ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ผลของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง เพือ่ เสริมสร้ างพลัง
สุ ขภาพจิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่ าร้ าง
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
The Effects of Group Counseling Program Based on Reality Theory for Resilience
Enhancement of Mathayom Suksa 2 Students from Divorced Families at
Tessaban 5 (Wathuapomnork) School Songkhla Province
วิไลลักษณ์ คงตุก1 กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิ ทธิ์ 2 วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิ น3
Wilailuk Khongtuk1 Kanjanawan Pinyosupasit2 Wanlaya Thamaphiban Inthanin3
1

นิสิตระดับปริ ญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
อาจารย์ ดร. ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยานิ พนธ์น้ ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาการใช้โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่ อ
เสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
กลุ่ มตัวอย่างคื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้ าง จานวน 16 คน ได้มาจากวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
จานวน 16 คน และสุ่ มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบคัดกรองเบื้องต้น
เกี่ ยวกับนักเรี ยนที่ มาจากครอบครัวหย่าร้าง 2) แบบประเมินพลังสุ ขภาพจิ ต มี ค่าความเที่ ยงเท่ากับ .88 และ 3) โปรแกรม
การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ ง ผลการวิจยั พบว่า 1)โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
เผชิ ญความจริ งเพื่ อเสริ มสร้ างพลังสุ ขภาพจิ ตที่ พ ัฒนาขึ้ นมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 2) ก่ อนการทดลองนักเรี ยน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับพลังสุ ขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 3) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีระดับพลังสุ ขภาพจิตในระยะ
หลังการทดลองสู งกว่าในระยะก่ อนการทดลองอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 4) นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมี ระดับ
พลังสุ ขภาพจิ ตสู งกว่ากลุ่ มควบคุ มในระยะหลังการทดลองอย่ างมี นั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และ 5) นักเรี ยน
กลุ่มทดลองมีระดับพลังสุ ขภาพจิตในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม พลังสุ ขภาพจิต ครอบครัวหย่าร้าง มัธยมศึกษา

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.) 2560 | 247

ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Abstract
The purpose of this research was to study the effects of group counseling program based on reality theory for
resilience enhancement of students from divorced families at Tessaban 5 (Wathuapomnork). The sample consisted of 16
Mathayom Suksa 2 students from divorced families, obtained by simple random sampling. They were then randomly
assigned into the experimental group and the control group, with 8 students each. The employed research instruments
were 1) the initial screening form of students from divorced families; 2) resilience enhancement inventory with reliability
coefficient of .88; and 3) a group counseling program based on reality theory for resilience enhancement. The results
revealed that 1) the developed group counseling program based on reality theory for resilience enhancement was rated
good ; 2) prior to the experiment, students in the experimental group and the control group were not different in their level
of resilience ; 3) resilience level of students in the experimental group in the post-trial period was significantly higher than
in the pre-trial period at the .05 level; 4) resilience level of students in the experimental group in the post-trial period was
significantly higher than that of the students in the control group at the .05 level; and 5) resilience level of students in the
experimental group in the follow - up period was significantly higher than in the post-trial period at the .05 level.
Keywords: Group Counseling, Resilience, Divorced Families, Mathayom Suksa

