ้ าสมาชิก
ยังรู้ สึกไม่ปลอดภัยการให้ คาปรึกษากลุ่มจะไม่เกิดประสิทธิภาพ สิ่งสาคัญคือผู้ให้ คาปรึกษาต้ อง
กล่าวกับสมาชิกทุกคนว่าเรื่ องราวที่ แลกเปลี่ย นกัน ภายในกลุ่ม ต้ อ งเก็บเป็ น ความลับไม่ น าไป
เปิ ดเผยภายนอก
ขัน้ ที่ 2 ดาเนินการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เป็ นกระบวนการที่นากลุ่มต้ องศึกษาและใช้
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเข้ าใจและทาความเข้ าใจปั ญหาของกลุ่มอีกทัง้ ในขัน้ นีผ้ ้ ูนากลุ่มต้ อ งสังเกต
สมาชิกภายกลุ่ม ถ้ าสมาชิกภายในกลุ่มท่านใดแยกตัวออกจากกลุ่มผู้นากลุ่มอาจใช้ คาถามเพื่อ
ช่วยสมาชิกกลับมามีบทบาทภายในกลุ่มและดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่ม ในขันนี
้ ้ผู้นากลุ่มต้ อ ง
สร้ างความเข้ าใจในปัญหาของสมาชิกตรงกันเพื่อประสิทธิภาพในการทากลุ่ม
ขัน้ ที่ 3 ยุติการให้ คาปรึกษากลุ่ม ในขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา เมื่อสมาชิกทุกคนเจ้ าใจ
ในปั ญหาของตนเองและสามารถวางแนวทางการแก้ ไขปัญหาได้ แล้ ว ในขันนี
้ ้นันผู
้ ้ นากลุ่มอาจจะ
ให้ ส มาชิ ก สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการท ากลุ่ม ในครั ง้ นี ้ รวมทัง้ ผู้น ากลุ่ม จะช่ว ยเสริ ม การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ต่าง ๆ แต่หากกลุ่มยังไม่เสร็ จ สิน้ ในขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูนากลุ่มสามารถทาการนัดหมาย
สมาชิกเพื่อมาร่วมในการทากลุ่มอีกครัง้ ได้
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
3.1 ความหมายของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมาย
และนิยามไว้ มากมาย ผู้วิจยั จึงได้ รวบรวมความหมายของครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวไว้ ดงั นี ้
กุลภา วจนสาระ (2554) อธิบายว่า ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวคือการดูแลเลี ้ยงลูกโดยพ่อหรือ
แม่เพียงคนเดียว สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการการหย่าร้ างและยุติความสัมพัน ธ์ ในครอบครัว
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เกิดขึน้ และอีกปั จจัยหนึ่ง คือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งต้ องไปทางานไกลและไม่ได้ อยู่กบั ครอบครัว
ทาให้ อีกฝ่ ายต้ องเป็ นพ่อหรือแม่เลี ้ยงที่เลี ้ยงลูกเพียงลาพัง
ศิ ริ รั ต น์ แอดสกุ ล (2553) กล่ า วว่ า ครอบครั ว เลี ย้ งเดี่ ย ว (Single Parenthood) คื อ
ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องเลี ้ยงลูกโดยลาพัง
สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (2557) กล่าวว่า ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว เป็ น
ครอบครัวที่มีลกั ษณะที่แตกต่างจากครอบครัวปกติ ที่มีเพียงแม่หรือพ่อที่เลี ้ยงลูกคนเดียวซึ่งเกิดมา
จากได้ หลากหลายสาเหตุและส่งผลกระทบออกไปในวงกว้ าง
จากการรวบรวมข้ อมูลความหมายของครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวสรุปได้ ว่าครอบครัวครัวเลีย้ ว
เดี่ยวคือครอบครัวที่เลีย้ งลูกเพียงคนเดียว อาจจะเป็ น แม่เลี ้ยงลูกโดยลาพัง พ่อเลี ้ยงลูกโดยลาพัง
หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาเลี ้ยงดูบุตรในอุปการะโดยลาพัง
3.2 สาเหตุของการเป็ นครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาสาเหตุครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึง
สาเหตุครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว ผู้วิจยั จึงได้ รวบรวมความหมายของครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวไว้ ดงั นี ้
ศิ ริ รั ต น์ แอดสกุ ล (2553) กล่ า วว่ า สาเหตุข องการเป็ น ครอบครั ว เลี ย้ งเดี่ ย วนัน้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 ครอบครัวที่แต่งงานแล้ ว มีสาเหตุที่ทาให้ ครอบครัวเป็ นครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
มี 3สาเหตุหลัก ดังนี ้
- การหย่าร้ าง
- การแยกทาง
- การตายของคู่สมรส
กรณีที่ 2 ครอบครัวที่ยังไม่ได้ แต่งงานมีสาเหตุที่ทาให้ ครอบครัวเป็ นครอบครัวเลีย้ ง
เดี่ยวมี 2สาเหตุหลัก ดังนี ้
- อาศัยอยู่กบั ผู้ปกครองของเด็กตังแต่
้ เกิดมาแต่มีเหตุที่ทาให้ ไม่ได้ อยู่ด้วยกัน
- ไม่ได้ อยู่กบั ผู้ปกครองตังแต่
้ เกิดมา
อุสา สุทธิสาคร (2559) กล่าวว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการเป็ นพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว มาจาก
การหย่าร้ าง การแยกทางกัน การเป็ นเป็ นหม้ าย การเสียชีวิตของคู่สมรส การมีลูกโดยไม่ได้ สมรส
จากปั จจัยเหล่านีส้ ่งผลให้ ครอบครัวเลีย้ วเดี่ ยวโดยส่วนใหญ่เกิดปั ญหาทางด้ านจิตใจ อารมณ์
สังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ
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สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (2557) กล่าวว่าสาเหตุการเป็ นครอบครัว
เลี ้ยงเดี่ยวหรือพ่อ/แม่เลี ้ยงเดี่ยวสาเหตุหลัก 4 ประการดังนี ้
- การหย่า (กรณีที่จดทะเบียนสมรสกัน)
- คู่สมรสเสียชีวิต
- แยกทางกัน (กรณีที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกัน)
- ละทิ ้ง (คู่สมรสหนีหายไปโดยไม่ได้ บอกกล่าว)
จากการรวบรวมข้ อมูลสาเหตุของการเกิดครอบครัวเลีย้ งเดี่ ยวผู้ทาวิจัยขอสรุ ป ได้ ว่ า
สาเหตุของการเป็ นคอรบครัวเลีย้ งเดี่ยวมีดังนี ้ การหย่าร้ าง การเสียชีวิตของคู่สมรสการแยกทาง
สาหรับคู่ที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส
3.3 ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
ศิริรัตน์ แอดสกุล (2553) กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดขึ ้นในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวจากการ
ค้ นคว้ าพบว่าผลกระทบที่เกิดขึน้ นัน้ ส่งผลต่อ พ่อ แม่ และลูก โดยสามารถแยกผลกระทบที่เกิดขึน้
ได้ ดงั นี ้
- ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ น้ กับแม่ จากการศึ กษาพบว่ า แม่ ที่ เ ลี ย้ งลูก โดยล าพังจะเกิด
ความเครี ยดมากกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เนื่องจากต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงลูกเพียงคน
เดียว ไม่มีเวลาเป็ นของตนเอง เกิดความเหงา ผู้หญิงส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถจัดการความเครี ยดได้
ด้ วยตนเองอีกด้ วย ผลกระทบของการเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยวยังส่งผลกระทบทางด้ านจิตใจทาให้ แม่ที่
เลีย้ งลูกโดยลาพังนัน้ จะมีความเชื่อมั่นในตนเองต่าลง ความสามารถน้ อยลง และยังส่งผลให้ มอง
โลกในแง่ร้ายมากยิ่งขึ ้น
- ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับพ่อ จะมีปัญหาคล้ ายกับแม่ที่เลี ้ยงลูกโดยลาพัง การที่ทางาน
ไปด้ วยและเลีย้ งลูกไปด้ วย เป็ นปั ญหาที่หนัก โดยเฉพาะลูกในวัยทารก จากการศึกษาพบว่าโดย
ส่วนใหญ่พ่อจะค่าคนมาช่วยดูแลลูก แต่การหาคนอื่นมาช่วยดูแลลูกนันกลั
้ บไม่ได้ ผลดีนัก เพราะ
จะทาให้ ลกู เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็ นปัญหาต่อไปในอนาคต
- ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับลูก จากการศึกษาพบว่าการก่ออาชญากรรมของเด็กที่อาศัย
อยู่กับครอบครอบเลีย้ งเดี่ยวไม่แตกต่างจากครอบครัวปกติ แต่ปัญหาที่เกิดขึน้ คือ เด็กที่ อ ยู่ใ น
ครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวขาดการให้ คาปรึกษาจากผู้ปกครอง อีกทังสภาวะทางสั
้
งคมที่สร้ างแรงกดดัน
ให้ กับ สภาพจิต ใจของเด็ ก ที่ อยู่ในครอบครั วเลี ย้ งเดี่ ยวท าให้ เด็ ก ที่ อ ยู่ในครอบครั วเลี ย้ งแสดง
บทบาทที่น้อยกว่าอายุของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่ในครอบครัวปกติ
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อุสา สุทธิสาคร (2559) กล่าวว่าครอบครัวเลี ้ยวเดี่ยวส่วนใหญ่เกิดจากการหย่าร้ าง
ดังนันการหย่
้
าร้ างจึงส่งผลกระทบมากมายหลายด้ าน โดยได้ แบ่งผลกระทบที่เกิดจากการหย่าร้ าง
ไว้ ดงั นี ้
- ผลกระทบจากการหย่าร้ าง
การหย่าร้ างจะส่งผลระยะยาวให้ กบั เด็ก เด็กต้ องระยะเวลาในการปรับตัวให้ อยู่
กับสภาพแวดล้ อมทางครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การอย่าร้ างจะส่งผลดีหรื อส่งผลเสียขึ ้นอยู่
กับปั จจัยหลายประการ เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ลักษณะบุคลิกภาพของเด็ก และการ
ปรับตัวและสภาพความเข็มแข็งทางจิตใจของเด็ก
- ผลกระทบต่อผู้ที่เป็ นพ่อเป็ นแม่
การหย่าร้ างนัน้ ส่งผลทังทางด้
้
านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของทังคู
้ ่ บางราย
อาจเกิดสภาวะซึมเศร้ า การใช้ สารเสพติดหรือสุรา และส่งผลไปถึงสุขภาพทางร่างกายที่เสื่อมโทรม
ปัญหาทางด้ านเศรษฐกิจและอีกมากมาย ดังนัน้ ผลของการอย่าร้ างที่มีต่อพ่อแม่ มีดงั นี ้
1. ผลทางอารมณ์และจิตใจ ในระยะแรกของการหย่าร้ างนันท
้ าจะส่งผลทา
เกิดความรู้ สึก อับอาย เป็ นปมด้ อย โทษตัวเอง รู้ สึกสูญเสียและเกิดความรู้ สึกโดดเดี่ยวในการ
ดาเนินชีวิตขาดคนที่จะคอยให้ คาปรึกษา
2. ผลทางร่ างกาย จากสภาวะทางอารมณ์ และจิตใจที่เปลี่ยนแปลงทาให้
ส่งผลต่อร่างกายเช่น อาการเบื่ออาหาร การไม่รับประทานอาหารจะส่งผลให้ ร่างกายขาดพลังงาน
ในการดาเนินส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ทัว่ ร่างกายต่อไป
3. ผลทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่สภาพทางเศรษฐกิจของคู่สมรสที่หย่าร้ าง
จะมีสภาพเศรษฐกิจแย่ลงเนื่องจากต้ องรับภาระที่เพิ่มขึ ้นและเป็ นหัวหน้ าครอบครัวเพียงคนเดียว
ต้ องทางานเพิ่มมากขึ ้นหรือหารายได้ พิเศษจากช่องทางอื่น ๆ มากยิ่งขึ ้น
4. ผลทางสังคม คู่สมรสที่หย่าร้ างกันมีโอกาสถูกคนอื่นตาหนิ และนินทาทา
ให้ ต้องใช้ ความอดทนสูงต่อสภาพแวดล้ อมเหล่านี ้
5. ผลทางการงานและอาชีพ การทางานและภาระในการเลี ้ยงดูลูก ทางาน
ประสิทธิภาพในการทางานน้ อยลง
6. ผลการปรับตัวทางด้ านเพศ หากิจกรรมเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การออกกาลัง
กาย การเล่นกีฬาเพื่อชดเชยความต้ องการทางเพศ
- ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
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1. ด้ านอารมณ์และจิตใจ เด็กทุกคนจะตอบสนองต่อการหย่าร้ า งของครอบครัว
ทางด้ านของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็ น การเสียใจ การรู้ สึกถูกทอดทิ ้ง รู้ สึกไม่มีคุณค่า ขาดความอบอุ่น
และอื่น ๆ เด็กที่อยู่ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ หย่า ร้ างหรื อ แยกทางกันของครอบครัว เด็ กจะต้ อ ง
ปรับตัวและช่วยเหลือตนเองมากยิ่งขึ ้นและเด็กที่อยู่ในครอบครัวปกติจะปรับตัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้ ดีกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
2. ด้ า นพฤติ ก รรม โดยส่ ว นใหญ่ เ ด็ ก จะเกิ ด พฤติ ก รรมทางด้ า นลบ เช่ น มี
พฤติกรรมก้ าวร้ าว หนีเรียน พฤติกรรมติดสารเสพติด พฤติกรรมเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นเด็กที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวเลี ้ยงไม่สามารถปรับตัวได้ ส่วนในเด็กที่สามารถปรับตัวได้ ก็จะพฤติกรรมแบบเด็กปกติ
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2557) ได้ สรุปผลกระทบของการเป็ นพ่อ/แม่
เลี ้ยงเดี่ยว ไว้ ดงั นี ้
- ด้ านจิตใจ เกิดความเครี ยด สภาวะซึมเศร้ า โดยส่วนใหญ่พ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยวจะกังวล
และไม่มนั่ ใจว่าตนเองจะเลีย้ งลูกเพียงคนเดียวได้ เนื่องจากต้ องรับภาระที่เพิ่มขึ ้น ทังในด้
้ านของที่
อยู่อาศัย รายได้ ของครอบครัว การแบ่งเวลาการทางานและในด้ านสังคมที่มักจะเจอคาถามจาก
คนในสังคมเป็ นการเพิ่มภาวะความเครี ยดให้ กับพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยวในช่วงระยะเวลาแรก ๆ ของการ
ปรับตัว
- ด้ านความเป็ นอยู่ หมายถึงที่อยู่อาศัย บางครอบครัวเมื่อแยกทางต้ องย้ ายจากที่อยู่
อาศัยเดิมไปอยู่ที่ใหม่ ในกรณีที่เป็ นบ้ านจะส่งส่งผลต่อรายได้ ของพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว ด้ วยภาระที่มาก
ขึ ้นรายได้ เท่าเดิมทาให้ ความเป็ นอยู่ของพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยวต้ องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
- ด้ านการดูแลบุตร หมายถึง การเลี ้ยงดูบุตรเปลี่ยนแปลงจากการที่ต้องมาเลี ้ยงลูก
คนเดียว ผู้ปกครองบางคนขาดความเข้ าใจในการเลี ้ยงดูและให้ คาปรึกษาแนะนาลูกด้ วยข้ อจากัด
ที่หลากหลายเช่น เพศที่แตกต่างกัน วัยที่แตกต่างกัน ความเชื่อที่แตกต่างกัน ทาเกิดความขัดแย้ ง
และความเครียดภายในครอบครัวได้
- ด้ านสังคม พ่อแม่เลีย้ งเดี่ยวต้ อ งตอบคาถามกับคนรอบข้ างอยู่เสมอถึงเหตุผลที่
ครอบครัวแยกทางรวมถึงคาถามอื่น ๆ ที่พ่อ แม่ต้อ งเจอ สภาพแวดล้ อทางสังคมเป็ นส่วนหนึ่งที่
สาคัญมาก โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้เป็ นแม่โดยส่วนใหญ่จะได้ ผลกระทบมากกว่าพ่อ
จากการรวบรวมข้ อ มูล ผลกระทบของครอบครั ว เลี ย้ งมี ห ลายด้ า นด้ ว ยกัน ไม่ ว่ า จะ
ผลกระทบด้ านครอบครัว ผลกระทบต่อตัวเด็กซึ่งทาให้ นักเรียนรู้ สึกขาดความรัก ขาดความอบอุ่น
ไม่มีที่ปรึกษาที่สามารถปรึกษาปั ญหาต่าง ๆ ไดอีกทัง้ เด็กยังรู้ สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าทาให้ เด็ก
เหล่าแสดงพฤติกรรมออกมาในด้ านลบ และส่งผลเสียออกไปในวงกว้ าง
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3.4 ปั ญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2553) กล่าวว่าวัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย
ด้ า นและมี ส าเหตุม าจากหลากปั จ จัย โดยปั จ จัย หนึ่ ง อย่ า งที่ มี ค วามส าคัญ คื อ ครอบครั ว ถ้ า
ครอบครัวที่พ่อแม่ชอบทะเลาะกัน ขาดความรักความอบอุ่นที่ส่งไปถึงลูกแล้ ว วัยรุ่นที่อยู่ในช่วงจะมี
ความรู้ สึกติดเพื่อน ชอบไปเที่ยวบ้ านเพื่อน กลับบ้ านไม่ตรงเวลา เมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ รู้ สึกขาดที่
พึ่ง ไม่สามารถปรับตัวได้ และแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ ดังนันการให้
้
ความรักที่อบอุ่นจะช่วยให้ เด็ก
ปรับตัวและสามารถแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
ภาคภูมิ อัครทรัพย์เดโช (2551) กล่าวว่า ปัญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่บ้านไม่
เป็ นสุขหรื อครอบครัวที่แตกแยกไม่ได้ รับความรักที่เพียงพอจะส่งผลให้ เกิดปั ญหาที่ตามมาคือ
วัยรุ่ นจะหาเพื่อนที่เข้ าใจอยู่ในวัยเดียวกันและจะติดเพื่อนมาก วัยรุ่ นที่อยู่ในครอบครัวลักษณะจะ
ขาดการปรับตัวที่ดี ไม่สามารถอดทนและมี พลังในการต่อสู้กับสภาวะปั ญหาที่เกิดขึ ้น อาจส่งผล
กระทบที่ร้ายแรงไปถึงปัญหาด้ านยาเสพติด ตามมา
โสภัณฑ์ นุชนาถ (2542) กล่าวว่า สภาพแวดล้ อมทางครอบครัว วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่พ่อแม่ ทะเลาะกันบ่อย ๆ พ่อแม่แยกทางกัน (Broken home) พ่อแม่ที่ไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่เลีย้ งดูลูกได้ อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ลูกขาดความอบอุ่น ขาดต้ นแบบทางด้ านทางเพศที่เหมาะสม
เมื่อเจริ ญเติมโตเป็ นวัยรุ่นเด็กจะการเก็บกดปัญหาต่าง ๆ ไม่กล้ าเปิ ดเผย นาไปสู่การผิดปกติของ
สภาวะทางอารมณ์และจิตใจและส่งผลเสียอื่น ๆ ตามมา
จากการรวบรวมปั ญหาที่เกิดขึน้ ในวัยรุ่ นผู้วิจัยพบว่าวัยรุ่ นที่อ าศัยอยู่ในครอบ
ครอบที่ขาดความรัก ความเอาใจใส่ และครอบที่ไม่สมบูรณ์นนวั
ั ้ ยรุ่ นส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัว
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพบเจอกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ ้น ไม่สามารถอดทนและต่อ สู้
กับปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
เสาวลักษณ์ ภารชาตรี (2551) ได้ ทาการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริ มความหยุ่น ตัว
ทางอารมณ์ต่อความเครี ยดของนักเรี ยนที่เตรี ยมตัวสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่านักเรี ยนที่
เข้ าร่วมโปรแกรมมีความเครียดน้ อยกว่าก่อนได้ รับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 และผลของของ
กลุ่มทดลองมีความเครียดต่ากว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01

38
พัชริ นทร์ อรุ ณเรื อง (2545) ได้ ทาการศึกษาผลของการให้ คาปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุ่มต่อความสามารถในการฟื ้นพลังและกลวิธีเผชิญปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้ น พบว่าหลังจาก
นักเรียนกลุ่มทดลองหลังจากได้ รับการให้ คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนการ
เข้ าร่วมการทดลอง
รัชดา อรหันตา (2556) ได้ ทาการศึกษาผลของโปรแกรมความคิดเชิงบวกที่มีผลต่อความ
เข้ มแข็งทางจิตใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลปรากฏว่า ภายหลังการเข้ าร่วมการทดลอง
นักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เป็ นกลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุ่นตัวเพิ่มอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ .05
นีรชา นวารัตน์ (2557) ได้ ทาการศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมตามแนวทฤษฎีปัญญา
พฤติกรรมที่มีผลต่อความเข้ มแข็งทางจิตใจในเด็กวัยเรี ยน ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ รับการทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังได้ รับการทดลองมีคะแนนความเข้ มแข็งทางจิตใจไม่แตกต่างกัน
สวนีย์ สุขเจริญ (2553) ได้ ทาการศึกษาผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อขจัดความโกรธ
ของวัยรุ่ นผลการการศึกษาปรากฏว่า ภายหลังการได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มวัยรุ่ ยสามารถขจัด
ความโกรธได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
จากการศึกษางานวิจยั พบว่าความหยุ่นด้ านการปรับตัว (Resilience) ในวัยรุ่นเป็ นวัยที่มี
ความหยุ่นตัวต่า และจากผลงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการให้ คาปรึกษากลุ่มจะช่วยเสริ มสร้ าง
ความหยุ่นตัวได้
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
ออง เบริกแมน บิสคอนติและวาลเลนซ์ (Ong, Bergeman, Bisconti, และ Wallace,
2006) ได้ ทาการศึกษาความยืดหยุ่นทางด้ านจิตใจความรู้สึกในทางบวกและการปรับตัวให้ เข้ ากับ
ความเครี ยดในชีวิตที่ผ่านมาผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าความความยืดหยุ่นทางด้ านจิตใจมีผลต่อ
การตอบสนองทางอารมณ์ และความเครี ยดที่สูงขึน้ ของความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ ที่ระหว่าง
อารมณ์ทางบวกและทางลบเป็ นสิ่งสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับความเครี ยดที่เพิ่มสูงขึน้ และผลการวิจยั
ชีใ้ ห้ เห็นว่า ประสบการณ์ของอารมณ์ ที่ดีจะช่วยให้ บุคคลที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถฟื ้นตัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากความเครียดในชีวิตประจาวัน
เฟเชอร์ ดาวิด และมซาร์ การ์ (Fletcher และ Sarkar, 2013) ได้ ทาการศึกษาความ
หยุ่นทางจิตวิทยาและการทบทวนความหมายแนวคิดและทฤษฎี พบว่าความหยุ่นทางจิตวิทยามี
ผลต่อความความเครี ยด โดยการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประการคือ ความหยุ่นทางจิตใจส่งผล
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ต่อการตอบสนองต่อความทุกข์และเป็ นการตรวจลักษณะและกระบวนการของความเข้ มแข็งทาง
จิตใจ
ทูเกรด เฟอร์ ดิกสันต์ และฟิ ลด์แมน บาร์ เรทท์ (Tugade, Fredrickson, และ Feldman
Barrett, 2004)ได้ ท าการศึ ก ษาความยื ด หยุ่น ทางด้ า นจิต ใจและการมี อ ารมณ์ เ ชิง บวกต่ อ การ
ตรวจสอบประโยชน์ ของอารมณ์ ทางบวกและการเผชิญปั ญ หาสุขภาพผลการวิจัยชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า
อารมณ์ ทางบวกจะช่วยส่งผลให้ ความยืดหยุ่นทางด้ านจิตใจ และอารมณ์ ทางบวกยังส่งผลให้
สุขภาพดีมากยิ่งขึ ้น อารมณ์ทางบวกจึงมาความสาคัญเป็ นอย่างมากในการพัฒนา
จากกวิจัยในต่างประเทศแสดงให้ เห็นว่าความหยุ่นตัวส่งผลกระทบต่อความเครี ยด
สุขภาพ และสามารถนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา ดังนัน้ การเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวจะช่วยลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ ้นทาให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ ้น

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การดาเนินการทดลอง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของโรงเรี ย นที่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี ที่อาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว จานวน 5 โรงเรี ยน คือ
โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจินดา, โรงเรี ยน
ดอนเมืองทหารอากาศบารุง, โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่อ าศัยอยู่กับ
มารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้ วยการจับ
ฉลากได้ โรงเรี ยนสีกนั (วัฒนานัท์อปุ ถัมภ์) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 157 คน สามารถเก็บแบบวัด
คืนได้ จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.45
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง คือ นักเรียนที่นกั เรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่อาศัยอยู่กบั มารดาเพียงคนเดียว จานวน 16
คน ที่ได้ รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากจานวนนักเรี ยนจานวน 149 ที่มี
คะแนนความหยุ่นตัว ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และนักเรียนมีความสมัครใจในการเข้ าร่วมใน
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การให้ คาปรึกษากลุ่ม หลังจากนันด
้ าเนินการสุ่มเข้ ากลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย 2 ส่ วนดังนี ้
1. แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
2. การให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยว
วิธีการดาเนินการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
1 แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวเป็ นแบบวัดมาตราวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการสร้ าง ดังนี ้
1.1 ศึกษาตารา เอกสาร รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับความหยุ่นตัวและครอบครัว
เลี ้ยงเดี่ยวเพื่อนาข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างแบบวัด
1.2 ผู้วิจัยได้ ทาการสร้ างแบบทดสอบความหยุ่น ตัว โดยปรับ ปรุ งจากแบบวัด
ความหยุ่นตัว ของ (สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพจิต , 2557) ซึ่งมีลักษณะของเครื่ องมือ
สอดคล้ องตามนิยามศัพท์เพราะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
1.3 สร้ างแบบวัดความหยุ่น ตัว ของนักเรี ย นในครอบครัว แม่เ ลี ย้ งเดี่ยว โดยมี
ลักษณะเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่าทังหมด
้
5 ระดับ ดังนี ้ จริ งที่สุด ค่อนข้ างจริ ง จริ งบางครัง้
จริงเล็กน้ อย และไม่จริงเลย
1.4 เมื่อจัดทาแบบวัดความหยุ่นตัวเสร็จ นาแบบวัดไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจเพื่อค่า
ความเที่ ย งตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity) จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล
อ.ดร.วรางคณา โสมะนันทน์ และ อ.ดร.ภูริเดช พาหุยทุ ธ โดยมีการกาหนดระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
+1
แน่ใจว่าข้ อความนันบ่
้ งชี ้ถึงความหยุ่นตัว
0
ไม่แน่ใจว่าข้ อความนันบ่
้ งชี ้ถึงความหยุ่นตัว
-1
แน่ใจว่าข้ อความนันไม่
้ บ่งชี ้ถึงความหยุ่นตัว
จากนันจึ
้ งนามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ อง แล้ วนามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ
สอดคล้ อง (Index of Consistency : IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
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1.5 เมื่อผู้วิจัยหาค่า IOC ได้ แล้ วนาแบบทดสอบทาการทดลอง (Try out) ใช้ กับ
นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว จานวน
103 คน และนาแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) รายข้ อ
1.6 ผู้วิจัยคัดเลือกข้ อคาถามเฉพาะข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.340.77 และมีค่าความเชื่อมัน่ ความสอดคล้ องภายใน โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ได้ ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.72
1.7 นาแบบวัดที่มีประสิทธิภาพแล้ ว ดาเนินการจัดพิมพ์เป็ นแบบวัดฉบับสมบูรณ์
เพื่อนา ๆ ปใช้ ในการทาการวิจยั ต่อไป
จากขัน้ ตอนการสร้ างแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนครอบครัว เลี ้ยงเดี่ยวจึงสามารถ
นามาสร้ างแบบวัดดังตัวอย่างแบบวัดต่อไปนี ้
ลักษณะของแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่ เลีย้ งเดี่ยว
แบบวัด ความหยุ่น ตัว ของนัก เรี ย นในครอบครั ว แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย ว แบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ แนวทางมาจากแบบวั ด ของ (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต , 2557)
ลักษณะของเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบ
ลิเคริท (Likert) ดังนี ้
จริงที่สดุ
หมายถึง
ข้ อคาถามนันตรงกั
้
บความคิด การกระทาของนักเรียนมากที่สดุ
ค่อนข้ างจริง หมายถึง

ข้ อคาถามนันตรงกั
้
บความคิด การกระทาของนักเรียน

จริงบางครัง้ หมายถึง

ข้ อคาถามนันตรงกั
้
บความคิด การกระทาของนักเรียนปานกลาง

จริงเล็กน้ อย หมายถึง

ข้ อคาถามนันไม่
้ ตรงกับความคิด การกระทาของนักเรียน

ไม่จริงเลย

ข้ อคาถามนันไม่
้ ตรงกับความคิด การกระทาของนักเรียนเลย

หมายถึง

แบบวั ด ความหยุ่ น ตั ว ของนั ก เรี ย นในครอบครั ว แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย ว ประกอบไปด้ วย
3 องค์ประกอบได้ แก่ 1) ด้ านความทนทานทางอารมณ์ 2) ด้ านกาลังใจ 3) ด้ านการจัดการปัญหา
โดยคาถามในแต่ละองค์ประกอบ จะมีทงข้
ั ้ อคาถามที่เป็ นด้ านบวกและข้ อ คาถามที่เป็ นด้ านลบ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. ด้ านความทนทานทางอารมณ์ จานวน 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
1.1 ข้ อคาถามทางบวก ได้ แก่ ข้ อ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12
1.2 ข้ อคาถามทางลบ

ได้ แก่ ข้ อ 3, 8, 9, 10, 13, 14

2. ด้ านกาลังใจ จานวน 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
2.1 ข้ อคาถามทางบวก ได้ แก่ ข้ อ 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30
2.2 ข้ อคาถามทางลบ

ได้ แก่ ข้ อ 20, 22, 26, 31,

3. ด้ านการจัดการปัญหา จานวน 10 ข้ อ ประกอบด้ วย
3.1 ข้ อคาถามทางบวก ได้ แก่ ข้ อ 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44
3.2 ข้ อคาถามทางลบ

ได้ แก่ ข้ อ 35, 38, 41, 42, 43,45

ตัวอย่ าง แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
คาชีแ้ จง แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของปริ ญญา
นิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว จึ ง ใคร่ ข อความร่ ว มมื อ ให้ นั ก เรี ย นท า
เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่นักเรี ยนคิดว่าตรงกั บตนเองมากที่สุด โดยนีจ้ ะไม่มีผลใด ๆ ต่อ
ผู้ตอบทังสิ
้ ้น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.เพศ

ชาย

หญิง

2. ผลการเรียน

ต่ากว่า 2.00

2.00-2.99

3.00 -4.00

3. แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

ศิลป์ -ภาษาต่างประเทศ

ศิลป์ -คณิตศาสตร์

อื่น ๆ
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ตอนที่ 2 ข้ อคาถาม
ค่ อนข้ าง
จริง

จริง
บางครัง้

จริง
เล็กน้ อย

ไม่ จริง
เลย

ควบคุมอารมณ์ของฉันได้ .............. ..............

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

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

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

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

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

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

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

ไม่ ร้ ู ว่ า ฉั น ควรแก้ ปั ญ หา
อะไรก่อน
.............. ..............

