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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.
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ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ อาจารย์ ดร.มณฑิรา จารุ เพ็ง อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล
และอาจารย์ สิท ธิ พ ร ครามานนท์ ที่ ก รุ ณาให้ ค วามรู้ คํา แนะนํ า ชี แ้ นะและช่ว ยเหลื อ ในการจัดทํ า
งานวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน ที่เสียสละเวลาตรวจสอบและให้ คําแนะนําใน
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
การปรับปรุงแก้ ไขให้ งานวิจยั มีคณ
ขอกราบขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนสายนํ ้าผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรี ยนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ที่กรุ ณาให้ ความช่วยเหลือ เอื ้อเฟื อ้ สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ให้ การวิจยั ครัง้ นี ้
สําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคุณวรพล กันตพิชญาธร ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทโออิชิ
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ที่ให้ เวลาในการทําปริญญานิพนธ์ จนสําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
ขอบคุณนางสาวณชนก แสงดวงมาศ และเพื่อนๆนิสติ สาขาจิตวิทยาประยุกต์ ทุกคน สําหรับ
กําลังใจ ความห่วงใย และการช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยจนปริ ญญานิพนธ์
ฉบับนี ้ สําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ ครอบครัวที่เป็ นกําลังใจสําคัญและมอบโอกาสที่สําคัญทาง
การศึกษา ตลอดจนพี่น้อง และเพื่อนทุกคนที่คอยห่วงใย และให้ กําลังใจในการศึกษาตลอดมา จนทํา
ให้ การวิจยั ครัง้ นี ้สําเร็ จไปได้ ด้วยดี ผู้วิจยั อุทิศสิง่ ดีงามแก่พระคุณทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ภาวะซึมเศร้ า (Depression) เป็ นภาวะที่มีความรู้ สึกเศร้ า เหงาหงอย ชีวิตน่าเบื่อ ไม่มี
ความสุข สูญเสียแรงจูงใจ ไม่มีกําลังใจในการทําสิ่งใดๆ ไม่อยากพูดคุยกับผู้อื่น จนทําให้ บางครัง้ ไม่
สามารถปฏิบตั ิภารกิจพื ้นฐานในชีวิตประจําวันได้ ซึง่ อารมณ์เศร้ านี ้คงอยู่นาน โดยไม่สามารถช่วยให้
ตนเองหลุดพ้ นจากความเศร้ ามาสนุกสนานเหมือนเดิมได้ ซึง่ หากอารมณ์เศร้ าหายไปเมื่อมีสงิ่ ดีๆเข้ ามา
แทนที่ ก็จะไม่เป็ นอันตรายต่อการดําเนินชีวิต แต่ถ้าอารมณ์เศร้ าที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นอยู่นานกว่า 2 สัปดาห์
ขึ ้นไปโดยไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ ้น และมีอาการต่างๆ ติดตามมา เช่น นอนหลับๆ ตื่นๆ เบื่ออาหาร นํ ้าหนั
ลดลงมาก หมดความสนใจต่อโลกภายนอก ทําให้ พฤติกรรมหรื อบุคลิกภาพเปลี่ยนไป กลายเป็ นคน
เก็บตัว จนอาจคิดฆ่าตัวตาย สูญเสียหน้ าที่การงานในชีวิตประจําวัน และส่งผลชัดเจนต่อการใช้ ชีวิต
เข้ าเกณฑ์เสี่ยงต่อการเป็ นโรคซึมเศร้ า (Major Depressive Disorder: MDD) (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ . 2553: 47-51)
จากรายงานการศึกษาขององค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ.2020 โรคซึมเศร้ าจะ
เป็ นปั ญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด เพราะปั จจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม (กรมสุขภาพจิต. 2551: 1-3) สําหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยภาวะซึมเศร้ ามาก
ขึ ้น ในทุกกลุ่มอายุและทุกเพศ และจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของประเทศไทยปี พ.ศ.
2551 พบ คนไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป จํานวน 1,311,797 คน ป่ วยด้ วยโรคซึมเศร้ าชนิดรุนแรง และจํานวน
181,809 คน ป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ าชนิดเรื อ้ รัง (ธรณินทร์ กองสุข. 2551: 19) อย่างไรก็ตามสถานการณ์
โรคซึมเศร้ าในประเทศไทย ถือเป็ นปั ญหาที่เฝ้าจับตามองอันดับ 4 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ. 2553: 47) ซึง่ เป็ นเรื่ องที่สงั คมต้ องให้ ความสําคัญ เพราะโรคซึมเศร้ าเป็ นเรื่ องที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสังคมอย่างมาก ผู้ที่ป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ านัน้ นอกจากมีอารมณ์ ซึมเศร้ า
ร่ วมกับ อาการต่างๆ แล้ ว การทํ า งานหรื อการประกอบกิ จวัตรประจํ า วัน ก็ แย่ลงด้ ว ย และจะมี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้ างมาก การเปลี่ยนแปลงหลักๆ จะเป็ นในด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ นึกคิด
พฤติกรรม ร่ วมกับอาการทางร่ างกายต่างๆ หนึ่งในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ
ความสัม พัน ธ์ กับ คนรอบข้ า งเปลี่ ย นไป ซึม ลง ไม่ ร่ า เริ ง แจ่ ม ใสเหมื อ นก่ อ น ไม่ ค่อ ยพูด จากับ ใคร
หงุดหงิดบ่อยกว่าเดิม เก็บตัวมากขึ ้น ชอบแยกตัวอยูค่ นเดียว ซึง่ ปั จจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของโรค
ซึมเศร้ านัน้ เชื่ อกันว่าสัมพันธ์ กับหลายๆ ปั จจัย ทัง้ จากด้ านกรรมพันธุ์ ปั จจัยทางชีวภาพ เช่น การ

2
เปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองบางตัว การพลัดพรากจากพ่อแม่ในวัยเด็ก รวมทังพั
้ ฒนาการ
ของจิตใจ ที่เกิดจากการเลี ้ยงดูก็เป็ นปั จจัยที่เสี่ยงอีกประการหนึง่ ต่อการเกิดโรคซึมเศร้ าเช่นกัน
ในบรรดาปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในวัยรุ่นนัน้ ภาวะซึมเศร้ า จัดเป็ นปั ญหาที่สําคัญ ทังนี
้ ้เพราะ
ความชุก และอัตราตายที่สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั ญหาจิตเวชอื่นๆ ในต่างประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ นเป็ นจํานวนมากในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ผลการศึกษาชี ้ว่าวัยรุ่ นป่ วยเป็ นภาวะ
ซึมเศร้ าในอัตราที่คอ่ นข้ างสูง ความชุกมีตงแต่
ั ้ ร้อยละ8-30 (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2540: 42) โดยภาวะ
ซึมเศร้ าจะสูงขึ ้นจากวัยก่อนวัยรุ่ น ไปสูว่ ยั รุ่น และพบว่าวัยรุ่นตอนปลายร้ อยละ 69.11 มีความซึมเศร้ า
มากขึ ้น ภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่นนันสามารถเกิ
้
ดขึ ้นได้ บอ่ ย เนื่องจากวัยรุ่นเป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางด้ านร่ างกายและจิตใจเพื่อที่จะเตรี ยมเป็ นวัยผู้ใหญ่ในอนาคต แต่หากเกิดความไม่สมดุลด้ านใด
ด้ านหนึ่ง อาจมีผลทําให้ วยั รุ่ นเกิดภาวะซึมเศร้ าได้ ซึ่งอาจไม่แสดงอาการออกมาตรงๆ แต่อาจแสดง
ออกมาในลักษณะหงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธ ก้ าวร้ าว ไม่มีสมาธิในการเรี ยน ปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อม
ลําบาก มีอาการซึม ชอบเก็บตัว แยกตัวอยู่คนเดียว ไม่ค่อยพูดกับใคร (ชราพร สนิทภักดี. 2545: 44)
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเหล่านี ้เป็ นกลุม่ ที่ต้องเฝ้าจับตามองเป็ นพิเศษ เพราะบ่งบอกถึงอาการเสี่ยงต่อภาวะ
ั นาการที่เหมาะสมของ
ซึมเศร้ า ส่งผลกระทบทางลบต่อด้ านจิตสังคมของวัยรุ่นซึง่ จะขัดขวางการมีพฒ
วัยรุ่น อีกทังส่
้ งผลกระทบระยะยาวต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมในวงกว้ างมากขึ ้น
วัยรุ่ น เป็ นวัยที่พฒ
ั นาการต่างๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังทางด้
้
านร่ างกาย ด้ านอารมณ์
และด้ านสติปัญญา ส่งผลไปสู่ด้านสังคม หากวัยรุ่ นปรับตัวไม่ได้ ก็จะทําให้ เกิดปั ญหา เพราะวัยรุ่ นมี
ความผันแปรทางอารมณ์ และจิตใจตลอดเวลา มีความอยากรู้ อยากลองใช้ ชีวิตแบบต่างๆ ในบางครัง้
อาจทําให้ เกิดปั ญหาในการกระทําผิดในเรื่ องต่างๆได้ โดยง่าย เช่น ต่อต้ านสังคม หนีโรงเรี ยน หนีเที่ยว
การคบเพื่อนที่ไม่ดี อาจถูกโน้ มน้ าวให้ ทําพฤติกรรมที่ไม่ดี และในสภาพสังคมปั จจุบนั บางครอบครัว
พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ ความสนใจต่อลูก อาจทําให้ เกิดความไม่เข้ าใจกันมากขึ ้น เพราะวัยรุ่ นเริ่ มต้ องการ
เป็ นตัวของตัวเองมากขึ ้น บางครอบครัวเกิดการแตกแยก ส่งผลให้ วยั รุ่ นขาดความอบอุ่น ขาดความ
เชื่อมัน่ ในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าวัยรุ่นมีปัญหาที่สําคัญคือ
ปั ญหาการปรับตัวทางอารมณ์และสังคม เช่น ไม่สามารถสร้ างสัมพันธภาพกับเพื่อนๆได้ ปั ญหาความ
ขัดแย้ งกับพ่อแม่ ไม่สามารถปรับตัวอย่างเหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ ฯลฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านร่ างกายในระยะวัยรุ่ น ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านอารมณ์ ตามมา ประกอบกับ
สังคมคาดหวังให้ วยั รุ่ นเรี ยนรู้ บทบาทที่เหมาะสมทางสังคมเพิ่มขึ ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2551: 641-642) ทังนี
้ ้ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผา่ นมาพบว่าเด็กๆ เข้ าสูว่ ยั รุ่นเร็วกว่าเดิม เนื่องจากสภาพ
ทางโภชนาการที่ดีขึ ้น แต่พ้นจากความเป็ นวัยรุ่ นช้ าลงเนื่องจากสภาพสังคมที่ซบั ซ้ อนมากกว่าเดิมจึง
ทําให้ พบปั ญหาในวัยรุ่นเพิ่มขึ ้น
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า "ความฉลาดทางสังคม" (Social Intelligence: SI) เป็ น
ความฉลาดอีกด้ านหนึ่ง นอกจากความฉลาดทางด้ านสติปัญญา และความฉลาดทางด้ านอารมณ์ ซึง่
หากได้ รับการส่งเสริ ม ก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้ วยั รุ่ นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
มีทกั ษะในการสื่อสารกับผู้อื่น และสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อคนรอบข้ าง ซึง่ เป็ นวิธีหนึ่งในการช่วยลด
ภาวะซึมเศร้ าได้ โดยที่ โกลแมน (Goleman.2006: 4-12) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงได้ กล่าวถึง
ความสําคัญของการมีความฉลาดทางสังคมว่า ระบบประสาทของมนุษย์ส่วนหนึ่งถูกสร้ างขึน้ เพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ต่อบุคคลอื่น การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของบุคคลกับผู้อื่นจะมีผลกระทบต่อ
ระบบภูมิค้ มุ กัน ส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพของบุคคล การมีความฉลาดทางสังคม ทําให้ เข้ ากับผู้อื่นได้ ดี
และได้ รับความร่ วมมือ ทําให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ สึกไวต่อความต้ องการของผู้อื่น และมีทัศนคติในเชิง
เมตตากรุ ณา เห็นอกเห็นใจ รวมทังมี
้ ทกั ษะในการปฏิสมั พันธ์ กบั คนอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด
จึงควรเริ่ มพัฒนาความฉลาดทางสังคมตังแต่
้ วยั รุ่ น เพราะเป็ นวัยที่ต้องเรี ยนรู้ พฤติกรรมกลุ่ม และการ
ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะสามารถช่วยลดความขัดแย้ ง และเพิ่มความร่ วมมือซึง่ กันและ
กัน วัย รุ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ที่ ดี จะเห็ น ค่ า ในตนเอง รู้ สึ ก ว่ า ตนเองดี พ อๆกับ คนอื่ น สามารถมี
สัม พัน ธภาพ และรั กษาสัม พัน ธภาพกับผู้อื่น ไว้ ได้ อย่างราบรื่ น ไม่ร้ ู สึก เหงา อ้ า งว้ าง เปล่า เปลี่ ย ว
ปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีความสุข ดําเนินชีวิตได้ อย่างเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อ
ผู้อื่น และเป็ นผู้ที่สามารถเผชิญปั ญหาและสามารถแก้ ไขให้ ผ่านพ้ นไปได้ ด้วยดี ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ช่วย
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ าได้ เนื่องจากผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าจะสูญเสียแรงจูงใจและไม่มี
กําลังใจในการทําสิ่งใด ไม่อยากพูดคุยกับใคร บางครัง้ ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจพื ้นฐานในแต่ละวันได้
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ. 2553: 49)
ในปั จจุบนั การบําบัดรักษาวัยรุ่ นที่มีภาวะซึมเศร้ า มีแนวทางช่วยเหลือตามสาเหตุของการ
เกิดภาวะซึมเศร้ า เช่น การใช้ ยาต้ านอารมณ์เศร้ าในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้ ารุนแรง หรื อได้ รับการวินิจฉัย
ว่าเป็ นโรคซึมเศร้ า และการรักษาทางด้ านจิตสังคม ที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อลดความรุนแรงของอาการแสดง
ของภาวะซึมเศร้ า เช่น การบํ า บัดโดยใช้ สัม พัน ธภาพระหว่า งบุคคล เหมาะสมกับวัย รุ่ น ที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้ า ซึง่ เกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเด็ก หรื อปั ญหาความสัมพันธ์ในปั จจุบนั ซึง่ จะช่วยพัฒนา
วิธีการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่นให้ ดีขึ ้น การบําบัดแบบพฤติกรรมบําบัด สําหรับวัยรุ่ นที่ขาดแรงเสริ มใน
สถานการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ ้นกับชีวิต ก่อเกิดการเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และการบําบัดทาง
ปั ญญา ซึง่ เชื่อว่าภาวะซึมเศร้ าเกิดจากการรับรู้ ที่ไม่ถกู ต้ อง ทําให้ วยั รุ่ นที่รับการบําบัดค้ นหาความคิด
อัตโนมัติในทางลบ และปรับเปลี่ยนโครงสร้ างให้ ตรงตามความเป็ นจริ ง ซึ่งนิยมใช้ ในวัยรุ่ นที่มีภาวะ
ซึมเศร้ าระดับเล็กน้ อยถึงปานกลาง (วนิดา ฟั กเล็ก. 2554: 33-35) การบําบัดรักษาวัยรุ่ นที่มีภาวะ
ซึมเศร้ าที่ผ่านมา มีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ยงั พบว่าปั ญหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ ายังคงมีอยู่ไม่น้อย
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และสถิติของวัยรุ่นที่เป็ นโรคซึมเศร้ ายังคงเพิ่มขึ ้นอยู่ในแต่ละปี (ทวี ตังเสรี
้ . 2546: 2) จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า การให้ คําปรึกษา เป็ นหนึง่ ในวิธีที่ใช้ ในการลดภาวะซึมเศร้ า ซึง่ มีทงการให้
ั้
คาํ ปรึกษา
รายบุคคลและแบบกลุ่ม แต่การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มีส่วนช่วยในการลด
ภาวะซึมเศร้ าได้ มาก เพราะขันตอนและกระบวนการของการให้
้
คําปรึกษากลุม่ มีรูปแบบของการจําลอง
สภาพการอยู่ร่วมกัน ช่วยให้ คนเรี ยนรู้ ต่อการปรับตัวทางสังคมได้ ใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง ซึ่ง
ส่งผลต่อการลดภาวะซึมเศร้ า และเป็ นปั จจัยสําคัญในการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมต่อไป โดย
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า มีการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีเพียงแนวคิด
ทฤษฎีเดียว เพื่อส่งเสริ มองค์ ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางสังคม ซึ่งอาจจะไม่
ครอบคลุม ในการเสริ ม สร้ างองค์ ประกอบทัง้ หมดของความฉลาดทางสัง คม ดัง เช่น งานวิจัย ของ
กฤษณา ชุมสงฆ์ (2547: 52-54) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์ที่มีต่อการ
ปรับตัวของนักเรี ยนชันประกาศนี
้
ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คําปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์
มีการปรับตัวหลังได้ รับการให้ คําปรึ กษาดีขึ ้นกว่าก่อนการให้ คําปรึ กษา แต่นกั เรี ยนกลุ่มทดลองหลัง
ได้ รับคําปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์ มีการปรับตัวไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้ รับคําปรึกษา
กลุม่ ปกติ จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาปั จจัยอื่นๆร่วมด้ วย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
และศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ในเชิงบูรณาการ เพื่อใช้ พฒ
ั นาความฉลาดทางสังคม
และลดภาวะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่น โดยมีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าใน
ระดับสูงและตํ่าให้ อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน เพื่อจะพัฒนาให้ วยั รุ่นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าในระดับสูง
มีความฉลาดทางสังคมที่ดีขึ ้นและระดับภาวะซึมเศร้ าลดลง ส่วนวัยรุ่ นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
ในระดับตํ่า จะสามารถพัฒนาให้ มีความฉลาดทางสังคมที่ดีขึ ้น และสามารถใช้ ความคิด ทัศนคติขอ
ตนเอง เพื่ อประโยชน์ ต่อสมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ง ผู้วิจัยใช้ เทคนิคในการให้ คํา ปรึ กษาแบบกลุ่ม (Group
Counseling) และประยุก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ใ นการให้ คํ า ปรึ ก ษาตามแนวคิ ด ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ทฤษฎี ก ารให้
คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ และทฤษฎีการให้
คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ มาใช้ ในการสร้ างโปรแกรม ซึ่งการใช้ ทฤษฎีที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557:
82; อ้ างอิงจาก Thompson. 2003) การให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ทกั ษะทางสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ การมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ทําให้ สมาชิกแต่ละคนได้ ข้อมูล
ย้ อนกลับจากกลุ่มเกี่ยวกับตนเอง ทังนี
้ ้ ความไว้ วางใจ ความจริ งใจ การยอมรับและเคารพในสิทธิของ
กันและกัน ช่วยให้ สมาชิกแต่ละคนในกลุม่ กล้ าเปิ ดเผยตนเอง ขณะเดียวกันก็เรี ยนรู้ที่จะรับฟั งผู้อื่น ซึง่ มี
ค่านิยมแตกต่างจากตน เกิดการรับรู้และเข้ าใจความต้ องการของผู้อื่น ทําให้ สมาชิกตระหนักถึงการอยู่
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ร่ วมกันแบบร่ วมมือกัน ช่วยเหลือ ให้ กําลังใจ ให้ การยอมรับอย่างจริ งใจต่อกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช. 2551: 247-249) การที่บคุ คลได้ รับการสนับสนุนทางสังคม จะทําให้ บคุ คลรู้ สกึ ว่าตนมี
คุณค่า เป็ นที่รัก ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการจัดการกับปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นกําลังเกือ้ กูลต่อ
การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมที่ดีงามต่อไป

คําถามการวิจัย
1. โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มสามารถเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่ม
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าได้ หรื อไม่
2. โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ มีประสิทธิผลในการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมและ
ลดภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าหรื อไม่

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
2. เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่ มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า

ความสําคัญของการวิจัย
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้จะได้ โปรแกรมการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุม่ เสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้ า ทําให้ วัยรุ่ นมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้ วยความเข้ าใจ เห็นอกเห็นใจ
ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดี นอกจากนี ้ยังให้ ประโยชน์ต่อครู และผู้ปกครองที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาความฉลาดทางสังคม ในกลุม่ วัยรุ่ นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าตํ่าและสูง ซึง่ จะส่งผลให้ วยั รุ่
สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างปกติสขุ มีพฒ
ั นาการสมวัย และมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผู้ใหญ่
ที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวัยรุ่ นที่กําลังศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จํานวน 720 คน (ข้ อมูลจากภาควิชาแนะแนว
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559)
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1.2 กลุม่ ตัวอย่าง (Participants) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวัยรุ่ นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ าที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งได้ มาจาก
วัยรุ่นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน (อุมาพร ตรังคสมบัติ,2540: 2-13)
จํานวน 8 คน และวัยรุ่นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน
โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) ตามความสมัครใจเข้ าร่ วมการวิจยั รวมเป็ น
จํานวน 16 คน จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
โดยแต่ละกลุ่ม มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คนและมีสมาชิกที่มี
คะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน ตามแนวคิดการให้
คําปรึกษากลุม่ ของคอเรย์ (Corey. 2012: 99) กลุม่ ทดลองจะเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ซึง่ เกณฑ์คดั เข้ ากลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) คือ เป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึง่ มีความเสี่ยงต่อ
ั นาโดย
ภาวะซึมเศร้ าสูงและตํ่าตามเกณฑ์แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าของ CES-D ฉบับภาษาไทยที่พฒ
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) ซึง่ กําหนดจุดตัดที่คะแนนที่ 22 และไม่เคยเข้ าร่ วมการให้ คําปรึกษาแบบ
กลุ่ม มาก่ อน รวมทัง้ สามารถเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมต่างๆที่ ผ้ ูวิจัย จัดขึน้ ได้ ตลอด และได้ รับอนุญ าตจาก
ผู้ปกครอง ขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) คือ ได้ รับคะแนนภาวะซึมเศร้ าสูงกว่า
30 คะแนน และตํ่ากว่า 10 คะแนน ซึง่ วัยรุ่นที่มีคะแนนภาวะซึมเศร้ าสูงกว่าเกณฑ์กําหนดและถูกคัด
ออกไป ผู้วิจยั ได้ ทําการหารื อกับครูแนะแนว เพื่อให้ การช่วยเหลือต่อไป
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความฉลาดทางสังคม และ ภาวะซึมเศร้ า

นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
1. ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถของวัยรุ่ นในการตระหนักรู้ ทางสังคม คือ
การให้ ความสนใจผู้อื่น มีความสามารถในการรับรู้ อารมณ์ และความต้ องการของผู้อื่น รวมทัง้ รั บรู้
เกี่ยวกับสังคมรอบตัว และมีความสามารถในการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม คือ มีความเข้ าใจในลักษณะ
กิริยาท่าทางของผู้อื่น มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีความสามารถในการโน้ มน้ าวใจผู้อื่นเพื่อเป้าหมาย
ที่ ต้องการ และคํ านึงถึ งผู้อื่น อยู่เสมอ ทํ าให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี ความสุข
โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1.1 การตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) หมายถึง ความสามารถของวัยรุ่นใน
การรับรู้เกี่ยวกับผู้อื่นในสังคม ซึง่ องค์ประกอบนี ้จะรวมถึงการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้ สกึ ความเข้ าใจใน
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สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ ้นในขณะที่อยู่กบั บุคคลอื่นในสังคม ซึง่ สามารถจําแนกรายละเอียดออกเป็ น
องค์ประกอบย่อย ได้ ดงั นี ้
1.1.1 การรับรู้ อารมณ์ของผู้อื่น (Primal empathy) หมายถึง ความสามารถของ
วัยรุ่ นในการรับรู้ ถึงอารมณ์ ความรู้ สึกเบื ้องต้ นของผู้อื่นซึ่งเกิดขึ ้นตามสัญชาตญาณโดยที่เราไม่ร้ ู ตัว
เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ได้ แก่ รับรู้วา่ ขณะนันผู
้ ้ อื่นมีอารมณ์อย่างไร มีความสุข โกรธ หงุดหงิด เป็ นต้ น
1.1.2 การให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) หมายถึง ความสามารถของวัยรุ่ นใน
การให้ ความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่างเต็มที่ ได้ แก่ การแสดงท่าทีถึงความสนใจ ใส่ใจ สบสายตา
โน้ มตัวเข้ าหา เพื่อให้ ตนเองและคูส่ นทนาสามารถเชื่อมโยงให้ เกิดความเข้ าใจกัน รับความรู้สกึ ถึงกันได้
ทําให้ เข้ าใจอารมณ์ของผู้อื่นมากขึ ้น
1.1.3 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathic accuracy) หมายถึง ความสามารถของ
วัยรุ่ นในการทําความเข้ าใจในความคิด อารมณ์ของคู่สนทนา โดยการอ่านหรื อทําความเข้ าใจในสิ่งที่
ถูกต้ องต่ออารมณ์ ความคิด และความมุง่ หวังของผู้อื่น แสดงสีหน้ าที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1.1.4 การรับรู้ทางสังคม (Social cognition) หมายถึง ความสามารถของวัยรุ่ นใน
การรับรู้เกี่ยวกับสังคมที่อยู่รอบตัว โดยการรับรู้ ทางสังคมจะส่งผลต่อการแสดงปฏิกิริยาต่างๆในสังคม
จนนําไปสูก่ ารปรับตัวตามสังคมได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม (Social facility) หมายถึง ความสามารถของวัยรุ่ นใน
การแสดงออกทางสังคมระหว่างบุคคล ซึ่งนําไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข ซึ่งสามารถ
จําแนกออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ได้ ดงั นี ้
1.2.1 ความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล (Synchrony) หมายถึง การที่วยั รุ่ น
สามารถจับกิริยาท่าทางของคู่สนทนาได้ และสามารถเข้ าใจในกิริยาท่าทางที่อีกฝ่ ายแสดงออกมาได้
นําไปสูก่ ารเริ่มต้ นสนทนา และจบการสนทนาได้ อย่างเหมาะสม
1.2.2 ความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation) หมายถึง การ
แสดงออกของวัยรุ่ น ที่ร้ ู จกั แสดงอารมณ์ในแต่ละแบบ ซึ่งมีความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ โดย
ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่กําลังเผชิญหน้ าอยู่
1.2.3 ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล (Influence) หมายถึง การ
กระทําของวัยรุ่น ที่ทําให้ บคุ คลที่อยู่รอบๆตัว มีการปฏิบตั ิในทิศทางที่ต้องการ มีความสามารถในการ
เจรจาต่อรองได้ อย่างเหมาะสม
1.2.4 ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern) หมายถึง ความสามารถของ
วัยรุ่นในการคิดถึงบุคคลและการรู้จกั ที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นเมื่อบุคคลนันกํ
้ าลังเผชิญกับสภาพปั ญหา
ต่างๆ
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ความฉลาดทางสังคม วัดโดยแบบวัดความฉลาดทางสังคมที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาขึน้ จาก
การศึกษาของคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย (2552) ซึง่ ได้ พฒ
ั นาแบบวัดที่อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของดาเนล
โกลแมน (Daniel Goleman) จํานวน 40 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4
ระดับ คือ มากที่สดุ มาก น้ อย และน้ อยที่สดุ โดยประเมินความคิดและความรู้สกึ ในปั จจุบนั ผู้ตอบที่ได้
คะแนนสูง แสดงว่า มีความฉลาดทางสังคมมาก และผู้ตอบที่ได้ คะแนนตํ่า แสดงว่ามีความฉลาดทา
สังคมน้ อย
2. ภาวะซึมเศร้ า หมายถึง ภาวะที่มีอารมณ์ทุกข์ ทําให้ วยั รุ่ นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแสดง
บทบาททางสังคมไม่เหมาะสม มีแนวโน้ มที่จะมีความรู้ สกึ ที่ดีเกี่ยวกับตนเองตํ่า มีพฤติกรรมแปลกแย
แตกต่างไปจากเพื่อน มีสมั พันธภาพทางลบกับเพื่อน มีเพื่อนน้ อย ได้ รับการยอมรับจากเพื่อนน้ อย
แยกตัวตามลําพัง หลีกเลี่ยงสังคม ส่งผลกระทบต่อการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งภาวะซึมเศร้ า
ผู้วิจยั วัดโดยใช้ แบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D (Center for Epidemiological Studies-Depression
Scale) ฉบับภาษาไทยที่พฒ
ั นาโดย อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) โดยวัดภาวะซึมเศร้ าในด้ านความรู้สกึ
ความคิด พฤติกรรม และอาการทางกาย ประกอบด้ วยคําถาม 20 ข้ อ โดยเป็ นคําถามทางลบ 16 ข้ อ
และคําถามทางบวก 4 ข้ อ เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้ แก่ ไม่เคย นานๆ
ครัง้ บ่อยๆ และตลอดเวลา โดยให้ เลือกตอบตามความถี่ของอาการและความรู้สกึ ของตนเองภายใน 7
วันที่ผ่านมา หากคะแนนรวมประเมินภาวะซึมเศร้ าสูงกว่า 22 คะแนน ถือว่ามีภาวะเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ า (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2540: 2-13) ทังนี
้ ้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ กําหนดคะแนนความเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้ าระหว่าง 10 ถึง 30 คะแนน หากมีคะแนนระหว่าง 10 ถึง 22 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้ าตํ่า และหากมีคะแนนระหว่าง 23 ถึง 30 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
สูง
3. โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่ม หมายถึง กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อให้ วยั รุ่ นกลุ่มเสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้ าได้ รับการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมได้ อย่างเหมาะสม โดยใช้ กระบวนการให้
คําปรึ กษาที่ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษาได้ เปิ ดประสบการณ์ของตนเองมากขึ ้น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ใน
บรรยากาศที่เต็มไปด้ วยความไว้ วางใจ ความจริ งใจ การยอมรับและเคารพในสิทธิของกันและกัน ซึ่ง
ช่วยให้ สมาชิกแต่ละคนในกลุม่ กล้ าเปิ ดเผยตนเอง ช่วยเหลือ ให้ กําลังใจ ให้ การยอมรับอย่างจริ งใจต่อ
กัน เมตตาต่อกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ซึ่งมีขนตอนใน
ั้
การให้ คําปรึกษา ดังนี ้
3.1 ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คําปรึกษา เป็ นการชี ้แจงให้ วยั รุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าทราบถึง
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ระยะเวลา และประโยชน์ของการให้ คําปรึกษากลุม่
บทบาทของผู้วิจยั และ วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าที่มารับการให้ คําปรึ กษา ตลอดจนสถานที่ใน
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การให้ คําปรึกษา เพื่อให้ วยั รุ่ นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าเกิดความคุ้นเคยไว้ วางใจ เข้ าใจยอมรับผู้วิจยั
และยอมรับกันและกัน
3.2 ขันดํ
้ าเนินการให้ คําปรึ กษา เป็ นขันที
้ ่ผ้ ูวิจัยเปิ ดโอกาสให้ วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ าได้ ระบาย ความรู้ สึกในการตระหนักรู้ ทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้ อารมณ์ของผู้อื่น การให้ ความ
สนใจผู้ อื่ น การเห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น การรั บ รู้ ทางสัง คม และการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ท างสัง คม ได้ แก่
ความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ความสามารถในการแสดงตนเอง ความสามารถในการชี ้นํา
พฤติกรรมของบุคคล ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น โดยใช้ เทคนิคต่างๆ ในการให้ คําปรึ กษากลุ่ม
ได้ แก่ การฟั ง การใช้ คําถามปลายเปิ ด การสะท้ อนความรู้ สกึ การทวนซํ ้า การเงียบ การใช้ คําถามปลา
ปิ ด การตีความหมาย การทําให้ เกิดความกระจ่าง การให้ กําลังใจ และการสรุปความ เพื่อให้ วยั รุ่นกลุม่
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าได้ ระบายความรู้ สึก รู้ จัก และยอมรั บสภาพปั ญหาต่างๆที่ เ กิ ดขึน้ กับตนเอง
สามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมาย แนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคต และผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้
เทคนิคตามทฤษฎีในการให้ คําปรึกษาต่างๆ คือ เทคนิค W D E P System ของทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบเผชิญความจริ ง เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ าง เทคนิคการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล และ
เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ เวลา ของทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ รวมถึง
เทคนิคการเพ้ อฝั น เทคนิคการอยู่กับความรู้ สึก เทคนิคคิดรู้ สึก และเทคนิคการเล่นสวมบทบาท ของ
ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ มาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ของวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
3.3 ขัน้ ยุติกลุ่ม เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูวิจัยให้ วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า สรุ ปผลการให้
คําปรึกษาเพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม และให้ วยั รุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าแต่ละคนในกลุม่
สรุปสิง่ ที่ได้ จากการให้ คําปรึกษาและสิ่งที่จะนําไปปฏิบตั ิ และให้ วยั รุ่ นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าแต่ละ
คนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากนัน้ ผู้วิจัยสรุ ปเพิ่มเติม และเปิ ดโอกาสเพื่อให้
้ ้ วิจยั นัดหมายในการให้ คําปรึกษาในครัง้ ต่อไป
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าได้ ซกั ถาม จากนันผู
โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นโปรแกรมที่ดําเนินการโดยการให้
คําปรึ กษากลุ่ม จํานวน 12 ครัง้ รวมการปฐมนิเทศและการยุติการให้ คําปรึ กษากลุ่ม โดยดําเนินการ
ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง ถึง 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5 วัน ซึง่ รวมทังหมด
้
23 ชัว่ โมง ประเมินผลโดยการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมและแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่น ซึง่ โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.60-1.00
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า หมายถึง นักเรี ยนที่กําลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึง่ มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 15-18 ปี และมีคะแนนความเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้ าระหว่าง 10 ถึง 30 คะแนน หากมีคะแนนระหว่าง 10 ถึง 22 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้ าตํ่า และหากมีคะแนนระหว่าง 23 ถึง 30 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
สูง

สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานในการวิจยั ดังนี ้
1. โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มสามารถเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่ม
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าได้
2. โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มมีประสิทธิผลต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง
2.2 วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม และกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษา
กลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมหลังการทดลอง แตกต่างกัน
2.3 วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีภาวะซึมเศร้ าหลังการทดลอง ตํ่ากว่าก่อนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง “ผลของโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สัง คมในวัย รุ่ น กลุ่ม เสี่ ย งต่อ ภาวะซึม เศร้ า” ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี ้
1. ความฉลาดทางสังคม
1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
1.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของความฉลาดทางสังคม
1.1.2 ความหมายของความฉลาดทางสังคม
1.1.3 องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม
1.1.4 การวัดความฉลาดทางสังคม
1.1.5 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคม
1.1.6 ความสําคัญของความฉลาดทางสังคม
1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
1.2.1 ทฤษฎีปัญญาทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา กับความฉลาดทางสังคม
1.2.2 ทฤษฎีจิตสังคมของอีริกสัน กับความฉลาดทางสังคม
1.2.3 ทฤษฎีพหุปัญญา กับความฉลาดทางสังคม
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
2. ภาวะซึมเศร้ า
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับภาวะซึมเศร้ า
2.1.1 ความหมายของภาวะซึมเศร้ า
2.1.2 อาการและอาการแสดง
2.1.3 สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศร้ า
2.1.4 ระดับของภาวะซึมเศร้ า
2.1.5 การคัดกรองภาวะซึมเศร้ า
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาวะซึมเศร้ า
3. การให้ คําปรึกษากลุม่ ที่ประยุกต์ใช้ ในการสร้ างโปรแกรม
3.1 การให้ คําปรึกษาแบบกลุม่
3.2 ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความจริง
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3.3 ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ
3.4 ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเกสตอลต์
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องการให้ คําปรึกษากลุม่
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั
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1. ความฉลาดทางสังคม
1.1. แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
1.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของความฉลาดทางสังคม
เชาว์ปัญญา (Intelligence Quotient) หรื อชื่อที่ทกุ คนรู้ จกั กันดีคือ IQ เป็ นสิ่งที่ทกุ คนให้
ความสําคัญ เพราะคิดว่าหากใครที่มีเชาวน์ปัญญาสูงก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็ จได้ มากกว่าคนที่
มีเชาวน์ปัญญาตํ่ากว่า แต่ตอ่ มามีการศึกษาให้ เห็นว่า ปั จจัยด้ านเชาวน์ปัญญา ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทํ
ให้ บคุ คลประสบความสําเร็ จ บุคคลต้ องมีการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง จึงเป็ นที่มาของการศึกษา
้ ้ จากการศึกษาที่
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรื อชื่อที่ทกุ คนรู้จกั กันดีคือ EQ ทังนี
เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ มีการศึกษาที่โดดเด่นของดาเนียล โกลแมน ใน
ปี ค.ศ.2006 ที่ได้ ขยายขอบเขตความรู้ ของความฉลาดทางอารมณ์ ซึง่ เป็ นการมองเข้ ามาที่ตวั บุคคล
มาเป็ นการมองความฉลาดที่ เ กิ ด จากการมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ บุค คลอื่ น โดยนํ า เสนอผ่ า นหนัง สื อ
SOCIAL INTELLIGENCE: The New Science of Human Relationships (2006) โดยอธิบายว่า การ
มีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมกับบุคคลรอบข้ าง ส่งผลต่อการทํางานของระบบประสาทและสมอง มีผลต่อ
ฮอร์ โมนและอวัยวะส่วนต่างๆในร่ างกาย การมีความสัมพันธ์ ที่ดีทางสังคมจะส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพ
ของเราและเขาด้ วย (คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย ,2552: 24-25) ทังนี
้ ้การที่มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ย่อมต้ องมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ไม่สามารถอยู่ตวั คนเดียวได้ ความฉลาดทางสังคม จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะทํา
ให้ บคุ คลประสบความสําเร็ จในชีวิต
ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) หรื อ SI บางครัง้ อาจใช้ คําว่า Social Quotient
หรื อ SQ ซึง่ มีความหมายเหมือนกัน และตรงกับความฉลาดด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น หรื อ
Interpersonal Intelligence ซึง่ เป็ นหนึง่ ในความฉลาดพหุปัญญา ของ Howard Gardner นักจิตวิทยา
พัฒนาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ที่ได้ กล่าวถึงทฤษฎีพหุปัญญาไว้ ในปี 1983 (พงษ์ ศกั ดิ์ น้ อย
้ ้ ได้ มีนกั การศึกษาได้ กําหนดนิยามศัพท์ของคําว่าความฉลาดทางสังคมกัน
พยัคฆ์, 2555: 9-11) ทังนี
อย่างกว้ างขวาง ซึง่ บัญญัติขึ ้นครัง้ แรกในปี ค.ศ.1920 โดยอี แอล ธอร์ นไดค์ (E.L.Thorndike. 1920;
อ้ างอิงจาก กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 22-24) ซึง่ ได้ ให้ นิยามไว้ ว่า หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการเข้ าใจและจัดการกับผู้อื่น และสามารถสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นได้ อย่างชาญฉลาด
(Kihlstrom; & Cantor. 2000: 359) และมีการนิยามต่อๆกันมาเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ ในบางนิยามมี
ความใกล้ เคียงกันระหว่างสมรรถนะทางสังคม (Social Competence) ความฉลาดในการปฏิบตั ิ
(Practical Intelligence) และความฉลาดทางอารมณ์ (กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 22-24)
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของความฉลาดทางสังคม ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่า ความฉลาด
ทางสังคมได้ รับความสนใจและมีการศึกษามาอย่างยาวนาน โดยเห็นว่า ความฉลาดทางสังคมมี

