การปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิด
เหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
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Abstract
The research aimed to study the effects of Integrated group
counseling to decrease psychological impact in crisis event of secondary
school students in Pattani Province. They were 12 voluntary students by
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criteria and randomized into 2 groups equally 6 in the experimental and
the control. The experimental group participated in integrated group
counseling for 14 sessions. Each lasted one hour and 30 minutes. The
control group received psycho-education for 14 sessions per one and a
half hour. The research tools were 1) Integrated Group Counseling
Program, 2) Psycho-education Program, and 3) Thai General Health
Questionnaire (Thai GHQ – 28). The statistics used to analyze the data were
mean, standard deviation, Wilcoxon matched-pairs signed rank test and
Mann-Whitney U test.
The results were as follow: 1) The average psychological impact
among the students in the experimental group after the intervention was
significantly lower than that before the experiment (p<.05) 2). The average
psychological impact among the students in the experimental group was
significantly lower than that of the control group after the intervention
(p<.05).
Keywords: Integrated group counseling, psychological impact, crisis
event, secondary school students
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มบูรณาการ ในการ
ลดผลกระทบทางจิ ต ใจหลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดปัตตานี จานวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความ
สมัครใจเข้าร่วม การวิจัยได้สุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 6 คน กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่มบูรณาการ จานวน 14 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง
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30 นาที และกลุ่ ม ควบคุม เป็นกลุ่ มการศึกษาทางจิต วิท ยาได้ รับ ความรู้ จ านวน 14
ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มบูรณาการ 2) แผนความรู้ทางจิตวิทยา และ 3) แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป Thai
General Health Questionnaire (Thai GHQ – 28) ทั้ ง 2 กลุ่ ม ได้ รั บ การประเมิ น
ก่อนทดลองและหลังทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Wilcoxon matched-pairs signed rank test และ Mann-Whitney U test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการปรึกษากลุ่มบูรณาการมีคะแนน
เฉลี่ยผลกระทบทางจิตใจ หลังการทดลองลดลงมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<.05) และ 2) นั กเรีย นที่ ไ ด้ รับ การปรึกษากลุ่ ม บู รณาการมี
คะแนนเฉลี่ ย ผลกระทบทางจิ ต ใจ ลดลงมากกว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม
การศึกษาทางจิตวิทยาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ดังนั้น โปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มบูรณาการ สามารถลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การปรึกษากลุ่มบูรณาการ ผลกระทบทางจิตใจ เหตุการณ์วิกฤต นักเรียน
บทนา
สถานการณ์ความไม่ สงบในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่ างยืด เยื้อ
ยาวนาน มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้บาง
ช่วงเหตุการณ์เบาบางลงแต่ยังคงเกิดความสูญเสียก่อให้เกิดความหวาดระแวง วิตก
กัง วล หวาดกลัว ไม่ มั่ น ใจในชีวิตและทรัพ ย์สิน รวมถึง วิ ถีการดาเนินชีวิต เปลี่ยนไป
ปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลกระทบทางร่างกายและทางจิตใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทางตรง
และทางอ้อม หากบุคคลยังปรับตัวไม่ได้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ การทางาน การเรียน และการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ลดลง เป็ น ต้ น (Salaemae, 2008) โดยเฉพาะเด็ ก และวั ย รุ่น ที่
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ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาการ PTSD
ร้อยละ 7.8 และภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 15.2 (Panyayong & Lempong, 2009) ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่อายุต่ากว่า 15
ปี ผลส ารวจพบว่า จ านวนเด็กที่ เสียชีวิ ตและบาดเจ็บตั้ งแต่ 1 มกราคม 2547–31
ธันวาคม 2557 ทั้งหมด 526 คน เป็นผู้ที่เสียชีวิต 81 คน และได้รับบาดเจ็บ 445 คน
