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 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาส าหรับ
ประชาชน : กรณีวัดอรุณราชวราราม 

 

 การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม 

 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

 การเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกเครียดในนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

 การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่
สมรสในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย 

 

 การเสริมสร้างกรอบคิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม 

 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 

 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าจกคูบัวด้วยการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการจัดการความรู้ 
 

 การศึกษาภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
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ค านิยม 
 

 
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เดินทางมาถึงฉบับครบรอบปีที่ 12 แล้ว นับเป็น

ประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะบรรณาธิการและผู้จัดท าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่าง
เข้มแข็งเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ศาสตร์และวิชาชีพจิตวิทยาได้ขยายขอบข่ายของการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในการวิเคราะห์ อธิบาย ท านาย และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้พร้อมเผชิญกับ
สภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

ในนามของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดง
ความช่ืนชมและขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ 
ผู้เป็นบรรณาธิการและประธานคณะกรรมการจัดท าวารสาร รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
และท่านนักวิชาการผู้กรุณาส่งบทความที่มีคุณภาพ ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านได้ผสานก าลังเป็น
กัลยาณมิตรในด้านจิตวิทยาให้มนุษย์และสังคมได้มีพัฒนาการอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและใฝ่พัฒนา 
  
  
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 ผู้อ านวยการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านในการน าไปประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้เพื่อการน าไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดอรุณ

ราชวราราม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ
ศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรวิหาร 3) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีศึกษาวัดอรุณ
ราชวราราม และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาภายหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแขวงวัดอรุณ 354 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลองเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในแขวงวัดอรุณ มีคะแนนภูมิ
ปัญญาสาธารณะ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน 40 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา
สาธารณะทางพุทธศาสนา ส่วนกลุ่มควบคุมด าเนินชีวิตตามปกติ 
 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา การประมวลสารสนเทศ การจัดการความรู้  

   ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
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ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นโครงสร้างที่มีหลักการและ
วิธีการ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการประมวลสารสนเทศ แนวคิดการจัดการ
ความรู้ และแนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 3) ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาของกลุ่มทดลอง 
โดยรวมและรายด้าน หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน และ 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สนทนากลุ่มเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาพบว่า มีความพึง
พอใจระดับมาก 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the Buddhism public wisdom 
concerning Wat Arunratchawararam, 2) to develop a psychological learning model for 
enhancing Buddhism public wisdom of people: a case of Wat Arunratchawararam, 3) to 
study the effectiveness of a psychological learning model for Buddhism public wisdom: a 
case of Wat Arunratchawararam, and 4) to study the satisfaction of people toward a 
psychological learning model for Buddhism public wisdom. The sample was 354 people 
of Watarun subdistrict who were selected by stratified random sampling. The sample 
participated in the experiment were 40 people of Watarun subdistrict purposively 
selected by the 25th and lower percentile. The simple random assignment was used to 
place 20 people into the control group and 20 people into the experimental group. The 
experimental group received a psychological learning model for Buddhism public 
wisdom for enhancing Buddhism public wisdom while the control group lived according 
to normal daily activities. 

The research results were as follows: 1) the total mean score and each 
dimension score of Buddhism public wisdom were low; 2) the development of a 
psychological learning model was based on three psychological concepts and methods 
from information processing, knowledge management and behavioral intention; 3) the 
Buddhism public wisdom of the experimental group in overall and each dimension 
scores after the experiment and the follow-up were higher than before the experiment 
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at the level of .01 statistical significance. No significant differences existed in the control 
group; and 4) the qualitative analysis results from focus group discussion regarding 
satisfaction showed that the experimental groups were very highly satisfied with the 
psychological learning model. 

Key words: Buddhism Public Wisdom, Information Processing, Knowledge Management, 
Behavioral Intention 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นคุณลักษณะทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่พอควรและ

ด ารงอยู่ได้ยาวนานย่อมต้องมีด้วยกันทุกสังคม สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่ง จึงปรากฏมีภูมิปัญญา
อยู่จ านวนมาก ภูมิปัญญาเหล่านี้นอกจากแสดงความเป็นไทย เป็นเอกลักษณ์ไทยที่ส าคัญอย่างหนึ่งแล้วยัง
เป็นเครื่องช้ีวัดความเจริญ และพัฒนาการของคนในชาติด้วย การกล่าวถึงเรื่องภูมิปัญญา มักจะหมายถึงสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมส่วนยอด ส่วนปลายสุดของสถาบันสังคม (Social  Institution) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
วัฒนธรรมแต่ละสังคม ซึงหน่วยทางสังคม (Social Unit) มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ต าแหน่งทาง
สังคม 2) หน้าที่ 3) แบบแผนพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย ความเช่ือ ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์และบรรทัด
ฐานทางสังคม 4) องค์วัตถุ จากโครงสร้างของหน่วยสังคมนี้ (เรืองเดช ปันเข่ียนขัตย์, 2542, 1-5) 

ส าหรับภูมิปัญญาสาธารณะนั้นอธิบายได้ว่า ไม่ใช่ความรู้เฉพาะเรื่องแต่เป็นความรู้ที่เป็นองค์รวม ซึง่
รวบรวมความรู้ต่าง ๆ  ให้มาสัมพันธ์กันจนท าให้เกิดมิติรอบด้านหรือเห็นวิถีชุมชนนั้นเอง กล่าวคือ ภูมิปัญญา
สาธารณะ จะสะท้อนความคิด ความเช่ือ ความใฝ่ฝัน ซึ่งจะเห็นได้จากกฎเกณฑ์ทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชน ท้องถ่ิน และจารีตประเพณีต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาสาธารณะเป็น
รากฐานการด ารงชีวิตของกลุ่มชนที่ส าคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะภูมิปัญญาสาธารณะ เป็นสรรพวิชาความรู้ทั้งหมดที่
ชุมชนท้องถ่ินใช้แก้ปัญหาหรือจรรโลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มีการสั่งสม มีการประยุกต์ใช้มายาวนาน หรอื
ความรู้ที่ชุมชนท้องถ่ินรับมาจากภายนอก ล้วนแต่เป็นความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเข้ากันได้กับวิถีด้าน
อื่น ๆ  ของชุมชนท้องถ่ินล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงชีพ หรือประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในการด ารงชีวิตของ
ชุมชนท้องถ่ินและ ปัจเจกชน (ชวน เพชรแกว, 2547) และการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็น
ลักษณะการเสริมสร้างความรู้โดยทั่วไป ยังมีปัญหาในการขาดลักษณะการเสริมสร้างความรู้ และความฉลาดรู้
ให้แก่ประชาชนในระดับที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาสาธารณะ (Public Wisdom)  

 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ เป็นวัดที่มีศักยภาพและมีบทบาทที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
สถานที่หนึ่งของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา วัด
อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดอรุณราชวรารามเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย มีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์เป็นเสมือนประตูสู่ตลาดการค้า การลงทุน 
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และมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเช่ือมต่อไปยังหลายประเทศ จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมาก และจากการที่ผู้วิจัยเป็นพระสงฆ์และได้สนทนากับประชาชนรอบบริเวณรอบวัดอรุณ
ราชวราราม ท าให้ทราบว่าผู้คนเหล่านั้นรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับวัดอรุณราชวรารามที่มีทั้งถูกและผิด อีก
ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับวัดอรุณาราชวรารามในปัจจุบัน ยังไม่มีรูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่ชัดเจน ข้อความรู้ที่น าเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ มีลักษณะที่หลากหลายแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสน และหากไม่มีการจัดการปัญหาเหล่านี้ในอนาคตข้อมูลที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรามบางส่วนจะถูกบิดเบือน  

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ของวัดอรุณราชวราราม ประกอบด้วย 
กรรมการวัดฝ่ายจัดสรรข้อมูลลงมัลติมีเดีย พระภิกษุสงฆ์ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ มัคคุเทศก์ชาวไทย และประชาชน
ที่เข้ามาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวัด โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาสาธารณะหรือองค์ความรู้ที่คนใน
ชุมชนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัดอรุณราช วรารามในเรื่องใดบ้าง และควรมีวิธีการอย่างไรที่สามารถเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาสาธารณะนั้น ๆ ให้แก่คนในชุมชน ผลการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า สิ่งที่คนในชุมชนต้องการ คือ 
ต้องการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ ทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 1) ภูมิปัญญาสาธารณะด้านประวัติความเป็นมา 2) ภูมิปัญญาสาธารณะด้านปูชนียสถานและ
ถาวรวัตถุ และ 3) ภูมิปัญญาสาธารณะด้านจารีตประเพณี ภูมิปัญญาสาธารณะทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น 
จะก่อให้เกิด องค์ความรู้ ความเช่ือที่มาจากการสั่งสมประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ท า
ให้คนในชุมชนเลื่อมใสศรัทธา เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ และสามารถน าความรู้ ความเช่ือ และประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติขยายผลให้เกิดประโยชน์ 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัดอรุณราชวราราม จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาภูมิปัญญาสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับวัดอรุณราชวราราม
ของคนในชุมชน โดยน าแนวคิดและหลักการของ การประมวลสารสนเทศ (Information Processing), 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และแนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
intention) ที่ได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วว่าสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของปัญหาวิจัย 
มาประยุกต์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ ทั้ง 3 ด้าน 
คือ 1) ภูมิปัญญาสาธารณะด้านประวัติความเป็นมา 2) ภูมิปัญญาสาธารณะด้านปูชนียสถานและ
ถาวรวัตถุ และ 3) ภูมิปัญญาสาธารณะด้านจารีตประเพณี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ

ศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรวิหาร 
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3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ
ทางพุทธศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีศึกษาวัดอรุณราชวราราม  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาภายหลังการทดลอง  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ภูมิปัญญาสาธารณะทางพทุธศาสนาของกลุ่มทดลอง ที่เข้าร่วมการใช้รปูแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนการทดลอง 

2. ภูมิปัญญาสาธารณะทางพทุธศาสนากลุ่มทดลอง ทีเ่ข้าร่วมการใช้รปูแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยา หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล เพิ่มข้ึนมากกว่าภูมิปัญญาสาธารณะของกลุม่
ควบคุม ที่ไม่ได้เข้าร่วมการใช้รปูแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและด าเนินชีวิตตามปกต ิ
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในแขวงวัดอรุณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Sampling) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 354 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนภูมิ
ปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน 40 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
ด ารางชีวิตตามปกต ิ
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Designs) โดยใช้ Exploratory 
Sequential Design (Creswell, 2013) จ าแนกเป็น 3 ระยะคือ  
 ระยะท่ี 1 การสร้างแบบวัดภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม
และการหาคุณภาพของแบบวัด โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา ความหมาย คุณลักษณะ และ
วิธีการพัฒนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้สร้างแบบวัดภูมิปัญญา
สาธารณะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม 3 ด้าน คือ ภูมิปัญญาสาธารณะด้านประวัติความ
เป็นมา ภูมิปัญญาสาธารณะด้านปูชนียสถานและถาวรวัตถุ และภูมิปัญญาสาธารณะด้านจารีตประเพณี 
จากนั้นหาคุณภาพของแบบวัด โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้น
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ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านได้ให้คะแนน IOC ของแบบวัดระหว่าง .67-1.00 ข้ึนไป จากนั้นท าการทดลอง
การใช้ (try out) กับประชาชนเขตวัดอรุณที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .569-.801 และค่าความเที่ยง
เท่ากับ .940  

ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยน า
แนวคิดและหลักการของการประมวลสารสนเทศ การจัดการความรู้ และความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม ทีไ่ด้
ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วว่าสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของปัญหาวิจัย มาประยุกต์ใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ น ารูปแบบทีพ่ฒันาข้ึนไป
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ของรูปแบบการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เท่ากับ 1.00 

ระยะท่ี 3 การประเมินผลของการน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการเสริมสรา้งภูมิ
ปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาในครั้งนี้ โดยจ าแนกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวัดภูมิปัญญา
สาธารณะทางพุทธศาสนา ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ท าการวิเคราะห์
คะแนนภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
และเปรียบเทียบภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ของกลุมทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
สนทนากลุ่มเฉพาะกับกลุ่มทดลอง สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาและน าข้อมูลที่ได้จากสนทนากลุ่มเฉพาะมาวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม 
และรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดย 1) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตร
ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Items Objective Congruence Index: IOC) 2) วิเคราะห์ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-Total 
Correlation) และ 3) วิเคราะห์ค่าความเที่ยง ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย 1) วิเคราะห์ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา 2) 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ของกลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล และ 3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา หลังการทดลอง  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา 

ผลการวิเคราะห์ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา พบว่า ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ
ศาสนา โดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ภูมิปัญญาสาธารณะด้านประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา
สาธารณะด้านปูชนียสถานและถาวรวัตถุ และภูมิปัญญาสาธารณะด้านจารีตประเพณี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ
ศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรวิหาร 

ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ โดย
ก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ ความเช่ือทางพุทธศาสนา ที่เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเลื่อมใสศรัทธา เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ 
และสามารถน าความรู้ ความเช่ือ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติขยายผลให้เกิดประโยชน์ ด้าน
ประวัติความเป็นมา ด้านปูชนียสถานและถาวรวัตถุ และด้านจารีตประเพณี โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
จิตวิทยา 3 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดการประมวลสารสนเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้นกระบวนการรู้คิด (Cognitive Process) กลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning Strategies) 
โดยท าความรู้จัก และให้ความใส่ใจ ข้อมูลข่าวสาร ประมวลและสะสมข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ เก็บจ า
ขยายความและเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 2) แนวคิดการจัดการความรู้ มุ่งเน้น
กระบวนการในการสร้างฐานความรู้ การรวบรวมความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ความรู้ และ 3) แนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เป็น
พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เป็นผลจากสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม
นั้น ๆ ประกอบด้วย พฤติกรรมเป้าหมาย ความคาดหวังเขิงพฤติกรรม ความเช่ือ เจตคติ การเห็นคุณค่า 
และการวางแผนปฏิบัติอย่างมีสติ 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นเริ่มต้น ผู้วิจัยสร้าง สัมพันธภาพ ช้ีแจง วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ การมีส่วนร่วมบทบาท
ของผู้เข้าร่วมการทดลอง และบทบาทผู้วิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการทดลองหรือการ
สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ขั้นด าเนินการ  
1) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการประมวลสารสนเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดเก็บ

ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้นกระบวนการรู้คิด (Cognitive Process) กลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning Strategies) 
โดยท าความรู้จัก และให้ความใส่ใจ ข้อมูลข่าวสาร ประมวลและสะสมข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ เก็บจ า
ขยายความและเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ การท าความรู้จัก 
(Recognition) และให้ความใส่ใจ (Attention) กับข้อมูลข่าวสาร การประมวลข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ 
การเก็บจ า (Memory) สิ่งที่เรียนรู้ การขยายความและเช่ือมโยงเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาแล้วเพื่อให้เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิต และน าไปเผยแพร่แบ่งปันต่อไป  

2) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ มุ่งเน้นกระบวนการในการสร้างฐานความรู้  
การรวบรวมความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และการเผยแพร่ความรู้ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ การก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย การรวบรวม
ความรู้เดิม และแสวงหาความรู้ใหม่ การประมวลและกลั่นกรองความรู้เป็นระบบ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยถูกต้อง และมีแนวทางการแก้ปัญหาหากประสบปัญหาอุปสรรค 
และการเผยแพร่แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

3) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของแตล่ะบคุคล
ที่เป็นผลจากสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ประกอบด้วย พฤติกรรมเป้าหมาย 
ความคาดหวังเขิงพฤติกรรม ความเช่ือ เจตคติ การเห็นคุณค่า และการวางแผนปฏิบัติอย่างมีสติ โดยมี
ข้ันตอนต่อไปนี้ การก าหนดเป้าหมายและความคาดหวังเชิงพฤติกรรม การเช่ือมโยงความเช่ือ เจตคติ การเห็น
คุณค่า และพฤติกรรมที่ตั้งใจแสดงออก การวางแผนการปฏิบัติอย่างมีสติ การทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเลื่อมใส ศรัทธา ความเช่ือและคุณประโยชน์ และการเผยแพร่แบ่งปันความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
อันเกิดจากความเช่ือและคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้  

เทคนิคที่น ามาใช้คือ การใช้วีดีทัศน์และภาพประกอบ การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสะท้อนคิด การแบ่งกลุ่มย่อย ทัศนศึกษา การจัดท าแผ่นผับ และการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์    

ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นการสรุปและประเมินผลของการเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ
ทางพุทธศาสนา โดยการร่วมกันอภิปรายคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน และรวบรวมแนวคิด
ส าคัญที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนคิดร่วมกับสรุปข้อความรู้ที่ได้เรียนรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาในแต่ละด้าน รวมทั้งคุณประโยชน์ที่ได้รับ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามสิ่งที่สงสัย ผู้วิจัยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมการทดลองที่
จะน าสิ่งที่ได้จากการทดลองไปปฏิบัติ 
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3. การประเมินผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา
สาธารณะทางพุทธศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีศึกษาวัดอรุณราชวราราม 

3.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาของกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน การแปลผลค่าเฉลี่ยของภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ
ศาสนา ของกลุ่มทดลอง (n = 20) และกลุ่มควบคุม (n = 20) ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล 

ภูมิปญัญา
สาธารณะ
ทางพทุธ
ศาสนา 

กลุม่ทดลอง (n=20) กลุม่ควบคุม (n=20) 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 
 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

ด้านประวัติ
ความ
เป็นมา 

2.30 0.98 น้อย 2.50 0.89 
ปาน
กลาง 

2.65 0.86 
ปาน
กลาง 

2.15 0.88 น้อย 2.35 0.75 น้อย 2.40 0.68 น้อย 

ด้านปูชนีย
สถานและ
ถาวรวัตถ ุ

2.21 0.40 น้อย 2.29 0.26 น้อย 2.67 0.21 
ปาน
กลาง 

2.02 0.44 น้อย 2.07 0.45 น้อย 2.02 0.44 2.21 

ด้านจารีต
ประเพณ ี

2.00 0.33 น้อย 2.30 0.39 น้อย 2.90 0.27 
ปาน
กลาง 

2.16 0.58 น้อย 2.10 0.36 น้อย 2.03 0.29 น้อย 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

2.17 0.39 น้อย 2.60 0.18 
ปาน
กลาง 

2.96 0.20 
ปาน
กลาง 

2.11 0.39 น้อย 2.17 0.39 น้อย 2.15 0.31 น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ

ศาสนา ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองอยู่ในระดับน้อย (          =0.39) หลังการทดลองอยู่
ในระดับปานกลาง (          =0.18) และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับปานกลาง (   
       =0.20) ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองอยู่ในระดับน้อย (          =0.39) หลังการ
ทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (          =0.39) และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับปานกลาง 
(          =0.31) 

3.2 การเปรียบเทียบคะแนนภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา โดยรวมและรายด้าน
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา โดยรวมและ
รายด้านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผล เป็นรายคู่ ด้วยสถิติ Wilcoxon Matched Paired Singed Ranks Test (n = 20)  
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ภูมปิัญญา
สาธารณะทาง
พุทธศาสนา 

กลุ่ม 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

หลังการ
ตดิตามผล เปรียบเทียบช่วงเวลา Z  

Med IQR Med IQR Med IQR 

ด้านประวัติ
ความเป็นมา 

กลุ่มทดลอง 2.00 1.75 3.00 1.00 3.00 1.00 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -0.834 .404 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.775 .439 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.187 .235 

กลุ่มควบคุม 2.00 1.75 2.00 1.00 2.00 1.00 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.633 .102 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.159 .873 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.889 .374 

ด้านปูชนีย
สถานและ
ถาวรวัตถ ุ

กลุ่มทดลอง 2.17 0.50 2.22 0.22 2.72 0.42 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -0.767 .443 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.734** .000 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.235** .001 

กลุ่มควบคุม 2.00 0.64 2.16 0.42 2.00 0.31 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -0.659 .510 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.265 .206 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.157 .875 

ด้านจารีต
ประเพณี 

กลุ่มทดลอง 2.00 0.40 2.30 0.60 2.90 0.60 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -2.415* .016 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.528** .000 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.835** .000 

กลุ่มควบคุม 2.20 0.40 2.20 0.40 2.20 0.35 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -0.672 .501 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.633 .102 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.346 .178 

โดยรวม 

กลุ่มทดลอง 2.08 0.49 2.60 0.29 2.90 0.31 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.342** .001 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.920** .000 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.771** .000 

