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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน โดยศึกษาลักษณะการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาจีน จ านวน 247 
คน แล้วคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่ได้คะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ต่ ากว่า 50 เปอร์เซนไทล์
ลงมาเข้าร่วมการทดลอง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน การวิจัยนี้เป็นแบบผสาน
วิธีพ้ืนฐาน (Basic mixed methods designs) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธี และวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC 
ของนักศึกษาจีนประกอบด้วย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความเครียดและความวิตก
กังวล ความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค และความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของ
ประชากรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง  2) กลยุทธ์ทางป๎ญญา พัฒนาขึ้นจากกลยุทธ์จิตวิทยาทาง
ป๎ญญา 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การเผชิญป๎ญหา กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ และกลยุทธ์อภิป๎ญญา 
3) การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีนกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตาม
ผล สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 และ .05 ตามล าดับ และสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 และ 4) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะภายหลังการทดลอง นักศึกษาจีนกลุ่ม
ทดลอง แสดงความพึงพอใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการชีวิตตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้แนวทางที่จะสามารถด ารงชีวิตในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการชีวิต, การเลือก การใช้ประโยชน์สูงสุด และการทดแทน, นักศึกษาจีน, 

มหาวิทยาลัยเอกชน 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop the cognitive strategies for enhancing 

SOC life management of Chinese students.  The population of this study was current 247 
Chinese students of Kasem Bundit University in academic year 2019.  The sample of the 
enhancing SOC life management study was purposively selected from whose SOC life 
management scores were lower than fiftieth percentile and assigned into 2 groups 
classified as an experimental group and a control group, 32 students in each group. The 
basic mix methods designs, collected data methods, qualitative and quantitative analysis 
were applied to this study. The research results were as follows: 1) SOC life management 
comprised 4 dimensions: (1) adjustment with others, (2) stress and anxiety management, 
(3) adversity capacity, and (4) learning engagement and discipline. The total mean score 
and each dimension score of SOC life management of population were high; 2) the 
cognitive strategies were developed by applying three cognitive psychological strategies: 
coping strategy, collaborative learning strategy, and metacognitive strategy;  3) the SOC life 
management of Chinese students of experimental group after experiment and after the 
follow-up were significantly higher than before the experiment at .01 and .05 level and 
significant higher than of the control group at .01 level; 4)  Focus group report after the 
experiment showed that they were satisfied to participate this research because they 
gained more knowledge and understanding in life management and learned how to 
pursuing happy life in Thailand.  
 
Key words: life management, Selection Optimization and Compensation, Chinese 

student, private university 
 

บทน า 
จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ช่วงวัย 18-22 ปี ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายหลักของ

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 2561, น.21) แนวทาง
หนึ่งในการแก้ไขป๎ญหา คือการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น โดยสถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
รายงานจ านวนนักศึกษาต่างชาติ จ าแนกตามสัญชาติของนักศึกษา พบว่านักศึกษาจีนมีจ านวนมากเป็น
อันดับที่ 1 จ านวนรวม 10,766 คน โดยส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน (ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562, น.27) โดยเหตุผลในการเลือกมาเรียนต่อในประเทศ
ไทยของนักศึกษาจีน มาจากป๎จจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายถูก 2) ระยะทางค่อนข้างใกล้ 3) คนที่อยู่ทางใต้
ของจีน ไม่รู้สึกแปลกแยกในการใช้ชีวิต 4) หลักสูตรที่ไทยเปิดสอน เป็นที่นิยมมากของนักศึกษาจีน 5) ไทย
และจีนมีความสัมพันธ์ที่ดี และ 6) หวังจะได้ท างานต่อที่ไทยเมื่อจบการศึกษา (MGR Online, 2559) 
นอกจากนั้นยั งมีป๎จจัยด้ านความปลอดภัย ภาพลักษณ์และศักดิ์ ศรีของสถาบันการศึกษาไทย 
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(Songsathaphorn and others, 2014, p.109) ความเป็นมิตรของคนไทย การมีโครงสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม (Jaroensubphayanont, 2014, p.6)  