(Deep South Watch, 2014)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มสารวจนักเรียนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โดยสุ่มเลือกโรงเรียนเดชะปัตตนะยานุ
กูล จังหวัดปัตตานี พบว่า มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
จากสถานการณ์ความไม่สงบจานวนทั้งสิ้น 20 คน เหตุการณ์วิกฤตที่นักเรียนได้ประสบ
จะมีผลกระทบด้านสุขภาพจิตและอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต ในขณะที่กาลังเรียนอาจ
ทาให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงหรือมีโอกาสประสบความสาเร็จทางการศึกษา
น้อยลง อีกทั้งนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น จะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและ
สภาพจิตใจค่อนข้างรวดเร็ว หากต้องเผชิญหรือประสบเหตุการณ์ความรุนแรงและ
สูญเสียบุคคลใกล้ชิดก็จะส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Suksawat
& Tuicomepee, 2010) ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ จากการศึ ก ษาของ
Panyayong & Lempong (2009) ที่พบว่า ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนในพื้นที่ ซึ่ง
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง
โดยพบอาการ PTSD ร้อยละ 21.9 ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ร้อยละ 37.2 และ
ส่งผลให้นักเรียนต้องเผชิญกับปัญหาใน 3 ระดับ คือ ระดับความรู้สึก ระดับความคิด
และระดับพฤติกรรม กล่าวคือ นักเรียนจะมีความคิดยึดติดอยู่กับช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ทา
ให้มีความรู้สึกโดดเดี่ยว ท้อแท้ สิ้นหวัง มองชีวิตอย่างไม่มีความหมาย มีความบกพร่อง
ทางความคิดและไม่สามารถจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวลได้ นาไปสู่การ
ละเลยของความรับผิดชอบในการเรียนหรือทาหน้าที่ของตนได้อย่างลดประสิทธิภาพลง
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ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะช่วยเหลือด้านจิตใจกลุ่มนักเรียนที่สูญเสียบุคคลอัน
เป็ น ที่ รั ก จากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบ โดยการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ที่ เอื้ อ ให้ เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ส่งเสริมทักษะการเผชิญปัญหา การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Nystul, 2003 cited in Chongruksa,
2011) ประเด็นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Sukcharoen (2010) ที่ระบุว่า
การให้คาปรึกษากลุ่มสามารถจัดการความโกรธของวัยรุ่น กล่าวคือ การปรึกษากลุ่มทา
ให้วัยรุ่นรู้จักอารมณ์ของตนเองขณะโกรธ คิดทบทวนหาสาเหตุของความโกรธ และ
สามารถหาแนวทางระงับความโกรธที่เหมาะสม การปรึกษากลุ่มดังกล่าวผู้วิจัยได้คิด
การปรึกษากลุ่ม แบบบูรณาการ ประกอบด้วย ทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม
ทฤษฎีการปรึกษาแบบการรู้คิดพฤติกรรม และทฤษฎีการปรึกษาแบบพิจารณาความ
เป็นจริง เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจของนักเรียนที่ประสบกับการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รัก ทั้งนี้การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยมให้ความสาคัญกับการเข้าใจโลกของผู้รับการ
ปรึกษาการได้ระบายความรู้สึก เพื่อเข้าใจความต้องการของตนเองนาไปสู่การตัดสินใจ
และการให้ความหมายของชีวิต การปรึกษาแบบการรู้คิดพฤติกรรมให้ความสาคัญกับ
การปรับเปลี่ยนการรับรู้เพื่อลดผลกระทบอาการทางกาย อาการวิตกกังวลและนอนไม่
หลั บ ความบกพร่องทางสั ง คม และอาการซึ ม เศร้า ที่ รุน แรง ส่ ว นการปรึกษาแบบ
พิจารณาความเป็นจริงเน้นการตั้งเป้าหมายที่มีคุณภาพมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติ
จริง (Chongruksa, 2009)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางจิตใจ ก่อนและหลังการปรึกษากลุ่มบูรณาการ
หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางจิตใจของกลุ่มการปรึกษากลุ่มบูรณาการ
และกลุ่มให้การศึกษาทางจิตวิทยาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
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สมมุติฐานการวิจัย
1. หลังจากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ นักเรียนจะได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ จะได้รับผลกระทบทางจิตใจ
น้อยกว่านักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มการศึกษาทางจิตวิทยา
ระเบียบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi- experimental design)
มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง ซึ่ ง มี ก ารทดสอบก่ อ นและหลั ง การทดลอง (nonrandomized control group pretest posttest design) เพื่อศึกษาการปรึกษากลุ่ม
บูรณาการในการลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรอิสระ คือ 1) วิธีการจัดกระทา ได้แก่ วิธีการ
ปรึกษากลุ่มบูรณาการ และวิธีการให้การศึกษาทางจิตวิทยา 2) ระยะเวลาในการจัด
