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 ANALYSIS OF THE PROMOTION MECHANISM AND INFLUENCING FACTORS OF  
CULTURAL CONSUMPTION 

 

 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
 

 ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการก ากับตนเองและพฤติกรรม 
ก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ 
 

 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการ 
คงอยู่ในงาน โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 การบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษา 
 

 รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
 

 รูปแบบการเรียน 
 

 การจัดการเรียนรู้ส าหรับภาวะพฤฒพลัง 
 

 การดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มความสุขให้วัยรุ่นท่ีเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
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ค านิยม 
 

 
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เดินทางมาถึงฉบับครบรอบปีที่ 10 แล้ว นับเป็น

ประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะบรรณาธิการและผู้จัดท าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่าง
เข้มแข็งเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ศาสตร์และวิชาชีพจิตวิทยาได้ขยายขอบข่ายของการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในการวิเคราะห์ อธิบาย ท านาย และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้พร้อมเผชิญกับ
สภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

ในนามของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดง
ความชื่นชมและขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ 
ผู้เป็นบรรณาธิการและประธานคณะกรรมการจัดท าวารสาร รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
และท่านนักวิชาการผู้กรุณาส่งบทความที่มีคุณภาพ ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านได้ผสานก าลังเป็น
กัลยาณมิตรในด้านจิตวิทยาให้มนุษย์และสังคมได้มีพัฒนาการอย่างยั่งยืนต่อไป 
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Abstract 
The establishment of a system for promoting cultural consumption not only 

represents the quality and effectiveness of growth in the cultural sphere, but also the 
level of people's lives and economic and social development. For a long time, the 
different steps taken by Thailand to encourage culture have not fully converted the 
cultural consumption capacity of residents into successful cultural consumption. The 
explanation is that there is inadequate knowledge of the factors affecting cultural 
consumption. Subjective factors such as consumer demand, motivation, actions, and 
objective factors such as policy, the environment for consumption, and cultural supply 
influence cultural consumption. The energy and consumption of customers are fulfilled. 
Under the combined impact of internal and external variables, degree is an intermediate 
element. Current cultural consumption shows a trend towards diversification of major 
consumer groups and consumer demand, an increase in the interaction between the 
consumer groups and the complexity of consumption motivation, consumer sophistication 
and rational consumption behavior. The secret to developing a framework for promoting 
cultural consumption lies in the optimization of the consumption environment and the 
release of demand for cultural consumption; the replenishment of consumer resources; 
the stimulation of motivation for cultural consumption; the improvement of supply levels; 
and the enhancement of satisfaction with cultural consumption. 

Key words: Cultural Consumption, Introduction Factors, Promotion Mechanism 
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Introduction 
In addition to their specific material consumption needs, cultural consumption is 

consumption created by residents fulfilling their spiritual needs. Changing the 
development mode includes accelerating structural reforms on the supply side, 
accelerating the cultivation of growth points for demand, and fostering cultural 
consumption. The Thai Government pointed out in 2012 that the expansion of cultural 
consumption should play an important role in the expansion of domestic demand, and 
that a long-term mechanism for the expansion of demand for cultural consumption 
should be created. OTOP aims to encourage and direct localities to explore 
advantageous opportunities for national cultural consumption, create pilot models, take 
measures such as issuing cultural benefit cards, holding seasons of consumption for 
cultural benefit, building public cultural facilities and platforms for cultural consumption, 
and identify incentives to promote performing arts and animation, entertainment, and 
cultural tourism (Denpaiboon & Amatasawatdee, 2012). 

The National Statistical Office carried out the 2019 Household Socio-economic 
Survey from January to December 2019. The result of the 2019 survey showed that 
household nationwide earned and average 26,018 baht per month. During the 2019 
survey, household nationwide spent on average 20,742 baht per month. Of this 
amount, 33.9 percent was mainly spent an food, beverages and tobacco (of which 0.6 
percent was paid for alcoholic drinking), followed by expense on housing and 
household appliances (21.0%), on vehicles and transportation (17.3%), personal 
care/clothing/footwear (5.9%), communication (3.7%), education (1.5%), medical 
(1.3%), religious activities (1.0%) and recreation and entertainment (0.9%). An average 
monthly income per capita increased from 9,333 baht in 2017 to 9,450 baht in 2019. 
Households of the highest income group had an average monthly income per capita 
decreased from 26,755 baht to 25,894 baht, while households of the lowest income 
group experienced an increase in an average monthly income per capita rising from 
2,628 baht in 2017 to 2,890 baht in 2019. (National statistical office ministry of digital 
economy and society, 2019). Cultural consumption typically accounts for 30 percent of 
the general consumption of residents, according to the experience of developing 
countries. At present, Thailand cultural consumption scale is just around 1/3 of that of 
developed countries, and the bulk of household consumption expenditure still 
accounts for food, clothes, housing and transport. It can be seen that Thailand's 
numerous cultural consumption promotion initiatives have not fully converted the 
capacity of cultural consumption by residents into successful cultural consumption. 
Therefore, the establishment of a framework for promoting cultural consumption will 
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not only help to accelerate the pace of supply-side structural change in the cultural 
sphere, but will also help direct the masses to develop a concept of balanced and 
upward cultural consumption and effectively stimulate the endogenous incentive of 
cultural consumption. 

1. Main factors affecting cultural consumption. 
It is widely accepted that spending on cultural consumption will rise if the 

disposable income of consumers increases. However, it is not inherently consumer 
income that is the key factor influencing cultural consumption. For others, psychological 
need for self- integrity acts as a motivator for luxury consumption. For example, income-
constrained consumers (Banerjee & Duflo, 2007), and those with bruised self-esteem 
(Salter, Nascimento, Terrier, Taniguchi, Bernie, Miranda, & Mulhall. (2020).), may seek high 
status products to restore their self-worth. On the other hand, consumers with an 
interdependent self-concept (focusing on the opinions and reactions of others) seek 
luxury consumption based on social drivers in which consumers buy lavish items as a 
means of display to others, a concept known as conspicuous consumption. As such, 
people seek luxury products to signal important information to others such as self-
identity level of wealth and prestige, a social identity, or conformity, to a certain social 
class (Escalas & Bettman, 2003; White & Dahl, 2007). This indicates that the key factors 
influencing cultural consumption are not confined to the income of consumers. 

1.1 Influencing factors from the main body of cultural consumption. 
The topic of cultural consumption is consumers. To understand cultural 

consumption, we must first accurately recognize the basic characteristics of consumers. 
Consumption motivation is defined as reason for an individual to purchase certain 
products or services in order to satisfy such person’s own needs (Chandler & Vargo, 
2011). Many scholars believe that consumers may shop for actual purchases, but there 
could be various intentions and motives inducing shopping (Tauber, 1972). Analyzed 
consumers visiting shops and classified consumption amotivation into hedonic, leisure, 
and experiencing motivation (Delbridge & Edwards, 2013). Much research is being 
conducted into both consumer needs, as such needs become more varied, and 
consumer hedonic or emotional values, as such values are being regarded as important. 
Thorstein Veblen, the son of a Norwegian carpenter, must have lived a similar 
experience when he wrote his 1899 book The Theory of the Leisure Class. This is one of 
the Consumers are defined as people with "leisure assets", "leisure life" and "leisure 
needs". This implies that customers need to have spare assets and diversified lifestyle 
choices in addition to meeting survival needs, and lifestyle choices also rely on the 
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diversified needs of people. Cultural consumption needs that stimulate spiritual 
fulfillment, which is the main motivating force for consumers to use resources and 
choose lifestyles, is the main difference between cultural consumers and products for 
material consumption. If the desire for consumption is reinforced to a certain degree, it 
will create a powerful internal incentive for consumers, thus generating a motivation for 
consumption that encourages consumer behavior. In addition to cultural consumption 
needs, Consumer motivation is often influenced by resource factors, such as the 
economic conditions of consumers; time adequacy; and the degree of consumer 
content awareness (Novotná & Kunc, 2019). These are an important factor affecting the 
choices and course of consumer behavior. Consumption satisfaction is the outcome of 
customer behavior and consumers' subjective reflections on the experience of product 
or service consumption (Ahrholdt, Gudergan & Ringle, 2019). It is also a deciding factor in 
whether the action of consumption can be replicated by customers. High satisfaction will 
reinforce the behavior of consumption, shorten the decision-making time of 
consumption, generate repetitive consumption, and eventually shape consumption 
habits; otherwise, it will trigger consumers to have a disgusting and resistant attitude, 
weaken the behavior of consumption, and terminate those products' consumption. 

The rule of conduct is from the point of view of consumers themselves: 
demand is the source of motivation, motivation is the cause of conduct, behavior 
enables demand to be met, but motivation is limited by the resources that consumers 
have, and consumer satisfaction determines the consistency of consumer behavior. 

1.2 The motivation factors of cultural consumption from the external 
environment 

Cultural consumption is much more influenced by the social environment than 
by the natural environment as compared with the consumption of other physical 
products. the cultural consumption by social environment is much more influenced 
than by the natural environment. In contrast with the consumption of other physical 
products, the culture consumption is much more influenced by social environment 
than by the natural environment. Market demand is especially influenced by social ties 
between people social ethos, social order, social security (Didenko, Romashkina, 
Skripnuk & Kulik, 2020). It specifies the structure of consumption to a certain extent; 
quantity; frequency; efficiency (Cong, 2019). Policy is a significant external force that 
influences the environment for cultural consumption. On the one side, it can have a 
direct impact on the creation and opening up of spaces for cultural consumption, 
establishing a social and cultural climate, a business environment, a legal environment, 
essentially resisting the blindness of the market itself, avoiding vicious competition and 
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standardizing and ordering the market for cultural consumption. On the other hand, 
through institutionalized interventions, it can provide consumers with the necessary 
cultural tools, increase the desire to consume culture, reduce consumer concerns, and 
further stimulate the incentive for cultural consumption. More specifically, policies 
help to providing strong support for cultural industry growth and guiding the direction 
and methods of cultural supply production. Because the experience of consumers' 
past cultural consumption will influence their future cultural consumption, not only 
does cultural supply decide the content and methods of cultural consumption, but its 
quality levels will directly affect the satisfaction of consumers, which is the 
sustainability of the conduct of cultural consumptions, Main driving factors. 
 Changes taking place in the macroeconomic en- vironment under the in hence 
of environmental factor bring serious changes in the market entities micro-environment 
shaping the structure of con- sumption by reinforcing it. The environment- tal factor 
becomes a tool of competition, forms barriers to enter the market, facilitates competi- 
tors ousting from the market. It also contributes to new consumer segments and niches 
forming and a act the market player assortment policy. Factors of policy and system 
factors, the 'negative effect of savings growth' is commonly recognized in rural areas 
across the country, according to statistical data provided by the State from 2001 to 2008. 
Rural China's coverage and equality in public services and social welfare is very poor. 
"The demand is much greater, combined with the tremendous burden of inflation, which 
has a crowding impact on cultural consumption. Rural residents have "self-protection for 
future years  
 Politics is the deciding factor among them, from the viewpoint of external 
environmental effect factors of cultural consumption (Xie, Xie & Martínez-Climent, 
2019; Bai, Nie & He, 2019). It also defines, in addition to the resources that can directly 
influence consumers, the creation of the atmosphere for cultural consumption and 
indirectly affects the demand for cultural consumption and to a certain degree, 
determines consumer satisfaction through the effect on cultural supply, which in turn 
affects the behavior of cultural consumption. 

1.3 The Mechanism of Influence Factors of Cultural Consumption 
Cultural consumption is affected not only by internal market factors, namely 

demand, motivation, and actions, but also by three externals environmental, policy, 
and supply factors. While internal factors are linked to the characteristics of consumers' 
personalities, no individual can avoid the impact of external factors. The consumption 
climate directly impacts the market for cultural consumption. By manipulating 
consumer capital, policies stimulate motivation for consumption. By affecting customer 



6                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)      
 

satisfaction, cultural supply enhances or weakens consumption behavior. Consumer 
capital and consumer satisfaction are intermediary variables among them. 

(1) Cultural consumption environment directly affects cultural consumption 
demand. 

 People are used to subtly engaging with one another in a certain social setting. 
Cultural consumption is non-competitive and external, that is, at the same time and 
space, it should satisfy a certain number of consumers in order to complete common 
consumption. Consumers' emotions will infect each other in the process of co-
consumption and reinforce their psychological feelings in the interaction (Wumei, Zeng 
guang & Xuhua, 2020). Moreover, cultural consumer is vulnerable to the effects of public 
figures, social trends and other social networking issues. In the cultural sector, the "fan" 
impact is particularly obvious. Many scholars believe. Hobbies are the primary impetus 
for the market for cultural consumption. The more active the consumption, the stronger 
the cultural consumption demand. Consumers are easily influenced by the memory of 
previous cultural consumption and demonstrate consumption addiction (Li, 2019). The 
passion and understanding of culture by consumers are the key explanation for hobbies, 
thus translating them into specific needs. The demand for consumers represents the 
unique cultural value system in which consumers are located. Throughout the process 
of integrating into a special community, individuals will gradually shape their cultural 
values which directly affect the cultural consumer demand of the individual (Latif, Pitafi, 
Malik, & Latif, 2019). The outcome of interaction in social group activities between 
individuals and social members. It will further impact the self-identification of consumers 
with regard to cultural consumption needs. 

(2) Motivation for the reward consumption of policies impacting consumer 
capital. 
 Human needs are fulfilled by actions, but needs are not enough to motivate 
people to take actions, since resource limitations allow many human needs only exist in 
consciousness and cannot be met in practice. Motivation, compared with demand, is 
more likely to contribute to consumer actions. They can be turned into motivations and 
take subsequent acts only when human needs are triggered or enhanced under the 
action of external factors. Market resources are typically the external trigger of consumer 
incentives from demand to motivation, and the core resource is information; channels; 
funds. The product advertisements that merchants put on consumers, the pricing 
strategies they develop for the convenient services they offer, are all targeted at 
consumer resources. OTOP and cultural consumer events organized in different parts of 
Thailand are essentially performed in line with the method of publishing lists for the 
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promotion of cultural product, conducting product fairs, and introducing price 
concessions. While consumption addiction will make it easier for some cultural 
consumers to make consumption decisions, for most consumers, cultural product are 
not the everyday necessities of people and their elasticity coefficient is far higher than 
the consumption of materials. Only under the conditions of clarifying the nature of the 
product; the real way of purchasing it and the appropriate price range can consumers 
substantially increase cultural consumption. This is the shortcoming of capital that 
cannot be compensated for by customers. In order to enable consumers to understand 
the transition from demand to incentive, the role of cultural consumption policy lies in 
making up for the shortcomings of consumer capital. 

(3) Cultural supply determines the satisfaction of consumers and limits the 
consistency of consumer behavior.  

Production defines consumption and the material basis for consumption is 
given by production. The principle of consumption is that the supplier produces 
products and the availability of products is a significant variable affecting 
consumption; otherwise, no matter how high the demand and motivation of the 
customer, how many resources they have, successful consumption will not be 
realized without purchasing products. The law of supply and demand in economics 
stresses the inevitability of a reciprocal constraint between supply and demand for 
products and adjustments in prices, while the law of supply and demand in the 
cultural field focuses mainly on the content and quality of supply and demand. It is 
not the commodity that can really fulfill the demand of the cultural consumer, but 
the quality of the product; not the quantity of supply that can stimulate the 
continued consumption of the cultural consumer (Wang, 2019). The Thai media 
announced the revenue rating of 46 Thai films released from January 1 to December 
31, 2019 in Thailand. Among these, only 2 movies had more than 100 million baht at 
the box office, and 18 movies had less than 1 million baht at the box office. These 
46 Thai movies totaled 693 million baht at the box office, and the movie was 
watched by 5.08 million viewers. However, the box office of "Avengers: Endgame 
(2019)" alone crossed 617 million among the films released in Thailand in 2019. Baht, 
which is almost the year-round box office profits of 46 Thai movies, makes people 
think about the Thai movie market. There are quality differences between cultural 
products and customer satisfaction is the direct manifestation of quality differences, 
making the advantages of cultural products extremely different (Zhao, Ban & Chen, 
2020). Consumer satisfaction, influenced by the consistency of the supply of Cultural 
products, influences consumer behavioral orientation. 
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2. The evolution trend of cultural consumption. 
Continuous changes in human production and lifestyles have been triggered 

by the changes of time as well as human concepts, understanding, and skills, and 
the consumption habits of consumers have also changed accordingly. The evolution 
of the cultural industry has gained a lot of attention in recent years. It has become 
increasingly abundant in the material and types of cultural items. Ongoing 
improvements have also been seen by customer groups together with their desires, 
motives and attitudes. 

2.1 Iteration of major consumer groups and diversification of consumer 
demand. 

There is a particular user group for each long-term consumer product, and 
consumer groups often have the characteristics of constant iteration. It was 
determined that the urban Thai consumer focus on finding the right product – one 
that possesses the right set of product attributes to satisfy their unique needs and 
desires. Moreover, the higher their purchasing power, the greater their willingness to 
pay for these specific attributes. Also, Thai consumers are a trendy crowd, especially 
when it comes to consumer electronics and appliances categories. Thai consumers 
also place a great deal of importance on brand names, with e-commerce purchasing 
increasing swiftly across all brands (Bharadwaj, Chaudhary, Kittikachorn & Rastogi, 2017). 
In Southeast Asia, Thailand has also become a pioneer in e-commerce potential, 
currently rising at an annual rate of 33.5 percent (Electronic Transactions Development 
Agency, 2016) due to its high social media penetration figures (58 percent), mobile 
technologies (149 percent), and the Internet (54 percent) (Deloittte, 2016). From these 
figures, Thai Generation-Y customers (Thais born between 1981 and 2000) are among 
the world's most linked consumers (Pumim, Srinuan & Panjakajornsak, 2017) which 
stated that a new social media model is driving e-commerce in Thailand, with 40% of 
the purchases digitally influenced. Furthermore, Thai consumers report conducting up 
to 60% of their online research using websites and apps such as Messenger, Instagram, 
Line, Kaidee, and Facebook. One improvement in this year's survey is very prominent 
in all our findings of Chinese consumers in the past ten years. 

In all the findings of Thai consumers over the past ten years, there has been 
a slight shift. In this year's survey, it is very important that Thai customers no longer 
exist as a single group, but have developed a distinct diversity. The young generation 
represented by the post-90s and post-00s has grown rapidly and has started to 
become the new generation's primary customer groups. In the area of cultural 
consumption, there are currently the most active user groups in the post-90s and 
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post-00s. Key audience in movie theaters; celebrity concert fans; online game 
players; recorded audio and video website users and entertainment venue 
consumption data This is thoroughly illustrated. 
 Even though they are not the key force in the development of social wealth, 
the post-90s and post-00s who have grown up with the Internet have become the 
main user community in the unique social context, their consumption concepts are 
more accessible, and the demand for entertainment content is more complex 
Personalization, more willing to embrace new things; new consumption habits, more 
diversified cons. The new big cultural consumer groups have basically realized the 
change from fulfilling "basic needs" to "Individual Demand" compared to the previous 
generation of consumer groups, from "buying cheap" to "buying high-quality" and from 
buying "public" to "buying" niche, the evolution from buying products" to buying 
products + services," from "owning" products to "sharing" products. 

2.2 Upgrade of consumer group interaction and complication of 
consumption motivation. 

In all walks of life, the growth of the Internet and new technologies has 
encouraged creativity and changed the way of people communication. Cell phones 
have become the most important way for people to communicate with the outside 
world, as far as individual customers are concerned. On the mobile terminal, the 
process of consumption, interaction with other customers and brands can all be done, 
which enables interaction in the entire customer decision-making process. Consumers 
of mobile terminals depend more on short-term high-frequency interactions to 
increase the frequency of user interactions, but also shorten the length of each 
interaction. On the Internet, consumers exchange data, get the support of a large 
number of volunteers, and exchange product experiences with each other. Merchants 
often seek to create close relations with customers to better understand consumer 
desires, acquire new product development ideas, and enhance the efficiency of new 
product development (Yiu, Ngai & Lei, 2020). The short-lived, high-frequency, and rapid 
"momentary interaction" between customer groups makes it more complicated to turn 
consumers from demand to motivation to improvisation and speed, as well as to 
improve consumer motivation. 

Every week, 45% of people worldwide post images or videos on social media, 
according to the world's authoritative market research company, Euromonitor 
International. Influencers, opinion leaders, self-media, groups, and live broadcast culture 
have an growing effect on the Internet environment, and the number of customers 
seeking productivity is increasing. Approximately 53.7% of respondents in China are able 
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to spend money on products or services that can save time. According to Euromonitor 
International report, every week 45 percent of individuals post images or videos on 
social media. Approximately 53.7 percent of Chinese respondents are increasingly willing 
to spend money on products or services that can save time. The social impact of 
influencers, opinion leaders, self-media, groups, and live broadcasts in the Internet 
environment are growing as well as the number of customers seeking quality. Digital 
technology enhancement and advancement enable customers to make more proficient 
use of technology. The behavior of consumers is no longer limited by time and space. 
Consumption has grown from a shopping activity to the everyday activities of people, 
which has enabled consumption scenarios and consumption behavior to grow “Daily”. 
The time or place where consumption is unlikely to occur before, such as watching a 
web drama or inter-class break, or on transportation, can enable consumers to complete 
consumption and remote interaction or experience through mobile terminals. For 
cultural consumption, this is particularly valid. People are becoming less and less able to 
“wait” and are expecting to get instant satisfaction and more convenient services for 
consumption. This will ultimately have a deep and enduring effect on the production of 
motivation for cultural consumption. 

2.3 Increased consumer maturity and rationalization of consumer 
behavior. 

The rapid growth of the Internet has changed the way people obtain information 
from newspapers, TV and radio to computers, cell phones and other smart devices, and 
the way people obtain information has moved from text and photographs to video and 
live broadcasting. The continuous upgrading of content consumption habits and desires 
of citizens has been witnessed and encouraged by the vigorous growth of various 
content carriers. Consumers who have grown up in the Internet era have more data 
processing and mining expertise and a wider view. They no longer trust company ads or 
consult so-called experts, and for more learning opportunities, they rely more on the 
Internet and urgent texting. When making purchase decisions, they will trust their choices 
and judgments more, will be more “self-centered” and make consumer decisions more 
rationally. The evolution from “mass consumption period” to “quality consumption 
period” to “rational consumption period” has been experienced by developed 
countries. As the market environment has changed and living standards have improved, 
the maturity of Thai consumers has improved significantly and the behavior of 
consumers has become more rational. The rationalization of consumer behavior is 
reflected in the fact that more and more consumers have gained brand knowledge and 
gradually developed customized brand preferences during the consumption phase in 
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the light of increasingly diversified information media. This is because consumers pay 
more attention to the style and quality of life, so they pay more attention to the soft 
demand and cost-effectiveness of products, and they do not stick to the previous 
definition of “cheap no good products”, but they are willing to pay more for high quality 
and pay more attention to the features of the products within a fair price range. 
Consumers are, in essence, increasingly reluctant to purchase low-quality products at 
low prices, but with equal prices and brand effects, they are more likely to purchase 
high-quality items. The industry regards this kind of increasingly “mature” efficiency as “a 
fair correction of consumption on the path of upgrading consumption”. In the field of 
cultural consumption as more apparent because low-quality cultural products have 
become less and less marketable, and the market rate of return for well-respected 
cultural products is growing. 

3. Construct an effective cultural consumption promotion mechanism. 
The consumption needs of people are constantly changing with the growth of 

the economy and society; consumption motives and consumption habits are also 
constantly changing, creating a promotion mechanism for cultural consumption. 
Therefore, the consumption climate needs to be optimized and customer capital 
replenished. Three aspects are proposed in this study; 1). Release Demand for cultural 
consumption 2). Stimulate inspiration for cultural consumption 3). Boost the enjoyment 
of cultural consumption. 
 3.1 Optimizing consumption environment and releasing the need for 
cultural consumption. 

The government is the developer of the cultural industry's climate for growth 
and the coordinator of all stakeholders. The cultural system reform promoted by the 
Thai government not only relaxes the constraints on cultural resources, but also 
encourages the broad masses of social members to exert their cultural creativity, 
creating a pattern of prosperity and development of the cultural industry; a series of 
intellectual property measures protect the interests of cultural creative workers. The 
rights and interests of consumers are also guaranteed.  Currently, the development of a 
framework for promoting cultural consumption requires the government to optimize the 
institutional climate by means of policy instruments, to create a benign interactive 
business environment for cultural suppliers and consumers, to increase the protection of 
consumer rights and to completely unleash the demand for cultural consumption.  
 Consumers have a higher standard focused on fulfilling their basic needs in the 
sense of the iterative cultural market groups and the diversification of consumer 
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demand; deeper levels; and a broader variety of needs are increasingly increasing. 
Especially in culture; tourism; recreation; fashion; personality; sports; health and other 
aspects. The criteria are growing, paying more attention to the acquisition of 
consumption scenes and the sense of experience, and preferring composite products 
and services that can fulfill multiple needs. In addition to the basic functions, in order to 
fulfill the needs of customer experience, the cultural supply corresponding to consumer 
demand must also provide good quality and precise scenic positioning. Traditional 
product styles, manufacturing concepts, business platforms, terminal marketing models 
have been difficult for the main cultural supply body to meet modern customer needs, 
and only to pursue new supplies through ongoing creativity and innovation.  This 
inevitably raises the organizational risks and uncertainties of cultural supply, contributing 
to the replication of popular products and models by some cultural supply 
organizations in order to obtain rapid benefits, impacting the impetus of cultural 
innovation, and also inhibiting the fulfillment of customer demand and potential 
demand. Release, which is also at the core of the challenge of the new market for 
cultural customers in terms of balanced and sustainable growth. The effective way to 
change the status quo is for the government, from the perspective of protecting the 
rights and interests of cultural consumers, to optimize the consumption environment. 
 The United States, the European Union, Japan and other countries put great 
emphasis on the protection of consumers' rights and interests. Not only do they have 
more advanced consumer products requirements and a more complete system of 
consumer law and regulation, but they also, by a combination of judicial and 
administrative means, efficiently safeguard the legitimate rights and interests of 
consumers. While, owing to the particularity of cultural consumption, Thailand has 
enacted the 'Consumer Protection Act' in addition to protecting the legitimate rights and 
interests of consumers by means of basic laws, it is also important to formulate 
appropriate administrative regulations on cultural consumption in order to protect 
consumers in the field of cultural consumption. Special interests in order to optimize the 
environment for cultural consumption (Makbua, 2019). The government must optimize 
consumption, the people-oriented definition must be sincerely developed and applied 
and humanistic treatment and democratic engagement embodied. Firstly, of all, 
beginning with the reality of the needs of cultural consumption, to formulate the laws 
and regulations of cultural consumption and the policies of consumption to ensure that 
the basic rights of consumption of the large masses of people are fulfilled. Secondly, to 
formulate and strictly enforce the standards of cultural production and service, to crack 
down severely on the disturbance of the order of the cultural market and piracy, to 
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create and strengthen the system of supervision of the cultural market for credit, and to 
promote a healthy and stable consumer climate. Thirdly, create an efficient system for 
communicating the desires of cultural consumers to expand market monitoring and 
notification channels; enable consumers to report on counterfeiting and trafficking more 
conveniently; encourage price fraud; compulsory purchasing and selling; and unhealthy 
cultural operations; and conflicts over cultural consumption Interfere in time; deal with it 
in accordance with the law. Finally, do a good job of statistical monitoring of cultural 
consumption, set up a forum for the sharing of big data resources among relevant 
departments for cultural consumption, comprehensively analyze macro data and micro 
samples, and dynamically track changes in cultural consumption scale and structure to 
provide a reliable basis for decision-making research and formulation 
 3.2 Replenishing consumer capital and Stimulate inspiration for cultural 
consumption  
 The translation of future market demand into real consumer behavior needs 
to generate motivation for cultural consumption. Consumers need sufficient spare 
money to generate motivation for consumption; leisure time; tools such as 
accumulation of knowledge and cultural preferences. Keynes' absolute income 
theory and later relative income theory both emphasize the effect of income on 
consumption, that is, after income reaches a certain level, after the substitution 
effect is greater than the income effect, consumers will tend to spend more time on 
leisure (Bokana & Kabongo, 2018). There is no exception in the area of cultural 
consumption. When the income level of individuals exceeds a certain level, 
customers will have more time for cultural consumption. Furthermore, the cultural 
awareness and hobbies of consumers are significant factors in fostering the patterns 
of cultural consumption. From the perspective of the economic and social 
development process in Thailand, it is still necessary to foster the maturity and 
habit-building of consumers, which is one of the important reasons for limiting the 
growth of Thai cultural consumption. Therefore, Increasing the total income of 
residents, increasing leisure time and improving the cultural literacy of residents are 
all unavoidable choices to stimulate the motivation for cultural consumption and 
increase the level of cultural consumption, and these factors typically occur when 
adequate resources are available to consumers. 
 Many nations have implemented several policies and obtained good results 
in terms of replenishing consumer capital. In the 1930s, the United States adopted 
the 'Social Security Statute' to provide administrative funding for the successful 
operation of the social security system, to provide extensive living security for 



14                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)      
 

citizens, to constantly raise the level of disposable income of residents, and to 
strictly regulate Cultural products and services. As well as the US government 
continues to increase the leisure time of residents to provide cultural consumption 
opportunities for residents. In the basic education of schools, the British government 
has developed a range of music, drama, dance and fine arts courses and has 
continued to promote cultural experience programs among community members to 
continually develop the cultural literacy and art appreciation capabilities of 
residents. Following the outbreak of the global financial crisis in 2008, the Japanese 
government expanded its spending in social security and supplemented consumer 
resources with a series of policy steps, such as reforming the wage structure, the 
welfare delivery system and the tax system, increasing jobs and total incomes, 
increasing leisure time, etc. Based on some countries' experience in encouraging 
cultural consumption, the social security system is great, the motivation of people to 
consume will naturally be stimulated, and the level of consumption will also be 
dramatically improved. 
 Currently, Thailand is encouraging cultural consumption and needs to 
provide consumers with resource gaps that are actually inadequate and remove the 
fears of residents regarding cultural consumption. Firstly, deepen the reform of the 
income distribution system, strengthen the employee shareholding system and the 
technology shareholding system, enforce the residual income sharing system, 
provide institutional guarantees for the source of income for a single factor worker, 
promote residents' total income growth and improve the capacity of residents to 
consume culturally. Secondly, it decreases the time constraints of cultural 
consumption, strengthens the nature of the holiday structure for residents, increases 
the freely available time for families to spend their leisure and cultural consumption 
together and creates conditions for concentrated cultural consumption. Finally, 
cultivating the main body of cultural consumption, incorporating cultural and artistic 
education into the scheme of general education and continuing education, making it 
a compulsory course for multi-talent cultivation and popularizing education in the 
area of cultural consumption for the entire population. At the same time, the 
education and publicity of the idea of mass media cultural consumption should be 
reinforced in the form of an advanced concept; a rational structure; and a social 
movement towards cultural consumption in the right direction. 
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 3.3 Improve supply levels and boost the enjoyment of cultural 
consumption. 
 The satisfaction of cultural consumers and the growth of consumption habits 
rely on the healthy development of the market for cultural consumption. The 
availability of cultural products and services is an actually significant factor affecting 
the development of the market for cultural consumption. Not only do the members 
of the ecosystem compete in the same market, but also in collaboration and 
symbiosis. By mutual dependency and collaboration, they sustain their existence and 
growth, thus promoting the whole cultural industry. Evolvement of habitats (Li, 
2020). The main members of the ecosystem of the cultural industry are cultural 
users and cultural suppliers. The output of cultural suppliers is determined by the 
choice of cultural consumers, and cultural suppliers' behavior affects the choices of 
cultural consumers, the "fan economy" has become a brand new marketing paradigm 
in the cultural industry, creating an ecosystem in which the benefits of supply and 
demand are shared and checks and balances are shared, particularly in the context 
of the rapid rise of self-media. "Fans" reflect strong buying power and future 
consumption habits and loyal communities in self-marketing. Not only are they able 
to pay for the usage value of the commodity itself, they also pay more attention to 
the emotional premium of Cultural products and services, and they are to a large 
degree responsible for the Key to Victory for cultural suppliers. 
 Facing increasingly diversified and individualized demands for cultural 
consumption, the offering of higher quality through the quality revolution of Cultural 
products and services; marketable cultural supply in order to unlock the potential of 
cultural consumption is the pivotal key to fostering a sustainable growth of cultural 
consumption. Firstly, cultural supply must aim at the new demand for cultural 
consumption, mobilize market forces to increase efficient supply, promote the 
expansion and upgrading of consumption, in particular to respond to changes in 
consumption habits induced by the growth of the Internet, improve the conditions 
of cultural consumption, and create a public forum for the provision of information 
on the cultural market. Secondly, manufacturers need to subdivide customer 
segments on the basis of product attributes, obtain insights and actual consumer 
demand descriptions, tapping and stimulating future consumer demand, effectively 
locating target consumer groups and targeted product creation and marketing. An 
efficient supply can be generated by targeting market demand and converting 
consumer demand into consumer action (Lansing, Siegfried, Sunyaev & Benlian, 
2019). Thirdly, cultural suppliers need to look for a carrier that is sufficient to 
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establish a distinctive fan brand, create a good channel of emotional contact with 
customers, develop loyal customer groups, create a unique customer experience for 
them and allow customer groups to project their feelings. Cultural provision has 
long-tail liquidity capabilities in terms of products and labels. Finally, the 
development of a virtuous cycle of the environment of the cultural industry, the 
promotion of the integration of cultural enterprises and cultural industries, the 
promotion of the integration of culture and different industries, and the fulfillment 
and creation of new demands by new supplies; new consumption would form a 
cultural supply with distinctive regional characteristics and brand impact. 

Conclusion 
 Cultural consumption dominance is not in the hands of the government, but 
it relies on the behavioral choices of consumers. Consumption in the world is a 
manifestation of the self-identity of consumers. Through this approach, customers 
have a close link with the environment in which they live and gain a sense of 
identity. Cultural consumption is no longer confined to conventional cultural 
performances, book purchases, and movies with the evolution of cultural and 
economic forms brought on by "culture +" and "Internet +". Regardless of food, 
clothing, housing and transport, cultural consumption may constitute cultural 
consumption as long as it is a form of consumption with cultural content as the 
heart. Consumers are more passionate about high-quality Cultural products and 
convenient service methods, with the diversification of lifestyle preferences and the 
extensive use of the Internet, and have formed the habit of communicating 
customer experience through digital media. This makes the relationship between 
cultural suppliers and cultural customers no longer the opposite ends of supply and 
demand, but a benefit-sharing arrangement is formed by more frequent and 
diversified interactions. Some loyal cultural product consumers are not only 
participants in the production of content, but also promoters of product marketing. 
The cultural industry ecosystem has been collectively built by customers, 
manufacturers, states, associated organizations and individuals. 
 A systematic analysis of the driving factors of cultural consumption, based on 
the assumption of environmental optimization, and of the ecological definition of 
the cultural industry, based on the theory of multi-party harmonious coexistence 
and mutual promotion and collective prosperity, is more scientific in the face of 
changes in consumption habits and market systems. Long-term mechanism of 
promotion for cultural consumption. 
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บทคัดย่อ 
 รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กรอบในการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ได้แก่ 
แนวคิดที่หนึ่ง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต รูปแบบมี 4 
ขั้นตอนด าเนินการ คือ (1) การค้นหาปัญหา (2) การตั้งค าถาม (3) การตอบค าถาม และ (4) การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ และแนวคิดที่สอง การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเจตคติ และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ในการแก้ไข
ปัญหา รูปแบบมี 6 ขั้นตอนด าเนินการ คือ (1) การระบุเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (2) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน (3) การประเมินสถานการณ์ (4) การวิเคราะห์สถานการณ์ (5) การวางแผนเพ่ือบริหาร
จัดการปัญหา และ (6) การปฏิบัติตามแผนและสรุป บทความทางวิชาการนี้ได้น าเสนอรูปแบบดังกล่าว เพ่ือ
เป็นแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรมและการสะท้อนคิดของบุคคลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์แบบยั่งยืน 

ค าส าคัญ: รูปแบบ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 

Abstract 
An experiential learning and critical reflection is presented as an operational 

framework for building knowledge, skills, and attitudes through the integration of 
psychological learning concepts comprising concept 1: an experiential learning which is a 
process of learning from life experiences with 4 steps to be taken, namely 1) finding the 
problem, 2) asking questions, 3) answering the questions, and 4) application of 
knowledge; and concept 2: the critical reflection in terms of transformative learning 
processes, changing attitudes and beliefs affecting behavior which is caused by a 
comparative analysis of the problems. The model includes 6 steps to be taken: 1) 
situational description 2) experience sharing 3) situation assessment 4) situation analysis 
5) planning and managing situation and 6) putting the plan into practice and concluding 
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results. This article presents the model for the purpose of further enhancing behavior 
and reflection of people to create desirable behavior in a sustainable way. 