14
ความสําคัญและจําเป็ นในการดํารงชีวิตของบุคคล หากได้ รับการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมที่
เหมาะสมจะทําให้ บคุ คลประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุข
1.1.2 ความหมายของความฉลาดทางสังคม
จากการศึ ก ษาความหมายของความฉลาดทางสัง คมจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง มี ผ้ ู ให้
ความหมายของความฉลาดทางสัง คมไว้ ห ลายแนวคิ ด ดัง นี ้
ในปี ค.ศ. 1920 ธอร์ น ไดค์
(Thorndike.1920; อ้ างอิงจาก กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 20) ให้ ความหมายของความฉลาด
ทางสังคม ว่าเป็ นความสามารถในการแสดงออกทางการกระทําต่อบุคคลอื่นอย่างเฉลียวฉลาด รวมถึง
มุมมองความสามารถที่จะเข้ าใจคนอื่น ปฏิกิริยาหรื อพฤติกรรมที่เรี ยกว่า ฉลาดที่จะมีท่าทีต่อคนอื่น
ด้ วย ในปี ค.ศ. 1933 เวอร์ นอน (Vernon.1993:44; อ้ างอิงจาก กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 20)
ให้ ความหมายของความฉลาดทางสังคม ว่าเป็ นเรื่ องของศักยภาพในการเข้ ากับบุคคลทัว่ ไป มีเทคนิค
ทางสังคม หรื อความง่ายในการเข้ าสังคม รู้ เรื่ องราวสังคม ไวต่อความรู้ สึกและอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นของ
ผู้อื่น และในปี ค.ศ. 2002 บูซาน (Buzan.2002:4-5; อ้ างอิงจาก กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 21)
ให้ ความหมายของความฉลาดทางสังคม ว่าเป็ นความสามารถในการเข้ าสังคมของบุคคล ทังการเข้
้
า
สังคมกับบุคคลแบบตัวต่อตัว คนกลุ่มเล็กไปสู่คนกลุ่มใหญ่ หรื อกลุ่มคนจํานวนมาก นอกจากนี ้ในปี
ค.ศ. 2006 อัลเบรซท์ (Albrecht.2006:12-13; อ้ างอิงจาก กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 21) ให้
ความหมายของความฉลาดทางสังคม ว่าเป็ นความสามารถในการสร้ างความรู้ สกึ ที่ดีให้ กบั ผู้อื่น และ
ทําให้ บคุ คลอื่นมาช่วยเหลือหรื อให้ ความร่วมมือกับเรา รวมทังการมี
้
ทกั ษะในการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นใน
ทุก สถานการณ์ และในปี เดี ย วกันนัน้ มี ก ารศึก ษาจาก โกลแมน (Goleman.2006:83-84) ซึ่ง ได้ ให้
ความหมายของความฉลาดทางสังคม ว่าเป็ นความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างกลมกลืนและมี ความสุข ในขณะเดียวกันก็ สามารถที่ จะทํ างานร่ วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่เราต้ องการได้
สําหรับในประเทศไทยนัน้ คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย (2552) ให้ ความหมายของความฉลาดทาง
สังคม ว่าเป็ นความสามารถของบุคคลในการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม มีการรับรู้ เข้ าใจ และ
ตระหนักรู้ ถึงความต้ องการของสังคม นํ าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ ถูกต้ องเหมาะสมต่อสังคม เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ใน
สังคม ทําให้ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข และกรมสุขภาพจิต (2554: ออนไลน์) ให้
ความหมายของความฉลาดทางสังคม ว่าเป็ นความสามารถของบุคคลในการวางตัว แสดงท่าที การ
สร้ างสัมพันธภาพหรื อมนุษยสัมพันธ์ การรู้ บทบาทหน้ าที่ การเข้ าสังคม การใช้ ภาษากายขณะพูดคุย
กับผู้อื่น รวมถึงทักษะด้ านอื่นๆอันเกี่ยวกับระเบียบวินยั เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความ
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จงรักภักดี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (2555) ได้ ให้ ความหมายของความฉลาดทาง
สังคม ว่าเป็ นความสามารถของบุคคลที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม มีการรับรู้ เข้ าใจ และตระหนัก
ถึงความต้ องการของสังคม การมองโลกในแง่ดี การให้ ความช่วยเหลือผู้คนในสังคม การมีส่วนร่ วมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันนําไปสู่การปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้ องเหมาะสมต่อสังคม เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั บุคคลในสังคม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในสังคม ทําให้ สามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข และกาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ (2557) ให้ ความหมายของความ
ฉลาดทางสัง คม ว่ า คื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความสามารถของบุค คลในการรั บ รู้ เข้ า ใจอารมณ์
ความรู้ สกึ ความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรู้เรื่ องราวของสังคม มีทกั ษะใน
การแสดงออกตามสภาพการณ์ได้ อย่างถูกต้ อง สร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
จากการศึกษาความหมายของความฉลาดทางสังคม ซึง่ มีการศึกษากันมาอย่างยาวนานทัง้
ในต่างประเทศและประเทศไทย ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่า ความฉลาดทางสังคม หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการตระหนักรู้ ทางสังคม คือ การให้ ความสนใจผู้อื่น มีความสามารถในการรับรู้ อารมณ์และ
ความต้ องการของผู้อื่น รวมทังรั
้ บรู้ เกี่ยวกับสังคมรอบตัว และมีความสามารถในการปฏิสมั พันธ์ ทาง
สังคม คือ มีความเข้ าใจในลักษณะกิริยาท่าทางของผู้อื่น มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีความสามารถ
ในการโน้ มน้ าวใจผู้อื่นเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ และคํานึงถึงผู้อื่นอยูเ่ สมอ ทําให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างมีความสุข
1.1.3 องค์ ประกอบของความฉลาดทางสังคม
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม ได้ มีผ้ กู ล่าวถึงองค์ประกอบของ
ความฉลาดทางสังคม ดังนี ้
โอ ซัลลิแวนและคนอื่นๆ (O’ Sullivan; et al. 1965) แบ่งความสามารถที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ซึง่ เป็ นความสามารถในการรับรู้ 5 ลักษณะ (เพชรยุพา บูรณ์สริ ิจรุงรัฐ.2555: 16) ประกอบด้ วย
1. การจําแนกพฤติกรรม (Cognition of behavioral classes) คือ ความสามารถในการเข้ า
ร่วมกลุม่ กับบุคคลอื่นบนพื ้นฐานของความเท่าเทียมกัน
2. ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ ของพฤติกรรม (Cognition of behavioral relations) คือ
ความสามารถในการตีความหมายที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา
3. การจัดระบบพฤติกรรม (Cognition of behavioral system) คือ ความสามารถในการ
เชื่อมโยงพฤติกรรมทางสังคมที่มีลําดับขัน้
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4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Cognition of behavioral transformations) คือ ความ
สามารถในการตอบสนองโดยการปรับตัวให้ เข้ ากับพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. สภาวะที่แฝงอยู่ในพฤติกรรม (Cognition of behavioral implication) คือ ความสามารถ
ในการคาดการณ์ถึงสิง่ ที่จะเกิดขึ ้น สถานการณ์ที่ต้องติดต่อกับผู้อื่น
โคสมิทซกีและคนอื่นๆ (Kosmitzki; et.al. 1993) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของความฉลาด
ทางสังคมหลายองค์ประกอบ ได้ แก่ การรับรู้ อารมณ์ความรู้ สึกของผู้อื่น ความสามารถทัว่ ไปในการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ความรู้ในกฎเกณฑ์ทางสังคม ความรู้สกึ ไวต่อสภาพการณ์ทางสังคมที่ซบั ซ้ อน การ
ใช้ เทคนิคทางสังคมเพื่อการเข้ ากับผู้อื่น การมีทศั นคติในการรับรู้ ผ้ อู ื่น และการปรับตัวทางสังคม (กาญ
จน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 28)
อัลเบรซท์ (Albrecht. 2005) ได้ กําหนดองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมไว้ เรี ยกย่อๆ
ว่า SPACE (คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย. 2552: 26-27) ดังนี ้
1. รู้สถานการณ์ (Situational Awareness) คือ ความสามารถในการอ่านสถานการณ์แลละ
ตีความพฤติกรรมของคนในแต่ละสถานการณ์
้ จนภาษา (การพูด) และอวัจนภาษา
2. การแสดงออก (Presence) คือ การแสดงออกทังวั
(ภาษาท่าทาง) ของบุคคลและจะเป็ นตัวกําหนดภาพของบุคคลในใจผู้อื่น
3. ความจริ งใจ (Authenticity) คือ พฤติกรรมที่ทําให้ คนอื่นตัดสินว่าบุคคลเป็ นคนซื่อสัตย์
เปิ ดเผย น่าเชื่อถือ จริ งใจ และเจตนาดี
4. ความชัดเจน (Clarity) คือ ความสามารถในการอธิบายความคิดและแสดงความคิดเห็น
5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือ ความรู้ สกึ ร่ วมกันระหว่างบุคคล เป็ นความสามารถ
ในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น
โกลแมน (Goleman. 2006) ได้ กําหนดองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมไว้ ในลักษณะ
ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ ผ้ อู ื่น และการปฏิบตั ิต่อผู้อื่นเมื่อมีการรับรู้ โดยกําหนดองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางสังคมไว้ (คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย.2552: 27-28) ดังนี ้
1. การตระหนักรู้ทางสังคม (Social awareness) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
รับรู้ เกี่ยวกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งองค์ประกอบนีจ้ ะรวมถึงการรับรู้ ถึงอารมณ์ ความรู้ สึก ความเข้ าใจใน
สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ ้นในขณะที่อยู่กบั บุคคลอื่นในสังคม ซึง่ สามารถจําแนกรายละเอียดออกเป็ น
องค์ประกอบย่อย ได้ ดงั นี ้
1.1 การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น (Primal empathy) หมายถึง การรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สกึ
เบื ้องต้ นของผู้อื่นซึง่ เกิดขึ ้นตามสัญชาตญาณโดยที่เราไม่ร้ ูตวั เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
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1.2 การให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) หมายถึง การสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้ เราและคู่สนทนาสามารถเชื่อมโยงให้ เกิดความเข้ าใจกัน รับความรู้ สึกถึงกันได้ ทํ าให้
เข้ าใจอารมณ์ของผู้อื่นมากขึ ้น
1.3 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathic accuracy) หมายถึง การทําความเข้ าใจใน
ความคิด อารมณ์ ของคู่สนทนา โดยการอ่านหรื อทําความเข้ าใจในสิ่งที่ถูกต้ องต่ออารมณ์ ความคิด
และความมุง่ หวังของผู้อื่น
1.4 การรับรู้ทางสังคม (Social cognition) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับ
สังคมที่อยู่รอบตัว โดยการรับรู้ ทางสังคมจะส่งผลต่อการแสดงปฏิกิริยาต่างๆในสังคม จนนําไปสู่การ
ปรับตัวตามสังคมได้ อย่างถูกต้ อง
2. การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม (Social facility) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออก
ทางสังคมระหว่างบุคคล ซึ่งนําไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข ซึง่ สามารถจําแนกออกเป็ น
องค์ประกอบย่อย ได้ ดงั นี ้
2.1 ความสามารถในการเข้ าร่วมกับบุคคล (Synchrony) หมายถึง การที่บคุ คลแต่ละคน
ได้ มีปฏิกิริยาของร่ างกายที่มีทิศทางเดียวกัน บุคคลที่มีความสามารถในด้ านนีจ้ ะสามารถจับกิริยา
ท่าทางของคู่สนทนาได้ และสามารถเข้ าใจในกิริยาท่าทางที่อีกฝ่ ายแสดงออกมาได้ นําไปสู่การเริ่ มต้ น
สนทนา และจบการสนทนาได้ อย่างเหมาะสม
2.2 ความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคล รู้ จกั แสดงอารมณ์ ในแต่ละแบบที่มีความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ซึ่งขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่กําลังเผชิญหน้ าอยู่
2.3 ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล (Influence) หมายถึง การกระทําที่ทํา
ให้ บุคคลที่อยู่รอบๆตัวเรามีการแสดงทางการปฏิบตั ิในทิศทางที่เราต้ องการ มีความสามารถในการ
เจรจาต่อรองได้ อย่างเหมาะสม
2.4 ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern) หมายถึง การคิดถึงบุคคลและการ
รู้จกั ที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นเมื่อบุคคลนันกํ
้ าลังเผชิญกับสภาพปั ญหาต่างๆ
เมื่อพิจารณาสาระสําคัญจาก ความหมายของความฉลาดทางสังคม และองค์ประกอบของ
ความฉลาดทางสังคม จากแนวคิดของผู้ที่ศกึ ษาหลายท่าน ผู้วิจยั วิเคราะห์สรุ ปได้ ว่า ความฉลาดทาง
สังคมควรมีองค์ประกอบใหญ่ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ได้ แก่ การตระหนักรู้ ทางสังคม
ประกอบด้ วย การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น การให้ ความสนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการรับรู้ทาง
สังคม องค์ประกอบที่ 2 ได้ แก่ การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ า
ร่ วมกับบุคคล ความสามารถในการแสดงตนเอง ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล และ
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ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น ตามแนวคิดของ ดาเนล โกลแมน (คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย. 2552:
25-28) เพราะมีความครอบคลุมและชัดเจนทังในเชิ
้ งด้ านทัศนคติ และการรับรู้ในด้ านพฤติกรรม
1.1.4 การวัดความฉลาดทางสังคม
ฮัน (Hunt. 1928) ได้ คดิ ค้ นแบบวัดความฉลาดทางสังคมของจอร์ จ วอชิงตัน ขึ ้นมาโดยใช้ ชื่อ
ว่า “The George Washington Social Intelligence Test” (GWSIT) ซึง่ ประกอบด้ วย สถานการณ์ทาง
สังคม การจดจําชื่อและใบหน้ าของบุคคล การสํารวจพฤติกรรมของมนุษ์ การรู้ สิ่งที่แฝงอยู่ในคําพูด
การรู้ถึงสิ่งที่แสดงออกทางใบหน้ าของบุคคล การมีข้อมูลทางสังคม และการมีอารมณ์ขนั โดยนําไปใช้
วัดกับนักศึกษาในระดับวิทยาลัย และผู้ที่จะเลื่อนตําแหน่งเป็ นหัวหน้ างาน ต่อมามีผ้ นู ําแบบวัดนี ้ไปใช้
วัดบุคลิกภาพและความสามารถทางสังคมของบุคคล เช่น ธอร์ นไดค์และสเตน (Thorndike; & Stein.
1937) และแบบวัดฉบับนี ้มีความสัมพันธ์ กบั แบบวัดความพร้ อมทางอารมณ์ที่มีชื่อว่า “The George
Washington University Mental Alertness” (GWMAT) ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของแบบวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ ต่อมา ธอร์ นไดค์(Thorndike. 1939) ได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัดทังสองแบบ
้
พบว่า แบบวัด GWSIT มีความสัมพันธ์ กันสูงกับองค์ประกอบย่อยของแบบวัด GWMAT ต่อมา
Woodrow (1939) ได้ ทําการวิเคราะห์แบบวัด GWSIT ซึง่ พบว่ายังไม่มีองค์ประกอบใดที่เป็ นเอกลักษณ์
ที่ชดั เจนของความฉลาดทางสังคม จากนัน้ ซิลเวียร่า มาตินเู ซนและดาห์ล (Silvera, Martinussen; &
Dahl. 2001) ได้ ร่วมกันสร้ างแบบวัดความฉลาดทางสังคมที่มีชื่อว่า The Tromso Social Intelligence
Scale (TSIS) โดยมีข้อคําถามจํานวน 21 ข้ อ มีเนื ้อหาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
การให้ ข้อมูลทางสังคม การมีทกั ษะทางสังคม และการตระหนักรู้ทางสังคม ต่อมา ไวรอสท์และวาซิลโอ
วา (Vyrost; & Vasilova. 2004) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดความฉลาดทางสังคมที่มีชื่อว่า Social
Intelligence_Solution of Interpersonal Situations (SI_SIS) ซึง่ เป็ นแบบวัดที่กําหนดสถานการณ์
ขึ ้นมา 10 สถานการณ์ ซึง่ ให้ ผ้ ถู กู วัดแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา โดยแบบวัดดังกล่าวอธิบาย
ถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ ด้ านการรับรู้ด้วยเหตุผล ด้ านอารมณ์
ความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรมที่แสดงออก และ แฟรงโควสกีและบูมการ์ ทเนอร์ (Frankovsky; &
Baumgartner.2004)ได้ สร้ างแบบวัดที่มีชื่อว่า Social Intelligence_Behavioral Component (SI_BC)
เป็ นแบบวัดสถานการณ์ ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์จํานวน 18 สถานการณ์ โดยข้ อคําถาม
ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ การติดต่อสื่อสาร การกระทําเพื่อการแก้ แค้ น และการ
สนับสนุนทางสังคม (คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย. 2552: 38-39)
ส่วนการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมในประเทศไทยนัน้ มีการศึกษาของ คณิตพันธุ์
ทองสืบสาย (2552) ซึ่งได้ พฒ
ั นาแบบวัดที่อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของดาเนล โกลแมน (Daniel
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Goleman) ในหนังสือ SOCIAL INTELLIGENCE: The New Science of Human Relationships
(2006) ซึ่งได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับองค์ ประกอบของความฉลาดทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบที่ 1 ได้ แก่ การตระหนักรู้ ทางสังคม ประกอบด้ วย การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น การให้ ความ
สนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการรับรู้ทางสังคม และองค์ประกอบที่ 2 ได้ แก่ การมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ความสามารถในการแสดงตนเอง
ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล และความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น โดยพัฒนาเป็ น
แบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 3 ระดับ จํานวน 59 ข้ อ และแบบวัดสถานการณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบ
้
43 ข้ อ สําหรับใช้ กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
เลือกตอบ จํานวน 3 ตัวเลือก ทังหมด
เมื่อพิจารณาสาระสําคัญจาก การวัดความฉลาดทางสังคม ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่า แบบวัดความ
ฉลาดทางสังคมของคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย (2552) มีความครอบคลุม ละเอียด และชัดเจนในการวัด
ความฉลาดทางสังคม เนื่องจากเป็ นไปตามองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของ
ดาเนล โกลแมน ซึ่งผู้วิจัยได้ ทําการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั ง้ นี ้
1.1.5 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคม
ในปี ค.ศ. 1981 สเตนเบิร์ก และคณะ (Stemberg; et al. 1981) ได้ สรุ ปคุณลักษณะที่เป็ น
พฤติกรรมของความฉลาดทางสังคมได้ แก่ การยอมรับผู้อื่นตามที่เขาเป็ น รวมทัง้ การยอมรั บความ
ผิดพลาด การแสดงถึงความสนใจในสังคม การตรงต่อเวลา การมีความรู้สกึ ผิดชอบชัว่ ดี การไม่ตดั สิน
อย่างฉับพลัน มีความยุติธรรม ไวต่อความรู้ สึกและความต้ องการของผู้อื่น มีความตรงไปตรงมา มี
ความซื่อสัตย์ สนใจสิ่งแวดล้ อมรอบตัว และในปี ค.ศ. 1993 โคสมิทซกีและจอห์น (Kosmitzki; &
John.1993) ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมไว้ ว่า เป็ นผู้ที่เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ
ของผู้อื่นได้ ดี ให้ ความสําคัญและห่วงใยผู้อื่น สามารถจัดการกับผู้อื่นได้ ดี มีความสามารถในการสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น และปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ได้ ดี ส่วนในปี ค.ศ. 2002 บูซาน (Buzan.2002)
ได้ กล่าวถึงลักษณะโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมไว้ ว่า เป็ นผู้ที่มีความมัน่ ใจในตนเอง มี
เป้าหมาย รับรู้ และใส่ใจความรู้ สกึ ของผู้อื่น เคารพให้ เกียรติทกุ คน สามารถใช้ ภาษากายในการแสดง
ความรู้ สึกได้ มีทศั นคติและมองผู้อื่นในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นผู้ที่รับฟั งผู้อื่น และกล้ าแสดงความ
คิดเห็นในสิง่ ที่ถกู ต้ อง (กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 36-38) นอกจากนี ้ ในปี ค.ศ. 2006 อัลเบรชท์
(Albrecht. 2006: 13) ได้ กล่าวถึงลักษณะโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมไว้ ว่า ผู้ที่มี
ความฉลาดทางสังคมจะมีพฤติกรรมที่เกื อ้ กูล ซึ่งจะสามารถดึงดูดผู้อื่นให้ อยากเข้ าใกล้ ในขณะที่
บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมตํ่าจะผลักไสให้ ผ้ ูอื่นออกห่าง เพราะจะมีพฤติกรรมเป็ นพิษ หมายถึง
การกระทําที่ทําให้ ผ้ อู ื่นรู้ สึกด้ อยค่า ซึง่ จะเป็ นผู้ที่ขาดการตระหนักรู้ ในตน หมกมุ่นในความเครี ยดของ
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ตนเอง ล้ มเหลวในการแสดงพฤติกรรมกับผู้อื่น ซึ่งมักมีพฤติกรรมรุ นแรงเมื่อต้ องอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม
นอกจากนี ้ยังมีแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของ การ์ ดเนอร์ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะทัว่ ไปของคน
ที่มีความฉลาดหรื อมีปัญญาด้ านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) คือความสามารถในการ
เข้ าใจและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ ดี (สุนทร โคตรบรรเทา. 2548: 16-18) ได้ แก่ มีอิทธิพลต่อการคิด
และการกระทําของผู้อื่น ชอบการคบเพื่อนและการมีเพื่อน เป็ นผู้นําในการแลกเปลี่ยนและสื่อความ
คิดเห็ น สวมบทบาทของผู้นํ า และผู้ต ามได้ อย่า งเหมาะสม มี ก ารสบตาที่ ดี กับ ผู้อื่ น มี ก ารสะท้ อ น
ความรู้สกึ กลับไปสูผ่ ้ อู ื่น ทําให้ ผ้ อู ื่นรู้สกึ มีความสําคัญ มีความเข้ าใจ และสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ ดี แสดง
ความสนใจผู้อื่นอย่างแท้ จริ ง เข้ ากับผู้อื่นได้ ง่าย เข้ ากันได้ ดีกบั ผู้มีนิสยั และใจตรงกัน และมีความเป็ น
มิตรกับทุกคน สามารถปรับตัวได้ ดีตามสภาพแวดล้ อมและกับบุคคลทุกชนชัน้
เมื่อพิจารณาสาระสําคัญจาก คุณลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคม ผู้วิจยั สรุ ปได้
ว่า ลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมจะเกี่ยวข้ องกับการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้อื่น
สามารถมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ที่สําคัญคือ มีความสามารถในการเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้อื่น แสดงความสนใจผู้อื่นอย่างแท้ จริ ง
1.1.6 ความสําคัญของความฉลาดทางสังคม
โกลแมน (วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย. 2551: 83-87) ได้ เสนอแนวคิดที่แสดงถึงความฉลาดทาง
สังคม ตามองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึง่ มีการกล่าวถึงสมรรถนะ
ทางสังคม การสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ที่ประกอบด้ วย การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการมีทกั ษะ
ทางสังคม ดังนี ้
การเห็นอกเห็นใจ คือ การตระหนักรู้ ถึงความรู้ สกึ และความต้ องการของผู้อื่น ประกอบด้ วย
การเข้ าใจผู้อื่น จะทํ าให้ สัมผัสได้ ถึงความรู้ สึก มุมมองของผู้อื่น จะทํ าให้ สนใจและรั บฟั งผู้อื่นได้ ดี
การพัฒนาผู้อื่น จะทําให้ สมั ผัสได้ ถึงการสนับสนุนความสามารถของผู้อื่น ให้ ผลย้ อนกลับและชี ้แจงใน
สิ่งที่เป็ นประโยชน์ ต่อความก้ าวหน้ าของผู้อื่น มีจิตใจบริ การ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า รับรู้ และ
ตอบสนองความต้ องการของผู้อื่นได้ สามารถคํานึงถึงความแตกต่าง มีความเคารพและมีความสัมพันธ์
อันดีกบั ผู้ที่มีภมู ิหลังแตกต่างกันได้ ดี และตระหนักถึงความเป็ นไปของกลุม่ สามารถอ่านกระแสอารมณ์
และอํานาจในความสัมพันธ์ของกลุม่ ได้
ส่วนการมีทกั ษะทางสังคม บุคคลที่มีความฉลาดทางสังคมจะสามารถรับมือกับอารมณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ ้นในความสัมพันธ์ได้ ดี และสามารถเข้ าใจสถานการณ์ทางสังคมได้ สามารถใช้ ทกั ษะในการโน้ ม
น้ าวและชักนําได้ ประกอบด้ วย มีความสามารถโน้ มน้ าวใจได้ ใช้ ยทุ ธวิธีที่ซบั ซ้ อน เพื่อสร้ างความเป็ น

21
เอกฉันท์และการสนับสนุน สามารถเปิ ดรับฟั งความคิดเพื่อแสวงหาความเข้ าใจและแบ่งปั นข้ อมูลซึง่ กัน
และกัน ส่งสารกลับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ มีความเป็ น
ผู้นํา สามารถกระตุ้นและชี ้นําบุคคลหรื อกลุม่ ได้ สามารถริ เริ่ มให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงและจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ มีความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์ ให้ ความเป็ นมิตรและความร่ วมมือ
สามารถสร้ างความร่วมมือภายในกลุม่ ให้ นํามาซึง่ เป้าหมายที่วางไว้ สร้ างความกระตือรื อร้ นให้ สมาชิก
และปกป้องชื่อเสียงของกลุม่
้ านพฤติกรรมของตนเองและ
สรุ ปได้ ว่า ความฉลาดทางสังคมมีความสําคัญต่อบุคคล ทังด้
ระดับกลุม่ ส่งผลต่อการอยูร่ ่วมกับบบุคคลอื่น สร้ างความร่วมมือ และลดความขัดแย้ งในสังคม
1.2 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
ความฉลาดทางสังคมของบุคคลเป็ นความสามารถในการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น และถือเป็ น
ทักษะทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการทางสังคม การเรี ยนรู้ ทางสังคม เป็ นบุคลิกภาพที่เป็ นผลมา
จากสังคม
1.2.1 ทฤษฎีปัญญาทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดรา
ู กับความฉลาดทางสังคม
ทฤษฎีปัญญาทางสังคมนี ้ เป็ นแนวคิดของ แบนดูรา (ภัทรธิรา ผลงาม. 2544: 28; อ้ างอิง
จาก Bandura .1977: 16) ซึง่ มีความเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ เกิดจากการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น และการเรี ยนรู้
พฤติกรรมใหม่เหล่านันสามารถเรี
้
ยนรู้ได้ โดยประสบการณ์ตรงหรื อไม่ก็โดยการสังเกต ซึง่ การเรี ยนรู้โดย
การสังเกต หรื อการดูตวั แบบ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นตามมา แบนดูรา จึง
สรุ ปว่า การเรี ยนรู้โดยการสังเกตเป็ นกระบวนการทางการรู้คิด ซึง่ ขันตอนของการเรี
้
ยนรู้โดยการสังเกต
ได้ แก่
1. ขันให้
้ ความสนใจ (Attention Phase) ถ้ าไม่มีขนตอนนี
ั้
้ การเรี ยนรู้ อาจจะไม่เกิดขึ ้น เป็ น
ขันตอน
้
ที่บคุ คลให้ ความสนใจต่อตัวแบบ ความสามารถ ความมีชื่อเสียง และคุณลักษณะเด่นของตัว
แบบจะเป็ นสิง่ ดึงดูดให้ บคุ คลสนใจ
2. ขันจํ
้ า (Retention Phase) เมื่อบุคคลสนใจพฤติกรรมของตัวแบบ จะบันทึกสิ่งที่สงั เกตได้
ไว้ ในระบบความจําของตนเอง ซึง่ มักจะจดจําไว้ เป็ นจินตภาพเกี่ยวกับขันตอนการแสดงพฤติ
้
กรรม
้
่บคุ คลลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ
3. ขันปฏิ
้ บตั ิ (Reproduction Phase) เป็ นขันตอนที
ซึง่ จะส่งผลให้ มีการตรวจสอบการเรี ยนรู้ที่ได้ จดจําไว้
4. ขันจู
้ งใจ (Motivation Phase) ขันตอนนี
้
้เป็ นขันแสดงผลของการกระทํ
้
าจากการแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้ าผลที่ ตัวแบบเคยได้ รับเป็ นไปในทางบวก ก็จะจูงใจให้ บุคคลอยากแสดง
้
พฤติกรรมตามแบบ ถ้ าเป็ นไปในทางลบ บุคคลก็มกั จะงดเว้ นการแสดงพฤติกรรมนันๆ
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โดยหลักพื ้นฐานของทฤษฎีปัญญาสังคม คือ กระบวนการเรี ยนรู้ ต้องอาศัยทังกระบวนการ
้
ทางปั ญญา และทักษะการตัดสินใจของบุคคล ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวบุคคล สิ่งแวดล้ อม
และพฤติกรรม ซึง่ มีอิทธิพลต่อกันและกัน โดยผลของการเรี ยนรู้กบั การแสดงออกอาจจะแตกต่างกัน สิง่
ที่เรี ยนรู้แล้ วอาจไม่มีการแสดงออก หรื อเลียนแบบก็ได้
จากการศึกษาทฤษฎีปัญญาทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา สรุปได้ วา่ การเรี ยนรู้ของมนุษย์
ส่วนมากเป็ นการเรี ยนรู้โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมที่
อยู่รอบๆ ตัวอยู่เสมอ การเกิดความฉลาดทางสังคมของบุคคลและการพัฒนาความฉลาดทางสังคมจึง
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยและตัวแบบที่บคุ คลได้ เรี ยนรู้ด้วย
1.2.2 ทฤษฎีจติ สังคมของอีริกสัน กับความฉลาดทางสังคม
มนุษย์ มีกระบวนการพัฒนาการเป็ นขัน้ ๆจากลําดับหนึ่งไปสู่อีกลําดับหนึ่งเหมือนการขึน้
บันได ไม่มีการกระโดดข้ ามขัน้ การพัฒนาการลําดับต้ นย่อมมีผลต่อพัฒนาการลําดับต่อๆไป ทฤษฎีจิต
สังคมของอีริกสัน เน้ นการศึกษาบุคลิกภาพมนุษย์จากแง่กระบวนการเข้ าสังคม และวิกฤติทางสังคม
จิตวิทยาที่เกิดจากการมีสมั พันธภาพกับบุคคล อีริกสันเน้ นว่า ลักษณะสัมพันธภาพที่บคุ คลมีกบั กลุ่ม
บุคคลต่างๆ และข้ อขัดแย้ งทางสังคมจิตใจ เป็ นจุดกระตุ้นให้ บคุ คลมีพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ในรูปแบบต่างๆตามลําดับขัน้ 8 ลําดับ ตังแต่
้ เกิดจนถึงวัยสูงอายุ (ศรี เรื อน แก้ วกังวาน. 2554: 53-74)
ทังนี
้ ้ ขันที
้ ่ห้า ซึ่งเป็ นระยะวัยรุ่ น เป็ นขันแห่
้ งการค้ นพบอัตลักษณ์ แห่งตน และการไม่เข้ าใจ
ตนเอง (Identity vs. Identity Diffusion) ในขันนี
้ ้ เด็กต้ องการการยอมรับจากเพื่อน และต้ องการความ
เป็ นอิสระจากผู้ใหญ่ เป็ นช่วงที่ความขัดแย้ งมีลกั ษณะวิกฤติยิ่งกว่าช่วงอื่น เพราะเป็ นช่วงระหว่างความ
เป็ นเด็กและความเป็ นผู้ใหญ่ หากพัฒนาได้ ไม่ดีจะทําให้ เกิดความขัดแย้ งด้ านสัมพันธภาพกับผู้ใหญ่
เพื่อนร่ วมวัย เพื่อนต่างเพศ และสังคม ทําให้ เกิดความสับสนทางจิตใจอย่างรุ นแรง ขัน้ นีเ้ ป็ นช่วงที่
วัยรุ่นแสวงหาตนเอง เช่น ความชอบ ความสนใจ ในขณะเดียวกัน คุณลักษณะที่ตนประสงค์ ก็ต้องเข้ า
กันได้ กบั ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ค่านิยมของสังคมด้ วย หากวัยรุ่นไม่สามารถประสานอัตลักษณ์ของตน
กับ โครงสร้ างของสัง คมได้ จะทํ า ให้ วัย รุ่ น สับ สน ว้ า เหว่ ไม่เ ป็ นตัว ของตัว เอง เหงาหงอย ขี ก้ ัง วล
ตัดสินใจไม่ได้ รู้สกึ ว่าตนเองถูกทอดทิ ้ง จนอาจกลายเป็ นอันธพาล ติดยา แต่หากวัยรุ่นคนใดคิดว่ารู้จกั
ตนเองทุกแง่ทกุ มุม แสดงว่าวัยรุ่นคนนันมี
้ ความหลงตัวเอง (ศรี เรื อน แก้ วกังวาน. 2554: 53-74)
จากการศึกษาทฤษฎีจิตสังคมของอีริกสัน สรุ ปได้ ว่า การสร้ างความสัมพันธ์ ของบุคคลกับ
สังคม จะเกี่ยวข้ องกับพัฒนาการ การเลี ้ยงดูในแต่ละช่วงวัย การพัฒนาในเชิงบวกและเชิงลบ จะส่งผล
ต่อการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นในสังคม ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการแสดงออกถึงความฉลาดทาง
สังคม ซึ่งวัยรุ่ นนัน้ มีความเป็ นตัวของตัวเอง ต้ องการการยอมรับจากเพื่อน ต้ องการความอิสระจาก
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ผู้ใหญ่ เด็กที่พฒ
ั นาขึ ้นมาในเชิงลบ เมื่อเข้ าสู่วยั รุ่ นจะยิ่งมีความรู้ สกึ สับสน วุ่นวาย ไม่เข้ าใจบทบาทที่
ถูกต้ องของตนเอง จึงมักแสดงพฤติกรรมไม่สมวัยหรื อว้ าวุน่ ใจมาก ส่งผลต่อการแสดงออกต่อสังคม
1.2.3 ทฤษฎีพหุปัญญา กับความฉลาดทางสังคม
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็ นทฤษฎีที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสติปัญญาและการทํางานของสมองมนุษย์ โดย
ฮาร์ วาร์ ด การ์ ดเนอร์ ได้ ให้ คํานิ ยามของพหุปัญญาว่า เป็ นความสามารถเชิงชี วจิ ต นั่นคือ ทุกคน
สามารถแสดงออกซึง่ องค์ปัญญาที่เขามี ปั ญญามีลกั ษณะหลากหลาย หลายประเภท สามารถพัฒนา
เพิ่มพูนได้ ตามสภาพแวดล้ อมของตน ไม่สามารถวัดออกมาเป็ นตัวเลขได้ แต่จะเห็นได้ จากผลของการ
กระทํา และการแก้ ปัญหา ซึง่ จะต้ องวัดในบริ บทตามสภาพความเป็ นจริ งในชีวิต (อารี สัณหฉวี. 2552:
55-56) ทฤษฎีพหุปัญญา มีแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์ มีหลายด้ านที่มีความสําคัญ ซึ่งได้ แบ่ง
ปั ญญาออกเป็ น 9 ประเภท (อุมาพร เทียมทัด. 2556: 8-14) ได้ แก่ ปั ญญาด้ านภาษา ปั ญญาด้ าน
ตรรกะ ปั ญญาด้ านดนตรี ปั ญญาด้ านมิติสมั พันธ์ ปั ญญาด้ านร่ างกาย และการเคลื่อนไหว ปั ญญา
ด้ านความเข้ าใจผู้อื่น ปั ญญาด้ านการเข้ าใจตนเอง ปั ญญาด้ านธรรมชาติ และปั ญญาด้ านการคงอยู่
ของชีวิต ทังนี
้ ้ ประเภทของปั ญญาที่เกี่ ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม นันได้
้ แก่ ปั ญญาด้ านความ
เข้ าใจผู้อื่น (Interpersonal intelligence) คือ มีความสามารถในการทํางานกับผู้อื่น การเข้ าใจ
ความรู้สกึ นึกคิดของผู้อื่น สร้ างและรักษาภาพลักษณ์ของตนในสังคมได้ ดี ปรับตัวได้ ดี มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถจูงใจผู้อื่น และ มีความรับผิดชอบทางสังคมสูง
จากการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา ผู้วิจยั จึงสรุปได้ ว่าปั ญญาด้ านความเข้ าใจผู้อื่น เป็ นปั ญญา
ด้ านหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม เพราะเป็ นความสามารถในการเข้ าใจและสร้ างสัมพันธ์
กับผู้อื่น มีความสามารถในการสื่อสาร มีความไวในการสังเกต สีหน้ า ท่าทาง นํ ้าเสียง แววตาของผู้อื่น
เพื่อรับรู้ถึงลักษณะของสัมพันธภาพและตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม
ในประเทศไทย มีการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมขึ ้นมาใช้ ดังงานวิจยั ของคณิตพันธุ์
ทองสืบสาย (2552: 1-4) ซึง่ ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาบัณฑิต ซึ่งการวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้ างแบบวัดความฉลาดทางสังคม ตรวจสอบ
คุณ ภาพของแบบวัด ความฉลาดทางสัง คม และสร้ างเกณฑ์ ป กติ วิ สัย (norms) เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า
ลักษณะของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู มีลกั ษณะที่เกี่ยวข้ องกับสังคม คือการร่วมมือกับผู้อื่น หมายถึง
การรับฟั งและยอมรับผู้อื่น รวมทังให้
้ ความร่วมมือต่างๆ ซึง่ แบบวัดมีเนื ้อหาครอบคลุมองค์ประกอบของ
ความฉลาดทางสังคม ตามแนวคิดและทฤษฎีของดาเนล โกลแมน (Deniel Goleman) ทังนี
้ ้เพราะเป็ น
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แนวความคิดที่ชดั เจน วัดได้ ครอบคลุม รวมถึงชื่อเสียงและงานวิจยั ของเจ้ าของทฤษฎีได้ รับการยอมรับ
อย่างกว้ างขวาง ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของเครื่ องมือพบว่า มีความเที่ยงสูงรวมเท่ากับ 0.90
นอกจากนี ้ ยัง มี ก ารศึก ษาความฉลาดทางสัง คม ซึ่ง เป็ นในรู ป แบบของการพัฒ นาและ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ดังเช่น งานวิจยั ของ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุ งรัฐ (2555: 126) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริ ษัทจํากัด (มหาชน) ที่เกี่ ยวกับ
ธุรกิจสื่อสารมวลชนในประเทศไทย โดยผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลองเสร็ จสิ ้น 3 เดือน พนักงาน
บริ ษัทจํ ากัด (มหาชน) มีความฉลาดทางสังคม สูงกว่าหลังการทดลองเสร็ จสิ ้น อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.5 ทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านรู้ สถานการณ์ ด้ านการแสดงออก ด้ านความจริ งใจ ด้ านความชัดเจน
และด้ านความเห็นอกเห็นใจ แสดงให้ เห็นว่า คุณลักษณะของคนสามารถเกิดขึ ้นได้ ในระยะเวลาอันสัน้
แต่จะสะสมและเกิ ดเป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคลได้ เมื่อใช้ ระยะเวลานานพอสมควร สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ (2557: 217-219) ซึง่ ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การศึกษาและพัฒนาความ
ฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ รวมทังศึ
้ กษาผลของการใช้ โปรแกรมกลุ่ม
้ ที่ 1-4 ผลการวิจยั สรุปว่า ความฉลาดทาง
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาชันปี
สังคมของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคม
โดยรวมและรายองค์ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเมื่อสิ ้นสุดการติดตามผล แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ แสดงว่า กลุ่มฝึ กอบรมมีผลทําให้ ความฉลาดทางสังคม
ของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น เนื่องจากนักศึกษาทีเข้ าร่ วมโปรแกรมได้ รับการพัฒนาทังหมด
้
12 ครัง้ ทําให้ ได้ รับความรู้ แนวคิดใหม่ๆ ได้ ฝึกทักษะที่กําหนดในกลุ่ม จึงทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองตามเป้าหมายของการเข้ าร่วมกลุม่ ในแต่ละครัง้
ส่วนในต่างประเทศนัน้ มีการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม ในหลาย
รูปแบบ ดังเช่น มัลทีซี อเลเซีย และอลับ (Maltesea, Alesia; & Alub. 2012: 2054-2060) ได้ ศกึ ษา
เรื่ องการเห็นค่าในตนเอง วิธีป้องกันตนเอง และความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่น ภายในกรอบทฤษฎีของ
การควบคุมตนเอง ตามภาพลักษณ์แห่งตนที่แสดงถึงรู ปแบบความฉลาดทางสังคม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของบุคลิกภาพ ความฉลาดทางสังคม นันรวมถึ
้
งการรับรู้ ตนเอง ความทรงจําในชีวิต วิธีการตัดสินใจ
เป็ นโครงสร้ างหลายมิตทิ ี่ผ้ คู นใช้ ในการแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้คือ
เพื่อสํารวจเชิงรุ กและปฏิกิริยาโต้ กลับของวัยรุ่ น และความสัมพันธ์ ระหว่างการเห็นค่าในตนเองและ
ความฉลาดทางสังคม ซึ่งมีการสํารวจความฉลาดทางสังคม โดยแบ่งเป็ นด้ านการประมวลข้ อมูลทาง
สัง คม การตระหนัก รู้ ทางสัง คม และทัก ษะทางสัง คม ผลการศึก ษาพบว่า การเห็ น ค่า ในตนเองมี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมและอารมณ์ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของความฉลาดทางสังคม ซึ่งจะ
เห็นว่าหากวัยรุ่ นมีความฉลาดทางสังคมสูงจะมีภาพลักษณ์แห่งตนเชิงบวกด้ วย และแฮมเพล เวส ฮิล
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เลอร์ และวิทดอฟ (Hampel, Weis, Hiller; & Witthoft. 2011: 545-553) ได้ ศกึ ษาเรื่ องความ สัมพันธ์
ระหว่า งความวิตกกัง วลทางสังคมและความฉลาดทางสังคม พบว่า ความวิตกกัง วลทางสัง คมมี
ความสัม พัน ธ์ กับ ความมี อ คติ ใ นการประมวลผลการรู้ คิ ด และการขาดการแสดงออกทางสัง คม
ความสามารถทางสังคมใช้ แบบทดสอบ MTSI เพื่อวัดการแสดงออกทางสังคม และได้ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างการวิตกกังวลทางสังคมและความฉลาดทางสังคมในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 110
คน โดยใช้ แบบจําลองสมการโครงสร้ าง มีการทดสอบสมมติฐานและข้ อเท็จจริ งของความฉลาดทาง
สังคม ได้ แก่ ความเข้ าใจทางสังคม ความจําทางสังคม และการรับรู้ ทางสังคม ซึง่ ผลแสดงให้ เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์เกิดขึ ้นระหว่างความวิตกกังวลกับความฉลาดทางสังคม
รวมทัง้ เพทริ ด เมสัน และเซฟดลิส (Petrides, Mason; & Sevdalis. 2011: 874-877) ได้
ศึกษาเรื่ องการตรวจสอบเบื ้องต้ นของการสร้ างลักษณะความฉลาดทางสังคม ซึง่ ลักษณะความฉลาด
ทางสังคม นันหมายถึ
้
ง การรับรู้ ตนเองทางสังคม ซึง่ ผลการทดสอบโดยใช้ แบบสอบถาม TSIQue กับ
ผู้เข้ าร่วม 130 คน พบว่า ผู้เข้ าร่วมที่มีลกั ษณะความฉลาดทางสังคมสูง จะมีการแสดงออกทางสีหน้ าที่
เหมาะสม และมีแนวโน้ มที่จะตัดสินรู ปแบบของคําขอโทษตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
จอควิส และออสเทอแมน (Bjorkqvist; & Osterman. 2000: 191-200) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความฉลาดทาง
สังคม ความเอาใจใส่ และความก้ าวร้ าว พบว่า ความเอาใจใส่ช่วยลดพฤติกรรมก้ าวร้ าว ในขณะที่
ความเอาใจใส่และความฉลาดทางสังคมมีความสัมพันธ์ กนั อย่างแข็งแกร่ ง ความฉลาดทางสังคมเป็ น
สิง่ จําเป็ นสําหรับพฤติกรรมความขัดแย้ งทุกประเภท เอื ้อต่อสังคมเช่นเดียวกับการเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ สังคม
แต่การเกิดขึ ้นของความเอาใจใส่ทําให้ ความก้ าวร้ าวผ่อนคลายลง เมื่อรู ปแบบความก้ าวร้ าวซับซ้ อน
มากขึ ้นจึงจําเป็ นต้ องมีความฉลาดทางสังคมมากขึ ้น

