82

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT, MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรีต่อความสอดคล้องในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Effects of Existential Group Counseling with Music on Sense of Coherence
of Undergraduate Students
จิราธร บึงลี1* วรากร ทรัพย์วริ ะปกรณ์2 และ เพ็ญนภา กุลนภาดล3
Jirathorn Buenglee1* Warakorn Supwirapakorn2 and Pennapha Koolnaphadol3
(Received: April 16, 2020 ; Revised: June 1, 2020 ; Accepted: June 10, 2020)

บทคัดย่อ 1
0

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลองและติดตามผล 2) เปรียบเทียบความ
สอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลัง การ
ทดลองและติดตามผล กลุ่มตัวอย่างเป�นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
อายุระหว่าง 18-22 ป� และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 14 คน โดยการทำแบบวัดความสอดคล้องใน
การมองโลก ที่พัฒนาโดยสมพร สุทัศนีย์ (2545) นำคะแนนที่ได้จากแบบวัดในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำลงไป
เรียงลำดับจากต่ำสุดขึ้นไป แล้วใช้วิธีการจับคู่ เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป�น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 7 คน กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี จำนวน 12 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดความสอดคล้องในการมองโลก เป�นแบบวัด
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50-1.00 ค่าความเชื่อมั่น 0.97 และ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปร
ภายในกลุ่ม และวิธีการทดสอบรายคูโ่ ดยวิธีของบอนเฟอโรนี กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสอดคล้ องในการมองโลกของกลุ่ ม ทดลองในระยะหลัง การทดลอง
(X� = 244.86, S.D. = 21.49) และระยะติดตามผล (X� = 243.43, S.D. = 26.28) สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะ
หลัง การทดลอง (X� = 199.29, S.D. = 13.05) และระยะติดตามผล (X� = 207.57, S.D. = 6.48) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลอง ในระยะหลังการทดลอง
(�X = 244.86, S.D. = 21.49) และระยะติดตามผล (�X = 243.43, S.D. = 26.28) สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
(X� = 199.57, S.D. = 11.84) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ความสอดคล้องในการมองโลก นักศึกษาระดับปริญญาตรี การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิ ยม
ดนตรี
Abstract
The purposes of this research were 1) to compare the effects of sense of coherence
of undergraduate students between the experimental group and the control group in the postexperimental and follow-up stages, 2) to compare the effects of sense of coherence of
undergraduate students in the experimental group in the pre-experimental, post-experimental
and follow-up stages. The sample consisted of 14 undergraduate students of Khon Kaen
University, Nongkhai Campus, aged between 18-22 years, who voluntarily participated in the
research. The measure of sense of coherence, developed by Somporn Suthasanee (2002) was
utilized. The scores from the moderate level down to the rather low ones were rearranged in
ascending order, and then the Match-pair method was used to divide the sample into 2 groups,
the experimental group and the control group, each group consisted of 7 people. The
experimental group received 12 times of existential group counseling with music, twice a week,
60-90 minutes each time. The instruments used in this study was the sense of coherence test
which was a 7-point rating scale, having the IOC from 0.50 to 1.00 and a reliability of 0.97, and
counseling programs for the existential group with music. The statistics used for data analysis
comprised the mean, standard deviation and repeated measures analysis of variance, one
between subjects variable and one within subjects variable, and Bonferroni pair test at the
statistical significance level of .05.
The research found that: 1) The sense of coherence of the experimental group in the
� = 244. 86, S. D. = 21. 49) and the follow-up stages (X
� = 2 4 3 . 4 3 , S. D. =
post-experimental (X
� = 199.29, S.D. = 13.05)
26.28) was higher than the control group in the post-experimental (X
� = 207.57, S.D. = 6.48) with statistical significance at the level of
and the follow-up stages (X
�=
.05; and 2) The sense of coherence of the experimental group in the post-experimental ( X
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� = 243.43, S.D. = 26.28) was higher than the
244.86, S.D. = 21.49) and the follow-up stages (X
� = 199.57, S.D. = 11.84) with statistical significance at the level of .05.
pre-experimental stage (X

Keywords: sense of coherence, undergraduate student, existential group counseling, music
บทนำ