กลุ่มควบคุม 2.03 0.54 2.13 0.62 2.14 0.44 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.457 .145 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.156 .876 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.443 .658 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 2 พบว่า ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา โดยรวมของกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองและหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนภูมิปัญญาสาธารรณะทางพุทธศาสนารายด้านของกลุ่มทดลอง ด้านประวัติความเป็นมาของวัดอรุณ
ราชวราราม พบว่า ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังการติดตามผล และหลังการ
ทดลองกับหลังการติดตามผลไม่แตกต่างกัน ด้านปูชนียสถานและถาวรวัตถุในวัดอรุณราชวราราม หลังการ
ทดลองและก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าหลังการติดตามผล ส่วนด้านจารีต
ประเพณีของวัดอรุณราชวราราม ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง หลังการทดลองกับหลังการติดตาผล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการติดตามผลสูงกว่าคะแนนหลังการทดลอง
และก่อนการทดลอง นอกจากนี้ ด้านจารีตประเพณีของวัดอรุณราชวราราม พบว่า หลังการติดตามผลมีคะแนน
สูงกว่าหลังการทดลองและก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการทดลองมีคะแนน
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ของกลุ่ม
ควบคุม โดยรวมและรายด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวราราม ด้านปูชนียสถานและ
ถาวรวัตถุในวัดอรุณราชวราราม และด้านจารีตประเพณีของวัดอรุณราชวราราม ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังการติดตามผล และหลังการทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน   

3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการตดิตามผล ดงัตารางที ่3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ Mann Whitney U-test (n=20) 
 

ภูมิปัญญาสาธารณะ ช่วงเวลาในการวัด กลุ่มตัวอย่าง Med IQR 
Mean 
Rank 

Z p 

ด้านประวัติความ
เป็นมา 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.00 1.75 21.38 -0.497 0.619 

กลุ่มควบคุม 2.00 1.75 19.63   
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.00 1.00 21.68 -0.681 0.496 

กลุ่มควบคุม 2.00 1.00 19.33   
หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 3.00 1.00 22.40 -1.109 0.267 

กลุ่มควบคุม 2.00 1.00 18.60   
ด้านปูชนียสถานและ
ถาวรวัตถุ 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.17 0.50 23.35 -1.550 0.121 
กลุ่มควบคุม 2.00 0.64 17.65   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.22 0.22 24.13 -1.972* 0.049 
กลุ่มควบคุม 2.16 0.42 16.88   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 2.72 0.42 29.35 -4.805** 0.000 
กลุ่มควบคุม 2.00 0.31 11.65   
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ภูมิปัญญาสาธารณะ ช่วงเวลาในการวัด กลุ่มตัวอย่าง Med IQR 
Mean 
Rank 

Z p 

ด้านจารีตประเพณี ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.00 0.40 18.10 -1.320 0.187 
กลุ่มควบคุม 2.20 0.40 22.90   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.30 0.60 23.10 -1.427 0.154 
กลุ่มควบคุม 2.20 0.40 17.90   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 2.90 0.60 30.54 -5.441** 0.000 
กลุ่มควบคุม 2.20 0.35 10.55   

โดยรวม  ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.08 0.49 21.28 -0.419 0.675 
กลุ่มควบคุม 2.03 0.54 19.73   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 2.60 0.29 27.15 -3.600** 0.000 
กลุ่มควบคุม 2.13 0.62 13.85   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 2.91 0.31 30.45 -5.385** 0.000 
กลุ่มควบคุม 2.14 0.44 10.55   

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 3 พบว่า ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา โดยรวม 
ก่อนการทดลองพบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีภูมิปัญญาสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน หลังการ
ทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีภูมิปัญญาสาธารณะ โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนหลังติดตามผลพบว่ากลุ่มทดลองมีภูมิปัญญาสาธารณะ โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.4 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการท า Focus Group เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธ
ศาสนา พบว่าประชาชนกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ
ทางพุทธศาสนาส าหรับประชาชน: กรณีวัดอรุณราชวราราม ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา จ านวน 354 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยภูมิ
ปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาโดยรวมอยู่ในระดับปานน้อย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในแขวงวัดอรุณในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัดอรุณราชวรารามที่
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ทราบประวัติความเป็นมาของวัดผ่านการบอกเล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปาก อาศัยความเข้าใจของตนเอง 
ไม่ได้มีการศึกษาจากแหล่งการศึกษาที่เช่ือถือได้ และไม่ได้รับการศึกษาที่เป็นระบบ ท าให้มีคะแนนภูมิ
ปัญญาสาธารณะในระดับน้อย เนื่องจากผู้วิจัยเป็นพระสงฆ์ที่ส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ของวัดอรุณาราชวราราม จึงสนใจที่จะเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา เพื่อให้ มีองค์ความรู้ 
ความเช่ือที่มาจากการสั่งสมประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเลื่อมใส
ศรัทธา เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ และสามารถน าความรู้ ความเช่ือ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ
ขยายผลให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกบิดเบือน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา 
ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการ แนวคิด วิธีการและเทคนิคการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 3 แนวคิด คือ 1) การประมวล
สารสนเทศ (Information Processing) เป็นกระบวนการทางสมองในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้น
กระบวนการรู้คิดและกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยท าความรู้จัก และให้ความใส่ใจ ข้อมูลข่าวสาร ประมวลและ
สะสมข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ เก็บจ าขยายความและเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มุ่งเน้นกระบวนการในการสร้างฐานความรู้ การรวบรวม
ความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการเผยแพร่
ความรู้ และ 3) ความตั้งใจเชิงพฤติรรม (Behavioral Intention) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เป็นผลจากสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  ประกอบด้วย พฤติกรรมเป้าหมาย 
ความคาดหวังเขิงพฤติกรรม ความเช่ือ เจตคติ การเห็นคุณค่า และการวางแผนปฏิบัติอย่างมีสติ รูปแบบที่
พัฒนาข้ึนมีขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งหมด 9 ครั้ง ๆ  ละ 3 ช่ัวโมง มีขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 ขั้นเริ่มต้น ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้อตกลง การมีส่วนร่วม 
บทบาท หน้าที่ของสมาชิก และผู้วิจัย ระยะเวลา สถานที่เข้าร่วมการทดลอง เพื่อเตรียมความพร้อม 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ เป็นข้ันเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยน าหลักการ 
แนวคิด วิธีการและเทคนิคของการการประมวลสารสนเทศ การจัดการความรู้ และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม มาสนับสนุนในการเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ทั้ง 3 ด้าน คือ  

(1) ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาด้านประวัติความเป็นมา โดยใช้เทคนิค การใช้วีดี
ทัศน์และภาพประกอบ การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิด การแบ่งกลุ่มย่อย ทัศนศึกษา 
การจัดท าแผ่นผับ และการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์    

(2) ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาด้านปูชนียสถานและถาวรวัตถุ โดยใช้เทคนิค การใช้
วิดีทัศน์และภาพประกอบ กระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิด การแบ่งกลุ่มย่อย ทัศนศึกษา 
การจัดท าแผ่นพับ และการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์    
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(3) ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาด้านจารีตประเพณี โดยใช้เทคนิค การใช้วีดีทัศน์
และภาพประกอบ กระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิด การแบ่งกลุ่มย่อย ทัศนศึกษา การ
จัดท าแผ่นพับ และการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นการสรุปผลการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ในแต่
ละเรื่อง โดยให้ซักถามในสิ่งที่สงสัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ อภิปรายร่วมกัน และสะท้อนคิดเชิง
วิพากษ์เพื่อสรุป ให้ความเห็นเพื่อตรวจสอบสอบความเข้าใจและสรุปเป็นหลักการเพื่อน าไปใช้
เสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา 

รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา เป็นตัว
ขับเคลื่อนภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ทั้ง 3 ด้านผสมผสานกันไปโดยมีจุดเด่นอยู่ กระบวนการคิด 
การแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อให้ได้ฝึกในเรื่องเผยแพร่แบ่งปันสิ่งที่ได้
เรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิด ความจ าและความตั้งใจในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือ
ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม 

3. การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ
ทางพุทธศาสนา พบว่าภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองและหลัง
การติดตามผลสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง และสูงข้ึนกว่ากลุ่มควบคุม ที่เป็นเช่นนี้เพราะ กลุ่มทดลอง
ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ซึ่งมีหลักการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ กระบวนการรู้คิด การแลกเปลีย่น
ความรู้ รวบรวมความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อเป้าหมาย ความ
คาดหวังเขิงพฤติกรรม ความเช่ือ เจตคติ การเห็นคุณค่า และการวางแผนปฏิบัติอย่างมีสติ และสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ สะท้อนคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหา สามารถที่จะ
แลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างอิสระ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความสนใจใคร่รู้ และจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้มาก ท าให้เกิดองค์ความรู้ ความเช่ือ ความศรัทธา ที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเลื่อมใสศรัทธา เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ และสามารถน า
ความรู้ ความเช่ือ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติขยายผลให้เกิดประโยชน์  

4. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ภายหลังการใช้รูปแบบ พบว่ามีความพอใจในระดับมาก 
สาเหตุที่เป็นเช่นน้ี เพราะได้มีฝึกกระบวนการคิด แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ได้ความรู้ที่
หลากหลาย การท าแผ่นพับ และ ได้ฝึกปฏิบัติการเป็นมักคุเทศน์ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งสถานที่
ในการท ากิจกรรมยังสะดวก ท าให้เกิดความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ
ทางพุทธศาสนา ซึ่งจากการทดลอง 9 ครั้งละ 3 ช่ัวโมง ก็พบว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะ จึงควรน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการ และสามารถน าไปปรับใช้กับการเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะกลุ่มอืน่ ๆ  เช่น 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น  

1.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้น า
ผลการวิจัยไปใช้ จึงควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดใจยอมรับถึงความแตกต่างทั้ง
ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ ความศรัทธา และความแตกต่างด้านอื่น ๆ  ไม่ดูถูกและลดคุณค่าของคนอื่น สร้าง
ความไว้วางใจโดยการตั้งใจฟังเมื่อกลุ่มเป้า หมายพูดหรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดใจยอมรับมุมมอง 
ความคิดแบบไม่มีอคติ และไม่ควบคุมอารมรณ์แสดง รวมถึงการตั้งค าถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ควรเป็นค าถามปลายเปิด ไม่ก าหนดขอบเขตการตอบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพูดและแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ใน
การให้บริการเพื่อให้ได้ข้อความรู้ที่หลากหลาย  

1.3 ควรน าหลักสูตรการเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา ให้ผีที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้ได้ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม 

1.4 ควรน าเทคนิคที่ใช้ได้ผลกับการเสริมสร้างภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนา จากการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่สนใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การท าแผ่นพับ และการฝึกปฏิบัติเป็นมักคุเทศน์ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการติดตามผลในระยะสั้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน จึงอาจยัง

มีข้อมูลที่จ ากัดในการตรวจสอบประสิทธิภาพการคงอยู่ของภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนาใน
ระยะยาว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปได้มีระยะเวลาในการติดตามผลที่นานข้ึน 3 
เดือนและ 6 เดือน และท าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนย่ิงข้ึนว่าภูมิปัญญา
สาธารณะทางพุทธศาสนามีความคงทนยั่งยืน 

2.2 ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา สามารถเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาสาธารณะทางพุทธศาสนากลุ่มทดลองสูงข้ึนในระยะหลังการทดลอง และระยะหลังการ
ติดตามผล ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะให้ศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ที่อาจมีปัญหาและความ
ต้องการในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ศิลปะ ดนตรี ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น  

2.3 ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเพื่อให้ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ผลของการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ได้หนักแน่นย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจ

กองบังคับการปราบปราม 2) พัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 3) ศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสรา้งการ
ปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม และ 4) เพื่อศึกษาความพงึพอใจ
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามที่มีต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบตังิานที่
มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ประชากร ได้แก่ ข้าราชการต ารวจกองบงัคับ
การปราบปราม จ านวน 307 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต ารวจ จ านวน 30 คนที่ได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน และมีคะแนนการปฏิบัติงานที่มีความหมายตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสามารถเข้า
ร่วมการทดลอง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองเข้า
ร่วมใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม ส่วนกลุ่มควบคุมปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบวัดการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามและกลยุทธ์ทางจิตวิทยา  

ค าส าคัญ: กลยุทธ์ทางจิตวิทยา จิตวิทยาเชิงบวก การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
             การปฏิบัติงานที่มีความหมาย 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อประชาชน และประเทศชาติ 2) 
ยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
ปราบปราม มีข้ันตอนการเรียนรู้ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเริ่มต้น ข้ันด าเนินการ ข้ันสรุป และข้ันประเมินผล 3) 
การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามของกลุ่มทดลอง โดยรวมและ
รายด้าน หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และผลการทดลองของกลุ่มทดลอง หลังการ ทดลองและหลังการติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามที่มีต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาพบว่าอยู่ในระดับมาก 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the meaningful work performance of 

police officers in the Crime Suppression Division 2) develop psychological strategies to 
enhance the meaningful work performance of police officers in the Crime Suppression 
Division 3) study the effects of the use of psychological strategies to enhance the meaningful 
work performance of police officers in the Crime Suppression Division, and 4) study the 
satisfaction of police officers concerning psychological suppression strategies in strengthening 
the meaningful operations of police officers in the Crime Suppression Division. The 
population was 307 police officers in the Crime Suppression Division. The samples with 
meaningful work performance scores at the 25th percentile and lower were selected by 
stratified random sampling. They accepted to participate in the study. They were assigned 
into an experimental and control group. 15 persons in each group. The experimental group 
involved in psychological strategies to strengthen practical operations with meaningful work 
performance of police officers in the Crime Suppression Division while the control group 
performed their normal duties. The research instruments were the meaningful work 
performance measurement of the police officers in the Crime Suppression Division and 
Psychological Strategy. 

The research results found that: 1) The meaningful work performance of police 
officers in the Crime Suppression Division could be divided into three areas: meaning for 
oneself, organization, people, and the nation. 2) Psychological strategies to enhance 
meaningful work operations of police officers in the Crime Suppression Division consisted 
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of four learning steps: the initial step, implementation step, summarizing step and 
evaluation step. 3) it was found that the meaningful work operation of the police officers 
of the Crime Suppression Division of the experimental group after the experiment and 
the follow-up in overall and each aspect were higher than before the experiment at .01 
statistical significance. The results of the experimental group after the experiment and 
after the follow-up were higher than the control group at .01 statistical significance 4) the 
results from focus group showed that the satisfaction of police officers concerning the 
suppression of psychological strategies were at a high level. 

Key words: Psychological Strategies, Meaningful Work Performance, Positive 
Psychology, Transformative Learning 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ

บรมราโชวาทพระราชทานแก่ต ารวจทั่วประเทศในวารสารต ารวจ ฉบับปฐมฤกษ์ ความตอนหนึ่งว่า “การที่จะเป็น
ต ารวจที่ดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต ารวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและ
อุดมการณ์ของต ารวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชน
อย่างจริงใจและบริสุทธ์ิใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งช่ังใจตนเองไม่ให้มัวเมาใน
อ านาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่านเป็นต ารวจที่ดีของประชาชน อย่างแท้จริง” 

จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอาชีพต ารวจเป็นอาชีพที่ต้องอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน 
ที่ต้องรับผิดชอบ คุ้มครองประชาชน ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข กองบังคับการปราบปราม (Crime 
Suppression Division) เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพค่านิยมหลัก (Core Values) 
ขององค์กรที่เรียกว่า “PRACTICES” คือ ภูมิใจในหน่วยงาน (pride) ให้เกียรติประชาชน (respect) ตรวจสอบได้ 
(Accountability) กล้าหาญเป็นผู้น า (Courage) โปร่งใสเป็นกลาง (Transparency) ซื่อสัตย์ (Integrity) แสวงหา
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Cooperation) เป็นเลิศในวิชาชีพต ารวจ (Excellence) และมีจิตอาสาพร้อม
ช่วยเหลือประชาชน (Service Mind) (พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ, 2547)  

จากการส ารวจของกรมสุขภาพจิต (2561) พบว่าอาชีพต ารวจมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป โดย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 อันดับ แรกคือ ภาวะวิกฤติในชีวิตและ
ปัญหาสุขภาพจิต ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิต มีปัญหาใน
การจัดสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว มีความบกพร่องในท างาน ปัญหาส่วนตัว เกิด
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ความเหนื่อยล้า (Burnout) ในการท างาน (Hall, 2016) แต่ McGregor (1960) กล่าวว่า ปัญหาที่
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานนั้นสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 

การปฏิบัติงานที่มีความหมาย (Meaningful Work Performance) หมายถึง การปฏิบัติงานที่ท า
ให้ผู้ปฏิบัติได้รับรู้ถึงคุณค่าของงาน โดยผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ได้นั้นเป็นรูปธรรม เห็นผลได้ชัดเจน 
เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง รวมไปถึงผู้อื่นและสังคม นอกจากนี้งานใด ๆ จะมีความหมายหากบุคคลนั้น ๆ 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความส าเร็จในการท างานร่วมกัน การปฏิบัติงานที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู้สึกว่างานนั้นมีคุณค่าและความหมาย (Psychological 
Meaningfulness in Work) โดยคุณค่าและความหมายของงานสามารถวิเคราะห์ได้จากลักษณะของภารกิจ 
ลักษณะของบทบาท และความซับซ้อนของงาน 2) การได้สร้างความหมายผ่านงานที่ท า (Meaning Making 
through Work) ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน และ 3) แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่
ข้ึนในการสร้างผลสัมฤทธ์ิของงาน (Greater Good Motivation) ซึ่งหมายถึงงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น (Allan et al., 2018; Martela & Pessi, 2018; Morin et al., 2008; May et al., 2004; 
Pratt & Ashforth, 2003; Bowie, 1998; Steger et al., 2012) 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการปราบปราม 
และเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจของหน่วยงาน
ดังกล่าว ผลจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของข้าราช การต ารวจส่วนใหญ่ มีลักษณะ ขาด
พลังใจในการท างาน ไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเองหรือการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน จิตใจเศร้าหมอง ขาดความ
กระตือรือร้น ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความหมายยิ่งข้ึนนั้นควรเสริมสร้าง 1) ควรให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานด้วยความรัก 
ความซื่อสัตย์เที่ยงตรงต่องาน มีความพึงพอใจในงาน 2) ควรให้ความร่วมมือในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ร่วมงานและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน และ 3) ควรให้ข้าราชการต ารวจได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานกองบังคับการปราบปรามและมีความประสงค์ในการพัฒนาการปฏิบตั ิ
งานของข้าราชการต ารวจ ได้ศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การจงึไดต้ระหนกัถึงความ 
ส าคัญที่ต้องพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม โดยน าแนวคิดและหลักการของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) และแนวคิดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่ได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วว่าสอดคล้อง 
ตรงกับความต้องการของปัญหาวิจัย มาประยุกต์ในการพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติงาน
ที่มีความหมายต่อตนเอง 2) ด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร และ 3) ด้านการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ

ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมาย

ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามกลุ่มทดลองที่มี

ต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามกลุม่ทดลองทีเ่ข้า
ร่วมการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนการทดลอง 

2. การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามกลุ่มทดลอง 
ที่เข้าร่วมการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เพิ่มข้ึนมากกว่า
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้เข้าร่วมการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม จ านวน 
307 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต ารวจ จ านวน 30 คนที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน และมี
คะแนนการปฏิบัติงานที่มีความหมายต้ังแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสามารถเข้าร่วมการทดลอง 
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองเข้ารว่มใช้กลยทุธ์
ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
ปราบปราม ส่วนกลุ่มควบคุมปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ 

 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods designs) โดยใช้ Exploratory 
Sequential Design (Creswell, 2013) จ าแนกเป็น 3 ระยะคือ  

ระยะท่ี 1 การสร้างแบบวัดการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
ปราบปรามและการหาคุณภาพของแบบวัด โดยผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา ความหมาย 
คุณลักษณะ และวิธีการพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
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ปราบปรามจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบวัดการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกอง
บังคับการปราบปราม 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง ด้านการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายต่อองค์กร และด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ จากนั้นหา
คุณภาพของแบบวัด โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านได้ให้คะแนน IOC ของแบบวัดระหว่าง  .67-1.00 ข้ึนไป จากนั้นท าการทดลองการใช้ (try 
out) กับพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .592-.893 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .963   

ระยะท่ี 2 การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแนวคิดและ
หลักการของจิตวิทยาเชิงบวกและแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ที่ได้ท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แล้วว่าสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของปัญหาวิจัย มาประยุกต์ในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
จิตวิทยา น ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้
ค่า IOC ของรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เท่ากับ 1.00 

ระยะท่ี 3 การประเมินผลของการน ากลยุทธ์ทางจิตวิทยาไปใช้ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่
มีความ หมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม โดยการวิจัยในครั้งนี้ จ าแนกเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการวัดและวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่มีความ หมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
ปราบปราม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล และเปรียบเทียบเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานที่มีความ หมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามของกลุมทดลอง ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้สนทนากลุ่มเฉพาะกับกลุ่มทดลอง สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความ หมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม และน าข้อมูลที่
ได้จากสนทนากลุ่มเฉพาะมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม และกลยุทธ์ทางจิตวิทยา โดย 1) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ใช้สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Items Objective Congruence Index: IOC) 2) วิเคราะห์ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-Total 
Correlation) และ 3) วิเคราะห์ค่าความเที่ยง ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s alpha coefficient) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย 1) วิเคราะห์การปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ของกลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อน
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การทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล และ 3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม
เฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจกลุ่มทดลองที่มีต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อการเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ภายหลังการทดลอง  
 