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ครอบครั ว ถื อ เป็ นสถาบั น หลัก ทางสั งคมที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การวางรากฐานของเด็ ก ในยุ ค ปั จ จุ บ ั น
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเริ่ มเสื่ อมถอยลง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ (ปาริ ชาด วงษ์แก้ว, 2552, น. 4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อสภาพความเป็ นอยู่ ตลอดจน
มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นนับวันจะเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และซับซ้อนมากขึ้ น
เพราะบุคคลต้องเผชิ ญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อมอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบนั
(สุ มาลี สังข์ศรี , 2556, น. 35) หากบิ ดามารดาของเด็กหย่าร้างกัน ก็จะส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพจิ ตของเด็กทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่ น ส่ งผลให้เด็กเกิ ดความเครี ยด เกิ ดภาวะซึ มเศร้า เกิ ดความวิตกกังวล รู ้สึกเบื่ อหน่ าย เกิ ดความท้อแท้
สิ้ นหวัง และร้ ายแรงถึ งขั้นการฆ่ าตัวตาย การศึ กษาผลกระทบเกี่ ยวกับปั ญหาครอบครั วหย่ าร้ างของ คหั ชนั นญ์
ภัทรกฤดา (2555 , น. 6) พบว่า เด็กที่ มาจากครอบครัวหย่ามีพฤติ กรรมบางสิ่ งเพื่ อบิ ดเบื อนปมด้อยของตน มีความคิ ด
แตกต่างจากบุ คคลอื่น มีความรู ้สึกน้อยใจและตาหนิ ตนเองอยู่เสมอ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดความเครี ยด เกิ ดภาวะวิตกกังวล
พยายามแก้ปัญหาหรื อเอาตัวรอด ไม่ไว้ใจใคร เข้าสังคมได้ยาก การหย่าร้างจึงส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพจิ ตของบุคคล
ทุกเพศทุกวัย ซึ่ งคนที่ได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพจิตมากที่สุด คือ เด็กและเยาวชนที่มีครอบครัวหย่าร้าง
คนเราเกิดมาล้วนแตกต่างกัน เด็กบางคนเกิ ดมาเพี ยบพร้อมทุ กอย่าง แต่บางคนอาจเกิดมาในครอบครัวที่ ไม่
สมบูรณ์ แบบ กล่าวคื อ บิ ดามารดาหย่าร้างกัน หรื อเด็กบางคนบิ ดามารดาเสี ยชี วิตจึ งกลายเป็ นเด็กกาพร้า และอาจจะ
ต้องอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ เด็กเหล่านี้ ตอ้ งเผชิ ญกับความยากลาบากในชี วิต หากไม่ย่อท้อต่อชะตาชี วิต พร้อมที่
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จะต่ อสู ้ ฟั นฝ่ าอุปสรรคต่ างๆ ไปได้ แสดงว่าเด็กเหล่านี้ มีพลังสุ ขภาพจิ ต (Resilience) ซึ่ งเป็ นความสามารถในการ
กลับคื นสภาพเดิ มของบุ คคล สามารถปรับตัวและฟื้ นตัวในภาวะวิกฤต ทาให้ได้ขอ้ คิ ดและบทเรี ยนที่ เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินชี วิต เกิดความมัน่ คงทางจิตใจ ซึ่ งความสาเร็ จในการปรับตัวและฟื้ นตัวนี้เป็ นผลของการมีจิตใจที่เข้มแข็ง
มีทกั ษะที่เป็ นประโยชน์ และมีบุคคลให้ความช่วยเหลือรวมถึงได้รับกาลังใจจากบุคคลรอบข้าง (กรมสุ ขภาพจิต, 2550,
น. 25) ดังนั้นพลังสุ ขภาพจิตจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งกับเด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง และเด็กเหล่านี้ควร
จะได้รับการส่ งเสริ มและมีแนวทางในการเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตเพื่อจะให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
การช่ วยเหลื อนักเรี ยนที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างนั้น สามารถดาเนิ นการโดยการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
โดยมี งานวิจยั หลายชิ้ นในต่ างประเทศที่ ศึกษาผลการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มแก่ นักเรี ยนที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง
โดยพบว่า การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มช่วยสร้างประสบการณ์สาคัญที่จะช่วยเกื้อกูลให้นกั เรี ยนที่มาจากครอบครัวหย่า
ร้ างทั้งในวัยเด็กและวัยรุ่ นให้มีสุ ขภาพจิ ตที่ ดี ข้ ึ น รวมทั้งเป็ นการช่ วยลดผลกระทบระยะยาวที่ เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยน
เนื่ องจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เทคนิ ค วิธีการรับมือและจัดการกับปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเอง (Hage and Nosanow,
2010, อ้างถึ งใน สมรั กษ์ ทองทรั พ ย์, 2553, น.15) นอกจากนี้ ยังมี งานวิ จัยในประเทศไทยที่ ศึ กษาผลของการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งแก่นักเรี ยนที่ มาจากครอบครัวหย่าร้าง โดยผลการวิจยั ได้ขอ้ ค้นพบที่
สอดคล้องกันว่าการให้คาปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ ง มีผลทาให้นกั เรี ยนที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนในหลายๆ ด้าน และมีคุณลักษณะเชิ งสร้างสรรค์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการมีความภาคภูมิใจในตนเอง
สู งขึ้ น มี ความสุ ขในการด ารงชี วิ ตเพิ่ มมากขึ้ น มี ความเครี ยดลดลง มี ความรู ้ สึ กว่าตนมี ป มด้อยลดลง (พิ มพ์วดี
จันทรโกศล, 2544 น. 109 - 110, บุษราพรรณ คันทจิตร, 2547, น. 52 , ปาริ ชาด วงษ์แก้ว, 2552, น. 112) แต่ท้ งั นี้ ยงั ไม่มี
งานวิจยั ที่ศึกษาการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ งเพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นว่าพลังสุ ขภาพจิ ตเป็ นสิ่ งที่ สาคัญอย่างมากแก่นกั เรี ยนที่ มาจากครอบครัว
หย่าร้าง ผูว้ ิจยั ในฐานะที่กาลังศึกษาทางด้านการให้คาปรึ กษา จึงสนใจที่จะศึกษาผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่ อเสริ มสร้ างพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง
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4. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดับ พลัง สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองกับ กลุ่ ม ควบคุ ม ในระยะหลัง
การทดลอง
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ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

5. เพื่ อเปรี ยบเที ยบระดับพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนกลุ่ มทดลองระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะ
ติดตามผล

สมมติฐานของการวิจัย
1. โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ งเพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตให้แก่นกั เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับดี
2. นั กเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่ าร้ างในกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม มี ระดับ
พลังสุ ขภาพจิตในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้างในกลุ่มทดลอง มี ระดับพลังสุ ขภาพจิ ตในระยะ
หลังการทดลองสู งกว่าในระยะก่อนการทดลอง
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ างในกลุ่มทดลอง มี ระดับพลังสุ ขภาพจิ ตสู งกว่า
กลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง
5. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง มีระดับพลังสุ ขภาพจิ ตในระยะ
หลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง

ตัวแปรตาม
พลังสุ ขภาพจิต

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คื อ นักเรี ย นชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ างโรงเรี ยนเทศบาล 5
(วัดหัวป้ อมนอก) จังหวัดสงขลา จานวน 86 คน
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้ในการวิ จัย คื อ นักเรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ม าจากครอบครั วหย่าร้ า ง
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่ งได้จากการทาแบบคัดกรอง
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ นั ก เรี ยนที่ ม าจากครอบครั ว หย่ า ร้ า ง โดยมี ค ะแนนแบบประเมิ น พลัง สุ ข ภาพจิ ต ต่ า กว่ า
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่ วมการทดลอง ผูว้ ิจยั ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 16 คน แล้วสุ่ มอย่างง่าย
เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน โดยการจับสลาก
2. เครื่องมือและวิธีสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับนักเรี ยนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง
2) แบบประเมินพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนที่ มาจากครอบครัวหย่าร้าง และ 3)โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีเผชิญความจริ งเพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต
2.2 วิธีสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2.1 แบบคัดกรองเบื้ องต้นเกี่ ยวกับนักเรี ยนที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง เป็ นแบบคัดกรองเพื่ อ
สอบถามข้อมูลเบื้ องต้นของนักเรี ยนที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนามาจากแบบประเมินพลังสุ ขภาพจิ ตของ
กรมสุ ขภาพจิ ต (2552) และงานวิจยั ของคหัชนันญ์ ภัทรกฤดา (2555) โดยน าไปให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาแล้วนาไปเก็บข้อมูลเบื้องต้น
2.2.2 แบบประเมิ นพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง เป็ นแบบประเมิ นที่
ผูว้ ิจยั พัฒนามาจากแบบประเมินพลังสุ ขภาพจิตของกรมสุ ขภาพจิต (2552) แบบประเมินจะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 4 ระดับ มีจานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 และค่าความเที่ ยงทั้งฉบับ
เท่ากับ .88
2.2.3 โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต
ได้รับการตรวจความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั นิ ยามศัพท์เฉพาะโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน มีโปรแกรม
จานวน 9 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 - 90 นาที
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะก่ อนการทดลอง ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มทาแบบประเมิ นพลังสุ ขภาพจิ ต
ของนักเรี ยนที่มาจากครอบครัวหย่าร้างที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นและเก็บคะแนนไว้เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)
ระยะที่ 2 ระยะด าเนิ นการทดลอง ผูว้ ิจัยด าเนิ นการทดลองกับกลุ่ มทดลอง โดยใช้โปรแกรมการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต จานวน 9 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 90 นาที ส่ วนกลุ่มควบคุ มนั้นผูว้ ิจยั จัดให้มีลกั ษณะเหมื อนกลุ่มทดลอง แต่ ไม่ ได้รับการจัดกระทาใดๆ โดยปล่อยให้
เป็ นไปตามสภาพธรรมชาติ
ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลองและระยะติ ดตามผล ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มทาแบบ
ประเมินพลังสุ ขภาพจิตด้วยแบบประเมินชุ ดเดียวกันกับก่อนการทดลอง และเก็บคะแนนไว้เป็ นคะแนนหลังการ
ทดลอง (Posttest) จากนั้นจะติดตามผลอีกครั้งหลังจากผ่านการทดลองไปแล้ว 4 สัปดาห์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554, น. 364) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่
4.1 สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างใน
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลองโดยใช้วิธีของแมนวิทนีย ์ (Mann - Whitney U Test) แบบเป็ นอิสระต่อกัน
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

4.2.2 เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างใน
กลุ่มทดลอง ระหว่างระยะก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลองโดยใช้วิธีของวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Ranks Test)
แบบสัมพันธ์กนั
4.2.3 เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างใน
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองโดยใช้วิธีของแมนวิทนีย ์ (Mann - Whitney U Test) แบบเป็ นอิสระต่อกัน
4.2.4 เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างใน
กลุ่มทดลอง ระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลโดยใช้วิธีของวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Ranks Test) แบบ
สัมพันธ์กนั

ผลการวิจัย
1. โปรแกรมการให้ค าปรึ กษาแบบกลุ่ มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่ อเสริ มสร้ างพลังสุ ขภาพจิ ตให้แก่
นักเรี ยน ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี
2. เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง
ตัวแปร

ก่ อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
̅
X

พลังสุ ขภาพจิต

2.21

S.D
.24

̅
X

2.32

U
S.D
.429

-.791

P – value
.429

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
มีระดับพลังสุ ขภาพจิตในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน
3. เปรี ยบเที ยบระดับพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ างในกลุ่ ม
ทดลอง ระหว่างระยะก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลอง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบระดับพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง
ระหว่างระยะก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลอง
ตัวแปร

ก่ อนการทดลอง
xˉ S.D
พลังสุ ขภาพจิต
2.21 .24
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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หลังการทดลอง
xˉ S.D
3.15 . 25

Mean
Rank
4.50

Sum
Z
Of Rank
36.00 -2.524

P - value
.012*

ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ างในกลุ่ มทดลอง มี ระดับ
พลังสุ ขภาพจิตในระยะหลังการทดลองสู งกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระดับพลังสุ ขภาพจิตนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง
ตัวแปร

พลังสุ ขภาพจิต

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
xˉ
S.D
xˉ
S.D
3.15
.25
2.45
.16

U

P – value

-3.363

.001*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่ า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ างในกลุ่ มทดลองมี ระดับ
พลังสุ ขภาพจึงสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. เปรี ยบเที ยบระดับพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ างในกลุ่ ม
ทดลอง ระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผล ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเที ยบระดับพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง
ระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผล
ตัวแปร
พลังสุ ขภาพจิต