มนุษย์เป�นสัตว์สังคมที่จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป�นหมู่คณะ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ทางชีวภาพ แสวงหากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน และมีการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
บทบาทโครงสร้างทางสังคม มีการเปลี่ยนแปลงด้านมิติการใช้ชีวิต ครอบครัว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้วิถีชีวิตบุคคลต้องพบเจอเหตุการณ์ สภาวะกดดันที่แตกต่าง
และเงื่อนไขในชีวิตที่หลากหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป�น ความสำเร็จและการสูญ เสียทั้ง สิ่งของ
ตำแหน่งทางสังคม หรือบุคคลอันเป�นที่รัก ล้วนทำให้เกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลได้ทั้งสิ้น หากบุคคล
อยู่ในภาวะที่รู้สึกผิดหวัง ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องเป�นระยะเวลานาน จะส่งผลต่อการปรับตัวที่เหมาะสม เก็บตัว
รู้สึกโดดเดี่ยว หลีกหนีสังคม เกิดพฤติกรรมที่เป�นป�ญหาตามมา โดยเฉพาะหากเกิดในวัยรุ่น นักศึกษานอกจาก
จะกระทบต่อการปรับตัวทางสังคมยังกระทบต่อความสามารถทางการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
จากสถานการณ์ป�ญหาวัยรุ่นไทยในป� 2557 กระทรวงสาธารณสุข (2559) พบป�ญหาด้านอารมณ์
และพฤติกรรมของวัยรุ่นหลายอย่าง โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ์และทักษะชีวิต ทั้งในด้านการปรับตัว
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับถูกผิด ความพอใจในตนเอง ความเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น การรู้จักปรับใจ ความ
มุ่งมั่นพยายาม และความกล้าแสดงออก รวมถึงในด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบวิเคราะห์ การแก้ป�ญหา
การตระหนักรู้ในตนเอง และการจัดการอารมณ์ที่มีผลต่อการปรับตัวและความสำเร็จของบุคคลในอนาคต อีก
ทั้งกรมสุขภาพจิต (2562) พบป�ญหาสุขภาพจิตของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมากที่สุดในป� 2561 คือ 1) ภาวะ
เครียดหรือรู้สึกกดดันสูง 2) ป�ญหาความรัก 3) การฆ่าตัวตาย และ 4) ครอบครัวไม่เข้าใจ กอปรกับธรรมชาติ
ของวัยรุ่นเป�นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความเป�นเด็กและความเป�นผู้ใหญ่ จึงมีความขัดแย้งวิกฤตได้มากกว่า
ช่วงวัยอื่น เพราะมีลักษณะเฉพาะของการแสวงหาอัตลักษณ์และความปรารถนาในชีวิตเพื่อปรับให้เข้ากับความ
เป�นจริงของครอบครัว วัฒนธรรม สังคม ค่านิยม วัยรุ่นที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะมีความสับสนทางจิตใจอย่าง
รุนแรง ว้าเหว่ ไม่เป�นตัวของตัวเอง (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554) การเปลี่ยนระดับการศึกษาของวัยรุ่นจาก
นักเรียนสู่การเป�นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เป�นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการดำรงชีวิต นักศึกษาส่วนใหญ่
มาจากต่างภูมิลำเนา ต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ที่อาศัย ต้องการเพื่อนที่เข้าใจ สถานการณ์ที่ไ ม่
คุ้นเคยทำให้เกิดความไม่มั่นใจ รู้สึกกลัว วิตกกังวล ผู้ที่ขาดการฝ�กฝนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ชีวิตจะมี
ความเครียดและกดดันสูง ขาดการควบคุมยั้งคิด อ่อนไหวต่อความผิดหวังได้ง่าย (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
, 2556) นอกจากนี้การมีเชาวน์ป�ญญาและความจำไม่ดี ขาดข้อมูลทำเกิดความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิด
ในอนาคต กลัวความผิดพลาดจึงไม่กล้าตัดสินใจ มีความต้องการเอาชนะอุปสรรคจริงจังมากเกินไป ขาดความ
ยืดหยุ่นทำให้เกิดความเครียด ที่สำคัญมีลักษณะทางความคิดไร้เหตุผล ก่อให้เกิดพฤติกรรมและการกระทำที่ไร้
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เหตุผล (กันยา สุวรรณแสง, 2554) ซึ่ง ลักษณะดัง กล่าวทำให้วัยรุ่นในกลุ่มนักศึกษามีการแสดงออกที่ไ ม่
สอดคล้องกับความเป�นจริง ความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อทัศนคติต่าง ๆ
ในทางลบ จะกลายเป�นป�ญหาที่ส่งผลต่อความสมดุลในการดำเนินชีวิต จนกระทั่งขาดความคิดเชื่อมโยงที่เป�น
เหตุเป�นผลในการหาทางออกที่เหมาะสม ซึ่งกระทบต่อประสิทธิภาพของชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้น
สิ่ง ที่จะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในการจัดการกับป�ญหาและความเครียดตามแนวคิด Antonovsky
(1996) คือ “ความสอดคล้องในการมองโลก” อันเป�นป�จจัยที่สนับสนุนไปสู่การเผชิญหน้ากับความตึง เครียดใน
สถานการณ์ต่างๆ บุคคลที่มีความสอดคล้องในการมองโลกสูงจะสามารถมองป�ญหาในชีวิตอย่างเข้าใจ มีความ
ปรารถนา แรงจูงใจ พร้อมอดทนรับมือกับความกดดัน สามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับป�ญหา อุปสรรคได้โดยการ
ให้ความหมายของสิ่งที่กระทำอยู่ และมีแหล่งทรัพยากรมากพอที่จะนำมาใช้เพื่อจัดการกับความเครียดและ
ความวิตกกังวลนั้น (Antonovsky, 1996)
จากงานวิจัยของ Moksnes et al. (2013) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความสอดคล้อง
ในการมองโลก และภาวะทางอารมณ์ในวัยรุ่น ทั้งความซึมเศร้าและความวิตกกังวล กลุ่มตัวอย่างเป�นวัยรุ่น
1,383 คน อายุระหว่าง 13-18 ป� ที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐในประเทศนอร์เวย์
ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่น ชายมีความสอดคล้องในการมองโลกสูง กว่าวัยรุ่นหญิง และวัยรุ่นหญิง มีคะแนน
ความเครียดสูงกว่าวัยรุ่นชาย อันเกี่ยวข้องกับแรงกดดันจากเพื่อน ชีวิตในบ้าน พฤติกรรมในโรงเรียน ความขัดแย้ง
ในโรงเรียน และภาวะทางอารมณ์ จากการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า ความเครียดในวัยรุ่นชายเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตในโรงเรียนซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวล ในขณะที่ความเครียด
โดยการถูกกดดันจากเพื่อนมีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า สำหรับวัยรุ่นหญิงความเครียดที่ถูกกดดันจาก
เพื่อน และความสัมพันธ์แบบโรแมนติกที่โรงเรียน (เช่น การขัดแย้งในความสัมพันธ์ การตกเป�นเหยื่อทารุณ
กรรม ทางกาย จิตใจ หรือทางเพศจากคู่รัก) สัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า ซึ่งความสอดคล้องในการมองโลกมี
ความสัมพันธ์ผกผันกับอาการทางอารมณ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่มีความเครียดและความวิตกกังวลที่สูง
จะมีความสอดคล้องในการมองโลกที่ต่ำ ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดั น และ
ความขัดแย้ง ทางอารมณ์ การมีความสอดคล้องในการมองโลกขึ้น อยู่กับประสบการณ์ชีวิต 3 ลักษณะ คือ
1) ประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 2) การมีประสบการณ์ที่ร่วมเป�นส่วนหนึ่งในการ
กำหนดผลลัพธ์ 3) ประสบการณ์ชีวิตในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บุคคลสามารถจัดการได้พอดีกับ
ความสามารถของตน ประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และคาดการณ์
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับเหตุและผล ประสบการณ์ดังกล่าวถูกหล่อหลอมโดยบทบาททางสังคม
และวัฒนธรรม ป�จจัยด้านเชื้อชาติ และพันธุกรรม (Rice, 2012)
การพัฒนาความสอดคล้องในการมองโลกสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยเฉพาะใน
วัยรุ่นเป�นช่วงที่จะสามารถพัฒนาความสอดคล้องในการมองโลกได้ดีที่สุด เนื่องจากเป�นวัยที่มีความต้องการพบ
เจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่ท้าทาย และมีธรรมชาติของทรรศนะ มุมมองความคิดที่ยัง พัฒ นาได้ไ ม่เต็มที่
