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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรึก ษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อความทนทานทางจิตใจและทดสอบผลการ
พัฒนาความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือนัก เรีย นชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย โรงเรีย นเมืองพัทยา 11 จานวน
12 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความทนทานทางจิตใจ
48 ข้อ และโปรแกรมการปรึ ก ษากลุ่ ม ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมทางปั ญ ญา โดยมี
แผนการทดลองแบบวัดซ้าเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองและติดตามผลการทดลอง
ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พฤติก รรมทางปัญญาที่ ส่ งผลในการพัฒนาความทนทานทางจิตใจของนัก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ และผลการทดลอง พบว่า โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตาม
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ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาความทนทานทางจิตใจอย่างมาก
ด้วยค่าอิทธิพลขนาดใหญ่ (Effect size 0.600) ตามการแปรค่าขนาดอิทธิพลของ
Cohen นอกจากนี้ ก ารเปรี ย บเทีย บระหว่ างกลุ่มตั วอย่ าง พบว่า กลุ่ มทดลองมี
คะแนนความทนทานทางจิตใจมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ในระยะติดตามผลการทดลอง
คาสาคัญ: ความทนทานทางจิตใจ การปรึกษากลุ่มทฤษฎีตามพฤติกรรมทางปัญญา
Abstract
The purposes of this research were to develop a cognitive
behavioral group counseling program to improve mental toughness of
high school students and to also test its effectiveness in achieving the
result. The sample consisted of 12 high school students of Pattaya City
11 School, Thailand. The research instruments included a 48 item
Mental Toughness Questionnaire and the cognitive behavioral group
counseling program. Through repeated measure design, the result data
were analyzed by descriptive statistical analysis and multivariate
analysis.
The results indicated that the cognitive behavioral group
counseling program can be developed and made effective in improving
mental toughness of high school students with positive increase by
Cohen’s Large scale effect ES 0.600 ( 95% CI [-26.176 to -8.24]). The
mean difference of mental toughness score between samples showed
that total mental toughness scores of experimental group was
significantly higher than of control group at p < .05 during following up
period.
Keywords: Mental toughness, Cognitive behavioral group counseling
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บทนา
จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยพบว่า ประเทศกาลังจะเข้าสู่ยุค
ขาดดุลการทดแทนแรงงานหรือสังคมคนชรา ซึ่งมีความจาเป็นที่เยาวชนยุคใหม่
ต้องมีประสิทธิภาพในการทางานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเยาวชนในประเทศไทยกลับ
ประสบปัญหาภาวะพึ่งพิงและขาดการกระตุ้นในการดูแลตนเอง (Supajate, 2012)
อาจสั ง เกตได้ จ ากเยาวชนส่ ว นใหญ่ มั ก อยู่ กั บ ครอบครั ว จนกระทั่ ง เรี ย นจบ
ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลั ย (15-24 ปี ) หรื อ แม้ จ ะเข้ า สู่ สั งคมการท างาน
แล้วแต่ยังคงต้องพึ่งพิงครอบครัวต่อ เยาวชนกลุ่มนี้มักมีปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการเวลา การเข้าสังคมอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการใช้ความรุนแรง ทาให้ การ
ปรับตัวให้สอดคล้องกั บการเปลี่ย นแปลงของสังคมได้ก ลายเป็นหลัก การสาคัญ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเยาวชนด้ า นการแสดง
ขี ด ความสามารถที่ แ ท้ จ ริ ง อย่ า งเต็ ม ที่ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ นั้ น (Clough &
Strycharczyk, 2014)
ความทนทานทางจิตใจเป็นรูปแบบการแสดงออกที่มีการศึกษาวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาและการทหารเพื่อพัฒนาความสามารถทางจิตใจ
ให้ ร องรั บ ความเครี ย ดกั บ ความวิ ต กกั ง วลจากภายนอกได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
สามารถรักษาระดับความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจกรรมภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง
จนบรรลุเป้าหมาย (Clough & Strycharczyk, 2014) ด้วยบริบทเดีย วกันนี้ทาให้
เริ่มมีการขยายขอบเขตการวิจัยเข้าสู่เยาวชนและพนักงานในองค์กร (Guillén &
Laborde, 2014) เนื่ อ งจากการด าเนิ น ชี วิ ต มี ก ารก าหนดเป้ า หมายและพบเจอ
อุปสรรคในสภาวะที่กดดันเช่นกัน การศึกษาความทนทานทางจิตใจภายใต้บริบท
ของเยาวชนนี้ Peter Clough ได้แบ่งความหมายเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความท้าทาย
(Challenge) หมายถึง การแสดงออกต่อปัญหาด้วยความต้องการเผชิญหน้าในการ
แก้ ไ ขปั ญ หา ความยึ ด มั่ น (Commitment) หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง ความ
พยายามในการรั ก ษาสั ญ ญาที่ ต นได้ ใ ห้ ไ ว้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ การควบคุ ม (Control)
หมายถึ ง การแสดงออกต่ อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ส ติ และ ความมั่ น ใจ
(Confidence) หมายถึง การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นผู้นา
ตลอดจนทั ก ษะทางสั ง คม งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความทนทานทางจิ ต ใจ
ในต่างประเทศ พบว่า ส่งผลต่อชีวิตประจาวันในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจาวัน (Nicholls, Polman, Levy, & Backhouse, 2008) ด้าน
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การลดระดับความวิตกกังวล (Stamp et al., 2015) ด้านการฟื้นฟูสุขภาพจิตจาก
ประสบการณ์ ที่ เ ลวร้ า ย (Dewhurst, Anderson, Cotter, Crust, & Clough,
2012) และด้ านการเข้ าสั งคมกั บการท างานเป็ นกลุ่ม (Tahmasebi boroujeni,
Mirheydari, Kaviri, & Shahhosseini, 2012) ซึ่งพบว่า ผู้ที่มีระดับความทนทาน
ทางจิตใจที่สูงไม่กังวลใจหรือกลัวที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและทาให้เกิดความ
มีสุขภาพจิ ตที่ดี ตามมา สามารถฟื้ นตัว จากวงจรความคิด ลบและประสบการณ์
ที่เลวร้ายได้รวดเร็วกว่า โดยการเริ่ม เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เปลี่ยนมุมมอง
ความคิดตนเองและกระตุ้นความสนใจในเป้าหมายใหม่พร้อมป้องกั นการราลึก
ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และมีความกล้าในการเสนอความคิดเห็นของตนเอง
สู่สาธารณะ ไม่วิตกกังวลกับความผิดพลาดและสนับสนุนการทางานกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดว่าหากเยาวชนได้รับการพัฒนาความทนทานทางจิตใจ
จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเพื่อเข้ าสู่สังคมและแสดงศัก ยภาพของพวกเขา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความทนทานทางจิ ต ใจสามารถส่ ง เสริ ม ด้ ว ยโปรแกรมที่ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงแนวความคิดและเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ใหม่ ผ่านทางการปฏิบัติ
(Clough & Strycharczyk, 2014) การพัฒนาความทนทานทางจิตใจจึงไม่ใช่การ
