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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม 2) ศึกษาคุณลักษณะทางจิตมิติของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจิตวิทยาที่ก าลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 
และชั้นปีที่ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
มนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต แบบวัดสมรรถนะผู้ให้
การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบวัด และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดสมรรถนะการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมฯ ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนก 
รายข้อจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ตั้งแต่ 0.30 – 0.57  
มีค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.90 และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
โดยพิจารณาจากความเที่ยงตรงแบบลู่เข้า และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 633.28, df = 587, p-value = 0.09, GFI = 0.93, 
AGFI = 0.92, CFI = 1.00, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.01, CN = 467.06) สรุปได้ว่า แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพเชื่อถือได้ และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเหมาะสมในการใช้ประเมินสมรรถนะ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยาและเป็น 
ข้อมูลที่มปีระโยชน์เพ่ือใช้เสริมสร้างให้นักศึกษาจิตวิทยาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
มนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมต่อไป 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ความเป็นธรรมทางสังคม นักศึกษาจิตวิทยา 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop a Humanistic Counseling 
Competencies for Social Justice Scale, and 2) to study psychometric properties of a Humanistic 
Counseling Competencies for Social Justice Scale. Research samples were 450 bachelor’s 
degree students who study psychology courses in year 3 and year 4, in the program regulated 
by the Office of Higher Education Commission, which operate under provinces in Bangkok 
Metropolitan Region. The research tools used were a Humanistic Counseling Competencies 
for Social Justice Scale, a Life-Congruence Scale, The Sexual Orientation Counselor 
Competency Scale, and Economical Behaviors Questionnaire. The statistical methods used to 
analyze the research data reliability and validity were research scales and confirmatory factor 
analysis: CFA. The research results was that a Humanistic Counseling Competencies for Social 
Justice Scale, after having been approved by 3 experts, shows the index of item-operational 
definition congruence between 0.67 - 1.00, item-total correlation from 0.30 - 0.57, Cronbach’s 
Alpha-Coefficient is 0.90, and construct validity was estimated by convergent validity and 
confirmatory factor analysis which indicated that the structural model was fit to the empirical 
data with goodness of fit statistics. (2= 633.28, df = 587, p-value = 0.09, GFI = 0.93, AGFI = 
0.92, CFI = 1.00, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.01, CN = 467.06) . The study can be concluded that 
the scale is reliable and valid as well as consistency with the related theory that can be used 
as an indicator to evaluate the efficacy of Humanistic Counseling Competencies for Social 
Justice of Psychology Students, and also has useful information which will help develop 
psychology students to be competent humanistic counselors who advocate social justice. 
 
Keywords: Humanistic Counseling Competencies, Social Justice, Psychology Students 

  

                                                           
4 PhD Candidate, Program in Applied Psychology, Concentration Area in Counseling Psychology, Behavioral 
Science Research Institute, Srinakharinwirot University.  
5 Lecturer, Dr., Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University. 
6 Asst. Prof. Dr., Faculty of Education, Srinakharinwirot University. 



 
 มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 21 ฉบับท่ี 2 

 

 
 

141 

บทน า 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม เป็นกลุ่มแนวคิดหนึ่งทางการปรึกษาที่มีความร่วมสมัย เนื่องจาก  

มีการผสมผสานทั้งแนวคิดเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัด (Harber, 2002) ประกอบกับเป็นแนวคิดที่มุ่งท าความ
เข้าใจในประสบการณ์ของบุคคล และมองว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง จึงสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความงอกงามได้ ซึ่งผู้ให้การปรึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการปรึกษา โดยการยอมรับในตัวผู้รับการปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข การช่วยให้ผู้รับ
การปรึกษาได้เข้าใจตนเอง สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เกิดการเห็นคุณค่าในตนมากขึ้น จึงช่วยให้
บุคคลจัดการกับปัญหาของตนได้ เป็นต้น (Chopra, 2017; Sammons, n.d.) ดังนั้น การที่ผู้ให้การปรึกษามี
ความสามารถในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมจึงมีความจ าเป็น เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวถือเป็นแก่น
ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