กระท า ได้ แ ก่ ระยะก่ อ นจั ด กระท า และระยะหลั ง จั ด กระท า ตั ว แปรตาม คื อ
ผลกระทบทางจิตใจ ได้แก่ อาการทางกาย อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ความ
บกพร่องทางสังคม และอาการซึมเศร้าที่รุนแรง
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเดชะปัตตนยานุ กูล
จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจ
โดยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มา
เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (purposive sampling)
ได้จานวนทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่วิจัยประกอบด้วย 3 ชุด
1. โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มบูรณาการ ประกอบด้วยแนวคิด 3 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีให้การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีให้การปรึกษาแบบการรู้การคิดพฤติกรรม
และทฤษฎีให้การปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง ให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาวิจัย เป็นแผนการทดลองทั้งสิ้น 14 แผนการทดลองๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. โปรแกรมแผนการศึกษาทางจิตวิทยา (psycho-education) ประกอบด้วย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้สุขภาพจิตทั่วไป ทั้งหมด 14 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. แบบสอบถามสุ ขภาพทั่ วไป Thai General Health Questionnaire (Thai
GHQ – 28) เป็ นแบบคั ดกรองปั ญหาสุ ขภาพจิ ต (Nilchaikovit, Sukying, and Silpakit,
2002) การวิจัยครั้งนี้ใช้ประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 4 ด้าน จานวน 28 ข้อ ประกอบด้วยอาการทาง
กาย อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ความบกพร่องทางสังคม และอาการซึมเศร้าที่
รุนแรง และมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ( = 0.84)
วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิน การทดลองกับนักเรีย นทั้ ง 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม ทดลองได้รับ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ ทั้งสิ้น 14 แผนการทดลองๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
และกลุ่มควบคุมได้รับการศึกษาทางจิตวิทยา จานวน 14 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับการประเมินก่อนทดลองและหลังทดลอง จากนั้นนาข้อมูลไปวิเคราะห์
ทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon matched-pairs signed
rank test และ Mann-Whitney U test
โปรแกรมกลุ่มการปรึกษากลุ่มบูรณาการและกลุ่มการศึกษาทางจิตวิทยา
(psycho-education)
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หัวเรื่อง
ครั้งที่
กลุ่มการศึกษาทางจิตวิทยา (Psycho
กลุ่มการปรึกษากลุ่มบูรณาการ
education)
1 การสร้างสัมพันธ์ภาพ
การสร้างสัมพันธ์ภาพ
2 - 3 ภูมิหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ภูมิหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
4 ความหมายของชีวิต
กระบวนการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
5 - 6 การจัดการกับความรู้สึกเศร้า เสียใจ เทคนิคการจัดการกับความเครียด
7 การจัดการกับความรู้สึกคับแค้นใจ เทคนิคการผ่อนคลายกายและผ่อนคลายใจ
8 การจัดการกับความรู้สึกวิตกกังวล เทคนิคการเผชิญกับปัญหา
9 การวางแผนชีวิตเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ความสุขของใจด้วยการให้
10 สารวจความต้องการ
พลังร่วมใจสู้ จากภัยวิกฤต
11 สารวจและวางแผน
กาลังใจเพื่อพลังชีวติ
12 ตรวจสอบและปรับแผน
สร้างวิธีคิดที่ดี ด้วยการคิดบวก
13 ตรวจสอบแผนและเตรียมความ
วางแผนชีวิต พิชิตเป้าหมาย
พร้อมก่อนยุติ
14 ยุติการให้การปรึกษากลุ่ม
ยุติให้การศึกษาทางจิตวิทยา
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างละเอียด และขอ
ความร่วมมือดาเนินการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็น
ความลับและจะนาเสนอเป็นภาพรวมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้หากสมาชิก
กลุ่มเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจจนเกินความสามารถในการช่วยเหลือของผู้วิจัย ผู้วิจัยจะ
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ดาเนินการติดต่อประสานงานส่งต่อศูนย์การให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อไป
ผลการวิจัย
การทดลองปรึกษากลุ่มบูรณาการเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจหลังเกิด
เหตุการณ์วิกฤตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี พบว่า
1. หลังจากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ นักเรียนจะได้รับผลกระทบทาง
จิตใจน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยผลกระทบทางจิตใจ ตามระยะเวลาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี
The Wilcoxon
ด้าน
ระยะเวลา n x̅
S.D.
Matched Pairs
p-value
Signed Ranks Test
อาการทางกาย
กลุ่มทดลอง

