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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตาม

แนวทฤษฎีเผชญิความจรงิเพ่ือลดความเหนือ่ยหนา่ยใน การเรยีนของนสิตินกัศกึษาระดบัอดุมศึกษา กลุม่
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 ที่กำาลังศึกษา
อยูใ่นมหาวทิยาลยัอดุมศกึษาในประเทศไทย สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาโดยการเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลอืกนิสตินกัศกึษาทีม่คีะแนนความเหนือ่ยหน่ายใน การเรยีน
ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไป และสมัครใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่ม
ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงได้จำานวน 8 คน ซึ่งกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมนี้จะได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลด ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนมี 3 องค์ประกอบ โดยองค์
ประกอบที่ 1 ความอ่อนล้าทางอารมณ์ องค์ประกอบที่ 2 ความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล องค์ประกอบ
ที่ 3 ความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของบุคคล โดยใช้ระยะเวลา 7 สัปดาห์ จำานวน 21 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดพฤติกรรมความเหนื่อยหน่ายในการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .968  
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง 
เพือ่ลดความเหนือ่ยหน่ายในการเรียนของนิสตินักศึกษา มคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้งเทา่กบั .77 สถติพิืน้ฐาน
ท่ีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา (One-way Repeated Measure MANOVA) 
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1. นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงเพื่อ
ลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 และหลังการติดตามผล มีค่า
เฉลีย่เทา่กบั 2.01 มคีวามเหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนลดลงจากกอ่นการใหก้ารปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎี
เผชิญความจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงเพื่อ
ลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนหลังการทดลองด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 
และด้านความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 และหลังการติดตามผลมีความเหนื่อย
หน่ายในการเรียนด้านความออ่นลา้ทางอารมณ ์มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.09 และดา้นความออ่นลา้ทางสภาวะ
บุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงเพื่อ
ลดความเหน่ือยหน่ายในการเรียนหลังการทดลอง และหลังการติดตามผลมีความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียนด้านความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของบุคคลไม่แตกต่างกัน

โดยสรุป โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลดความเหนื่อย
หน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาเน้นความสำาคัญของการฟื้นฟูสัมพันธภาพสามารถพัฒนาความ
สัมพันธ์ทางบวกกับนิสิตนักศึกษาทำาให้เกิดบรรยากาศใน การให้การปรึกษาที่อบอุ่น จริงใจ มีความเห็น
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความเข้าใจ มีการยอมรับ การให้ความสนใจ การเปิดใจกว้าง การเคารพผู้
ขอรับการปรึกษา และมีความเต็มใจ พร้อมที่จะเข้าใจ ยอมรับความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลอื่นใน
กลุ่ม ช่วยให้ ผู้ขอรับการปรึกษาทำาการเข้าใจตนเองได้มากข้ึน ทำาให้เกิดการมองเห็นโลกท่ีมีความแตก
ต่างจากมุมมองของตนเองได้ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ครูอาจารย์ผู้สอนนำาโปรแกรม การให้การปรึกษา
กลุม่ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจรงิเพือ่ลดความเหนือ่ยหนา่ยใน การเรยีนของนิสตินกัศกึษาไปใชใ้นการ
ลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนในทุกระดับชั้น 

คำ�สำ�คัญ: การให้การปรึกษากลุ่ม ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน ทฤษฎีเผชิญความจริง

Abstract
This research was to study the result of group counseling program based on  

reality theory to decrease learning burnout of university students. The subjects for the 
study were 8 volunteered undergraduate students from year 1st–4th in the academic year 
2018 from universities under Office of the Higher Education Commission of Thailand 
who got learning burnout score at 75th percentile and higher, select by using purposive  
sampling. These students will participate in group counseling program based on reality  
theory to decrease learning burnout. The program comprises of 3 components:  
Emotional exhaustion, depersonalization, reduced personal accomplishment and process 
for 7 weeks with a total of 21 hours. The research instrument was 1) an inventory for a 
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measure of learning burnout with reliability value of.968 and 2) an inventory for a measure 
of participation in group counseling program based on reality theory to decrease learning 
burnout of university students with IOC index value of.77. The statistic data used in analysis 
are mean and standard deviation. The statistic data used in hypothesis testing is One-way 
Repeated Measure MANOVA. 

From the research results:

1. The students who participate in group counseling program based on reality theory 
to decrease learning burnout, after counseling got mean scores of 1.81 and the follow up 
period got mean scores of 2.01, both have decrease learning burnout result in mean scores 
of 5.46 with statistically significant at the.05 level.

2. The students who participate in group counseling program based on reality theory 
to decrease learning burnout, after counseling showed emotional exhaustion with mean scores 
of 1.84 and depersonalization with mean scores of 1.74 and the follow up period showed 
emotional exhaustion with mean scores of 2.09 and depersonalization with mean scores of 
1.90, both were statistically significant differences at the .05 level. 

3. The students who participate in group counseling program based on reality theory 
to decrease learning burnout, after counseling and the follow up period have no differences 
result in Learning burnout of reduced personal accomplishment.

In conclusions, group counseling program based on reality theory to decrease  
learning burnout of university students emphasize the importance of relationship recovery  
and introduce a positive relationship with students. And creating group counseling full of 
warm, sincere, unity, understanding, acceptance, interest, open-mindedness, respect and 
willingness to understand, listen to opinions, perceive other’s feelings ; all of which help 
students to understand themselves more and perceive the world from another perspective. 
Therefore, we should encourage teachers in using group counseling program based on 
reality theory to decrease learning burnout of University Students on all level of students.