เมื่อศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาผลของกระบวนการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษย
นิยม แต่ยังไม่ค่อยพบงานวิจัยที่ศึกษาว่า สมรรถนะของผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมนั้นควรเป็น
เช่นใด สมรรถนะของผู้ให้การปรึกษานั้นประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง และการจะพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ให้การปรึกษาแนวมนุษยนิยมนั้นสามารถท าได้อย่างไร เพราะการศึกษาสมรรถนะของผู้ให้การปรึกษานั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาศาสตร์ทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้มีคุณภาพ  เนื่องด้วยผู้ให้การ
ปรึกษาที่ได้ผ่านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎี  ย่อมมีความเข้าใจในกระบวนการปรึกษา  
มีเจตคติที่ดีต่อการปรึกษา และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการปรึกษา จึงสามารถช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ (Farber, 2012)  

ส าหรับประเด็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนี้ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม มาผสานกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social justice)  
เนื่องด้วยไม่ค่อยพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมกับการสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมมารวมกัน ซึ่งการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม เป็นการท างานในระดับจิตใจ 
แต่ยังขาดการท างานในระดับสังคม จึงมีความจ าเป็นในการเติมเต็มช่องว่างทางองค์ความรู้ด้วยการบูรณาการ
แนวคิดของการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมขึ้น ซึ่งการผสานแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน จึงท าให้แนวคิด
ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมที่จัดเป็นคลื่นลูกที่สามของการปรึกษาและจัดเป็นทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบดั้งเดิม (Ratts & Pedersen, 2014, pp.23-24) สามารถท างานได้ในบริบทที่หลากหลายมากขึ้น 
จึงช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาได้ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว หรือชุมชนให้สามารถต่อสู้กับภาวะของ
การเลือกปฏิบัติและการถูกกดขี่ทางสังคมได้ โดยที่ผู้ให้การปรึกษาต้องมีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปรึกษา 
ได้แก่ ความรู้ เจตคติและทักษะ ซึ่งการที่ผู้ให้การปรึกษามีสมรรถนะดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อมุมมอง การ
วิเคราะห์และช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาได้ นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษายังมีบทบาทในการเอ้ืออ านวยให้ผู้รับการ
ปรึกษามีความรู้เกี่ยวกบับริบททางสังคมที่ความแตกต่างและความเหลื่อมล้ าส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล
ได้  (Quinn, 2012) สอดคล้ องกับ  งานวิ จั ยของ  Bhardwaj (2016) ที่ น าประ เด็ นของการปรึ กษา 
เชิงพหุวัฒนธรรมมาผสานกับการปรึกษาแบบการบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior 
Therapy) ซึ่งพบว่า การน าแนวคิดทฤษฎีการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมมาใช้ในบริบทของบุคคลที่มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา สังคม และเศรษฐกิจ สามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ตระหนัก และพัฒนา
ทางเลือกในการคิดและพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น โดยสรุป การที่ผู้วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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แนวมนุษยนิยม มาผสานกับความเป็นธรรมทางสังคมนั้น มีลักษณะที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่น าแนวคิดทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงพหุวัฒนธรรมมาผสานกับแนวคิดการปรึกษาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือช่วยเหลือ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการท าให้แนวคิดทฤษฎีการปรึกษาแบบดั้งเดิมสามารถท างานได้กว้างขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ยังขาดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะการปรึกษากับความเป็นธรรมทางสังคมที่ถือเป็นสมรรถนะของผู้ให้การปรึกษาที่ต้อง
ท างานในระดับสังคมด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคมนี้เป็นการตอบสนองการท างานในเชิงพหุคูณระดับสังคม และถือเป็นคลื่นลูกท่ีห้า
ของจิตวิทยาการปรึกษาที่การท างานเน้นระดับการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมร่วมด้วย  (Ratts & 
Pedersen, 2014, p. 28-29) และยังเป็นการสนองต่อแนวคิดของสหประชาชาติในการพัฒนาโลกภายหลังปี ค.ศ. 
2015 (Post-2015 Development Agenda) ที่มี เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืน  เรียกว่า Sustainable 
Development Goals (SDGs) ในประเด็นของความเท่าเทียมกัน อันได้แก่ ความเท่าเทียมทางสังคม ความเท่า
เทียมทางเพศ เป็นต้น (Aroonsrimorakot & Vajaradul, 2016, p. 2-3) 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบ 
ด้านเจตคติ และองค์ประกอบด้านทักษะ (Johnson & Kaslow, 2014, p. 75-77; Roth, Hill, & Pilling, 
2009) ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวมีลักษณะที่สอดคล้องกับสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้ให้การปรึกษา 
(American School Counselor Association: ASCA, 2012; Australian Psychological Society: APS, 
2012; Institute of Guidance Counsellors: IGC, 2016; Sperry, 2010) ทั้งนี้แบบวัดที่สร้างขึ้นจะสามารถ
ใช้ประเมินสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ซึ่งถือเป็นแก่นของการปรึกษา  และความเป็น
ธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความรู้เพ่ือช่วยเหลือและเยียวยาด้านจิตใจให้กับผู้รับ
การปรึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลเกิดความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวและตระหนักรู้เกี่ยวกับการถูกกด
ทับทางสังคม จึงช่วยให้มีพลังอ านาจในตนและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (Sakunpong, 2018) 
นอกจากนี้ การท าวิจัยกับนักศึกษาจิตวิทยาย่อมเป็นการพัฒนาให้เกิดนักจิตวิทยาการปรึกษารุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพในการด าเนินชีวิตและสามารถใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม  
 สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม  เป็นความสามารถของบุคคลที่ท าการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม อันประกอบด้วย การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ  
มีความอบอุ่นเป็นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ ยอมรับและไม่ตัดสินผู้รับการปรึกษา ตลอดจนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม มีความเข้าใจในกระบวนการปรึกษา การมีเจต
คติที่ดีต่อการปรึกษา ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษา และมีความสามารถในการใช้ทักษะการ
ปรึกษาในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้ผู้รับการปรึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในตน เป็นต้น (Roth, Hill, & 
Pilling, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hill, Roth, and Cooper (2014) ที่กล่าวว่า สมรรถนะของผู้ให้
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษา 
นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสิ่งส าคัญที่ผู้ให้การปรึกษาควรมีเพ่ือให้การปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ความรู้ เจตคติ และทักษะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม หมายถึง 
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ความสามารถของผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ซึ่งแสดงออกโดยการมีความรู้ในแนวคิดทฤษฎี 
การมีเจตคติที่ดีต่อการปรึกษา และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการปรึกษาแนวมนุษยนิยม ที่มุ่งส่งเสริมหรือช่วยเหลือ
ผู้รับการปรึกษาให้เกิดการตระหนักรู้ สามารถยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีและส่วนที่บกพร่อง มีความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน เห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตนและมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางที่งอกงามข้ึน  
  