หลังการทดลอง
xˉ S.D
3.15 . 24

ระยะติดตามผล
xˉ S.D
3.29 .20

Mean
Rank
4.00

Sum
Z
Of Rank
28.00 -2.379

P - value
.017*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง มี ระดับพลัง
สุ ขภาพจิตในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ ง สามารถเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ต
ให้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้
อภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
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ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
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ประเด็นแรก โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ ง เพื่ อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ต
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) ที่ พ ฒ
ั นามี ความ
เหมาะสมในระดับดี คือมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 นั้นสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
แนวคิ ดของทฤษฎี เผชิ ญความจริ งสามารถประยุกต์ใช้ในการให้คาปรึ กษาได้ ทฤษฎี เผชิ ญความจริ งจะให้อิสระแก่
สมาชิ กในการแก้ปัญหา และเน้นถึงการมี ส่วนร่ วมในกลุ่ม เพื่ อสมาชิ กได้แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นอย่างเท่าเที ยมกัน
เน้นถึงพฤติกรรมปั จจุบนั ตลอดจนมีแนวความคิดให้สมาชิ กมีความรับผิดชอบในการกระทาของตน สามารถควบคุม
ตนเองเพื่ อส่ งเสริ มให้ตนเองรู ้จกั พึ่ งพาตนเองได้ (พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2557, น. 149 150) และโปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครั วหย่าร้ าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมื อ
การวิจยั ได้ เนื่ องจากได้ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านเนื้ อหา
ข้อคาถาม ภาษาที่ ใช้ให้สอดคล้องกับนิ ยามศัพท์เฉพาะ และความเหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
ประเด็นที่ สอง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มมี
ระดับพลังสุ ขภาพจิ ตในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันสนับสนุ นสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยน
ทั้งสองกลุ่มได้ตอบคาถามเกี่ยวกับพลังสุ ขภาพจิต ซึ่ งคาถามข้อแรกถามว่าหลังจากที่บิดามารดาหย่าร้างหรื อแยกทางกัน
นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไร โดยคาตอบของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน คือ รู ้สึกเสี ยใจ เศร้าใจ เครี ยด น้อยใจ ไม่มี
ความสุ ข และมักจะตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่าทาไมบิ ดามารดาจึ งต้องหย่าร้างกัน อยากให้บิดามารดาอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตาเหมือนกับครอบครัวอื่น จากการที่บิดามารดาหย่าร้างกันจะส่ งผลให้นกั เรี ยนมีปัญหาทางด้านอารมณ์ เช่น รู ้สึก
หงุ ดหงิ ด โกรธง่ าย กังวลใจ ซึ มเศร้ า ก้าวร้ าว ทั้งนี้ นักเรี ยนยังคงคิ ดถึ งบิ ดามารดาฝ่ ายที่ จากไป หรื อรู ้ สึ กเสี ยดาย
สถานภาพความพร้อมหน้าพร้อมตาของสมาชิ กในครอบครัว นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าตนถูกทอดทิ้ง ลักษณะสัมพันธภาพ
ของนักเรี ยนที่ มีต่อบิ ดามารดาเป็ นเครื่ องทานายว่านักเรี ยนสามารถปรับตัวได้ และมีสัมพันธภาพที่ ดีต่อบิ ดามารดาใน
ครอบครั วปกติ ตรงข้ามกับนักเรี ยนที่ ปรั บตัวได้ไม่ ดี มี สัมพันธภาพที่ ไม่ ดีต่อบิ ดาหรื อมารดาในครอบครั วหย่าร้ าง
(Schickedanz, Schickedanz and Forsyth. 1982, pp. 532 - 533)
ประเด็นที่ สาม นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลองมีระดับพลังสุ ขภาพจิ ต
ในระยะหลังการทดลองสู งกว่าในระยะก่ อนการทดลองสนับสนุ นตามสมมติ ฐานข้อที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าหลังจากที่
นักเรี ยนกลุ่มทดลองได้เข้าร่ วมโปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิ ญความจริ งจานวน 9 ครั้ง สัปดาห์ละ
2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 60 - 90 นาที สามารถเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต ทาให้นกั เรี ยนมีระดับพลังสุ ขภาพจิตสู งขึ้น ซึ่ งจาก
การที่ผวู ้ ิจยั ดาเนินการตามโปรแกรมการให้คาปรึ กษา ในขั้นเริ่ มต้น พบว่า สมาชิกส่ วนใหญ่เกิดความไว้วางใจซึ่ งกันและ
กันอย่างแท้จริ ง ตลอดจนรู ้สึ กว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งภายในกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มได้สนับสนุ นและเอื้ออานวยให้สมาชิ กได้มีการ
ติดต่อสื่ อสารกันภายในกลุ่ม โดยใช้เทคนิ คการตั้งคาถามเพื่อให้สมาชิ กได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การหย่าร้าง โดยให้สมาชิ กได้แลกเปลี่ยนความคิ ดและพิจารณาสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นว่าตนได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และ
ความรู ้สึก ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมในชี วิตประจาวันอย่างไรโดยสมาชิ กแต่ละคนได้เล่าเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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ผลของการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง เพื่อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
