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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) เปรยีบเทยีบผลการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎเีผชญิ

ความจริง เพื่อลดความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระหวา่งก่อนและหลงัการใหค้ำาปรกึษา 2) เปรยีบเทยีบผลการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎพีจิารณา
เหตุผล อารมณ ์และพฤตกิรรม ระหวา่งกอ่นและหลงัการใหค้ำาปรกึษา และ 3) เปรยีบเทยีบผลการใหค้ำา
ปรึกษาแบบกลุ่มระหว่างสองทฤษฎีข้างต้น กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้มาโดยเลอืกแบบเจาะจง จำานวน 16 คน แลว้นำามาสุม่อยา่งงา่ยเปน็ 2 กลุม่ 
กลุม่ละ 8 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก ่1) แบบวดัความเครยีดในการปฏบิตังิาน มคีา่อำานาจจำาแนก
รายขอ้ ตัง้แต่ 0.27-0.81 และมคีา่ความเชือ่มัน่ ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.94 2) โปรแกรมการใหค้ำาปรกึษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง และ 3) โปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ ์และพฤตกิรรม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
ทดสอบสมติฐาน คือ สถิติทดสอบวิลคอกซัน และสถิติทดสอบ แมน-วิทนีย์ ยูเทส 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) บคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีไ่ดร้บัการใหค้ำาปรกึษา
แบบกลุม่ตามทฤษฎีเผชิญความจรงิความเครยีดลดลงอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 2) บคุลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี พิจารณาเหตุผล 
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อารมณ์ และพฤติกรรมมีความเครียดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) บุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง
มีความเครียดลดลงไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม 

Abstract
This research aimed to: 1) compare group counseling effects based on reality theory 

to decrease stress on work operation of Mahasarakham University supporting staffs between 
before and after the treatments, 2) compare group counseling effects based on rational, 
emotional and behavior theory to decrease stress on work operation of Mahasarakham 
University supporting staffs between before and after the treatments and 3) compare the  
effects of group counseling to decrease stress on work operation of Mahasarakham  
University supporting staffs between reality theory and rational, emotional and behavior theory. 
The samples composed 16 supporting staffs under Faculty of Education, Mahasarakham 
University with stress and volunteer for the treatment through purposive sample technique. 
They were divided in 2 groups through simple random sampling technique, the first group 
of 8 was under reality theory and the second group of 8 was under rational emotional and 
behavior theory. Each of the group was under the treatment 2 times a week, each time 
lasted for 60 minutes within 6 weeks continuously, totaling 12 times. 

The instruments were: 1) a questionnaire of 35-item with 5-rating scale of stress on 
work operation covering 5 aspects; Duty, Morale, Service, Colleague and Health with Item 
Correlation from 0.67-1.00, item discrimination powers ranging from 0.27 to 0.81 and the 
reliability of 0.94. 2) a program for group counseling based on reality theory and 3) a program 
for group counseling based on rational, emotional and behavior theory. The statistics for 
data analyses were The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and The Mann-Whitney  
U Test. The results revealed that: 1) The stress on work operation of Mahasarakham  
University supporting staffs after the treatment through reality theory was decreased at  
the 0.05 level of statistical significance, 2) The stress on work operation of Mahasarakham 
University supporting staffs after the treatment through rational, emotional and behavior theory 
was decreased at the .05 level of statistical significance, and 3) The stress on work operation 
of Mahasarakham University supporting staffs through reality theory was not different from 
those through rational, emotional and behavior theory.
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บทนำา
ความเครียดกลายเป็นปัจจัยสำาคัญ