Key words: Model, Experiential learning, Critical Reflection 

บทน า  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ส าหรับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนรู้เป็นผู้คิดและลงมือกระท า
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ โดยเริ่มจากการรับรู้ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ปรับเปลี่ยน
ตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติในสถานการณ์ใหม่ ๆ (Dewey, 1997: 159-160) เป็น
สร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยการน าประสบการณ์เดิม แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความ คิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์นั้น ๆ ออกมาเพ่ือเป็นความรู้ใหม่ ส่วนการแนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์นั้น เป็น
กระบวนในการสร้างความเข้าใจและให้เหตุผลต่อประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้ความสามารถ
ทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์  การประเมินและตัดสินอย่างมีวิจารณญาณ ความเป็นตัวเอง และ
ความสามารถในการเรียนรู้ (Hinett, 2002) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการให้ความหมายใหม่ต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน า ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติ ใหม่ ซึ่งในการ
พัฒนาบุคคลนั้นต้องใช้ทั้งการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ร่วมกันในการเรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสะท้อนคิดเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน 

บทความนี้ประกอบด้วยแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการ แนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และ
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะท าให้ได้รับทราบแนวคิดและ
วิธีด าเนินการของรูปแบบดังกล่าว ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
ความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นส าคัญ โดยน าประสบการณ์

เดิมที่มีอยู่เกิดการเรียนรู้เป็นเพ่ือสร้างความรู้ขึ้นใหม่ โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
Craig (1987: 498) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ

หรือความสามารถที่ได้รับจากการสังเกตการได้รับการกระตุ้นหรือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเข้าไปร่วมด้วยความสมัครใจ ร่วมปฏิบัติ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 
และน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการแสวงหาค าตอบและตอบค าถามได้ด้วยตนเอง 

Evan (1994: 112) กล่าวถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า หมายถึง ความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากประสบการณ์การท างาน จากการปฏิบัติ และจากการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้
จากประสบกาณ์ การเรียนรู้จากหนังสือ จากการบรรยาย การทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จึง
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

Kolb (2005: 49) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการ
สร้างความรู้โดยการปรับเปลี่ยนประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง จากการสังเกต การสะท้อนความคิด การ
สรุปความคิดรวบยอดน าไปสู่การน าไปปฏิบัติ 
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สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรณ์ (2544: 39- 40) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง การ
เรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยที่ได้มีโอกาสรับประสบการณ์ 
แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะ เจตคติ หรือ
วิธีการคิดใหม่ ๆ  

ทิศนา แขมมณี (2545: 131) ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง การ
ด าเนินการที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามเปูาหมายโดยให้ได้รับประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่อง
ที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรอง
ร่วมกันจนกระทั่งพนักงานสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ แล้วจึงน า 
ความคิด หรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป 

ราณี รัชนพงษ์ (2547: 42) กล่าวว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ คือกระบวนการสร้างความรู้ 
ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น  

กิ่งแก้ว อารีรักษณ์และคณะ (2549: 70) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ว่าหมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการลงมือด้วยการกระท า โดยการดึงเอาประสบการณ์
แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นออกมาเพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ เจตคติและ
ทักษะใหม่ เพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ 

จากความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักวิชาการต่าง ๆ มีส่วนร่วมที่เหมือนกัน 
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ ส่วน
ที่แตกต่างกันคือ กระบวนการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติ 
โดยการดึงเอาประสบการณ์เดิม แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความ คิดเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น ๆ ออกมา
เพ่ือเป็นความรู้ใหม ่

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
แนวคิดของ Dewey (2005: 34) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเป็นกระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจาระไนเหตุผลและการบูรณาการระหว่างประสบการณ์กับความคิดรวบยอด การ
สังเกตและการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความคิดและความคิดนั้นก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ต่อไป 
โดยที่ Dewey เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดจากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้น เมื่อได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วสามารถมองย้อนกลับไปเพ่ือประเมินผลและตัดสินว่า
อะไรที่มีประโยชน์หรือมีความส าคัญ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dewey ประกอบด้วยกระบวนการ
ที่เป็นวงจรหมุนวนเป็นวงจรลูกโซ่ไปอย่าต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน คือร่วมปฏิบัติจริง (Impulse) ซึ่งเป็นขั้นที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือแรงบันดาลใจ ขั้นใคร่ครวญไตร่ตรอง (Observation) ที่ส่งผลให้เกิดการสรุปเป็น
ความรู้ (Knowledge) และขั้นวินิจฉัยเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ (Judgment) เป็นขั้นที่น าขั้นการสังเกตหรือ
ความรู้ที่สรุปได้มาใช้วินิจฉัยสถานการณ์ใหม่ 

แนวคิดของ Lewin (2005: 32) ได้ใช้มุมมองของ Dewey มาพัฒนารูปแบบการเข้าถึงการเรียนรู้ 
Lewin มีความคิดคล้ายกับ Deweyคือ มีความเชื่อว่าประสบการณ์จะน าไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้น เราจะ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์นั้น และสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองหรือกลุ่ม Lewin มีมุมมอง
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เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ การเรียนรู้เป็น
เป็นรูปธรรมของการน าประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมาใช้ในสถานการณ์เฉพาะหน้า ประสบการณ์ของ
บุคคลนับเป็นจุดเน้นของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพ่ือน าไปสู่การความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม 
ในขณะที่ส่วนที่เป็นรูปธรรมคือ การแบ่งปันรูปธรรมเชิงประจักษ์เพ่ือการทดสอบความหมายหมาย และ
ความถูกต้องของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในกระบกวนการเรียนรู้ ประการที่สอง คือ การเรียนรู้เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการทดลองการฝึกอบรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการสะท้อนกลับ 
Lewin เน้นถึงความส าคัญของการกระตือรือร้น มีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้ทักษะและทัศนคติใหม่ ๆ ซึ่งจะท า
ให้รูปแบบพฤติกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดในกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กัน 
และสะท้อนออกมาเป็นประสบการณ์ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้ของ Lewin ประกอบด้วยวงจร 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ขั้นการสังเกตุและสะท้อนผล
การสังกต (Observation) ขั้นการก่อตัวของแนวคิดเชิงนามธรมและหลักการทั่วไป (Forming abstract) 
และขั้นการทดสอบความหมายของแนวคิดในสถานการณ์ใหม่ๆ (Testing in new situation)  

แนวคิดของ Kolb (2005: 21) ได้น าเสนอกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าประกอบ ด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 1) ขั้นสร้างประสบการณ์ (Concrete Experience) เป็นขั้นที่คนได้รับประสบการณ์
ที่เป็นรูปธรรม 2) ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) เป็นขั้นการเรียนรู้ที่ท าให้
สามารถมองเห็นความแตกต่าง มุมมองอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสภาวการณ์ขณะนั้น แล้วสะท้อนแนวคิด
ออกมาด้วยมุมมองที่หลากหลาย 3) ขั้นสร้างมโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็น
ขั้นที่สรุปความรู้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิด บูรณาการสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้เข้าเป็นทฤษฎีอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และ 4) ขั้นทดลอง (Active Experimentation) เป็นขั้นที่น าหลักการที่สรุปได้ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่  

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดของ Lewin 
ที่มา: “รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์”, โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2549, น. 70. 
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คุณลักษณะของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ตามแนวความคิดของ Kolb (2005: 25-38) มีหลักการ
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) เป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ 2) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่มีรากฐานจากประสบการณ์ 3) 
เป็นกระบวนแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 4) เป็น
กระบวนการโดยรวมของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 5) การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม และ 6) เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและองค์ประกอบของการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตามแนวคิดของ 
Dewey (2005) คือ เป็นกระบวนการหาเหตุผลและบูรณาการระว่างประสบการ์กับความคิดรวบยอด การ
สังเกตและการปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป มีประกวนการคือ การร่วมปฏิบัติจริง การใคร่ครวญไตร่ตรอง 
ส่งผลให้เกิดความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Lewin (2005) เชื่อว่าประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้
ที่มากขึ้น มีมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ส าคัญ 2 ประการคือ การเรียนรู้เป็นรูปธรรมของการน า
ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมาใช้ ประสบการณ์ของคนเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเพ่ือน าไปสู่ความคิด
รบวยอดที่เป็นนามธรรม และประการต่อมา คือ การเรียนรู้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการทดลองเป็น
กระบวนการสะท้อนกลับของพฤติกรรม กระบวนการขออง Lewin ประกอบด้วย ขั้นประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรม ขั้นการสังเกตุและสะท้อนผลการสังกต ขั้นการก่อตัวของแนวคิดเชิงนามธรมและหลักการทั่วไป  
และขั้นการทดสอบความหมายของแนวคิดในสถานการณ์ใหม่ๆ และแนวคิดของ Kolb (2005) มีกระบวนการ 
คือ ขั้นสร้างประสบการณ์ ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง ขั้นมโนทัศน์เชิงนามธรรม และขั้นทดลอง 

การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection) 
ความหมายและท่ีมาการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
การสะท้อน (Reflection) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่มีหน่วยค าว่าา Re หมายถึง ย้อนกลับ 

และค าว่า Flection หมายถึง ผ่านมาแล้ว ความหมายโดยรวมคือ “การย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่ผ่าน
มาแล้ว” โดยสิ่งที่ย้อนกลับไปทบทวนนั้นควรให้ครอบคลุมทั้งความคิดและการปฏิบัติ เพื่อให้ได้วิธีการ
หรือแนวทางที่แตกต่างซึ่งดีกว่าเดิม จึงถือว่าเป็นการสะท้อนคิดที่มีประสิทธิภาพ (Postholm, 2008) 
ต่อมา Dewey เรียกวิธีนี้ว่า การคิดซ้ าซ้ า (Consist) ทวนไปมาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เริ่มใช้ค าว่า “การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) หมายถึง การที่บุคคล
มีความกระตือรือร้นอย่างจริงจังสม่ าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ในการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อความเชื่อ 
หรือความรู้ที่เป็นสมมุติฐานจนท าให้ได้ข้อสรุปตามที่ควรจะเป็น นอกจากการสะท้อนคิดที่เกิดจากการ
คิดเฉพาะตนแล้วยังต้องใช้ความสามารถเชิงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเพ่ือเชื่อมโยงปัญหา อีกทั้งมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ซับซ้อนขึ้น (Schon, 1995) การสะท้อนคิดยังเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ที่มีความสามารถ
ทางการคิดด้านนี้ หรือเรียกว่า นักปฏิบัติการสะท้อนคิด (Reflective Practitioner)  

การศึกษาประเด็นการสะท้อนคิด (Reflective thinking) ในประเทศไทยพบว่ามีการใช้ค านี้ใน
ภาษาไทยสามค าคือ การคิดไตร่ตรอง การคิดสะท้อน และการสะท้อนคิด โดยเฉพาะที่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้
โดยตรง คือ วิจารณ์ พานิช (2558) ได้ให้ความหมายของ Critical Reflection คือ การสะท้อนคิดอย่างจริงจัง 
เป็นแนวทางการเรียนรู้สู่ความเปลี่ยนแปลงภายในตนถึงขั้นเปลี่ยนเจตคติ หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม 
(Mindset) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ความหมายใหม่ต่อสิ่งใด ๆ มีความมุ่งมั่น และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจัดว่าเป็นการพัฒนาวุฒิภาวะทางการเรียนรู้ (Mature cognitive development) สอดคล้อง
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กับ Mezirow (1991: 12) ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เดิมที่น าไปสู่การให้ความหมายใหม่ 
แยกความแตกต่างได้ชัดเจน และบูรณาการความเข้าใจจากประสบการณ์ขอนตน 
 สรุป การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการเรียรู้ผ่านประสบการณ์เดิม น าไปสู่การให้
ความหมายใหม่ของสิ่งต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็นการบูรณาการความเข้าใจจากประสบการณ์ 
เกิดจากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
 การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์มีรากฐานมาจากสาขาวิชาหลักทางวิชาการในด้านปรัชญา (The 

philosophical approach) มาจากแนวคิดของโสกราตีส เพลโต อริสโตเติล ที่มุ่งเน้นการคิดตามความเชื่อ
หรือสันนิษฐานของบุคคล เน้นความคิดที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นการอธิบายคุณสมบัติและลักษณะ
ของบุคคลมากกว่าพฤติกรรมหรือการกระท า (Lewis & Smith, 1993; Thayer-Bacon, 2000) ส าหรับด้าน
จิตวิทยา มีแนวคิดมาจากการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด (The cognitive psychology approach) คือ 
มุ่งเน้นการคิดไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรม รวมถึงทักษะหรือการด าเนินการ เช่น การวิเคราะห์ การ
ตีความ การตั้งค าถาม เป็นต้น (Lewis & Smith, 1993) และด้านการศึกษา (Educational approach) มา
จากแนวคิดของ Bloom (1956) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนการสอนที่จะประสบความส าเร็จและจะมีประสิทธิภาพ
นั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการ
เรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และจิตใจ 
(Ennis, 1985; Sternberg, 1986) 

ต่อมาการสะท้อนคิดเชิงวิพาษณ์ได้รับการอธิบายจากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่อยู่ภายในตน 
สามารถเปลี่ยนมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต นักทฤษฎีคนแรก คือ Jack Mezirow กล่าวว่า การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง คือการเรียนรู้ที่เปลี่ยนกรอบการอ้างอิง (Frame of reference) เดิมไปสู่กรอบ
การอ้างอิงที่ใหญ่ขึ้น กว้างและลึกขึ้น สามารถแยกแยกความแตกต่างได้ สามารถสะท้อนและน าเสอนภาพ
ความรู้สึกนึกคิดได้มากขึ้น และกรอบการอ้างอิงนี้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงและถูกต้องได้มากขึ้น 
(Mezirow, 2003) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ในทุกระดับเพ่ือสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังหมายถึงการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงกรอบ
ความคิดที่มีปัญหาหรือยังไม่ลงตัวโดยท าให้ครอบคลุมมาขึ้น แยกแยะมากขึ้น ผ่านการใคร่ครวญไตร่ตรอง
มากข้ึน เปิดกว้างมากขึ้น และมีพ้ืนฐานทางอารมณ์ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง กลไกของการเรียนรู้มี 4 
ประเภท คือ 1) ทบทวนความรู้เดิม 2) เรียนรู้ความหมายใหม่ 3) เปลี่ยนแปลงความหมายเดิม และ 4) 
เปลี่ยนแปลงกรอบของการให้ความหมาย (วิจารณ์ พานิช, 2558: 31) 

 การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของ Gibbs (1988) มีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน คือ 1) การ
บรรยาย (Description) เป็นการบรรยายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ก าลังเผชิญ
อยู่ กระตุ้นให้เกิดการสะท้อนคิด 2) ความรู้สึก (Feelings) เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดย
การสะท้อนคิดจากความรู้สึกและการรับรู้ ว่าคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น 3) การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ ว่ามีความคิด ความรู้สึก
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปในทางลบหรือบวกอย่างไร ตนเองและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องท า
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อย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการอ้างหลักการหรือที่ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุกาณ์โดยภาพรวม โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการมองว่า
สถานการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นมีอุปสรรค และสิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น มีการอ้างอิงและเชื่อมโยง
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5) การสรุป (Conclusions) เป็นการสรุปความคิดเห็นรวบยอดจากการ
วิเคราะห์โดยใช้เหตุและผล ความรู้ ทัศนคติ หรือข้อคิด และวิธีแก้ไขปัญหา หรือวิธีปูองกันไม่ให้เกิด
สถานการณ์ซ้ าขึ้นอีก และ 6) การวางแผนเพ่ือน าไปใช้ (Action Plan) เป็นการวางแผนเพ่ือน าไปใช้หาก
เกิดสถานการณ์ซ้ า เป็นการบอกแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 Baxer Magolda (1992 อ้างถึงใน Lucas & Leng Tan, 2006) และ Kember (2008) และ
คณะ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ มี 4 ระดับ คือ 1) ระดับปฏิบัติตามปกติ 
(Habitual action) 2) ระดับความเข้าใจ (Understanding) 3) ระดับการสะท้อนคิด (Reflection) 
และ 4) ระดับการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ของปัญหาว่าซับซ้อนเพียงใด 
 จากข้อความรู้ที่ประมวลมาสรุปได้ ในปัจจุบันแนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์มีที่มาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่อยู่ภายในตน 
สามารถเปลี่ยนมุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต โดยมีกระบวนการ คือ การบรรยาย ความรู้สึก 
การประเมิน การวิเคราะห์ การสรุป และการวางแผนเพ่ือน าไปใช้ และประกอบด้วย 4 ระดับ คือ 
ระดับปกติ ระดับความเข้าใจ ระดับการสะท้อนคิด และระดับการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 

รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
จากการประมวลข้อความรู้จากวรรณกรรม ผู้เขียนได้น าแนวคิด หลักการและวิธีการของการ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์และกาสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์มาบูรณาการเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ดังนี้ 

หลักการ  
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกรอบแนวคิดที่เป็นการ 

บูรณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมที่เป็นนามธรรม 

เกิดการเรียนรู้และให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ ใหม่เพ่ือให้เกิดการกระท าใหม่ที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติแบบถาวรและยั่งยืน เป็นการบูรณาการความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ เกิดจากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ 
จากรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
1. ขั้นเริ่มต้น สร้างสัมพันธภาพ แจ้งวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ การมีส่วนร่วม บทบาทของ

สมาชิกกลุ่ม และสร้างบรรยากาศเพ่ือเตรียมความพร้อม 
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2. ขั้นด าเนินการ ซึ่งเป็นการการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จะมีขั้นตอน 
คือ การค้นหาปัญหา การตั้งค าถาม การตอบค าถาม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และกการ
สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ จะมีขั้นตอนในการด าเนินการ คือ การระบุเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนเพ่ือ
บริหารจัดการปัญหา และการปฏิบัติตามแผนและสรุป 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล ร่วมกันสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการเรียนรู้ เปิดโอกาสซักถาม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อภิปรายร่วมกัน และรวบรวมแนวคิดส าคัญที่ได้จากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนคิดสรุป และให้ความเห็นเพ่ือตรวจสอบสอบความเข้าใจและสรุป
เป็นหลักการ 

บทสรุป 
รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกรอบแนวคิดที่เป็น

การบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ โดยมีหลักการเรียนรู้
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็น
นามธรรม เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการกระท าใหม่ที่เป็นรูปธรรม โดยผ่านการวิเคราะห์ สะท้อนคิด
อย่างจริงจัง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดเป็นความรู้ ทักษะและ
เจตคติใหม่ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ การค้นหาปัญหา การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และขั้นตอนการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ คือ การระบุเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การวางแผนเพ่ือบริหารจัดการปัญหา และการปฏิบัติตามแผนและสรุป ซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะในการท างานต่าง ๆ เช่น ด้านการให้บริการ ด้าน
การขาย แต่ควรมีการศึกษาและปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างถาวรและยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แบบบูรณาการที่มีต่อการก ากับตนเองและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ จ านวน 2 
แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว 2) แบบวัดความสามารถใน
การก ากับตนเอง และ 3) โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบบูรณาการจ านวน 12 ครั้ง ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเที่ยงตรงของเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบเป็นอิสระ (t-test for Independent samples)  

ผลการวิจัยพบว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ภายหลังการเข้ารับโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
แบบบูรณาการ มีคะแนนความสามารถในการก ากับตนเองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวต่ ากว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการสามารถเพ่ิมการก ากับตนเอง
ในเด็กและวัยรุ่นและสามารถลดพฤติกรรมความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ได้ ดังนั้น
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ จึงสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กรต่าง ๆ สถานรองรับเด็ก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นในความอุปการะเป็นผู้มีการก ากับตนเองที่ดี และลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวของตนเอง 

ค าส าคัญ: โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ, การก ากับตนเอง, พฤติกรรมก้าวร้าว, 
เด็กและวัยรุ่น, สถานสงเคราะห์ 
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Abstract 
             This research is a quasi-experimental study. The purpose was to study the 
effect of an integrated group counseling program. The selected sample groups for this 
research were 86 children and adolescents from two welfare homes in Bangkok and 
Vicinity, age between 14 - 18 years. The tools used in consisted of 1) the questionnaire 
ability aggressive behavior questionnaire, 2) self-regulation ability assessment, and 3) an 
integrated group counseling program (12 sessions) with IOC between 66-1.00. The data 
wax analyzed by percentage, mean, standard deviation, and independent t-test.  

The result showed that the children and adolescents in welfare homes after 
participated in the integrated group counseling program had higher self-regulation 
scored and lower aggression scored than before participating at the level of 
significance of 01. 

It could be concluded that the program can increase self - regulation and reduce 
aggressive of behavior and adolescents. This program should, therefore, be implemented in 
various organizations, such as children's support center for Public organization for children 
and youths.  

Key.words: Integrated Group Counseling Program, Self - Regulation,  
Aggressive Behavior, Children and Adolescents, Welfare Homes 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ผลส ารวจของกรมสุขภาพจิตในปี 2559 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-17 ปี ประมาณ 4 ล้าน

กว่าคน พบว่า ร้อยละ 3.8 หรือประมาณ 1.5 แสนคนส่วนใหญ่เป็นชาย สาเหตุที่ท าให้เด็กก้าวร้าวมี
หลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญที่สุดก็คือครอบครัวและการเลี้ยงดู (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์, 
2561) และในสภาพสังคมปัจจุบัน ประเทศท่ีก าลังพัฒนามักประสบกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจ สภาวะเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ความเครียดและทัศนคติของคนที่เปลี่ยนไป โดยที่
ปัญหาต่าง ๆ มักมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเล็ก ๆ คือ ครอบครัวการเลี้ยงดูที่พ่อและแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก
ของตน ขาดการอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่ ท าให้เยาวชนของชาติในปัจจุบันขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
จะเป็น จึงเป็นเหตุให้เยาวชนเกิดปัญหาหลาย ๆ ประการ (ลักษณา พงษ์ภุมมา, 2561) ปัญหาใหญ่เกิด
จากการตั้งครรภ์ โดยไม่พร้อมจึงท าให้เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน รวมไปถึงเด็กก าพร้าและ
ครอบครัวยากจน ต้องเข้ารับการดูแล อุปการะในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (กรม
กิจการเด็กและเยาวชน, 2561) จากข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ พบว่า ข้อมูลสถิติการให้บริการในสถานรองรับเด็ก 30 แห่งทั่วประเทศ (ส ารวจ
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) มีจ านวน รวม 6,045 คน โดยมีสาเหตุที่เด็กต้องเข้ารับการ
อุปการะในสถานรองรับเด็ก กรณีเด็กมีปัญหาด้านความประพฤติ เช่น เกเร มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนีออก
จากบ้าน ลักขโมย เป็นต้น จ านวน 737 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.19) และเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรง 
จ านวน 776 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.83) และจากข้อมูลสถิติการให้บริการในสถานรองรับเด็ก 30 แห่งทั่ว
ประเทศ (ส ารวจตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2560) รวม 6,280 คน  โดยมีสาเหตุที่เด็กต้องเข้ารับการ
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อุปการะในสถานรองรับเด็กท่ีมีปัญหาด้านความประพฤติ เช่น เกเร มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนีออกจาก
บ้าน ลักขโมยฯ จ านวน 1,325 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.09) และเด็กที่ถูกกระท าความรุนแรง จ านวน 
619 คน  (คิดเป็นร้อยละ 9.85) (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2561) 

สถานสงเคราะห์จึงเป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูเด็กท่ีประสบปัญหาทางสังคมซึ่งมีเด็กในความอุปการะ
จ านวนมาก และให้การอุปการะเด็กกลุ่มข้างต้น ซึ่งลักษณะทั่วไปของเด็กกลุ่มนี้ มักมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
การก ากับตนเองต่ า โดยเด็กกลุ่มเหล่านี้ควรได้รับการให้ค าปรึกษา แก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู ตามกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะพฤติกรรมก้าวร้าวหากไม่ได้รับการ
แก้ไขย่อมส่งผลต่อเนื่องไปสู่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเด็กคนอ่ืน ๆ ในสถานรองรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 
ตลอดจนสังคมที่อยู่อาจจะไม่ปลอดภัย จึงเป็นที่มาและความส าคัญที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาและออกแบบ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ 

เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าวเกเร มีปัญหาทางด้านสัมพันธภาพกับ
เพ่ือน (ภารดร ยิ่งยวด, อาภาพร เผ่าวัฒนา และนฤมล เอ้ือมณีกูล (2561) เมื่อเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์
ได้รับสิ่งเร้าที่กระตุ้นเร้าทางจิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเกิดขึ้น จนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ออกมา และเมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการฝึกก ากับตนเองเมื่อรู้สึก
โกรธหรือไม่พอใจ หรือฝึกก ากับตนเองต่อประสบการณ์ที่เคยท าให้ก้าวร้าวก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
ใหม่ข้ึน โดยจากงานวิจัยพบด้วยว่าการก ากับตนเองที่บกพร่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองต่ า (Ross, 
2007) ต้องพัฒนาการก ากับตนเองและการเข้าใจอารมณ์ตนเองของเด็กเพราะจะช่วยในการลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวได้ (Brajsa-Zganec & Markovic, 2014) เช่นเดียวกับการใช้โปรแกรมการก ากับตนเองสามารถช่วย
ปรับทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง เพ่ิมการควบคุมตนเองได้และช่วยแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของ
นักเรียนวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม (ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และวันดี สุทธิรังษี, 2562) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และคณะ (2557) ที่พบว่าการให้นักเรียนได้มีการส ารวจ
ตนเองซึ่งเป็นกระบวนการของการก ากับตนเอง วิเคราะห์ประสบการณ์ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวและ
การใช้ความรุนแรงร่วมกับการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ท าให้เกิดการลดการใช้ความรุนแรงและลด
พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive) ได้ในที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาการก ากับตนเอง (Self-
regulation) ในเด็กอายุระหว่าง 5 – 10 ปี เมื่อเด็กได้เข้ารับโปรแกรมเพ่ิมการก ากับตนเองแล้ว เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง (Wilson & Ray, 2018) จึงสรุปได้ว่าความก้าวร้าว เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงขับ
ภายใน เช่น แรงจูงใจ ความตั้งใจ และเจตนาที่จะท าร้าย หรือท าลายให้ตนเองหรือผู้อ่ืน ได้รับผลกระทบเกิด
ความเสียหายทั้งทางจิตใจ ร่างกาย โดยการกระท าจะมีทั้งด้าวยวาจา หรือด้วยท่าทางการกระท า เพ่ือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึง่อาจเกิดจากการขาดการก ากับตนเอง  

นอกจากการประมวลข้อความรู้จากวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยได้เพ่ิมข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการไป
สัมภาษณ์เด็กและวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานสงเคราะห์แห่งหนึง พบว่า เด็กและวัยรุ่นกลุ่ม
ดังกล่าวมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุ่นแรง เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นตนเพียงเล็กน้อยก็จะแสดงอาการก้าวร้าว 
ชกต่อย ทะเลาะวิวาทออกมา บางรายใช้วิธีการดุด่า ต่อว่าท าให้ เห็นว่าเด็กและวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว
ต้องการการพัฒนาการก ากับตนเอง และลดพฤติกรรมก้าวร้าวในตนเอง ตัวอย่างเช่น กรณีที่ 1 เล่าว่า 
บางครั้งตนจะไม่ค่อยยอมคน ชอบท้าทาย และมีประสบการณ์เคยชกต่อยกับเพ่ือนอยู่บ่อยครั้ง จนท าให้
ครูเรียกไปตักเตือน กรณีที่ 2 เล่าให้ฟังว่าตนเคยตะคอกใส่เพ่ือนในห้องเรียน อยากท าให้ทุกคนกลัว 
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เพราะรู้สึกว่าตนชอบโดนแกล้ง จะอ่อนแอไม่ได้ บางครั้งก็ขาดการยั้บยั้งช่างใจ ก ากับตนเองไม่ได้จึงแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวออกมาหากไม่ได้การพัฒนาตนเองก็คิดว่าน่าจะดีขึ้น กรณีที่ 3 เล่าว่าตนชอบถูกมองว่า
เป็นขาใหญ่ ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วย เพราะเป็นคนพูดจาเสียงดัง หากเด็กคนไหนมากวน  หรือว่าหยอก
ล้อตนจะตบศีรษะ หรือเตะเด็กคนนั้น หากเป็นเจ้าหน้าที่ ถ้าพูดจาไม่ดีกับตน ตนจะเดินหนีแล้วท าลาย
ข้าวของหรือปาข้าวของให้เกิดเสียงดัง ๆ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์ ท าให้สามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือการวัดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฏีการให้ค าปรึกษาในการวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วย 
ทฤษฏีการให้ค าปรึกษากลุ่มแนวเกสตัลท์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดสติ สามารถรับรู้
ตนเองเพ่ิมขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถก ากับและควบคุมตนเองได้ พัฒนาการก ากับตนเอง และ
ลดพฤติกรรมก้าวร้าวให้มปีระสิทธิภาพ โดยเน้นหลักของสติ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีการบูรณาการระหว่าง
ประสบการณ์ชีวิตในอดีตกับในปัจจุบันขณะ (Here And Now) และช่วยให้บุคคลรู้จักฝึกก ากับตนเองใน
การอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก ในขณะนั้น ๆ เมื่อรับรู้ตนเองว่าจะแสดงออกถึงความก้าวร้าว และการฝึกสติ
ตามแนวคิดของคาบัต-ซินน์ (Kabat-Zinn, 2013) มีการพัฒนาแนวคิดมาจากพุทธศาสนา น าหลักการฝึก
สมาธิ การฝึกระลึกรู้ลมหายใจการส ารวจความรู้สึก ทางกาย การฝึกโยคะเข้ามาดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต และในประเทศไทยมีการน าโปรแกรมการฝึกสติตามแนวคิดของคาบัต-ซินน์ (Kabat-Zinn, 
2013) มาใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับบุคคลทั่วไปโดยเทคนิคการฝึกสติ (Mindfulness practice) การฝึก
เจริญสติช่วยพัฒนาความใส่ใจ (Attention) ความเมตตา (Compassion) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
ซึ่งการใช้เทคนิคการฝึกสติ (Mindfulness practice) จะช่วยให้สามารถลดความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นได้
เป็นอย่างดี (Pirsig, 2017) และยังสามารถพัฒนาให้เกิดการก ากับตนเองในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย 
(Nyklíček, 2011) 

เทคนิคการฝึกสติ พัฒนาการก ากับตนเอง (Self-regulation) ในลักษณะการก ากับพฤติกรรมหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ (Guendelman, Medeiros, & Rampes, 2017) ตลอดจนเทคนิคการ
ฝึกสติมีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นในวัยรุ่น ดังนั้น ทักษะ
การฝึกสติ สามารถส่งเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตด้วย (Hossein, Faezeh, Marya, & Zeinab, 
2016) โดยการใช้เทคนิคการฝึกสติในขั้นตอนการเริ่มกระบวนการให้การปรึกษา จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
สามารถจับความรู้สึกของร่างกาย มีสมาธิ จดจ่อ และรู้เท่าทันความคิดของตนเองได้ ท าให้ผู้รับการปรึกษา
เกิดความผ่อนคลาย และลดพฤติกรรมก้าวร้าวของตนใน ณ ขณะนั้นลงได้ และนอกจากจะใช้เทคนิคการ
ฝึกสติในขั้นตอนการท ากลุ่มแล้ว ยังมีการให้การบ้านเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาน าไปใช้ในกิจวัตรประจ าวัน
ด้วย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการเน้นพัฒนาการก ากับตนเอง ในเด็กที่มีความก้าวร้าวนั้น 
สามารถช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้ (Taylor & Mireault, 2008) โดยการให้ค าปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นฐาน (Mindfulness based counseling) ให้มีสติรู้ตัว สังเกตตนเอง (Self-observation) เป็น การ
ตัดสินตนเอง (Judgment process) ได้ และส่งเสริมการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ในทาง
ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเอ้ือให้เด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว ได้เกิดทักษะและมีสติในการพัฒนาการก ากับ
พฤติกรรมก้าวร้าวของตนเองต่อไปในอนาคต  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่ากระบวนการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้ทฤษฎีเกสตัลท์ และเทคนิคการฝึกสติ มีแนวโน้มที่ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)     33 
 

 

ได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์  ซึ่งสิ่งส าคัญ คือ ผู้ให้ค าปรึกษาต้อง
เอ้ืออ านวยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าถึงกระบวนการค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้
แบบน าตนเองขึ้นอยู่กับความเชื่อพ้ืนฐานในการก ากับตนเองของบุคคลซึ่งแสดงถึงความจริงของตนเอง
ผ่านการรับรู้ และปรับปรุงการติดต่อกับสภาพแวดล้อม โดยที่ผู้รับการปรึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการ
ค้นพบตัวเอง (self-discovery) พร้อมกับได้ประโยชน์จากการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมโดยผู้ให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งผู้รับการปรึกษาสามารถได้ประโยชน์จากการใช้เวลาชั่วโมงการให้ค าปรึกษา และการให้ข้อมูลทาง
จิตวิทยา (Psychoeducation) เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ และเพ่ิมการ
ก ากับตนเองขึ้น (Corey, 2017: 202, 226) จึงท าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีความรู้ที่ขาดอยู่ หรือยังไม่มีการ
น ามาปฏิบัติของการน าการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์และเทคนิคการฝึกสติ มาช่วยให้เยาวชนที่เข้า
มารับการให้ค าปรึกษาสามารถเพ่ิมการก ากับตนเอง และลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้ เนื่องจากทั้งสอง
ทฤษฎีและเทคนิคนี้ต่างก็มุ่งเน้นให้ผู้มารับการให้ค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ ที่พึงประสงค์ 
และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระท านั้น ๆ อีกท้ังยังเป็นการให้เด็กและวัยรุ่นได้มองเห็นถึงลักษณะ
ส่วนเต็มของทางด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ผลคาดว่าที่จะได้รับต่อเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเปูาหมายในสถานสงเคราะห์ คือ เด็กได้พัฒนาการก ากับตนเองและลดพฤติกรรมก้าวร้าวใน
สถานสงเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อตัวเด็ก เช่น ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ถูกพักการเรียน ไม่โดนภาคฑัณฑ์ 
หรือไม่น าไปสู่ปัญหาความรุนแรงต่อเนื่องต่อไปในอนาคต พร้อมกับท าให้เด็กมีความสุขในการใช้ชีวิตใน
สังคม ตลอดจนส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีทัศนคติที่ดี อยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ทั้งที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีต่อการก ากับตนเองและ

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ 

สมมติฐานของการวิจัย 
            1. เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณา
การมีการก ากับตนเองสูงกว่าเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
            2. เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณา
การมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงกว่าเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร เด็กและวัยรุ่นชายที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ านวน 2 แห่ง จ านวน 86 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 2 แห่ง จ านวน 17 คน 
    2.1 กลุ่มควบคุม จากสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตปริมณฑล ได้รับการให้ค าปรึกษา

กลุ่มแบบสนทนาทั่วไป โดยไม่อิงทฤษฏีการให้ค าปรึกษาใด ๆ จ านวน 9 คน 
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    2.2 กลุ่มทดลอง จากสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการตามทฤษฏีเกสตัลท์และการฝึกสติ จ านวน 8 คน  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1 การก ากับตนเอง 
    3.2 พฤติกรรมก้าวร้าว 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการงานวิจัย 
    ระหว่างเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563 (3 เดือน) 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ   
    5.1 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หมายถึง การให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยบูรณาการ 

ตามแนวการให้ค าปรึกษาจากทฤษฏีเกสตัลท์และการฝึกสติบูรณาการร่วมกัน โดยมีจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง 
โดยรายละเอียด ดังนี้  

          ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ กิจกรรม “รู้จักฉัน – รู้จักเธอ” เป็นขั้นการสร้าง 
Rapport การสร้างความไว้วางใจ การแสดงพฤติกรรมใส่ใจ รวมถึงการเปิดประเด็นเข้าสู่กระบวนการกลุ่ม โดย
มีรายละเอียดการกิจกรรม คือ ให้สมาชิกกลุ่มวาดภาพตนเองลงในกระดาษ A4 แล้วให้แสดงภาพและให้คนใน
กลุ่มทายว่าบุคคลนี้เป็นคนนิสัย บุคลิก อย่างไร เมื่อทุกคนตอบครับแล้วก็จะให้ผู้วาดได้บอกว่าเพ่ือคนไหนที่
ทายนิสัยของตนเองได้ตรงมากที่สุด 

          ครั้งที่ 2 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติ การปล่อยวาง การยับยั้งชั่งใจ และการก าหนด
เปูาหมายในการก ากับตนเอง โดยให้สมาชิกกลุ่มทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมา, เรียนรู้ความหมายของสติ, ให้
ทุกคนพูดคุยทบทวนความรู้สึกในขณะนี้ ความคิด อารมณ์ ร่างกาย ใช้เทคนิค The Now ให้อยู่กับปัจุจุบัน 
ส ารวจความต้องการ และความรู้สึกของตนเองเป็นอย่างไร ค้าหาตนเองในเรื่องของความก้าวร้าว และเปลี่ยน
ความคิดระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม และให้ด าเนินการเขียนแบบประเมินการก ากับตนเองแบบค าถามปลายเปิด 
ครั้งที่ 1 โดยใช้เทคนิคการฝึกสังเกตตนเอง (Self – observation) ด้วยการฝึกการมีสติรับรู้สิ่งแวดล้อม ส ารวจ
สภาพแวดล้อมว่าเป็นอย่างไร ฝึกติให้อยู่กับตนเองด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ว่าร่างกายก าลังเป็นอย่างไร ตาม
มองเห็นอะไร จมูกได้กลิ่นอย่างไร อวัยวะในร่างกายเคลื่อนไหวอย่างไร และฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เช่น 
กล้ามเนื้อมือ และกล้ามเนื้อฝุาเท้า พร้อมส ารวจความรู้สึกขณะฝึกสติในทุกขึ้นตอน  

          ครั้งที่ 3 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติการปล่อยวางการยับยั้งชั่งใจ และการก าหนด
เปูาหมายในการก ากับตนเอง (2) โดยฝึกให้ก ากับตนเอง ฝึกการเข้าใจตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด 
และพฤติกรรมของตนเอง ส ารวจและจัดการกับความรู้สึกที่ติดค้างกับตนเอง โดยใช้เทคนิค Self-
awareness แนะน าระฆังสติหรือสัญญาณเตือนให้มีสติ , การฝึกสติด้วยการเดิน, การกินอย่างมีสติ,    
การมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อได้ยินเสียงระฆังสติหรือสัญญาณเตือน ฝึกส ารวจตัวเองโดยวาดภาพตนเอง 
แล้วใส่ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ลงไปในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และให้การบ้าน โดยการฝึกกินอย่าง
มีสติวันละ 1 มื้อ, ฝึกท างานบ้านอย่างมีสติวันละ 1 อย่าง และนัดหมายครั้งถัดไป 

          ครั้งที่ 4 การให้ค าปรึกษาเพ่ือฝึกสมาธิเพ่ือความสงบของจิตใจ และสร้างความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน (1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ การฝึกตระหนักรู้กับตนเอง ด้วยวิธีไม่กังวลกับอนาคตที่ยัง
มาไม่ถึง ก าจัดและลดความรู้สึกเครียดที่ตนเองกังวลกับประสบการณ์ในอดีตหรือก าลังกังวลต่ออนาคต ใช้
เทคนิค Self–awareness การนั่งสมาธิ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สมาธิหลับตา 1 นาที 
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สมาธิลืมตา 1 นาที ลืมตารู้ลมหายใจเล็กน้อย รู้ในกิจกรรมทางกาย (สมาธิลืมตา ช่วยเปลี่ยนผ่านจิตจาก
สมาธิไปสู่สติ โดยจิตคุ้นชินกับการรู้ลมหายใจโดยไม่ต้องหลับตา) ขั้นที่ 2 สติตามการใช้งาน และขั้นที่ 3 
สติปล่อยวาง ซึ่งเป็นเทคนิคการฝึกสมาธิเพ่ือความสงบของจิตใจ และให้ท าใบงานรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเอง 
และกระตุ้นการควบคุมกระบวนคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกทางบวก  

          ครั้งที่ 5 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสมาธิเพ่ือความสงบของจิตใจ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน (2) การนั่งสมาธิ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สติพ้ืนฐาน  ขั้นที่ 2 สติตามการใช้
งาน และขั้นที ่3 สติปล่อยวาง และใช้การสนทนากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่ตนเองและผู้อ่ืนที่เกิดข้ึน 

          ครั้งที่ 6 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติกับการปล่อยวาง การยับยั้งชั่งใจ และการ
ก าหนดเปูาหมายในการก ากับตนเอง (1) โดยเริ่มจากการฝึกการยับยั้งชั่งใจ ต่อสิ่งที่มายั่วยุ จากการ Role 
Play แสดงบทบาทสมมติ สามารถระบุเปูาหมายพฤติกรรมที่ตนเองต้องการก ากับ โดยให้จินตนาการ
เหตุการณท์ี่ตนเคยถูกยั่วยุให้เกิดความก้าวร้าวขึ้น ไม่เร่งรีบแก้ปัญหา แต่ให้เรียนรู้อยู่กับตนเอง  

          ครั้งที่ 7 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการฝึกสติกับการปล่อยวาง และการยับยั้งชั่งใจ และการ
ก าหนดเปูาหมายในการก ากับตนเอง (2) โดยฝึกการยับยั้งชั่งใจ ต่อสิ่งที่มายั่วยุ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการก ากับตนเองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของตน โดยใช้ฝึกให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักรู้ต่อส่วนต่าง ๆ 
ผ่านการลงมือท า (Enactment) เทคนิคเก้าอ้ีว่างเปล่า (The empty chair technique) ด้วยเทคนิค 
Gestalt Group Counseling เรียนรู้การปล่อยวางอารมณ์ ความรู้สึก และสติกับความคิดและการปล่อยวาง 
ด้วยเทคนิค Mindfulness based counseling และสะท้อนความรู้สึก พฤติกรรม จากการเปรียบเทียบผล
ที่ได้รับจากการกระท าตามเปูาหมายที่วางไว้ 

          ครั้งที่ 8 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการเมตตาตัวเอง - ผู้อ่ืน การให้อภัย และการตัดสินใจ (1) 
ฝึกการเมตตาและฝึกการให้อภัย ขอให้รับรู้ลมหายใจ อย่างสงบและปล่อยวางและพูดกับตัวเองในใจว่า 
ตัวอย่าง “ขอให้เธอและฉันจงให้อภัยแก่กัน” “ขอให้เธอและฉันมีความสุข” จากนั้นให้จินตนาการถึงภาพ
บุคคลหรือสรรพชีวิตที่คุณรักข้ึนมาในใจ พร้อมกับพูดกับตัวเองในใจว่า ตัวอย่าง “ขอให้เธอและฉันมี
ความสุข” “ขอให้เธอและฉันมีความสงบ”จากนั้น ขอให้แผ่เมตตาแก่สรรพชีวิตทั้งปวงในโลกนี้ ซึ่งมีความ
ทุกข์เช่นเดียวกัน ด้วยสติที่รับรู้ลมหายใจไปด้วย และพูดกับตัวเองในใจไปด้วยว่า ตัวอย่าง “ขอให้สรรพชีวิต
ทั้งหลายมีความสุข” “ขอให้สรรพชีวิตทั้งหลายมีความสงบ” และก่อนปิดกลุ่มจะฝึกกระบวนการตัดสินใจ 
เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มตระหนัก และตัดสินใจเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการก ากับตนเอง 