ผลการวิจัย 

4. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม   
ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 

พบว่า การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม โดยรวมและราย
ด้าน ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร และ
การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

5. ผลการพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 

ผู้วิจัยพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการปราบปราม โดยก าหนดกรอบในการด าเนินงาน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบตังิานทีท่ าให้
ผู้ปฏิบัติได้รับรู้ถึงคุณค่าของงาน ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ได้นั้นเป็นรูปธรรม เห็นผลได้ชัดเจน เกิด
ประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กร และการ
ปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยา 2 แนวคิด ได้แก่ 
1) แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก มุ่งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคล โดย
น าจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และ 2) แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมองและความหมาย หลังจากผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ  สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายใน 

กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกอง
บังคับการปราบปรามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นเริ่มต้น ผู้วิจัยสร้าง สัมพันธภาพ ช้ีแจง วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ การมีส่วนร่วมบทบาท
ของผู้เข้าร่วมการทดลอง และบทบาทผู้วิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการทดลองหรือการ
สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นด าเนินการ  
4) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก มุ่งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยน าจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมีหลักการให้ปฏิบัติงาน
เกิดแรงจูงใจจากภายใน มีอารมณ์ด้านบวก ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะท าให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มีแรงจูงใจ มีส่วนร่วมเกิดความสัมพันธ์ ความผูกพัน เกิดความส าเร็จในตนเอง โดยมีกระบวนการ 1) 
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การคิดเชิงบวกในการมองโลกในแง่ดี (Increasing Optimistic Thinking) 2) การมองโลกในแงดี (Optimistic 
Thinking) 3) อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) 4) มีส่วนร่วมในสิ่งที่ท า (Engagement) 5) ความสัมพันธ์
ทางบวก (Positive Relationships) 6) การรับรู้ความหมายในชีวิต (Meaning) และ 7) การบรรลุถึงเป้าหมาย 
(Accomplishment) โดยเทคนิคที่น ามาใช้คือ แผนผังความคิด การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ ตัวแบบ การใช้
ปัญหาเป็นฐาน การมุ่งอนาคต อารมณ์เชิงบวก คุณลักษณะเชิงบวก 

5) ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
มุมมองและความหมาย หลังจากผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ  สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายใน มีหลักการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้ 
ความหมายใหม่ของสิ่งต่าง ๆ  เรื่องราวต่าง ๆ  เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ความมุ่งมั่น และพฤติกรรม 
โดยมีกระบวนการ ดังนี้  1) การวิเคราะห์ภาวะวิกฤติที่เกิดข้ึนที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Disorienting Dilemma)  2) การพิจารณาไตร่ตรองความเช่ือ ความรู้สึกต่าง ๆ  ที่สัมพันธ์กับความคิด ความ
เช่ือเกี่ยวกับการมองปัญหา อุปสรรคที่ต้องการแก้ไข (Self - Examination with Disruptive Feelings) 3) การ
ประเมินเชิงวิพากษ์ความเช่ือเดิม (Critical Assessment of Assumptions) 4) การส ารวจและวางแผนปฏิบัติ 
โดยการแสดงหาความรู้และทักษะ (Acquire Knowledge & Skills) เพื่อวางแผนหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
(Planning a Course of Action) และ 5) การยอมรับการปฏิบัติ หรือปรับแนวทางทางปฏิบัติใหม่ (Recognition of 
the Process of Transformation) โดยทดลองปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการบูรณาการ หรือมุมมอง
ใหม่ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตต่อไป  โดยเทคนิคที่น ามาใช้คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อน
คิดชิงวิพากษ์ การใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา 
การอภิปราย การระดมสมอง และการวิพากษ์ 

ขั้นสรุป เป็นการสรุปผลเนื้อหาสาระของการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจ
กองบังคับการปราบปราม โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นผู้สรุป และผู้วิจัยสรุปเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็น และซักถามในสิ่งที่สงสัย โดยผู้วิจัยท าการให้แรงเสริม และ
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองมีก าลังที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองและน าความรู้และ
ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมการทดลองไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

ขั้นประเมินผล ผู้วิจัยประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
และความสัมพันธ์ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 

3. การประเมินผลของการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมาย
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 

3.1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการปราบปราม ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลังการติดตามผล ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน การแปลผลค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ของกลุ่มทดลอง (n = 15) และกลุ่มควบคุม (n = 15) 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 

การ
ปฏิบัติงาน

ที่มี
ความหมาย 

กลุม่ทดลอง (n=15) กลุม่ควบคุม (n=15) 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 
 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

 

SD 
แปล
ผล 

ต่อตนเอง 3.42 0.29 
ปาน
กลาง  

4.23 0.27 มาก 4.21 0.17 มาก 3.40 0.23 
ปาน
กลาง 

3.63 0.32 มาก 3.62 0.40 มาก 

ต่อองค์กร 3.51 0.27 มาก 4.10 0.21 มาก 4.10 0.22 มาก 3.46 0.34 
ปาน
กลาง 

3.59 0.23 มาก 3.62 0.28 มาก 

ต่อ
ประชาชน

และ
ประเทศชาติ 

3.58 0.23 มาก 4.06 0.16 มาก 4.07 0.22 มาก 3.56 0.28 มาก 3.74 0.31 มาก 3.76 0.30 มาก 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

3.50 0.17 
ปาน
กลาง 

4.13 0.12 มาก 4.12 0.14 มาก 3.47 0.20 
ปาน
กลาง 

3.66 0.22 มาก 3.67 0.26 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง กลาง (   

=3.50, SD = 0.17) หลังการทดลองอยู่ในระดับมาก (   = 4.13, SD =.0.12) และหลังการทดลองอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.12, SD =.0.14) ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.47, SD = 0.20) หลังการ
ทดลองอยู่ในระดับมาก (   = 3.66, SD = 0.22) และหลังการควบคุมอยู่ในระดับมาก (   = 3.67, SD = 0.26) 

3.2 การเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจ
กองบังคับการปราบปราม โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลงั
การทดลอง และหลังการติดตามผล เป็นรายคู่ ด้วยสถิติ Wilcoxon Matched Paired Singed 
Ranks Test (n = 20) 
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การปฏิบัติงาน
ที่มคีวามหมาย 

กลุม่ 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

หลังการ
ติดตามผล เปรียบเทียบช่วงเวลา Z p 

Med IQR Med IQR Med IQR 

ต่อตนเอง 

กลุ่มทดลอง 3.33 0.50 4.17 0.33 4.17 0.33 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.305** .001 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.320** .001 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.046 .963 

กลุ่มควบคุม 3.50 0.50 3.67 0.33 3.50 0.50 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -2.374* .018 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.488* .013 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.073 .942 

ต่อองค์กร 

กลุ่มทดลอง 3.50 0.40 4.10 0.30 4.10 0.40 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.358** .001 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.114* .002 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล 0.000 1.000 

กลุ่มควบคุม 3.50 0.50 3.60 0.40 3.70 0.30 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.780 .075 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.515* .012 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.721 0471 

ต่อประชาชน
และ
ประเทศชาติ 

กลุ่มทดลอง 3.50 0.25 4.13 0.13 4.13 0.38 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.308** .001 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.066* .002 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.154 .877 

กลุ่มควบคุม 3.63 0.50 3.88 0.50 3.88 0.13 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.736 .083 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.121* .034 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.254 .799 

โดยรวม 

กลุ่มทดลอง 3.50 0.21 4.13 0.24 4.16 0.19 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -3.408** .001 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.408** .001 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.313 .755 

กลุ่มควบคุม 3.50 0.31 3.70 0.39 3.69 0.35 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -2.982* .003 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -3.045* .002 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -0.767 .443 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการปราบปราม โดยรวมและด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายตอ่ตนเอง ของกลุม่ทดลอง
หลังการทดลอง และหลังการติดตามล สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
คะแนนการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กรและการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการ
ติดตามผลสูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายรายด้านทั้ง 3 ด้าน หลังการติดตามผลและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนการ
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ปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 
ของกลุ่มควบคุม หลังการทดลองและหลังการติดตามผลไม่แตกต่างกัน ส่วนการปฏิบัติงานที่มีความหมาย
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ก่อนการทดลองกับหลังการ
ติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อ
ตนเอง หลังการทดลองกับก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการ
ปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อองค์กรและการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ 
พบว่าไม่แตกต่างกัน การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามโดยรวม
และทุกด้าน ก่อนกานทดลองและหลังการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจ
กองบังคับการปราบปราม ทั้งโดยรวมและรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับ
การปราบปราม ทั้งโดยรวมและรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองและหลังการติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ Mann Whitney U-test (n=15) 

การปฏิบัติงานที่มี
ความหมาย 

ช่วงเวลาในการวัด กลุม่ตัวอย่าง Med IQR Mean Rank Z p 

การปฏิบัติงานที่มี
ความหมายต่อตนเอง 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.33 0.50 15.50 0.000 1.000 
กลุ่มควบคุม 3.50 0.50 15.50   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.17 0.33 21.90 -4.040** 0.000 
กลุ่มควบคุม 3.67 0.33 9.10   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 4.17 0.33 21.80 -3.957** 0.000 
กลุ่มควบคุม 3.50 0.50 9.20   

การปฏิบัติงานที่มี
ความหมายต่อองค์กร 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.50 0.40 15.73 -0.146 0.884 
กลุ่มควบคุม 3.50 0.50 15.27   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.10 0.30 22.37 -4.315** 0.000 
กลุ่มควบคุม 3.60 0.40 8.63   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 4.10 0.40 21.73 -3.898** 0.000 
กลุ่มควบคุม 3.70 0.30 9.27   

การปฏิบัติงานที่มี
ความหมายต่อประชาชน
และประเทศชาติ 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.50 0.25 15.43 -0.042 0.966 
กลุ่มควบคุม 3.63 0.50 15.57   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.13 0.13 20.60 -3.236** 0.001 
กลุ่มควบคุม 3.88 0.50 10.40   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 4.13 0.38 20.10 -2.914** 0.004 
กลุ่มควบคุม 3.88 0.13 10.90   

โดยรวม ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง 3.50 0.21 16.13 -0.394 0.713 
กลุ่มควบคุม 3.50 0.31 14.87   

หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 4.13 0.24 22.83 -4.564** 0.000 
กลุ่มควบคุม 3.70 0.39 8.17   

หลังการติดตามผล กลุ่มทดลอง 4,16 0.19 22.30 -4.232** 0.000 
กลุ่มควบคุม 3.69 0.35 8.70   

** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 3 การปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกอง
บังคับการปราบปราม โดยรวม ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน หลังการ
ทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 
โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผลพบว่ากลุ่ม
ทดลองมีการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม โดยรวมสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.4 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการท า Focus Group เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม พบว่าข้าราชการกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีความพึง
พอใจมากต่อกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกอง
บังคับการปราบปราม 
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 
จ านวน 307 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานที่มีความหมายโดยรวมอยู่ในระดับมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้าราชการต ารวจ
ที่ปฏิบัติงานกองบังคับการปราบปรามซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี แต่ขาดแรงจูงใจจากภายใน 
ปฏิบัติงานแต่เพียงหน้าที่ความรับผิดชอบแต่บางส่วนยังขาดความสุขในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เห็นค่าและ
ความหมายของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีความผูกกันต่อองค์กรไม่มากพอ จึงท าให้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกิดจากหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่คงทนถาวร ผู้วิจัยสนใจที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม เนื่องจากการปฏิบัติงานของกองบังคับการ
ปราบปรามเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเห็นคุณค่าและ
ความหมายของการปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กรและต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงจะท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตัวข้าราชการเองก็จะเกิดความสุข ความรัก ความผูกพันในงานที่
ท างานและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบ 

2. ผลการพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการ แนวคิด วิธีการและเทคนิคการ
เรียนรู้ทางจิตวิทยา 2 แนวคิด คือ 1) จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการแสวงหาองค์
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ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยน าจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
และ 2) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่มุ่งเน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
มุมมองและความหมาย หลังจากผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ  สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายใน รูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งหมด 7 
ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง มีขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 ขั้นเริ่มต้น ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้อตกลง การมีส่วนร่วม บทบาท 
หน้าที่ของสมาชิก และผู้วิจัย ระยะเวลา สถานที่เข้าร่วมการทดลอง เพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงการ
สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการ เป็นข้ันเรียนรู้ตามกลยุทธ์ทางจิตวิทยา โดยน าหลักการ แนวคิด 
วิธีการและเทคนิคของจิตวิทยาเชิงบวกและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มาสนับสนุนในการ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามทั้ง 3 ด้าน คือ  
  (1) ด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง โดยการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล 
แผนผังความคิด การอภิปราย การระดมสมอง การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ 
การใช้กระบวนการคิด การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 
  (2) ด้านการปฏิบัตงิานที่มีความหมายต่อองค์กร โดยการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล 
วิดีทัศน/์คลิป การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้กระบวนการคิด   
  (3) ด้านการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยการ
วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ  การใช้
กระบวนการคิด ตัวแบบ การอภิปราย การสะท้อนคิด การวิพากษ์ และลักษณะมุ่งอนาคต  

ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป เป็นการสรุปผลการเรียนรู้ ในแต่ละเรื่อง โดยให้ซักถามในสิ่งที่สงสัยร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง อภิปรายร่วมกัน  และสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เพื่อสรุป ให้ความเห็นเพื่อ
ตรวจสอบสอบความเข้าใจและสรุปเป็นหลักการเพื่อน าไปใช้เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมาย  

ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม 

กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกอง
บังคับการปราบปราม เป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่มีความหมายทั้ง 3 ด้านผสมผสานกันไปโดยมี
จุดเด่นอยู่ที่ในทุกด้านจะมีการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล การใช้ประบวนการคิด เพื่อใช้วิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงของการปฏิบัติงาน 

3. การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมาย
ของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม พบว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการปราบปราม ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผลสูงข้ึนกว่า
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ก่อนการทดลอง และสูงข้ึนกว่ากลุ่มควบคุม ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ กลุ่มทดลองได้รับกลยุทธ์ทางจิตวิทยา 
ซึ่งมีหลักการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ เป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีหลักการให้
ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจจากภายใน มีอารมณ์ด้านบวก ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีแรงจูงใจ 
มีส่วนร่วมเกิดความสัมพันธ์ ความผูกพัน เกิดความส าเร็จในตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 
ความมุ่งมั่น ซึ่งจะท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปฏิบัติงานที่ท าให้ผู้ปฏิบัติได้รับรู้ถึงคุณค่าของงาน 
โดยผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ได้นั้นเป็นรูปธรรม เห็นผลได้ชัดเจน เกิดประโยชน์ทั้ งต่อตนเอง รวม
ไปถึงผู้อื่นและสังคม 

ส่วนข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามกลุ่มควบคุม ไม่ได้รับกลยุทธ์ทางจิตวิทยา 
ปฏิบัติงานตามตามปกติ การไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้เช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง จึงไม่มีโอกาส
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลแต่ละสถานการณ์ ท าให้ไม่ได้รับ
การเรียนรู้จากผู้ร่วมงาน ท าให้การปฏิบัติงานที่มีความหมายของกลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
แนวทางที่ดีข้ึน 

4. ผลศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามที่มีต่อกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม
ภายหลังการใช้รูปแบบ พบว่ามีความพอใจในระดับมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะได้เรียนรู้การ
วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล การใช้ประบวนการคิด เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงของการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ทั้งต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อย   

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มี
ความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม ซึ่งจากการทดลอง 7 ครั้งละ 3 ช่ัวโมง ก็
พบว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน จึงควรน ากล
ยุทธ์ทางจิตวิทยาไปปรับใช้ โดยอาจจะปรับจ านวนครั้ง ระยะเวลาให้มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ และสามารถน าไปปรับใช้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคเอกชน ที่มีความต้องการได้ 

1.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าผลการวิจัยไปใช้ จึงควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดใจยอมรับถึงความ
แตกต่างทั้งทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือและความแตกต่างในการให้บริการ ไม่ดูถูกและลดคุณค่าของคน
อื่น สร้างความไว้วางใจโดยการตั้งใจฟังเมื่อกลุ่มเป้า หมายพูดหรือแสดงความคิดเ ห็น โดยเปิดใจ
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ยอมรับมุมมอง ความคิดแบบไม่มีอคติ รวมถึงการตั้งค าถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรเป็น
ค าถามปลายเปิด ไม่ก าหนดขอบเขตการตอบเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพูดและแสดงความรู้สึก เหตุผล 
กระบวนการและสถานการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย  

1.3 ควรน าหลักสูตรการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการ
ต ารวจกองบังคับการปราบปรามไว้ในฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละครั้ง 
เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นคุณค่าและความหมายของการปฏิบัติงาน 

1.4 ควรน าเทคนิคที่ใช้ได้ผลกับการเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปราม จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับข้าราชการต ารวจ
กองบังคับการปราบปราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล การใช้ประ
บวนการคิด การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่าง ๆ  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการติดตามผลในระยะสั้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน จึง

อาจยังมีข้อมูลที่จ ากัดในการตรวจสอบประสิทธิภาพการคงอยู่ของการปฏิบัติงานที่มีความหมายของ
ข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามในระยะยาว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ได้มีระยะเวลาในการติดตามผลที่นานข้ึน 3 เดือนและ 6 เดือน และท าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งข้ึนว่าการปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการ
ปราบปรามมีความคงทนยั่งยืน 

2.2 ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานที่มีความหมายของข้าราชการต ารวจกองบังคับการปราบปรามกลุ่มทดลองสูงข้ึนในระยะ
หลังการทดลอง และระยะหลังการติดตามผล ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะให้ศึกษาใน
กลุ่มอื่น ๆ ที่อาจมีปัญหาและความต้องการในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ข้าราชการพลเรือน พนักงา
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท เป็นต้น 

2.3 ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเพื่อให้ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ผลของการใช้
กลยุทธ์ทางจิตวิทยา ได้หนักแน่นย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครู ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย
ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันที่ 1 การศึกษาข้อมูลข้ันพื้นฐาน ข้ันที่ 2 การพัฒนา 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหาร การจัดการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
               การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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กิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ข้ันที่ 3 การทดลองใช้กับ
ครูโรงเรียนวัดจันทารามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และข้ันที่ 4 การประเมินประสิทธิผลและปรับปรุง เครื่องมือ 
วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2) แบบประเมินความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3) แบบประเมินความตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
 ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัญหาและความส าคัญ 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหาสาระ 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ 7) สถานที่ 8) ระยะเวลา และ 9) การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมครู 1 ปีการศึกษา มีกระบวนการพัฒนาและเรียนรู้ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และระยะที่ 2 การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการพัฒนาให้คณะครู
โรงเรียนวัดจันทารามน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง
ในช้ันเรียนที่รับผิดชอบของครูแต่ละคนโดยใช้วงรอบการพัฒนา 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การ
ตรวจสอบ และ 4) การสะท้อนคิด โดยด าเนินการ 3 วงรอบและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน 1) 
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม และ 3) ด้านความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ผลการประเมินประสิทธิผลพบว่าครูที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมสูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมสูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

Abstract 
 This research study was to develop the administration on learning management 
model through distance learning television to enhance knowledge and ability of teachers 
for raising the quality of learners of WatJantharam School under Pathumthani Primary 
Education Area Office 1. This development study consisted of four steps. The first step 
was a study of basic information. The second step was the development of DLTV 
activities. The third step was an experiment with six sample teachers in Watchantaram 
School in the Pathumthani Province. The fourth step was an assessment of the model 
effectiveness and revision. The research instruments were: 1) Knowledge Assessment 
Form on Distance Learning Television. 2) Ability Assessment Form on learning 
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management through distance learning television. 3) Awareness Assessment Form on the 
importance of distance learning television. 
 The results indicated that the administrative management model is composed of 
nine elements: 1) problems and importance 2) principles 3) objectives 4) contents 5) 
learning management system 6) learning media 7) location 8) time period and 9) 
evaluation. The overall duration of training period was one academic year. The learning 
process was divided into two phrases. The first phase was knowledge sharing, and the 
second phase was transferring knowledge from theory into practice included four 
development cycles: 1) plan 2) do 3) check and 4) ref lection. The evaluation focused 
on authentic assessment including DLTV knowledge, DLTV  learning management, and 
DLTV significance awareness The results of this study showed that 1) teachers had  
higher level of knowledge of DLTV after the model implementation at statistically 
significant level at .05; 2) teachers had higher level of ability to use DLTV management 
knowledge after the implementation at a statistically significant level at .05; and 3) 
teachers  awareness of DLTV importance were increased after the implementation at a 
statistically significant level at .05. 
 