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ในลักษณะคล้ายคลึงกันว่าเหตุการณ์ครอบครัวหย่าร้างทาให้สมาชิ กรู ้สึกเสี ยใจ น้อยใจที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ดว้ ยกันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตา บางครั้งชอบเก็บตัวอยูค่ นเดียวไม่อยากพูดคุยกับใคร เนื่ องจากสมาชิกคิดว่าการที่บิดามารดาหย่าร้าง
ทาให้ตนเองมีปมด้อย
ในขั้นดาเนิ นการ ผูน้ ากลุ่มได้ดาเนิ นการโดยใช้ระบบ WDEP ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ เป็ นหัวใจสาคัญเพื่อนาไปสู่
กระบวนการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิ ญความจริ ง (Wubbolding, 1991, อ้างถึงใน ศุภวดี บุญญวงศ์, 2550, น.
393 - 394) โดยสารวจความต้องการ ของสมาชิก ซึ่ งความต้องการของสมาชิ กส่ วนใหญ่ คือ สมาชิ กต้องการที่จะข้ามผ่าน
ความรู ้สึกเสี ยใจ อยากให้ตนเองสามารถอยู่กบั ความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้ นให้ได้ ในการให้คาปรึ กษาแต่ละครั้งผูน้ ากลุ่มให้
ความรู ้ ในเรื่ องของพลังสุ ขภาพจิ ต ซึ่ งประกอบด้วย ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของพลังสุ ขภาพจิ ต
ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการช่ วยเหลือนักเรี ยนให้สามารถเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ตของตนเองได้หลังจากที่ ครอบครัวหย่า
ร้าง สารวจทิศทางหรื อแนวทางและการปฏิบตั ิ ของสมาชิ ก โดยผูน้ ากลุ่มสนทนากับสมาชิ กถึงแนวทางในการดารงชี วิต
หลังจากที่ครอบครัวหย่าร้าง เพื่อจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปั จจุบนั ให้สมาชิ กได้ตระหนักรู ้ในการกระทาของตนเอง
ได้แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับสมาชิ กคนอื่ นๆ ว่าแต่ ละคนมี แนวทางในปฏิ บัติ ตนอย่างไร และได้มีกาลังใจในการ
ด าเนิ นชี วิต ขั้นตอนการประเมิ นตนเอง (Self - Evaluation) ให้สมาชิ กประเมิ นพฤติ กรรมตนเองว่ าท าให้ บุ คคลอื่ น
เดื อดร้ อนหรื อไม่ และพฤติ กรรมนั้นจะนาไปสู่ ทิศทางที่ สมาชิ กต้องการหรื อไม่ ขั้นตอนการวางแผน ผูน้ ากลุ่มและ
สมาชิ กวางแผนร่ วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้ าหมาย และให้สมาชิ กทาสัญญากับตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ถ้าสมาชิ กสามารถท าตามสั ญ ญาได้ แสดงว่ าสมาชิ กมี ค วามสามารถที่ จะตอบสนองความต้องการของตนเอง
เห็ นความส าคัญและคุ ณค่ าของตนเอง มี ความรั บผิ ดชอบ และเชื่ อมัน่ ในการกระท าของตนเอง ซึ่ งบ่ งบอกถึ งการมี
เอกลักษณ์ แห่ งความส าเร็ จและในขั้นสุ ด ท้าย ผู ้น ากลุ่ มช่ วยให้ ส มาชิ กวางแผนเพื่ อเสริ มสร้ างพลังสุ ขภาพจิ ต
ให้ ครอบคลุ มตามองค์ ประกอบของพลังสุ ขภาพจิ ต ซึ่ งตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความเป็ นจริ งที่ ส ามารถปฏิ บัติ ได้
และสมาชิกต้องดาเนิ นการตามแผนที่วางไว้
การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่ อเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตสามารถเสริ มสร้างพลัง
สุ ขภาพจิ ตให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้ างให้มีพลังสุ ขภาพจิ ตที่ เพิ่ มขึ้ นในระยะหลัง
การทดลอง ผูว้ ิ จัย ได้สอบถามนั กเรี ยนถึ งความรู ้ สึ กหลังจากที่ บิ ดามารดาหย่าร้ างกัน นั กเรี ยนส่ วนใหญ่ ตอบว่ า
รู ้สึกเสี ยใจ น้อยใจ และมี วิธีการจัดการกับความรู ้สึกที่ เกิ ดขึ้ นได้ดีกว่าในระยะก่ อนการทดลอง คื อ ระบายความรู ้สึ ก
กับเพื่อนหากไม่สบายใจจะไม่เก็บไว้คนเดียว จะตั้งใจเรี ยนมากขึ้น และจะไม่คิดมากโดยไม่เอาเรื่ องที่บิดามารดาหย่าร้าง
กันมาเป็ นปมด้อย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษราพรรณ คันทจิตร (2547, น. 52) ที่ได้ทาการศึกษาผลการให้
คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งที่ มีต่อความรู ้สึกปมด้อยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นที่ มาจาก
ครอบครั วแตกแยก ผลการวิ จัยพบว่า นักเรี ยนกลุ่ มทดลองมี คะแนนความรู ้ สึ กมี ปมด้อยในตนเอง ในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู ้สึกมีปมด้อยในตนเองระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่าง
กัน ระดับพลังสุ ขภาพจิ ตที่ เพิ่ มขึ้ น เป็ นผลจากสมาชิ กได้เข้าร่ วมโปรแกรมได้เรี ยนรู ้ พลังสุ ขภาพจิ ตในภาพรวม
จึ งรู ้แนวทางและมีทกั ษะเบื้ องต้นในการเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ต ผูน้ ากลุ่มเน้นให้นกั เรี ยนรู ้จกั ตนเอง ได้เรี ยนรู ้และ
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เข้าใจชี วิตของตนเอง และอยู่กบั ปั จจุบนั โดยเน้นให้สมาชิ กรู ้จกั ตนเองผ่านกิ จกรรมสารวจและประเมินตนเองทั้งด้าน
อารมณ์และความรู ้สึก ด้านความคิด และด้านพฤติกรรม ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กได้ฝึกทักษะการเผชิ ญปั ญหาโดยวิธีการคิ ด
บวกจากสถานการณ์เพื่อเสริ มสร้างพลังอึด ได้ฝึกทักษะการให้กาลังใจตนเองและให้กาลังใจเพื่อนสมาชิกเพื่อเสริ มสร้าง
พลังฮึ ด และได้วิเคราะห์ พฤติ กรรมของตนเองหลังจากที่ บิ ดามารดาหย่าร้ างตามความเป็ นจริ ง โดยค านึ งถึ งความ
รับผิดชอบ ความถูกต้องเหมาะสมต่ อสิ่ งที่ ตนเองกระทาเพื่ อเสริ มสร้ างพลังสู ้ และกิ จกรรมที่ สาคัญซึ่ งทาให้นักเรี ยน
มีแนวทางในการเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ตได้อย่างมี แบบแผน คื อ การเขี ยนหนังสื อพันธะสัญญา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ จะช่ วย
เตื อนให้สมาชิ กไม่ลม้ เลิกแผนที่จะดาเนิ นการเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต สมาชิ กแต่ละคนมีแผนของตนเอง กลุ่มจะคอย