ก่อน

6 8.33 1.751

หลัง
6 0.83
ก่อน
6 8.16
กลุ่มควบคุม
หลัง
6 4.00
อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ
ก่อน 6 5.83
กลุ่มทดลอง
หลัง
6 0.00
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0.752
2.041
1.549
2.136
0.000

2.226

0.026*

2.207

0.027*

2.207

0.027*
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ด้าน

ระยะเวลา n

ก่อน
หลัง
ความบกพร่องทางสังคม
ก่อน
กลุ่มทดลอง
หลัง
ก่อน
กลุ่มควบคุม
หลัง
อาการซึมเศร้าที่รุนแรง
ก่อน
กลุ่มทดลอง
หลัง
ก่อน
กลุ่มควบคุม
หลัง
กลุ่มควบคุม

x̅

S.D.

6 5.00 2.607
6 4.66 1.211
6
6
6
6

7.50
0.83
7.66
5.16

0.836
2.041
0.816
1.169

6
6
6
6

2.16
0.00
2.66
3.66

1.722
0.000
1.861
1.966

รวมผลกระทบทางจิตใจ
ก่อน
6 23.83
กลุ่มทดลอง
หลัง 6 1.66
ก่อน
6 23.50
กลุ่ม
ควบคุม
หลัง
6 18.16
* หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

2.786
22.50
6.348
2.639

The Wilcoxon
Matched Pairs
Signed Ranks Test

p-value

0.406

0.684

2.264

0.024*

2.214

0.027*

2.041

0.041*

1.236

0.216

2.226

0.026*

1.826

0.068*
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ตาราง 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีคะแนน
เฉลี่ยผลกระทบทางจิตใจลดลงมากกว่าหลังการทดลอง เมื่อพิจารณาคะแนนรายด้าน
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลกระทบทางจิตใจ ด้านอาการทางกาย
อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ความบกพร่องทางสังคม และอาการซึมเศร้า
ที่รุนแรง ลดลงมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ จะได้รับผลกระทบทางจิตใจ
น้อยกว่านักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มการศึกษาทางจิตวิทยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 เปรีย บเที ย บผลคะแนนเฉลี่ ยผลกระทบทางจิต ใจตามรายด้ าน หลั ง การ
ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดปัตตานี
The Mannด้าน
n
p-value
x̅ Mean Rank
Whitney U test
อาการทางกาย
กลุ่มทดลอง
6 0.83
3.58
0.500
0.004*
กลุ่มควบคุม
6 4.00
9.42
อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ
กลุ่มทดลอง
6 0.00
3.50
0.000
0.002*
กลุ่มควบคุม
6 4.66
9.50
ความบกพร่องทางสังคม
กลุ่มทดลอง
6 0.83
3.83
2.000
0.007*
กลุ่มควบคุม
6 5.16
9.17
อาการซึมเศร้าที่รุนแรง
กลุ่มทดลอง
6 0.00
3.50
0.000
0.002*
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ด้าน

n

x̅

Mean Rank

กลุ่มควบคุม
6 3.66
9.50
รวมผลกระทบทางจิตใจ
กลุ่มทดลอง
6 1.66
3.50
กลุ่มควบคุม
6 18.16
9.50
* หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