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

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

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

ข้ อความ

จริงที่สุด

ด้ านความทนทานทางอารมณ์
1. ทุ ก ครั ง้ ที่ ฉั น โมโห ฉั น
จะสามารถจั ด การและ
ด้ านกาลังใจ
1. ฉั น มี ค รอบครั ว และ
เพื่ อ นที่ ค อยให้ ก าลั ง ใจ
เมื่อฉันรู้สึกท้ อแท้
ด้ านการจัดการปั ญหา
1. เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค
หลายอย่างพร้ อมกัน ฉัน

เกณฑ์การให้ คะแนนแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
1. ข้ อที่มีความหมายทางบวก ให้ คะแนนได้ ดงั นี ้
จริงที่สดุ

มีค่าเท่ากับ

5

คะแนน

ค่อนข้ างจริง

มีค่าเท่ากับ

4

คะแนน

จริงบางครัง้

มีค่าเท่ากับ

3

คะแนน

จริงเล็กน้ อย

มีค่าเท่ากับ

2

คะแนน

ไม่จริงเลย

มีค่าเท่ากับ

1

คะแนน
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2. ข้ อที่มีความหมายทางลบ ให้ คะแนนได้ ดงั นี ้
จริงที่สดุ

มีค่าเท่ากับ

1

คะแนน

ค่อนข้ างจริง

มีค่าเท่ากับ

2

คะแนน

จริงบางครัง้

มีค่าเท่ากับ

3

คะแนน

จริงเล็กน้ อย

มีค่าเท่ากับ

4

คะแนน

ไม่จริงเลย

มีค่าเท่ากับ

5

คะแนน

เกณฑ์ การแปลความหมายแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่ เลีย้ งเดี่ยว
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลีย้ ง
เดี่ยว (สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพจิต , 2557) ได้ ทาการแบ่งระดับของคะแนน รวมทุก
ด้ านรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าเฉลี่ย

ความหมาย

4.50 - 5.00

นักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวสูงมาก

3.50 - 4.49

นักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวสูง

2.50 - 3.49

นักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวปานกลาง

1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

นักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวต่า
นักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวต่ามาก

2. โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยว
ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความหยุ่น ตั ว ของ
นักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว โดยมีรายละเอียดและขันตอนการสร้
้
างดังนี ้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราวิชาการรวมทังงานวิ
้
จัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษา
ทัง้ เทคนิค กระบวนการ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา รวมทังศึ
้ กษาศึกษาความหยุ่นตัว (Resilience)
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องค์ประกอบของความหยุ่นตัว และสุดท้ ายได้ ทาการศึกษานักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยง
เดี่ยว เพื่อนาข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษา เป็ นแนวในการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.2 กาหนดรายละเอียด ขันตอนในการให้
้
คาปรึกษา เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
2.3 นาโครงสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มที่กาหนดขึ ้น ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม จ านวน 3 ท่ า น ได้ แก่ อาจารย์ ด ร.ครรชิ ต แสนอุ บ ล
อาจารย์ดร.วรางคณา โสมะนันทน์ และ อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยทุ ธ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
และความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับเนื ้อหา วิธีการ เพื่อนาข้ อผิดพลาดมา
ปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยกาหนดระดับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี ้
+1 แน่ใจว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยน
ในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยวนัน้ เหมาะสมและสามารถเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับของ
นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวได้
0 ไม่ แ น่ ใ จว่ า การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความหยุ่น ตัว ของ
นักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยวนันเหมาะสมและสามารถเสริ
้
มสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับ
ของนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวได้
-1 แน่ใจว่าการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียน
ในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวนันไม่
้ เหมาะสมและไม่สามารถเสริมสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับของ
นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวได้
2.4 นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษาไปทดลองใช้ (Try out) ใช้ กับนักเรี ยนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 11 ครัง้ ครัง้ ละ 90
นาที ที่โรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจินดา ซึ่งมีความใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสม
และวิธีการดาเนินการ
2.5 นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มที่แก้ ไขสมบูรณ์แล้ วไปใช้ ในการวิจยั
3. การดาเนินการทดลอง
3.1 การดาเนินการทดลอง
3.1.1 แบบแผนการทดลอง
การวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัย กึ่งทดลอง (Quasi-experiment) โดยแบบแผนการ
ทดลองแบบ (Control group, Pretest- Posttest design) มี ก ารวัด 2 ครั ง้ ทัง้ ก่ อ นและหลัง การ
ทดลอง (สุทิติ ขัตติยะ, 2553, 327)
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบ (control group, Pretest- Posttest design)
กลุ่มตัวอย่าง

ก่อนเข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษากลุ่ม

E
C

Y1
Y1

ความหมาย
E
C

ทดลอง
X

หลังเข้ าร่วม
การให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
Y2
Y2

คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ รับการทดลอง

Y1

คือ คะแนนความหยุ่นตัวก่อนได้ รับการทดลอง

Y2

คือ คะแนนความหยุ่นตัวหลังได้ รับการทดลอง

X

คือ โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม

3.1.2 วิธีการดาเนินการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ เนินการทดลองตามโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่น
ตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
3.1.2.1 ระยะก่ อนการทดลอง
1) ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสีกัน(วัฒ นานันท์ อุปถัมภ์) ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลีย้ งแม่เดี่ยวที่มีมารดาเลี ้ยงเพียงลาพัง จานวน 149 คน ตอบ
แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
2) ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากร ที่มีคะแนนความ
หยุ่นตัวต่าที่สดุ และมีความสมัครใจ จานวน 16 คน
3) ผู้วิจยั ทาการพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือและความสมัครใจที่จะเข้ าร่วมการ
ให้ คาปรึกษา
4) ผู้วิจยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย จานวนกลุ่ม
ละ 8 คนซึ่งแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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5) ดาเนินการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี ้แจงรายละเอียดและข้ อ สงสัยทัง้
กลุ่มควบและกลุ่มทดลอง
3.1.2.2 ระยะการทดลอง
ผู้วิจัยได้ ทาการให้ กลุ่มตัวอย่างเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ าง
ความหยุ่น ตัว ของนัก เรี ย นในครอบครั ว แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย ว จ านวน 11 ครั ง้ ครั ง้ ละ 90 นาที โดย
ดาเนินการในวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเริ
้ ่มต้ น
ในขัน้ การเริ่ มต้ นกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มนันผู
้ ้ วิจยั ต้ องสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้วิจยั และนักเรียนที่เป็ นสมาชิกของกลุ่ม เป็ นการทาความรู้ จกั กันมายิ่งขึ ้นเพื่อส่งเสริ มให้
เกิดเกิดบรรยากาศในการไว้ วางและยอมรับระหว่างสมาชิกและผู้วิจัย ผู้วิจัย ใช้ เทคนิคในการให้
คาปรึกษาในขันนี
้ น้ นั ้ ได้ แก่ การสร้ างสัมพันธภาพ (Rapport) การถาม (Questioning) และทักษะ
การฟั ง (Active Listening) ผู้วิจยั ต้ องนาทักษะเหล่านี ้มาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างการดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขันที
้ ่ 2 ขันด
้ าเนินการ
ในขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวนัน้ ผู้วิจัยต้ อ งใช้
ทักษะในการคาปรึกษากลุ่ม ได้ แก่ การถาม (Questioning) ทักษะการฟั ง (Active Listening) การ
สะท้ อนความรู้ สึ ก (Reflection of feeling) การทวนซ า้ (Restatement) การตี ค วาม (Dept
interpretation) การสรุ ป ความ (Summary Clarification) การให้ ข้ อ มู ล (informing) การเงี ย บ
(Silence and Listening) การเสนอแนะ (Suggesting) โดยรายละเอียดของการให้ คาปรึกษากลุ่ม
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 4 ผู้วิจยั ได้
ทาเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวในองค์ประกอบที่ 2 คือ ด้ านกาลังใจ โดยผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีจานวน 2
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ในการคาปรึกษากลุ่ม ดังนี ้
1.1 การให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 2 ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ (Adlerian Group counseling) โดยผู้วิจัยได้ นาเทคนิค การระลึกถึงความ
ทรงจาในวัยเด็ก (Early Recollection) เพื่อ ให้ สมาชิกเข้ าใจพืน้ ฐานชีวิตของตนเอง นาไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพของตนเองไม่นาอดีตมาซ ้าเติมตนเองเกิดการสร้ างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เป็ นการเสริ มสร้ างการเห็ น คุณ ค่า ในตนเองสมาชิกจะเกิ ดก าลัง ใจในให้ การพัฒ นา
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ศักยภาพของตนเองโดยยึดหลักบนพืน้ ฐานชีวิตของตนเอง 1.2 การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ 3
และ 4 ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีการยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (The Person Centered Therapy) ที่กล่าว
ว่า บุคคลทุกคนเกิดมานัน้ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง มีศกั ดิ์ศรีแห่งตน พร้ อมทั ้งมีศกั ยภาพที่แตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล โดยในการให้ คาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการยึดบุคคลเป็ น ศูนย์กลาง โดยในครัง้ ที่ 3
ผู้วิจัยให้ สมาชิกแล้ วถึงเหตุการณ์ ที่ทาให้ ตนเองรู้ สึกภาคภูมิใจมากที่สุดเป็ นการใช้ เทคนิค การ
อธิบายถึงความรู้ สึกในอดีต (Description of past felling) และผู้วิจัยให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เกิดการ
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม สมาชิกจะเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดกาลังใจในการพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ ครัง้ ที่ 4 ผู้วิจยั จะให้ สมาชิกหาจุดเด่นของตนเอง และจุดด้ อยของตนเอง เพื่อให้
สมาชิกเข้ าใจตนเองและมีวิธีในการพัฒนาจุดด้ อยของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกทังสมาชิ
้
ก
ยังรู้จกั จุดเด่นของตนเอง นาไปสู่การพัฒนาจุดเด่นของตนเองมากยิ่งขึ ้น
2. การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อ เสริ มสร้ างความหยุ่นตัวครัง้ ที่ 5 ถึง 7 ผู้วิจัยได้ ทา
เสริ ม สร้ างความหยุ่น ตั ว ในองค์ ป ระกอบที่ 1 คื อ ความทนทานทางอารมณ์ โดยในการการ
พัฒนาการจัดการอารมณ์ของตนเองนีน้ นั ้ ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม
(Rational Emotive Behavior Therapy) ตามกรอบแนวคิด A-B-C Framework
3. การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวครัง้ ที่ 8 ถึง 10 ผู้วิจัยได้ ทา
เสริ มสร้ างความหยุ่นตัวในองค์ประกอบที่ 3 คือ ด้ านการจัดการปั ญหา ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎี ม า
ประยุกต์ใช้ จานวน 2 ทฤษฎี ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
3.1 การให้ คาปรึ กษากลุ่มครัง้ ที่ 8 ผู้วิจัยใช้ แนวคิดการให้ คาปรึ กษากลุ่ ม
แบบรู้ คิ ด พฤติ ก รรม (Cognitive-Behavior Group counseling) โดยใช้ เ ทคนิ ค การแก้ ไขปั ญหา
และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ 3.2 การให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 9 และ 10 ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีการเผชิญ
ความจริง ที่กล่าวว่า เป็ นทฤษฎีที่ช่วยวางแผนกาหนดเป้าหมาย ทาให้ สมาชิกเข้ าใจความต้ องการ
ของตนเองและสามารถยอมรั บ การตัด สิ น ใจของตนเองได้ เทคนิ ค ที่ น ามาใช้ ใ นการการให้
คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้คือ เทคนิค WDEP (WDEP System)
ขันที
้ ่ 3 ขันยุ
้ ติ
ในขันตอนนี
้
้ เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการให้ คาปรึกษา โดยทักษะที่ใช้ ในขันตอนนี
้
้
คื อ การถาม (Questioning) ทั ก ษะการฟั ง (Active Listening) การสรุ ป ความ (Summary
Clarification) และ การให้ กาลังใจ (Assurance) โดยรายละเอียดการให้ คาปรึ กษาในแต่ละครัง้
สามารถดูได้ ดงั ตาราง 2
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ตาราง 2 โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยว
ครัง้ ที่
หัวข้ อ
1 ปฐมนิเทศสร้ าง
สัมพันธภาพกับ
สมาชิก

2

3

แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (Person
Centered Therapy)

เทคนิค
1. การคุณลักษณะการฟั งที่ดี
และไม่ดี (Poor and good
listening)
2. การยอมรับทางบวก
อย่างไม่มีเงือ่ นไข
(Unconditional positive)
3. การฟั งอย่างใส่ใจ
(Active listening)
4. การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม (Assertive
response)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
1. การระลึกถึงความทรงจาในวัย
หยุ่นตัวด้ านกาลังใจ ตามแนวคิดกลุ่มแอดเลอร์ เด็ก (Early Recollection)
(Encouragement) (Adlerian Group
2. การตีความ (Interpretation)
Counseling)
3. การให้ กาลังใจ
(Encouragement)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎียึดบุคคลเป็ น
1. การอธิบายถึงความรู้สึก
หยุ่นตัวด้ านกาลังใจ ศูนย์กลาง (Person
ในอดีต (Description of past
(Encouragement) Centered Therapy)
felling)
2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(Feedback)
3. การเสริมแรง
(Reinforcement)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่
หัวข้ อ
แนวคิดทฤษฎี
4 การเสริมสร้ างความ ทฤษฎียึดบุคคลเป็ น
หยุ่นตัวด้ านกาลังใจ ศูนย์กลาง (Person
(Encouragement) Centered Therapy)

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

5

การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัวด้ านความ
ทนทานทางอารมณ์
(Emotional
Stability)

ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
(Rational Emotive
Behavior Therapy)

1. การสอนทฤษฎี A-B-C ของ
การบาบัด REBT (Teaching the
A-B-C of REBT)
2. การโต้ แย้ งกับความเชื่อที่ไม่สม
ตุสมผล (Disputing irrational
Belief)

6

การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัวด้ านความ
ทนทานทางอารมณ์
(Emotional
Stability)

ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
(Rational Emotive
Behavior Therapy)

1. การสอนให้ เผชิญและพูดกับ
ตัวเอง (Teaching coping selfstatement)
2. การมอบหมายงานให้ ทา
(Homework assignment)
3. การยอมรับอย่างไม่มีเงือ่ นไข
(Unconditional acceptance)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่
หัวข้ อ
7 การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัวด้ านความ
ทนทานทางอารมณ์
(Emotional
Stability)

8

9

10

การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัวด้ านการ
จัดการปัญหา
(Problem
management)
การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัวด้ านการ
จัดการปัญหา
(Problem
management)
การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัวด้ านการ
จัดการปัญหา
(Problem
management)

แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
(Rational Emotive
Behavior Therapy)

ทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบการรู้คิด-พฤติกรรม
(Cognitive-Behavior
Group counseling)

เทคนิค
1. การยอมรับอย่างไม่มีเงือ่ นไข
(Unconditional acceptance)
2. จินตนาการเชิงเหตุผลและ
อารมณ์ (Rational-emotive
imagery)
3. การมอบหมายงานให้ ทา
(Homework assignment)
1. การแก้ ไขปัญหา
(Problem solving)
2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(Feedback)

ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริง (Reality
Group counseling)

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

ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริง (Reality
Group counseling)

1. เทคนิค WDEP (WDEP
System)
2. ศิลปะของการตังค
้ าถาม
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่
หัวข้ อ
11 ปัจฉิมนิเทศสิ ้นสุด
กระบวนการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม

แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (Person
Centered Therapy)

เทคนิค
1. การคุณลักษณะการฟั งที่ดี
และไม่ดี (Poor and good
listening)
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional
positive)
3. การฟั งอย่างใส่ใจ
(Active listening)
4. การตอบสนองอย่าเหมาะสม
(Assertive response)

3.1.2.3 ระยะหลังการทดลอง
ผู้วิจัยได้ ทาการให้ กลุ่มตัวอย่างทังกลุ
้ ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จานวน 16
คน ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว หลังจากได้ เข้ าร่ วมการให้
คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้
3.2.1 ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูลแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยว ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการดังนี ้
3.2.1.1 ส่งหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน
3.2.1.2 นาแบบวัดวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยว
ก่อนการทดลอง จานวน 149 คน โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง จากนันน
้ าแบบวัดที่
ได้ กรอกข้ อมูลและตอบครบเรียบร้ อยแล้ วตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูล
3.2.1.3 นาแบบวัดที่กรอกข้ อมูลเรี ยนร้ อยแล้ วมาวิเคราะห์ เพื่อ ดาเนินการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างและดาเนินการวิจยั ต่อไป
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3.2.2 ขัน้ ตอนการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนใน
ครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
3.2.2.1 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตไปยังหน่วยงาน
3.2.2.2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน
ความหยุ่นตัวต่าที่สุดและมีความสมัครใจ จานวน 16 คน ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย
3.2.2.3 ผู้วิจัยได้ ดาเนินการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อ เสริ มสร้ างความหยุ่นตัว
ของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง
3.2.2.4 ผู้วิจัยได้ ดาเนิ นการยุติการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อ เสริ มสร้ างความ
หยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่ เ ลีย้ งเดี่ยวและให้ ก ลุ่ม ตัวอย่า งที่ เป็ น กลุ่มทดลองละกลุ่ม
ควบคุมทาแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวอีกครัง้ (Posttest) เป็ นการ
เก็บข้ อมูลหลังการทดลอง
3.2.2.5 วิเคราะห์ผลการให้ คาปรึกษากลุ่ม เพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่น ตัวของ
นักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
5. การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ เนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้โดยใช้ สถิติดงั นี ้
5.1 วิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลีย้ ง
เดี่ยว ดังนี ้
5.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
5.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
5.2 วิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ความหยุ่ น ตัว ของนัก เรี ย นใน
ครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว ดังนี ้
5.2.1 ค่าความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (IOC) ของแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยน
ในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
5.2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ แบบความสอดคล้ องภายใน จากการหาค่า สัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าครอนบรัค (α-Coefficient)
5.2.3 หาอานาจจาแนกแบบวัดความหยุ่นตัวในนักเรี ยนครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
รายข้ อและภาพรวมมีค่าตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป

55
5.3 วิเคราะห์คุณภาพของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความ
หยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่ เลีย้ งเดี่ยว โดยใช้ การวิเคราะห์ความเที่ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา
(Content validity) โดยพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ เนื อ้ หาและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้ องรวมถึงเทคนิคที่นามาประยุกต์ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม และร่ วมกับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Index of consistency: IOC)
5.4 วิเคราะห์ผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของ
นั ก เรี ย นในครอบครั ว แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย วโดยใช้ การวิ เ คราะห์ t-test dependent เพื่ อ วิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มกลุ่มทดลอง และวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ
t-test Independent เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
5.5 วิเคราะห์หาค่าของขนาดอิทธิพล (Effect Size) ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
เพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ข้ อมูล ผู้วิจยั แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ ท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อ มูลจากการวิจัย ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
n
แทน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
𝑥̅
แทน
ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD แทน
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MD แทน
ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
t
แทน
ค่าสถิติ t ที่ใช่พิจารณาใน Distribution
p
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ES
แทน
ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
*
แทน
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทังสิ
้ ้น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน ไว้ ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัด ความหยุ่นตัวของนักเรี ยน
ในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลจากแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยง
เดี่ยวทังหมด
้
มาวิเคราะห์ค่าสถิตพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละของข้ อมูลพื ้นฐานตามเพศ อายุ แผนการ
เรียน
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ตาราง 3 จานวนและค่าร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว (n = 149)
ข้ อมูลทั่วไป
จานวน(คน)
ร้ อยละ
1. เพศ
หญิง
81
54.36
ชาย
68
45.64
รวม
149
100
2. ผลการเรียน
ต่ากว่า 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 12
8.05
คณิตศาสตร์
ศิลป์ -คานวณ
22
14.77
ศิลป์ - ภาษา
52
34.90
อื่น ๆ
63
42.28
รวม
149
100
*หมายเหตุ แผนการเรี ยน หมายถึงแผนการเรี ยน กลุ่มทรัพยากรดนตรี , ทรัพยากรมนุษย์, และทวิภาคี

การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 3 พบว่า นักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 54.36 นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.00 – 2.99 คิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ลาดับรองลงมาคือ อยู่ในระดับ ต่ากว่า
2.00 คิดเป็ นร้ อยละ 30.88 และนักเรียนที่อยู่ระดับผลการเรียน 3.00 – 4.00 คิดเป็ นร้ อยละ 18.12
ตามลาดับ แผนการเรี ยนของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรี ยนที่ศึกษาอยู่ในแผนการ
เรี ยน วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ คิดเป็ นร้ อ ยละ 8.05 นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ใ น
แผนการเรี ย นศิลป์ – คานวณ คิดเป็ นร้ อ ยละ 14.77 นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาอยู่ใ น
แผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษา คิดเป็ นร้ อยละ 34.90 และนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใ น
กลุ่มแผนการเรียนอื่น ๆ คิดเป็ นร้ อยละ 42.48
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ตอนที่ 2 การศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลจากแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว มา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อทาการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรี ยนที่อาศัย
อยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว (n = 149)
ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยว (n = 149)
ความหยุ่นตัว
1.ความทนทานทางอารมณ์
2. กาลังใจ
3. การจัดการปัญหา
รวม

̅
𝒙
3.27
3.21
3.08
3.19

S.D.
1.19
1.23
1.21
1.21

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่านักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความหยุ่นตัว ด้ านความทนทางอารมณ์อยู่ที่ 3.27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.19
ซึ่งแปลผลระดับความหยุ่นตัวในด้ านความทนทานทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนความ
หยุ่นตัว ด้ านกาลังใจอยู่ที่ 3.21 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.23 ซึ่งแปลผลระดับความหยุ่น
ตัว ในด้ านกาลังใจอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนความหยุ่นตัว ด้ านการจัดการปั ญหาอยู่ที่
3.08 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.21 ซึ่งแปลผลระดับความหยุ่นตัวในด้ านความการจัดการ
ปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมของความหยุ่นตัวทุกด้ านอยู่ที่ 3.19 และคะแนนส่วนเบี่ยง
มาตรฐานอยู่ที่ 1.21 ซึ่งแปลผลได้ ว่าในภาพรวมของความหยุ่นตัวด้ านการปรับทุกด้ านอยู่ในระดับ
ปานกลาง
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ตอนที่ 3 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ตาราง 5 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยวเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (n = 16)
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน(คน)

ร้ อยละ

หญิง
ชาย

12
4
16

75.00
25.00
100

ต่ากว่า 2.00
2.00 - 2.99
3.00 - 4.00

8
6
2
16

50.00
37.50
12.50
100

1

6.25

3
2
10
16

18.75
12.50
62.50
100

1. เพศ

รวม
2. ผลการเรียน

รวม
3. แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลป์ -คานวณ
ศิลป์ - ภาษา
อื่น ๆ
รวม

จากตาราง 5 พบว่า นักเรี ยนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75 เป็ นเพศชายจานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ
25 ในส่วนของผลการเรียนพบว่า นักเรียนที่ได้ คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.00 มีจานวน 8 คนคิดเป็ นร้ อย
ละ 50 นักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวที่ได้ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 – 2.99 มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อย
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ละ 37.50 และนักเรี ยนที่ได้ ผลการเรี ยนเฉลี่ยตัง้ แต่ 3.00 – 4.00 มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ
12.50 จาแนกตามแผนการเรียนพบว่าเป็ นนักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวแผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.25 นักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในครอบครอบ
เลีย้ งเดี่ยวแผนการเรี ยนศิลป์ -คานวณ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.75 นักเรี ยนที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครอบเลี ้ยงเดี่ยวแผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษา จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50และนักเรี ยนที่
อาศัยอยู่ในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวแผนการเรียนอื่น ๆ มีจานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.50
ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวที่เข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ก่อนและหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น ด้ วยวิธีการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality)
การตรวจสอบข้ อ ตกลงเบือ้ งต้ น ด้ ว ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Test of
Normality) โดยใช้ สถิติ Shapiro-Wilk test พบว่าคะแนนความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัว
แม่เลีย้ งเดี่ยว ในกลุ่มทดลองก่อนการให้ คาปรึกษา ได้ ค่า Sig. เท่ากับ .23 คะแนนความหยุ่นตัว
ของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว ในกลุ่มทดลองหลังการให้ คาปรึกษา ได้ ค่า Sig. เท่ากับ .83
คะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว ในกลุ่มควบคุมก่อนการให้ คาปรึกษา
ได้ ค่า Sig. เท่ากับ .24 และ คะแนนความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว ในกลุ่ม
ควบคุมหลังการ ให้ คาปรึ กษา ได้ ค่า Sig. เท่ากับ .25 จากข้ อ มูลจะเห็นได้ ว่ามีค่ามากกว่า .05
แสดงถึง คะแนนความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยวในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองทัง้ ก่อนและหลังการให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่เป็ นฝ่ าฝื นข้ อตกลง
เบือ้ งต้ นของสถิติ t-test ดังนัน้ ผู้จึงจึงนาสถิติ t-test ทังแบบไม่
้
อิสระต่อกัน (t-test for dependent
samples) และสถิติ t-test แบบอิสระต่อกัน(t-test for dependent samples) มาใช้ ในการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจยั ครัง้ นี ้
สมมุติ ฐ านข้ อ ที่ 1 นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองหลัง จากได้ รั บ การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม
นักเรียนมีระดับความหยุ่นตัวเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวที่เข้ าร่วมการให้
คาปรึกษากลุ่มก่อนและหลังการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มและขนาดของอิทธิพล

ความหยุ่นตัว
1.ความทนทานทาง
อารมณ์
2. กาลังใจ
3. การจัดการปัญหา
รวม

ก่ อนการ
ทดลอง
(n=8)
SD
̅
𝒙

หลังการ
ทดลอง
(n=8)
SD
̅
𝒙

MD

t

pvalue

ES

2.18

.31

3.51

.26

1.33

8.55**

.00

4.64

2.14
2.22
2.18

.35
.18
.25

3.77
3.45
3.59

.17
.19
.14

1.62 10.11**
1.22 20.51**
1.40 13.57**

.00
.00
.00

5.92
6.64
6.95

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 6 พบว่าเมื่อ เมื่อเปรียบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรี ยน
ในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยว หลังการให้ คาปรึกษากลุ่มมีความหยุ่นตัว สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบทัง้ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ความทนทานทางอารมณ์
กาลังใจ และการจัดการปัญหา ต่างสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) การให้ คาปรึกษาเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่น
ตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยว พบว่า ค่าอิทธิพลของการให้ คาปรึกษาเพื่อเสริ ม สร้ าง
ความหยุ่นตัวในอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 6.95 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า
ค่า
อิทธิพลในแต่ละด้ านอยู่ในระดับสูง ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านความทนทานทางอารมณ์มี่ค่าเท่ ากับ
4.64 ด้ านกาลังใจมีค่าเท่ากับ 5.92 ด้ านการจัดการปั ญหามีค่าเท่ากับ 6.64 จึงสรุ ปได้ ว่าการให้
คาปรึกษากลุ่มมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจยั นาเสนอผลของการวิเคราะห์ดงั รายละเอียดดังต่อไปนี ้
สมมุติฐานข้ อที่ 2 นักเรียนกลุ่มทดลองหลังจากได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มนักเรี ยนมี
ระดับความความหยุ่นตัวสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
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การวิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัด ความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัว
แม่เลีย้ งเดี่ยว ผู้วิจัยได้ นาคะแนนของแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ทัง้ รายด้ านและคะแนนรวมทัง้ การการทดลองและหลังการทดลองจานวน 8 คน นามาหาค่าเฉลี่ย
รายด้ าน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนามาเปรียบเทียบกันดังรายละเอียดต่อไปนี ้
5.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่า งของคะแนนความหยุ่นตัว ของนักเรี ย นใน
ครอบครั ว แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย วของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ก่ อ นการทดลองโดยใช้ ส ถิ ติ t-test
ที่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for Independents samples) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหยุ่นตัวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง

ความหยุ่นตัว
รายด้ าน
1.ความทนทานทาง
อารมณ์
2. กาลังใจ
3. การจัดการปัญหา
รวม

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่ อนการทดลอง ก่ อนการทดลอง
(n=8)
(n=8)

t

p-value

̅
𝒙

SD

̅
𝒙

SD

2.18

.31

2.14

.34

.22

.83

2.15
2.22
2.18

.35
.19
.25

2.21
2.40
2.25

.23
.38
.23

.45
1.19
.96

.66
.26
.56

ผลจากวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 7 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความหยุ่นตัวด้ า นการ
ปรับของนักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวก่อนการให้ คาปรึกษากลุ่มทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
มีความแตกต่างกันหรื อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทงในโดยรวมและรายด้
ั้
าน แสดง
ให้ เห็นว่าทังกลุ
้ ่มมีคะแนนของความหยุ่นตัวใกล้ เคียงกัน

63
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหยุ่นตัวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง

ความหยุ่นตัว
รายด้ าน
1.ความทนทานทาง
อารมณ์
2. กาลังใจ
3. การจัดการปัญหา
รวม

กลุ่มทดลอง
หลังทดลอง
(n=8)

กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
(n=8)

t

p-value

̅
𝒙

SD

̅
𝒙

SD

3.51

.26

1.89

.12

15.59**

.00

3.77
3.45
3.59

.17
.19
.14

2.32
2.04
2.08

.36
.34
.25

10.29**
10.34**
14.00**

.00
.00
.00

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตาราง 8 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความหยุ่นตัวด้ าน
การปรั บ ของนัก เรี ย นครอบครั ว เลี ย้ งเดี่ ย ว หลัง การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม กลุ่ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มการให้
คาปรึกษากลุ่มมีคะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ เข้ า
ร่ วมอย่างมีนับสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบทัง้ 3 ด้ าน ซึ่งประกอบด้ วย
ความทนทานทางอารมณ์ กาลังใจ และการตัดการปัญหา ต่างมีคะแนนสูงขึ ้น อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวก่อ นและ
หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวระหว่า ง
กลุ่มทดลองที่หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มและกลุ่มควบคุมที่ไม่รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความหยุ่นตัวหลังการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มสูงขึน้ กว่า
ก่อนได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความความหยุ่นตัวสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการเข้ าร่ วม
การให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนที่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี ที่อาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว จานวน 5 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยน
ฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบารุง, โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่อ าศัยอยู่กับ
มารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้ มาจากการสุ่ม อย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้ วยการจับ
ฉลาก ได้ โรงเรี ยนสีกัน(วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 157 คน สามารถเก็บแบบ
วัดคืนได้ จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.45
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง คือ นักเรี ยนที่นักเรี ยนที่กาลังศึก ษาอยู่ใ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่อาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว
จ านวน 16 คน ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาจากจ านวนนัก เรี ยน
จานวน 149 ที่มีคะแนนความหยุ่นตัว ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และนักเรียนมีความสมัครใจ
ในการเข้ าร่ วมในการให้ คาปรึกษากลุ่ม หลังจากนันด
้ าเนินการสุ่มเข้ ากลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรจัดกระทา คือ การให้ คาปรึกษากลุ่ม
ตัวแปรตาม
คือ ความหยุน่ ตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว โดยต้ องมีค่าความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับ นิยามศัพท์เฉพาะ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.34 – 0.71 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บ เท่ากับ 0.86
2. โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความหยุ่น ตัว ของนัก เรี ย นใน
ครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยวโดยนารายละเอียด ขันตอน
้
ทฤษฎี และวิธีการดาเนินการให้ คาปรึกษาให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง และ ผู้ช่วยศาสตร
จารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้ อง เมื่อเสร็ จสิ ้นจึงนาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล อาจารย์ ดร.วรางคณา โสมะนันทน์
และ อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ พิจ ารณาตรวจสอบความสอดคล้ อ งของนิยามศัพท์เฉพาะ
วัตถุประสงค์ เนือ้ หา วิธีการดาเนินการของรายละเอียดของการให้ คาปรึ กษากลุ่มในแต่ละครัง้
(Index of Consistency : IOC) จากนันผู
้ ้ วิจยั นามาปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out)
วิธีการดาเนินการวิจัย
ระยะการทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้ ขอและได้ รั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เลขที่
SWUEC/X-448/2561 จากนัน้ เริ่ ม ด าเนิ น การวิ จัย ด้ วยการศึ ก ษาความหยุ่น ตัวของนักเรี ย นใน
ครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยว โดยให้ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์ )
กลุ่มตัวอย่างจานวน 149 คน ตอบแบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวมา
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ตรวจให้ คะแนน นักเรียนที่ได้ คะแนนความหยุ่นตัวตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา สมัครใจเข้ าร่ วม
การทดลอง จานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และผู้วิจัยได้ ทาการเก็บคะแนน
ทัง้ ก่อนการทดลอง Pretest และ หลังการทดลอง Posttest ผู้วิจัยได้ ทาการทดลองโดยทาการให้
คาปรึกษากลุ่มในกลุ่มทดลองจานวน 11 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ณ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสี
กัน(วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์) ช่วงระหว่าง เดือน เมษายน – พฤษภาคม หลังการทดลองผู้วิจยั ได้ ให้ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบทดสอบหลังการทดลองอีกครัง้
การจัดกระทาข้ อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้ สถิติพื ้นฐานที่ ใช้
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจยั ใช้ t-test เพื่อหาค่า
อานาจจาแนกเป็ นรายข้ อของแบบวัดความหยุ่นตัว และใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความหยุ่นตัว และสถิตที่ใช้ ในการทดสอบสมมุตฐานได้ แก่ ttest Dependent และ t-test Independent
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. นักเรี ยนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองหลังการทดลองมี ความหยุ่นตัว สูง กว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ านได้ แก่ ด้ านความ
ทนทานทางอารมณ์ ด้ านกาลังใจ ด้ านการจัดการปัญหาสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวหลังการทดลองมี ความหยุ่นตัว สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาแต่ละด้ าน ได้ แก่ด้าน ด้ านความทนทานทาง
อารมณ์ ด้ านกาลังใจ ด้ านการจัดการกับปั ญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวด้ วยการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
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1. การศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
นักเรี ยนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวมี ความหยุ่นตัวก่อ นการให้ คาปรึ กษาในภาพรวมและ
รายด้ านอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ าน พบว่า ด้ านความทนทานทางอารมณ์ ด้ าน
กาลังใจ ด้ านการจัดการกับปั ญหา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็ นเพราะนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว ขาดการได้ รับคาปรึกษาที่ถกู ต้ อง การเอาใจใส่ ซึ ้งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
(ระวิวรรณ ธรณี, 2551) ซึ่งได้ ทาการศึกษา พลวัตการปรับตัวและการดารงตนของบุตรในครอบรัว
ที่พ่อแม่อย่าร้ างกัน พบว่าการหย่าร้ างของบิดาและมารดา ส่งผลกระทบกับในนัก เรียนในลักษณะ
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ขึน้ อยู่กับบริ บทของครอบครัว เนื่องจากการเป็ นอยู่ที่ลาบากขึ ้น และ
ส่งผลกระทบทางจิตใจโดยตรง นักเรี ยนจะจะรู้ สึกเสียใจ สะเทือนใจ นักเรี ยนบางคนไม่สามารถ
ปรับตัวได้ มีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป เช่น กลายเป็ นคนเงียบ เก็บตัวทาให้ เกิดปัญหาสุขภาพจิตต่าง
ๆ จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นทาให้ เห็นได้ ว่านักเรี ยนอยู่ในครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวจะประสบกับ
ปัญหาด้ านการตัว ซึ่งมีความสาคัญเป็ นอย่างมากที่จะต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อให้ นกั เรียนสามารถ
ใช้ ชีวิตได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่
เลี ้ยงเดี่ยว
การให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยง
เดี่ยวพบว่าหลังจากนักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวหลังจากได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ า ง
ความหยุ่นตัว มีคะแนนสูงกว่าก่อ นการทดลองอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และเมื่อ
พิจ ารณาแต่ละด้ าน ได้ แก่ ด้ านความทนทานทางอารมณ์ ด้ านกาลังใจและด้ านการจัดการกับ
ปั ญหา มีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยครัง้ นีย้ ัง
พบว่านักเรี ยนครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยวในกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่านักเรี ยนครอบครัวเลี ้ยง
เดี่ยวในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าคะแนนการ
เสริมสร้ างความหยุ่นตัว ด้ านความคงทนทางอารมณ์ ด้ านกาลังใจ ด้ านการจัดการปัญหาของกลุ่ม
ควบคุมสูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งงานงานวิจยั ครัง้ นี ้แสดงให้ เห็น
ว่าการให้ คาปรึกษากลุ่มสามารถเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการให้ คาปรึกษากลุ่มทาให้ นกั เรียนเข้ าใจอารมณ์ที่เกิดขึ ้นของตนเองสามารถ
จัดการอารมณ์ของตนเองได้ รู้ จักการการสร้ างกาลังใจและสามารถหาข้ อคิดดี ๆ ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ มาเป็ นพลังเสริ มสร้ างความหยุ่นตัว หลังจากการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความ
หยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การจัดการอารมณ์ การคิดบวก
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รวมถึงเกิดการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่นัก เรี ยนตัง้ ไว้ สามารถจัดการตนเอง
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ ามาส่งผลกระทบทางจิตใจนักเรี ยนสามารถปรับตัวได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตามในด้ านการจัดการปัญหาเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยแล้ วพบว่าก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าเมื่อ เปรี ยบกับคะแนนหลังการทดลองพบว่าคะแนนสูงขึ ้นอยู่ใ น
ระดับปานกลางซึ่งอัตราการเพิ่มน้ อยกว่าด้ านการจัดการอารมณ์ และด้ านกาลังใจ ทังนี
้ ้อาจเพราะ
ในด้ านการจัดการปัญหานักเรี ยนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว ต้ องใช้ ความเข้ าใจและการวางแผนซึ่งต้ อง
ใช้ เวลาในการเปลี่ยนความคิดและวางแผนในการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจยั ครัง้
นีส้ อดคล้ องกับงานวิจัยของ (ดวงฤทัย นาสา, 2557) ได้ ทาการศึกษา ผลของการให้ คาปรึ กษา
กลุ่ม ที่ มี ต่ อ ความหยุ่น ตัว ด้ านการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น พยาบาล ซึ่ ง ตัว แปรความหยุ่นตัว
เดียวกันกับงานวิจัยครัง้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า หลังการให้ คาปรึกษากลุ่มมีคะแนนสูงกว่าก่อ นกับ
การให้ คาปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านทังด้
้ าน
การจัดการอารมณ์ ด้ านกาลังใจ ด้ านการจัดการปั ญหา เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (พัช ราภรณ์ ศรี สวัสดิ์, 2558) ได้ ทาการศึกษาและ
เสริ ม สร้ างทุ น ทางจิ ต วิ ท ยาของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาโดยการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ซึ่ ง ความหยุ่น ตัว
(Resilience) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางจิตวิทยา ผลการทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มทดลองก่อนและหลัง การเข้ า ร่ วมการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม โดยรวมและรายองค์ป ระกอบทุก
องค์ประกอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าการให้ ปรึกษากลุ่มสามารถพัฒนาและเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวได้
อย่างนัยสาคัญ โดยรายละเอียดของการให้ คาปรึกษาที่นามาใช้ ในการประยุกต์ในการเสริ มสร้ าง
ความหยุ่นตัวมีดงั ต่อไปนี ้
2.1 การเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลีย้ งเดี่ยวด้ านความ
ทนทานทางอารมณ์ ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ ทฤษฎีเน้ นเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational emotive
Behavior Therapy) โดยใช้ เทคนิค A-B-C Framework เพื่อ ให้ นักเรี ยนได้ รับรู้ ถึงสาเหตุของการ
เกิดอารมณ์ ด้านลบของตนเองนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักเรี ยนจะสามารถรับรู้ และ
สามารถจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม (เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ, 2561) จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดความแปรปรวน
ของอารมณ์ที่เกิดขึ ้นและที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ให้ ดารงชีวิตอยู่
บนพืน้ ฐานของความจริ งทาให้ ผ้ ูที่มารับคาปรึกษาที่ร้ ู สึกว่าตนเองไม่ประสบความสาเร็ จในชีวิ ต
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หาทางออกไม่ได้ หันกลับมาเผชิญกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเอง ลดการกล่าวโทษตนเอง ให้ ผ้ รู ับ
คาปรึกษาทบทวนและเปลี่ยนความคิดให้ สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ ้น และยังสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ (ดวงฤทัย นาสา, 2557) ได้ นาทฤษฎีเน้ นเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มาใช้ ในการพัฒนา
ด้ านหยุ่นตัวในด้ านการจัดการอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนความหยุ่นตัวเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการสรุ ปผลของการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ ที่ 4 พบว่า
สมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาการจัดการอารมณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น
สมาชิก A กล่าวว่า “จากการให้คาปรึ กษากลุ่ม ทาให้เข้าใจอารมณ์ มากยิ่ งขึ้น และ
จะคิ ดก่อนเสมอว่าอารมณ์นีด้ ีหรื อไม่ดีอย่างไร จะปรับอารมณ์อย่างไร”
สมาชิก C กล่าวว่า “ได้เรี ยนรู้ ต้นเหตุการเกิ ดอารมณ์ ถ้าเราสามารถปรับได้ เราก็
จัดการอารมณ์ได้”
จากค าพูด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สมาชิ ก มี ก ารเข้ า ใจและเรี ย นรู้ อารมร์ ม ากยิ่ ง ขึ น้ และ
สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ยนในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยวด้ านกาลังใจ
ผู้วิจัยได้ เลือกใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดแอดเลอร์ (Adler group counseling)
โดยใช้ เทคนิค การระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็ก(Early Recollection)(พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, 2561)
ผู้ให้ คาปรึกษาได้ ใช้ คาถาม “ครัง้ หนึ่งเมื่อตอนฉันยังเป็ นเด็ก...........” ความทรงจาในวัยเด็กนี ้จะทา
ให้ ท ราบถึ ง ความเข้ าใจเกี่ย วกับความคิ ด เห็ น ของสมาชิก ความรู้ สึ ก ของตนเอง การมองโลก
เป้าหมายในชีวิต และแรงจูงใจ ความเชื่อและค่านิยมของสมาชิกซึ่งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
ที่ว่า- สามารถเข้ าใจความรู้สึก ความเชื่อ รวมทังก
้ าหนดเป้าหมายชีวิต มีการสร้ างสัมพันธภาพเกิด
การยอมรับระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับผู้รับ คาปรึกษา สามารถเข้ าใจความรู้ สึก ความเชื่อ รวมทัง้
กาหนดเป้าหมายชีวิต มีการสร้ างสัมพันธภาพเกิ ดการยอมรับระหว่า งผู้ใ ห้ คาปรึ กษากับ ผู้รั บ
คาปรึกษา ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาพัฒนาการตังเป้
้ าหมายในชีวิตของตนเอง ช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา
พัฒนาการตังเป้
้ าหมายในชีวิตของตนเองซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (รุ่งอโณทัย บุญประเสริ ฐ,
2559) ได้ ทาการศึกษาการให้ คาปรึกษากลุ่มที่มีต่อความทะเยอทะยานทางบวกของนักเรียนวัยรุ่ น
โดยในการให้ คาปรึ กษาได้ ใช้ ท ฤษฎี การให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบแอดเลอร์ เทคนิคการระลึ ก ถึ ง
ความจาในวัยเด็ก เพื่อเสริ มสร้ างความทะเยอทะยานทางบวกด้ านการประสบความสาเร็ จพบว่า
นักเรียนหลังได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มมีความทะเยอทะยานทางบวกสูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี ้ผู้ให้ คาปรึกษายังได้ ใช้ เทคนิคของทฤษฎีการยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
(The person Centered Therapy) ในการอธิ บ ายถึ ง ความรู้ สึ ก ในอดี ต (Description of past
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feeling) ซึ่งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการการให้ คาปรึ กษาจุดหมายของทฤษฎีการปรึ กษา
บุคคลเป็ นศูนย์กลางต้ องคือเพื่อสนับสนุนให้ ผ้ รู ับคาปรึกษานาพาตนเองไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ภายในตนได้ อย่างสูงสุด สามารถยอมรับตนเองอย่างปราศจากเงื่อนไขและนาไปสู่ความสอดคล้ อง
ภายในตนเองกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (อั ศ นี ย์ ณ คี รี , 2558) ได้
ทาการศึกษาผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่ นชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยง โดยได้ นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเองจากผลการวิจัยพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ น้ อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01
นักเรี ยนจะเกิดกาลังใจในการดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และจากการสรุ ปผลของการ
ให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในครั ง้ ที่ 7 พบว่ า สมาชิ ก กลุ่ม มี ก ารพั ฒ นาก าลั ง ใจของตั ว เองมากยิ่ ง ขึ น้
ตัวอย่างเช่น
สมาชิก B กล่าวว่า “เข้าใจตนเองมากยิ่ งขึ้น รู้ตวั จริ ง ๆ แล้วตนเองก็มีข้อดีเหมือนกัน”
สมาชิก D กล่าวว่า “ได้เห็นว่าทุกคน มีข้อดี และข้อเสีย เราสามารถพัฒนา ข้อเสียให้
ดีได้ และพัฒนาสิ่งดีให้ดีขึ้นไปอีก”
จากคากล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าสมาชิกสามารถเข้ าใจตนเองและเริ่ มเห็นคุณค่า
ในตนเองมีกาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป
2.3 การเสริ มสร้ างความหยุ่นตัวของนักเรี ย นในครอบครัวแม่เ ลี ย้ งเดี่ ยวด้ า นการ
จัด การปั ญ หา ผู้วิ จัย ได้ เ ลื อ กใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบรู้ คิ ด พฤติ กรรม (CognitiveBehavior Group counseling) โดยใช้ เ ทคนิ ค การแก้ ไ ขปั ญ หา และการให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษา เพื่อช่วยให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ พฤติกรรมใหม่
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเดิ ม ที่ ไ ม่ เ หมาะสมเพื่ อ สร้ างสภาพการเรี ย นรู้ ใหม่ สามารถช่ วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ ไขพฤติกรรมของสมาชิกที่ไม่พึงประสงค์ได้ เพื่อให้ สามารถดารงชีวิต
ได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภาพและประยุกต์ใช้ ในชีวิตให้ เกิดแก่ประโยชน์ กับตนเอง เพื่อ ให้ สมาชิกได้
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะซึ่ ง จะน าไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
(อสมา มาตยาบุญ, 2557) ได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาความรักแบบเพื่อนของ
นักเรี ยนโดยการให้ คาปรึ กษากลุ่ม และยังใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึ กษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยมปั ญญานิยม ในการพัฒนาความรักแบบเพื่อนของนักเรี ยนในด้ านการยอมรับ จากผลการวิจัย
พบว่าการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความรักแบบเพื่อนของนักเรี ยนในด้ านการยอมรับ สูงขึ น้
เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาปรับเปลี่ยนความคิดที่ผิดพลาดโดยผู้ให้ คาปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษา
มีสติและตระหนักรู้ถึงความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์ สามารถจัดการกับปั ญหาและผู้วิจยั ยังได้ นาการ

71
ให้ คาปรึ กษาการเผชิญความจริ ง (Reality Group Counseling) โดยใช้ เทคนิ ค WDEP (WDEP
System) เพื่อให้ นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจความต้ อ งการของตนเองรวมถึงสามารถวางแผนไปสู่
เป้าหมายของตนเองได้ อย่างประสิทธิ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตาม
เผชิญความจริง (เพ็ญนภา กุลนภาดล และคณะ, 2561) ตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
ความจริ งที่มีจุดมุ่งหมาย ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาสามารถตอบสนองความต้ องการขัน้ พืน้ ฐานของ
ตนเองได้ และยังช่วยวางแผนกาหนดเป้าหมายให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีเป้าหมายที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น ทา
ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้ สีกกระจ่างกับปัญหาที่ตนเองพบเจอได้ มากยิ่งขึ ้นและนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
ให้ ไปสู่เป้าหมายที่ตนเองตัง้ ไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ (อัศนีย์ ณ คีรี, 2558) ได้ ทาการศึกษาผลของการ
ให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่ นชาวเผ่ากะเหรี่ ยง โดยใช้ ทฤษฎีการให้
ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Group Counseling) ในการเสริ ม สร้ างการรั บ รู้
สถานภาพและหน้ าที่ จากผลการวิจยั พบว่า วัยรุ่นชาวกะเหรี่ยงกลุ่มที่ได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มมี
คะแนนการยอมรับตนเองหลังจากเข้ าร่วมกลุ่มสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกลุ่ม อย่างงมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้ องงานวิจัยของ (เจรจา เดชเส้ ง , 2559) ได้ ทาการศึกษา การให้
คาปรึ กษากลุ่มที่มีผลต่อการจัดการชีวิตด้ านการเรี ยนของวัยรุ่ น กะเหรี่ ยง โดยใช้ ทฤษฎีการให้
คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญ ความจริ ง (Reality Group Counseling) และใช้ เทคนิค WDEP ในการ
พัฒนาการจัดการชีวิตด้ านการเรี ยน ด้ านการเลือก ผลการวิจัยพบว่าหลังการให้ คาปรึกษากลุ่ม
กลุ่มทดลองมีคะแนนการจัดการชีวิตด้ านการเรี ยน ด้ านการเลือกเพื่อ มีคะแนนสูงกว่าก่อ นการ
ทดลองอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม แบบเผชิ ญ ความจริ งจึง
สามารถช่วยให้ นกั เรียนสามารถตัดสินใจ และเกิดการวางแผนเพื่อนาไปสู่การไปถึงเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและจากการสรุ ปผลของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ 8-10 พบว่าสมาชิกกลุ่มมี
การพัฒนาการจัดการปัญหาของตัวเองมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น
สมาชิก A กล่าวว่า “ได้ฝึกวิ เคราะห์การแก้ปัญหาที่เกิ ดอย่างเป็ นขัน้ ตอน”
สมาชิ ก H กล่ า วว่ า “รู้ จัก เป้ า หมาย และการวางแผนไปสู่ เ ป้ า หมาย เป็ นล าดับ
ขัน้ ตอน”
สมาชิก F กล่าวว่า “ได้เปิ ดมุมมองการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ จากสมาชิ กท่านอื่น”
จากประโยคดังแสดงให้ เห็นว่าสมาชิกเกิดการเรียนรู้ และกระบวนการคิดที่เป็ นลาดับ
ขันตอนสามารถวางแผนวางแนวทางในการจั
้
ดการกับปัญหาที่เกิดขึ ้นอีกทังยั
้ งสามารถกาหนดเป้า
หมายความต้ องการของตนเองรู้จัก การตังเป้
้ าหมายเป็ นช่วงระยะยเพื่อไปสู่เป้าหมายที่แท้ จริ งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 ในการพัฒนาความหยุ่นตัวของนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ควรพัฒนาให้ ครบ ทัง้ 3 องค์ประกอบเพื่อจะสามารถพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ผู้ที่จะให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวควรจะศึกษาข้ อมูลการให้
คาปรึกษาเป็ นอย่างดีก่อนนาไปใช้ ในการประยุกต์ใช้ จริง
1.3 ควรศึกษาบริบทของกลุ่มนักเรียนที่นาไปใช้ ก่อนนาโปรแกรมหรือเครื่องมือไป
ประยุกต์ใช้ จริง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 จากงานวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่า นักเรี ยนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวมี ความหยุ่น ตัว ที่
แตกต่างกันออกไป ดังนันควรมี
้
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวของครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวเป็ นรายบุคคล
2.2 การวิจัยครัง้ ต่อ ไป ควรนาเทคนิคการให้ คาปรึ กษาเชิง สร้ า งสรรค์ เ ข้ า มา
ผสานกับ กระบวนการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ที่ จ ะสามารถสร้ างสัม พัน ธภาพให้ ร วดเร็ ว มากยิ่งขึน้
และเป็ นการดึงดูดความสนใจให้ กบั นักเรียนที่เขาร่วมในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.3 ควรนาการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่ อ เสริ มสร้ า งความหยุ่น ตัวของนักเรี ย นใน
ครอบครั ว แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย วไปทดลองกั บ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั และ
ใบรับรองจริยธรรมของข้ อเสนอการวิจยั
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83

84

85

86

87
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
1. ค่ าดัชนีความสอคล้ อง ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของ
นักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
2. ค่ าดัชนีความสอคล้ อง โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ าง
ความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
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ตาราง ค่าดัชนีความสอคล้ อง ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลี ้ยง
เดี่ยว

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่
1

2

ความทนทานทาง
อารมณ์ (Emotional
Stability)

3

4

5

ข้ อคาถาม

เมื่ อ ฉั น เกิ ด อารมณ์
หงุดหงิด ฉันสามารถ
รับรู้ อ ารมณ์หงุดหงิด
นันได้
้
ฉันสามารถอดทนกับ
ความรู้ สึ ก เสี ย ใจที่
เกิดขึ ้นได้
เมื่อฉันร้ อ งไห้ ฉันไม่
สามารถรั บ รู้ ได้ ว่ า
อะไรคื อ สาเหตุ ที่ ท า
ให้ ฉันร้ องไห้
เพื่อนของฉันบอกฉัน
เสมอว่ า ฉั น เป็ นคน
อารมณ์ดี
ฉั น เชื่ อ ว่ า จิ ต ใจฉั น
เข้ ม แข็ ง ไม่ อ่ อ นไหว
ต่ อ ความรู้ สึ ก เศร้ า
เสียใจที่เกิดขึ ้น

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3
1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 0 1

2

0.67

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

ฉั น ไม่ ส ามารถระงั บ
อารมณ์ตนเองได้ เมื่อ
ฉั น รู้ สึ ก ไม่ พ อใจกั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
7 เมื่ อ ฉั น รู้ สึ ก ไม่ สบาย
ใ จ เ สี ย ใ จ ฉั น จ ะ
พยามหาข้ อดี เพื่ อ
ช่วยให้ ฉันรู้ สึกสบาย
ใจยิ่งขึ ้น
ความทนทานทาง
8 ต่อให้ ฉันเสียใจสักแค่
อารมณ์ (Emotional
ไหน ฉั น ก็ ส ามารถ
Stability)
อดทนผ่านมันไปได้
9 เ มื่ อ ฉั น เ กิ ด
คว า ม เครี ยด ฉั น
สามารถจั ด การกั บ
ความเครี ยดที่เกิดขึ ้น
ได้
10 เวลารู้ สึกไม่สบายใจ
ฉันรับรู้ ได้ ว่าเกิดอะไร
ขึ ้นกับฉัน

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3

6

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

11 เมื่ อ ถูก ขัด ใจ ฉั น มั ก
รู้ สึ ก ห งุ ด ห งิ ด จ น
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
12 ฉั น เป็ น คนโกรธง่ า ย
หากมี สิ่ ง ที่ ท าให้ ไม่
พอใจ
ฉันรู้ สึกว่าฉันเป็ นคน
อารมณ์ แ ปรปรวน
13 ง่าย
14 ฉั น เ ค ย รู้ สึ ก เ ศ ร้ า
ความทนทานทาง
เสี ย ใจ จนฉั น รู้ สึ ก
อารมณ์ (Emotional
ท้ อแท้ ในชีวิต
Stability)
15 ฉันบอกไม่ได้ ว่าอะไร
คือสาเหตุที่ทาให้ ฉั น
โกรธ
16 ทุกครัง้ ที่ฉันโมโห ฉัน
จะสามารถจัดการ
และควบคุมอารมณ์
ของฉันได้
17 ในแต่ละวันฉันเกิด
อารมณ์โมโหอยู่
บ่อยครัง้

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3
1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

18 ต่ อ ให้ ฉั น รู้ สึ ก โกรธ
ผู้อื่นมากแค่ไหน ฉัน
จะทบทวนอารมณ์
ของตนเองและ
สามารถควบคุมได้
ความทนทานทาง
อารมณ์ (Emotional 19 เมื่อฉันเครี ยด ฉันจะ
Stability)
อ า ร ม ณ์ เ สี ย แ ล ะ
หงุดหงิดง่าย
20 เมื่ อ ฉั น โมโห ฉั น ไม่ ร้ ู
จะจัดการอารมณ์นนั ้
ได้ อย่างไร
21 ฉั น รั บ รู้ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถด้ าน
อะไรที่โดดเด่น
22 ฉั น เ ชื่ อ ว่ า ฉั น มี
ความสามารถไม่ แ พ้
กาลังใจ
คนอื่น ๆ
(Encouragement)
23 ทุ ก ครั ้ง เมื่ อ ฉั น รู้ สึ ก
ท้ อแท้ ฉันจะให้ กาลัง
ตนเองเพื่อ ให้ ต นเอง
สามารถผ่ า นปั ญ หา
นันไปได้
้

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

93
ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

24 ฉันได้ รับกาลังใจจาก
คนรอบข้ างของฉั น
อยู่เสมอ
25 จากประสบการณ์
ต่ า งๆ ในชี วิ ต ฉั น ท า
ใ ห้ ฉั น เ ชื่ อ ว่ า ฉั น
ส า ม า ร ถ ผ่ า น ทุ ก
ปัญหาไปได้
26 ฉั น รู้ สึ ก ว่ า คนอื่ น มี
ความสามารถ
กาลังใจ
มากกว่าฉัน
(Encouragement)
27 ฉั น คิ ด ว่ า การพัฒ นา
ตนเองนัน้ เป็ นเรื่ อ งที่
ทาได้ ยาก
28 ฉันรู้ ว่าตนมีข้อดีและ
ข้ อเสี ย อะไร พร้ อม
พัฒนาตนเอง
29 ฉันรู้สึกกังวลอยู่เสมอ
และ อ ยา กกลั บ ไป
แก้ ไ ข ถึ ง สิ่ ง ที่ ฉั น ท า
ผิดพลาดในอดีต

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3
1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

30 ฉั น รู้ สึ ก ท้ อแท้ ขา ด
ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนิ น ชี วิ ต เมื่ อ เจอ
ปั ญ ห า ที่ ย า ก เ กิ น
แก้ ไข
31 ฉั น มี ค รอบครั ว และ
เ พื่ อ น ที่ ค อ ย ใ ห้
ก าลั ง ใจเมื่ อ ฉั น รู้ สึ ก
ท้ อแท้
32 ฉั น มี บุ ค ค ล ที่ ฉั น
กาลังใจ
ไว้ วางใจสามารถเล่า
(Encouragement)
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ
ฉันได้ ทกุ เรื่อง
33 เมื่ อ ฉั น ท าผิ ด พลาด
ฉันจะคิดเสมอว่าการ
ผิดพลาดคือบทเรี ย น
แ ล ะ ฉั น จ ะ ไ ม่ ท า
ผิดพลาดอีก
34 ฉั น รู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต ในวัย
เด็กเป็ นช่วงเวลาที่ มี
ความสุข

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 0 1

2

0.67

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3

35 ฉั น มี ค วามสามารถ
หลากหลายด้ าน ไม่มี
0 1 1
ความสามารถอะไรที่
โดดเด่น
36 ฉันชอบหาประสบการณ์
ใ ห ม่ ๆ เ พื่ อ พั ฒ น า
1
ศักยภาพของตนเองอยู่
เสมอ

1 1

37 ฉันจะไม่นาตนเองไป
กาลังใจ
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่ น
1 1 1
(Encouragement)
เ พ ร า ะ ทุ ก ค น มี
ศักยภาพที่แตกต่าง
38 ฉั น เชื่ อ ว่ า ฉั น สามารถ
ประสบความสาเร็ จได้
1 1 1
ด้ ว ยตัว ศัก ยภาพของ
ฉันเอง
39 ฉั น คิ ด ว่ า มี ค นรั บ ฟั ง
แ ล ะ ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ ฉั น
1 1 1
เสมอหากฉั น ไม่ ร้ ู สึ ก
สบายใจ

2

0.67

ผ่าน

3

1

ผ่าน

3

1

ผ่าน

3

1

ผ่าน

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3

40 เมื่ อ ฉั น รู้ สึ ก ไม่ สบาย
ใจ ฉันไม่อยากเล่าให้
กาลังใจ
ใ ค ร ฟั ง ช อ บ เ ก็ บ 1 1 1
(Encouragement)
ปัญหาเล่านันไว้
้ เพียง
คนเดียว
41 ฉั น มี แ ผนการในการ
ดาเนินชีวิตเพื่อ ชี วิ ต ฉั น 1 1 1

3

1

ผ่าน

3

1

ผ่าน

3

1

ผ่าน

3

1

ผ่าน

2

0.67

ผ่าน

ก้ าวไปข้ างหน้ า

ด้ านการจัดการ
ปัญหา (Problem
management)

42 เ มื่ อ เ กิ ด ปั ญ ห า
อุปสรรคหลายอย่ า ง
พร้ อมกั น ฉั น ไม่ ร้ ู ว่ า 1 1 1
ฉั น ค ว ร แ ก้ ปั ญ ห า
อะไรก่อน
43 เมื่อเกิดปั ญหากับฉัน
จะสู้กบั ปัญหาและไม่ 1 1 1
หนีปัญหา
44 ฉันมีการวางแผนการ
ดาเนินชีวิตของฉันอยู่ 0 1 1
เสมอ
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ด้ านการจัดการ
ปัญหา (Problem
management)

45 ฉั น ยั ง ไม่ ร้ ู ว่ า ตนเอง
อยากทาอาชีพและมี
เหมาะกับอาชีพอะไร
46 ฉั น ยั ง ไม่ ไ ด้ คิ ด ไว้ ว่ า
อีก 1 เดือ น ข้ างหน้ า
ฉันจะทาอะไรเพื่อไป
สู้เป้าหมาย
47 ฉั น สา ม า รถรั บ ฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่
แตกต่ า งของผู้อื่นได้
แม้ ว่ า ฉั น จะไม่ เ ห็ น
ด้ วยก็ตาม
48 ทุ ก ค รั ้ ง ที่ ฉั น เ จ อ
ปั ญหา ฉั น จะมี วิ ธี
แ ก้ ปั ญ ห า ที่
หลากหลาย
49 เมื่ อ ฉั น ตัง้ เป้ า หมาย
ฉั น จะศึ ก ษาข้ อมู ล
อย่างละเอียดครบทุก
ด้ า น เ พื่ อ ไ ป สู่
เป้าหมายที่ฉันตังไว้
้

ข้ อคาถาม

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3
1 0 1

2

0.67

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ด้ านการจัดการ
ปัญหา (Problem
management)