           ครั้งที่ 9 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการเมตตาตัวเอง การเมตตาผู้อ่ืน การให้อภัย และการ
ตัดสินใจ (2) โดยให้ค าปรึกษาด้วยการฝึกการผ่อนคลายร่างกาย (Body Scan) โดยส่งจิตระลึกรู้ไปตามส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือกลับมาฟังเสียงร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดวิตกกังวลต่างๆ ลง 
หลังจากนั้นฝึกเมตตาให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน ในสถานการณ์ต่าง ๆ จากประสบการณ์ของตน ฝึกการ
ตระหนักรู้ต่ออารมณ์ ความรู้สึก (Stay with the feeling) และเทคนิคการแสดงพฤติกรรมที่ ถูกบอก/ก ากับ 
(Directed behavior) ตระหนึกถึงความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง รวมถึงการให้ค าปรึกษาเพ่ือเลือก
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเชิงบวก 

          ครั้งที่ 10 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เกิดเจริญงอกงามกับตัวฉัน (1) 
ฝึกการรู้ต่อความต้องการและทบทวนกระบวนการพัฒนาสติ การฝึกสมาธิ บอดี้สแกน การฝึกการแผ่
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เมตตา การฝึกสมาธิฝึกกินอย่างมีสติ และการมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อได้ยินเสียงระฆังสติหรือสัญญาณ
เตือน พร้อมทั้งชวนให้ประเมินพฤติกรรมและความเป็นไปที่จะก ากับตนเองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวได้
ส าเร็จ จนเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน  

          ครั้งที่ 11 การให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เกิดเจริญงอกงามกับตัวฉัน (2) 
การให้ค าปรึกษากลุ่มโดยเน้นตอกย้ ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเองในทางบวก 
เกิดการก ากับตนเองลดพฤติกรรมก้าวร้าว รายบุคคล และให้กลุ่มสะท้อนและตอกย้ าในลักษณะการ
ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

          ครั้งที่ 12 สรุป ยุติกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม และปิดกลุ่ม โดยใช้เทคนิคกรณี
ตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนการบ้านและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกการตะหนักรู้อยู่
กับปัจจุบันขณะ การฝึก Body scan การฝึกแผ่เมตตา การกินอย่างมีสติ การมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อได้
ยินเสียงระฆังหรือสัญญาณ เรียนรู้ความสมดุลของความภาคภูมิใจ ฝึกให้บอกเปูาหมายของตนเองได้ ให้
เรียนรู้ทัศนคติที่ดีในการก ากับและพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของตนเองมากเพ่ิมข้ึนผ่านกรณีการยกเคส
ตัวอย่างจากประสบการณ์ของแต่ละคน   

    5.2 การก ากับตนเอง หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคคลในการควบคุม และปรับเปลี่ยน
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยบุคคจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนของตนเองอย่างตั้งใจและกระตือรือร้น มี
การก าหนดเปูาหมายวางแผนการเรียนรู้และการประเมินการกระท าตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการก ากับ
และควบคุมความคิด แรงจูงใจและพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย  3 
กระบวนการ ได้แก ่การสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Johnson, Fieler, 
Jones, Wlasowicz and Mitchell,1997) 
                5.3 พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทางการกระท า (Physical 
Aggression) หรือค าพูด (Verbal Aggression) หรือทั้งทางร่างกายและค าพูด ที่แสดงออกต่อบุคคล 
สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุสิ่งของอ่ืนใด และความก้าวร้าวอาจเพิ่มระดับขึ้นเป็นความรุนแรงโดยมีเจตนากระท า
อันตรายโดยตรงต่อบุคคล สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุสิ่งของอ่ืนใดทั้งการกระท าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผลลัพธ์
อาจจะเกิดอันตรายหรือไม่ก็ตาม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1) พฤติกรรมก้าวร้าวด้านภาษาท่าทาง 
หมายถึง การแสดงออกของวัยรุ่นที่ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย ไม่สบายใจ เช่น การแสดงสีหน้าบึ้งตึง 
การท าร้ายตนเอง การชกต่อยการผลัก และการขว้างปาสิ่งของ 2) พฤติกรรมก้าวร้าวด้านภาษาถ้อยค า 
หมายถึง การใช้วาจาของวัยรุ่นที่ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย ไม่สบายใจ เช่น การพูดโต้เถียงด้วยความ
เกรี้ยวกราด การตะโกนตะคอก การพูดคา หยาบคาย การพูดข่มขู่ การพูดล้อเลียน การพูดเยาะเย้ย 
และการพูดประชดประชัน (Buss, 1961) 
               5.4 “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิภาวะด้วยการสมรส (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 2546) และ
จากต าราเวชศาสตร์วัยรุ่น แบ่งพัฒนาการของวัยรุ่น ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้น (อายุ 10 – 13 ปี) 
วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14 – 17 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (อายุ 18 – 21 ปี) ซึ่งวัยรุ่นตอนกลาง มีพัฒนาการ
การรู้คิดศีลธรรมและอารมณ์ คิดเป็นตรรกะและนามธรรมเริ่มมองเห็นผลระยะยาวแต่ยังตัดสินใจด้วย
อารมณ ์รู้สึกไม่อาจถูกท าลายได้ เริ่มสงสัยในความถูกผิด เริ่มเข้าใจผู้อ่ืน จะเป็นช่วงวัยที่สามารถ ที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการหลายด้านและพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นรอยต่อของความเป็นเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ มี
การปรับตัวไปพร้อมกับการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง ส ารวจตนเองมากขึ้น มีความคิดเป็นของ
ตนเอง อยากรู้อยากทดลอง อยากพ่ึงตนเองและต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รสวันต์ อารีมิตร และคณะ, 2559) ซึ่งเหมาะแก่
การให้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกของ
ตนเองในกลุ่มได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกใช้กลุ่มเปูาหมายที่มีอายุตั้งแต่ 14 – 18 ปี ท าให้ “เด็ก
และวัยรุ่น” หมายถึง เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี  
                 5.5 สถานสงเคราะห์ หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและอุปการะเด็กที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้ง ก าพร้า ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีการ
จัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ  ประกอบด้วย การให้บริการด้านปัจจัยสี่ การดูแลสุขภาพอานามัย การจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการตามวัย การบริการด้านจิตวิทยา การบริการด้านการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ 
การฝึกอาชีพ และการเตรียมความพร้อมเด็กเพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม 

การด าเนินการวิจยั 
การวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีผลต่อการก ากับตนเองและ

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์” เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental 
design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุ 14 – 18 ปี จ านวน 86 คน ที่อยู่ใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะห์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2 แห่ง เนื่องจากเพ่ือปูองกัน
การปนเปื้อนของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งไม่มีโอกาสไดพ้บกัน และทั้ง 2 หน่วยงาน มีจ านวนสถิติการรับเด็กที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเข้าไว้ในความอุปการะมากเป็น 2 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับสถานสงเคราะห์อ่ืนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2561) 

โดยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1) ผู้วิจัยศึกษานิยามศัพท์เฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าว การก ากับตนเอง การให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ

บูรณาการ ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาแนวเกสตัลท์ และทฤษฏีการฝึกสติ และออกแบบข้อค าถามส าหรับใช้
ในการส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเองและโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ตรวจพิจารณา เครื่องมือ และ
เลือกใช้ข้อค าถามที่มคี่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และหลังจากนั้นได้ท าการ
ทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มเปูาหมายที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นเด็กและวัยรุ่นชายอายุ 14 – 18 ป ี
ที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ วิเคราะห์ผลและท าการปรับแก้ไขข้อค าถาม โดยคัดข้อค าถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability Statistics) 0.80 ขึ้นไปเท่านั้นพร้อมพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการเพ่ิมเติม 

2) ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย  
มีอายุตั้งแต่ 14 –18 ปี สามารถอ่าน ฟัง เขียนภาษาไทยได้ ไม่มีภาวะบกพร่องทางระดับสติปัญญาหรือไม่มี
โรคทางจิตเวช หรืออาการทางจิตบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ ไม่มีการเจ็บปุวย
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รุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) โดยการใช้แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าวในกลุ่มประชากรทั้ง 2 แห่ง 
ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน จากการแปลผล 
พบว่า ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความก้าวร้าวเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นไป จ านวน 8 คน และสถาน
สงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี จ านวน 53 คน จากการแปลผล พบว่า ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคะแนนความก้าวร้าวเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นไป จ านวน 9 คน จากกนั้นท าแบบวัดความสามารถ
ในการก ากับตนเองในทั้ง 2 กลุ่ม และพบว่าระดับความสามารถในการก ากับตนเองไม่แตกต่างกัน (อยู่ในช่วง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = มีการก ากับตนเองระดับปานกลาง) 

3) ผู้วิจัยด าเนินการทดลองงานวิจัย โดยเข้าด าเนินการวิจัย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยสถานสงเคราะห์ฯ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ระยะทดลอง 10 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ครั้งละ 90 – 120 นาที และสถานสงเคราะห์ฯ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้รับการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบสนทนาทั่วไป ไม่ได้อิงทฤษฏีทางการให้ค าปรึกษา ใด ๆ ระยะทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ครั้งละ 90 – 120 นาท ี

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
           1. สร้างแบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเองและ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) จนได้แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว จ านวน 36 ข้อ แต่ละข้อมีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยการวัดผลคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มีความก้าวร้าวสูงมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มีความก้าวร้าว
สูง 2.51 - 3.50 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 = มีความก้าวร้าวต่ า และช่วงคะแนน1.00 - 1.50 = มี
ความก้าวร้าวต่ ามาก แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเอง จ านวน 31 ข้อ แต่ละข้อมีค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยการวัดผลคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงคะแนน
เฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มีการก ากับตนเองระดับมากท่ีสุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 = มีการก ากับ
ตนเองระดับมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 = มีการก ากับตนเองระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
1.51 - 2.50 = มีการก ากับตนเองระดับน้อย ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = มีการก ากับตนเองระดับ
น้อยที่สุด และโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00   
           2. ด าเนินการน าเครื่องมือในการวิจัยในข้อ 1 ไปท าการทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ เด็กและวัยรุ่นชาย อายุ 14 – 18 ปี ในสถานสงเคราะห์
เด็กชายในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability statistics) ของ 
Cronbach's Alpha พบว่าแบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว เหลือข้อค าถาม 33 ข้อ และมีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.841 และ แบบวัดความสามารถในการก ากับตนเอง เหลือข้อค าถามจ านวน 26 ข้อ 
และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.843  
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วิธีด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
        1. ขั้นเตรียมการ 
         2. ขั้นด าเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ 

2.1 ระยะก่อนการทดลอง: ผู้วิจัยท าการประเมินกลุ่มประชากรที่เป็นเด็กและวัยรุ่น
ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล 2 แห่ง ที่มีอายุ 14-18 ปี ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จากนั้นใช้แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าวแล้วแปล
ผลแบบส ารวจฯ เพ่ือคัดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าเกณฑ์ โดยคัดกลุ่มประชากรที่มีระดับคะแนน
พฤติกรรมความก้าวร้าวเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นไป (ระดับ 3.51 - 5.00 คะแนน) โดยเรียงตามล าดับคะแนน
สูงที่สุดลงมาตามล าดับ ให้ได้เด็กและวัยรุ่นจ านวน 16 คน โดยแบ่งออกเป็นสถานสงเคราะห์เด็กชายใน
เขต กทม. จ านวน 8 คน และสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตปริมณฑล จ านวน 9 คน แล้วท าการวัดแบบ
ประเมินการก ากับตนเอง ในทั้ง 2 กลุ่ม ผลพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ช่วงระดับคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวก่อน
เข้ารับโปรแกรม อยู่ในช่วงระดับสูง (ระดับ 3.51 - 5.00 คะแนน) ไม่แตกต่างกัน และระดับคะแนนการ
ก ากับตนเองก่อนเข้ารับโปรแกรมฯ อยู่ในช่วงระดับปานกลาง (ระดับ 2.51 - 3.50 คะแนน) ไม่แตกต่างกัน  

2.2 ระยะทดลอง: ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบ
บูรณาการกับกลุ่มทดลอง (experimental group) คือ เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขต 
กทม. จ านวน 8 คน และด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบสนทนาทั่วไปกับกลุ่มควบคุม (control group) 
คือ เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายในเขตปริมณฑล จ านวน 9 คน 

2.3 ระยะหลังการทดลอง: วัดผลโดยใช้แบบประเมินการก ากับตนเองแบบส ารวจ
พฤติกรรมความก้าวร้าว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติที่ใช้ คือ  
    1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของคะแนนการก ากับตนเองและ

คะแนนความก้าวร้าว ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric ด้วยวิธี 
Wilcoxon Signed Ranks Test  

2. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการก ากับตนเองและคะแนนความก้าวร้าว 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric 
ด้วยวิธี Mann - Whitney U Test 

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
ส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง : 
SWUEC/E/G-167/2563 
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ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีต่อการ

ก ากับตนเองและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ โดยมีสมมุติฐานของการวิจัย
ดังนี้ เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการมีการ
ก ากับตนเองสูงกว่าเด็กท่ีไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ และเด็กและวัยรุ่นใน 

สถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ลดลงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า จ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
33 คน และกลุ่มควบคุม 53 คน และจากการคัดกลุ่มประชากรเข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
แบบส ารวจพฤติกรรมความก้าวร้าว พบว่า มีกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 9 คน รวมเป็น 17 คน  

โดยจ านวนร้อยละของกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 47.1 และร้อยละของกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อย
ละ 52.9 โดยที่กลุ่มทดลอง มีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 14.88 ปี (SD = 0.64) เด็กและวัยรุ่นอายุต่ าสุดในกลุ่มคือ 
อายุ 14 ปี เด็กและวัยรุ่นอายุสูงสุดในกลุ่มคือ อายุ 16 ปี ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.78 ปี 
(SD = 1.20) เด็กและวัยรุ่นอายุต่ าสุดในกลุ่มคือ อายุ 14 ปี เด็กและวัยรุ่นอายุสูงสุดในกลุ่มคือ 18 ปี  

ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนการก ากับตนเองและคะแนนความก้าวร้าว ก่อนและ 
หลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric ด้วยวิธี Wilcoxon Signed Ranks Test  

*p < .05  
จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แบบบูรณาการมีคะแนนการก ากับตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .05 และมีคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวต่่ากว่าก่อนเข้าร่วม โปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .05     

 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ทั้งหมด 

n (คน) ร้อยละ
ของ n 

อายุต่ าสุด อายุสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
(อายุ) 

SD 

1. กลุ่มทดลอง 33 8 47.1 14 16 14.88 0.64 
2. กลุ่มควบคุม 53 9 52.9 14 18 15.78 1.20 
รวม 86 17 100 - 

Group ตัวแปร 
ก่อน หลัง Wilcoxon 

Signed 
Rank 

P - Value 
x   Mdn IQR SD x   Mdn IQR SD 

กลุ่มทดลอง 
พฤติกรรมความก้าวร้าว 3.99 3.92 0.82 0.41 3.26 3.25 0.38 0.21 - 2.521 0.012 

การก ากับตนเอง 3.06 3.23 0.72 0.43 3.82 3.90 0.58 0.37 - 2.524 0.012 

กลุ่มควบคุม 
พฤติกรรมความก้าวร้าว 3.98 3.90 0.58 0.32 3.98 3.88 0.40 0.26 - 0.178 0.858 

การก ากับตนเอง 2.81 2.80 0.70 0.38 2.73 2.65 0.38 0.32 - 0.773 0.440 
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ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการก ากับตนเองและคะแนนความก้าวร้าว ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Nonparametric ด้วยวิธี 
Mann - Whitney U Test 

**p < .01 

จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการมีระดับคะแนนเฉลี่ยการก ากับตนเอง หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
ของการก ากับตนเอง มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และเด็กและวัยรุ่นในสถาน
สงเคราะห์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการมีระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
ก้าวร้าว หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมก้าวร้าว น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานสามารถอธิบายได้ว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ

บูรณาการ จากทฤษฏีการให้ค าปรึกษาตามแนวเกสตัสท์และการฝึกเจริญสติ ส่งผลทางบวกต่อการ
ก ากับตนเอง และสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์ (2557) ที่พบว่าการให้นักเรียนได้มีการส ารวจตนเอง ซึ่ง
เป็นกระบวนการของการก ากับตนเอง วิเคราะห์ประสบการณ์ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวและการใช้
ความรุนแรง ผลที่เกิดขึ้นจะจูงใจในการดูแลพฤติกรรมตนเองร่วมกับการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก จนท า
ให้เกิดการลดการใช้ความรุนแรงและลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ในที่สุดและสอดคล้องกับงานของขวัญทิพย์ 
ปทุมธนรักษ์ (2553) ได้ศึกษาผลการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความก้าวร้าวของนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3 โดยนักเรียนที่มีคะแนนความก้าวร้าวสูง ในกลุ่มตัวอย่างหลังเข้ารับการให้ค าปรึกษาดังกล่าว พบว่า
มีระดับคะแนนความก้าวร้าวลดลงเช่นกัน และสอดคล้องกับงานของ Guendelman, Medeiros, & Rampes 
(2017) ที่ศึกษาการพัฒนาการก ากับตนเอง พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวของบุคคลได้ 
โดยโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฏีเกสตัลท์และการฝึกสติ ซึ่งผลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานของ Pirsig (2017) ซึ่งพบว่าการใช้เทคนิคการฝึกสติ (Mindfulness practice) จะช่วยให้
สามารถลดความก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี และจากงานของ Azita Amirfakhraei (2014) 
พบว่า Gestal group therapy มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 

 
ตัวแปร 

Intervention (n = 8) Control (n = 9) Mann – Whitney 
U (ค่าเฉลี่ยของ Rank) 

 
P - Value 

x   Mdn SD x   Mdn SD 
พฤติกรรมความก้าวร้าว ก่อน  
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.99 3.92 0.41 3.98 3.90 0.32 33.500 0.815 

พฤติกรรมความก้าวร้าว หลัง  
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.26 3.25 0.21 3.98 3.88 0.26 0.000 0.000 

การก ากับตนเอง ก่อน 
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.06 3.23 0.43 2.81 2.80 0.38 22.000 0.200 

การก ากับตนเอง หลัง 
การเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

3.82 3.90 0.37 2.73 2.65 0.32 1.000 0.000 
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ดังนั้น จึงสรุปผลการวิจัยได้ว่า เด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ สามารถก ากับตนเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว สามารถใช้สติก าหนดรู้ใน
ปัจจุบัน และสามารถจัดการความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ยังอยู่ในสภาวะเดิม ๆ และไม่ได้มีการฝึกฝนใด ๆ ส่วนข้อจ ากัดของ
งานวิจัยในครั้งนี้ การด าเนินการวิจัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และค าสั่งปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ท าให้กระบวนการการให้ค าปรึกษากลุ่มต้องมี
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การระมัดระวังการออกภาษาท่าทางหรือภาษากาย
ทางบวกที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้ค าปรึกษาในระหว่างให้ค าปรึกษากลุ่มด้วย  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. การพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 

เนื่องจากผู้ดูแลเด็ก คือ คนส าคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก อีกทั้งสามารถเป็นตัวแบบให้กับเด็กได้ จึง
เสนอแนะงานวจัยในครั้งต่อไป ควรเน้นกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก เพ่ือให้
เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง และสามารถมีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
ก้าวร้าวในสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นเร้ามากมาย  

2. การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือการก ากับตนเองในการใช้สื่อออนไลน์ส าหรับ
เด็กและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
           ในการวิจัยครั้งต่อไปควรการพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ โดย
พัฒนาให้ใช้กับกลุ่มเปูาหมายหลากหลายกลุ่มของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์มากขึ้น เช่น การ
ปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น การก ากับตนเองในเด็กที่มีภาวะทางจิตเวช เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ตรวจสอบความสัมพันธ์

ของโมเดลอิทธิพลของคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอก ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของ
พนักงานบริษัทเทรดดิ้ง โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน 2) เพ่ือศึกษาทิศทางและขนาด
ของปัจจัยคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอก และความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อการคงอยู่
ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้ง มีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทเทรดดิ้งจาก 3 บริษัท รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 314 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของ
พนักงานบริษัทเทรดดิ้งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi -Square = 80.149, df 
=74.0, p. = 0.292, CMIN/df. = 1.083, AGFI = 0.940, GFI = 0.971, CFI = 0.999, NFI = 0.983, IFI 
= 0.999, RMSEA = 0.016, SRMR = 0.027 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามก าหนด เมื่อพิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุจึง
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการคงอยู่ในงานสูงสุด คือด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล โดยรวม 0.96 รองลงมา ด้านความตั้งใจที่จะคงอยู่ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.63 ด้าน
คุณลักษณะภายนอก ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.54 และด้านคุณลักษณะภายใน ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลโดยรวม 0.22 ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรที่ได้ศึกษานี้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงาน
ของพนักงานบริษัทเทรดดิ้งทั้ง 3 บริษัท 

ค าส าคัญ: การคงอยู่ในงาน ความตั้งใจที่จะคงอยู่ ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะภายนอก    
คุณลักษณะภายใน 
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Abstract 
This study was a survey research and the purposes of this study were 1) to 

examine the relationship of Intrinsic and Extrinsic characteristics that influences job 
retention of employees of trading organizations through job satisfaction 2) To investigate 
direction and size of factors, which are Intrinsic and Extrinsic characteristics, and job 
satisfaction that affect to job retention of employees of trading organizations. The 
sample group was 314 employees systematically selected from 3 trading organizations. 
The research had been conducted by using a questionnaire as a tool to collect data, 
which was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). 
 The research contributed data as Chi -Square = 80.149, df =74.0, p = 0.292, 
CMIN/df. = 1.083, AGFI = 0.940, GFI = 0.971, CFI = 0.999, NFI = 0.983, IFI = 0.999, RMSEA 
= 0.016, SRMR = 0.027 that passed designated criteria. In conclusion, the coefficient 
analysis revealed the factors that influence job retention most were Job Satisfaction 
(0.96), Intention to stay (0.63), Extrinsic Characteristics (0.54), and Intrinsic Characteristics 
(0.22). Therefore, it was concluded that all factors had positive influence toward Job 
Retention of the employees of the 3 trading organizations. 

Key words: Job Retention, Intent to Stay, Job Satisfaction, Extrinsic Characteristic, 
Intrinsic Characteristic 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในยุคปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การสื่อสารข้ามประเทศเป็น

สิ่งที่สามารถท าได้ง่ายและสะดวก มีเครื่องมือหรือช่องทางช่วยเอ้ืออ านวยการติดต่ออันหลากหลาย 
การแทรกแซงโดยเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการพลิกผันทางธุรกิจ (Technology Disruption) ซึ่งหลายๆ
องค์การโดยเฉพาะองค์การประเภทเทรดดิ้ง (Trading Firm) ที่มุ่งเน้นการติดต่อประสานงาน สรรหา
สินค้าให้ผู้ซื้อ และแนะน าลูกค้าให้ผู้ผลิต ท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึง
ต้องมุ่งเน้นการให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่ค้า (Cloutier et al., 2015) แต่
อุปสรรคส าคัญต่อการปรับตัวนี้ คือ ปัญหาเรื่องการลาออกของบุคลากรท าให้การสร้างความสัมพันธ์
นั้นไมป่ะติดปะต่อ และยังมีภาวะ “สมองไหล” ที่พนักงานลาออกไปอยู่กับคู่แข่ง โดยที่ปัจจุบันการดึง
ตัวบุคลากรจากองค์การคู่แข่งนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย จนเกิดเป็นสภาวะการ
แข่งขันแย่งตัวบุคลากรในตลาด สอดคล้องกับที่ Holmes et al. (2017) ได้อธิบายไว้ว่า การลาออก
ของพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายหากปัจจัยในองค์การไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งที่บุคลากร
คาดหวัง หากมีข้อเสนอที่ดีกว่าจะยิ่งท าให้องค์การนั้นประสบปัญหาในการรักษาพนักงานเอาไว้ 
ประกอบกับการที่องค์การขนาดเล็กเกิดใหม่ (Startup) นั้นเกิดขึ้นมากมายในยุคปัจจุบัน ยิ่งท าให้การ
ดึงคนที่มีประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ง่าย และจะเป็นการสูญเสียงบประมาณและเวลาโดยใช่เหตุ 
(สร้อยฟูา & นงภัส, 2561) ด้วยเหตุนี้ การสร้างการคงอยู่ในงานจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อองค์การประเภท
เทรดดิ้ง ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้สามารถน ามาสังเคราะห์ใช้เป็นหลักแนวคิดได้ เพราะการได้มาซึ่งข้อมูล
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ด้านการคงอยู่ในงานนี้จะท าให้องค์การลดค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากรทดแทน สร้างเสริมความ
ผูกพันในองค์การ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่ให้เกิดสภาวะสมองไหล สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 -2564 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ที่ได้มีการกล่าวถึงการรักษาบุคลากรให้มีการคงอยู่กับ
งานไว้ว่า หากการจัดการบุคลากรนั้นไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เสียโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในหลายด้าน องค์การควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของตนให้มี
ประสิทธิภาพ จนท าให้บุคลากรเกิดความต้องการที่จะคงอยู่ในงาน มุ่งม่ัน อุทิศตนให้กับองค์การต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของโมเดลอิทธิพลของคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะ

ภายนอก ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้ง โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

2. เพ่ือศึกษาทิศทางและขนาดของปัจจัย คุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอก และ
ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทเทรดดิ้ง 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1: คุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานที่ 2: ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงาน 
สมมติฐานที่ 3: ความพึงพอใจในงานส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ

คงอยู่ 
สมมติฐานที่ 4: ความตั้งใจที่จะคงอยู่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงาน 
สมมติฐานที่ 5: ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงาน โดยมี

ความตั้งใจที่จะคงอยู่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร ประชากรส าหรับงานวิจัยนี้เป็นประชากรจากองค์การประเภทเทรดดิ้ง

ภาคเอกชนสัญชาติญี่ปุุนที่มีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 3 องค์การ ซึ่งทั้งสามองค์การมี
พนักงานรวมกันทั้งสิ้นจ านวน 550 คนโดยประมาณ (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2562) โดยสามารถ
แบ่งแยกเป็นรายบริษัทได้ดังนี้ 

(1) บริษัทเทรดดิ้งท่ี 1 มีพนักงานประจ า จ านวนทั้งสิ้น 220 คนโดยประมาณ 
 (2) บริษัทเทรดดิ้งท่ี 2 มีพนักงานประจ า จ านวนทั้งสิ้น 200 คนโดยประมาณ 
 (3) บริษัทเทรดดิ้งท่ี 3 มีพนักงานประจ า จ านวนทั้งสิ้น 130 คนโดยประมาณ 
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้มีสัญชาติไทยเท่านั้น และ

ผู้วิจัยยังได้ท าการจ ากัดอายุของกลุ่มตัวอย่างให้มีอายุงานมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 226 คน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมขึ้นอีก 
40% โดยประมาณ หรือเท่ากับ 314 คน เพ่ือปูองกันกรณีที่แบบสอบถามที่ได้รับกลับมานั้นไม่ครบ
หรือไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (systematic sampling: SYS) 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ  
    3.1 การคงอยู่ในงาน (Job Retention) หมายถึง การที่บุคลากรภายในองค์การมีความรู้สึก

เชิงบวกกับองค์การ โดยบุคลากรมีความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและอยากท่ีจะธ ารงไว้ซึ่ง
การเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปแม้ว่าจะประสบกับปัญหาต่างๆ หรือสิ่งต่างๆไม่เป็นไปดังที่คาดหวัง 

3.2 ความตั้งใจที่จะคงอยู่ (Intent to Stay) หมายถึง การที่บุคคลยังไม่มีแผนการที่จะมี
การเปลี่ยนงานในช่วงระยะเวลา 1 ปี 

3.3 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง การที่บุคลากรภายในองค์การมี
ความรู้สึกเชิงบวกกับงานที่ปฏิบัติ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีชีวิตความเป็นอยู่ภายในองค์การที่ดี 
มีเจตคติท่ีดีต่องาน 

3.4 คุณลักษณะภายนอก (Extrinsic Characters) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยที่
ตัวบุคคลไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคคลนั้นๆ 

          3.4.1 ความยุติธรรมภายในองค์การ (Fairness) หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรู้ว่า
องค์การมีการให้ความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ และมอบความเท่าเทียมกันให้กับบุคลากรทุกคน มีระบบ
การพิจารณา การจัดการ กฎระเบียบ รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 

 3.4.2 การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (Supervisor Support) หมายถึง การที่
บุคลากรมีการรับรู้ถึงการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากหัวหน้างาน โดยหัวหน้างานมีการมอบหมายงาน
ที่เหมาะสมแก่บุคลากร คอยให้ความช่วยเหลือและให้ความเห็นเชิงสร้างสรรค์เม่ือบุคลากรประสบกับ
ปัญหา มีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3.4.3 โอกาสในความก้าวหน้าในสายงาน (Career Advancement) คือ การที่
บุคคลากรภายในองค์การมีการรับรู้ถึงการได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้ไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนเมื่อบุคคลมีความรู้ ความสามารถอันเหมาะสม มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
พัฒนาทางด้านสายงาน ได้รับมอบหมายงานที่มีขอบเขตกว้างขึ้นและมีความส าคัญต่อองค์การมากข้ึน 
เมื่อบุคคลนั้นๆมีศักยภาพหรือประสบการณ์มากเพียงพอ 

3.5 คุณลักษณะภายใน (Intrinsic Characters) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวงานที่
บุคคลได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ กล่าวคือเป็นคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
ผู้ได้รับมอบหมาย 

           3.5.1 ความท้าทายทายในงาน (Job Challenging) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากร
ว่างานที่องค์การมอบหมายให้ปฏิบัตินั้นเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความสามารถ มีความยาก
ในระดับท่ีเหมาะสมต่อผู้ได้รับมอบหมาย ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เมื่อมีปัญหาก็เป็นปัญหาที่ผู้ได้รับ
มอบหมายสามารถแก้ไขและปฏิบัติให้บรรลุแล้วเสร็จได้ 
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           3.5.2 การมีอิสระในงาน (Autonomy) หมายถึง การที่บุคลากรมีการรับรู้ว่าองค์การนั้น
ให้อิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บุคคลสามารถท าการออกแบบกลยุทธ์และกระบวนการในการ
ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ และยังสามารถตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆที่เกี่ยวกับงานนั้นๆได้  
  3.5.3 การได้พัฒนาทักษะ (Skills Development) หมายถึง การที่บุคคลากรมีการ
รับรู้ว่างานที่บุคคลปฏิบัติอยู่นั้นส่งผลให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งในแง่ของทักษะการท างาน 
ความคิดริเริ่ม อีกทั้งยังมีโอกาสได้ใช้ทักษะที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  

การด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จริง ณ ปัจจุบัน โดยศึกษาตามข้อเท็จจริงต่างๆ น าไปสู่การสร้างแบบแผนได้ ดังนี้ 
(1) ก าหนดเปูาหมายและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในอดีต 
(2) ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทและขอบเขต 
(3) ด าเนินการสร้างแบบวัดโดยแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร เก็บตัวอย่าง 
(4) น าข้อมูลมาประมวล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต แนวคิดและทฤษฏีการคงอยู่ในงานนั้นได้รับการอธิบายโดย 

Ellenbecker (2004) ในรูปแบบโมเดล Job Retention ซึ่งอธิบายว่า การคงอยู่ในงานนั้นมีที่มาจาก
คุณลักษณะภายใน (Intrinsic Characteristics) และคุณลักษณะภายนอก (Extrinsic Characteristics) 
ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) น าไปสู่ผลกระทบทางตรงต่อการคงอยู่ในงาน 
และมีผลกระทบทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะคงอยู่ (Intent to Stay) สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
Takawira, Coetzee, & Schreuder (2014) ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในงานนั้น
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยที่การคงอยู่ในงานนั้นจะสูงหากว่าความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูง 
ซึ่งจะน าไปสู่การที่บุคลากรเลือกที่จะอยู่ร่วมกับองค์การต่อไป ซึ่งความพึงพอใจในงานนี้ยังส่งผลต่อความ
ตั้งใจที่จะคงอยู่ โดย Steel & Lounsbury (2009) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความตั้งใจในจิตใจของ
บุคคลที่เลือกที่จะเป็นสมาชิกองค์การโดยไม่ได้คิดที่จะลาออก ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยความตั้งใจที่จะคงอยู่
นั้น เป็นตัวแปรส าคัญในการท านายแนวโน้มพฤติกรรมการลาออกท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน ถึง 1 ปี 
ในทางกลับกันการที่บุคคลไม่มีความพึงพอใจในงานจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงานซึ่งจะ
น าไปสู่ภาวะเหนื่อยหน่าย (Burnout) จนอาจน าไปสู่สภาวะเครียดเรื้อรังได้ โดย Van Hooff & Van 
Hooft (2014) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะภายในว่า เป็นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคลจะได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน เช่นความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน ความหลากหลายของงาน ในขณะที่
คุณลักษณะภายนอกเป็นในแง่ที่เกี่ยวกับบริบทขององค์การ (Organization Context) เป็นสิ่งที่บุคคล
ได้รับ หรือมีมุมมองต่อองค์การเช่น ความยุติธรรม และการสนับสนุน ซึ่งคุณลักษณะทั้งสองนั้นส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับทฤษฏีของ Eisenberger et al. (2002) 

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปข้อมูลต่างๆ โดยหยิบยกทฤษฏีการคงอยู่ ในงานของ 
Ellenbecker (2004) มาใช้เป็นแนวคิดอ้างอิง และน ามาออกแบบเป็นกรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
โดยมีการใช้ทฤษฏีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ (Perceived of Organizational Support) ของ 
Eisenberger et al. (2002) เพ่ืออธิบายถึงคุณลักษณะภายนอก ซึ่งจากการสังเคราะห์วรรณกรรมในอดีต
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เกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะภายนอก พบว่ามีอยู่ 3 องค์ประกอบที่มีความถี่มากที่สุดได้แก่ การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา โอกาสก้าวหน้าในสายงาน และความยุติธรรม นอกจากนั้น ในส่วนของคุณลักษณะภายใน 
ผู้วิจัยได้หยิบยกทฤษฏี การก าหนดตนเอง (Self-Determination) ของ Deci & Ryan (2010) ซึ่งอธิบายถึง 
ความต้องการพ้ืนฐานทั้ง 3 องค์ประกอบคือ ความต้องการอิสระในการตัดสินใจ  (Need for Autonomy) 
ความต้องการมีความสามารถ (Need for Competence) ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Need for 
Relatedness) หากได้รับการตอบสนองทั้งสามสิ่งนี้ บุคคลจะเกิดแรงจูงใจและความยึดมั่นผูกพันกับ
กิจกรรมนั้นๆ และจะส่งผลไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพ ความเพียรพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับทฤษฏี ของ Hackman & Oldham (1980) ซึ่งอธิบายว่าการรับรู้ด้านคุณลักษณะงานที่ดีจะ
ชักจูงให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคคลมีความอยากปฏิบัติงาน โดยมีสาระส าคัญคือ
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ ความหลากหลายของการใช้ทักษะ (Skill Variety) ความเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
(Task Identity) ความส าคัญของตัวงาน (Task Significance) ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) การ
ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่ผ่านมาและได้ค้นพบ 3 องค์ประกอบที่มี
ความถี่มากที่สุดได้แก่ ความท้าทายในงาน การมีอิสระในการตัดสินใจ และการได้พัฒนาตนเอง โดยผู้วิจัย
ศึกษาถึงความมีอิทธิพลต่อทั้ง 6 องค์ประกอบที่มีต่อความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะคงอยู่ และการคง
อยู่ในงาน เป็นล าดับถัดไป  

ในส่วนของเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค่าความเที่ยง
ของเครื่องมือนั้นอยู่ที่ 0.90 และมีการแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 การคงอยู่ในงานและความตั้งใจที่จะคงอยู่ จ านวน 8 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในงาน จ านวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 4 คุณลักษณะภายใน: ความท้าทาย ความมีอิสระในงาน การได้พัฒนาทักษะ 
จ านวน 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 5 คุณลักษณะภายนอก: ความยุติธรรม การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
ความก้าวหน้าในสายงาน จ านวน 5 ข้อ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล และได้รับ
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อนท าการเก็บข้อมูล 
น าแบบวัดการคงอยู่ในงานไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยได้รับการ
อนุเคราะห์จากทางแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทในการเป็นผู้กระจายแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสกน QR Code และตอบแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ทันที น าผล
ข้อมูลที่ได้มากระท าการจ าแนกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ดังนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 
 2. วิเคราะห์คะแนนโดยรวมและรายด้านของตัวแปรทั้งหมดโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยท าการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ซึ่งการวิเคราะห์นี้ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สมมติฐานระหว่างตัวแปรแฝง 
(Latent Variable) หลายๆ ปัจจัยพร้อมกัน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model 
Fit) และเพ่ือชี้ว่าโมเดลนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยใช้ค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล
จากตาราง 3 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ โดยในส่วนของสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย 

(Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ของข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (System Equation 
Model: SEM) โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment 
of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ประกอบด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, CMIN/df., CFI, GFI, IFI, NFI, AGF, RMSEA และ RMR โดยเกณฑ์ใน
การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยผู้วิจัยสรุปผลลัพธ์ดังนี้ ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรโมเดลแบบจ าลองสมการเชิง
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โครงสร้าง ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการคง 
อยู่ในงานโดยรวม มีจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านคุณลักษณะภายใน ด้านคุณลักษณะภายนอก ด้านความ
พึงพอใจในงาน ด้านความตั้งใจที่จะดงอยู่ ด้านการคงอยู่ในงาน แสดงผลดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อท่ี ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ                                 ชาย 96 30.57 

69.43 
100.00 

                                      หญิง 218 
                                      รวม 314 

2 อายุ                                 อายุ 21-30 ปี 98 31.21 
                                       อายุ 31-40 ปี 167 53.18 
                                       อายุ 41-50 ปี 47 14.97 
                                       อายุ 51-60 ปี 2 0.64 
                                       รวม 314 100.00 

3 สถานภาพสมรส                 โสด 226 71.97 
                                      สมรส 82 26.11 
                                      หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ 6 1.91 
                                      รวม 314 100.00 

4 ภูมิล าเนา                          กรุงเทพ / ปริมณฑล 197 62.74 
                                      ต่างจังหวัด 117 37.26 
                                      รวม 314 100.00 

5 ระยะเวลาในการ                 ต่ ากว่า 1 ปี 27 8.60 
 ปฏิบัติงานกับบริษัท            1 ปีขึ้นไป ถึง 3 ปี 81 25.80 
                                       3 ปีขึ้นไปถึง 5 ปี 62 19.75 
                                       5 ปีขึ้นไป 144 45.86 

                                       รวม 314 100.00 

 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ จ านวน และ

ร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 314 คน 
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ภาพประกอบ 2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคงอยู่ในงาน 

โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า Chi -Square 
= 80.149 df = 74.0 p. = 0.292 > 0.05 และ CMIN/df. = 1.083 < 20 และมีความสอดคล้องและค่าสถิติ
โดยมีค่าดัชนีวัตความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.999 > 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.971 > 0.90, ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.940 > 0.80, ดัชนีราก
ที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่กับ 0.016 < 0.05, ดัชนีวัด
ความสอดกล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคลื่อน หรือรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ
มาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.027 < 0.05, ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (NFI) เท่
กับ 0.983 > 0.90 และดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (IFI) เท่ากับ 0.999 > 0.90 จึง
กล่าวได้ว่าโมเดลความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลสัมประสิทธิ์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
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ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อด้านการคงอยู่ในงานสูงสุดคือ ด้านความพึงพอใจในงานมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 0.96 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อด้านความตั้งใจที่จะคงอยู่สูงสุดคือ ด้านความพึงพอใจในงานมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 0.90 
และด้านคุณลักษณะภายนอกและภายในมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 
0.57 และ 0.23 ตามล าดับ 

การอภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกนั้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึง

พอใจในงานตามสมมติฐาน สอดคล้องกับทฤษฏีของ Eisenberger et al. โดยด้านคุณลักษณะภายนอก
และภายในมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานโดยรวมที่ 0.57 และ 0.23 ตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภัทย์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556); พิศมัย บุญญาภา และ ภิรดา ชัยรัตน์ (2563) 
ที่พบว่าคุณลักษณะภายนอกและภายในนั้นมีผลต่อความพึงพอใจในงานเป็นอย่างมาก โดยคุณลักษณะ
ภายนอกคือ ด้านความยุติธรรม การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และโอกาสก้าวหน้าในสายงานนั้นส่งผล
ให้บุคคลากรมีความรู้สึกว่าองค์การนั้นเห็นคุณค่าของและมีความพึงพอใจในการท างานที่สูงขึ้นโดยใน
มุมมองของพนักงาน องค์การจะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากกับความรู้สึกทางสังคมของบุคลากร ในส่วน
ของคุณลักษณะภายในด้านความท้าทายในงาน การได้มีอิสระในงาน การได้ใช้ทักษะส่งผลให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในงาน มีความรู้สึกถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ในตน ซึ่งท าให้บุคคลนั้น ๆ 
รู้สึกถึงความมั่นคงจนเกิดเป็นความรู้สึกพึงพอใจในงาน  

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงานตามสมมติฐาน โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์โดยรวมที่ 0.96 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้อธิบายให้
เห็นว่า ความพึงพอใจในงานมีส่วนในการเพ่ิมการคงอยู่ในงาน ซึ่งหมายความว่าพนักงานองค์การเทรด
ทั้งสามองค์การมีการรับรู้ถึงความพอใจในงานเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง โดยหากองค์การสามารถ
สร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดข้ึนได้ องค์การก็มีแนวโน้มสูงที่จะรักษาบุคคลากรให้คงอยู่กับองค์การ
ได้ จากงานวิจัยของชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2561) ความพึงพอใจในงานจะ
ส่งผลถึงความต้องการด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ ความรู้สึกนี้เป็นผลทางพฤติกรรมที่มี
ที่มาจากความพึงพอใจในงาน และสามารถใช้บ่งชี้อัตราการลาออกได้เป็นอย่างดี 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะคงอยู่เป็นไปตามสมมติฐาน
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โดยรวมที่ 0.90 สอดคล้องกับงานวิจัยของปฏิญญา ปิ่นทอง และ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 
(2561) และ สิริพิมพ์ ชูปาน และคณะ (2560) กล่าวคือ หากบุคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจในงาน 
บุคลากรเหล่านั้นจะไม่มีความค านึงถึงการมองหาโอกาสใหม่ ๆ  หรือการย้ายงานในช่วงเวลา ณ ตอนนั้น เนื่องด้วย
ตัวบุคคลมีความผูกพันและพึงพอใจกับงานและองค์การของตัวเองอยู่แล้ว แม้ว่างานที่อ่ืน ๆ อาจให้ผลตอบแทน
ที่มากกว่าเช่น เงินเดือนที่สูงกว่า สวัสดิการที่ดีกว่า หรือต าแหน่งที่ใหญ่โตกว่าก็อาจไม่สามารถโน้มน้าวให้
บุคลากรมีความคิดจะเปลี่ยนงานได้ในระยะเวลานั้น  ๆตราบใดที่บุคคลยังคงมีความพึงพอใจในงานอยู่ 
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สมมติฐานที่ 4 ความตั้งใจที่จะคงอยู่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงานเป็นไปตาม
สมมติฐานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์โดยรวมที่ 0.63 ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานเป็นปัจจัยที่สามารถท านาย
ถึงการคงอยู่ในงานได้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากบุคลากรมีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ สูง 
องค์การก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าบุคลากรจะมีการคงอยู่ในงานที่สูงตามไปด้วยซึ่งจะส่งผลให้บุคคลากร
มีการท างานที่ทุ่มเท และไม่รู้สึกว่างานเป็นส่วนเกินของชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ganz & Toren 
(2014) ระดับความตั้งใจที่จะลาออกเป็นตัวชี้วัดถึงการคงอยู่ในงาน รวมไปถึงประสิทธิภาพการท างาน 
และการเป็นส่วนหนึ่งของงาน ด้วยเหตุนี้ ความตั้งใจคงอยู่ในงาน จึงส่งผลต่อการคงอยู่ในงานและ
องค์การสามารถคาดหวังได้ถึงประสิทธิภาพการท างาน หากองค์การสามารถรับรู้ได้ถึงความตั้งใจที่จะ
คงอยู่ของพนักงาน องค์การสามารถออกแบบนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างการคงอยู่ในงานให้มาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถปูองกันกรณีที่พนักงานลาออกได้อย่างทันท่วงทีได้อีกด้วย 

สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจในงานนั้นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงาน โดยมี
ความตั้งใจที่จะคงอยู่เป็นตัวแปรส่งผ่านโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.5 การที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะ
คงอยู่และการคงอยู่ในงานนั้น ความพึงพอใจในงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและส่งผลถึงความ
ตั้งใจที่จะคงอยู่ โดยความตั้งใจที่จะคงอยู่นั้นเป็นปัจจัยที่ใช้เป็นตัวท านายการคงอยู่ในงานโดยความ
ตั้งใจที่จะคงอยู่นั้นเป็นปัจจัยที่ใช้เป็นตัวท านายการคงอยู่ในงาน (Yarbrough et al., 2017) องค์การ
จึงไม่สามารถละเลยในการสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้นได้ แม้ว่าความพึงพอใจในงานนั้นจะ
ส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะคงอยู่แค่ในช่วงเวลานั้นๆ แต่ความตั้งใจที่จะคงอยู่สามารถพัฒนาจนก่อ
เกิดเป็นการคงอยู่ในงานในระยะยาวต่อไป 

ตามข้อมูลข้างต้น การวิจัยนี้เป็นไปตามทฤษฏีการคงอยู่ในงานของ Ellenbecker (2004) 
และตัวแปรทั้งหมดมีผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานองค์การเทรดดิ้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งสามบริษัทได้ องค์การจึงไม่อาจละเลยถึงความส าคัญของปัจจัยเหล่านี้ และสามารถน าไปปรับใช้ใน
เชิงปฏิบัติได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
การคงอยู่ในงานได้รับอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างความพึงพอใจในงานซึ่งจะน าไปสู่ความตั้งใจ

ที่จะคงอยู่ ผลการศึกษานี้อธิบายถึงความส าคัญของของปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งองค์การจะท าสามารถท า
การปรับปรุงนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับคุณลักษณะภายนอก และรูปแบบการท างานที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะภายใน เพ่ือพัฒนาการคงอยู่ในงาน องค์การอาจทดลองศึกษาและปฏิบัติในลักษณะการวิจัย
เชิงทดลอง และประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม หรือพัฒนาตัวแทรกแซง (Intervention) ได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งการน าไปประยุกต์โดยค านึงถึงธรรมชาติขององค์การ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1) การวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดถึงเนื้อหาการออกแบบแนวคิดและกิจกรรมว่าองค์การควร

ปฏิบัติในแนวทางใดจึงจะสามารถสร้างองค์ประกอบของคุณลักษณะภายนอกและภายในที่มี
ประสิทธิภาพมากพอจนก่อเกิดการคงอยู่ในงาน การวิจัยครั้งต่อไปจึงอาจเป็นการสานต่อเพ่ือออกแบบ
แนวคิดในมุมมองที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น ความยุติธรรมในองค์การที่แท้จริงนั้นมีตัวแปรแฝงคือ
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อะไร เช่นพฤติกรรมเชิงการเมืองในองค์การ อาจจะเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความยุติธรรม
ในองค์การ (Political Behavior in Organization) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การวิจัยครั้งต่อไปจึงอาจมุ่ง
ศึกษาในเชิงลึกของตัวแปรทั้งหมด เพ่ือให้ได้เข้าใจในแก่นของการคงอยู่ในงานมากยิ่งขึ้น 

      2) การสร้างการคงอยู่ในงานสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างความผูกพันใน
งาน หรือการยึดมั่นต่อเปูาหมายของพนักงาน ซึ่งตัวแปรอื่นๆอาจจะสามารถส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน 
รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อีกด้วย หากมีการเพ่ิมตัวแปรอื่นๆในงานวิจัยขั้นต่อไป 
อาจส่งผลในลักษณะที่แตกต่างออกไป หรือสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้มากกว่าการคงอยู่ในงาน เช่น การคง
อยู่ในงานของพนักงานองค์การเทรดดิ้งอาจจะมีที่มาจากคุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น ความต้องการ
ความมั่นคง ความเป็นคนมีความมั่นใจ เป็นต้น หรือแม้แต่คุณลักษณะด้าน เพศ อายุ ฐานะ บทบาท
หน้าที่ ภูมิล าเนา สถานการณ์แต่งงาน ก็อาจจะส่งผลต่อการคงอยู่ในงานที่แตกต่างออกไปได้เช่นกัน และ
อาจเป็นแนวทางให้องค์การท าการเลือกสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ควรได้รับ
การศึกษาต่อเพ่ือให้คลอบคลุมความรู้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแก
ทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฯ ระหว่างก่อน
และหลังการทดลอง แบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบการทดลองเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนาฯ และ 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแก
ทางโลกไซเบอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า  

1. ชุดกิจกรรมฯที่พัฒนาขึ้น จ านวน 12 แผนกิจกรรม แต่ละแผนฯประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ชื่อกิจกรรม 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) แนวคิด 4) เนื้อหา 5) เวลาที่ใช้ 6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 7) 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม 8) การวัดและประเมินผล และ 9) ภาคผนวก มีกระบวนการด าเนินกิจกรรม 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นรับความรู้และข้อมูล 3) ขั้นวิเคราะห์และสร้างความรู้สึก 4) ขั้น
ตัดสินใจและจัดการสถานการณ์ และ 5) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้และประเมินผล 

2. ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมฯ พบว่า นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯ มีความสามารถ
ในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ค าส าคัญ: การพัฒนาชุดกิจกรรม การจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์  
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา  

mailto:suradit1991@gmail.com
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Abstract 
The purpose of this research was to 1) develop an activity package based on 

character education of Lickona to enhance cyberbullying management abilities of sixth 
grade students and 2) study the effects of using activity package between post-test and 
pre-test. The research design was pre-experimental design. The sample group was 25 
students studying in sixth grade at Watpremprachakorn school. The instruments of 
research included 1) an activity package based on character education of Lickona, and 2) 
the cyberbullying management abilities test for sixth grade students. The statistic used in 
this research were content analysis, mean, standard deviation and t-test. The results of 
this research were as follows: 
         1. The developed activity package included 12 activity plans, each activity plan 
consisted of 9 compositions namely 1) activity name, 2) objectives of learning, 3) 
concept, 4) content, 5) time to spent, 6) materials and resources, 7) activity process, 8) 
measurement and evaluation, and 9) appendix. The activity process contained 5steps 
including step 1 : leading into the lesson , step 2 : receive knowledge and information, 
step 3 : analysis and making feelings, step 4 : decision-making and manage the situation, 
and step 5 : conclusion of learning and evaluation. 
         2. The effects of using activity package revealed that students who participated 
in the activity package had higher post-testing cyberbullying management abilities 
than pre-testing with a statistical significance level of .05 

Key words: Development of Activity Package, Cyberbullying Management,  
Character Education of Lickona 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามี

บทบาทส าคัญที่ช่วยให้เรามีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตได้กลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด การใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานและเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของเด็กในศตวรรษที่ 21 จากรายงานของสถาบัน DQ Institute ในปี 2018 
ส ารวจจากเด็กทั่วโลกใน 29 ประเทศ พบว่า เด็กอายุ 8-12 ปี เข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ตนเอง ร้อยละ 50 และเด็กอายุ 8-12 ปี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 85% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวันของเด็ก อินเทอร์เน็ตถูกใช้ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ประโยชน์และสิ่งดี ๆ มากมาย ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่ามีภัยอันตรายและความเสี่ยงหลายอย่าง
บนอินเทอร์เน็ต (ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกปูองคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้
สื่อออนไลน์, 2561)  
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การที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน ท าให้เด็กและวัยรุ่นจ านวนไม่น้อยมีการใช้
ช่องทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือปลดปล่อยความรุนแรง มาใช้ในการกลั่นแกล้งรังแกบุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน เกิดวิวัฒนาการของการกลั่นแกล้งรังแกรูปแบบใหม่ที่
เรียกว่า การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) คือพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืนซึ่งอาจเป็น
บุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้เปูาหมายเกิดความเสียหายทางสังคม
หรือจิตใจ เช่น ความอับอาย ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกรูปแบบใหม่นี้มี
ความแตกต่างกับการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากผู้กระท าสามารถกระท า
ความรุนแรงได้โดยไม่จ ากัดทั้งอายุหรือเพศ ท าได้ทุกที่ทุกเวลา กระท าได้ง่ายเพราะไม่ต้องใช้
พละก าลัง ใช้แต่เพียงคีย์บอร์ด อีกทั้งช่องทางบางอย่างก็อยู่นอกเหนือการควบคุม ลักษณะความเป็น
นิรนามที่ไม่เปิดเผยตัวตน ไม่สามารถตรวจสอบได้ ท าให้การกระท าในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ง่ายและ
มากกว่าการกลั่นแกล้งรังแกในโลกความเป็นจริง (ปองกมล สุรัตน์ , 2553; ณัฐรัชต์ สาเมาะ, 2556; 
ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน, 2559) ส าหรับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ในประเทศไทย
นั้น ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกปูองคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 
(2561) ได้ท าการส ารวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ 2560 โดยการเก็บข้อมูลจากเด็กกลุ่มตัวอย่าง
อายุระหว่าง 9-18 ปีจ านวน 10,846 คน จากทั่วประเทศไทย พบว่าเด็กและเยาวชนเคยถูกกลั่นแกล้ง
รังแกออนไลน์ช่วงวัยที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์มากที่สุดคือ ช่วงอายุต่ ากว่า 9 ปี (54.65%) ช่วง
อายุ 9-11 ปี (49.70%) ช่วงอายุ 12-14 ปี (48.62%) ช่วงอายุ 15-17 ปี (43.73%) และช่วงอายุ 18 
ปีขึ้นไป (40.20%) จะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุมากขึ้นการถูกกลั่นแกล้งรังทางโลกไซเบอร์จะน้อยลง และ
พบว่าช่วงวัยที่ประสบปัญหามากท่ีสุดก็คือนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence : DQ) (DQ Institute, 2017) เป็นภาพรวมของ
ความสามารถทางสังคม อารมณ์และสติปัญญา ที่จ า เป็นต่อการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล              
การเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในโลกออนไลน์ ซึ่งช่วยให้บุคคลต่าง ๆ สามารถเผชิญ
กับความท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่ต้องการในยุคดิจิทัลได้ นับเป็นคุณสมบัติที่บุคคลต้องมี
นอกเหนือจากความฉลาดทางปัญญา (IQ) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งสถาบัน DQ Institute 
ได้ระบุทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กและการพัฒนาไปสู่พลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ซึ่งความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying 
Management) เป็นความสามารถในการตรวจจับ ค้นพบสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ และการจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด ถือเป็น 1 ใน 8 องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะ
ช่วยให้บุคคลสามารถใช้ทักษะชีวิตในโลกดิจิทัลได้ (DQ Institute, 2017) 

ส าหรับแนวทางในการปูองกันการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ในประเทศไทยนั้น ก าลัง
ได้รับความสนใจ สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ควรมีส่วนร่วมปูองกันและรับมือในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมให้ความรู้ การสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและเรื่องการ
กลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์สอดแทรกในเนื้อหารายวิชาหรือหลักสูตร (ฤทัยชนนี สิทธิชัย , 2560; 
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร, 2560) แต่จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไม่ได้ระบุเนื้อหาของการกลั่นแกล้งรังแกทาง
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โลกไซเบอร์โดยตรง การที่หลักสูตรไม่ได้ก าหนดเนื้อหาหรือรายวิชา ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังกล่าว อาจท าให้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความสามารถในการจัดการและรับมือกับ
สถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ อันจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย เกิดเป็น
ปัญหาสังคมตามมาในอนาคต 

แนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ (Character Education) ของโทมัส ลิคโคนา 
(Lickona, 1991) นั้นเป็นการจัดการศึกษาที่จะเสริมสร้างพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
โดยมีองค์ประกอบของคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันสามส่วนคือ การรู้เชิงจริยธรรม (Moral 
Knowing) ความรู้สึกเชิงจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Moral Action) เมื่อ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ตัดสินใจและเข้าใจได้ว่าอะไรคือความถูกต้อง ก็
จะสามารถแสดงออกโดยการกระท าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการกับการกลั่น
แกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ว่าควรมีการปลูกฝังคุณลักษณะที่ให้รู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา การรู้จักเคารพผู้อ่ืน ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
(ฤทัยชนนี สิทธิชัย, 2560) เมื่อนั้นนักเรียนก็จะสามารถใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และสามารถรับมือ
จัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 

จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา “ชุดกิจกรรม
ตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพ่ือเสริมสร้ างความสามารถในการ
จัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้ตอบสนองและเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ปูองกัน
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งถือเป็นปัญหาของสังคมท่ีทุกฝุายควรช่วยกันลดให้เหลือน้อยลง ก่อนที่ปัญหา
จะลุกลามอย่างกว้างขวางในสังคมไทย และเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการ
ใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม สามารถจัดการกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งเมื่อนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฯนี้แล้ว สามารถที่จะน าความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ คุณลักษณะที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถด าเนินชีวิตในสังคมอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสงบสุข ไม่ก่อปัญหาและสร้างภาระให้แก่สังคม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
เพ่ือพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา    

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ     
ลิคโคนา โดยเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกอ่นการทดลองและหลังการทดลอง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา (Character Education of 

Lickona) หมายถึง การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
โดยมีการพัฒนาตามองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ดี 3 ประการคือ การรู้เชิงจริยธรรม ความรู้สึกเชิง
จริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ที่ต้องมีการปฏิบัติซ้ า ๆ จนเกิดความเคยชินของคุณลักษณะที่
ดี เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักความดี มีความรู้สึกต่อสิ่งที่ดีงาม สามารถตัดสินใจและแสดงออกเป็นการกระท า
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จนเกิดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา หมายถึง ชุด
ของการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม สื่อประสม กระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ โดยใช้แนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา ในแต่ละ
กิจกรรม มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวคิด เนื้อหา เวลาที่ใช้ สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ กระบวนการด าเนินกิจกรรม การวัดและประเมินผล และภาคผนวก ชุดกิจกรรมนี้
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 

3. การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) หมายถึง ลักษณะการกระท า
ของพฤติกรรมระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ต่อบุคคลอ่ืนในพ้ืนที่ทางโลกไซเบอร์หรืออินเทอร์เน็ต มี
การกลั่นแกล้ง รังแก ใส่ร้าย สร้างความเกลียดชังหรือท าให้อับอาย ผ่านการใช้เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถกระท าได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ทุกข์ใจ เศร้าโศก อับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดความเสียหายต่อจิตใจและการใช้ชีวิตในสังคมของผู้ที่
ถูกกระท า หรือในบางรายอาจถึงข้ันเสียหายต่อชีวิต 

4. ความสามารถในจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying 
Management Abilities) หมายถึง การที่บุคคลประยุกต์น าเอาความรู้ ประสบการณ์ หรือจริยธรรม 
มาใช้ในการจัดการ แก้ไข ปูองกัน และรับมือเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลก
ไซเบอร์ เพ่ือตัดสินใจหาทางเลือกหรือทางออกของสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  4.1. ด้านความรู้ หมายถึง นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ
พฤติกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ สามารถ
ระบุสถานการณ์ที่มีลักษณะของการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้ 

4.2. ด้านกระบวนการ หมายถึง นักเรียนสามารถจัดการ รับมือ แก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจในการหาทางเลือกหรือทางออกเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลก   
ไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการแยกแยะพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใน
การใช้งานบนโลกไซเบอร์ 

4.3. ด้านเจตคติ หมายถึง นักเรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ และมี
ทัศนคติที่ต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Designs) โดยใช้รูปแบบ
การทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest  Design) แสดง
ได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้  

E O1  X  O2   

 E      แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
X      แทน การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฯ 
O1    แทน การวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ก่อนเรียน 
O2    แทน การวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ หลังเรียน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 25 คน ซึ่งได้จากการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและ
เป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองครั้งนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุด
กิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะของลิคโคนา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 12 กิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ และนิยามความหมายของความสามารถในการ
จัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
  1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รูปแบบการเรียนการสอน งานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา (Character 
Education of Lickona) 
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  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุดกิจกรรม วิเคราะห์องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
  1.4 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ จากหนังสือ 
เอกสาร บทความ ข่าว และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สังเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบของความสามารถใน
การจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ 
และด้านเจตคติ จากนั้นคัดเลือกเนื้อหาสาระให้เหมาะสมสอดคล้องกับนิยาม จุดประสงค์ของชุด
กิจกรรม โดยค านึงถึงความยากง่ายของเนื้อหา วัย ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
  1.5 ด าเนินการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม โดยก าหนดองค์ประกอบในแต่ละ
กิจกรรม ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
(Cyberbullying) โดยการสังเคราะห์เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วน ามาก าหนดเป็นโครงสร้าง
และแบ่งเนื้อหากิจกรรมออกเป็น 12 กิจกรรม คัดเลือกเนื้อหาและตัวอย่างสถานการณ์ให้ใกล้ตัวกับ
นักเรียน คัดเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 
ออกแบบรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโค
นา จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมในกระบวนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่จะ
ประเมินและวิธีการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม 
  1.6 น าชุดกิจกรรมฯที่ได้พัฒนาขึ้น ไปตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมฯ โดยการ
ให้ค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน จ านวน 1 ท่าน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา 
จ านวน 1 ท่าน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ จ านวน 1 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยด าเนินการน าค่าดัชนี IOC (Index of Item 
Objective Congruence) มาค านวณ และคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมตามค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.7 น าชุดกิจกรรมฯที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ น าไปทดลองใช้ (Try Out) 
จ านวน 1 กิจกรรม โดยน ากิจกรรมที่ 4 ไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
และผลที่ได้จากการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมฯว่าสามารถน าไปใช้กับ
นักเรียนได้ทุกกลุ่ม จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชุดกิจกรรมฯ 
เพ่ือน าไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

1.8 ผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 แผน
กิจกรรม โดยจัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 90 นาที จนเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม 

1.9 ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินจัดกิจกรรม ปรับปรุงและจัดท าชุดกิจกรรมฯ 
ฉบับสมบูรณ์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่น
แกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ มีจ านวน 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 
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2.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์นิยามของความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Management) ของสถาบัน DQ Institute ก าหนด
จุดมุ่งหมายของการวัดได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ พร้อม
ทั้งก าหนดจุดประสงค์การวัดย่อยในแต่ละองค์ประกอบ 

2.2 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับแนวทางการวัดและประเมินผลความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์  
ออกแบบและคัดเลือกเครื่องมือในการวัดที่เหมาะสมกับการวิจัยและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 ด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์  โดยเขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การวัดย่อยในแต่ละ
องค์ประกอบของความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ที่ก าหนดไว้ โดยแบบ
วัดฯ แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ด้านความรู้  เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือก
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ ข้อค าถามมี
จ านวน 10 ข้อ คือ ข้อ 1-10 เกณฑ์การให้คะแนน หากตอบถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน หากตอบผิด จะ
ได้ 0 คะแนน 

ตอนที่ 2 ด้านกระบวนการ เป็นแบบอัตนัย ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์
ค าถาม และเขียนค าตอบของวิธีการจัดการในสถานการณ์ที่เหมาะสม ข้อค าถามมีจ านวน 10 ข้อ คือ 
ข้อ 11-20 เกณฑ์การให้คะแนน จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 4=เหมาะสมมาก , 3=เหมาะสมปาน
กลาง, 2=เหมาะสมน้อย และ 1=เหมาะสมน้อยที่สุดหรือไม่เหมาะสม 

ตอนที่ 3 ด้านเจตคติ เป็นแบบวัดเจตคติ ให้นักเรียนอ่านข้อความในแต่ละ
ข้อ แล้วพิจารณาเพ่ือตอบค าถาม โดยท าเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น ข้อค าถามมี
จ านวน 10 ข้อ คือข้อ 21-30 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อค าถามจะแบ่งออกเป็นค าถามเชิงบวกและ
ค าถามเชิงลบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 4=มากท่ีสุด, 3=มาก, 2=ปานกลาง และ 1=น้อย 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ โดยอาศัยค าอธิบาย
ค าตอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
ประยุกต์ร่วมกับแนวทางการวัดตามหลักจริยธรรม 

2.4 น าแบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ที่ได้
พัฒนาขึ้น ไปตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดฯ โดยการให้ค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 1 ท่าน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ จ านวน 1 ท่าน และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา จ านวน 1 ท่าน โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (Item 
Content Validity) เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การวัดย่อยในแต่ละข้อ ตาม
องค์ประกอบของความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการ
น าค่าดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) มาค านวณ และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่า ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการตรวจสอบ 
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สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกข้อค าถามที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ น าไปจัดท าเป็น
แบบทดสอบที่สมบูรณ์ จ านวน 30 ข้อ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมตามค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.5 น าแบบวัดฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และน าไปใช้เพื่อวัดประเมินผลความสามารถใน
การจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.6 น าผลคะแนนแบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
ที่ได้จากการทดลองใช้ (Try Out) มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดฯทั้งฉบับ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : 𝛼 ) 
ซึ่งมีเกณฑ์ว่าค่าความเที่ยงจะต้องมีตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป และเกณฑ์ค่าระดับความยาก (Level of Difficulty) 
ของข้อสอบแต่ละข้อ อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ท าการปรับปรุงข้อสอบในแต่ละข้อให้มีความเหมาะสม 

2.7 น าแบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ที่ผ่าน
เกณฑ์แล้ว จัดท าเป็นเครื่องมือแบบวัดฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ติดต่อสถานที่และขอความร่วมมือในการท าวิจัย แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือขอ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และคัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ จ านวน 25 คน 
 2. ปฐมนิเทศ แจ้งจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม ชี้แจงบทบาทของนักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจของนักเรียน และให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแก
ทางโลกไซเบอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามชุดกิจกรรมฯที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 12 กิจกรรม ช่วงหลังเลิกเรียน เวลา 15.30-17.00 น. ใช้เวลา
กิจกรรมละ 90 นาที จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมระยะเวลาในการท ากิจกรรมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 
โดยหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะมีการสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนครั้งละ 3 คน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินจัดกิจกรรมครบทั้ง 12 กิจกรรม ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเว้นระยะจากการท ากิจกรรมครั้งสุดท้าย 1 สัปดาห์ เพ่ือทดสอบ
ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 5. ผู้วิจัยน าผลการทดสอบแบบวัดความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลทาง
สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการด าเนินการ
วิจัย และน าไปอภิปรายผลการวิจัยต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 
 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ: วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลก
ไซเบอร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่า t  (t-test for dependent samples) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ: วิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทาง
โลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมฯ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 12 กิจกรรม โดยรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 แนวคิดและลักษณะส าคัญของชุดกิจกรรม: แนวคิดของชุดกิจกรรมนี้เป็นการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยน าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) มา
ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา (Character Education of 
Lickona) ซึ่งในแต่ละกิจกรรม นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมตามองค์ประกอบด้านการรู้เชิงจริยธรรม (Moral 
Knowing) ความรู้สึกเชิงจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Moral Action) ที่มี
ความสัมพันธ์กัน มาเชื่อมโยงกันเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน จนสามารถเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้ ลักษณะส าคัญของชุดกิจกรรมนี้ คือ (1) 
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมในทุกข้ันตอน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้กล้าคิด กล้าปฏิบัติ กล้าแสดงออก กล้าสื่อสาร เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน (2) เป็นกิจกรรมที่
เน้นกระบวนการกลุ่ม มีการจัดกลุ่มในการท ากิจกรรมให้กับนักเรียน ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม มีการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน มีจุดมุ่งหมายในการท างานกลุ่มร่วมกัน (3) เป็นกิจกรรมที่
เน้นทักษะชีวิต โดยการน าเรื่องราว หรือตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวที่นักเรียนอาจพบเจอได้จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน มาใช้ในการท ากิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา คิดตัดสินใจเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม (4) เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมีกิจกรรมที่น าสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นักเรียนได้สะท้อนความรู้สึกใน
มุมมองต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น (5) เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีงาม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ในสิ่งที่ดี อย่างสม่ าเสมอ จนเกิดความเคย
ชินกลายเป็นคุณลักษณะที่ดี สามารถที่จะแสดงออกในการจัดการรับมือกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแก
ทางโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 
  1.2 เนื้อหาสาระและโครงสร้างของชุดกิจกรรม: เนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมฯนี้ เป็นการ
จัดเนื้อหาสาระที่ค านึงถึงความยากง่าย เหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน ประกอบด้วย 
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การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะพฤติกรรม ประเภท ผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
ประเภทต่าง ๆ ของการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ แนวทางการรับมือจัดการ แนวทางการปูองกัน
ตนเอง การหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ลักษณะการกระท าความผิดตาม
กฎหมายการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท จริยธรรมในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ และการเป็นพลเมืองที่มีความฉลาดทางทางดิจิทัล 
โดยแต่ละกิจกรรมจะมีเนื้อหาสาระตามโครงสร้างของชุดกิจกรรมฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงชื่อกิจกรรมและเนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมฯ ทีใ่ช้ในงานวิจัย 
กิจกรรมท่ี ชื่อกิจกรรม เนื้อหาสาระ 

1 โลกไซเบอร์ดาบสองคม : พฤติกรรมการใช้
งานเทคโนโลยีการสื่อสารของเด็ก 

-ประโยชน์และโทษจากการใช้งาน พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

2 ความสนุกแค่ปลายนิ้ว : การกลั่นแกล้งรังแก
ทางโลกไซเบอร์ 

-ความหมาย ลักษณะพฤติกรรม ช่องทางและเครื่องมือที่ใช้ บทบาทของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 

3 ปล่อยผ่านหรือจัดการ? : แนวทางการรับมือ
และการปูองกันการกลั่นแกล้งรังแกทางโลก
ไซเบอร์ 

-ประเภท กรณีตัวอย่าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ทางด้านจิตใจและสังคม 
-แนวทางการรับมือจัดการ และการปูองกันตนเองจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลก
ไซเบอร์ที่เหมาะสม 

4 สงครามตัวอักษร : การใช้ความรุนแรงทาง
ภาษาบนโลกไซเบอร์ (Flaming) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการใช้ความรุนแรงทางภาษาบนโลกไซเบอร์ 
(Flaming) 

5 นักเลงคีย์บอร์ด : การข่มขู่คุกคามบนโลกไซ
เบอร์ (Harassment) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการข่มขู่คุกคามบนโลกไซเบอร์ (Harassment) 

6 ความสนุกที่ปลายนิ้ว : การหมิ่นประมาทบน
โลกไซเบอร์ (Denigration) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการหมิ่นประมาทบนโลกไซเบอร์ (Denigration) 

7 ความลับไม่มีในโลก : การปล่อยข้อมูลผู้อื่น
บนโลกไซเบอร์ (Outing) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการปล่อยข้อมูลผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ (Outing) 
 

8 วัยใส วัยคะนอง : การคุกคามทางเพศบน
โลกไซเบอร์ (Sexting) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการคุกคามทางเพศบนโลกไซเบอร์ (Sexting) 

9 สวมรอยออนไลน์ : การแอบอ้างผู้อื่นบนโลก
ไซเบอร์ (Impersonation) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการแอบอ้างผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ (Impersonation) 

10 ความมืดบนสังคมออนไลน์ : การขับออก
จากกลุ่มบนโลกไซเบอร์ (Exclusion) 

-ความหมาย ลักษณะ ตัวอย่างสถานการณ์ และแนวทางการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์ ประเภทการขับออกจากกลุ่มบนโลกไซเบอร์ (Exclusion) 

11 สิท ธิ์ เ ธ อ  สิ ทธิ์ ฉั น  เ ร า ไม่ ล้ า เ ส้ น กัน  : 
กฎหมายการกระท าผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 

-ความผิดตามกฎหมายการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 

12 เราคือพลเมืองแห่งอนาคต : การ เป็น
พลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล 

-ความหมายของความฉลาดทางดิจิทัล 
-องค์ประกอบของทักษะความเป็นพลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล (Digital 
Citizenship skills) 
-แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท ปลอดภัย และรับผิดชอบ 

  1.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม: ชุดกิจกรรมฯ นี้ แบ่งออกเป็น 12 กิจกรรม โดยผู้วิจัยได้
ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดองค์ประกอบที่จ าเป็นต้องมีในแต่ละแผนจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 9 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ชื่อกิจกรรม 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ (3) แนวคิด (4) เนื้อหา (5) เวลาที่ใช้ (6) สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ (7) กระบวนการด าเนินกิจกรรม (8) การวัดและประเมินผล และ (9) ภาคผนวก ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้พัฒนาองค์ประกอบในแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมฯ 
  1.4 จุดประสงค์และผลการเรียนรู้ของชุดกิจกรรม: ชุดกิจกรรมฯที่พัฒนาขึ้นนี้ มี
จุดประสงค์เ พ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
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(Cyberbullying Management) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ที 6 โดยสถาบัน DQ Institute ได้
ให้นิยามความหมายว่า “Ability to detect cyber-bullying situations and handle them 
wisely.” ซึ่งผู้วิจัยได้น านิยามความหมายดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนา โดยมีองค์ประกอบและผลการ
เรียนรู้ของชุดกิจกรรมฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและผลการเรียนรู้ของความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทาง
โลกไซเบอร์ 
ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Management Abilities) หมายถึง การที่
บุคคลประยุกต์น าเอาความรู้ ประสบการณ์ หรือจริยธรรม มาใช้ในการจัดการ แก้ไข ปูองกัน และรับมือเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ เพื่อตัดสินใจหาทางเลือกหรือทางออกของสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ ความหมาย ผลการเรียนรู ้
1) ด้านความรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 

ลักษณะพฤติกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ้นของ
แต่ละบุคคลจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ สามารถระบุสถานการณ์ที่มีลักษณะของ
การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ลักษณะพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร ์
2. ผู้เรียนสามารถระบุประเภทสถานการณ์ที่มี
ลักษณะของการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้ 

2) ด้านกระบวนการ นักเรียนสามารถจัดการ รับมือ แก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจในการหาทางเลือกหรือทางออกเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลก
ไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
แยกแยะพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึ ง
ประสงค์ในการใช้งานบนโลกไซเบอร์ 

3. ผู้เรียนสามารถจัดการกับสถานการณ์การกลั่น
แกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 
4. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางในการปูองกันการ
กลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ในการใช้งานบนโลกไซเบอร์ได้ 

3) ด้านเจตคต ิ นักเรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบของการ
กลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ มีความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกบนโลกไซเบอร์ 
และมีทัศนคติที่ต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นการกลั่น
แกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 

6. ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 
7. ผู้เรียนมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกกลั่น
แกล้งรงัแกบนโลกไซเบอร์ 
8. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นการ
กลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ 

  1.5 กระบวนการด าเนินกิจกรรม: ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนารูปแบบกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา (Character Education of 
Lickona) โดยแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นทบทวนประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดย
มีค าถามส ารวจทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเรียน จากนั้นจะมีการกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน โดยการใช้ค าถาม กิจกรรม หรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเรียนและน าเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นรับความรู้และข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้รับเนื้อหาในการ
เรียน ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียน ผ่านการใช้เทคนิค วิธี การ หรือสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้ค าถาม การท ากิจกรรม การศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
การศึกษาข้อมูลข่าวสารและกรณีตัวอย่าง การเล่นเกม การใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของเนื้อหาที่จะเรียน เกิดความสนใจ ติดตามเรื่องราว และอยากที่จะ
เรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวิเคราะห์และสร้างความรู้สึก เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับมา มาสะท้อนออกมาเป็นความรู้สึกของตนเอง โดยเน้นคุณธรรมด้านการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา การสร้างความรู้สึกร่วม ความมีเมตตา มีการใช้เทคนิคการตั้งค าถามแบบ R-C-A (Reflect=
สะท้อนความรู้สึก, Connect=เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม, Apply = ประยุกต์ใช้) ครูจะมีสถานการณ์
ตัวอย่าง แล้วตั้งค าถามเพ่ือเป็นตัวน าในการกระตุ้นความรู้สึกของนักเรียนรายบุคคล ซึ่งนักเรียน
อาจจะมีความรู้สึกต่อข้อมูลเดียวกันที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นครูจะให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน เพ่ือหาค าตอบที่เหมาะสมร่วมกัน แล้วน าเสนอ
ความรู้สึกหรือเรื่องราวที่ได้ศึกษาต่อสมาชิกในห้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตัดสินใจและจัดการสถานการณ์ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้เผชิญ
กับสถานการณ์ปัญหา เพ่ือที่จะตัดสินใจ แก้ไข รับมือจัดการ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม มอบหมายสถานการณ์ปัญหาให้แต่ละ
กลุ่มได้ตัดสินใจและจัดการแก้ไข หาทางออกของสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ให้นักเรียนได้พูดคุยกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกระหว่างกัน มีการรวบรวมข้อมูล อภิปรายหาค าตอบ เพ่ือให้ได้
ออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม จากนั้นจะมีการน าเสนอผลการท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ อภิปรายผลการศึกษา มีการ
ยกตัวอย่างหรือจัดประสบการณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์มากท่ีสุด จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันหาแนวทางการจัดการต่อสถานการณ์ที่เหมาะสม 
และลงข้อสรุปเป็นแนวคิดของห้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้และประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากบทเรียน สรุปเป็นความคิดรวบยอด สรุปข้อคิดที่ได้จากบทเรียน 
ความรู้สึกต่อการเรียน แลกเปลี่ยนซักถามอภิปรายสิ่งที่นักเรียนยังเกิดความสงสัยหรืออยากที่จะรู้  ครู
ใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้เชื่อมโยงและประยุกต์น าไปใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน ครูประเมินผลนักเรียนโดยการใช้ค าถามหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ครู
สอบถามทัศนคติของนักเรียนต่อสถานการณ์ในบทเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ครูอาจจัดแสดงผลงานการ
ท ากิจกรรมของนักเรียนหน้าห้องเรียน ให้นักเรียนจัดท าปูายความรู้ แผ่นพับให้ความรู้จากเนื้อหาที่
เรียน ความรู้สึกของนักเรียน แนวทางจัดการที่เหมาะสมต่อเนื้อหาที่เรียน เผยแพร่แก่ผู้อ่ืนในโรงเรียน 
หรือเผยแพร่ลงสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปต่อไป 
 ตอนที่ 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา 
โดยเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ดังตารางตอ่ไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่า t ของคะแนน
ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