สอน แต่เป็นการให้แนวทางเพื่อส่งเสริมผ่านประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเอง โดย
มุ่งเน้นในเป้าหมายและพยายามอย่างมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อที่จะไปให้
ถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งเหมาะสมกับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
ทางปั ญ ญา (Cognitive Behavioral Group Counseling) ที่ เ ป็ น การรวบรวม
แนวความคิดของทฤษฎีพฤติก รรมนิยมกั บกระบวนการคิดที่เป็นระบบและเน้น
ให้ผู้ปฏิบัติพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ผู้วิจัยมีความสนใจในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความทนทานทาง
จิตใจในตัวนักเรียนที่ถือว่าเป็นเยาวชนยุคใหม่ โดยการประยุกต์การปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา เนื่องจากแนวความคิดของทฤษฎีเน้นการปฏิบัติ
และเป็นกิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกับช่วงอายุและบริบทของนักเรียน ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒ นาตนเอง เรี ย นรู้ ด้ า นการควบคุม ชี วิต ของตนเอง กระตุ้ น ให้เ กิ ดความ
ท้าทาย มุ่งเน้นให้มีความมั่นใจในความเป็นตัวเอง และมีการพัฒนาความสัมพันธ์
กับผู้อื่นอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต
ทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาว โดยงานวิ จั ย มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและทดสอบ
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โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อความทนทาน
ทางจิตใจ
วิธีการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร คือ นัก เรีย นชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรีย น
เมืองพัทยา 11 จานวน 127 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
เมืองพัทยา 11 เกณฑ์การคัดเลือกที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ ต่ากว่าที่ 25 ด้วยแบบทดสอบ
ความทนทานทางจิตใจ 48 ข้อ ทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
และสุ่ ม การเข้ า กลุ่ ม (Random Assignment) เพื่ อ แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ทดลอง 6 คน
เข้าการปรึกษากลุ่มตามโปรแกรมและกลุ่มควบคุม 6 คน ที่ไม่เข้าการปรึกษากลุ่ม
เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบ
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตั ว แปรทดลอง คื อ การปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญา
3.2 ตัวแปรผล คือ ความทนทานทางจิตใจ
3.3 ระยะเวลาการวัดผล ได้แก่ การวัดผลก่อนการทดลอง การ
วัดผลหลังการทดลอง และการวัดผลติดตามผลการทดลอง
แบบแผนงานวิจัย
แบบแผนงานวิจั ย ครั้ง นี้เป็น การวัดและประเมิน ผลแบบการวัดซ้ า
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการปรึกษาตามโปรแกรมและกลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับ
การปรึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1. ก่ อ นการทดลอง เป็ น จุ ด เริ่ ม การวิ จั ย กลุ่ ม ตั ว อย่ า งถื อ เป็ น กลุ่ ม
เดี ย วกั น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ใกล้ เ คี ย งกั น จากนั้ น ท าการสุ่ ม แบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ เข้ า รั บ
การปรึกษา
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2. หลังการทดลอง ดาเนินการเฉพาะกลุ่มทดลองที่เข้ารับการปรึกษา
กลุ่มตามโปรแกรมและวัดผลความทนทานทางจิตใจพร้อมกันทั้งสองกลุ่มเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรม
3. ติดตามผลการทดลอง เว้นระยะการทดลองเป็นเวลา 1 เดือนหลัง
การวัดผลหลังการทดลอง เพื่อติดตามระดับความทนทานทางจิตใจของทั้งสองกลุ่ม
Table 1 Illustrate the repetitive research method plan
Group
Before
After
Follow up
treatment treatment
Experimental S1, S2,
S1, S2, S3, S1, S2, S3, S4, S5, S6
group
S3, S4,
S4, S5, S6
S5, S6
Control
S7, S8,
S7, S8, S9, S7, S8, S9, S10, S11, S12
group
S9, S10,
S10, S11,
S11, S12 S12
S = Subject (S1 means Subject number 1)
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชิน้
1. แบบสอบถามความทนทานทางจิตใจ โดยเป็นแบบสอบถามจาก
ต่างประเทศ มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 48 ข้อ
โดยมีขั้นตอนในการเตรียมเครื่องมือดังนี้
1.1 ผู้วิจัยติดต่อเจ้าของแบบสอบถามเพื่อขออนุญาตการใช้งาน
แบบสอบถามความทนทานทางจิตใจและดาเนินการแปลแบบสอบถามเป็นฉบับ
ภาษาไทย
1.2 ผู้ วิ จั ย หาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามฉบับภาษาไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่อยู่ในสายงานวิชาการ
วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ทาการประเมิน และคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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(Index of Item Objective Congruence: IOC) พร้อมทั้งปรับข้อคาถามให้มีค่ า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.50 ถึง 1.00 ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3 ผู้ วิ จั ย ทดสอบแบบสอบถามฉบั บ ภาษาไทยกั บ โรงเรี ย น
ใกล้ เ คี ย ง (Tryout) กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจ านวน 281 คน
เพื่ อทดสอบความเชื่อ มั่ นโดยใช้ สูต รสั ม ประสิท ธิ์ แอลฟา (α-Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) และค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามทั้งฉบับ พบว่า
มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .87 และค่าอานาจจาแนกอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.5
2. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา โดย
ประกอบไปด้ ว ยการปรึ ก ษาทั้ ง หมด 11 ครั้ ง ครั้ ง ละ 60-90 นาที เป็ น เวลา
6 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลดังนี้
2.1 ผู้วิจัยศึกษาและทาความเข้าใจนิยามและองค์ประกอบ การวัด
การตี ค วามและพัฒ นาความทนทานทางจิต ใจของเยาวชนของ Peter Clough
(Clough & Strycharczyk, 2014) และการปรึ ก ษากลุ่ ม ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรม
ทางปัญญา
2.2 ผู้วิจัย ดาเนินการออกแบบโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม โดยนาผล
ของแบบสอบถามของกลุ่มทดลองมาทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการที่ใช้ให้
เหมาะสม โปรแกรมการปรึกษาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงเริ่มการปรึกษากลุ่ม
ช่วงแสดงความคิด ในการปรึก ษา ช่ วงกระตุ้ นให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง และช่ว ง
ประเมินและพัฒนาตนเอง รวมเป็นการปรึกษากลุ่มทั้งสิ้น 11 ครั้ง
2.3 ผู้วิจัย นาเสนอโปรแกรมการปรึก ษากลุ่มเพื่อขอความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานวิชาการปรึกษา 2 ท่าน และจิตแพทย์ 1 ท่าน โดยปรับตาม
ให้ เ ห็ น พร้ อ งกั น ทั้ ง หมดก่ อนน าโปรแกรมการปรึ ก ษาไปใช้ ท ดลอง ตามตาราง
โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
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Table 2 Illustrate the topics and method in group counseling
ช่วงที่ 1 การเริ่มต้นการปรึกษากลุ่ม
ครั้งที่ 1: ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มและ
อธิบายวิธีการดาเนินการทดลอง