ข้ อ
ที่

ข้ อคาถาม

50 ฉันไม่สามารถบอกได้
ว่ า ใ น อี ก 10 ปี
ข้ างหน้ า ฉันอยากจะ
ทาอะไร
51 ฉันรู้ ว่าฉันจะต้ อ งท า
อะไรบ้ างเพื่ อ ไปถึ ง
เป้ า หมายที่ ฉั น ตัง้ ไว้
ได้ อย่างไร
52 ฉันเชื่อว่าทุกปัญหามี
ทางออกเสมอ
53 บ า ง ค รั ้ ง ฉั น รู้ สึ ก
ท้ อแท้ ไม่ อ ยากท า
อะไร ถ้ าเจอปั ญหาที่
ย า ก เ กิ น
ความสามารถของฉัน
54 ฉันคิดว่าวิธีการ
แก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ คือ
การนิ่งเฉยไม่ตอบโต้
และปล่อยให้ ปัญหานัน้
ผ่านไป

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3
1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน
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ตาราง (ต่อ)

ความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัว

ข้ อ
ที่

ด้ านการจัดการ
ปัญหา (Problem
management)

55 ฉั น รู้ สึ ก หนั ก ใจ ทุ ก
ครั ง้ ที่ ฉั น ไม่ ส ามารถ
หาวิธีแก้ ไขปั ญหาได้
ด้ วยตนเอง
56 เมื่อฉันเกิดปั ญหาฉัน
มัก เก็ บ ปั ญ หานั น้ ไว้
คิดมากเพียงคนเดียว
57 ฉันมีเป้าหมายในการ
ดาเนินชีวิต
58 หากเป้ า หมายที่ ฉั น
ตัง้ ไว้ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายที่ ฉั น ตัง้ ไว้
ฉันจะวิตกกังวลอย่าง
มาก
59 ฉั น คิ ด ว่ า ความคิ ด
ขอ งฉั น มี ห ลั ก การ
และเหตุผ ลมากกว่า
คนอื่น ๆ
60 เมื่ อ ฉั น มี ปั ญ หา ไม่
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ไ ด้
เพียงคนเดียวต้ อ งขอ
ความช่วยเหลือ

ข้ อคาถาม

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ความ
หมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ∑R สอดคล้ อง
เหตุ
คนที่
IOC
1 2 3
1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 1 1

3

1

ผ่าน

1 0 1

2

0.67

ผ่าน

0 1 1

2

0.67

ผ่าน
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ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้ อง ของโปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความหยุ่นตัวด้ าน
การปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว

ครัง้ ที่

1

2

3

4

5

การให้ คาปรึกษากลุ่ม

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคน
ที่

1 2 3
เรื่อง : ปฐมนิเทศ สร้ างสัมพันธภาพกับสมาชิก
วัตถุประสงค์
1 1 1
ทฤษฎี
1 1 1
ขันตอน
้
1 1 1
เรื่อง : พื ้นฐานชีวิตสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1 1 1
ทฤษฎี
1 1 1
ขันตอน
้
1 1 1
เรื่อง : ค้ นหาคุณค่าแห่งตน
วัตถุประสงค์
1 1 1
ทฤษฎี
1 1 1
ขันตอน
้
1 1 1
เรื่อง : เข้ าใจในตนเอง
วัตถุประสงค์
1 1 1
ทฤษฎี
1 1 1
ขันตอน
้
1 1 1
เรื่อง : ค้ นหาต้ นเหตุแห่งอารมณ์
วัตถุประสงค์
1 1 1
ทฤษฎี
1 1 1
ขันตอน
้
1 1 1

∑R

ความ
หมาย
สอดคล้ อง
เหตุ
IOC

3
3
3

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
3
3

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
3
3

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
3
3

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
3
3

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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6

7

8

9

10

11

เรื่อง : วัยรุ่นรู้เท่าทันอารมณ์
วัตถุประสงค์
1 1 1
3
ทฤษฎี
1 1 1
3
ขันตอน
้
1 1 1
3
เรื่อง : เติมพลังด้ านบวก
วัตถุประสงค์
1 1 1
3
ทฤษฎี
1 1 1
3
ขันตอน
้
1 1 1
3
เรื่อง : ระดมสมองแก้ ปัญหา
วัตถุประสงค์
1 1 1
3
ทฤษฎี
1 1 1
3
ขันตอน
้
1 1 1
3
เรื่อง : ตัดสินใจที่เด็ดขาด
วัตถุประสงค์
1 1 1
3
ทฤษฎี
1 1 1
3
ขันตอน
้
1 1 1
3
เรื่อง : การตังเป้
้ าหมาย
วัตถุประสงค์
1 1 1
3
ทฤษฎี
1 1 1
3
ขันตอน
้
1 1 1
3
เรื่อง : ปัจฉิมนิเทศสิ ้นสุดกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1
1
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

วัตถุประสงค์

1

1

1

3

1

ผ่าน

ทฤษฎี

1

1

1

3

1

ผ่าน

ขันตอน
้

1

1

1

3

1

ผ่าน
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ภาคผนวก ง
ค่ าอานาจจาแนก ค่ าความเชื่อมั่น ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของ
นักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
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ตาราง ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อ มั่น ของแบบวัดความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของนักเรี ยน
ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

แบบวัดความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของนักเรี ยนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว
ค่าอานาจจาแนก (r)
ผลการคัดเลือก
0.36
นาไปใช้
0.11
ตัดทิ ้ง
0.16
ตัดทิ ้ง
0.27
นาไปใช้
0.12
ตัดทิ ้ง
0.21
นาไปใช้
0.49
นาไปใช้
0.60
นาไปใช้
0.78
นาไปใช้
0.56
นาไปใช้
0.03
ตัดทิ ้ง
0.62
นาไปใช้
0.50
นาไปใช้
0.05
ตัดทิ ้ง
0.34
นาไปใช้
0.46
นาไปใช้
0.14
ตัดทิ ้ง
0.46
นาไปใช้
0.23
นาไปใช้
0.34
นาไปใช้
0.53
นาไปใช้
0.47
นาไปใช้
0.68
นาไปใช้
0.49
นาไปใช้
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

0.50
0.21
0.01
0.46
0.17
0.25
0.43
0.46
0.32
0.12
0.33
0.46
0.49
0.45
0.46
0.36
0.40
0.18
0.56
0.44
-0.25
0.27
0.04
0.62
0.32
0.39
0.39
0.39
0.41

นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้ อ
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
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54
55
56
57
58
59
60

0.23
0.09
0.43
0.40
0.19
0.08
0.33

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ มีค่าเท่ากับ 0.72

นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
นาไปใช้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
นาไปใช้
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
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แบบวัดความหยุ่นตัวด้านของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
คำชี้แจง แบบวัดนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับความหยุ่นตัวด้านการ
ปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
โดยขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามแต่ละข้อคำถามตามความเป็นจริง
โดยใช้เครื่องหมาย √ ลงในช่องของแต่ละข้อคำถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ศิลป์-คำนวณ

อื่น ระบุ..........................................
3. เกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด (GPA)
ต่ำกว่า 2.00

2.00-2.99

3.00-4.00

ศิลป์-ภาษา
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ส่วนที่ 2 แบบวัดความหยุ่นตัวด้านการปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
คำชี้แจง ขอให้ผู้ตอบแบบวัดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วประเมินความเป็นจริงที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบวัด
โดยให้ประเมินครบทุกข้อ
ข้อคำถาม
ด้านความทนทานทางอารมณ์ (พลังอึด)
1. เมื่อฉันเกิดอารมณ์หงุดหงิด ฉันสามารถ
รับรู้อารมณ์หงุดหงิดนันได้
้
2. เพื่อนของฉันบอกฉันเสมอว่าฉันเป็ นคน
อารมณ์ดี
3. ฉันไม่สามารถระงับอารมณ์ตนเองได้ เมื่อ
ฉันรู้สึก ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
4. เมื่ อ ฉั น รู้ สึ ก ไม่ ส บายใจ เสี ย ใจ ฉั น จะ
พยามหาข้ อดี เพื่อช่วยให้ ฉันรู้ สึ กสบายใจ
ยิ่งขึ ้น
5. ต่อให้ ฉันเสียใจสักแค่ไหน ฉันก็สามารถ
อดทนผ่านมันไปได้
6. เมื่ อ ฉั น เกิ ด ความเครี ย ด ฉั น สามารถ
จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ ้นได้
7. เวลารู้ สึ ก ไม่ ส บายใจ ฉั น รั บ รู้ ได้ ว่ า เกิ ด
อะไรขึ ้นกับฉัน
8. ฉันเป็ นคนโกรธง่าย หากมีสิ่งที่ทาให้ ไ ม่
พอใจ
9. ฉั น รู้ สึ ก ว่ า ฉั น เป็ น คนอารมณ์ แ ปรปรวน
ง่าย
10. ฉันบอกไม่ได้ ว่าอะไร คือสาเหตุที่ทาให้
ฉันโกรธ

จริง
ที่สุด

ระดับการประเมิน
ค่อนข้าง จริง
จริง
ไม่จริง
จริง
บางครั้ง เล็กน้อย เลย
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11. ทุกครัง้ ที่ฉันโมโห ฉันจะสามารถจัดการ
และควบคุมอารมณ์ของฉันได้
12. ต่อให้ ฉันรู้ สึกโกรธผู้อื่นมากแค่ไหน ฉัน
จะทบทวนอารมณ์ของตนเองและสามารถ
ควบคุมได้
13. เมื่อฉันเครียด ฉันจะอารมณ์เสียและ
หงุดหงิดง่าย
14. เมื่ อ ฉั น อารมณ์ โ มโห ฉั น ไม่ ร้ ู ว่ า จะ
สามารถจัดการอารมณ์นนได้
ั ้ อย่างไร
รวม
ด้านกำลังใจ (พลังฮึด)
15. ฉั น รั บ รู้ ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถด้ าน
อะไรที่โดดเด่น
16. ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถไม่ แ พ้ ค น
อื่นๆ
17. ทุกครัง้ เมื่อฉันรู้ สึกท้ อแท้ ฉันจะให้ กาลัง
ตนเองเพื่อให้ ตนเองสามารถผ่านปั ญหานัน้
ไปได้
18. ฉันได้ รับกาลังใจจากคนรอบข้ างของฉัน
อยู่เสมอ
19. จากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตฉันทาให้
ฉันเชื่อว่าฉันสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้
20. ฉั น รู้ สึ ก ว่ า คนอื่ น มี ค วา มสามารถ
มากกว่าฉัน
21. ฉันรู้ ว่าตนมีข้อดี แ ละข้ อ เสี ยอะไร และ
พร้ อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
22. ฉันรู้ สึกท้ อแท้ ขาดกาลังใจในการดาเนิน
ชีวิตเมื่อเจอปัญหาที่ยากเกินแก้ ไข
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23. ฉั น มี ค รอบครั ว และเพื่ อ นที่ ค อยให้
กาลังใจเมื่อฉันรู้สึกท้ อแท้
24. ฉั น มี บุ ค คลที่ ฉั น ไว้ ว างใจสามารถเล่ า
ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับฉันได้ ทกุ เรื่อง
25. เมื่ อ ฉั น ท าผิ ด พลาด ฉั น จะคิ ด เสมอว่า
การผิ ด พลาดคื อ บทเรี ย นและฉั น จะไม่ ท า
ผิดพลาดอีก
26. ฉันมีความสามารถหลากหลายด้ าน ไม่
มีความสามารถอะไรที่โดดเด่น
27. ฉั น ชอบหาประสบการณ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
28. ฉันจะไม่นาตนเองไปเปรียบเทียบกับ
ผู้อื่น เพราะทุกคนมีศกั ยภาพที่แตกต่างกัน
29. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถประสบ
ความสาเร็จได้ ด้ วยตัวศักยภาพของฉันเอง
30. ฉันคิดว่ามีคนรับฟั งและให้ กาลังใจฉัน
เสมอหากฉันไม่ร้ ูสึกสบายใจ
31. เมื่อฉันรู้สึกไม่สบายใจ ฉันไม่อยากเล่า
ให้ ใครฟั ง ชอบเก็บปัญหาเล่านันไว้
้ เพียงคน
เดียว
รวม
ด้านการจัดการปัญหา (พลังสู้)
32. ฉันมีแผนการในการดาเนินชีวิตเพื่อชีวิต
ฉันก้ าวไปข้ างหน้ า
33. เมื่อเกิดปัญหากับฉันจะสู้กบั ปัญหาและ
ไม่หนีปัญหา
34. ฉันมีการวางแผนการดาเนินชีวิตของฉัน
อยู่เสมอ
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35. ฉันยังไม่ได้ คิดไว้ ว่าอีก 1 เดือน ข้ างหน้ า
ฉันจะทาอะไรเพื่อไปสู้เป้าหมายที่ฉันตังไว้
้
36. ทุกครัง้ ที่ฉันเจอปัญหา ฉันจะคิดวิธี
ปัญหาที่หลากหลายเพื่อหาวิธีแก้ ปัญหาที่ดี
ที่สดุ
37. เมื่อฉันตังเป้
้ าหมาย ฉันจะศึกษาข้ อมูล
อย่างละเอียดครบทุกด้ านเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ที่ฉันตังไว้
้
38. ฉันไม่สามารถบอกได้ ว่าในอีก 10 ปี
ข้ างหน้ า ฉันอยากจะทาอะไร
39. ฉันรู้ว่าฉันจะต้ องทาอะไรบ้ างเพื่อไปถึง
เป้าหมายที่ฉันตังไว้
้ ได้ อย่างไร
40. ฉันเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอ
41. บางครัง้ ฉันรู้สึกท้ อแท้ ไม่อยากทาอะไร
ถ้ าเจอปัญหาที่ยากเกินความสามารถของ
ฉัน
42. ฉันคิดว่าวิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ คือ
การนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ และปล่อยให้ ปัญหานัน้
ผ่านไป
43. เมื่อฉันเกิดปัญหาฉันมักเก็บปัญหานัน้
ไว้ คิดมากเพียงคนเดียว
44. ฉันมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิตอยู่
เสมอ
45. เมื่อฉันมีปัญหา ฉันไม่สามารถแก้ ไ ขได้
เพี ย งคนเดี ย วต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ อยู่
เสมอ
รวม
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การให้คะแนน
ข้ อ 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 ให้ คะแนนได้ ดงั นี ้
จริงที่สดุ

มีค่าเท่ากับ

5

คะแนน

ค่อนข้ างจริง

มีค่าเท่ากับ

4

คะแนน

จริงบางครัง้

มีค่าเท่ากับ

3

คะแนน

จริงเล็กน้ อย

มีค่าเท่ากับ

2

คะแนน

ไม่จริงเลย

มีค่าเท่ากับ

1

คะแนน

ข้ อ 3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 26, 31, 35, 38, 41, 42, 43, 45 ให้ คะแนนได้ ดงั นี ้
จริงที่สดุ

มีค่าเท่ากับ

1

คะแนน

ค่อนข้ างจริง

มีค่าเท่ากับ

2

คะแนน

จริงบางครัง้

มีค่าเท่ากับ

3

คะแนน

จริงเล็กน้ อย

มีค่าเท่ากับ

4

คะแนน

ไม่จริงเลย

มีค่าเท่ากับ

5

คะแนน

การแปลผล
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน
ค่ าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 - 5.00
นักเรียนครอบเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวสูงมาก
3.50 - 4.49
นักเรียนครอบเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวสูง
2.50 - 3.49
นักเรียนครอบเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวปานกลาง
1.50 - 2.49
นักเรียนครอบเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวต่า
1.00 - 1.49
นักเรียนครอบเลี ้ยงเดี่ยวมีความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวต่ามาก
คะแนนที่ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความทนทานทางอารมณ์
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านกำลังใจ
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการจัดการปัญหา
ค่าเฉลี่ยคะแนนทั้ง 3 ด้าน

= ……………………………………….
= ……………………………………….
= ……………………………………….
= ……………………………………….

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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สรุ ปโปรแกรมการเสริมสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัวของนักเรียน
ครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวด้ วยการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ครัง้
การเสริมสร้ าง
ที่
ความหยุ่นตัว
1 ปฐมนิเทศสร้ าง
สัมพันธภาพกับ
สมาชิก

2

3

ทฤษฎีการให้ คาปรึกษา
เทคนิค
กลุ่ม
ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
1. การคุณลักษณะการฟั งที่ดี
ศูนย์กลาง (The Person
และไม่ดี (Poor and good
Centered Therapy)
listening)
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่
มีเงื่อนไข (Unconditional
positive)
3. การฟั งอย่างใส่ใจ
(Active listening)
4. การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม
(Assertive response)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มตาม 1. การระลึกถึงความทรงจาใน
หยุ่นตัว
แนวคิดกลุ่มแอดเลอร์
วัยเด็ก (Early Recollection)
ด้ านกาลังใจ
(Adlerian Group
2. การตีความ (Interpretation)
(Encouragement) Counseling)
3. การให้ กาลังใจ
(Encouragement)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎียึดบุคคลเป็ น
1. การอธิบายถึงความรู้สึก
หยุ่นตัว
ศูนย์กลาง (The Person
ในอดีต (Description of past
ด้ านกาลังใจ
Centered Therapy)
felling)
(Encouragement)
2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(Feedback)
3. การเสริมแรง
(Reinforcement)
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4

การเสริมสร้ างความ ทฤษฎียึดบุคคลเป็ น
หยุ่นตัวด้ านกาลังใจ ศูนย์กลาง (The Person
(Encouragement) Centered Therapy)

5

การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัว
ด้ านความทนทาน
ทางอารมณ์
(Emotional
Stability)

ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ 1. การสอนทฤษฎี A-B-C ของ
และพฤติกรรม (Rational
การบาบัด REBT (Teaching
Emotive Behavior
the A-B-C of REBT)
Therapy)
2. การโต้ แย้ งกับความเชื่อที่ไม่
สมตุสมผล (Disputing
irrational Belief)

6

การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัว
ด้ านความทนทาน
ทางอารมณ์
(Emotional
Stability)

ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ 1. การสอนให้ เผชิญและพูดกับ
และพฤติกรรม (Rational
ตัวเอง (Teaching coping
Emotive Behavior
self-statement)
Therapy)
2. การมอบหมายงานให้ ทา
(Homework assignment)
3. การยอมรับอย่างไม่มีเงือ่ นไข
(Unconditional acceptance)

1. การฟังอย่างใส่ใจ (Active
listening)
2. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ
(Empathic assertion)
3. การตอบสนองอย่างเหมาะสม
(Assertive response)
4. การคุณลักษณะการฟังที่ดีและ
ไม่ดี (Poor and good
listening)
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7

8

9

10

การเสริมสร้ างความ
หยุ่นตัว
ด้ านความทนทาน
ทางอารมณ์
(Emotional
Stability)

ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ 1. การยอมรับอย่างไม่มีเงือ่ นไข
และพฤติกรรม (Rational
(Unconditional acceptance)
Emotive Behavior
2. จินตนาการเชิงเหตุผลและ
Therapy)
อารมณ์ (Rational-emotive
imagery)
3. การมอบหมายงานให้ ทา
(Homework assignment)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบ 1. การแก้ ไขปัญหา
หยุ่นตัว
การรู้คิด-พฤติกรรม
(Problem solving)
ด้ านการจัดการ
(Cognitive-Behavior
2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
ปัญหา
Group counseling)
(Feedback)
(Problem
management)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
1. เทคนิค WDEP (WDEP
หยุ่นตัว
ความจริง (Reality Group
System)
ด้ านการจัดการ
counseling)
2. ศิลปะของการตังค
้ าถาม
ปัญหา
(Problem
management)
การเสริมสร้ างความ ทฤษฎีการปรึกษาเผชิญ
1. เทคนิค WDEP (WDEP
หยุ่นตัว
ความจริง (Reality Group
System)
ด้ านการจัดการ
counseling)
2. ศิลปะของการตังค
้ าถาม
ปัญหา
(Problem
management)
(ต่อ)
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11

ปัจฉิมนิเทศสิ ้นสุด
กระบวนการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม

ทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (The Person
Centered Therapy)