 2. ความเป็นธรรมทางสังคม 
 ความเป็นธรรมทางสังคม (Social justice) เป็นความเสมอภาค การได้รับโอกาส การได้รับการเคารพ
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน การมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยเสมอกันภายใต้สิทธิขั้น
พ้ืนฐาน เป็นต้น (Oxford English Dictionary, 2017; Vajanasara, 2012, p.19) ส าหรับความเป็นธรรมทาง
สังคมในมุมมองของนักจิตวิทยาการปรึกษานั้นไม่ได้มุ่งไปที่ประเด็นทางการเมืองหรือกฎหมาย แต่มุ่งเน้นที่การ
สร้างความเป็นธรรมในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคม เนื่องด้วยความไม่เท่าเทียมกัน หรือการเลือกปฏิบัติ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ (Bell, 1997; Chung & Bemark, 2012, as cited in Sakunpong, 
2018, p.150) ซึ่ งนักจิตวิทยาการปรึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาด้านจิต ใจ  
ท าการส่งเสริมให้บุคคลเกิดความเข้มแข็งและตระหนักรู้เกี่ยวกับการถูกกดทับทางสังคมที่ส่งผลให้บุคคล
กลายเป็นคนชายขอบ ขาดโอกาส ถูกเลือกปฏิบัติ ขาดสิทธิที่พึงมีพึงได้ และท าให้บุคคลเกิดปัญหาทางจิตใจ
และมีมุมมองต่อตนเองในเชิงลบ ดังนั้น การปรึกษาเชิงจิตวิทยานอกจากจะช่วยให้บุคคลสามารถตระหนักรู้ต่อ
ภาวะดังกล่าวแล้ว ยังช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว จัดการกับความทุกข์ที่ เกิดขึ้น และมีพลังอ านาจ 
(Empowerment) ในการด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข (Ratts & Pedersen, 2014, p.52; Sakunpong, 2018) 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางจิตมิติของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคมแล้วจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างต่อไป  
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาจิตวิทยาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  3 และชั้นปีที่  4  
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
และมหาวิทยาลัยของรัฐ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้นักศึกษาจิตวิทยาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ในการปรึกษา โดยผ่านการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาแล้ว  
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาจิตวิทยาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
และมหาวิทยาลัยของรัฐ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2 จังหวัด ๆ ละ 2 แห่ง รวม 4 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของ 
Comrey and Lee (1992) ที่ได้เสนอขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ จ านวน 
300 คน ถือว่าดี (as a good) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 450 คน ซึ่งมีความเหมาะสม
ตามเงื่อนไขในการวิเคราะห์องค์ประกอบข้างต้น ทั้งนี้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) พิจารณามหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเขตการ
ปกครอง ซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจงเป็นจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) อยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าจังหวัดอ่ืน 
 2) พิจารณามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ที่มีการเปิดสอน
ในรายวิชาการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จึงได้มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ตามรายละเอียดข้างต้น 
 3) คัดเลือกนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ เกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาแล้ว จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
จ านวนทั้งสิ้น 450 คน  
 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  
จ านวน 36 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้วัดสมรรถนะต่าง ๆ ใน 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะ
ด้านเจตคติ และสมรรถนะด้านทักษะ โดยแบบวัดทั้ง 3 ด้านเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ได้แก่ จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง ไม่ค่อยจริง และไม่
จริงเลย ซึ่งการให้คะแนนส าหรับข้อค าถามทางบวกให้ 1 คะแนน ส าหรับการตอบไม่จริงเลย ไปจนถึง 5 คะแนน 
ส าหรับการตอบจริงมากที่สุด ส่วนข้อค าถามทางลบให้ 1 คะแนน ส าหรับการตอบจริงมากที่สุด ไปจนถึง  
5 คะแนน ส าหรับการตอบไม่จริงเลย โดยนักศึกษาจิตวิทยาที่ได้คะแนนรวมสูงแสดงถึงการมีสมรรถนะการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมสูงกว่านักศึกษาจิตวิทยาที่ได้คะแนนต่ ากว่า  
  