2. ภาวะซึมเศร้ า
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับภาวะซึมเศร้ า
2.1.1 ความหมายของภาวะซึมเศร้ า
ดวงใจ กสานติกลุ (2542) ได้ กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้ า (Depression) คืออารมณ์เบื่อหน่าย หด
หู่ ห่อเหี่ยวใจ และหมดอารมณ์สนุกเพลิดเพลินหรื อหมดอาลัยตายอยาก มีอาการนาน 2 สัปดาห์ขึ ้นไป
จนส่งผลกระทบต่อการงานหรื อการเรี ยน โดยแสดงออกทางอาการทางกาย พฤติกรรมคําพูด และ
ความคิดกังวล
สมาคมจิตแพทย์สหรัฐอเมริ กา (วราภรณ์ วรรณพิรุณ. 2545: 37; อ้ างอิงจาก กนกศรี
จาดเงิน .2543: 8) ได้ กล่าวว่าภาวะซึมเศร้ า หมายถึง ภาวะจิตใจที่ผิดปกติอย่างหนึ่งซึง่ แสดงออกทาง
อารมณ์ เช่น รู้ สึกเศร้ า อยากร้ องไห้ เบื่อหน่ายท้ อแท้ ไม่สนุกสนาน ในรู ปของความคิด เช่น คิดว่า
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ตนเองไม่มีค่า หรื อเป็ นคนไม่ดี และทางพฤติกรรม เช่น แยกตัว หรื อมีอาการก้ าวร้ าว ภาวะซึมเศร้ า
สามารถพบได้ หลายแบบ ตังแต่
้ ความผิดปกติในการปรับตัว โรคซึมเศร้ าเรื อ้ รัง และโรคเศร้ าแบบรุ นแรง
รวมทังพบโรคทางจิ
้
ตเวชอื่นๆ
ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล (2545: 8) ได้ สรุปว่า ภาวะซึมเศร้ า หมายถึง ภาวะที่แสดงถึงความ
เบี่ยงเบนทางอารมณ์ ด้ านอาการทางกาย ด้ านความรู้ สึกนึกคิด และด้ านความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น
อันได้ แก่ ความรู้สกึ เศร้ า เหงา รู้สกึ ไร้ คา่ หมดหวัง มีความคิดทางลบต่อตัวเอง สิง่ แวดล้ อม และอนาคต
นอนไม่หลับ มีปัญหาในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ชราพร สนิทภักดี (2545: 35) ได้ สรุ ปว่า ภาวะซึมเศร้ า หมายถึง ภาวะผิดปกติทางจิตใจที่
แสดงออกทางอารมณ์ ที่เกิดจากการสูญเสีย ความคับข้ องใจ ภาวะของโรคซึง่ ทําให้ เกิดความรู้สกึ เศร้ า
ท้ อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข รู้ สึกอ้ างว้ าง โดดเดี่ยว มีผลต่ออาการทางกายทําให้ เกิดอาการปวด
ศีรษะ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ใจสัน่ อ่อนเพลียไม่มีแรง ทังนี
้ ้ยังส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น
ชอบแยกตัว มี พฤติกรรมต่อต้ า น ก้ าวร้ าว คิดอยากทํ าร้ ายตนเอง ทํ าให้ ส่งผลต่อการดํารงชี วิ ตใน
ปั จจุบนั
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (2548) ได้ สรุปว่า ภาวะซึมเศร้ า เป็ นภาวะที่มีอารมณ์สขุ รู้สกึ เศร้ า
หมอง จิตใจหดหู่ เซื่องซึม นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร นํ ้าหนักลด มีผลกระทบในด้ านสังคม ทํ
ให้ มีพฤติกรรมหรื อบุคลิกภาพเปลี่ยนไป กลายเป็ นคนแยกตัว เงียบซึม ส่งผลต่อการเรี ยนและการ
ทํางาน
เมื่อพิจารณาสาระสําคัญจาก ความหมายของภาวะซึมเศร้ าที่เกี่ยวข้ องกับความฉลาดทาง
สังคมจากแนวคิดของผู้ที่ศกึ ษาหลายท่าน ผู้วิจยั วิเคราะห์สรุปได้ ว่า ภาวะซึมเศร้ า หมายถึง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อการแสดงบทบาททางสังคมไม่เหมาะสม มีแนวโน้ มที่จะมีความรู้ สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองตํ่า ม
พฤติกรรมแปลกแยกแตกต่างไปจากเพื่อน มีสมั พันธภาพทางลบกับเพื่อน ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน
น้ อย แยกตัวตามลําพัง หลีกเลี่ยงสังคม ส่งผลกระทบต่อการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2.1.2 อาการและอาการแสดง
ภาวะซึมเศร้ าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย เช่น นอนไม่หลับ หลับยาก หลับๆตื่นๆ
เบื่ออาหาร นํ ้าหนักลด เคลื่อนไหวช้ า นอกจากนี ้ยังอาจมีอาการท้ องผูก อืดแน่นท้ อง ปากคอแห้ ง บางค
อาจมีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และจิ ตใจ เช่น หดหู่
สะเทือนใจง่าย ร้ องไห้ บอ่ ย ไม่มีชีวิตชีวา สิ ้นหวัง รู้สกึ ว่าตนเองไร้ คา่ ไม่มนั่ ใจในตนเอง จิตใจเหม่อลอย
หลงลืมง่าย มีความรู้ สึกเบื่อหน่ายไปหมดทุกสิ่ง รู้ สึกว่าตนเองมีความผิด คิดช้ า สมาธิเสีย มองชีวิตที่
ผ่านมาในอดีตก็เห็นแต่ความผิดพลาดความล้ มเหลวของตนเอง มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรื ออาจมี
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ประสาทหลอนร่ วมด้ วย และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคม เช่น แยกตัว ไม่สนใจสิ่งแวดล้ อม ซึมลง
ไม่ร่าเริ ง แจ่มใส เหมือนก่อน จะเก็บตัวมากขึ ้น ไม่ค่อยพูดจากับใคร บางคนอาจกลายเป็ นคนใจน้ อย
อ่อนไหวง่าย ซึง่ คนรอบข้ างก็มกั จะไม่เข้ าใจว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนไป บางคนอาจหงุดหงิดบ่อยกว่าเดิม
เป็ นต้ น (มาโนช หล่อตระกูล: ออนไลน์)
2.1.3 สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศร้ า
ภาวะซึมเศร้ าเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้ แก่ ภาวะซึมเศร้ าที่เกิดจากความผิดปกติทาง
กาย เกิดจากความผิดปกติเสียหายของโครงสร้ างในสมอง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรคเส้ นเลือดแข็งตัว
ผิดปกติ, โรคเนื ้องอกในสมองซึง่ เกิดภายหลังอุบตั ิเหตุทางสมอง, หรื อโรคทางสมองที่มีอาการซึมเศร้ า
ร่ วมกับภาวะจิตเภทและลมชัก นอกจากนี ้ความผิดปกติทางกายอื่นๆ ก็อาจทําให้ เกิดภาวะซึมเศร้ าได้
เช่น โรคตับอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้ น และภาวะซึมเศร้ าที่เกิดจากพื ้นฐานภายใน เป็ น
ภาวะทางด้ านกรรมพันธุ์ อาการซึมเศร้ ามีลกั ษณะเฉพาะตัวคือ เกิดอาการเป็ นพักๆ ในช่วงระยะเวลาที่
แน่นอนระยะหนึง่ หลังจากนันจะตามด้
้
วยช่วงระยะปลอดอาการซึง่ จะกลับเป็ นปกติสมบูรณ์ โดยไม่พบ
ความแปรปรวนด้ านบุคลิกภาพใดๆ ให้ เห็นในบางครัง้ อาจมีอาการตังแต่
้ ในวัยเด็กโดยเฉพาะเพศหญิง
ั้
ง โดยเพศหญิงจะพบได้ บ่อยกว่าและอายุน้อยกว่า อาการ
ในช่วงวัยรุ่ นพบได้ ทงเพศชายและเพศหญิ
มักจะกําเริ บในช่วงอายุ 30-40 ปี และในช่วงเปลี่ยนวัย โดยทัว่ ไปเพศชายมักปรากฏอาการเมื่ออายุ
ระหว่าง 50-60 ปี ช่วงระยะที่มีอาการครัง้ หนึง่ ๆ อาจมีระยะเวลาแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ย
แล้ วประมาณ 5-12 เดือน นอกจากนี ้ภาวะซึมเศร้ ายังเกิดเพราะสาเหตุด้านจิตใจ ซึง่ เป็ นชนิดที่พบได้
มากที่สดุ โดยผู้ที่เป็ นโรคนี ้ต้ องประสบกับภาวะเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างในชีวิตที่ตนเองไม่สามารถ
รับมือทางด้ านอารมณ์ได้ ภาวะซึมเศร้ าชนิดนี ้รวมถึงภาวะต่างๆ ต่อไปนี ้ด้ วย ได้ แก่ ภาวะซึมเศร้ าในวัย
เด็ก อาจมีสาเหตุจากความตึงเครี ยดในครอบครัว เหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง หรื อความคาดหวัง
ทางการศึกษาเล่าเรี ยน ที่สงู เกินความสามารถของตน ภาวะซึมเศร้ าในโรคประสาท ซึง่ อาจพบร่ องรอย
ว่าถูกบีบคันอย่
้ างมากในวัยเด็ก แล้ วปะทุออกมาในช่วงชีวิตภายหลัง ภาวะซึมเศร้ าเพราะความชรา
เกิดเพราะความสามารถในการปรับตัวลดน้ อยลง มีชีวิตโดดเดี่ยว ปั ญหาช่องว่างระหว่างวัย หรื อ
ปั ญหาที่เรี ยกกันว่า ภาวะสะเทือนใจหลังเกษี ยณ คือ สูญเสียคุณค่าในตน ไม่มีงาน ความรู้ สึกว่าไร้
สมรรถภาพ ภาวะซึมเศร้ าจากปฏิกิริยาทางใจเช่น อาการซึมเศร้ าภายหลังจากคู่แต่งงานเสียชีวิต ตก
งาน หย่าร้ าง ภาวะซึมเศร้ าเพราะสภาพจิตใจอ่อนล้ า เป็ นการตอบสนองทางใจต่อสภาวะความเครี ยด
เรื อ้ รั ง เช่น ชีวิตสมรสมีปัญหาขัดแย้ งไม่ร้ ู จบ ความกดดันจากงานที่ต้องรับผิดชอบ การเปลี่ยนงาน
้
วและทํางานนอก
ภาระมากเกินไป ภาวะซึมเศร้ าชนิดนี ้มักเกิดในหญิงซึ่งต้ องรับภาระทังในครอบครั
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บ้ าน และในชายที่อยู่ในช่วงอายุ 50-60 ปี ซึ่งถูกกดดันจากการไม่อาจขึ ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงาน
ของตนได้ (มาโนช หล่อตระกูล: ออนไลน์)
2.1.4 ระดับของภาวะซึมเศร้ า
ระดับของภาวะซึมเศร้ า แบ่งได้ 3 ระดับ (วราภรณ์ วรรณพิรุณ ,2545 ,หน้ า54-56) ได้ แก่
1. ภาวะซึมเศร้ าระดับต้ น หรื อระดับอ่อน หมายถึง ผู้ที่มีอารมณ์ เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ขึ ้นอยู่กบั สิ่งแวดล้ อม บางครัง้ มีสาเหตุในการเศร้ า แต่บางครัง้ ไม่มีสาเหตุ บางครัง้ มีอาการให้ เห็น เช่น
วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศรี ษะ กลัวโดยไม่มีเหตุผล รับประทานอาหารเพิ่มขึ ้น สามารถสื่อสารและ
อยู่ในสังคมได้ อย่างปกติ ซึ่งอาการดังกล่าวมักมาจากอาการสูญเสีย แต่เมื่อสาเหตุที่ทําให้ เกิดความ
เศร้ าถูกขจัดไป หรื อแก้ ไขสถานการณ์ได้ บุคคลนันก็
้ จะกลับเข้ าสูส่ ภาวะปกติ แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัว
ได้ ความซึมเศร้ ายังคงอยู่นาน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องความคิดความรู้สกึ พฤติกรรม ซึง่ จะนําไปสู่
ภาวะซึมเศร้ าปานกลาง
2. ภาวะซึมเศร้ าระดับกลาง หมายถึง ผู้ที่หาความสุขไม่ได้ เห็นค่าในตนเองตํ่า ท้ อแท้ หม
หวัง มีอารมณ์ โกรธ จึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว การงาน แต่ก็ยงั สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้
ถึงแม้ จะไม่สมบูรณ์นกั มีอาการยํ ้าคิดยํ ้าทํา ร้ องไห้ ไม่มีสาเหตุ เคลื่อนไหวช้ า อ่อนเพลีย การสื่อสาร
มักจะออกในทางไม่พอใจตนเอง ไม่ยืดหยุ่น และพูดน้ อยลง มีความจํากัดในเนื ้อเรื่ องที่จะพูด บางครัง้
จะไม่พูดเลย หลีกเลี่ยงการเข้ าสังคม บุคคลที่มีภาวะซึมเศร้ าในระดับนี ้มีความต้ องการที่จะประเมิน
ตนเองจากบุคคลอื่น การเข้ าสังคมในระยะแรกจะเป็ นไปอย่างเสียไม่ได้ ต่อมาก็จะละทิ ้งสังคมทีละน้ อย
ุ ค่าก็จะ
หันมาสนใจตนเองมากขึ ้น พยายามมองหาคุณค่าของตนเอง เมื่อเห็นว่าตนเองเป็ นคนไม่มีคณ
เลิกเอาใจใส่ตนเอง ละทิ ้งสังคม ไม่ต้องการคบเพื่อน
3. ภาวะซึมเศร้ าระดับรุ นแรง หมายถึง ผู้ที่มีความเศร้ าในระดับลึกเป็ นอยู่ระยะเวลานาน
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มี อารมณ์ เศร้ าลึกมากขึน้ เฉยชา มองเห็น คุณค่า ในตนเองตํ่า
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆไม่ได้ มีความคิดแบบหลงผิดหรื อมีอาการประสาทหลอน อาจคิด หรื อ พยายามฆ่า
ตัวตาย วิตกกังวลมากคิดว่าตนเองเป็ นบุคคลไม่มีประโชน์เป็ นภาระครอบครัว ไม่เคลื่อนไหวนัง่ อยูเ่ ฉยๆ
เป็ นเวลานาน เกื อบจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และเข้ าสังคมเลย ไม่สนใจสิ่งแวดล้ อม
รอบตัว
2.1.5 การคัดกรองภาวะซึมเศร้ า
การใช้ แบบตรวจวัดหาภาวะซึมเศร้ าในประเทศไทยมีอยู่หลายประเภท ตัวอย่างเช่น แบบ
ประเมินปั ญหาสุขภาพ-แบบตอบด้ วยตนเอง (Health – related,self - report: HRSR) ซึง่ จัดทําโดย
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จิตแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 สถาบัน ใช้ ตรวจวัดหาความเครี ยดหรื อซึมเศร้ าในคนไทย มีจํานวน 20 ข้ อ แยก
เป็ นอาการทางกาย ความกระตือรื อร้ น อาการทางความคิดและอารมณ์ คิดคะแนนตามความถี่จากไม่
เลย (0) และบ่อยๆ(3) การประเมินผลนันหากคะแนน
้
30 ขึ ้นไป บ่งว่าเป็ นภาวะซึมเศร้ ารุ นแรง คะแนน
25-29 มีภาวะซึมเศร้ าระดับปานกลาง ซึง่ ใช้ สะดวก แปลผลง่าย ใช้ เวลาน้ อย แบบวัดหาโรคซึมเศร้ า
(Thai depression inventory: TDI) ซึง่ พัฒนาโดยมาโนช หล่อตระกูล และปราโมชย์ สุคนิชย์ มีจํานวน
20 ข้ อเช่นกัน มีคา่ คะแนนตังแต่
้ 0ถึง 3 การประเมินผลนันหากคะแนนสู
้
งกว่า 35 เป็ นภาวะซึมเศร้ า
ระดับรุนแรง คะแนน 26-34 เป็ นภาวะซึมเศร้ าระดับปานกลาง คะแนน 21-25 เป็ นภาวะซึมเศร้ าระดับ
อ่อน (ดวงใจ กสานติกุล. 2542: 68-69) และแบบวัดหาโรคซึมเศร้ าในเด็ก (Child depression
inventory: CDI) ซึง่ ดร.อุมาพร ตรังคสมบัติ ได้ นํามาแปลเป็ นภาษาไทย โดยใช้ ประเมินอาการซึมเศร้ า
สําหรับเด็กและวัยรุ่นตอนต้ นที่มีอายุ 10-14 ปี ซึง่ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าจะมีคะแนนที่ 15 ขึ ้นไป ส่วนแบบ
วัดภาวะซึมเศร้ า (Center for Epidemiologic Studies-Depression scale: CES-D) ซึง่ พัฒนาขึ ้นมา
โดยนักวิจยั แห่ง Center for Epidemiologic Studies ที่ National Institute of Mental Health ประเทศ
สหรัฐอมริ กา ก็เป็ นเครื่ องมือวัดภาวะซึมเศร้ าแบบ self-report เช่นเดียวกับ CDI มีจํานวน 20 ข้ อ ซึง่
เกี่ยวข้ องกับอาการซึมเศร้ าในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมาเป็ นมาตราวัดประมาณค่า 4 ระดับ คะแนนรวมมี
ตังแต่
้ 0-60 เป็ นเครื่ องมือที่ถกู นํามาใช้ ในการวิจยั มากมายทังในผู
้ ้ ใหญ่และวัยรุ่ นตอนปลาย อายุ 1518 ปี เนื่องจากประกอบด้ วยข้ อความที่ง่าย กะทัดรัด เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยเสริ มการตรวจประเมินโดย
แพทย์ให้ มีความแม่นยํายิ่งขึ ้น ซึง่ คะแนนที่ 22 เป็ นจุดตัด ที่หากผู้ที่มีคะแนน 22 ขึ ้นไปถือว่ามีภาวะ
ซึมเศร้ า และควรได้ รับการประเมินต่อไป (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2540: 2-13)
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ แบบวัดภาวะซึมเศร้ า (CES-D) เป็ นเครื่ องมือในการวัดภาวะซึมเศร้ า
ในวัยรุ่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของกลุม่ ตัวอย่าง และมีคณ
ุ สมบัติทางสถิติที่เหมาะสม
โดยความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือนี ้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคา่ alpha สูงถึง 0.86 ซึง่ เป็ นเกณฑ์ท่ียอมรับกัน
ทัว่ ไป มีความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2540: 2-13) เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ใน
การบอกว่ามีอาการซึมเศร้ ามากหรื อน้ อย แต่ไม่ใช่เครื่ องมือที่ใช้ วินิจฉัยโรค นอกจากนี ้ยังเป็ นเครื่ องมือ
้ ายต่อการแปลผล
ที่ใช้ ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่าย รวมทังง่
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะซึมเศร้ า
มีงานวิจยั หลายรายที่ศกึ ษาถึงผลของการให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ ต่อการลดภาวะซึมเศร้ าใน
วัยรุ่น เช่น อุบลวรรณ เรื อนทองดี (2543: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาผลการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะ
ซึมเศร้ าในวัยรุ่ น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4,5 และ 6 จํานวน 78 คน ของ
โรงเรี ยนสองพี่น้องวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ อย่างมีระบบ จากนักเรี ยน

30
ที่มีภาวะซึมเศร้ า และแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นกลุม่ ควบคุม 40 คน กลุม่ ทดลอง 38 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปทางประชากร และสังคม-เศรษฐกิจ แบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้ า CES-D และ โปรแกรมการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่ม ให้ กลุ่มควบคุมจัดให้ รับบริ การแนะ
แนวของโรงเรี ยนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองจัดให้ ได้ รับบริ การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่ม ตามโปรแกรมที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น 1 ครัง้ /สัปดาห์ จํานวน 3 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาทีรวมเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ และใช้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ประเมินภาวะซึมเศร้ าก่อน และหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า
การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มสามารถลดภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ นได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดบริ การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มแก่วยั รุ่ นจากบุคลากรที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อช่วยให้ วยั รุ่ นมีทกั ษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง สามารถเผชิญกับความเครี ยด
ได้ อย่างเหมาะสม และรู้จกั เลือกใช้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล (2545: 65-68) ซึง่ ได้ ศกึ ษา ผลการให้ คําปรึกษากลุม่ ตามแนวภวนิยมกับการฝึ ก
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง
หะฐะโยคะต่อภาวะซึมเศร้ าของนักเรี ยนหญิงชันมั
โดยใช้ คะแนนจากแบบวัดภาวะซึมเศร้ าในเด็ก ซีดีไอ (CDI) เพื่อคัดกลุม่ ประชากร แล้ วทําการสุม่ อย่าง
ง่ายเพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยมีการเก็บข้ อมูล 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะ
ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ผลการศึกษาพบว่า มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
วิธีลดภาวะซึมเศร้ ากับระยะของการทดสอบ นักเรี ยนในกลุ่มที่ได้ รับการให้ คําปรึกษากลุ่มตามแนวภว
นิยมร่ วมกับการฝึ กหะฐะโยคะ มีภาวะซึมเศร้ าตํ่ากว่ากลุม่ ควบคุม และมีภาวะซึมเศร้ าตํ่ากว่าในระ
หลังทดลอง รวมทังระยะติ
้
ดตามผล ซึง่ การให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ จะให้ สมาชิกเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่
มีความสุข ทําให้ เกิดการรับรู้ และยอมรับความรู้ สึกตนเอง ผ่านการสะท้ อนความรู้ สึกจากผู้นําและ
สมาชิกในกลุ่ม ทําให้ สมาชิกเรี ยนรู้ การแสดงอารมณ์ ที่เหมาะสม ช่วยลดอารมณ์ เศร้ าได้ เป็ นการ
ช่วยเหลือที่ครอบคลุมทังร่้ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาถึงผลของการให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ ต่อการลดภาวะซึมเศร้ า
ในกลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ เช่น ผู้ป่วย ดังงานวิจยั ของ วราภรณ์ วรรณพิรุณ (2545: 137-142) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผล
ของการให้ คําปรึ กษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ร่วมกับการฝึ กผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อที่มีตอ่ ภาวะ
ซึมเศร้ าของผู้ป่วยภายหลังการพยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยภายหลังจากการพยายาม
ฆ่าตัวตายที่ มารั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 10 คน และสุ่มอย่างง่ายเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 5 คน แบ่งการ
ทดลองออกเป็ นระยะก่ อ นการทดลอง ระยะหลัง การทดลอง และระยะติด ตามผล ประเมิ น และ
เปรี ยบเทียบระดับภาวะซึมเศร้ าด้ วยคะแนนจากแบบประเมินภาวะซึมเศร้ า (CES-D) ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ป่วยที่ ได้ รับ การให้ คํา ปรึ ก ษาแบบพิจารณาเหตุผ ลและอารมณ์ ร่ว มกับ การฝึ กผ่อ นคลาย
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กล้ ามเนื ้อมีภาวะซึมเศร้ าลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล และมีภาวะซึมเศร้ าลดลงหลัง
การทดลอง ซึ่ ง โปรแกรมการให้ คํ า ปรึ ก ษาฝึ กให้ ผู้ ป่ วยได้ คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมเกิดขึ ้น ทําให้ ภาวะซึมเศร้ าลดลง ผลการวิจยั
้
องกับ อังคณา ช่วยคํ ้าชู (2554: บทคัดย่อ) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คําปรึกษาตามแนวคิด
นันสอดคล้
การปรั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรมแบบกลุ่ม ต่อ อาการซึม เศร้ าและพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองด้ า น
สุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่มีโรคซึมเศร้ าร่ วม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่มีโรคซึมเศร้ าร่ วม
ด้ วยจํานวน 30 ราย โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 ราย กลุ่มทดลองได้ รับ
โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ กลุม่ ควบคุมได้ รับการรักษาพยาบาลตามปกติ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีอาการซึมเศร้ าตํ่ากว่าก่อนทดลองและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ านสุขภาพจิตสูงกว่าก่อ
ทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และกลุม่ ทดลองมีอาการซึมเศร้ าตํ่ากว่ากลุม่ ควบคุมและมีพฤติกรร
การดูแลตนเองด้ านสุขภาพจิตสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

3. การให้ คาํ ปรึกษากลุ่มที่ประยุกต์ ใช้ ในการสร้ างโปรแกรม
โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ หลักการให้ คําปรึกษากลุ่มเป็ นฐานหลักใน
การพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรม โดยเลือกใช้ เทคนิคจากทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความ
จริ ง ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ และทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเกสตัลท์ มา
ใช้ ในกิจกรรมแต่ละครัง้ ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทฤษฎีดงั กล่าว ได้ ถกู นํามาใช้ ในการวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คําปรึ กษากลุ่ม และเกิดประสิทธิ ภาพต่อการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล ทักษะทางสังคม และการปรับตัวทางสังคม ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางสังคม
และเป็ นส่วนหนึง่ ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ าได้
3.1 การให้ คาํ ปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้ คําปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) เป็ นการจําลองสภาพการอยู่ร่วมกัน และ
ช่วยให้ คนเรี ยนรู้ตอ่ การปรับตัวทางสังคมได้ ใกล้ เคียงกับสภาพความเป็ นจริ ง เพราะปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้น
เน้ นความจริ งใจ ไว้ วางใจ เคารพกันและกัน ทําให้ สมาชิกในกลุ่มกล้ าเปิ ดเผยตนเอง เรี ยนรู้ ที่จะรับฟั ง
ผู้อื่ น ยอมรั บ ในความแตกต่า ง อยู่ร่ ว มกัน แบบช่ ว ยเหลื อ ร่ ว มมื อ กัน ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเนื่องจากเกิดการเรี ยนรู้ใหม่ (อาภา จันทรสกุล. 2551: 247)
การให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มมีวตั ถุประสงค์ทวั่ ไป (อาภา จันทรสกุล. 2551: 248-249; อ้ างอิง
จาก Corey .1981: 8) คือ ทําให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษาเรี ยนรู้ การไว้ วางใจตนเองและผู้อื่น รู้ จกั ตนเองและ
ค้ นหาเอกลักษณ์แห่งตน และรับรู้ ว่าคนอื่นๆ มีความต้ องการและมีปัญหา ซึง่ ในบางปั ญหาคล้ ายคลึง
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กับตนเอง ช่วยเพิ่มการยอมรับตนเอง เคารพตนเอง และมัน่ ใจในตนเอง อันนําไปสู่การมีทรรศนะใหม่
ต่อตนเองเพิ่มขึ ้น ทําให้ เกิดประสิทธิภาพในการแสวงหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและมองเห็นวิธีการ
ลดความขัดแย้ งภายในตนเอง เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง มีการกําหนดแผนสําหรับ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงและรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามแผนที่ ว างไว้
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ทกั ษะทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความไวในการรับรู้ ความรู้ สึก
และความต้ องการของผู้อื่น นอกจากนี ย้ ังเกิ ดการเรี ยนรู้ วิธี การโต้ แย้ งหรื อเผชิ ญหน้ ากับผู้อื่น ด้ ว ย
ความรู้สกึ ห่วงใย จริ งใจ ตรงไปตรงมา เรี ยนรู้การดําเนินชีวิตที่เป็ นไปตามความมุ่งหวังของตนไม่ขึ ้นอยู่
กับการคาดหวังของผู้อื่น อีกทัง้ ช่วยให้ ค่านิยมที่ตนเองมีอยู่ชดั เจนขึ ้น และเรี ยนรู้ ที่จะปรับพฤติกรรม
ของตนเองไปตามครรลองของค่านิยมนัน้
การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่ม เป็ นกระบวนการให้ บริ การปรึกษาแก่ผ้ มู ารับคําปรึกษาตังแต่
้ 2
คนขึน้ ไป โดยทั่ว ไปกลุ่ม จะมี ส มาชิ ก ประมาณ 6-8 คน สํ า หรั บ กลุ่ม ซึ่ง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ เ ป็ น
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้ นจนถึงวัยรุ่ นตอน
ปลายซึ่ ง มี ค วามสนใจในเพื่ อ นวั ย เดี ย วกั น สามารถรั บ ฟั งสิ่ ง ต่ า งๆได้ ในช่ ว งเวลาที่ น านกว่ า
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551: 265) กลุม่ ขนาดนี ้เป็ นขนาดซึง่ ผู้นํากลุม่ สามารถที่จะนํากลุม่
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สมาชิกได้ รับความสนใจหรื อมีส่วนร่ วมในกลุ่มอย่างเต็มที่ (ชูชัย สมิทธิ ไกร.
2527: 18; อ้ างอิงจาก Trotzer. 1977) โดยสมาชิกกลุม่ นอกจากจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ให้ คําปรึกษาแล้ ว
ั นาปฏิสมั พันธ์
จะต้ องมีปฏิสมั พันธ์ กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มด้ วย โดยผู้ให้ คําปรึ กษาจะมีหน้ าที่พฒ
ภายในกลุ่ม ชี ้แจงบทบาทหน้ าที่ของผู้นํากลุ่มและสมาชิก รับฟั งอย่างสนใจ เข้ าใจ และกระตุ้นการมี
ส่วนร่ วมของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มมีหน้ าที่สร้ างสัมพันธภาพ ปฏิสมั พันธ์ กบั สมาชิกคน
อื่นๆ ในแนวทางที่เกื ้อกูลต่อภาวะจิตใจที่จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
การแบ่งประเภทของกลุม่ จําแนกโดยคํานึงถึงทฤษฎี และวิธีการที่กลุม่ ใช้ บางครัง้ อาจจําแนก
ตามลักษณะของสมาชิ ก เช่น วัยหรื อลักษณะปั ญหา โดยข้ อดีของกลุ่มที่ มีลักษณะเหมือนกัน คือ
สมาชิกมักสร้ างสัมพันธภาพได้ รวดเร็ วมีความสนใจที่จะเรี ยนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกลุ่มที่มี
สติปัญญาใกล้ เคียงกันมักไม่คอ่ ยมีความขัดแย้ งและความเบื่อหน่าย ส่วนกลุม่ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
สมาชิกจะเรี ยนรู้ วิธีการสร้ างสัมพันธภาพกับสมาชิกที่ภูมิหลังแตกต่างจากตน โดยหลักการสําคัญที่
ต้ องพิจารณาในการเริ่ มต้ นคือ ความเหมาะสมของเวลาในการให้ คําปรึ กษาและความเหมาะสมของ
ผู้รับบริ การเป็ นกลุม่ เช่น นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ควรใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ถึง 2 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้
หมายความว่าในการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มนัน้ เวลาที่ใช้ ในการให้ คําปรึกษาแต่ละครัง้ อย่างมากที่สดุ
ไม่ควรเกิน 2 ชัว่ โมง และควรจัดให้ มีการให้ คําปรึกษาอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ยกเว้ นกลุม่ ประเภท
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เร่ งรัด ที่อาจจัดเวลาพบกันทุกวันตลอดสัปดาห์ หรื อสิบวัน ส่วนจํานวนในการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่ม
ทังหมดควรอยู
้
่ระหว่าง 5-25 ครัง้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551: 265) ทังนี
้ ้ ผู้รับคําปรึกษา
สามารถได้ รับความช่วยเหลือ 8-10 ครัง้ ทุกสัปดาห์ โดยใช้ เวลาครัง้ ละประมาณ 90 นาที อย่างไรก็ดี
ผู้ให้ คําปรึกษา และนักจิตบําบัดส่วนมากมักจะนิยมใช้ การรักษาระยะสัน้ โดยทัว่ ไปแล้ วระยะเวลาของ
การบําบัดไม่มีอิทธิ พลต่อผลที่ออกมา และการบําบัดระยะสันย่
้ อมเป็ นสิทธิ ของผู้รับคําปรึ กษาที่จะ
ตัดสินใจเลือกเอง (กรมวิชาการ. 2528: 8-9)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีนกั วิจยั ที่ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับการให้ คําปรึ กษากลุ่มระยะ
สันหรื
้ อแบบต่อเนื่องมาราธอนในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและเสริ มสร้ างการปรับตัวทาง
สังคม ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้ องกับความฉลาดทางสังคม มาเป็ นระยะเวลายาวนาน ในกลุ่ม
ตัวอย่างต่างๆ ดังเช่น ผาสุก ปาประโคน (2544) ได้ ศกึ ษาผลการให้ คําปรึกษาเป็ นกลุม่ แบบมาราธอน
โดยใช้ ท ฤษฎี ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบเกสตัล ท์ ที่ มี ต่อการพัฒ นาสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุค คลโดยใช้
ระยะเวลาทดลองแบบต่อเนื่องมาราธอน เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมี
ระดับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพิ่มสูงขึ ้นจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ขวัญชนก นันทะชาติ (2558: 81-92) ได้ ศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบผสมผสานเพื่อ
เสริ มสร้ างการปรับตัวทางสังคมของหญิงวัยรุ่นที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พงึ ประสงค์ โดยใช้ ระยะเวลาทดลองทังสิ
้ ้น
9 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า หลังเข้ าร่ วมการให้
คําปรึ กษากลุ่ม หญิงวัยรุ่นมีการปรับตัวทางสังคมทังโดยรวมและรายด้
้
านเพิ่มสูงขึ ้น อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3.2 ทฤษฎีการให้ คาํ ปรึกษาแบบเผชิญความจริง
William Glasser จิตแพทย์ชาวอเมริ กนั เป็ นผู้ริเริ่ มการให้ คําปรึ กษาแบบจิตบําบัดที่เน้ น
ความจริ ง (Reality therapy) โดยเน้ นถึงพฤติกรรมปั จจุบนั ที่ผ้ ใู ห้ คําปรึ กษาทําหน้ าที่เหมือนครู ที่
หาทางช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษากล้ าเผชิญความจริ งที่เกิดขึ ้นในชีวิต ซึง่ หัวใจสําคัญของทฤษฎีนี ้คือ การ
พยายามให้ บคุ คลปฏิบตั ิตนเป็ นผู้มีสขุ ภาพจิตดี โดยได้ ให้ แนวคิดที่สําคัญไว้ ว่า มนุษย์มีความต้ องการ
ที่จะแสวงหาเอกลักษณ์ ของตนเองให้ สําเร็ จ โดยต้ องการที่จะรักและได้ รับความรัก และต้ องการที่จะ
เป็ นผู้มี คุณ ค่า ทัง้ ต่อ ตัว เองและผู้อื่ น ความต้ อ งการเกี่ ย วกับ ความรั ก และการยอมรั บ นัน้ นับ ว่ า มี
ความสัมพันธ์ โดยตรงกับการสร้ างเอกลักษณ์ เป็ นอย่างมาก หากบุคคลขาดความรั กและขาดการ
ยอมรับ จะมีเอกลักษณ์ที่ล้มเหลว เช่น เก็บกดอารมณ์ แยกตัวเอง ว้ าเหว่ จึงต้ องพยายามหาช่องทาง
สนองความต้ อ งการของตนเอง แต่ห ากสนองตอบไม่ต รงกับ สภาพความเป็ นจริ ง แล้ ว ก็ จ ะแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดี ซึ่งทฤษฎีนี ้เชื่อว่า เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ทัศนคติก็จะเปลี่ยนตาม จึงพยายาม
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เน้ นให้ บคุ คลได้ ร้ ูตวั เองในขณะที่กําลังแสดงพฤติกรรมอยูใ่ นขณะนัน้ และมุง่ ให้ บคุ คลเป็ นตัวของตัวเอง
ได้ มากที่สดุ โดยลักษณะของผู้มารับคําปรึกษาจะเป็ นผู้ที่มีความเจ็บปวดที่จะต้ องเผชิญกับความเป็ น
จริ ง จึงหาทางออกด้ วยการเก็บปั ญหาไปคิด วิตกกังวล เก็บกดอารมณ์ หรื อแยกตัวเองออกจากสังคม
(พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา. 2557: 149-154)
เทคนิคในการให้ คําปรึ กษาที่ผ้ วู ิจยั จะใช้ ตามทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง นี ้
ได้ แก่ เทคนิค WDEP (กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 113-114; อ้ างอิงจาก Corey. 2005: 325328) มาประยุกต์ในการควบคุมดูแลตนเองของผู้รับคําปรึกษา ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ ้น เป็ นบุคคลที่กล้ าเผชิญความจริงและประพฤติตนได้ อย่างเหมาะสม ประกอบด้ วย
W = wants คือ การที่ผ้ ใู ห้ คําปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาค้ นพบความต้ องการของเขา เป็ น
การสํารวจความต้ องการ และความจําเป็ น ตลอดจนการกําหนดเป้าหมายของตนเอง
D = Direct and Doing คือ การที่ผ้ รู ับคําปรึกษาอธิบายวิถีชีวิตของเขาว่าเขาทําอะไรในแต่
ละวัน เป็ นการกํ าหนดทิศทางและวิเคราะห์ แนวทางการกํ าหนดเป้าหมาย ซึ่งเน้ นพฤติกรรมที่ เป็ น
ปั ญหาในปั จจุบนั มุง่ ที่จะกําหนดเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
E = Evaluation คือ การที่ผ้ ใู ห้ คําปรึกษาช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเอง
ถึ ง แนวทางที่ เ หมาะสมในการกํ า หนดเป้ าหมาย และความเป็ นไปได้ ข องแนวทางที่ เ ลือ กมาใช้ ใ ห้
เป้าหมายประสบความสําเร็ จ
P = Plan คือ การที่ผ้ ใู ห้ คําปรึ กษาช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรมของตน
โดยสิ่งสําคัญคือการให้ ข้อผูกพันกับตัวเอง ก่อนจะลงมือปฏิบตั ิตามแผน ซึง่ ก็คือ การเน้ นที่จะมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
นอกจากนี ้ยังมี เทคนิคการสร้ างสัมพันธภาพ ซึ่งเป็ นเทคนิคสําคัญในการพบกับผู้มารับคํา
ปรึกษาเป็ นครัง้ แรก โดยผู้ให้ คําปรึกษาจะต้ องมีการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี โดยการทักทาย แสดงความ
เป็ นมิตร ชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ผ้ รู ับคําปรึ กษาจะได้ รับจากการให้ คําปรึ กษา พร้ อมทังแสดงถึ
้
งความ
จริ งใจ สร้ างความไว้ วางใจในการเก็บข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ ซึง่ การให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความจริ งที่
ดี เกิดจากสิง่ แวดล้ อมในการให้ คําปรึกษาและวิธีการเฉพาะที่นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมี
ท่าทีที่ยอมรับ การตีความหมายในสิ่งที่ผ้ รู ับคําปรึ กษาบอก เป็ นเงื่อนไขสําคัญสําหรับสัมพันธภาพใน
การให้ คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง อีกทัง้ เทคนิคการใช้ อารมณ์ ขัน ก็ เป็ นเทคนิคที่ สําคัญที่ ผ้ ูให้
คําปรึ กษาจะพูดถึงแง่มมุ ชีวิตของผู้รับคําปรึ กษาหรื อเรื่ องอื่นๆ ในลักษณะของการสร้ างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย ให้ ไม่เครี ยด และใช้ เทคนิคการเปิ ดเผย ซึง่ เป็ นเทคนิคที่จะช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ เปิ ดเผย
ประสบการณ์ ความคิด ความรู้ สกึ และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ทังนี
้ ้เทคนิคการมองโลกแง่บวก ก็เป็ นอีก
เทคนิคหนึง่ ที่ผ้ ใู ห้ คําปรึกษานําข้ อความแง่บวกมาใช้ ในการกล่าวถึงเรื่ องที่ร้ายๆและการบ่นถึงความไม่
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สบายใจ โดยการเน้ นของคําถามของผู้ให้ คําปรึกษาจะเน้ นไปที่การกระทําแง่บวกในการมองแง่บวก คือ
การมองทุกสิง่ ว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ เป็ นโอกาส และพูดอย่างสร้ างสรรค์กบั สิง่ ที่เกิดขึ ้น
เมื่อพิจารณาสาระสําคัญจาก ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง ผู้วิจยั วิเคราะห์
สรุ ปได้ ว่า การให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง ทําให้ บคุ คลกล้ าเผชิญความจริ งในชีวิตและประพฤติ
ตนได้ อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น ทําให้ เป็ นผู้มีสขุ ภาพจิตที่ดี
ซึง่ การเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาพจิตที่ดีคือผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เป็ นเอกลักษณ์แห่งความสําเร็ จ ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม สามารถลดอาการวิตกกังวล เก็บกดอารมณ์
แยกตัวเองออกจากสังคม ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ที่ล้มเหลว ที่มีสว่ นต่อการลดภาวะซึมเศร้ าได้
3.3 ทฤษฎีการให้ คาํ ปรึกษาแบบวิเคราะห์ สัมพันธภาพ
Eric Berne เป็ นจิตแพทย์ผ้ กู ่อตังทฤษฎี
้
การให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์ สมั พันธภาพ
(Transactional Analysis Theory) หรื อเรี ยกย่อว่า T.A. เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ให้ ผ้ รู ับคําปรึกษา
เข้ าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง บทบาทการแสดงออก และสัมพันธภาพในชีวิต โดยเชื่อว่ามนุษย์เป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ ค่า บุคลิกภาพและชีวิตส่วนตัวสามารถปรับปรุงได้ ด้วยการเปิ ดเผยตนเองที่แท้ จริ งออกมา
หรื อค้ นให้ พบถึงความเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่งจะทํ าให้ แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติ มี
เหตุผลน่าเชื่อถือไว้ ใจได้ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว พยายามเรี ยนรู้ วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา และทําให้ เป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพทางด้ านการตระหนักตน คือ รู้ว่าตนกําลังคิดหรื อทําอะไร
อยู่ และกล้ า เผชิ ญ กับ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ โดยปราศจากความกลัว และมี ค วามใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมกับ ผู้อื่ น
กล่าวคือ เป็ นผู้ที่มีใจกว้ างขวาง พร้ อมที่จะเปิ ดเผยตนเอง และมีความจริ งใจเป็ นที่ตงั ้ (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์
โสภา.2557: 161-170)
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี ้ คือ มนุษย์มีความต้ องการแสวงหาการเอาใจใส่ (Stroking
Hunger) ซึ่ง จะได้ รับ การตอบสนองโดยการสื่อ สารระหว่ า งบุคคล กับบุคคลอื่ น ซึ่ง การเอาใจใส่ก็
สามารถแสดงออกมาได้ ทงเชิ
ั ้ งบวก คือการสื่อสัมพันธ์ ที่รับกัน ตรงตามเป้าหมาย เหมาะสมตาม
กาลเทศะ สถานการณ์และบุคคล และความเอาใจใส่โดยมีเงื่อนไข คือ มีการแสดงออกทังเชิ
้ งบวกและ
ลบ เพื่อแสดงการยอมรับในการกระทําของบุคคล นอกจากนี ้แนวคิดของทฤษฎีนี ้เชื่อว่ามนุษย์ตดั สินใจ
เลือกวางตนเองลงบนตําแหน่งชีวิต (Life Positive) โดยได้ รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้ อม การอบรม
เลี ้ยงดู และความเป็ นมาในอดีต ทําให้ เลือกวางตนเองลงบนตําแหน่งใด ตําแหน่งหนึ่งจาก 4 ตําแหน่ง
คือ ฉันเป็ นคนใช้ ได้ คุณก็ใช้ ได้ (I’m OK, you’re OK) ฉันเป็ นคนใช้ ได้ คุณเป็ นคนใช้ ไม่ได้ (I’m OK,
you’re not OK) ฉันเป็ นคนใช้ ไม่ได้ คุณเป็ นคนใช้ ได้ (I’m not OK, you’re OK) และฉันเป็ นคนใช้ ไม่ได้
คุณก็เป็ นคนใช้ ไม่ได้ (I’m not OK, you’re not OK) ทังนี
้ ้แนวคิดนี ้ยังเชื่อว่า มนุษย์ใช้ เวลาของชีวิต
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(Time Structuring) ก็เพื่อแสวงหาความเอาใจใส่ โดยความสําเร็ จแห่งชีวิตนันขึ
้ ้นอยู่กบั การใช้ เวลา
ให้ กับชีวิตว่าเป็ นอย่างไร การกํ าหนดการใช้ เวลาของชีวิตอย่างมีประสิทธิ ภาพได้ นัน้ ย้ อมขึน้ อยู่กับ
ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ กิจกรรมที่จะกระทํานัน่ เอง (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา.2557: 161-170)
Berne เชื่อว่า โครงสร้ างของบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบขึ ้นด้ วย 3 สภาวะ คือ สภาวะของ
ความเป็ นเด็ก (Child ego state) สภาวะของความเป็ นผู้ใหญ่ (Adult ego state) และสภาวะของ
ความเป็ นบิดามารดา (Parent ego state) เมื่อบุคคลเปลี่ยนไปสู่สภาวะใด ความรู้สกึ อารมณ์ และ
พฤติกรรมของสภาวะนันก็
้ จะผสมผสานกัน และแสดงออกมาเป็ นบุคลิกภาพ (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา.
2557: 161-170)
เทคนิ ค ในการให้ คํ า ปรึ ก ษาที่ ผ้ ู วิ จัย จะใช้ ตามทฤษฎี ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบวิ เ คราะห์
สัมพันธภาพ นี ้ได้ แก่ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ าง (Structural analysis) เป็ นกระบวนการขันต้
้ นที่จะ
ช่วยให้ บุคคลเข้ าใจถึงโครงสร้ างของตนเองว่ามีสภาวะของตนเองเป็ นเช่นไร เพื่อช่วยให้ บุคคลนัน้
สามารถใช้ สภาวะของตนเองตามสภาวะได้ อย่างเหมาะสม เทคนิคการวิเคราะห์ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล (Transactional analysis) เป็ นการช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเข้ าใจถึงวิธีการสื่อสัมพันธ์ที่ตนเองใช้
ในการแสวงหาความเอาใจใส่จากผู้อื่น และหาทางปรับปรุงวิธีการสื่อสัมพันธ์ให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ เวลา (Structuring Time analysis) เป็ นการช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษา
รู้จกั การตอบสนองความต้ องการการยอมรับและการเอาใจใส่จากผู้อื่น (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา. 2557:
182-183)
เมื่ อพิจารณาสาระสําคัญจาก ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์ สมั พันธภาพ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ สรุ ปได้ ว่า การให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์ สมั พันธภาพ ทําให้ บุคคลมีความสามารถในการ
ตระหนักรู้ ตนเอง เข้ าใจบทบาทการแสดงออก และสัมพันธภาพในชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ก่อให้ เกิดความใกล้ ชิดสนิทสนม ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการเสริมสร้ างความฉลาด
ทางสังคม และการแสวงหาความเอาใจใส่จากผู้อื่น ช่วยให้ บคุ คลสามารถสื่อสารได้ ตรงตามเป้าหมาย
และเหมาะสมกับ สถานการณ์ เกิ ด การยอมรั บ ในการกระทํ า ของตนเองและผู้อื่ น ทํ า ให้ มี ค วาม
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง ซึง่ ช่วยลดภาวะซึมเศร้ าได้
3.4 ทฤษฎีการให้ คาํ ปรึกษาแบบเกสตัลท์
Frederick S. Perls เป็ นจิตแพทย์ที่ได้ นําทฤษฎีการรับรู้ของจิตวิทยาเกสตัลท์ มาปรับใช้ ใน
การบําบัดทางอารมณ์ ความรู้สกึ และการรับรู้ในตนเอง ซึง่ มุ่งการมีสติหรื อการตระหนักรู้ ถึงความรู้สกึ
ของตนเองที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ มีลกั ษณะการวิเคราะห์เป็ นแบบองค์รวม (Holistic approach) โดย
ทฤษฎีนี ้เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา ต้ องการแก้ ปัญหา
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หรื อขจัดสิ่งที่ติดค้ างอยู่ในใจ (Unfinished business) ให้ สําเร็ จลุล่วง เมื่อมีปัญหาหรื อความเครี ยด
เกิดขึ ้น ก็จะสามารถปรับตัว แก้ ปัญหาได้ ด้วยตัวเอง สามารถตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบในสิ่งที่ตน
ตัดสินใจ ซึ่งการพยายามที่จะทําให้ เกิดความสมดุลในตนเอง เพื่อลดความเครี ยดนัน้ การตระหนักรู้
ความต้ องการ ความรู้สกึ ความคิด อารมณ์ และการรับรู้ของตน จะช่วยในการตัดสินใจได้ เหมาะสมขึ ้น
จิตบําบัดแบบเกสตัลท์ แบ่งบุคลิกภาพออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ สภาพที่เป็ นอยู่ (Being) ตนเอง
(Self) และภาพลักษณ์ (Self image) ซึง่ ภาพลักษณ์ตนเองเป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่บคุ คลนัน้
ได้ รับการยอมรับจากสังคม เป็ นสิ่งที่เราควรกระทํา แต่ส่วนของ Self เป็ นการรู้ จกั ตนเอง เป็ นความ
ต้ องการที่เราอยากทํ า ซึ่งพัฒนาการของบุคคลที่เป็ นไปตามปกติ จะมีความสมดุลระหว่างตน กับ
ภาพลัก ษณ์ ข องตนเอง ทฤษฎี นี เ้ ชื่ อ ว่ า บุ ค ลิ ก ภาพของคนเราเป็ นผลมาจากการมี สัม พัน ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้ อมตังแต่
้ แรกเกิด ผ่านกระบวนการของการปรับตัว การยอมรับในส่วนที่เป็ นตนเอง และการที่
บุคคลได้ รับการยอมรับจากสังคม โดยผ่านขันตอนของพั
้
ฒนาการทางบุคลิกภาพ 3 ขันตอน
้
คือ ขัน้
้
ด ซึง่ Perls มีความเชื่อว่า ทุกคนเกิดมาย่อมมีความต้ องการที่จะรู้จกั
สังคม ขันสรี
้ รจิต และขันความคิ
ตนเองอย่างถ่องแท้ และมีความต้ องการทางสังคม เช่น ความต้ องการที่จะเป็ นตัวของตัวเอง และความ
ต้ องการการยอมรับ เป็ นต้ น พฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกจึงมีแรงจูงใจและมีเหตุผลในการกระทําสิ่ง
นัน้ ดังนัน้ จุดมุ่งหมายสําคัญของการให้ คําปรึกษาแบบเกสตัลท์ คือ การช่วยให้ บคุ คลได้ ค้นพบตนเอง
ตระหนักรู้ ในตน เป็ นตัวของตัวเองและพึ่งพาตนเอง โดยไม่ยึดมัน่ ต่อค่านิยมบางอย่างของสังคม จน
ขาดความเป็ นตัวของตัวเอง
เทคนิคในการให้ คําปรึ กษาที่ผ้ ูวิจยั จะใช้ ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์นี ้ ได้ แก่
เทคนิคการเพ้ อฝั น (Fantasy) เป็ นการให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาพยายามใช้ จินตนาการโดยเปรี ยบการรับรู้ ใน
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ว่าเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ วบรรยายออกมา หรื อเป็ นการจินตนาการ
เพื่อจัดการกับเรื่ องราวที่คงั่ ค้ าง โดยเฉพาะให้ พดู ถึงความรู้สกึ ที่อยากจะพูด แต่ไม่ได้ พดู เทคนิคการอยู่
กับความรู้สกึ (Staying with feeling) เป็ นการขอให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอดีตโดย
อยูก่ บั ความรู้สกึ นันในขณะที
้
่เล่าออกมา และพยายามรับรู้ถึงความรู้สกึ ตนเอง และให้ สงั เกตว่าอารมณ์
นันจะนํ
้
าผู้รับคําปรึกษาไปสูอ่ ะไร ปกติอารมณ์ในทางลบ จะนําพาไปสูเ่ รื่ องราวที่สมั พันธ์กบั เหตุการณ์
ในอดีตที่ยงั คัง่ ค้ าง เทคนิคคิด รู้สกึ (Thinking with Feeling) เป็ นการถามผู้รับคําปรึกษาโดยตรงว่า
รู้ สึกอะไรในขณะนัน้ เพื่อกระตุ้นการมีสติร้ ู ตัวถึงอารมณ์ ที่ผ่านเข้ ามาในจิตใจ เทคนิคการเล่นสวม
บทบาท (role playing) เป็ นการให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ ้นเทียบเคียงกับสภาพ
ความเป็ นจริ ง เป็ นการแสดงออกทัง้ ความคิด คําพูด และพฤติกรรมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในสิ่งที่
เกิดขึ ้น ซึง่ จะทําให้ ความรู้สกึ ของผู้รับคําปรึกษาชัดเจนขึ ้น (พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา. 2557: 107-120)
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เมื่อพิจารณาสาระสําคัญจาก ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเกสตัลท์ ผู้วิจยั วิเคราะห์สรุปได้ ว่า
การให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบเกสตัล ท์ ทํ า ให้ บุค คลสามารถขจัด สิ่ ง ที่ ติ ด ค้ า งอยู่ใ นใจ เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ
ความเครี ยดเกิดขึ ้น สามารถปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการลดภาวะ
ซึมเศร้ าได้ และทําให้ บุคคลเกิดการตระหนักรู้ เข้ าใจความคิดและอารมณ์ ของตนเอง ส่งผลต่อการ
แสดงออกทังคํ
้ าพูดและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อบุคคลอื่น ซึ่งทําให้ ความฉลาดทางสังคมได้ รับการ
พัฒนาเช่นกัน
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
มีงานวิจยั หลายรายที่ศึกษาถึง ผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางสังคม เช่น การปรั บตัวทางสังคม โดยมี การศึกษาโดยเลือกใช้ เทคนิ คจากทฤษฎีการให้
คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง และทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์ สมั พันธภาพ มาใช้ ร่วมกับ
การให้ คําปรึกษากลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นวัยรุ่ น ดังเช่น ปภิญญา ฮวดศรี (2551: 91-95) ได้ ศกึ ษา
เปรี ยบเทียบผลการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มต่อการปรับตัวทางสังคมระหว่างทฤษฎีการเผชิญความจริ ง
และทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลองที่ 1 ซึง่ ได้ รับการให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีการเผชิญความจริง และกลุม่ ทดลองที่ 2
ซึ่ ง ได้ รั บ การให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ตามทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีการปรับตัวทางสังคมโดยรวมดีขึ ้น หลังจากได้ รับการ
ให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความจริ ง และตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์กบั ครอบครัว ด้ านความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น และด้ านความสัมพันธ์กบั สถานศึกษา พบว่ามีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น และนักเรี ยนที่ได้ รับการ
ให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความจริ ง และนักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมีการปรับตัวทางสังคมได้ ดีขึ ้นไม่แตกต่างกัน
(p>.05) ซึง่ กล่าวได้ ว่า กระบวนการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเผชิญความจริ ง และทฤษฎี
การวิ เ คราะห์ ก ารติ ด ต่อ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คล มี ขัน้ ตอนเหมาะสมและสัม พัน ธ์ กัน คื อ การแปล
ความหมายพฤติกรรมให้ ผ้ ูรับคํ าปรึ กษารั บรู้ ชี ใ้ ห้ ผ้ ูรับคํ าปรึ กษาตระหนักถึงความรั บผิดชอบตาม
บทบาท ให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ซึง่ คล้ ายคลึงกับการศึกษาของ วีระเชษฐ ผ่องพันธ์ (2546: 101108) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผลการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ ที่มีต่อ
การปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า หลังการ
ได้ รับคําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ พบว่า ความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับดีมาก จํานวน 6 คน อยู่ในระดับดี จํานวน 2 คน และพบว่าหลังการได้ รับ
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คําปรึกษาแบบกลุม่ ตามแนวทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ มีคะแนนโดยภาพรวมและเป็ นราย
ด้ านเพิ่มขึ ้นจากก่อนได้ รับคําปรึกษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะ นักศึกษามีความ
มั่น ใจในกระบวนการให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบกลุ่ม ยอมรั บ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกลุ่ม และกระบวนการการให้
คําปรึกษากลุม่ ก่อให้ เกิดการปรับตัวทางสังคม ซึง่ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ทังนี
้ ้ ยังมีการศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการปรับตัวทางสังคม โดยเลือกใช้
เทคนิคจากทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความจริง ในกลุม่ ตัวอย่างอื่นๆ ดังเช่น สุภาพร รวมธรรม
(2544: 69-72) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผลของการให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ โดยใช้ ทฤษฎีการเผชิญความจริ งต่อการ
ปรับตัวทางสังคมของข้ าราชการครู ใกล้ เกษี ยณอายุราชการ สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอคํา
เขื่อนแก้ ว จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ข้ าราชการครู ใกล้ เกษี ยณอายุราชการ กลุ่มทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยการปรั บตัวทางสังคมหลังการได้ รับการปรึ กษากลุ่ม เพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูง ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมหลังการทดลองอยู่ในระดับตํ่า เพราะการให้ คําปรึ กษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ สมาชิกในกลุ่มได้ ตดั สินใจแก้ ปัญหาได้
ด้ วยตนเอง ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา อีกทังยั
้ งยึดหลักสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญ รวมทังการศึ
้
กษาของ เพ็ญประภา เทียมสม (2551: 60-63) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผล
การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ งต่อการปรับตัวทางสังคมของผู้พิการทางด้ าน
ร่ างกาย ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ผลการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเผชิญความจริ งต่อการปรับตัว
ทางสังคมของผู้พิการด้ านร่างกายดีขึ ้น เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเข้ าใจตนเอง ด้ านเจต
คติ ที่ ดี ต่อ ผู้อื่ น และด้ า นการสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น และผู้พิ ก ารทางด้ า นร่ า งกาย หลัง ได้ รั บ
คําปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีเผชิญความจริ งต่อการปรับตัวทางสังคม โดยรวมและเป็ นรายด้ านทัง้ 3
ด้ าน ดีขึ ้นกว่าก่อนได้ รับคําปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ งนันส่
้ งผลให้ ผู
พิการสามารถเข้ าใจตนเอง มีเจตคติที่ดีตอ่ ผู้อื่น และมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นไดดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังมีการเลือกใช้ เทคนิคจากทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ มาใช้ ร่วมกับ
การให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อศึกษาการปรับตัวของนักเรี ยน ดังเช่น กฤษณา ชุมสงฆ์ (2547: 52-54) ได้
ศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์ ที่มีต่อการปรับตัวของนักเรี ยนชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โรงเรี ยนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ม ตามทฤษฎี เ กสตัล ท์ มี ก ารปรั บ ตัว หลัง ได้ รั บ การให้
คําปรึ กษาดีขึ ้นกว่าก่อนการให้ คําปรึ กษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองหลังได้ รับคําปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์ มีการปรับตัวไม่แตกต่างจากนักเรี ยนกลุม่ ควบคุมที่ได้ รับ
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คําปรึกษากลุ่มปกติ เพราะความไม่เหมาะสมของเวลา การได้ รับคําปรึ กษาล่าช้ า และนักเรี ยนส่วน
ใหญ่สามารถปรับตัวเข้ ากับเพื่อนได้ แล้ ว
มีการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อองค์ประกอบของความฉลาด
ทางสังคม นอกเหนือจากการปรับตัวทางสังคม ได้ แก่ การตระหนักรู้ ในตนเองและระหว่างบุคคล และ
ความไวในการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ดังเช่น โทพัส และเอราสัน (Topuz; & Arasan. 2014:
638-642) ได้ ศกึ ษารู ปแบบการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อการตระหนักรู้ ในตนเอง ทังการตระหนั
้
กรู้ ภายใน
ตนเองและระหว่างบุคคลของผู้ให้ คําปรึ กษาในอุดมคติ เนื่องจากการตระหนักรู้ ในตนเองเป็ นหนึ่งใน
ปั จจัยที่ สําคัญที่ ส่งผลกระทบต่อการเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษามืออาชี พ ซึ่งขอบเขตของรู ปแบบกลุ่มการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ได้ แก่ ขอบเขตของการตระหนักรู้ การรับรู้ตนเอง การค้ นพบความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรม ความเข้ าใจรู ปแบบการสื่อสาร ความสามารถในการให้ และรับข้ อเสนอแนะ การประเมิน
ตนเอง และประสบการณ์การเรี ยนรู้ทกั ษะและกระบวนการการให้ คําปรึกษา นอกจากนี ้ยังมีการแสดง
บทบาทสมมติร่วมด้ วย การศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นว่า การให้ คําปรึกษาที่ก่อให้ เกิดประโยชน์นนเป็
ั ้ นผลมาจาก
ประสบการณ์การทํากลุ่มในส่วนของความเข้ าใจในตนเอง และไฮเดอมาร์ และออส (Hicdurmaz; &
Oz. 2016: 152-158) ได้ ศกึ ษา ความไวในการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหา และ
ความคิดอัตโนมัติของนักเรี ยนพยาบาล ก่อนและหลังการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบรู้ คิด–พฤติกรรม โดย
ศึกษากับนักเรี ยนพยาบาลในตุรกี โดยวัดผลจากแบบสอบถาม ซึ่งดําเนินการช่วงก่ อนการดําเนิ น
โปรแกรม ช่วงสิ ้นสุดโปรแกรม และ 4,5 เดือน หลังจากจบโปรแกรม ผลการศึกษาพบว่า คะแนนของ
ความมั่น ใจในตนเอง การมองโลกในแง่ ดี และการมองหาการสนับ สนุน ทางสัง คม ในช่ว งสิน้ สุด
โปรแกรม และช่วงติดตามผล มีคา่ สูงกว่าก่อนการให้ คําปรึกษา
นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึง ผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อกลุ่มตัวอย่างซึ่งมี
ภาวะซึมเศร้ า ดังเช่น งานวิจยั ของ ปี เตอร์ เซน แฮนคอค บาห์ น า และโกเวนเดอร์ (Petersen,
Hancock, Bhana; & Govender. 2014: 78-84) ซึง่ ได้ ศกึ ษาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ สําหรับผู้
ติดเชื อ้ เอชไอวี ที่มีภาวะซึมเศร้ าในแอฟริ กาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของ
โปรแกรมในการช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเปลี่ยนวิธีดแู ลสุขภาพ ซึง่ ภาวะซึมเศร้ าเป็ นโรคที่เกิดร่วมกับผู้ป่วยเอชไอวี
ที่ทานยาต้ านไวรัส ซึง่ เป็ นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชน โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผู้ป่วยเอชไอวีที่มี
ภาวะซึมเศร้ าร่ วมด้ วย จํานวน 34 คน ซึง่ มีการประเมินผ่านแบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (PHQ9) แบบ
วัด HSCL-25 และแบบวัดการได้ รับสนับสนุนทางสังคมหลากมิติ (MSPSS) และมีการติดตามผล
หลังจากนัน้ 3 เดือน โปรแกรมได้ ปรับมาจากการบําบัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบกลุ่ม ซึง่ มีการ
ประเมินจากผู้ให้ คําปรึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ที่ได้ รับการให้ คําปรึกษามีคะแนนภาวะซึมเศร้ าดี
ขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม ซึง่ พิจารณาจากแบบสอบถาม PHQ9 โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั
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ของ มพันกู โอเคลโล คินยันดา อัลเดอร์ แมน นัคคู พาเวียร์ อดาคู อัลเดน และมัสสิสิ (Mpungu,
Okello, Kinyanda, Alderman, Nakku, Pavia, Adaku, Allden; & Musisi. 2013: 78-84) ซึง่ ได้
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ สําหรับผู้ใหญ่ที่มีความทุกข์ทางจิตใจในคลินิกที่
อูกนั ดา ซึง่ เป็ นการศึกษากึ่งทดลอง โดยมีกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 631 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่
ควบคุม ซึ่งมีการติดตามผลทุก 3 และ 6 เดือน โดยดูการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความเครี ยด และ
คะแนนภาวะซึมเศร้ า ในระหว่างการให้ คําปรึ กษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีภาวะซึมเศร้ า
ลดลง เร็วกว่ากลุม่ ควบคุม เมื่อมีการติดตามผล 6 เดือน และความเครี ยดลดลง เมื่อมีการติดตามผล 3
เดือน
ในงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนี ้ ผู้วิ จัย สรุ ป ได้ ว่ า โดยส่ ว นใหญ่ มี ผ้ ู ส นใจศึ ก ษาผลของการให้
้
ดต่อสัมพันธ์
คําปรึกษากลุม่ ในประเด็นของการปรับตัวทางสังคม การตระหนักรู้ในตนเอง รวมทังการติ
ระหว่างบุคคล อีกทังมี
้ การศึกษาถึงผลของการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ ความทุกข์ทางจิตใจ และภาวะ
ซึมเศร้ า ซึง่ ประเด็นดังกล่าวศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ผู้ใหญ่
้ ้มีการเลือกใช้ เทคนิคจากทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความจริ ง
ผู้สงู อายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ทังนี
ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ และทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ มาใช้
ร่วมกับการให้ คําปรึกษากลุม่