สำาหรับชีวิตคนสมัยใหม่ แม้ว่าจะดูแลสุขภาพของ
ตนเองดีเพียงใด แต่เมื่อต้องเผชิญกับความเครียด
อยู่เป็นประจำา ก็จะทำาให้เกิดปัญหาและความ
คับข้องใจ อยู่เช่นเดิม ภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น
จะทำาให้บุคคลไม่มีความสุขและยังส่งผลทำาให้
ร่างกายมี ความผิดปกติ ซึ่งอาจมีภาวะอาการ
อัน ได้แก่ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคลำาไส้อักเสบ โรค
ภูมิแพ้ มะเร็ง ปวดคอและหลัง คันตามผิวหนัง 
นอนไม่หลบั มีการเปลีย่นแปลงสารเคมใีนรา่งกาย 
หายใจถ่ีข้ึน เส้นเลือดบีบตัวโรคทางเดินอาหาร 
ระบบประสาทผิดปกติ เจ็บปวดกล้ามเนื้อและ
ข้อ ผิวหนังอักเสบ ผมร่วง มีความผิดปกติทาง
เพศ ปัสสาวะบ่อยและอ่อนเพลีย ส่วนผลกระทบ
ต่อจิตใจเมื่อบุคคลเกิดภาวะความเครียดจะทำาให้
เกิดความวิตกกังวล ตึงเครียด ซึมเศร้า หงุดหงิด 
ฉุนเฉียว ขาดสมาธ ิความจำาเสือ่ม ขาดความมัน่ใจ
ในตนเอง เหนื่อยล้าทางอารมณ์ หนีปัญหา ขาด
ความต้ังใจรู้สึกเบื่อ มองตนเองในแง่ลบ คิดใน
ทางร้าย ก้าวร้าว หวาดระแวงและขาดอารมณ์ขัน  
(วิภาพร มาพบสุข, 2547: 4-7)

ภาวะความเครียดนอกจากจะส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจของมนุษย์แล้ว ยังส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงออก
เป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น เฉื่อยชา ขาดงานบ่อย 
ทำางานผิดพลาดเสมอ หลีกหนีความรับผิดชอบ 
ทำางานขาดประสิทธิภาพ การตัดสินใจไม่ดี ขาด
สมาธิในการทำางานควบคุมตนเองไม่ได้ จึงไม่
สามารถทำางานจนเสร็จสิ้นได้ ความสนใจในงาน 
ลดลง คุณภาพในการทำางานต่ำาลง (สมภพ  
เรืองตระกูล, 2550: 42-43) ผู้ ท่ีมีภาวะ
ความเครียดจากการทำางาน อาจมีวิธีแก้ไขหลาย
วิธี ได้แก่ การพักผ่อนให้เพียงพอ การใช้ธรรมะ

บำาบัด การท่องเที่ยว การฟังเพลง การพูดคุย
ระบายความรู้สึก ซึ่งวิธีการเหล่านี้อาจทำาให้ภาวะ
ความเครียดจากการทำางานลดลงได้ ในทางตรง
กันข้ามหากบุคคลมีวิธีการลดความเครียดที่ไม่
เหมาะสมจะไม่สามารถจัดการกับความเครียดให้
ทเุลาหรอืเบาบางลงได ้วธิกีารทีจ่ะชว่ยแกไ้ขภาวะ
ความเครียดได้ดีวิธีหนึ่ง คือ การให้คำาปรึกษา ซึ่ง
เปน็กระบวนการทีจ่ะชว่ยใหบ้คุคลสามารถสำารวจ
ตนเอง พบข้อบกพร่องของตนเองและเรียนรู้ ที่จะ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้การให้คำา
ปรึกษากลุ่มแบบทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม และทฤษฎีการให้คำาปรึกษากลุ่ม
แบบเผชิญความจริง เนื่องจากทฤษฏีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีแนวคิดพื้น
ฐานมาจากกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cogni-
tive Therapy) ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงที่ความคิด
เป็นหลัก โดยเชื่อว่าอารมณ์และพฤติกรรมของ
บุคคล รวมถึงความเครียดมีสาเหตุจากความคิด 
ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล จตุพร เพ็งชัย (2553: 
67) ได้อธิบายว่าระบบการช่วยเหลือที่สอนให้
บุคคลรู้ว่าความเชื่อของบุคคลมีผลต่อความรู้สึก
และการกระทำาในชีวิตประจำาวันของเขาอย่างไร 
ช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาสามารถรักษารูปแบบการ
คิดและการแสดงออกอย่างมีเหตุผลในระยะ
ยาว สามารถสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลได้
ด้วยตนเองมีความเข้าใจตนเอง สามารถควบคุม
ตนเองได้ (สุภาวดี ตรีรัตน์, 2553: 58-68 ; 
อ้างอิงมาจาก Patterson. 1966: 110-112)  
ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเครียดใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักการของทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่เน้น
ความคดิและเหตผุล เพือ่จะเปลีย่นแปลงความคดิ 
ให้มีเหตุผลและสามารถเข้าใจถึงสาเหตุ และแก้
ปญัหาอนัเกดิจากความเครยีดในการปฏบิตังิานได ้