วิธีการที่ใช้ในโปรแกรมการปรึกษา
-เล่นเกมส์แนะนาตนเอง, ทาเป็น
ตัวอย่าง, สนับสนุนผลักดันในการร่วม
กิจกรรม, ให้กาลังใจ และล้อมวงทา
กลุ่มสนทนา

ครั้งที่ 2: เสริมสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แนวความคิด

-ทาการตกลงรักษาความลับ, เล่นเกมส์
เล่าเรื่องส่วนตัว, ล้อมวงสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “ถ้าเป็น
เราจะทาอย่างไร” เป็นยกกรณีศึกษา

ช่วงที่ 2 การแสดงความคิดในการปรึกษากลุ่ม
ครั้งที่ 3: แนะนาทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

-ล้อมวงสนทนาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรม ความคิด และ
อารมณ์
-สนับสนุนให้ยกกรณีศึกษาของตนเอง,
ทาเป็นตัวอย่าง, ปรบมือให้กาลังใจ

ครั้งที่ 4: เข้าใจความคิดอัตโนมัติ

-เล่นเกมส์เพื่อหาสิ่งที่ทาโดยไม่คิด,
ศึกษาพฤติกรรมของตัวเอง
-สนทนาและเล่าเรื่องโดยมีการเสนอ
ตัวเองเพื่อเล่ากรณีศึกษาของตนเอง

ครั้งที่ 5: ควบคุมความคิดและควบคุมอารมณ์

-ยกกรณีศึกษา “ถ้าเป็นเราจะทา
อย่างไร” และให้เจ้าของเรื่องอธิบาย
ความคิดและความรู้สึกของตนกับกลุ่ม
-สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดในการ
เข้าใจตนเอง
-ให้การบ้านเพื่อลองสะท้อนความคิด
ของตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น
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Table 2 Illustrate the topics and method in group counseling (Continue)
ครั้งที่ 6: เข้าใจความคิดและอารมณ์ของผู้อื่น

ช่วงที่ 3 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 7: การผ่อนคลายและวิธีการผ่อนคลาย

-ล้อมวงสนทนาตามกรณีตัวอย่างจาก
การบ้าน, สนับสนุนให้สังเกตพฤติกรรม
ตัวเองที่แสดงออกตามการกระทาของ
ผู้อื่น, รับคาแนะนากลุ่ม