4.กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุ่มที่ มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า โดยการสร้ าง
โปรแกรมการให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ม โดยประยุก ต์ ใ ช้ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ม บนพื น้ ฐานทฤษฎี ก ารให้
คําปรึกษาต่างๆ ตลอดจนการใช้ หลักการและเทคนิคทางด้ านจิตวิทยา เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมซึ่งเป็ นตัวแปรตาม และผู้วิจยั ได้ วางแผนการทดลองแบบกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental
Design) ดังแสดงในภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
การให้ คําปรึกษากลุม่
(Group Counseling)
1. ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเผชิญความ
จริง
2. ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพ
3. ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบเกสตอลต์

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ความฉลาดทางสังคม (Social
Intelligence: SI)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาวะซึมเศร้ า
(Depression)

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีลกั ษณะเป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research
Design) ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามลําดับต่อไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะของการพัฒนา
โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ า และระยะของการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่ มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ดังนี ้
1. ระยะของการพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
ประชากร
ประชากร (Population) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวัยรุ่ นที่กําลังศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสายนํ ้าผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จํานวน 448 คน (ข้ อมูลจากงานทะเบียนวัดผล
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง (Participants) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวัยรุ่ นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสายนํา้ ผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึง่ ได้ มาจากวัยรุ่นที่ม
คะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2540: 2-13) จํานวน 8
คน และวัยรุ่นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน โดยใช้ วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) ตามความสมัครใจเข้ าร่ วมการวิจยั รวมเป็ นจํานวน
16 คน จากนันสุ
้ ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม โดย
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แต่ละกลุม่ มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คนและมีสมาชิกที่มีคะแนน
ประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน ตามแนวคิดการให้ คําปรึกษา
กลุ่มของคอเรย์ (Corey. 2012: 99) กลุ่มทดลองจะเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ซึง่ เกณฑ์คดั เข้ ากลุม่ ตัวอย่าง (Inclusion criteria) คือ เป็ นนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ กําลังศึกษาอยู่โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ าสูงและตํ่าตามเกณฑ์แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าของ CES-D ฉบับภาษาไทยที่พฒ
ั นาโดย อุมา
พร ตรังคสมบัติ (2540) ซึง่ กําหนดจุดตัดที่คะแนนที่ 22 และไม่เคยเข้ าร่ วมการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่ม
มาก่อน รวมทังสามารถเข้
้
าร่ วมกิจกรรมต่างๆที่ผ้ วู ิจยั จัดขึ ้นได้ ตลอด และได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
ขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) คือ ได้ รับคะแนนภาวะซึมเศร้ าสูงกว่า 30 คะแนน
และตํ่ากว่า 10 คะแนน ซึง่ วัยรุ่ นที่มีคะแนนภาวะซึมเศร้ าสูงกว่าเกณฑ์กําหนดและถูกคัดออกไป ผู้วิจยั
ได้ ทําการหารื อกับครูแนะแนว เพื่อให้ การช่วยเหลือต่อไป
2. ระยะของการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
ประชากร
ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นวัยรุ่ นที่ กําลังศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จํานวน 720 คน (ข้ อมูลจากภาควิชาแนะแนว
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง (Participants) ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งได้ มาจากวัยรุ่ นที่มี
คะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน (อุมาพร ตรังคสมบัติ.2540: 2-13) จํานวน 8
คน และวัยรุ่นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน โดยใช้ วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) ตามความสมัครใจเข้ าร่ วมการวิจยั รวมเป็ นจํานวน
16 คน จากนันสุ
้ ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม โดย
แต่ละกลุม่ มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คนและมีสมาชิกที่มีคะแนน
ประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน ตามแนวคิดการให้ คําปรึกษา
กลุ่มของคอเรย์ (Corey. 2012: 99) กลุ่มทดลองจะเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ซึง่ เกณฑ์คดั เข้ ากลุม่ ตัวอย่าง (Inclusion criteria) คือ เป็ นนักเรี ยนชัน้
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มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ าสูงและตํ่าตามเกณฑ์แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าของ CES-D ฉบับภาษาไทยที่พฒ
ั นาโดย
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) ซึง่ กําหนดจุดตัดที่คะแนนที่ 22 และไม่เคยเข้ าร่ วมการให้ คําปรึกษาแบบ
กลุ่ม มาก่ อน รวมทัง้ สามารถเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมต่างๆที่ ผ้ ูวิ จัย จัดขึน้ ได้ ตลอด และได้ รับอนุญ าตจาก
ผู้ปกครอง ขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) คือ ได้ รับคะแนนภาวะซึมเศร้ าสูงกว่า
30 คะแนน และตํ่ากว่า 10 คะแนน ซึง่ วัยรุ่นที่มีคะแนนภาวะซึมเศร้ าสูงกว่าเกณฑ์กําหนดและถูกคัด
ออกไป ผู้วิจยั ได้ ทําการหารื อกับครูแนะแนว เพื่อให้ การช่วยเหลือต่อไป

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1. แบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D 2. แบบวัดความฉลาดทาง
สังคม และ 3.โปรแกรมการให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ น
กลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. แบบวัดภาวะซึมเศร้ า ที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ แบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D
(Center for Epidemiological Studies-Depression Scale) ฉบับภาษาไทย เป็ นเครื่ องมือวัดอาการ
ซึมเศร้ าประเภท self-report ซึง่ พัฒนาขึ ้นมาโดยนักวิจยั แห่ง Center for Epidemiological Studies ที่
National institute of mental health ประเทศสหรัฐอเมริ กา ดัดแปลงเป็ นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ และศึกษาค่าทางสถิติจากการศึกษาในวัยรุ่ นไทย พบว่า ความเที่ยง
ของแบบวัดภาวะซึมเศร้ าวัดโดย Cronbach’s Coefficient Alpha มีค่าเท่ากับ .86 (อุมาพร
ตรังคสมบัต.ิ 2540: 2-13)
แบบวัดภาวะซึมเศร้ าวัดอารมณ์เศร้ าในด้ านความรู้ สึก ความคิด พฤติกรรม และอาการ
ทางกาย ประกอบด้ วยคําถาม 20 ข้ อ โดยเป็ นคําถามทางลบ 16 ข้ อ และคําถามทางบวก 4 ข้ อ ได้ แก่
ข้ อคําถามที่ 4,8,12 และ 16 ซึง่ เรี ยงกระจายปะปนกัน โดยให้ เลือกตอบตามความถี่ของอาการและ
ความรู้สกึ ของตนเองภายใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมา แบ่งเป็ น 4 ระดับดังนี ้
ไม่เลย
หมายความว่า ความรู้สกึ นันเกิ
้ ดขึ ้นน้ อยกว่า 1
วัน
้ ดขึ ้น
1-2 วัน
นานๆครัง้
หมายความว่า ความรู้สกึ นันเกิ
บางครัง้
หมายความว่า ความรู้สกึ นันเกิ
้ ดขึ ้น
3-4 วัน
บ่อยครัง้
หมายความว่า ความรู้สกึ นันเกิ
้ ดขึ ้น
5-7 วัน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน กําหนดไว้ ดงั นี ้คือ
1) ข้ อความที่มีความหมายทางลบ ซึง่ มีจํานวน 16 ข้ อ ให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
ไม่เลย ให้ คะแนน =
0
นานๆ ครัง้
ให้ คะแนน
=
1
บางครัง้
ให้ คะแนน
=
2
บ่อยครัง้
ให้ คะแนน
=
3
2) ข้ อความที่มีความหมายทางบวก ซึง่ มีจํานวน 4 ข้ อ ให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
ไม่เลย ให้ คะแนน =
3
นานๆ ครัง้
ให้ คะแนน
=
2
บางครัง้
ให้ คะแนน
=
1
บ่อยครัง้
ให้ คะแนน
=
0
คะแนนรวม มีได้ ตงแต่
ั ้ 0-60 เมื่อรวมคะแนนทุกข้ อแล้ วนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่
กําหนดดังนี ้ คะแนนรวมสูงกว่า 22 คะแนน ถือว่าอยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้ า ซึง่ คะแนนที่ 22 เป็ นจุดตัดที่
ใช้ คัด กรองภาวะซึม เศร้ าได้ ดี ที่ สุด โดยที่ ค ะแนนนี ้ แบบวัด ภาวะซึม เศร้ าจะมี ค วามไวร้ อยละ 72
ความจําเพาะร้ อยละ 85 และความแม่นยําร้ อยละ 82 (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2540: 42(1): 2-13)
ตัวอย่ างแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D
คําแนะนํา แบบวัด นี เ้ ป็ นประโยคที่ มี ข้ อ ความเกี่ ย วข้ อ งกับ อารมณ์ และความรู้ สึก ที่
แสดงออกในลักษณะต่างๆ แม้ ว่าบางประโยคอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านเป็ นอยู่ก็ตาม ขอให้ ท่านเลือก
คําตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ไม่มีคําตอบถูกหรื อผิด ดีหรื อไม่ดี
๐ โปรดตอบตามความเป็ นจริ ง และตอบทุก ข้ อ เพื่ อท่านจะได้ ร้ ู จัก ตนเอง และวาง
แผนพัฒนาต่อไป
๐ มีคําตอบ 4 คําตอบ สําหรับข้ อความแต่ละประโยค คือ ไม่ เคย นานๆครั ง้ บ่ อยๆ
ตลอดเวลา โปรดใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความรู้สกึ หรื อการกระทําของท่านใน 1
สัปดาห์ ที่ผา่ นมา
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ที่
0
0
0
0
0

ในระยะ 1 สัปดาห์ ท่ ผี ่ านมา

ไม่ เคย
(0-1 วัน)

นานๆ ครั ง้
(1-2 วัน)

บ่ อยๆ
(3-4 วัน)

ตลอดเวลา
(5-7 วัน)

ฉันรู้สกึ หงุดหงิดง่าย
ฉันไม่คอ่ ยอยากคุยกับใคร
ผู้คนทัว่ ไปไม่คอ่ ยจะเปนมิตรกับฉัน
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตนี ้สนุกสนาน
ผู้คนรอบข้ างไม่ชอบฉัน

2. แบบวัดความฉลาดทางสังคม
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดความฉลาดทางสังคม โดยมีลําดับขันตอนในการสร้
้
าง ดังนี ้
2.1 ศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความ
ฉลาดทางสังคมเพื่อให้ ข้อคําถามอยู่ภายในกรอบแนวคิดที่กําหนดตามแนวคิดของดาเนล โกลแมน
(Daniel Goleman) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความฉลาดทางสังคม ซึง่ ประกอบไป
ด้ วย องค์ประกอบที่ 1 ได้ แก่ การตระหนักรู้ ทางสังคม ประกอบด้ วย การรับรู้ อารมณ์ของผู้อื่น การให้
ความสนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการรั บรู้ ทางสังคม และองค์ประกอบที่ 2 ได้ แก่ การมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ าร่วมกับบุคคล ความสามารถในการแสดง
ตนเอง ความสามารถในการชีน้ ําพฤติกรรมของบุคคล และความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น และ
ศึกษางานวิจยั ของคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย (2552) ซึ่งได้ พฒ
ั นาแบบวัดความฉลาดทางสังคมตาม
แนวคิดของดาเนล โกลแมน
2.2 ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคม ที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 4 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก น้ อย น้ อยที่สดุ ให้ สอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั ิการให้ ครบทัง้
2 องค์ประกอบ จํานวน 47 ข้ อ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีจํานวน 23 ข้ อ และองค์ประกอบที่ 2 มีจํานวน
24 ข้ อ
2.3 นําแบบวัดความฉลาดทางสังคมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิพนธ์พิจารณา และทําการปรับปรุงข้ อคําถามตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
2.4 หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนําแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการปรับปรุ งข้ อคําถามตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวัด
และประเมินผลการศึกษา และด้ านจิตวิทยา จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมทังด้
้ านเนื ้อหา
ข้ อคําถาม และภาษาที่ใช้ พิจารณาข้ อคําถามในแบบวัดที่สร้ างขึน้ ว่าสามารถวัดได้ ตรงตามนิยาม
ปฏิบตั ิการของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้หรื อไม่ มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of
Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้ อคําถามที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50-1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรง
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ใช้ ได้ และข้ อคําถามที่มีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.50 ต้ องปรับปรุ ง ซึ่งจากการคํานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ องได้ ค่าตังแต่
้ 0.60-1.00 แล้ วนําแบบวัดมาปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนนําไปใช้ ซึง่ พบว่ามีข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 40 ข้ อ โดยองค์ประกอบที่ 1 มี
จํานวน 17 ข้ อ และองค์ประกอบที่ 2 มีจํานวน 23 ข้ อ
2.5 นําแบบวัดที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ่ น
จํานวน 30 คน ซึง่ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
2.6 นําแบบวัดที่ได้ มาตรวจวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดราย
องค์ประกอบ และทังฉบั
้ บ โดยใช ค าสัมประสิทธิ์แอลฟ า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) พบว่า ค าความเชื่อมัน่ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 อยู่ที่ระดับ .80 เท่ากัน
้ บ อยู ที่ระดับ .89
ส่วนค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
ตัวอย่ างแบบวัดความฉลาดทางสังคม
คําชีแ้ จง แบบวัดนี ้เป็ นแบบประเมินความคิดและความรู้ สึกของท่านในปั จจุบนั แต่ละ
ข้ อไม่มีคําตอบที่ถกู หรื อผิด ซึง่ ข้ อมูลที่ท่านตอบถือว่าเป็ นความลับไม่มีการเปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่น ฉะนัน้
จึงขอให้ ท่าน กรุณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องคําตอบที่ท่านเห็นว่าตรงกับความรู้สกึ ของท่านที่สดุ
4 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ
3 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของท่านมาก
้
บความรู้สกึ ของท่านน้ อย
2 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
1 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของท่านน้ อยที่สดุ
ข้ อที่

ข้ อความ

การรับร้ ู อารมณ์ ผู้อ่ นื
0) ฉันสามารถรับรู้ถึงความรู้สกึ ที่ผิดหวังของเพื่อนได้
การให้ ความสนใจผ้ ูอ่ นื
0) ฉันจะตังใจฟั
้ งคูส่ นทนาเสมอ
การเห็นอกเห็นใจผ้ ูอ่ นื
ฉันพยายามทําความเข้ าใจ ความรู้สกึ ของผู้อื่นโดยยึดหลัก “เอาใจ
0)
เขามาใส่ใจเรา”

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1
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ข้ อที่

ข้ อความ

การรับร้ ู สังคม
ขณะเพื่อนกําลังรายหน้ าชัน้ ฉันสามารถรับรู้ได้ วา่ อาจารย์ผ้ สู อน
0)
พอใจหรื อไม่พอใจ
ความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล
0) ฉันสามารถรับรู้ได้ วา่ ผู้อื่นรู้สกึ โกรธแม้ เขาจะไม่พดู ออกมาก็ตาม
ความสามารถในการแสดงตนเอง
0) ฉันปฏิบตั ติ นได้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
ความสามารถในการชีน้ ําพฤติกรรมบุคคล
0) ฉันสามารถโน้ มน้ าวเพื่อนๆให้ ทําตามความคิดเห็นของฉันโดยไม่
เกิดความรู้สกึ ขัดแย้ ง
ความสามารถในการคํานึงถึงผ้ ูอ่ นื
0) แม้ ในช่วงเวลาที่เร่งรี บ ฉันพร้ อมที่จะช่วยผู้อื่นเสมอ
เกณฑ์ การให้ คะแนน กําหนดไว้ ดงั นี ้คือ
1) ข้ อความที่มีความหมายทางบวก ให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
มากที่สดุ
ให้ คะแนน
4 คะแนน
มาก
ให้ คะแนน
3 คะแนน
น้ อย
ให้ คะแนน
2 คะแนน
น้ อยที่สดุ
ให้ คะแนน
1 คะแนน
2) ข้ อความที่มีความหมายทางลบ ให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
มากที่สดุ
ให้ คะแนน
1 คะแนน
มาก
ให้ คะแนน
2 คะแนน
น้ อย
ให้ คะแนน
3 คะแนน
น้ อยที่สดุ
ให้ คะแนน
4 คะแนน

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1
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3. โปรแกรมการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ม และ
้ กการเกี่ยวกับการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ รวมทังหลั
3.2 ผู้วิจัยพิจารณาเลือก เทคนิค แนวคิดทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาและโปรแกรมการให้
คําปรึกษาที่มีผ้ ศู กึ ษาไว้ ก่อนหน้ านี ้ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดทําโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อใช้ ใน
การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
3.3 ดําเนินการจัดทําโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริมสร้ างความฉลาดทาง
สังคมของวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ตามหลักการ เทคนิคแนวคิด ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
3.3.1 เป็ นโปรแกรมที่ม่งุ เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม ซึง่ มี 2 องค์ประกอบ คือ
การตระหนักรู้ทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้อารมณ์ผ้ อู ื่น การให้ ความสนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การ
รั บ รู้ ทางสัง คม และการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม ได้ แ ก่ ความสามารถในการเข้ าร่ ว มกั บ บุ ค คล
ความสามารถในการแสดงตนเอง ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมบุคคล และความสามารถในการ
คํานึงถึงผู้อื่น เพื่อนําไปสูก่ ารเพิ่มของระดับความฉลาดทางสังคม
3.3.2 เป็ นโปรแกรมที่ดําเนินการโดยการให้ คําปรึกษากลุม่ จํานวน 12 ครัง้ รวมการ
ปฐมนิเทศและการยุตกิ ารให้ คําปรึกษากลุม่ โดยดําเนินการครัง้ ละ 1.30 ชัว่ โมงถึง 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5
วัน ซึง่ รวมทังหมด
้
23 ชัว่ โมง โปรแกรม ประกอบไปด้ วย หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ เวลา ทฤษฎีและเทคนิค
ที่ใช้ และวิธีดําเนินการ ซึง่ ได้ แก่ ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คําปรึกษา ขันดํ
้ าเนินการให้ คําปรึกษา ขันยุ
้ ติการให้
คําปรึกษา และการประเมินผล
3.4 นํ า โปรแกรมการให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสั ง คมที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา และทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
3.5 ผู้วิจัยนํ าโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมที่ได้
ปรับปรุ งตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณา
ความถูก ต้ อ งของความสอดคล้ องทัง้ ในด้ า นเนื อ้ หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิ ค วัตถุป ระสงค์ วิ ธี ก าร
้ าคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5
ดําเนินการ และการประเมินผลในการให้ คําปรึ กษากลุ่ม จากนันนํ
คน มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้ อ
คําถามที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50-1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรงใช้ ได้ และข้ อคําถามที่มีคา่ IOC ตํ่ากว่า 0.50
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ต้ องปรับปรุง ซึง่ จากการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ องได้ คา่ ตังแต่
้ 0.60-1.00 และนําโปรแกรมไป
ทําการปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์และเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ ้น และสามารถที่จะนําไปใช้ พฒ
ั นาวัยรุ่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 สรุปโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครัง้ ที่ /
หัวข้ อ
ครัง้ ที่ 1
การปฐมนิเทศ
และสร้ าง
ความคุ้นเคย

ครัง้ ที่ 2
การตระหนักรู้
อารมณ์ตนเอง
(SelfAwareness)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
และความไว้ วางใจ
ระหว่างผู้วิจยั และ
สมาชิกของกลุม่ และ
ชี ้แจงความสําคัญ
วัตถุประสงค์ของการให้
คําปรึกษากลุม่ เพื่อ
เสริมสร้ างความฉลาด
ทางสังคมรวมทัง้ ให้
สมาชิกทุกคนได้ ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตารางวัน เวลา จํานวน
ครัง้ ระยะเวลา รูปแบบ
และวิธีการต่างๆในการ
ให้ คําปรึกษากลุม่
เพื่อให้ สมาชิกสามารถ
พิจารณาทบทวน
ความคิด ความรู้สกึ
และอารมณ์ที่มีตอ่
ตนเอง

แนวคิดทฤษฎีการ
ให้ คาํ ปรึกษาและ
เทคนิคที่ใช้

IOC

ข้ อเสนอแนะของ
ผ้ ูเชี่ยวชาญ

ทฤษฎี
การเผชิญความจริง
(Reality Group
Counseling
Theory)
เทคนิคที่ใช้
1.การตังคํ
้ าถาม
2.การเปิ ดเผย
3.การใช้ อารมณ์ขนั
4.บทบาทสมมติ

1

ต้ องเป็ นการพูดเอื ้อให้ สมาชิก
กลุม่ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของ
เรื่ องราวที่เพื่อนสมาชิกกลุม่
เปิ ดเผยตนเอง

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบเกสตัลท์
(Gestalt Group
Counseling Theory)
เทคนิคที่ใช้
การอยูก่ บั ความรู้สกึ
(Staying with feeling)

1

1. การสอบถามจะนําไปสูก่ าร
หาเหตุผล/ใช้ เหตุผลตอบ ควรดึง
เข้ าสูค่ วามรู้สกึ ที่เพื่อนสมาชิก
กลุม่ จะเป็ นส่วนหนึง่ ได้ ง่าย เช่น
จากที่เพื่อนบอกเล่าความรู้สกึ
ผิดหวังกับเรื่ อง....เพื่อนสมาชิก
ลุม่ มีใครอยากบอกอะไรเพื่อน
คนนี ้ไหมคะ..?
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ตาราง 1 (ต่อ)
ครั ง้ ที่ /
หัวข้ อ

วัตถุประสงค์

ครัง้ ที่ 3 การให้ เพื่อให้ สมาชิกสามารถ
ความสนใจผู้อื่น แสดงความสนใจและ
(Attunement) ตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่าง
เต็มที่

แนวคิดทฤษฎีการ
ให้ คาํ ปรึกษาและ
เทคนิคที่ใช้

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบเกสตัลท์ (Gestalt
Group Counseling
Theory)
เทคนิคที่ใช้
การอยูก่ บั ความรู้สกึ
(Staying with feeling)

IOC

1

ข้ อเสนอแนะของ
ผ้ ูเชี่ยวชาญ
2. ผู้นํากลุม่ ควรนําเทคนิคหรื อ
แบบฝึ กหัดนี ้มาให้ สมาชิกกลุม่
ได้ ฝึกหัดกับการตระหนักรู้
อารมณ์ตา่ งๆของตนเองให้ มาก
ขึ ้น
3. อาจใช้ กิจกรรมสํารวจอารมณ์
เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน
1. ดูนิยามเหมือนจะเป็ น
คุณลักษณะ “ความสนใจผู้อื่น”
ของผู้ให้ คําปรึกษาที่จะต้ อง
สนใจ สบสายตาหรื อโน้ มตัวเข้ า
หา แต่ความหมายของความ
ฉลาดทางสังคมน่าจะเป็ นท่าที
ของคนทัว่ ไปที่แสดงความสนใจ
ผู้อื่นด้ วยการสนใจใส่ใจรับฟั ง
เรื่ องราวของคนอื่น หากจะฝึ ก
ตัวแปรนี ้ในผู้ให้ คําปรึกษานิยาม
แบบนี ้ได้
2. ข้ อ 2.6 ไม่ต้องใช้ เทคนิค
จินตนาการก็ได้ ให้ สมาชิกกลุม่
ที่เหลือจากคนเล่า รับฟั งอย่าง
สนใจ ใส่ใจ เพื่อรับรู้ความรู้สกึ
ของเพื่อนสมาชิกที่เล่าแล้ วเป็ นผู้
สะท้ อนความรู้สกึ ออกไปให้ ผ้ ู
เล่าเรื่ องได้ รับรู้ แล้ วให้ ผ้ เู ล่าเรื่ อง
feedback กลับมาเกี่ยวกับ
ความรู้สกึ เกี่ยวกับประโยคที่
เพื่อนสะท้ อนความรู้สกึ ให้ วา่
รู้สกึ อย่างไร (ซึง่ สมาชิกกลุม่ ที่
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ครัง้ ที่ /
หัวข้ อ
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ครัง้ ที่ 4 การให้ เพื่อให้ สมาชิกสามารถ
ความสนใจผู้อื่น แสดงความสนใจและ
(Attunement) ตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่าง
เต็มที่

แนวคิดทฤษฎีการ
ให้ คาํ ปรึกษาและ
เทคนิคที่ใช้

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบเกสตัลท์ (Gestalt
Group Counseling
Theory)
เทคนิคที่ใช้
การใช้ จินตนาการ
(Fantasy pproaches)
ครัง้ ที่ 5 การรับรู้ เพื่อให้ สมาชิกรับรู้
ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
อารมณ์ของ
อารมณ์ ความรู้ สกึ ของ แบบเกสตัลท์ (Gestalt
ผู้อื่น
ตนเองและผู้อื่น และมี Group Counseling
(Primal
Theory)
ความเห็นอกเห็นใจ
empathy)
ผู้อื่น สามารถเข้ าใจใน เทคนิคที่ใช้
เทคนิคคิด-รู้สกึ
และการเห็นอก ความคิด อารมณ์
(Think-Feel
เห็นใจผู้อื่น
ความปรารถนา ของ
Technique)
(Empathic
ตนเองและผู้อื่น
accuracy)
ครัง้ ที่ 6
ทฤษฎี
เพื่อให้ สมาชิกรับรู้
การรับรู้ทาง
สังคมที่อยู่รอบตัว จน การเผชิญความจริง
สังคม
นําไปสูก่ ารปรับตัวตาม (Reality Group
(Social
Counseling Theory)
สังคมได้ ถกู ต้ อง
cognition)
เทคนิคที่ใช้
เหมาะสม
W D E P System
ความสามารถ สามารถรู้และเข้ าใจ
ในการเข้ า
กิริยาท่าทางที่อีกฝ่ าย
ร่วมกับบุคคล
แสดงออกมา และ
(Synchrony)
ตอบสนองได้ อย่าง
เหมาะสม

IOC

1

ข้ อเสนอแนะของ
ผ้ ูเชี่ยวชาญ
เล่ามักจะบอกตรงกันว่า คนฟั ง
ใส่ใจตังใจฟั
้ ง)
หากจะแสดงการรับรู้อารมณ์
ความรู้สกึ ของคนอื่น จะต้ องให้
สมาชิกกลุม่ สื่อความรู้สกึ นันให้
้
เพื่อนสมาชิกเจ้ าของเรื่ องราว
ได้ รับรู้

1

การสอบถามเพิ่มเติม และแสดง
ความคิดเห็น ถ้ าใช้ คําเหล่านี ้จะ
เป็ นอภิปรายกลุม่ ต้ องใช้ คําว่า
ชวนให้ สมาชิกกลุม่ เป็ นส่วนหนึง่
ของเรื่ องราวที่สมาชิกลกลุม่ บอก
เล่าออกมา

1

ขันดํ
้ าเนินการนี ้ต้ องการให้
สมาชิกกลุม่ รับรู้ทางสังคมในแง่
ที่กล้ าจะเข้ าสังคม พร้ อมและ
ปรับตัวให้ เข้ าสังคมให้ ได้ ผ่าน
การรู้และเข้ ากิริยาท่าทางของ
คนในสังคมและตอบสนองได้
เหมาะสมอย่างไร แต่ที่นี ้เป็ นการ
รับรู้ทางสังคมในแง่การตระหนัก
หรื อเห็นความสําคัญของสังคมที่
จะต้ องลงมือแก้ หรื อช่วยเหลือ
สังคมไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่
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แนวคิดทฤษฎีการ
ให้ คาํ ปรึกษาและ
เทคนิคที่ใช้