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษา
ศาสตร์ มีภารกิจหลักเพื่อจัดการศึกษา ส่งเสริม 
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และพัฒนาวิชาการ และจะต้องมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งมีการพัฒนา
ตนเอง อยา่งต่อเนือ่งซึง่จะตอ้งกระทำาควบคูก่นัไป 
และเม่ือผลของการกระทำาทีไ่มบ่รรลผุลตามทีค่าด
หวัง อาจนำาไปสู่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
ที่ เป็นภาวะร่างกายและจิตใจถูกสิ่งแวดล้อม
กดดัน จนเป็นผลความแปรปรวนทั้งร่างกายและ
จิตใจที่มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านหน้าที่การ
ทำางาน ด้านขวัญกำาลังใจ ด้านการบริการ ด้าน
เพือ่นรว่มงาน และด้านสขุภาพ และเมือ่เกดิภาวะ
ความเครียดแล้ว ย่อมทำาให้ประสิทธิภาพของการ
ทำางานลดลง ดงันัน้ เพ่ือใหบ้คุลากรสายสนบัสนนุ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและปรับ
ตัวให้สามารถเผชิญกับความเครียดในการปฏิบัติ
งานได้ ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบผลของการ
ให้คำาปรึกษากลุ่มต่อ การแก้ปัญหาความเครียด
ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างทฤษฎีเผชิญ
ความจริงและทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม ว่าท้ังสองทฤษฎีมีการแก้ปัญหา
ความเครียดลดลงและแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งจะ
ได้นำาไปใช้เพื่อจัดการต่อความเครียดสำาหรับบุคล
กรท่ีกำาลังมีภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา

แบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง เพ่ือลด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนและ
หลังการให้คำาปรึกษา

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม เพื่อลดความเครียดในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคามก่อนและหลังการให้คำาปรึกษา

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มระหว่างทฤษฎีเผชิญความจริง และ
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
เพือ่ลดความเครยีดในการปฏบิตังิานของบคุลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
ตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีความเครียดลดลง
หลังการทดลอง

2. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่ม ตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม มีความเครียดลดลง

3. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
ตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีความเครียดลดลง
หลังจากได้รับการให้คำาปรึกษา แตกต่างจาก
กลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม

วิธีดำาเนินการศึกษาค้นคว้า
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  
ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 64 คน (กอง
การเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557: 
เว็บไซต์)

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีภาวะความเครียด
และสมคัรใจเขา้รว่มทดลอง โดยเลอืกแบบเจาะจง 
จากกลุ่มประชากร จำานวน 16 คน แล้วนำามา
แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 
คน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ใช้ทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มเผชิญความจริง 

กลุ่มที่ 2 ใช้ทฤษฎีการให้คำาปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

1. แบบวัดความเครียดในการปฏิบัติงาน 
จำานวน 35 ข้อ มีอำานาจรายข้อตั้งแต่ 0.27-0.81 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความเครียดใน
การปฏิบัติ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 

2. โปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 
ได้แก่ แบบทฤษฎีเผชิญความจริง แบบทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยใช้
เวลาในการให้คำาปรึกษา 6 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 
12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

	 การดำาเนินการทดลอง

1. ขั้นเตรียมการทดลอง

1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตในการ
ทำาวิจัยจากงานบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.2 เตรียมสถานที่และอุปกรณ์การ
ทดลอง โดยขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆ กับงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.3 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่กับกลุ่ม
ที่ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม

1.4 นำาแบบวัดความเครียดในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรสายสนับสนุน ไปทดสอบก่อน
การทดลอง (Pre-test) กบักลุม่ตวัอยา่ง ทัง้ 2 กลุม่ 
จำานวน 16 คน

2. ขั้นทดลอง

ผู้วิจัยดำาเนินการทดลอง โดยให้สมาชิก
กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 จำานวน 8 คน มาพบกันเพื่อให้
คำาปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎเีผชญิความจรงิ รวม
ทัง้หมด 12 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ในวนัจนัทรแ์ละ
วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. โดยดำาเนิน
การตามโปรแกรม 

กลุ่มที่ 2 จำานวน 8 คน มาพบกันเพื่อให้
คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ชัว่โมง ในวันองัคารและวันศกุร ์เวลา 12.00-
13.00 น. โดยดำาเนินการตามโปรแกรม 