ให้ความช่วยเหลือสมาชิ กในการประเมินตนเอง ทบทวนแผนและสนับสนุนสิ่ งที่สมาชิ กต้องการ
ในแต่ละครั้งที่เข้าร่ วมโปรแกรมการให้คาปรึ กษา นักเรี ยนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ผูน้ ากลุ่มจะคอยเน้นย้ า
ให้สมาชิ กได้ดาเนิ นการตามแผนและพันธะสัญญาที่เขียนไว้ ในระยะหลังการทดลองนักเรี ยนจึงมีระดับพลังสุ ขภาพจิต
เพิ่ มขึ้ นจากระยะก่ อนการทดลองจากระดับปานกลางเป็ นระดับมาก และเมื่ อจ าแนกรายด้าน พบว่ า นั กเรี ยนมี
พลังสุ ขภาพจิ ตด้านความทนต่อแรงกดดัน (พลังอึด) ด้านกาลังใจ (พลังฮึด) และด้านการต่อสู ้เอาชนะอุปสรรค (พลังสู ้)
ในระดับมากเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สมดี อนันต์ปฏิ เวธ วิภา เพ็งเสงี่ ยม และจันทร์ เพ็ ญ
อัครสถิตานนท์. (2552, น. 38-39) ที่ ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเที ยบพลังสุ ขภาพจิ ตก่อนและหลังการฝึ กปฏิ บตั ิการพยาบาล
สุ ขภาพจิ ตและจิ ตเวชของนั กศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 วิ ทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา ผลการศึ กษาพบว่ า ระดับ
พลังสุ ขภาพจิตในภาพรวมและรายด้านของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ พลังสุ ขภาพจิ ตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ และด้านกาลังใจของนักศึ กษาพยาบาล มี การเปลี่ ยนแปลงไป
ในทิ ศทางที่ เพิ่มขึ้ นภายหลังการฝึ กปฏิบตั ิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนพลังสุ ขภาพจิตด้านการจัดการกับ
ปั ญหาของนักศึ กษาพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิ ศทางที่ เพิ่มขึ้ นภายหลังการฝึ กปฏิ บตั ิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และพลังสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลังการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล สุ ขภาพจิตและจิตเวชสู งกว่าก่อนการ
ฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การใช้การฝึ กปฏิบตั ิแบบเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตเพื่อเพิ่มพลังสุ ขภาพจิต
ทาให้การจัดการปั ญหาดี ข้ ึ น ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งทาให้นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลองมีระดับพลังสุ ขภาพจิตในระยะหลังการทดลองสู งกว่า
ในระยะก่อนการทดลอง
ประเด็นที่สี่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง มีระดับพลังสุ ขภาพจิต
สู งกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองนั้นสนับสนุ นสมมติ ฐานข้อที่ 4 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการให้คาปรึ กษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิ ญความจริ งสามารถเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ตของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัว
หย่าร้างได้ เนื่ องจากนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้เข้าร่ วมโปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งเพื่อ
เสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิต ในระยะหลังการทดลองทาให้นกั เรี ยนมีระดับพลังสุ ขภาพจิตเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่ มควบคุ มก็ พบว่ามี ระดับพลังสุ ขภาพจิ ตสู งกว่ ากลุ่ มควบคุ มอี กด้วย ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าในระหว่ างการเข้าร่ วม
โปรแกรมการให้คาปรึ กษา ผูว้ ิจยั มีบุคลิกภาพที่เป็ นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริ งใจและใส่ ใจนักเรี ยนทุกคน รวมถึงมี
การยอมรับ เข้าใจในความรู ้สึกและให้เกี ยรติ นกั เรี ยนทุกคนอย่างเท่ าเที ยมกัน ทาให้บรรยากาศของการให้คาปรึ กษามี
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ความอบอุ่ นในทุ กๆ ครั้ ง และเป็ นไปอย่างราบรื่ น มี การสร้ างสั มพันธภาพอย่างต่ อเนื่ องตั้งแต่ ครั้ งแรก และมี การ
สอดแทรกกิ จกรรมที่ สมาชิ กได้แสดงออก และนาเสนอในสิ่ งที่ ตนเองคิ ด พร้ อมบอกเหตุ ผล เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยน
ความคิ ดเห็ นกับสมาชิ กคนอื่ นๆ ได้แก่ กิ จกรรม“สิ่ งของสามสิ่ งแทนตัวฉัน” ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ใช้เพื่ อเป็ นการสร้าง
สัมพันธภาพภายในกลุ่ ม เพื่ อให้สมาชิ กที่ อยู่ในกลุ่ มทดลองมี ความคุ ้นเคย และไว้ใจผูน้ ากลุ่มและไว้วางใจสมาชิ ก
ด้วยกันเพื่อจะได้มีความกล้าที่ จะเล่าเรื่ องราวของตนเองมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรม“คิดบวกชี วิตแฮปปี้ ” ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดด้านบวกจากสถานการณ์จาลองที่ ผนู ้ ากลุ่มกาหนดขึ้น สมาชิ กแต่ละคนล้วนมีความคิ ด
ไปในทิ ศทางบวก ซึ่ งทาให้ผนู ้ ากลุ่มได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดของสมาชิ ก กิจกรรมต่อไปคื อกิจกรรม
“กาลังใจสื่ อถึงกันทั้งของฉันและของเธอ” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เขียนให้กาลังใจตนเองก่อนที่จะส่ งกระดาษให้
เพื่ อนๆ เขี ยนให้กาลังใจจนครบทุ กคน และกิ จกรรม“ความรับผิดชอบทาให้ฉันเกิ ดการเปลี่ยนแปลง” จากผลการวิจยั
พบว่า สมาชิ กทั้ง 8 คน เกิดสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูน้ ากลุ่มและสมาชิ กด้วยกันเองได้อย่างรวดเร็ ว สมาชิ กแต่ละคนสามารถ
บอกอารมณ์ความรู ้สึก ความคิด และพฤติกรรม โดยผ่านการเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากที่บิดามารดาหย่าร้าง