1. การคุณลักษณะการฟั งที่ดี
และไม่ดี (Poor and good
listening)
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่
มีเงื่อนไข (Unconditional
positive)
3. การฟั งอย่างใส่ใจ
(Active listening)
4. การตอบสนองอย่าง
เหมาะสม
(Assertive response)
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
หัวข้ อเรื่อง : ปฐมนิเทศ สร้ างสัมพันธภาพกับสมาชิก
ครัง้ ที่ 1
แนวคิดสาคัญ
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาบุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Person Centered Group
Counseling) เป็ น เป็ น การสร้ างสั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู้ ให้ ค าปรึ ก ษากั บ สมาชิ ก และยั ง สร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในการให้ คาปรึกษากลุ่ม ซึ่งผู้วิจยั
ได้ น าเทคนิ ค ต่ า งๆได้ แ ก่ การฟั ง อย่ า งตัง้ ใจ (Active Listening) การตอบสนองอย่ า งเหมาะสม
(Assertive response) การคุณลักษณะการฟั งที่ดีและไม่ดี (Poor and good listening) การยอมรับ
ทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive) เพื่อให้ บรรยากาศภายในกลุ่มและสมาชิดกลุ่ม
ทุกคนรู้ สึกปลอดภัย และสมาชิกกลุ่มมีการเก็บรักษาความลับของสมาชิกท่าอื่น อีกทังยั
้ งให้ สมาชิ ก
ช่วยกันกาหนดกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกันของสมาชิก ข้ อตกลงต่างๆในการให้ คาปรึกษากลุ่ม ยอมรับ
รับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้ กลุ่มสามารถบรรลุได้ ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตงไว้
ั้
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 120-121)
1. การคุณลักษณะการฟั งที่ดีและไม่ดี (Poor and good listening) เป็ นเทคนิคที่ใช้ เพื่อ ทา
ความเข้ าใจกับพูดและความรู้สึกผ่านคาพูดของผู้รับคาปรึกษา
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) เป็ นการยอมรับ
ในตัวสมาชิกโดยไม่ประเมินและตัดสินพฤติกรรมที่สมาชิดแสดงออกมาว่าพฤติกรรมหรื อความรู้สึก
นันดี
้ หรือไม่ดี
3. การฟั งอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็ นเทคนิคที่ทาให้ ผ้ ูรับคาปรึกษารับรู้ ถึงความใส่
ใจความสนใจของผู้ที่ให้ คาปรึกษา และช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา รับรู้ถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้รับคาปรึกษาส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาสามารถตอบสนองกับผู้รับปรึกษาอย่างเหมาะสม
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4. การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) คือ เป็ นการติดต่อสื่อสารและสิ่งที่
สื่อสารออกไปสู่ผ้ รู ับคาปรึกษาไม่ส่งผลกระทบด้ านลบกับผู้รับคาปรึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ างสัมพัน ธภาพระหว่า งผู้น ากลุ่มกับสมาชิก กลุ่ม รวมถึ ง สัม พัน ธภาพระหว่าง
สมาชิก
2. เพื่อให้ สมาชิกทราบถึง วัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษา กฎ กติกา ข้ อตกลงต่างๆ
3. เพื่อสร้ างความคุ้นเคย ทาให้ สมาชิกเกิดความไว้ วางใจและส่งเสริ มให้ สมาชิกเปิ ดเผย
ตัวตน
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
- กระดาษขนาด A4
- ดินสอ
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ แรก สมาชิกอาจเกิดความวิตกกังวล รู้ สึกอึดอัด ไม่ค้ นุ เคยกับ
บรรยากาศของการทากลุ่ม สมาชิกอาจจะเกิดความสงสัยในการทากลุ่มรู้ สึกว่าตนเองทาอะไรผิ ด
เพราะสมาชิกยังไม่ร้ ูถึงสิ่งที่ตนเองจะต้ องทาต่อไป ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาเทคนิคตามทฤษฎีการยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ 1) การฟั งอย่างตังใจ
้ 2) การคุณลักษณะการฟั งที่ดีและไม่ดี 3) การตอบสนอง
อย่างเหมาะสม และ 4) การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความไว้ วางใจ
รู้ สึกอบอุ่นปลอดภัย ผู้วิจัยจึงได้ ให้ ทุกคนแนะนาตนเองกับสมาชิกกลุ่มท่านอื่นเพื่อ เป็ นให้ ข้ อ มูล
เบื ้องต้ นและเกิดความคุ้นเคยกันในกลุ่มมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ เริ่มต้น
1. ผู้นากลุ่มสร้ างบรรยากาศให้ ร้ ู สึกผ่อนคลาย โดยใช้ คาพูดกล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่มด้ าน
ความจริ งใจและรู้ สึกยินดี ผู้นากล่าวถึงความรู้ สึกในการทากลุ่ม พร้ อ มกับจัดสมาชิกกลุ่มนั่งเป็ น
วงกลม ให้ สมาชิกทุกคนให้ สามารถเห็นสมาชิกภายในกลุ่มท่านอื่นได้ ครบทุกคน
2. ผู้นากลุ่มแนะนาตนเอง ชื่อ จริ ง -นามสกุล พร้ อ มทัง้ ชื่อ เล่นพร้ อ มทัง้ ให้ สมาชิกแนะน า
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่นของตนเองให้ สมาชิกทุกคนได้ ร้ ู จกั กัน เพื่อสร้ างความคุ้นเคยของสมาชิกให้ มาก
ยิ่งขึ ้น
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3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ ง กฎ กติกา วัตถุประสงค์ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม รวมถึงบทบาทและหน้ าที่
ของผู้ น าและสมาชิ ก กลุ่ ม ทุ ก คน โดยข้ อ ตกลงต่ า งๆจะให้ กลุ่ ม สามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น
3.1 สมาชิกทุกคนต้ องรักษาความลับของกลุ่ม
3.2 ในระหว่างการทากลุ่มขอให้ สมาชิกทุกคนงดเล่นโทรศัพท์ พูดคุยกัน เป็ นต้ น
3.3 สมาชิกทุกคนต้ องตรงต่อเวลาเพื่อให้ กิจกรรมสามารถดาเนินไปได้
ขัน้ ดาเนิน
1. ผู้นากลุ่มเชิญชวนให้ สมาชิกกลุ่มพูดคุยถึง เรื่ องทั่วไป ข้ อ มูลพืน้ ฐานที่นักเรี ยนสามารถ
เปิ ดเผยได้ ข้ อมูลเพิ่มเติมของตนเอง โดยใช้ เทคนิคการฟั งอย่างตังใจ
้ การคุณลักษณะการฟั งที่ดีและ
ไม่ดี การตอบสนองอย่างเหมาะสม และ การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ สมาชิกได้ เปิ ด
โอกาสได้ ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกเป็ นคนจังหวัดใด ชอบทานอะไร เวลาชอบทาอะไร หลังจากนันผู
้ ้ นา
กลุ่มจึงเริ่มเข้ าสู่กิจกรรมสร้ างความคุ้นเคยและรู้จกั กันมากยิ่งขึ ้น
2. ผู้นากลุ่มแจกกระดาษ A4 ให้ สมาชิกทุกคน คนละ 1 แผ่น เพื่อ ให้ สมาชิกใช้ ในการจด
บันทึกข้ อมูลของสมาชิกท่านอื่นๆ ภายในกลุ่ม
3. ผู้นาให้ สมาชิกทุกคน เขียนชื่อเล่นของสมาชิกท่านอื่นๆลงในกระดาษ A4 ให้ ครบทุกคน
4. หลังจากสมาชิกทุกคนเขียนชื่อสมาชิกท่านอื่นเสร็ จเรี ยบร้ อย ให้ สมาชิกทุกจับคู่กัน เพื่อ
สอบถามข้ อมูลโดยหัวข้ อที่ใช้ สาหรับการสอบถามมี (เวลาที่ใช้ ค่ลู ะไม่เกิน 10 นาที) ดังนี ้
- ชื่อ นามสกุล
- วัน/เดือน/เกิด
- วิชาที่ชอบเรียนและไม่วิชาที่ไม่ชอบเรียน (พร้ อมทังเหตุ
้ ผล)
- ความใฝ่ ฝัน อาชีพในอนาคตที่อยากเป็ น (พร้ อมทังเหตุ
้ ผล)
5. เมื่อสอบถามข้ อมูลของคู่ตนเองเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ สมาชิกเปลี่ยนคู่เพื่อสอบถามถามข้ อมูล
สมาชิกคนอื่นต่อไป
6. เมื่อเสร็จกิจกรรมให้ สมาชิกทุกคน กลับมานัง่ ประจาที่จดุ เดิม
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
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3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่ วมมือ ในการแสดงความคิ ดเห็น และการร่ ว มท า
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 1
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว : ด้ านกาลังใจ (Encouragement)
หัวข้ อเรื่อง : พื ้นฐานชีวิตสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
ครัง้ ที่ 2
แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Adler Group Counseling) เพื่อเป็ น
การให้ สมาชิกได้ เข้ าใจพืน้ ฐานชีวิตของตนเอง เข้ าใจความรู้ การมองโลกรวมทังเป้
้ าหมายหมายชีวิต
แรงจูงใจต่างๆ โดยผู้วิจยั ได้ นาเทคนิค การระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็ก (Early Recollection) และ
การตีความ (Interpretation) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบด้ านกาลังใจของสมาชิกคือ สมาชิกรู้และเข้ าใจ
พื ้นฐานชีวิตของตนเอง เข้ าใจตนเองมากยิ่งขึ ้นจะทาให้ สมาชิกสามารถวางแผนและตังเป้
้ าหมายชีวิต
ได้ อ ย่างมีประสิทธิภาพ รู้ ว่าตนเองมีถนัดด้ านอะไรและมีบุคลิกภาพแบบใด และไม่เกิดความรู้ ว่า
ตนเองด้ อยกว่าผู้อื่น ไม่มีความสามารถเท่ากับผู้อื่น สมาชิกต้ อ งมีความเชื่อว่าศักยภาพสามารถ
พัฒนาตนเองได้ ไม่นาข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น ในอดีตมาซ ้าเติมตนเองอยู่กบั ปัจจุบนั เพื่อช่วยให้ นกั เรียน
เกิดกาลังใจในการฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจยั ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Adler Group Counseling) โดยใช้ เทคนิค
ตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 106-107)
1. การระลึ ก ถึ ง ความทรงจ าในวัย เด็ ก (Early Recollection) เป็ น เทคนิ ค ที่ ผ้ ูน ากลุ่ม ต้ อ ง
รวบรวมข้ อมูลด้ วยการถามสมาชิกเกี่ยวกับความคิดย้ อนหลังของสมาชิกเท่าที่สมาชิกจาได้ โดยใช้
คาถาม “ครัง้ หนึ่งเมื่อตอนฉันยังเป็ นเด็ก...........” ความทรงจาในวัยเด็กนีจ้ ะทาให้ ทราบถึงความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิก ความรู้ สึกของตนเอง การมองโลก เป้าหมายในชีวิต และ
แรงจูงใจ ความเชื่อและค่านิยมของสมาชิก
2. การตีความ (Interpretation) คือ เป็ นเทคนิคที่เข้ ามาช่วยให้ เกิ ดการหยั่งรู้ รูป แบบการ
ดาเนินชีวิตด้ วยแรงจูงใจ โดยสมาชิกจะได้ รับการสารวจชีวิตร่วมกันกับสมาชิกเพื่อเป็ นพื ้นฐานข้ อมูล
ที่สาคัญสาหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาสู่การประสบความสาเร็จในชีวิต
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าใจพื ้นฐานชีวิตของตนเอง เพื่อเป็ นการนาไปสู่การเข้ าใจศักยภาพของ
ตนเองไม่นาอดีตมาซ ้าเติมตนเองและเกิดกาลังใจในการฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆ
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุ่งเน้ นให้ สมาชิกเข้ าใจตนเอง เข้ าใจพื ้นฐานชีวิต มุมมอง
และเป้าหมายของตนเองรวมทัง้ สารวจตัวเอง ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบ
แอดเลอร์ (Adler Group Counseling) โดยใช้ เทคนิค การระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็กและเทคนิค
การตีความ เพื่อช่วยเสริมสร้ างความใจให้ กบั สมาชิกมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้ างความคุ้นเคยมากยิ่งขึ ้น ยกตัวอย่าง เช่น เป็ นอย่างไร
บ้ างวันนี ้ ทานข้ าวหรือยังครับ เป็ นต้ น
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มและประสบการณ์ในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชีแ้ จ้ งถึงวัตถุประสงค์ ของการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มแจกปากกาพร้ อมเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทุกคน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มกล่าวถึงการตังเป้
้ าหมายอย่างไรให้ ประสบความสาเร็ จ ต้ องเริ่ มจากความเชื่อ
ความศรัทธาในตนเอง จะนาพาตัวเราเองไปสู่สิ่งที่ต้องการได้
2. ผู้นากลุ่มตังค
้ าถามชวนให้ สมาชิกได้ สารวจตนเองเพื่อที่ดึงสิ่งที่โดดเด่นของสมาชิกพัฒนา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้กลุ่มต้ องชวนให้ สมาชิกคิดถึงการมองตนว่า ตนเองมีความเชื่ออย่างไร
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มองตัวเองอย่างไร และรู้สึกกับตนเองอย่างไร เพื่อสมาชิกได้ ทาการสารวจตนของตนเองว่าตนเองนัน้
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. หลัง จากนัน้ ผู้น ากลุ่ม ให้ ส มาชิ ก ระลึ ก ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ดี กับ ตนเองที่ เ กิ ด ขึ น้ ในอดี ต
เพื่อที่จะเป็ นการเสริ มสร้ างกาลังใจและเรี ยนรู้ พืน้ ฐานชีวิตและความต้ อ งการของสมาชิกแต่ ละคน
โดยผู้น ากลุ่ม จะใช้ ค าถามว่ า “ครั ง้ หนึ่ ง เมื่ อ ตอนฉั น ยัง เป็ น เด็ ก...........” ให้ ส มาชิ ก เล่ า เรื่ องราว
ประสบการณ์ที่ดีของตนเอง ให้ ครอบคลุมถึงเป้าหมายชีวิตในช่วงวัยเด็ก ความหวังเมื่อตอนเด็กเคย
ตังความหวั
้
งอะไรไว้ บ้าง
4. ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการตีความหลังจากที่ สมาชิกท่านใดเล่า เรื่ อ งราวเสร็ จ สิน้ แล้ ว เปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกท่านอื่นได้ แสดงความคิดเห็นเชิงบวก ให้ กาลังใจหรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
ตนเองได้
5. ผู้นากลุ่มกล่าวภาพรวมของเรื่องราวของสมาชิก
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 2
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว : ด้ านกาลังใจ (Encouragement)
หัวข้ อเรื่อง : ค้ นหาคุณค่าแห่งตน
ครัง้ ที่ 3
แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจัยได้ นาทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (The Person Centered Therapy) เป็ น
ทฤษฎีที่มีความเชื่อว่าบุคคลทุกคนที่เกิดมานัน้ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง มีศกั ดิ์ศรีแห่งตน พร้ อมทั ้งศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล สามารถรับผิดชอบและสร้ างสรรค์นาตนเองไปสู่การเป็ นบุคคลที่มีความพร้ อมและ
สมบูรณ์ได้ ครบทุกด้ าน โดยได้ นาเทคนิค การอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การ
เสริ มแรง เพื่อเป็ นการสร้ างความรู้ สึกภูมิใจในตนเองและเกิดการเห็นคุณในตนเองมากยิ่งขึ ้นการที่
สมาชิกเห็นคุณค่าของตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ จะส่งผลให้ สมาชิกเกิดกาลังใจในการดาเนินชีวิต
และพัฒนาตนเองได้ เนื่องจากสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างขาดกาลังใจ ขาดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผู้วิจยั จึงได้ นากระบวนและเทคนิคนี ้เป็ นส่วนช่วยในการดาเนินการเสริมสร้ างกาลังใจ
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 119-120)
1. การอธิ บ ายถึ ง ความรู้ สึ ก ในอดี ต (Description of past felling) คื อ สมาชิ ก จะเล่ า
เหตุการณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นในอดีต เพื่อสมาชิกเกิดกาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป
2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) คือ ผู้นากลุ่มมีหน้ าที่ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่สมาชิก
เพื่อให้ สมาชิกได้ ทราบข้ อมูลและจะเป็ นประโยชน์ ในการเรี ยนรู้ ต่อ การเปลี่ยน พฤติกรรมความคิด
อารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกเกิดความภูมิใจในตนเอง รู้ จักคุณค่าของตนเอง นาไปสู่การพัฒนาคนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารปรึ ก ษาบุค คลเป็ นศูน ย์ ก ลาง (The
Person Centered Therapy) โดยใช้ เทคนิค การอธิบายถึงความรู้ สึกในอดีต การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
และการเสริมแรง เพื่อเป็ นการช่วยให้ สมาชิกได้ เห็นคุณค่าในตนเองและภูมิใจในตนเอง
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่ า วทั ก ทายสมาชิ ก กลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความคุ้ น เคย และสามารถด าเนิ น การให้
คาปรึกษากลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ น ากลุ่ ม ทบทวนการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ในครั ง้ ที่ ผ่ า นมา และสิ่ ง ที่ ต นเองได้ น าไป
ประยุกต์ใช้ ต่อเหตุการณ์ในชีวิตวันอย่างไร
3. ผู้นากลุ่มชีแ้ จ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขัน้ ดาเนิน
1. ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการอธิบายถึงความรู้สึกในอดีต โดยให้ สมาชิกทุกคนคิดถึงเหตุการณ์ที่
ตนเองรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิต อาจจะเป็ นในช่วงไหนของชีวิตก็ได้ เพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนตนเอง (ใช้
เวลาประมาณ 5 นาที)
2. หลังจากที่สมาชิกทุกคนคิดถึงเหตุการณ์ที่ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจเรียบร้ อยแล้ ว ผู้นากลุ่มให้
สมาชิกทุกคนได้ เล่าประสบการณ์ความภาคภูมิใจของตนเองให้ ผ้ ูสมาชิกท่านอื่นฟั ง เพื่อ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสุข ความภูมิใจของตนเอง
3. ผู้นากลุ่มชีใ้ ห้ เห็นถึงคุณค่าของภายในตนเองของสมาชิก โดยให้ สมาชิกท่านอื่นและพลัง
ของกลุ่มเป็ นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อน ให้ สมาชิกท่านอื่นได้ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์พร้ อมทังเป็
้ น
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พลังใจให้ สมาชิกที่เล่าเหตุการณ์ ร้ ู ว่า ตนเองมีคุณค่า เพื่อ ให้ สมาชิกรู้ สึกว่าตนเองมี คุณค่า และมี
กาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป
4. เมื่อสมาชิกได้ เล่าเหตุการณ์เรี ยบร้ อยผู้นากลุ่มใช้ เทคนิค การให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อ ชีใ้ ห้
สมาชิกเห็นว่าสมาชิกมีคณ
ุ ค่าในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะในด้ านครอบครัว ผู้นากลุ่มต้ องชี ้ให้ สมาชิกเห็น
ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่ากับครอบครัวอย่างไร ถึงแม้ ว่าครอบครัวเราจะไม่สมบูรณ์แต่ตวั เราเองก็มีคณ
ุ ค่า
5. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกท่านอื่นๆ เสนอความคิดเห็นเชิงสร้ างสรรค์พร้ อ มทัง้ ให้ กาลังใจ ให้
สมาชิกเกิดพลังด้ านบวกในการดาเนินชีวิตต่อไป
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 3
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว : ด้ านกาลังใจ (Encouragement)
หัวข้ อเรื่อง : เข้ าใจความเป็ นตนเอง
ครัง้ ที่ 4
แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลางตาม(The Person Centered Therapy) โดย
ใช้ เ ทคนิ ค การแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ (Empathic assertion) การตอบสนองอย่ า งเหมาะสม
(Assertive response) เพื่อเป็ นทาให้ สมาชิกตระหนักถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รู้และเข้ าใจ
ตัวตนของเองผ่านกระบวนการของการให้ คาปรึ กษากลุ่ม โดยสมาชิกจะสามารถเข้ าใจตนเองรู้ จัก
จุดเด่น-จุดด้ อยของตนเองเข้ าใจในความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลเข้ าใจว่าคนทุกคนมี
ข้ อ ดีข้อเสียที่แตกต่างกันไม่ นาตนเองไปเปรี ยบกับ ผู้อื่น อีกทัง้ ยังนาไปสู่พัฒนาตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ เมื่อนักเรี ยนรู้ จักและเข้ าตัวตนของตนเองแล้ วนัน้ จะทาให้ สมาชิก รู้ สึกกับ
ตนเองในทางที่ดี เหล่านี ้จะเป็ นการช่วยเสริมสร้ างกาลังใจให้ สมาชิกสามารถดาเนินชีวิตต่อไปโดยไม่
รู้สึกว่าตนเองด้ อยหรือมีความสามารถไม่เหมือนกับคนอื่นๆ
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 119-120)
1. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathic assertion) เป็ นเทคนิคที่ถกู ใช้ แสดงความ
ความรู้สึกถึงความเชื่อ ความคิดเห็นของตนเองที่มีผ้ ตู ่อผู้อื่นในสังคม
2. การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) คือ เป็ นการติดต่อสื่อสารและสิ่งที่
สื่อสารออกไปสู่ผ้ รู ับคาปรึกษาไม่ส่งผลกระทบด้ านลบกับผู้รับคาปรึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกได้ สารวจตนเองและเข้ าใจตนเองมากยิ่งขึ ้น ได้ เห็นมุมมองของตนเองในทัง้ 3
ด้ าน
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
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อุปกรณ์
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นาทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง
โดยใช้ แนวคิดของ โรเจอร์ เพื่อเป็ นการให้ สมาชิกได้ เข้ าใจตนเองมากยิ่งขึน้ ผู้วิจัยนาเทคนิค การ
แสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ การตอบสนองอย่ า งเหมาะสม มาใช้ เ พื่ อ พัฒนาสมาชิก ได้ อ ย่ างเต็ม
ศักยภาพ
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร ใช้ คาถามเพื่อให้ บรรยากาศใน
กลุ่มรู้สึกผ่อนคลาย เช่น วันนี ้เป็ นอย่างไรบ้ างครับ ทานข้ าวมาหรือยังครับ เป็ นต้ น
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มและประสบการณ์ที่ได้ รับในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชีแ้ จ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครั ง้ นี ้ รวมถึ งทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มแจกปากกาพร้ อมเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทุกคน
ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่ม
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกหลับตากาหนดลมหายใจเพื่อให้ สมาชิกมีสมาธิและได้ สารวจตนเอง
ก่อนเริ่มการดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกคิดถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของตนเอง ว่าตนเองคิดว่าตนเองมีอะไรที่เด่น
ที่สดุ หรือสามารถทาอะไรแล้ วประสบความสาเร็จที่สุดรวมทังจุ
้ ดด้ อยที่คิดว่าตนเองควรที่จะได้ รับการ
ปรับปรุง พัฒนาให้ มากยิ่งขึ ้น
3. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้ อยของตนเองโดยให้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ให้ สมาชิกท่านอื่นช่วยเสริมสร้ างพลังใจและกาลังใจ ผู้นากลุ่มต้ องทาให้
สมาชิกเห็นคนทุกคนมีทัง้ จุดเด่นและจุดด้ อ ย มนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์ แบบแต่เราสามารถพัฒนา
ตนเองให้ มีศักยภาพที่สูงขึ ้นได้ ดังนันสมาชิ
้
กทุกคนมีจดุ เด่นและจุดด้ อยที่แตกต่างกัน ทุกคนมีความ
แตกต่างกัน บางคนอาจจะเก่งด้ านเรียน บางคนอาจจะเก่งกีฬา หรือกิจกรรม เป็ นต้ น
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4. ผู้นากลุ่มสรุปประเด็นต่างๆที่สมาชิกได้ แลกเปลี่ยน เพื่อให้ สมาชิกเกิดกาลังใจในการที่จะ
พั ฒ นาตนเองและไม่ น าความสามารถของตนเองไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อื่ น สามารถพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองให้ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
ขัน้ ยุติการให้ คาปรึกษากลุ่ม
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
3. การทาภาระงานที่มอบหมายให้ สาเร็จจากการให้ คาปรึกษาครัง้ ก่อน
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 4
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัว : ด้ านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability)
หัวข้ อเรื่อง : ค้ นหาต้ นเหตุแห่งอารมณ์
ครัง้ ที่ 5
แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy
) เพื่อเป็ นการให้ สมาชิกได้ วิเคราะห์สาเหตุที่แท้ จริ งของการเกิดอารมณ์ด้านลบ และเกิดการโต้ แย้ ง
ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อสมาชิกรู้ ถึงสาเหตุที่แท้ จริ งแล้ วจะทาให้ สมาชิกสามารถแก้ ไขและ
จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ นาเทคนิค การสอนทฤษฎี A-B-C
ของการบาบัด REBT เพื่อให้ สมาชิกรับรู้สาเหตุที่แท้ จริง และเทคนิคการโต้ แย้ งกับความเชื่อที่ไม่สมตุ
สมผล เพื่อให้ สมาชิกเกิดการโต้ แย้ งและสามารถจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ สมาชิกต้ องเปลี่ยนความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุผล เช่น ถ้ าสมาชิกเชื่อว่าการที่ผ้ อู ื่นว่ากล่าวตักเตือนเราเป็ นการดูถกู ดูหมิ่น ทาให้ เรา
รู้ สึกโกรธ โมโหไม่พอใจ แต่สมาชิกสามารถเปลี่ยนความเชื่อว่าการที่คนอื่นตักเตือนเราเป็ นเพราะ
ความห่วงใย และความหวังดี จะส่งผลให้ สมาชิกสามารถขจัดอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ ้นได้ โดยผู้วิจัย
ตัง้ ประเด็นหัวข้ อไปทางด้ านครอบครอบเพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจสาเหตุและสามารถนาไปประยุก ต์ใ น
ชีวิตของสมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัย ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
โดยใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 120-121)
1. การสอนทฤษฎี A-B-C ของการบาบัด REBT (Teaching the A-B-C of REBT) สมาชิก
กลุ่มจะได้ รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี A-B-C และได้ เรียนรู้ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล สมาชิกจะมีพลัง
เริ่ ม ใหม่ แ ละสามารถหยุ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่ ป กติ ไ ด้ สมาชิ ก จะได้ รั บ การสอนการประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ
ชีวิตประจาวันของเขาได้
2. การโต้ แย้ งกับความเชื่อที่ไม่สมตุสมผล (Disputing irrational Belief) สมาชิกจะได้ รับการ
สอนวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไข โดยผู้นากลุ่มจะต้ องสาธิตให้ เห็นถึงการตรวจสอบ ความรู้สึก
ที่ไม่ดี ความไม่สอดคล้ องเชื่อมโยงกัน
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้ เข้ าใจสาเหตุของการเกิดอารมณ์ ด้า นเพื่อ นาไปสู่การพัฒ นาการ
จัดการอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพของตนเองได้
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
- เอกสารประกอบการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 5
- ใบงาน “ตามให้ ทนั อารมณ์”
วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นี ้ เพื่อ ให้ สมาชิกได้ สารวจสาเหตุของการเกิดอารมณ์ซึ่งเป็ น
สาเหตุที่แท้ จริ ง และเกิดการโต้ งแย้ งทางความคิดนาไปสู่การจัดการอารมณ์ ผู้วิจัยจึงใช้ เทคนิคและ
ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy) โดยใช้ เทคนิค
การสอนทฤษฎี
A-B-C ของการบาบัด REBT (Teaching the A-B-C of REBT) และการโต้ แย้ ง
กับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Disputing irrational Belief)
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มด้ วยความสุภาพและจริงใจ
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มรวมถึงประสบการณ์ในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจการ
เกิดอารมณ์ด้านลบที่เกิด รวมถึงทบทวน กฎ กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มแจกปากกาพร้ อมเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทุกคน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนช่วยกันเสมอว่าอารมณ์ทางลบประกอบด้ วยอะไรบ้ าง เช่น โกรธ
กลัว โมโห ซึมเศร้ า กังวลใจ ลักษณะของอารมณ์นนเป็
ั ้ นอย่างไร เช่น เมื่อเวลารู้ สึกโกรธคิ ้วจะขมวด
หน้ าจะบึ ้งตึง หรือเวลารู้สึกกังวลใจจะมีบุคลิกอยู่ไม่สขุ เหม่อลอย เป็ นต้ น
2. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนคิดถึงพร้ อมเล่าเรื่ องราวอารมณ์ทางลบที่เคยเกิดขึ ้นกับตนเอง
สิ่งที่ตนเองทาเมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบพร้ อมทังให้
้ อธิบายสาเหตุที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้นให้ เพื่อนสมาชิกฟั ง
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3. ผู้ น ากลุ่ ม น าการสอนทฤษฎี A-B-C ของการบ าบั ด REBT (Teaching the A-B-C of
REBT)เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจทฤษฎี ซึ่งจะช่วยอธิบายสาเหตุของการเกิดอารมณ์ต่างๆได้ อย่างแท้ จริง
และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยรายละเอียดของ
ทฤษฎีสามารถอธิบายได้ ตามเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 5 ดังนี ้
A: เหตุการณ์ที่เกิดก่อน (Activating Events)
B: ระบบความเชือ่ (Belief System)
C: ผลทางอารมณ์ที่ตามมา (The Emotional Consequence)
D: การโต้ แย้ งความคิดที่ไร้ เหตุผล (Disputing the Irrational Belief)
E: ผลที่ตามมาจากข้ อโต้ แย้ ง (Effect)
F: อารมณ์ที่เกิดขึ ้นใหม่ (NEW Emotion Effect)
4. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกฝึ กวิเคราะห์อ ารมณ์ ตามทฤษฎี ABC เพื่อ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล โดยใช้ เทคนิค การโต้ แย้ งกับ ความเชื่อ ที่ไม่สมเหตุสมผล (Disputing
irrational Belief) เพื่อให้ สมาชิกเกิดความเชื่อใหม่และสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
5. ผู้นากลุ่มยกประเด็นตัวอย่างเหตุการณ์ให้ สมาชิก เพื่อให้ สมาชิกได้ ทดลองวิเคราะห์ตนเอง
คือ ถ้ าในครอบครัวของนาย ก เกิดการทะเลาะกัน ครอบครัวต้ องแยกทาง นาย ก มีความเชื่อว่าการที่
ครอบครัวต้ องแยกทางกันจะทาให้ ชีวิตแย่ นาย ก เกิดอารมณ์เศร้ า เสียใจ มากจนส่งผลกระทบในทุก
ด้ าน ในกรณีนี ้สมาชิกกลุ่มจะมีความเชื่ออย่างไรได้ บ้างที่ช่วยให้ นาย ก บรรเทาความเศร้ าที่เกิดขึ ้นได้
6. ผู้นากลุ่มสรุ ปเรื่ องราวที่สมาชิกได้ แลกเปลี่ยน โดยใช้ คาพูดว่า “ถ้ าผู้นากลุ่มเป็ นนาย ก ผู้
กลุ่มจะลองเปลี่ยนความเชื่อว่าการที่ครอบครัวแยกทางกันไม่ได้ เป็ นเรื่ องไม่ดี และจะทาให้ ชีวิตไม่
สามารถด าเนิ น ต่ อ ไปได้ เราต้ อ งเชื่ อ ว่ า ชี วิ ต เราจะต้ อ งเดิ น ต่ อ ไปได้ อ าจจะต้ อ งปรั บ ตัว กับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเท่านันเอง”
้
7. ผู้นากลุ่มมอบหมายให้ สมาชิกกลับไปฝึ กทาใบงานการวิเคราะห์อารมณ์ตามแนวทฤษฎี
เหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มนัดหมายการทาใบงาน “ตามให้ ทันอารมณ์ ” และร่ วมวางแผนการทาอย่ า ง
ถูกต้ อง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
3. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
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4. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
3. การทาภาระงานที่มอบหมายให้ สาเร็จจากการให้ คาปรึกษาครัง้ ก่อน
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เอกสารประกอบการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 5 ทฤษฎี ABC
A
(Activating)

B
(Belief)

D
(Disputing
intervention)

C
(Consequence)

E
(Effect)

F
(New
feeling)

รายละเอียดประกอบดังนี ้
A: เหตุการณ์ที่เกิดก่อน (Activating Events)
B: ระบบความเชือ่ (Belief System)
C: ผลทางอารมณ์ที่ตามมา (The Emotional Consequence)
D: การโต้ แย้ งความคิดที่ไร้ เหตุผล (Disputing the Irrational Belief)
E: ผลที่ตามมาจากข้ อโต้ แย้ ง (Effect)
F: อารมณ์ที่เกิดขึ ้นใหม่ (NEW feeling)
กรณีตัวอย่ าง
A คือ นายเอกสอบตกวิชาคณิตศาสตร์
C คือ นายเอกเกิดความรู้สึกเสียใจจากการสอบตก
B คือ นายเอกมีความเชือ่ ว่าถ้ าสอบตกวิชาคณิตเกรดจะตกทาให้ เข้ ามหาวิทยาลัยไม่ได้
D คือ เหตุผลที่โต้ แย้ งเช่น นายเอกอาจจะเก่งวิชาอื่นๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิ สิกส์ ก็สามารถ
คิดเกรดรวมแล้ วสามารถเข้ ามหาวิทยาลัยได้
E คือ นายเอกรู้สึกว่าตนเองยังมีโอกาสในการเข้ าสู่มหาวิทยาลัย
F คือ นายเอกมีกาลังใจ พยายามตังใจเรี
้ ยนต่อไป
ข้ อสรุป
จากกรณีตัวอย่างจะเห็นได้ ว่าจริ งๆแล้ วอารมณ์ที่นายเอกรู้ สึกเสียใจ(C)ไม่ได้ เกิดจากการที่
นายเอกสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ (A) แต่เกิดจากความเชื่อที่ว่าถ้ าสอบตกคณิตเกรดจะไม่ดีไม่สามารถ
เข้ ามหาวิทยาลัยได้ (B)ดังนัน้ ถ้ าเราสามารถหาเหตุผลโต้ แย้ งความเชื่อ(D)จะทาให้ เกิดความรู้ สึกใหม่
นัน่ คือ (E) และ (F) ตามมานัน่ เอง
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ใบงาน “ตามให้ ทันอารมณ์ ”
คาชีแ้ จง ให้ สมาชิกทุกคนบันทึกเหตุการณ์ที่ทาให้ ตนเองรู้สึกเกิดอารมณ์ในด้ านลบ โดยให้ วิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเกิดอารมณ์นนๆ
ั ้ และหาข้ อโต้ แย้ งต่อความคิดเพื่อนาไปสู่การเกิดอารมณ์ใหม่
A เหตุการณ์ ท่ ีเกิดขึน
้ (Activating Events)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

D โต้ แย้ งความคิด

(Disputing the Irrational Belief)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…
E ผลที่ตามมาจากข้ อโต้ แย้ ง (Effect)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

F อารมณ์ ท่ ีเกิดขึน
้ ใหม่ (New feeling)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

B ความเชื่อ (Belief System)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

C

ผลทางอารมณ์ ท่ีตามมา

(The Emotional Consequence)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 5
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัว : ด้ านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability)
หัวข้ อเรื่อง : วัยรุ่นรู้เท่าทันอารมณ์
ครัง้ ที่ 6
แนวคิดสาคัญ
ผู้ วิ จั ย ใช้ ทฤษฎี ที่ เ น้ นเหตุ ผ ลอารมณ์ และพฤติ ก รรม ( Rational Emotive Behavior
Therapy) เพื่อเป็ นการให้ สมาชิกได้ สารวจอารมณ์ของตนเอง เกิดการรับรู้ อารมณ์ตนเอง วิเคราะห์
อารมณ์ที่เกิดขึน้ กับตนเองพร้ อมทัง้ เข้ าใจและวางแนวทางในการจัดการอารมณ์ของตนเองได้ อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจยั จึงใช้ เทคนิค การสอนให้ เผชิญและพูดกับตัวเอง (Teaching coping self-statement
) การยอมรั บอย่า งไม่มี เงื่ อนไข (Unconditional acceptance) รวมทัง้ การมอบหมายงานให้ ทา
(Homework assignment) เพื่อให้ สมาชิกได้ กลับไปวิเคราะห์ และสามารถเข้ าใจอารมณ์ของตนเอง
นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นีจ้ ะเปิ ดการให้ คาปรึกษาต่อจากที่ครัง้ ที่ผ่านมาถึงประเด็นที่สมาชิกได้ นาไป
ปฏิบตั ิว่าสมาชิกมีการปฏิบตั ิอย่างไรให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ ้น
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัย ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
โดยใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 120-121)
1. การสอนให้ เผชิญและพูดกับตัวเอง (Teaching coping self-statement) คือสมาชิกจะได้
ทบทวนตนเองและสารวจตัวเอง รวมถึงสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นผ่านการสารวจตัวเองและพูด
กับตนเอง
2. การมอบหมายงานให้ ทา (Homework assignment) คือ เป็ นกิจ กรรมที่ผ้ ูใ ห้ ค าปรึ ก ษา
กาหนดให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ฝึกฝนตนเอง สมาชิกจะได้ รับมอบหมายงานไปปฏิบัตินอกกลุ่มและใน
การทากลุ่มครัง้ ต่อไปผู้นากลุ่มให้ สมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม

3. การยอมรั บอย่า งไม่ มีเ งื่ อ นไข (Unconditional acceptance) ผู้น ากลุ่ม จะต้ อ งยอมรับ
สมาชิกทุกคนอย่างแท้ จริ งและปราศจากเงื่อนไข หากสมาชิกท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้ องทังระหว่
้
างทา
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กลุ่มและภายหลังจากการทากลุ่ม เทคนิคจะช่วยให้ สมาชิกที่จะเปิ ดเผยตนเองไม่กลัวจะถูกปฏิเสธ
หากสมาชิกปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกได้ สารวจอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ ้นในแต่ละวันและแนวทางวิธีการแก้ ไขเมื่อ
เกิดอารมณ์ด้านลบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยให้ สมาชิกได้ สารวจและทบทวนอารมณ์ ด้านที่เกิ ด
ขึน้ กับตนเองสิ่งที่ทาเป็ นตัวกระตุ้นทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ เมื่อสมาชิกในกลุ่มสารวจหลังจากนัน้
สมาชิกคิดว่าวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ ด้านลบที่เ กิด ขึน้ นัน้ มีวิธี การใดที่สามารถจัด การได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้ นาเทคนิค การสอนให้ เผชิญและพูดกับตัวเอง การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อ นไข
รวมทัง้ การมอบหมายงานให้ ทา ตามทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจ
อารมณ์และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขัน้ เริ่มต้น
1. ผู้นากลุ่มกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม อย่างเป็ นกันเองและคุ้นเคย
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่มที่ได้ ตกลงกันไว้
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ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนคิดถึงประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้ อมเล่าเรื่ องราวอารมณ์ทาง
ลบที่เคยเกิดขึ ้นกับตนเอง สิ่งที่ตนเองทาเมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบพร้ อมทังให้
้ อธิบายสาเหตุที่ทาให้ เกิด
อารมณ์ด้านลบ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นให้ เพื่อนสมาชิกฟั ง โดยนาประเด็นจากการทางานใบงาน “ตามให้
ทันอารมณ์”ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่แล้ ว
2. เมื่อสมาชิกคนไหนเล่าเรื่ อ งเสร็ จ ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคการสอนให้ เผชิญและพูดกับตัว เอง
การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้ สมาชิกทุกคนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นทางบวก เพื่อ เป็ นการให้
สมาชิกได้ รับความเห็นจากหลากหลายมุมมองรวมทังยั
้ งได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ ไข
จัดการอารมณ์ของที่หลากหลาย
3. ผู้นากลุ่มใช้ คาถามว่า “การที่สมาชิกสามารถจัดการอารมณ์ ด้านลบของตนเองได้ นัน้
สมาชิกคิดว่าส่งผลดีอะไรกับสมาชิกบ้ าง” เพื่อให้ สมาชิกเกิดความตระหนักในการรู้ สึกระงับอารมณ์
ของตนเอง โดยให้ สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ภายในกลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิคมอบหมายงานการบ้ านให้ สมาชิก กลับไปทาโดยใช้ เวลา 1 สัปดาห์
การบ้ านที่ผ้ ูนากลุ่มมอบหมายช่ วยให้ สมาชิกได้ ตรวจสอบอารมณ์ ที่เ กิด ใน 1 สัปดาห์ พร้ อ มทัง้
สามารถทาให้ สมาชิกรับรู้ ถึงผลของการไม่ร้ ูจักควบคุมอารมณ์ของตนเอง โดยให้ สมาชิกบันทึกลงใน
กระดาษทุกว่าว่าในแต่ละวันสมาชิกเกิดอารมณ์อะไรบ้ าง
ขัน้ ยุติ
1. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ สรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการทากิจกรรมในครัง้ นี ้ อาจจะ
เป็ นความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มร่วมวางแผนการทาอย่างถูกต้ อง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
3. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 6
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัว : ด้ านความทนทานทางอารมณ์ (Emotional Stability)
หัวข้ อเรื่อง : เติมพลังด้ านบวกกับตนเอง
ครัง้ ที่ 7
แนวคิดสาคัญ
ผู้ วิ จั ย ใช้ ทฤษฎี ที่ เ น้ นเหตุ ผ ลอารมณ์ และพฤติ ก รรม ( Rational Emotive Behavior
Therapy) เพื่อเป็ นการให้ สมาชิกฝึ กคิดมุมมองด้ านบวกเพื่อเป็ นการเสริมสร้ างกาลังใจรวมทังช่
้ วยให้
สมาชิกลดความวิตกกังวลและสามารถใช้ อารมณ์ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น สามารถ
หาสิ่ ง ดี เ พื่ อ มาทดแทนอารมณ์ ด้ า นลบที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยใช้ เ ทคนิ ค การยอมรั บ อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข
(Unconditional acceptance)จินตนาการเชิงเหตุผลและอารมณ์ (Rational-emotive imagery) และ
การมอบหมายงานให้ ท า (Homework assignment) เพื่ อ ให้ สมาชิ ก ได้ ฝึ ก วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน รวมทังวิ
้ เคราะห์ปัญหาที่อยู่ในครอบครัวเช่น พ่อแม่ทางานหนักไม่
มีเวลาให้ มีเหตุความจาเป็ นหรือมีสิ่งดีอะไรซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นนบ้
ั ้ าง สมาชิกจะเกิดความเข้ าใจถึง
สาเหตุและนาไปสู่การจัดการกับอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ ้นได้ หากเปลี่ยนความเชื่อ
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัย ทฤษฎีที่เน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติก รรม (Rational Emotive Behavior Therapy)
โดยใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 120-121)
1. การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional acceptance) คือ ผู้นากลุ่มจะต้ องยอมรับ
สมาชิกทุกคนอย่างแท้ จริ งและปราศจากเงื่อนไข หากสมาชิกท่านใดปฏิบั ติไม่ถูกต้ องทังระหว่
้
างทา
กลุ่มและภายหลังจากการทากลุ่ม เทคนิคจะช่วยให้ สมาชิกที่จะเปิ ดเผยตนเองไม่กลัวจะถูกปฏิเสธ
หากสมาชิกปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง
2. จินตนาการเชิงเหตุผลและอารมณ์ (Rational-emotive imagery) คือ เป็ นเทคนิคที่ทาให้
สมาชิกได้ จินตนาการถึงบางสิ่งเพื่อช่วยให้ สมาชิกลดความวิตกกังวลและสามารถใช้ อารมณ์ได้ อ ย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
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3. การมอบหมายงานให้ ทา (Homework assignment) คือ เป็ นกิจ กรรมที่ผ้ ูให้ คาปรึ กษา
กาหนดให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ฝึกฝนตนเอง สมาชิกจะได้ รับมอบหมายงานไปปฏิบัตินอกกลุ่มและใน
การทากลุ่มครัง้ ต่อไปผู้นากลุ่มให้ สมาชิกอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกเกิดความคิดด้ านบวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อนาไปสู่การจัดการอารมณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
- ใบงาน “เติมพลังบวกให้ ตนเอง”
วิธีการดาเนินการ
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มด้ วยคาพูดที่สภุ าพ และคุ้นเคย เช่น สวัสดีครับ เป็ นอย่างไรบ้ าง
ครับวันนี ้ เป็ นการทักทายเบื ้องต้ นเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยและดาเนินการทากลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชีแ้ จ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้เพื่อเสริ มสร้ างความคิด
ลดความวิตกกังวลและสามารถใช้ อารมณ์ได้ อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมถึงทบทวน
กฎ กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มแจกปากกาพร้ อมเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทุกคน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกฝึ กการให้ พลังบวกแก่ตนเอง โดย ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทาให้ เกิ ด
อารมณ์ ทางบวกที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน ให้ หาข้ อ ดีของเหตุการณ์ นัน้ ๆ เช่น รถติดมาก มีข้อ ดี
อะไรบ้ าง ผู้คนชอบนินทาเรารวมทัง้ ประเด็นในด้ านครอบครัวเช่น พ่อแม่ ดุว่าเรา พ่อแม่ ทางานหนัก
ไม่มีเวลา มีอะไรที่เป็ นข้ อดีบ้าง เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักถึงครอบครัวมากยิ่ง
2. เมื่อสมาชิกเข้ าใจการเติมพลังบวกให้ ตนเองในด้ านอื่นๆแล้ ว ผู้นากลุ่มชวนให้ สมาชิกลอง
กลับมามองสิ่งดีใกล้ ตวั ของสมาชิกโดยใช้ คาถาม เช่น หลังจากที่เราได้ เติมพลังบวกกับชีวิตประจาวัน
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ไปแล้ ว ลองมาดูรอบข้ างเราเช่น ในครอบครัวเราคิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง และในปั ญหานันมี
้
ข้ อดีอย่างไร
3. หลังจากนัน้ ผู้นากลุ่มเปิ ดให้ สมาชิกได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวความคิด เชิ ง
สร้ างสรรค์ พร้ อมสรุปประเด็นในการพูดคุย
4. ผู้นากลุ่มมอบหมายใบงาน “เติมพลังบวกให้ ต นเอง” ให้ สมาชิกได้ ทาเพื่อ เป็ น การฝึ ก
พัฒนาเติมพลังด้ านบวกและเสริมสร้ างอารมณ์ทางบวกในตนเอง
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่ วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มนัดหมายการทาใบงาน “เติมพลังบวกให้ ตนเอง” และร่ วมวางแผนการทาอย่าง
ถูกต้ อง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
3. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
3. การทาภาระงานที่มอบหมายให้ สาเร็จจากการให้ คาปรึกษาครัง้ ก่อน
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ใบงาน “เติมพลังบวกให้ ตนเอง”
คาชีแ้ จง ให้ สมาชิกทุกคนมองหาพลังบวกจากเหตุการณ์ด้านลบที่เกิดขึ ้น เขียนบรรยาย มุมมอง
แนวคิดทางบวกที่ได้ จากการอ่านเรื่องราวลงในกรอบที่กาหนด
ลาดับที่
1