-ล้อมวงสนทนาและทดลองการ
ตอบสนองของร่างกายตามอารมณ์
-ให้ปฏิบัติตามหลักการผ่อนคลายตาม
วิธีต่าง ๆ และทดลองวิธีที่เหมาะสม

ครั้งที่ 8: การฝึกเตรียมรับมือกับปัญหา

-ล้อมวงสนทนาเรื่องการเข้าใจเป้าหมาย
การแก้ไขปัญหาและการวางแผนเพื่อ
เป้าหมายอย่างง่าย, ทากลุ่มสนับสนุน
-ให้การบ้านเรื่อง “เป้าหมายชีวิต”

ครั้งที่ 9: การใช้ตัวแบบในการดาเนินชีวิต

-อาสาสมัครกรณีศึกษาเพื่อล้อมวง
สนทนาเรื่อง “เป้าหมายชีวิต”
-ร่วมกันหาและวิเคราะห์พฤติกรรมตัว
แบบที่สามารถบรรลุกรณีศึกษาได้
-ให้การบ้านเพื่อกาหนดพฤติกรรมพึง
ประสงค์

ครั้งที่ 10: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

-อภิปรายพฤติกรรมพึงประสงค์ของแต่
ละคน
-ล้อมวงสนทนาเรื่องการเปลี่ยน
พฤติกรรม
-ทาสัญญากลุ่มเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมพึง
ประสงค์/เป้าหมาย, ทากลุ่มสนับสนุน
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Table 2 Illustrate the topics and method in group counseling (Continue)
ช่วงที่ 4 การประเมินและพัฒนาตนเอง
ครั้งที่ 11: สรุปผลการทากลุ่ม ปัจฉิมนิเทศ และเก็บ
ข้อมูลหลังการทดลอง

-ล้อมวงสนทนาทบทวนเนื้อหา, เปิดรับ
ความเห็นกลุ่ม
-ทาสัญญากลุ่มในการช่วยเหลือและ
ช่วยสะท้อนพฤติกรรมซึ่งกันและกัน
-ทาแบบทดสอบหลังการทดลอง

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ จั ด อยู่ ใ นรู ป แบบงานวิ จั ย เชิ ง ทดลอง ( Experimental
Research) โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมสาหรับการวิจัย ศึกษานิยามและ
องค์ประกอบของตัวแปร การเตรียมเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การขออนุ ญ าตเพื่ อ ด าเนิ น การวิ จั ย การเก็ บ ข้ อ มู ล การระบุ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งและ
การขออนุญาตในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลและระบุ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้
1.1 ผู้วิ จั ย น าเสนอและสอบถามโรงเรี ย นที่ สนใจการพั ฒ นาความ
ทนทานทางจิตใจผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรีย น โดยได้รับการตอบรับจาก
โรงเรียนเมืองพัทยา 11
1.2 ผู้วิจัยติดต่อและขออนุญาตจากทางโรงเรียนเพื่อทาการเก็บข้อมูล
ประชากรและทาการวัดผลความทนทานทางจิตใจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระบุ
กลุ่มตัวอย่างและเป็นข้อมูลฐานก่อนการทดลอง โดยมีกลุ่มประชากรเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวนทั้งสิ้น 127 คน
1.3 ผู้ วิ จั ย ระบุ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยอ้ า งอิ ง ระดั บ ผลรวมคะแนน
ตามแบบสอบถาม และคั ด กลุ่ม ที่ มี ค วามทนทานทางจิ ต ใจรวมต่ าที่สุ ด ที่ ร ะดั บ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เป็นจานวน 32 คน
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1.4 ผู้วิจัยส่งจดหมายขออนุญาตเพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย และ
ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มจากอาสาสมัครทั้งสิ้น 12 ราย
1.5 ผู้วิจัยทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มจัด
กลุ่ ม (Random Assignment) และสุ่ ม กลุ่ ม ทดลอง (Random Treatment) จน
ได้กลุ่มทดลอง 6 คนและกลุ่มควบคุม 6 คน
ขั้นตอนที่ 2 การเริ่มทาการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 12 คนของโรงเรียน
เมืองพัทยา 11
2.1 ผู้ วิ จั ย เริ่ ม การวิ จั ย โดยนั ด ปฐมนิ เ ทศกั บ กลุ่ ม ทดลองและ
ดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยวันเวลาเป็นไปตามความสะดวก
และเหมาะสมกับกลุ่มทดลอง รวมเป็นเวลา 6 สัปดาห์
2.2 ผู้วิจัยนัดกลุ่มทดลองพร้อมทั้งกลุ่มควบคุมในครั้งที่ 11 เพื่อปัจฉิม
นิเทศและทาแบบทดสอบความทนทานทางจิตใจหลังการทดลอง
2.3 ผู้ วิ จั ย นั ด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 12 คนเพื่ อ ท าแบบทดสอบความ
ทนทานทางจิตใจในระยะติดตามผลการทดลอง หลังจากการเก็บข้อมูลหลังการ
ทดลองเป็นเวลา 1 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
1. ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายของผลการทดลอง
2. ผู้วิจัยนาเสนอผลการทดลองพร้อมทั้งอภิปรายผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์สมมติฐานการทดลองผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ที่กาหนดนัยสาคัญที่ระดับ .05 และมีการวิเคราะห์ดังนี้
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความทนทาน
ทางจิตใจระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติทดสอบค่า F (F-test) ในระยะก่ อนการ
ทดลอง ระยะหลั ง การทดลองและติ ด ตามผล และประเมิน ความแตกต่า งของ
ค่าเฉลี่ยอันเนื่องจากโปรแกรมการปรึกษาและช่วงเวลาในการประเมิน โดยใช้การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบสองทางชนิ ด วั ด ซ้ า ( Two-way Analysis of
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Variance with Repeated Measures) แล้วจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี
ของ Bonferroni
2. การทดสอบผลของโปรแกรมการปรึ ก ษากลุ่ ม ตามทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญาต่อระดับคะแนนความทนทานทางจิตใจด้วยการทดสอบค่า
อิ ท ธิ พ ล (Partial Eta2) และช่ ว งความเชื่ อ มั่ น ของค่ า สถิ ติ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Confidence interval) ของโปรแกรม โดยการประเมินค่าอิทธิพล (Partial Eta2)
ตามค่าแนะนาของ Cohen สาหรับสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression)
ผลการวิจัย
1. สามารถสร้างโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทาง
ปัญญาให้สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาความทนทานทางจิตใจได้ โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อจากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิทั้ ง 3 ท่ าน และมีผ ลการทดสอบ
โปรแกรมตามผลการวิจัยในหัวข้อถัดไป
2. ผลของการใช้ โ ปรแกรมการปรึ ก ษากลุ่ ม ตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรม
ทางปัญญาต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
สรุปได้ดังนี้
2.1 นักเรียนในกลุ่มทดลองมีระดับความทนทานทางจิตใจแตกต่างจาก
นักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ด้วยค่าอิทธิพลขนาดใหญ่
(Partial Eta2 = 0.498)
Table 3 Illustrate the variance of the variables of the experiment
Source
Between subjects
Groups
Error
Within subjects
Times
Times
x Groups
Error (Times)