3. ขั้นประเมินผล

3.1 เมื่อสิ้นสุดการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มทั้ง 2 ทฤษฎีแล้วให้ทั้ง 2 กลุ่มทำาแบบวัด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนฉบับเดิมอีกครั้ง (Post-test)

3 . 2  นำ า ค ะแนนที่ ไ ด้ จ ากแบบ วัด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนบัสนนุ ทัง้กอ่นการทดลองและหลงัการทดลอง
มาเปรียบเทียบกัน โดยกลุ่มที่ 1 เปรียบเทียบกับ 
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 2 
จากนัน้นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัความเครยีด ใน
การปฏบิตังิานของบคุลากรสายสนบัสนนุหลงัการ
ทดลองของกลุ่มที่ 1 และของกลุ่มที่ 2 มาเปรียบ
เทยีบกนัอกีครัง้ และวิเคราะหต์ามวิธกีารทางสถติิ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนน
ความเครียดของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
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ทฤษฎีเผชิญความจริง และหลังได้รับโปรแกรม
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความ
จริง โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการทดสอบของวิลคอกสัน (The Wilcoxon 
Matched Paired Signed-Ranks Test)

2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนน
ความเครียดของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
และหลังได้รับโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และการทดสอบของวิลคอกสัน (The 
Wilcoxon Matched Paired Signed-Ranks 

Test)

3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนน
ความเครียดของบุคลากรสายสนับสนุน หลังได้
รบัโปรแกรมการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี
เผชิญความจริง และโปรแกรมการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า
เฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และการทดสอบของ แมน-วทินยี ์ยเูทส 
(The Mann-Whitney U Test)

ผลการวิจัย
ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยัตามความมุง่หมาย

ได้ดังนี้

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเผชิญความจริง ระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

Z P
S.D. S.D.

8 99.25 22.51 62.88 17.92 -2.521* .012

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 พบว่า ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการให้คำาปรึกษา

แบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงระหว่างก่อน
ทดลองและหลังทดลอง ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 เปรยีบเทียบผลการให้คำาปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎพีจิารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม 
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

Z P
S.D. S.D.

8 103.80 19.70 60.00 11.11 -2.524* .012

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 พบว่า ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการให้คำาปรึกษา

แบบกลุม่ตามทฤษฎพีจิารณาเหตผุล อารมณ ์และ
พฤติกรรม ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง 
ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงและทฤษฏีพิจารณา 
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

Z P
S.D. S.D.

8 62.88 17.92 60.00 11.11 -.158 .875

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 3 พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการ
ให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม ตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
มคีวามเครยีดลดลงหลงัจากได้รบัการใหค้ำาปรกึษา 
ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม

อภิปรายผล
การเปรียบเทียบผลการให้คำาปรึกษา

แบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงและทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยเสนอ
การอภิปรายผล ดังนี้
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1. ความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรสายสนับสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

หลังการให้คำาปรึกษาโดยรวมและราย
ด้านแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง ด้าน
หน้าท่ีการทำางาน ด้านขวัญกำาลังใจ ด้านการ
บริการ ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านสุขภาพ ลด
ลงอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้
เป็นเพราะการให้คำาปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาได้เผชิญ
สภาพความเป็นจริง สนับสนุนให้บุคคลได้รู้จัก
ตนเอง (Identity) มีความรับผิดชอบ (Responsi-
bility) พิจารณาสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริง 
(Reality) และรูจ้กัประเมนิสิง่ถกูสิง่ผดิ (Right and 
Wrong) ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้จะนำาไปสู่การมี
ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า (Self Respect) นำาไปสู่
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของวชัร ีทรพัยม์ ี(2549: 250–251) ท่ีสรุปวา่การ
ใหค้ำาปรกึษาแบบเผชญิความจรงิ ชว่ยใหบ้คุคลรบั
ผิดชอบที่จะแก้ปัญหาและมีทักษะในการคิดแก้
ปัญหาโดยพิจารณาความเป็นจริง โดยสนับสนุน
ให้วางโครงการ ในอนาคต และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำาเนินการตามโครงการทีว่างไว ้ช่วยใหบ้คุคลรูจ้กั
ตนเองวา่เขา เปน็ใคร เขาต้องการอะไรในชีวติ และ
ส่งเสริมให้บุคคลมีวุฒิภาวะ คือ เป็นตัวของตัวเอง
และสามารถช่วยตัวเองได้ นอกจากนี้ลักขณา สริ
วัฒน์ (2543: 187) ได้อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีและมีความ
สามารถที่จะรับผิดชอบต่อตนเองสามารถแก้
ปัญหาของตนเองได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ วัชรี 
ทรพัยม์ ี(2549: 245) ยังสรปุวา่แนวคดิของกลาส
เซอร์ ที่สรุปว่าองค์ประกอบที่จะทำาให้คนปรับตัว
ได้ดีคือ ความรับผิดชอบ ซึ่งการที่บุคคลสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตน การกระทำาน้ัน
จะตอ้งไมก่ระทบกระเทอืนต่อสทิธขิองผูอ้ืน่ บคุคล
ต้องมีความรับผิดชอบเป็นการตอบสนองความ