2

3

4

5

เหตุการณ์ ท่เี กิดขึน้

พลังบวก/ข้ อดีจากเหตุการณ์ นี ้
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

สรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทาใบงาน “เติมพลังบวกให้ ตนเอง”
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 7
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัว : ด้ านการจัดการปัญหา(Problem management)
หัวข้ อเรื่อง : ระดมสมองแก้ ปัญหา
ครัง้ ที่ 8
แนวคิดสาคัญ
ผู้ วิ จั ย ได้ น าทฤษฎี ก ารปรึ ก ษากลุ่ ม แบบรู้ คิ ด พฤติ ก รรม (Cognitive-Behavior Group
counseling) โดยการน าเทคนิ ค การแก้ ไขปั ญ หา (Problem solving) การให้ ข้ อมู ล ย้ อ นกลั บ
(Feedback) เพื่อให้ สมาชิกได้ กระบวนการคิดวิธีในการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้การให้ คาให้ ปรึกษา
ยังช่วยให้ สามารถได้ รับมุมวิธีการแก้ ไขปัญหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น สมาชิกจะได้ รับวิธีการ มุมมอง
ทัศคติ ความคิดที่หลากหลายนาไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาชีวิตที่เกิดขึ ้นได้
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจยั ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบรู้ คิดพฤติกรรม (Cognitive-Behavior Group counseling)
โดยใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 160-161)
1. การแก้ ไขปัญหา (Problem solving) คือการกาหนดวิธีการแก้ ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
และการฝึ กทักษะในการแก้ ไขปัญหาและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถให้ สมาชิกนาไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ โดยมี 5 ตอนดังนี ้
1.1 กาหนดทิศทางของปัญหา สมาชิกกลุ่มต้ องเข้ าใจถึงความสาคัญของปัญหา
สามารถประเมินแนวโน้ มของปัญหาที่เกิดขึ ้นได้
1.2 การนิยามปัญหาและการกาหนดเป้าหมายเฉพาะอย่างเป็ นระบบสมาชิกกลุ่ม
จะได้ รับความช่วยเหลือให้ เกิดความเข้ าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเขาสามารถเผชิญกับปัญหานันได้
้
1.3 การระดมสมองถึงแนวทางการแก้ ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้ เกิด
แนวทางการแก้ ไขปัญหาที่หลากหลาย
1.4 การตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหา ตรวจสอบความพร้ อมในการแก้ ไขปัญหา
1.5 สมาชิกกลุ่มดาเนินการแก้ ไขปัญหาที่เลือกไว้ และประเมินถึงผลกระทบที่จะขึ ้น
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2. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) ผู้นากลุ่มมีหน้ าที่ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ สมาชิก เพื่อให้
สมาชิกได้ ทราบข้ อมูลและจะเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ ต่อการเปลี่ยน พฤติกรรมความคิด อารมณ์
ของสมาชิกกลุ่ม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกได้ ระดมสมองในการจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น วิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
- กระดาษฟลิปชาร์ ท
วิธีการดาเนินการ
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม ด้ วยคาถามเบื ้องต้ นเพื่อทาให้ สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มเปิ ดประเด็นให้ สมาชิกทังหมดเสนอประเด็
้
นปั ญหาที่สมาชิกรู้ สึกว่า เป็ นปั ญหา
ที่สุดหรื อส่งผลให้ สมาชิกเกิดความทุกข์ที่สุดในชีวิตคนละ 1 ประเด็นปั ญหา สมาชิกท่านไหนอาจจะ
เสนอมากกว่า 1 ประเด็นได้ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลปัญหาที่เกิดขึ ้น
2. หลังจากที่สมาชิกเสนอปัญหามาครบทุกคนแล้ วนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกเลือกปัญหาที่คิด
ว่าน่าสนใจจากประเด็นปัญหาที่สมาชิกท่านอื่นเสนอมา หลังจากสามารถเลือกประเด็นปัญหาได้ แล้ ว
นัน้ ผู้นาชวนสมาชิกคิดว่าเราจะแก้ ไขปัญหานี ้ได้ อย่างไร โดยยังไม่ต้องเสนอความคิด
3. เมื่อสมาชิกทุกคิดเห็นแนวทางของตนเองได้ ครบทุกคนแล้ ว ผู้นากลุ่มใช้ เทคนิค การแก้ ไข
ปัญหา (Problem solving) โดยแจกกระดาษฟลิปชาร์ ท ให้ สมาชิกทุกคนเขียนหัวข้ อประเด็นปั ญหาที่
เราเลือกไว้ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ปัญหานันตามหั
้
วข้ อดังนี ้
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3.1 ทิ ศ ทางของปั ญหา สมาชิ ก ทุก คนต้ อ งระดมสมองเพื่ อ ดูว่า ประเด็ น ปั ญหาที่
เกิดขึ ้น มีแนวโน้ มเป็ นอย่าง ส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้ าง
3.2 การกาหนดเป้าหมาย เป็ นการกาหนดเป้าหมายว่าสมาชิกจะตัง้ เป้าหมายใน
การจัดการปัญหานี ้มากน้ อยเพียงไรเช่น ตังเป้
้ าหมายว่าจะสามารถลดปัญหานี ้ให้ ได้ ร้ อยละ 80 เป็ น
ต้ น
3.3 วิธีการแก้ ปัญหา ให้ สมาชิกทุกคนเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่ ตัง้ ไว้ ให้
สมาชิกท่านอื่นร่วมกันวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ใช้ วิธีการแก้ ไขปัญหานันๆ
้
3.4 สรุปการตัดสินใจแก้ ปัญหานันหลั
้ งจากวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบเรี ยบร้ อย
แล้ วนันให้
้ สมาชิกร่วมกันเลือกวิธีการแก้ ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ พร้ อมเหตุผล
4. หลัง จากสมาชิ ก ได้ เ ลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญหานัน้ แล้ ว ผู้น ากลุ่ม ใช้ เ ทคนิ ค การให้ ข้ อ มูล
ย้ อนกลับ (Feedback) เพื่อเป็ นส่วนในการช่วยเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/โยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
3. การทาภาระงานที่มอบหมายให้ สาเร็จจากการให้ คาปรึกษาครัง้ ก่อน
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 8
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัว : ด้ านการจัดการปัญหา(Problem management)
หัวข้ อเรื่อง : ตัดสินใจที่เด็ดขาด
ครัง้ ที่ 9
แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริ ง (Reality Group counseling) โดยใช้
เทคนิ ค WDEP (WDEP System) และศิ ล ปะของการตัง้ ค าถามเพื่ อ ให้ ส มาชิก ได้ ไ ด้ ส ารวจความ
ต้ องการของตนเองนาไปสู่การตังเป้
้ าหมาย เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกได้ อย่างถูกต้ องและมี
ประสิทธิภาพ การที่สมาชิกจะสามารถนัน้ สมาชิกต้ องต้ องเข้ าใจความต้ องการ สิ่งที่ต้องทา สามารถ
ประเมินพฤติกรรมตนเองได้ รวมทังวางแนวทางในการแก้
้
ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นได้
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัยทฤษฎีทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริ ง (Reality Group counseling) โดย
ใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 192-193)
1. เทคนิค WDEP (WDEP System) สามารถช่วยให้ ผ้ รู ับบริการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นเป็ น
บุคคลที่กล่าเผชิญความจริงและประพฤติตนได้ อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถยอมการตัดสินใจของ
ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศิลปะของการตังค
้ าถาม เป็ นเทคนิคที่จะช่วยให้ การให้ คาปรึกษากลุ่มดาเนินไปได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ การตังค
้ าถามที่แน่นอนและตายตัวเกินปาให้ สมาชิกเกิดกาต่อต้ านได้ การตังค
้ าถามที่
ดีควรคานึงถึงความเหมาะสมของคาถามและเวลาที่เหมาะสมด้ วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจความต้ องการที่แท้ จริ งของตนเอง รวมทังสามารถวางแผนเพื
้
่อไปถึง
จุดหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
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อุปกรณ์
วิธีการดาเนินการ
ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ น าทฤษฎี ก ารปรึ ก ษากลุ่ม แบบเผชิ ญ ความจริ ง
(Reality Group counseling) โดยใช้ เทคนิค WDEP (WDEP System) และศิลปะของการตังค
้ าถาม
เพื่อ ให้ สมาชิกได้ ทราบและเข้ าใจความต้ องการของตนเองรวมไปถึงสามารถวางแผนและกาหนด
เป้าหมายในการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นกับชีวิตของตนเองได้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มอาจใช้ คาถามทัว่ ไปเพื่อการทักทายและทาให้ สมาชิกรู้สึกอบอุ่น
มากยิ่งขึ ้น เช่น อากาศวันนี ้เป็ นอย่างไรบ้ าง ทานข้ าวมาหรือยังครับ เป็ นต้ น
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มกล่าวการถึงการให้ คาปรึกษาครัง้ จะใช้ เทคนิคกระบวนการ WDEP system ตาม
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อให้ สมาชิกได้ สารวจตนเองและยอมรับตนเองได้
โดยใช้ การอธิ บายว่าการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ครัง้ จะช่วยให้ สมาชิก เข้ าใจตนเองมากยิ่งขึ น้ และยัง
สามารถวางแผนแผนการเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างมีมีประสิทธิภาพ
2. ผู้นากลุ่มใช้ คาถามโดยตังค
้ าถามให้ สมาชิกทุกคนมีพรวิเศษได้ 1 ข้ อ สมาชิกอยากจะขอ
อะไรมากที่สุดและเพราะอะไร เพื่อเป็ นการสารวจความต้ องการและปั ญหาที่สมาชิกยังรู้ สึกขาดอยู่
อีกทังยั
้ งนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในครัง้ ต่อไป
3. หลังจากนัน้ ผู้นากลุ่ม ให้ สมาชิก เริ่ ม ขอพรวิเ ศษ ผู้นากลุ่มต้ อ งชีใ้ ห้ สมาชิกเห็ นว่า สิ่ง ที่
สมาชิกได้ ขอมานัน้ ส่งผลอะไรหรื อถ้ าสมาชิกไม่ได้ พรที่ขอสมาชิ กรู้ สึกอย่างไร เกิดความทุกข์ หรื อ
ปัญหาอะไรขึ ้นบ้ าง บ้ างกับสมาชิก รวมทังเหตุ
้ ผลที่สมาชิกข้ อพรดังกล่าวคืออะไร ในการที่สมาชิกจะ
ให้ ถึงจุดหมายหรือพรที่สมาชิกตังเป้
้ าหมายไว้ สมาชิกต้ องทาอย่างไร
4. ในขัน้ ตอนต่อไปผู้นากลุ่มต้ องให้ สมาชิกประเมินพฤติกรรมของตนเอง ว่า พฤติกรรมของ
ตนเองตอนนี ้สมาชิกมองว่าเป็ นอย่างไร สามารถนาไปสู่ความต้ องของสมาชิกได้ หรือไม่สามารถแก้ ไข
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ปั ญหาหรื อความทุกข์สมาชิกได้ ไหม หากไม่ได้ สมาชิกจะดาเนินการแก้ ไขอย่างไร ผู้นากลุ่มเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้ ดาเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่มอย่านงสร้ างสรรค์
5. ผู้นากลุ่มกล่าวสรุ ปประเด็นโดยภาพรวมของสมาชิก พร้ อมทังชี
้ ้แจงกับสมาชิกในการให้
คาปรึกษาครัง้ ต่อไป เราจะร่วมกันวางตังเป้
้ าหมายวางแผนไปสู่การพัฒนาตนเองของสมาชิก
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 9
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
การเสริมสร้ างความหยุ่นตัว : ด้ านการจัดการปัญหา(Problem management)
หัวข้ อเรื่อง : การตังเป้
้ าหมาย
ครัง้ ที่ 10
แนวคิดสาคัญ
ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริ ง (Reality Group counseling) โดยใช้
เทคนิค WDEP (WDEP System) เพื่อให้ สมาชิกวางแผนเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น หลังจากที่สมาชิกได้ ท ราบข้ อมูลขอตนเองแล้ วสมาชิกจะ
วางแผนต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการที่สมาชิกมีเป้าหมายและมีระบบแบบแผนในการ
ที่จะแก้ ปัญหา สมาชิกจะสามารถแก้ ไขปัญหาได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัยทฤษฎีทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริ ง (Reality Group counseling) โดย
ใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 192-193)
- เทคนิค WDEP (WDEP System) สามารถช่วยให้ ผ้ รู ับบริการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นเป็ น
บุคคลที่กล่าเผชิญความจริงและประพฤติตนได้ อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถยอมการตัดสินใจของ
ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกเกิดวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายหลักได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้ สมาชิก
เกิดกระบวนการตังเป้
้ าหมาย ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
- เอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 10
- ใบงานการตังเป้
้ าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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วิธีการดาเนินการ
ในการให้ คาปรึ กษากลุ่มครัง้ นีส้ ืบเนื่องจากครัง้ ที่แล้ ว ครัง้ นี ้ผู้วิจัยยังนาแนวคิด ทฤษฎีก าร
ปรึ ก ษากลุ่ ม แบบเผชิ ญ ความจริ ง (Reality Group counseling) โดยใช้ เ ทคนิ ค WDEP (WDEP
System) ในขัน้ ตอนสุดท้ ายคือ P (Plan) การวางแผนเป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และเป้าหมาย
ระยะยาว เพื่อให้ สมาชิกสมารถพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม ด้ วยคาถามเบื ้องต้ น เช่น สวัสดีครับ เป็ นอย่างไรครับบ้ างวันนี ้
ทานข้ าวมาหรือยังครับ เป็ นต้ น
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มแจกปากกาพร้ อมเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทุกคน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มกล่าวถึงการตัง้ เป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน และการตัง้ เป้าหมายอย่า งมี
ประสิทธิภาพตามเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 10 ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่างๆของการ
ตังเป้
้ าหมาย
2. ผู้น ากลุ่ม ให้ ส มาชิ ก เล่ า ถึ ง เป้ า หมายของตนเองที่ ตัง้ ไว้ โดยผู้ น ากลุ่ม กล่ า วถึ ง การให้
คาปรึ กษาในครัง้ ก่อนหน้ าว่าจากการได้ สารวจตนเองไปแล้ วคราวนีเ้ รามาร่ วมกันวางแผนในการ
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ กนั
3. หลังจากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกฝึ กวิเคราะห์การตังเป้
้ าหมายของตนเองผ่านใบงานการ
ตังเป้
้ าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยผู้นากลุ่มให้ สมาชิกกาหนดเป้าหมายหลักตามที่
สมาชิกได้ เล่ามาในข้ างต้ นและให้ สมาชิกกาหนดวิธีการไปสู้เป้าหมายหลัก โดยแบ่งเป็ น ระยะสัน้
กลาง ยาว เป้าหมายหมายทัง้ 3 ระยะต้ องครอบคลุมและทาให้ บรรลุเป้าหมายหลักตามที่สมาชิกตัง้
ไว้ โดยใช้ เทคนิค WDEP (WDEP System) ในขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือ P (Plan) การวางแผนเป้าหมาย
4. เมื่อสมาชิกวิเคราะห์การตังเป้
้ าหมายเรียบร้ อยแล้ ว ให้ สมาชิกนาเสนอวิธีการตังเป้
้ าหมาย
ของตนเองทัง้ 3 ระยะ และให้ สมาชิกท่านอื่นร่วมเสนอความคิดเห็นที่สร้ างสรรค์ พร้ อมเสริมแรงและ
ให้ กาลังใจสมาชิกท่านอื่น
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5. ผู้นากลุ่มกล่าวภาพรวมของการตังเป้
้ าหมายของสมาชิกแต่ละท่าน
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/ประโยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และทาการนัดหมาย สถานที่ เวลา ในการทา
กิจกรรมกลุ่มครัง้ ต่อไป

การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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เอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 10

เป้ าหมายระยะสัน้
เป็ นเป้าหมายสามารถทาให้ สาเร็จได้ ในเวลาสันๆ
้ เช่นทาอะไรบ้ างในสัปดาห์นี ้
ที่จะช่วยให้ ชีวิตคุณเดินไปตามทางที่คณ
ุ วางแผนระยะยาวไว้ ได้ ยกตัวอย่างเช่น
หากคุณอยากเป็ นนักเขียน เป้าหมายระยะสันของคุ
้
ณอาจจะเป็ น การฝึ กเขียนบทความได้
หน้ ากระดาษ

เป้ าหมายระยะกลาง
เป้าหมายระยะกลางนันอาจใช้
้
เวลาประมาณหนึ่งเดือนไปจนถึงหนึ่งปี
ในการทา ให้ สาเร็จ อาจจะเป็ น การฝึ กงานฝึ กประสบการณ์ การเรียน
หรือว่าการเปลี่ยน งานของคุณก็ได้ ซึ่งทังหมดนี
้
้จะนาไปสู้ความสาเร็จ
ของเป้าหมายหลักที่ตงไว้
ั้

เป้ าหมายระยะยาว
การกาหนดเป้าหมายระยะยาว เป้าหมายระยะนี ้จะกินเวลานานหลายปี กว่าจะ
ทาให้ สาเร็จได้ โดยให้ คณ
ุ กาหนดเป้าหมายนี ้เป็ นอันดับแรก เนื่องจากเป้าหมาย
ระยะยาวจะมีผลต่อเนื่องกับการเลือกเป้าหมายระยะกลางและสันได้
้
เป้าหมายระยะยาว ควรเป็ นเรื่ องที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็ นเรื่ องที่เฉพาะเจาะจงหรื อเกินจริ งบ้างก็ได้

เป้ าหมายหลัก
เป้าหมายหลักคือเป้าหมายที่เราตังใจไว้
้ ว่าเราอยากจะเป็ น หรือเป็ น
สิ่งที่เราต้ องการ โดยการกาหนดเป้าหมายหลักต้ องสารวจและเข้ าใจ
ตนเอง ความต้ องการและความเหมาะสมเป้าหมายจึงจะเป้าหมายที่
มีประสิทธิภาพ
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ใบงานการตัง้ เป้ าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
เป้ าหมายหลัก
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

เป้ าหมายระยะสัน้
....................................................
....................................................
..............................................

เป้ าหมายระยะกลาง
............................................
............................................
............................................
..................

เป้ าหมายระยะยาว
..........................................
..........................................
..........................................
........................
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 10
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการปรับตัว
ของนักเรียนครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว
หัวข้ อเรื่อง : ปัจฉิมนิเทศ สิ ้นสุดกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ครัง้ ที่ 11
แนวคิดสาคัญ
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาบุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Person Centered Group
Counseling) เป็ นการเสริมสร้ างกาลังใจ ความเข้ มแข็งทางใจเพื่อให้ สมาชิกสามารถดารงอยู่ในสังคม
ได้ อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองอย่างเป็ นระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ นาเทคนิคต่างๆได้ แก่ การฟั งอย่าง
ตังใจ
้ (Active Listening) การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) การคุณลักษณะการ
ฟั งที่ดีและไม่ดี (Poor and good listening) การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional
positive) เพื่อเป็ นการเสริ มแรงและให้ กาลังใจสมาชิกกลุ่มให้ สามารถเผชิญกับความจริงหลังจากที
ประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกลุ่มมาแล้ วและนาสิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการเข้ าร่วมกลุ่มนาไปประยุกต์ใช้ ใน
อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
เทคนิคที่ใช้
ผู้วิจัยทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) โดย
ใช้ เทคนิคตามทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ (พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 2561: 120-121)
1. การคุณลักษณะการฟั งที่ดีและไม่ดี (Poor and good listening) เป็ นเทคนิคที่ใช้ เพื่ อ ทา
ความเข้ าใจกับพูดและความรู้สึกผ่านคาพูดของผู้รับคาปรึกษา
2. การยอมรับทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive) เป็ นการยอมรับในตัว
สมาชิกโดยไม่ประเมินและตัดสินพฤติกรรมที่สมาชิดแสดงออกมาว่าพฤติกรรมหรื อความรู้ สึกนัน้ ดี
หรือไม่ดี
3. การฟั งอย่างใส่ใจ (Active listening) เป็ นเทคนิคที่ทาให้ ผ้ ูรับคาปรึกษารับรู้ ถึงความใส่
ใจความสนใจของผู้ที่ให้ คาปรึกษา และช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษา รับรู้ถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้รับคาปรึกษาส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาสามารถตอบสนองกับผู้รับปรึกษาอย่างเหมาะสม
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4. การตอบสนองอย่างเหมาะสม (Assertive response) คือ เป็ นการติดต่อสื่อสารและสิ่งที่
สื่อสารออกไปสู่ผ้ รู ับคาปรึกษาไม่ส่งผลกระทบด้ านลบกับผู้รับคาปรึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ สมาชิกได้ สรุ ปความรู้ ที่ได้ รับจากการให้ คาปรึกษากลุ่ม สมาชิกสามารถนาความรู้ ที่
ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ได้ และทาให้ สมาชิกเข้ าใจและตระหนักถึงประโยชน์จากการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เวลาที่ใช้ : 90 นาที
อุปกรณ์
- กระดาษรูปหัวใจ
- ปากกา
วิธีการดาเนินการ
ในการดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้เป็ นครัง้ สุดท้ ายก่อนยุติการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้วิจยั จึงได้ นาทฤษฎีการปรึกษาบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Person Centered Group Counseling) เป็ น
การเสริมสร้ างกาลังใจ ความเข้ มแข็งทางใจเพื่อให้ สมาชิกสามารถดารงอยู่ในสังคมได้ อย่างมี
ความสุขและพัฒนาตนเองอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ เริ่มต้ น
1. กล่าวทักทายสมาชิกกลุ่ม
2. ผู้นากลุ่มทบทวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา
3. ผู้นากลุ่มชี ้แจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ รวมถึงทบทวน กฎ
กติกาในการให้ คาปรึกษากลุ่ม
4. ผู้นากลุ่มแจกปากกาพร้ อมเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทุกคน
ขัน้ ดาเนินการ
1. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนทบทวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มทัง้ 10 ครัง้ ที่ผ่านมาถึงสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ และประโยชน์จากการให้ คาปรึกษากลุ่ม พร้ อมทังแสดงความคิ
้
ดเห็นสิ่งที่ตนรู้ สึกตลอดการให้
คาปรึกษากลุ่ม
2. ผู้นากลุ่มกล่าวสรุ ปโดยรวมของการให้ คาปรึ ก ษากลุ่มเพื่อ พัฒนาความหยุ่นตัวด้ านการ
ปรับตัวของนักเรียนครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว จากนันผู
้ ้ นากลุ่มแจกกระดาษรูปหัวใจให้ สมาชิกทุกคน
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3. ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนเขียนชื่อลงในกระดาษรูปหัวใจของตนเอง
4. หลังจากนัน้ ผู้นากลุ่มให้ สมาชิกทุกคนส่งกระดาษรู ปหัวใจที่เขียนชื่อ ตนเองให้ เพื่อ นข้ าง
เขียนความรู้สึก เขียนอวยพร เขียนให้ กาลังใจ ทาจนสมาชิกครบทุกคน
5. เมื่อเขียนความรู้สึกจนครบทุกคนแล้ วผู้นากลุ่มให้ สมาชิก อ่านสิ่งที่เพื่อนรวมทังผู
้ ้ นากลุ่ม
เขียนให้ ผู้นากลุ่มกล่าวสรุปอีกครัง้
ขัน้ ยุติ
1. ผู้น ากลุ่ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิก ได้ ส รุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากการท ากิ จ กรรม อาจจะเป็ น
ความรู้สึก/โยชน์ที่ได้ รับจากการร่วมการทากลุ่มครัง้ นี ้
2. ผู้นากลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสอบถามข้ อสงสัยต่างๆที่เกิดจากการทากลุ่ม
3. ผู้นากลุ่มกล่าวขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกคน และยุติการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การประเมินผล
1. ผู้นากลุ่มสังเกตได้ จากการให้ ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและการร่วมทา
กิจกรรม
2. ผู้นากลุ่มสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก สีหน้ า อารมณ์ ปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุ่ม
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แบบบันทึกผลการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ ที่ 11
(สาหรับผู้นากลุ่ม)
1. ผลการตอบรับของกลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการทากลุ่ม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. แนวทางการแก้ ไข
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
สรุ ปการให้ คาปรึกษาและรายละเอียดของการให้ คาปรึกษากลุ่มในแต่ ละครัง้
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว
เรื่อง ปฐมนิเทศสร้ างสัมพันธภาพกับสมาชิก
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มให้ ความสนใจ และมีความตังใจ
้ เกิดการตังค
้ าถามถึงวัตถุประสงค์ของการ
ให้ คาปรึกษากลุ่ม ระยะเวลา ขันตอนการให้
้
คาปรึกษากลุ่ม ร่วมทังร่้ วมกันตังกฎเกณฑ์
้
ระเบียบในการ
อยู่ร่วมกันระหว่างการให้ คาปรึกษากลุ่ม ผู้นากลุ่มรู้ สึกผ่อนคลาย และสมาชิกกลุ่มสามารถเลือกที่นงั ้
ตามความชอบของสมาชิกได้ อย่างอิสระ
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
1.2.1 สมาชิกกลุ่มบางคนมีอาการตื่นเต้ น และดูเกร็ ง แต่ยังสามารถเข้ าร่ วมกันและดู
ผ่อนคลายมากยิ่งขึ ้นหลังจบการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ แรก
1.2.2 สมาชิกกลุ่มทุกคนแสดงความคิดเห็น ไม่แสดงกริยาที่ไม่ให้ เกรีนติสมาชิกท่านอื่น
ท่าทางเป็ นมิตร
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2.1.1 ผู้นากลุ่มใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลาง (Presoncenter Theory) เพื่อให้ สมาชิกสมารถปรบตัวกับการดาเนินกิจกรรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม ยอมรับใน
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ อย่างอิสระ
2.1.2 จากกิ จ กรรมการสร้ างสัม พัน ธภาพนัน้ สมาชิ ก สามารถแสดงความคิ ด เห็ น
ทัศนคติของตนเอง รวมทังสามารถแลกเปลี
้
่ยนประสบความรู้สึกระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มได้
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกร่ วมแสดงความคิดอย่างสร้ างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสร้ างความคุ้นเคย
กันได้ อย่างรวดเร็ว
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3.ขัน้ สรุป
ผลที่ได้ จากการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
3.1 สมาชิกกลุ่มมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ ้น
3.2 สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้กฎกติกาในการอย่ร่วมกันในกลุ่ม บทบาทและหน้ าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม
3.3 สมาชิ ก กลุ่ม มี เ ข้ า ใจในการให้ ค าปรึ กษากลุ่ม และเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการให้
คาปรึกษากลุ่ม อีกทังยิ
้ นดีให้ ความร่วมมือในการให้ คาปรึกษากลุ่มในทุกๆครัง้
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกพบว่า สมาชิกบางคน มีอ าการนิ่งพูดน้ อ ย แต่เมื่อ
สมาชิ ก คนอื่ น เริ่ ม แสดงความคิ ด เห็ น มากยิ่ ง ขึ น้ สมาชิ ก จึ ง สามารถเริ่ ม ปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กับ การให้
คาปรึกษากลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ เกิดความไว้ วางใจซึ่งกันละกันภายในกลุ่ม ส่งผลให้ การ
ให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ต่อ ๆ ไปมีประสิทธิมากยิ่งขึ ้น
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว
เรื่อง พื ้นฐานชีวิตสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน

1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ในอดีตเมื่อตอนเป็ นเด็กอย่างตังใจ
้ และให้ ความร่ วมมือ
โดยในแต่ละคนเล่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการสังเกตภายในกลุ่มนักเรียนมีความรู้สึกร่วมกันภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มมีความสนิทกันมากยิ่ง ขึ น้ นักเรี ยนการเปิ ด เผย ความคิดและประสบการณ์ ชีวิต ของตัว เอง
นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นและกาลังใจสมาชิกคนอื่นได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ผู้นากลุ่มได้ ประยุกต์ใช้ เทคนิคการ ระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็ก...... ตามทฤษฎีของ
การให้ คาปรึกษากลุ่มแบบแอดเลอร์ (Adler Group Counseling) เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจพื ้นฐานชีวิตขิง
ตนเอง เข้ าใจศักยภาพของตนเอง เกิดกาลังใจในการฝ่ าฟั น ต่อ อุปสรรคที่เข้ ามาในชีวิ ต โดย
รายละเอียดโดยสรุปมีดงั นี ้
นักเรียน A เล่าว่า ช่วงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ได้ แสดงละครบนเวที สนุก และชอบมาก
เพราะในครัง้ นัน้ หนูร้ ู สึกว่ามีคนชอบในสิ่งหนูแสดง ทังครู
้ ทังเพื
้ ่อน และแม่ ทุกคนชอบหนูว่า หนูเก่ง
หมดทุกคน
นั ก เรี ย น B เล่ า ว่ า ในช่ ว งประถมศึ กษา ได้ ไ ปเที่ ย วต่ างจัง หวัด เป็ น ช่ ว งเวลาที่ได้
พักผ่อน ไม่ต้องมาโรงเรียนอยู่กบั ที่บ้าน อยากทาอะไรก็ได้ ทาหมดเลย จะเล่นก็ไม่มีใครว่า เป็ นตัวของ
ตัวเองมากที่สดุ
นั ก เรี ย น C เล่าว่า ประถมศึกษาปี ที่ 5 หรื อ ปี ที่ 6 ได้ ไปเที่ยวต่างจัง หวัด เพราะว่ า
หลังจากตอนนันก็
้ ไม่ได้ เที่ยวอีกเลย นานมากเนื่องจากทุกคนต้ องทางานหนักมากขึ น้ เพราะว่าหนูโต
ขึ ้นเขามัธยม ค่าใช้ จ่ายมันสูงมาก
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นั ก เรี ย น D เล่ า ว่ า ช่ ว งประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ได้ รั บ รางวัล จากการวาดรู ป ที่ คิ ด ถึ ง
เหตุการณ์นี ้เพราะว่า รางวัลนี ้เป็ นรางวัลแรกในชีวิต และหลังจากนันก็
้ ไม่ได้ มีโอกาสได้ ลงแข่งอีกเลย
น่าจะมีคนที่เก่งกว่า
นั ก เรี ย น E เล่ า ว่ า ช่ ว งชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ มี เ พื่ อ นที่ ดี แ ละมี ค วามสุข มาก
ถ้ าเป็ นความทรงจาในวัยเด็ก จะคิดถึงที่โรงเรียน ตอนนันมี
้ ความสุขมาก มีเพื่อนที่จริงใจมากไม่มีใคร
ว่าและนินทากันเลย
นักเรี ยน F เล่าว่า ตอนสอบเข้ า ม.1 สามารถทาให้ แม่ร้ ูสึกภูมิใจได้ ที่สามารถสอบเข้ า
โรงเรียนที่ต้องการให้ แม่ได้ ได้ เห็นรอยยิ ้มของแม่ ปกติแม่เป็ นคนยิ ้มง่ายแต่ช่วงที่กาลังจะต่อสอบเข้ า
ม.1 แม่เครียดมากไม่ค่อยยิ ้มเลย หลังจากสอบเข้ าได้ แล้ วเหมือนทุกอย่างดีขึ ้นไปหมดเลย
นักเรี ยน G เล่าว่า ช่วงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีเพื่อนที่จริงใจและมี เพื่อนมาก เป็ นกลุ่ม
ใหญ่ผมมีเพื่อนเป็ นกลุ่มใหญ่มาก เดินไปไหนก็เห็นกันเป็ นกลุ่ม ตังแต่
้ มาถึงโรงเรี ยนจนกลับถึงบ้ าน
เลยปัจจุบนั แทบไม่มีเลย เพื่อนแยกย้ ายไปเรียนสายอาชีพหมดเลย
นักเรี ยน H เล่าว่า ช่วงมัธยมศึกษปี ที่ 2 เป็ นช่วงที่มีความสุขมากที่สดุ เพราะตอนนัน้ มี
ทุกอย่างเลยทัง้ ผลการเรี ยน ทัง้ เพื่อ นในกลุ่ม ตอนนัน้ ชีวิตดีมาก ๆ เรี ยนดีมากไม่มีตกสักวิชาเลย
เพื่อนในกลุ่มมี 1 คนตก เราก็ช่วยกันมาจนผ่านจบ ม.3 ทุกคน
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในขณะที่สมาชิกกาลังเล่าเรื่อง ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนรู้ สึกมีความสุขที่ได้
แบ่งปั นประสบการณ์ เมื่อตอนที่ตัวยังเด็กและเป็ นความรู้ สึกที่ทาให้ เกิดกาลังใจ ที่สามารถต่อ สู้
อุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทุกคนเปิ ดใจในการให้ คาปรึกษากลุ่มมากยิ่งขึ ้นและบรรยากาศภายในกลุ่มดูผ่อน
คลายมากยิ่งขึ ้น
3.ขัน้ สรุป
3.1 สมาชิกกลุ่มเปิ ดใจและให้ ความร่ วมมือในการให้ คาปรึกษากลุ่มมากขึ ้น
3.2 สมาชิกกลุ่มตังใจเข้
้ าใจตนเอง และเข้ าใจพื ้นฐานชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ ้น
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
จากการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่มหลักจากได้ แบ่งปันประสบการณ์แล้ ว ได้
ทาการสรุปสิ่งที่ได้ รับจากให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้ว่า การให้ คาปรึกษาในครัง้ ทาให้ เขาได้ นึกถึงช่วงเวลา
ในอดีตที่ทารู้ สึกดีและมีความสุข จากประโยคคากล่าวของสมาชิกในกลุ่มท่านหนึ่งว่า “เวลาที่คิดถึง
อะไรที่มีความสุข มันรู้สึกมีความสุข”
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง ค้ นหาคุณค่าแห่งตน
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ในกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและคุ้นเคยกันเป็ นอย่างดี สมาชิกเปิ ดเผยเรื่ องราวของ
ตัวเองโดยไม่มีพฤติกรรม ขัดแย้ ง รวมทังพฤติ
้
กรรมของสมาชิกให้ ความร่วมมือในการเริ่ มดาเนินการ
ให้ คาปรึกษากลุ่มอย่างดี
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มก่อนเริ่มการให้ คาปรึกษากลุ่มมีการหยอกล้ อเล่นกัน ทาให้ เห็นได้ ว่าสมาชิก
จากคนละแผนการเรี ยนเริ่ มมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ ้น และจากการสังเกตพฤติกรรม สมาชิกไม่มี
ความกังวลเหมือนตอนให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ แรก
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ผู้นากลุ่มได้ นาเทคนิค การระลึกถึงความทรงจาในวัยเด็ก ของ
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มของแอดเลอร์ โดยให้ สมาชิกได้ เล่าถึงความทรงจาในวัยเด็กที่มีความสุข
โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
นักเรี ยน A กล่ าวว่ า สิ่งที่ร้ ู สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ การที่สามารถสอบเข้ าศึกษา
ต่อในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ เพราะตอนนันที
้ ่บ้านเครียดมาก กลัวไม่มีที่เรียนส่วนตัว อยากไป
เรี ยนต่อในสายอาชีพเหมือนเพื่อนแต่ผ้ ปู กครองเห็นว่าอยากให้ ต่อ สายสามั ญมากกว่า แต่หลังจาก
ประกาศผลสอบ ตอนติดเราก็ดีใจและรู้สึกโล่งมาก ในขณะที่เพื่อนหลายคนไม่ติดเลยเป็ นความภูมิใจ
ที่สดุ ใน
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นักเรี ยน B กล่ าวว่ า สิ่งที่ร้ ู สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ การที่สามารถสอบเข้ าศึกษา
ต่อในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ เพราะว่าตังใจสอบเข้
้
าที่ นี่ตงแต่
ั ้ แรกแต่ในรอบโควตาไม่ผ่านการ
คัดเลือกในสายที่ตวั เองอยากได้ อาจารย์แนะนายังสามารถสอบเข้ าได้ ซึ่งตอนนันดี
้ ใจมากหลังรู้ว่าตัว
สอบ
นักเรียน C กล่ าวว่ า เคยประกวดดนตรีและได้ รับรางวัล เข้ าร่วมประกวดดนตรีจากวง
ของโรงเรียน ตอนนันเหนื
้ ่อยมากซ้ อมหนักมากก่อนวันไปแข่งนอนที่โรงเรียนเลย พอตอนไปแข่งไม่ได้
ที่ 1 ได้ รางวัลที่ 3 แต่ก็ภูมิใจที่สามารถทาได้ กลับมาหลังจากแข่งขันมีงานจ้ างไปเล่น 1 งานได้ เงิน
และมาแบ่งกันในวงดนตรี
นักเรี ยน D กล่ าวว่ า เข้ าร่ วมการประกวดมารยาทไทย เป็ นการประกวดครัง้ แรกและ
ตื่นเต้ นมาก ตอนแรกไม่ได้ ตัง้ ใจครู ที่ปรึกษาคัดเลือกไปเป็ นตัวแทนห้ อ งก่อน หลังจากเป็ นตัวห้ อง
ได้ รับเลือกเป็ นตัวแทนนักเรี ยนไปประกวดภายนอก ไปประกวดผลออกมาได้ รางวัลชมเชย แต่ก็สนุก
ตื่นเต้ น มาก
นักเรี ยน E กล่ าวว่ า ช่วยแม่ขายของหน้ าบ้ าน ที่ภูมิใจเพราะว่าเหมือนได้ ช่วยพ่อแม่
แบ่งเบาภาระได้ เหมือนเป็ นสิ่งเล็ก ๆ แต่ร้ ู สึกภูมิใจมากที่ทา แต่ในช่วงหลังแม่เปลี่ยนไปทางานประ
จาเลยไม่ได้ ขายของแล้ ว แต่เป็ นช่วงเวลาดี ๆ ที่เรามีความสุข
นักเรียน F กล่ าวว่ า เรียนได้ เกรดเฉลี่ยดีมาก ตอนอยู่ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ตอน
นันได้
้ เกรดเฉลี่ย 3.47 น่าจะเป็ นเกรดครัง้ เดียวที่ทาให้ แม่ร้ ู สึกมีความสุข แม่ยิ ้มบ่อยมาก ไปบอกข้ าง
บ้ านด้ วย หลังจากนันเนื
้ ้อหามันยากขึ ้น ขึ ้น ม.2 ติดเพื่อนเกรดลดลงทุกเทอมแม่ไม่ได้ บอกอะไรแต่เรา
รับรู้ได้ ว่าเขาไม่มีความสุข
นักเรียน G กล่ าวว่ า ตอนเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ได้ ผลการเรียนผ่านหมดทุกวิชา
ไม่มีการซ่อม ปกติจะต้ องมี 1 วิชาอย่างน้ อยที่สอบตก แต่ครัง้ นันเป็
้ นครัง้ แรกที่ผลออกมาไม่ตกเลย ดี
ใจมากไม่ต้องมาแก้ ตอนสอบซ่อม ได้ ปิดเทอมแบบเต็มที่เลย
นั ก เรี ย น H กล่ า วว่ า ตอนระดับ ชัน้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 หรื อ ปี ที่ 5 เคยช่ ว ยสอน
การบ้ านเพื่อน เพื่อนขอบคุณกันทุกคนจริ ง ๆ ในกลุ่มไม่ค่อยมีเพื่อนฟั งความเห็นราเท่าไหร่ แต่มีอ ยู่
ครัง้ หนึ่ง สอบกลางภาคเพื่อนไม่เข้ าใจ หนูเลยลองอธิบายให้ เพื่อนฟั ง หลังจากสอบเสร็จเพื่อนทาได้
เพื่อนมาขอบคุณใหญ่เลย รู้สึกภูมิใจมาก จริง ๆแล้ วเราก็มีความสามารถเหมือนกัน
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2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในขณะที่ ส มาชิ ก ท่ า อื่ น ก าลั ง แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ สมาชิ ก ทุ ก คนตั ง้ ใจฟั ง และมี
ข้ อเสนอแนะให้ เพื่อนได้ อย่างสร้ างสรรค์
3.ขัน้ สรุป
สมาชิกรวมทัง้ ผู้นากลุ่มร่ วมกันสรุ ป สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้
ทุกคนสรุปการให้ คาปรึกษากลุ่มร่วมกันได้ ว่า การให้ คาปรึกกลุ่มครัง้ นี ้ทาให้ พวกเราได้ มองย้ อ นกลับ
ไปหาตัวเองที่อยู่อดีต ว่าจริงแล้ วในทุกชีวิตก็จะมีประสบการณ์ที่ตนเองเคยมีความสุข ชีวิตไม่ได้ มีแต่
ความทุกข์เสมอไป
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
จากการประเมินผลการให้ คาปรึ กษาในครัง้ นี ้ สมาชิกทุกคนให้ ความร่ วมมือ ดี สามารถ
แบ่งปั นประสบการณ์ของตนเองสู่สมาชิกท่านอื่นได้ และการให้ คาปรึ กษาครัง้ สามารถดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีอปุ สรรค

176

สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง เข้ าใจความเป็ นตนเอง
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ในขัน้ นาผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเห็นได้ ชดั คือ สมาชิกให้ ความร่วมมือดี
ในครัง้ มีสมาชิกเดินทางมาสายกว่าเวลานัด 15 นาทีแต่สมาชิกทุกคนเข้ าใจและไม่เกิดการต่อว่ากัน
สามารถดาเนินการให้ คาปรึกษากลุ่มต่อไปได้
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการสังเกตพบว่าสมาชิกสามารถปรัยตัวกับสมาชิกท่านอื่นได้ ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ นี ้ได้ ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล
เป็ นศูนย์กลาง โดยให้ ทุกคนสามารถวเคราะห์จุดเด่ นและจุด ด้ อ ยของตนเองได้ อ ย่า งอิส ระ โดย
รายละเอียดการวิเคราะห์มีดงั นี ้
นักเรียน A กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น มีความอดทนในการทางานสูง ยกตัวอย่างเช่นเวลาทางานกลุ่ม เพื่อนไม่
ยอมทางาน หรือเวลาทางาน ทาการบ้ านเยอะ ๆ สามารถอดทางานได้ เป็ นระยะเวลานาน
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- จุดด้ อย เป็ นคนอารมณ์ร้อน จะหงุดหงิดมากและเทื่อเกิดอารมณ์หงุดหงิดจะเป็ น
คนที่แสดงออกทางสีหน้ าอย่างชัดเจนเพื่อน จะไม่อยากอยู่ใกล้ เคยทะเลาะกับเพื่ อนหนักมากเพราะ
เราดูเหวี่ยงเพื่อน
นักเรียน B กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น เป็ นคนตลก สนุกสนาน ไม่ค่อ ยคิดมากกับเรื่ อ งราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ปัญหา หรืออะไรก็จะพยายามหาเรื่องตลกเพื่อให้ ปัญหานันดู
้ เบาลง
- จุดด้ อย ไม่กล้ าตัดสินใจ ไม่มนั่ ใจในตัวเอง เวลาจะซื ้อของแม้ แต่ของเล็ก ๆ น้ อย ๆ
ต้ อ งคิดแล้ ว คิดอีก กว่าจะซือ้ ได้ เคยไปเดินห้ าง 3 วันเพื่อ ตัดสินใจซือ้ รองเท้ า 1 คู่จึงเป็ นคนที่ไม่
สามารถตัดสินใจได้ ในทันที
นักเรียน C กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น มีความอดทน ทางานด้ วยพร้ อมกับเรี ยนด้ วย ในทุกวันนี ้ทางานและเรียน
ไปด้ วย ทัง้ 7 วัน หลังจากเลิกเรี ยนก็จะไปทางานที่บ้าน ช่วยที่บ้านทางาน วันเสาร์ อาทิตย์ก็ต้อง
ทางาน ช่วยแม่ เป็ นงานรับจ้ างเหมา แต่ละเดือนงานก็จะไม่เหมือนกันแล้ วทางเขาจ้ าง
- จุดด้ อย ขี ้น้ อยใจ บางครัง้ ชอบน้ อยใจเพื่อน ชอบน้ อยใจแม่ ขอเงินไปซื ้อของ อยาก
ได้ ของบางทีแม่ก็ไม่ให้ และเป็ นคนชอบทาปากกาหาย เวลายืมเพื่อน เพื่อนบอกไม่มี แต่เราก็เห็นว่า
เพื่อนมี เราก็ร้ ูสึกน้ อยใจเพื่อน ไม่อยากคุยกับเพื่อน
นักเรียน D กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น มีความรับผิดชอบส่งงานทุกงานที่ได้ รับมอบหมาย แต่บางงานก็อาจจะทา
ไม่เต็มที่ แต่ก็รับผิดชอบส่งทุกงาน ไม่ใช่แค่งานที่ โรงเรียนงานที่บ้าน ในช่วงวันหยุดแม่จะให้ ช่วยเก็บ
ของ ทาความสะอาดห้ องทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 วัน ก็จะต้ องรับิดชอบตลอด
- จุดด้ อย อารมณ์ร้อน หงุดหงิดยาก แต่ถ้าโมโหแล้ วจะอารมณ์รุนแรงมาก ถ้ าไม่
พอใจจะไม่เกรงใจใครจะเดินไปบอกตรง ๆ หรือถ้ าเป็ นแม่ก็จะตะโกนออกไปเลย เคยทะเลาะกับแม่ไม่
พูดด้ วยเลย หลายวันมาก
นักเรียน E กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น มีความกล้ าแสดงออก เช่น การแสดงดนตรี หรื อ พิธีกรเป็ นนักร้ อ งบ้ าง
บางครัง้ สามารถเต้ น Cover ได้ ชอบเพลงเกาหลี และปัจจุบนั เข้ าร่วมชมรม Cover Dance ของทาง
โรงเรียนด้ วย
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- จุดด้ อย พูดจาแรง เนื่องจากเป็ นคนไม่ชอบคนที่ไม่มีเหตุผลเลย พูดอะไรพูดตรง ๆ
คนอื่นเพื่อนๆ และน้ องจะรู้ สึกไม่ดี บางครัง้ เราไม่ได้ ตงใจอยากจะพู
ั้
ดแรง เราคิดว่าสิ่งที่เราพูดไม่ได้
เสียหายอะไร แต่คนอื่นกับรู้สึกกับพูดของเราเยอะมาก
นักเรียน F กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น เป็ นคนช่างสังเกต ชอบตังค
้ าถาม เวลาเจออะไรแปลก ๆ ก็จะเกิดคาถาม
ขึ ้นมาตลอด ตอนอยู่ในห้ องเรี ยน ก็มีคาแปลก ๆ ตลอด แต่บางครัง้ ก็ไม่กล้ าถามไม่ร้ ูจะถามทาไม ครู
บางท่านดุมากก็ไม่กล้ าถาม
- จุดด้ อย ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบยุ่งกับใคร กลับบ้ านก็จ ะใช้ ชีวิตอยู่คนเดียว แม่
กลับดึกไม่ค่อยได้ มีเวลาคุยด้ วย จนปั จจุบันชินและมีความสุขมากกว่าอยู่หลายคน ชอบคิดคนเดียว
คิดอะไรไปเรื่อย ๆ แต่บางครัง้ ก็ร้ ูสึกเหงา อยู่โรงเรียนก็ไม่มีเพื่อสนิทรู้สึกเพื่อนไม่จริงใจเท่าไหร่
นักเรียน G กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น อารมณ์ดี ขาได้ กบั ทุกเรื่อง บางครัง้ เรื่องไม่ขาก็ขา เพื่อนชอบหาว่าบ้ าขาได้
ตลอด ขาทุกเรื่อง แต่มนั ก็มีความสุขดี เหมือนกับเราไม่เครียดกับอะไรเลย เพื่อนในกลุ่มก็ชอบขา แต่
ที่ขาเพราะผมขา ไม่ใช่จากเรื่องที่เพื่อนเล่า
- จุดด้ อย ขีก้ ลัวและขี ้น้ อยใจ กลัวไปหมดทุกอย่าง กลัวผี กลัวเพื่อนจะน้ อยใจเรา
บางครัง้ เห็นเพื่อนไม่คุยกับเราก็คิดว่าเพื่อนน่าจะโกรธเราที่เราพูดอะไรผิด กังวลไปหมด กับที่บ้านก็
เหมือนกัน บางวันเห็นแม่เงียบไม่พดู เราก็จะถามจนแม่บอกว่าราคาญมาก ถามอยู่ได้ ว่าเป็ นอะไรหรือ
เปล่า
นักเรียน H กล่ าวว่ า
- จุดเด่ น สนุกสนาน ร่ างเริ ง เป็ นคนที่สนุกสนาน ใจถึง เพื่อนไปไหนไปกัน อยู่ใน
กลุ่มจะคอยเล่าเรื่องตลกให้ เพื่อน ๆ ฟั งอยู่เสมอ เพื่อนก็มกั จะชอบและสนุกด้ วย เพื่อนเคยบอกว่า ถ้ า
เราไม่มากลุ่มเงียบเลย
- จุดด้ อย คิดมาก คิดเยอะไปหมด คิดทุกเรื่ อง บางครัง้ รู้ สึกไม่ชอบเลยที่ตัวเองคิด
มาก เรื่ องเล็กน้ อยก็จะเก็บมาคิดจนปวดหัว แม้ ว่าจะเป็ นเรื่องของคนอื่น เช่น เพื่อนป่ วย ก็จะเก็บมา
คิดว่าถ้ าเราป่ วยเราจะเป็ นอย่างไร ทาอย่างไร คิดมากไปหมด
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2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้ อยของตนเองได้ มีสมาชิกบางท่านไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ ในตอนแรกแต่หลังจากได้ ฟังประสบการณ์ของสมาชิกท่านอื่นแล้ วนัน้
ก็
สามารถวิเคราะห์จดุ เด่นและจุดด้ อยของตนเองได้
3.ขัน้ สรุป
สมาชิกทุกคนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ รับจากการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ คือ ได้ เรียนรู้ว่าตนเองมี
จุดเด่นและจุดด้ อยอะไร ผู้นากลุ่มได้ สรุปเพิ่มเติมว่าการที่เราได้ ร้ ูจุดเด่นก็เพื่อให้ ทกุ คนรู้ว่าสมาชิกทุก
คนมีความสามารถทุกคนแต่มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป และการที่สมาชิกเรี ยนรู้ จุด ด้ อ ย
ของตนเองก็เพื่อที่จะสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิ ก ให้ ค วามร่ วมมือ ดี และการให้ ค าค าปรึ ก ษาครั ง้ นี ถ้ ื อ ว่า ประสบความสาเร็ จ
สมาชิกทุกคนเข้ าใจวัตถุประสงค์ และเกิดความอยากพัฒนาตนเองให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง ค้ นหาต้นเหตุแห่ งอารมณ์
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกพร้ อมในการร่ วมกิจกรรมการให้ คาปรึกษากลุ่ม จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ ที่
ผ่านมาพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม ดีขึ ้นมาตรงเวลา และมาตามนัด พร้ อมทุกคน
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การให้ คาปรึกษากลุ่ม สมาชิกให้ ความร่ วมมืออย่างดี มีการใช้ คาถาม เมื่อ ไม่เข้ าใจใน
ข้ อความหรือเกิดข้ อสงสัย
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ นาเทคนิค ABC ของการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้ สมาชิกได้ เรียนรู้ เทคนิค ทฤษฎีอีกทังฝึ
้ กการวิเคราะห์
โดยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปจากการได้ เรี ยนรู้ทฤษฎี ABC และกรณีตวั อย่าง นาย ก. ว่า
การแยกทางนาย ก. ต้ องเปลี่ยนความเชื่อว่าการแยกทางกันไม่ได้ ทาให้ ชีวิตแย่ลง แต่เป็ นเรื่ องที่เรา
ต้ องปรับตัว และจะสามารถผ่านไปได้ ที่ จากกรณีตัวสมาขิกทุกคนเข้ าใจในหลักทฤษฎีและสามารถ
อธิบายเนื ้อหาในทฤษฎีนี ้ได้
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม

181
สมาชิกให้ ความสนใจในการเรียนเรี ยนรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาตามทฤษฎี
ABC สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนและกล้ าถามเมื่อ เกิดความไม่เข้ าใจในเนื ้อหา กลุ่มสามารถช่วยกัน
ยกตัวอย่างและสามารถอธิบายทาความเข้ าใจในทฤษฎีได้
3.ขัน้ สรุป
จากการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้สมาชิกเข้ าใจกระบวนการคิดและสามารถพัฒนาการนา
สิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปทาการฝึ กเพิ่มเติมในงานประกอบการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 5
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกเรียนรู้จากเอกสารประกอบการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 5 และทาความเข้ าใจจากการ
อธิบายของผู้นากลุ่ม หากเกิดข้ อสงสัยนักเรียนสามารถดาเนินการถามได้ เพื่อคลายข้ อสงสัยที่เกิดขึ ้น
สมาชิกเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดี และเข้ าใจงานที่ได้ รับมอบหมายในครัง้ นี ้
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง วัยรุ่นรู้เท่าทันอารมณ์
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
พฤติกรรมในการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ สมาชิกดูมีความกังวลเนื่องจากในครัง้ ที่
แล้ วได้ มอบหมายงานให้ สมาชิกกลับไปวิเคราะห์ อารมณืด้านลบของตนเองรวมทังการเปลี
้
่ยนความ
เชื่อเพื่อขจัดอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ ้น สมาชิกกลัวว่างานที่ทามาจะไม่ถกู ต้ อง
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
การเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่มสมาชิกมีการคุยกันกับสมาชิกท่านอื่น ในเรื่ องใบงาน
ที่ตนเองได้ รับมอบหมาย แต่หลังจากเริ่มกระบวนในขันของขั
้
นน
้ า ผู้นากลุ่มได้ ชี ้แจ้ ให้ สมาชิกเข้ าใจว่า
ใบงานที่ได้ รับมอบหมายไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแต่อยากให้ ร่วมแชร์ ประสบการณ์และแนวคิดเพื่อช่วย
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ นาเทคนิค ABC ของการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้ สมาชิกกลุ่มร่วมกันแบ่งประสบการณ์จากการได้ รับ
มอบหมายใบงานในการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
นักเรี ยน A กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ คือ แม่ชอบใช้ พอกลั บถึง
บ้ านแม่ก็ใช้ ให้ ช่วยงานบ้ านทันที บางครัง้ อยากนั่งพักก่อน แม่ก็จะบ่นตลอด รู้ สึกหงุดหงิดบางครัง้
โกรธมาก ไม่อยากพูดกับใครเลย มากไม่ชอบแต่ก็ต้องทา จากใบงานในครัง้ ที่ 5 สามารถแก้ โดยการ
เปลี่ยนความเชื่อว่าสิ่งที่แม่ให้ เราทาเป็ นการบริหารจัดการเวลาในตนเอง จัดระเบียบชีวิต
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นักเรี ยน B กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ เคยทะเลาะกับเพื่อนเป็ น
เรื่ องเข้ าห้ องปกครองเพราะว่าเพื่อ น ไม่แยกตัวออกจากกลุ่ม ตอนแรกอยู่เป็ นกลุ่มเดียวกัน พอขึ ้น
เทอม 2 เพื่อนเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มอื่น โกรธมาก ทะเลาะกันหนักมากถึงขัน้ ชกต่อ ยกันจนเข้ า ห้ อ ง
ปกครอง จากใบงานในครัง้ ที่ 5 สามารถเปลี่ยนความเชื่อได้ โดยคิดว่าการที่เพื่อนเปลี่ยนกลุ่มน่าจะ
เหตุผลที่จาเป็ น เราต้ องเปิ ดใจและยอมรับในเหตุผลของเพื่อนมากขึ ้น
นั ก เรี ย น C กล่ า วว่ า เหตุการณ์ ที่ทาให้ เ กิ ดอารมณ์ ด้า นลบ ตอนทางานกลุ่ม เป็ น
ปัญหาทุกครัง้ เพื่อนบางคนไม่ทา นัดก็ไม่ว่าง จะออกเงินอย่างเดียว ใจอยากออกเปลี่ยนกลุ่มมากแต่
ไม่สามารถทาได้ เพราะกลุ่มอื่นก็เต็มหมดแล้ วหรื อบางครัง้ พอจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่ อนก็จะไม่พอใจ ใช้
คาพูดว่าเราตลอด จากใบงานในครัง้ ที่ 5 เราต้ องเปลี่ยนความเชื่อว่าเพื่อนเอาเปรี ยบเรา เป็ นเราจะ
ได้ รับการฝึ กฝนมากยิ่งขึ ้น เราจะได้ เรียนรู้และเก่งขึ ้น
นักเรี ยน D กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ ชอบรู้ สึกเบื่อโลก บางครัง้
มีอาการอยากอยู่คนเดียว ถ้ าเพื่อนไม่สนใจก็จะเกดอารมณ์แบบเศร้ าเสียใจ ไม่อยากคุยกับเพื่อนเลย
จากใบงานในครัง้ ที่ 5 ต้ องเปลี่ยนความเชื่อว่าการที่เพื่อนไม่คยุ กับเราต้ องฟั งเหตุผลเพื่อนให้ มาก เรา
จะเข้ าใจเพื่อนเพิ่มมากขึ ้น บางครัง้ เพื่อนอาจจะแค่เหนื่อย
นักเรี ยน E กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ รู้ โกรธมาก ถ้ าเจอคนไม่มี
เหตุผล เคยเจอครูบางคนนัน้ สัง่ งานไว้ พอทาเสร็จส่งเรียบร้ อย งานไม่มี ครูบอกว่าไม่ได้ ส่ง ให้ เราไป
ทาใหม่ ไม่มีเหตุผลเลย รู้ สึกโกรธมากและไม่โอเคมาก จากใบงานในครัง้ ที่ 5 เปลี่ยนความเชื่อจาก
ครู ไม่เหตุผลเป็ น เราอาจจะส่งไม่ดี วางไว้ บนโต๊ ะ เราอาจจะแก้ ด้วยการไปขอครู หาบนโต๊ ะ ถ้ าหาไม่
เจอเราก็ทาส่งใหม่เป็ นการทบทวนความรู้
นักเรี ยน F กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ ทะเลาะกับแฟนบ่อยมาก
บางครัง้ เรื่ องเล็ก ๆ ก็จะทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าเราเคยจับได้ ว่าเขา เคยคุยกับคนอื่นในแบบชู้สาว
เป็ นความระหวาดระแวงไปหมด ก็เลยชอบโมโหและโกรธทุกที ที่เขาเล่นโทรศัพท์ แชทกับใครนาน ๆ
จากใบงานในครัง้ ที่ 5 ต้ องเปลี่ยนความเชื่อว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ถ้ าเรายังรักและ
ไว้ ใจเขาเราต้ องให้ โอกาสเขา
นักเรี ยน G กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ ชอบโมโหง่ายมากบางที
เบื่อตัวเองเหมือนกัน โกรธเพื่อน โกรธไปหมด เวลาโมโหจะไม่ให้ ใครมายุ่งเลย ต้ องอยู่คนเดียว ตอน
แรก ๆ ไม่เป็ นเลย มาเริ่ มเป็ นตอนอยู่ ม.3 รู้ สึกว่าสิ่งที่เพื่อนทาไม่ว่าจะเป็ นงานหรื ออะไรดูช้าไปหมด
ไม่โอเคเลย จากใบงานในครัง้ ที่ 5 อาจจะต้ อ งเปลี่ยนความคิดว่าการที่เพื่อ นทางานช้ า ไม่ทันใจ
อาจจะเป็ นนิสยั ในการทางานของเขา งานเสร็จทุกอย่างก็จะโอเค
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นักเรียน H กล่ าวว่ า เหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดอารมณ์ด้านลบ รู้สึกเสียใจที่ชีวิตนี ้ทาอะไร
ก็ไม่ค่อยสาเร็ จจะมีความรู้ สึกหรืออารมณ์นี ้เข้ ามาตลอดทุกทีที่เห็ นคนอื่นประสบความสาเร็ จ หลาย
คนก็ชื่นชม แต่ในใจเราก็อยากประสบความสาเร็จแบบนันบ้
้ าง แม่หรือคนอื่นก็จะมาชื่นชมบ้ าง
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิ ก แชร์ ป ระสบการณ์ ก ารเกิ ด อารมณ์ ด้ านลบของตนเอง และแลกเปลี่ ย น
กระบวนการการคิดวิเคราะห์กันมากขึ ้นสามารถสังเกตได้ จากสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นกัน
อย่างสร้ างสรรค์ตลอดการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้
3.ขัน้ สรุป
สมาชิกรวมทัง้ ผู้นากลุ่มร่ วมกันสรุ ปเนื ้อหา ที่ได้ รับจากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้
พบว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้ สมาชิกทุกคนได้ ฝึกวิเคราะห์ เหตุการณ์และสามารถรับรู้ และ
เข้ า ใจถึ ง กระบวนการการเกิ ด อารมณ์ ด้ า นลบ สามารถจั ด การกั บ อารมณ์ ด้ า นลบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกสามารถเรี ยนรู้ ทฤษฎี ABC ได้ ดีและสามารถนาไปวิเคราะห์อารมณ์ของตนเอง
ได้ และด้ วยพลวัตรกลุ่ม ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและกระบวนการคิดซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
ทาให้ สมาชิกสามารถนาข้ อมูลความรู้เหล่านี ้ไปประยุกต์ในชีวิตของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง เติมพลังด้ านบวกกับตนเอง
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
จากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่แล้ ว สมาชิกกลุ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึ ้น พฤติกรรมของ
สมาชิกมีการเตรี ยมความพร้ อม โดยมีการคาถามถึงการให้ คาปรึกษาในครัง้ ต่อไปถึงกิจกรรมที่ผ้ นู า
กลุ่มจะให้ ทาเป็ นอย่างไร
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการสัง เกตพบว่า สมาชิ ก กลุ่ม พร้ อมอย่า งเต็ ม ที่ ในการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม และ
สัมพันธภาพภายในกลุ่มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี การที่สมั พันธภาพภายในกลุ่มมีประสิทธิจะช่วยให้ การ
ให้ คาปรึกษากลุ่มสามารถดาเนินไปได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ ผู้นากลุ่มได้ นาเทคนิค ABC ของการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีเน้ นเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้ สมาชิกกลุ่มหาข้ อ ดีของเหตุการณ์ด้านลบที่เกิด
ขึ ้นกับสมาชิก คนละ 5 เหตุการณ์ เพื่อเป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
นักเรียน A กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) แม่ชอบดุ ชอบว่า พลังบวกคือ แม่เราเป็ นห่วง หวังดีและรักเรามากที่สดุ
2) รอรถ 2 แถวมาโรงเรี ยนนานมาก พลังบวกคือ เราจะได้ บริ หารจัดการเวลาให้ ดีมาก
ยิ่งขึ ้น เป็ นการฝึ กตนเอง
3) เพื่อนในกลุ่มไม่ช่วยทางาน พลังบวกคือ เราจะได้ ฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเอง มี
ความสามารถที่หลากหลาย
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4) ฝนตกตอนเลิกเรียน กลับบ้ านไม่ได้ พลังบวกคือ ได้ ใช้ เวลาอยู่กบั เพื่อนมากยิ่งขึ ้น
5) การบ้ านไม่เสร็จ เผลอหลับ พลังบวกคือ ต้ องฝึ กฝนและจัดการการทางานให้ ดีกว่านี ้
นักเรียน B กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) ทะเลาะกับเพื่อน พลังบวก คือ ต้ องเรียนการปรับตัวการรู้จกั ให้ อภัย และการขอโทษ
2) ไม่ได้ ทาการบ้ าน ทาการบ้ านไม่เสร็ จ พลังบวกคือ ต้ องรู้ จัก และใส่ใจในงานมากขึ ้น
กว่านี ้ งานจึงจะสาเร็จได้ ตามเป้าหมาย
3) ลืมของไว้ ที่บ้าน เช่น งานที่ต้องส่งวันนี ้แต่ลืมไว้ ที่บ้าน พลังบวกคือ เป็ นประสบการณ์
ครัง้ ต่อไปต้ องรอบคอบให้ มากกว่านี ้
4) เป็ นคนรู ปร่ างไม่ดี ไม่สวย พลังบวกคือ การที่เรารู ปร่ างไม่ดีแต่เราก็มีความสามารถ
แบบอื่นและสามารถมีความสุขได้
5) ตอนเช้ าตื่นสาย มาเรียนไม่ทนั พลังบวกคือ ต้ องฝึ กฝนตนเอง ต้ องมีความรับผิดชอบ
มากกว่านี ้
นักเรียน C กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) สุนขั ข้ างบ้ านทุกเช้ าก่อนออกจากบ้ านต้ องเห่าและวิ่งไล่กดั เสมอ พลังบวกคือ ได้ ออก
กาลังกายตอนเช้ า เพื่อสุขภาพที่ดี
2) แม่ให้ ซักผ้ า ทุกวัน แม่จะไม่ชอบให้ ใส่เสื ้อผ้ าซ ้า พลังบวกคือ ได้ ใส่เสื ้อภาพที่สะอาด
ปลอดภัย
3) บางครัง้ แม่ไม่ให้ เงินมาโรงเรี ยน เนื่องจาก วันนันแม่
้ ลืม พลังบวกคือ รู้ จักการเอาตัว
รอด และการอดออม
4) เรี ยนตกหลายวิขา พลังบวกคือ การวางแผน และความตังใจไม่
้
มากพอ ต้ องตังใจ
้
และใส่ใจกับการเรียนมากกว่านี ้
5) ครู ให้ การบ้ านเยอะมาก ทาไม่ทัน พลังบวกคือ ได้ ฝึกความอดทนต่อไปเราต้ องเจอ
กับงานที่หนักกว่านี ้มาก
นักเรียน D กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) เพื่อนชอบนัดทางานตอนเย็น ซึ่งเราต้ อ งรี บกลับบ้ าน พลังบวกคือ เราต้ อ งบริ หาร
จัดการเวลา และฝึ กความรับผิดชอบในทุกหน้ าที่ให้ ดีที่สุด
2) แม่ชอบว่า ถ้ าเรากลับบ้ านช้ า บางครัง้ เราต้ องทางาน พลังบวกคือ แม่เรารักและเป็ น
ห่วงเรามาก เราจึงต้ องโทรบอกก่อนเสมอ ฝึ กการดูแลใส่ใจความรู้สึกคนอื่น
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3) รอรถกลับบ้ านนานมาก ต้ องต่อหลายต่อ ทัง้ 2 แถว มอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง กว่าจะถึง
บ้ าน พลังบวกคือ มีเวลาในการอยู่กบั ตนเองมากยิ่งขึ ้น ได้ เดินทาง หาประสบการณ์
4) เคยกลับบ้ านแล้ ว ฝนตกเปี ยกหมดทังตั
้ วเลยตอนออกมายังไม่ตก ตกตอนนัง่ มอเตอร์
ไซด์รับจ้ างแล้ ว พลังบวกคือ ได้ กลับถึงบ้ านเร็ว ถ้ ารอฝนหายอาจจะกลับถึงบ้ านดึกมาก
5) การบ้ านเยอะ ยิ่งตอนใกล้ สอบทางานจนบางครัง้ ยังไม่ได้ นอน พลังบวกคือ เราไม่
สามารถบริหารจัดการเวลาได้ ดี ต้ องพัฒนาการบริหารจัดการเวลาของตนเอง
นักเรียน E กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) เวลาที่เราแสดงความคิดเห็นในห้ องเรี ยน เพื่อนจะชอบมองและหาว่าเราแกล้ งถาม
อาจารย์ให้ อาจารย์สนใจ พลังบวก คือ เราเป็ นคนกล้ าแสดงออกเพื่อนอาจจะไม่เข้ าใจแต่อย่างน้ อย
เพื่อนบางคนอาจจะสงสัยเหมือนเราแต่ไม่กล้ าถามเราจึงเป็ นตัวแทนเพื่อนได้
2) แม่ ใ ห้ เ งิ น มาโรงเรี ย นน้ อ ยมาก ต้ อ งใช้ อ ย่ า งประหยัด มาก พลัง บวกคื อ เราจะ
กลายเป็ นที่สามารถบริหารจัดการการใช้ เงินได้ อย่างคุ้มค่า ไม่ฟมุ่ เฟื อย
3) ทาเงินหายบ่อยมากเป็ นคนไม่รอบคอบ เก็บเงินไม่เป็ น บางวันหายหมดเลยต้ องเดิน
กลับบ้ าน พลังบวกคือ ฝึ กความรับผิดชอบ ต่อให้ เราทาเงินเราก็จะไม่ยืมเพื่อน เพราะถ้ ายืมเราก็ไม่
สามารถคืนเขาได้ ต้องรับผิดชอบตัวเอง เดินกลับบ้ านอดข้ าวไปกินข้ าวที่บ้าน
4) ชอบโดนเพื่อนแกล้ งเสมอ พลังบวกคือ เพื่อนน่าจะมีรักและความเอ็นดูเรา
5) ชอบนอนตื่นสาย เสาร์ -อาทิตย์ตื่นหลังเที่ยง แม่ก็จะปลุกตลอด เราก้ หงุดหงิด พลัง
บวกคือ แม่เป็ นห่วงอยากให้ เราตื่นเช้ ามีเวลาในการใช้ ชีวิตมากขึ ้น
นักเรียน F กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) ชอบเดินสะดุด ประตู ท่อน ้า ทุกทางที่สามารถสะดุดได้ พลังบวกคือ ต้ องฝึ กให้ เป็ น
คนมีสติสมาธิและฝึ กการสังเกตมากกว่านี ้
2) มาโรงเรี ยนสาย ต้ องวิ่ง ๆ เข้ าโรงเรี ยนเป็ นประจา พลังบวกคือ ได้ ออกกาลังกายทุก
เช้ า แต่การมาโรงเรียนเรียนสายเป็ นสิ่งไม่ดีได้ เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเวลาใหม่
3) แอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน โดนยึดโทรศัพท์ พลังบวกคือ การที่ครูยึดโทรศัพท์เป็ น
สิ่งที่ดีเราจะได้ ฝึกการใช้ ชีวิตที่ไม่มีโทรศัพท์ได้ คยุ กับเพื่อนมากยิ่งขึ ้น
4) รู้ สึกโดนเอาเปรียบเวลาซื ้อข้ าวที่โรงอาหาร โดนแซงคิว พลังบวกคือ คนที่แซงเขาคง
รีบมาก หรือไม่มีมารยาท แต่เราสามารถอดทนรอได้
5) ครู บางคนชอบให้ ช่วยงาน พิมพ์เอกสาร เรี ยงเอกสาร พลังบวกคือ ได้ ฝึกฝนตนเอง
และฝึ กความมีน ้าใจ
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นักเรียน G กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) โดนครูทาโทษด้ วยการดันพื ้น หากไม่นาหนังสือมาเรียน โดยเป็ นประจา พลังบวกคือ
ได้ ออกกาลังกายแต่ควรปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ มีความรับผิดชอบมากกว่านี ้
2) ไม่ชอบอาบน ้าเวลาอากาศหนาว พลังบวกคือ การอาบน ้าเย็นกาลังดีทาให้ สขุ ภาพดี
ผิวพรรณดี
3) เพื่อนไม่ชอบช่วยตอนทางานกลุ่ม พลังบวกคือ เราอาจจะบริหารไม่ดีให้ งานที่เขาไม่
ถนัด เราต้ องปรับงานลองหาวิธีอื่น ๆ
4) กลุ่มเพื่อนไม่สามัคคี ชอบทะเลาะกันในกลุ่ม พลังบวกคือ เราต้ องช่วยประสานงาน
ภายในกลุ่ม ฝึ กเราเป็ นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5) กลับบ้ านช้ ามาก รถติดหนักมาก พลังบวกคือ เปลี่ยนมาอยู่โรงเรียนใช้ เวลากับเพื่อน
ให้ มากขึ ้น ออกช้ าลงแต่รถไม่ติด
นักเรียน H กล่ าวถึงเหตุการณ์ ตัวอย่ างทัง้ 5 เหตุการณ์ ตามใบงาน ดังนี ้
1) การบ้ านเยอะ อีกทังยั
้ งต้ องฝึ กซ้ อมแข่งขันทุกเย็น พลังบวกคือ ได้ ประสบการณ์การ
ทางานที่มากยิ่งขึ ้น เป็ นคนที่มีความอดทน
2) เพื่อนไม่เลือกเข้ ากลุ่ม เป็ นคนเดียวที่ต้องหากลุ่มเพื่อนใหม่ ถ้ าสมาชิกเต็มแล้ ว พลัง
บวกคือ ได้ ร้ ูจกั เพื่อนกลุ่มอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
3) งานกลุ่มเพื่อนจะให้ เป็ นคนออกเงิน เพราะหาว่าเราไม่ทางาน พลังบวกคือ เราจะ
ได้ กลับมาวิเคราะห์ตนเองและทางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4) เป็ นคนที่ซือ้ ของกินเยอะมาก เกินความจาเป็ นเสียดายเงินมาก พลังบวกคื อ ได้ ร้ ู จัก
และประเมินความต้ องการของตัวเอง ให้ สามารถใช้ ได้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
5) แฟนขีห้ ึงมาก นิดหน่อยเล่นกับเพื่อนไม่ได้ เลย พลังบวกคือ แฟนรักและเป็ นห่วงเรา
มาก
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกจากการวิเคราะห์ในครัง้ แรกสมาชิกจะยังไม่เข้ าใจอย่างเต็ม หรือบางเหตุการณ์
สมาชิกต้ องใช้ เวลาคิดค่อนข้ างนาน แต่ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มทุกคนจะช่วยเสนอ
ความคิดเห็น ทาให้ เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
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3.ขัน้ สรุป
สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้คือ ในทุกเหตุการณ์ด้านลบย่อม
มีข้อดีอยู่ดงั นันเราควรสิ
้
่งต่าง ๆ ให้ เป็ น 2 ด้ านเสมอและนามาประยุกต์กบั การดาเนินชีวิตของตนเอง
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกสามารถหาข้ อดีของเหตุการณ์ด้านลบที่เกิดขึ ้น หากวันหนึ่งสมาชิกต้ องเจอกับ
เหตุการณ์ด้านลบสมาชิกจะสามารถประยุกต์ใช้ และหาข้ อดีของเหตุการณ์นนั ้ ๆ มาใช้ กับชีวิตของ
ตนเองได้ สมาชิกจะสามารถดาเนินได้ อย่างมีความสุข
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง ระดมสมองแก้ ปัญหา
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
หลังจากที่สมาชิกได้ รับการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ ที่แล้ ว สมาชิกได้ ฝึกกระบวนการคิด
และฝึ กการวิเคราะห์มากยิ่งขึน้ ในขัน้ นาในการให้ คาปรึ กษาครัง้ นีจ้ ึงเป็ นการฝึ กกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพื่อนนามาแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้น
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
เนื่องจากสภาพบรรยากาศวันทาการใหคาปรึ กษากลุ่มในวันนัน้ ฝนตก สมาชิกต้ อ ง
เดินทางมาโรงเรี ยนยากลาบากทาให้ สมาชิกมีอาการเหนื่อยและเปี ยกฝน ผู้นากลุ่มจึงเลื่อนเวลาใน
การดาเนินกิจกรรมออกไป 30 นาที เพื่อเพิ่มความพร้ อมให้ สมาชิกมากยิ่งขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ผู้น ากลุ่ม ได้ น าเทคนิ ค การแก้ ไ ขปั ญหา ตามทฤษฎี ก ารให้ ค าปรึ กษากลุ่ม แบบรู้ คิด
พฤติกรรมโดยให้ สมาชิกเลือกปั ญหา และระดมสมองในการช่วยกันวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา โดย
รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
จากประเด็นปั ญหาที่สมาชิกกลุ่มร่ วมกันนาเสนอ พบว่าปั ญหารที่เกิดขึ ้นและสมาชิก
กลุ่มได้ ทาการวิเคราะห์แล้ วพบว่า ปัญหางานการบ้ านเยอะไม่สามารถจัดการปัญหาและงานที่เข้ ามา
ได้ จากการระดมสมองในการแก้ ไขปั ญหา พบว่า ปั ญหาเกิดจากการแบ่งเวลา ใช้ เวลาไปกับการทา
กิจกรรมอย่างอื่นและไม่ทาการบ้ านตังแต่
้ ตอนเริ่ มต้ นสั่งงาน ขาดการวางแผนที่ดี ดังนันแนวทางการ
้
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แก้ ไขปัญหาจากการที่สมาชิกได้ ร่วมกันวิเคราะห์พบว่า ต้ องทาตารางแบบแผนการใช้ ชีวิตในแต่ละวัน
และเสนอให้ มีสมุดจดการบ้ าน เพื่อนเป็ นการตรวจเช็คภาระงานจากครู ว่าเราทาไปถึงขัน้ ตอนไหน
และอันไหนทาเสร็จแล้ ว
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทกุ คน
3.ขัน้ สรุป
สมาชิกเกิดการระดมสมองเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น และสามารถคัดเลือกวิธีการที่มี
ประสิทิภาพมากที่สดุ ในการแก้ ไขปัญหา
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกเกิดกระบวนการในการวิเคราะห์แก้ ปัญหาต่างที่เข้ ามาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง ตัดสินใจที่เด็ดขาด
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกมีความพร้ อมในการให้ คาปรึกษา พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นคือสมาชิกเริ่มคิดรอบคอบ
มากยิ่งขึ ้นจากการที่ผ้ นู ากลุ่มใช้ คาถามเพื่อเป็ นพูดนาหรือตังค
้ าถามชวนคิด สมาชิกจะไม่รีบตอบแต่
จะใช้ เวลาในการคิดอย่างรอบคอบ
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมากบางท่านรู้ สึกมึ น หัวเนื่อ งจากอาการป่ วยแต่จ ากสอบถามแล้ ว พบว่า สามารถ
ดาเนินการให้ คาปรุกษากลุ่มต่อได้ อาการไม่เป็ นอุปสรรคต่อการให้ คาปรึกษากลุ่ม
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ผู้นากลุ่มได้ ประยุกต์ใช้ ทฤษี การให้ ให้ ปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริ ง โดยให้ สมาชิ ก
ทุกคนสามารถขอพรวิเศษได้ 1 ข้ อนักเรียนจะขออะไรและเพราะ โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
นั ก เรี ย น A กล่ า วว่ า ขอให้ ค รอบครั ว ตนเองมี ค วามสุ ข ตลอดไป แม้ จ ะไม่ มี พ่ อ
เหมือนกับครอบครัวคนอื่น แต่ก็อยากให้ แม่มีความสุขไม่ต้องเหนื่อยทางานหนัก
นั ก เรี ย น B กล่ า วว่ า ขอให้ มี เ งิ น เยอะ เพราะเงิ น ก็ ส ามารถท าให้ เ ราสบายและมี
ความสุขได้ ถ้ ามีเงินอยากไปเที่ยวไกล ๆ อยากไปเที่ยวต่างประเทศ
นักเรียน C กล่ าวว่ า ขอให้ โลกนี ้ไม่มีการสูญเสีย ตอนนี ้รู้สึกว่าการสูญเสีย เราสามารถ
รับได้ และไม่พร้ อม อยากให้ แม่และเราเป็ นอมตะ อยู่ด้วยกันอย่างนี ้ตลอดไป
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นักเรียน D กล่ าวว่ า ขอให้ มีบ้านหลังใหญ่ อยากมีบ้านหลังใหญ่ ไม่เหมือนตอนนี ้ต้ อง
เช่าบ้ านอยู่ มีรายจ่ายไม่พอกับรายรับ
นักเรียน E กล่ าวว่ า ขอให้ ตวั เองรวย และมีเงินทองใช้ เท่าไหร่ก็ไม่หมด ถ้ ามีเงินจะของ
ทุกอย่างได้ จะซื ้อบ้ านใหม่ ซื ้อรถ จะเอาญาติที่ต่างจังหวัดมาอยู่รวมกันให้ หมดทุกคน เป็ นครอบครัว
ใหญ่
นักเรี ยน F กล่ าวว่ า ขอให้ ตัวเองย้ อนเวลาได้ อยากกลับไปตอนที่ตนเอง มีครอบครัว
อยู่พร้ อมกันทุกคน ตอนนี ้รู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตเวลาที่เราท้ อแท้ จะได้ มีกกาลังใจ
นักเรี ยน G กล่ าวว่ า อยากมีน้อง จะน้ องสาวหรื อน้ องชายก็ได้ ตอนนี ้เหมือนแบกรับ
ปั ญหา แบกรับความอยู่คนเดียว รู้ สึกเหนื่อยและไม่อยากต้ องใช้ ชีวิตแบบนี ้เลย ไม่มีใครให้ คุยใน
ปัญหาที่เกิดขึ ้น
นักเรี ยน H กล่ าวว่ า ขอให้ เรี ยนเก่ง มีอนาคตที่ดี อยากให้ มีงานทาที่มนั่ คง ทุกคนจะ
ได้ ไม่ต้องลาบาก ได้ รับราชการ แม่จะได้ ร้ ูสึกภูมิใจ
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความรู้ สึกร่ วมกันและให้ กาลังใจซึ่งกันละกัน หากเห็นสมาชิก
ท่านใดเริ่มมีอารมณ์หรือความรู้สึกในด้ านลบจะเกิดการให้ กาลังใจซึ่งกันละกัน
3.ขัน้ สรุป
สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้คือ สมาชิกได้ ทราบถึงความต้ องการ
ของตนเองและเข้ าใจความรู้ สึกของตนเองมากยิ่งขึ ้น และเป็ นการสร้ างสัมพันธ์ที่ดี รวมทังได้
้ รับแนว
ทางการแก้ ไขปัญหาจากสมาชิกท่าอื่น
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
จากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้เห็นได้ ชดั ว่าสมาชิกทุกคนให้ กาลังซึ่งกันละกัน ร่วมกันคิด
วิเคราะห์และหาทางออกของปัญหาร่วมกัน
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง การตังเป้
้ าหมาย
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ผู้นากลุ่มยา้ กับสมาชิกทุกคนในเรื่ อ งของกฎกติกา และการรักษาความลับ สมาชิก
เข้ าใจพร้ อมรับการปฏิบตั ิตามอย่างดี
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกทุกคนมีความพร้ อมและตังใจด
้ าเนินการให้ คาปรึ กษากลุ่มครัง้ นี ้อย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
ผู้นากลุ่มได้ นาเทคนิค WDEP ของทฤษฎีการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง มา
ประยุกต์ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่ม โดยสมาชิกตังเป้
้ าหมายหลักและเป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาวเพื่อนไปถึงเป้าหมายหลักที่ตงไว้
ั ้ โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
นั ก เรี ย น A กล่ า วว่ า เป้ า หมายหลัก คื อ การเรี ย นให้ จ บหางานท ามี ร ายได้ ช่ ว ย
ครอบครัว
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ทาการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่จ ะทาหลังจากเรี ยนจบ
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
- เป้ า หมาย ระยะกลาง คื อ หลัง จากทราบข้ อ มูล แล้ ว ต้ อ งพัฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการไปประกอบอาชีพนันได้
้
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- เป้ า หมาย ระยะยาว คื อ สามารถประกอบและมี ร ายได้ เ ข้ า มาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้
ครอบครัวได้ สบายขึ ้น
นักเรียน B กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ รับราชการเป็ นครูสอนวิชาดนตรี
- เป้ า หมาย ระยะสัน้ คื อ ศึ ก ษาหาข้ อ มูล ในการเป็ น ครู ด นตรี ต้ อ งสอบและเรี ย น
อะไรบ้ างรวมถึงมหาวิทยาลัยที่เปิ ดหลักสูตร
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ วางแผนในการอ่านหนังสือ และสะสมเกรดเฉลี่ยให้ เพียงพอ
ในการเข้ าสู่สาขาดนตรี รวมทังตารางการฝึ
้
กฝนเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถทางด้ านดนตรี
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ ได้ เรี ยนสาขาที่สามารถสอบครู ดนตรี ได้ และวางแผนการ
ดาเนินชีวิตในการอ่านหนังสือเตรียมสอบครู
นักเรียน C กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ รับราชการตารวจ
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ตังใจศึ
้ กษาหาหนังสือเตรียมสอบเข้ าโรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
แนวทางในการไปสู่อาชีพนัน้
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ วางแผนกาหนด สร้ างตารางเวลา ในการบริหารจัดการเวลา
ของตนเอง ฝึ กฝนทาแบบทดสอบให้ มาก
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สามารถสอบเข้ าโรงเรียนนายร้ อยตารวจได้ และศึกษาจนจบ
ออกมาประกอบอาชีพตารวจได้
นักเรียน D กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ เป็ นพยาบาล ได้ ดแู ลคนอื่น
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลทังหมด
้
ทังเรื
้ ่องงานอุปสรรค
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ลักษณะงานที่นอกเหนือจากการดูแลคนอื่น
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ จัดตารางแผนการดาเนินชีวิต และหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
วิชาที่ใช้ ในการเข้ าสู่อาชีพนี ้ต้ องสอบอะไร ใช้ คะเท่าไหร่อย่างไร
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สอบติดสาขาพยาบาล เรี ยนให้ จ บ ได้ เป็ นพยาบาลตามที่
ต้ องการ
นักเรียน E กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ เป็ นเจ้ าของธุรกิจเปิ ดร้ านขายกาแฟ
- เป้ า หมาย ระยะสั น้ คื อ ศึ ก ษาการลงทุ น เงิ น ทุ น ที่ ต้ อ งใช้ ท าเลการขาย และ
ประสบการณ์จากผู้ที่เคยลงทุนมาก่อน
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ เริ่ มวางแผนการออมเงิน จานวนเงินที่ต้อ งออมในแต่ละ
เดือนและวิธีการหารายได้ เพิ่มเติม
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- เป้ า หมาย ระยะยาว คื อ สามารถลงทุน เปิ ด ร้ านกาแฟ พร้ อมทัง้ ศึ ก ษาการสร้ าง
การตลาดให้ กบั ร้ านกาแฟ ให้ สามารถทารายได้ จนติดตลาด
นักเรียน F กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ อยากเป็ นนักแสดง หรืออยู่ในวงการบันเทิง
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ศึกษาเส้ นทางการเข้ าสู่วงการบันเทิง ยกตัวเช่น เรี ยนคณะ
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าสู่วางการบันเทิง
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ กาหนดแนวทางและสาขาที่เราสนใจ หากิจกรรมที่สามารถ
แสดงออก รวมทังสามารถน
้
าไปเป็ นผลงาน ในการยื่นเข้ าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สามารถเรียนจบ สมัครงานทุกงานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง
นักเรียน G กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ อยากเป็ นผู้พิพากษา อยากเรียนด้ านกฎหมาย
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ ต้ องศึกษาข้ อมูล แนวทางการประกอบอาชีพ และวางตาราง
ชีวิตในการจัดสรรเวลา อ่านหนังสือเตรี ยมตัว
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ ต้ องอ่านหนังสือและฝึ กทาแบบทดสอบที่ช่วยให้ เราสามารถ
เข้ าสู้มหาวิทยาลัยที่เราตังใจไว้
้ ได้ เพราะจะเป็ นก้ าวแรกที่เราสามารถส่าชีพที่ฝันได้
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ หลังจากเข้ ามหาวิทยาลัยแล้ วต้ องเป็ นทนาย สอบเรี ยนเนติ
บัณฑิตต่อ เพื่อเตรี ยมตัวสอบเข้ าสู่อาชีพผู้พิพากษา
นักเรียน H กล่ าวว่ า เป้าหมายหลักคือ รับราชการครู เป็ นครูสอนวิชาสังคม
- เป้าหมาย ระยะสัน้ คือ สอบถามข้ อมูลจากครูสงั คมถึงเนื ้อกระบวนการ ที่สามารถมา
เป็ นครูสงั คมได้
- เป้าหมาย ระยะกลาง คือ วางแผนแนวทางการเตรี ยมตัว ทัง้ คะแนนที่ใช้ การอ่าน
หนังสือ ตารางชีวิต เพื่อกาหนดให้ เราสามารถจัดการตนเองได้
- เป้าหมาย ระยะยาว คือ สอบเข้ าสาขาที่สามารถสอบครู สังคมได้ และต้ อ งศึกษา
เกี่ยวกับเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพให้ ละเอียด
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สมาชิกเกิดกระบวนการคิด การวางแผนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนเองตัง้ ไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ขัน้ สรุป
จากการให้ คาปรึ กษากลุ่มในครัง้ นีน้ ักเรี ยนสามารถวางแผนไปสู่เป้าหมายที่สมาชิก
กาหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
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สรุปผลการให้ คาปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่ เลีย้ งเดี่ยว

เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ สิ ้นสุดกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่ม
สถานที่ ห้ องแนะแนว โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
ผลการดาเนินงาน
1.ขัน้ นา
1.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ในขันน
้ าสมาชิกุกคนมาพร้ อมเต็มที่ที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ สุดท้ ายอย่างตังใจ
้ ผู้นา
กลุ่มกล่าวว่าครัง้ เป็ นการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ สุดท้ าย สมาชิกหลายท่านกล่าวว่า อยากมีกิจกรรม
แบบนี ้อีก สนุกมากและมีความสุขมาก
1.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
จากการให้ คาปรึ กษากลุ่มพบว่า สมาชิกสามารถปรับตัวได้ ดีมากยิ่งขึน้ จากใบหน้ า
สมาชิกทุกคนดูสดชื่น มีกาลังใจในการใช้ ชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและเทคนิคการให้ คาปรึกษา
กลุ่ม
สมาชิกกลุ่มเขียนกระดาษรู ปหัวส่งต่อ กาลังให้ เพื่อ นสมาชิกกลุ่มด้ วยกัน ทุกคนตัง้ ใจ
และ การแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียนนัน้ มีความสุข ยิ ้มและเล่นกับสมาชิกท่านอื่นไม่มีความ
กังวล และดูผ่อนคลายมากกว่าในการให้ คาปรึกษากลุ่มครัง้ แรก
2.2 ข้ อสังเกตการเข้ าร่ วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
นักเรียนร้ องไห้ ด้วยความยินที่ ร่วมกระบวนการให้ คาปรึกษากลุ่มในทุกครัง้ ร่วมทังเป็
้ น
สัมพันธภาพนอกห้ องเรียนเป็ นเพื่อนกลุ่มใหม่ที่ดีต่อกัน
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3.ขัน้ สรุป
จากการให้ คาปรึกษากลุ่มในครัง้ นี ้พบว่าสัมพันธภาพภายในกลุ่มอยู่เกณฑ์ดีมาก มี
การให้ กาลังใจ แลกเปลี่ยนกัน และจากการสอบถามพบว่านักเรี ยนยินดีและดีใจที่ได้ มีเพื่อนที่มี
ความรู้คล้ ายกัน เข้ าใจกันเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
4. การประเมินผลการให้ คาปรึกษา
สมาชิกเกิดการพัฒนาความหยุ่นตัวมากยิ่งขึ ้นหลังจากการได้ รับการให้ คาปรึ กษา
กลุ่มที่ผ่านมาจากคะแนนของแบบวัดความหยุ่นตัว

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
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