IOC

ครัง้ ที่ 7
ความสามารถ
ในการแสดง
ตนเอง
(Self –
Presentation)

เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่
รู้จกั แสดงอารมณ์ในแต่
ละแบบได้ เหมาะสมกับ
เวลา สถานที่ และ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพ
(Transactional
Analysis Counseling
Theory) เทคนิคที่ใช้
การวิเคราะห์โครงสร้ าง
บุคลิกภาพ(Structural
Analysis)

1

ครัง้ ที่ 8
ความสามารถ
ในการแสดง
ตนเอง
(Self –
Presentation)

เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่
รู้จกั แสดงตนเองเพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ใกล้ ชิดสนิท
สนมกับผู้อื่น

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพ
(Transactional
Analysis Counseling
Theory) เทคนิคที่ใช้
การวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้ เวลา
(Structuring Time
Analysis)

1

ครัง้ ที่ 9
ความสามารถ
ในการชี ้นํา
พฤติกรรมของ
บุคคล
(Influence)

เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่
สามารถทําให้ บคุ คลที่
อยูร่ อบตัว ปฏิบตั ิใน
ทิศทางที่ตนเอง
ต้ องการ และมี
ความสามารถเจรจา

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพ
(Transactional
Analysis Counseling
Theory) เทคนิคที่ใช้

1

ข้ อเสนอแนะของ
ผ้ ูเชี่ยวชาญ
1. ควรใช้ การซักซ้ อมพฤติกรรม
ที่เหมาะสม ที่สมาชิกกลุม่
ตระหนักได้ ผา่ นการทํา role
playing เพื่อให้ สมาชิกตระหนัก
ถึงความสามารถในการ
แสดงออกที่เหมาะสม
2. หลังจากที่อธิบายเรื่ องการ
สื่อสารแต่ละแบบแล้ ว ควรมี
ตัวอย่างคําพูดแต่ละประเภท
เพื่อให้ สมาชิกพูดคุยกันว่า
ลักษณะคําพูดนันๆเข้
้ าข่าย
ประเภทใด
1. ควรให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ซกั ซ้ อม
บทบาทสัมพันธภาพแบบใกล้ ชิด
กับสมาชิกกลุม่ แบบ role
playing เพื่อให้ ได้ สมั ผัสเชิง
ความรู้สกึ กับรูปแบบ
สัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดมาก
ที่สดุ
2. เมื่อให้ เนื ้อหาด้ วยการอธิบาย
แล้ ว อาจแบ่งกลุม่ ย่อยแสดง
ละครรูปแบบการใช้ เวลาแต่ละ
ประเภทก็ได้
1.ยังไม่สามารถที่จะทําให้ บคุ คล
รอบตัวปฏิบตั ิตามในทิศทางที่
ต้ องการ และมีความสามารถ
เจรจาต่อรอง เพราะที่มีตรงนี ้ทํา
ให้ สมาชิกกลุม่ ตระหนักถึงการ
สื่อสารอย่างสอดคล้ องเท่านัน้
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ครัง้ ที่ /
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ต่อรองกับผู้อื่นได้ อย่าง
เหมาะสม

ครัง้ ที่ 10
ความสามารถ
ในการคํานึงถึง
ผู้อื่น
(Concern)

เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่
คิดถึงผู้อื่น และรู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เผชิญปั ญหา

ครัง้ ที่ 11
ความสามารถ
ในการคํานึงถึง
ผู้อื่น
(Concern)

เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่
คิดถึงผู้อื่น และรู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
เผชิญปั ญหา

แนวคิดทฤษฎีการ
ให้ คาํ ปรึกษาและ
เทคนิคที่ใช้
การวิเคราะห์การ
สื่อสารสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Transactional
Analysis)
ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบเกสตัลท์ (Gestalt
Group Counseling
Theory)
เทคนิคที่ใช้
การใช้ จินตนาการ
(Fantasy
Approaches)

ทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
แบบเกสตัลท์ (Gestalt
Group Counseling
Theory)
เทคนิคที่ใช้
การใช้ จินตนาการ
(Fantasy
Approaches)

IOC

1

1

ข้ อเสนอแนะของ
ผ้ ูเชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ทศั นคติแบบTA
เป็ นเรื่ องของสัมพันธภาพ
ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น
เกี่ยวกับ”การมองและยอมรับ”
ทังตนเองและบุ
้
คคลอื่น ซึง่ หาก
“มองและยอมรับ” ตนเองและ
บุคคลอื่นแบบ OK ก็จะทําให้
สัมพันธภาพเป็ นแบบสอดคล้ อง
กัน ส่วนการคิดถึงและช่วยเหลือ
ผู้อื่น เป็ น “การมองเห็นและ
ตระหนัก”ถึงหัวอกคนอื่นที่มี
ปั ญหา ที่กระตุ้นความเมตตา
กรุณาให้ ลงมือช่วยเหลือ
รูปแบบความใส่ใจ TA หมายถึง
การตระหนักถึงหัวอกคนอื่นที่
เราแสดงความใส่ใจว่ามี 3
รูปแบบ ซึง่ จะมีผลต่อ
สัมพันธภาพระหว่างตนเองกับ
บุคคลอื่น แต่ยงั ไม่ได้ พดู ถึงหัวใจ
ที่คิดถึง เห็นใจ และช่วยเหลือคน
อื่นเวลาเขามีปัญหา
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ตาราง 1 (ต่อ)
ครัง้ ที่ /
หัวข้ อ
ครัง้ ที่ 12 การ
ยุติการให้
คําปรึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปภาพรวมของ
โปรแกรมในการ
เสริมสร้ างความฉลาด
ทางสังคมของวัยรุ่น
และเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกกลุม่ ได้ แสดง
ความรู้สกึ ต่อการเข้ า
ร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้เพื่อประเมินผลการ
เข้ าร่วมโปรแกรม

แนวคิดทฤษฎีการ
ให้ คาํ ปรึกษาและ
เทคนิคที่ใช้
ทฤษฎี
การเผชิญความจริ ง
(Reality Group
Counseling Theory)
เทคนิคที่ใช้
W D E P System

IOC
1

ข้ อเสนอแนะของ
ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ต้ องชวนสมาชิกกลุม่ ใคร่ครวญ
ว่าตลอดเวลาที่เข้ ากลุม่ ได้ หรื อ
เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับความฉลาด
ทางสังคมบ้ าง อันนี ้เป็ นการถาม
เพื่อประเมินของผู้นํากลุม่ ส่วน
ถามสมาชิกกลุม่ ว่าได้ อะไรบ้ าง
เป็ นการให้ สมาชิกกลุม่ ได้
ทบทวนและประเมินตนเองว่าได้
อะไรบ้ าง

3.6 ผู้วิจยั นําโปรแกรมที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเพื่อหาข้ อบกพร่องที่อาจ
เกิดขึ ้นระหว่างการทดลอง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ ไขโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มก่อนนําไปใช้
จริ ง
3.7 ผู้วิจยั จัดทําโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ กบั กลุม่ ทดลอง
ในการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม

3. การเก็บรวบรวมข้ อมลู
ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล โดยแบ่ง เป็ น ระยะของการพัฒ นาโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า และระยะ
ของการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ดังนี ้
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1. ระยะของการพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
1.1 ขัน้ การศึกษาภาวะซึมเศร้ า
1.1.1 นํ า หนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยั ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนสายนํา้ ผึ ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็
รวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั
1.1.2 ผู้วิจัยนําแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้ ทําเรื่ องขอ
อนุญาตไว้ แล้ ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับวัยรุ่ นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ที่
โรงเรี ยนสายนํ ้าผึ ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จํานวน 30 คน
1.1.3 ผู้วิจยั นําแบบวัดแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D มาวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้ าของ
วัยรุ่น เพื่อคัดกลุม่ ตัวอย่างในการเข้ าร่วมการทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
1.2 ขัน้ การศึกษาความฉลาดทางสังคม
1.2.1 นํ า หนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยั ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนสายนํา้ ผึ ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็
รวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั
1.2.2 ผู้วิจยั นําแบบวัดความฉลาดทางสังคม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับวัยรุ่ นที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะศึกษา ที่โรงเรี ยนสายนํ ้าผึ ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จํานวน 30 คน
1.2.3 ผู้วิจยั นําแบบวัดความฉลาดทางสังคม มาวิเคราะห์ความฉลาดทางสังคมเพื่อ
ใช้ เป็ นข้ อมูลก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
1.3 ขัน้ การใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคม
1.3.1 ผู้วิจยั ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 16 คน ซึ่งมีความ
สมัครใจและมีความพร้ อมในการข้ าร่วมการให้ คําปรึกษากลุม่ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึง่ ได้ มาจาก
วัยรุ่ นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน และวัยรุ่ นที่มีคะแนน
ประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย เป็ นกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยแต่ละกลุ่ม มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คน
และมีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน โดย
กลุม่ ทดลองจะต้ องเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
3.1.3.2 ผู้วิจยั ดําเนินการทดลองด้ วยการนําโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคม ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมาใช้ ในการให้ คําปรึกษากลุม่ กับกลุม่ ทดลอง เพื่อสังเกตความเป็ นไปของ
กลุม่ หากพบปั ญหาจะทําให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ ตรงจุด เกิดความราบรื่ นในการทดลองจริง
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1.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง สรุ ปการวิเคราะห์ข้อมูล
และอภิปรายผล
2. ระยะของการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
2.1 ขัน้ การศึกษาภาวะซึมเศร้ า
2.1.1 นํ า หนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยั ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั
2.1.2 ผู้วิจัยนํ าแบบวัดแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพไปวัดกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลังจากนัน้ ผู้วิจัยตรวจสอบและคัดเลือกแบบวัดอีกครัง้ แล้ ว
นํามาวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ น เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษา
กลุม่ และใช้ วดั หลังสิ ้นสุดโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
2.2 ขัน้ การศึกษาความฉลาดทางสังคม
2.2.1 นํ า หนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยั ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั
2.2.2 ผู้วิ จัย นํ า แบบวัด ความฉลาดทางสัง คมของวัย รุ่ น ฉบับ สมบูรณ์ ที่ ผ่า นการ
ตรวจสอบคุณภาพไปวัดกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรี ยนโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ตรวจสอบและคัดเลือกแบบวัดอีกครัง้
แล้ ว นํ ามาวิ เคราะห์ ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น ทัง้ ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่
2.3 ขัน้ การใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคม
2.3.1 ผู้วิจยั ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 16 คน ซึ่งมีความ
สมัครใจและมีความพร้ อมในการข้ าร่วมการให้ คําปรึกษากลุม่ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึง่ ได้ มาจาก
วัยรุ่นที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน และวัยรุ่นที่มีคะแนน
ประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย เป็ นกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยแต่ละกลุ่ม มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คน
และมีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน โดย
กลุม่ ทดลองจะต้ องเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
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2.3.2 ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การทดลองด้ ว ยการนํ า โปรแกรมการให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ม เพื่ อ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสัง คม ที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ มาใช้ ในการให้ คํา ปรึ กษากลุ่มกับกลุ่มทดลอง
หลังจากยุติการทดลอง ผู้วิจยั ให้ กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ทําแบบวัดความฉลาดทางสังคม และ
แบบวัดภาวะซึมเศร้ า เพื่อนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลหลังการทดลอง
2.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง สรุ ปการวิเคราะห์ข้อมูล
และอภิปรายผล
2.4 การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
โครงร่ างวิจยั ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ และทําการพิทกั ษ์ สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการอธิ บายให้ กลุ่มตัวอย่างได้ รับทราบ และ
เข้ าใจในกระบวนการดําเนินการวิจยั ทุกขันตอนและแจ้
้
งให้ ทราบว่า สามารถตอบรับหรื อปฏิเสธการเข้ า
ร่ วมในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ อย่างอิสระ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ การตอบคําถามและให้ ข้อมูลทุกอย่างจะ
เป็ นความลับ ไม่มีการเปิ ดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง จนกว่าจะได้ รับอนุญาตจากกลุม่ ตัวอย่างก่อนเท่านัน้
ผลการวิ จัยจะนํ าเสนอในภาพรวม และกลุ่ม ตัวอย่า งสามารถถอนตัวออกจากการเข้ าร่ วมวิจัยได้
ตลอดเวลาถ้ าต้ องการ หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเข้ าใจและยินดีให้ ความร่ วมมือในการวิจยั จึงให้ ลงชื่อ
ยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงชื่อยินยอมกํากับ เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างมีอายุตํ่ากว่า 18
ปี

4. การวิเคราะห์ ข้อมลและสถิ
ตทิ ่ ใี ช้
ู
1. ค่ าสถิตพ
ิ นื ้ ฐาน ได้ แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย
1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิตสิ าํ หรั บการวิเคราะห์ คุณภาพเครื่องมือ
2.1 การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบวัดความฉลาดทางสังคม โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามกับนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร
2.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ รายข้ อ และความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความฉลาดทาง
สังคมทังฉบั
้ บ โดยใช้ การหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) และใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูป
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2.3 การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อ
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม โดยใช้ สถิตวิ ิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ สตู รคํานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความฉลาดทางสังคมและภาวะซึมเศร้ าของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการทดลองให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่ม เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความฉลาด
ทางสังคมและภาวะซึมเศร้ าของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังจากการให้ คําปรึ กษากลุ่มในกลุ่มทดลอง
เสร็ จสิ ้น โดยใช้ สตู ร t – test แบบ Dependent Samples (Paired-Samples) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของความฉลาดทางสังคมและภาวะซึมเศร้ าระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังการทดลองให้ คําปรึกษากลุม่ โดยใช้ สตู ร t – test แบบ Independent Samples

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั เสนอตามลําดับ ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการ
สังเคราะห์ เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้ การวิเคราะห์ เนื อ้ หาและสรุ ปข้ อมูล
(content analysis)
2. ผลการศึกษาผลของการให้ คําปรึกษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ก่อน และหลังการใช้ โปรแกรม
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่ได้ จากการทําโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มที่มี
ต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า

ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
1. ผลการวิเคราะห์ การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า ด้ วยการวิเคราะห์ ข้อมลู สําหรั บ
ข้ อมลเชิ
ู งคุณภาพที่ได้ จากการสังเคราะห์ เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผ้ ูวิจัยจะใช้
การวิเคราะห์ เนือ้ หาและสรุ ปข้ อมลู (Content analysis)
จากโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น จํานวน 12 ครัง้ ใช้ เวลาในการเข้ า
ร่ วมโปรแกรมครัง้ ละ 1.30 ชัว่ โมงถึง 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5 วัน รวม 23 ชัว่ โมง โดยโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั ได้
สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วย ครัง้ ที่ 1 จะเป็ นการปฐมนิเทศ และสร้ างความคุ้นเคย ครัง้ ที่ 2 เป็ นการตระหนักรู้
อารมณ์ของตนเอง ครัง้ ที่ 3-11 เป็ นการเสริ มสร้ างตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบความฉลาดทาง
สังคม คือ การตระหนักรู้ ทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้ทางสังคม การให้ ความสนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น และการรับรู้ อารมณ์ ของผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ได้ แก่ ความสามารถในการเข้ า
ร่ วมกับบุคคล ความสามารถในการแสดงตนเอง ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล และ
ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น และครัง้ ที่ 12 เป็ นการยุตกิ ารให้ คําปรึกษากลุม่ ซึง่ แต่ละครัง้ มีกรอบ
รายละเอียด 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ และการประเมินผล
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ขันตอนที
้
่ 1 จะเป็ นหัวเรื่ องของกิจกรรม ขันตอนที
้
่ 2 วัตปุ ระสงค์ของกิจกรรม ซึ่งมีเพื่อใช้ ในการ
กํ าหนดให้ เห็ นแนวทางในการกํ าหนดเนื อ้ หา วิธี ดําเนินการ ตลอดจนการประเมินผล ขัน้ ตอนที่ 3
วิธีดําเนินการ จะเป็ นการกําหนดรายละเอียดของโปรแกรมว่าต้ องการที่จะให้ วยั รุ่นได้ ลงมือปฏิบตั ิผ่าน
กิ จกรรมอย่างไร โดยใช้ ขัน้ ตอนการให้ คํา ปรึ ก ษากลุ่ม ได้ แก่ ขัน้ เริ่ ม ต้ น การให้ คํา ปรึ ก ษากลุ่ม ขัน้
ดําเนินการให้ คําปรึ กษากลุ่ม และขันยุ
้ ติการให้ คําปรึ กษากลุ่ม ขันตอนที
้
่ 4 การประเมินผล มีการ
กํ าหนดขึน้ เพื่อใช้ ประกอบในการวิเคราะห์ ผลของโปรแกรมที่ วัยรุ่ นได้ ทํา โดยใช้ ทฤษฎีของการให้
คําปรึกษากลุม่ แบบเกสตัลท์ ทฤษฎีของการให้ คําปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความจริ ง และทฤษฎีของการ
ให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบวิเคราะห์ สมั พันธภาพ มาเป็ นฐานในการใช้ พฒ
ั นาโปรแกรม โดยโปรแกรมที่
ผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้น นําให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา จํานวน 5 ท่าน ได้ ทําการตรวจสอบ และนําคะแนนที่
ได้ จากผู้เชี่ยวชาญ มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง และคัดเลือกข้ อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ผ่า นเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิ น ของผู้เ ชี่ ยวชาญได้ ค่า ดัชนี ความสอดคล้ องอยู่ร ะหว่า ง 0.60 - 1.00
จากนันนํ
้ าโปรแกรมไปทําการปรับปรุ งแก้ ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ โปรแกรมมีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ ้นและสามารถที่จะนําไปใช้ พฒ
ั นาวัยรุ่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จากผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ต้ องมีปรับแก้ และเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรมการ
้ ่ 1 ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คําปรึกษากลุม่ และขันที
้ ่ 2 ขันดํ
้ าเนินการให้ คําปรึกษา
ให้ คําปรึกษากลุม่ ในขันที
กลุม่ ส่วนขันที
้ ่ 3 ขันยุ
้ ตกิ ารให้ คําปรึกษากลุม่ ให้ ดําเนินการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ว่าให้ แจง
รายละเอียดลงในเอกสาร เกี่ยวกับเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการให้ คําปรึกษาในครัง้ ที่ผ่านมา
ว่าเป็ นเรื่ องอะไร ในทุกครั ง้ ที่ ดําเนินการให้ คําปรึ กษา จากเดิมที่ผ้ ูวิจัยไม่ได้ ระบุรายละเอียดว่า ให้
สมาชิกทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องอะไร ซึง่ จะทําให้ เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนิ นการให้ คําปรึ กษา ผู้เชี่ ยวชาญให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้ แจง
รายละเอียดลงในเอกสารให้ ชดั เจนโดยเขียนเพิ่มคําอธิบายให้ เห็นภาพว่า สมาชิกต้ องทําอะไรบ้ าง มี
วิธีการอย่างไร เพื่อนําไปสู่วตั ถุประสงค์ที่ต้องการ ซึง่ จะทําให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นและ
ง่ายสําหรับความเข้ าใจของผู้ที่สนใจนําโปรแกรมไปใช้ ประโยชน์มากขึ ้น ในการดําเนินการให้ คําปรึกษา
กลุ่มนัน้ ผู้ให้ คําปรึ กษาต้ องพูดเอื ้อให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่เพื่อนสมาชิกกลุ่ม
เปิ ดเผยตนเอง หลีกเลี่ยงการสอบถาม เพราะการสอบถามจะนําไปสู่การหาเหตุผล มีการใช้ เหตุผล
ตอบ ควรดึง เข้ า สู่ความรู้ สึก ที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก กลุ่ม จะเป็ นส่ว นหนึ่ง ได้ ง่า ย เช่ น จากที่ เ พื่ อ นบอกเล่า
ความรู้ สึกผิดหวังกับเรื่ อง ... เพื่อนสมาชิกกลุ่ม มีใครอยากบอกอะไรเพื่อนคนนี ้ไหมคะ ? จากเดิมที่
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกคนอื่นๆในกลุม่ สอบถามเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่สมาชิกกําลังบอกเล่า
ความรู้ สึกและเหตุการณ์ นัน้ ออกมา ถ้ าใช้ คําเหล่านี ้ จะเป็ นการอภิปรายกลุ่ม ต้ องใช้ คําว่าชวนให้
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สมาชิกกลุ่มเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่สมาชิกกลุ่มบอกเล่าออกมา ในส่วนของรู ปแบบกิจกรรมนัน้
ควรปรับให้ มีความสนุก น่าสนใจมากขึ ้น เพื่อดึงดูดให้ สมาชิกซึง่ เป็ นกลุ่มวัยรุ่นรู้สกึ สนุกและอยากร่วม
กิจกรรม เช่น การเขียนความรู้ สึกลงบนกระดาษ ทําให้ สมาชิกได้ พิจารณาความรู้ สึกที่เป็ นรู ปธรรม
สามารถสื่อสารออกมาได้ ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น สามารถคิดและพูดออกมา ได้ ชดั เจน จากเดิมที่
ผู้วิจยั ให้ สมาชิกถ่ายทอดความรู้สกึ ออกมาเป็ นคําพูดอย่างเดียว ซึง่ รูปแบบกิจกรรมของโปรแกรมในแต่
ละครั ง้ ไม่ จํา เป็ นต้ อ งใช้ เ ทคนิ ค ที่ ม ากเกิ น ไป เพี ย งปรั บ เทคนิ คที่ นํ า มาใช้ ใ ห้ ชัด เจน โดยหากผู้ใ ห้
คําปรึ กษาต้ องการชี ้ให้ สมาชิกในกลุ่มเห็นถึงความสําคัญของการใส่ใจผู้อื่น การรับฟั งอย่างตังใจ
้ การ
รับฟั งอย่างเป็ นกลางโดยไม่ตดั สินผู้อื่นนัน้ ผู้ให้ คําปรึ กษาควรให้ สมาชิกคนอื่นๆ รับรู้ ความรู้ สึกของ
เพื่อนสมาชิกที่เล่าเรื่ อง โดยให้ สมาชิกคนอื่นๆเป็ นผู้สะท้ อนความรู้สกึ ออกไปให้ สมาชิกที่เล่าเรื่ องได้ รับรู้
แล้ ว ให้ ส มาชิ ก คนนัน้ สะท้ อ นความเห็ น กลับ มาเกี่ ย วกับ ความรู้ สึก ที่ เ ป็ นประโยคที่ ส มาชิ ก คนอื่ น ๆ
สะท้ อนความรู้ สึกให้ ว่ารู้ สึกอย่างไร ซึ่งเป็ นการสื่อให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า คนฟั งใส่ใจ ตังใจฟั
้ ง การที่
สมาชิกกลุ่มสื่อความรู้ สึกนันให้
้ เพื่อนสมาชิกเจ้ าของเรื่ องราวได้ รับรู้ เป็ นการแสดงถึงการรับรู้ อารมณ์
ความรู้สกึ ของผู้อื่น
โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ในส่วนของการรับรู้ทางสังคมและความสามารถในการเข้ า
ร่วมกับบุคคล ต้ องปรับการดําเนินการเพื่อให้ สมาชิกกลุม่ รับรู้ทางสังคมในแง่ที่กล้ าเข้ าสังคม พร้ อมและ
ปรับตัวเพื่อเข้ าสังคมให้ ได้ ผ่านการรู้และเข้ าใจกิริยาท่าทางของคนในสังคมและตอบสนองได้ เหมาะสม
อย่างไร จากเดิมที่ผ้ วู ิจยั ดําเนินการให้ คําปรึกษา เพื่อให้ เกิดการรับรู้ ทางสังคมในแง่การตระหนัก หรื อ
เห็นความสําคัญของสังคมที่จะต้ องลงมือแก้ หรื อช่วยเหลือสังคมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเท่านัน้ และใน
ส่วนของการเสริ มสร้ างความสามารถในการแสดงตนเองนัน้ ผู้เชี่ยวชาญให้ ข้อเสนอแนะว่าควรใช้ การ
ซักซ้ อมพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สมาชิกกลุ่มตระหนักได้ ผ่านการทํา Role playing เพื่อให้ สมาชิก
ตระหนักถึงความสามารถในการแสดงออกที่เหมาะสม และควรเพิ่มเติมให้ สมาชิกกลุ่มได้ ซกั ซ้ อม
บทบาทสัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดกับสมาชิกภายในกลุ่มแบบ Role playing เพื่อให้ ได้ สมั ผัสเชิง
ความรู้ สกึ กับรู ปแบบสัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดมากที่สดุ จากเดิมที่ผ้ วู ิจยั ให้ สมาชิกกลุ่มสรุ ปถึงรู ปแบบ
สัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดเพียงอย่างเดียว และในส่วนของการเสริ มสร้ างความสามารถในการคํานึงถึง
ผู้อื่น นัน้ ควรมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการมองเห็นและตระหนักถึงหัวอกคนอื่นที่มีปัญหา
ที่ กระตุ้น ความเมตตากรุ ณาให้ ลงมื อช่วยเหลือ ซึ่งการวิเคราะห์ ทัศนะชี วิตตามแบบทฤษฎี การให้
คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์ สมั พันธภาพเพียงอย่างเดียว เป็ น การมองและยอมรั บทัง้ ตนเองและผู้อื่น
เพื่อให้ สมั พันธภาพเป็ นแบบสอดคล้ องกันเท่านัน้ และการวิเคราะห์รูปแบบการใส่ใจเพียงอย่างเดียว
เป็ นการตระหนักถึงหัวอกคนอื่นที่เราแสดงความใส่ใจ ซึ่งจะมีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างตนเองและ
ผู้อื่น แต่ยงั ไม่ได้ พดู ถึงหัวใจที่คิดถึง เห็นใจ และช่วยเหลือคนอื่นเวลาเขามีปัญหา จึงต้ องปรับรู ปแบบ
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กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทังนี
้ ้ ในการสรุ ปภาพรวมของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่ม
ต้ องชวนสมาชิกกลุม่ ใคร่ครวญว่าตลอดเวลาที่เข้ ากลุม่ ได้ เรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมบ้ าง
เป็ นการถามเพื่อประเมินผู้นํากลุม่ และมีการถามสมาชิกกลุ่มว่าได้ ให้ อะไรกับกลุม่ และสิ่งที่ได้ รับจาก
กลุ่มมีอะไรบ้ าง เพื่อเป็ นการให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทบทวนและประเมินตนเองว่าได้ อะไรบ้ าง รวมทังแสดง
้
ความรู้ สึกว่ารู้ สึกอย่างไรกับการเข้ ากลุ่มครัง้ นี ้ และเมื่อการเข้ ากลุ่มสิ ้นสุดลง จะนําประโยชน์ที่ได้ รับ
จากการเข้ ากลุ่มในครัง้ นี ไ้ ปปรับใช้ ในชีวิตประจําวันอย่างไร ซึ่งการประเมินผล ก็ควรพิจารณาจาก
ผลงานของสมาชิกในกลุม่ ด้ วย เช่น ใบงาน ภาพถ่าย เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการประเมินผล นอกจาก
การใช้ วิธีสงั เกตจากความตังใจ
้ การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และจากการสรุ ปประเด็น
สําคัญของสมาชิกในกลุม่
จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า การวิจยั ในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ที่
ได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล คือนักเรี ยนชัน้ ม.4 ที่เข้ า
ร่ วมการทดลอง ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มจํานวน 12 กิจกรรม ผู้วิจยั ได้ รายงาน
ผลการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี ้
ด้ านข้ อมูลของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ ม.4 ที่เข้ าร่วมการทดลอง โดยผู้วิจยั
นําผลการประเมินโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ รวมทังข้
้ อมูลจากการให้ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
นําไปพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นจํานวน 12 กิจกรรม ใช้ เวลาในการเข้ าร่วมโปรแกรม
ครัง้ ละ 1.30 ชัว่ โมงถึง 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5 วัน รวม 23 ชัว่ โมง โดยโปรแกรมที่นําไปทดลองในแต่ละ
สัปดาห์ เมื่อปรับแก้ และเพิ่มเติมข้ อมูลตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้ วพบว่า
น้ “...
กลุ่มตัวอย่ างมีการแสดงความร้ ู สึกร่ วมกัน มีความตัง้ ใจฟั งเพื่อนพดมากขึ
ู
การที ่ได้ฟังเรื ่ องราวของเพื ่อน ทํ าให้ได้รู้ ความคิ ดของเพื ่อนว่ าเขาคิ ดอย่างไร ได้คิดตามว่าเขารู้ สึก
อย่างไร...” (วัยรุ่ น A) และ“...ได้ฝึกฟั ง สะท้อนความรู้ สึกของเพือ่ น เรารุ้สึกเหมื อนเพือ่ นรึ เปล่า ได้รู้
ความรุ้ สึกว่ าเพื ่อนโอเครึ เปล่ า...” (วัยรุ่ น B) มีบางครัง้ ที่สมาชิกถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ ง่าย ซึ่ง
สมาชิกในกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็ นเพื่อนสนิทกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน เมื่อเพื่อนในกลุ่มตนเองเล่าเรื่ อง หรื อ
แสดงความเห็น ก็จะมีสว่ นร่วมง่ายกว่าสมาชิกที่ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ สมาชิกที่ไม่สนิทกับเพื่อนที่อยู่ในกลุม่
ทดลองวิจยั นี ้ ก็จะไม่คอ่ ยพูดแสดงความคิดเห็น จะมีลกั ษณะนิ่งเงียบ พูดน้ อย แต่เมื่อดําเนินกลุม่ ไปได้
สักระยะ และผู้วิจยั สอบถามความรู้ สกึ บ่อยขึ ้น รวมทังตั
้ งคํ
้ าถามเพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกที่พดู น้ อยได้
พูดมากขึ ้น ก็จะสังเกตเห็นได้ วา่ สมาชิกคนดังกล่าวมี
ความไว้ วางใจและแสดงความร้ ู สึกมากขึ ้น “...จะให้มานัง่ เล่าเรื ่องตัวเองก็ไม่ค่อยกล้า
เท่าไร แต่พอได้แชร์ กนั ก็รู้ว่าเราไม่ได้มีปัญหาคนเดี ยว กล้าพูดมากขึ้น มี เรื ่องอะไรไม่สบายใจก็ไม่ตอ้ ง
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เก็บไว้คนเดี ยวแล้ว มี เพือ่ นคอยรับฟั งทุกอย่าง...” (วัยรุ่ น C) ซึ่งในระหว่างการทดลองวิจยั นี ้ มีการใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้ างความคุ้นเคย และเปิ ดเผยตนเองของสมาชิกในกลุ่ม ทําให้ สมาชิกมี
ความสนใจที่จะทํากิจกรรมมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมวาดรู ปสัตว์ ที่บ่งบอกความเป็ นตัวเรา
สมาชิกให้ ความร่วมมือในการวาดรูป และอธิบายว่ารูปที่ตนเองวาด บ่งบอกถึงความเป็ นตนเองอย่างไร
โดยบรรยากาศเป็ นไปอย่างผ่อนคลาย และสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆให้ ความสนใจ ตังใจฟั
้ ง และแสดง
ความคิดเห็น ทําให้ สมาชิกในกลุม่ รู้จกั ตัวตนของกันและกันได้ ง่ายขึ ้น อีกตัวอย่างกิจกรรมคือ กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ างการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง และการให้ ความสนใจผู้อื่น ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้
คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ โดยใช้ เทคนิคการอยู่กับความรู้ สึก คือ ให้ สมาชิกในกลุ่มหลับตา จากนันให้
้
พิจารณาว่าในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเองมีความรู้ สกึ ใดเกิดขึ ้นบ้ าง เหตุการณ์นนเป็
ั ้ นอย่างไร ทํา
ให้ สมาชิกได้ ฝึกการตระหนั กร้ ู อารมณ์ ต่างๆของตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น “...ได้รู้ อารมณ์ ของเพื อ่ น
จากเรื ่องราวทีเ่ พือ่ นเล่าออกมา เห็นมาตลอดว่าเพือ่ นร่ าเริ ง จริ งๆเค้าอาจไม่เป็ นอย่างนัน้ ก็ได้...” (วัยรุ่น
D) และในขณะที่สมาชิกกําลังเล่าเรื่ องราว ความรู้สกึ ของตนเองอยู่นนั ้ สมาชิกคนอื่นๆได้ ฝึกการแสดง
ความสนใจผ้ ูอ่ นื ด้ วยการสนใจ ใส่ใจ รับฟั งเรื่ องราว และมีโอกาสสะท้ อนความรู้สกึ ออกไปให้ สมาชิกผู้
เล่าเรื่ องได้ รับรู้ ทําให้ สมาชิกผู้เล่าเรื่ องรับรู้ได้ วา่ คนฟั งใส่ใจและตังใจฟั
้ ง
ในช่ วงหลั งการทดลองวิจั ย ขัน้ ยุติการให้ คําปรึ กษากลุ่ม สมาชิ กในกลุ่ม ได้ สรุ ปถึง
ประโยชน์ที่ตนเองได้ รับ และได้ ให้ กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม รวมถึงการนําประโยชน์ที่ได้ จากการเข้ า
กลุม่ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ซึง่ พบว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม โดยเฉพาะการที่สมาชิกได้ ฝึก
้
กได้ ฝึกการเห็นใจและ
การตระหนักรู้ อารมณ์ของตนเอง และฝึ กการให้ ความสนใจผู้อื่น รวมทังสมาชิ
ให้ กาํ ลังใจผ้ ูอ่ นื เหตุการณ์หนึง่ ที่สงั เกตเห็นได้ ถึงความเปลี่ยนแปลง คือ สมาชิกคนหนึ่งอยากเล่าเรื่ อง
ที่อึดอัดใจ และไม่ร้ ู จะเล่าให้ ใครฟั ง แต่เกรงใจเพื่อน เนื่องจากเรื่ องที่ตนเองจะเล่านัน้ เป็ นเรื่ องยาว
สมาชิ กในกลุ่มกระตุ้น ให้ สมาชิ ก ผู้นัน้ เล่าเรื่ อง โดยทุกคนบอกว่า ยิน ดีรับฟั ง “...เพื ่อ นมี ไว้ระบาย
ระบายออกมาเลย...” (วัยรุ่น E) ทําให้ สมาชิกผู้นนได้
ั ้ เล่าเรื่ องที่ตนรู้สกึ อึดอัดใจออกมา และสมาชิกใน
้
นอกเห็นใจ ด้ วยการให้ กําลังใจเพื่อนสมาชิก “...นานๆไปแล้ว มัน
กลุม่ ตังใจฟั
้ ง พร้ อมทังแสดงความเห็
จะผ่านไปเอง ให้อดทน ไม่ตอ้ งสนใจ เวลาจะทําให้เราโตขึ้น...” (วัยรุ่ น F) และ “...พ่อแม่เค้าก็เห็นเรา
(วัยรุ่น G)
เป็ นเด็กอยู่เสมอ โชคดีกว่าเด็กข้างถนน อย่างน้อยเค้าก็ยงั เลียงเธอ...”
้
2. ผลการศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า ก่ อน และหลังการใช้ โปรแกรม
ผลการศึกษาผลของการให้ คําปรึกษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ก่อน และหลังการใช้ โปรแกรม กลุม่ ตัวอย่างมีจํานวน 16 คน แบ่งเป็ น
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กลุม่ ทดลอง จํานวน 8 คน แบ่งเป็ นเพศชายจํานวน 1 คน และเพศหญิงจํานวน 7 คน และกลุม่ ควบคุม
จํานวน 8 คน ซึง่ เป็ นเพศหญิงทังหมด
้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมลเพื
ู ่ อทดสอบสมมติฐาน
2.1.1 ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นกลุ่ ม
เสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม
ผลการศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ของกลุ่มทดลอง ก่อน และหลังการใช้ โปรแกรม โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตทิ ีคู่ (dependent t-test) แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t ของคะแนนความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม

องค์ ประกอบ

ระยะการ
ทดลอง

ค่ าเฉลี่ย
(M)

ด้ านการตระหนักรู้
ทางสังคม
ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม
ความฉลาดทางสังคม
โดยรวม

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

1.26
1.33
1.62
1.71
2.88
3.04

ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.13
0.09
0.23
0.23
0.35
0.31

t

p value

2.968*

.021

4.046**

.005

4.276**

.004

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบว่า หลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่ม กลุ่มทดลองมีคะแนน
ด้ านการตระหนักรู้ทางสังคม (M= 1.33, SD = 0.09) สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม (M= 1.26 , SD =
0.13) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (t=2.968,p<.05) และคะแนนด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ทาง
สังคม (M= 1.71, SD = 0.23) สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม (M= 1.62 , SD = 0.23) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t=4.046,p<.01) จึงทําให้ คะแนนความฉลาดทางสังคมโดยรวมของกลุม่ ทดลอง
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(M= 3.04, SD = 0.31) เพิ่มขึ ้นจากก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม (M= 2.88 , SD = 0.35) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t=4.276,p<.01)
2.1.2 ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ นกลุ่ ม
เสี่ ย งต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ ากลุ่ มทดลองที่ เ ข้ า ร่ วมโปรแกรม กั บ กลุ่ มควบคุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ าร่ วม
โปรแกรม
ผลการศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ของกลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรม กับกลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตทิ ีอิสระ (independent t-test) แสดงในตาราง
3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t ของคะแนนความ
ฉลาดทางสังคมของวัยรุ่นกลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรม กับกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
องค์ ประกอบ
ด้ านการตระหนักรู้
ทางสังคม
ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม
ความฉลาดทางสังคม
โดยรวม

กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

ค่ าเฉลี่ย
(M)
1.33
1.28
1.71
1.72
3.04
3.00

ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.09
0.13
0.23
0.14
0.31
0.25

t

p value

.884

.392

.066

.948

.320

.754

จากตาราง 3 พบว่า หลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่ม กลุ่มทดลองมีคะแนน
ด้ านการตระหนักรู้ทางสังคม (M= 1.33, SD = 0.09) ไม่แตกต่างกับกลุม่ ควบคุม (M= 1.28 , SD =
0.13) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t=.884, p > .05) และกลุม่ ทดลองมีคะแนนด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม (M= 1.71, SD = 0.23) ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม (M= 1.72 , SD = 0.14) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t=.066, p > .05) จึงทําให้ กลุม่ ทดลองมีคะแนนความฉลาดทางสังคม (M= 3.04,
SD = 0.31) ไม่แตกต่างกับกลุม่ ควบคุม (M= 3.00 , SD = 0.25) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t=.320,
p > .05)
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2.1.3 ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนความเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ น
กลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ก่ อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม
ผลการศึกษาการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ของกลุม่ ทดลอง ก่อน และหลังการใช้ โปรแกรม โดยใช้ การวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยสถิตทิ ีคู่ (dependent t-test) แสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t ของคะแนนความ
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่นกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
คะแนนความ
เสี่ยงต่ อภาวะ
ซึมเศร้ า
ก่ อนทดลอง
หลังทดลอง

ค่ าเฉลี่ย (M)

ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

21.13
17.5

3.64
5.76

t

p value

2.742*

.029

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า หลังจากเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่ม กลุ่มทดลองมีคะแนน
ภาวะซึมเศร้ า (M= 17.5, SD = 5.76) ลดลงจากก่อนทดลอง (M= 21.13 , SD = 3.64) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (t=2.742,p<.05)
2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมลเพิ
ู ่ มเติมสิ่งที่ได้ จากการทําโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
จากการทํากิจกรรมทังหมด
้
12 กิจกรรม เป็ นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน รวมจํานวน
ชัว่ โมงทังหมด
้
23 ชัว่ โมง ผู้วิจยั ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ที่ได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อเก็บข้ อมูลในระหว่างการดําเนินการให้ คําปรึกษากลุม่ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุม่ ในแต่ละครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.2.1 การให้ คําปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 1 ในการปฐมนิเทศและสร้ างความคุ้นเคย
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิคการตังคํ
้ าถาม การเปิ ดเผยตนเอง การใช้ อารมณ์ขนั และการใช้ บทบาทสมมติ ตาม
ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบเผชิญความจริ ง เพื่อสร้ างสัมพันธภาพและความไว้ วางใจระหว่าง
ผู้วิจัยและสมาชิกของกลุ่มในการพบเจอกันครัง้ แรก และเพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ ทราบรายละเอียด
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เกี่ยวกับตารางวัน เวลา จํานวนครัง้ ระยะเวลา รู ปแบบและวิธีการต่างๆในการให้ คําปรึกษากลุ่ม เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ซึง่ พบว่า ในช่วงแรกสมาชิกยังไม่เปิ ดเผยตนเองเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่สนิท
ั ้ งที่เพื่อนพูด และบางคนพูด
สนมกันทังหมด
้
จะมีบรรยากาศของการจับคู่ จับกลุ่มคุยกัน ยังไม่ตงใจฟั
น้ อย ไม่คอ่ ยแสดงความคิดเห็น ผู้วิจยั จึงได้ พดู คุยและสอบถามครูผ้ สู อน “...นักเรี ยนบางคน อยู่คนละ
ห้องกับเพือ่ นสมัย ม.ต้น พอมาอยู่ ม.ปลาย เปลี ่ยนมาอยู่กบั กลุ่มเพือ่ นใหม่ อาจจะทําให้พูดน้อย ไม่
ค่อยกล้าพดู ยังมีเรื ่องทีไ่ ม่สามารถเล่าได้หมด ยังรู้ สึกไม่ไว้วางใจ อยู่ในช่วงปรับตัว...” (ครูผ้ สู อน)
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงให้ สมาชิกได้ ทํากิจกรรมทําความรู้จกั กัน คือ เกมหัวใจแปดช่อง
โดยให้ สมาชิกวาดตาราง 8 ช่อง ลงในสมุด ใส่ชื่อเพื่อนสมาชิก 1 ช่องต่อ 1 ชื่อ รวมทังหมด
้
8 ช่อง
จากนันผู
้ ้ วิจยั ตังคํ
้ าถามเพื่อให้ สมาชิกไปถามเพื่อนสมาชิกคนอื่น โดยจะมีทงหมด
ั้
8 คําถาม ซึ่ง 1
คําถาม ใช้ ถามเพื่อน 1 คน จากนัน้ ผู้วิจยั ให้ สมาชิกจับคู่เพื่อนสมาชิกที่เคยคุยด้ วยน้ อยที่สดุ หรื อไม่
เคยคุยด้ วยเลย แล้ วให้ ถามคําถาม 3 ข้ อเพื่อให้ ได้ ทําความรู้จกั กันมากขึ ้น หลังจากนันให้
้ สมาชิกแต่ละ
คนบอกข้ อมูลของคูส่ นทนาให้ เพื่อนในกลุม่ ได้ รับรู้ ทําให้ สมาชิกเล่นเกมด้ วยความสนุกสนาน ส่งผลให้
สมาชิกได้ ร้ ู จกั เพื่อนในกลุ่มทังหมด
้
ได้ บอกข้ อมูลส่วนตัวกับเพื่อน ได้ ร้ ู สิ่งต่างๆของเพื่อนที่ไม่เคยรู้ มา
ก่อน ทําให้ ร้ ูจกั กัน และสนิทกันมากขึ ้น เป็ นการสร้ างมิตรภาพที่ดี “...ได้พดูคุยกับเพือ่ นมากขึ้น แต่ก็ยงั
ติ ดเขิ นอายเล็กน้อย...” (วัยรุ่น A)
เมื่อเกิดความสนิทสนมกันมากขึ ้น ผู้วิจยั ให้ สมาชิกวาดรู ปสัตว์ที่สื่อถึงความ
เป็ นตัวเอง พร้ อมทังอธิ
้ บายว่ารูปสัตว์นนสื
ั ้ ่อถึงความเป็ นตัวเองอย่างไร ซึง่ พบว่า สมาชิกรู้สกึ สนุกสนาน
ในการวาดรู ป และให้ ความสนใจรูปสัตว์ที่เพื่อนสมาชิกวาด และสมาชิกมีบคุ ลิกลักษณะที่หลากหลาย
โดยเฉพาะในเรื่ องการมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้ าสังคมกับผู้อื่น “...หนวาดเป็
ด เพราะเป็ ดชอบอยู่เป็ นฝงู
ู
...” (วัยรุ่น B)
“...หนวาดสุ
นขั เพราะซื ่อสัตย์ สดใสร่ าเริ ง มี มนุษยสัมพันธ์ ดี...” (วัยรุ่น C) “...
ู
หนวาดสุ
นขั จิ้ งจอก เพราะชอบอยู่เป็ นฝงู แต่ถ้าให้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้...” (วัยรุ่ น D) ในขณะที่สมาชิก
ู
บางคนเล่าประสบการณ์ ชีวิตของตนเองร่ วมด้ วย “...หนวาดเต่
า เพราะเข้าถึ งคนอื ่นยาก ไม่ค่อยมี
ู
มนุษยสัมพันธ์ เคยทักเพือ่ นแต่เพือ่ นทํ าเป็ นไม่สนใจ เลย ไม่กล้าทักใครก่อน ต้องรอให้คนอื น่ มาทัก
เหมื อนเต่าหดหัวอยู่ในกระดอง ถ้าสนิ ทก็จะพดมาก
...” (วัยรุ่น E) เมื่อสมาชิกวาดรูปและได้ อธิบายรูป
ู
ของตนเอง จนครบหมดทุกคน สมาชิกได้ เขียนถึงสิ่งที่ได้ รับจากการทํากิจกรรมในครัง้ นี ้คือ สมาชิกได้ ร้ ู
นิสยั ตัวเอง รู้จกั เพื่อนใหม่ ได้ ร้ ูจกั ตัวตนภายในมากกว่าที่เคยเห็นภายนอก ได้ ทราบถึงบุคลิกของเพื่อน
ผ่านสัตว์ ชนิดต่างๆ ได้ เปิ ดใจ ทํ าความรู้ จักกันมากขึ ้น ได้ ร้ ู มุมมองของเพื่อนแต่ละคนที่ แตกต่างกัน
ออกไป ได้ แบ่งปั นประสบการณ์ตา่ งๆของตนเอง และมีเพื่อนเพิ่มขึ ้น
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2.2.2 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมการตระหนักรู้
อารมณ์ ตนเอง โดยใช้ เทคนิคการอยู่กับความรู้ สึก ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์
เพื่อให้ สามารถพิจารณาทบทวนความคิด ความรู้ สกึ และอารมณ์ที่มีต่อตนเองได้ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกในกลุม่ เพ่งอยู่กบั ความรู้ สกึ ตนเอง และทบทวนตัวเองว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่าน
มา ตนเองมี ค วามรู้ สึกใดเกิ ดขึน้ บ้ า ง เหตุการณ์ นัน้ เป็ นอย่างไร ส่งผลให้ ส มาชิ กแต่ล ะคนมี ค วาม
้ บางคนใน
พยายามทบทวนตัวเอง และพยายามเล่าเหตุการณ์ ออกมาให้ เพื่อนสมาชิกฟั งอย่างตังใจ
ช่วงแรกไม่สามารถเล่าออกมาได้ แต่เมื่อให้ เวลาก็สามารถทบทวนตัวเอง และเล่าออกมาให้ เพื่อน
สมาชิกฟั งได้ ซึง่ อารมณ์ที่เกิดขึ ้นในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาของสมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มี
ทังอารมณ์
้
เศร้ า มีความสุข และสนุกสนาน มีบางครัง้ ที่เมื่อเพื่อนสมาชิกผู้เล่าเรื่ องเล่าเรื่ องเศร้ า สมาชิก
จะมีการปลอบประโลมเพื่อนด้ วยคําพูด และการแตะแขน มีการแสดงความรู้สกึ และเล่าประสบการณ์ที่
ตนเองประสบมาคล้ ายๆกับเรื่ องราวที่เพื่อนสมาชิกเล่า ซึง่ เป็ นการแสดงถึงการมีความรู้สกึ ร่ วมกับสิ่งที่
เพื่อนได้ เล่าออกมา และเป็ นการสะท้ อนความรู้สกึ ซึง่ กันและกัน ทําให้ พิจารณาความคิด ความรู้สกึ ของ
ตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น เนื่องจากกิจกรรมนี ้เกิดขึ ้นในช่วงแรกๆ เมื่อฟั งเรื่ องราวที่เพื่อนสมาชิกเล่า สมาชิกคน
อื่นจะยังไม่กล้ าแสดงความรู้ สึก หรื อสอบถามเพื่อนในช่วงแรก แต่เมื่อผู้วิจยั เปิ ดโอกาส และพูดเชิญ
ชวนให้ สมาชิกบอกความรู้สกึ ของตนเองกับเพื่อน ให้ กําลังใจเพื่อน สมาชิกก็กล้ าที่จะพูดมากขึ ้น
2.2.3 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 3 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมการให้ ความ
สนใจผู้อื่นโดยใช้ เทคนิคการอยู่กับความรู้ สึก ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์ เพื่อให้
สมาชิกสามารถแสดงความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่างเต็มที่ได้ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยผู้วิจยั ได้ ให้
สมาชิ ก อยู่ กั บ ความรู้ สึ ก นึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ ส บายใจที่ สุด ในชี วิ ต โดยมี
รายละเอียด คือ เหตุการณ์ นนั ้ เป็ นอย่างไร สมาชิกรู้ สึกอย่างไร และต้ องการอะไร แล้ วเล่าให้ เพื่อน
สมาชิกฟั ง ผู้วิจยั ให้ สมาชิกในกลุ่มที่เหลือจากคนเล่า รับฟั งอย่างสนใจ ใส่ใจ เพื่อรับรู้ ความรู้ สึกของ
เพื่อนสมาชิกที่เล่า แล้ วเป็ นผู้สะท้ อนความรู้ สกึ ออกไปให้ ผ้ เู ล่าเรื่ องได้ รับรู้ จากนันให้
้ สมาชิกผู้เล่าเรื่ อง
ให้ ข้อมูลย้ อนกลับมาเกี่ ยวกับความรู้ สึกในประโยคที่เพื่อนสะท้ อนความรู้ สึกกลับมาว่ารู้ สึกเช่นนัน้
หรื อ ไม่ ส่ ง ผลให้ สมาชิ ก มี ค วามใส่ ใ จ ตั ง้ ใจฟั ง เมื่ อ เพื่ อ นสมาชิ ก เล่ า เรื่ อ งที่ มี ค วามคล้ ายกั บ
ประสบการณ์ ชีวิต ของตนเอง ทําให้ มีการบอกเล่าเรื่ องราวของตนเองออกมาบ้ าง จากนัน้ สมาชิกได้
บอกเล่าความรู้ สึกจากการทํากิจกรรม ว่าได้ ฝึกทักษะการฟั งที่ดี ได้ ร้ ู เรื่ องราวของเพื่อน เวลาที่เราพูด
รู้ สกึ ดี ที่มีคนฟั ง ถ้ าพูดแล้ วไม่มีคนฟั งก็จะรู้ สกึ ว่าเรื่ องที่เล่าออกไป ไม่มีความสําคัญได้ แลกเปลี่ยนกัน
ให้ ความสนใจซึง่ กันและกัน เมื่อฟั งผู้อื่นก็ทําให้ เกิดความเข้ าใจได้ ง่าย มีสมาธิมากขึ ้น เมื่อตังใจฟั
้ งใน
สิง่ ที่เพื่อนพูด สามารถนําสิง่ ที่เพื่อนพูดมาใช้ ประโยชน์ได้ นอกจากนี ้ จากการให้ สมาชิกเขียนบันทึก ถึง
สิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ พบว่า กลุ่มสมาชิกได้ ฝึกทักษะการเล่าเรื่ อง กล้ าพูด กล้ า
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เล่าประสบการณ์ ต่างๆของตนเอง เรี ย นรู้ ได้ ว่า แต่ละคนมี การใช้ ชีวิ ตไม่เหมื อนกัน มี การตัดสิน ใจ
แก้ ปัญหาไม่เหมือนกัน “... ได้รู้ว่าปั ญหาของแต่ละคนมี ความแตกต่างกันออกไป... ”และ “...ได้รับฟั ง
ปั ญหาจากเพือ่ น และได้เล่าปั ญหาของตัวเองให้เพือ่ นฟั ง...” (วัยรุ่น A)
2.2.4 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 4 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมการให้ ความ
สนใจผู้อื่ น โดยใช้ เทคนิ ค การจิ น ตนาการ ตามทฤษฎี ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษากลุ่ม แบบเกสตัลท์ เพื่ อ ให้
สามารถแสดงความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่างเต็มที่ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยกิจกรรม การให้ ความ
สนใจผู้อื่นนัน้ ผู้วิจยั ให้ สมาชิกจินตนาการ ถึงความสําเร็ จในชีวิตของตนเอง โดยชวนให้ นึกถึงวันแห่ง
ั ้ าง มีใครพูดอะไร
ความสําเร็ จที่เกิดขึ ้นวันนัน้ ว่าตนเองทําอะไร รู้สกึ อย่างไร มีใครอยู่ในเหตุการณ์นนบ้
กับสมาชิกบ้ าง บทสนทนาเป็ นอย่างไร สมาชิกแสดงสีหน้ าอย่างไร แล้ วเล่าให้ เพื่อนสมาชิกฟั ง ผู้วิจยั
ชวนให้ สมาชิกกลุม่ เป็ นส่วนหนึง่ ของเรื่ องราวที่สมาชิกกลุม่ บอกเล่าออกมา จากการสอบถามพูดคุย ถึง
สิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ พบว่า นอกจากสมาชิกยังได้ ร้ ูจกั ตนเองแล้ ว สมาชิกยังเกิด
ความเข้ าใจคนอื่นได้ ดีขึ ้น ได้ แง่คิดต่างๆมากขึ ้น รู้จกั เพื่อน ได้ ร้ ูความคิดเพื่อน และแนวคิดด้ านอื่นๆ ได้
ฝึ กการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น และสามารถให้ กําลังใจเพื่อนได้ “...ได้พูด กล้าเล่าประสบการณ์
ต่างๆของตนเอง...” (วัยรุ่ น A) “...ได้รับฟั งแผนในอนาคตจากเพื อ่ น และได้เล่าแผนในอนาคตของ
ตัวเองให้เพือ่ นฟั ง นําเรื ่องราวทีเ่ พือ่ นเล่า ไปปรับใช้กบั ตนเองว่าสิ่ งไหนควรทํา และไม่ควรทํา...” (วัยรุ่น
B) และ “...นอกจากจะได้รู้เป้ าหมายในชีวิตของแต่ละคนแล้ว ยังได้ฝึกการฟั งทีด่ ีดว้ ย...” (วัยรุ่น C)
2.2.5 การให้ คําปรึ กษากลุ่ มครั ง้ ที่ 5 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมการรับรู้
อารมณ์ของผู้อื่น และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยใช้ เทคนิคคิด รู้ สึก ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่ม
แบบเกสตัลท์ เพื่อให้ สมาชิกรับรู้อารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่น รวมทังให้
้ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น สามารถเข้ าใจในความคิด อารมณ์ ความปรารถนา ของตนเองและผู้อื่นได้ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ซึง่
ในการทํากิจกรรมนัน้ ในเบื ้องต้ น ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสํารวจอารมณ์ ตนเอง จากการวาดรู ปวงกลมแบ่ง
สัดส่วนอารมณ์ ของตนเอง 8 อารมณ์ ได้ แก่ กลัว โกรธ รื่ นเริ ง รังเกียจ ยอมรับ เศร้ า ประหลาดใจ
คาดหวัง ที่เกิดขึ ้นเป็ นพื ้นที่มากน้ อยตามความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น และแบ่งปั นเล่าให้ สมาชิกในกลุ่มฟั ง ซึ่ง
จากการทํากิจกรรมนี ้พบว่า นอกจากสมาชิกได้ ร้ ู อารมณ์ ของตนเองแล้ ว ยังได้ รับรู้ อารมณ์ ของเพื่อน
สมาชิกแต่ละคน ได้ รับความรู้ สึกดีที่มีคนรับฟั ง และได้ รับกําลังใจจากเพื่อนสมาชิก “...ได้รู้ อารมณ์
ต่างๆของแต่ละคน และเหมื อนได้ระบายกับคนอื น่ ๆด้วย...” (วัยรุ่ น A) “...ได้แยกแยะอารมณ์ ตนเอง
เพือ่ การควบคุมอารมณ์ ทีด่ ี ได้รู้อารมณ์ ของตนเอง และเพือ่ น ได้พดคุ
ู ยกันมากขึ้น...” (วัยรุ่น B) “...ได้
เล่าความรู้ สึก อารมณ์ ของตนเอง ณ ขณะนี ้ ออกมาให้เพือ่ นได้ฟัง และได้รับรู้ ความรู้ สึก อารมณ์ ของ
เพือ่ น...” (วัยรุ่ น C) นอกจากนี ้สมาชิกบางคนยังได้ พดู ว่า “...ได้รับความรู้ สึกที ด่ ี และรู้ สึกมี ความสุข ที ่
ได้มีคนคุย และดีใจทีเ่ พือ่ นรับฟั งเรื ่องของเรา...” (วัยรุ่น D)
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หลังจากนัน้ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคคิด-รู้ สึก เพื่อให้ สมาชิกได้ พิจารณาว่า ขณะนี ้
ตนเองกําลังคิดอะไร และกําลังรู้สกึ อย่างไร จากนันเมื
้ ่อสมาชิกลืมตาขึ ้นมา ให้ สมาชิกเขียนประโยคลง
บนกระดาษว่า “ ขณะนี ้ฉันกําลังคิด... และ ขณะนี ้ฉันกําลังรู้ สึก...” และบอกเล่าความรู้ สึกให้ เพื่อน
สมาชิกฟั ง จากนันเปิ
้ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆในกลุม่ ได้ แสดงความรู้สกึ จากเรื่ องที่สมาชิกเล่า ซึง่ จาก
การทํากิจกรรมในครัง้ นี ้ พบว่า สมาชิกตังใจฟั
้ ง ประสานสายตา ไม่ขดั จังหวะ แสดงความใส่ใจโดยใช้
ภาษาท่าทางตามความเหมาะสม และได้ รับรู้ว่า เพื่อนสมาชิกมีความรู้ สกึ และประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันออกไป
2.2.6 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 6 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมการรับรู้ ทาง
สังคม และความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล โดยใช้ เทคนิค WDEP ตามทฤษฎีการให้ คําปรึกษา
กลุ่มแบบเผชิญความจริ ง เพื่อให้ สมาชิกรับรู้ สังคมที่อยู่รอบตัว จนนําไปสู่การปรับตัวตามสังคมได้
ถูกต้ องเหมาะสม และเพื่อให้ สมาชิกสามารถรู้ และเข้ าใจกิริยาท่าทางที่อีกฝ่ ายแสดงออกมา และ
ตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิก ในกลุม่ ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้
อยากปลีกตัวออกมา ไม่อยากเข้ าไปใกล้ และสํารวจตนเองว่ามีอะไรเกิดขึน้ ในใจ ทําให้ ตวั เรารู้ สึก
อย่างไร ซึง่ เป็ นการรับรู้ทางสังคมที่เกิดขึ ้น ผู้วิจยั พบว่า สมาชิกมีการปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ
สามารถรู้ และเข้ าใจกิริยาท่าทางที่อีกฝ่ ายแสดงออกมา และตอบสนองได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น จาก
การบอกเล่าเรื่ องราวของตนเอง “... ติ ดคอมฯ มาก แอบ ตืน่ เช้ามาเล่นคอมฯ แม่เตือนบ่อยมาก ว่ามัน
จะกระทบการเรี ยน จนทะเลาะกัน แม่ก็ไปร้องไห้กบั พ่อ ได้ยินเสียงว่าแม่ร้องไห้ ว่าไม่ฟังเค้าเลย พอได้
ยิ นก็ไม่อยากให้แม่ร้องไห้ ไม่ลงมาเล่นตอนเช้าอีกเลย เล่นให้เสร็ จตอนกลางคืน ไม่แอบมาเล่นตอนเช้า
ย่ นแปลงตัวเอง...” (วัยรุ่น
อีกแล้ว กลัวทะเลาะกับพ่อแม่ กลัวเห็นพ่อแม่ร้องไห้ เป็ นแรงจงใจในการเปลี
ู
A) และสมาชิกบางคนได้ เล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผา่ นมา“...โดนบังคับให้เป็ นลี ดเดอร์ ไม่เข้าใจว่าทําไม
ต้อ งวิ่ ง ทํ า ไมต้องยื น กลางอากาศ เมื ่อ ยมาก ตอนนัน้ ไม่ รู้ จ ะทนได้รึป่าว แต่ เ พื ่อ นคนอื ่น ๆก็ ได้ใ ห้
กํ าลังใจ มี คนที เ่ ข้ามาก่อนแต่เค้าเต้นช้ากว่าอี ก จะออกก็ไม่ได้ กลัว รุ่นพีว่ ่า แต่พีเ่ ค้าไม่ว่า ใจดี คุยได้
ทุกเรื ่อง ทีอ่ ยู่ได้เพราะมี เพือ่ น มี การปรับตัว...” (วัยรุ่ น B) และ “...งานกี ฬาสี มองว่าหัวหน้าแบ่งงาน
ออกมาได้ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เรื ่องเลือกชุด ก็บอกว่าเราไม่สามารถรับผิ ดชอบได้ เค้าก็เอามาทําเอง เค้า
ควรจะสือ่ สารคําพดให้
ู ดีกว่านี ้ รู้ สึกไม่พอใจมากทีส่ ดุ ตอนทําสเตท เอาหน้าอยู่คนเดี ยว หากทําให้เกิ ด
เหตุตอ้ งมาทํางานร่ วมกันอีก ก็สามารถร่ วมงานกันได้ งานก็งาน เรื ่องส่วนตัวก็เรื ่องส่วนตัว คุยงานกัน
ได้ ประสานงานได้...” (วัยรุ่น C) และเมื่อผู้วิจยั ชวนให้ สมาชิกคนอื่นๆ คิดถึงเหตุการณ์ที่สมาชิกผู้เล่า
เรื่ องเล่าให้ ฟัง สมาชิกจะมีส่วนร่ วมในการแสดงความรู้ สกึ ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนหนึ่ง
ซึง่ ปกติเป็ นคนหน้ านิ่งๆ ก็แสดงความอยากรู้เรื่ องราว โดยโน้ มตัวเข้ าหา สายตาหาคําตอบ มีรอยยิ ้มให้
เพื่อนต่างห้ อง เช่นเดียวกับ สมาชิกอีกคนหนึง่ ที่พดู น้ อย ก็มีท่าทีสนใจ โน้ มตัวเข้ าหา ถามคําถามเพื่อน
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2.2.7 การให้ คาํ ปรึกษากลุ่มครั ง้ ที่ 7 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมความสามารถ
ในการแสดงตนเอง โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ ตามทฤษฎีการให้ คําปรึกษากลุ่ม
แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ เพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มรู้ จกั แสดงอารมณ์ ในแต่ละแบบได้ เหมาะสมกับเวลา
สถานที่ และสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยให้ สมาชิกกลุม่ เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่าน
มาที่มีปัญหาเกิดจากการติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม เช่น กับพ่อแม่ เพื่อน หรื อบุคคลอื่นๆในสังคม
และทําความเข้ าใจสาเหตุของปั ญหา โดยให้ สมาชิกวิเคราะห์ภาวะตัวตนตามโครงสร้ างบุคลิกภาพ ที่
ส่งผลต่อการคิด การรู้ สึก และการแสดงพฤติกรรม ซึง่ จําแนกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ สภาวะตัวตนแบบพ่อ
แม่ สภาวะตัว ตนแบบผู้ใ หญ่ สภาวะตัว ตนแบบเด็ก และให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ม หาวิธี ก ารแสดงออกที่
เหมาะสมกว่า โดยใช้ การซักซ้ อมพฤติกรรมที่เหมาะสม ที่สมาชิกกลุ่มตระหนักได้ ผ่านการทํา Role
Playing ให้ ลองคิดประโยคในรู ปแบบใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งพบว่า สมาชิกมีการใช้ สภาวะตัวตนทัง้ 3
รูปแบบ และจะเลือกใช้ สภาวะที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงว่า อยู่กบั ใคร ใช้ กบั ใคร “... ใช้สภาวะแบบเด็ก
ในกรณี ทีซ่ กุ ซน ร่ าเริ ง อยากแสดงอารมณ์แบบเต็มที ่ ใช้สภาวะแบบผู้ใหญ่ ในบางครัง้ แต่นอ้ ยมาก จะ
ใช้ตอนทํางานร่ วมกัน ใช้สภาวะพ่อแม่ บางครัง้ เวลาวิ จารณ์ คนอืน่ ก็เป็ นปั ญหาเหมื อนกัน...” (วัยรุ่น A)
และ “...ใช้สภาวะแบบผู้ใหญ่ กับทุกคน ส่วนใหญ่ใช้ในการทํางาน การเรี ยน และการใช้ชีวิตบ้าง รู้ สึก
สบายใจเพราะจัดการกับปั ญหาได้ง่าย และใช้สภาวะแบบเด็กกับเพือ่ นสนิ ท แฟน เมื อ่ อยู่ดว้ ย เหมื อน
ได้ปลดปล่อยความเครี ยด สบายใจ...” (วัยรุ่ น B) “...ใช้สภาวะแบบเด็กเป็ นส่วนใหญ่ ไม่รับผิ ดชอบ
ตัวเอง อยากพดอะไรก็
พดู อยากทํ าอะไรก็ทํา ต่อไปนี ต้ อ้ งใช้สภาวะอื น่ ด้วย...” (วัยรุ่ น C) ซึง่ ทําให้
ู
พบว่า สมาชิกได้ เรี ยนรู้ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสภาวะตัวตนรู ปแบบต่างๆและพบปั ญหา
หากมีการใช้ สภาวะใดสภาวะหนึง่ เพียงสภาวะเดียว
2.2.8 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 8 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมความสามารถ
ในการแสดงตนเอง โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ รูปแบบการใช้ เวลา ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่ม
แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ เพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มรู้ จกั แสดงตนเองเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ทางสังคมที่
ใกล้ ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง โดยผู้วิจยั ให้ สมาชิกวิเคราะห์รูปแบบการใช้ เวลาของ
ตนเอง และนําเสนอผลการวิเคราะห์ ตนเองต่อสมาชิกกลุ่ม โดยให้ สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันหาวิธีการ
แสดงออกที่ เ หมาะสม โดยให้ ซัก ซ้ อ มบทบาทสัม พัน ธภาพแบบใกล้ ชิด กับ สมาชิ ก กลุ่ม แบบ Role
Playing เพื่อให้ ได้ สมั ผัสเชิงความรู้สกึ กับรูปแบบสัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดมากที่สดุ ซึง่ พบว่า สมาชิกใช้
เวลาทุกรูปแบบ และใช้ รูปแบบเวลาว่างกับเพื่อนๆ คนทัว่ ไป แต่รูปแบบที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สดุ คือ รูปแบบการใช้ เวลาแบบใกล้ ชิด โดยใช้ กบั เพื่อนสนิท และครอบครัว ซึง่ เป็ นการใช้ เวลาที่ค้ มุ ค่า
กับการใช้ ชีวิตมากที่สดุ การใช้ เวลาแบบใกล้ ชิดนัน้ ทําให้ เกิดความรู้สกึ ดี ไม่เครี ยด ไม่เหงา รู้สกึ สบาย
ใจ เป็ นตัวของตัวเอง มีความจริ งใจซึง่ กันและกัน ก่อให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดี “...ใช้เวลาแบบใกล้ชิด กับ
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เพือ่ น และครอบครัว แล้วรู้ สึกสบายใจเวลาได้เล่าหรื อระบายให้คนทีไ่ ว้ใจได้ฟัง เวลามี ปัญหาอะไรก็คยุ
ปรึ กษาได้ มี คนช่วยหาวิ ธีแก้ปัญหาที ่เกิ ดขึ้ นได้...” (วัยรุ่ น A) และ “...ใช้เวลาแบบใกล้ชิด กับเพือ่ น
เพื ่อ นสนิ ท และครอบครัว เวลาที ่เ ราต้อ งการเล่ า เรื ่ อ งให้ผู้อื่น รู้ เราไม่ ต้อ งมานั่ง เฟค รู้ สึ ก ยัง ไงก็
แสดงออกอย่างนัน้ เล่าโดยทีเ่ ราไว้ใจเค้า มันไม่อึดอัด...” (วัยรุ่น B) นอกจากนี ้สมาชิกบางคนได้ ให้ ข้อ
เสนอะแนะที่เป็ นประโยชน์กบั สมาชิกในกลุม่ “...ใช้เวลาแบบใกล้ชิด กับคนในครอบครัว หรื อญาติ มิตร
และกับเพือ่ น หรื อ แม้กระทัง่ คนรู้ จกั เวลาเราสื อ่ สารแบบใกล้ชิด คื อให้ความจริ งใจ ให้เกี ยรติ กบั คนที ่
เราคุยด้วย และมี มารยาทในการพดู การแทนตัวเองเวลาพดู หรื อถ้อยคํ าที ใ่ ช้พูด ก็ตอ้ งให้เกี ยรติ ผูพ้ ูด
ด้วยเช่นกัน ถ้าเราคุยกับเค้าอย่างจริ งใจ เราจะได้รับความจริ งใจนัน้ กลับมาด้วยเช่นกัน เพราะฉะนัน้
การสนทนาหรื อสือ่ สารแบบใกล้ชิด จึงเป็ นตัวตนทีห่ นใช้
ู ...” (วัยรุ่น C)
2.2.9 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 9 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมความสามารถ
ในการชีน้ ําพฤติกรรมของบุคคล โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ การสื่อสารสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ตาม
ทฤษฎีการให้ คําปรึกษากลุม่ แบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ สามารถทําให้ บคุ คลที่อยู่
รอบตัว ปฏิบตั ิในทิศทางที่ตนเองต้ องการ และมีความสามารถเจรจาต่อรองกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ในกิจกรรมความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ผู้วิจยั ให้ สมาชิก
วิเคราะห์ ว่า มีเหตุการณ์ ใดในชีวิต ที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน แล้ วส่งผลกระทบต่อ
ตนเอง คูส่ นทนามีการโต้ ตอบกลับอย่างไร และตัวสมาชิกเองรู้สกึ อย่างไร ตามรูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 3 ประเภท โดยชวนเพื่อนสมาชิกให้ ช่วยกันวิเคราะห์ว่ามีประโยคอะไรที่ทําให้ เกิดการ
สื่อสารแบบนี ้ออกไป ทําหน้ าที่เสมือนเป็ นกระจกสะท้ อนของกันและกัน ทําให้ สมาชิกผู้เล่าเรื่ องเกิดการ
เรี ยนรู้ ภายในใจในเชิงประสบการณ์ของตนเองมากขึ ้น ซึ่งสมาชิกพบว่า การสื่อสารแบบขัดแย้ ง และ
ซ่อนแร้ น ทําให้ เกิดปั ญหาในการสื่อสาร เกิดความเข้ าใจคนละอย่าง ทําให้ คยุ กันไม่ร้ ู เรื่ อง ทะเลาะกัน
หากการสื่อสารเป็ นไปอย่างราบรื่ น จะสามารถทํ าให้ บุคคลที่ อยู่รอบตัว ปฏิบัติในทิศทางที่ ตนเอง
ต้ องการ และสามารถเจรจาต่อรองกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งในระหว่างทํากิจกรรม สมาชิกมีการ
แสดงบทบาทสมมติร่วมกัน เรื่ องการสื่อสารแบบซ่อนเร้ น เมื่อมีเ พื่อนไม่เข้ าใจรู ปแบบการสื่อสาร
ประเภทนี ้ เพื่อเป็ นการอธิบายให้ เพื่อนเข้ าใจมากขึ ้น มีการเสริ มประสบการณ์ที่คล้ ายกัน
2.2.10 การให้ คําปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 10 ผู้วิจยั ได้ ให้ สมาชิกทํากิจกรรมความ
สามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น โดยใช้ เทคนิคการจินตนาการ ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบ
เกสตัลท์ เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ คิดถึงผู้อื่น และรู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเผชิญปั ญหา เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
โดยผู้วิจัยให้ สมาชิกจินตนาการ ถึงเหตุการณ์ ในชีวิตที่เคยได้ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยชวนให้ นึกถึงวันที่
เกิดขึ ้นวันนัน้ ว่าตนเองทําอะไร รู้สกึ อย่างไร มีใครอยูใ่ นเหตุการณ์นนบ้
ั ้ าง มีใครพูดอะไรกับเราบ้ าง บท
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สนทนาเป็ นอย่างไร เราแสดงสีหน้ าอย่างไร และให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เล่าเรื่ องให้ เพื่อนสมาชิกฟั ง ผู้วิจยั
ชวนให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่สมาชิกบอกเล่าออกมา ซึ่งพบว่า ทุกคนมีเหตุการณ์ ที่
เคยได้ ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อได้ ช่วยเหลือผู้อื่นรู้สกึ สบายใจรู้สกึ ดีภมู ิใจในตนเองและมีความสุข “...ช่วยติ ว
หนังสือให้เพือ่ น ตอนสอบย่อย มี เพือ่ นทีไ่ ม่เก่ง หนก็ู ติวให้ เพือ่ นไม่ได้ขอร้องให้ติว แม่เค้าชอบด่าเพือน
่
ไม่อยากให้เพือ่ นโดนด่าเลยติ วให้ในคาบว่างเพือ่ นไม่ได้ขอบคุณอะไร แต่เราก็ภูมิ ใจมี ความสุข ทีท่ ําให้
เขาดีขึ้น...” (วัยรุ่ น A) “...ช่วยคนตาบอด ทีล่ งจากรถตู้ทีเ่ ดียวกัน เค้าถื อไม้อยู่ เลยเข้าไปถามว่า เขา
จะไปไหน แล้วพาเขาไปขึ้นรถจักรยานยนต์ พอเข้าไปช่วยแล้ว เขาก็ขอบคุณ เราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็ นคน
ดี มันวุ่นวายมากตอนนัน้ เขาตาบอดด้วย รู้ สึกภมิู ใจ รู้ สึกดีทีไ่ ด้ช่วยเหลื อผู้อืน่ ...” (วัยรุ่น B) “...ช่วยคน
จมนํ้า ตอนนัน้ ซ้อมว่ายนํ้าอยู่ เราเห็นก็รีบว่ายไปพาขึ้นข้างบน เขาก็ไม่เป็ นไรมาก เขาก็ขอบคุณ รู้ สึกดี
ทีไ่ ด้ช่วย...” (วัยรุ่ น C) และ “...ช่วยสุนขั ท้องโดนรถชนอยู่หน้าบ้าน ตอน 2 ทุ่ม พาไปคลิ นิกกับแม่ มี
ลกรอดอย่
ู
ู 2 ตัว ที ่เหลื อตายหมด ช่วยหมอเอานํ้ าร้อนเช็ดลกสุ
ู นขั ตอนนัน้ รู้ สึกว่า รอด 2 ตัว ก็ยงั
ดีกว่าไม่รอดเลย ดีใจทีไ่ ด้ช่วย อย่างน้อยก็ได้ช่วย...” (วัยรุ่น D)
2.2.11 การให้ คํา ปรึ ก ษากลุ่ มครั ้ง ที่ 11
ผู้วิ จัย ได้ ใ ห้ ส มาชิ ก ทํ า กิ จ กรรม
ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น โดยใช้ เทคนิคการจินตนาการ ตามทฤษฎีการให้ คําปรึกษากลุม่ แบบ
เกสตัลท์ เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ คิดถึงผู้อื่น และรู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเผชิญปั ญหา เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
ซึง่ ผู้วิจยั ให้ การบ้ านสมาชิก จากครัง้ ที่ผ่านมา ซึง่ ให้ สมาชิกได้ ไปทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น ซึง่ อาจเป็ น
เรื่ องใกล้ ๆตัวที่สามารถทํ าได้ ภายใน 1 วัน โดยให้ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้ เล่าประสบการณ์ การ
ช่วยเหลือผู้อื่น ว่าได้ ช่วยเหลือใคร เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ เป็ นอย่างไร บุคคลที่ เราได้ เข้ าไปช่วยเหลือมี
พฤติกรรมตอบสนองอย่างไร ตัวสมาชิกมีความรู้สกึ ใดเกิดขึ ้นบ้ าง ซึง่ พบว่า สมาชิกเลือกที่จะช่วยเหลือ
บุค คลรอบข้ า งที่ ใ กล้ ชิ ด ได้ แ ก่ เพื่ อ น ครอบครั ว เป็ นการช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยความเต็ ม ใจ แม้ เ ป็ นการ
ช่วยเหลือเล็กๆน้ อยๆที่สามารถทําได้ ภายใน 1วัน ก็ทําให้ เกิดความรู้ สึกเป็ นสุขใจ รู้ สึกภูมิใจในตนเอง
เมื่อบุคคลที่สมาชิกได้ เข้ าไปช่วยเหลือมีพฤติกรรมตอบสนองด้ วยสีหน้ าท่าทาง และคําพูด ที่สื่อถึง
ความขอบคุณ ก็ทําให้ ร้ ูสกึ มีความสุขที่ได้ คดิ ถึงผู้อื่น และช่วยเหลือเขา
2.2.12 การให้ คาํ ปรึ กษากลุ่มครั ง้ ที่ 12 ซึง่ เป็ นการยุติการให้ คําปรึกษา ผู้วิจยั ได้
ใช้ เทคนิค WDEP ตามทฤษฎีการให้ คําปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความจริ ง โดยให้ สมาชิกทํากิจกรรมสรุป
ภาพรวมของโปรแกรมในการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่ น เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
กลุ่มได้ แสดงความรู้ สึกต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรมครัง้ นี ้ และเพื่อประเมินผลการเข้ าร่ วมโปรแกรม เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ชวนให้ สมาชิกในกลุ่ม วิเคราะห์ตนเองตามเทคนิค WDEP ว่า
ต้ องการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในเรื่ องใด ซึ่งเป็ นการนําความรู้ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ เรื่ องความ
ฉลาดทางสังคมมาใช้ ซึง่ พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกต้ องการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารกับผ้ ูอ่ นื
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“...เวลาพูดเป็ นคนชอบพูดตรงๆ แต่ก็พยายามถนอมนํ ้าใจ แต่บางครัง้ ก็ไม่ทนั กับพ่อแม่ บางครัง้ ถ้
หงุดหงิดอยู่ เสียงจะเหวี่ยง หน้ าตาก็จะไปหมดเลย ทําตัวไม่น่ารัก ทําให้ พ่อแม่เสียใจ เกิดการทะเลาะ
ตามมา ก็จะปรับการใช้ คําพูด สีหน้ าท่าทาง คิดก่อนพูดให้ มากกว่านี ้ รู้จกั ระงับอารมณ์ ไม่พาล...”
(วัยรุ่น A)
“...พูดจาตรงๆ ทําร้ ายจิตใจไม่คอ่ ยสนใจใคร เช่น “ทําไมทีตวั เองเพ้ อได้ และเค้ าจะเพ้ อไม่ได้ ...”
“...คิ ด ได้ ไง บ้ าป่ ะ กลับ ไปดู ด นมแม่ ก่ อ นไป ใช้ ...คิ ด เหรอ...” ทํ า ให้ คนอื่ น เสี ย ความรู้ สึ ก
ก็จะพูดเรื่ องที่ควรจะพูดและเลือกคําพูด เข้ าใจความรู้สกึ และสนใจผู้อื่นมากกว่านี ้ ...”
(วัยรุ่น B)
“...เวลาอยู่กบั คนที่ไม่ชอบ จะไม่แคร์ อะไรเลย พูดตรงเกินไป พูดจาไม่ดี ใช้ กําลัง ทําให้ คนอื่นเกลียด
ก็จะคิดก่อนที่จะพูด พูดจาดี ถนอมนํ ้าใจผู้อื่น ตระหนักรู้ถงึ อารมณ์และความรู้สกึ ของผู้อื่น...”
(วัยรุ่น C)
“...เป็ นคนพูดเอาแต่ใจตัวเอง ใช้ อารมณ์ ชอบพูดตะคอกเวลาที่ไม่พอใจ ทําให้ ไม่มีคนอยากคุยด้ วย
เวลาพูดอะไรต้ องคิดก่อน คิดก่อนพูด ถ้ าพูดดี ก็จะเข้ ากับคนอื่นได้ ง่าย...”
(วัยรุ่น D)
“ ...เมื่ อ หงุดหงิ ด หรื อ อารมณ์ ไม่ดี จะพูดห้ ว นๆ กระชาก ไม่ค่อ ยเคารพผู้ใ หญ่ โดยเฉพาะกับ
ครอบครัว ทําให้ ผ้ ใู หญ่เสียความรู้สกึ และมองเราไม่ดี ทําให้ ร้ ู สกึ ผิด ก็จะควบคุมอารมณ์ให้ มากขึ ้น คิด
ก่อนพูด พูดจาดี ไม่กระโชกโฮกฮาก เวลาหงุดหงิด จะได้ สร้ างปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่นได้ ...”
(วัยรุ่น E)
“...ใช้ แต่อารมณ์ ไม่มีเหตุผล ทําให้ ทะเลาะกัน ผิดใจกัน ก็จะพยายามควบคุมอารมณ์ ตนเอง ใช้
เหตุผลให้ มากขึน้ กว่าเดิม ให้ ความสนใจผู้อื่นให้ มากขึน้ จะพยายามคิดว่าสิ่งที่เราจะพูดไป มันจะส่งผล
กระทบต่อเราและผู้อื่น มากน้ อยแค่ไหน...”
(วัยรุ่น F)
“...เวลาโมโห จะพูดไม่คิด ทําให้ คนฟั งไม่ชอบ ต้ องรู้จกั มีสติ ควบคุมตัวเอง ระงับอารมณ์ได้ ไม่ชกั สี
หน้ า ต้ องคํานึงถึงความรู้สกึ ของเค้ า เห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้ าง...”
(วัยรุ่น G)
“...พูดจาไม่ถนอมนํ ้าใจคนอื่น “หนูไม่อยากกิน แม่จะซื ้อมาทําไม” “หนูไม่ชอบสิ่งที่ย่าทํา ย่าไม่ต้อง
ทําอีกนะ” ทําให้ แม่กบั ย่าเสียใจ เสียความรู้สกึ จะพยายามพูดให้ ดีขึ ้น ถนอมนํ ้าใจ และเอาใจใส่คนที่เราพู
ด้ วย...”
(วัยรุ่น H)

ซึง่ นอกจากสมาชิกจะมีการวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแล้ ว ยังทําให้
สมาชิกเกิดการรับรู้ และเข้ าใจความรู้ สกึ ผู้อื่นมากขึ ้น ทังได้
้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ และรับความคิดใหม่ๆ
กับเพื่อนสมาชิก มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็ นห่วงความรู้ สึกผู้อ่ืน และเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวเพื่อให้ เข้ า
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กับสังคมรอบข้ าง จากนันชวนให้
้
สมาชิกในกลุม่ ใคร่ครวญว่า ตลอดเวลาที่เข้ ากลุ่ม ได้ หรื อเรี ยนรู้อะไร
เกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมบ้ าง และจะนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปพัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้นเมื่อสิ ้นสุดการเข้ า
ร่ วมโปรแกรมอย่างไร ซึง่ พบว่า สมาชิกได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมครบองค์ประกอบ คือ
การตระหนักร้ ู ทางสังคม ได้ แก่ การรั บร้ ู อารมณ์ ของผ้ ูอ่ ืน การให้ ความสนใจผ้ ูอ่ ืน การเห็นอก
เห็นใจผ้ ูอ่ นื การรั บร้ ูทางสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม ได้ แก่ ความสามารถในการเข้ า
ร่ วมกับบุคคล ความสามารถในการแสดงตนเอง ความสามารถในการชีน้ ําพฤติกรรมของ
บุคคล ความสามารถในการคํานึงถึงผ้ ูอ่ นื
“ . . . ไ ด้ เ รี ย น รู้ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ อ า ร ม ณ์ ผู้ อื่ น ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ ค า ด เ ด า อ า ร ม ณ์
หรื อความต้ องการของอีกฝ่ ายได้ ...”
(วัยรุ่น A)
“...ได้ ให้ ความสนใจผู้อื่น จากการตังใจฟั
้ งระหว่างที่เพื่อนเล่าประสบการณ์ ได้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เข้ าใจว่า ณ สถานการณ์ ตอนนันที
้ ่เกิดขึ ้น เพื่อนรู้ สึกอย่างไร เกิดการรับรู้ ทางสังคม ที่แต่ละคนพบเจอใน
การดําเนินชีวิต ในการแสดงตนเอง ได้ บอกเล่าถึงสถานการณ์ ที่พบเจอให้ กับผู้อื่นฟั ง เป็ นการเปิ ดเผย
ตนเอง...”
(วัยรุ่น B)
“...ได้ มองตนเอง ได้ ร้ ูวิธีการเข้ าสังคม ว่าต้ องวางตัวอย่างไร ถ้ าเราวางตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่ คน
อื่นอาจมองเราไม่ดี อดีตที่เราฝั งใจ และไม่อยากกลับไปเจออีก ก็มีวิธีแก้ ได้ และเราต้ องช่วยเหลือคนที่
เดือดร้ อน เพราะสังคมยังต้ องการคนดี...”
(วัยรุ่น C)
“...ในวันแรก ทําให้ ได้ ร้ ูจกั เพื่อนๆ ให้ เราได้ ปรับตัวเพื่อพยายามเข้ ากับเพื่อนๆ ได้ ร้ ู ประสบการณ์ต่างๆ
มากมาย จากการฟั งเรื่ องเล่าต่างๆจากเพื่อน รู้เรื่ องราวแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยทํา ได้ ร้ ูว่าขณะที่เพื่อนเล่า
เรื่ อง เพื่อนกําลังรู้ สึกอะไร เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ นนั ้ เกิดการเห็นอกเห็นใจ ได้ แสดงตัวตนออกไปให้ เพื่อน
รู้จกั ได้ พดู คุย ฟั ง และเข้ าใจเพื่อนมากขึ ้น ได้ พดู ปลอบ ให้ กําลังใจเพื่อน เมื่อเพื่อนเศร้ า...”
(วัยรุ่น D)
“...ได้ เรี ยนรู้การอยูร่ ่วมกันในสังคม การให้ ความสนใจผู้อื่น การฟั งเรื่ องราวของผู้อื่นแล้ วนําไปปรับใช้
การแบ่งปั นเรื่ องราว ประสบการณ์ของตนเองให้ ผ้ อู ื่นฟั ง ได้ ร้ ูจกั ผู้อื่นมากขึ ้น ได้ ร้ ูเกี่ยวกับอารมณ์ของแต่ละ
คน ลักษณะนิสยั บุคลิก และตัวตนของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร ได้ ร้ ูว่าทุกคนก็มีเรื่ องราว เหตุการณ์ในชีวิต
ที่แตกต่างกัน สังคมที่แตกต่างกัน ทําให้ เราคิดตามไปด้ วยว่า ถ้ าเราอยู่ในสังคมแบบนัน้ สถานการณ์แบบ
นัน้ เราจะจัดการกับมันอย่างไร สิ่งใดที่ควรทํา สิ่งใดไม่ควรทํา และจะเกิดผลกระทบต่อเราอย่างไร ทําให้
เรารู้จกั คิดมากขึ ้น ไม่ใช้ แต่อารมณ์...”
(วัยรุ่น E)
“...ได้ ร้ ู ว่าในเหตุการณ์ ที่เพื่อนเล่า มีความรู้ สึกที่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์ ได้ ตงั ้ ใจฟั งสิ่งที่
เพื่อนเล่านําเสนอ เข้ าใจอารมณ์ ความคิดของเพื่อนในขณะนัน้ เมื่อเพื่อนเล่าเหตุการณ์ที่เคยพบเจอ และมี
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การปรับตัวต่อเหตุการณ์ นัน้ เราสามารถนําข้ อคิดตรงนัน้ มาปรับใช้ ได้ ได้ เปิ ดเผยตนเอง แสดงอารมณ์
ต่างๆออกมา ได้ คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาเดือดร้ อน...”
(วัยรุ่น F)