 2.2 แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต (Life Congruence Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตของ Srikosai and Taweewattanaprecha (2012) ที่พัฒนาขึ้นเป็นฉบับ
ภาษาไทย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย ไม่มีความเห็น (ก้ ากึ่ง) เห็นด้วยเล็กน้อย เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 21 
ข้อ ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มิติด้านการมีสัมพันธภาพกับตนเองและจิตวิญญาณเบื้องสูงในด้านบวก 
(Spiritual dimension) มิติด้านการเชื่อมโยงกับตนเองและผู้อื่น (Intrapsychic-Interpersonal dimension) 
มิติด้านการเชื่อมโยงกับขุมทรัพย์ภายในตนเอง (Internal resources dimension) และ มิติด้านการเชื่อมโยง
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กับผู้ อ่ืนและบริบท ( Interpersonal dimension) ทั้งนี้  แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตทั้ง 4 
องค์ประกอบนี้ มีความสอดคล้องกับความสอดคล้องกลมกลืน (Congruence) ตามแนวคิดของซาเทียร์  
ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่อิงทฤษฎีการปรึกษาแบบบูรณาการฯ ที่
จัดขึ้นให้นักศึกษาจิตวิทยาในระยะต่อไป และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืน
ของชีวิตไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาจิตวิทยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 คน และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.82 
  

 2.3 แบบวัดสมรรถนะผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบวัดสมรรถนะ
ผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศของ Sakunpong (2019) ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 7 ระดับ ได้แก่ ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง จริงบางส่วน ค่อนข้างจริง จริง และจริง
ที่สุด จ านวน 29 ข้อ ซึ่งการให้คะแนนส าหรับข้อค าถามทางบวกให้ 1 คะแนน ส าหรับการตอบไม่จริงเลย  
ไปจนถึง 7 คะแนน ส าหรับการตอบจริงที่สุด ส่วนข้อค าถามทางลบให้ 1 คะแนน ส าหรับการตอบจริงที่สุด  
ไปจนถึง 7 คะแนน ส าหรับการตอบไม่จริงเลย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดสมรรถนะผู้ให้ 
การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาจิตวิทยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 
คน และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.76 
  

 2.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ประหยัดของ Jantipwong (2005) ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่  
ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง และปฏิบัติทุกครั้ง จ านวน 20 ข้อ ซึ่งการให้
คะแนนส าหรับข้อค าถามทางบวกให้ 1 คะแนน ส าหรับการตอบไม่เคยปฏิบัติ ไปจนถึง 5 คะแนน ส าหรับการ
ตอบปฏิบัติทุกครั้ง ส่วนข้อค าถามทางลบให้ 1 คะแนน ส าหรับการตอบปฏิบัติทุกครั้ง ไปจนถึง 5 คะแนน 
ส าหรับการตอบไม่เคยปฏิบัติ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัดไป
เก็บข้อมูลกับนักศึกษาจิตวิทยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 คน และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.75 
 

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมของนักศึกษาจิตวิทยา มาหาความสัมพันธ์กับแบบวัด 3 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของ
ชีวิต แบบวัดสมรรถนะผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ประหยัด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบลู่เข้า (Convergent validity) และความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant validity) ต่อไป 
 

 3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 3.1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษย
นิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาจิตวิทยา และท าการสังเคราะห์นิยาม
ปฏิบัติการของสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมว่าหมายถึง 
ความสามารถของนักศึกษาจิตวิทยาในการแสดงออกถึงการมีความรู้ในแนวคิดทฤษฎีการปรึกษา การมีเจตคติ
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ที่ดีต่อการปรึกษา และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการปรึกษาแนวมนุษยนิยม ที่มุ่งสร้างสัมพันธภาพ ช่วยเหลือและ
เอ้ืออ านวยให้ผู้รับการปรึกษายอมรับ เข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตและการกระท า
ของตน โดยมุ่งพัฒนาตนได้ตามศักยภาพ และมีความตระหนักรู้ถึงประเด็นการกดขี่ทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุที่
น าไปสู่ปัญหาทางจิตใจ อันส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและความงอกงามในชีวิตได้ 
 

 3.2 น าแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมที่
สร้างขึ้นจ านวน 36 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) พบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามปฏิบัติการ ( Index of item objective 
congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 พบข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 36 ข้อ ประกอบด้วยข้อ
ค าถามเชิงบวก 31 ข้อ และข้อค าถามเชิงลบ 5 ข้อ 
 

 3.3 น าเสนอเค้าโครงการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามเอกสารรับรองเลขที่ SWUEC/X-265/2561  
 

 3.4 น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยื่นเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้า
เก็บข้อมูลกับนักศึกษาจิตวิทยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง โดยผู้วิจัยน าแบบวัดสมรรถนะ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา แบบวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนของชีวิต แบบวัดสมรรถนะผู้ ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ  และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 450 คน 
 

 3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบวัด 
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงแบบลู่เข้า (Convergent validity) และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant validity) 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์รายข้อ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อจากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด (Item-total correlation) โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกเกินกว่า 0.20 ผลการวิเคราะห์พบว่า  
ข้อค าถามทั้ง 36 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด  
ตั้งแต่ 0.30 – 0.57 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 2. การวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.90 
 