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาจีนที่มาศึกษาในประเทศไทย มีป๎ญหาด้าน
การใช้ภาษา การปรับตัวทางวัฒนธรรม การเรียน ความเป็นอยู่ สุขภาพกายและสุขภาพจิต (กวิตา เรือง
ไทย, 2555 พรพะเยาว์ ก๋งเม่ง และดวงทิพย์ เจริญรุกข์เผื่อนโชติ, 2557 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, 2559 
พรหมมินทร์ ซ่งศิริศักดิ์, 2561) และยังคงพบป๎ญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วน
ใหญ่มุ่งแก้ป๎ญหาทางด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็น
การส่งเสริมที่ป๎จจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมเท่านั้น ยังขาดการส่งเสริมป๎จจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ 
การคิด วิเคราะห์และแก้ไขป๎ญหาต่างๆอย่างมีระบบ สร้างแรงจูงใจที่จะน าตนเองไปสู่เปูาหมาย และ
เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการชีวิตให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.109) และการผลิตบัณฑิตตามแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561-2580  จะต้องครอบคลุมทักษะที่จ าเป็นทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ความคิด 
ฝึกทักษะการแก้ป๎ญหาและความคิดวิเคราะห์ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561, น.88)   

ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่าการพัฒนากลยุทธ์ทางป๎ญญาในงานวิจัยนี้ จะช่วยส่งเสริมป๎จจัยภายในตัว
บุคคลของนักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อในประเทศไทย มีทักษะในการแก้ไขป๎ญหาและการจัดการชีวิต 
ควบคู่กับการได้รับความรู้ตามหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาจีนประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดให้นักศึกษาจีนเลือกมาศึกษาต่อในประเทศ
ไทยเพ่ิมมากข้ึน  

จากการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาจีน ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) กับนักศึกษาจีน 10 คน อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจีน 5 
คน สรุปได้ว่าการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาจีน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคม และสภาพแวดล้อมใหม่ สามารถจัดการลดหรือหลีกเลี่ยงความเครียดและความวิตกกังวลของ
ตนเอง สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน เพ่ือแก้ป๎ญหาอุปสรรคต่ างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ ตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย ประกอบด้วย 1) การปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 2) การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 3) ความสามารถในการฟ๎นฝุา
อุปสรรค และ 4) ความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการชีวิตตามรูปแบบ SOC model ตั้งแต่ปี 1990 เกิดจาก
แนวคิดของ Paul Baltes and Margret Baltes ซึ่งประกอบด้วย 1) การเลือก (Selection) หมายถึง 
การก าหนดเปูาหมายและจัดล าดับความส าคัญตามแรงจูงใจและความต้องการของแต่ละบุคคล 
(elective selection) หรือการรับรู้ต่อการสูญเสียทรัพยากรภายในหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (loss-
base selection)  2) การใช้ประโยชน์สูงสุด  (Optimization) หมายถึง การใช้วิธีการส่วนบุคคลเพ่ือให้
ได้มาซึ่งความส าเร็จ ร่วมกับการปรับปรุง และการสร้างความร่วมมือ ในการน าไปสู่เปูาหมายส าคัญที่ได้
เลือกไว้ และ 3) การทดแทน (Compensation) หมายถึง การสร้างวิธีการใหม่ โดยการแสวงหาและสร้าง
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ทางเลือกอ่ืน หรือการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม หรือการสนับสนุนทางเทคโนโลยี มาทดแทนเมื่อ
วิธีการแรกที่ไม่ประสบความส าเร็จ (Freund and Baltes, 2002: 642-644)  SOC model ได้ถูกน ามาใช้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ืออธิบายและท าความเข้าใจกระบวนการของการจัดการตนเองของทุกวัยตลอดช่วงชีวิต 
ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ความส าเร็จทางการศึกษา หรือความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น โดยในกลุ่ม
วัยรุ่น Lewensohn et.al (2017) ได้รวบรวมผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น จ านวนมากกว่า 60 
งานวิจัย จาก 18 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2003 ถึงปี 2013 พบว่าเมื่อวัยรุ่นเผชิญป๎ญหาในสถานการณ์
เฉพาะหน้า หรือสภาวะความเครียดจากป๎ญหาเรื้อรัง SOC ยังคงมีเสถียรภาพในตัวบุคคลแม้เมื่อเวลาผ่าน
ไป จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรเสริมสร้าง SOC ให้เข้มแข็งในช่วงวัยรุ่น และควรปรับข้อค าถามในการวิจัยให้
เหมาะสมกับวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง ที่จะต้องเชื่อมโยง SOC กับความแตกต่างทั้งร่างกาย จิตใจ วัฒนธรรม 
และบริบทของสภาพแวดล้อม ซึ่งยังคงพบผลใกล้เคียงกันในงานวิจัยต่อๆมาของ Freaund, et.al. (2015), 
Yaghoobi et al. (2015) Moghimi et.al, (2020) จึงแสดงให้เห็นว่า SOC model สามารถน ามาใช้ในการ
ควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาได้ 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้น า SOC model มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินร่วมกับการ
บริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาจีนทั้ง 4 ด้าน ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค าว่า การบริหาร
จัดการชีวิตแนว SOC เพ่ือศึกษาตามลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการชีวิตแนว 
SOC ด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกับบุคคล และสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีความสุข โดยการเลือกอยู่ ร่ วมกับเ พ่ือน 
สภาพแวดล้อม ที่ตนพึงพอใจ ใช้ประโยชน์จากการมีเพ่ือน และสภาพแวดล้อมที่ตนเลือกนั้นให้ได้
ประโยชน์สูงสุด หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือน หรือสภาพแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ 2) การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ด้านการจัดการความเครียดและความวิตก
กังวล หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความวิตกกังวล ต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต โดยการเลือกวิธีการควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และสามารถด าเนินชีวิต
ต่อไปอย่างเข้มแข็ง หรือสามารถแสวงหาวิธีการอ่ืนมาทดแทน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ 3) การ
บริหารจัดการชีวิตแนว SOC ด้านความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนและแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ตนเอง โดยการเลือกวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดป๎ญหา อุปสรรคขึ้น น าวิธีการที่เลือกนั้นมาปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและทรัพย์สิน หรือรู้จักหาวิธีการทดแทนตามสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ และ 4) การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ 
หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการการเรียน ขยันหมั่นเพียร อดทน พยายาม และร่วมท า
กิจกรรมต่างๆภายในก าหนด เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามเปูาหมาย โดยการเลือกวิธีการ เรียนรู้ที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างตั้งใจและเต็มก าลังความสามารถ และ
รู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้  

อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้แนวคิดทาง
จิตวิทยาเพ่ือปรับโครงสร้างทางป๎ญญา ท าให้เกิดการเรียนรู้ โดยการฝึกและจัดประสบการณ์ การรับรู้จาก
ประสาทสัมผัส ผ่านกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การตัดสินใจ การแก้ป๎ญหา และการ
วางแผน เข้าสู่กระบวนการในการประมวลข้อมูลของสมองและท าความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้น จนเกิดการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน ได้แก่ 
กลยุทธ์การเผชิญป๎ญหา (coping strategy) กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning 
strategy) และกลยุทธ์อภิป๎ญญา (metacognitive strategy) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กลยุทธ์การเผชิญป๎ญหา Lazarus (1993) อธิบายว่าเป็นวิธีการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบ
ความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสินใจ 
และแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) กลวิธีในการเผชิญป๎ญหาแบบมุ่งจัดการ
กับป๎ญหา เป็นความพยายามในการท าความเข้าใจกับป๎ญหา หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข โดยพิจารณา 
ทบทวน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความต้องการ พัฒนาทักษะ การวางแผน ขั้นตอนในการด าเนินการ มุ่งมั่น
และลงมือด าเนินการแก้ไขป๎ญหานั้นโดยตรง และ (2) กลวิธีในการเผชิญป๎ญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ 
เป็นความพยายามที่จะจัดการกับอารมณ์ทางลบทั้งหลายที่เกิดขึ้น เชน ความกลัว ความโกรธ ความเศร้า 
ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจต่างๆ โดยแนวคิดการเผชิญป๎ญหาดังกล่าว ได้ถูกน ามาใช้การศึกษากับกลุ่ม
วัยรุ่น เพ่ือแก้ป๎ญหาความเครียด การสูญเสีย การจัดการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวข้ามวัฒนธรรม และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิต (Garnefski, 2003; Junhyoung, 2012) 

2) กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ Gokhale (1995) อธิบายว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มย่อย ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบ ร่วมมือ และช่วยเหลือกันเพ่ือ
ความส าเร็จ ทั้งตามเปูาหมายของตนเองและเปูาหมายของกลุ่ม เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ส่งเสริมให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ Siemens (2002 cite in Brindley, Walti and Blaaschke, 2009) ได้
ให้ความเห็นว่าผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยแบ่งขั้นตอนในการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 4 
ขั้นตอนได้แก่ (1) การร่วมมือกันวิเคราะห์ป๎ญหา (Communication) เน้นให้มีการพูดคุยและอภิปราย
ร่วมกัน (2) การปรึกษาหารือร่วมกัน (Collaboration) เน้นให้ผู้เรียนแบ่งป๎นความคิด และลงมือท างาน
ร่วมกัน (อาจมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วย) (3) การร่วมมือกันลงมือกระท าตามหน้าที่ (Cooperation) 
เน้นการท าสิ่งต่างๆร่วมกันตามจุดประสงค์ของตนเอง (4) การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(Community) เน้นความมุ่งมั่นที่จะน าไปสู่เปูาหมายร่วมกัน แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการแตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพแวดล้อม หรือเนื้อหาวิชา เช่น
การเรียนออนไลน์ การพัฒนาภาษา หรือการคิดแก้ป๎ญหา (Stacey, 1999; Brindley & Walti, 2009: ศิ
ริลักษณ์ ตรีสินธุ์ และคณะ, 2012; พิชัย ทองดีเลิศ, 2547) เป็นต้น 

3) กลยุทธ์อภิป๎ญญา จากแนวคิดของ Nitko (1996) กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จด้วยกิจกรรมที่พัฒนาการรู้คิดเกี่ยวกับตนเอง โดยต้องรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไร มีเปูาหมาย
อะไร รู้จักการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย และรู้วิธีที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนทางความคิด การเลือกสรร การก ากับดูแล และติดตามประเมินผล  

ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดและขั้นตอนของทั้ง 3 กลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน และพัฒนาเป็นกลยุทธ์
ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน เพ่ือช่วยให้นักศึกษาจีน 
สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ก้าวผ่านป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสบความส าเร็จในการศึกษา และด าเนินชีวิตในประเทศไทยร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความหมาย คุณลักษณะการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน ศึกษา

ผลของการใช้กลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชึวิตแนว SOC ที่พัฒนาขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กลุ่มทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง  

2. หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC คือ นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 247 คน  

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการทดลองกลยุทธ์ทางป๎ญญา คือ นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่
มีคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา คัดเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive selection) จ านวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพ้ืนฐาน (Basic mixed methods designs) โดยใช้
รูปแบบ Exploratory Sequential Design (Creswell, 2013) เก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาจีน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และ
นักศึกษาจีน จากนั้นน าผลที่ได้มาสรุปเป็นตัวแปรการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 
ความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค และการมีวินัยและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ก าหนดนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปร เพ่ือสร้างแบบวัดการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC  โดยแบ่งข้อค าถามแต่ละด้าน แยกตาม
องค์ประกอบทั้งสามของ SOC model แต่ละด้าน จึงมีข้อค าถามด้านละ 8 -12 ข้อ รวมทั้งฉบับจ านวน 
44 ข้อ ใช้การวัดแบบรูบริค (Rubric Scale) โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นสถานการณ์ แต่ละข้อมี 3 
ตัวเลือก เป็นข้อความแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนว่านักศึกษามีการเลือก (Selection) ในระดับใด มีการใช้
ประโยชน์สูงสุด (Optimization) ในระดับใด และมีการทดแทน (Compensation) ในระดับใด ระดับ
คะแนนแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 1=น้อยที่สุด 2=ปานกลาง และ 3=มากที่สุด  
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ตัวอย่างข้อค าถามด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน แสดงการเลือกสถานการณ์ : เมื่อท่าน
มาเรียนที่ประเทศไทย และได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ท่านเลือกคบเพ่ือนอย่างไร  