Type III
Sum of
squares

df

Mean
square

F

Sig.

Partial
Eta2

1393.778
1406.556

1
10

1393.778
140.656

9.909*

.010

.498

307.167
395.056

2
2

153.583
197.528

1.759
2.262

.198
.130

.150
.184

1746.444

20

87.322

*p < .05
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โปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ออกแบบ
ไว้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง การ
ควบคุมอารมณ์ การจัดการกับความวิตกกังวล การทดสอบความเชื่ออัตโนมัติและ
การปรับเปลี่ยนมุมมองความเชื่ออัตโนมัติ ทักษะเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การเผชิญหน้ากับปัญหา (Chachrit, 2014) พฤติกรรมความมี
วิ นั ย ในตนเองและความสามารถในการเผชิ ญ และฟั น ฝ่ า อุ ป สรรค (Anugoon,
2013) ก ากั บตนเองในการเรียน (Dusadee, 2012) การพัฒนาทัก ษะทางสังคม
(Kongkam, 2010.) การควบคุมตนเอง (Nitaya, 2003) และความวิตกกังวลในการ
ดาเนินชีวิต (Terri L. Barrera et al, 2015) ซึ่งจัดว่าเป็นองค์ประกอบอย่างกว้าง
ๆ ของความทนทานทางจิตใจ จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาสามารถพัฒนาความทนทานทางจิตใจของนักเรียน
ได้อย่างเป็นผล
2.2 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ในช่วงระยะ
ติดตามผลการทดลอง
Table 4 Compare the differences between groups each time
Source
Before Between
treatment groups
Error
After
Between
treatment groups
Error
Follow up Between
groups
Error