Keywords: Group counseling, learning burnout, reality theory
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บทนํา
การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการ

เรียนเป็นแนวคิดที่นำามาใช้เพื่อการศึกษาเก่ียวกับ
ความเป็นอยู่ของนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีความแตก
ต่างจากแนวคิดอื่นๆ โดยการสร้างบริบทที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และมุ่งที่จะศึกษาในบริบท
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น (Heikkila, 2011: 27 cited 
from Salmela-Aro and Kunttu, 2010) นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ศึกษาแบบเต็มเวลานั้น
มักจะทำางานนอกมหาวิทยาลัยไปด้วยในระหว่าง
เรียน จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่จะนำาเกณฑ์บริบทท่ี
เฉพาะเจาะจงมาใช้เพือ่ตรวจสอบและศกึษาเกีย่ว
กับปัจจัยของความเครียดในการเรียนที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นอยู่ของนิสิตนักศึกษา และนักวิจัยได้มี
ความสนใจในการวจิยัเกีย่วกบั ความเหนือ่ยหนา่ย
ในการเรียนมากขึ้น (Heikkila, 2011: 27 cited 
from Schaufeli et al., 2002 ; Heikkila, 2011: 
27 cited from Salmela-Aro and Kunttu, 2010) 
โดยปกติแล้ว การทีน่สิตินกัศกึษามภีาระการเรยีน
จะเป็นการสร้างพลัง การสร้างสมาธิ และความ
จดจอ่กบัการเรยีน ถอืเปน็การเติมเต็มสภาวะจติใจ 
ด้านบวกเก่ียวกับการเรียน Salmela-Aro และ 
Kunttu (Heikkila, 2011: 27 cited from 
Salmela-Aro and Kunttu, 2010) ได้อธบิายวา่ มี
ความเปน็ไปไดท้ีใ่นบางรายวชิามภีาระงานทีไ่ด้รบั
มอบหมายมากกวา่รายวชิาอืน่ๆ ตวัอย่างเช่น การ
ตัง้สมมตฐิาน วิชาพืน้ฐานท่ีมคีวามยากและมคีวาม
จำาเปน็สำาหรบัการศกึษาในสาขาวชิาน้ันๆ เช่น การ
เรียนแพทย์แสดงให้เห็นถึงนิสิตนักศึกษาท่ีได้รับ 
ภาระงานจำานวนมากและมีความเหน่ือยหน่ายใน
การเรียนในระดับต่ำา (Heikkila, 2011: 27) 

การศกึษาความเหนือ่ยหน่ายในการเรยีน
จึงเป็นส่ิงจำาเป็นเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่น เป็นแนวทางสู่การทำาความเข้าใจพฤติกรรม

ของนิสิตนักศึกษาในขณะท่ีกำาลังศึกษาอยู่ความ
เหนื่อยหน่ายมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความ
สัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา เพื่อน ผู้สอน และ
อ่ืนๆ ความเหนื่อยหน่ายในนิสิตนักศึกษาอาจส่ง
ผลต่อชื่อเสียงของสถาบันการศึกษานั้นๆ (Lin 
and Huang, 2014: 78 cited from Neumann 
et al., 1990) อย่างไรก็ตามความเหนื่อยหน่าย
ในการเรียนนับเป็นแง่มุมหนึ่งในการประเมิน
ประสิทธิภาพของสถาบัน ในสถาบันการศึกษาที่
มศีกัยภาพในระดบัสงูอาจมกีารสร้างนโยบายการ
ศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความเหนือ่ยหน่าย
ในการเรียนไว้รองรับ (Lin and Huang, 2014: 
78) ผู้ที่กำาลังศึกษาในสถาบันการศึกษามีความ
คาดหวังของพ่อแม่ และตนเองร้อยละ 70 ที่ถูก
การศึกษาแบบนี้ตัดสินให้เขาเป็นเด็กโง่ เพราะ 
ทอ่งไมจ่ำา ทำาเกรดไมส่งู ตดัสนิว่าเขาเกเร ทำาใหเ้กิด
ความเบื่อหน่าย และรู้สึกแย่ที่จะทนนั่งเรียนเรื่อง 
ทีเ่ขาไมอ่ยากรู ้ทกุคนควรได้รบัความรกั ไดส้รา้งแรง
บนัดาลใจ สง่เสริมใหก้ำาลงัใจ (วริยิะ ฤาชยัหาณชิย,์  
2556: 30) 

วิธีการลดความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียนนั้นสามารถทำาได้โดยการบำาบัด และ 
การให้การปรึกษากลุ่ม โดยผู้ให้การปรึกษามีส่วน
ช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้กลับมามีชีวิตแบบ
ปกติ โดยใช้เทคนิคที่เน้นในเชิงบวก มีการเตรียม 
กลยทุธใ์นการปอ้งกัน และแก้ไขความเหนือ่ยหนา่ย 
ในการเรียน (Ladstatter and Garrosa, 
2008: 41) จิตวิทยาการให้การปรึกษามีการ
ใช้โปรแกรมการให้การปรึกษาในสถาบันการ
ศึกษาแต่ยังไม่เข้มข้นมากนัก โดยมีการฝึกเป็น
หลักสูตรพิเศษเฉพาะฐานโดยแบ่งพื้นฐานออก
เป็นหลายด้าน ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การประเมินผล การช่วยเหลือ  
ผูข้อรบัการปรกึษา (Brown, 1992: 10) ผูใ้หก้าร
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ปรกึษามสีว่นช่วยเหลอืผูข้อรบัการปรกึษาใหเ้ขา้ใจ
พฤติกรรม และอารมณ์ของตนเอง รวมถึงวิธีการ
จัดการอารมณ์ โดยวิธี การให้การปรึกษาเพื่อให้ผู้
ขอรับการปรึกษามีการกล้าแสดงออกท่ีเหมาะสม  
มีความเป็นผู้นำา สามารถกำาหนดเป้าหมายใน
การจัดการอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ 
(Barrow and Prosen, 1981: 9) การให้การ
ปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเป็นก
ระบวนการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาเพ่ือ
ลดความเหนือ่ยหน่ายในการเรยีนเน่ืองจากแนวคิด
ทฤษฎีนี้มีการพิจารณามนุษย์ว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์จะมีเป้าหมาย มีการตอบสนองต่อความ
ต้องการในการควบคุมวิถีชีวิตของตนเอง มีความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีเอกลักษณ์แห่ง
ความสำาเร็จอันได้แก่ การเกิดความรู้สึกที่ดี มี
ความไว้วางใจ รู้สึกว่าตนมีความสำาคัญกับบุคคล
อื่น ตนเองมีคุณค่า สามารถทำาสิ่งต่างๆ เพื่อให้
ตนเองมีสุขภาพที่ดี และเอกลักษณ์แห่งความ
ล้มเหลวอันได้แก่ การไม่รับผิดชอบ การยอมแพ้ 
การปฏิเสธ โดยการให้การปรึกษากลุ่มตามแนว
ทฤษฎีเผชิญความจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ 
ผู้ขอรบัการปรกึษาได้สรา้งสมัพันธภาพทีอ่บอุน่กบั
สมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าใจ และรู้จักตนเองว่า 
ตนเองเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิต ณ ปัจจุบัน 
พิจารณาได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรกระทำาหรือไม่
ควรกระทำา สามารถป้องกันปัญหาของตนเองได้  
มีโอกาสในการให้ความรักกับบุคคลอื่น การทำาให้
ตนเองรู้สึกมีคุณค่า สามารถที่จะตัดสินใจด้วย
ตนเอง ยอมรับตนเอง มีความกล้าที่จะเผชิญ
ความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต มีความรับผิดชอบใน
การกระทำาของตนเอง รู้จักตั้งเป้าหมายในการแก้
ปัญหา และมีความรับผิดชอบที่จะทำาให้ตนเอง
ไปถึงเป้าหมายนั้น โดยพยายามให้นิสิตนักศึกษา
ปรบัพฤตกิรรมทีไ่มพึ่งประสงคข์องตนเอง และเกดิ
การเรียนรู้ผลของพฤติกรรมในปัจจุบัน (Corey, 
2008: 400, 402-403) โปรแกรมการให้การ

ปรึกษาตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงจะใช้ระยะ
เวลา 60-90 นาทีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้จะมุ่งเน้นใน
การสร้างสัมพันธภาพ การกำาหนดเป้าหมาย การ
สอน การจัดกิจกรรม การให้การบ้าน และการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุม่ (Kim, 
2008: 7) ขนาดของกลุ่มจะมีความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพของการอภิปรายประเด็นต่างๆ ของกลุ่ม
ในแต่ละครั้ง ซึ่งในการให้การปรึกษากลุ่มจะต้อง
มีการเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรู้จักซึ่ง
กันและกัน รู้ถึงเป้าหมายของการให้การปรึกษา
ในแต่ละครั้ง การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทคนิคในการ
จดักจิกรรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายใน การ
ให้การปรึกษา การสรุปที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การประเมินประสบการณ์ที่ดีของสมาชิกในกลุ่ม 
(Kim, 2007: 4) ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบท
ของความเหนื่อยหน่ายใน การเรียน ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเลือกการให้การปรึกษาตามแนวทฤษฎี
เผชิญความจริงเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียนของนิสิตนักศึกษา 

ดงันัน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะดำาเนนิการ
ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม การให้การ
ปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎเีผชญิความจรงิเพือ่ลด
ความเหนือ่ยหนา่ยใน การเรยีนของนสิตินกัศกึษา
เพือ่ทีจ่ะนำาโปรแกรมไปขยายผลเกีย่วกบัการศกึษา
องค์ประกอบความเหนื่อยหน่ายในการเรียนเพิ่ม
เตมิ เพือ่นำาไปใชเ้ปน็พืน้ฐานในการสรา้งโปรแกรม
เพื่อลดความเหน่ือยหน่ายในการเรียนของนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละสังคมซึ่ง
จะมีส่วนช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาอันจะส่งผลให้
นิสิตนักศึกษามีคุณภาพ และเป็นกำาลังสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการ

ให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความ
จรงิเพือ่ลดความเหน่ือยหน่ายในการเรยีนของนิสติ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

สมมติฐาน
นิสิตนักศึกษาท่ีได้รับการให้การปรึกษา

กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลดความ
เหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนหลงัการทดลองและหลงั
การติดตามผลมีความเหน่ือยหนา่ยในการเรยีนลด
ลงจากก่อนการทดลอง

วิธีดําเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 ที่
กำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารวมจำานวน 42 แห่ง จำานวน 
311,137 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1-4 ปกีารศึกษา 2561 ทีก่ำาลงั
ศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย
การเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 
ท่ีมีคะแนนความเหนื่อยหน่ายในการเรียนต้ังแต่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไป และสมัครใจเข้าร่วม
เป็นกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมการให้การปรึกษา
กลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงได้จำานวน 
8 คน ซึ่งกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมนี้จะได้รับการ
ให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง
เพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