Keywords: Administration Model, Learning Management, Distance Learning Television, 

Raise of Learners Quality 
 

บทน า 
ความส าคัญและปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตในสังคมของมนุษย์ บทบาทของเทคโนโลยี
สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้เรียนที่จ าเป็นของการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้  
 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งข้ึนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน ตลอดจนครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลจึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเดิมจ านวน 50 ล้านบาท และทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ  50 ปี พุทธศักราช 2539 การ
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ออกอากาศการเรียนรู้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) 
ด าเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนสายอาชีพ 
 ในปี พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาคือการสร้างความมั่นคงของประเทศอีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรม   
ราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการด าเนินงานให้ทันสมัย เพื่อให้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าถึง
ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชนบทที่ห่างไกลกว่าสามหมื่นห้าพันแห่ง 
ตลอดระยะเวลาด าเนินงานท าให้จ านวนครู นักเรียนได้รับโอกาสเพิ่มข้ึนและสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างเข้าถึงและเท่าเทียมกัน  
 โรงเรียนวัดจันทาราม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน ซึ่งมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาไม่ครบวิชาเอก ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นสื่อการ
เรียนการสอนจะช่วยแก้ปัญหาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์เพื่อลดความเหลือ่มล้ า
ทางการศึกษาจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน คือ DLTV เด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ซึ่งน้อมน าพระราชปณิธาน ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัชกาล
ปัจจุบัน เพื่อใช้เทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาท าให้นักเรียนและครูได้รับโอกาสเพิ่มข้ึน 
ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้น าการสร้างภูมิความรู้ให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทาราม ได้
เข้าใจในความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  (Distance Learning Television) ที่
ให้คณะครูมีองค์ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งตรงกันในอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
DLTV เด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม ด้วยการให้
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงการท างานของบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ และเจตคติในการ
ท างาน อีกทั้งช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน (ดุสิต ขาวเหลือง, 2554; แขก มูลเดช, 2555; 
Good, 1973) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาคณะครูโรงเรียนวัดจันทาราม ให้มีความสามารถในการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพิ่มข้ึน ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ  พบว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ การประเมินตามสภาพจริง สามารถน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละแนวคิดมีสาระส าคัญ คือ 1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่แต่ละบุคคลเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่าน
กระบวนการของการเรียนรู้ และการสะท้อนกลับหรือการสะท้อนคิดอย่างต่อเนื่อง มีการซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อน าไปสู่ทางออกใหม่ ๆ ที่แตกต่างเป็น
กระบวนการที่น าความรู้จากหลากหลายบุคคลมาคิดใคร่ครวญแล้วแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแก่กัน สร้างประโยชน์
ให้กับตน ทีม และองค์กรโดยการท างานบนปัญหาจริง และสะท้อนกลับบนประสบการณ์ของตนเอง เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปปฏิบัติ (ฐิติ บุญประกอบ, 2014; เนาวนิตย์ สงคราม, 2550)  
2) การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เป็นการน าเทคโนโลยีบางอย่างมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน เพื่อแก้ปัญหาทางการสอน หรือ
การพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (ธันวา อ่วมมณี, 2548; นันทวดี เทียนไชย, 2553)  3) การเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ แตกต่างกับการเรียนรู้ของเด็กเนื่องจากผู้ใหญ่มีประสบการณ์ต่างๆ อย่างมากมายที่จะสามารถน ามา
เป็นฐานในการเรียนรู้ต่าง  ๆได้ต่อไป การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นอยู่เสมอ (Active 
Learning) จะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) มีทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) มีความเป็นตัวของตัวเอง (Independence) สามารถ
ช้ีน าตนเองได้และเกิดการเรียนรู้ในระดับที่มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง (Deep Understand/Learning) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และ 4) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นกระบวนการ
ประเมินหรือการตัดสินความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียนที่ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยอิงความสามารถและ
พัฒนาการของผู้เรียนมุ่งติดตามประเมินความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นชีวิตจริงของ
ผู้เรียนแต่ละคนโดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ที่มีความหมายต่อผู้เรียน เป็นไปตามสภาพจริงหรือคล้ายจริงที่
ประสบในชีวิตประจ าวันมาเป็นสิ่งเร้าเพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบสนองโดยให้เวลาผู้เรียนได้มีการวางแผน และลงมือ
ปฏิบัติตามแผนการของตน จนได้งานที่เสร็จสมบูรณ์ (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2549; จารึก สกุล
เจริญโชค, 2550; Wiggins, 1990)  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครู ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัด 
จันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
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 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม  ที่
พัฒนาข้ึนสามารถท าให้ครูมีความรู้ ความสามารถ  และมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมเพิ่มข้ึน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร 
ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 8 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 8 คน 

3. ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม มีการด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน มีองค์ประกอบ 9 
องค์ประกอบ และมีกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 2 ระยะ โดยใช้กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาประสิทธิผลของการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

1. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เดือน มิถุนายน 2564 - มีนาคม 2565 ในปีการศึกษา 2564 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. ตัวแปรต้น 

รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
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เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนวัดจันทาราม ประกอบด้วย  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม 

2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม 

3. ความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนวัดจันทาราม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method research design) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์  การสังเกต การใช้แบบสอบถาม             
แบบประเมิน และการใช้แบบทดสอบ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการทดลอง โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเรื่องการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แบบปลายเปิด จ านวน 6 ข้อ และการสัมภาษณ์ผู้เรียนด้วยแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 8 ข้อ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลังการทดลองใช้กิจกรรมการพัฒนา โดยเกบ็
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง  

3. การสังเกต พฤติกรรมการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันเรียน 

4. การท าแบบทดสอบ จ านวน 6 เรื่อง เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
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5. ประเมินความตระหนักในความส าคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
จ านวน 10 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อนและ

หลังการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียนวัดจันทาราม 
2. วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็น

ช่วงเวลาระหว่างการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียนวัด
จันทาราม  

3. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อนและหลังการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียนวัดจันทาราม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการอธิบายผลการวิจัยเชิงลึก ที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
และผลการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนา โดยน ามาวิเคราะห์และอธิบายในประเด็นของความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม และความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของคณะครูโรงเรียนวัด
จันทารามระหว่างการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ผลการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครู
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามจุดประสงค์ของการวิจัย
คือผลการพัฒนาและผลการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา ดังนี ้

1. พัฒนารูปแบบบริหารจัดการการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียน
วัดจันทาราม ได้องค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ คือ 1) ปัญหาและความส าคัญของการพัฒนา พบว่าผู้สอน
และผู้เรียนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และ
พัฒนาเพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2) หลักการของการพัฒนาที่
เน้นจัดการเรียนรู้ 3) วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกล
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ผ่านดาวเทียม 4) เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และหน่วยที่ 3 การน าความรู้สู่การปฏิบัติ
จริง 5) กิจกรรมการเรียนรู้ของการพัฒนาเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติและน าความรู้จากการพัฒนามา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของการปฏิบัติงานจริง 6) สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับบริบทของคณะ
ครูโรงเรียนวัดจันทาราม 7) สถานที่ คือ โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 เพื่อเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง 8) ระยะเวลา รวมทั้งสิ้น 1 
ปีการศึกษา และ 9) การวัดและประเมินผลเน้นการประเมินอย่างต่อเนื่องตลอดการพัฒนา 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา พบว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ
เรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ โดยมีผล
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) หลัง
ได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ครูโรงเรียนวัดจันทาราม ที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการด าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
วัดจันทาราม ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย คือ ผลการพัฒนาและ
ผลการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนามีรายละเอียด ดังนี ้ 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม  
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนากิจกรรมการการพัฒนา
ฉบับร่าง และตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการพัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญ 3) การทดลองใช้กิจกรรมการ
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พัฒนากับครูกลุ่มตัวอย่าง และ 4) ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุง โดยท าการพัฒนาด้วยเทคนิคการ
พัฒนาในงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยตรงกับการปฏิบัติงานจริงและใช้ประโยชน์ได้จริง มีความเป็นเหตุ
เป็นผลและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้และใช้เทคนิคต่างๆ ในการเรียนรู้กระตุ้น
ให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามมีการวางแผนและด าเนินการปฏิบัติจริง (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550) 
จึงท าให้สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งคณะครูโรงเรียนวัดจันทารามสามารถน าความรู้มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของตน ท าให้ลดความผิดพลาด เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสรา้ง
นิสัยการท างานให้มีประสิทธิภาพ (เกรียงศักดิ ์เขียวยิ่ง, 2550)  
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผูเ้รยีน
ของโรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 จากผลการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทา
ราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัยได้น าผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ 3 ข้อ และประสบการณ์ในการน ารูปแบบการพัฒนาไปใช้มาอภิปราย 

1) คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับ 
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทาราม หลังการพัฒนาสูงข้ึนกว่าก่อนการได้รับการพัฒนา เนื่องจาก
การพัฒนาครั้งนี้ได้ก าหนดเนื้อหาสาระที่เน้นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสะท้อน
ประเด็นต่างๆ ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงท าให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสูงข้ึน โดยคณะครูโรงเรียนวัดจันทารามสามารถอธิบายความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ละเอียดมากขึ้น สามารถยกตัวอย่างและน าไปจัดการเรียนรู้
โดยเช่ือมโยงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆ  ได้อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าคณะครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความเข้าใจการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
สูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพที่มีต่อความเข้าใจเรื่อง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการจัดการเรียนรู้ของครู ที่พบว่าครูที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติและร่วมสะท้อนคิด นักเรียนได้รับความรู้ชัดเจนมากข้ึน มีการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
แต่ละบุคคล ส่งเสริมการช้ีน าตนเองและผู้อื่นโดยใช้ประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคลมาร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะท าให้คณะครูโรงเรียนวัดจนั
ทารามเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอส่งผลให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทา
รามมีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการแก้ปัญหา มี
ความเป็นตัวของตัวเอง และเกิดการเรียนรู้ในระดับที่มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ตามหลักการ
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เรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติเนื่องจากผู้ใหญ่มีประสบการณ์ที่
หลากหลายต่างกันอย่างมาก ที่สามารถน ามาเป็นต้นทุนในการเรียนรู้ต่างๆได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) และสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
ในการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ส าหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่กับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 4 ปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (แขก มูลเดช, 2555) ในกิจกรรมการพัฒนามีการ
กระตุ้นให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างตื่นตัวผ่านประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ท าให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างเข้าใจ ตามหลักการของทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองที่กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์
ความรู้จากการน าประสบการณ์ที่พบเห็นมาเช่ือมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกิดกระบวนการดูด
ซับรับข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลเดมิทีม่ี
อยู่จนสามารถเกิดการเรียนรู้และปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล สามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ลึกซึ้งท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีความหมาย 
(เนาวนิตย์ สงคราม, 2554; Collins, 2008) นอกจากนี้จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนตลอดเวลาและตลอดชีวิต ตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่กล่าวว่าเทคโนโลยีจะ
ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน และสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (ธันวา อ่วมมณี, 2548; นันทวด ีเทียนไชย, 2553) 

2.) ครูโรงเรียนวัดจันทารามที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้โดยช้าการ 
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนวัดจันทาราม มีพัฒนาการสูงข้ึน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ของการพัฒนาเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงของแต่ละบุคคลโดยใช้กระบวนการ
วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนคิด ท าให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามได้พัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ โดยสามารถเช่ือมโยง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถยกตัวอย่าง กระตุ้น
ให้นักเรียนได้สะท้อนคิดในประเด็นของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าผลการจัดการเรียนรู้ของตนมาปรับปรุงเพื่อแก้ไขและพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารเป็นทีม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม ตาม
หลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและการสะท้อนคิด
อย่าต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ทางออกใหม่ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
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กระบวนการคิด การท างานเป็นทีม และสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดออกมาเพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นได้ (ฐิต ิบุญประกอบ, 2014) และสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสมการช้ีแนะเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถในตนเองของครู
พบว่าครูในกลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองและคะแนนความสามารถของครูใน
การประเมินฯ สูงกว่าก่อนทดลองใช้กระบวนการฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในกิจกรรมการเรียนรู้ของ
คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามเน้นให้ผู้รับการพัฒนาน าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามสามารถน าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายโอนความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริง ตามหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
องค์ความรู้ตั้งแต่สององค์ความรู้ข้ึนไปอย่างสอดคล้องเป็นระบบ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้มาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้จริง 
 ในระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของการพัฒนาได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้ซึ่งเป็นแนวคิดของการประเมินตามสภาพจริง ท าให้ครูโรงเรียนวัดจันทารามรู้ศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด โดยคณะครูโรงเรียนวัดจันทา
รามสามารถรู้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของตนและน าปัญหาดังกล่าวมาหาทางปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนในครั้งต่อไป ซึ่งส่งผลให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามมีพัฒนาการ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสูงข้ึน  นอกจากนี้นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ยังมีความรู้และความเข้าใจและมีคุณภาพทางการเรียนการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่สูงด้วย นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะเป็นผลสะท้อนใหคณะครู
โรงเรียนวัดจันทารามปรับกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อตอบสนองความสามาร ถ 
ความสนใจ ความต้องการของคณะครูโรงเรียนวัดจันทารามแต่ละบุคคลได้  ท าให้สามารถเช่ือมโยง
ความรู้ไปสู่ชีวิตจริงด้วยวิธีการที่หลายหลายในถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการของการ
ประเมินตามสภาพจริงที่กล่าวว่าการประเมินที่ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
อิงความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงหรือคล้ายจริงในชีวิตประจ าวัน  จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ข้อมูลย้อนกลับและรู้จักตนเองว่าสามารถท าอะไรได้บ้างมากน้อยเพียงใด และเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปอีก (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2549; จารึก สกุลเจริญโชค. 2550; Wiggins, 1990) 

3.) ครูโรงเรียนวัดจันทารามมีความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทารามที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สูงข้ึนกว่าก่อนได้รับการ
พัฒนา เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามเรียนรู้จากการร่วมกันวางแผน 
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การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้การตรวจสอบการท างานหรือการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สะท้อนคิดผลจากการปฏิบัติ ท าให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามทราบว่าในแต่ละครั้งของการจัดการ
เรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมากข้ึน 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้สู่ชีวิตประจ าวันมากข้ึน ท าให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในการจัดการเรียนรู้ มากข้ึน ดังหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่กล่าวว่าการจัดการเรยีนรูท้ีผ่า่น
การปฏิบัติร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และสะท้อนคิดอย่างต่อเนื่อง จะน ามาซึ่งทางออกใหม่ๆ ซึ่งเป็นการ
สร้างประโยชน์ให้แก่ตน ทีม และองค์กร (ฐิติ บุญประกอบ, 2010) และสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/เขต ส านักบริการงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าผลของการทดลองใช้รปูแบบการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัต ิผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนมีความรู้และเจตคติต่อระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสูงข้ึน การจัดเนื้อหาสาระของรูปแบบการพัฒนาเน้นแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ที่ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการน าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้รู้ นักเรียนจะตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
และของเทคโนโลย ีช่วยให้พัฒนาการเรียนรู้ของเนื้อหาสาระต่างๆ  ได้ดีข้ึน  นอกจากนี้นักเรียนที่มีความ
เข้าใจในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะสามารถรู้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางสาระวิชาต่างๆ จาก
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถใช้
ความรู้จากเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และประสิทธิภาพสูงสุดสามารถพัฒนาวิทยาการ ร่วมกับ
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน (ไทยแลนด ์4.0) ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานในตัวบุคคลให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศระยะยาว  
 ซึ่งสอดคล้องกับ สุรางค์ โคว้ตระกูล (2550) และ สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553) ได้อธิบาย
ไว้ว่าจิตวิทยาสังคมท าให้ปรับพฤติกรรมการรับรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลต่อความเช่ือ  
อุดมคต ิเจตคติ และสถานะของสังคม ท าให้สามารถจัดกิจกรรมด้วยบรรยากาศของความเข้าใจ การ
ให้ความร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกัน จากการที่ครูได้ใช้จิตวิทยาทางการศึกษาท าให้เข้าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน และสามารถเข้าใจ ตัดสินใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล ช่วยให้ครูเตรียม
บทเรียน วิธีสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนการใช้เทคนิค วิธีการจัดและประเมินผลได้เหมาะสมกับวัยและ
ธรรมชาติของผู้เรียนท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 ผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทารามของ
ผู้วิจัยรายงานส่งผลให้สถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปี
การศึกษา 2563 
 และผู้รายงานในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดจันทาราม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเพื่อ
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี
การศึกษา 2563  
 นอกจากนี้ในด้านครูผู้สอนโรงเรียนวัดจันทารามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลการ
ปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา  2563 อีกด้วย 
หน่วยงานที่มอบรางวัล คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้  โดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนวัดจันทาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ และส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะทางการน าไปใช้ปฏิบัติ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมครูด้านการจัดการ

เรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ควรศึกษากิจกรรมการที่พัฒนาข้ึนนี้ให้มีความเข้าใจและปรับ
ประยุกต์รูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรมองค์กร โดยยังคงใช้กระบวนการของการ
วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะท้อนคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการน ารูปแบบการพัฒนาไปใช้ การด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาควรมุ่งเน้นให้คณะครูโรงเรียนวัดจันทารามได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้การใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้รับ
การพัฒนาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 สามารถน ารูปแบบการพัฒนามาปรับใช้กับครูผู้สอนในระดับต่างๆ  ได้เนื่องจาก
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถบูรณาการได้ทุกเนื้อหาสาระวิชา ดังนั้นหากครูได้ฝึกฝนและใช้
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การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการจัดการเรียนรู้ของตนอยู่สม่ าเสมอก็จะท าให้ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงาน 
หน่วยงานหรือสถาบันทีส่่งเสริมการจัดการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 ให้ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับครูเพื่อให้ครูมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องและด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักจิตวิทยาที่ปรับพฤติกรรม
รับรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

2.2 ควรให้ความส าคัญในการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของครู เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย
บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกัน 

2.3 ควรสนับสนุนวัสด ุอุปกรณ์ ในการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนวัดจันทารามอย่างสม่ าเสมอและให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาทุกคนตลอดจนสามารถใช้ไดด้ว้ยตนเอง
ทุกคนแม้ไม่มีครูดูแลตามหลักจิตวิทยาของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือเจตคติ 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของครูในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดจันทา
ราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

3.2 ควรมีการวิจัยต่อยอดเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในการจัดการเรียนรู ้ 

3.3 ควรมีการวิจัยเพื่อส่งเสริมความรู้และเข้าใจการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
ผู้เรียนระดับต่าง ๆ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการด าเนินงาน กศน. คัมภีร์ 

กศน. หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เกรียงศักดิ ์เขียวยิ่ง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. บริษัท รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง จ ากัด. 
แขก มูลเดช. (2555). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ .  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 



48                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปทีี่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)           
 
 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ ส านักงาน. (2549). แนวทางการประเมินตามสภาพจริง. เอกสารแนวทาง
การด าเนินงานการปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2549 ปีแห่งการ
ปฏิรูปการเรียนการสอน. คุรุสภาลาดพร้าว. 

จารึก สกุลเจริญโชค. (2550). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้  
[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ].  

ฐิต ิบุญประกอบ. (2014). พัฒนาคน Action Learning กับ Coaching. TPA News Human 
Development, 209, 39-42. 

ดุสิต ขาวเหลือง. (2554). การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ Competency and Effective 
Training. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 7(1), 18-32. 

ธันวา อ่วมมณี. (2548). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1. [วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม].   

นันทวดี เทียนไชย. (2553). สภาพการน ายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษา ธิการมาบริหารการจัดในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสมุทรสงคราม 
[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง].  

เนาวนิตย์ สงคราม. (2550). การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ
การเรียนรู้ร่วมกันส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. 
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42320 

สุรางค์ โคว้ตระกูล. (2550). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที ่7). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรบัพฤติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 7). ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Collins, S. R. (2008). Enhanced student learning through applied constructivist theory. 

Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal. 2(2), 1-9. 
Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. McGraw-Hill Book. 
Wiggins, G. (1990). The case for authentic assessment. Practical Assessment, Research, 

and Evaluation, 2(2), 1-3. https://doi.org/10.7275/ffb1-mm19 

 

......................................................................................... 