ความสามารถในการจัดการการ
กลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร ์ คะแนนเต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

1.ผลคะแนนรวม      
ก่อนเรียน 30 23.78 2.44 

13.53 0.000* 
หลังเรียน 30 28.21 1.31 

2.แยกตามองค์ประกอบ      
1) ด้านความรู ้      

ก่อนเรียน 10 6.72 1.40 
13.00 0.000* 

หลังเรียน 10 9.32 0.75 
2) ด้านกระบวนการ      

ก่อนเรียน 10 8.66 0.82 
6.30 0.000* 

หลังเรียน 10 9.41 0.50 
3) ด้านเจตคต ิ      

ก่อนเรียน 10 8.40 0.69 
9.30 0.000* 

หลังเรียน 10 9.48 0.41 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ̅) = 23.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 2.44 
ส่วนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ̅) = 28.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.31 ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งเมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านกระบวนการ 3) 
ด้านเจตคติ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ 

การอภิปรายผลการศึกษา 
1. ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
ชุดกิจกรรมที่มีกระบวนการในการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นรับความรู้
และข้อมูล 3) ขั้นวิเคราะห์และสร้างความรู้สึก 4) ขั้นตัดสินใจและจัดการสถานการณ์ และ 5) ขั้นสรุปผล
การเรียนรู้และประเมินผล ซึ่งเป็นการน าเอาองค์ประกอบตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะของลิคโคนา (Character Education of Lickona) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้เชิงจริยธรรม 
(Moral Knowing) ความรู้สึกเชิงจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม   (Moral 
Action) ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มาออกแบบและพัฒนาเป็นรูปแบบในกระบวนการจัดกิจกรรม 
สอดคล้องกับวรนารถ โมลีเอรี (2550) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณะ
ศึกษาของลิคโคนา ได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักรู้เชิงจริยธรรม 2) การสร้างพลังความ
เป็นเลิศทางด้านความรับผิดชอบ 3) การฝึกปฏิบัติที่เน้นความรับผิดชอบเป็นฐาน 4) การสะท้อนการรู้คิด
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 5) การก าหนดคุณลักษณะความรับผิดชอบส่วนตน อันเป็นการน า
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องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน อีกทั้งชุดกิจกรรมยังเน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยทุกกิจกรรมจะมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ให้นักเรียนได้สะท้อนคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ในมุมมองต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ซึ่งการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะช่วยลดปัญหา
ของการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ สอดคล้องกับฤทัยชนนี สิทธิชัย (2560) ที่ได้ระบุถึงแนวทาง
ปูองกันและจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ว่าควรปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะท าให้มีความเป็นไปได้น้อยที่เยาวชนจะมีบทบาทเกเร 
และเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนดูหรือเห็นผู้อ่ืนถูกกลั่นแกล้งรังแกได้ นอกจากนี้ชุดกิจกรรมฯนี้ มีกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้เกิดความรู้ทั้งในด้านเนื้อหาสาระของกิจกรรม และความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ในการตัดสินจ าแนกแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม 
พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติกับผู้อ่ืน มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์โดยการลงมือปฏิบัติ ผ่านการเผชิญกับสถานการณ์ปัญหา ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาทางแก้ไขปัญหาจัดการกับสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยการปฏิบัติบน
พ้ืนฐานคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ในสิ่ง
ที่ดีอย่างสม่ าเสมอแล้ว ก็จะเกิดความเคยชินจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ดี สามารถที่จะแสดงออกใน
การจัดการรับมือกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล (2559) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างลักษณะนิสัยและแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การปฏิบัติ
กิจกรรมบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม เกิดจากการที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมพ้ืนฐานของสังคม ผู้เรียนจะพัฒนาคุณลักษณะที่ดีและแสดงออกโดยการปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของจริยธรรม มีการสะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมจน
กลายเป็นนิสัย 

2. ผลของความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ของนัก เรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนหนึ่งเพราะว่านักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์จากชุดกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เรียนเรื่องนี้จากในหลักสูตรฯของโรงเรียน โดยปกติ
นักเรียนก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน แต่ในบางครั้งนักเรียนไม่ทราบว่าพฤติกรรมการ
ใช้งานของนักเรียนนั้น เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนหรือไม่ หรือเมื่อ
เกิดปัญหาจากการใช้งานแล้ว ควรต้องจัดการปัญหาอย่างไร แต่เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ก็
เกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสม สิ่งใดไม่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
รวมทั้งสามารถระบุถึงแนวทางวิธีการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
เกศินี เพ็ชรรุ่ง (2556) ที่ได้ระบุว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีการจัดเตรียมกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผลที่ชัดเจน ท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อีกทั้งชุด
กิจกรรมนี้ยังมีการด าเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นหลัก นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์
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ปัญหาตัวอย่าง ที่อาจสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน มาฝึกให้นักเรียนได้แก้ไขจัดการสถานการณ์
อยู่เป็นประจ า การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนในกลุ่ม ท าให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กันในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านวิธีในการจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซ
เบอร์ ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการในการจัดการที่เหมือนและแตกต่างกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้สึก
ต่อสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งแต่ละคนอาจมีความรู้สึกที่เหมือนและแตกต่างกัน แต่ก็สามารถหลอม
รวมความคิดเห็นและความรู้สึกระหว่างกันให้กลายเป็นแนวคิดที่เหมาะสม นักเรียนมีความสนุกสนาน
ที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและช่วยกันเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มและทั้งชั้นเรียน 
สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2551) ที่ได้ระบุถึงการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มว่า เป็นการท างาน
ร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการด าเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่
ในการรับผิดชอบร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดขอบเขต
ของแนวคิดและการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่นักเรียนได้
ศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ นักเรียนจะได้เรียนรู้
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน ได้มีการสะท้อนความรู้สึก สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นกับเพ่ือน ท าให้นักเรียนมีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของบุคคลในมุมมองต่าง ๆ 
เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ ท าให้
นักเรียนไม่อยากที่จะกระท าการกลั่นแกล้งรังแกผู้ อ่ืน และสามารถที่จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เคยพบเจอ หรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับปิยพจน์ ตัณฑะผลิน (2559) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์โดยการ
สะท้อนคิดร่วมกันด้วยกรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิต
นักศึกษาครู พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมที่มีแนวโน้มเป็นการกลั่น
แกล้งทางอินเทอร์เน็ต ก่อนและหลังการท ากิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมฯนี้ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้ง
รังแกทางโลกไซเบอร์แก่นักเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนควรมีการศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ให้เข้าใจ 

เพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรมถ่ายทอดให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ชุดกิจกรรม อีกทั้งควรศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้การจั ด
กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินจัดกิจกรรมควรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติ ได้กล้าที่จะคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะสื่อสาร สร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่พร้อมจะรับฟังนักเรียน มีความเคารพซึ่งกันและกัน ความเข้าอกเข้าใจกัน ยกตัวอย่าง
สถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียน ให้เท่าทันต่อยุคสมัย และนักเรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน 
จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาได้ดี 
  



74                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)      
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแก

ทางโลกไซเบอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดท าเนื้อหาสาระ 
สถานการณ์ตัวอย่างที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เพ่ือเป็นการต่อยอด พัฒนาองค์ความรู้ 
กระบวนการ และเจตคติท่ีเหมาะสม ในการปูองกันและจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งรังแกทาง
โลกไซเบอร์ต่อไป 

2. ควรมีการจัดท าชุดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแก
ทางโลกไซเบอร์ ในรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน (Application) 
เพ่ือที่เด็กและเยาวชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) หมายถึง กระบวนการในการเลือกอย่างมีเปูาหมาย 

(S: Selection) การปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด (O: Optimization) และการทดแทน 
(C: Compensation) ที่บุคคลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้ด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข และน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย บทความนี้น าเสนอการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง 
การบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
การศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การเลือกท่ีจะอยู่ร่วมกับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมที่ตนพึงพอใจ ใช้
ประโยชน์จากการเลือกนั้นให้ได้อย่างเต็มที่ และอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ร่วมกับบุคคลหรือ
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งใจไว้  2) ด้านการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 
ศึกษาความสามารถในการเลือก วิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพ่ือปูองกันหรือลดความเครียดและความ
วิตกกังวลที่อาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิตตลอดจนแสวงหาวิธีการอ่ืน ๆ มาทดแทนตามความเหมาะสม 3) 
ด้านความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค ศึกษาการเลือกวิธีปฏิบัติตน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้น น าวิธีการที่เลือกนั้นมาปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และ
สามารถหาวิธีการปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาได้ตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ 
และ 4) ด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้  ศึกษาการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ใช้ความขยันหมั่นเพียร ความพยายามอย่างเต็มที่ และรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามเปูาหมาย ผู้นิพนธ์คาดว่าการบริหารจัดการชีวิตแนวเอส
โอซี (SOC) นักศึกษา ทั้งสี่ด้านนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
กลุ่มต่าง ๆ หรือพัฒนานักศึกษาให้ประสบความส าเร็จ พร้อมก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการชีวิต เอสโอซี นักศึกษา 
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Abstract 
This article elucidates the efficacy of the Selection, Optimization, and 

Compensation (SOC) life management, which proposes to comprehend how people 
manage their lives towards wellness and goal achievement.  In this study, presents a 
comprehensive review of SOC life management.  There are 4 components; 1) Adaptation 
with Others defines the behavior express as selection of person or environment, focusing 
on setting goal, acquisition of goal-relevant means and utilizing  alternative means to 
maintain a given level of function when specific goal-relevant means are no longer 
available, 2) Management of Stress and Anxiety defines the ability of selection; the 
means to control their mind in order to reduce stress and anxiety to protect themselves, 
and encompassing the new acquisition of compensatory means, 3) Struggle through 
Obstacles defines the selection of the ways of prevention and solving problems to 
perform for life, safety of property and adaption to any situations, and 4) Determination 
and Discipline in Learning defines the selection of appropriate learning methods with 
their potential and joining in activities where striving and applying is vital to reach goal-
relevant achievement. These four components of SOC life management of student can 
be utilized in researches concerning student problems or enhance the students 
successful in their present life span and proceed to competent adulthood in the future. 

Key words: Life Management, SOC, Student 

บทน า 
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นวัยที่อยู่ในช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้ โดยวัตถุประสงค์ของการ

จัดการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 5 นอกจากจะ
ระบุในวงเล็บหนึ่งว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชื่ยวชาญตามสาขาวิชาที่ตนถนัดแล้ว 
ยังระบุในวงเล็บสองว่าต้องพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) อย่างไรก็ตาม การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพัฒนานักศึกษาทุกคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

การบริหารจัดการชีวิต (Life management) เป็นวิทยาการที่มีพ้ืนฐานความคิดจากการพยายาม
หาค าตอบให้กับการใช้ชีวิตว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตและเราจะบริหารจัดการชีวิตอย่างไรเพ่ือให้
ไปถึงเปูาหมายและความส าเร็จตามที่เราต้องการ นับได้ว่าเป็นค าถามที่จะน าไปสู่การค้นหาตนเอง ทั้งนี้ 
ค าตอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป แต่ทุกคนจะต้องมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ความมุ่งหวังที่จะไปสู่
เปูาหมาย และสิ่งนี้จะเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองในช่วงระยะเวลาของชีวิต 
(Baltes & Baltes, 1990) การบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย เป็นช่วงวัย
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หนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากการด าเนินชีวิตในช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 
นักศึกษาจะต้องใช้การคิด วิเคราะห์ และทักษะหลายด้านเพ่ือค้นหาเปูาหมายของตนเองในอนาคต 

ดังนั้น จึงคาดหวังว่านักศึกษาที่มีกระบวนการบริหารจัดการชีวิตที่ดี ควบคู่กับการได้รับ
ประสบการณ์และวิชาความรู้จากการจัดการศึกษา จะช่วยส่งเสริมแนวทางในการด าเนินชีวิต และ
พัฒนาไปสู่วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาดังกล่าว พร้อมที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ 

กรอบแนวคิดของปัญหาการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษา 
ข้อมูลจากการส ารวจเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาและบริบทการใช้ชีวิตที่แท้จริงของ

นักศึกษา ด้วยการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 21 คน จากมหาวิทยาลัย
เอกชน 3 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี Focus Group พบว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของนักศึกษา มีระดับที่แตกต่างกัน และเกิดจากสาเหตุทั้งปัจจัยภายในของนักศึกษา และปัจจัยที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกประเด็นปัญหาได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน
การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนจากการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ร่วมกับเพ่ือน 
อาจารย์ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2) ปัญหาด้านการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล ที่เกิดจาก
สภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพส่วนบุคคล ความขัดแย้ง ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาส่วนตัวอ่ืน ๆ 3) ปัญหา
ด้านความสามารถในการเผชิญปัญหาอุปสรรค นักศึกษาที่ไม่มีการวางแผนเพ่ือปูองกันตัวเองและ
ทรัพย์สิน เช่น การเจ็บปุวย การเกิดอุบัติเหตุ การถูกล่อลวง จากมิจฉาชีพ หรือภัยสังคมต่าง ๆ ก็อาจเกิด
อันตราย ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย หรือมีการตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ 4) 
ปัญหาด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ เนื่องจากในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องมีความ
รับผิดชอบ ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม และสร้างวินัยในการเข้าเรียน นักศึกษาท่ีขาดการควบคุมตนเอง ไม่
แบ่งเวลาให้เหมาะสม ติดเกมส์ ติดสื่อ ก็อาจส่งผลให้การเรียนตกต่ าและพ้นสภาพนักศึกษาในที่สุด  

ผลการส ารวจดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพาพะงา จิตต์สวาสดิ์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-4 จ านวน 72 คน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้าน
ส่วนตัว ได้แก่ อายุ ลักษณะมุ่งอนาคต และบุคลิกภาพ 2) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้ปกครอง และการสนับสนุนด้านการเรยีนของผู้ปกครอง และ 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ลักษณะทางกายภาพในมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนิสิต กับอาจารย์ สัมพันธภาพระหว่างนิสิต
กับเพ่ือน และการเลียนแบบเพ่ือน งานวิจัยของ ธนิตา ชีรัตน์ (2554)  ศึกษาคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 368 คน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ เป็นความพึง
พอใจหรือความรู้สึกบวกต่อการด าเนินชีวิต ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และการให้บริการต่างๆ 2) 
ด้านสังคม เป็นความพึงพอใจหรือความรู้สึกบวกในการด าเนินชีวิต มีความสามารถในการปรับตัว ยอมรับ
ความสามารถและความส าคัญของผู้อ่ืน และการพัฒนาความรู้ความสามารถจากวิชาที่เรียน และ 3) ด้าน
จิตวิทยา เป็นความพึงพอใจหรือความรู้สึกบวกในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในตนเอง 
ความสามารถในการตัดสินใจตนเอง ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และทักษะการควบคุมอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม ส่วนงานวิจัยของธัญญารัตน์ จันทรเสนา (2555)  ศึกษาความเครียดของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 358 คน โดยแบ่งความเครียดเป็น 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านการจัดการการเรียนการสอน  2) ด้านทักษะในการเรียน 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
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และ 4) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และงานวิจัยของสุริยัน อ้นทองทิม และคณะ (2560) ศึกษาการ
ปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ภายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย รวม 30 
คน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พบว่านักศึกษามีปัญหาการปรับตัวด้านการ
เรียน ด้านผู้สอน ด้านกลุ่มเพ่ือน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกิจกรรม โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

สรุปได้ว่า กรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษา ควรศึกษาให้
ครอบคลุมปัญหาทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1) การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 2) การจัดการความเครียดและ
ความวิตกกังวล 3) ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค และ 4) ความมุ่งม่ันและมีวินัยในการเรียนรู้  

แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC)  
โมเดล SOC ได้รับการพัฒนาตั้งแตป่ี1990 เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการจัดการ พัฒนาการ

ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยของชีวิตมนุษย์ โดยผ่านการวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่พัฒนาการทาง
ความคิด จนน าไปสู่ระดับมหภาค ได้แก่พัฒนาการทางสังคม โมเดล SOC มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
จิตวิทยาผู้สูงอายุ (Psychology of Aging) และทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการตามช่วงวัย (Life Span 
Psychology) ประกอบด้วยการเลือก (Selection) การใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimization) และการ
ทดแทน (Compensation) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Freund & Baltes, 2002) 

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงปฏิบัติการของโมเดล SOC: Selection, Optimization และ Compensation 
การเลือก 

(Selection) 
การใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimization) การทดแทน 

(Compensation) 
1. การเลือกท่ีเป็นไปได้ 
-ตั้งเปูาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 
-จัดล าดับขั้นตอนไปสู่เปูาหมาย 
-บริบทของเปูาหมาย 
-พันธะสัญญาตามเปูาหมาย 
2. การเลือกท่ีเป็นไปไม่ได้ 
-เน้นเปูาหมายท่ีส าคัญท่ีสุด 
-จัดล าดับขั้นตอนใหม่ 
-ปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 
-ค้นหาเปูาหมายใหม่ 

1. มุ่งมั่น ตั้งใจต่อเปูาหมาย 
2. จัดกลุ่มตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
3. ยืนหยัดในแนวทางที่เลือก 
4. แสวงหาทักษะ/ทรัพยากรใหม่ ๆ 
5. ฝึกฝนทักษะให้ช านาญ 
6. จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม  
(ความพยายาม, เวลา) 
7. ท าตามตัวแบบท่ีประสบความส าเร็จ 

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการ 
2. ขอความช่วยเหลือจากภายนอกหรือ
บุคคลอื่น  
3. ใช้วิธีการบ าบัด 
4. แสวงหาทักษะ/ทรัพยากรใหม่ๆ 
5. น าทักษะ/ทรัพยากรที่ยังไม่เคยใช้มา
ปฏิบัติ 
6. เปล่ียนวิธีการจัดสรรทรัพยากร (ความ
พยายาม, เวลา) 
7. ท าตามตัวแบบท่ีเคยเปลี่ยนวิธีการแล้ว
ประสบความส าเร็จ 
8. ละท้ิงการใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอื่นๆ 

ที่มา : Freund & Baltes (2002) 
Note. : Life-management strategies of selection, optimizations and Compensation : 
Measurement by self-report and construct validity, “by A.M. Freund and P.B. Baltes, 
2002, Journal of personality and social psychology, 82 (4), p.642. 

จากตารางที่ 1 Freund & Baltes (2002) สรุปลักษณะเฉพาะของการเลือก (Selection) 
การใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimization) และการทดแทน (Compensation) ไว้ ดังนี้ 
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การเลือก (Selection) หมายถึง การตั้งเปูาหมายในชีวิต การก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
เป็นไปได้ของทางเลือกในเปูาหมายนั้น ตามความเหมาะสม โอกาสและข้อจ ากัด ในช่วงวัยต่าง ๆ ของ
ชีวิต การเลือกจึงน าไปสู่การพัฒนาเพราะเป็นตัวชี้น าไปสู่เปูาหมายส่วนบุคคลและการบริหารจัดการ
พฤติกรรม การเลือกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) การเลือกที่เป็นไปได้ (Elective Selection: ES) 
มีการตั้งเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง  มีล าดับขั้นตอนที่จะน าไปสู่เปูาหมายนั้น ค านึงถึงบริบทต่างๆ และ
มีความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาต่อเปูาหมาย 2) การเลือกที่เป็นไปไม่ได้ (Loss-base Selection: LBS) 
จากความสูญเสียในเปูาหมายและวิธีการเดิม บุคคลนั้นก็จะมีการปรับโครงสร้างในการจัดระบบ
เปูาหมายใหม่ โดยเน้นเปูาหมายที่ส าคัญที่สุด จัดล าดับขั้นตอนใหม่และปรับเปลี่ยนมาตรฐานที่จะท า
ให้บรรลุเปูาหมายนั้นได้ง่ายขึ้น การเลือกทั้งสองรูปแบบดังกล่าวจึงมีลักษณะของการเลือกที่ตรงกัน
ข้ามในมุมมองของการท าหน้าที่ อย่างไรก็ตามการตั้งเปูาหมายควรก าหนดไว้ให้เหมาะสม ตาม
ศักยภาพของตนเอง ไม่สูงหรือต่ าเกินไป ในแต่ละช่วงชีวิต 

การใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimization) เป็นผลต่อเนื่องจากการเลือก และการก าหนดเปูาหมาย
ที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานของลักษณะส่วนบุคคลและสังคมวัฒนธรรม  เมื่อมีการตั้งเปูาหมายที่เหมาะสม จะ
สร้างแรงผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้เปูาหมายนั้นประสบความส าเร็จ โดยมีลักษณะที่
ส าคัญคือ 1) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ท าตามแผนที่วางไว้ให้ส าเร็จ 2) จัดกลุ่มตามโอกาสที่เหมาะสม 3) การใช้
ความเพียรพยายามและยืนหยัดในแนวทางที่เลือก 4) แสวงหาทักษะ/ทรัพยากรใหม่ ๆ 5) การฝึกฝน
ทักษะจนช านาญ 6) การจัดสรรทรัพยากร ทั้งความพยายามและเวลา 7) การปฏิบัติตามผู้อ่ืนหรือตัว
แบบที่ประสบความส าเร็จมาก่อน  

การทดแทน (Compensation) หมายถึง  การรักษาไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ และเปูาหมาย โดย
การหาวิธีการใหม่ เมื่อวิธีการเดิมที่น าไปสู่เปูาหมายเผชิญกับความล้มเหลว ท าให้เกิดการสูญเสีย
ชั่วคราวหรือถาวร การทดแทนจึงเป็นวิธีการเช่นเดียวกับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดแต่
เป็นวิธีทางเลือก โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ 1) มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ  2) การขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอกหรือบุคคลอื่น 3) ใช้วิธีการบ าบัดทดแทน 4) แสวงหาทักษะ/ทรัพยากรใหม่ๆ 5) น าทักษะ/
ทรัพยากรที่ยังไม่เคยใช้มาปฏิบัติ 6) เปลี่ยนวิธีการจัดสรรทรัพยากรความพยายามและเวลาใหม่ และ7) 
ท าตามตัวแบบที่เคยเปลี่ยนวิธีการแล้วประสบความส าเร็จ ในสภาวะที่สูญเสีย  การทดแทนเป็นส่วนที่
ส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลรู้จักพิจารณาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง  และก าหนดวิธีการใหม่ที่จะ
ท าให้บรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการ  การทดแทนจึงเป็นมากกว่าการปรับตัว แต่เป็นกระบวนการชดเชย
หรือกระบวนการหาสิ่งทดแทนนั่นเอง  

กระบวนการของโมเดล SOC เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยการบริหาร
จัดการชีวิตของบุคคลในช่วงวัยต่างๆอย่างกว้างขวาง และพบว่าเป็นกระบวนการที่ควบคุมพัฒนาการ 
ช่วยเหลือบุคคลในการปรับตัว ก าหนดทิศทางของเปูาหมายให้พัฒนาไปสู่ความส าเร็จ และลดการ
สูญเสียหรือผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตได้  ตัวอย่างเช่น Freund & Baltes (2002) ศึกษา
กลยุทธ์การบริหารจัดการชีวิตด้วย SOC ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 14-87 ปี จ านวน 218 คน 
และอายุระหว่าง 18-89 ปี จ านวน 181 คน พบว่าการบริหารจัดการชีวิตมีความสัมพันธ์กับอายุ และ
บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไปตามช่วงวัย ในกลุ่มวัยรุ่นมีการศึกษาการควบคุมที่บูรณาการ
เอสโอซี (SOC) ในพฤติกรรมต่างๆและสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่นการศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม
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ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นมากกว่า 700 คน อายุ 17-18 ปี ที่มาจากอินเดีย อิตาลี 
ฮังการี สวีเดน และเยเมน ที่มีทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน พบว่ามีการใช้ปัจจัยในการ
แก้ไขปัญหาแตกต่างกัน (Olah, 1995 cited in Lerner R. M. et al. 2001) 

ดังนั้น การน ากระบวนการของโมเดล SOC มาศึกษาร่วมกับการบริหารจัดการชีวิตตามกรอบ
แนวคิด 4 ด้าน เพ่ือก าหนดเป็นตัวแปรการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาที่
ประกอบด้วย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 
ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค และความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ โดยแต่ละด้านมีขั้นตอน
การเลือก (Selection) การใช้ประโยชน์สูงสุด (Optimization) และการทดแทน (Compensation) 
จะเป็นการศึกษาการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาได้สมบูรณ์มากขึ้น  

การประเมินการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC)  
Baltes et al. (1999) ได้สร้างแบบสอบถามการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ในการศึกษา

บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 14-87  ปี โดยวิธีการรายงานตนเอง (self-report approach) แต่ละด้าน
ได้แก่ การเลือกที่เป็นไปได้ (ES) การเลือกที่เป็นไปไม่ได้ (LBS) การใช้ประโยชน์สูงสุด (O) และการทดแทน 
(C) ด้านละ 12 ข้อ รวม 48 ข้อ แต่ละข้อมีข้อความให้เลือกตอบ 2 ข้อ ต่อมาในปี 2002 Freund & Baltes 
ท าการทดสอบซ้ าเพ่ือยืนยันผลความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดการบริหารจัดการชีวิตด้วย
การรายงานตนเองของ Baltes et al. (1999) โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ 
1 มีอายุระหว่าง 14-87 ปี แต่ใช้แบบวัดเพียง 3 ด้าน ได้แก่ การเลือกที่เป็นไปได้ (ES) การใช้ประโยชน์
สูงสุด (O) และการทดแทน (C) ไม่มีการเลือกที่เป็นไปไม่ได้ (LBS) ได้ค่า Chi-square=6.95, p=.03, 
RMSEA=.030, GFI=.99, AGFI=.96 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 จ านวน 218 คน และอายุระหว่าง 18-89 ปี 
จ านวน 181 คน ใช้แบบวัดทั้ง 4 ด้าน ได้ค่า Chi-square=19.79, p=.14, RMSEA=.048, GFI=.97, AGFI=.93 
ผลการศึกษายอมรับได้ทั้ง 2 ชุด และพบว่ากลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง 43-67 ปี แสดงออกถึง SOC สูง
กว่ากลุ่มวัยรุ่น และวัยผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้อค าถามเน้นด้านการท างานเป็นส่วนใหญ่ 

Geldhof et al. (2015) มีความเห็นว่าผลการวิจัยที่พบความแตกต่างในช่วงอายุดังกล่าว 
อาจเกิดจากวิธีการวัดเนื่องจากแนวคิดและการวัดการควบคุมตนเองตามรูปแบบ การเลือก การใช้
ประโยชน์สูงสุด และการทดแทน (SOC) ในช่วงวัยที่ต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างกัน จึงได้ศึกษา
โครงสร้าง ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง ของวิธีการวัดที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น โดย
เปรียบเทียบวิธีการวัดแบบบังคับเลือก (Forced-choice) ตามรูปแบบเดิมของ Freund & Baltes 
(2002) กับวิธีการวัดแบบลิเคิร์ท (Likert-type) ที่สร้างขึ้นใหม่ มีระดับความคิดเห็นต่อข้อความที่ชี้วัด
ปัจจัยต่างๆ ให้เลือกตอบอยู่ระหว่าง 1 น้อยที่สุด ถึง 5 มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นตอนปลายที่
เข้าร่วมโครงการศึกษา 4 H การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก จ านวน 578 คน มีอายุเฉลี่ย 20.11 ปี จาก
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงโครงสร้างพบว่ารูปแบบการวัดทั้งสองวิธีมีความเชื่อมั่ นคล้ายคลึงกัน แม้ว่า
ความเที่ยงตรงของแบบวัดบังคับเลือก จะมีเกณฑ์ต่ ากว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามรูปแบบการวัดทั้งสอง
วิธีมีความสัมพันธ์กัน จึงสรุปได้ว่าวิธีการวัดทั้งสองรูปแบบนั้นเป็นที่ยอมรับได้ แต่การเลือกใช้อาจ
ขึ้นอยู่กับตัวอย่างปัญหา การวางแผนวิธีวิเคราะห์ปัญหา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และความเป็นอิสระของ
แต่ละกลุ่ม จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต  
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ต่อมา Moghimi et al. (2020) ศึกษาการใช้รูปแบบ การเลือก การใช้ประโยชน์สูงสุด และการ
ทดแทน (SOC) ในการอธิบายความพึงพอใจในการศึกษาและผลการเรียนของนักศึกษาผ่านความเชื่อใน
การรับรู้ความสามารถของตนเองที่สูงขึ้น โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จ านวน 366 คน ที่ยินยอมจะแสดงผลการเรียนเมื่อได้รับเกรด 
นักศึกษาจะตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการควบคุมตนเอง ความเชื่อในการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความพึงพอใจในการเรียน และการศึกษาส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลผลการเรียน
ภายหลังสิ้นภาคการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคงเหลือจ านวน 242 คน เนื่องจาก 124 คน ไม่สามารถแสดงผล
การเรียนได้ แบบสอบถาม SOC ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้น าข้อความพ้ืนฐานด้านละ 12 ข้อ จากแบบสอบถาม
ทั่วไปของ Baltes et al. (1999)แต่น ามาปรับปรุง โดยเพ่ิมค าว่า “ในช่วงเวลาการศึกษาของฉัน” ในตอน
เริ่มต้นของทุกข้อความ ตัวอย่างข้อความด้านการเลือก ได้แก่ “ในช่วงเวลาการศึกษาของฉัน ฉันใช้พลัง
ทั้งหมดมุ่งไปที่เปูาหมายเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น” แบบสอบถามด้านการเลือกนี้มีค่าความเชื่อมั่นสัมประ
สิทธ์แอลฟุาเท่ากับ .71 และ .76 ในการศึกษาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามล าดับ ตัวอย่างข้อความด้านการ
ใช้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ “ในช่วงเวลาการศึกษาของฉัน ฉันด าเนินการในสิ่งที่วางแผนไว้จนกว่ามันจะ
บรรลุความส าเร็จ” แบบสอบถามด้านการใช้ประโยชน์สูงสุดมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์แอลฟุา
เท่ากับ .76 และ .74 ในการศึกษาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามล าดับ และตัวอย่างข้อความด้านการทดแทน 
ได้แก่ “ในช่วงเวลาการศึกษาของฉัน เมื่อวิธีการบางอย่างไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ฉันจะพยายามหา
วิธีการอ่ืนเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จเหมือนวิธีการเดิม” แบบสอบถามด้านการทดแทนนี้มีค่าความเชื่อมั่นสัม
ประสิทธ์แอลฟุาเท่ากับ .57 และ .60 ในการศึกษาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามล าดับ ในการวิจัยนี้ยัง
ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูล ควรแยกวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละองค์ประกอบของเอสโอซี SOC จะท าให้ได้
ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากกว่าการวิเคราะห์โดยรวม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแบบสอบถามพ้ืนฐานดังกล่าวจะมีคุณภาพสูงและใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่
จากรายงานความก้าวหน้าของจิตวิทยาตามช่วงวัย Li & Freund (2005) ได้เขียนบทความที่เน้น
การศึกษาด้านชีววัฒนธรรม และอิทธิพลส่วนบุคคล โดยสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าบุคคลที่มีอายุ 
และสภาพแวดล้อมแตกต่างกันส่งผลต่อการปรับใช้กระบวนการของโมเดล SOC ในการพัฒนาความส าเร็จ
ในชีวิต ความคิด การปรับตัวและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตแตกต่างกัน และเสนอแนะว่าการวิจัยใน
อนาคต ควรเชื่อมโยงวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และพัฒนาการตาม
ช่วงอายุให้มากขึ้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดลักษณะการบริหารจัดการชีวิต
แนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษา ควรใช้การวัดและประเมินแบบรูบริค (Rubric Scale) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่คาดหวัง 3-5 ระดับ โดยมีรายละเอียดและค าอธิบายแตกต่างกันในแต่ละ
องค์ประกอบ สะท้อนระดับการยอมรับหรือไม่ยอมรับ ตามสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือให้ตรงกับเปูาหมายหรือสิ่งที่ต้องการประเมิน ปัจจุบันการวัดแบบรูบริค ถูกน าไปใช้ในการประเมิน
การเรียนการสอน เนื่องจากมีความยุติธรรมและโปร่งใส สามารถวางเปูาหมายและวิเคราะห์งานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้ นอกจากนั้นยังมีการน าใช้ในการศึกษาวิจัยด้านอ่ืน ๆ ที่เน้นประสิทธิภาพด้วย 
(Chowdhury, 2019) สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการสร้างเครื่องมือวัดแบบรูบริค ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมิน 
ค าจ ากัดความ และการให้คะแนนอย่างมีคุณภาพ 2) การออกแบบของแต่ละองค์ประกอบของตัวแปร 
ต้องมีความแตกต่างกันชัดเจนอย่างชัดเจน และ 3) การรวบรวมแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกัน  
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ดังนั้น ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาแบบ
รูบริค ได้แก่ การก าหนดนิยามของการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ 
1) ด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน หมายถึง การเลือกที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมที่ตน
พึงพอใจ ใช้ประโยชน์จากการเลือกนั้นให้ได้อย่างเต็มที่ และอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ร่วมกับบุคคล
หรือสภาพแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งใจไว้ 2) ด้านการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 
หมายถึง การเลือก วิธีการควบคุมอารมณของตนเอง เพ่ือปูองกันหรือลดความเครียดและความวิตกกังวลที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจนแสวงหาวิธีการอ่ืนๆมาทดแทนตามความเหมาะสม 3) ด้าน
ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค หมายถึง การเลือกวิธีปฏิบัติตน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้น น าวิธีการที่เลือกนั้นมาปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และ
สามารถหาวิธีการปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาได้ตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ 
และ 4) ด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ หมายถึง การเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ความขยันหมั่นเพียร ความพยายามอย่างเต็มที่ และรู้จักปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามเปูาหมาย การออกแบบข้อค าถามโดยสร้างจาก
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบค าตอบที่สะท้อนว่านักศึกษามีการเลือก (Selection) ในระดับใด มี
การใช้ประโยชน์สูงสุด (Selection) ในระดับใด และมีการทดแทน (Compensation) ในระดับใด โดยแต่ละ
ข้อมีเกณฑ์คะแนน 3 ระดับ ให้เลือกตอบ การวัดในลักษณะดังกล่าวนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ประเมินการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC)  ของนักศึกษากลุ่มต่างๆในบริบทที่แตกต่างกัน ให้ได้ผล
ที่ชัดเจนมากขึ้น และผลที่ได้นั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

บทสรุป 
การบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษา เกิดจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์และ

ผลการวิจัยสรุปเป็นลักษณะการบริหารจัดการชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ
ความเครียดและความวิตกกังวล ความสามารถในการฟันฝุาอุปสรรค และความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ 
เมื่อน ามาใช้ร่วมกับโมเดล SOC ได้แก่ การเลือก (S: Selection) การใช้ประโยชน์สูงสุด (O: Optimization) และ
การทดแทน (C: Compensation) จึงนับว่าเป็นแนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาที่
ครอบคลุม ทั้งพฤติกรรม สภาพจิตใจภายในส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องมากที่สุด 
นอกจากนั้น แนวทางการวัดและประเมินแบบรูบริค (Rubric Scale) ที่ออกแบบตามสถานการณ์อย่างเฉพาะเจาะจง 
และประเมินการแสดงออกตามเกณฑ์ที่คาดหวัง 3-5 ระดับ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยกับนักศึกษากลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาที่ผลการเรียนต่ า นักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น โดยคาดว่าผลการ
ศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม หรือน าไปใช้พัฒนานักศึกษาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาสามารถบริหารจัดการชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้ว 
ก็จะประสบความส าเร็จและก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการศึกษา
การบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ในนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีหลักและวิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยา 3 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีการรู้คิด 
ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ เป็นการเรียนรู้ของกระบวนการทางปัญญาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงาน ให้
ประสบความส าเร็จ และมีแนวคิดที่ส าคัญ คือ มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มุ่งเน้นให้เกิดความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างจริงจัง เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมอง
ระดับสูง คือ การคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ เป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งหมด ด้วย
การฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาจากประสบการณ์เดิมจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ
จนกระทั่ง สามารถสร้างความรู้เป็นประสบการณ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มีแนวคิดที่ส าคัญคือ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมในการ
ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดการสะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ และ 3) การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญ คือ เป็นแผนงานวิธีการที่เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในการหา
ทางเลือกท่ีดีที่สุด ที่จะท าให้การท างานส าเร็จตามเปูาหมาย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นคือ 1) 
ขั้นเริ่มต้น 2) ขั้นด าเนินการ 3) ขั้นสรุปผล และ 4) ขั้นการประเมินผล  

ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้, จิตวิทยาการรู้คิด, การเรียนรู้เชิงประสบการณ์, การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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Abstract 
A learning model on cognitive psychology, experiential learning, and cognitive 

strategy consists of principles and methods of psychological concepts relating to 3 
theories: 1) cognitive psychology with main principles in learning style of intellectual 
process leading to successful implementation emphasizing on capability to build 
intellect from existing knowledge and new knowledge to generate thoughts, 
enthusiasm, learning responsibility conscientiously, and cognitive process that causes 
expression behavior including the work of a high level of brain namely thinking, 
problem solving, decision making, efficient work planning and focus on work with 
concentration on event planning and work evaluation toward definite goals; 2) 
experiential learning with main principles in learning from entire experiences, 
exchange of experiences by practicing problem solving from previous experiences 
towards effective creation of new experiences, the main concepts focus on building 
new learning from previous experiences to real practices, learning by review of 
existing knowledge to reflect, consider reasonably and apply to work effectively 
including exchange of experiences and judgment in applying learning to practice; and 
3) cognitive strategy with main principles in methodological planning from cognitive 
ability of a person to select best alternative to successfully achieve target. The 
model presents 4 steps of procedures in terms of 1) start stage, 2) implementation 
stage, 3) conclusion stage, and 4) evaluation stage. 