โปรแกรมการ ให้ ก า รปรึ กษากลุ่ ม
ต า ม แ นว ท ฤ ษ ฎี เ ผ ชิ ญ ค ว า ม จ ริ ง เ พ่ื อ ล ด 
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา

2. ตัวแปรตาม

ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน

เครื่องมือ

1 .  โ ป ร แก ร มกา ร ให้ ก า รป รึ กษ า
กลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงเพื่อลด 
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี
เผชิญความจริงเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียนของนิสิตนักศึกษา

3. แบบวัดพฤติกรรมความเหนื่อยหน่าย
ในการเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การใหก้ารปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎเีผชญิความ
จรงิเพือ่ลดความเหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนของนสิติ
นกัศกึษา มคีา่อำานาจจำาแนก .261-.818 คา่ความ
เชื่อมั่น .968

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ผู้วิจัยดำาเนินการทดสอบก่อนการ
ใหก้ารปรกึษา (Pre-test) โดยใชแ้บบวัดพฤตกิรรม
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนทำาการทดสอบกับ
กลุ่มทดลอง 

2. ผู้วิจัยดำาเนินการจัดโปรแกรมการ
ให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความ
จรงิเพือ่ลดความเหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนของนสิติ
นักศึกษากับนิสิตนักศึกษา ที่กำาลังศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ดังนี้
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ต�ร�ง 1 กำาหนดการทดลองโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงเพื่อลด
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ เรื่อง เวล� วัน เดือน ปี

1 ปฐมนิเทศ 17.00-18.30 น. 20 กุมภาพันธ์ 2562

2 ความเครียดในการเรียน 17.00-18.30 น. 22 กุมภาพันธ์ 2562

3 ความเครียดในการเรียน 17.00-18.30 น. 27 กุมภาพันธ์ 2562

4 ความอ่อนเพลียในการเรียน 17.00-18.30 น. 1 มีนาคม 2562

5 ความซึมเศร้า 17.00-18.30 น. 6 มีนาคม 2562

6 ความซึมเศร้า 17.00-18.30 น. 8 มีนาคม 2562

7 การไม่มีแรงจูงใจในการเรียน 17.00-18.30 น. 13 มีนาคม 2562

8 การเห็นคุณค่าในตนเอง 17.00-18.30 น. 15 มีนาคม 2562

9 การเห็นคุณค่าในตนเอง 17.00-18.30 น. 20 มีนาคม 2562

10 เจตคติต่อการเรียน 17.00-18.30 น. 22 มีนาคม 2562

11 สมรรถภาพในการเรียน 17.00-18.30 น. 27 มีนาคม 2562

12 การรับรู้ความสามารถของตนเองใน การเรียน 17.00-18.30 น. 29 มีนาคม 2562

13 การปฏิเสธการเรียน 17.00-18.30 น. 3 เมษายน 2562

14 การยุติการให้การปรึกษา 17.00-18.30 น. 5 เมษายน 2562

3. ผู้วิจัยดำาเนินการทดสอบหลังการ
ให้การปรึกษา (Post-test) โดยใช้แบบวัด
พฤติกรรมความเหนื่อยหน่ายในการเรียนทำาการ
ทดสอบกับกลุ่มทดลอง

4. ผู้วิจัยดำาเนินการติดตามผลเป็นระยะ
เวลา 1 เดือน จากนั้นทำาการทดสอบ หลังการ
ติดตามผล (Follow up) 

5. ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
ท้ังหมดไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผล การ
ทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
ของความเหนื่อยหน่ายในการเรียน ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบ
เทียบความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิต
นักศึกษาก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล สถิติที่ ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ้ำา (One-way Repeated Measure 
MANOVA) 
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ผลการวิจัย
ต�ร�ง 2 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของการลดความเหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนของนสิตินกัศกึษา

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 1 เดือน ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา (One-way Repeated Measure MANOVA) 

ตัวแปร สถิติทดสอบ Value F
Hypothesis 

df
Error 
Df

Sig.

การลด 
ความเหนื่อยหน่ายใน 
การเรียน

Pillai’s Trace .996 92.623 6.000 2.000 .011

Wilks’ Lambda .004 92.623 6.000 2.000 .011

Hotelling’s Trace 277.868 92.623 6.000 2.000 .011

Roy’s Largest 
Root

277.868 92.623 6.000 2.000 .011

จากตาราง 2 พบว่า การลดความเหนื่อย
หน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 

1 เดือน แตกต่างกันโดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ต�ร�ง 3 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของการลดความเหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนของนสิตินกัศกึษา
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 1 เดือน (แยกทีละองค์ประกอบ) 

Source Measure SS df MS F Sig.

การลด 
ความเหนื่อยหน่าย 
ในการเรียน

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 36285.250 2 18142.625 153.496 .000

ความอ่อนล้าทางสภาวะ
บุคคล

34617.583 2 17308.792 699.513 .000

ความอ่อนล้าทาง
ผลลัพธ์ของบุคคล

18753.250 2 9376.625 473.197 .000

จากตาราง 3 พบว่า เมื่อทดสอบแยก
การลดความเหน่ือยหน่ายในการเรียนของนิสิต
นักศึกษาตามองค์ประกอบ คือ ด้านความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ ด้านความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล 
และด้านความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของบุคคล มี

ค่า Sig เท่ากับ.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
1 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 4 พบว่าการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียการลดความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียนของนิสิตนักศึกษา ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลงัการตดิตามผล 1 เดอืน แยกตาม
องค์ประกอบ ดังนี้

1. ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 1) คะแนน
หลังการทดลอง (Post-test: 2) น้อยกว่าคะแนน
ก่อนการทดลอง (Pre-test: 1) อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 2) คะแนนหลังการติดตาม
ผล 1 เดือน (Follow up: 3) น้อยกว่าคะแนน
ก่อนการทดลอง (Pre-test: 1) อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 3) คะแนนหลังการติดตาม
ผล 1 เดือน (Follow up: 3) มากกว่าคะแนนหลัง
การทดลอง (Post-test: 2) อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

2. ความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล 1) 
คะแนนหลังการทดลอง (Post-test: 2) น้อยกว่า
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test: 1) อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 2) คะแนนหลังการ
ติดตามผล 1 เดือน (Follow up: 3) น้อยกว่า
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test: 1) อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3) คะแนนหลังการ
ติดตาม 1 เดือน (Follow up: 3) มากกว่าคะแนน
หลังการทดลอง (Post-test: 2) อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของบุคคล 
1) คะแนนหลังการทดลอง (Post-test: 2) น้อย
กว่าคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test: 1) อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) คะแนนหลัง
การติดตามผล 1 เดือน (Follow up: 3) น้อยกว่า
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test: 1) อย่างมีนัย

ต�ร�ง 4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การลดความเหนือ่ยหนา่ยในการเรยีนของนสิตินกัศกึษา กอ่น
การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 1 เดือน ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา (One-way Repeated Measure MANOVA) แยกตาม 
องค์ประกอบ

ตัวแปร
ช่วงเวล�ที่เปรียบเทียบ ผลต่�งของคะแนนเฉลี่ย

 (I-J) 
Sig.

 (I) Time  (J) Time

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 2 1 -85.375* .000

3 1 -79.250* .000

3 2 6.125* .008

ความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล 2 1 -82.375* .000

3 1 -78.625* .000

3 2 3.750* .014

ความอ่อนล้าทาง
ผลลัพธ์ของบุคคล

2 1 -60.625* .000

3 1 -57.875* .000

3 2 2.750 .154
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3) คะแนนหลังการ
ติดตามผล 1 เดือน (Follow up: 3) กับคะแนน
หลังการทดลอง (Post-test: 2) ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
1. นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการ

ให้การปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎี เผชิญความจรงิ
เพ่ือลดความเหน่ือยหน่ายในการเรียนด้านความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.40 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.84 หลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 
ด้านความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล ก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 หลังการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 หลังการติดตามผล มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 1.90 ความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของ
บุคคล ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.43 
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 หลังการ
ติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 มีความเหนื่อย
หน่ายในการเรียนลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 เนื่องจาก 1) การให้การปรึกษากลุ่ม
ตามแนวทฤษฎี เผชิญความจริงเป็นกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้กับกลุ่มบุคคลที่มี 
ความแตกต่างกัน และใช้ได้กับสภาพการณ์ที่มี
ความหลากหลาย (Lawrence, 2004: 9 cited 
from Corey, 2000) 2) การให้การปรึกษากลุ่ม
ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเน้นความสำาคัญ
ของการฟื้นฟูสัมพันธภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของ
ผลลัพธ์ของการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
(Mason, 2016: 16 cited from Wubbolding 
and Brickell, 1999) 3) ผู้ให้การปรึกษาสามารถ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสิตนักศึกษา
ทำาให้เกิดบรรยากาศในการให้การปรึกษาที่อบอุ่น 
จริงใจ มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี 
ความเข้าใจ มีการยอมรับ การให้ความสนใจ การ
เปิดใจกว้าง การเคารพผู้ขอรับการปรึกษา และมี