 

https://doi.org/10.7275/ffb1-mm19


วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)     49 
 

การเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกเครียดในนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
SELF-ESTEEM AND PERCEIVED STRESS OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS AT THE FACULTY OF VETERINARY SCIENCE 
Received: Mar 2, 2022 Revised: Jun 6, 2022                Accepted: Jun 9, 2022 

1*พิมพ์ชนก วชิรปราการสกลุ  2ศิริลกัษณ์ ศุภปีติพร 

1*Pimchanok Vachiraprakarnsakul 2Siriluck Suppapitiporn 

1*-2ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1*-2Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 

*Corresponding Author, E-mail: pimchanok.vachiras@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

เห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้สึกเครียด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง และแบบวัดความรู้สึกเครียด 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 
44.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.8 และระดับสูง ร้อยละ 14.8 และส่วนใหญ่มีความรู้สึกเครียดในระดับปาน
กลางร้อยละ 59.8 นักศึกษาที่มีความแตกต่างในด้านเพศ ช้ันปีที่ศึกษา การออกก าลังกาย ความเพียงพอของ
การนอนหลับ เป้าหมายหลังจบการศึกษา และระดับการเห็นคุณค่าในตนเองมีความรู้สึกเครียดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปาน
กลางกับความรู้สึกเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนปัจจัยท านายความรู้สึกเครียด ได้แก่ 
การเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป การเห็นคุณค่าในตนเองด้านครอบครัว และระยะเวลาการนอน
หลับโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือนที่ผ่านมา สามารถร่วมท านายความรู้สึกเครียดได้ร้อยละ 46.5 (R2 = 0.465, p < 
0.001) ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางหรือกิจกรรมส าหรับส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตขณะศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ การส่งเสริม
สุขภาพจิต และการจัดการความรู้สึกเครียดของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรูส้ึกเครียด นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ์
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Abstract 
The purpose of this descriptive study was to explore level of self-esteem, 

perceived stress, and related factors of undergraduate students at the Faculty of Veterinary 
Science. A cross-sectional design was employed with participation of 229 Veterinary 
Science students at the university in Bangkok. Research instruments included demographic 
factor questionnaire, self-esteem inventories, and Thai version of the PSS-10 (T-PSS-10). 

Subjects had low, moderate, and high level of self-esteem at 44.4%, 40.8%, and 
14.8%, respectively. Moderate level of perceived stress was identified among most 
subjects at 59.8%. There were significant differences in perceived stress based on sex, 
academic year, exercise, post-graduation goal (p < 0.05), getting enough sleep, and self-
esteem level (p < 0.001). Overall and four subscales of self-esteem showed moderate 
negative correlation with perceived stress (p < 0.001). Predictor variables for perceived 
stress of Veterinary Science students are General self-subscale of self-esteem, Home-
parents subscale of self-esteem, and the average sleep duration in the past month, all 
accounting for 46.5% (R2 = 0.465, p < 0.001). These results can be applied in developing 
a guideline or activities for enhancing students’ self-esteem, balancing between 
students’ study and daily life while studying in Faculty of Veterinary Science, increasing 
students’ mental health quality, and managing students’ perceived stress. 
 
Key words: Self-esteem, Perceived Stress, Veterinary Science Students 
 

บทน า 
นักศึกษาคือบุคคลที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะที่ได้รับความสนใจในการเข้า
ศึกษาต่อเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่เช่ือมโยงระหว่างมนุษย์และสัตว์ โดยเมื่อดูแลรักษา
สัตว์ให้มีสุขภาพดีแล้วก็จะเป็นการเยียวยาจิตใจของเจ้าของสัตว์ให้ดีข้ึนตามเช่นกัน (สุวัชรี พรมบุญมี และ
นิรมล มูนจินดา, 2560) ดังนั้น การพัฒนานักศึกษาในด้านสัตวแพทยศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างมาก 
เพื่อให้ประเทศไทยมีบุคลากรสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับในสังคม 
และตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม (Vet.chula.ac.th, ม.ป.ป.) 
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การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นมุมมองความคิดเกี่ยวกับความหมายและความสามารถของตนเอง 
ซึ่งเกิดจากการประเมินและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่กับภาพลักษณ์ในอุดมคติของตน (อุมาพร 
ตรังคสมบัติ, 2553) รวมทั้งเกิดจากสิ่งรอบตัว เช่น พ่อแม่ ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา เป็นต้น (ประเวช 
ตันติพิวัฒนสกุล, 2551) จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตเนื่องจากช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
พร้อมจัดการปัญหาต่าง ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ รวมทั้งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (พนิดา จันทรกรานต,์ 2559) 

ความเครียดเกิดจากปัจจัยจากตนเอง และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเชาวน์ปัญญา 
อารมณ์ ร่างกาย และพฤติกรรม (กรมสุขภาพจิต, 2563ก) ในสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เช่น ค่านิยม การเรียน การท างาน หรือเศรษฐกิจ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความเครี ยด 
โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ก าลังเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ อาจท าให้ไม่สามารถปรับตัวกับความเครียดที่
เกิดข้ึนได้ ปัญหาความเครียดในกลุ่มวัยรุ่นจึงมีแนวโน้มสูงข้ึน (กรมสุขภาพจิต, 2563ข) นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ท าให้วัยรุ่นไทยกว่าร้อยละ 70 มีปัญหา
สุขภาพจิตเกี่ยวกับความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาในด้าน
การศึกษา และโอกาสมีงานท าในอนาคต (ดิลฉัตร ซุสสุโพวา, 2564) กลุ่มวัยรุ่นส่วนหนึ่งนั้นคือกลุ่ม
นักศึกษา ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในนักศึกษา ได้แก่ เพศ ช้ันปีที่
ศึกษา การนอนหลับพักผ่อน หรือการคาดหวังต่ออนาคตของตน (Killinger et al., 2017; Shah et al., 
2010; รุ่งทิวา พุขุนทด และคณะ, 2564; ศศนัชสรณ์ ประสมทรัพย์ และคณะ, 2564) อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การวิจัยในนักศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึก
เครียดของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด เพื่อให้เกิดการ
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับบุคคล รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวาง
แนวทางป้องกันปัญหาและช่วยเหลือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในงานด้านสุขภาพสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ์
2. เพื่อศึกษาความรู้สกึเครียดของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กับความรูส้ึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 – 3 ที่ก าลังศึกษา

อยู่ในปีการศึกษา 2564 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 422 คน (ส านักงานการ
ทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.) 
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2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 – 3 อายุ 18 ปีข้ึนไป 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่มีความยินยอม และ
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส าหรับท างานวิจัย ไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษาตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 
และไม่มีประวัติรับการรักษาจิตเวชแบบผู้ป่วยในภายในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา 

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) ที่มีค่าระดับความเช่ือมั่น 
95% มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างข้ึนอีกร้อยละ 10 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 229 คน 

การสุ่มตัวอย่าง: ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling Technique) 
ตามช้ันปีการศึกษา 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2565 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง การพิจารณาทัศนคติต่อตนเองทั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบโดยอาศัยการรับรู้และยอมรับการกระท าและประสบการณ์ในด้านความคิด ความ
เช่ือ ความสามารถ ความส าเร็จ และความหมายในมุมมองของบุคคลนั้นเองและผู้อื่น ในการศึกษานี้
ประเมินโดยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย รัชนีย์ แก้วค าศรี (2545) 

2. ความรู้สึกเครียด (Perceived Stress) หมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งที่มา
คุกคามทั้งจากปัจจัยภายในตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ท าให้บุคคลนั้นเสียภาวะ
สมดุลไป โดยแสดงออกเป็นปฏิกิริยาที่เกิดทางร่างกาย และปฏิกิริยาด้านจิตใจ ในการศึกษาน้ีประเมิน
โดยใช้แบบวัดความรู้สึกเครียด ซึ่งพัฒนาโดย ณหทัย วงศ์ปการันย์ และทินกร วงศ์ปการันย์ (2010) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional Descriptive 

Study) เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้สึกเครียด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
เครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี้ 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน  
2. แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง แปลและเรียบเรียงโดย รัชนีย์ แก้วค าศรี (2545) จากแบบ

วัดการเห็นคุณค่าในตนเองของ Coopersmith ฉบับนักเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ .85 ด้านตนเองโดยทั่วไปเท่ากับ .79 ด้านสังคมและ
กลุ่มเพื่อนเท่ากับ .55 ด้านครอบครัวเท่ากับ .58 และด้านการเรียนเท่ากับ .59 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิ 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)     53 
 

Cronbach’s Alpha ของแบบวัดทั้งฉบับเมื่อศึกษาในกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ีเท่ากับ .89 ด้านตนเอง
โดยทั่วไปเท่ากับ .86 ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนเท่ากับ .57 ด้านครอบครัวเท่ากับ .67 และด้านการเรียน
เท่ากับ .63 แบบวัดน้ีประกอบด้วยข้อค าถาม 58 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า แบ่งข้อค าถามได้เป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1) ข้อค าถามที่วัดทัศนคติเกี่ยวกับตนเอง จ านวน 50 ข้อ แบ่งเป็นด้านตนเองโดยทั่วไป 26 
ข้อ ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน 8 ข้อ ด้านครอบครัว 8 ข้อ และด้านการเรียน 8 ข้อ 

2) ข้อค าถามวัดการตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง จ านวน 8 ข้อ 
การให้คะแนน: แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อความทางบวกและข้อความทางลบ แต่ละข้อมี

คะแนนตั้งแต่ 0 – 1 คะแนน โดยในค าถามข้อความทางบวก ค าตอบ “เหมือนตัวฉัน” ให้ 1 คะแนน และ 
“ไม่เหมือนตัวฉัน” ให้ 0 คะแนน ส่วนในค าถามข้อความทางลบจะมีทิศทางการให้คะแนนตรงข้ามกัน 

การแปลผล: ก่อนการแปลผลคะแนน ผู้วิจัยจะพิจารณาคะแนนรวมด้านการตอบไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง และคัดแบบสอบถามที่มีคะแนนรวมด้านนี้มากกว่า 4 คะแนนออก ดังนั้น แบบสอบถามที่
ใช้วิเคราะห์ผลจะมีคะแนนการตอบไม่ตรงความเป็นจริงไม่เกิน 4 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคะแนนที่
เช่ือถือได ้

แปลผลคะแนนโดยการรวมคะแนนของข้อค าถามทั้งหมดยกเว้นข้อค าถามวัดการตอบไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง จากนั้นคูณด้วย 2 เพื่อแปลผลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ในการเปรียบเทียบภายในกลุ่ม ดังนี้ 

เปอรเ์ซน็ไทล์ที ่25 ลงไป (ตัง้แต่ 58 คะแนนลงไป) หมายถึง ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า 
เปอรเ์ซน็ไทล์ที ่26 – 74 (59 – 79 คะแนน) หมายถึง ระดบัการเหน็คุณค่าในตนเองปานกลาง 
เปอรเ์ซ็นไทล์ที่ 75 ข้ึนไป (ตัง้แต่ 80 คะแนนข้ึนไป) หมายถึง ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสงู 
3. แบบวัดความรู้สึกเครียด (T-PSS-10) ซึ่งพัฒนาโดย ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ ทินกร วงศ์ป

การันย์ (2010) จาก The Perceived Stress Scale (PSS) ของ Cohen, Kamarak และ Mermelstein 
มีค่า Internal consistency อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach's Alpha ในกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาแพทย์และกลุ่มผู้ป่วย เท่ากับ .84 และ .80 ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ของแบบ
วัดเมื่อศึกษาในกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เท่ากับ .87 แบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ  

การให้คะแนน: แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อความทางบวกและข้อความทางลบ โดยใน
ค าถามข้อความทางบวก ค าตอบ “ไม่เลย” ให้ 0 คะแนน “แทบจะไม่มี” ให้ 1 คะแนน “มีบางครั้ง” ให้ 
2 คะแนน “ค่อนข้างบ่อย” ให้ 3 คะแนน และ“บ่อยมาก” ให้ 4 คะแนน ส่วนในค าถามข้อความทางลบ
จะมีทิศทางการให้คะแนนตรงข้ามกัน  

การแปลผล: แบ่งคะแนนรวมได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 0 – 13 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกเครียดใน
ระดับต่ า 14 – 26 คะแนน หมายถึง มีความรู้สึกเครียดในระดับปานกลาง และ 27 – 40 คะแนน หมายถึง 
มีความรู้สึกเครียดในระดับสูง (New Hampshire Department of Administrative Services, n.d.) 
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จริยธรรมในการวิจัย 
 การวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หมายเลขที่ให้การรับรอง COA No. 924/2021) ในการ
พิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics version 22.0 โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกเครียด วิเคราะห์ในรูปแบบการ
แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความรู้สึก
เครียด ทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffé รวมถึง
ทดสอบโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  

3) วิเคราะห์ปัจจัยท านายความรู้สึกเครียด โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบทีร่ะดบั 0.05 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 229 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.7 เพศชาย ร้อยละ 

31.4 และเพศอื่น ๆ ร้อยละ 0.9 ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 41 ช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 40.6 และช้ันปีที่ 3 
ร้อยละ 18.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในช่วงมากกว่า 3.0 ร้อยละ 81.7 และช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 
ร้อยละ 15.3 ออกก าลังกาย ร้อยละ 53.3 และไม่ออกก าลังกาย ร้อยละ 46.7 รู้สึกว่านอนหลับได้ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 61.6 และรู้สึกว่านอนหลับได้เพียงพอ ร้อยละ 38.4 มีระยะเวลา
การนอนหลับเฉลี่ยตั้งแต่ 6 ช่ัวโมงต่อวันข้ึนไปในเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 70.7 และน้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อ
วัน ร้อยละ 27.9 มีเป้าหมายหลังจบการศึกษาแล้ว ร้อยละ 78.6 และยังไม่มีเป้าหมายหลังจบการศึกษา 
ร้อยละ 21.4 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 
จากแบบสอบถามทั้งหมด มีแบบสอบถามที่มีคะแนนการตอบไม่ตรงความเป็นจริงตั้งแต่ 1 – 4 

คะแนนซึ่งมีความน่าเช่ือถือและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 223 ชุด ผลการศึกษาระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองพบว่า นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับต่ า 
ร้อยละ 44.4 รองลงมามีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองปานกลาง ร้อยละ 40.8 และมีระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองสูง ร้อยละ 14.8 ดังตารางที่ 1 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)     55 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ร้อยละ และระดับการเห็นคุณค่าในตนเองในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เห็นคุณค่าในตนเองต่ า 99 44.4 
เห็นคุณค่าในตนเองปานกลาง 91 40.8 
เห็นคุณค่าในตนเองสูง 33 14.8 
(M = 60.39, SD = 18.22, Min = 16, Max = 96)   

ความรู้สึกเครียด 
ผลการศึกษาระดับความรู้สึกเครียดพบว่า นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่มี

ความรู้สึกเครียดในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.8 รองลงมามีความรู้สึกเครียดในระดับต่ า ร้อยละ 
20.5 และมีความรู้สึกเครียดในระดับสูง ร้อยละ 19.7 ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละ และระดบัความรูส้ึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ระดับความรู้สึกเครียด จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีความรู้สึกเครียดในระดับต่ า 47 20.5 
มีความรู้สึกเครียดในระดับปานกลาง 137 59.8 
มีความรู้สึกเครียดในระดับสูง 45 19.7 
(M = 20.09, SD = 6.97, Min = 5, Max = 39)   

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด 
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกเครียดจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและระดับการ

เห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์พบว่า ความรู้สึกเครียดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อจ าแนกตามเพศ (t = -2.915, p = 0.004) ช้ันปีที่ศึกษา (F = 3.842, p = 0.023) ผล
การเรียนเฉลี่ย (t = 2.878, p = 0.004) การออกก าลังกาย (t = 2.158, p = 0.032) ความเพียงพอของการ
นอนหลับ (t = 3.340, p = 0.001) ระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา (t = 2.858, p = 
0.005) เป้าหมายหลังจบการศึกษา (t = 2.042, p = 0.042) และระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง (F = 
55.139, p < 0.001) ดังตารางที่ 3  

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกเครียดเมื่อจ าแนก
ตามช้ันปีที่ศึกษาพบว่า ช้ันปีที่ 3 มีความรู้สึกเครียดมากกว่าช้ันปีที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (Mean Difference = 3.55, SE = 1.28, p = 0.023) ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนก
ตามระดับการเห็นคุณค่าในตนเองพบว่า กลุ่มที่เห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ ามีความรู้สึกเครียดมากกว่า
ระดับปานกลาง (Mean Difference = 6.32, SE = 0.84, p < 0.001) และระดับสูง (Mean Difference 
= 10.97, SE = 1.16, p < 0.001) และกลุ่มที่เห็นคุณค่าในตนเองระดับปานกลางมีความรู้สึกเครียด
มากกว่าระดับสูง (Mean Difference = 4.65, SE = 1.17, p < 0.001)  
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกเครียดจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ปัจจัยที่ศกึษา N M SD F , t p-value 
ปัจจัยส่วนบคุคล       
เพศ       
 ชาย และอ่ืน ๆ 74 18.18 7.47 -2.915 0.004 
 หญิง 155 21.00 6.55   
ชั้นปีทีศ่กึษา       
 ชั้นปีที่ 1 94 20.06 7.19 3.842 0.023 
 ชั้นปีที่ 2 93 19.00 7.28   
 ชั้นปีที่ 3 42 22.55 4.99   

ผลการเรียนเฉลี่ย      
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 35 22.97 6.48 2.878 0.004 
 มากกว่า 3.0 187 19.35 6.89   

การออกก าลังกาย      
 ไม่ออกก าลังกาย 107 21.14 7.23 2.158 0.032 
 ออกก าลังกาย 122 19.16 6.63   

ความเพียงพอของการนอนหลบั      
 นอนหลับได้ไม่เพียงพอ 141 21.28 6.94 3.340 0.001 
 นอนหลับได้เพียงพอ 88 18.18 6.61   

ระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยในเดือนทีผ่่านมา      
 น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 64 22.19 6.82 2.858 0.005 
 ตั้งแต ่6 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป 162 19.33 6.74   

เป้าหมายหลังจบการศกึษา      
 ยังไม่มีเป้าหมาย 49 21.88 7.06 2.042 0.042 
 มีเป้าหมาย 180 19.60 6.89   

ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง      
 เห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ า 99 24.36 5.68 55.139 < 0.001 
 เห็นคุณค่าในตนเองระดับปานกลาง 91 18.04 6.09   
 เห็นคุณค่าในตนเองระดับสูง 33 13.39 5.04   

       

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่า ผลการเรียน
เฉลี่ย (r = -.142, p = 0.034) และระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือนที่ผ่านมา (r = -.163, p = 
0.014) มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ากับความรู้สึกเครียดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการ
เห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม (r = -.671, p < 0.001) และการเห็นคุณค่าในตนเองแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
ทางลบในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้แก่ ด้านตนเองโดยทั่วไป (r = -.678, p < 
0.001) ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน (r = -.361, p < 0.001) ด้านครอบครัว (r = -.388, p < 0.001) และด้านการ
เรียน (r = -.493, p < 0.001)  
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ปัจจัยท านายความรู้สึกเครียด 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายความรู้สึกเครียด พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเอง

โดยทั่วไป (R2 change = 0.444) การเห็นคุณค่าในตนเองด้านครอบครัว (R2 change = 0.010) และ
ระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือนที่ผ่านมา (R2 change = 0.010) ถูกน าเข้าสู่สมการ
ถดถอยตามล าดับ และสามารถร่วมท านายความรู้สึกเครียดได้ร้อยละ 46.5 (R2 = 0.465, p < 0.001)  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรท านายในรูปคะแนนมาตรฐานพบว่า การ
ลดลงของการเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป 1 หน่วย จะท าให้ความรู้สึกเครียดเพิ่มข้ึน 
0.606 หน่วยมาตรฐาน การลดลงของการเห็นคุณค่าในตนเองด้านครอบครัว จะท าให้ความรู้สึก
เครียดเพิ่มข้ึน 0.118 หน่วยมาตรฐาน และการลดลงของระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อวันใน
เดือนที่ผ่านมา จะท าให้ความรู้สึกเครียดเพิ่มข้ึน 0.103 หน่วยมาตรฐาน ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรท านายในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  
  การทดสอบนัยส าคัญของค่า B ในการท านายความรูส้ึกเครยีด 

ตัวแปรท านาย B SE Beta t p-value 
95% CI 

Lower Upper 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านตนเองโดยทั่วไป -0.385 0.036 -0.606 -10.793 0.000 -0.456 -0.315 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านครอบครัว -0.207 0.098 -0.118 -2.119 0.035 -0.399 -0.014 
ระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือน
ที่ผ่านมา 