The MannWhitney U test

p-value

0.000

0.002*

ตาราง 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลกระทบทางจิ ต ใจ
ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
อาการทางกาย อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ความบกพร่องทางสังคม และ
อาการซึมเศร้าที่รุนแรง ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการปรึกษากลุ่มบูรณาการมีคะแนนเฉลี่ยผลกระทบทางจิตใจ
หลังการทดลองลดลงมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)
2. นักเรียนที่ได้รับการปรึกษากลุ่มบูรณาการมีคะแนนเฉลี่ยผลกระทบทาง
จิ ต ใจ ลดลงมากกว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของนั กเรีย นกลุ่ ม การศึกษาทางจิ ต วิ ท ยาอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถอภิปราย ได้ดังนี้
1. หลังจากเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ นักเรียนจะได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยขออภิปรายดังประเด็นต่อไปนี้
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1.1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนของการปรึกษาแบบกลุ่ม กล่าวคือ ให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสรับ
ฟังประสบการณ์และความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก โดยเอื้ออานวยให้สมาชิกในกลุ่มพูด
ตอบโต้และเชื่อมโยงเรื่องราวจากที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์วิกฤต ทาให้ตระหนักว่าตนเอง
ไม่ได้เกิดปัญหาเพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังสร้างพลังแรงจูงใจและทาสัญญาเพื่อจัดการ
กั บ ปั ญ หาของตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ Chongruksa (2003)
ที่เสนอว่า การทากลุ่มการปรึกษาทางจิตวิทยาที่อิงแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สามารถ
สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ มีความรู้สึกปลอดภัย และทาให้สมาชิ กภายในกลุ่ม
เกิดแรงจูงใจหรือมีพลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
1.2 นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษากลุ่ ม บู ร ณาการได้ ผ่ า น
กระบวนการกลุ่มที่มีแนวคิดทฤษฎีทั้ง 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีให้การปรึกษาแบบอั ต ถิ
ภาวนิยม ทฤษฎีให้การปรึกษาแบบการรู้การคิดพฤติกรรม และทฤษฎีให้การปรึกษา
แบบพิจารณาความเป็นจริง มาบูรณาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังตัวอย่าง
แนวคิดทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม ผู้วิจัยให้นักเรียนได้
ระบายอารมณ์และความรู้สึกต่อความทุกข์ใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหา
ความหมายในชีวิตเพื่อตระหนักถึงการมีสติ ความรู้สึก และการยอมรับของตนเองต่อ
การดารงชีวิตเพิ่มขึ้น ดังตัวอย่างสมาชิกคนที่ 6
การระบายอารมณ์และความรู้สึกจากการเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤต
“การสูญเสียพ่อครั้งนี้ทาให้หนูอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อ แล้วทาไม
ต้องมาฆ่าพ่อเราด้วย พ่อทางานเพื่อประชาชน ออกลาดตระเวนดูแล
ความปลอดภัยและป้องกัน ทาไมพวกคุณมาทากับพ่อแบบนี้ อยากรู้
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ว่าใครเป็นคนทาแล้วทาไมถึงต้องยิงพ่อด้วย ทาให้หนูรู้สึกโกรธและ
แค้นใจแทนครอบครัวมาก บางครั้งโกรธจนหัวใจเต้นเร็วและสั่นไป
หมดควบคุมมันไม่ได้ ไม่สามารถทาอะไรได้เลยจะเล่นคอมพิวเตอร์
หรือทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายยังไงมันก็ยังคิดอยู่”
แสวงหาความหมายในชีวิต
“การตั้งใจเรียนให้มาก ๆ และผลการเรียนได้เกรดดี ๆ ออกมา
เพื่อเป้าหมายที่วางไว้ และจะได้ทาตามความฝันที่พ่ออยากให้เป็น
และพยายามทาให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้”
แนวคิดทฤษฎีให้การปรึกษาแบบการรู้การคิดพฤติกรรม ผู้วิจัยให้นักเรียน
กลุ่มทดลองปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกเศร้า เสียใจ โกรธ แค้นใจ และความวิตก
กังวลได้อย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนกล้าเผชิญกั บสิ่งที่หวาดกลัว รวมถึงสามารถปรับตัว
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่าง A (activating event)
หมายถึง เหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น B (beliefs) หมายถึง ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์