ความเตม็ใจ พรอ้มทีจ่ะเขา้ใจ ยอมรบัความคดิเหน็ 
ความรู้สึกของบุคคลอื่นในกลุ่ม (Mason, 2016: 
16 cited from Corey, 2013) 4) การให้การ
ปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงนั้น 
ผู้ให้การปรึกษาสามารถขจัด 7 สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการให้การปรึกษาได้แก่ การวิพากษ์วิจารณ์ 
การตำาหนิ การบ่น การพูดเรื่องจุกจิก การคุกคาม 
การลงโทษ และความลำาเอยีง ซึง่ทำาใหผู้ข้อรบัการ
ปรึกษาเกิดความพึงพอใจในการใช้ชีวิตเหล่านี้ ส่ง
ผลใหส้มัพนัธภาพของนิสตินกัศกึษาดขีึน้ นอกจาก
นี้ผู้ให้การปรึกษาได้ให้การสนับสนุน การส่งเสริม 
การรับฟัง การยอมรับ ความเชื่อใจ การเคารพซึ่ง
กนัและกนั และการสนทนาทีท่ำาใหเ้กดิความเขา้ใจ
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Mason, 2016: 
16 cited from Wubbolding, 2009) 5) ผูใ้หก้าร
ปรึกษามีความยืดหยุ่นต้องสามารถให้การปรึกษา
ได้เมื่อออกนอกแผนที่วางไว้ การที่มีอุปสรรคทาง
ด้านเวลา มีเวลาจำากัดสำาหรับการให้การปรึกษา 
และจำานวนครัง้ของโปรแกรมในการใหก้ารปรกึษา 
ดังนั้นผู้ให้การปรึกษาต้องวางแผนให้ครอบคลุม 
ขนาดของกลุ่มต้องมีความเหมาะสม มีการเตรียม
การของกลุ่ม การกำาหนด ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสำาเร็จ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การเต
รียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนการให้การปรึกษา ราย
ละเอยีดของกลยทุธป์ระกอบดว้ยการวางแผนเพือ่
พูดกับนิสิตนักศึกษา สมาชิกกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 
หัวข้อการอภิปราย แบบฝึกหัด การบ้าน และการ
สรุปความสำาเร็จที่เกิดขึ้นอย่างกระชับ และการ
ประเมินประสบการณ์ (Kim, 2007: 4) 6) ผู้
ให้การปรึกษาต้องใช้ “จินตนาการที่สร้างสรรค์” 
ของตนเองในการให้ผู้ขอรับการปรึกษามีความ
สามารถในการคิดการใช้กระบวนการเพื่อให้เกิด
ความตั้งใจ การใช้สัญลักษณ์ และภาษาที่เป็น
นามธรรม (Goldberg and Stephenson, 2016: 
109-110) 7) การให้การปรึกษากลุ่มตามแนว
ทฤษฎเีผชญิความจรงิจะไดผ้ล และมปีระสทิธภิาพ 
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มากขึ้นเมื่อผู้ให้การปรึกษามีหลักการจับประเด็น
หรือการช่วยเหลือผู้ รับการปรึกษาให้อธิบาย
ประสบการณ์เป็นคำาพูด และภาษากาย การ
แสดงออกที่เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิด  
ความรู้สึก และการกระทำาช่วยให้ผู้ขอรับการ
ปรึกษาทำาการค้นหาตนเองได้มากขึ้น หลักการนี้ 
เป็นหลักการที่ดีที่สุดในการให้นิสิตนักศึกษา 
เล่าถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในหัวออกมาได้
อย่างแม่นยำา ทำาให้เกิดการมองเห็นโลกที่มีความ
แตกต่างจากมุมมองของตนเองได้ (Davis and 
Pereira, 2013: 79 cited from Glasser, 1998) 
Burdenski และ Wubbolding (2011: 27) กลา่ว
ว่า การให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ
ความจริงจะมีส่วนให้นิสิตนักศึกษาสามารถที่จะ
ควบคุมการใช้ชีวิตของตนเองได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น Mason (2016: 16 cited from 
Glasser, 1992) ได้อธิบายว่า เป้าหมายพื้นฐาน 
ที่ ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้ดีขึ้น นำาไปสู่ความ
เปล่ียนแปลงในอนาคต โดยสรปุการใหก้ารปรกึษา
กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงได้รับการ
พสิจูนว์า่เปน็วธิกีารให้การปรกึษาท่ีมปีระสิทธภิาพ
กับนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่าง
กัน สามารถช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษา ทำาสิ่งที่
มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (Davis 
and Pereira, 2013: 78-79) จาก การวิจัยของ 
Robins และคณะ (2019: 292) ได้ทำาการศึกษา
เก่ียวกับการลด ความเหน่ือยหน่ายในการเรียน
โดยการให้การปรึกษากลุ่ม ตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาจำานวน 
17 คน เข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่มเป็นระยะ
เวลา 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่านิสิตนักศึกษา
ที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มมีความเหนื่อย
หน่ายน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของ Ansarypour และ Abedi (2019: 90) 
ได้ทำาการศึกษาเก่ียวกับผลของการบำาบัดเพื่อลด
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัย Islamic Azad ตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นนิสิตนักศึกษาเพศหญิงชั้นปีสุดท้าย
ในมหาวิทยาลัย Islamic Azad เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบวดัความเหน่ือยหนา่ย Maslach’s Academic 
Burnout Inventory ผลการวิจัยพบว่าภายหลัง
การบำาบัดนสิตินกัศกึษามคีะแนนของความเหนือ่ย
หน่ายในการเรียนลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

2. นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความ
จริงเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนหลัง
การทดลองด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 1.84 และด้านความอ่อนล้าทาง
สภาวะบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 และหลัง
การติดตามผลมีความเหนื่อยหน่ายในการเรียน
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.09 และด้านความอ่อนล้าทางสภาวะบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก 1) 
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และความอ่อนล้าทาง
สภาวะบุคคลเป็นองค์ประกอบหลักของความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียน ส่งผลต่อการเปลี่ยน
เจตคติ และพฤติกรรม การให้การปรึกษาตาม
แนวทฤษฎี เผชิญความจริงสามารถช่วยให้นิสิต
นักศึกษามีความพยายาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
จะต้องใช้เวลานานในการสร้างความกระตือรือร้น
ต่อการหาความหมายชีวิตของตนเอง (Glasser, 
2011: 163) 2) ผู้ให้การปรึกษามุ่งเน้นท่ีจะ
ทำาให้ผู้ขอรับการปรึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การควบคุมพฤติกรรม ความคิด และความ
รู้สึก มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
ความต้องการขั้นพื้นฐานที่นำาไปสู่พฤติกรรมการ
แสดงออก (Goldberg and Stephenson, 2016: 
106) 3) ในช่วงระยะของการสอบปลายภาค
เรียนนั้นส่งผลกระทบต่อความคิด และความรู้สึก 
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การเครียดจากการสอบปลายภาคเรียนทำาให้เกิด 
ความเหน่ือยหน่าย เกิดความเครียด ความเศร้า
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการสอบ การอ่านหนังสือ และ
ทำางานที่ต้องส่งช่วงปลายภาคอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลานานทำาให้อ่อนล้าอย่างมาก แต่ต้องพยายาม
สอบ หนีไม่ได้ อีกทั้งการรู้ถึงความสามารถของ
ตนเองทำาให้คาดการณ ์ผลการเรยีนทีจ่ะออกมาได้  
(สมชาย (นามสมมติ), 2562: สัมภาษณ์ ;  
สมถวลิ (นามสมมต)ิ, 2562: สมัภาษณ)์ สิง่เหลา่นี ้
มีอิทธิพลจากอารมณ์ของบุคคลที่มีความเหนื่อย
หน่ายในระยะแรกจะมีอารมณ์ในเชิงลบ การมี
ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในแต่ละบุคคล ซึ่ง
เป็นสิ่งที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการคิด การรู้สึก 
และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อพฤติกรรมที่ 
ไม่พึงประสงค์ในแต่ละบุคคลถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้น 
ระดับของอารมณ์ในเชิงลบจะก่อตัวขึ้นเมื่อต้อง
เผชิญกับสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ สิ่ง
เหล่านั้นจะถูกสะสมจนกลายเป็นประสบการณ์ที่
เป็นเชิงลบ ทำาให้บุคคลนั้นมองตนเองว่าไร้ความ
สามารถ การไดรั้บประสบการณท์ีผ่ดิพลาด หากมี
การสะสมสิง่เหลา่น้ันไวอ้ย่างต่อเน่ืองจะเกดิ ความ
เหนือ่ยหน่าย ซึง่สง่ผลกระทบใหค้วามออ่นลา้ทาง
อารมณ์ (Emotion exhaustion) ความอ่อนล้า
ทางสภาวะบคุคล (Depersonalization) มมีากขึน้ 
(Khorshidian et al., 2017: 324, 326, 328) 
จากการวิจัยของ Williams และคณะ (2018: 
31-34) ไดท้ำาการศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบของความ
เหน่ือยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาสาขา
วิชากายภาพบำาบัด ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
นิสิตนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำาบัดจำานวน 
163 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็น The sixteen-
item Oldenburg Burnout Inventory-School 
(OLBI-S) ผลการวิจัยพบว่าคะแนนของความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียน องค์ประกอบด้านความ
ออ่นลา้ทางอารมณ์มคีะแนนอยู่ในช่วง 1.90-2.49 
องคป์ระกอบดา้นความออ่นลา้ทางสภาวะบคุคลมี

คะแนนอยู่ในช่วง 2.75-3.63 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

3. นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎี เผชิญความ
จริงเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนหลัง
การทดลอง และหลงัการตดิตามผลมีความเหน่ือย
หน่ายในการเรียนด้านความอ่อนล้าทางผลลัพธ์
ของบุคคลไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผลการวัดโดย
ใช้แบบวัดพฤติกรรมความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียน โปรแกรม การให้การปรึกษากลุ่มตามแนว
ทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลดความเหนื่อยหน่าย
ใน การเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีการให้ผู้ขอรับการ
ปรึกษาประเมินตนเอง มีการตั้งเป้าหมาย และมุ่ง
ไปผลลัพธ์ที่กำาหนดไว้เป็นสิ่งสำาคัญ การประเมิน
ตนเองเป็นขั้นตอนการฝึกตามแนวทฤษฎีเผชิญ
ความจริง และท้ายที่สุดผู้ให้การปรึกษาจะช่วยให้
ผู้ขอรับการปรึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำา
แผนสำาหรบัการเปลีย่นพฤตกิรรมการประเมนิดว้ย
ตนเอง (Watson et al., 2014: 46-47) การใหก้าร
ปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎเีผชญิความจรงิจะชีใ้ห ้
ผู้ขอรับการปรึกษาเข้าใจถึงสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ขอรับการปรึกษา และผู้ให้การปรึกษา ตลอด
จนส่วนประกอบที่สำาคัญของการให้การปรึกษา 
(Minatrea and Wesley, 2008: 70 cited from 
Glasser, 1965 ; Minatrea and Wesley, 2008: 
70 cited from Glasser, 1998 ; Minatrea and 
Wesley, 2008: 70 cited from Wubbolding, 
1986 ; Minatrea and Wesley, 2008: 70 
cited from Wubbolding, 2000) การเพิ่มการ
ตระหนกัรู้ ทกัษะการสือ่สาร และความสามารถใน
การสร้างความเห็นอกเห็นใจกับผู้อ่ืน (Ozturkcu 
et al., 2018: 68) ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็น และกุญแจ
สำาคัญในการประเมินเกี่ยวกับความต้องการ การ
รับรู้ และพฤติกรรมของผู้ขอรับการปรึกษา การ
ขยายกุญแจสำาคัญนี้จะเกิดขึ้นจากการให้การ
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ปรกึษาทีม่คีวามสมัพันธเ์ก่ียวกบัความคืบหน้าเพ่ือ
นำาไปสู่ผลลัพธ์ของผู้ขอรับการปรึกษา (Minatrea 
and Wesley, 2008: 70) ผู้ให้การปรึกษาตาม
แนวทฤษฎีเผชิญความจริงจะแสดงออกเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่แสดงถึงความต้องการที่จะช่วยเหลือ
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว มี การฝึกที่ชัดเจน
ซึ่งเกิดข้ึนในปัจจุบันมากกว่าที่จะพูดถึงเรื่องอดีต
หรืออนาคตเพราะว่า ผู้ขอรับการปรึกษาสามารถ
ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองในทันที
ทันใด ที่น่ีและเด๋ียวนี้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลท่ี
จะเกิดขึ้นตามมาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบผู้ให้การ
ปรึกษาจะมีการท้าทายให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้
ทดสอบตนเองและมีการสอนเก่ียวกับทักษะใน 
การประเมินตนเองจากการใช้คำาถาม เช่น ท่าน
ต้องการอะไรในชีวิต ผู้ให้การปรึกษามี การตั้ง
สมมติฐานเพื่อให้ผู้ขอรับการปรึกษาเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึก โดย
เนน้สิง่ทีเ่ปน็ความตอ้งการของผูข้อรบัการปรกึษา 
(Goldberg and Stephenson, 2016: 106) การ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Sori and Robey, 2013: 
63 cited from Glasser, 1998 ; Sori and 
Robey, 2013: 63 cited from Wubbolding,  
2011) นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ตระหนักว่า 
พวกเขาควรเลอืกพฤตกิรรมทีป่ลอดภยัมากขึน้ตอ่
ตนเอง (Sori and Robey, 2013: 63) ผู้ให้การ
ปรึกษาต้องเป็นผู้ประสานงานให้ ผู้ขอรับการ
ปรึกษาทำาสัญญา และจะมีผลลัพธ์ท่ีทุกคนต้อง
ทำาเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ทำาให้ความพยายามที่จะ
คืนสู่สภาพปกติมีมากขึ้น (Beck, 1985: 52) ดัง
นั้นการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ
ความจริงเพื่อลดความเหน่ือยหน่ายในการเรียน
จึงมีส่วนช่วย ผู้ขอรับการปรึกษาให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของชวีิต เกดิการตระหนักรู้เกีย่วกบัความ
คิด ความรู้สึก มีการแสดงออกถึงความรู้สึก และ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลด ความเหน่ือย
หน่ายในการเรียนได้อย่างมีความประสิทธิภาพ 

