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การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มี
ต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้ า ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ วัยรุ่ นซึ่งมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 15-18 ปี เป็ นนักเรี ยนที่
กําลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งมีคะแนนประเมิน
ภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน และวัยรุ่ นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า
CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) ตาม
ความสมัครใจเข้ าร่ วมการวิจัย รวมเป็ นจํานวน 16 คน จากนัน้ สุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยแต่ละกลุ่ม มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะ
ซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คนและมีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4
คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลองจะเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ 1) แบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D 2) แบบวัดความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่ น 3) โปรแกรมการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า การวิจยั เป็ นรู ปแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั จะใช้
การวิเคราะห์เนื ้อหาและสรุ ปข้ อมูล (content analysis) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การ
ทดสอบค่า t แบบกลุม่ ตัวอย่างสองกลุม่ ไม่เป็ นอิสระกันและสองกลุม่ เป็ นอิสระกัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ าง
ขึ ้น จํานวน 12 ครัง้ ใช้ เวลาในการเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ ละ 1.30 ชัว่ โมงถึง 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5 วัน รวม
23 ชัว่ โมง โปรแกรมประกอบด้ วยรายละเอียด 4 ด้ าน ได้ แก่ หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ และ
การประเมินผล โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มสามารถเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่ม

เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า และวัยรุ่ นทัว่ ไปได้ เนื่องจากผู้วิจยั ได้ สร้ างโปรแกรมที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา รวมถึงเนื อ้ หา วิธีการ และระยะเวลาที่ ใช้ ในการจัดโปรแกรม ยังเป็ น
ช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าต่อไปได้
2. วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าที่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุม่ ทดลอง ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม และกลุม่ ควบคุม มีความฉลาดทางสังคมหลังการทดลอง ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4. วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุม่ ทดลอง ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีภาวะซึมเศร้ าหลังการทดลอง ตํ่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคั
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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The objectives of this research were to develop a group counseling program for
adolescents who were at risk as depression, and to study the effects of that program. The sample in
the research was 16 adolescent boys and girls between the ages 15 and 18 . They were 4th grade
students from Bodindecha (Sing Singhaseni) school. 8 of them had a Center for Epidemiologic
Studies Depression (CES-D) assessment score higher than 22 and 8 of them lower than 22. For the
research, we used the purposive selection method with willing participants. For the research process,
we used the simple random sampling method dividing into 2 groups equally, with 4 experimental
group and control group members. Each group had 4 members who got the highest scores and the
lowest scores from the CES-D depression assessment. The experimental group joined the group
counseling program.
The research instruments were the CES-D depression scale test , a Social intelligence test and The
group counseling program. The type of research design was Quasi-experimental research which
analyzes the quantitative data from the documents, observation and interview. The researcher used
content analysis and summarized the data for content validity. SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) software was used to analyze the data by T test for both Dependent group and
Independent group.
The Research found that The test group counseling program organized 12 events with 4
domain topics: program, purposes, procedures, and evaluation. Programs took 1 and half hour to 2
hours per time and took place for 5 days, in 23 hours total. The result show that the group counseling
program can enhance the social intelligence of adolescents who were at risk as depression because
the quality of the program related to the objectives as development including contents, methods and
period of time. The program was suitable for developing the adolescents who were at risk as
depression.
After the group counseling program finished, adolescents had higher social intelligence
than before they join of the program at 0.01 level of statistical significance. After the group counseling
program finished, the social intelligence of adolescents at risk as depression in the experimental
group and control group showed no difference at .05 level of statistical significance. After the group
counseling program finished, adolescents had less depression than before they joined the program at
0.05 level of statistical significance.