ต้องการของตน โดยไม่มีข้อแก้ตัวถึงอุปสรรคใน
อดตี ปจัจบุนัหรอือปุสรรคทีเ่กดิจากบคุคลอืน่ เปน็
ผู้กระทำา ดงันัน้ ถา้บคุคลไมม่คีวามรบัผิดชอบ ก็จะ
ไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เราจะตอ้งสอน
เด็กให้มีความรับผิดชอบท่ีจะช่วยตนเองเสียตั้งแต่
เลก็ๆ บคุคลยิง่มคีวามรบัผดิชอบมากเพยีงใด กย็ิง่
มสีขุภาพจติดขีึน้เพยีงนัน้ ดงันัน้ การใหค้ำาปรกึษา
แบบเผชญิความจรงิกบัสมาชกิกลุม่ทีม่คีวามเครยีด
ในการปฏิบัติ โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคในการสร้าง
สัมพันธภาพ การตั้งคำาถาม การช้ีประเด็น และ
การใช้อารมณ์ขัน ทำาให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจบทบาท
และหน้าที่การทำางาน การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน 
และรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด เข้าใจวิธี
ขจัดความเครียดให้ตนเอง และสอดคล้องกับผล
การวิจัยของณัฐชัย ผาตากแดด (2551: 87) ที่
ได้ศึกษาผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริงเพื่อลดความเครียดของข้าราชการ
ตำารวจงานป้องกันปราบปรามสถานีตำารวจภูธร
เมอืงมหาสารคาม และพบวา่ขา้ราชการตำารวจงาน
ป้องกันปราบปรามสถานีตำารวจภูธรอำาเภอเมือง
มหาสารคาม มีความเครียดลดลง

2. ความเครียดในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

หลังการให้คำาปรึกษาโดยรวมและราย
ดา้นแบบกลุม่ตามทฤษฎพีจิารณาเหตผุล อารมณ ์
และพฤติกรรม ด้านหน้าที่การทำางาน ด้านขวัญ
กำาลังใจ ด้านการบริการ ด้านเพื่อนร่วมงาน และ
ด้านสุขภาพ ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีที่
เน้นความคิดและเหตุผล และกระบวนการทาง
ปญัญา แนวความคดิพืน้ฐานตามทฤษฎกีารใหก้าร
ปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม เอล
ลิสได้ประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยเน้นที่กระบวนการทางปัญญาของ



Journal of Education, Mahasarakham University 171 Volume 9 Number 4 October-December 2015