จากการวิจัยของ Balogun และคณะ (1995: 
667) ได้ทำาการศึกษาเก่ียวกับการทดสอบซ้ำา
เครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ใน การวัดความเหนื่อย
หน่ายของนิสิตนักศึกษา ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เปน็นสิิตนักศกึษาจำานวน 56 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวิจัยเป็นแบบวัดความเหนื่อยหน่าย Maslach 
Burnout Inventory โดยจะทำาการทดสอบจำานวน 
2 คร้ัง โดยในการทดสอบแต่ละครั้งคะแนนของ
นิสิตนักศึกษาแต่ละคนจะแบ่งออกเป็น 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความ
อ่อนล้าทางสภาวะบุคคล และความอ่อนล้าทาง
ผลลพัธข์องบคุคล ผลการวจัิยพบวา่ความสมัพนัธ์
คะแนนการทดสอบซ้ำาองคป์ระกอบดา้นความออ่น
ล้าทางผลลัพธ์ของบุคคลเท่ากับ .715 แสดงให้
เห็นว่าคะแนนการทดสอบซ้ำาองค์ประกอบด้าน
ความออ่นลา้ทางผลลพัธข์องบคุคลไมแ่ตกตา่งกนั 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Bar-Sela และคณะ 
(2012: 786-787) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการแนะแนว
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตนักศึกษา
คณะแพทยศาสตรจ์ำานวน 17 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ใน
การวิจัยเป็นแบบวัดความเหนื่อยหน่าย Maslach 
Burnout Inventory ผลการวจิยัพบวา่คะแนนของ
องค์ประกอบด้านความอ่อนล้าทางผลลัพธ์ของ
บุคคลไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การนำาองค์ประกอบความเหนื่อย
หน่ายในการเรียนไปใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อ
ลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น โปรแกรมความเหนื่อยหน่ายในการ
เรียนสำาหรับนักเรียน เป็นต้น

1.2 ผู้ให้การปรึกษาที่จะนำาโปรแกรม
การใหก้ารปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎเีผชญิความ
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จริงเพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ มี
ประสบการณ์ หรือได้รับการฝึกปฏิบัติการให้การ
ปรึกษากลุ่มเป็นอย่างดี

1.3 ในการนำาแบบวัดพฤติกรรมความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียนไปใช้เป็นเครื่องมือวัด
พฤตกิรรมกบักลุ่มอืน่ๆ เช่น นักเรยีนระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา กลุ่มผู้ใหญ่ต้องมีการปรับ
เปล่ียนข้อคำาถามให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
กลุ่มดังกล่าวด้วย

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับองค์
ประกอบความเหนื่อยหน่ายในการเรียนเพ่ิม
เติม เพื่อนำาไปใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อลด
ความเหน่ือยหน่ายในการเรียนของนักเรียน นิสิต

นักศึกษาที่มีความหลากหลาย และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในขอบเขตที่มากขึ้น

2.2 ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนทุก
องค์ประกอบ และทุกตัวบ่งช้ีมีค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อ
ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ
ความจรงิ แตภ่ายหลงัจากไดร้บัการใหก้ารปรกึษา
กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงไปแล้วเป็น
เวลา 1 เดือน องค์ประกอบความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ตัวบ่งชี้ ความเครียดในการเรียน ความ
อ่อนเพลียในการเรียน ความซึมเศร้า การไม่มีแรง
จูงใจในการเรียน และองค์ประกอบความอ่อนล้า
ทางสภาวะบุคคล ตัวบ่งชี้การเห็นคุณค่าในตนเอง 
เจตคติต่อการเรียน สมรรถภาพในการเรียน มี
ความเหนื่อยหน่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีการศึกษา 
พัฒนารูปแบบ กระบวนการในการให้การปรึกษา
ท่ีมีความหลากหลายหรือใช้แนวทฤษฎีการให้การ
ปรึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม
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