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สมบูรณ์ได้ โดยวัยรุ่นแต่ละคนมีการตอบสนองที่เหมาะสมและมีเหตุ ผ ล
แตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทางป�ญญาซึ่งถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับการใช้
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เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ทำให้วัยรุ่นค้นพบการบรรลุความสามารถในชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อชีวิต เมื่อยิ่ง
เติบโตขึ้นการเผชิญป�ญหาของวัยรุ่นจะมีมากขึ้นและมีการเปลี่ยนจากพฤติกรรมภายนอกสู่กระบวนการทาง
ความคิดพื้นฐานภายใน นำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่เป�นนามธรรม รวมทั้งมีความ
เข้าใจกระบวนการคิดของตนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้การได้มองเห็นมุมมองความคิดจากบุคคล
อื่นช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจและสามารถอธิบายถึงทางเลือกในเหตุการณ์สำคัญของชีวิตได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บุคคล
สามารถจัดการกับความรู้สึกและการควบคุมอารมณ์ พร้อมหลีกเลี่ยงสิ่ง ที่รุนแรงยากจะต่อต้านได้อย่าง
เหมาะสม (Mittelmark et al., 2017) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chu et al (2016) ศึกษาความสอดคล้อง
ในการมองโลก ลักษณะทางสังคม การดำเนินชีวิต และประเมินผลการรับรู้ความเครียดต่อความสอดคล้อง
ในการมองโลกที่ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยในจีน การสำรวจข้อมูลสุขภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในจีนจำนวน 1,853 คน พบว่า ทั้งการสนับสนุนทางสังคมและการแสดงออกที่ดีขึ้นกับกลุ่มเพื่อน
มีความเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องในการมองโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป�นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ส่วนการรับรู้ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสอดคล้องในการมองโลก
นั่นคือ การรับรู้ความเครียดที่สูงส่งผลให้ความสอดคล้องในการมองโลกต่ำ ซึ่งคณะผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า
การบูรณาการการจัดการกับความเครียดด้วยโปรแกรมการจัดการอารมณ์ และการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้เป�นสิ่งสนับสนุนการเพิ่มระดับความสอดคล้องในการมองโลกที่ดีสำหรับนักศึกษา
ดังนั้น การเพิ่มความสอดคล้องในการมองโลกในวัยรุ่นที่เป�นนักศึกษา จึงเป�นสิ่งจำเป�นอย่ างยิ่ง
เพื่อพัฒนาการในการเรียนรู้และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยสามารถใช้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยม
ร่วมกับดนตรี เป�นกระบวนการที่มีผู้นำกลุ่มเป�นผู้ให้การปรึกษาแก่สมาชิกกลุ่ม มุ่งช่วยให้สมาชิกลดความวิตก
กัง วล ด้วยการพบความหมายในชีวิต ค่านิยม ความหวัง กำลัง ใจ และตระหนักในศักยภาพของตนเองว่า
สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาได้ อีกทั้งมีเสรีภาพในการเป�นผู้กำหนดวิถีชีวิตด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกนั้น ผู้นำกลุ่มพยายามทำความเข้าใจและสนับสนุนให้สมาชิกพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ โดยอาศัย เทคนิคทาง
ดนตรีร่วมในการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยม ได้แก่ การวิเคราะห์ดนตรีที่มีเนื้อร้อง (Lyrics Music) ดนตรี
กับจินตนาการ (Music and Imagery) ดนตรีกับการเคลื่อนไหว (Music and Movement) และการทำดนตรี
ในทันทีทันใด (Improvisation music) เพื่อช่วยกระตุ้นการแสดงออกและการส่งผ่านทางอารมณ์ ความรู้สึกที่
ไม่สามารถอธิบายเป�นคำพูดได้ ช่วยให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกระบวนการปรึกษา
เกิดสมาธิอยู่กับป�จจุบัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในค้นพบความเป�นไปได้ในการเผชิญกับสถานการณ์คับข้อง
ใจอย่างมีเหตุผล เทคนิคที่นำมาใช้ในทฤษฎีนี้ไม่ได้มีรูปแบบและวิธีที่ตายตัว อีกทั้งยังสามารถใช้เทคนิคจาก
ทฤษฎี อ ื ่ น มาใช้ ร ่ ว มได้ ด ้ ว ยขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ความเหมาะสมของกลุ ่ ม (วั ช รี ทรั พ ย์ ม ี 2556; Correy, 2012;
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554) การปรึกษากลุ่มใช้ร่วมกับดนตรีเป�นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสู ง
เนื่องจาก ดนตรีสามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีการปรับความคิดมุมมองส่งผ่านอารมณ์และการทำความเข้าใจ
ประสบการณ์หรือป�ญหาผ่านเพลง ดังนั้น จึงมีการระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรึกษาผ่านดนตรี
ผู้รับการปรึกษาสามารถรู้สึกได้ถึงการปลอบโยนและคุณค่าในสิ่งที่เผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เนื้อเพลงสื่อ
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แทนคำพูดจะทำให้ค้นพบเป้าหมายที่โดยบังเอิญ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่ดีที่จะสามารถทำได้
(Gladding et al., 2008) อีกทั้ง การใช้ ดนตรี ในการปรึ กษากลุ่ม ยัง ส่ง ผลต่ ออารมณ์แ ละจิ ต ใจของมนุ ษ ย์
ช่วยเสริม สร้ างสมาธิ ทำให้เกิด การเปลี ่ยนแปลงของระดั บอารมณ์ จิน ตนาการ ผ่อนคลายความเครี ย ด
เป�นสื่อกลางเชื่อมโยงสัมพันธภาพโดยการแลกเปลี่ยนความสนใจด้านดนตรีที่มีร่วมกัน พัฒนาทักษะสัง คม
ช่วยกระตุ้นการรับรู้สภาพความเป�นจริง และปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสมดุล (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2560)
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่มีความสอดคล้องในการมองโลกต่ำมีการเปลี่ยนแปลงความคิดไปในเชิงบวกได้เร็วขึ้น
จากข้อมูลและงานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยพบว่าป�ญหาความเครียดหลายอย่างในนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความซับซ้อนในการตอบสนองต่อป�ญหา อุปสรรค ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อความสอดคล้องในการมองโลก
อันมีอิทธิพลต่อความสามารถในการดำเนิน ชีวิตและความสามารถในการสำเร็จการศึกษา การเพิ่มความ
สอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี
เป�นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนภาวะจิตใจผู้รับการปรึกษา ให้มีการปรับอารมณ์ ความรู้สึก ได้แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณค่าในการดำเนินชีวิต สามารถจัดการป�ญหาและรับมือกับความเครียดได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการการคิดที่สอดคล้องกับความเป�นจริง การมีความสอดคล้องในการมองโลกสูง
ส่งผลต่อความอดทนและการกล้าเผชิญป�ญหาต่างๆ ที่ท้าทาย นำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลองและติดตามผล
2. เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มทดลอง
ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองและติดตามผล
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มทดลอง มีความสอดคล้องในการมองโลกสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลองและ
ติดตามผล
2. กลุ่มทดลอง มีความสอดคล้องในการมองโลกในระยะหลังการทดลองและติดตามผล สูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลอง
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ปรับจากรูปแบบ
การทดลอง Winer et al (1991) โดยมีรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ชายและหญิง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย ป�การศึกษา 2561 มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 97 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา

88

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT, MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ระดับปริญญาตรี ชายและหญิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อายุ 18-22 ป� ที่สมัครใจเข้าร่วม
การทดลอง โดยการประเมินความสอดคล้องในการมองโลกจากแบบวัด ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนในระดับ
ปานกลางค่อนข้างต่ำลงไป จำนวน 14 คน เรียงลำดับคะแนนความสอดคล้องในการมองโลกจากต่ำสุดขึ้นไป
(184, 184, 185, 188, 193, 198, 200, 200, 205, 208, 209, 212, 215, 217) ด้ ว ยวิ ธี จ ั บ คู ่ (Match Pair)
เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป�น 2 กลุ่ม คือ ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 7 คน
Match
Pair

กลุ่ม
ทดลอง
กลุ่ม
ควบคุม

1

184

188

2

184

3

193

200

4

6

185

198

5

7

205

212

8

10

12

14

200

208

209

217

9

11

13

215

ภาพ 1 แสดงวิธีการจับคู่คะแนนเพื่อแบ่งกลุ่มการทดลอง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบวัดความสอดคล้องในการมองโลก พัฒนาโดย สมพร
สุทัศนีย์ (2545) ตามแนวคิดของแอนโทนอฟสกี แบบวัดเป�นแบบมาตราส่วนประเมิน ค่า (Rating scale)
7 ระดับ ตั้ง แต่ รู้สึกมากที่ สุด ถึง รู้สึกน้อยที่ สุ ด ข้อคำถามมี 50 ข้อ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คื อ
ด้ า นความสามารถในการเข้ า ใจ ด้ า นความอดทน ด้ า นความสามารถในการปรับ ตัว ด้ า นการกล้ าเผชิญ
ด้านความสามารถในการจัดการ ด้านความสามารถในการให้ความหมาย แบบวัดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ .50-1.00 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .23-.87 และค่าความเชื่อมั่น .97 และ 2) โปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน มีความเหมาะสมของ
โปรแกรมการปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�X = 3.75, S.D. = 1.26) และความเหมาะสมของโปรแกรมการ
ปรึกษาในครั้งที่ 1-12 อยู่ในระดับมากทั้งหมด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 104) จากนั้นนำโปรแกรมไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 5 คน จำนวน 12 ครัง้ นำมาปรับปรุงและพัฒนาก่อนนำไปใช้ในการวิจัย
โดยกำหนดให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมการทดลอง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที
3. การดำเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ
เสนอแบบขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์ และขอความเห็นชอบตรวจสอบขั้นตอนในการทดลองต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โดยได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ทำหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และใช้ชื่อสถาบันในการศึกษาวิจัยเป�นลำดับต่อไป
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3.2 ขั้นดำเนินการ
3.2.1 ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงของแบบวั ด
ความสอดคล้องในการมองโลก (IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00) นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 30 คน นำคะแนนมาวิเคราะห์รายข้อได้ค่าอำนาจจำแนก 0.97 จากนั้นนำแบบวัดไปใช้ในการทดลอง
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด คือ เป�นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย เพศชายและหญิง อายุ 18-22 ป� ที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลอง นำคะแนนที่ได้จากแบบวัดในระดับ
ปานกลางค่อนข้างต่ำลงไป มาเรียงลำดับด้วยวิธีจับคู่/match pair (อธิบายได้ดังภาพ 1) เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป�น กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 7 คน ส่วนการตรวจสอบโปรแกรมการปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
4 ท่าน มีความเหมาะสมของโปรแกรมการปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�X = 3.75, S.D. = 1.26) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2556) จากนั้นนำโปรแกรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 5 คน จำนวน 12 ครั้ง
นำมาปรับปรุงและพัฒนาก่อนนำไปใช้ในการวิจัย โดย มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมการปรึกษา คือ
1) ให้ทบทวนทฤษฎีและเทคนิคในการนำไปใช้ 2) เพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินกลุ่มมากกว่า 1 ข้อ ในเรื่อง
ความสอดคล้องในการมองโลก
3.2.2 ระยะดำเนินการทดลอง ให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรีก ับกลุ่ม
ทดลอง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
2562 สถานที่ให้การปรึกษา คือ ห้องให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินกลุ่มตาม
โปรแกรม ดังตาราง 1 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี
ตาราง 1 โปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรีต่อความสอดคล้องในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ครั้ง
ประเด็น
วัตถุประสงค์
1 ปฐมนิเทศและสร้าง • เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กำหนด
สัมพันธภาพ
ข้อตกลง และสร้างสัมพันธภาพ
2
รู้จักฉัน รู้จักเธอ • เพื่อให้สมาชิกสำรวจตนเอง ทำความรู้จ ั กกับ
ผู้อื่นและรู้จักตนเองมากขึ้นจากมุมมองของผู้อื่น
3-4
การตระหนักรู-้
• เพื่อให้สมาชิกฝ�กค้นหาความรู้สึกและความ
เข้าใจตนเอง
ต้ อ งการของตน ตระหนั ก รู ้ เข้ า ใจตนเอง
และมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้ตาม
ความเป�นจริง
5
หัวใจสีขาว
• เพื ่ อ ให้ ส มาชิ ก เข้ า ใจความรู ้ ส ึ ก ที่ ไ ม่ พึ ง
ปรารถนา และมีความมุ่งหมายในชีวิต
6
ก้อนหิน
• เพื่อให้ส มาชิกเข้าใจตนเอง ยอมรับและ
ก้อนนั้น
เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป�นจริง
7
มองมโนภาพ
• เพื ่ อให้ สมาชิ กมี ความมุ ่ งหมายในชี ว ิ ตที่
ในใจ
ชัดเจนขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงความคิ ดใน
เชิงบวก

เทคนิค
• การปรั บ ทั ศ นคติ ร ู ป แบบการให้ ข ้ อ มู ล ,
การพูดคุยนำทาง, ดนตรีกับจินตนาการ
• การพูดคุยนำทางร่วมกับ
การจินตนาการแบบนำทาง, ดนตรีกับจินตนาการ
• การพูดคุยนำทางร่วมกับจินตนาการแบบไม่
นำทาง, การพูดคุยนำทางร่วมกับจินตนาการ
แบบนำทาง, การวาดภาพจากจิ น ตนาการ,
ดนตรีกับจินตนาการ
• การ พู ด ค ุ ย นำทางร่ ว มกั บ การ นึ ก ถึ ง
ประสบการณ์, ดนตรีกับจินตนาการ
• การพูดคุยนำทางร่วมกับการนึกถึงประสบการณ์
, ดนตรีกับจินตนาการ, Lyrics Music
• การพูดคุยนำทางร่วมกับการจินตนาการแบบ
นำทาง, การลดการหมกมุ่น, ดนตรีกับจินตนาการ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ครั้ง
8