และ C (consequences) หมายถึง ผลที่ได้รับพฤติกรรม พร้อมยังปรับ B (beliefs)
ใหม่ และ C (consequences) ใหม่ (Beck, 1995 cited in Chongruksa, 2009)
ตัวอย่างสมาชิกคนที่ 1
“ A = คือ ได้สูญเสียพ่อได้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
B = คนร้ายคงโกรธและไม่ชอบที่พ่อเราที่มีอาชีพเป็นทหาร
C = โกรธและโมโหมาก ทาไมมาทากับพ่อเราแบบนี้ พ่อเราไปทา
อะไรผิดถึงต้องมาฆ่าพ่อ
B (ใหม่) = คงถึงเวลาของพ่อแล้วสินะที่ต้องจากเราไป พ่อมีบุญอยู่
กับเราเพียงแค่นี้
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C (ใหม่) = ทาให้เรารู้สึกโกรธคนร้ายน้อยลงและใช้เหตุผลมากขึ้น
ถึงโกรธไปเราก็ไม่สามารถทาอะไรได้ย้อนเวลากลับไปก็ไม่ได้ อดีต
ก็อยากให้เป็นอดีต”
แนวคิดทฤษฎีให้การปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง ผู้วิจัยให้นักเรียน
ได้ ว างแผนเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนเองที่ส ามารถปฏิบัติ ได้ จริง ในระยะเวลา
สั้น ตามขั้นตอน SAMI2C3 ของ Wubbolding (1999, cited in Chongruksa, 2009)
ประกอบด้ ว ย แผนที่ ง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ น (simple) สามารถบรรลุ ไ ด้ (attainable) เป็ น
พฤติกรรมที่วัดได้ (measurable) ทาได้ทันทีทันใดหรือทาได้เร็วที่สุด (immediate)
ผู้นากลุ่มมีส่วนร่วม (involved) บุคคลเป็นผู้ควบคุมแผน (controlled) ผูกมัดตัวเอง
(committed) ปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ (consistent) ดังตัวอย่างสมาชิกคนที่ 3
“ส่งการบ้านครบตามวันเวลาที่ครูกาหนด (S=ง่าย และ A=ทาได้)
เช่น ทุกครั้งที่ครูส่งการบ้านก็รีบทาการบ้านเลย ทาให้สามารถส่ง
การบ้านตามเวลาที่ครูกาหนดไว้ทุ กวิชา (C=สม่าเสมอ) การส่ง
การบ้านครบตามเวลาสามารถเริ่มได้จากวันที่ตกลงกัน (I=ทาได้
เร็ ว ที่ สุ ด ) ด้ ว ยความตั้ ง ใจแน่ ว แน่ (C=เจตนามั่ น คง) สามารถ
ตรวจสอบได้ ว่ า วิ ช านั้ น มี การบ้ า นส่ ง ครูหรือไม่ (M=แผนวั ด ได้)
การบ้ า นเป็ น สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ช่ น กั น
(C=สมาชิกเป็นผู้ควบคุมแผน) ผู้วิจัยมีส่วนร่วมโดยเสนอให้สมาชิก
ในกลุ่มทาการบ้านในรายวิชาที่มีการบ้าน (I=มีส่วนร่วม)”
สรุปว่าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ สามารถลดผลกระทบทางจิตใจ
ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลกระทบทางจิ ต ใจลดลง สอดคล้ อ งกั บ Chongruksa,
Parinyapol, Sawatsri, and Pansomboon (2012) ที่ ศึกษาประสิ ท ธิ ผ ลการให้ การ
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ปรึกษากลุ่มผสมผสานในการลดการพัฒนาอาการที่มีผลเสียต่อสุขภาพจิตของตารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่ ผสมผสานทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบการรู้การคิดพฤติกรรม ทฤษฎีให้
การปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง การวาดภาพมันดาล่า และสอดแทรกแนวคิด
ทางศาสนา พบว่า สามารถลดคะแนนความวิตกกังวล อาการทางกาย ความซึมเศร้า
และความบกพร่องทางสังคมได้ ประสิทธิภาพของทฤษฎีให้การปรึกษาแบบอัตถิภาวนิ
ยม สอดคล้องกับการศึกษาของ Daengbhakdee (2006) ในการใช้คาปรึกษาแบบอัตถิ
ภาวนิยมต่อการลดภาวะซึมเศร้าของผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบว่า ผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตายที่ได้รับการปรึกษาแบบอัตถิภาวนิยม มีความปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม รู้จัก
และเข้าใจตนเองจากการมีชีวิตที่ต้องเผชิญกับการไร้ความหมาย ตลอดจนได้เข้าใจและ
ค้นพบความหมายในการมีชีวิตอยู่ ประสิทธิภาพของทฤษฎีให้การปรึกษาแบบการรู้การ
คิดพฤติกรรม สอดคล้องกับ Karakesorn (2010) ที่ได้ศึกษาผลของการบาบัดความคิด
และพฤติกรรมต่อการลดอาการ Post-Traumatic Stress Disorder ของสตรีผู้สูญเสีย
สามีจากสถานการณ์ความไม่สงบ พบว่า ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจถึงปฏิกิริยาที่เกิด
ขึ้นกับตนเองว่าเป็นเรื่องปกติ กล้าเผชิญกับสถานการณ์จริงที่หวาดกลัว มีความคิดเชิง
บวก มีเหตุมีผล ยอมรับการตายของสามีได้ ตลอดจนมีจิตใจเข้มแข็งสามารถกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติ ส่วนประสิทธิภาพของทฤษฎีให้การปรึกษาแบบพิจารณาความเป็นจริง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Seedam (2010) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับ
คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเห็นคุณค่าต่อตนเอง มีการเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองโดยรวมสู ง ขึ้ น ก่ อ นได้ รั บ ให้ ก ารปรึ ก ษา ทั้ ง ยั ง เป็ น โปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้รู้จักตนเองมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ จะได้รับผลกระทบทางจิตใจ
น้อยกว่านักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มการศึกษาทางจิตวิทยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อาจเป็นเพราะนักเรียนที่ได้รับการปรึกษากลุ่มบูรณาการ สามารถลดอาการที่ได้รับ
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ผลกระทบทางจิตใจตามที่ได้อภิปรายในข้อ 1 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมเข้าร่วมฟังการ
ให้ความรู้ทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นไปตามทานองเดียวกันกับการเรียนรู้โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้บรรยายเนื้อหา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ย่อมมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการเข้าร่วมการปรึกษาแบบกลุ่ม นอกจากนี้การสื่อสารก็มี
ปฏิสัมพันธ์น้อยกว่ากระบวนการกลุ่ม สอดคล้องกับ Chickering and Gamson (1987
cited in Johnnson, Johnson & Holubec, 1992) ที่กล่าวถึงข้อจากัดในการใช้ วิ ธี
สอนแบบให้ความรู้หรือแบบบรรยายไว้ว่า วิธีสอนแบบบรรยายจะส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับต่าและให้ผลน้อยในการส่งเสริมการคิดหรือเปลี่ยนเจตคติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเนอแนะทั่วไป
1. การปรึกษากลุ่มบูรณาการสามารถลดผลกระทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์
วิกฤตในกลุ่มนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูแนะแนว ผู้ให้คาปรึกษา หรือ
นักจิตวิทยาโรงเรียน เป็นต้น ควรพิจารณาให้กลุ่มการปรึกษากลุ่มบูรณาการ นอกจาก
สามารถลดผลกระทบทางจิตใจแล้วยังช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจได้
ทีละหลายคนในเวลาเดียวกัน
2. การใช้การปรึกษากลุ่มบูรณาการนี้ หากสมาชิกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้
ทุ ก ครั้ ง และทุ กคนตามจ านวนครั้ ง ของโปรแกรมที่ ก าหนดไว้ และมี ค วามต่ อ เนื่ อง
สม่าเสมอตามลาดับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มบูรณาการ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การลดผลกระทบทางจิตใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การปรึกษากลุ่มบูรณาการมีผลต่อการลดผลกระทบทางจิตใจหลังเผชิญกับ
เหตุการณ์วิกฤตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นน่าจะเปลี่ยน
กลุ่มตัวอย่างทดลองในกรณีอื่นๆ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ เป็นต้น
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2. ปรับเปลี่ยนแนวคิดของทฤษฎีที่จะนามาบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กรณีกลุ่มผู้ที่เผชิญเหตุการณ์วิกฤตนั้นๆ
3. ควรศึกษาผลการปรึกษากลุ่มบูรณาการ ในตัวแปร เพศ ศาสนา ที่แตกต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สถานวิ จั ย พหุ วั ฒ นธรรมศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และ
ขอขอบคุณโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ที่อนุเคราะห์สถานที่และให้
ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา
References
Chongruksa, D. (2004). Role of academic advisor through psychological
group process: A case study of humanities students, Chiang Mai
University. Songklanakarin Journal of Social Sciences and
Humanities, 10(3), 273-287. [in Thai]
Chongruksa, D. (2009). Theories of counseling and psychotherapy. (2nd ed.).
Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan). [in Thai]
Chongruksa, D. (2011). Group counseling. Pattani: Faculty of Education
Prince of Songkla University. [in Thai]
Chongruksa, D., Parinyapol P., Sawatsri, P., & Pansomboon, C. (2012).
Efficacy of eclectic group counseling in addressing stress among
Thai police officers in terrorist situations. Counseling Psychology
Quarterly, 25(3), 83–96. [in Thai]