 3. การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ผู้วิจัยได้ท า
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือ
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สร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมที่มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านเจตคติ และองค์ประกอบด้าน
ทักษะ จ านวน 36 ข้อ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
มนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงใน
ตาราง 1 
 

ตาราง 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม (n = 450) 

ดัชนี เกณฑ ์ โมเดลหลังปรับ ผลประเมิน 
2 (df) - 633.28 (587)  
p-value   0.05 0.09 ผ่านเกณฑ ์
2/df  3.00 1.08 ผ่านเกณฑ ์
GFI  0.90 0.93 ผ่านเกณฑ ์
AGFI  0.90 0.92 ผ่านเกณฑ ์
CFI  0.90 1.00 ผ่านเกณฑ ์

SRMR  0.05 0.05 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA  0.05 0.01 ผ่านเกณฑ ์

CN  200 467.06 ผ่านเกณฑ ์
 

 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม พบว่า ค่าดัชนีต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทาง
สถิติ (Wiratchai, 1999) ซึ่งแสดงว่าโมเดลการวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบนั้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ค่าไคสแควร์ (2) เท่ากับ 633.28 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 587 ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value) เท่ากับ 0.09 และอัตราส่วนระหว่างค่าไคสแควร์ (2) และค่าองศาอิสระเท่ากับ 1.08 ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.93 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 ดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.05 ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.01 และมีค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (CN) เท่ากับ 467.06 ซึ่งดัชนีทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันว่า โมเดล
นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม 

ข้อค าถาม 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

R2 
L SE t  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่หนึ่ง 
ด้านที่ 1 ความรู้  
 ข้อค าถามที่ 1 0.28 - - 0.47 0.22 
 ข้อค าถามที่ 2 0.22 0.04 5.42 0.32 0.10 
 ข้อค าถามที่ 3 0.37 0.05 7.71 0.55 0.30 
 ข้อค าถามที่ 4 0.48 0.06 8.42 0.67 0.45 
 ข้อค าถามที่ 5 0.31 0.04 7.09 0.47 0.22 

  ข้อค าถามที่ 6 
 

0.22 0.04 5.67 0.34 0.12 
  ข้อค าถามที่ 7 0.42 0.05 7.85 0.56 0.32 

 ข้อค าถามที่ 8 0.25 0.04 5.92 0.36 0.13 
 ข้อค าถามที่ 9 0.46 0.06 7.19 0.57 0.32 
 ข้อค าถามที่ 10 0.25 0.04 6.08 0.37 0.14 
 ข้อค าถามที่ 11 0.33 0.05 6.69 0.43 0.18 
 ข้อค าถามที่ 12 0.44 0.06 7.43 0.50 0.25 

 ด้านที่ 2 เจตคติ  
 ข้อค าถามที่ 1 0.18 - - 0.30 0.09 
 ข้อค าถามที่ 2 0.23 0.04 5.91 0.36 0.13 
 ข้อค าถามที่ 3 0.23 0.04 6.30 0.37 0.13 
 ข้อค าถามที่ 4 0.41 0.07 5.47 0.59 0.34 
 ข้อค าถามที่ 5 0.42 0.08 5.50 0.60 0.36 
 ข้อค าถามที่ 6 
 

0.42 0.08 5.50 0.60 0.36 
 ข้อค าถามที่ 7 0.38 0.07 5.34 0.53 0.29 
 ข้อค าถามที่ 8 0.54 0.10 5.61 0.70 0.50 
 ข้อค าถามที่ 9 0.44 0.08 5.49 0.60 0.35 
 ข้อค าถามที่ 10 0.45 0.08 5.53 0.61 0.38 

  ข้อค าถามที่ 11 0.51 0.09 5.60 0.65 0.42 
 ข้อค าถามที่ 12 0.36 0.08 4.78 0.38 0.15 
ด้านที่ 3 ทักษะ   
 ข้อค าถามที่ 1 0.53 - - 0.56 0.31 
 ข้อค าถามที่ 2 0.31 0.05 6.79 0.37 0.13 
 ข้อค าถามที่ 3 0.60 0.05 11.25 0.77 0.59 
 ข้อค าถามที่ 4 0.42 0.05 9.06 0.54 0.29 
 ข้อค าถามที่ 5 0.28 0.04 7.58 0.42 0.17 
 ข้อค าถามที่ 6 
 