ประเด็น
มองโลกตามความ
เป�นจริง

วัตถุประสงค์
เทคนิค
• เพื่อให้สมาชิกได้เห็นถึงวิถีการมองสิ่งต่างๆ • การพูดคุยนำทางร่วมกับการนึกถึงประสบการณ์
ตามความเป�นจริงผ่านบทเพลงที่ชื่นชอบ
, จินตนาการแบบนำทาง, ดนตรีกับจินตนาการ
, Lyrics Music
9
โฟกัส
• เพื่อให้สมาชิกได้เห็นถึงความภาคภูมิใจใน • การปรับทัศนคติ, การพูดคุยนำทางร่ ว มกับ
การมองโลก
ป�จจุบันกับการข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิต
การนึกถึงประสบการณ์, ดนตรีกับจินตนาการ,
Lyrics Music
10 สะท้อนสิ่งยึดเหนี่ยว • เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ถึงสิ่งยึดเหนี่ยวที่จ ะ • การลดการหมกมุ่น, การปรับทัศนคติ, พูดคุย
เพื่อปรับเปลี่ยน นำไปสู่การการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้อง นำทางร่วมกับประสบการณ์อื่นๆ, ดนตรีกับ
กับความเป�นจริง
จินตนาการ, Lyrics Music
11
พัฒนาปรับเปลี่ยน • เพื ่ อ ให้ ส มาชิ ก เข้ า ใจการมองโลกอย่ า ง • การลดการหมกมุ ่ น , การปรั บ ทั ศ นคติ ,
สอดคล้อง และพัฒนาปรับมุมมองความคิ ด การพูดคุยนำทางร่วมกับการจินตนาการแบบ
นำทาง, ดนตรีกับจินตนาการ, Improvisation
พฤติกรรมให้ดีขึ้น
music
12 ยุติการให้การปรึกษา • เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการดำเนินการที่ผ่านมา • การลดการหมกมุ่น, การปรับทัศนคติ, การ
และ
และสามาระนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พู ด คุ ย นำทางร่ ว มกั บ ประสบการณ์ อ ื ่ น ๆ,
ป�จฉิมนิเทศ
อย่างเหมาะสม
ดนตรีกับจินตนาการ, ดนตรีกับการเคลื่อนไหว

3.2.3 ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทำแบบวัด
ความสอดคล้องในการมองโลกอีกครั้ง นำคะแนนมาเปรียบเทียบกับระยะก่อนการทดลอง วิเคราะห์ทางสถิติ
โดยคะแนนจากการทำแบบวัดครั้งนี้เก็บผลเป�นคะแนนหลังการทดลอง
3.2.4 ระยะติดตามผล ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทำแบบวัดอีกครั้ง ภายหลังการทดลอง
3 สัปดาห์ นำคะแนนในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลมาเปรียบเทียบกัน แล้ววิเคราะห์
ทางสถิติ โดยคะแนนจากการทำแบบวัดครั้งนีเ้ ก็บผลเป�นคะแนนระยะติดตามผล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายใน
กลุ่ม (Howell, 2010)
4.3 ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni)
ผลการวิจัย
1) ความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลอง (�X = 244.86, S.D. =
21.49) และติดตามผล (�X = 243.43, S.D. = 26.28) สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง (�X = 199.29,
S.D. = 13.05) และระยะติดตามผล (X� = 207.57, S.D. = 6.48) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) ความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลอง ในระยะหลังการทดลอง (�X = 244.86, S.D. =
21.49) และระยะติดตามผล (X� = 243.43, S.D. = 26.28) สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง (X� = 199.57, S.D. =
11.84) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ค่าคะแนนความสอดคล้องในการมองโลกระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน
ทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล โดยจำแนกตามรายด้านและภาพรวม
ก่อนทดลอง
�
X
S.D.

กลุ่มทดลอง
หลังทดลอง
�
X
S.D.

ด้าน

n

• ความสามารถ
ในการเข้าใจ
• ความอดทน
• ความสามารถ
ในการปรับตัว
• การกล้าเผชิญ
• ความสามารถ
ในการจัดการ
• ความสามารถ
ในการให้
ความหมาย
• ภาพรวม

7

4.14

0.42

4.74

0.63

4.74

0.67

3.98

0.25

กลุ่มควบคุม
หลังทดลอง
�
X
S.D.

�
X

3.71

0.27

4.07

0.41

7
7

4.17
3.79

0.6.
0.80

4.71
4.30

0.52
0.81

4.81
4.21

0.68
1.11

4.21
3.75

0.60
0.36

3.71
3.75

0.61
0.64

3.95
3.82

0.52
0.57

7
7

3.61
3.88

0.69
0.70

4.96
5.15

0.42
0.43

4.68
5.17

0.72
0.52

3.93
3.96

0.62
0.75

3.75
4.21

1.03
0.63

3.96
4.38

0.77
0.31

7

4.21

1.07

5.67

0.54

5.62

0.67

4.31

0.63

4.90

0.64

4.64

0.75

11.84 244.86

21.49

243.43

26.28

200.14

12.38

199.29

13.05

207.57

6.48

7 199.57

ติดตามผล
S.D.

ก่อนทดลอง
�
X
S.D.

ติดตามผล
�
X
S.D.

จากตาราง 2 พบว่ า คะแนนรายด้ า นความสอดคล้ อ งในการมองโลกในกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า
กลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนน
รายด้านความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองและติดตามผล เพิ่มขึ้น กว่า
ระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ผลการทดสอบย่อยของวิธีการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ระยะเวลาวัดผลการทดลอง
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

Source of Variation
Between Group
Error
Between Group
Error
Between Group
Error

Df
1
36
1
36
1
36

SS
1.14
9948.29
7268.64
9948.29
4500.07
9948.29

MS
1.14
276.34
7268.64
276.34
4500.07
276.34

F
0.004
26.30*
16.28*

*p < .05
F.05 (1,35) = 4.12 ปรับค่า d f ด้วยวิธีการของ Welch-Satterwaite (Howell, 2010, p. 214) ได้ค่า df = 35
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จากตาราง 4 พบว่า ในระยะก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสอดคล้องในการมอง
โลกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญ ทางสถิติ นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยความ
สอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน แสดงว่าใช้
กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนเท่าเทียมกันทั้งสองกลุ่ม ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล คะแนนเฉลี่ย
คะแนนความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 5 ผลการทดสอบย่อยระยะเวลาของการทดลองในนักศึกษากลุ่มทดลอง
Source of variation
Between Group
Interval
Error
Total

df
6
2
12
20

SS
3246.29
9278.00
4510.00
17034.29

MS

F

P

4639.00
375.83
5014.83

12.34*

.001

*p < .05
จากตาราง 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่ ม ทดลอง
ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกโดยให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี
ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง เมื่อพบความแตกต่าง แสดงว่าต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน จึง ทำการทดสอบความแตกต่างเป�นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี
(Bonferroni) ดังตาราง 6
ตาราง 6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลอง ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดยทดสอบความแตกต่างเป�นรายคู่ด้วยวิธขี องบอนเฟอโรนี
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ติดตามผล
ติดตามผล
ก่อนทดลอง

