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บทคัดยอ 
 

            การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริงในการลดความเครียดอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการรับบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียน 
แหงหนึ่งในจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 10 คน และกลุม
ควบคุม 20 คน ดวยวิธีการจับคูคะแนนตามแบบวัดความเครียด แลวสุมเขาไปในกลุมทดลองหรือกลุม
ควบคุมตามท่ีไดกําหนดไว กลุมทดลองตองเขารวมกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิด
พิจารณาความเปนจริง จํานวน 10 คร้ัง คร้ังละ 1.5 – 2 ช่ัวโมง เปนเวลา 5 สัปดาห สวนนักเรียนกลุม
ควบคุมใหดําเนินชีวิตและทํากิจกรรมตามปกติ 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษามี 3 ชนิด ประกอบดวย (1) แผนการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริง (2)  แบบวัดความเครียดอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการรับบุคคล 
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและ  (3) แบบสัมภาษณความรูสึกและความคิดเห็นของสมาชิกกลุม
ทดลองภายหลังการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริง การเก็บขอมูล



 ฉ 
 
ดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนและระยะหลังการเขารวมกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม
ตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริง วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที และวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
            ผลการวิจัยพบวา ภายหลังจากการเขารวมกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิด
พิจารณาความเปนจริง  กลุมทดลอง มีคาเฉล่ียของคะแนนความเครียดอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการรับ
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตํ่ากวาระยะกอนการเขารวมกลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม
ตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 5.83, p < .001) และมีคาเฉล่ียของ
คะแนนความเครียดอันเกี่ยวเน่ืองกับระบบการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ตํ่ากวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =  5.10, p < .001)  
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ABSTRACT 

 
             The purpose of this quasi experimental research was to study the effects of group counseling 
based on reality counseling on stress due to admission to university of 40 subjects in mathayom suksa 
5 in Maehongson province. The subjects were match-paired according to their stress scores, then, 
randomly selected into two 10-subjects experimental and one 20-subjects controlled groups. The two 
experimental groups participated in group reality counseling activities for 10 sessions of an hour and 
a half to two hours in a 5 weeks period, whereas subjects in the control group attended to their daily 
life activities as usual. 
             The research materials were (1) a protocol of group reality counseling program on stress 
reduction (2) The stress, related to admission to university, scale, and (3) an interview on the feelings 
and opinion of the experimental subjects. Data was analyzed by t –test (Dependent) and analysis of 
covariance (ANCOVA).  
             It was found that after attending the reality based group counseling the experimental group 
has a lower scores of stress due to admission to university than before the experiment significantly 
(t = 5.83, p < .001) and has a significant lower scores than the control group (t = 5.10, p < .001). 