บคุคล ซึง่เรยีกวา่ การบำาบดัพฤตกิรรมทางปญัญา 
(Cognitive Behavior Therapy) ซึ่งมีแนวความ
คดิพืน้ฐานวา่กระบวนการทางปญัญาของบคุคลซึง่
ไดแ้ก ่การรบัรู ้ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ เปน็สือ่
กลางระหวา่งสิง่เรา้กบัพฤติกรรม โดยกระบวนการ
ทางปัญญาน้ีเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของบุคคล
จากแนวความคิดในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เน้นกระบวนการทางปัญญา นอกจากนี้ เอลลิส 
ได้กำาหนดเป้าหมายของการให้คำาปรึกษาแบบ
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ที่สามารถช่วย
ให้บุคคล มีอารมณ์มั่นคงเหมาะสม และระงับ
อารมณท์ีไ่มเ่หมาะสมการใหค้ำาปรกึษาตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อลด
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการใช้คำาถามปลายเปิด-ปลายปิด การฟัง 
การสะท้อนความรู้สึก การตีความ การชักชวน
ชี้แจงเหตุผล ใช้เทคนิคทางปัญญา มอบหมายให้
สมาชกิสร้างสถานการณท์ีเ่ปน็สาเหตตุา่งๆ ทีเ่กดิ
จากความเครียด และให้เหตุผลถึงความคิด ความ
เชื่อต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร สมเหตุสมผลหรือ
ไม่และฝึกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อที่ไม่สมเหตุ
สมผลเป็นความคิด ความเชื่อที่สมเหตุสมผลตาม
ทฤษฎีฝึกคิดของเอลลิส ABCDEF ทำาให้จดจำาใน
สิ่งที่ได้วิจารณ์ไป ยอมรับ และนำาไปปฏิบัติจนเกิด
เป็นนิสัย ทำาให้สมาชิกกลุ่มสามารถขจัดความคิด
ที่ไม่มีเหตุผลให้หมดสิ้นไปและพัฒนาความคิดที่
มีเหตุผลขึ้นแทน สมาชิกกลุ่มเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่การทำางาน การทำางานร่วมกับผู้อื่น และ
รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด เข้าใจวิธี
ขจัดความเครียดให้ตนเอง สอดคล้องกับเอื้อมพร 
ศรีไล้ (2550: 85) ที่ได้ศึกษาผลของการให้การ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎี พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมต่อคณุคา่แหง่ตนของผูต้อ้งขงัหญงิ และ
พบว่าผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

มีคุณค่าแห่งตนสูงกว่าผู้ต้องขังหญิงที่ไม่ได้รับการ
ใหก้ารปรกึษากลุม่ทฤษฎพีจิารณาเหตผุล อารมณ ์
และพฤตกิรรมในระยะหลงัการทดลอง อยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
ตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีความเครียดลดลง
หลังจากได้รับการให้คำาปรึกษา ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะทั้ง
สองทฤษฎีท่ีนำามาใช้ในการวิจัยเชิงทดลองครั้ง
นี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเครียด
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงึทำาใหผ้ลการวิจยัครัง้
นี้ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลการให้
คำาปรึกษาแบบทฤษฎีเผชิญความจริงและทฤษฎี
พจิารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม สามารถ
ช่วยลดความเครียดในการปฏิบัติงานด้านการ
ทำางาน ด้านขวัญกำาลังใจ ด้านการบริการ ด้าน
เพื่อนร่วมงาน และด้านสุขภาพ ทำาให้สมาชิกกลุ่ม
เข้าใจบทบาทและหน้าที่การทำางาน การทำางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เข้าใจภาวะความเครียดของตนเอง
และรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด เข้าใจ
วิธีขจัดความเครียดให้ตนเอง ซึ่งสามารถนำาไปใช้
ในการให้คำาปรึกษากับบุคลากรที่มีความเครียด
กลุ่มอื่นๆ ได้

1.2 จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การร่วมกิจกรรมพบว่า การให้คำาปรึกษาของ
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
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ส่งผลต่อพฤติกรรมความเครียดของบุคลากรได้ดี
กว่าการให้คำาปรึกษาแบบทฤษฎีเผชิญความจริง 
ดงัน้ัน หากหน่วยงานทีส่นใจจะนำาไปใช้ในการช่วย
เหลือบุคลากรเพ่ือลดความเครียดในการปฏิบัติ
งานได ้แต่ทัง้น้ียอ่มขึน้อยูก่บัระยะเวลาทีใ่ช้ในการ
จัดกิจกรรมของแต่ละโปรแกรม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการติดตามผลทั้งระยะสั้น (1 
เดือน) และระยะยาว (3 เดือน 6 เดือน) เพื่อ
ติดตามว่ามีการเปลี่ยนด้านความเครียดหรือไม่
อย่างไร

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้คำา
ปรึกษาแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม ตามทฤษฎี
อื่นเพิ่มขึ้น

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้คำา
ปรึกษาระหว่างทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม เพื่อลดความเครียดในการปฏิบัติ
งานกับทฤษฎีอื่นๆ 

2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้
คำาปรึกษาระหว่างทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อลด
ความเครียดในการปฏิบัติงานทฤษฎีอื่นๆ 
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