Mean Difference
45.286*
1.429
43.857*

Std. Error
11.848
3.981
12.881

P
.026
1.000
.043

*p < .05
จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษากลุ่มทดลอง ในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนใน
ระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบว่าความสอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่ม
ทดลองทั้งระยะหลังทดลองและติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม เป�นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เนื่องจาก
นักศึกษากลุ่มทดลอง ได้รับการสนับสนุนโดยกระบวนการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อกันภายใต้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการยอมรับ สนับสนุนให้กำลังใจ
ซึ่ง กันและกัน ซึ่ง จะช่วยให้ลดความรู้ สึกโดดเดี ่ยวลงได้ เกิดการเรียนรู้กับป�ญ หาและวิธี การจัดการจาก
ประสบการณ์ ของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างเข้า ใจ สมาชิกได้มีโอกาสทบทวน ความล้มเหลว เรียนรู้จาก
ประสบการณ์นำมาปรับใช้กับชีวิตป�จจุบันให้ผิดพลาดน้อยลง เมื่อบุคคลสามารถยอมรับความล้มเหลวได้ จะทำ
ให้มองเห็นความความต้องการของตนเอง มีความมุ่งหมายในชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ Kyung-Ah et.
al. (2009) เกี่ยวกับผลของการปรึกษาแนวความหมายในชีวิตต่อความทุกข์ การหาความหมายและความผาสุก
ทางจิตวิญ ญาณของวัยรุ่น ที่ป่วยเป�นมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างเป�นวัยรุ่น ที่ป่วยเป�นมะเร็ง 29 คน
แบ่ง เป�น กลุ่มทดลอง 17 คน กลุ่มควบคุม 12 คน ได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัด
ความหมายในชีวิตของวัยรุ่น (AMIL) และแบบวัดความเป�นสุขทางจิตวิญญาณ (SWBS) ผลการทดลองพบว่า
ระดับความทุกข์ทรมานและความหมายในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ความผาสุขทางจิตวิญญาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า การปรึกษาแนวความหมายในชีวิตมีประสิทธิภาพในการลดความทุกข์และปรับปรุงความหมายในชีวิต
ในกลุ่มวัยรุ่นที่ป่วยเป�นมะเร็งระยะสุดท้าย (Kyung-Ah et. al., 2009) วัยรุ่นที่ค้นพบความหมายในชีวิตจะมี
สุขภาพที่เป�นทุกข์ลดลง เกิดมโนภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยอมรับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญและเห็น
คุณค่าของสิ่งต่างๆ ในชีวิต เกิดแรงจูงใจเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ และมีความภาคภูมิใจกับชีวิตใน
ป�จจุบัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงชัย บ้านไกล (2555) เกี่ยวกับการใช้อัตชีวประวัติในการปรึกษา
กลุ่ม เพื่อพัฒนาความสอดคล้องในการมองโลกของนักเรียนโรงเรียนประจำ ระดับมัธยมตอนต้น ซึ่งเป�นการ
ปรึกษากลุ่มที่ให้กลุ่มทดลองได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เป�นกรณีศึกษาของบุคคล พบว่า นักเรียนโรงเรียน
ประจำในกลุ่มทดลองทั้งที่มีการวัดก่อนและไม่ได้วัดก่อนมีความสอดคล้องในการมองโลกสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมทั้งที่มีการวัดก่อนและไม่ได้วัดก่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒ นา
ลักษณะความสอดคล้องในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มาจากการใช้ประสบการณ์ชีวิตเลือกวิธี
ที่เหมาะสมในการเผชิญกับป�ญหาและอุปสรรค ตามองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ 1.มีความสามารถในการ
เข้าใจ (comprehensibility) ยอมรับความผิดพลาดได้และตอบสนองต่อป�ญหาได้อย่างเหมาะสมกับเหตุและผล
2.มี ค วามอดทน (Hardiness) ข่ ม ใจและควบคุม คำพู ด ด้ า นลบได้ม ากขึ้ น 3.ความสามารถในการปรับตัว
(adaptability) นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความเห็นแตกต่างและสถานการณ์ที่ไ ม่คุ้นเคยได้ดียิ่งขึ้น
4.การกล้าเผชิญ (confrontation) โดยยอมรับความผิดพลาดเพื่อหาหนทางในการแก้ไ ข 5.ความสามารถ
ในการให้ความหมาย (meaningfulness) นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น มีแรงจูง ใจ มองเห็นเป้าหมาย
ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ชัดเจนขึ้น พร้อมรับมือกับทุกอุปสรรคและป�ญหาที่เข้ามา และ 6.ความสามารถใน
การจั ด การ (manageability) นั ก ศึ ก ษาเชื่ อ ว่ ามี แหล่ ง ทรั พยากรมากพอที่ จ ะต่อ สู ้ก ับ ป� ญ หาที ่ ท ำให้ เกิด
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ความเครียดได้ ได้แก่ กำลังใจจากครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคม อีกทั้งการนำดนตรีมาใช้ร่วมกับการ
ปรึกษากลุ่มช่วยให้เกิดประสิทธิผลสนับสนุนต่อกระบวนการกลุ่ม โดยช่วยให้เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเป�ดเผยตนเองของสมาชิกได้มากขึ้น ดนตรีสามารถทำให้ผู้ฟ�งรู้สึกผ่อนคลายเกิด
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างพัฒนาการทางสติป�ญญาโดยดนตรีบัดมีลักษณะเด่นในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวกและปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล ผนวกกับช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการทางการรู้คิด (Cognitive skill) ซึ่งช่วยให้ปรับการมองมโนภาพเกี่ยวกับชีวิตในป�จจุบันไปสู่อนาคตได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Binkley and Parmanand (2020) ศึกษาปรากฎการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์
การใช้ดนตรีในกลุ่มย่อยของสมาชิก พิสูจน์แล้วว่าเป�นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เข้าร่วมในการตระหนักรู้
ในตนเอง พัฒ นาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความหมาย และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่ง ยืน โดยดนตรีเป�น
ตัวเชื่อมโยงการเรียนรู้ภายในกลุ่มกับประสบการณ์ในชีวิตจริงได้มากกว่าในกลุ่มทั่วไป ดังนั้น การปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรีมีผลดีต่อการปรึกษาแบบกลุ่ม เป�นวิธีที่สนับสนุนซึ่งกันและกันส่งผลให้ความ
สอดคล้องในการมองโลกของกลุ่มทดลองสูง กว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
อย่างเห็นได้ชัด
2. ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความสอดคล้องในการมองโลก ในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกว่า ระยะก่อนการทดลอง เป�นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง
เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ท ี ่แ ตกต่า งกัน หลากหลายสาเหตุ ทั ้ ง จากสั มพั นธภาพในครอบครั วและการเลี้ยงดู
เหตุการณ์ในชีวิต การสูญเสีย ภาวะกดดันจากการถูกคาดหวัง ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ความวิตกกังวลกับอนาคตที่
ยังมาไม่ถึง ขาดความหมายในชีวิต สัมพันธ์กับการปรับตัวไม่เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมที่เป�นอยู่ เป�นความ
บกพร่องในการมีทักษะทางสังคม นำมาซึ่งความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบุคคล ส่งผลให้เกิด
ความไม่สอดคล้องในการมองโลก หรือการมีความสอดคล้องในการมองโลกที่ต่ำ ดังนั้น กลุ่มทดลองเมื่อได้เข้า
ร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี ครบทั้ง 12 ครัง้ รวม 18 ชั่วโมง เป�นระยะเวลา
6 สัปดาห์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่กระบวนการทางความคิดในมุมมองทางบวกและมีเหตุ ผ ล
สอดคล้องกับความเป�นจริงมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะเห็นได้ถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการ
ปรึกษากลุ่ม อภิปรายได้ดังนี้
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มครั้งที่ 8 “มองโลกตามความเป�นจริง” มีจุดเด่นในการให้สมาชิกเลือกเพลง
ที่ตนชอบและสอดคล้องกับความรู้สึกในป�จจุบันเพื่อให้สมาชิกได้เห็นถึงวิถีความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งใช้เทคนิคการพูดคุยนำทางร่วมกับการนึกถึงประสบการณ์และจินตนาการแบบนำทาง และใช้เทคนิคทางดนตรี
ร่วมในกระบวนการ คือ การวิเคราะห์ดนตรีที่มีเนื้อร้อง (Lyrics Analysis) เป�นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความความรู้สึกที่ไม่สบายใจโดยใช้ดนตรีที่มีเนื้อร้องอธิบายแทนคำพูด อารมณ์บางอย่างที่ยากจะเข้าถึง
(Gladding et al., 2008) และ เทคนิคดนตรีกับจินตนาการ (Music and Imagery) สามารถทำให้ทั้ง ผู้ใ ห้
การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาพัฒนาความยืดหยุ่นทางป�ญญา โดยวิธีการใช้จินตนาการเป�นเครื่องมือในการ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การสูญเสียพลังทำให้ไม่อาจกระทำบางสิ่งได้ในอดีต ซึ่งผู้รับการปรึกษา