จากการทํากิจกรรมทังหมดที
้
่ผ่านมา ผู้วิจยั พบว่า วัยรุ่ นให้ ความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี และมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมทุกครัง้ ในช่วงแรกวัยรุ่นยังไม่สนิทสนมกัน ทําให้ เกิดกลุม่ ย่อย
้ งเวลาเพื่อน
ในกลุ่มใหญ่ แต่เมื่อนัง่ กระจายกลุ่มกัน ลดการจับกลุ่มคุยกันมากขึ ้น และมีความตังใจฟั
พูด เมื่อพูดอธิบายเรื่ องราวของตนเอง จะสามารถพูดได้ มากขึ ้น ในระหว่างที่เพื่อนพูด มีการพูดแสดง
ความคิดเห็ นเพิ่มเติม โดยไม่ต้องกระตุ้น เพิ่มความสนิ ทสนมมากขึน้ และในวัน ที่ สามของการทํ า
กิจกรรมนัน้ พบว่า สมาชิกสามารถเล่าเรื่ องราวของตนเองได้ ละเอียดและลงลึกมากขึ ้น ความสนิทสนม
กันมากขึน้ ทํ าให้ เกิดความไว้ วางใจที่จะพูดความลับออกมา สมาชิกบางคนที่เป็ นคนพูดน้ อย มี
พัฒนาการในการพูดที่ดีขึ ้น และมีส่วนร่ วมในเรื่ องราวของเพื่อน รวมทังกล้
้ าแสดงความคิด ความรู้ สกึ
ร่ วมกับเพื่อนมากขึ ้น รวมทัง้ มีการแสดงบทบาทสมมติร่วมด้ วย ซึ่งในวันสุดท้ ายของการทํากิจกรรม
พบว่า สมาชิกภายในกลุม่ มีความสนิทสนมกัน และพูดคุยกันในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็ นกันเอง

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนา
โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ า และเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ก่อน และหลังการใช้ โปรแกรม

สมมติฐานในการวิจัย
ผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานในการวิจยั ดังนี ้ 1) โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มสามารถ
เสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าได้ 2) วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มี
ความฉลาดทางสังคมหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง 3) วัยรุ่ นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุม่
ทดลอง ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม และกลุม่ ควบคุม
ที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทาง
สังคมหลังการทดลอง แตกต่างกัน และ 4) วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีภาวะซึมเศร้ าหลังการทดลอง ตํ่
กว่าก่อนการทดลอง

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ตามแบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental
Research Design) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจยั มีการวัดผล 2 ครัง้ ได้ แก่ การวัดผลก่อน
ทดลอง (Pretest) และการวัดผลหลังทดลอง (Posttest) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ระยะของการพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
1.1 ขัน้ การศึกษาภาวะซึมเศร้ าและความฉลาดทางสังคม
ผู้ วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยั ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนสายนํา้ ผึ ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็
รวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั จากนันนํ
้ าแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D ฉบับภาษาไทย ซึง่ ได้ ทําเรื่ องขอ
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อนุญาตไว้ แล้ ว และแบบวัดความฉลาดทางสังคม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับวัยรุ่ นที่มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ที่โรงเรี ยนสายนํ ้าผึ ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จํานวน 30 คน หลังจากนัน้
นําผลของการวิเคราะห์ ภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ น มาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างในการเข้ าร่ วม
ทดลองใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่ม และนํ าผลวิเคราะห์ ความฉลาดทางสังคมมาใช้ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
1.2 ขัน้ การใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคม
ผู้วิจยั ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 16 คน ซึง่ มีความสมัครใจ
และมีความพร้ อมในการข้ าร่วมการให้ คําปรึกษากลุม่ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึง่ ได้ มาจากวัยรุ่ นที่มี
คะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน และวัยรุ่ นที่มีคะแนนประเมิน
้ ม่ อย่างง่าย เป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่
ภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน จากนันสุ
ควบคุม โดยแต่ละกลุ่ม มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คนและมี
สมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่ม
ทดลองจะต้ องเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม โดย
ผู้วิจัยสังเกตความเป็ นไปของกลุ่ม หากพบปั ญหาจะทํ าให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ ตรงจุด เกิ ดความ
ราบรื่ นในการทดลองจริ ง หลังจากนัน้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง สรุ ป
การวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
2. ระยะของการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
2.1 ขัน้ การศึกษาภาวะซึมเศร้ าและความฉลาดทางสังคม
ผู้ วิ จั ย นํ า หนั ง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ไปยั ง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั จากนันนํ
้ าแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D ฉบับภาษาไทย ซึง่ ได้ ทําเรื่ องขอ
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กําลังศึกษา
อนุญาตไว้ แล้ ว และแบบวัดความฉลาดทางสังคม ไปใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
อยู่ที่โรงเรี ยน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลังจากนันนํ
้ าผลของการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้ าของวัยรุ่ น
มาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อคัดกลุม่ ตัวอย่างในการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ และนําผลวิเคราะห์
ความฉลาดทางสังคมมาใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
2.2 ขัน้ การใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคม
ผู้วิจยั ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 16 คน ซึง่ มีความสมัครใจ
และมีความพร้ อมในการข้ าร่วมการให้ คําปรึกษากลุม่ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึง่ ได้ มาจากวัยรุ่นที่มี
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คะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงกว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน และวัยรุ่นที่มีคะแนนประเมิน
ภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่ากว่า 22 คะแนน จํานวน 8 คน จากนันสุ
้ ม่ อย่างง่าย เป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่
ควบคุม โดยแต่ละกลุ่ม มีสมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D สูงจํานวน 4 คนและมี
สมาชิกที่มีคะแนนประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ตํ่าจํานวน 4 คน รวมเป็ นกลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่ม
ทดลองจะต้ องเข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม หลังจากยุติ
การทดลอง ผู้วิจยั ให้ กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ทําแบบวัดความฉลาดทางสังคม และแบบวัดภาวะ
ซึมเศร้ า เพื่อนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลหลังการทดลองหลังจากนัน้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมลู
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางสังคมและภาวะซึมเศร้ าของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการทดลองให้ คําปรึกษาแบบกลุ่ม เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางสังคม
และภาวะซึมเศร้ าของกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังจากการให้ คําปรึกษากลุม่ ในกลุม่ ทดลองเสร็ จสิ ้น โดย
ใช้ สตู ร t – test แบบ Dependent Samples (Paired-Samples) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ความฉลาดทางสังคมและภาวะซึมเศร้ าระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
ให้ คําปรึกษากลุม่ โดยใช้ สตู ร t – test แบบ Independent Samples

สรุ ปผลการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ผลของโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ผู้วิจยั สรุ ปผลการวิจยั ตามลําดับความมุ่งหมายของการวิจยั
ดังนี ้
1. การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมใน
วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
2. การศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่ มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
1. ผลของการพัฒนาโปรแกรมการให้ คํา ปรึ ก ษากลุ่ มที่มีต่อการเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่พฒ
ั นาขึ ้น หลังจากผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ ว โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ มีจํานวน 12 ครัง้ ใช้ เวลาในการเข้ าร่ วมโปรแกรมครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง
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30 นาที ถึง 2 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 5 วัน ซึ่งรวมทังหมด
้
23 ชัว่ โมง โดยโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น
ประกอบด้ วย ครัง้ ที่ 1 เป็ นการปฐมนิเทศ และสร้ างความคุ้นเคย ครัง้ ที่ 2 เป็ นการตระหนักรู้ อารมณ์
ของตนเอง ครัง้ ที่ 3-11 เป็ นการเสริมสร้ างตามวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบความฉลาดทางสังคม คือ
การตระหนักรู้ ทางสังคม ได้ แก่ การรับรู้ ทางสังคม การให้ ความสนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น และการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ได้ แก่ ความสามารถในการเข้ าร่วมกับบุคคล
ความสามารถในการแสดงตนเอง ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล และความสามารถใน
การคํานึงถึงผู้อื่น และครัง้ ที่ 12 เป็ นการยุติการให้ คําปรึ กษากลุ่ม ซึ่งแต่ละครัง้ มีกรอบรายละเอียด 4
ขันตอน
้
ได้ แก่ หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ และการประเมินผล โดยโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น
นําให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา จํานวน 5 ท่าน ได้ ทําการตรวจสอบ และนําคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญ
มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) และคัดเลือกข้ อที่มีคา่ IOC ผ่าน
้ า
เกณฑ์ ซึง่ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 จากนันนํ
โปรแกรมไปทําการปรับปรุ งแก้ ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ ้นและสามารถที่จะนําไปใช้ พฒ
ั นาวัยรุ่ นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า มี
ั นาความ
ความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมัน่ อยู่ที่ระดับ .89 จึงมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ พฒ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า เนื่องจากผู้วิจยั ได้ สร้ างโปรแกรมที่ใช้ เทคนิคต่างๆ
ตามทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่เกี่ยวข้ อง โดยเปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่ นได้ แสดงความรู้ สึก ความคิดเห็น
้
าเนินการให้ คําปรึ กษา
และลงมือปฏิบตั ิผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งสําหรับขันการดํ
กลุ่มประกอบไปด้ วย ขันเริ
้ ่ มต้ นให้ คําปรึ กษา ขันดํ
้ าเนินการให้ คําปรึ กษา และขันยุ
้ ติการให้ คําปรึ กษา
รวมทัง้ การประเมินผล ซึ่งจัดให้ สอดคล้ องกับองค์ ประกอบความฉลาดทางสังคมตามแนวคิดของ
โกลแมน โปรแกรมที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ พัฒ นาขึน้ จึง ส่ง ผลทํ า ให้ วัย รุ่ น ได้ ฝึกทัก ษะ จากการสัง เกต การคิด
จินตนาการ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สกึ ทําให้ วยั รุ่ นที่ได้ รับการเข้ าร่วมโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่ มีการพัฒนาความฉลาดทางสังคมที่สงู ขึ ้น สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้ าน
2. ผลของการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการให้ คํา ปรึ ก ษากลุ่ ม ที่ มี ต่ อ การ
เสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่ อภาวะซึมเศร้ า
2.1 หลังจากที่วยั รุ่ นได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคม จะมีความฉลาดทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 1
2.2 วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
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กลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2
2.3 วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษา
กลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีภาวะซึมเศร้ าหลังการทดลอง ตํ่ากว่าก่อนการทดลองอย่า
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 3

อภิปรายผล
จากข้ อค้ นพบในการศึกษาครัง้ นี ้ มีประเด็นสําคัญที่ผ้ วู ิจยั นํามาอภิปรายจํานวน 2 ประเด็น
ประเด็นแรก คือ การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม
ในวัย รุ่ น กลุ่ม เสี่ ย งต่อ ภาวะซึม เศร้ า และประเด็ น ที่ ส อง คื อ ศึก ษาผลของการใช้ โ ปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ก่อน และ
หลังการใช้ โปรแกรม สรุปรายละเอียดของแต่ละประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า พบว่า
การพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมสําหรับวัยรุ่ น
กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า มีคุณภาพเนื่องจากผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ ยวชาญด้ านจิตวิทยาซึ่ง
สามารถนําไปใช้ กบั วัยรุ่นได้ ทังนี
้ ้ การที่วยั รุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ามีการแสดงบทบาททาง
สังคมไม่เหมาะสม แปลกแยกจากเพื่อน แยกตัวตามลําพัง หลีกเลี่ยงสังคม มีสมั พันธภาพทางลบกับ
เพื่อน จะส่งผลต่อการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ดังนัน้ การให้ คําปรึกษากลุม่ จึงเป็ นวิธีการหนึ่งในการ
ลดภาวะซึมเศร้ าได้ ดังงานวิจยั ของอุบลวรรณ เรื อนทองดี (2543) ที่ได้ ศกึ ษาผลการให้ คําปรึกษาแบบ
กลุ่มต่อภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ ทํา
แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า CES-D ก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า การให้ คําปรึกษาแบบ
กลุ่มสามารถลดภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ นได้ เนื่ องจากช่วยให้ วยั รุ่ นมีทักษะในการจัดการอารมณ์ ของ
ตนเอง สามารถเผชิญความเครี ยดได้ อย่างเหมาะสม และรู้จกั เลือกใช้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ อย่าง
ถูกต้ อง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล (2545) ซึ่งพบว่า การให้ คําปรึ กษากลุ่ม
ตามแนวภวนิยมกับการฝึ กหะฐะโยคะ สามารถทําให้ กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นนักเรี ยนหญิงชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 กลุ่มทดลอง มีภาวะซึมเศร้ าตํ่ากว่าในระยะหลังทดลอง รวมทั ้งระยะติดตามผล และตํ่ากว่ากลุ
ควบคุม อีกทัง้ การให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มจะทําให้ สมาชิกกลุ่มสร้ างสัมพันธภาพ และมีปฏิสมั พันธ์กบั
สมาชิ กคนอื่นๆในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้ องกับ อาภา จันทรสกุล (2551: 247-249) ที่ ได้ กล่าวว่า การให้
คําปรึ กษากลุ่มเป็ นการจําลองการอยู่ร่วมกัน ซึ่งอยู่ในบรรยากาศของความจริ งใจ ไว้ วางใจ มีความ
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เคารพซึ่งกันและกัน เรี ยนรู้ ที่จะรับฟั งผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง ทําให้ สมาชิกในกลุ่มกล้ าเปิ ดเผย
ตนเอง เพิ่มความไวในการรับรู้ ความรู้ สกึ และความต้ องการของผู้อื่น เรี ยนรู้ วิธีการโต้ แย้ งกับผู้อื่นอย่าง
จริ งใจ ห่วงใย ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะทางสังคม และปรับตัวทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองตามครรลองของค่านิยมนัน้ เนื่องจากเกิดการเรี ยนรู้ใหม่ ซึง่ การ
ปรับตัวทางสังคม เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของความฉลาดทางสังคม และมีความสําคัญยิ่งต่อ
วัยรุ่น เพราะเป็ นวัยหัวเลี ้ยวหัวต่อ ที่มีความเครี ยดทางอารมณ์ หากมีการปรับตัวที่ดี การดําเนินชีวิตก็
จะเป็ นไปได้ ด้วยดี ซึง่ การให้ คําปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ ทฤษฎีต่างๆ ทําให้ วยั รุ่ นมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั
บุคคลอื่นก่อให้ เกิดการปรับตัวทางสังคมที่ดีขึ ้นได้ ดังงานวิจยั ของปภิญญา ฮวดศรี (2551) ที่ศึกษา
เปรี ยบเทียบผลการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มต่อการปรับตัวทางสังคมระหว่างทฤษฎีการเผชิญความจริ ง
และทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารติ ด ต่อ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คลของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ซึ่ง
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีการปรับตัวทางสังคมโดยรวมดีขึ ้น หลังจากได้ รับการ
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
ให้ คํา ปรึ กษาแบบกลุ่ม ตามทฤษฎี การเผชิ ญ ความจริ ง และทฤษฎี การวิเคราะห์ การติดต่อสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคล ทําให้ วยั รุ่ นมีความเข้ าใจผู้อื่น มีนํ ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น มีความสามารถในการแสดงออกที
เหมาะสมตามกาลเทศะ ทําให้ ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของกฤษณา ชุมสงฆ์ (2547) ที่ได้ ศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบเกสตัลท์ที่มีต่อการปรับตัว
ของนักเรี ยนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการให้ คําปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีเกสตัลท์ มีการ
ปรับตัวหลังได้ รับการให้ คําปรึ กษาดีขึ ้นกว่าก่อนการให้ คําปรึ กษา ทําให้ พบว่าการให้ คําปรึ กษาแบบ
กลุม่ ตามทฤษฎีเกสตัลท์ ทําให้ วยั รุ่ นสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงตนเองตามความคาดหวังจากสังคม
และอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
นอกจากนี ย้ ังมี การศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ดังเช่ น
งานวิจยั ของเพ็ญประภา เทียมสม (2551) ซึ่งได้ ศกึ ษาผลของการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริ งต่อการปรับตัวทางสังคมของผู้พิการทางด้ านร่างกาย และพบว่าการให้ คําปรึกษาแบบ
กลุม่ ตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง ทําให้ ผ้ พู ิการเข้ าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองให้ เหมาะสมได้ มีเจตคติ
ที่ดีกบั ผู้อื่น เข้ าใจผู้อื่น สามารถสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม สามารถระบายความไม่สบาย
ใจให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ การให้ คําปรึ กษากลุ่มทําให้ สมาชิกภายในกลุ่มได้ แสดงความรู้ สกึ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และยอมรั บสภาพปั จจุบนั ทํ าให้ ผ้ ูพิการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปรับตัวเข้ ากับ
สังคมได้ ดียิ่งขึ ้น
สําหรับการคัดเลือกสมาชิกนัน้ ผู้วิจยั คัดเลือกสมาชิกที่เข้ ากลุ่มโดยสอบถามความสมัครใจ
และอยู่ในระดับชันเดี
้ ยวกัน โรงเรี ยนเดียวกัน ซึง่ จะทําให้ กลุม่ ประสบความสําเร็ จมากกว่าสมาชิกที่ถกู
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บังคับให้ เข้ าร่ วมกลุม่ และสอดคล้ องกับ Hansen และคณะ (1980: cited in Trotzer.1989 ;อ้ างอิง
จาก ดวงมณี จงรักษ์ . 2548: 18-19) ที่สนับสนุนให้ กลุม่ ประกอบด้ วยสมาชิกที่มีระดับอายุและภูมิหลัง
คล้ ายคลึงกัน เพราะจะมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่า และมี ความขัดแย้ งน้ อยกว่า ส่วน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดโปรแกรมให้ กบั วัยรุ่ น ยังเป็ นช่วงระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา
วัยรุ่ น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กําหนดระยะเวลาในการทําโปรแกรม เป็ นเวลา 5 วัน เนื่องจากความเหมาะสมของ
เวลาในการให้ คําปรึกษาและความเหมาะสมของผู้รับบริ การเป็ นกลุ่ม เช่น นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ควรใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง ถึง 2 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้หมายความว่าในการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มนัน้
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการให้ คํ า ปรึ ก ษาแต่ล ะครั ง้ อย่ า งมากที่ สุด ไม่ ค วรเกิ น 2 ชั่ว โมง โดยทั่ว ๆ ไป การให้
คําปรึ กษาแบบกลุ่มมักพบกันสัปดาห์ ละครัง้ ยกเว้ นกลุ่มประเภทเร่ งรัด ที่อาจจัดเวลาพบกันทุกวัน
ตลอดสัปดาห์หรื อสิบวัน จํานวนครัง้ ที่พบกันของการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มจะอยู่ระหว่าง 5-25 ครัง้
แล้ วแต่ความเหมาะสมที่ผ้ ใู ห้ คําปรึกษาจะพิจารณา(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2551: 265) ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั ได้ จดั โปรแกรมจํานวน 12 ครัง้ เนื่องจากครัง้ แรกเป็ นการปฐมนิเทศ และครัง้ ที่ 12 เป็ นการสรุ ป
ภาพรวมของโปรแกรม เป็ นครัง้ ที่ยตุ กิ ารให้ คําปรึกษากลุม่ ส่วนนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความสนใจในเพื่อนวัยเดียวกันจะมีมากขึ ้นพร้ อมๆกับความสามารถในการรับฟั งสิง่ ต่างๆได้ ในช่วงเวลา
ที่นานกว่าวัยที่เด็กกว่า กลุม่ จึงควรมีขนาดกลาง คือตังแต่
้ 6-8 คน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2551: 265) ผู้วิจยั จึงได้ คดั เลือกสมาชิกเข้ ากลุม่ กลุม่ ละ 8 คน ตามแนวคิดการให้ คําปรึกษากลุม่ ของ
คอเรย์ (Corey. 2012: 99)
อี ก ทั ง้ โปรแกรมที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ ยั ง มี ก ารยึ ด นํ า แนวคิ ด ทฤษฎี ซึ่ ง ประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบของความฉลาดทางสังคมของโกลแมน (คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย. 2552: 110-118) ที่แบ่ง
องค์ประกอบความฉลาดทางสังคมออกเป็ น 2 ปั จจัย ปั จจัยแรกคือ การตระหนักรู้ทางสังคม ได้ แก่ การ
รับรู้อารมณ์ของผู้อื่น การให้ ความสนใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการรับรู้ทางสังคม ปั จจัยที่สอง
คือ การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ได้ แก่ ความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ความสามารถในการ
แสดงตนเอง ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล และความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น ซึง่
เป็ นองค์ประกอบที่ครอบคลุมความหมายของความฉลาดทางสังคมได้ ชดั เจน มาเป็ นฐานในการพัฒนา
โปรแกรม และ มีการนําทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง ซึง่ เป็ นทฤษฎีที่เหมาะสมกับผู้รับ
คําปรึกษาที่มีลกั ษณะวิตกกังวล เก็บกดอารมณ์ แยกตัวเองออกจากสังคม ตามที่พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา
(2557: 149-154) ได้ กล่าวไว้ โดยใช้ เทคนิคที่สําคัญ ได้ แก่ เทคนิค WDEP ซึ่งเป็ นเทคนิคในการ
ควบคุมดูแลตนเอง ให้ มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น เป็ นบุคคลที่กล้ าเผชิญความจริ งและประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสม (กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. 2557: 113-114; อ้ างอิงจาก Corey.2005: 325-328)
รวมทัง้ มี ก ารนํ า ทฤษฎี ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาแบบวิ เ คราะห์ สัม พัน ธภาพมาใช้ ใ นการพัฒ นาโปรแกรม
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เนื่องจากเป็ นทฤษฎีที่ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเข้ าใจถึงบุคลิกภาพของตนเอง บทบาทการแสดงออก และ
สัมพันธภาพในชีวิต โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้ าง (Structural analysis) เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับ
คําปรึ กษาเข้ าใจถึงโครงสร้ างของตนเองว่ามีสภาวะของตนเองเป็ นเช่นไร ทําให้ สามารถใช้ สภาวะของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม เทคนิคการวิเคราะห์ การสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional analysis)
ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเข้ าใจถึงวิธีการสื่อสัมพันธ์ที่ตนเองใช้ ในการแสวงหาความเอาใจใส่จากผู้อื่น และ
หาทางปรับปรุ งวิธีการสื่อสัมพันธ์ ให้ มีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึ ้น เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ เวลา
(Structuring Time Analysis) ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเข้ าใจถึงการใช้ เวลาในการติดต่อสื่อสาร กับบุคคล
อื่นในรูปแบบต่างๆ และเลือกใช้ เวลาแบบใกล้ ชิดเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับผู้อื่น (พงษ์ พนั ธ์
พงษ์ โสภา. 2557: 182-183)
นอกจากนีย้ ังมีการนํ าทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ มาใช้ เป็ นฐานในการพัฒนา
โปรแกรมร่ วมด้ วย เนื่องจากเป็ นทฤษฎีที่ม่งุ ให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษาตระหนักรู้ ความรู้ สึก ความคิด อารมณ์
ความต้ องการของตนเอง ซึง่ เมื่อมีปัญหาหรื อความเครี ยดเกิดขึ ้น ก็จะสามารถปรับตัว แก้ ปัญหาได้ ด้วย
ตัวเอง ช่ วยให้ ตัดสิน ใจได้ เหมาะสมขึน้ โดยมี การนํ าเทคนิคสําคัญมาใช้ ได้ แก่ เทคนิคการอยู่กับ
ความรู้สกึ (Staying with feeling) เป็ นเทคนิคที่ขอให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในอดีต
โดยอยูก่ บั ความรู้สกึ นันในขณะที
้
่เล่าออกมา และพยายามรับรู้ถึงความรู้สกึ ตนเอง เทคนิคการเล่นสวม
บทบาท (Role playing) เป็ นการแสดงบทบาทเมื่อผู้รับคําปรึกษาได้ เผชิญเหตุการณ์ด้วยตนเอง โดยให้
แสดงบทบาทที่ตนคิดเอาไว้ ออกมาจริ งๆ เทคนิคการใช้ จินตนาการ (Fantasy Approaches) เป็ น
เทคนิคที่ให้ ผ้ รู ับคําปรึ กษาย้ ายความรู้ สึกและความต้ องการของตนเองไปยังสิ่งอื่น แล้ วจินตนาการว่า
ถ้ าเป็ นตนเองจะมีความรู้สกึ และต้ องการอย่างไร และ เทคนิคคิด-รู้ สกึ (Think-Feel Technique) ที่ให้
ผู้รับคําปรึ กษาได้ ทําความรู้ จกั กับอารมณ์ ความรู้ สึกของตนเองที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ ตามที่พงษ์ พนั ธ์
พงษ์ โสภา (2557: 107-120) ได้ กล่าวไว้ ทังนี
้ ้การใช้ ทฤษฎีที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การดําเนินการกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์.2557: 82; อ้ างอิงจาก
Thompson. 2003)
ประเด็นที่ 2 การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มที่มีต่อการเสริ มสร้ าง
้ ้สามารถ
ความฉลาดทางสังคมในวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า ก่อน และหลังการใช้ โปรแกรม ทังนี
อภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 วัยรุ่ นที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความ
ฉลาดทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 1 ซึง่ แสดงว่าโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ าง
ความฉลาดทางสังคมได้ พฒ
ั นาให้ วยั รุ่ นมีความตระหนักรู้ ทางสังคม และมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ซึ่ง

87
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ (2557) ที่ได้ ศกึ ษาและพัฒนาความฉลาดทาง
สังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ และพบว่า กลุม่ ฝึ กอบรมซึง่ มีการใช้ โปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ มีผลทําให้ ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี ึ ้น
และงานวิจยั ของเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุ งรัฐ (2555) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาความฉลาดทาง
สัง คมของพนัก งานบริ ษั ท จํ า กัด (มหาชน) ที่ เ กี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชนในประเทศไทย พบว่ า
พนัก งานบริ ษั ท มี ค วามฉลาดทางสัง คมหลัง ได้ รั บ การเข้ า ร่ ว มอบรมสูง ขึ น้ ทุก ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นรู้
สถานการณ์ ด้ านการแสดงออก ด้ านความจริงใจ ด้ านความชัดเจน และด้ านความเห็นอกเห็นใจ
นอกจากนี ้ การที่วยั รุ่ นได้ เล่าเหตุการณ์ ซึ่งสื่อถึงความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น เข้ าไป
ช่วยเหลือเมื่ อบุคคลนัน้ เดือดร้ อน ก่อให้ เกิ ดความรู้ สึกอิ่มเอมใจ ภูมิ ใจในตนเอง ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Maltesea, Alesia และ Alub (2012) ที่ได้ ศึกษาเรื่ องการเห็นค่าในตนเอง และความ
ฉลาดทางสังคมในวัยรุ่น พบว่า การเห็นค่าในตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมและอารมณ์
ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของความฉลาดทางสังคม ซึง่ หากวัยรุ่ นมีความฉลาดทางสังคมสูงจะมีภาพลักษณ์
แห่งตนเชิงบวกด้ วย
จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า เมื่อดําเนินการให้ คําปรึกษากลุม่ ไปเรื่ อยๆ วัยรุ่ นมีการแสดง
ท่าทีถึงความสนใจ ใส่ใจ สบสายตา โน้ มตัวเข้ าหา เมื่อเพื่อนสมาชิกกําลังเล่าประสบการณ์ มีการรับรู้
อารมณ์ของเพื่อนว่าเพื่อนรู้ สึกอย่างไรในขณะนัน้ โดยแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจ ให้ กําลังใจโดยการใช้
คําพูด หรื อสัมผัสตัว เพื่อนสมาชิก แม้ ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกัน หรื อรู้ จักกันมาก่อนที่จะเข้ าร่ วม
โปรแกรม ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางสังคม ตามที่ โคสมิทซกี และจอห์ น
(กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ .2557: 36-38; อ้ างอิงจาก Kosmitzki; & John. 1993) ได้ กล่าวว่า
บุคคลที่ มีความฉลาดทางสังคม คือผู้ที่เข้ าใจความคิด ความรู้ สึกของผู้อื่นได้ ดี ให้ ความสําคัญและ
ห่วงใยผู้อื่น และมีความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และสอดคล้ องกับ บูซาน (กาญจน์ก
มล สุวิทยารัตน์ . 2557: 36-38; อ้ างอิงจาก Buzan. 2002) ซึง่ ได้ กล่าวถึง ลักษณะโดยส่วนใหญ่ของผู้
ที่มีความฉลาดทางสังคมไว้ วา่ เป็ นผู้ที่รับรู้และใส่ใจความรู้สกึ ของผู้อื่น เคารพให้ เกียรติทกุ คน สามารถ
ใช้ ภาษากายในการแสดงความรู้สกึ ได้ เป็ นผู้ที่รับฟั งผู้อื่น และกล้ าแสดงความคิดเห็นในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
การได้ วิเคราะห์ตวั เองตามเทคนิค ทฤษฎีการให้ คําปรึกษากลุม่ ในแบบต่างๆ ทําให้ วยั รุ่ นรู้จกั
ความรู้สกึ ความคิด ทัศนคติ และเมื่อนํามาแบ่งปั นให้ เพื่อน
คิดทบทวนเรื่ องราวของตนเอง ทังอารมณ์
้
สมาชิกได้ รับรู้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ สึกซึ่งกันและกัน ทําให้ วยั รุ่ นรู้ สึกไม่โดดเดี่ยว มี
ความคิดว่าอย่างน้ อยก็มีเพื่อนที่เผชิญปั ญหาคล้ ายๆกับตน ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีจิตสังคมของอีริก
สัน (ศรี เรื อน แก้ วกังวาน. 2554: 53-74) ซึ่งกล่าวว่า วัยรุ่ น เป็ นวัยที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อน
แสวงหาตัวตน เช่น ความชอบ ความสนใจ ที่เข้ ากันได้ กบั ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และค่านิยมของสังคม
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ด้ วย หากวัยรุ่ นไม่สามารถประสานอัตลักษณ์ ของตนกับโครงสร้ างของสังคมได้ จะทําให้ วยั รุ่ นสับสน
ว้ าเหว่ เหงาหงอย ขี ้กังวล ตัดสินใจไม่ได้ และรู้ สึกว่าตนเองถูกทอดทิ ้ง การเข้ าร่ วมโปรแกรมจึงทําให้
วัยรุ่ นได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงวิธีแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น จากการร่ วมมือกันของสมาชิกภายใน
กลุ่ม นําไปสู่การปรั บตัวเพื่อให้ เข้ ากับสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงออกที่ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ ตามสถานการณ์ ที่กําลังเผชิญอยู่ สามารถเข้ าใจในกิริยาท่าทางที่ อีกฝ่ ายแสดงออกมาได้
นําไปสูก่ ารสนทนาที่ราบรื่ น ดังทฤษฎีพหุปัญญา ของฮาร์ วาร์ ด การ์ ดเนอร์ (อุมาพร เทียมทัด. 2556: 814) ซึง่ กล่าวว่า หากบุคคลมีปัญญาด้ านความเข้ าใจผู้อื่น (Interpersonal intelligence) จะทําให้ เข้ าใจ
ความรู้ สกึ นึกคิดของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวได้ ดี สร้ างและรักษาภาพลักษณ์ของตนใน
สังคมได้ ดี และมีความรับผิดชอบทางสังคมสูง
ส่วนสมมติฐานข้ อที่ 2 วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุม่ ทดลอง ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม และกลุม่ ควบคุม มีความฉลาดทางสังคมหลังการ
้ ้
ทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2 ทังนี
อาจเป็ นเพราะกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับกลุ่มทดลอง จึงทําให้ ผลออกมาไม่
แตกต่างกัน แต่แม้ ว่าจะมีคะแนนความฉลาดทางสังคมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่
เมื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ย กลุม่ ทดลองมีคะแนนความฉลาดทางสังคม (M= 3.0437,
SD = 0.31) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M= 2.9969, SD = 0.25) ทังนี
้ ้ การเกิดพฤติกรรมต้ องอาศัย
ระยะเวลา และ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ง่ายนัก มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อมี
สิ่งเร้ า หรื อมีสิ่งมากระตุ้นให้ เกิ ดความต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการ
เรี ยนรู้ ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู้ ต้องอาศัยทังกระบวนการทางปั
้
ญญา และทักษะการตัดสินใจของบุคคล
ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบุคคล สิ่งแวดล้ อม และพฤติกรรม ซึง่ มีอิทธิพลต่อกัน โดยผลของการ
เรี ยนรู้ กบั การแสดงออกอาจแตกต่างกัน สิ่งที่เรี ยนรู้แล้ วอาจไม่มีการแสดงออกก็ได้ ตามทฤษฎีปัญญา
ทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา (ภัทรธิรา ผลงาม. 2544: 28; อ้ างอิงจาก Bandura. 1977: 16) การ
เกิดความฉลาดทางสังคมของบุคคลและการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมจึงเกี่ยวข้ องกับปั จจัยและ
ตัวแบบที่บคุ คลได้ เรี ยนรู้ด้วย จึงยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน สอดคล้ องกับการศึกษาของ เพชร
ยุพา บูรณ์ สิริจรุ งรัฐ (2555: 126) ซึ่งได้ ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของ
พนักงานบริ ษัทจํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารมวลชนในประเทศไทย โดยผลการวิจยั พบว่า
หลังการทดลองเสร็ จสิ ้น 3 เดือน พนักงานบริ ษัทจํากัด (มหาชน) มีความฉลาดทางสังคม สูงกว่าหลัง
การทดลองเสร็ จสิ ้น อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.5 แสดงให้ เห็นว่า คุณลักษณะของคนสามารถเกิดขึ ้น
ได้ ใ นระยะเวลาอัน สัน้ แต่ จ ะสะสมและเกิ ด เป็ นคุณ ลัก ษณะส่ ว นบุค คลได้ เ มื่ อ ใช้ ร ะยะเวลานาน
พอสมควร
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สมมติฐานข้ อที่ 3 วัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ ากลุ่มทดลอง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
คําปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีภาวะซึมเศร้ าหลังการทดลอง ตํ่ากว่าก่อนกา
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 3 ซึง่ แสดงว่าโปรแกรม
การให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม มีผลทําให้ ภาวะซึมเศร้ าลดลง ผู้วิจยั เห็นว่า
จากแบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D (อุมาพร ตรังคสมบัติ; และคณะ. 2541: 12) มีประเด็นด้ านอารมณ์
และความรู้สกึ ที่โปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมสามารถเสริ มสร้ าง
ให้ ดีขึ ้นได้ ได้ แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความอยากมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ และ
การรู้ จกั ปรับตัว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบความฉลาดทางสังคม ซึ่งผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าจะมี
อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ดั ง กล่ า ว แตกต่ า งจากบุ ค คลทั่ ว ไป สอดคล้ องกั บ ที่ ส มาคมจิ ต แพทย์
สหรัฐอเมริ กา (วราภรณ์ วรรณพิรุณ. 2545; อ้ างอิงจาก กนกศรี จาดเงิน .2543) กล่าวว่า ผู้ที่มีภาวะ
ซึม เศร้ าจะคิ ด ว่ า ตนเองไม่ มี ค่า มี พ ฤติ ก รรมแยกตัว ก้ า วร้ าว และมี ค วามผิ ด ปกติ ใ นการปรั บ ตัว
เช่นเดียวกับฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล (2545) ซึง่ ได้ กล่าวว่า ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าจะรู้สกึ ไร้ คา่ มีความคิดลบ
ต่อตัวเองและสิ่งแวดล้ อม และมีปัญหาในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดยผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการให้
คําปรึ กษากลุ่มหลายรู ปแบบ ผ่านเทคนิคที่หลากหลาย มาเป็ นฐานในการเสริ มสร้ างความฉลาดทาง
สังคม ทําให้ วยั รุ่ นได้ ฝึกคิดด้ วยตนเอง ตามการขับเคลื่อนของกลุ่ม ซึ่งกระบวนการให้ คําปรึ กษากลุ่ม
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกภายในกลุ่ม ค้ นพบวิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง รวมทังได้
้ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ซงึ่ กันและกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อังคณา ช่วยคํ ้าชู (2554) ซึง่
ได้ ศึกษาผลของการให้ คําปรึ กษาตามแนวคิดการปรั บความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่ออาการ
ซึม เศร้ าและพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองด้ า นสุข ภาพจิ ต ในผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง ที่ มี โ รคซึม เศร้ าร่ ว ม ผล
การศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ มีอาการซึมเศร้ าตํ่ากว่าก่อนทดลอ
และตํ่ากว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยกล่าวว่าโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ทําให
ผู้ป่วยมี การปรั บเปลี่ย นมุมมองและวิ ธี คิดที่ เ ป็ นจริ ง อี ก ทัง้ มี การแลกเปลี่ ยนการจัดการกับอาการ
ซึมเศร้ าที่เป็ นประโยชน์ ทําให้ สามารถลดภาวะซึมเศร้ าลงได้ รวมทังงานวิ
้
จยั ของอุบลวรรณ เรื อนทองดี
(2543) ซึ่งได้ ศึกษาผลการให้ คําปรึ กษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่ น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4,5 และ 6 ผลการศึกษาพบว่า การให้ คําปรึกษาแบบกลุม่ สามารถลดภาวะ
ซึมเศร้ าในวัยรุ่ นได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล
(2545) ซึ่งได้ ศึกษาผลการให้ คําปรึ กษากลุ่มตามแนวภวนิยมกับการฝึ กหะฐะโยคะต่อภาวะซึมเศร้ า
ของนักเรี ยนหญิงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนในกลุม่ ที่ได้ รับการให้ คําปรึกษากลุม่ ตามแนวภว
นิยมร่ วมกับการฝึ กหะฐะโยคะ มีภาวะซึมเศร้ าตํ่ากว่ากลุม่ ควบคุม และมีภาวะซึมเศร้ าตํ่ากว่าในระ
หลังทดลอง รวมทังระยะติ
้
ดตามผล
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การนําโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุ่มไปใช้ นนั ้ ต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิค และทฤษฎี
การให้ คําปรึ กษากลุ่มรู ปแบบต่างๆ และควรทําความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการใช้
้
เทคนิค ฝึ กการใช้
เทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านการให้ คําปรึกษาก่อนนําไปใช้
2. ผลจากการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมในวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมให้ กบั นักเรี ยนกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าภายในโรงเรี ยนได้
3. แบบวัดความฉลาดทางสังคมสามารถนําไปใช้ วดั ความฉลาดทางสังคมสําหรับวัยรุ่ นใน
โรงเรี ยนได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคม รวมทังสามารถใช้
้
ร่วมกับการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาผลของการพัฒนาโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มเพื่อเสริ มสร้ างความฉลาด
ทางสังคมในช่วงอายุอื่นที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า
2. ควรมีการจัดโปรแกรมการให้ คําปรึ กษากลุ่มโดยใช้ ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษากลุ่มแบบอื่น
เช่น ทฤษฎีการให้ คําปรึกษากลุม่ แบบเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม เป็ นต้ น
3. ควรมีการศึกษาติดตามผลของโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริ มสร้ างความ
้ ยบเทียบระยะเวลา
ฉลาดทางสังคม เพื่อประเมินความคงอยู่ของโปรแกรม โดยการวัดซํ ้า รวมทังเปรี
การทดลอง ระหว่างการใช้ โปรแกรมระยะยาว กับการใช้ โปรแกรมระยะสัน้ และศึกษาตัวแปรสอดแทรก
ที่เกิดขึ ้นในการทดลอง เช่น ความเครี ยด ความวิตกกังวล เป็ นต้ น
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ตาราง 5 การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของแบบวัดความฉลาดทางสังคม
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

คนที่ 1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

คะแนนผ้ ูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
-1
-1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

ผลรวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

4
5
4
4
5
4
4
4
4
1
4
3
2
2
4
4
2
2
2
4
5
4
4

0.8
1
0.8
0.8
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.2
0.8
0.6
0.4
0.4
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
0.8
1
0.8
0.8

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้ อ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

คนที่ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนผ้ ูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0

ผลรวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

3
5
5
5
5
5
5
4
3
5
4
5
2
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
4

0.6
1
1
1
1
1
1
0.8
0.6
1
0.8
1
0.4
1
1
1
0.8
1
1
1
0.8
0.8
1
0.8

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ตัดทิ ้ง
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 6 การวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุม่ ที่มีตอ่ การเสริมสร้ าง
ความฉลาดทางสังคม
หัวข้ อการ
พิจารณา

1 ปฐมนิเทศ

คะแนนผ้ ูเชี่ยวชาญ
ด้ านที่ประเมิน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ผลรวม
5
1 2 3 4
วัตถุประสงค์
1 1 1 1
1
5

4 การให้ ความ
สนใจผ้ ูอ่ นื

ผลการ
พิจารณา

1

ใช้ ได้

วิธีดําเนินการ

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

การประเมินผล

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

วัตถุประสงค์

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

วัตถุประสงค์

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

วิธีดําเนินการ

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

การประเมินผล

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

วัตถุประสงค์

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

วิธีดําเนินการ

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

การประเมินผล

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

2 การตระหนักร้ ู
วิธีดําเนินการ
อารมณ์ ตนเอง
การประเมินผล
3 การให้ ความ
สนใจผ้ ูอ่ นื

IOC

5 การรับร้ ู อารมณ์
ของผ้ ูอ่ นื และการ วัตถุประสงค์
เห็นอกเห็นใจ วิธีดําเนินการ
ผ้ ูอ่ นื
การประเมินผล
6 การรับร้ ู ทาง
วัตถุประสงค์
สังคม และ
ความสามารถใน
วิธีดําเนินการ
การเข้ าร่ วมกับ
บุคคล
การประเมินผล
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ตาราง 6 (ต่อ)
คะแนนผ้ ูเชี่ยวชาญ
ด้ านที่ประเมิน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ผลรวม
5
1 2 3 4
1 1 1 1
1
5
7 ความสามารถ วัตถุประสงค์
ในการแสดง
วิธีดําเนินการ
1 1 1 1
1
5
ตนเอง
การประเมินผล 1 1 1 1
1
5
หัวข้ อการ
พิจารณา

8 ความสามารถ วัตถุประสงค์
ในการแสดง
วิธีดําเนินการ
ตนเอง
การประเมินผล
9 ความสามารถ วัตถุประสงค์
ในการชีน้ ํา
พฤติกรรมของ วิธีดําเนินการ
บุคคล
การประเมินผล
10 ความสามารถ วัตถุประสงค์
ในการคํานึงถึง วิธีดําเนินการ
ผ้ ูอ่ นื
การประเมินผล
11 ความสามารถ
วัตถุประสงค์
ในการคํานึงถึง
วิธีดําเนินการ
ผ้ ูอ่ นื
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
12 การยุตกิ ารให้
วิธีดําเนินการ
คําปรึกษา
การประเมินผล

IOC

ผลการ
พิจารณา

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ ได้
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั

117
แบบวัดภาวะซึมเศร้ า CES-D
(อุมาพร ตรังคสมบัต;ิ และคณะ. 2541: 12)
คําแนะนํา แบบวัดนี ้เป็ นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้ องกับอารมณ์ และความรู้สกึ ที่แสดงออกใน
ลักษณะต่างๆ แม้ วา่ บางประโยคอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านเป็ นอยูก่ ็ตาม ขอให้ ท่านเลือก
คําตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ไม่มีคําตอบถูกหรื อผิด ดีหรื อไม่ดี
๐ โปรดตอบตามความเป็ นจริ ง และตอบทุก ข้ อ เพื่ อท่านจะได้ ร้ ู จัก ตนเอง และวาง
แผนพัฒนาต่อไป
๐ มีคําตอบ 4 คําตอบ สําหรับข้ อความแต่ละประโยค คือ ไม่ เคย นานๆครั ง้ บ่ อยๆ
ตลอดเวลา โปรดใส่เครื่ องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความรู้สกึ หรื อการกระทําของท่านใน 1
สัปดาห์ ที่ผา่ นมา
ที่

ในระยะ 1 สัปดาห์ ท่ ผี ่ านมา

1 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดง่าย
2 ฉันรู้สกึ เบื่ออาหาร
ฉันไม่สามารถขจัดความเศร้ าออกจาก
3 ใจได้
แม้ จะมีคนคอยช่วยเหลือก็ตาม
4 ฉันรู้สกึ ว่าตนเองดีพอๆกับคนอื่น
5 ฉันไม่มีสมาธิ
6 ฉันรู้สกึ หดหู่
7 ทุกๆสิง่ ที่ฉนั กระทําจะต้ องฝื นใจ
8 ฉันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
9 ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตมีแต่ความล้ มเหลว
10 ฉันรู้สกึ หวาดกลัว
11 ฉันนอนไม่คอ่ ยหลับ
12 ฉันมีความสุข
13 ฉันไม่คอ่ ยอยากคุยกับใคร
14 ฉันรู้สกึ เหงา
15 ผู้คนทัว่ ไปไม่คอ่ ยจะเป็ นมิตรกับฉัน

ไม่ เคย นานๆ ครัง้
(0-1 วัน) (1-2 วัน)

บ่ อยๆ
ตลอดเวลา
(3-4
(5-7 วัน)
วัน)
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ที่
16
17
18
19
20

ในระยะ 1 สัปดาห์ ท่ ผี ่ านมา
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตนี ้สนุกสนาน
ฉันร้ องไห้
ฉันรู้สกึ เศร้ า
ผู้คนรอบข้ างไม่ชอบฉัน
ฉันรู้สกึ ท้ อถอยในชีวิต

ไม่ เคย นานๆ ครัง้
(0-1 วัน) (1-2 วัน)

บ่ อยๆ
ตลอดเวลา
(3-4
(5-7 วัน)
วัน)

119
ชุดที่ ………….