Type III
Sum of
squares
36.750

df
1

Mean
square
36.750

F
3.528

Sig.
.090

104.167
630.750

10
1

10.417
630.750

3.783

.080

1667.500
1121.333

10
1

166.750
1121.333

8.118*

.017

1381.333

10

138.133

*p < .05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ในช่ว งหลั งจากการเข้า ร่วมการปรึ ก ษากลุ่ ม
ความทนทานทางจิตใจของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง
กันมากขึ้น และในระยะติดตามผลนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความ
ทนทานทางจิ ตใจแตกต่า งอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิ ติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกั บการ
ออกแบบโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ประสงค์ให้
ผู้รับการปรึกษามีความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถการควบคุมตนเอง
ได้ (Nitaya, 2003)
2.3 การเปรี ย บเที ย บรายคู่ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลาทดลองภายในกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนความทนทานทางจิตใจอย่าง
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ในช่วงก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยพบ
ขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ (Partial Eta2 = 0.600) ที่ช่วงความแตกต่างของค่ากลาง
[-26.176 ถึ ง -8.24] ขณะที่ ก ลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ พ บการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติตลอดช่วงเวลาการทดลอง อย่างไรก็ตามในกลุ่มควบคุมช่วงหลัง
การทดลองและติดตามผลการทดลองพบแนวโน้มการลดลงด้ วยขนาดอิ ทธิพ ล
ขนาดปานกลาง (Partial Eta2 = 0.130) ที่ช่วงความแตกต่างของค่ากลาง [-6.926
ถึง 13.926]
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Table 5 Compare the differences within groups in each time
95%
Confidence
interval for
differencea
Mean
(I) (J) difference Std.
Partial Lower Upper
a
Group Times Times (I-J)
Error Sig. Eta2 Bound Bound
Experi- 1
2 -12.167 6.625 .126 .403 -29.198 4.864
mental
3 -13.500 4.931 .041* .600 -26.176 -.824
group
2
1 12.167 6.625 .126 .403 -4.864 29.198
3 -1.333
8.237 .878 .005 -22.507 19.840
3
1 13.500 4.931 .041* .600
.824 26.176
2
1.333 8.237 .878 .005 -19.840 22.507
Control 1
2 -1.167
3.351 .742 .024 -9.780 7.447
group
3 2.333 3.303 .511 .091 -6.158 10.824
2
1 1.167 3.351 .742 .024 -7.447 9.780
3 3.500 4.056 .428 .130 -6.926 13.926
3
1 -2.333
3.303 .511 .091 -10.824 6.158
2 -3.500
4.056 .428 .130 -13.926 6.926
*p < .05
Time: 1. Before treatment, 2. After treatment, 3. Follow up
a. Adjustment for multiple comparisons (Pairwise
comparisons): Bonferroni.
ผลจากการเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลา พบว่า ช่วงเวลาก่อนการ
ทดลองถึงหลักการทดลอง เป็นช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนความทนทานทาง
จิตใจในนักเรียนทั้งสองกลุ่ม แต่นักเรียนในกลุ่มทดลองมีค่าอิทธิพลในการเพิ่มขึ้น
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สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับหลัก ทฤษฎีที่ว่าการเปลี่ยนแปลงความทนทานทางจิตใจ
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน (Clough & Strycharczyk, 2014)
แรงกดดันจากการเรียนการสอนและประสบการณ์จากโรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความทนทานทางจิตใจ นอกจากนี้ ผลจากตารางที่ 5 ช่วง
หลั ง การทดลองจนถึ ง ระยะติ ด ตามผลการทดลองซึ่ ง เป็ น ระยะเวลา 1 เดื อ น
อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความทนทานทางจิตใจของนักเรียนใน
กลุ่ ม ทดลองเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยในขณะที่ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค ะแนนลดลง ซึ่ ง
หมายความว่ า โปรแกรมการปรึ ก ษาตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมทางปั ญ ญาส่ ง ผลให้
นักเรียนในกลุ่มทดลองสามารถพัฒนาความทนทานทางจิตใจได้ด้วยตนเอง ส่วน
นักเรียนในกลุ่มควบคุมเมื่อเข้าสู่ช่วงปิดภาคการศึกษาอาจไม่ได้เจอแรงกดดันจาก
สิ่งแวดล้อมทาให้หย่อนยานในระเบียบวินัยและกวดขันตนเองน้อยลง (Clough &
Strycharczyk, 2014) ส่งผลให้การพัฒนาความทนทานทางจิตใจไม่เป็นผล
2.4 กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาและการเก็บข้อมูลในระยะติดตามผลการทดลอง
รวมเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ผู้วิจัยได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงในด้านการแสดงออกของ
กลุ่มทดลองได้ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้
2.4.1 กรณี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ภายในกลุ่ ม ปรึ ก ษา โดย
ในระยะหลังของการปรึกษาพบว่านักเรีย นในกลุ่มทดลองทั้ง 6 คนมีส่วนรวมใน
กลุ่มทดลองมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มต้นการปรึกษาและมีความเชื่อใจจน
สามารถเล่าปั ญหาของตนเองในกลุ่ มสนทนาได้ เช่น ความวิตกกั งวลในการมา
โรงเรียนของนักเรียนหญิงที่บ้านอยู่ไกลมากจนต้องมาสายทุกวันซึ่งมัก โดนอาจารย์
และเพื่อนนักเรียนเข้าใจผิดว่าเป็น “เด็กมีปัญหา” นักเรียนกลุ่มทดลองรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนภายในกลุ่มและกล้าแสดงโต้แย้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดย
ไม่ต้องอาศัยการชี้นาให้แสดงความคิดเห็นจากผู้วิจัยและสามารถสรุปการแก้ปัญหา