บางคนเห็นว่าตัวเองมีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมจากการจินตนาการ พวกเขามีทรัพยากรทางจิตที่ซ่อนอยู่
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เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ฉะนั้นโอกาสของพวกเขาในการทำลายบางอย่างที่ผิดปกติจึงได้รับ
การพัฒนาอย่างมาก (Weinhold, 1987; Fisher, 1989 as cited in Gladding, 1992) ผลจากการดำเนินกลุ่ม
นั้น สมาชิกสามารถอธิบายตนเองได้ว่ารู้สึกอย่างไรผ่านบทเพลงที่เลือก แต่ละคนตีความเพลงที่เลือกตาม
ประสบการณ์ เช่น สมาชิกที่เลือกเพลง “ชีวิตลิขิตเอง” เนื่องจากสมาชิกมีการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์
ในชีวิตกับความหมายในบทเพลงที่ว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะสามารถกำหนดชีวติ ของเราได้ นอกจากตัวเราเอง
เมื่อพบเจอกับป�ญหาหรืออุปสรรคสมาชิกจะใช้เป�นแรงผลักดัน ให้เป�นกำลังใจเพื่อไปสู่จุดมุ่ง หมายที่ตั้งไว้
สมาชิกกล่าวว่า “ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้ หมดหวังเพลงนี้จะเป�นตัวแทนของจุดมุ่งหมายและกำลังใจให้ยืนหยัด
เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้” ดังนั้น การได้แสดงความรู้สึกของตนผ่านบทเพลงที่ชอบร่วมกับ
การได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้ง ของ
ตนเองและผู้อื่น เพลงที่ชอบจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการเชื่อมโยงการให้เหตุผลในชีวิตจริงได้เป�นอย่างดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lane (2017) ที่ศึกษาการใช้ดนตรีร่วมกับการปรึกษากลุ่มในโรงเรียน ในกลุ่ม
นักเรียนที่ได้รับความโศกเศร้าจากการสูญเสีย พบว่าเมื่อใช้ดนตรีร่วมกับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยม
ในกลุ่มดังกล่าว กระบวนการกลุ่มและวิธีการทางดนตรีสนับสนุนให้สมาชิกแสดงออกทางอารมณ์ที่เป�นป�จจุบัน
เคารพและอดทนต่อมุมมองของกันและกัน ดนตรีมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารอารมณ์ในลักษณะที่บุคคล
อาจไม่สามารถใช้คำพูดเพียงอย่างเดียวได้ อีกทั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของณัชชา ตั้ง ตรงหฤทัย (2559)
เกี่ยวกับบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝ�งคุณค่าและการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเยาวชน พบว่า
เพลงร็อคที่ชื่นชอบมีอิทธิพลต่อเยาวชนในด้านการผ่อนคลายความเครียด ให้พลังงานและกำลังใจในการใช้ชีวิต
โน้มน้าวจิตใจให้บุคคลนั้นมองโลกในแง่บวก ทั้งความรัก ความฝ�น แรงบันดาลใจ สร้างมิตรภาพในกลุ่มคน
ที่ชอบในสิ่งเดียวกัน สะท้อนสังคมและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอีกด้วย
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มครั้งที่ 12 “ยุติการปรึกษาและป�จฉิมนิเทศ” ใช้เทคนิคการลดการหมกมุ่น
เทคนิคการปรับทัศนคติเทคนิคการพูดคุยนำทางร่วมกับประสบการณ์อื่นๆ นำเทคนิคทางดนตรีมาร่วม คือ
เทคนิ ค ดนตรี ก ั บ จิ น ตนาการ (Music and Imagery) และเทคนิ ค ดนตรี ก ั บ การเคลื ่ อ นไหว (Music and
Movement) เป�นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของซัลลิแวน ซึ่งเน้นถึง
บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับผู้อื่น พื้นฐานของการเคลื่อนไหว คือ การสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเองและผู้อื่น ในการเคลื่อนไหวเป�นจังหวะทำให้ความรู้สึกของบุคคลเพิ่มพูนขึ้น (การเคลื่อนตัวของพลังงาน
ความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาและความรู้สึกที่เป�นสุข) อีกทั้งการเคลื่อนไหวทำให้เกิดการตอบสนองทางความรู้สึกที่
สัมพันธ์กับการแสดงออกทางร่างกายกับบุคคลอื่นอีกด้วย (Stark and Lohn, 1989 : as cited in Gladding,
1992) จุดเด่นของโปรแกรมครั้งนี้เป�ดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกโดยทำลีลาประกอบดนตรีตามความรู้สกึ ที่
แท้จริง มีการแสดงออกทางอารมณ์สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของอวัยวะของร่างกาย ดนตรีช่วยกระตุ้นอารมณ์
ความรู้สึก “ณ ที่นี่ เวลานี้” อีกทั้งการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีร่วมกับกลุ่มช่วยให้สมาชิกไม่รู้สึก
โดดเดี่ยว ได้ตกผลึกความคิดและการแสดงเหตุผล ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น นำไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีการคิด
และการดำเนินชีวิตในทางบวก การสนับสนุนจากกลุ่มสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเกี่ยวกับเสรีภาพในการ
กำหนดชีวิตของตนเอง และจัดการกับชีวิตป�จจุบันได้อย่างเหมาะสม สัมพันธ์กับลักษณะการมีความสอดคล้อง
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ในการมองโลกที่สูง เมื่อใช้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรีจึงสนับสนุนซึ่งกันและกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อความสอดคล้องในการมองโลกที่ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับบทความของ Moreno
(1995) กล่าวว่า บทบาทของดนตรีในบริบทของการบำบัด ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการรักษาโดยสนับสนุน
ระบบความเชื่อในเชิงบวก ช่วยให้ยอมรับอาการเจ็บป่วยเนื่องจากความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ สนับสนุนการ
แสดงออกที่ขัดแย้งกับความรู้สึก โดยลักษณะทางดนตรีจะช่วยปลดปล่อยอารมณ์แทนการใช้คำพูด และดนตรี
ช่วยให้เชื่อมโยงความรู้สึกการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองจาก
การได้รับการยอมรับได้มากขึ้น อีกทั้งการศึกษาของ Situmorang (2018) เกี่ยวกับการใช้ดนตรีในการปรึกษา
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมิลเลนเนียลในอินโดนีเซีย พบว่า การปรึกษาผ่านการบำบัดด้วยดนตรีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการปรึกษาแบบเดิม เพราะดนตรีเป�นภาษาสากลที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในกระบวนการ
ปรึกษากลุ่ม ช่วยในการปรับมุมมองมุมมองการส่งผ่านอารมณ์และการทำความเข้าใจประสบการณ์หรือป�ญ หา
ได้อย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปสู่การค้นพบเป้าหมายและศักยภาพในตนเอง
จากผลวิจัยกล่าวได้ว่า การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรีสามารถเพิ่มความสอดคล้อง
ในการมองโลกของนักศึกษาได้จริง เนื่องจากกระบวนการปรึกษากลุ่มช่วยให้บุคคล รู้เท่าทันความรู้สึกโดดเดี่ยว
ท้อแท้ สิ้นหวัง ประสบการทางดนตรีในกระบวนการกลุ่มกระตุ้นอารมณ์ ให้เกิดการเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง
ของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ สัมพันธ์กับเหตุและผล
การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี ทำให้สมาชิกตระหนักรู้ในตนเอง สามารถมองเห็นความเป�นไป
ได้ที่จะประสบความสำเร็จ มองอุปสรรคเป�นความท้าทายและแรงผลักดัน เพื่อที่จะอดทน เผชิญ กับความ
ยากลำบากที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญ และพร้อมปรับตัวรับมือกับป�ญหาและแก้ไขสถานการณ์เพื่อสามารถขจัดสิ่ง
ที่เป�นป�ญหาให้หมดไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจที่สามารถกำหนดวิถีชีวิตป�จจุบัน
ได้ด้วยตนเอง และสามารถการวางแผนอนาคตได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1.1 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวนิยมร่วมกับดนตรีเหมาะกับการใช้
เพิ่มความสอดคล้องในการมองโลกในกลุ่มวัยรุ่นเป�นอย่างยิ่ง เพราะการพยายามทำความเข้าใจกับป�ญหาของ
วัยรุ่นด้วยการปรึกษากลุ่มร่วมกับดนตรีจะช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบอวัจนภาษาได้เป�นอย่างดี โดยเฉพาะการ
ใช้ดนตรีที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับประสบการณ์ของสมาชิกช่วยในการเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกป�ดบัง
ให้แสดงออกได้อย่างเป�นธรรมชาติ ควรขยายผลนำไปใช้กับกลุ่มวัยรุ่นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
และผู้ที่จะนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ควรต้องศึกษาทฤษฎีและฝ�กฝนเป�นอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้เป�นข้อมูลสนับสนุนการจัดโปรแกรมต่างๆ ในสถานศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา อีกทั้งเป�นข้อมูลสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน พัฒนางาน
เพื่อสนองนโยบายการบริหาร และเป�นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจต่อการใช้ชีวิตของ