แบบสอบถาม
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของปริ ญญานิ พนธ์ ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ แขนงวิชาจิตวิทยาการให้ คําปรึ กษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
ขอความกรุ ณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนีอ้ ย่างถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ ง
เกี่ยวกับตัวท่าน ข้ อมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยจะนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อการวิจยั
และนําเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพรวมเท่านัน้
ทัชชา สุริโย
ผู้วิจยั

120

ตอนที่ 1
ข้ อมลทั
ู ่ วไปของผ้ ูตอบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็ นจริ งของท่านมากที่สดุ และกรุณาตอบ
ทุกข้ อ
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. 13-15 ปี
 2. 16-18 ปี
 3. 19-21 ปี
3. ระดับการศึกษา
 1. ม.4
 2. ม.5
 3. ม.6
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ตอนที่ 2
ความฉลาดทางสังคม
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออกของ
ท่านตามความเป็ นจริงและกรุณาตอบคําถามทุกข้ อ
4 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออก
มากที่สุด
มาก
3 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออก
2 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออก
น้ อย
1 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออก
น้ อยที่สุด
ข้ อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ข้ อความ
ฉันรับรู้ได้ วา่ เพื่อนกําลังโกรธ
ฉันรับรู้ได้ วา่ ผู้อื่นกําลังหงุดหงิด
ฉันรับรู้ได้ วา่ เพื่อนมีความสุข แม้ ไม่ได้ พดู ออกมาก็ตาม
เมื่อเพื่อนเศร้ า ฉันรับรู้ได้
ฉันไม่เข้ าใจความรู้สกึ ของเพื่อน
ฉันสนใจและตังใจฟั
้ งเมื่อเพื่อนกําลังเล่าถึงวันหยุดที่ผา่ นมา
ฉันพยักหน้ า สบตา แสดงท่าทีถงึ ความสนใจและตังใจฟั
้ งในสิง่ ที่เพื่อน
กําลังพูด
ฉันมองสบตาเพื่อนในระหว่างที่พดู คุยกัน
ฉันโน้ มตัวเข้ าหาเพื่อน แสดงท่าทีรับฟั ง เมื่อเพื่อนระบายความในใจ
ฉันรู้สกึ เห็นใจเพื่อน เมื่อเพื่อนสอบได้ คะแนนน้ อย
ฉันอยากให้ ความช่วยเหลือเพื่อน เมื่อเพื่อนเดือดร้ อน
ฉันไม่เข้ าใจว่าเพื่อนรู้สกึ อย่างไร ถ้ าเพื่อนไม่ได้ พดู ออกมาให้ ชดั เจน
ฉันรู้ความต้ องการของผู้อื่น
ฉันติดตามข่าวสารรอบตัวอยูต่ ลอดเวลา
ฉันมีข้อมูลเพียงพอในการสนทนาเรื่ องต่างๆ กับเพื่อนในกลุม่ ได้ เสมอ
ฉันสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
ฉันรับรู้ขา่ วสารรอบตัวช้ ากว่าเพื่อน

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1
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ข้ อ
ที่

ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

18 ฉันมีความรู้สกึ ร่วมกับเพื่อน
ฉันสามารถเข้ าใจในกิริยาท่าทางที่อีกฝ่ ายแสดงออกมาได้ ในระหว่างการ
19
สนทนา
20 ฉันไม่เข้ าใจกิริยาท่าทางของเพื่อนที่แสดงออกมา
21 ฉันสามารถเริ่มต้ นพูดคุยกับผู้อื่นได้ ก่อน
22 ฉันสามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้ อย่างราบรื่น ไม่ตดิ ขัด
23 ฉันชอบเข้ าไปขัดจังหวะการสนทนาของเพื่อน
24 ฉันเป็ นคนยิ ้มยาก
ฉันสามารถถ่ายทอดความรู้สกึ ออกมาทางสีหน้ า แววตาได้ ดี เมื่อต้ อง
25
สนทนากับผู้อื่น
26 ฉันสามารถออกไปรายงานหน้ าชันเรี
้ ยนได้ โดยไม่ร้ ูสกึ ประหม่า
27 ฉันไม่สามารถเก็บอารมณ์โกรธได้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ
28 ฉันสามารถบอกความต้ องการของตนเองให้ เพื่อนรับรู้ได้
29 ฉันรู้สกึ เศร้ า เมื่อฟั งเรื่ องเศร้ าจากเพื่อน
30 ฉันสามารถพูดจูงใจให้ เพื่อนทําตามในสิง่ ที่ฉนั คิดได้
31 ฉันสามารถเจรจาต่อรองกับผู้อื่นได้
32 เพื่อนมักทําตามในสิง่ ที่ฉนั บอก
33 เพื่อนให้ ความช่วยเหลือแก่ฉนั ตามที่ฉนั ร้ องขอ
34 ฉันยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอ
35 ฉันช่วยเหลือเพื่อน เมื่อเพื่อนกําลังเผชิญกับปั ญหา
36 ฉันคิดก่อนพูดเสมอ
37 ฉันเป็ นคนถนอมนํ ้าใจผู้อื่น
38 ฉันแสดงพฤติกรรมโดยไม่สนใจว่าเป็ นการทําร้ ายจิตใจของผู้อื่นหรื อไม่
39 ฉันยินดีช่วยผู้อื่นก่อนเสมอ แม้ ในช่วงเวลาที่ฉนั เร่งรี บ
40 ฉันไม่มีเวลาที่จะสนใจความทุกข์ของผู้อื่น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 1
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 9.30 น.
หัวเรื่อง การปฐมนิเทศและสร้ างความคุ้นเคย
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพและความไว้ วางใจระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกของกลุม่
2. เพื่อชี ้แจงความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการให้ คําปรึกษากลุม่ เพื่อเสริมสร้ างความ
ฉลาดทางสังคม
3. เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตารางวัน เวลา จํานวนครัง้ ระยะเวลา
รูปแบบและวิธีการต่างๆในการให้ คําปรึกษากลุม่
เวลา

1 ชัว่ โมง 30 นาที

วิธีดาํ เนินการ
ในการให้ คําปรึ กษากลุ่มครั ง้ แรก ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการเผชิญความจริ ง (Reality Group
้ าถาม การเปิ ดเผยตนเอง การใช้ อารมณ์ขนั และการ
Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การตังคํ
ใช้ บทบาทสมมติ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวต้ อนรับและทักทายสมาชิกในกลุม่ พร้ อมทังแนะนํ
้
าตนเองให้ สมาชิกทุก
คนได้ ร้ ูจกั กัน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกแต่ละคนแนะนําตัวเองทีละคนให้ เพื่อนๆ รู้ จกั พร้ อมทังบอก
้
ด้ วยว่าอยากให้ เพื่อนๆ ในกลุม่ เรี ยกตนเองว่าอะไร
2.2 เมื่อสมาชิกแนะนําตนเองจนครบแล้ ว ผู้ให้ คําปรึกษาชี ้แจงให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาทราบถึง
วัต ถุป ระสงค์ ข องการเข้ า กลุ่ม ให้ คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างความฉลาดทางสัง คม พร้ อมทัง้ ชี แ้ จง
ระยะเวลา จํานวนครัง้ สถานที่ ตลอดจนจบโปรแกรมการให้ คําปรึกษากลุม่
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2.3 ผู้ให้ คําปรึ กษากล่าวถึงสมาชิกทุกคนมีความแตกต่างกันขอให้ สมาชิกทุกคนเปิ ดใจ
ยอมรับและสมาชิกทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกัน และการอยู่ร่วมกันภายในกลุ่มขอให้ สมาชิกทุก
คนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
2.4 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เสนอข้ อตกลงร่วมกันภายในกลุม่ เช่น การตรงต่อ
เวลา การเก็บรักษาความลับ ฯลฯ และสิ่งใดที่ทางกลุม่ ได้ ลงความคิดเห็นแล้ วว่าให้ เป็ นข้ อตกลง ขอให้
สมาชิกทุกคนยอมรับและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
2.5 ผู้ให้ คําปรึกษาขออนุญาตสมาชิกในกลุม่ อัดเทป เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษา และ
ทํากิจกรรมในครัง้ ต่อไป โดยแจ้ งว่าข้ อมูลจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ
2.6 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกเล่นเกมหัวใจแปดช่อง เพื่อให้ สมาชิกได้ ร้ ูจกั กันมากขึ ้น โดย
้
8 ช่อง จากนัน้
ให้ สมาชิกวาดตาราง 8 ช่องลงในสมุด ใส่ชื่อเพื่อนสมาชิก 1 ช่องต่อ 1 ชื่อ รวมทังหมด
ผู้วิจยั ตังคํ
้ าถามเพื่อให้ สมาชิกไปถามเพื่อนสมาชิกคนอื่น โดยจะมีทงหมด
ั้
8 คําถาม ซึง่ 1 คําถาม ใช้
ถามเพื่อน 1 คน
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 1 ว่าเวลาเบื่อ ชอบทําอะไร
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 2 ว่ารักใครมากที่สดุ
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 3 ว่าเวลานอนไม่หลับทําอะไร
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 4 ว่าเวลาเศร้ า อยากคุยกับใคร
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 5 ว่าไม่อยากคบกับคนแบบไหน
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 6 ว่าเวลาเหงา อยากไปเที่ยวที่ไหน
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 7 ว่าเวลามีความสุข อยากบอกใคร
- ให้ ไปถามเพื่อนที่อยูช่ ่อง 8 ว่าแอบชอบใครอยู่
2.7 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกจับคูเ่ พื่อนสมาชิกที่เคยคุยด้ วยน้ อยที่สดุ หรื อไม่เคยคุยด้ วย
เลย แล้ วให้ ถามคําถาม 3 ข้ อเพื่อให้ เกิดความรู้ จักกันมากขึน้ หลังจากนัน้ ให้ สมาชิกแต่ละคนบอก
ข้ อมูลของคูส่ นทนาให้ เพื่อนในกลุม่ ได้ รับรู้
2.8 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกวาดรู ปสัตว์ที่สื่อถึงความเป็ นตัวเอง พร้ อมทังอธิ
้ บายว่ารู ป
สัตว์ นนั ้ สื่อถึงความเป็ นตัวเองอย่างไร และพูดเอื ้อให้ สมาชิกกลุ่มเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่
เพื่อนสมาชิกกลุม่ เปิ ดเผยตนเอง เช่น “จากเรื่ องที่เพื่อนเล่า พวกเราอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนไหมคะ”
เพื่อเป็ นการสร้ างความคุ้นเคยอันดีกบั สมาชิกทุกคนในกลุม่
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทัง้
บอกความรู้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วมโปรแกรมในครั ง้ นี ้ รวมทัง้ บอกว่าตนเองได้ รับอะไร และได้ ให้ อะไรแก่
สมาชิกในการเข้ าโปรแกรมครัง้ นี ้บ้ าง
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิ จัย สัง เกตจากความตัง้ ใจและการมี ส่ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ าง
ความคุ้นเคยอันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุม่
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 2
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
หัวเรื่อง การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self-Awareness)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกสามารถพิจารณาทบทวนความคิด ความรู้สกึ และอารมณ์ที่มีตอ่ ตนเอง
เวลา 2 ชัว่ โมง
วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างการตระหนักรู้ อารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
การให้ คําปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การอยู่กบั
ความรู้สกึ (Staying with Feeling)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย เป็ น
การสร้ างความคุ้นเคยอันดีตอ่ กันภายในกลุม่
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผ่านมา จากนัน้
ผู้ให้ คําปรึกษาสรุปเพื่อเชื่อมโยงให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ ฝึกทบทวนความคิด ความรู้สกึ และอารมณ์ที่มีตอ่
ตนเอง
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครั ง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มเพ่งอยู่กบั ความรู้ สึกตนเอง (Staying with the
feeling) ซึง่ เป็ นการให้ สมาชิกได้ รับรู้ความรู้สกึ ของตนเองในสภาวะปั จจุบนั ให้ ได้ และให้ กล้ าเผชิญกับ
ความจริ งโดยไม่เลี่ยงความรู้สกึ ที่ไม่อยากสัมผัส ซึง่ มักจะเป็ นความรู้สกึ ที่คงั่ ค้ างต่อประสบการณ์ตา่ งๆ
ในอดีต ที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สกึ และพฤติกรรมปั จจุบนั
้
บตาเป็ นเวลา 3 นาที จากนันให้
้ พิจารณา
2.2 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ ทังหมดหลั
ว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมา ตนเองมีความรู้สกึ ใดเกิดขึ ้นบ้ าง เหตุการณ์นนเป็
ั ้ นอย่างไร
2.3 เมื่อครบเวลา 3 นาที ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ ค่อยๆลืมตาขึ ้น
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2.4 ผู้ให้ คําปรึ กษาสอบถามความรู้ สึกที่เกิดขึน้ ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน ในช่วง 1
สัปดาห์ที่ผ่านมา จนครบทุกคน โดยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มได้ แสดงความรู้ สกึ จากเรื่ องที่
สมาชิกเล่า เช่น “จากที่เพื่อนบอกเล่าความรู้สกึ เพื่อนสมาชิกมีใครอยากบอกอะไรเพื่อนคนนี ้ไหมคะ”
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทัง้
บอกความรู้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทัง้ บอกว่าตนเองได้ รับอะไร และได้ ให้ อะไรแก่
สมาชิกในการเข้ าโปรแกรมครัง้ นี ้บ้ าง
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 3
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
หัวเรื่อง การให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกสามารถแสดงความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่างเต็มที่
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างการให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้
คําปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การอยู่กบั ความรู้สกึ
(Staying with Feeling)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย เป็ น
การสร้ างความคุ้นเคยอันดีตอ่ กันภายในกลุม่
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ
การพิจารณาทบทวนความคิด ความรู้ สึก และอารมณ์ ที่มีต่อตนเอง จากนันผู
้ ้ ให้ คําปรึ กษาสรุ ปเพื่อ
เชื่อมโยงให้ สมาชิกในกลุม่ ฝึ กให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) ด้ วยการสนใจใส่ใจรับฟั งเรื่ องราวของ
ผู้อื่น
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึกษาใช้ เทคนิคการอยู่กบั ความรู้สกึ (Staying with feeling)โดยให้ สมาชิก
ในกลุม่ หลับตาเป็ นเวลา 3 นาที นึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ เกิดความรู้สกึ ไม่สบายใจที่สดุ ในชีวิต
2.2 เมื่อครบเวลา 3 นาที ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ ค่อยๆลืมตาขึ ้น
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2.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาสอบถามความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน โดยให้ ตอบ
คําถามโดยมีรายละเอียด คือ เหตุการณ์นนเป็
ั ้ นอย่างไร (Situation) ท่านรู้ สกึ อย่างไร (Feeling) และ
ท่านต้ องการอะไร (Want)
2.4 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุ่มที่เหลือจากคนเล่า รับฟั งอย่างสนใจ ใส่ใจ เพื่อรับรู้
ความรู้สกึ ของเพื่อนสมาชิกที่เล่า แล้ วเป็ นผู้สะท้ อนความรู้สกึ ออกไปให้ ผ้ เู ล่าเรื่ องได้ รับรู้ แล้ วให้ สมาชิก
ผู้เล่าเรื่ อง Feedback กลับมาเกี่ยวกับความรู้สกึ ในประโยคที่เพื่อนสะท้ อนความรู้สกึ ให้ ว่ารู้สกึ อย่างไร
ซึง่ จะเป็ นการแสดงถึงว่า คนฟั งใส่ใจ ตังใจฟั
้ ง
2.5 ผู้ให้ คําปรึ กษาชี ้ให้ สมาชิกในกลุ่มเห็นถึงความสําคัญของการใส่ใจผู้อื่น การรับฟั ง
อย่างตังใจ
้ และเป็ นกลาง การรับฟั งโดยไม่ตดั สินคนอื่น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน ในเรื่ องการ
แสดงความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่น พร้ อมทังบอกความรู
้
้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทัง้
บอกว่าตนเองได้ รับอะไรจากกลุ่มบ้ าง ตลอดจนสามารถนําประสบการณ์ จากกลุ่มไปใช้ นอกกลุ่มได้
อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย เช่น การใส่ใจผู้อื่น การรับฟั งอย่างตังใจ
้
เป็ นกลาง และไม่ ตัด สิ น คนอื่ น ควรทํ า อย่ า งไร ให้ กํ า ลัง ใจสมาชิ ก ในกลุ่ม และนัด หมายการให้
คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 4
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 10.00 น.
หัวเรื่อง การให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกสามารถแสดงความสนใจและตังใจฟั
้ งผู้อื่นอย่างเต็มที่
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างการให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้
คําปรึกษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การใช้ จินตนาการ
(Fantasy Approaches)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย เป็ น
การสร้ างความคุ้นเคยอันดีตอ่ กันภายในกลุม่
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผ่านมา จากนัน้
ผู้ให้ คําปรึกษาสรุปเพื่อเชื่อมโยงให้ สมาชิกในกลุม่ ฝึ กให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) ได้ แก่ การใส่ใจ
สบสายตา โน้ มตัวเข้ าหา แสดงท่าทีถึงความสนใจ
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มหลับตาเป็ นเวลา 3 นาที เพื่อให้ สมาชิกได้ อยู่กับ
ปั จจุบนั และทําให้ เกิดสมาธิในการเข้ าร่วมกลุม่
2.2 ในขณะที่ สมาชิ กในกลุ่มหลับตา ผู้ให้ คํา ปรึ กษาให้ สมาชิ กจิ นตนาการ (Fantasy
Approaches) ถึงความสําเร็ จในชีวิตของตนเอง โดยชวนให้ นึกถึงวันที่เกิดขึ ้นวันนัน้ ว่าตนเองทําอะไร
รู้สกึ อย่างไร มีใครอยู่ในเหตุการณ์นนบ้
ั ้ าง มีใครพูดอะไรกับเราบ้ าง บทสนทนาเป็ นอย่างไร เราแสดงสี
หน้ าอย่างไร
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2.3 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เล่าเรื่ องให้ เพื่อนสมาชิกฟั ง
2.4 ผู้ให้ คําปรึ กษา ชวนให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่สมาชิกกลุ่มบอกเล่า
ออกมา
2.5 ผู้ให้ คําปรึ กษาชีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่มเห็นถึงความสําคัญของการให้ ความสนใจใส่ใจ
ผู้อื่น การรับฟั งอย่างตังใจ
้ และเป็ นกลาง การรับฟั งโดยไม่ตดั สินคนอื่น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจน
สามารถนําประสบการณ์จากกลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึ กษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุยถึงแนวการฝึ กให้ ความสนใจผู้อื่น ให้
กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมายการให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 5
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น.
หัวเรื่อง การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น (Primal Empathy) และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathic
Accuracy)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกรับรู้อารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจผู้อื่ น สามารถเข้ า ใจในความคิด อารมณ์ ความ
ปรารถนา ของตนเองและผู้อื่น
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างการรับรู้ อารมณ์ของผู้อื่น (Primal Empathy) และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(Empathic Accuracy) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group
Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ เทคนิคคิด-รู้สกึ (Think-Feel Technique)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย เป็ น
การสร้ างความคุ้นเคยอันดีตอ่ กันภายในกลุม่
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผ่านมา จากนัน้
ผู้ให้ คําปรึ กษาสรุ ปเพื่อเชื่อมโยงให้ สมาชิกในกลุ่มรับรู้ อารมณ์ เบื ้องต้ นของผู้อื่น (Primal Empathy)
จากภาษาท่าทาง ทังนํ
้ ้าเสียง สีหน้ า สายตา และทําความเข้ าใจในความคิด อารมณ์ และความมุง่ หวั
นัน้ ซึง่ เป็ นการแสดงถึงการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathic Accuracy)
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครั ง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึ กษา ให้ สมาชิกสํารวจอารมณ์ตนเอง จากการวาดรู ปวงกลมแบ่งสัดส่วน
อารมณ์ของตนเอง 8 อารมณ์ ได้ แก่ กลัว โกรธ รื่ นเริ ง รังเกียจ ยอมรับ เศร้ า ประหลาดใจ คาดหวัง เป็ น
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พื ้นที่มากน้ อยตามความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่ออารมณ์กํากับไว้ และแบ่งปั นเล่าให้ สมาชิกใน
กลุม่ ฟั ง
2.2 ผู้ให้ คําปรึ กษา ใช้ เทคนิคคิด-รู้ สึก (Think-Feel Technique) เพื่อให้ สมาชิกได้
พิจารณาความคิดและความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น โดยให้ สมาชิกหลับตาเป็ นเวลา 2 นาที เพื่อให้ สมาชิกได้
พิจารณาว่า ขณะนี ต้ นเองกํ าลังคิดอะไร และกําลังรู้ สึกอย่างไร จากนัน้ เมื่อสมาชิกลืมตาขึน้ มา ให้
สมาชิกเขียนประโยคลงบนกระดาษว่า “ ขณะนี ้ฉันกําลังคิด.......... และ ขณะนี ้ฉันกําลังรู้สกึ ...........”
2.3 ผู้ให้ คําปรึกษา ถามสมาชิกถึงความคิดและความรู้ สึกที่สมาชิกเขียนลงบนกระดาษ
เพื่อให้ สมาชิกได้ สํารวจทําความรู้ จกั กับอารมณ์ ความรู้ สกึ ของตนเองที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้ เป็ นการฝึ ก
ให้ รับรู้อารมณ์ ความรู้สกึ ทีละคน
2.4 เมื่อสมาชิกแต่ละคนเล่าจบ ผู้ให้ คําปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มได้
แสดงความรู้สกึ จากเรื่ องที่สมาชิกเล่า
2.5 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกนําเสนอร่ วมกันถึงภาษาท่าทาง ได้ แก่ การแสดงออกทางสี
หน้ า แววตา การใช้ ภาษากาย นํ ้าเสียง ที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกภายในกลุม่ ในขณะที่สมาชิกแต่ละคนพูดถึ
อารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองในขณะนัน้ เป็ นการฝึ กให้ สมาชิกแสดงความสนใจผู้อื่น โดยการตังใจฟั
้ ง
ประสานสายตา ไม่ขดั จังหวะ แสดงความใส่ใจโดยใช้ ภาษาท่าทางตามความเหมาะสม เกิดการรับรู้
และเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อื่น โดยทํ าความเข้ าใจในสิ่งที่ถูกต้ องต่อ อารมณ์ ความคิด และ
ความมุ่งหวังของผู้อื่น โดยผู้ให้ คําปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มสื่อความรู้ สึกนันให้
้ เพื่อนสมาชิก
เจ้ าของเรื่ องราวได้ รับรู้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจน
สามารถนําประสบการณ์จากกลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 10.00 น.
หัวเรื่อง การรับรู้ทางสังคม (Social Cognition) และความสามารถในการเข้ าร่วมกับบุคคล
(Synchrony)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ สมาชิกรับรู้สงั คมที่อยูร่ อบตัว จนนําไปสูก่ ารปรับตัวตามสังคมได้ ถกู ต้ องเหมาะสม
2. เพื่อให้ สมาชิกสามารถรู้ และเข้ าใจกิริยาท่าทางที่อีกฝ่ ายแสดงออกมา และตอบสนองได้
อย่างเหมาะสม
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างการรับรู้ทางสังคม (Social Cognition) และความสามารถในการเข้ าร่วมกับ
บุคคล (Synchrony) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง (Reality Group
Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ กระบวนการ WDEP
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้ อยากปลีกตัวออกมา ไม่
อยากเข้ าไปใกล้ มีอะไรเกิดขึ ้นในใจ ทําให้ ตวั เรารู้สกึ อย่างไร ซึง่ เป็ นการรับรู้ทางสังคมที่เกิดขึ ้น
2.2 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกนึกถึงภาพ ว่าจะมีวิธีอยู่กบั สถานการณ์นนอย่
ั ้ างไร เป็ นการ
เพิ่มความกล้ าให้ สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมมากขึ ้น
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2.3 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ เขียนพฤติกรรมตามแบบฟอร์ ม WDEP ดังนี ้
W (Want)
ระบุพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
D (Doing) สํารวจพฤติกรรมของตนเอง
E (Evaluation) ประเมินผลพฤติกรรมของตนเอง
P (Plan)
ระบุกิจกรรมต่างๆที่วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปฏิบตั ติ ามแผนนัน้
2.4 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มเล่าถึงสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อการรับรู้ สงั คม
และการเข้ าร่วมกับบุคคลในสังคม และนําไปใช้ ในสถานการณ์จริง
2.5 ผู้ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาให้ กํ า ลัง ใจเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ม มี ค วามมั่น ใจในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมและนําไปใช้ ในสถานการณ์จริ ง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการรับรู้ ทาง
สังคมและความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทังบอกความรู
้
้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วม
โปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจนสามารถนําประสบการณ์จาก
กลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 7
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น.
หัวเรื่อง ความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation)
จุดมุ่งหมาย
เพื่ อให้ สมาชิ กในกลุ่มรู้ จักแสดงอารมณ์ ในแต่ละแบบได้ เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ (Transactional Group Counseling Theory)
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การวิเคราะห์โครงสร้ างบุคลิกภาพ (Structural Analysis)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครั ง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษาอธิ บ ายถึ ง การสื่ อ สาร โครงสร้ างบุค ลิก ภาพซึ่ง นํ า ไปสู่ก ารติด ต่ อ
สัมพันธ์ระหว่างกัน
2.2 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกกลุ่มเล่าถึงประสบการณ์ ที่ผ่านมาที่มีปัญหาเกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม เช่น กับพ่อแม่ เพื่อน หรื อบุคคลอื่นๆในสังคม
2.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มทําความเข้ าใจพฤติกรรมของตนเอง โดยใช้ เทคนิค
การถามเพื่อให้ สมาชิกได้ วิเคราะห์พฤติกรรมที่สง่ ผลต่อการติดต่อสัมพันธ์กนั ในสังคม
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2.4 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มทําความเข้ าใจสาเหตุของปั ญหา โดยให้ สมาชิก
วิเคราะห์ภาวะตัวตนตามโครงสร้ างบุคลิกภาพ ที่สง่ ผลต่อการคิด การรู้สกึ และการแสดงพฤติกรรม ซึง่
จําแนกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ สภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ สภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ สภาวะตัวตนแบบเด็ก
2.5 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มหาวิธี การแสดงออกที่ เหมาะสมกว่า โดยใช้ การ
ซักซ้ อมพฤติกรรมที่เหมาะสม ที่สมาชิกกลุ่มตระหนักได้ ผ่านการทํา Role Playing เพื่อให้ สมาชิก
ตระหนัก ถึง ความสามารถในการแสดงออกที่ เ หมาะสม เช่น หากเราพูดประโยคนี ้ คู่ส นทนาจะมี
ความรู้สกึ อย่างไร ให้ ลองคิดประโยคในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม
2.6 ในขณะที่สมาชิกแต่ละคนกําลังเล่าเรื่ อง ผู้ให้ คําปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆ
ในกลุม่ ได้ แสดงความรู้สกึ จากเรื่ องที่สมาชิกเล่า
2.7 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ กําลังใจสมาชิกกลุม่ ในการเปลี่ยนแปลงตนเองในสถานการณ์จริง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการรับรู้ ทาง
สังคมและความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทังบอกความรู
้
้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วม
โปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจนสามารถนําประสบการณ์จาก
กลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 8
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 10.00 น.
หัวเรื่อง ความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ รู้จกั แสดงตนเองเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ใกล้ ชิดสนิทสนมกับ
ผู้อื่น
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ (Transactional Group Counseling Theory)
เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ เวลา (Structuring Time Analysis)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครั ง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาอธิบายถึงรู ปแบบการใช้ เวลา (Structuring Time Analysis) ซึ่ง
นํ าไปสู่การติดต่อสัม พัน ธ์ ร ะหว่างกัน ซึ่งมี 6 ประเภท ตามทฤษฎี การให้ คํา ปรึ กษาแบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพ (Transactional Group Counseling Theory) ได้ แก่
2.1.1 แบบหลีกเลี่ยง (Withdrawal) หมายถึง การใช้ เวลาแบบไม่ย่งุ เกี่ยวกับผู้อื่น
หลีกเลี่ยงการสัมพันธ์กบั ผู้อื่น หากหลีกเลี่ยงมากเกินไป อาจเปล่าเปลี่ยวและเป็ นโรคซึมเศร้ าได้
2.1.2 แบบพิธีการ (Rituals) หมายถึง การใช้ เวลาที่รูปแบบการสนทนาเป็ นแบบ
ผิวเผิน ทักทายด้ วยมารยาท เป็ นต้ น
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2.1.3 แบบเวลาว่าง (Pastimes) หมายถึง การใช้ เวลาที่เนื ้อหาการสนทนาเป็ นแบบ
ฆ่าเวลา พูดคุยเรื่ องทัว่ ๆไป
2.1.4 แบบกิจกรรม (Activities) หมายถึง การใช้ เวลาโดยการติดต่อกันเรื่ องงาน
ไม่ใช่เป็ นแบบเรื่ องส่วนตัว
2.1.5 แบบเกม (Games) หมายถึง การใช้ เวลาที่ระดับการสื่อสารเป็ นเรื่ องอารมณ์
และแรงจูงใจ สัมพันธ์กนั แบบที่ทําให้ ได้ รับความทุกข์ทางจิตใจ
2.1.6 แบบใกล้ ชิด (Intimacy) หมายถึง การใช้ เวลาโดยการเป็ นตัวของตัวเอง แสดง
ความจริ ง ใจต่อกัน เปิ ดเผยความรู้ สึก มี ค วามไว้ ว างใจกัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความอบอุ่น ใจ ไม่โ ดดเดี่ย ว
อ้ างว้ าง
2.2 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกกลุ่มวิเคราะห์ รูปแบบการใช้ เวลาของตนเอง และนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ตนเองต่อสมาชิกกลุม่
2.3 ผู้ให้ คํ า ปรึ ก ษาให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ม ร่ ว มกัน หาวิ ธี ก ารแสดงออกที่ เ หมาะสม โดยให้
ซักซ้ อมบทบาทสัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดกับสมาชิกกลุ่มแบบ Role Playing เพื่อให้ ได้ สมั ผัสเชิง
ความรู้สกึ กับรูปแบบสัมพันธภาพแบบใกล้ ชิดมากที่สดุ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการรับรู้ ทาง
้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วม
สังคมและความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทังบอกความรู
้
โปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจนสามารถนําประสบการณ์จาก
กลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 9
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น.
หัวเรื่อง ความสามารถในการชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล (Influence)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกในกลุ่มสามารถทําให้ บุคคลที่อยู่รอบตัว ปฏิบตั ิในทิศทางที่ตนเองต้ องการ
และมีความสามารถเจรจาต่อรองกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างความสามารถในการชี น้ ํ าพฤติก รรมของบุคคล (Influence)
ผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้ คําปรึกษาแบบวิเคราะห์สมั พันธภาพ (Transactional Group Counseling
Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึกษาอธิบายถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 3 ประเภทได้ แก่
2.1.1 การติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ ที่สอดคล้ องกัน (Complementary Transaction)
เป็ นการสื่อสารแบบถ้ อยที ถ้ อยอาศัย ได้ รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ สัมพันธภาพจึงเป็ นไป
อย่างราบรื่ น ไม่ตดิ ขัด ขัดแย้ ง มีความเชื่อใจ ไว้ วางใจกัน ก่อให้ เกิดมิตรภาพที่ดี
2.1.2 การติดต่อสื่อสารสัมพันธ์แบบขัดแย้ ง (Cross Transaction) เป็ นการสื่อสาร
ซึง่ ฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ จึงทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ไม่ร่วมมือกัน เข้ าใจผิด
กัน
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2.1.3 การติดต่อสื่อสารสัมพันธ์แบบซ่อนเร้ น (Ulterior Transaction) เป็ นการสื่อสาร
ที่ไม่ตรงไปตรงมา แสดงพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่ง แต่มีความต้ องการที่แท้ จริ งอีกอย่างหนึ่ง ซึง่ สามารถ
สังเกตได้ จากภาษาท่าทาง นํ ้าเสียง การแสดงออกทางสีหน้ า เป็ นต้ น
2.2 ผู้ให้ คําปรึ กษาชวนให้ สมาชิกกลุ่มดูว่า มีเหตุการณ์ ใดในชี วิต ที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันของเขา แล้ วส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไร คู่สนทนามี Feedback อย่างไร
และตัวสมาชิกเองรู้สกึ อย่างไร
2.3 ผู้ให้ คําปรึกษาชวนเพื่อนสมาชิกให้ ช่วยกันวิเคราะห์ว่ามีประโยคอะไรที่ทําให้ เกิดการ
สื่อสารแบบนี ้ออกไป ทําหน้ าที่เสมือนเป็ นกระจกสะท้ อนของกันและกัน ทําให้ สมาชิกผู้เล่าเรื่ องเกิดการ
เรี ยนรู้ภายในใจในเชิงประสบการณ์ของตนเองมากขึ ้น
2.4 ผู้ให้ คําปรึกษาคอยให้ คําชมเชย เมื่อสมาชิกในกลุม่ แสดงพฤติกรรมที่ถกู ต้ อง และให้
กําลังใจสมาชิกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการรับรู้ ทาง
สังคมและความสามารถในการเข้ าร่ วมกับบุคคล ที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทังบอกความรู
้
้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วม
โปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจนสามารถนําประสบการณ์จาก
กลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 10
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น.
หัวเรื่อง ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ คิดถึงผู้อื่น และรู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเผชิญปั ญหา
เวลา 2 ชัว่ โมง
วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการ
ให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การใช้
จินตนาการ (Fantasy Approaches)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกกลุ่มหลับตาเป็ นเวลา 3 นาทีเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มมีสมาธิใน
การเข้ าร่วมกลุม่
2.2 ในขณะที่ สมาชิ กในกลุ่มหลับตา ผู้ให้ คํา ปรึ กษาให้ สมาชิ กจิ นตนาการ (Fantasy
Approaches) ถึงเหตุการณ์ ในชีวิตที่เคยได้ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยชวนให้ นึกถึงวันที่เกิดขึ ้นวันนัน้ ว่า
ตนเองทําอะไร รู้ สึกอย่างไร มีใครอยู่ในเหตุการณ์ นนั ้ บ้ าง มีใครพูดอะไรกับเราบ้ าง บทสนทนาเป็ น
อย่างไร เราแสดงสีหน้ าอย่างไร
2.3 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกในกลุม่ ได้ เล่าเรื่ องให้ เพื่อนสมาชิกฟั ง
2.4 ผู้ให้ คําปรึ กษา ชวนให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่สมาชิกกลุ่มบอกเล่า
ออกมา
2.5 ผู้ให้ คําปรึกษาชี ้ให้ สมาชิกในกลุม่ เห็นถึงความสําคัญของการคํานึงถึงผู้อื่น

143
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจน
สามารถนําประสบการณ์จากกลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ การบ้ าน โดยให้ สมาชิกได้ ทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็ น
เรื่ องใกล้ ๆ ตัวที่สามารถทําได้ ภายใน 1 วัน โดยให้ บนั ทึกลงในสมุดว่าได้ ช่วยเหลือใคร ในเรื่ องอะไรบ้ าง
3.3 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 11
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 10.00 น.
หัวเรื่อง ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern)
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ คิดถึงผู้อื่น และรู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเผชิญปั ญหา
เวลา

2 ชัว่ โมง

วิธีดาํ เนินการ
ในการเสริ มสร้ างความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern) ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการ
ให้ คําปรึ กษาแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ การใช้
จินตนาการ (Fantasy Approaches)
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึกษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุม่ และสอบถามถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเล็กน้ อย
1.2 ให้ สมาชิกช่วยกันทบทวนเรื่ องที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครัง้ ที่ผา่ นมา
1.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครั ง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึกษาติดตามผลจากการให้ การบ้ าน สมาชิกในกลุม่ จากครัง้ ที่ผ่านมา ซึง่ ให้
สมาชิกได้ ไปทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องใกล้ ๆตัวที่สามารถทําได้ ภายใน 1 วัน โดยให้
สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้ เล่าประสบการณ์การช่วยเหลือผู้อื่น ว่าได้ ช่วยเหลือใคร เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
เป็ นอย่างไร บุคคลที่เราได้ เข้ าไปช่วยเหลือมีพฤติกรรมตอบสนองอย่างไร ตัวสมาชิกมีความรู้ สึกใด
เกิดขึ ้นบ้ าง
2.2 ผู้ให้ คําปรึ กษา ชวนให้ สมาชิกกลุ่มเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวที่สมาชิกกลุ่มบอกเล่า
ออกมา
2.3 ผู้ให้ คําปรึกษาคอยให้ คําชมเชย เมื่อสมาชิกในกลุม่ มีการแสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงการ
คํานึงถึงผู้อื่น
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2.4 ผู้ให้ คําปรึกษาชี ้ให้ สมาชิกในกลุม่ เห็นถึงความสําคัญของการคํานึงถึงผู้อื่น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกแต่ละคน ช่วยกันสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้ คยุ กัน พร้ อมทัง้
บอกความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ นี ้ รวมทังบอกว่
้
าตนเองได้ รับอะไรจากกลุม่ บ้ าง ตลอดจน
สามารถนําประสบการณ์จากกลุม่ ไปใช้ นอกกลุม่ ได้ อย่างไร
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมประเด็นในการพูดคุย ให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ และนัดหมาย
การให้ คําปรึกษาในครัง้ ถัดไป
การประเมินผล
1. ผู้วิจยั สังเกตจากความตังใจและการมี
้
สว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินผลจากการสรุปประเด็นสําคัญของผู้รับคําปรึกษา
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โปรแกรมการให้ คาํ ปรึกษากลุ่ม
การเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม
ครั ง้ ที่ 12
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น.
หัวเรื่อง การยุตกิ ารให้ คําปรึกษา
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสรุปภาพรวมของโปรแกรมในการเสริ มสร้ างความฉลาดทางสังคมของวัยรุ่น
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุม่ ได้ แสดงความรู้สกึ ต่อการเข้ าร่วมโปรแกรมครัง้ นี ้
3. เพื่อประเมินผลการเข้ าร่วมโปรแกรม
เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
วิธีดาํ เนินการ
ในการยุติการให้ คําปรึ กษา ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการให้ คําปรึ กษาแบบเผชิญความจริ ง
(Reality Group Counseling Theory) เทคนิคที่ใช้ ได้ แก่ เทคนิค WDEP
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาํ ปรึกษา
1.1 ผู้ให้ คําปรึ กษากล่าวทักทายสมาชิกในกลุ่ม และซักถามถึงการฝึ กอบรมที่ผ่านมา
ทังหมด
้
11 ครัง้
1.2 ผู้ให้ คําปรึกษาถามถึงสมาชิกในกลุ่มในการนําความรู้ ความสามารถที่ได้ รับจากการ
เข้ าร่วมโปรแกรม ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
1.3 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ กําลังใจสมาชิกในกลุม่ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในการนําความฉลาด
ทางสังคมไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
1.4 ผู้ให้ คําปรึ กษาบอกถึงจุดประสงค์ของการให้ คําปรึ กษาในครัง้ นีใ้ ห้ สมาชิกในกลุ่ม
ทราบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดําเนินการให้ คาํ ปรึกษา
2.1 ผู้ให้ คําปรึกษาทบทวนการเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคม ตามองค์ประกอบ ได้ แก่
2.1.1 การตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) ได้ แก่ การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น
(Primal Empathy) การให้ ความสนใจผู้อื่น (Attunement) การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathic
Accuracy) การรับรู้ทางสังคม (Social Cognition)
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2.1.2 การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social Facility) ได้ แก่ ความสามารถในการเข้ า
ร่วมกับบุคคล (Synchrony) ความสามารถในการแสดงตนเอง (Self – Presentation) ความสามารถใน
การชี ้นําพฤติกรรมของบุคคล (Influence) ความสามารถในการคํานึงถึงผู้อื่น (Concern)
2.2 ผู้ให้ คําปรึกษาชวนให้ สมาชิกในกลุม่ วิเคราะห์ตนเองตามเทคนิค WDEP ว่าต้ องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในเรื่ องใด โดยเขียนลงในสมุด ดังนี ้
W (Want)
ระบุพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
D (Doing) สํารวจพฤติกรรมของตนเอง
E (Evaluation) ประเมินผลพฤติกรรมของตนเอง
P (Plan)
ระบุกิจกรรมต่างๆที่วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปฏิบตั ติ ามแผนนัน้
ซึง่ เป็ นการนําความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนรู้เรื่ องความฉลาดทางสังคมมาใช้
2.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาชวนให้ สมาชิ กในกลุ่มใคร่ ครวญว่า ตลอดเวลาที่ เข้ ากลุ่ม ได้ หรื อ
เรี ยนรู้ อะไรเกี่ ยวกับความฉลาดทางสังคมบ้ าง และจะนําสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปพัฒนาตนเองให้ ดีขึน้ เมื่อ
สิ ้นสุดการเข้ าร่วมโปรแกรมอย่างไร โดยเขียนลงในสมุดที่กําหนดให้
2.4 ผู้ให้ คําปรึกษาให้ สมาชิกเล่าเรื่ องราวให้ กบั เพื่อนสมาชิกฟั ง เกี่ยวกับเรื่ องราวที่ตนเอง
ได้ เขียนลงในสมุด
2.5 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ กําลังใจสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ สมาชิกเกิ ดความมั่นใจในการนํ า
ทักษะต่างๆ ไปใช้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาํ ปรึกษา
3.1 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มเขียนจดหมายถึงสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม โดยแจก
กระดาษ A4 คนละ 1 ชุด (7 ใบ) โดยให้ เขียนคุณลักษณะที่ดีที่ได้ พบจากเพื่อนสมาชิก และลงชื่อกํากับ
เขียนให้ ครบทุกคน เมื่อเขียนเสร็ จแล้ วให้ นํามามอบให้ กบั ผู้ให้ คําปรึกษา
3.2 ผู้ให้ คําปรึกษานําจดหมายใส่ซองและส่งให้ สมาชิกแต่ละคน
3.3 ผู้ให้ คําปรึ กษาให้ สมาชิกในกลุ่มตอบแบบวัดความฉลาดทางสังคม และแบบวัด
ภาวะซึมเศร้ า
การประเมินผล
1. ผู้วิ จัย สัง เกตจากความตัง้ ใจ การมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น การสะท้ อ น
ความคิด ความรู้ สึก และพฤติก รรมของสมาชิ ก ในกลุ่ม ที่ มี ต่อตนเอง และผู้อื่น รวมทัง้ ที่ มี ต่อผู้ใ ห้
คําปรึกษาในการให้ คําปรึกษา
2. ผลการวัดแบบวัดความฉลาดทางสังคม และแบบวัดภาวะซึมเศร้ า

ประวัตยิ ่ อผ้ ูวจิ ัย
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