0.28 0.04 7.52 0.41 0.17 
 ข้อค าถามที่ 7 0.25 0.04 7.20 0.39 0.15 
 ข้อค าถามที่ 8 0.46 0.05 9.53 0.57 0.32 
 ข้อค าถามที่ 9 0.52 0.05 10.48 0.69 0.48 
 ข้อค าถามที่ 10 0.46 0.05 9.13 0.53 0.28 
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ตาราง 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ R2 
L SE t  

 ข้อค าถามที่ 11 0.32 0.04 8.30 0.47 0.22 
 ข้อค าถามที่ 12 0.39 0.05 7.32 0.36 0.13 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง  

ด้านที่ 1 ความรู้ 0.77 0.10 8.09 0.77 0.60 
ด้านที่ 2 เจตคติ 0.77 0.14 5.50 0.77 0.59 
ด้านที่ 3 ทักษะ 0.74 0.08 9.51 0.74 0.55 
2 = 633.28, df = 587, p-value = 0.09, GFI = 0.93, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA = 0.01,  
SRMR = 0.05, CN = 467.06 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองของโมเดลการวัดสมรรถนะการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม พบว่า องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านความรู้ องค์ประกอบด้านเจตคติ และองค์ประกอบด้านทักษะ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.74 – 0.77 
โดยที่ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตั้งแต่ 
0.08 – 0.14 การทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบวัดทั้ง 36 ข้อ มีค่าที (t) 
ตั้งแต่ 5.50 – 9.51 และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.74 - 0.77 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้านนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการวัดตัวแปรแฝงสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษย
นิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง พบว่า  
มีค่าระหว่าง 0.55 – 0.60 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองของแบบวัดสมรรถนะ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา สามารถยืนยัน
องค์ประกอบได้อย่างมีความเที่ยงตรง ซึ่งอธิบายได้ว่า แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคมมีความตรงเชิงโครงสร้างที่เหมาะสมในการศึกษาสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา  
 