ที่นักเรียนคนนี้พึงพอใจได้
2.4.2 กรณีการจัดการงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
กลุ่ ม ทดลอง หั ว ข้ อ การปรึ ก ษามั ก มี ก ารโยงปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงงาน
วิทยาศาสตร์หลาย ๆ ครั้ง ทั้งการทางานเป็นกลุ่มกับเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ การ
ไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องทาในกิจกรรม และการบริหารจัดการเวลาที่ต้องทาทั้งการบ้าน
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และกิจกรรมวิชาอื่น ๆ การแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นตัวอย่างบทสนทนากลุ่มอยู่
ในการปรึกษาครั้งที่ 8 เมื่อนักเรียนชายในกลุ่มการทดลองได้ลุกขึ้นในห้องเรียนแล้ว
ขอความร่ ว มมือ จากนัก เรี ย นชายคนอื่ น ๆ ในห้ อ งเพื่ อ ช่ วยเหลื องานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้แล้วเสร็จก่อนการสอบกลางภาค (เหตุการณ์จริงอยู่นอกโปรแกรม
การปรึกษา) ถึงแม้จะชักชวนเพื่อนมาร่วมมือกันได้ ไม่มากก็ตาม เมื่ออยู่ในกลุ่มการ
ปรึก ษานัก เรียนกลุ่มทดลองได้เล่าว่า ”ผมแค่คิดว่างานไม่เสร็จแน่ ๆ ถ้าปล่อยไว้
แบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ก็มีคนพยายามทาอยู่ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทาอะไรเลย” “ผมรู้ตัว
เลยว่าตื่นเต้นมากทั้งก่อนการพูดแหละหลังการพูด หัวใจเต้นรัวมาก” และ “ผม
มั่นใจว่าต้องถูกเพื่อน ๆ ล้อแน่ ๆ ว่าต้องการทาตัวเด่น” เป็นต้น ยิ่งการแสดงออก
ครั้ ง นี้ เ ป็ น ประสบการณ์ ค รั้ ง แรกซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การเรี ย นรู้ ค รั้ ง สาคั ญ ว่ า เด็ ก คนนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ นอกจากนี้การสะท้อนความคิดเห็นของเพื่อน ๆ
ในกลุ่มทดลองยังสามารถให้กาลังใจได้เป็นอย่างดี
2.4.3 กรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่นักเรียนในกลุ่มทดลองได้
ให้เพื่อนร่วมห้องยืมไปขับขี่เพื่อซื้อของที่นอกโรงเรียน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการ
ปรึกษาครั้งที่ 10 ตามโปรแกรมเป็นสนทนาหัวข้อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึ ง
ประสงค์ของตนเอง นักเรียนจากภายนอกได้วิ่งเข้ามาในห้องปรึกษากลุ่มและพูดขึ้น
อย่างตื่นตระหนกว่า เพื่อนจักรยานยนต์ล้ม จากที่ทุกคนกาลังสับสนกับเหตุการณ์
นัก เรีย นหญิงในกลุ่มได้สูดลมหายใจยาว ๆ และผ่อนคลายลงแล้วพูดออกมาว่า
“พี่คะ หนูขอเวลาแปบหนึ่ง ” แล้วเดินออกไปคุยรายละเอียดด้านนอก ซึ่งถือเป็น
การแสดงออกที่น่าสนใจมากในการลดความวิตกกังวลที่เพื่อนในกลุ่มทดลองได้
สั ง เกตเห็ น เช่ น กั น เมื่ อ นั ก เรี ย นหญิ ง กลั บ มาจึ ง มี ก ารสอบถามเหตุ ก ารณ์ แ ละ
ความรู้สึก ซึ่งทาให้รู้ว่าจริง ๆ แล้วมีค วามวิตกกั งวลอยู่มากแต่ควบคุมได้ดีจ าก
คาพูดที่ว่า “หนูกลัวเพื่อนเป็นอะไร” “หนูกลัวแม่ว่า” “หนูกลัวพ่อจะไม่ซ่อมและ
ยึดมอเตอร์ไซค์” “หนูจะทาอย่างไรดี” จากเหตุการณ์ครั้งนี้นักเรียนในกลุ่มทดลอง
ช่วยกันหาทางออกให้กับเพื่อนคนนี้ผ่านการเสนอวิธีการบอกผู้ปกครองและแนะนา
วิธีการรับมือกับการอบรมของผู้ปกครอง ซึ่งการพบกันในการปรึกษาครั้งถัดมาได้
ฟังว่า “หนูโดนน้อยกว่าที่คิดและคุณพ่อไม่ได้ยึดมอเตอร์ไซค์ด้วย”
กรณีที่เกิ ดขึ้นทั้งสามกรณีเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่มีความซับซ้อนทาง
ปัญหาค่อนข้างมากซึ่งหลังจากการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองนัก เรีย น
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กลุ่มทดลองได้แสดงออกทางพฤติก รรมได้อย่างเหมาะสมกั บระดับอารมณ์ของ
ตนเอง
สรุปผลการวิจัย
1. สามารถสร้างโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทาง
ปัญญาที่ส่งผลถึงความทนทานทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้
2. การทดลองโปรแกรมการปรึก ษากลุ่มตามทฤษฎี พฤติกรรมทาง
ปั ญ ญาส่ ง ผลในการพั ฒ นาความทนทานทางจิ ต ใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับนักเรียนในกลุ่มควบคุมแล้ว นักเรียนในกลุ่ มทดลองมีความทนทาน
ทางจิตใจสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทมี่ ีขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่
3. ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการหลังการเข้ารับโปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มที่นักเรียนในกลุ่มทดลองสามารถรักษาระดับความทนทานทางจิตใจต่อ
หลังจบโปรแกรมการปรึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ในพั ฒ นาการปรึ ก ษากลุ่ ม ตามทฤษฎี
พฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
จากผลการทดลองเห็นได้ว่า ความทนทานทางจิตใจสามารถพัฒนาได้
จากประสบการณ์ ชีวิ ต สมาชิ ก ในกลุ่ม ควบคุ ม มี แนวโน้ม การเพิ่ ม ขึ้น ของความ
ทนทานทางจิตใจในช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาซึ่งเป็นระยะระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง ทั้งนี้เป็นเพราะในระหว่างภาคการศึกษาโรงเรียนสอนความรู้ใหม่ให้แก่
นัก เรี ย นและสอบวัดผลทางการศึก ษา นอกจากนั้น ยังมีกิ จ กรรมต่าง ๆ เพื่อให้
นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก การท างานร่ ว มกั น และการเผชิ ญ หน้ า แก้ ปั ญ หา อาทิ เ ช่ น กลุ่ ม
ตัวอย่างการทดลองครั้งนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียน
ต้องศึกษาปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ด้วยตนเองและนาเสนอในเวลาที่กาหนด เมื่อรวม
กับการเรียนการสอนปกติด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย นักเรียนต้องเรียนรู้ที่จะ