ได้อย่างเปิ ดเผย ซึ่ งสอดคล้องกับ นภชนก สุ ขประเสริ ฐ (2553, น. 87 - 90) ที่ ได้ศึกษาประสบการณ์ภยั พิบตั ิสึนามิ
และการฟื้ นพลังของวัยรุ่ นที่ ได้รับผลกระทบภัยพิ บตั ิ สึนามิ พ.ศ. 2547 และพบว่า ประสบการณ์ ภยั พิ บตั ิ สึนามิ มี
ความสัมพันธ์ ท างบวกกับความสามารถในการฟื้ นพลังตามสถานการณ์ องค์ประกอบการมี บุค คลหรื อแหล่ ง
สนับสนุ นทางสังคม และความสามารถในการฟื้ นพลังจากลักษณะนิ สัย องค์ประกอบการมี พลังภายในจิ ตใจที่
เข้ม แข็ งอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งวัย รุ่ น ที่ มี ค วามสามารถในการฟื้ นพลังภายหลังประสบกับ
สถานการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจได้น้ นั วัยรุ่ นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนสาคัญในชี วิต เช่น บิดา มารดา
ครู และเพื่อนเพื่อจะช่วยให้เขาเกิ ดพลังที่ จะใช้ต่อสู ้หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ เมื่อสมาชิ กได้ร่วมกิจกรรมที่ หลากหลาย
รู ปแบบทาให้มีแรงจูงใจ เห็ นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ส่ งผลให้สมาชิ กมี ความสนใจในกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ น มีความ
พอใจ สนุ กและมีความสุ ขกับการร่ วมกิ จกรรม สมาชิ กได้ร่วมคิ ดวิเคราะห์ สามารถเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการกระทา
การแสดงออกและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องและเหมาะสม สมาชิ กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถนาความรู ้
ไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ (พรรณพิ ศ จั น ทสุ วรรณ, 2559, น. 210 -211) ดั งนั้ นจึ งสรุ ปได้ ว่ า
การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งทาให้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้ าง
ในกลุ่มทดลอง มีระดับพลังสุ ขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง
ประเด็นที่ 5 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างในกลุ่มทดลอง มีระดับพลังสุ ขภาพจิ ต
ในระยะติดตามผลสู งกว่าระยะหลังการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งไม่ได้สนับสนุนสมมติฐานข้อ 5
ที่ว่าระดับพลังสุ ขภาพจิตในระยะติดตามผลกับระยะหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะสมาชิ กได้นาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ จากการเข้าร่ วมโปรแกรมการให้ค าปรึ กษาแบบกลุ่ มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งไปใช้ในการเสริ มสร้ างพลัง
สุ ขภาพจิตของตนเองในชี วิตประจาวัน ส่ งผลให้เกิดเป็ นอารมณ์ความรู ้สึก ความคิด และพฤติกรรมที่เหมาะสม จึงทาให้
สมาชิ กมีระดับพลังสุ ขภาพจิ ตในระยะติ ดตามผลสู งกว่าระยะหลังการทดลองซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีมาก และเมื่ อจาแนก
รายด้าน สมาชิ กมี ระดับพลังสุ ขภาพจิ ตด้านพลังอึ ดในระยะหลังการทดลองกับระยะติ ดตามผลไม่แตกต่ างกัน และ
มีระดับพลังสุ ขภาพจิตด้านพลังฮึด ในระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน แต่มีระดับพลังสุ ขภาพจิต
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ด้านพลังสู ้ ในระยะติดตามผลสู งกว่าระยะหลังการทดลอง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนคุน้ ชิ นกับคาว่า “สู ้” การเอาชนะ
หรื อฝ่ าฟั นปั ญหาและอุ ปสรรคต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น และจากค าถามเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับพลังสุ ขภาพจิ ตที่ ผูว้ ิ จยั ได้สอบถาม
นักเรี ยนถึ งความรู ้ สึ กหลังจากที่ บิ ดามารดาหย่าร้ างกัน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ก็ จะตอบว่ารู ้ สึ กเสี ยใจ น้อยใจ แต่ สิ่ งที่
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มคื อ วิธีการจัดการกับความรู ้ สึกที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งดี กว่าทั้งในระยะก่ อนการทดลองและระยะหลัง
การทดลอง นักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบว่า หาเพื่อนคุยเพื่ อระบายความรู ้สึก สร้างกาลังใจให้ตนเองและมองหากาลังใจจาก
คนรอบข้าง ตั้งใจเรี ยน ทาตัวเองให้ดีข้ ึน ต้องมีสติเพื่อต่อสู ้กบั ปั ญหา
การที่ นักเรี ยนได้รั บโปรแกรมการให้ค าปรึ กษาแบบกลุ่ มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ ง เพื่ อเสริ มสร้ างพลัง
สุ ขภาพจิต ทาให้นกั เรี ยนมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึก ความคิด และพฤติกรรมของตนเองในทิศทางที่
ดีข้ ึน ส่ งผลให้เกิ ดเป็ นอารมณ์ความรู ้สึก ความคิด และพฤติ กรรมใหม่ที่มีความรับผิดชอบ แม้ในระยะติ ดตามผล เพราะ
นักเรี ยนได้เขี ยนหนังสื อพันธะสัญญาเพื่ อดาเนิ นการเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ต ได้เรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ น
ได้รับกาลังใจ จึงทาให้สมาชิ กแต่ละคนมีกาลังใจ มีความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ และสมาชิ ก
ได้ฝึ กการใช้เทคนิ คการอภิ ปรายเชิ งสร้ างสรรค์ (Constructive Debate) จากกิ จกรรม “ความรั บผิ ดชอบท าให้ฉันเกิ ด
การเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมนี้ พฤติกรรมที่ สมาชิ กแสดงออกต่อบุคลรอบข้าง ได้แก่ การเก็บตัวไม่พูดคุยกับใคร ดื้อ และ
มีปากเสี ยงกับบิ ดาหรื อมารดา ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กประเมิ นความคิ ด อารมณ์ และความรู ้สึกหลังจากที่ ตนเองได้แสดง