 4. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงแบบลู่เข้า และความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบ
ลู่เข้า และความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กับแบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต แบบวัดสมรรถนะ
ผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด พบว่า แบบวัด
สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแบบ
วัดความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.293) และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแบบวัดสมรรถนะผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(r = 0.772) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด โดยพบความสัมพันธ์ที่ต่ า  
(r = -0.040) ซึ่งอธิบายได้ว่า แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมฯ มีความเที่ยงตรงแบบลู่เข้า
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับแบบวัดที่มีโครงสร้างทางทฤษฎีคล้ายคลึงกันคือ แบบวัดความสอดคล้องกลมกลืนของ
ชีวิต และแบบวัดสมรรถนะผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ และมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก เนื่องจาก
ไม่มีความสัมพันธ์กับแบบวัดที่มีโครงสร้างทางทฤษฎีแตกต่างกันคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการประหยัด  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม และเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางจิตมิติของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
มนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
มนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นการผนวกรวมแนวคิดของสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยมกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเข้าด้วยกัน เนื่องด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม
เป็นการท างานในระดับจิตใจ แต่ยังขาดการท างานในระดับสังคม จึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางองค์ความรู้
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้การปรึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ เยียวยาด้านจิตใจกับผู้รับการปรึกษาซึ่งอาจ
เป็นบุคคลที่ขาดโอกาส ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเท่าเทียม และจัดเป็นบุคคลชายขอบ ดังเช่น ผู้พิการ  
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น ได้ท างานในบริบทที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว 
หรือชุมชน ซึ่งแบบวัดฉบับนี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านเจต
คติ และองค์ประกอบด้านทักษะ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัยที่ให้รายละเอียดว่าสมรรถนะ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้ให้
การปรึกษา ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านเจตคติ และองค์ประกอบด้านทักษะ (American 
School Counselor Association: ASCA, 2012; Australian Psychological Society: APS, 2012; Eriksen & 
McAuliffe, 2003; Hackney & Cormier, 1994; Institute of Guidance Counsellors: IGC, 2016; Johnson 
& Kaslow, 2014, p. 75-77; Roth, Hill, & Pilling, 2009; Sperry, 2010) และพบว่ ามีความสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ Iverson (2012) ที่ศึกษาสมรรถนะการปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงพบว่า สมรรถนะ
การปรึกษานี้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้  องค์ประกอบด้านเจตคติ และ
องค์ประกอบด้านทักษะ เช่นเดียวกับสมรรถนะของผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ จากงานวิจัย
ของ Bidell (2015) และงานวิจัยของ Rutter, Estrada, Ferguson, and Diggs (2008) ที่ท าการศึกษาสมรรถนะ
ผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศพบว่า สมรรถนะการปรึกษาดังกล่าวประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านเจตคติ และองค์ประกอบด้านทักษะ ซึ่งการส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ให้การปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศด้วยการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะ จะเป็นการเพ่ิมสมรรถนะ
ของผู้ให้การปรึกษาในการช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะของผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการมี
ความรู้ในการปรึกษา การมีเจตคติที่ดีต่อการปรึกษา และมีทักษะในการปรึกษา ย่อมถือเป็นสิ่งส าคัญในตัวผู้ให้
การปรึกษาและท าให้กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยามีคุณภาพ (Fairburn & Cooper, 2011)  
 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม พบว่า แบบวัดฉบับนี้มีข้อค าถาม 36 ข้อ เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถามเชิงบวก 31 ข้อ และข้อค าถามเชิงลบ 5 ข้อ มี
คุณภาพเชื่อถือได้ มีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จาก
การพิจารณาค่าความเที่ยงตรงแบบลู่เข้า และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งแบบวัดฉบับนี้เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถวัดหรือประเมินได้ตรงตามทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือฉบับนี้ได้ ประกอบกับผู้วิจัยสร้างแบบวัดขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นกรอบแนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะที่
ชัดเจน ท าให้แบบวัดฉบับนี้มีความเหมาะสม และครอบคลุ มตามเนื้อหาที่มุ่งวัด (Kanchanawasi, 2009) 
นอกจากนี้ ข้อค าถามถูกสังเคราะห์ขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และมีความสอดคล้องกับ
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โครงสร้างของแบบวัดอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต และสมรรถนะผู้ให้การ
ปรึกษาด้านความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับแบบวัด
ที่มีโครงสร้างทางทฤษฎีแตกต่างกัน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประหยัด ส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมู ลเชิงประจักษ์ (2= 633.28,  
df = 587, p-value = 0.09, GFI = 0.93, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.01,  
CN = 467.06) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แบบวัดนี้มีความเหมาะสมในการใช้ประเมินสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยาได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากผลการวิจัยท าให้ได้แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้าง  
ความเป็นธรรมทางสังคมที่มีคุณภาพ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา ตลอดจนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
ใช้เสริมสร้างให้นักศึกษาจิตวิทยาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้ าง
ความเป็นธรรมทางสังคมต่อไป 
 1.2 เกิดการพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาที่ผสมผสานกันระหว่างการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว 
มนุษยนิยม และการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จึงท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ นอกจากนีก้ารบูรณาการแนวคิด
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานในการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษย
นิยมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยาได้  
 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 การตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมกับแบบวัดฉบับอ่ืน ๆ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบ
ลู่เข้า และความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกนั้นถือเป็นวิธีการส าคัญประการหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
แต่อย่างไรก็ตามควรค านึงถึงความเหมาะสมของจ านวนข้อค าถามของแบบวัด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ตอบแบบวัด
เกิดความเหนื่อยล้า  
 2.2 แบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมที่
พัฒนาขึ้นนี้ นอกจากสามารถใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว อาจน าไปศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการปรึกษา เพ่ือประเมินสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม และสามารถใช้ผลในการพัฒนาบุคคลที่อยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือใช้ใน 
กลุ่มผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาต่อไป 
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