-0.618 0.304 -0.103 -2.030 0.044 -1.218 -0.018 

Constant 38.245 2.192  17.449 0.000 33.924 42.566 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha ของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง และ
แบบวัดความรู้สึกเครียดในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ มีค่าเท่ากับ .89 และ .87 ตามล าดับ ซึ่งค่า
สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha มากกว่า .8 ถือว่ามีความเช่ือถือได้ แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกเครียดได้ 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองในรายด้าน คือ ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน 
ด้านครอบครัว และด้านการเรียน พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นระดับปานกลาง ดังนั้น หากมีการน า
เครื่องมือนี้มาใช้ซ้ าและวิเคราะห์รายด้าน อาจมีการปรับข้อค าถามบางข้อค าถามเพื่อให้ได้ค่าความ
เช่ือมั่นที่มากข้ึน 
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การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผลการศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มีค่าคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยร้อยละ 40.8 ของนักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (พนิดา จันทรกรานต์, 2559;  
พนิตนาฏ เทียนศิริฤกษ์, 2562) เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเองได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบ 2 
ส่วน ส่วนแรกคือองค์ประกอบภายในตนเองซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลและ
เกี่ยวกับการประเมินความส าเร็จ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถ เป็นการประเมินทักษะของตนว่า
สามารถปฏิบัติได้ส าเร็จตามเป้าหมาย และปรับตัวได้เมื่อเผชิญอุปสรรค 2) ด้านความส าคัญ เป็นการ
ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น รู้สึกว่าตนเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม 3) ด้าน
อ านาจในตนเอง เป็นความเช่ือมั่นในการกระท าและความสามารถของตน และ 4) ด้านคุณความด ีเปน็
การเห็นคุณค่าในการกระท าของตน อีกส่วนหนึ่งคือองค์ประกอบภายนอกตนเอง ซึง่เปน็สภาพแวดลอ้ม
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน เป็นต้น (Coopersmith, 1981) เมื่อนักศึกษาอยู่
ในคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันอาจมีความสัมพันธ์กับการประเมนิความส าเรจ็
ส่วนตนทั้ง 4 ด้าน และการได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงพฒันาการเหน็
คุณค่าในตนเองได้ใกล้เคียงกัน และมีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลางได ้แตก่ารพบว่ารอ้ยละ 
44 ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับต่ านี้เป็นผลการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ จนอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินตนเองด้านความส าคัญ และขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในคณะ ทั้งกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ นักศึกษาอาจไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองใน
แต่ละด้านได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วนจนมีการเห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ าได้ นอกจากนี้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้เป็นปัจจัยที่แตกต่างจากผลการวิจัยในช่วงเวลาอื่น ๆ  จงึควรศึกษาพิม่เตมิ 
และควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้
มากยิ่งข้ึน 

ความรู้สึกเครียด 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความรู้สึกเครียดระดับสูงร้อยละ 19.7 ซึ่ง

สอดคล้องกับระดับความเครียดในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ (รุ่งทิวา พุขุนทด และคณะ, 
2564) และพบความรู้สึกเครียดระดับปานกลางร้อยละ 59.8 สอดคล้องกับผลการศึกษาความเครียดใน
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างประเทศ (Killinger et al., 2017; Lokhee & Hogg, 2021) โดย
ความเครียดเกิดได้จากหลายสาเหตุและถูกกระตุ้นจากการเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหา แต่ละบุคคลจะ
ประเมินสถานการณ์แตกต่างกันและเกิดเป็นความเครียดในระดับที่แตกต่างกันได้ (กรมสุขภาพจิต, 
2548, 2555) ซึ่งความเครียดในระดับปานกลางเกิดข้ึนเมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ยัง
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สามารถทนหรือจัดการได้ แต่หากความเครียดนั้นยังไม่ถูกจัดการและสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะ
น าไปสู่ความเครียดระดับสูง (นิภา แก้วศรีงาม, 2548)  

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อจ าแนกตามเพศ ช้ันปีที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย การออกก าลังกาย ความเพียงพอ
ของการนอนหลับ ระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยในเดือนที่ผ่านมา เป้าหมายหลังจบการศึกษา และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง กล่าวคือ ความรู้สึกเครียดสูงพบในนักศึกษาเพศหญิง ช้ันปีที่ 3 ผลการเรียน
เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.0 ไม่ออกก าลังกาย นอนหลับไม่เพียงพอ นอนหลับน้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน 
ยังไม่มีเป้าหมายหลังจบการศึกษา และเห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับความเครียดในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน (Killinger et al., 2017; Nahar et al., 
2019; Shah et al., 2010; พิมพ์พิสาข์ จอมศรี, 2553; ศศนัชสรณ์ ประสมทรัพย์ และคณะ, 2564) โดย
การเกิดความเหนื่อยล้าหรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ และไม่ได้ออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยด้าน
ร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวหลังเผชิญเหตุการณ์ที่ท าให้รู้สึกเครียด และระดับของ Cortisol ซึ่ง
เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจะมีแนวโน้มสูงข้ึนจนมีความเครียดสูงข้ึนได้ ส่วนการถูกรบกวน
ทางจิตใจอาจเกิดจากความผิดหวัง หรือความหนักใจต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย (Deshong, 2022; 
กรมสุขภาพจิต, 2548, 2555; อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554) และนักศึกษายังต้องเผชิญกับสถานการณ์
จ าเพาะกับชีวิตการเรียน เช่น การมีภาระทางการเรียนมาก ความกดดันของการวัดผล การค้นหาแนว
ทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น (Seaward, 2009) ซึ่งอาจท าให้เกิดความรู้สึกเครียดได้มาก นอกจากนี้
การเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้กลุ่มวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่เกิดความเครียด
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งท าให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และปัญหา
ด้านโอกาสการประกอบอาชีพในอนาคต (ดิลฉัตร ซุสสุโพวา, 2564) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างช้ันปีที่ 3 มี
ความรู้สึกเครียดสูงกว่าช้ันปีอื่น ๆ อาจเนื่องจากนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ต้องเผชิญกับสิ่งเร้าที่ท า
ให้รู้สึกเครียดหลายด้าน ประกอบด้วย การฝึกฝนทางเวชปฏิบัติและการฝึกฝนในคาบเรียน การเรียนรู้สิ่ง
ที่จ าเป็นด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่มีอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อจิตใจ เช่น การการุณย
ฆาต และการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของสัตว์ทางด้านจิตใจ (Lokhee & Hogg, 2021) เมื่อศึกษาในช้ันปีที่
สูงข้ึนย่ิงต้องเผชิญกับเนื้อหาการเรียนและการฝึกปฏิบัติที่มากขึ้นด้วย จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างช้ันปีที่ 3 มีความเครียดสูงกว่าช้ันปีอื่น ๆ โดยเพศหญิงจะรับรู้ถึงสิ่งเร้าที่ท าให้รู้สึกเครียดในเชิง
ลบต่อตนเองและแสดงออกในด้านอารมณ์มากกว่าเพศชาย จนอาจมีระดับความเครียดที่สูงกว่าได้ (Day 
& Livingstone, 2003) และการวิจัยนี้พบว่านักศึกษาที่ยังไม่มีเป้าหมายหลังจบการศึกษาและมีการเห็น
คุณค่าในตนเองต่ าจะมีความรู้สึกเครียดสูงกว่า ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่า
และความสามารถส่วนตนซึ่งมีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการจัดการความเครียด บุคคลที่เห็นคุณค่าใน
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ตนเองต่ าจะขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ท้อถอยง่าย และอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่อาจท าให้ตนล้มเหลว 
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท าให้รู้สึกเครียดจะประเมินความรุนแรงเกินจริง กังวลเกี่ยวกับการปกป้อง
ตนเอง รวมทั้งขาดความสามารถในการปรับตัวและจัดการความเครียด จึงได้รับผลกระทบเชิงลบของ
ความเครียดได้มากกว่าบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง นอกจากนี้ Cortisol จะหลั่งมากข้ึน และเกิดความ
ผิดปกติในการท างานของ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) axis ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
ความเครียด (Galanakis et al., 2016; อุมาพร ตรังคสมบัต,ิ 2553) 

ปัจจัยท านายความรู้สึกเครียด  
ผลการศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป การเห็นคุณค่าในตนเอง

ด้านครอบครัว และระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยต่อวันในเดือนที่ผ่านมา สามารถร่วมท านาย
ความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดย
สามารถท านายได้ร้อยละ 46.5 (R2 = 0.465) สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยท านายความเครียดใน
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา (นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ และคณะ, 2564; ศศนัชสรณ์ ประสมทรัพย์ และ
คณะ, 2564) ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพการ
นอนหลับจึงมีแนวโน้มที่จะช่วยลดความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้  
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการไปประยุกต์ใช้ 

1.1 ควรเฝ้าระวังความรู้สึกเครียดในนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาเพศหญิง ช้ัน
ปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 นอนหลับน้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน ไม่ออกก าลังกาย ยังไม่มี
เป้าหมายหลังจบการศึกษา และมีการเห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ า ทั้งนี้การพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับและการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมน่าจะช่วยลด
ความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สามารถน าผลการวิจัยน้ีไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทาง นโยบาย และกิจกรรมส าหรับ
พัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนและการด าเนินชีวิตขณะศึกษามาก
ข้ึน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาแนวทางส าหรับ
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนและลักษณะการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ การจัดกิจกรรมส ารวจและประเมินผลกระทบของความรู้สึกเครียด
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาความรู้สึกเครียดในระดับสูง เป็นต้น 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาเพิ่มเติม 
2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเครียดในนักศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์เพิ่มเติม เช่น การฝึกฝนด้านเวชปฏิบัติของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 – 6  การเปลี่ยนแปลงจาก
ช้ันพรีคลินิกสู่ช้ันคลินิก เป็นต้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
เครียดในนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่หลากหลายมากข้ึน  

2.2 ควรศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนทางสังคม แหล่งที่มาและสาเหตุของ
ความเครียด อุปสรรคต่อการจัดการความเครียด หรือสิ่งที่นักศึกษาต้องการให้ช่วยเหลือ เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่าง

ของประเทศไทย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่ม
พลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส 3) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคู่สมรสกลุ่ม
ทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ  

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ใช้ในการศึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรส เป็นคู่
สมรสจ านวน 327 คู่ ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบหลายข้ันตอนจากประชากร รวมทั้งคัดเลือกตามเกณฑท์ี่
ก าหนด กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นคู่สมรสที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงจากคู่สมรสในจังหวัดพิษณุโลก 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน 12 คู่ 
และสามารถเข้าร่วมการทดลองได้ แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คู่ โดย
กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ ส่วนกลุ่มควบคุม ด าเนินชีวิต
ตามปกติ และไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ 

ค าส าคัญ: การเพิ่มพลังในชีวิตสมรส รูปแบบการให้การปรึกษาแบบบูรณาการ คู่สมรส ภาคเหนือ
ตอนล่างประเทศไทย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .348-.788 และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ .913 และ 2) รูปแบบการให้การ
ปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .67-1.00  
  ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้  
           1. การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จ านวน 327 คู่ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสคู่สมรสรายด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรักความผูกพัน ด้านความเข้าถึงใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่อสารทางบวก 
ด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา และด้านบทบาทและความรับผิดชอบ 
            2. รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรา้งการเพิม่พลงัในชีวิตสมรสของคู่
สมรส เป็นแบบแผนหรือกรอบการให้การปรึกษาคู่สมรสพัฒนาจากการบูรณาการแนวคิด และเทคนิค
ต่างๆของการให้การปรึกษาคู่สมรส ประกอบด้วย 1) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นอารมณ์ 2) การให้
การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นพฤติกรรม และ 3) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นการให้การปรึกษาการรู้
คิด-พฤติกรรม ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันเริ่มต้น ข้ันด าเนินการ และข้ันสรุปและประเมินผล 
           3. คะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองกับ
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และก่อนการทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนน
การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของกลุ่มทดลอง หลังการติดตามผลสูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
           4. ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่
สมรส โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคีะแนน
การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการสื่อสาร
ทางบวก และพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการสื่อสารทางบวกสูงกว่าของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ หลังการติดตามผลกลุ่มทดลอง มีคะแนนการเพิม่พลงัในชีวิตสมรสของ
คู่สมรสโดยรวม และการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านการเข้าถึงใจสงูกว่าของกลุม่ควบคุมอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ส่วนด้านความรักความผูกพัน ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่อสารทางบวก และด้าน
บทบาทและความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน 
           5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของคู่สมรสที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณา
การ พบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ เพราะว่า
ได้รับความรู้และประสบการณ์มากขึ้น มีพลังในชีวิตสมรสเพิ่มมากขึ้น และไดเ้รียนรู้วิธีการเสริมสร้าง
การเพิ่มพลังในชีวิตคู่สมรสในเชิงบวก  
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study  marriage empowerment of 
couples in lower Northern Thailand, 2) to develop an integrative couples counseling 
model for enhancing the marriage empowerment of couples in lower Northern 
Thailand, 3) to evaluate the effect of the integrative couples counseling model for 
enhancing the marriage empowerment of couples in lower Northern Thailand, and 4) 
to study satisfaction of couples in the experimental group toward the integrative 
couples counseling model for enhancing marriage empowerment through focus group. 
 The sample of the study included two groups. The first group of marriage 
empowerment study consisted of 327 couples in lower Northern Thailand. They 
were selected by multi-stage selection from the population and according to the 
criteria. The second group of the study was purposively selected from the first group. 
This group consisted of 24 couples whose marriage empowerment scores were lower 
than twenty-fifth percentile and could attend the experiment. They were then 
randomly assigned into two groups, classified as an experimental group and a control 
group. Each group consisted of 12 couples. The experimental group participated in 
the integrative couples counseling model while the control group did not receive 
any counseling. 
 The research instruments were 1) the marriage empowerment scale with Item 
Objective Congruence ranged from .67-1.00, the item discrimination power ranged from 
.348-.788, and the reliability coefficient of .913, and 2) the integrative couples counseling 
model for enhancing marriage empowerment with IOC ranged from .67-1.00. 
 The research results were as follows: 
 1. The total mean score and each dimension score of marriage empowerment of 
327 couples in lower Northern Thailand were average. The marriage empowerment 
dimensions included affection, empathy, trust, positive communication, coping strategies, 
and role and responsibilities. 
 2. The integrative couples counseling model for enhancing marriage 
empowerment of couples in Northern Thailand included concepts and techniques of 
the following couples counseling, i.e., emotionally focused couple counseling, behavioral 
couple counseling, and cognitive behavioral couple counseling. The integrative couples 
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counseling model included three stages: the initial stage, working stage, and conclusion 
and evaluation stage. 
 3. No significant differences in total mean scores of marriage empowerment 
of the experimental group were found before the experiment and after the 
experiment, and before the experiment and after the follow-up. Additionally, the 
total mean scores of marriage empowerment of the experimental group after the 
follow-up were significantly higher than after the control group at .05 level. 
 4. No significant differences in total mean scores and each dimension mean 
score of the marriage empowerment of the experimental group and the control group 
were found before the experiment. Also, no significant differences in total mean scores 
and each dimension mean scores of marriage empowerment of the experimental 
group and the control group were found after the experiment except the mean scores 
of the communication dimension of the experimental group showed significantly 
higher than that of the control group at .01 level. Besides, the total mean scores of 
marriage empowerment and the mean scores of empathy dimension and coping 
strategies dimension of the experimental group after the follow-up were significantly 
higher than that of the control group at .05 level and .01 level respectively. No 
significant differences in the mean scores of the affection dimension trust dimension, 
positive communication dimension, and role and responsibility dimension of the 
experimental group and the control group were found after the follow-up. 
 5. Focus group report of the experimental group showed that they were satisfied 
with the integrative couples counseling model. They gained more knowledge’s and 
experiences in enhancing their marriage empowerment and learned how to manage 
their marriage empowerment positively.  

Keywords: Marriage Empowerment, Integrative Counseling Model, Couples, Lower 
Northern Thailand 

บทน า 
 ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคู่สมรสมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการหย่าร้างมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล การขาดหลักการด าเนินชีวิตที่ดี ขาดความอดทนอดกลัน้ 
รวมทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเน้นวัตถุนิยมมากยิ่งข้ึน จึงท าให้คู่
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สมรสมีความไม่เข้าใจกัน เกิดความขัดแย้งและน าไปสู่การหย่าร้าง โดยปัญหาของคู่สมรสที่ส ารวจโดย
กรมสุขภาพจิต (2553, น. 23-24) พบว่า ปัญหาต่างๆนั้นเป็นเพราะ 1) คู่สมรสยังไม่มีความพร้อมที่จะ
อยู่ร่วมกัน 2) คู่สมรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ติดสุรา 3) คู่สมรสที่ฝ่ายใดฝา่ยหนึง่หรอืคนในครอบครวั
มีปัญหาสุขภาพ 4) คู่สมรสที่ประสบความยากล าบาก 5) คู่สมรสที่มีการท าร้ายร่างกายกันรุนแรง และ 
6) คู่สมรสที่ตัดสินใจจะแยกทางกันหรือมีแนวโน้มที่จะหย่าร้างกัน   

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากส านักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2561) พบว่า 
ในปี 2557-2561 ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และตาก มีการจดทะเบียนสมรสจ านวน 111,989 คู่ 
และจดทะเบียนหย่าระหว่างปี 2557-2560 จ านวน 111,810 คู่ และส านักงานบริหารงานทะเบียน
กลางราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2561) ได้ระบุสาเหตุของการหย่าร้างว่า มาจาก
พื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งสามีและภรรยาต้องรับผิดชอบต่อชีวิตการงาน ไม่มีเวลาในการดูแลกัน มี
ความเครียดจากการท างาน มีความอดทนน้อยลง ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา มีค่านิยมสมัยใหม่ที่
สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพึ่งคู่ชีวิต  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยเห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตของคู่สมรส โดยสนใจที่จะศึกษาลกัษณะของ
การเพิ่มพลังชีวิตในชีวิตของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสในปีพ.ศ. 2561 ของจงัหวัดภาคเหนอืตอนลา่ง ที่
มีจ านวนผู้จดทะเบียนสมรสสูงสุด3ล าดับแรก ซึ่งประกอบด้วย คู่สมรสในจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส จ านวน 3,574 คู่, 3,775 คู่ และ 3,899 คู่ ตามล าดับ 
รวมจ านวนคู่สมรสทั้ง 3 จังหวัดเท่ากับ 11,248 คู่ และมีผู้จดทะเบียนหย่าสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่คู่
สมรสในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 1,812, 1,822 
และ 1,602 คู่ตามล าดับ  