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2564
Vol. 27 No. 1 : JANUARY - JUNE 2021

97

นักศึกษา ในการปรับตัวต่อความวิตกกังวลรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมนำไปสู่การมีความสอดคล้องในการ
มองโลกที่ดี การนําผลวิจัยครั้งนี้ไปปฏิบัติจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักนักศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างในอาชีพอื่นที่มีป�ญหาความสอดคล้องในการมองโลกหรือ
ตกอยู่ในสภาวะที่รู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก วิตกกังวล บุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์เครียด กดดันอย่างต่อเนื่อง
เป�น ระยะเวลานาน เช่น ครูผู้ช่วย พยาบาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนงาน
รวมถึงผู้ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากสถานการณ์ที่สูญเสีย เป�นต้น
2.2 การปรึกษากลุ่มร่วมกับดนตรีจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพราะดนตรีให้ผล
ระยะสั้นการนำไปปฏิบัติควรต้องปรับตามความเหมาะสมของผู้ใช้แต่ละคน โดยคำนึงในเรื่องของแนวเพลงหรือ
ลักษณะทางดนตรีที่ชื่นชอบ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกลุ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วม
2.3 การปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภวนิยมร่วมกับดนตรี เป�นศิลปะเชิง สร้างสรรค์ที่สามารถใช้
ร่วมกับการฟ�งดนตรีและจินตนาการ การวาดภาพ การแสดงออกทางดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึง
ละครจิตบำบัดได้ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการและข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมาย
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