บริห ารเวลา ร่ว มแก้ ไ ขปั ญหากั บ เพื่ อนในกลุ่ ม เป็น ต้น ซึ่ งสนับสนุน ทฤษฎี ก าร
พั ฒ นาความทนทานทางจิ ต ใจที่ ว่ า “ความทนทานทางจิ ต ใจเป็ น อุ ป นิ สั ย
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการเผชิญกับเป้าหมายต่าง ๆ
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ในชีวิต” (Clough & Strycharczyk, 2014) การพัฒนาความทนทานทางจิตใจควร
สนั บ สนุ นให้ เ กิ ดการเรีย นรู้ เปิด ประสบการณ์ใ หม่ ๆ และสนั บสนุ น ให้เ กิ ด การ
ตั้งเป้าหมายและยึดมั่นในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้น
การใช้โ ปรแกรมการปรึ ก ษากลุ่มตามทฤษฎี พฤติก รรมทางปัญญา
สามารถพัฒนาความทนทานทางจิตใจได้ โดยพบว่าผลคะแนนความทนทานทาง
จิตใจของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และผลคะแนนความทนทานทางจิตใจ
ภายในกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง ทั้งนี้ เป็น
เพราะการปรึกษากลุ่มสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มทดลองเข้าใจในความคิดอัตโนมัติ
ทางลบของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดผ่านกระบวนการทางพฤติกรรม
ทางปัญญาเพื่อเผชิญหน้าต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องผล
การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อการยึดมั่นกากับตนเอง
ในการเรียนของนักเรียน (Dusadee, 2012) ที่สามารถพัฒนาด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดอัตโมนัติที่เกิดขึ้นเมื่อมีความคิดที่ไม่เหมาะสมและนาพาให้เกิดการ
แสดงพฤติกรรมที่หลบเลี่ยงเป้าหมายของตน นอกจากนี้โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
มี ก ารฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ทดลองเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ
ของความวิตกกั งวลโดยเริ่มจากการเข้าใจในอารมณ์ของตนเอง การผ่อนคลาย
อารมณ์ และการวางแผนรั บ มื อ เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาการควบคุม
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Nitaya, 2003) ที่สามารถพัฒนาด้วยการฝึก
ความคิดให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนก่อนที่จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมซึ่งประกอบไป
ด้วยเทคนิคการควบคุมตนเองโดยคิดที่ปั จจุบัน การรับรู้อารมณ์ตนเองและการ
ยับยั้งความคิด การจินตนาการและการสอนตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่เข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มพฤติกรรมทางปัญญาสามารถควบคุมตนเอง
เพื่อที่จ ะเผชิ ญหน้า กั บปัญหาด้วยความมั่นใจและดาเนินการแก้ ไ ขปัญหานั้น ๆ
ให้ลุล่วงและส่งผลให้เกิดการพัฒนาความทนทานทางจิตใจในตัวนักเรียน
นอกจากนี้จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาคะแนนความทนทานทาง
จิตใจในระยะติดตามผล พบการลดลงของคะแนนความทนทานทางจิตใจของกลุ่ม
ควบคุม พบค่าอิทธิพลและความแตกต่างของค่ากลางในขนาดปานกลาง ในขณะที่
กลุ่มทดลองสามารถคงระดับความทนทานทางจิตใจไว้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ปรึก ษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติก รรมทางปัญญาเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้รับการปรึก ษา
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เรียนรู้หลักการและฝึกทาได้ด้วยตนเอง อาทิเช่น การประเมินอารมณ์ของตนเอง
และการหยุ ด ความคิ ด เพื่ อ การควบคุ ม อารมณ์ นั้ น ๆ การลงมื อ ออกแบบแผน
ดาเนินงานเพื่อลดความวิตกกังวล ตลอดจนความกล้าที่จะเข้าไปให้กาลังผู้อื่นที่เ ป็น
จุดมุ่งเน้นของการปรึก ษากลุ่ม ที่สอดคล้องกั บ ผลการวิจัย การก ากับตนเองของ
นั ก เรี ย นซึ่ ง ส่ ง ผลในการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งช่ ว งระยะติ ด ตามผลการทดลอง
(Dusadee, 2012) และสอดคล้องกั บ การปรึกษากลุ่ มตามทฤษฎี พฤติก รรมทาง
ปัญญาที่สร้างความรับผิดชอบในตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ ในช่วงนอกโปรแกรมการ
ปรึกษา (Corey, 2010)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.1 ผู้ที่สนใจสามารถนาหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา
มาใช้ในการปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาความทนทานทางจิตใจของนักเรียนในระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายได้ โดยอาจมี ก ารปรั บ เทคนิ ค วิ ธี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่า งเช่น การแนะนาการท าการพู ดกั บตนเอง (Self-talk) หรือ การเรี ย นรู้
วิธีการผ่อนคลาย (Relaxation)
1.2 ผู้ที่สนใจอาจเลือกช่วงเวลาในการพัฒนาความทนทานทาง
จิ ต ใจให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ ของผู้ รั บ การปรึ ก ษา เช่ น ในช่ ว งปิ ด ภาค
การศึกษาที่พบแนวโน้มการลดลงของความทนทานทางจิตใจ การพัฒนาในช่วงนี้
เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมสาหรับการรับมือกับภาคการศึกษาใหม่ หรือ
ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เช่น โครงการพัฒนาหลังจบการศึกษา เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรวิเคราะห์และอภิปรายถึงองค์ประกอบ
ของความทนทานทางจิตใจ อันได้แก่ ความยึดมั่น การควบคุมกากับตนเอง ความ
มั่นใจ และความท้าทาย
2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้หลายหลากมาก
ขึ้น เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาอาชีวะ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
และบุคคลทั่วไป
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