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับลักษณะของการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสและการศึกษาหา
แนวทางในการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คู่สมรส จ านวน 20 คู่ โดยผู้วิจัยได้
สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้แก่คู่สมรสว่า ผู้วิจัยจะรักษาความลับของคู่สมรส จึงท าให้คู่สมรสให้
ความร่วมมือเปิดใจในการให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คู่สมรส จ านวน 20 คู่ ประกอบด้วยสามี 20 คน 
และภรรยา 20 คน โดยได้ใช้ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตสมรส โดยเริ่มต้นสัมภาษณ์สามี 
ภรรยา ครั้งละ 1 คน หลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์สามีและภรรยาพร้อมกันทีละคู่และเนื่องจากการ
สัมภาษณ์คู่สามีภรรยา  
 ผลการสัมภาษณ์คู่สมรสเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตสมรสของคู่สมรส สรุปได้ ดังนี้ 
ปัญหาส่วนมากของคู่สมรสคือ ปัญหาเกี่ยวกับด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่คู่สมรสฝ่ายหญิงรู้สึกว่าเป็น
ปัญหามากกว่าฝ่ายชาย ดังนี้ 1) ขาดความรักความเข้าใจกันน้อยลง เช่นไม่มีเวลาใหก้นัเหมอืนอยา่งเคย 
พูดคุยกันน้อยลง 2) ขาดการดูแลใส่ใจจากคู่สมรส 3) มีความขัดแย้งในครอบครัวจากการสื่อสารกันที่
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มักพูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันท าให้มีความขัดแย้งกัน 4) คู่สมรสไม่รับฟังความคิดเห็นและไม่รับฟังกัน  
5) มีปัญหาเรื่องความโกรธที่ไม่สามารถจัดการได้ เช่นใช้ค าพูดที่ท าร้ายจิตใจ ความรู้สึก 6) มีปัญหาที่คู่
สมรสยังไม่พร้อมรับผิดชอบกับชีวิตของคู่สมรส และ 7) การไม่ไว้ใจเช่ือใจกัน 
 ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) กับคู่สมรส 4 คู่ และ สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 1 คน เกี่ยวกับ “การเพิ่มพลังในชีวิต
สมรสของคู่สมรสควรมีลักษณะอย่างไร” ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะสรุปได้ดังนี้ ควรศึกษาลักษณะและ
วิธีการการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสและควรเสริมสร้างในเรื่องต่อไปนี้ 1) ด้านความรกัความผกูพนั 
2) ความเข้าถึงใจ 3) การให้เกียรติกันและกัน 4) การให้อภัยกัน และ 5) การมีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ผลการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ สรุปได้ว่า ลักษณะของชีวิตสมรสที่คู่สมรส
ปรารถนา คือ ความรักความผูกพัน ความเข้าใจกันและกัน การดูแลเอาใจใส่กัน การให้การสนับสนุน
และให้ก าลังใจกัน การให้อภัย การมีเวลาให้กัน ความไว้วางใจ ความใกล้ชิดสนิทสนม การให้เกียรติ
กันและกัน วางใจกัน การเข้ากันได้ดี ให้ความใกล้ชิดกัน ไม่ล่วงเกิน ไม่ละเมิด เคารพสิทธิของคู่สมรส 
พูดคุยกันด้วยความรักและความเข้าใจ และมีวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อหาทางออกร่วมกัน
 จากการประมวลวรรณกรรม และผลการสัมภาษณ์คู่สมรส และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของคู่สมรส และสิ่งที่คู่สมรสต้องการให้ชีวิตสมรสสมบูรณ์และมี
ความเข้มแข็งมากข้ึน รวมทั้งต้องการเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชี วิตร่วมกันให้มีความสุขนั้น ท าให้
ผู้วิจัยสนใจจะ 1) ศึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสว่ามีลักษณะอย่างไร จึงท าให้ชีวิตสมรสมี
ความเข้มแข็ง มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข โดยที่การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วย การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสในด้าน (1) ความรักความผูกพัน (2) ความเข้าถึงใจ (3) ความไว้วางใจ 
(4) การสื่อสารทางบวก (5) กลยุทธ์การเผชิญปัญหา และ (6) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) 
พัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตในการพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมสรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บูรณาการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ ของการให้การปรึกษาคู่สมรสที่
มุ่งเน้นอารมณ์ (Emotionally Focused Couple Counseling) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้น
พฤติกรรม (Behavioral Couple Counseling) และการให้การปรึกษาคู่สมรสการรู้คิด-พฤติกรรม 
(Cognitive Behavioral Couple Counseling) ดังสาระส าคัญต่อไปนี้ 1) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่
มุ่งเน้นอารมณ์ มีแนวคิดที่มุ่งเน้นกระบวนการเชิงประสบการณ์ด้านอารมณ์ ที่มีความส าคัญยิ่งต่อทุกชีวิต 
โดยมีหลักการในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสได้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
(Greenman & Johnson, 2012)  2) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นพฤติกรรม มีแนวคิดที่มุ่งเน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Liberman, 1970; Stuart, 
อ้างถึงใน Goldenberg & Goldenberg, 2013) และ3) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นการรู้คิด-
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พฤติกรรม มีแนวคิดที่มุ่งเน้นการปรับความคิดและพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของคู่สมรส 
(Meichenbaum, 1995)  
 ส่วนการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยใช้รูปแบบการให้
การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันเริ่มต้น ข้ันด าเนินการ และข้ัน
สรุป และประเมินผลการให้การปรึกษาคู่สมรส และผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรส
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสจะท าให้คู่สมรสได้มีพลังในการ
เสริมสร้างชีวิตสมรส มีชีวิตสมรสอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรส 
 3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการ
เพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดย 3.1 เปรียบเทียบการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่
สมรส ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล และ 3.2 เปรียบเทียบการเพิ่มพลังใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรสระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสกับกลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตตามปกติและไม่ได้รับการ
ให้การปรึกษาคู่สมรส ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคู่สมรสกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรส
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 
นิยามปฏิบัติการ 

1. การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส หมายถึง การท าให้ชีวิตสมรสมีความเข้มแข็ง มีพลัง
ปัญญามีจิตใจที่แข็งแกร่งมั่นคง มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย การมีความรัก
ความผูกพัน ความเข้าถึงใจ ความไว้วางใจ การสื่อสารทางบวก กลยุทธ์การเผชิญปัญหา และบทบาท
และความรับผิดชอบของคู่สมรส ดังสาระส าคัญต่อไปนี้ 

1.1 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านความรักความผูกพัน (Affection) ได้แก่ ความ
รักความเข้าใจกันและกัน การดูแลเอาใจใส่กัน การให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจกัน และการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
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1.2 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านความเข้าถึงใจ (Empathy) ได้แก่การที่คู่สมรส 
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในสิ่งที่คู่สมรสตระหนัก ไม่แสดงกิริยาท่าทางหรือถ้อยค าที่สร้างความ
สะเทือนใจ  

1.3 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านความไว้วางใจ (Trust) ได้แก่ การที่คู่สมรส การ
ให้เกียรติกันและกัน วางใจกัน ไม่ล่วงเกิน ไม่ละเมิด เคารพสิทธิของคู่สมรส 

1.4 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านการสื่อสารทางบวก (Positive Communication) 
ได้แก่ การแสดงออกของคู่สมรส การใช้ภาษาถ้อยค า และภาษาท่าทางในการสนทนา เพื่อการสื่อสารใน
ทางบวก 

1.5 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา (Coping Strategies) 
ได้แก่ วิธีการเผชิญความโกรธ และการเผชิญความขัดแย้งเพื่อให้สามารถมีชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่น
และมีความสุข 

1.6 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านบทบาทและความรับผิดชอบ (Role & 
Responsibilities) ได้แก่ การที่คู่สมรสท าหน้าที่ของสามีและภรรยา มีเวลาให้กัน และการท ากิจกรรมร่วมกัน 

2. รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ หมายถึง แบบแผนการให้ความช่วยเหลือคู่
สมรสในการปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดย
บูรณาการแนวคิดและเทคนิคต่างๆของการให้การปรึกษาคู่สมรส ต่อไปนี้ 

2.1 การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นอารมณ์  
2.2 การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นพฤติกรรม   
2.3 การให้การปรึกษาการรู้คิด-พฤติกรรม 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การเพ่ิมพลังในชีวิตสมรส 

 การเพิ่มพลังในชีวิตสมรส หมายถึง การท าให้ชีวิตการสมรสสมบูรณ์ มีความหมาย เข้มแข็ง ไม่
หว่ันไหวต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยคู่สมรสต้องมีความรักความผูกพัน ความเห็นอกเห็นใจ
กัน มีความไว้วางใจ ใกล้ชิดสนิทสนม และเคารพนบัถือกัน มีการสื่อสารด้วยความรัก มีการแก้ปัญหา
ร่วมกัน มีทักษะในการจัดการความโกรธและความขัดแย้ง และรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2555) และ Skinner et al. (1995) ได้ให้ความหมายของการเพิ่มพลัง
ในชีวิตสมรสว่า ชีวิตสมรสจะมีพลังหรือคู่สมรสจะเสริมสร้างพลังให้แก่ชีวิตสมรสของตนเองได ้คู่สมรส
จะต้องมีความสามารถที่ไม่ย่อท้อ ไม่หว่ันไหวในการเผชิญปัญหาอุปสรรคหรือภาวะวิกฤตต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของคู่สมรส โดย 1) คู่สมรสต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความ
ตั้งใจและเต็มใจ 2) คู่สมรสต้องมีความรู้สึกผูกพันกัน เห็นใจกัน 3) คู่สมรสต้องสามารถสื่อสารกันอย่าง
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มีประสิทธิภาพ มีการส่งสาร และรับสารที่ตรงประเด็น ชัดเจน มีคุณค่า และเป็นที่เข้าใจกันทั้งสองฝา่ย 
4) คู่สมรสต้องสามารถแสดงออกด้านจิตใจ อารมณ์ โดยแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองด้วย
เนื้อหา ความเข้มและเวลาที่เหมาะสม และ 5) คู่สมรสต้องให้ความส าคัญกับค่านิยมและบรรทัดฐาน
ของการมีชีวิตสมรส  

Geggie et al. (2000) ได้น าเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญของการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสว่าคู่สมรส
ต้อง 1) มีพลังปัญญาและจิตใจที่แข็งแรง มั่นคง 2) มีการใช้ชีวิตร่วมกัน หรือมีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 3) มีการสื่อสารกันด้วยความเคารพนับถือ 4) มีค่านิยมร่วมกัน และ 5) มีความรู้สึกส านึกว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตร่วมกัน หรือของครอบครัว  

Mooney et al. (2009) แสดงความคิดเห็นว่าชีวิตสมรสจะมีประสิทธิภาพ ถ้าคู่สมรสสามารถ
เพิ่มพลังในการมีชีวิตสมรส ในเรื่องต่อไปนี้คือ 1) การมีเวลาให้กันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณค่า 2) การ
ให้ความรักแก่กันและกัน 3) การให้ก าลังใจกัน 4) การให้อภัยกัน 5) การมีกิจกรรมร่วมกัน 6) การมีวินัย
และความรับผิดชอบ 7) การมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจกัน 8) การสื่อสารทางบวก 9) การมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 10) การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และ 11) การมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อคู่ชีวิต 

กล่าวโดยสรุป การเพิ่มพลังในชีวิตสมรส คู่สมรสจะต้องให้ความส าคัญกบัความรกัความผกูพนั 
ความเห็นอกเห็นใจ การเคารพซึ่งกันและกัน การสื่อสารด้วยความรัก การแก้ปัญหาร่วมกัน อย่าง
สร้างสรรค์ การให้อภัยกัน การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน และการมีอาชีพที่มั่นคง 

ในการวิจัยครั้งนี้ การเพิ่มพลังในชีวิตสมรส ประกอบด้วย การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสด้านความ
รักความผูกพัน ด้านความเข้าถึงใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่อสารทางบวก ด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา 
และด้านบทบาทและความรับผิดชอบ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ของ
การให้การปรึกษาคู่สมรสต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
ได้แก่ 1) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นอารมณ์ 2) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นพฤติกรรม และ 
3) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นการให้การปรึกษาการรู้คิด-พฤติกรรม 

ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสใน ปีพ.ศ. 2557-2561 ในจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และตาก จ านวน 111,989 คู่  

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของในการวิจัย มีดังน้ี  
1) เป็นคู่สมรสที่มีอายุ 25-35ปี เนื่องจากมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามีการจดทะเบียน

สมรสของคู่สมรสส่วนมากอยู่ในช่วงอายุดังกล่าว 2  ) คู่สมรสที่ยังไม่มีบุตร -ธิดา เนื่องจากป้องกันการมีตัว
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แปรแทรกซ้อนในเรื่องบุตรเข้ามาเกี่ยวข้อง 3) มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนใจพัฒนาเสริมสร้างตนในเรื่องนี้ 4)  คู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่กินร่วมกันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1ปี เพื่อให้เป็นคู่สมรสที่มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันมาแล้ว  5) พอสมควร  5  ( คู่
สมรสจดทะเบียนสมรสในปีพ .ศ .2561  ในจังหวัด นครสวรรค์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์   6  ( ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ) เ ป็นหน่วยงานที่อ นุญาตให้ข้อมูลส าคัญและสมาชิกของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ใช้ในการศึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรส เป็นคู่
สมรสจ านวน 327 คู่ ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบหลายข้ันตอนจากประชากร รวมทั้งคัดเลือกตามเกณฑท์ี่
ก าหนด กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นคู่สมรสที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงจากคู่สมรสในจังหวัดพิษณุโลก
จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน 12 คู่ 
และสามารถเข้าร่วมการทดลองได้ แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 คู่ โดย
กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ ส่วนกลุ่มควบคุม ด าเนินชีวิต
ตามปกติ และไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .348-.788 และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ .913 และ 2) รูปแบบการให้การ
ปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .67-1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดย 1) วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 2) 
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส และ3) วิเคราะห์
ค่าความเที่ยงของแบบวัดการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
 2.  การวิเคราะห์รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรส ด้วยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของรูปแบบการให้การ
ปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องในด้านวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ และ
การประเมินผลของรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ (Item-Objective Congruence: IOC) 
 3.  สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส ภายในกลุ่มทดลอง ภายในกลุ่ม
ควบคุม และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดย 1) ค านวณหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(SD) 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส ภายในกลุ่มทดลอง และภายใน
กลุ่มควบคุม โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test  และ 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้ Mann-Whitney U Test              
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 4.  การสนทนากลุ่มเฉพาะที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของคู่สมรสกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการ
ให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ หลังการทดลอง 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสใน จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง  
ตารางท่ี 1 ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิต
สมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ รายด้านและ
โดยรวม (n=327คู่: สามีและภรรยา จ านวน 654 คน) 

การเพ่ิมพลังในชีวิตสมรส   Max Min    SD การแปลผล 
ด้านความรักความผูกพัน 4.00 1.60 2.92 .46 ปานกลาง 
ด้านความเข้าถึงใจ 4.00 1.75 2.82 .54 ปานกลาง 
ด้านความไว้วางใจ 4.25 1.25 2.80 .62 ปานกลาง 
ด้านการส่ือสารทางบวก 4.50 1.75 3.17 .52 ปานกลาง 
ด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา 5.00 1.25 3.07 .54 ปานกลาง 
ด้านบทบาทและความรับผิดชอบ 4.50 1.25 3.03 .52 ปานกลาง 
โดยรวม 4.37 1.47 2.97 .53 ปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 2 พบว่า การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 และSD เท่ากับ .53 ส่วนการเพิ่มพลังในชีวิต
สมรสคู่สมรสรายด้าน ซึ่งได้แก่ด้านความรักความผูกพัน ด้านความเข้าถึงใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
สื่อสารทางบวก ด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา  และด้านบทบาทและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92, 2.82, 2.80, 3.17, 3.07 และ 3.03 ตามล าดับ และมีค่า SD อยู่
ระหว่าง .46 - .62  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลัง
ในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  
 ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิต
สมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 1) ด้านความรักความผูกพัน 2) ความเข้าถึงใจ 3) 
ความไว้วางใจ 4) การสื่อสารทางบวก 5) กลยุทธ์การเผชิญปัญหา 6) บทบาทและความรับผิดชอบ โดย
บูรณาการ แนวคิด ข้ันตอน และเทคนิคการให้การปรึกษาคู่สมรสต่าง ๆ  ดังนี้ 1) การให้การปรึกษาคู่สมรส
ที่มุ่งเน้นทางอารมณ์ 2) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่มุ่งเน้นพฤติกรรม และ3) การให้การปรึกษาคู่สมรสที่
มุ่งเน้นการให้การปรึกษาการรู้คิด-พฤติกรรม รูปแบบดังกล่าว มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67-
1.00 ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบการให้การปรึกษาการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่าง
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ประเทศไทย ไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้กับคู่สมรสจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นกลุ่มทดลอง โดยให้การปรึกษา 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวมจ านวน 7 ครั้งและท า Focus Group เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการภายหลังการทดลอง  
 3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิต
สมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยรวมและรายด้านของกลุ่ม
ทดลอง (n= 6 คู่ สามีและภรรยา 12 คน) ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดย
ใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 

การเพ่ิมคุณค่า 
ในชีวิตสมรส 
ของคู่สมรส 

    ก่อน 
การทดลอง 

    หลัง 
การทดลอง 

      หลัง 
การติดตามผล เปรียบเทียบช่วงเวลา 

   

 
  

 
 

 

Med IQR Med IQR Med IQR  

ด้านความรักความผูกพัน 3.00 .35 3.30 .90 3.00 .20 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.791 .073 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล  -.250 .803 

หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.736 .083 

ด้านความเข้าถึงใจ 2.87 .94 3.25 .94 3.25 .44 

ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.746 .081 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.698 .089 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -.898 .369 

ด้านความไว้วางใจ 3.00 .75 3.25 .75 3.00 .44 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -.950 .342 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -.364 .716 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -.722 .470 

ด้านการส่ือสารทางบวก 3.25       .50     3.50        .44      3.00         .25 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.144 .253 
ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.642 .101 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.140* .032 

ด้านกลยุทธ์การ 
เผชิญปัญหา 

         3.25      .88      3.25       .75      3.12         .50 
 ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -.416 .677 
 ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -.000 1.000 
  หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -.862 .389 

ด้านบทบาทและความ
รับผิดชอบ 

          3.00 .63 3.12 …75 3.25 .25 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -.787 .431 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -.622 .534 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -.156 .876 

โดยรวม           3.07 .30 3.28 …39 3.08  .52 
ก่อนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.726 .084 

ก่อนการทดลอง-หลังการติดตามผล -1.099 .272 
หลังการทดลอง-หลังการติดตามผล -2.080* .038 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 2 พบว่า การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยรวม
และรายด้านของคู่สมรส กลุ่มทดลองก่อนการทดลองกับหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และก่อนการ
ทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองกับหลังการติดตามผลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยรวมและรายด้าน
ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เป็นรายคู่ ด้วยสถิติ 
Wilcoxon Matched Paired Signed Ranks Test (n = 6 คู่ สามีและภรรยา 12 คน) 

การเพ่ิมพลังในชีวิต
สมรส 
ของคู่สมรส 

    ก่อน 
การทดลอง 

    หลัง 
หลังทดลอง 

      หลัง 
การติดตามผล เปรียบเทียบช่วงเวลา  

 

 

Med IQR Med IQR Med IQR  

ด้านความรัก 
ความผูกพัน 

2.80 .55 3.60 1.20 2.80 .35 

หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -1.851 .064 

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.183 .855 

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง -2.230* .026 

ด้านความเขา้ถึงใจ 2.75 .63 3.12 .50 3.00 .25 

หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -.570 .569 

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.262 .794 

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง -.790 .430 

ด้านความไว้วางใจ 3.00 .94 3.25 .25 3.00 .50 

หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -.874 .382 

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.142 .887 

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง -1.643 .100 

ด้านการส่ือสาร
ทางบวก 

 
3.00 .75       2.87         .50     2.87           .50
      

หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -.611 .541 

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.240 .810 

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง -.791 .429 

ด้านกลยุทธ์การ 
เผชิญปัญหา 

     2.75     .69        3.12        .88         2.87 .44 
      

หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -.10087 .277 

หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.184 .854 

หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง -1.121 .262 

 
ด้านบทบาทและ
ความรับผิดชอบ 

      2.87 .75    3.25    .75    3.00  .25 

 หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -.000 1.000 

 หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.106 .916 

 หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง -.722 .470 

        หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง -2.278* .023 

โดยรวม       2.90 .29    3.16 .26    2.92 .19  หลังการติดตามผล-ก่อนการทดลอง -.356 .722 

       
หลังการติดตามผล-หลังการทดลอง 
 

-2.668** .008 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสโดยรวมของคู่
สมรสของกลุ่มควบคุม หลังการทดลองกับก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 หลัง
การติดตามผลกับก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการติดตามผลกับหลังการทดลอง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสรายด้าน หลังการทดลอง
และหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง และคะแนนหลังการติดตามผลสูงกว่า หลังการทดลอง 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยรวมและรายด้าน 
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลโดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยสถิติ Mann-Whitney U test  
การเพิ่มพลงัในชีวิต
สมรสของ 
คู่สมรส 

ช่วงเวลาในการวัด กลุ่มตัวอย่าง Med 
Mean 
Rank 

IQR Z 
 

 

ด้านความรัก  
ความผูกพัน 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.00 
2.80 

13.58 
11.42 

.35 

.55 
-.766 .444 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.30 
3.60 

12.25 
12.75 

.90 
1.20 

-.176 .860 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.00 
2.80 

14.67 
10.33 

.20 

.35 
-1.587 .113 

ด้านความ 
เข้าถึงใจ 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

2.87 
2.75 

12.63 
12.38 

.94 

.63 
-.089 .929 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.12 

14.75 
10.25 

.94 
50 

-1.595 .111 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.00 

15.63 
9.38 

.44 

.25 
-2.247* .025 

ด้านความไว้วางใจ 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.00 
3.00 

12.00 
13.00 

.75 

.94 
-.350 .726 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.25 

12.75 
12.25 

.75 

.75 
-.180 .857 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.00 
3.00 

12.96 
12.04 

.44 

.50 
-.330 .742 

ด้านการสื่อสาร
ทางบวก 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.00 

15.21 
9.79 

.50 

.75 
-1.915 .055 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.50 
2.87 

16.54 
8.46 

.44 

.50 
-2.874** .004 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.00 
2.87 

14.08 
10.92 

.25 

.50 
-1.130 .258 

ด้านกลยุทธ์การ
เผชิญปัญหา 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.07 

15.25 
9.75 

.88 

.69 
-1.929 .054 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.12 

14.42 
10.58 

.75 

.88 
-1.352 .176 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.12 
2.87 

16.33 
8.67 

.50 

.44 
-2.769** .006 
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การเพิ่มพลงัในชีวิต
สมรสของ 
คู่สมรส 

ช่วงเวลาในการวัด กลุ่มตัวอย่าง Med 
Mean 
Rank 

IQR Z 
 

 

ด้านบทบาทและ
ความรับผิดชอบ 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.00 
2.87 