Key words:  Learning model, Cognitive learning, Experiential learning,  
Cognitive strategy 

บทน า 
การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาการท างาน เป็นสิ่งที่ต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าว

ทันความเจริญของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยที่บุคคล
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ที่กว้างขวาง ถูกต้องและทันสมัย ทั้งทางทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ 
ส่วนการพัฒนาการท างานนั้น ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาตนเอง กล่าวคือการจะพัฒนาการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จต้องมีหลักคิด และหลักปฏิบัติประกอบกัน หลักประการแรกคือ หลัก
ความคิด ซึ่งการท าความคิดให้กระจ่างจะเป็นเครื่องช่วยให้ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง เนื่องจากการมี
ความคิดท่ีใช้พิจารณาการใช้ความรู้ให้ถูกต้องย่อมท างานได้ผลถูกต้องด้วยเช่นกัน ส่วนหลักการที่สอง
คือ หลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่น าเอาความรู้ที่มีแบบแผน วิธีการ และความถูกต้องอันเป็น
พ้ืนฐานจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่
ที่ ความส าเร็จของงานและแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาวการณ์การแข่งขันใน
ปัจจุบันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่องค์กรมีบุคลากรที่มี
การพัฒนาทั้งตนเอง และพัฒนาการท างานอยู่เสมอจะมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ และ
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เพ่ือให้มั่นใจว่าการแข่งขันสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน องค์กรจ าเป็นต้องพร้อมรับการ
ปรับตัวดังกล่าว จึงเป็นความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่การพัฒนาบุคลากรที่นับว่าเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดขององค์กรให้มีการพัฒนาทั้งตนเอง และพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการ
พัฒนาดังกล่าวสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และ
การคิดเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่อไป  

1. รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา  
1.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างมั่นคงและ
ถาวร (ไพบูลย์ เทวรักษ์, 2540: 10)  

 Keefe (1979a: 4) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ความคิดและ
ความรู้สึกที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนค่อนข้างคงที่ 

 Bower & Hilgard (1981: 11) อธิบายว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้กระท าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อันมีเหตุผลมาจากการใช้ประสบการณ์ซ้ า ๆ 
ในสถานการณ์นั้น ๆ ของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม 

Smith & Renzulli (1984: 45) ได้อธิบายว่า รูปแบบการเรียนรู้ เป็นลักษณะของยุทธศาสตร์
ทางการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบใช้ในการเรียน 

Felder (1993: 289) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะและวิธีการที่ผู้เรียนแต่
ละคนใช้ในการเรียนรู้ การคิดหรือการแก้ปัญหาซึ่งสังเกตได้จากวิธีการรับและการจัดกระท าข้อมูล 

Riding & Rayner (1998: 74) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการที่ผู้เรียนใช้การ
จัดการหรือการตอบสนองในการท ากิจกรรมการเรียน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และงานใน
ขณะนั้น ๆ ประกอบด้วย รูปแบบการคิด และกลยุทธ์การเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2560: 3-4) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง สภาพหรือลักษณะของ
การจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนเข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้น
เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง กรอบแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตาม
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและเทคนิค โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

1.2 รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นโครงสร้างที่มีหลักการและวิธีการตามแนวคิดทาง

จิตวิทยาในการเรียนรู้ ที่ใช้ในการตอบสนองต่อกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการรับรู้ 
การคิดเพ่ือน าไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
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 วรรณี ลิมอักษร (2551: 2-3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา 
กระบวนการทางความคิด และโครงสร้างของความรู้ที่ เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน ตลอดจนการจัด 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เหมาะสม การเรียนรู้ทางจิตวิทยาสอดแทรกอยู่
ระหว่างการสอนกับการเรียนรู้ โดยประสบการณ์ ที่จัดให้นั้นจะส่งผลให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น มี การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นลักษณะการจัด
สถานการณ์ภายนอกไปกระตุ้น สนับสนุน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เกิดข้ึน 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2553: 1) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และ พัฒนาการของผู้เรียนในสภาพการเรียนการสอนหรือในชั้นเรียน 
เพ่ือค้นคิดทฤษฎีและหลักการที่จะน ามาช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาและ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

นุชลี อุปภัย (2556: 3) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกรอบในการเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นพ้ืนฐาน
ในการสร้างสรรค์การสอนให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ชาติชาย ม่วงปฐม (2557: 6) ให้ความหมายว่า โครงสร้างของการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ 
และแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีบทบาทส าคัญมากในการอธิบายการเรียนรู้ของคน  

สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีหลักการ วิธีการ 
และข้ันตอนในการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 

2. จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive learning) 
2.1 ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิด 
จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) เป็นทฤษฎีที่เน้นการศึกษาทางความคิดเกี่ยวกับ

การรับรู้ การตีความ และการเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจ าเพ่ือน าไปใช้ในการกระท าและการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

Schunk (2004: 225) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิดว่าหมายถึง วิธีการเรียนรู้ของ
ระบบปัญญาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมทางปัญญา ได้แก่ การเลือกและจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมในหน่วย
ความทรงจ า และการสร้างความหมายให้แก่ข้อมูลใหม่ที่ได้รับ  

Dalziel, Grismer & Thompson (2008: 2) ได้ให้ความหมาของจิตวิทยาการรู้คิด หมายถึง 
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีการที่สนับสนุนผู้เรียนสามารถควบคุม และน าการกระท าของตนให้
บรรลุเปูาหมายในการเรียนรู้หรือสามารถปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ ทางวิชาการ (academic tasks) ได้ส าเร็จ 

Tuckman & Monetti (2011: 285) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด 
หมายถึง กลวิธีที่เป็นระบบที่ผู้เรียนใช้ในการท าให้ข้อมูลมีความหมาย ประกอบด้วย การเข้ารหัส 
(coding) และเก็บรวบรวม (storing) ข้อมูลในหน่วยความทรงจ าระยะยาว รวมทั้งกระบวนการใน
การเรียกข้อมูลกลับคืน (retrieving) กระบวนการในการเลือกข้อมูล (selecting) การจัดการข้อมูล 
(organizing) และการผสมผสานข้อมูล (integrating) เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ  
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สุรางค์ โค้วตระกูล (2553: 197-198) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิด ว่าหมายถึง 
กระบวนการคิดทุกชนิดที่เริ่มตั้งแต่ความใส่ใจ (Attending) การรับรู้ (Perception) การระลึกได้หรือ
จ าได้ (Remembering) การคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การจินตนาการหรือการวาดภาพในใจ 
(Imaging) การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Anticipating) การ
ตัดสินใจ (Deciding) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

จุฑามาศ แหนจอน (2561: 5) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการรู้คิด ว่าหมายถึง กระบวนการ
ท างานของสมองด้านการรู้คิด ได้แก่ การรับรู้ ความสนใจจดจ่อ ภาษา ความจ า ความรู้ การจินตภาพ 
การคิดแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สรุปได้ว่าการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด เป็นการศึกษากระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับ การ
รับรู้ ความจ า การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ความสนใจ การรับรู้ ความจ า การคิด และตัดสินใจเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  

2.2 แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive theories) 
ทฤษฎีการรู้คิด เป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม ที่เน้นการรู้คิด เป็นกระบวนการทางสติปัญญา

ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเองโดยมีการรับข้อมูล รวมถึงการมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
การสร้างความสัมพันธ์และความหมายของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระท าและการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทฤษฎีที่ส าคัญในกลุ่มนี้ มีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Theory 
of Cognition Development) ของ Jean Piaget, Jerome S. Bruner และ Robert M. Gagne ทฤษฎี
สรรคนิยม (Constructivism) ของ Lev S. Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of 
Meaningful Verbal Learning) ของ David Ausubel (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556: 95) 

นักวิชาการกลุ่มจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) ได้อธิบายว่า สติปัญญานั้นเปลี่ยนแปลง
ไปตามการเจริญเติบโตของร่างกายและประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นตามวัย และเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กระท าต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าท าตามสิ่งแวดล้อม เพราะมนุษย์มีจิตอัจฉริยะ หรือปัญญาจากการท างานของสมอง
ชั้นสูงของมนุษย์ จึงท าให้มนุษย์สามารถจัดการกับข้อมูลที่เข้ามาในสมองและคิดสร้างเป็นผลผลิตในการ
ด ารงชีวิตหรือปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้ 

Winne (1985) สรุปว่า วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการรู้คิด คือ 1) เน้นการเข้าถึงความรู้และ
ภายในโครงสร้างทางจิต 2) มุ่งเน้นไปในแนวความคิดของผู้เรียน 3) กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลจะได้รับ
การจัดเก็บและเรียกใช้ตามสถานการณ์ที่จ าเป็น 4) มุ่งเน้นวิธีการที่แท้จริงขององค์ความรู้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

Shuell (1986) เสนอว่า วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาการรู้คิด คือ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจภายใน ค้นพบคุณค่าของความสามารถของ โดยสามารถน าทักษะต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่มาใช้เพ่ือ
บรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการ ดังนี้ 1) เน้นบทบาทในการปฏิบัติที่สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบได้ 2) การเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางความคิด เพ่ือในผู้เรียนน าไปสู่การตอบสนองและ 
กระบวนการคิด สร้างเปูาหมายและกลยุทธ์ของผู้เรียนได้ 

Shaw (1996: 175 -204) ได้กล่าวถึงแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิดว่า เป็นกระบวนการที่เน้นการ
สร้างความรู้หรือความคิด (Ideas) ด้วยการสร้างหรือท าบางสิ่งบางอย่างของผู้เรียนที่ไม่เป็นเพียงผู้รับ
ข้อมูลแต่เป็นผู้พยายามสร้างข้อมูลนั้นด้วยตนเอง ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีปัญญานิยมจึงให้
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ความส าคัญกับการทบทวนเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้และพยายามที่จะแสดงให้เห็น
ว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับนั้น ได้จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจากการสร้างหรือท าบางสิ่งบางอย่าง  
ท าให้เราได้ข้อค้นพบและพัฒนามาเป็นความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

Guzdial (1997) อธิบายถึงแนวคิดของจิตวิทยาการรู้คิด ว่าเป็นกระบวนการเน้นให้ผู้เรียน
ต้องใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจังและ
ประจักษ์ชัดว่าตนเองรู้เพียงพอแล้ว รวมทั้งสามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นเปูาซ้อมส าหรับการ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด  

Groome et al. (2014) ได้อธิบายแนวคิดของจิตวิทยาการรู้คิดไว้ว่า เป็นขั้นตอนของการ
ประมวลการรู้คิดทางปัญญา (Stage of Cognitive process) ประสาทสัมผัสการรับรู้ข้อมูล (Input) รับ
และวิเคราะห์เนื้อหาที่รับเข้ามา (Perception) น าไปสู่การเรียนรู้และการจ า (Learning and memory 
storage) และการเรียกความจ ากลับมาใช้ (Retrieval) เพ่ือน าไปสู่กระบวนการคิด (Thinking)  

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการประมวลผลการรู้คิดทางปัญญา 
ที่มา : An Introduction to Cognitive Psychology, by D. Groome et al., 2014,  

New York : Psychology Press.  

จุฑามาศ แหนจอน (2561: 63) ได้อธิบายแนวคิดของจิตวิทยาการรู้คิด เป็นการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่การรับรู้ (Perception) ความสนใจจดจ่อ (Attention) การเก็บรักษาความจ า 
(Memory) ผ่านจินตภาพ (Visual imagery) การเรียกคืนความจ าที่ได้เก็บไว้ในอดีตกลายเป็นความรู้และ
น าไปคิดแก้ปัญหา ให้เหตุผล และตัดสินใจ รวมทั้งการใช้ภาษาสื่อสารกับตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการรับรู้ต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า แปลความหมายข้อมูล 
และน าใช้ในกระบวนการคิดอ่ืน ๆ ต่อ ไป  

สรุปได้ว่า จิตวิทยาการรู้คิด มีแนวคิดจากทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) ซึ่งมุ่งเน้น
ให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มุ่งเน้นให้เกิดความคิด มีความ
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิ
ในการวางแผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อเปูาหมายที่ชัดเจน  

3. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
3.1 ความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาเรียนรู้

เพ่ือสร้างเป็นประสบการณ์ใหม่ โดยมีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ 



92                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)      
 

Kolb (1984) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 
เกิดข้ึนจากสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ 
 Burnard (1996) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง การเรียนรู้โดย
การกระท า การคิดทบทวนเกี่ยวกับการกระท า หรือการเรียนรู้โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือโดยการสังเกตผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิต การท างาน และการศึกษา 
 Beard & Wilson (2006) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง การเรียนรู้ 
ความเข้าใจอย่างชัดเจนลึกซึ้ง (insight) จากการผ่านกระบวนภายในตน (internalization) ทั้งที่รู้ตัวและ
ไม่รู้ตัว (conscious or unconscious) เป็นประสบการณ์ที่สร้างขึ้นจากพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมที่เคย
ได้รับหรือความรู้นั่นเอง  

สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรณ์ (2544: 39-40) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่า
หมายถึง การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการ
กระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ (Reflection) ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติ
ใหม ่ๆ หรือวิธีการคิด ใหม่ ๆ 

ภูธนวรรธน์ จันชูมี (2561: 77) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนามโนทัศน์แห่งตน เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมหรือการปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมผ่านการสะท้อนประสบการณ์ 
(Reflection) การคิดวิเคราะห์ และการสรุปเป็นความคิดรวบยอด (Abstract conceptualization) 
เพ่ือน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความผันแปรและพลวัตต่อการเรียนรู้ (Dynamic) ประสบการณ์ที่
สั่งสมมาเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของการเรียนรู้จากประสบการณ์และเป็นพ้ืนฐานที่เปิด
กว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ทิศนา แขมมณี (2562: 130) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ว่าหมายถึง การด าเนินการ
อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเปูาหมายโดยให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ (experience) ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิด
พิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทังผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ 
แล้วจึงน าความคิด หรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ จาก
การปฏิบัติจริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การสะท้อนคิด การพิจารณาอย่างมี
เหตุผล ให้ความหมายและสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นลักษณะบูรณาการแบบองค์รวม ที่มีแนวคิดในเรื่องประสบการณ์ 

การรับรู้ ความรู้ และพฤติกรรม ดังนั้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จึงเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่ง
รวมทั้งความรู้และทักษะที่ได้รับจากประสบการณ์จริงในชีวิต และจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

Kolb (1984: 45) ได้เสนอการเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดในตัวผู้เรียน
เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งของวงจรแห่งการเรียนรู้ก็ได้ แต่ต้อง
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ด าเนินการให้ครบวงจรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb เสนอได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง รายละเอียดของวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์มี ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างประสบการณ์ (Concrete Experience) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน 
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประสบการณ์จะน าไปสู่การรวบรวม
ความสามารถในการจัดการที่ยิ่งใหญ่ เป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าซึ่งประสบการณ์อาจจะมีผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ได้ทั้งการยอมรับและการปฏิเสธ  

2. ขั้นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) เป็นการเรียนรู้ที่ดี
ที่สุดโดยการให้ผู้เรียนได้มีการสะท้อนกลับ มีการไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้รับ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ หรือไม่เป็นประโยชน์  

3. ขั้นสร้างมโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็นการรวบรวม
ความรู้เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอ่ืน ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ในอดีตและความรู้ที่
ได้จากกระทา หรือได้รับมาก หรือการได้รับความรู้จากข้อมูล จากครูผู้สอน การสนทนาพูดคุย แล้วนา
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของตนเอง  

4. ขั้นทดลอง (Active Experimentation) เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ดีที่สุด คือการฝึก
ปฏิบัติจริง เป็นการทดลอง ฝึกปฏิบัติ และตรวจสอบ เพ่ือการลองผิดลองถูกเป็นการตรวจสอบ
แนวคิด หาความจริงในสถานที่แตกต่างกัน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง รวมถึงได้รู้จักการประยุกต์ใช้
ความรู้ และน าไปใช้ได้จริง 

Goh (1998: 49) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ว่ามีวงจรการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน โดยได้เสนอแนวคิดว่าในทุกรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จะมีกระบวนการพ้ืนฐาน 
จ านวน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การปฏิบัติ (Do) ไตร่ตรอง (Reflect) และการประยุกต์ใช้ (Apply) 
รายละเอียดวงจรกการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของ Esther Goh มี 5 ขั้นตอนประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสบการณ์ (Experience) เป็นการรับรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม หรืออาจเป็นการก าหนดประสบการณ์ใหม่ 

2. การแลกเปลี่ยน (Share) เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสังเกต การไตร่ตรอง 
และน าเสนอข้อมูล 

3. กระบวนการ (Process) เป็นการถกเถียงอภิปรายผลข้อมูล การค้นหาประสบการณ์ 
การวิเคราะห์และสะท้อนกลับข้อมูล 

4. การสรุปภาพรวม (Generalize) เป็นการสรุปภาพรวมและก าหนดเป็นประสบการณ์ใหม่ 
และทดสอบ ทดลองปฏิบัติจริง 

5. การประยุกต์ใช้ (Apply) เป็นการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เป็นการน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เกิด
จากการปฏิบัติจริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การสะท้อนคิด การพิจารณาอย่างมี
เหตุผล ให้ความหมายและสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) 
4.1 ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์   
การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการทางสมองในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา  และหาทางเลือก

ของการแก้ไขปัญหา โดยมีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
Potter (2005: 2) ได้อธิบายว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนด

แนวทางท่ีดีที่สุด ภายใต้สดภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมายที่ต้องการ มีลักษณะเป็นกระบวนการคิดที่
เกิดข้ึนเมื่อมีเปูาหมายที่ต้องการท าให้ส าเร็จ 

สุวิทย์ มูลค า (2548) ได้ให้ความหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่าหมายถึง ความสามารถทางการ
คิดประการหนึ่งของมนุษย์ในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพ่ือบรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการคิดเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด เกิดขึ้นเมื่อมีเปูาหมายบางอย่างที่
ต้องการท าให้ส าเร็จ การจะบรรลุเปูาหมายต้องมีการก าหนดทางเลือกที่คิดว่ามีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดโดยการวิเคราะห์และประเมินสถานะ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553: 18-19) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่าหมายถึง 
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา (problem solving) มีความสามารถในการวางแผน (planning) ที่ดี
ทีสุดและการตัดสินใจ (decision making) เลือกทางท่ีเหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเปูาหมาย
ที่ต้องการ โดยคนที่คิดเชิงกลยุทธ์ได้ดี จะสามารถหาทางเลือกที่ดีที่สุดมาใช้และบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ 

อุทัย ดุลยเกษม (2558) ได้ให้ความหมายการคิดเชิงกลยุทธ์ ว่าหมายถึง การคิดหาหนทางที่
จะท าให้การท างานส าเร็จตามเปูาหมายโดยเอาชนะอุปสรรค และข้อจ ากัดทั้งปวง   

สรุปได้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด 
ในการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  แก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4.2 แนวคิดการคิดเชิงกลยุทธ์ 
การคิดเชิงกลยุทธ์ ได้ประยุกต์น าทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) ที่ให้ความ ส าคัญ

ในการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนการ
รองรับ (Anticipating) การตัดสินใจ (Decision) การแก้ปัญหา (Problem solving) 

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) เป็นกระบวนการที่ฝึกคิดในการหาวิธีการหรือทาง เลือก
ที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและความไม่แน่นอน เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ นัก
บริหารที่ต้องการประสบความส าเร็จในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบันการเรียนรู้ในเรื่อง
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งแต่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบข้างนั้นก็ยังไม่อาจที่จะ
ท าให้ประสบความส าเร็จที่แท้จริง ทักษะความคิดที่ดีที่สุดส าหรับนักบริหารคงหนีไม่พ้นความคิดเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Thinking) เพ่ือท าให้ตนเองเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) ใช้ประกอบกับ
ความรู้ที่มี เพ่ือคิดหาทางแก้ไขปัญหา และหาแนวทางที่ดีที่สุด ส าหรับองค์กรต่อไป  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 86-87) ได้อธิบายลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
1. มีลักษณะเป็นกระบวนการ ความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการความคิด หรือ

เรียกว่าเป็น “ชุดความคิด” คือ คิดตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเปูาหมายไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือด าเนินการ 
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เริ่มจากการมีเปูาหมายบางอย่างที่ต้องการท าให้ส าเร็จ จากนั้นจึงหาวิธีด าเนินการไปสู่เปูาหมาย โดยมี
การวางแผนเกี่ยวกับทิศทางและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่น่าจะน าไปสู่เปูาหมายได้มากท่ีสุด 

2. มีการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ก่อนที่จะเลือกวิธีด าเนินการใด ๆ จะต้องมีการ
คิดวิเคราะห์และประเมินสถานะ ทั้งของตนเองและสภาพแวดล้อม เพ่ือดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
บรรลุเปูาหมายหรือไม่ มีจุดแข็งใดที่เป็นโอกาสให้ประสบความส าเร็จ และมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจเป็นเหตุ
ให้ประสบความล้มเหลว นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะท าให้ไปถึงหรือไปไม่ถึงเปูาหมาย 

3. มีการคาดการณ์อนาคต เพราะจะช่วยให้เห็นถึงจุดอ่อนซึ่งจะเป็นมูลเหตุก่อให้เกิด
การสูญเสียต่าง ๆ และจุดแข็งซึ่งจะท าให้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพ่ือระมัดระวังตัวหรือหลบหลีกได้ทันหากมีสิ่งไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น 

4. มีการหาทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนด าเนินการ เนื่องจากการตัดสินใจ
ทุกเรื่องมีความส าคัญ ถ้าตัดสินใจผิดพลาดอาจท าให้ไปไม่ถึงเปูาหมาย หรือต้องเสียเวลา เสีย
ทรัพยากรในการแก้ปัญหา ดังนั้น จึงต้องพยายามหาทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง และประเมิน
ทางเลือกนั้นก่อนน าไปใช้จริง โดยพิจารณาผลดี ผลเสียของทางเลือกแต่ละทาง โอกาสการเกิดผล
กระทบในมุมที่ไม่พึงประสงค์ โอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เลือกทางที่มั่นใจในผลลัพธ์
ที่จะเกิดข้ึนมากที่สุดและคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่น าไปสู่ความส าเร็จมากท่ีสุด 

5. มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ที่น าไปสู่เปูาหมาย รู้ว่าเวลาใดควรท าอะไร ที่
ไหน อย่างไร อาจมีการก าหนดเปูาหมาย  ย่อย ๆ หลาย ๆ เปูาหมายที่ต้องท าให้ส าเร็จทั้งหมดแล้ว
เปูาหมายใหญ่จึงบรรลุ การวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรจะประกอบด้วยปัจจัยส าคัญสองส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง เปูาหมาย หรือจุดหมายที่ต้องการไปถึง และส่วนที่สอง แนวทางปฏิบัติ เพ่ือบรรลุจุดหมาย
นั้น แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าจะน าไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ โดยจะเขียนออกมาเป็นขั้นตอน 

สรุปได้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ มีแนวคิดจากทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) ใน
การศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning) การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนการรองรับ 
(Anticipating) การตัดสินใจ (Decision) การแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นการก าหนดเปูาหมายใน
การแก้ปัญหาที่ชัดเจน ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและขององค์กร และคาดสถานการณ์ใน
อนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนด าเนินการตามกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติงานใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

5. รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ 

กรอบแบบแผนในการด าเนินงาน ที่มีแนวคิด หลักการ วิธีด าเนินการและขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีแนวคิดทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้อง 3 แนวคิดได้แก่ ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
learning) และคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) ดังนี้  
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5.1 หลักการที่ส าคัญ 
1) เป็นวิธีการเรียนรู้ของกระบวนการทางปัญญาที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  

ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงการคิดทุกชนิด ตั้งแต่ความใส่ใจ การรับรู้ การระลึกได้หรือจ าได้ 
การคิดอย่างมีเหตุผล การจินตนาการหรือการวาดภาพในใจ การคาดการณ์ล่วงหน้า หรือการมีแผน
รองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่ตรงกับ
ความต้องการขององค์กรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท้ังหมด อันได้แก่ การรับรู้ปัญหา การหาทางแก้ปัญหา 
การทบทวน การสังเกต การคิดพิจารณาไตร่ตรอง การสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ใน
เรื่องที่เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสามารถในการจัดการความรู้ การสะท้อนกลับ การ
ตรวจสอบ และการบูรณาการ การคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์เดิมจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญจนกระทั่ง สามารถสร้าง
ความรู้เป็นประสบการณ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เป็นแผนงาน วิธีการที่เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในการหาทางเลือกท่ีดี
ที่สุด ที่จะท าให้การท างานส าเร็จตามเปูาหมาย ซึ่งจะท าให้พนักงานขายเกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในการปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2 แนวคิด 
1) มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่มุ่งเน้นให้เกิด

ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง เป็นกระบวนการ
รับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดย
การมีสมาธิในการวางแผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อเปูาหมายที่ชัดเจน 

2) มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมในการปฏิบัติงานจริง  การ
เรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการสะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล  การประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดและการใช้
วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 

3) มุ่งเน้นในการก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ประเมินสถานภาพปัญหาทั้ง
ของตนเองและขององค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือก
ก่อนด าเนินการตามกลยุทธ์ และวางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

5.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
จากรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) โดยมีข้ันการด าเนินการ 4 ขั้น ได้แก ่1) ขั้นเริ่มต้น 2) ขั้นด าเนินการ 
3) ขั้นสรุปผล และ 4) ขั้นการประเมินผล โดยด าเนินการดังนี้  
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ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มต้น เป็นขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ สร้างพันธสัญญาในการเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ก าหนดเปูาหมาย กฎกติกา บทบาท หน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แต่ละครั้ง   

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ มีขั้นตอนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้หรือความคิด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Theory) 
ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ (1) มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 
(2) มุ่งเน้นให้เกิดความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง (3) เป็น
กระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก รวมไปถึงการท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิในการวางแผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อเปูาหมาย
ที่ชัดเจน  

โดยมีวิธีการขั้นตอนในการสร้างความรู้หรือความคิด คือ การสร้างการรับรู้ การ
แสวงหาความรู้ การท าความเข้าใจกับปัญหา เรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เรียนรู้วิธีการ
วางแผน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ โดยใช้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential 
learning) ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ (1) การสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมในการปฏิบัติงานจริง 
(2) การเรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการสะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล (3) สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
สะท้อนคิด และการใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 

โดยมีวิธีการขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติ คือ การค้นพบปัญหา การตั้งค าถาม การตอบ
ค าถาม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ขั้นที่ 3 การน าไปใช้ ด้วยการประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ (Cognitive strategy) ซึ่ง
มีแนวคิดดังนี้ (1) การก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน (2) ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของ
ตนเองและขององค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต (3) หาวิธีการ ทางเลือกและประเมินทางเลือก
ก่อนด าเนินการตามกลยุทธ์ และ (4) วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

โดยมีวิธีการขั้นตอนในการน าไปใช้ คือ การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง ท าการ
ตรวจสอบ ทบทวนสิ่งที่รู้ การก าหนดแนวความคิด ด้วยการคาดการณ์ว่าจะไปในทิศทางใด ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและวางแผนปฏิบัติด้วยการสร้างทางเลือก ตรวจสอบความเป็นไปได้ ตัดสินใจน าไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปผล และให้ข้อมูลปูอนกลับการเรียนรู้ โดยร่วมกัน
ทบทวนเรื่องที่ได้เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งที่สงสัยร่วมกัน และน าสิ่งที่สรุปและเรียนรู้ร่วมกันไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล การประเมินผลเกิดขึ้นในขณะที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดย
ประเมินการเรียนรู้ จากการสังเกต การให้ความสนใจ ความกระตือรือร้น การเต็มใจให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม และยุติการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
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การสรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์  

จิตวิทยาการรู้คิด 
(Cognitive psychology) 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
(Experiential learning) 

การคิดเชิงกลยุทธ ์
(Cognitive strategy) 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวทิยาการรู้คดิ  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

เป็นกระบวนการท างานของสมองด้านปัญญาระดับสูงที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ เชาว์ปัญญา ความฉลาด จินตนาการ 
การรับรู้  เรียนรู้  ความจ า การท าความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหา โดยมี
การจ าแนกข้อมูลของสิ่งเร้าภายนอกและภายในร่างกาย 
และมีการจัดข้อมูลในการกระท าอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้
เกิดความรู้ ความสามารถแก้ปัญหา และวางแผนเพื่ออนาคต
ส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มุ่งเน้นให้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้

เดิมและความรู้ใหม่ 
2) มุ่งเน้นให้เกิดความคิด กระตือรือร้น มีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
3) เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติ กรรมการ

แสดงออก การท างานของสมองระดับสูง คือ การคิด 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิในการวาง
แผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนองต่อ
เปูาหมายที่ชัดเจน 

 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การ
สะท้อนคิด  การพิจารณาอย่างมีเหตุผล ให้ความหมาย
และสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
1) การสร้างเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมใน

การปฏิบัติงานจริง 
2) การเรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการ

สะท้อนคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล 
3) การประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ  
4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดและ

การใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 
 

แผนงานวิธีการที่เกิดจากความสามารถทาง การคิดของ
บุคคลในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะท าให้การท างาน
ส าเร็จตามเปูาหมายโดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
1) การก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน  
2) ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและของ

องค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต  
3) หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อน

ด าเนินการตามกลยุทธ์ 
4) วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
 

กรอบแบบแผนการด าเนินงาน ที่ประกอบด้วยที่หลักการและ
วิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 3 แนวคิด ได้แก่ 
จิตวิทยาการรู้คิด มุ่งเน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ ให้เกิดความคิด มีความกระตือรือร้น มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง เป็นกระบวนการรับรู้
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก การท างานของสมอง
ระดับสูง คือ การคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มุ่งมันในการ
ปฏิบัติงาน ในการวางแผน การประเมินผลงานเพื่อตอบสนอง
ต่อเปูาหมายที่ชัดเจน การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการ
สร้างการเรียนรู้ ใหม่ที่ เกิดจากประสบการณ์เดิมในการ
ปฏิบัติงานจริง ด้วยการทบทวนความรู้เดิม สะท้อนคิด 
พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการใช้วิจารณญาณใน
การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ และการคิดเชิ งกลยุทธ์ มี
แนวคิดในการก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหา ประเมิน
สถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและขององค์กร และคาด
สถานการณ์ในอนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมิน
ทางเลือก วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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การสรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์  

จิตวิทยาการรู้คิด 
(Cognitive psychology) 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
(Experiential learning) 

การคิดเชิงกลยุทธ ์
(Cognitive strategy) 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวทิยาการรู้คดิ  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ 

เป็นกระบวนการท างานของสมองด้านปัญญาระดับสูงที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ เชาว์ปัญญา ความฉลาด จินตนาการ 
การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า การท าความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหา โดยมี
การจ าแนกข้อมูลของสิ่งเร้าภายนอกและภายในร่างกาย 
และมีการจัดข้อมูลในการกระท าอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท า
ให้เกิดความรู้ ความสามารถแก้ปัญหา และวางแผนเพื่อ
อนาคตส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
5) มุ่งเน้นให้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้

เดิมและความรู้ใหม่ 
6) มุ่งเน้นให้เกิดความคิด กระตือรือร้น มีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง 
7) เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้เกิดพฤติ กรรมการ

แสดงออก การท างานของสมองระดับสูง คือ การ
คิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยการมีสมาธิในการวาง
แผนการงาน การประเมินผลงานให้มีการตอบสนอง
ต่อเปูาหมายที่ชัดเจน 

 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง โดยน าความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาทบทวน การ
สะท้อนคิด  การพิจารณาอย่างมีเหตุผล ให้ความหมาย
และสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตน และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
5) การสร้างเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์เดิมใน

การปฏิบัติงานจริง 
6) การเรียนรู้ด้วยการทบทวนความรู้เดิม ให้เกิดการ

สะท้อนคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล 
7) การประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ  
8) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดและ

การใช้วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ 
 

แผนงานวิธีการที่เกิดจากความสามารถทาง การคิดของ
บุคคลในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะท าให้การท างาน
ส าเร็จตามเปูาหมายโดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 
5) การก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน  
6) ประเมินสถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและของ

องค์กร และคาดสถานการณ์ในอนาคต  
7) หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อน

ด าเนินการตามกลยุทธ์ 
8) วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
 

กรอบแบบแผนการด าเนินงาน ที่ประกอบด้วยที่หลักการและ
วิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 3 แนวคิด ได้แก่ 
จิตวิทยาการรู้คิด มุ่งเน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้
เดิมและความรู้ใหม ่ให้เกิดความคิด มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง เป็นกระบวนการรับรู้ที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมการแสดงออก การท างานของสมองระดับสูง คือ 
การคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผนการท างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ และ มุ่งมันในการปฏิบตัิงาน ในการวางแผน 
การประเมินผลงานเพื่อตอบสนองต่อเปูาหมายที่ชัดเจน การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดจาก
ประสบการณ์เดิมในการปฏิบัติงานจริง ด้วยการทบทวนความรู้
เดิม สะท้อนคิด พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล น ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการใช้
วิจารณญาณในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ และการคิดเชิงกล
ยุทธ์ มีแนวคิดในการก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหา ประเมิน
สถานภาพปัญหาทั้งของตนเองและขององค์กร และคาด
สถานการณ์ในอนาคต หาวิธีการทางเลือกและประเมินทางเลือก 
วางแผนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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บทสรุป 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการคิดเชิงกลยุทธ์

เป็นกรอบการเรียนรู้ที่มีหลักการและวิธีการตามแนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวข้อง 3 แนวคิด ได้แก่ 1) 
การเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิดซึ่งช่วยให้บุคคลเกิดความตระหนักรู้ในความคิดของตนเองที่มีอยู่เดิม
และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ ๆ 2) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่
ช่วยในการพัฒนาตนเองที่เกิดจากการกระท าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สะท้อนคิด จนเกิดความเข้าใจ การมีวิจารณญาณในการน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์เดิม และ 3) การคิดเชิงกล
ยุทธ์เป็นแผนงานที่เกิดจากความสามารถทางการคิดของบุคคลในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด  ที่จะท าให้
การท างานส าเร็จตามเปูาหมายโดยเอาชนะอุปสรรค และข้อจ ากัดทั้งปวงเพ่ือน าแผนงานที่ได้จากการ
คิดเชิงกลยุทธ์สู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง พัฒนาการท างานอย่างแท้จริง โดยมีโครงสร้างที่มีหลักการและวิธีการที่อธิบายถึง
วิธีการเรียนรู้ การรู้คิดเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการทางปัญญาในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างการฝึก
ปฏิบัติ และวิธีการคิดในการหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะท าให้การท างานส าเร็จเพ่ือเสริมสร้างการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยที่รูปแบบมีขั้นการด าเนินการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นเริ่มต้น เป็นขั้นตอนการ
สร้างสัมพันธภาพร่วมกัน 2) ขั้นด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความรู้
หรือความคิด ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ และขั้นที่ 3 ขั้นน าไปใช้ 3) ขั้นสรุปผล เป็นการสรุปผลและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และ 4) ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นประเมินผลของการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้ศึกษาวิจัยและทดลองปฏิบัติกับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
รูปแบบการเรียนแบ่งได้หลากหลายตามแนวคิดของนักศึกษามีผู้จัดระบบรูปแบบการเรียนแบบ

ต่าง ๆ เพ่ือให้ก่อเกิดประโยชน์กับการน าไปท าความเข้าใจผู้เรียนได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนตามลักษณะ
หัวหอมที่มี 3 ชั้น ชั้นนอกสุดเป็นการจัดระบบรูปแบบการเรียนที่สังเกตได้ในลักษณะของความชอบในวิธี
เรียนเกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ชั้นกลางเป็นรูปแบบการเรียนที่ขึ้นกับ
ลักษณะการประมวลสารสนเทศของผู้เรียน ส่วนชั้นในสุดเป็นรูปแบบการเรียนที่พัฒนาจากความคิดและ
บุคลิกภาพของผู้เรียน การวัดรูปแบบการเรียนด้วยแบบความสามารถ บ่งชี้รูปแบบของผู้เรียนแต่ละคน 
จากการส ารวจงานวิจัยในประเทศไทย เกี่ยวกับรูปแบบการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้แนวคิดของ กราชา
และไรซ์แมน และรูปแบบการเรียนที่พบมากที่สุดคือ แบบมีส่วนร่วม และแบบร่วมมือ 

ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียน การจัดรูปแบบการเรียน 
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Abstract 
Learning styles can be classified according to different concepts of scholars. 

There have been numerous attempts to group learning styles for better understanding 
learners. Curry (1983) designed the three-layered onion model for grouping existing 
learning styles. An outer layer wax “instructional preference” layer that influenced by 
interacting with environment and easily observed. The middle layer wax “information 
processing style” layer. And the inner layer wax “cognitive personality” layer. The 
learning style inventory could assess and identify learning preference of each learner. 
From the survey of Thai empirical research studies related to learning style, it wax found 
that Thai students tend to have participant and collaborative style.  