A. ฉันเลือกคบเพ่ือนใหม่ที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายๆฉัน จะได้ปรับตัวเข้ากันได้ง่าย  
B.  ฉันคบเพ่ือนหลายกลุ่ม จะได้รู้จักและมีเพ่ือนหลายๆแบบ 
C.  ฉันคบใครก็ได้ เพราะไม่ต้องการผูกมัดตัวเองกับเพ่ือนคนใดคนหนึ่ง 

A. แสดงการเลือกมากที่สุด B. แสดงการเลือกปานกลาง และ C. แสดงการเลือกน้อยที่สุด 
แบบวัดนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา และเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา 3 ท่าน มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และ
ทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 50 คน มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 
0.70 และมีค่าความเที่ยง (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของ
นักศึกษาจีน มาจากการประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ทางจิตวิทยา 3 แนวคิดร่วมกัน ได้แก่ 
กลยุทธ์ในการเผชิญป๎ญหา (Coping Strategy) กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning Strategy) และกลยุทธ์อภิป๎ญญา (Metacognitive Strategy) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 7 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุป๎ญหา (Problem Oriented) 2) การรวบรวมข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน 
(Discussion) 3) การปรึกษาหารือและวางแผนการแก้ไขป๎ญหา (Planning Resolution) 4) การตัดสินใจ 
(Decision Making) เลือกอย่างมีเปูาหมาย 5) การแสวงหาข้อมูล /แหล่งสนับสนุน (Resource 
Acquisition) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6) การลงมือปฏิบัติและด าเนินการตามวัตถุประสงค์ (Action) 
แสวงหาวิธีการทดแทน และ 7) การประเมินผล (Evaluation) ร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการชีวิตแนว SOC ทั้ง 4 ด้าน และเทคนิคต่างๆเช่น การวาดภาพ การจ าลองสถานการณ์ การระดม
สมอง มาใช้ในการจัดกระบวนการ กลยุทธ์ทางป๎ญญาที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสถาบันการศึกษา และเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง Quasi Experimental Research น าไปใช้ในกลุ่มทดลองสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง รวม 
10 ครั้ง โดยมีกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ ใช้แผนการทดลองแบบ Pretest –Posttest Control Group 
Design วัดการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และวัดหลังการติดตามผล 
1 เดือน ในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะในกลุ่มทดลองเพ่ือส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเข้าร่วมวิจัย  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของกลุ่มประชากรนักศึกษา
จีน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์คะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยรวมและรายด้าน (N=247) 

การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

Min Max 𝜇   
การแปล

ผล 
ด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 1.33 3.00 2.49 0.37 สูง 
ด้านการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 1.38 3.00 2.47 0.42 สูง 
ด้านความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค 1.25 3.00 2.48 0.38 สูง 
ด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ 1.17 3.00 2.46 0.36 สูง 

โดยรวม 1.41 3.00 2.47 0.36 สูง 

จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีนโดยรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47, 2.49, 2.47, 2.48 และ 2.46 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่มีคะแนนในช่วง 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ลงมา (n=112) 
การบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
Min Max   SD การแปลผล 

ด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 1.33 2.92 2.28 0.39 ปานกลาง 
ด้านการจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 1.38 2.88 2.19 0.38 ปานกลาง 
ด้านความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค 1.25 2.92 2.25 0.39 ปานกลาง 
ด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ 1.17 2.83 2.18 0.39 ปานกลาง 

โดยรวม 1.41 2.55 2.23 0.35 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาจีน กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการบริหารจัดการชีวิต
แนว SOC อยู่ในช่วง 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ลงมา จ านวน 112 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เท่ากับ 2.23, 2.28, 2.19, 2.25 และ 2.18 ตามล าดับ 

2. ผลการพัฒนากลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของ
นักศึกษาจีน ได้กลยุทธ์ทางป๎ญญาที่พัฒนามาจากหลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ทางจิตวิทยา 3 แนวคิด 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ในการเผชิญป๎ญหา กลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ และกลยุทธ์อภิป๎ญญา มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน แบ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเริ่มต้น 2) ขั้นด าเนินการ และ 3) 
ขั้นสรุปและประเมินผล น าไปใช้ในการเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน โดยใช้
ระยะเวลา 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 

3. ผลการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว 
SOC ของนักศึกษาจีน การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ า ด้วยการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล 
(Normality Test) และทดสอบความแปรปรวนของการวัด (Assumption of Compound Symmetry) 
พบว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติพาราเมตริก ผู้วิจัยจึงใช้สถิตินอนพาราเมตริก และพบผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน โดยรวม
และรายด้านของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแบบ SOC ของนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล เป็นรายคู่ด้วยสถิติ Wilcoxon Sign Ranks Test (n=32) 

การบริหารจัดการ
ชีวิตแบบ SOC  

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ 
ทดลอง 

หลังการ 
ติดตามผล เปรียบเทียบช่วงเวลา Z   

Med IQR Med IQR Med IQR 
ด้านการปรับตัว
ในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

2.50 .34 2.67 .25 2.58 .50 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -2.92** .00 
ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.98* .05 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.92 .35 

ด้านการจัดการ
ความเครียดและ
ความวิตกกังวล 

2.38 .35 2.63 .47 2.50 .75 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.09** .00 
ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.79 .07 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.32 .19 

ด้านความสามารถ 
ในการฟันฝ่า
อุปสรรค 

2.42 .40 2.58 .17 2.58 .25 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -2.11* .03 
ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.47** .01 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.28 .90 

ด้านความมุ่งมั่น
และมีวินัยในการ
เรียนรู้ 

2.42 .25 2.67 .33 2.42 .48 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -4.10** .00 
ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.52 .13 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.37* .02 

โดยรวม   2.46 .27 2.61 .20 2.59 .38 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.64** .00 
ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.38* .02 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.57 .12 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, IQR= ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
  
 จากตารางทึ่ 3 พบว่าคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแบบ SOC ของนักศึกษาจีนกลุ่มทดลอง 
โดยรวม หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แต่หลังการติดตามผลกับหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน   

3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน 
โดยรวมและรายด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผล ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายคู่ (Mann-Whitney U test) (n=64) 
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การบริหารจัดการ
ชีวิตแนว SOC  

ช่วงเวลาในการวัด กลุ่มตัวอย่าง 
 

Med 
Mean 
Rank 

IQR Z   

ด้านการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

30.00 
30.00 

32.95 
32.05 

4.00 
3.00 

-0.20 .84 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

32.00 
30.00 

40.13 
24.88 

3.00 
3.00 

-3.30** .00 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

31.00 
29.50 

37.73 
27.27 

6.00 
4.00 

-2.26* .02 

ด้านการจัดการ
ความเครียดและ
ความวิตกกังวล  

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

19.00 
19.00 

31.28 
33.72 

3.00 
3.00 

-0.53 .59 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

21.00 
19.00 

39.39 
25.11 

4.00 
3.00 

-3.21** .00 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

20.00 
19.00 

36.31 
28.69 

6.00 
3.00 

-1.65 .10 

ด้านความสามารถ
ในการฝ๎นฝุา
อุปสรรค  

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

29.00 
30.00 

33.16 
31.84 

5.00 
4.00 

-0.28 .78 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

31.00 
29.00 

40.25 
24.75 

2.00 
4.00 

-3.36** .00 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

31.00 
29.00 

39.89 
25.11 

3.00 
4.00 

-3.21** .00 

ด้านความมุ่งมั่นและ
มีวินัยในการเรียนรู้   

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

29.00 
28.00 

35.14 
29.86 

3.00 
4.00 

-1.14 .63 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

31.00 
27.00 

44.39 
20.61 

4.00 
4.00 

-5.13** .00 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

31.00 
27.00 

37.47 
27.53 

6.00 
4.00 

-2.15* .03 

โดยรวม 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

108.50 
107.00 

33.61 
31.39 

12.00 
15.00 

-0.48 .63 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

115.00 
107.00 

43.97 
21.03 

9.00 
15.00 

-4.93** .00 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

114.00 
106.00 

39.50 
25.50 

17.00 
14.00 

-3.01** .00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, IQR= ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน โดยรวมและรายด้าน 