พฤติกรรม สมาชิ กส่ วนใหญ่รู้สึกเสี ยใจกับสิ่ งที่ทาลงไป ซึ่ งทาให้สมั พันธภาพในครอบครัวแย่ลง สมาชิ กจึงมีความคิดที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อพฤติ กรรมที่ เคยกระทา คื อ เมื่อมีเรื่ องไม่สบายใจก็จะพูดคุยกับ
บิ ดาหรื อมารดา รู ้จกั กล่าวคาขอโทษและปรับปรุ งตัวเอง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ผนู ้ ากลุ่มได้ชื่นชมในความคิ ดและสนับสนุ นให้
สมาชิกทุกคนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ผูน้ ากลุ่มให้สมาชิ กแต่ละคนประเมินพฤติกรรมของตนเองอีกครั้งว่า
เป็ นสิ่ งที่ ถูกหรื อผิด ซึ่ งส่ วนใหญ่พฤติ กรรมที่ สมาชิ กกระทาลงไปเป็ นพฤติกรรมที่ ผิด เมื่อสมาชิ กได้เรี ยนรู ้แล้วว่าเป็ น
สิ่ งที่ ผิด ผูน้ ากลุ่มจึ งให้สมาชิ กแต่ละคนได้วางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่ แนวทางที่ ถูกต้องและเหมาะสมในการ
ดาเนิ นชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Grotberg (1995, p. 127) ที่ ได้ศึกษาวิธีการที่ พ่อแม่และผูด้ ูแลเด็ก ใช้ใน
การสร้างเสริ มพลังสุ ขภาพจิ ตให้กบั เด็ก โดยศึ กษาในเด็กและครอบครั วที่ ประสบความทุ กข์ยากหรื อสงคราม ใน 15
สถานการณ์ เช่น การฆ่าตัวตาย ความยากจน การหย่าร้าง การถูกจับ การเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็ นต้น จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 14 ประเทศ เป็ นเด็กและครอบครั วหรื อผูด้ ู แลจานวนเท่ ากัน คื อ 598 คน เป็ นเด็กผูห้ ญิ งร้ อยละ 48 และเป็ น
เด็กผูช้ ายร้อยละ 52 ครึ่ งหนึ่ งเป็ นเด็กอายุระหว่าง 9 - 11 ปี ส่ วนที่เหลืออายุต่ากว่า 6 ปี ผลการศึกษาพบว่า พลังสุ ขภาพจิต
ช่วยป้ องกัน ลด และสามารถเอาชนะความทุกข์ยากที่ หลากหลายได้ ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีเผชิ ญความจริ งสามารถช่วยเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)ได้ และยังมีพลังสุ ขภาพจิตด้านความทนต่อแรงกดดัน (พลังอึด) และด้านกาลังใจ
(พลังฮึ ด) คงทนอยู่ถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านไปถึ ง 4 สัปดาห์ และมี พลังสุ ขภาพจิ ตด้านการเอาชนะอุ ปสรรค (พลังสู ้ )
เพิ่มขึ้นจากระยะหลังการทดลอง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 จากการวิ จัยพบว่า โปรแกรมการให้ค าปรึ กษาแบบกลุ่ มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งสามารถช่ วย
เสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิ ตให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มาจากครอบครัวหย่าร้ างได้ ซึ่ งผูท้ ี่ สนใจสามารถนา
โปรแกรมไปประยุกต์ในการช่วยเหลือนักเรี ยนที่อยู่ในวัยเดียวกันและมาจากครอบครัวหย่าร้างในสถานสงเคราะห์หรื อ
สถานคุม้ ครองเด็กได้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ในการวิ จัยกลุ่ มตัวอย่ างคื อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มี อายุ ระหว่ าง 13 - 14 ปี ดังนั้นหาก
ต้องการนาโปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ งไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มช่ วงอายุอื่นๆ ควรจะมี
การปรับเนื้ อหาของโปรแกรมให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และควรมีการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักเรี ยนและวัยรุ่ น
ในช่วงวัยอื่นๆ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือและเสริ มสร้างพลังสุ ขภาพจิตให้เกิดขึ้น เพื่อเป็ นการป้ องกัน หรื อแก้ไขพฤติกรรม
ที่ ไม่เหมาะสมที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อนักเรี ยนมีอายุเพิ่มขึ้ น ซึ่ งอาจจะเป็ นอุปสรรคในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การเรี ยน
หรื อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2.2 การใช้โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิ ญความจริ งนั้นหัวใจสาคัญ คือการพยายาม
ให้สมาชิ กปฏิ บัติ ตนเพื่ อให้ได้ชื่ อว่าเป็ นบุ คคลที่ มีพฤติ กรรมรั บผิ ดชอบ ทฤษฎี น้ ี ให้อิสระแก่ สมาชิ กในการหาวิธี
แก้ปัญหา และเน้นถึ งพฤติ กรรมปั จจุ บนั และการมี ส่วนร่ วมเพื่ อสมาชิ กได้แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นอย่างเท่ าเที ยมกัน
ซึ่ งใช้เวลาค่อนข้างนาน มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูน้ ากลุ่มและสมาชิ ก ซึ่ งผูน้ ากลุ่มควรมี
บุ คลิ กภาพที่ เป็ นมิ ตรจริ งใจ และสร้ างบรรยากาศที่ อบอุ่ น เพื่ อให้ บรรยากาศในการเข้าร่ วมที่ ได้รั บความร่ วมมื อ
จากสมาชิ กทุกคนเป็ นอย่างดี และผูท้ ี่ จะนาไปใช้ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องกระบวนการให้คาปรึ กษาและ
ทฤษฎีเผชิญความจริ ง การใช้เทคนิคต่างๆ ตามทฤษฎีจึงควรมีการฝึ กฝนก่อนนาไปใช้
2.3 ในการวิจยั ครั้ งต่ อไป ควรเพิ่ มระยะติ ดตามผล 3 เดื อน หรื อ 6 เดื อน เพื่ อสังเกตผลของความคงทน
ของโปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เผชิ ญความจริ ง ว่าสมาชิ กยังคงรักษาระดับของพลังสุ ขภาพจิ ตได้
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตนเองสามารถดาเนิ นชีวิตได้อย่างมีความสุ ขแม้จะพบเจอกับปัญหาครอบครัวหย่าร้าง
2.4 ควรใช้การวิจยั ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพร่ วมกับข้อมูลเชิ งปริ มาณต่ อพลังสุ ขภาพจิ ตทั้ง 3 องค์ประกอบ
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลของการใช้โปรแกรมการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิ ญความจริ งให้กว้างขวางและ
ละเอียดลึกซึ้ งยิ่งขึ้น
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