Key words: Learning Styles, Learning Styles Classification 

บทน า 
รูปแบบ (style) ในทางจิตวิทยา หมายถึงลักษณะที่บุคคลมีอยู่หรือเป็นอยู่ ที่ใช้ในการตอบสนอง

ต่อสิ่งแวดล้อม อย่างค่อนข้างคงที่ เรามักจะใช้ค าทับศัพท์ว่า “สไตล์” เช่น สไตล์การพูด สไตล์การท างาน 
และสไตล์การแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งก็หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของเราที่เป็นอยู่ หรือเราท าอยู่เป็นประจ า 
หรือค่อนข้างประจ า ดังนั้น รูปแบบการเรียนจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่มี
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของคนนั้น โดยวิธีการของการเรียนมีหลากหลายวิธี แต่จาก
การส ารวจส่วนใหญ่พบว่า การสอนแบบตัวต่อตัว หรือการติวท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าวิธีการ
ใดๆ แต่ทั้งนี้ลักษณะการสอนที่น ามาใช้ต้องค านึงถึงลักษณะของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะ การสอนที่
เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบการเรียนของผู้เรียนในแต่ละแบบส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
(Naimie, and et.al., 2010) นอกจากนี้รูปแบบการเรียนยังมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆด้วย เช่น
รูปแบบการคิด (Xie, and et.al., 2013) บุคลิกภาพ (Busato, V.V., 1999) เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของความแตกต่างพบได้จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือเพศ เป็นต้น (Joy, S., and Kolb, D.A., 2009) 
ความหลากหลายมากมายของรูปแบบการเรียนที่แบ่งตามแนวคิดของแต่ละกลุ่มนักวิชาการ ท าให้เกิดความ
สงสัยในการเลือกใช้ให้เหมาะสม ดังนั้นการจัดกลุ่มแนวคิดการแบ่งรูปแบบการเรียนจึงท าให้สะดวกต่อการ
พิจารณาเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างฐานแนวคิดเพ่ือการวิจัยต่อไปได้ 

ความหมายของรูปแบบการเรียน 
รูปแบบการเรียน (Learning styles) หมายถึง ลักษณะหรือวิธีการจัดการเฉพาะบุคคล โดย

ใช้องค์ประกอบด้านปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ประสบการณ์ และด้านการศึกษามา
จัดกระท า เพ่ือการเรียนรู้ การคิด และการแก้ปัญหา (Dunn &Dunn, 1992; Hill, and others, 
1971; Keefee, 1987; Kolb, 1984; Smith and Renzzulli, 1984) 
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การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียน 
เนื่องจากรูปแบบการเรียนที่คิดและเผยแพร่โดยนักวิชาการต่างๆ มีหลากหลายแตกต่างกัน 

การจัดกลุ่มเพ่ือรวมแผนการเรียนที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการท าความ
เข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ 

Curry’ s Orion Model (Curry, 1983) ได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนออกเป็น 3 ชั้นตามวงภายในของ 
“หัวหอม” ดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ชื่อว่า Outer Layer : Instructional Preference 
ชั้นนอกสุดนี้ อธิบายรูปแบบการเรียนของผู้เรียนที่สามารถสังเกตได้ แต่ไม่คงที่เพราะอาจถูก

อิทธิพลภายนอกครอบง า อิทธิพลภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์และการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ท าให้ผู้เรียนเกิดความชอบในวิธีการเรียน (Instructional Preference) 
อิทธิพลภายนอกได้แก่ 

สภาพแวดล้อม ได้แก่ : ระดับเสียง, แสง, อุณหภูมิ และการออกแบบห้องเรียน เป็นต้น 
อารมณ์ ได้แก่ : แรงจูงใจ, ความอดทน, ความรับผิดชอบ และโครงสร้าง เป็นต้น 
สภาพทางสังคม ได้แก่ : กลุ่มผู้เรียน, ผู้น าที่มีอ านาจ, การเรียนด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น 
สภาพทางกายภาย ได้แก่ : การรับรู้, เวลา และการเคลื่อนไหว เป็นต้น 
สภาพทางจิตใจ ได้แก่ : มองภาพรวม, มองอย่างมีวิเคราะห์ สะท้อนคิด, กดดัน เป็นต้น 

นักวิชาการท่ีก าหนดรูปแบบการเรียนในชั้นที่ 1 นี้ ได้แก่ Dunna Dun (1978) 
ชั้นที่ 2 ชื่อว่า Middle Layer : Information Processing Style  
ชั้นกลางนี้ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางปัญญาของแต่ละบุคคลในการรับข้อมูลข่าวสาร 

(Curry, 1983) รูปแบบการเรียนในกลุ่มนี้ เป็นที่แพร่หลาย เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างคงที่เพราะไม่ถูก
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมมากเหมือนชั้นที่ 1  ทฤษฎีส าคัญ 5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Experiential 
Learning ของ kolb (1984) ที่มาจาก Honey & Mumford's Model (1982), Gardner’s Multiple 
Intelligence (1993), McCarthy’s 4 MAT Model, (1997) และ Gregorc’s Learning Style (1979) 

ชั้นที่ 3 ชื่อว่า Inner Layer : Cognitive Personality Style 
ชั้นในสุดนี้  เป็นรูปแบบการเกิดและบุคลิกภาพ เป็นกระบวนการที่ผู้ เรียนใช้ในการคิด 

กระบวนการที่ผู้เรียนใช้อธิบายได้ด้วยหลักการของ Felder & Silverman (1988), Witkin et al. (1997), 
Myers-Briggs (1995) และ Riding & Rayner (1998) จากที่กล่าวมา สรุปได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพ 1 Curry’s Onion Model 

 แบบคิดหรือหลักการที่น ามาใช้เป็นกรอบของการสร้างรูปแบบการเรียนโดยนักวิชาการและ
นักจิตวิทยาต่าง ๆ มีทั้งที่มาจากฐานรากเดียวกันซึ่งมีความสัมพันธ์กันเห็นได้ชัดเจน แต่ก็มีที่มาจาก
แนวคิดที่แตกต่างกัน  การน าคุณลักษณะของรูปแบบการเรียนมาแสดงความสัมพันธ์กันย่อมช่วยให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผู้เรียนดียิ่งขึ้น ดังภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ลักษณะ
ของผู้เรียนที่คล้ายคลึงกันเฉพาะในชั้นที่ 2 หรือชั้นกลาง ดังนี้ 

 

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ของแนวคิดการจัดรูปแบบการเรียน  
ในส่วนชั้นกลางของ Curry’s Onion Model 

 เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความเก่ียวข้องของรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในชั้นกลาง จึง
ขอแสดงรายละเอียดด้วยตารางที่ 1 ดังนี้
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนที่แบ่งตามแนวคิดต่าง ๆ ของในชั้นกลาง Curry’s Onion Model 
 

ลักษณะ 
แบบการเรียนรู้ 

Grasha & 
Reichman 

(1975) 

Mann (1975) Canfield (1988) Razler & Frence Clark & Trow 

-ชอบเรียนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น มีความสุขในการเรียนรู้หากไดป้ฏิสมัพันธ์ และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถเรียนรู้ได้ดี หากได้ท ากจิกรรมต่างๆกับกลุ่ม 

ประสบการณ์ต่างๆที่มลีักษณะเป็นรปูธรรม หรอื
การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

แบบร่วมมือ 
(Collaborative) 

แบบแสวงหาความสนใจ 
(Attentive) 

แบบอิงสังคม 
(Social style) 

แบบสงัคมเชิงประยุกต์ใช้ (Social 
applied style) 

แบบร่วมมือ (Interpersonal) แบบกลุ่มวิชาการ 
(Academic Subculture) 

ประสบการณ์ที่มลีักษณะเป็นนามธรรม  แบบสงัคมเชิงมโนทัศน์ (Social 
conceptual style) 

-ลักษณะท้าทายและมีความพยายามทีจ่ะเรียนรู้ให้ดีกว่าผู้อืน่ การได้คะแนน หรือ
รางวัลทีม่ากกว่าผูอ้ื่นท าอะไรได้ดีกว่าผู้อื่น สามารถชนะผู้อืน่ 

 แบบแข่งขัน 
(Competitive) 

  แบบผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student structure) 

-มีความรับผิดชอบ และพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ในเรื่องที่ตนต้องการ 
หรือที่ก าหนดให้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัสิง่ที่
ต้องการเรียนรู้ หรอืตอบสนองตอ่เปูาหมายการเรียนรู้ของตน แต่ไม่สนใจการเข้า
ร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมส่ัมพันธ์กับเปูาหมายการเรียนรู้ของตน 

 แบบมสี่วนร่วม 
(Participant) 

แบบยินยอม (Compliant)  

แบบผูส้อนเป็นศูนย์กลาง 
(Teacher structure) 

-ขาดความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจในตนเอง จึงพยายามยึดผู้อื่นเป็นแหล่ง
พึ่งพิง หรือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ โดยพยายามเลียนแบบ หรือปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้อื่น 

 แบบพึ่งพา 
(Dependent) 

แบบวิตกกังวล (Anxious 
Dependent) 

 

-ชอบเรียนรู้คิด และท าสิง่ต่างๆด้วยตนเอง เป็นผู้มีความสุขหากได้คิด ได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่มีผู้อื่นรบกวน แต่เป็นผูท้ี่ชอบฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 

กิจกรรมที่มลีักษณะเป็นรปูธรรม หรอืการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

แบบอสิระ 
(Independent) 

แบบอสิระ (Independent) แบบอสิระ 
(Independen
t style) 

แบบอสิระเชิงประยุกต์ใช้ 
(Independent applied style) 

รายบุคคล (Individual) แบบกลุ่มต่อต้าน (Non-
conformist Subculture) 

กิจกรรมที่มลีักษณะเป็นนามธรรม  แบบอสิระเชิงมโนทัศน์ (Independent 
conceptual style) 

 

-ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ขาดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ จงึไม่สนใจและพยายาม
หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 แบบหลีกเลี่ยง 
(Avoidant) 

แบบสงบเงียบ (Silent)   

มองตนเองในแงล่บ  แบบท้อใจ (Discouraged)    
-ไม่มีความชอบในวิธีการ หรือแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะ 
สามารถเรียนรู้โดยใช้แบบการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

   แบบเป็นกลาง (Neutral preference)   

-ชอบคิดและท างานกบัเรื่องที่มลีักษณะเป็นนามธรรม หลักการ หรอืทฤษฎี    แบบคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual style) แบบนามธรรม (abstract)  
-เป็นที่รูจ้ักของคนอื่น เรียนเก่ง ผลงานมีทัง้ประเภทสร้างสรรค์ และสร้างศัตรู 
ก่อให้เกิดความไม่พอใจได้ มีลกัษณะความพึงพอใจในอ านาจ ท าให้พยายามสร้าง
เอกลักษณ์โดยการแสดงออก 

  แบบวีรบรุุษ (Heroic)    

-มองโลกในแง่ร้ายมีความภูมิใจในตนเองน้อย มักท าให้ผูส้อนโกรธโดยไม่มเีหตผุล มี
แนวโน้มเป็นปฏิปักษ์กับผูส้อน 

  แบบลอบยิง (Sniper)    

-ชอบการเรียนในสิง่ที่ได้เห็น และได้สัมผสัอันเป็นการฝึกหัดเกี่ยวกับทกัษะ     แบบรปูธรรม (Concrete)  
-ไม่ชอบการเรียนอย่างจรงิจงั แต่ชอบการเรียนรู้จากกิจกรรมนอกหลักสูตร      แบบกลุ่มกจิกรรม 

(Collegiate Subculture) 
-สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อรับใบรบัรองวุฒิเพื่อไปประกอบวิชาชีพ ไม่สนใจเรือ่ง
ความคิดความอ่านอย่างแท้จรงิ สนใจเฉพาะกจิกรรมที่มีรายได้ 

     แบบกลุ่มอาชีพ 
(Vocational 
Subculture) 

 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นรายละเอียดของลักษณะรูปแบบการเรียนและชื่อเรียกรูปแบบการเรียนท่ีจ าแนกตาม Grasha & Reichman (1975), Mann (1975), Canfield 
(1988), Razier & France  
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ภาพ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนที่แบ่งตามแนวคิดของ  

Grasha & Reichman กับปัจจัยอื่นๆ 

สรุป 
นักวิชาการและนักจิตวิทยาต่างพยายามศึกษาลักษณะของผู้เรียนว่าใช้รูปแบบอะไรในการเรียน 

จึงเกิดเป็นรูปแบบการเรียนของผู้เขียนขึ้น ซึ่งมีแตกต่างกันมากมายตามหลักคิดของนักวิชาการหรือ
นักจิตวิทยานั้น Curry’s Onion Model ช่วยท าให้ผู้ศึกษารูแบบการเรียนเข้าใจผู้เขียนได้ง่ายขึ้นจากการ
ที่ Model นี้ แบ่งผู้เรียนเป็น 3 ลักษณะที่ส าคัญตามวงชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ชั้นนอกอธิบาย 
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ความชอบในวิธีการเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ชึ้นกลางอธิบายแบบการรับข้อมูลข่าวสารของผู้เรียน 
และชั้นในสุด อธิบายแบบการคิดและบุคลิกภาพของผู้เรียน ในแต่ละชั้นประกอบไปด้วยรูปแบบการเรียน
มากมายที่มีทั้งเหมือนใกล้เคียงกันและแตกต่างกัน มีการน ารูปแบบการเรียนไปศึกษาวิจัยและพบว่า
รูปแบบการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งผลต่อความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและมีการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข น าไปสู่การลดของอัตราการตายและการเพ่ิมขึ้นของอายุเฉลี่ยของประชาชน ท าให้
ประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องปรับตัวและ
ปรับใจจากปัจจัยหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นซึ่งน ามาในเรื่องของความถดถอยของสมรรถภาพหรือมีภาวะ
โรคเรื้อรังต่าง ๆ และมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ อีกทั้งลักษณะสังคมสมัยใหม่และความไม่เท่า
เทียมกันในด้านต่าง ๆ ท าให้ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น ท าให้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีภาวะพฤฒพลัง โดยผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้และเข้ารับ
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือภาวะพฤฒพลัง ตอบแทนผู้อ่ืนและสังคม ถ่ายทอดความรู้หรือทักษะ
ของตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ค าส าคัญ: พฤฒพลัง การมีส่วนร่วม หลักประกัน 
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ภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) มีกระบวนการ 3 เสาหลัก คือ มีสุขภาพที่ดี มีส่วนร่วม และ
มีหลักประกัน การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีภาวะพฤฒพลังนั้น จะอยู่ในส่วน
ของการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
ส าหรับผู้สูงอายุที่ส่งเสริมการมีภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ เ พ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Abstract 
Thailand has advanced technology and development in medicine and public 

health, which leading to a reduction in mortality and an increase in the average age 
of the people. The cause is elderly population to increase and live longer. The 
elderly must adjust behavior and mind in many forms that lead to the decline in 
performance or have various chronic diseases and affect the mental state of the 
elderly. Moreover, modern society features and inequality in various fields make the 
elderly more self-reliant. As a result, there is an increasing number of research 
studies on the elderly. To encourage the elderly to be active aging. The elderly need 
to learn and receive various forms of education to have active aging, give back to 
others and society, Transfer own knowledge or skills and lifelong learning. 

Active aging has three pillars of process: to lead to health, participation. and 
security. Education management for the elderly that promote the elders to have 
active aging that will be in the participation section by providing opportunities for 
education and lifelong learning such as basic education, knowledge of health and 
lifelong education. Therefore, those involved in the provision of education for the 
elderly are very important in the study of guidelines for the development of 
education and curriculum for the elderly that promote active aging of the elderly. So 
that the elderly can adapt to social changes and have a good quality of life. 

Key words: Active Aging, Lifelong Education 

บทน า 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะการ

วางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น น าไปสู่การลดของอัตราการตายและการเพ่ิมขึ้นของอายุเฉลี่ย
ของประชากร ท าให้ประชากรผู้สูงอายุ  มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้น ผู้สูงอายุเป็นวัยที่
ต้องปรับตัวปรับใจกับการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย อันน ามาซึ่งความถดถอยของ สมรรถภาพหรือมีภาวะโรคเรื้อรังต่าง ๆ และต้อง
ปรับด้านจิตใจจากสภาพต่าง ๆ เช่น การเกษียณอายุจากงานประจ า การเคยเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือ
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มีการสูญเสียอย่างรุนแรงที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ คือ การพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก การแยก
ครอบครัวของบุตร เป็นต้น (วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล และคณะ, 2545) สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคม โดยเฉพาะสังคมสมัยใหม่ และเมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging 
society) อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของระบบทุนนิยม เนื่องจากโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจจาก
การปันผลประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้สังคมจึงคาดหวังให้ผู้สูงอายุ
มีพฤฒพลังหรือ Active aging เพ่ือให้สามารถเป็นที่พ่ึงและช่วยสังคมต่อไปได้  

พฤฒพลัง ตามความหมายขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO หมายถึง กระบวนการเพ่ิมโอกาส
ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านหลักประกันความมั่นคง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุให้
ตระหนักในศักยภาพของตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม (World Health Organization, 2002)  
  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัว การมีจ านวนบุตรให้พ่ึงพามีจ านวนลดลง ตลอดจนการเปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทเป็น
สังคมเมืองและระบบการท างานเชิงอุตสาหกรรมของคนรุ่นใหม่ของประเทศในทวีปเอเชีย ท าให้
ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ตลอดจนค่านิยมในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุน้อยลง และท าให้ผู้สูงอายุต้อง
พ่ึงพาตนเองมากขึ้น (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2550) อย่างไรก็ดีอีกมุมหนึ่งที่เป็นผลจากสภาพปัญหา
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่หนุ่มสาวต้องไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ ปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามล าพัง 
หรือต้องเลี้ยงดูบุตรหลานแทนนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อาจสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุไม่ได้เป็นภาระให้
บุตรหลาน ในทางกลับกันอาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือบุตรหลานมากกว่า  
 นอกจากนี้ในสังคมไทยผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ด้านสิทธิระหว่างเพศ ผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุที่ยากจน ผู้สูงอายุในเขตชนบท ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มักจะไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ กิจกรรมที่สร้างรายได้และกระบวนการตัดสินใจ
ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ (วาทินี บุญชะลักษี, 2545) โดยเฉพาะปัญหาด้านการศึกษาของผู้สูงอายุไทย และ 
จากการศึกษาของ Knodel และ Chayovan (2008) พบว่า แนวโน้มสถิติผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจะมีจ านวนลดลงและช่องว่างระดับการศึกษาของผู้สูงอายุชายและหญิงจะลดลง โดยจะ
มีการศึกษาที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากการไม่แต่งงานของผู้สูงอายุ 
ท าให้จ านวนเด็กที่เกิดน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อจ านวนผู้ดูแลในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอนาคต 
 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีนโยบายทางการศึกษาที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ แต่ยังขาดงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาและการเรียนรู้ในผู้สูงอายุอีกมาก ส่วนใหญ่มุ่งไปทางด้านสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งจากการศึกษาของ เอกพล จันทร์สถิตพร (2551) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการด้านการ
พัฒนาตนเองอยู่ในอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านสาธารณสุขและความเป็นอยู่ ถัดมาเป็นด้านการนับถือ
ตนเองและการปรับตัว สุดท้ายเป็น ด้านสุขภาพจิตและคุณธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการว่าในอนาคต ผู้ท างาน
คนหนึ่งอาจต้องดูแลผู้สูงอายุถึง 4 คน ซึ่งเป็นภาวการณ์ที่ทุกประเทศต้องหาทางแก้ไข โดยแนวทางแก้ไข
อันหนึ่ง คือ หันมาพัฒนาตัวผู้สูงอายุเอง โดยให้การศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งการฝึกอบรม ก่อให้เกิด
ศักยภาพที่จะดูแลตนเองและสังคมได้ (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2550) และเน้นการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้สูงอายุ คือ ค าตอบส าคัญ ที่จะบรรเทาเบาบางต่อปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะเมื่อ
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ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนให้ความสนใจต่อการสนับสนุนด้านการศึกษา ส าหรับบุคคล
ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การศึกษาจะเป็นเครื่องมือและเครื่องช่วยให้การจัดการคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะบุคคลผู้อยู่ในวัยเกษียณอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อยก็เพ่ือเป็น
การแบ่งเบาภาระของสังคม ในความคาดหวังที่ผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพสามารถ
ด ารงชีวิต ดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนถึงการดูแลตนเองเบื้องต้นได้ ทั้งการจัดการศึกษาส าหรับ ผู้สูงอายุ
ยังกอ่ให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุเอง คือ ผู้สูงอายุซึ่งมีศักยภาพและความพร้อม ยังสามารถ
ที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนภารกิจทางสังคมได้อีกเป็นอย่างมาก (นพเกตุ สุขสมเพียร, 2549) 
 จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในผู้สูงอายุมีบทบาทในการลดปัญหาต่าง ๆ 
ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้
ศึกษาจึงต้องการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร โดยการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในผู้สูงอายุ เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุต่อไป 

การจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุ 
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในผู้สูงอายุโดยการสังเคราะห์งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า การ

จัดการศึกษาในผู้สูงอายุ มีเปูาหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
เนื่องจากปัญหาของผู้สูงอายุมีแนวโน้มจ านวนเพิ่มมากขึ้นและมีความแตกต่างจากวัยอ่ืน ๆ  หากไม่ได้
รับการดูแล อาจเกิดปัญหาและเป็นภาระแก่สังคมได้ ทั้งนี้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. เพ่ือการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ งานวิจัยที่ศึกษาได้แก่ 
ทิพาพร ทองสว่าง (2541) เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2550)  สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550) อาชัญญา รัตนอุบล 
และคณะ (2552) และอุษา โพนทอง (2553) 

2. เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ เบญจวรรณ วงษาวดี (2550) 
เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2550) อรอ าไพ บุรานนท์ (2554) และเอกพล จันทร์สถิตย์พร (2551) 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า มีทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย โดยมีลักษณะการศึกษาตามช่วงชีวิต เนื้อหาการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
และสถานที่ต่าง ๆ งานวิจัยที่ศึกษาได้แก่ กฤษณพันธ์ เพ็งศรี (2553) จิตตินันทร์ พรมสุวรรณ (2547) 
นพเกตุ  สุขสมเพียร (2549) สุพัตรา คชาทอง (2545) อรอ าไพ บุรานนท์  (2554) อุสราภร กล่ าถึก (2550) 
และ Farguhar (2010) 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ จากผลของการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยและ
ปัญหาการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ งานวิจัยที่ศึกษา ได้แก่ ชโลทัย บัญติ (2540) Farguhar (2010) Villar 
และคณะ (2010)  เป็นต้น 

5. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในการผู้ดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรทางสุขภาพ งานวิจัยที่ศึกษา ได้แก่ 
ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ( 2550) ยุทธ ไกรยวรรณ์ (2545) และลัดดาวัลย์ พุทธรักษา (2553) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ (นพเกตุ สุขสมเพียร
(2549) เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2550) Johnson and Bungum (2008) Lewis (2010) Villar และ
คณะ (2010) 

 
การจัดการศึกษาในผู้สูงอายุในด้านวิทยาการผู้สูงอายุสาขาการศึกษา (Education Gerontology) 

เป็นส่วนหนึ่งพัฒนาการของความรู้ทางด้านผู้สูงอายุ โดยวิทยาการการที่เกี่ยวกับการสูงอายุมีทั้งหมด 3 
ด้าน ได้แก่ วิทยาการผู้สูงอายุด้านการแพทย์ (Geriatrics) วิทยาการเชิงสังคม (Social Gerontology) และ
วิทยาการผู้สูงอายุสาขาการศึกษา (Education Gerontology) ซึ่งเป็นวิทยาการที่เกิดขึ้นล่าสุด เป็นเรื่อง
ของการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้
สามารถปรับตัวได้และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข สามารถกลับมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมได้อีกครั้งหนึ่ง วิทยาการผู้สูงอายุสาขาการศึกษา (Education Gerontology) เป็นการผสมผสาน 
ปรัชญา หลักการ และวิธีการสอนผู้ใหญ่ (Adult Method) ร่วมกับวิทยาการผู้สูงอายุทางการแพทย์และเชิง
สังคม น ามาจัดเป็นรูปแบบการสอนให้แก่ผู้เรียนวัยสูงอายุ (Older Adult) โดยมีแนวคิดว่า การเรียนรู้ของ
บุคคลสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังที่แมคลัสกี้ ปราชญ์ด้านวิทยาการผู้สูงอายุด้าน
การศึกษา ได้กล่าวไว้ว่า “ในช่วงวัยปลายชีวิตของมนุษย์มีสิ่งที่ดีกว่าการเสื่อมถอย และความสิ้นหวัง 
การศึกษาจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้” ซึ่งหมายถึงการศึกษาจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตที่ดีในสังคมได้ (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2550) และได้เสนอไว้ว่า ผู้สูงอายุมี
ความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษา หรือการเรียนรู้เพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ความต้องการความรู้เพื่อสามารถปรับตัวด ารงตนอยู่ในสังคม (Coping Needs) 
2. ความต้องการทักษะเพ่ือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้  (Express Needs) 

ท าไม อะไร อย่างไร ที่ไหน 
1.เพื่อภาวะพฤฒพลัง ด ารงและ
รักษาความรู้สึกของความแข็งแรง, 
ใช้สมอง, การออกก าลังกาย, คงไว้
ซ่ึงเชาว์ปัญญา, สุขภาพและการ
เจริญเติบโต, เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นมากขึ้น ปรับตัวได้ง่าย 
2.เพื่อต้องการให้ตอบแทนแก่ผู้อื่น
และสังคม เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เพื่อนใหม่ เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น 
3.เพื่อต้องการสอนหรือถ่ายทอด
ความรู้และการใช้ทักษะของตนเอง 
4.เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ, ไม่หยุดน่ิง, 
และการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่
ชีวิต ขยายความคิด และ
ความสามารถในการเรียนรู้ คิด
บวก มีเปูาหมาย 

1.วัฒนธรรมต่าง ๆ  
2.ความคิดใหม่, 
ความสามารถพิเศษ 
3.ทักษะใหม่, อาชีพ (การ
ปรึกษา, การจัดสวน), การ
ขับรถ  
4.งานอดิเรก เช่น งานฝีมือ, 
การวาดรูป, การทาสี ดนตรี 
5.การใช้ภาษา 
6.เทคโนโลยี E-mail, 
Internet, Computer, 
โปรแกรมกราฟฟิก, การ
ถ่ายภาพ, 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
7.ความเชื่อทางจิตวิญญาณ  
8.สถานการณ์ปัจจุบัน, 
นโยบายของรัฐ 
9.ลักษณะผู้คนและการคิด 

1.การท่องเท่ียว 
2.การอ่าน การเขียน 
3.กิจกรรมและการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ 
4.การออกก าลังด้วยวิธีการ
ใหม่, การเดิน  
5.กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
6.การเคลื่อนย้ายไปท่ีรู้สึก
สบาย 
7.การศึกษานอกระบบ 
8.การศึกษาตามอัธยาศัย 
9.การจัดการศึกษาในระบบ 

1.มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 (U3A) 
2.สถาบันเกี่ยวกับ
เกษียณอายุ 
3.ชมรมหรือกลุ่มต่าง ๆ  
4.โบสถ์ 
5.ท่ีท างาน 
6.สถานศึกษาท่ีมีการจัด
การศึกษาในระบบ 
7.หน่วยอาสาต่าง ๆ 
8.สวนสาธารณะ 
9.ศูนย์กีฬา 



116                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
 

3. ความต้องการความรู้เพื่อสามารถถ่ายทอดให้แก่สังคม (Contributive Needs) 
4. ความต้องการความรู้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม (Influence Needs) 
5. ความต้องการความรู้ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Transcendence Needs)   
ความต้องการพื้นฐานเหล่านี้มีความสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาในผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า การจัดศึกษาในผู้สูงอายุเข้ามาท าให้
ผู้สูงอายุเกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือภาวะพฤฒพลัง 
2. เพ่ือตอบแทนผู้อื่นและสังคม 
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้หรือทักษะของตนเอง 
4. เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การศึกษาในช่วงวัยสูงอายุนี้ มักจะมีวัตถุประสงค์ตามความต้องการที่ผู้สงอายุต้องการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง หรือเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ (เพ็ญแข ประ
จนปัจจนึก, 2550; อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552) ตามที่องค์การสหประชาชาติ มีหลักการที่
เน้นในการดูแลผู้สูงอายุไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การมีความอิสระ ( Independence) การมีส่วนร่วม 
(Participation) การได้รับการดูแล (Care) และการมีศักดิ์ศรี (Dignity) จากหลักการดังกล่าวมีประเด็น
ที่ถือว่าส าคัญมาก ได้แก่ การพัฒนาตัวเองของผู้สูงอายุ (Development) และการเตรียมประชากรเข้า
สู่วัยสูงอายุตั้งแต่วัยต้นของชีวิต (Lifelong Individual Development) รวมทั้งการฝึกอบรมและการ
ให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม โดยการพัฒนาตัวผู้สูงเอง
ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคมที่เรียกว่า พฤฒ
พลัง (Active Aging) ซึ่งสามารถท าได้โดยจัดให้การศึกษาและการเรียนรู้ (Education and Learning) 
แก่ผู้สูงอายุ ทั้งในวัยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุแล้ว  (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2550) 

โดยภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) มีกระบวนการ 3 เสาหลัก คือ มีสุขภาพที่ดี (healthy) มี
ส่วนร่วม (participation) และมีหลักประกัน (security) ซึ่งการจัดการศึกษาในผู้สูงอายุจะอยู่ในส่วนของ
การมีส่วนร่วม (participation) โดยการเปิดโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษาตลอดชีวิต (วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, 2551) จะเห็น
ได้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะสอดคล้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงอายุจ านวนมากกว่าด้านอ่ืน 
แต่ยังไม่เห็นคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งหากศึกษาคุณลักษณะของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจะพบว่า สมิธและสเปอร์ลิง ได้ให้นิยามคุณลักษณะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการแสดงออก 
2 ด้าน โดยแต่ละส่วนจะไม่สามารถแยกจากกันได้ (อรอ าไพ บุรานนท์, 2554) คือ  

ส่วนที่ 1 การแสดงการเรียนรู้ที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์ เป็นการเรียนรู้ที่ตั้งใจและมีการวางแผน
ที่จะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต 

ส่วนที่ 2 คุณธรรมในการเรียนรู้ เป็นหลักการพ้ืนฐานทางคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ ความมุ่งมั่น
ส่วนบุคคล (personal commitment to learning) ความมุ่งมั่นต่อสังคม (social commitment to 
learning) การนับถือหรือการยอมรับของผู้อ่ืน (respect for other learning) และ การนับถือความจริง 
(respect in truth) 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ ปีท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)     117 
 

จากการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนตลอดชีวิตของนิตยา ส าเร็จผล 
(2547) พบว่า จะต้องมีเจติคติต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและความสามารถที่เอ้ือในการเรียนรู้ 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะที่เอ้ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาเป็นจุดประสงค์หลัก หรือก าหนดให้เป็นคุณลักษณะของบัณฑิต และมีเกณฑ์การเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ดังนี้ คือ 

1. การบูรณาการแนวดิ่ง 
1.1 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 
1.2 ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
1.3 ให้น้ าหนักการประเมินแบบย่อย มากกว่าแบบรวม 

2. การบูรณาการแนวนอน 
2.1 ให้น้ าหนักกับการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้กระท าเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 
2.2 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
2.3 กระตุ้นการเรียนรู้จากเพ่ือน (Peer learning) 
2.4 ผู้เรียนมีการบูรณาการวัสดุ เนื้อหาความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
2.5 มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.6 มีการใช้ความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาในโลกจริง 
2.7 ให้น้ าหนักกับการเรียนรู้อย่างน้อยเท่า ๆ กับเนื้อหาการเรียนรู้ 
2.8 กระตุ้นให้มีการประเมินตนเองโดยพิจารณาจากเกณฑ์ในสังคมจริง 

การเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้อาจแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านทักษะ เช่น ทักษะใหม่ทั้งการคิดและการท างาน การใช้เทคโนโลยี 
2. ด้านการสื่อสาร เช่น การใช้เทคโนโลยีทางด้าน e-mail โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ การเขียน 

การอ่าน 
3. ด้านจิตใจและความเชื่อ เช่น การท างานอดิเรก ความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณ  
4. ด้านสังคม เช่น การศึกษาลักษณะผู้คนและการคิด วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
จากข้อสรุปข้างต้นมีความสอดคล้องกับการศึกษาของสุมาลี สังข์ศรี (2543) เกี่ยวกับความ

จ าเป็นของการศึกษาตลอดชีวิต เนื่องมาจาก 
1. ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและอาชีพการงาน การศึกษามีความจ าเป็นกับชีวิตมาก 

โดยเฉพาะในสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการ

แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ มีความแตกต่างของกลุ่มคน คนจน คนรวย ประเพณีดั้งเดิมของประเทศต่าง ๆ  
หรืออารยธรรมต่าง ๆ ถูกครอบง าอย่างรวดเร็วโดยวัฒนธรรมใหม่ ๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับภาวะพฤฒพลัง 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1970 และในปี ค.ศ. 1975 เริ่มมีการ
จัดการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยวัยที่สาม (U3A : University of The Age) และมีการจัดการเรียนการ
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สอนรูปแบบ Elder hotel ซึ่งมีลักษณะการจัดชั้นเรียนให้แก่ผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัย และมีการขยาย
การจัดการศึกษาในผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยหน่วยงาน สถาบันที่เกี่ยวกับการเกษียณอายุ จาก
งานวิจัย พบว่า การจัดการศึกษาท่ีเป็นหลักในผู้สูงอายุ คือ การจัดการศึกษาในระบบ 

การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุหลังเกษียณ ควรเน้นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย 
(นพเกตุ สุขสมเพียร, 2549 และ Lamdin and Fugate, 1997) เพ่ือพัฒนาตนเองอันดับแรกและอย่าง
ต่อเนื่อง (เอกพล จันทร์สถิตย์พร, 2551) อีกทั้งยังมีแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาความพร้อมเพ่ือ
น าไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ หรือภาวะพฤฒพลัง โดยจากงานวิจัยของ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 
(2550) ได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก ่

1. ระยะก่อนเกษียณ หรือก่อนอายุ 60 ปี โดยการจัดต้องจัดเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศยัร่วมกัน  

2. ระยะหลังการเกษียณ หรือหลังอายุ 60 ปี ควรได้รับศึกษาในระยะก่อนเกษียณมาก่อน 
เพ่ือการปรับตัวให้เข้าสู่ระยะหลังเกษียณได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหาควรเป็นไปตามทฤษฎีของแมคคลัสกี้ ที่
เน้นความรู้ด้านสุขอนามัยและสุขภาพจิต การเรียนรู้เพ่ือการมีส่วนร่วมในสังคม การบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม การได้รับความรู้และสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือสามารถตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
และการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  

นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีการจัดการศึกษาในผู้สูงอายุตามหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของผู้สูงอายุที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Ronald และคณะ (1995) ที่ได้สรุป
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาในผู้สูงอายุออกเป็น 
5 แบบ โดยเป็นการจัดการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้  

1. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางของสถาบันการเกษียณอายุ 
2. หน่วยงานที่ให้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (OASIS : Older Adult Service and 

Information) 
3. ศูนย์ให้ค าแนะน าผู้มีปัญหา (Shepherd’s center) 
4. วิทยาลัยชุมชน 
5. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

สรุปสาระส าคัญ 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการมีภาวะพฤฒ

พลังของผู้สูงอายุ และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ผู้สูงอายุ ซึ่งจักต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ที่ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและตามความต้องการ
ของแต่บุคคล พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุที่ส่งเสริม
การมีภาวะพฤฒิพลัง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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ประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ นั้น เป็นเปูาหมายของการดูแลผู้สูงอายุใน

สังคม โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบหรือวิธีการ
ต่าง ๆ หรือการแก้ปัญหาในผู้สูงอายุ ตามสถานการณ์ท่ีพบได้บ่อย ซึ่งพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1.คุณลักษณะของผู้สูงอายุไทยที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งพบว่า มีงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่
ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
สามารถอธิบายได้ว่า คุณลักษณะใดที่เป็นผู้สูงอายุที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตาม
บริบทของสังคมไทย 

2.การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่
มีคุณภาพ (Active Aging) จากงานวิจัยพบว่า มีหลักสูตรที่เน้นฝึกทักษะในการดูแลแก่กลุ่มบุคลากร
สุขภาพและผู้ดูแลผู้สูงอายุ แต่ขาดการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ 
อาชัญญา รัตอุบล และคณะ (2552) กล่าวว่า ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้
ประชาชนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (Active Aging) ที่ชัดเจน 
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บทคัดย่อ 
 วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ความสุขของวัยรุ่นเหล่านี้ จะหาความสุขได้อย่างไร เมื่อได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด รวมระยะเวลาอีก 1-2 ปี 
โดยยังไม่ทราบผลลัพธ์ที่แน่นอนของการรักษา มะเร็งต่อมน้ าเหลืองพบได้บ่อยติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในวัยรุ่น พยาบาลมีบทบาทส าคัญในการดูแลวัยรุ่นที่
เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองเหล่านี้ ในทุกขั้นตอนของการรักษา ตั้งแต่เริ่มได้รับการวินิจฉัย ระยะการได้รับ
ยาเคมีบ าบัด ระยะการได้รับรังสีรักษา และแม้แต่ในระยะที่วัยรุ่นเหล่านี้อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต ที่
ส าคัญที่สุดคือ พยาบาลเป็นตัวจักรส าคัญในอันที่จะจัดสรร, จัดการ และเสริมสร้าง ความสุขให้แก่วัยรุ่น
ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง โดยบูรณาการเข้ากับหลักการของการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative care) ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกรับการวินิจฉัยโรค จนกระทั่งผู้ปุวยหายขาดจากโรค หรือแม้กระทั่ง
ถึงระยะที่ผู้ปุวยรอเวลาที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยไม่สามารถรักษาโรคให้หายต่อไปได้ 
 บทความนี้ขอน าเสนอแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองด้วยการประคับประคอง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสุขให้กับผู้ปุวยตลอดช่วงเวลาของการรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลือง 

Abstract 
 For teens with lymphoma cancer the happiness of these teens how to find happiness 
when diagnosed with lymphoma and must be treated with periodic chemotherapy without 
knowing the exact outcome of the treatment. Lymphoma is the most common cancer in 
adolescents in Thailand. Nurses play an important role in the care of teens with these 
lymphoma at all stages of treatment. Since being diagnosed stage of receiving chemotherapy 
radiotherapy and even in these teenage years in the final stages of life and most importantly 
nurses are an important role in the allocation, management and promotion. Happiness for 
 
ค าส าคัญ: การดูแลแบบประคับประคอง ความสุข วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
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teenagers with lymphoma, regardless of the color shade of happiness. By using the principles of 
palliative care from the initial stage of diagnosis until the patient is cured from the disease or 
even to the point that the patient waits for the time to leave the world peacefully, unable to 
cure the disease further. 
 This article presents guidelines for caring adolescents with lymphoma by palliative 
care to increase happiness for them during the lymphoma treatment. 