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

160

Journal
of Liberal
Arts, Prince
University, Hat
Yai วิCampus
Vol.9, No.1 January – June 2017
วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิofทSongkla
ยาลัยสงขลานคริ
นทร์
ทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.9 , No.1 January - June 2017

161

Daengbhakdee, Y. (2 0 0 6 ) . The effect of existential therapy on reducing
depression of suicidal risk. (Master’s thesis). Burapha University,
Chonburi. [in Thai]
Deep South Watch. (2014). The children situation in the Southern border
provinces area of Thailand: Time after time for 11 years of
children and youth. Retrieved form http://www.deepsouthwa
tch.org/node/6656. [in Thai]
Hongpitakpong, A., & Chaiyapan, G. (2015). The effects of group counseling
based on the reality theory on self-esteem of adolescents. Journal
of Education Graduate Studies Research, 9(1), 211-221. [in Thai]
Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1992). Advanced cooperative
learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.
Karakesorn, D. (2010). Outcomes of cognitive behavior therapy for
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in widows from the unrest
in Nong Jik Districts, Pattani Province. Retrieved form http://www.
klb.dmh.go.th/modules.php?m=research&gr=&op=detail&research
Id=1777. [in Thai]
Nilchaikovit, T., Sukying, C., & Silpakit, C. (2002). General Health
Questionnaire ( Thai GHQ 1 2 – 2 8 – 3 0 – 6 0 ) . Retrieved form
http://www.dmh.go.th/test/download/files/ghq.pdf. [in Thai]
Panyayong, B., & Lempong, R. (2 0 0 9 ) . Mental health problems among
children and adolescents affected by continuous insurgency in the
deep South of Thailand. Journal of the Psychiatric Association of
Thailand, 54(4), 347-356. [in Thai]
162

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

Journal of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Yai Campus
Vol.9,วิทNo.1
January – June 2017
วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ
ทยาลัยHat
สงขลานคริ
นทร์
ยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.9 , No.1 January - June 2017

161

Panyayong, B. & Juntalasena, S. (2 0 0 9 ) . Mental health problems among
students in the area with continuous insurgency in the deep South
of Thailand. Journal of Mental Health of Thailand, 17(1), 1-11.
[in Thai]
Salaemae, M. (2008). Psychological problems and psychological self-care
of persons losing family members as a result of the unrest in
Southern Thailand: A case study at Ka-Por District, Pattani
Province. (Master’s thesis). Prince of Songkla University, Pattani.
[in Thai]
Suksawat, J. & Tuicomepee, A. (2010). Violent experiences, coping with
problems and happiness in the Southern border provinces of
Thailand: A preliminary mixed-methods research. Journal of
Demography, 26(1), 22-48. [in Thai]
Sukcharoen, S., Wungain, N., and Charupheng, M. (2009). The effects of
group counseling on anger coping of adolescents. Journal of
Education and Social Development, 5(1-2), 131-144. [in Thai]

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

162

Journal
of Liberal
Arts, Prince
of ทSongkla
University, Hat
Yai วิCampus
Vol.9, No.1 January – June 2017
วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ
ยาลัยสงขลานคริ
นทร์
ทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.9 , No.1 January - June 2017

163