ก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่มมีการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองพบว่า
กลุ่มทดลองมีการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC โดยรวม และรายด้านทั้ง 4 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการติดตามผลพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการชีวิตแนว 
SOC โดยรวม ด้านความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และด้านความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ สูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. ผลการวิเคราะห์คุณภาพจากการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบกลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน หลังเสร็จสิ้นการทดลอง โดยการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus group) นักศึกษาจีนที่เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึงพอใจมาก โดยให้
เหตุผลว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนจากกระบวนการกลุ่ม ได้ฝึกจินตนาการ คิด วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ท าให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมเพ่ือสร้างเปูาหมายของ
ตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือกันท าให้สะท้อนป๎ญหาของผู้อ่ืน ท าให้นักศึกษาจีนเปิดใจยอมรับผู้อ่ืน ลด
ความเครียด ความวิตกกังวล การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ รับรู้ข้อควรระวังต่างๆ และวิธีการแก้ป๎ญหาที่
หลากหลาย ท าให้พร้อมที่จะเผชิญป๎ญหา อุปสรรคต่างๆ รู้จักแบ่งเวลา ควบคุมและสร้างวินัยในการเรียน
มากขึ้น แสวงหาแหล่งสนับสนุนเพ่ือให้ประโยชน์สูงสุด และหาแนวทางปรับเปลี่ยนทดแทน เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายของตนเอง นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับประโยชน์ทางอ้อม คือได้รับความ
สนุกสนาน ได้เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาไทยใหม่ ๆ จากการท ากิจกรรม สามารถน าแนวทาง SOC ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้านอ่ืนๆ ได้ และเรียนรู้แนวทางที่จะสามารถด ารงชีวิตในประเทศไทยได้อย่าง
มีความสุข 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาการบริหารจัดการชีวิตแบบ SOC ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จ านวน 247 คน มีค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC โดยรวมและราย
ด้าน ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากจ านวน 47% เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 ที่พัก
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และ53% เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมาแล้ว ประมาณ 9 เดือน บางส่วนจึงมีการปรับตัวได้แล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัช
ชา  วิทยวิโรจน์ (2552: บทคัดย่อ) เรื่อง ความสามารถทางการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติจ านวน 100 คน ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี พบว่าป๎จจัยด้านระยะเวลาที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ
ระดับขั้นการปรับตัวตามทฤษฎีล าดับขั้นของการปรับตัว (U-Curve Model Theory) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งนี้ ต้องการพัฒนากลยุทธ์ทางป๎ญญา เพ่ือน าไปใช้ใน
การเสริมสร้างนักศึกษาจีนให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการชีวิตด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ ปูองกัน
ป๎ญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาจีน จึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้ที่มีคะแนนการ
บริหารจัดการชีวิตแนว SOC ตั้งแต่เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 50 ลงมา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนการบริหารจัดการ
ชีวิตแนว SOC ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนา
กลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือใช้ในการเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC  

2. จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ระหว่างนักศึกษาจีนกลุ่ม
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อน
การทดลองไม่แตกต่างกัน แต่หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่องจากองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี หลักการ 
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่น ามาใช้ มีความสอดคล้องกับเปูาหมายในการพัฒนา การจัดกระบวนการ
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เรียนรู้ตามขั้นตอนและหลักการออกแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการใช้เทคนิคที่เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้นักศึกษาจีนกลุ่มทดลองเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางป๎ญญา และ
การแสดงออกทางพฤติกรรม เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวง
มณี จงรักษ์ (2006), Carver et al., 1989, pp.267-283) ที่พบว่ากลยุทธ์การเผชิญป๎ญหามี
ความสัมพันธ์กับความเครียดและความวิตกกังวล งานวิจัยของ ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์ และคณะ (2555), 
Siddique & Singh (2016), Brindley et al. (2009) พบว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ความสัมพันธ์กับการคิดแก้ป๎ญหา การปรับตัว และการเรียนรู้ งานวิจัยของ พรรณี โรจนเบญจกุล 
และคณะ (2561), Lv & Chen (2010: 6), Rahman et al. (2014) พบว่าการใช้กลยุทธ์อภิป๎ญญา 
ช่วยพัฒนากระบวนการคิดทักษะการวางแผน การประเมิน และความสามารถทางการเรียนให้สูงขึ้น 

3. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ทางป๎ญญาที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยการ
สังเคราะห์ แนวคิดจิตวิทยา 3 แนวคิดร่วมกัน ได้แก่ กลยุทธ์ในการเผชิญป๎ญหา กลยุทธ์การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และกลยุทธ์อภิป๎ญญา สามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแบบ SOC ของ
นักศึกษาจีนได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Baltes et al., (1999, p.491) ที่สรุปป๎จจัยที่ส่งผลต่อการ
แสดงออกอย่างชาญฉลาด ผ่านกระบวนการบริหารจัดการชีวิต จากงานวิจัยต่างๆ พบว่า ป๎จจัยที่ส าคัญ
ด้านป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รูปแบบทางป๎ญญา 

4. จากผลการสนทนากลุ่มเฉพาะภายหลังการทดลอง พบว่านักศึกษาจีนกลุ่มทดลองมีความพึง
พอใจมากในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล ความสามารถในการฟ๎นฝุาอุปสรรค และ
ความมุ่งมั่นและมีวินัยในการเรียนรู้ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ มาจากการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์และการ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้สภาพป๎ญหาตามบริบทที่แท้จริงของนักศึกษาจีน เมื่อได้ร่วมกิจกรรมต่างๆตาม
ขั้นตอนของกลยุทธ์ทางป๎ญญา ท าให้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. แบบวัดการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน ในงานวิจัยนี้ สร้างข้ึนตาม
องค์ประกอบของ SOC model ร่วมกับองค์ประกอบการบริหารจัดการชีวิตของนักศึกษาจีน 4 ด้าน 
อย่างเฉพาะเจาะจง การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน หรือนักศึกษาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 
ควรศึกษารายละเอียด การประเมินเชิงคุณภาพ การให้คะแนน และการแปลความหมาย ให้ชัดเจนและ
ตรวจสอบคุณภาพซ้ าก่อนน าไปใช้ จะท าให้ได้ผลที่น าไปสู่การพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 

2. ควรพัฒนาแบบวัดการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน ให้เป็นลักษณะ 
Screening Test หรือแบบวัดคัดกรอง เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้ค้นหากลุ่มที่มีความเสี่ยง และ
สามารถขยายจ านวนการใช้ในวงกว้างได้มากขึ้น  

3. อาจน าองค์ประกอบของ SOC model ไปปรับใช้ในการศึกษาร่วมกับพฤติกรรมด้านอื่นๆ 
หรือปรับใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่ีต้องการแสวงหาฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ในป๎จจุบัน 
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4. กลยุทธ์ทางป๎ญญาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC ของนักศึกษาจีน 
เหมาะสมในการน าไปพัฒนานักศึกษาจีน เสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการด ารงชีวิตในต่างแดน จึงอาจ
น าไปพิจารณาเชิงนโยบาย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ แก่นักศึกษาจีนใหม่ที่เพ่ิงเดินทางเข้ามา
ศึกษาในประเทศไทย 

5. ควรใช้การเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนว SOC มาเป็นจุดแข็งในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับการพัฒนาหลักสูตร การแข่งขันทางการตลาด การจัด
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้แก่
ผู้ปกครอง ในการดูแลนักศึกษาจีนให้ประสบความส าเร็จ และขยายผลไปสู่นักศึกษาชาติอ่ืน ๆ 
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