Key words: Palliative Care, Happiness, Adolescents, Lymphoma 

บทน า 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีแต่ความสดใส ร่าเริง ชีวิตก าลังอยู่ในช่วงมีความหวัง มีความงาม มีความสุข มี
อนาคตที่สดใส วัยที่มีความเป็นส่วนตัว เป็นตัวของตัวเอง มีความต้องการจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้อง
กับตัวเองด้วยตัวเอง ไม่ต้องการการบังคับ หรือควบคุม การมีสุขภาพที่แข็งแรงมาตลอดเวลา แต่เมื่อได้
รับค าวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองนั้น มันเป็นข่าวร้ายและท าให้วัยรุ่นนั้นเจ็บปวด ตกใจ และเสียใจ 
วัยรุ่นหรือคนทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเอง เขาเหล่านั้นย่อมรู้สึกโกรธ เศร้าใจ โทษโชคชะตา 
ของตนเอง ดังนั้นความส าคัญของการให้การดูแลเยียวยาจิตใจของวัยรุ่นที่ได้ผลดีในช่วงนี้คือ การให้ข้อมูล
และ แผนการรักษาของแพทย์ การให้ก าลังใจของ พ่อ แม่ คนรัก และเพ่ือน การส่งเสริมเพ่ิมพลังใจให้วัยรุ่น
เอาชนะกับโรคร้าย มีเปูาหมายให้รักษาหายขาดโรคสงบได้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด อารมณ์ของวัยรุ่นที่พบมาก
ที่สุดเมื่อได้รับข่าวร้ายนั้น ได้แก่ ความกลัว กังวล และเศร้าหมอง บางคน อาจปฏิเสธ ไม่เชื่อ ในค าวินิจฉัย
ของแพทย์ อาจมีอารมณ์โกรธ โกรธตัวเองที่ดูแลตนเองไม่ดี โกรธโชคชะตา วัยรุ่นอาจอยากอยู่คนเดียว 
ร้องไห้เป็นระยะเวลานาน นอนไม่หลับ ไม่รับประทานอาหาร แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 อาทิตย์ วัยรุ่นจะเริ่ม
ยอมรับความจริง อาจจะยังมีความเพลีย ละเหี่ยใจ ไม่มีสมาธิ ไม่มีแรง   
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอความหมายและขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง
ตลอดจนบทบาททางจิตวิทยาของพยาบาลในการประยุกต์ใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง ในอันที่
จะจัดสรร, จัดการ และสร้างเสริมความสุข ให้แก่วัยรุ่นที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองในทุกขั้นตอนของ
การรักษา 

ผลกระทบของโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองต่อสุขภาพจิต 
 ต่อมน้ าเหลือง (Lymph node) มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว ภายในประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวชนิด 
Lymphocyte ท าหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคโดยสร้างสารภูมิคุ้มกัน และท าลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย มีการ
ขนส่งน้ าเหลืองไปตามท่อน้ าเหลืองทั่วร่างกาย เราจะพบต่อมน้ าเหลืองได้ตามร่างกายหลายแห่งมาก เช่นที่
ล าคอ รักแร้ ข้างหู เต้านม หรือบริเวณขาหนีบ นอกจากนี้ยังมีอวัยวะอ่ืนที่จัดอยู่ในระบบน้ าเหลืองเหมือนกัน
ได้แก่ ต่อมทอนซิล ม้าม และ ต่อมไทมัส เมื่อมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ าเหลืองหรือเนื้อเยื่อน้ าเหลืองที่มาก
เกินไป ในระบบน้ าเหลืองเราเรียกว่า เป็น มะเร็งต่อมน้ าเหลือง (Lymphoma) มีผู้ปุวยใหม่ที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองปีละกว่า 3,000 ราย หรือ 8 รายต่อวัน (ธานินทร์ อินทรก าธรชัย, 2562) 
ขั้นตอนการรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองมี อยู่ 4 ขั้นตอน คือ รักษาด้วยการให้ยาเคมีบ าบัด, การให้รังสีรักษา 
การรักษาด้วยแอนตี้บอดี้ และการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (stem cell transplantation) มะเร็งต่อม
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น้ าเหลืองมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิด Hodgkin Lymphoma (HL) ซึ่งจะพบมากในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น 
(อายุ 20-30ปี) ส่วนอีกชนิดคือ ชนิด Non Hodgkin Lymphoma(NHL) ซึ่งพบมากในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ลักษณะอาการของมะเร็งต่อมน้ าเหลืองเนื่องจากการหลั่งของ cytokine จากเซลล์ที่ผิดปกติ cytokine ที่หลั่ง
ออกมาท าให้เกิดอาการต่าง ๆ ของโรค เช่น มีไข้ ความผิดปกติของเซลล์ต่อมน้ าเหลืองท าให้การท าหน้าที่
ของระบบต่อมน้ าเหลือง ซึ่งท าหน้าที่เป็นภูมิต้านทานเชื้อโรคผิดปกติไป โดยทั่วไป HL จะเริ่มเป็นในต่อม
น้ าเหลืองต่อมเดียวก่อนและจะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ าเหลืองใกล้เคียง ส่วนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลืองนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด (ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรก าธรชัย) ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อม
น้ าเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตรวจวินิจฉัยโรคนี้ แพทย์จะตัดต่อมน้ าเหลืองหรือชิ้นเนื้อที่ต้อง
สงสัย เพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยา ตรวจเลือด ตรวจไขกระดูกและตรวจทางรังสี เช่น การตรวจทางรังสีของ
ทรวงอก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา (MRI) การตัดชิ้นเนื้อจาก
ต่อมน้ าเหลืองที่โตไปตรวจเพ่ือดูชนิดของเซลล์น้ าเหลืองว่าเป็นชนิดใดเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ เมื่อพบว่า
เป็นเซลล์มะเร็งแล้วแพทย์จะนัดไปรับการตรวจไขกระดูก เพ่ือสืบหาว่า เซลล์มะเร็งได้กระจาย ลุกลามเข้า
ในไขกระดูกหรือยัง  เป็นความโชคร้ายผสมกับโชคดีคือ มะเร็งต่อมน้ าเหลืองในเด็กทุกชนิดจะมีการแบ่งตัว
เร็ว ท าให้ก้อนใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว หากไม่รีบรักษาจะปุวยหนักและถึงแก่ชีวิตในระยะเวลาอันสั้น แต่ถ้า
ได้รับการรักษาจะมีโอกาสหายขาดได้ โดยแพทย์จะรักษาด้วยสูตรยาเคมีบ าบัด (Chemotherapy 
protocol) เป็นการให้ยาเคมีหลายชนิดเรียงต่อกันเป็นชุดตามล าดับ สูตรยาแต่ละชนิดจะผ่านการวิจัย
มาแล้วว่าสามารถรักษามะเร็งแต่ละชนิดให้หายขาดได้ เซลล์มะเร็งแต่ละชนิดจะได้รับสูตรการให้ยาเคมี
บ าบัดแตกต่างกันออกไป  ในปัจจุบันนอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด การฉายรังสี การผ่าตัดแล้ว ยังมี
การรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (Stem cell) ซึ่งสามารถใช้วิธีการรักษาในชนิดของมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลืองบางประเภท  แผนการรักษาของมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ขั้นตอนแรกที่ส าคัญที่สุด คือ การ
รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด ตามโปรแกรมที่แพทย์ผู้รักษาคิดว่าเหมาะสมกับชนิดของมะเร็งชนิดนั้น จะมีการ
ให้ยาเคมีบ าบัดเป็นเข็ม อาจจะให้เดือนละ 1 เข็ม การให้ยาอาจจะกินระยะเป็นปี   
 จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าผู้ปุวยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองต้องได้รับการรักษาดูแล
ทางการแพทย์ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางรังสี การตัดชิ้นเนื้อ การรักษาด้วยเคมีบ าบัด การ
ฉายรังสี การผ่าตัด หรือการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด ทุกขั้นตอนย่อมสร้างความทุกข์ทรมาน ความ
วิตกกังวล น ามาซึ่งการขาดความสุข ด้วยเหตุนี้ การสร้างความสุขให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง
จึงมีความส าคัญยิ่ง การสร้างความสุขวิธีหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

การดูแลแบบประคับประคอง 
 ลักษณะที่ส าคัญของการดูแลแบบประคับประคองคือ การดูแลแบบองค์รวมตั้งแต่การดูแล
ทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ โดยครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของทีมการดูแล เน้นการ
ท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  มีเปูาหมายที่ส าคัญคือ ท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยและครอบครัวดีขึ้น  
(พรทวี ยอดมงคล, 2556) โดยช่วยให้ผู้ปุวยเด็กและครอบครัวสามารถปรับตัว ปรับใจ และมีพลังต่อสู้
กับโรค ที่อาจหายขาดหรือรักษาไปแล้วระยะเวลาหนึ่งอาจจะไม่สามารถรักษาต่อไปได้ กลายเป็น
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายจนกระทั่งเสียชีวิต และยังรวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ปุวยหลังการสูญเสียด้วย 
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กิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองตามข้ึนตอนการรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
 ผู้เขียนขอจ าแนกการใช้กิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองตามขั้นตอนการรักษามะเร็งต่อม
น้ าเหลือง เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองตามขั้นตอนการยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรค
ว่าวัยรุ่นเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
 ขั้นตอนนี้ วัยรุ่นอาจยังไม่ได้ รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล วัยรุ่นจะมาพบแพทย์ที่ คลินิกโรค
ทางโลหิตวิทยา ในวันที่แพทย์นัดเพ่ือยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อ ปัญหาส าคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือ การ
ได้รับแจ้งข่าวร้าย วัยรุ่นและครอบครัวจะเจ็บปวดกับค าวินิจฉัยของแพทย์ การรับฟัง การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาของตัววัยรุ่นเองเช่นการต้องหยุดเรียนหนังสือเพ่ือให้ยาเคมีบ าบัด แผนและรายละเอียด
ของการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด แพทย์ และพยาบาลผู้ดูแลให้ก าลังใจ วัยรุ่นและครอบครัวในการเพ่ิม
พลังอ านาจในตนเองให้รับการรักษาและมีความคิดเชิงบวก 
 - กิจกรรมกลุ่มสนับสนุน (Group support) โดยวัยรุ่นที่เป็นมะเร็งเหมือนกันและผ่านพ้นการ
รักษาและอยู่ในขั้นตอนของโรคสงบ มาให้ก าลังใจ บอกรายละเอียดของการปฏิบัติตนเมื่อต้องได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด เช่น ยาเคมีบ าบัดตัวนี้ จะปวดเส้นเลือดมากต้องใช้น้ าอุ่นประคบเส้นแล้วจะดีขึ้น 
โดยทั้งนี้จะมีพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีบ าบัด คอยให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ วัยรุ่น 
รายใหม่ที่ก าลังจะเข้าท าการรักษา การรับฟัง การยอมรับ การให้ความกระจ่างในสิ่งสงสัย การให้ก าลังใจ
ปลอบโยน และการให้ผู้ปุวยและครอบครัวมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยประคับประคองให้ผู้ปุวย
และครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถมีพลังในการยอมรับการรักษา และต่อสู้กับอุปสรรค
ที่จะเกิดขึ้นระหว่างรับการรักษาต่อไปได้ 
          - พยาบาลหรือผู้ดูแล วางแผนช่วยเหลือเด็กปุวยและผู้ปกครองโดย การประเมินความรู้ 
ทัศนคติ ความเชื่อที่ผิด และการท าความเข้าใจที่ถูกต้องในค าอธิบายที่เกี่ยวกับโรค และการ
รักษาพยาบาล ในระยะนี้ เด็กปุวยและผู้ปกครองจะมีความเครียด วิตกกังวล และความทุกข์อย่างมาก 
พยาบาลสามารถเปิดโอกาสให้เด็กปุวยและผู้ปกครองได้ระบายความทุกข์ร้อน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ใน
เรื่องการเตรียมตัวเข้ารับการรักษา และการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของปัญหาต่างๆก่อนเข้ารับการรักษา 
พยาบาลสามารถใช้เวลานี้ในการสร้างสัมพันธภาพแก่เด็กปุวยและผู้ปกครอง และโน้มน้าวให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในการเข้ารับการรักษาเสริมแรงท าให้เด็กปุวยและผู้ปกครองเกิดพลังอ านาจในตนเองในอัน
ทีจะต่อสู้กับโรคต่อไป ในขั้นตอนนี้พยาบาลต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดของเด็กปุวยและผู้ปกครอง
อาจจะท าให้การรับรู้เป็นไปด้วยความยากล าบากอาจมีการเข้าใจผิดหรือการรับรู้จ ากัด พยาบาล
จ าเป็นต้องมี เมตตา และตั้งใจจริงในการอธิบายข้อมูลต่างๆ พยายามอย่าใช้ค าพูดที่สั้น และห้วนตรง
และ ไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบา เพราะเป็นไปได้ว่า ผู้ปุวยและผู้ปกครองอาจจะยังไม่สามารถยอมรับ
การเจ็บปุวยครั้งนี้ได้  ให้เวลาผู้ปุวยและผู้ปกครองในการยอมรับสิ่งที่เด็กปุวยเป็น และตั้งสติยอมรับ
แผนการรักษาต่อไป 
 - เมื่อมีการส่งต่อผู้ปุวยไปเข้ารับการรักษาคืออาจจะส่งต่อไปรับยาเคมีบ าบัดที่ตึกดูแล (day care) 
หรือแพทย์อาจรับเด็กปุวยไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือให้ยาเคมีบ าบัดตามแผน พยาบาลที่ดูแลควรส่งต่อข้อมูล
ส าคัญของเด็กปุวยไปยังตึกที่จะ admit หรือ day care ต่อเนื่องด้วย เช่น ข้อมูลว่าเด็กปุวยเส้นเลือดด า
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เปาะแตกง่าย เด็กจะเป็นลมง่ายถ้าเจ็บมากเพราะจะมีกลัวมาก หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่พยาบาลสามารถวางแผน
ปูองกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเด็กปุวยได้ 

2. กิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองตามขั้นตอนการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 
 ขั้นตอนการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดในเด็กปุวยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองนั้น ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด 
อาจกินระยะเวลาเป็นปี มีความส าคัญที่สุด ในขั้นตอนนี้ วัยรุ่นที่ปุวยเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง อาจจะมา
โรงพยาบาลเป็นระยะที่หน่วยการให้ยาเคมีบ าบัดเมื่อให้ยาเคมีบ าบัด แล้วกลับบ้าน หรืออาจมาพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนของยาเคมีบ าบัดเช่น มีการติดเชื้อจากเม็ดเลือดขาวต่ า เกล็ดเลือดต่ า 
ยาเคมีบ าบัดบางตัวอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ เช่น ท าให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพราะยาเคมี
บ าบัดมีผลในการท าลายเซลล์มะเร็ง ก็จริงแต่ก็มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่างกายด้วยหรือมีผลต่อเซลล์
ของร่างกายทีม่ีการแบ่งตัวเร็วด้วย เช่น เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร และเซลล์รากผม กิจกรรมของพยาบาลใน
ขั้นตอนนี้ พยาบาลมีบทบาทในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกันคือ  
 1. บรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
 2. เพ่ิมความสุขในขณะที่ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 
 3. เพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเองในขณะเด็กปุวยและครอบครัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะขอ
กล่าวถึงกิจกรรมการดูแลที่สามารถปฏิบัติดังนี้ 
 2.1. ก่อนให้ยาเคมีบ าบัดแก่ผู้ปุวย พยาบาลจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวยาเคมีบ าบัดแต่ละ
ตัวอย่างละเอียดลึกซึ้ง ตั้งแต่ รู้ถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยาตัวนั้น รู้วิธีบริหารยา วิธีแก้พิษ วิธีการ
เก็บรักษายา และวิธีบรรเทาความทรมานจากการให้ยาตัวนั้น เช่น ยา Vincristine เป็นยาที่มีการ
ท าลายเซลล์ห้ามรั่วซึมออกนอกเส้นเลือด พยาบาลต้องระมัดระวังในการเลือกเส้นเลือดด าที่ใหญ่และ
ตรงถ้ามีการรั่วซึมจะต้องใช้วิธีการประคบร้อน ยาตัวนี้มีผลท าให้เด็กปุวยท้องผูกต้องให้ค าแนะน าแก่
เด็กปุวยและผู้ปกครองให้ดื่มน้ ามากๆและรับประทานผักและผลไม้กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวตาม
สภาพเด็กปุวยเพ่ือปูองกันอาการท้องผูก การที่พยาบาลมีความรู้ ในเรื่องของยาเคมีบ าบัดแต่ละ
ตัวอย่างลึกซึ้งสามารถบรรเทาความทุกข์ทรมานอันเกิดจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลที่เกิดจากยาเคมี
บ าบัดได้เป็นอย่างด ี
 2.2. พยาบาลสังเกต ติดตาม รวบรวมข้อมูลทางห้องปฏิบัติการในส่วนของการท างานของไต ตับ 
หน้าที่ของเม็ดเลือดแดง และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ภาวะความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ 
(Electrolyte) และวางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กปุวยได้อย่างรวดเร็ว เช่น เด็กปุวยมี
เม็ดเลือดขาวต่ าลงกว่าค่าปกติ พยาบาลต้องบริหารจัดการมาตรการต่างๆเพ่ือปูองกันมิให้เด็กปุวยเกิดการ
ติดเชื้อได้ เช่น การย้ายเด็กปุวยเข้าห้องปลอดเชื้อ การสั่งอาหารแบคทีเรียต่ า (Low bacteria) เป็นต้น 
 2.3. พยาบาลช่วยประสานงานแก้ปัญหาเรื่องการเรียนของวัยรุ่น อาจมีการติดต่อโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยในเรื่องขั้นตอนการรักษา เพราะเรื่องการเรียนเป็นเรื่องส าคัญของวัยรุ่น จัดการวางแผนเรื่อง
ภาพลักษณ์ความสวยงามของวัยรุ่น มีการจัดเตรียมวิกส าหรับสวมใส่ตอนผมร่วงจากยาเคมีบ าบัด ส่งเสริม และ
จัด กิจกรรมต่าง ๆ อันจะท าให้เกิดความสุข ตามองค์ประกอบความสุขของวัยรุ่นในรูปแบบต่าง ๆ ขณะเด็ก
ปุวยรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ได้แก่ การประดิษฐ์งานศิลปะต่างๆ การส่งเสริมให้มีเพ่ือนที่โรงเรียนมา
เยี่ยมเยียนบ่อย ๆ การเล่นเกม การจัดกิจกรรมงานวันเกิด การจัดกิจกรรมในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานปี
ใหม่ งานวันลอยกระทง การจัดกลุ่มเพ่ือนร่วมแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ  การเปิดเพลงตามสาย., หรือกิจกรรมการ
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เล่นกีฬาในร่มอ่ืน ๆ  กิจกรรมสร้างความสุข พยาบาลสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ควรบรรจุลงเป็น
ภาระงานประจ าวัน เพ่ือให้ทุกคนในหอผู้ปุวยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ในการท าให้เด็กปุวยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 2.4. การเพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเองขณะเด็กปุวยอยู่ที่บ้าน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญมาก
เพราะตลอดช่วงระยะเวลาของการรักษาเด็กปุวยจะต้องไปมาระหว่างโรงพยาบาลและบ้านตลอดเวลา
ยาวนานเป็นปี การที่เด็กปุวยและผู้ปกครองต้องทราบสถานการณ์ของตนเองและวิธีการจัดการใน
สถานการณ์นั้นเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะภาวะแทรกซ้อนอาจจะยังไม่ปรากฏขณะอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นได้ 
การท านายเหตุการณ์ของพยาบาลเป็นสิ่งที่พยาบาลเจ้าของไข้จะต้องสื่อสารและให้ความส าคัญอย่างสูงสุด 
และให้ค าแนะน าอันมีประโยชน์แก่เด็กปุวย เช่น ผู้ปุวยที่มาให้ยาเคมีบ าบัดที่ตึกดูแล (day care) และเว้น
ระยะให้ยาไปหลังจากนั้นผู้ปุวยอาจมีเม็ดเลือดขาวลดลงจนถึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อของอวัยวะต่าง ๆ ได้ง่าย 
พยาบาลเจ้าของไข้จะต้องคาดการณ์ได้และให้ค าแนะน าแก่เด็กปุวยและผู้ปกครองไปเลย ในเรื่องการ
ปูองกันการติดเชื้อเช่น ช่วงนี้อย่าไปเที่ยวสวนสัตว์ อย่าไปที่ชุมชุมที่คนแออัด อย่าอยู่ใกล้คนที่เป็นหวัด 
เพราะอาจท าให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเป็นต้น ในข้อนี้ จิตส านึกของความเป็นพยาบาลในการเล็งเห็น
ความส าคัญจะช่วยปูองกันผลกระทบที่ร้ายแรงต่อคนไข้ตามมาทีหลังได้ และท าให้ผู้ปุวยผ่านพ้นเวลาที่
ยากล าบากระหว่างขั้นตอนการรักษาไปได้ 
 การจัดโครงสร้างเพ่ือส่งเสริมความสุขของวัยรุ่นที่มาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะให้เคมี
บ าบัดหรือมาเข้ารับการปรึกษาเพ่ือรักษาภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบ าบัด ที่หอผู้ปุวยสามารถบริหาร
จัดการได้ เช่น 
 1) การจัดพ้ืนที่ส าหรับการเล่นในหอผู้ปุวย (Play area) มีการบริหารจัดการ การเล่น, อุปกรณ์
การเล่น, การล้างท าความสะอาดของเล่น ในเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ า, การซื้อของเล่นที่เหมาะสมในแต่ละวัย, 
การจัดสันทนาการตามโอกาสต่าง ๆ โดยมีอาสาสมัคร หรือ ครูจากกระทรวงส าหรับสอนเด็กปุวยเรื้อรัง 
ร่วมกับพยาบาล เจ้าหน้าที่ แพทย์ทางจิตเวชเด็ก ประสานความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมส าหรับวัยรุ่นที่ปุวยเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง  
 2) การจัดกลุ่มสนับสนุน (Group Support) ส าหรับให้ค าปรึกษา ปัญหาหรือวางแผนแนวทางการ
รักษาร่วมกันของแพทย์ พยาบาล บิดา มารดา นักจิตวิทยา และผู้ดูแล เพ่ือหาทางแก้ปัญหาต่างๆของ เด็ก
ปุวย เช่น ปัญหาทางพฤติกรรมหรือปัญหาทางจิตใจของวัยรุ่นที่ปุวย รวมทั้งการประชุมร่วมกันของบิดา 
มารดา พยาบาล จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ในเด็กที่มีปัญหาทางจิตสังคมหรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
 3) จัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ห้องละหมาด, หิ้งพระ มีโครงการใส่บาตร
พระในโอกาสต่าง ๆ การฟังเทศน์ หรือการบรรยายตามความเชื่อของแต่ละศาสนา 

3. กิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองในขั้นตอนการรักษาด้วยรังสี 
 เป็นวิธีการรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่อาจใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด ขึ้นอยู่กับชนิด
ของมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ระยะของโรค และสภาพของผู้ปุวยโดยรวม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกแนว
ทางการรักษาที่เหมาะสมกับโรคและสภาวะของผู้ปุวย มากที่สุด วิธีการรักษาชนิดนี้คือ แพทย์จะใช้แสง
เอกซเรย์จากเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ในการปล่อยล าแสงเอกซเรย์ไปท าลายเซลล์มะเร็ง  
การรักษาแต่ละครั้ง จะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในแต่ละครั้ง ใช้เวลาต่อเนื่องกัน 
แล้วต่อวัตถุประสงค์ของการรักษา อาจฉาย 12-20 ครั้ง การฉายแสงเฉพาะส่วนของร่างกาย เป็นการฉาย
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แสงที่เน้นไปยังบริเวณที่คาดว่ามีการกระจายของโรค (Involved-field radiation) มักใช้ร่วมกับการให้
ยาเคมีบ าบัด การฉายแสงไปยังเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกายเรียกว่า Total body irradiation เพ่ือก าจัด
เซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลือก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูกและกดภูมิต้านทานของร่างกาย หลังการฉายแสงได้
ซักระยะหนึ่ง จะเริ่มมีอาการ อาการท่ีพบ ได้แก่ปากเป็นแผล เจ็บปากเจ็บคอ กลืนอาหารล าบาก ไม่รู้
รสชาติอาหาร น้ าหนักลด เพราะกินอะไรไม่ค่อยได้ ผมอาจร่วง บริเวณที่ฉายแสงอาจ ไหม้ ด าคล้ าหมด 
ผิวหนังแห้งและคัน ค าแนะน าที่ควรให้กับวัยรุ่นโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองในขั้นตอนนี้ได้แก่ 
 1. เรื่องอาหาร แนะน าเรื่องการรับประทานที่มีวิตามินสูง โปรตีนสูง และย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา 
ผลไม้อาจมีภาวะคลื่นไส้อาเจียน ให้รับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียน และพยายามรับประทานอาหารให้ได้ 
อาหารที่ดีในช่วง ฉายรังสี  เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงที่สุด และควรรับประทานอาหารหลังฉายแสงไปแล้ว 1 
ชั่วโมง ควรดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 2,000-3,000 cc น้ าช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้น และระบายความร้อนออก
จากร่างกาย 
 2. เรื่องการดูแลผิวหนังบริเวณฉายรังสีให้แห้ง ระมัดระวัง การกระทบกระเทือนและการติดเชื้อ 
รักษาผิวหนังให้แห้ง ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี ควรล้างด้วยน้ าสะอาด หรือน้ าสบู่ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ าหอม 
และควรใช้ผ้าเช็ดตัวที่ อ่อนนุ่มซับบริเวณที่ฉายรังสี หลีกเลี่ยงการขัดถู หลีกเลี่ยงการใช้น้ าฝักบัวที่มีแรงดัน
น้ าที่แรงในการอาบน้ า ไม่ล้างรอยที่ขีดไว้เพ่ือเป็นบริเวณฉายรังสี ไม่ใช้ครีมทาผิว ไม่ถูกแดด และหลีกเลี่ยง
การแกะเกา และหลีกเลี่ยงการใช้โลหะหนักต่าง ๆ เช่น ขี้ผึ้ง น้ ายาต่าง ๆ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด 
หรือการสัมผัสบริเวณที่ฉายรังสีโดยตรงกับความร้อนหรือความเย็น ควรสวมหมวกหลวม ๆ หรือกางร่ม 
 3. รักษาความสะอาดทั่วไปของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า แนะน าอาบน้ าด้วยสบู่อ่อน เพราะ
ผู้ปุวยที่ (พรทวี ยอดมงคล, 2556) รักษาด้วยรังสี จะอ่อนเพลียและภูมิต้านทานต่ า ถ้าร่างกายสกปรกจะ
เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย 
 4. แนะน าให้พักผ่อนนอนหลับอย่างพอเพียงวันละ 6-8 ชั่วโมง และการออกก าลังกายตาม
สภาพของร่างกาย และท าอย่างสม่ าเสมอ แต่ไม่ควรออกก าลังกายด้วยการว่ายน้ าในสระที่มีคลอรีน 
เพราะจะท าให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ 
   ส าหรับกิจกรรมที่ใช้หลักการดูแลแบบประคับประคองมาเพ่ิมความสุขให้แก่วัยรุ่นสามารถใช้
กิจกรรมเช่นเดียวกันกับ ขั้นตอนการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด ถ้าวัยรุ่น มารับการรักษาด้วยรังสี แบบ
ผู้ปุวยนอกอาจจัดกิจกรรม กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยให้วัยรุ่นที่อาการโรคสงบและผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว
มาเป็นแกนน ากลุ่ม ช่วยให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่วัยรุ่นที่ก าลังได้รับการรักษาอยู่ อาจสอดแทรก
ความบันเทิง รื่นเริงเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้ผู้ปุวยคลายเครียดและมีความสุข เพ่ิมขึ้น     

แนวการรักษาแบบประคับประคองส าหรับวัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดท้าย อาการของผู้ปุวยจะค่อนข้างมีความรุนแรง เนื่องจาก
เซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายออกนอกระบบน้ าเหลือง เช่น ลุกลามมาที่ไขกระดูก หรือเนื้อเยื่ออวัยวะอ่ืน ๆ 
เช่น  ผิวหนัง กระเพาะอาหาร ตับ ปอด สมอง และกระดูก ซึ่งหากเซลล์มะเร็งไปลุกลามที่จุดไหน ก็
เหมือนจะมีอาการอักเสบเกิดขึ้น ณ จุดนั้น โดยหากลุกลามที่สมอง อาจมีความผิดปกติทางด้านความคิด 
มีอาการแขน-ขาอ่อนแรง ชัก บุคลิกภาพเปลี่ยนไป ปวดหัวเรื้อรัง ความจ าเสื่อม หรือหากต่อมน้ าเหลือง
โตจนกดเบียดหลอดเลือด เส้นประสาท ก็อาจน ามาสู่อาการชาเรื้อรังตามแขนและขาร่วมด้วย เรียกได้ว่า 
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เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต เราไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนที่จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิต ระยะนี้โรคได้
แพร่กระจายออกไป มีการดื้อยาเคมีบ าบัด ส าหรับวัยรุ่นเช่นเดียวกับ วัยเด็กอ่ืนๆ ต้องให้การดูแลแบบ
เน้นผู้ปุวยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ความส าคัญของการดูแลแบบประคับประคองที่ดี ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของเด็กปุวยรายบุคคล ซึ่งอาจแตกต่างไปจากผู้ปุวยผู้ใหญ่ ความต้องการมีความแตกต่างไปในแต่
ละบุคคล และแต่ละครอบครัวด้วย ครอบครัวถูกจัดให้เป็นผู้ปุวยร่วมกับเด็กปุวยด้วยในเวลาเดียวกัน 
เปูาหมายส าคัญส าหรับการดูแลในระยะนี้ได้แก่ วัยรุ่น ได้รับความสุขสบาย และใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมี
คุณค่ามีความหมายส าหรับวัยรุ่นคนนั้น แนวทางหลักของการดูแลในขั้นตอนนี้ได้แก่ 
 1. การเคารพในความแตกต่างและรับฟังความคิดเห็นของตัววัยรุ่นที่ปุวยและครอบครัวของเขา 
 2. การสื่อสารให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมผู้ดูแล วัยรุ่น และครอบครัว อย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
 3. สนับสนุนให้มีส่วนร่วมและตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาดูแล 
 4. มีความร่วมมือกันระหว่างทีมสาขาวิชาชีพและวัยรุ่นและครอบครัว ทั้งในระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับนโยบาย มีการท าความเข้าใจร่วมกันและประเมินความต้องการการดูแลแบบ
ประคับประคองของวัยรุ่นและครอบครัว 

แนวปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดท้าย 
 1. การดูแลทางร่างกายเพ่ือลดความทุกข์ทรมานทั้งมวลจากภาวะโรค เช่น การให้ออกซิเจนเมื่อ
มีอาการเหนื่อย หอบ, การให้เลือดเมื่อเกิดภาวะซีด, ให้เกล็ดเลือดเมื่อมีเลือดออก การลดอาการเจ็บปวด
ของร่างกาย ด้วยการให้ยา หรือ การใช้วิธีนวดและสัมผัส จะท าให้ผู้ปุวยรู้สึกผ่อนคลาย การนวดช่วยให้
กล้ามเนื้อที่ยึดเกร็งคลายตัวลง ความเจ็บปวดจะบรรเทาลง 
 2. การกู้ชีวิต (CPR) เมื่อมีเหตุท าให้หัวใจหยุดเต้น หรือผู้ปุวยเด็กหยุดหายใจ ควรท าความ
ต้องการของเด็กและครอบครัวที่ให้ไว้ล่าสุด เช่น ยินยอมให้กู้ชีวิต ให้ใส่ท่อ -เครื่องช่วยหายใจ หรือ
ไม่ให้ใส่ มีหรือไม่มีการให้ยากระตุ้นหัวใจ การย้ายไปหอผู้ปุวยหนักฯลฯ ดังนั้นทีมผู้ดูแลรักษาควรให้
ข้อมูลเป็นระยะ และควรประเมินการตัดสินใจของเด็ก (โต) และครอบครัวเมื่อถึงเวลาอันควร โดยให้
เขาเป็นผู้ตัดสินใจเอง 
 3. การดูแลด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ มีความส าคัญและจ าเป็นที่สุดส าหรับวัยรุ่นที่ปุวยเป็น
มะเร็งระยะสุดท้าย กิจกรรมที่ส าคัญมากได้แก่ การให้ค าปรึกษาแก่บิดา มารดา และ ผู้ดูแล เปิดโอกาสให้
ครอบครัวได้ระบายความรู้สึกประเมินครอบครัวส่งเสริมความใกล้ชิดของครอบครัวเน้น การท ากิจกรรม
ร่วมกันกับครอบครัวเพ่ือความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใส และมีประโยชน์ส่งเสริมให้พ่อแม่สามารถด าเนินชีวิต
และท างานได้ตามปกติ ส่งเสริมให้เด็กท าสิ่งที่ยังค้างคาตามความต้องการ จัดท าสิ่งที่เป็นความฝันของวัยรุ่น
ให้เป็นจริง อยากพบดาราที่วัยรุ่นชื่นชอบ อยากไปเที่ยวทะเล อยากไปไหว้พระที่ตนเองและครอบครัวนับถือ 
การจัดงานวันเกิดให้วัยรุ่นที่อยู่ในระยะสุดท้าย การกระท าด้วยความรักความเมตตา จากความร่วมมือของ
สาขาวิชาชีพ สามารถท าให้เด็กมีความสุขได้ในช่วงเวลาหนึ่งที่เหลืออยู่ มันมีค่าอย่างมากส าหรับวัยรุ่นมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลืองระยะสุดท้าย 
 4. เมื่อถึงระยะที่ใกล้เสียชีวิตจัดสิ่งแวดล้อมให้สงบและมีความเป็นส่วนตัวตามสมควรอนุญาตให้
บิดามารดาอยู่กับผู้ปุวยได้ตลอดเวลา ถ้าถึงเวลาที่เสียชีวิตแล้ว ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่
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ครอบครัวผู้ปุวยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับศพกลับไปประกอบ พิธีกรรม
ตามความเชื่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากบิดา มารดา และ ครอบครัวต้องการความ
ช่วยเหลือ เช่น หีบศพ ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเดินทางในการน าร่างของเด็กที่เสียชีวิตกลับบ้าน อ านวย
ความสะดวกและช่วยเหลือในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ผู้ปุวยมุสลิม อาจต้องรีบท าพิธีกรรม
ทางศาสนาทันที ควรมีการติดตามดูแลครอบครัวภายหลังการเสียชีวิต เช่น การติดตามเยี่ยมครอบครัว
ทางโทรศัพท์ หรือการประสานส่งต่อไปยังภาคีเครือข่ายการดูแลที่อยู่ใกล้บ้านประเมินปัญหาด้านจิตใจ
ของบุคคลในครอบครัว เช่น ภาวะซึมเศร้า หรือความรู้สึกโศกเศร้าหากพบว่ามีอาการติดต่อนานเกินกว่า 
6 เดือนขึ้นไป หลังการเสียชีวิตควรได้รับการดูแลปรึกษาจิตแพทย์ 

ผลของการดูแลแบบประคับประคองต่อความพึงพอใจของวัยรุ่น 
 ถ้อยค าที่ผู้เขียนจดจ าได้ขณะที่เป็นพยาบาล ดูแลวัยรุ่นที่ปุวยเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะ
สุดท้ายแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่แต่ค าพูดเหล่านั้นยังไม่เคยจางหายจากความทรงจ าเลย 
 “หนูมีความสุขมากท่ีพ่ีจัดงานวันเกิดให้หนู ไม่เคยมีใครจัดวันเกิดให้หนูเลยในชีวิต” 
       “หนูดีใจและมีความสุขมาก ที่ภาพวาดของหนู ไปติดไว้ทั่ววอร์ดเลย และมันจะติดอยู่ทั่ ว
วอร์ดแม้หนูจะไม่อยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะ” 
          “หนูปวดเส้นมากตอนที่พ่ีเดินยาเข้าเส้นเลือดแต่พอพ่ีเอาน้ าแข็งมาประคบเส้นให้หนู หนูดีขึ้น
มีความสุขข้ึนมาทันทีเลย” 
 จากค าพูดตามที่ยกตัวอย่างมานั้น จะเห็นว่าความสุขของวัยรุ่นโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองไม่ได้
เกินก าลังของพยาบาล พ่อ แม่ และผู้ดูแลเด็กปุวยเลย เพราะบางทีความสุขของพวกเขาอาจจะแค่เพียง
ไม่ต้องซ้ าเติมความทุกข์ให้เขาเพ่ิมเติมมากขึ้นไปอีกเท่านั้น หลักการดูแลผู้ปุวยเด็กแบบการประยุกต์
รูปแบบทางการพยาบาลแบบประคับประคองเข้าไปในทุกระยะของการดูแลวัยรุ่นที่เป็นโรคมะเร็งต่อม
น้ าเหลืองเป็นหนทางหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าจะท าให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองมีความสุขได้ใน
เส้นทางการรักษาอันยาวนานได้บ้างไม่มากก็น้อยหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นคนนั้นจะต้องจากไปในที่สุด 
 ไม่ว่าจะเป็นระยะไหนของโรคก็ตาม วิธีการดูแลที่ดีที่สุดคือพยายามท าให้เด็กปุวยและ
ครอบครัวมีความหวัง มีก าลังใจที่จะต่อสู้เอาชนะกับโรคร้าย มีความรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป มีความ
พยายามดูแลตนเอง ท าให้เด็กปุวยมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ในทุกขั้นตอนของการรักษาสิ่งเหล่านี้อาจ
ส่งผลให้การรักษาไดผ้ลดียิ่งขึ้น แต่ก่อนที่จะสามารถดูแลเด็กปุวยและครอบครัวของเด็กปุวยที่เป็นมะเร็ง
ต่อมน้ าเหลืองในวัยรุ่นได้นั้น ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก
ปุวยและครอบครัวเพ่ือให้เด็กปุวยเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ สามารถให้ข้อมูลที่ต้ องการความ
ช่วยเหลือ สามารถประเมินปัญหาเพ่ือน าไปก าหนดข้อวินิจฉัยและก าหนดกิจกรรมการช่วยเหลือได้  
พยาบาลหรือผู้ดูแลจะต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ ความต้องการของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี           

สรุป 
 การดูแลเด็กปุวยวัยรุ่นโรคมะเร็งให้มีความสุขนั้น นอกจากพยาบาลและผู้ดูแลจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลโรคมะเร็งในแต่ละขั้นตอน มีความรู้เรื่องธรรมชาติของเด็กปุวยแต่ละวัยแล้ว
การมอบความรัก ความเมตตา ความใส่ใจและเอาใจใส่ของทีมการรักษาพยาบาลเป็นหัวใจที่จะท าให้เด็ก
ปุวยวัยรุ่นโรคมะเร็งทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริง ด้วยระยะเวลาอันยาวนานมีผลดีในอันที่จะท าให้ทีมการ
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รักษาพยาบาลและวัยรุ่นที่ปุวยมีสัมพันธภาพที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน การสร้างความสุขให้แก่วัยรุ่นมะเร็งต่อม
น้ าเหลืองระยะสุดท้าย พยาบาลหรือผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดวัยรุ่น สามารถใช้หลักการของการดูแลแบบ
ประคับประคองสอดแทรกเข้าไปในทุกขั้นตอนของการรักษา คือ การดูแลทางร่างกาย ลดความเจ็บปวด ลด
ความทุกข์ทรมานด้วยวิธีการต่างๆ และกระตุ้นให้วัยรุ่นมีความสามารถในการดูแลตนเอง มีก าลังใจที่จะ
ต่อสู้กับโรคร้ายตลอดระยะเวลาในกระบวนการรักษาอันยาวนาน การดูแลทางด้านจิตใจ และการดูแล
ทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งทีมการรักษาพยาบาลมอบความรัก ความเมตตา ความใส่ใจ เอาใจใส่ เป็นหัวใจของ
สิ่งที่เรียกว่าความสุขของวัยรุ่น ในทุกขั้นตอนของการรักษาแม้ว่าวันหนึ่งวัยรุ่นจะ เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่า
รอวันจากไป ก็สามารถท าให้วัยรุ่น ท าใจยอมรับได้ และจากไปอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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ค าชี้แจงส าหรับผู้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เป็นวารสารเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา  บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  รายละเอียดมีดังนี้ 
 

1.  ลักษณะบทความท่ีตีพิมพ์ 
 1.1  บทความทางวิชาการ/บทความท่ัวไปที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา 
 1.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา 
 1.3  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
2.  ส่วนประกอบของบทความ 
 2.1  บทความทางวิชาการ 

 ความยาวเรื่องละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
 2.1.1  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.1.2  ชื่อผู้แต่ง 
 2.1.3  สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด 
 2.1.4  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.1.5  บทน า  เนื้อเรื่องและสรุปสาระส าคัญ 
 2.1.6  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ  APA) 

 2.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ 
 ความยาวเรื่องละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
 2.2.1  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.2.2  ชื่อผู้แต่ง 
 2.2.3  สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด 
 2.2.4  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.2.5  ค าส าคัญ (Key words) 
 2.2.6  เนื้อเรื่อง  ประกอบด้วย 

 1)  บทน า 
 2)  วัตถุประสงค์ 
 3)  นิยามศัพท ์
 4)  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 5)  ระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบด้วย 

-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
-  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 6)  ผลการวิจัย 
-  บทสรุป 
-  ข้อเสนอแนะ  

 7)  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA) 
2.3  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 

2.3.1 ชื่อหนังสือ 
2.3.2 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์ 
2.3.3 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์/จ านวนหน้า 
2.3.4 การน าเสนอบทวิจารณ์ควรมี 

- ส่วนน า สว่นเนื้อหา ส่วนสรปุ 
2.3.5 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบท 

- สรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ 
2.3.6 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 

3.  การจัดพิมพ์ 
3.1 พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด A4   
3.2 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 
3.3 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK   
3.4 ลักษณะและขนาดตัวอักษร 

 3.4.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ตัวหนาขนาด 26  
 3.4.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  ตัวหนาขนาด 26  
 3.4.3 ชื่อผู้เขียน  ตัวหนาขนาด 16   
 3.4.4 หัวข้อใหญ่  ตัวหนาขนาด 16  
 3.4.5 เนื้อหา  ตัวปกติขนาด 16  

4.  การจัดส่งบทความ 
วิธีที่ 1 จัดส่งบทความผ่านเว็บ http://journal.psy.kbu.ac.th/ 

 วิธีที่ 2 จัดส่งบทความผ่าน e-mail: journal.psy.kbu@gmail.com 
 มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1163  

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  โทร. 085-918-5543 
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เทวรักษ์  โทร. 089-929-9705 

5.  เงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ 
5.1 ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5.2 ผู้ส่งบทความต้องช าระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ 

ชื่อบัญชี นายไพบูลย์  เทวรักษ์  เพ่ือศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการท างาน  เลขที่บัญชี 
095-2-91061-2 และแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งบทความ 
- ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท 
- ส าหรับบุคลากร มกบ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

http://journal.psy.kbu.ac.th/
mailto:journal.psy.kbu@gmail.com
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5.3 เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
5.4 เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) ของวารสาร  

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทความละ  2  คน  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ 
5.5 เป็นบทความที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
5.6 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5.7 เจ้าของบทความจะได้รับวารสารฉบับนั้น จ านวน 3 เล่ม 

 
นโยบายการพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 

ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามีรูปแบบการน าเสนอเป็นไป

ตามรูปแบบ แบบวารสารจิตวิทยา หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความ/บทวิจารณ์
หนังสือ ที่การน าเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบวารสารจิตวิทยา (โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้เขียน) 

3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เก่ียวข้องกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแต่อย่างใด 

4. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 
20-30 วัน โดยมีเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3,000.- บาท (ส าหรับผู้เขียนที่มิได้
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 

5. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
จะต้องได้รับการประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

6. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด) นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือสือฉบับแก้ไขช้ากว่า
ก าหนด บรรณาธิการจ าน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้เขียนจะต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 
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กระบวนการพิจารณาบทความของวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

สมัครสมาชิก และ 
 

 

 

รับบทความ 
 

1 วัน 
ส่งบทความ 

  

   

 

   
       

   

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
รูปแบบการพิมพ์ 

 

3 วัน 

   

 

   
 

 

       

  
กองบรรณาธิการพิจารณา 

 
7 วัน 

    
 

  

 

 
 

 

  
       
 

 

 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 
คนพิจารณาบทความ 

 

30 วัน 

   

 

   
       
   

สรุปผลการพิจารณา 
 

5 วัน 

    

   

 

  

   
       
   

ผู้เขียนปรับแก้ไข 
 

15 วัน 

          

ตรวจสอบการแก้ไข  

   
3 วัน 

    
   เผยแพร่บทความ    

    

1 วัน 
 

       
 

 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 65 วัน  
  

  3 วัน 
 

ไม่ผ่าน 
 

ผ่าน 
 

ผ่าน 
 

แจ้งผู้เขียน 
 



 

 

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา  ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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