12.79 
12.21 

.63 

.75 
-.207 .836 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.12 
3.25 

12.29 
12.21 

.75 

.25 
-.149 .882 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.25 
3.00 

14.29 
10.71 

.25 

.25 
-1.328 .184 

โดยรวม 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.07 
2.90 

14.75 
10.25 

.30 

.29 
-1.559 .119 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.28 
3.16 

14.71 
10.29 

.39 

.26 
-1.531 .126 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.08 
2.92 

15.83 
9.17 

.18 

.19 
-2.311* .021 

** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม       
มีคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการสื่อสารทางบวก ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนการสื่อสารทางบวกสูงกว่าของ
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผล กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี
คะแนนการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมและการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสด้านความ
เข้าถึงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และด้านกลยุทธ์การเผชิญปัญหา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น ด้านความรักความผูกพัน ด้านความเข้าถึงใจ ด้านการไว้วางใจ 
ด้านการสื่อสารทางบวก และด้านบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน โดยคะแนนการเพิ่ม
พลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมและรายด้านทุกด้านของกลุ่มทดลองสูงกว่าของกลุ่มควบคุม  
 
บทสรุป  
           ผลการศึกษาความพึงพอใจของคู่สมรสกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรส
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย 
พบว่า มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ เพราะว่าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น  มีพลังในชีวิตสมรสเพิ่มมากขึ้น และไดเ้รียนรู้วิธีการเสริมสร้างการเพิ่มพลังใน
ชีวิตคู่สมรสในเชิงบวก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 แบบวัดการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส สามารถน าไปปรับใช้กับคู่สมรสที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนน าไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบวัด วิธีด าเนินการ และ
การแปลความหมายคะแนนที่ได้จากการวัด 

1.2 รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิต 
สมรสของคู่สมรสในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตัวอย่า งที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้  โดยก่อนน าไปใช้ ควรท าความเข้าใจแนวคิด 
ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆของการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการ และผู้น าไปใช้ควรมีทักษะ
พื้นฐานของการให้การปรึกษา 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรติดตามผลหลังการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาคู่สมรสแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
การเพิ่มพลังในชีวิตสมรสของคู่สมรส 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อตรวจสอบผลของการเพิ่มพลังในชีวิต
สมรสของคู่สมรส ว่ามีความคงทนยั่งยืนมากน้อยเพียงใด และควรจะปรับปรุงรูปแบบการให้การปรึกษาคู่
สมรสแบบบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างการเพิ่มพลังในชีวิตสมรสในประเด็นใดต่อไป 

2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษา และค้นคว้าข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
คู่สมรสที่มีปัญหาในชีวิตสมรส ที่มาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตสมรส ว่า
จะมีผลกระทบต่อการมีชีวิตสมรสของคนในครอบครัวหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบคิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด - พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จของนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดลอง 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ 4) ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากรอบคิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการทีป่ระสบ
ความส าเร็จประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 345 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายจ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน ผลการวิจัยพบว่ากรอบ 
 
ค าส าคัญ: กรอบคิดทางจิตวิทยา การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ รูปแบบการให้การปรึกษา  
             กลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม นักศึกษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
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คิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของนักศึกษาจ านวน 345 คน อยู่ในระดับปานกลาง 
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรมที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยด้าน การมีวิสัยทัศน์และการ
ก าหนดเป้าหมาย การมุ่งความส าเร็จ การเช่ือมั่นในความสามารถของตน การใฝ่รู้การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การเผชิญความเสี่ยง และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนรู้จากรูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มการรู้ คิด – พฤติกรรม มีกรอบคิดทางจิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ. 01  

Abstract 
The purposes of this research paper were 1) to examine the psychological 

mindset of successful entrepreneurs of the undergraduate students in one of the 
private universities in Bangkok Metropolis, 2) to develop the cognitive-behavioral 
group counseling model for enhancing the psychological mindset of successful 
entrepreneurs of the students who participated in the intervention model, 3) to 
evaluate the effects and 4) the satisfaction toward the cognitive-behavioral group 
counseling model for enhancing the psychological mindset of successful entrepreneurs. 
The first group of participants selected for examining the psychological mindset of the 
successful entrepreneur was 345 students. The second group was randomly assigned 
into two groups, classified as an experimental group and a control group. Each group 
consisted of 12 students. The results showed that the psychological mindsets of 
successful entrepreneurs of 345 students were average. The cognitive-behavioral 
group counseling model developed for this study consisted of: visionary and goal 
setting, striving for achievement, self-efficiency, willingness to learn, creativity and 
innovativeness, risk-taking, and networking with external sources. It was found that 
students in an experiment group had higher psychological mindset of successful 
entrepreneurs significant at the .01 level.  

Keywords: Psychological Mindset, Successful Entrepreneurs, Cognitive Behavioral 
Group Counseling Model, Undergraduate Students, Private University, 
Bangkok Metropolis. 
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Introduction 
World Economic Forum’s 2019 survey of youth attitudes in the Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) countries revealed a region vibrant with the 
entrepreneurial spirit. In Thailand, nearly one-third of the new generation age between 
15 and 35 paying more attention to become entrepreneurs. There has been an 
escalating number of undergrad students growing interested in entrepreneurship as a 
career option (Brenner et al., 1991; Fleming, 1994; Kolvereid & Moen, 1997; Zellweger et 
al., 2011) Not only as a choice for working life, but the entrepreneur also takes matters 
to his own hands, being freely independent of any control or supervision from the 
corporate including satisfactory wealth if successful. 

Successful entrepreneurs are willing to work hard to achieve their goals, adapting 
to changes, taking advantage of the new situation, and learning from their mistakes 
(Cooper et al., 2004) In this increasingly competitive and uncertain environment, the 
entrepreneurs are often surrounded by ambiguous, incomplete, or constantly changing. 
In these circumstances, one who shows a high degree of tolerance for ambiguity and 
adapt quickly to change may be better prepared to succeed (Ayala & Manzano, 2011) 
 Although, university students may be motivated to start a business, overcoming 
the obstacles to be successful entrepreneurs perceived as a challenge. Most students 
perceive numerous hurdles hinder namely, not knowing where to start, fear of failure, 
and not knowing the right people Including, lack of knowledge, lack of experience, or 
propensity low risk-taking behavior (Harris & Gibson, 2008) that are considered as barriers 
to be a successful entrepreneur. 

The researchers have been studied, what are the factors behind the success, 
and what could be the tools assisting the entrepreneurs to be successful? Many 
studies consider the traits of entrepreneurs or the traits that make entrepreneurs 
successful. (Kerr et al., 2018) However, there are few numbers of studies focusing on 
the psychological mindset antecedence successful entrepreneurs. 

This research examines the psychological mindsets of successful entrepreneurs 
of a private university undergraduate student in Bangkok metropolis, and also develop 
a cognitive-behavioral group counseling model for enhancing the psychological mindset 
of successful entrepreneurs of private university undergraduate students in Bangkok 
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metropolis. By applying cognitive-behavioral group counseling theory. The cognitive-
behavioral group counseling focusing on challenging and changing unhelpful cognitive 
distortions (e.g. thoughts, beliefs, and attitudes) and behaviors, improving emotional 
regulation (Beck, 2011) and the development of personal coping strategies that target 
solving current problems, assuming that changing maladaptive thinking leads to change 
in behavior and affect (Hassett et al., 2009) As well, to evaluate the effect of the 
cognitive-behavioral group counseling model for the enhancement of the psychological 
mindset of successful entrepreneurs 

Literature Review 
For decades, an extensive number of entrepreneurial researches have been 

studied around the world focusing on personality traits and characteristics of successful 
entrepreneurs (Audretsch et al., 2016; Hindle & Moroz, 2010; Schildt, 2012; Frese, 2009) 
Recently the new psychological approach in research and investigation had shifted to 
understand the antecedents to entrepreneurial behavior, motivation, and cognition, 
the entrepreneurial mindsets of entrepreneurs (Shaver & Scott, 1991) 

Entrepreneurial mindsets were studied as a part of a shared mental model. 
(Borchers & Park, 2010) which allows people to understand and interpret phenomena, 
to draw inferences, to decide what actions to take, to control system execution, and 
to make predictions (Johnson-Laird, 2006) A full embracement of the entrepreneurial 
mindset is driven by way of acting and thinking like a habitual entrepreneur (McGrath & 
MacMillan, 2000) inclined to the ability to sense, act, and mobilize under uncertain 
conditions rapidly (Haynie et al., 2010) It was the state of mind of an entrepreneur 
which allows him to analyze the world and the opportunities and possibilities that it 
offers (Reed & Stoltz, 2011) 

The entrepreneurial mindset played a significant role in the process of nurturing 
the entrepreneurial skills and capabilities of students. (Kouakou et al., 2019, Chinonye & 
Akinlabi, 2014) This mindset could be transferred and communicated to the students 
through education and practices, the skills, ability, and knowledge necessary to identify 
potential business opportunities. The psychological mindset behind successful  
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entrepreneurs has frequently included the need for achievement, propensity for risk-
taking, personal, interpersonal values, and innovativeness (Low & MacMillan, 1988). In 
addition, an entrepreneurial mindset could facilitate the promotion of flexibility, 
creativity, ongoing innovation, and renewal (Hitt et al., 2003) 

Whereas, Davis et al. (2015) indicated that the entrepreneurial mindset was 
the array of motives skills, and thinking processes that differentiate entrepreneurs 
from non-entrepreneurs and that contribute to entrepreneurial success. Based on 
their study, the entrepreneurial mindset profile (EMP), carry out to measure 
entrepreneurial mindset more comprehensively compare to the previous personality 
instrument. The EMP consisted of two dimensions, first part comprised of traits 
elements, namely, independence, limited structure, non-conformity, action 
orientation, passion, and need for achievement. The second is comprised of skill set, 
namely, future focus, idea generation, execution, self-confidence, persistence, and 
interpersonal sensitivity. 

The current research examines the psychological mindset of successful 
entrepreneurs of undergraduate students from a private university in Bangkok metropolis 
and to develop the cognitive-behavioral counseling model for enhancing their 
psychological mindsets of successful entrepreneurs obscuring these dimensions 
included, visionary and goal setting, striving for achievement, self-efficiency, willingness 
to learn, creativity and innovativeness, risk-taking and networking with external resources. 

The cognitive-behavioral group counseling techniques used in this research 
study included, etc. cognitive restructuring, the empty chair, and role reversal, 
imagery exercise, cognitive restructuring, modeling, behavioral rehearsal, self-talk, and 
self-taught/self-reflection. CBT intervention usually involves efforts to change thinking 
patterns. These strategies might include learning to recognize one's distortions in 
thinking that are creating problems, and then to re-evaluate them in light of reality. 
Gaining a better understanding of the behavior and motivation of others, using 
problem-solving skills to cope with difficult situations, and learning to develop a 
greater sense of confidence in one's own abilities. 
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Research Objectives 
 The objectives were as follows:  

1) To study the psychological mindset of successful entrepreneurs of private 
university undergraduate students in Bangkok metropolis.   

2) To develop the cognitive-behavior group counseling model for enhancing the 
psychological mindset of successful entrepreneurs of private university undergraduate 
students in Bangkok Metropolis. 

3) To evaluate the effect of the psychological mindset of successful 
entrepreneurs of undergraduate students of a private university in Bangkok metropolis. 

Research Hypothesis  
1) There will be significant differences in the psychological mindset of 

successful entrepreneurs mean score responses of the students in the experimental 
group before the experiment, after the experiment, and after the follow-up.  

2) There will be significant differences in the psychological mindset of 
successful entrepreneurs mean score responses of the students between the 
experimental group and the control group before the experiment after the 
experiment and after the follow-up. 

Research Methodology 
 This study applied the mixed-method designs by applying the exploratory 
sequential mixed method design (Creswell, 2012) for examining the psychological 
mindset of successful entrepreneurs and applying the Quasi-experimental designs for 
enhancing the psychological mindset of successful entrepreneurs through cognitive-
behavioral group counseling model. (Mills & Gay, 2016) 

Participants 
 Participants of this study were 2,527 of the third-year undergraduate students 
from one private university in Bangkok from the following faculties, school of business 
administration, school of accountancy, school of mass communication, school of 
humanities, and applied arts, school of tourism and services, school of sciences and 
technology. There are 2 groups of participants in this study. The first group of the 
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psychological mindset of successful entrepreneurs’ study was 345 students selected 
by multi-stage random sampling from the population. The second group of the study 
was 24 students whose successful entrepreneur's psychological mindset was lower 
than the 50th percentile. They were then randomly selected into two groups 
classified as an experimental group and a control group. Each group consisted of 12 
Students. The experimental group participated in the cognitive-behavioral group 
counseling while the control group did not receive any counseling and routinely 
participate in university activities. 

Instruments 
 The research instruments were a scale of the psychological mindset of 
successful entrepreneurs and a cognitive-behavioral group counseling model. 

1. A scale of the psychological mindset of successful entrepreneurs was 
developed by the researcher. This scale contained seven dimensions of the psychological 
mindset of successful entrepreneurs: 1) visionary and goal-setting 2) striving for achievement 
3) self-efficient 4) willing to learn 5) creativity and innovativeness 6) risk-taking and 7) 
networking with external resources. The scale contained 33 items measuring the stated 
psychological mindset of successful entrepreneurs’ dimensions. The participants were 
asked to answer each item on a five-point Likert type rating scale, ranging from “1 not at 
all true to me” to “5 true to me". The items were summed for a total score and 7 
dimensions score. Statistical analyses were conducted, which examined the scale 
content validity, the discrimination power of each item and scale reliability. The 
psychological mindset of successful entrepreneurs’ scale properties was as follows:  
 1) The Item Objective Congruence (IOC) index of the scale of the psychological 
mindset of successful entrepreneurs ranged from .66-1.00 
 2) The discrimination power of each item of the scale of the psychological 
mindset of successful entrepreneurs analyzed by Pearson Product Moment Correlation 
obtained the Corrected Item Total Correlation (CTTC) ranged from .545 - .970 
 3) Cronbach Alpha reliability statistics of the scale of the psychological mindset of 
successful entrepreneurs revealed .989 and the reliabilities of each subscale of the dimension 
of the scale of the psychological mindset of successful entrepreneurs ranged from .832-.986 
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2. The cognitive-behavioral group counseling model for the enhancement of the 
psychological mindset of successful entrepreneurs of the experimental group was developed 
from concepts and techniques of cognitive-behavioral group counseling theory included 3 
stages; the initial stage, working stage, termination, and evaluation stage. The group counseling 
model property was confirmed through the analysis of the Item Objective Congruence (IOC) 
index ranged from .66-1.00. The model was applied to enhance the psychological mindset of 
successful entrepreneurs of the students in the experimental group. 

Data Collection 
1. Data collection of the psychological mindset of successful entrepreneurs 345 

participants were invited to participate in a research study regarding the psychological 
mindset of successful entrepreneurs of the students in a private university in Bangkok 
metropolis. The participants were informed of the purposes, the importance of the 
study, the confidentiality, and the anonymity of the data, then signed the consent form 
and respond to a psychological mindset of successful entrepreneurs’ scale by self-
reading and answering. The participants were thanked for the cooperation. 

2. The cognitive-behavioral group counseling model 
The cognitive-behavioral group counseling (CBT) model was applied to enhance the 

psychological mindset of successful entrepreneurs of the participants in the experimental group. The 
model based on the enhancement of the psychological mindset of successful entrepreneurs 
dimensions: 1) visionary and goal-setting 2) striving for achievement 3) self-efficient 4) willing to learn 5) 
creativity and innovativeness 6) risk-taking and 7) networking with external resources. Cognitive-
behavioral therapy focuses on changing the automatic negative thoughts that can contribute to and 
worsen emotional difficulties, depression, and anxiety. These spontaneous negative thoughts have a 
detrimental influence on mood. Through CBT, these thoughts are identified, challenged, and 
replaced with more objective, realistic thoughts. CBT is about more than identifying thought patterns; 
it is focused on using a wide range of strategies to help people overcome these thoughts. The 
duration of the intervention model was seven weeks, the participants of the experimental and the 
control group were asked to complete the scale of the psychological mindset of successful 
entrepreneurs scale reflecting how they viewed the psychological mindset of successful entrepreneurs 
before the intervention, after and the following month after the end of the group counseling.  
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Data analysis 
 Mean, standard deviation, Median, Interquartile Range, Wilcoxon Matched Pairs 
Signed Ranks Test, and Mann Whitney U-test were used to analyze the data. Results of the 
study were as follow: 

1. The result of the study of the psychological mindset of successful entrepreneurs 
of 345 students of a private university Bangkok metropolis presented in Table 1. 
Table 1 Mean and standard deviations of the psychological mindset of successful 
entrepreneurs of 345 of 2,527 students in a private university in Bangkok metropolis  

The psychological mindset of successful 
entrepreneurs 

   SD Classified as 

Visionary and Goal setting 3.32 .46 average 
Striving for Achievement 3.35 .41 average 
Self-Efficiency 3.18 .44 average 
Willing to Learn 3.26 .49 average 
Creativity and Innovativeness 3.24 .56 average 
Risk-Taking 3.29 .57 average 
Networking with External Resources 3.28 .57 average 
Total Mean score 3.27 .35 average 

 Table 1 showed the total mean score and each dimension mean score of their 
psychological mindset of successful entrepreneurs of 345 students were average. 

2. The cognitive-behavioral group counseling model for enhancing the 
psychological mindset of successful entrepreneurs of the students in a private university 
in Bangkok metropolis was developed from the concept and techniques of cognitive-
behavioral group counseling theory, the group counseling model property was 
confirmed through the analysis of Item Objective Congruence (IOC) index ranged from 
.66 - 1.00. The model was applied to enhance the psychological mindset of successful 
entrepreneurs of the students in the experimental group. 

3. The evaluation of the effect of the cognitive-behavioral group counseling 
model for enhancing the psychological mindset of successful entrepreneurs of private 
university students in Bangkok metropolis was as follows:   
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3.1 Mean and standard deviations of the family cohesion of the experimental 
and the control group before the experiment, after the experiment, and after the follow 
up presented in Table 2 
Table 2 Means and Standard deviation of the psychological mindset of successful entrepreneurs 
of the experimental group and control group before the experiment, after the experiment, and 
after the follow-up 

Note: Avg. = Average 

Table 2 showed means and standard deviations of the psychological mindset 
of successful entrepreneurs of the experimental group and the control group before 
the experiment, after the experiment, and after the follow-up. The total mean score 
of the psychological mindset of successful entrepreneurs of the experimental group 
before the experiment was average, after the experiment and after the follow up 
were high. Furthermore, the total mean scores of the psychological mindset of 
successful entrepreneurs of the control group before the experiment, after the 
experimental and after the follow up were average. 

The 
psychological 
mindset of 
successful 
entrepreneurs 

Experimental Group (n=12) Control Group (n=12) 
Before the 
experiment 

After the 
experiment 

After the  
follow up 

Before the 
experiment 

After the  
experiment 

After the 
follow up 

   SD Class    SD Class    SD Class    SD Class    SD Class    SD Class 

Visionary & 
goal Setting 

2.83 0.41 Avg. 3.43 0.45 High 3.63 0.37 High 2.71 0.33 Avg. 2.97 0.45 Avg. 3.02 0.46 Avg. 

Striving for 
Achievement 

2.98 0.46 Avg. 3.55 0.41 High 3.75 0.29 High 3.04 0.54 Avg. 3.07 0.38 Avg. 3.10 0.39 Avg. 

Self-Efficiency  
            

3.04 0.46 Avg. 3.74 0.43 High 3.64 0.35 High 3.08 0.60 Avg. 3.10 0.49 Avg. 3.13 0.46 Avg. 

Willing to 
Learn 

3.13 0.58 Avg. 3.78 0.39 High 4.05 0.49 High 3.13 0.48 Avg. 3.15 0.38 Avg. 3.21 0.41 Avg. 

Creativity & 
Innovativeness 

3.23 0.67 Avg. 3.83 0.41 High 3.95 0.51 High 3.17 0.54 Avg. 3.27 0.29 Avg. 3.32 0.30 Avg. 

Risk-Taking 
 

3.13 0.65 Avg. 3.64 0.51 High 3.76 0.36 High 3.12 0.32 Avg. 3.13 0.32 Avg. 3.20 0.36 Avg. 

Networking 
with External 
Recourses 

3.22 0.70 Avg. 3.73 0.49 High 3.87 0.50 High 3.15 0.31 Avg. 3.17 0.35 Avg. 3.23 0.34 Avg. 

Total Score 3.08 0.49 Avg. 3.61 0.39 High 3.81 0.25 High 3.07 0.27 Avg. 3.12 0.28 Avg. 3.16 0.30 Avg. 
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3.2 A comparison of the psychological mindset of successful entrepreneurs 
of the experimental group before the experiment, after the experiment, and after the 
follow up presented in Table 3. 
Table 3 A comparison of the psychological mindset of successful entrepreneurs of 
the experimental group before the experiment, after the experiment, and after the 
follow up by using Wilcox on Matched Pairs Signed Ranks Test  

Psychological 
Mindset of 
Successful 
Entrepreneurs 

Before the 
Experiment 

After the 
Experiment 

After the 
Follow Up  

Comparison            
 
Z                

 
 

  
Med IQR Med IQR Med IQR 

Visionary and Goal 
Setting 

3.00 .60 3.50 .55 3.60 .70 Before the Experiment – After the Experiment -2.814** .005 
After the Experiment r – After the Follow Up -1.873 .061 
Before the Experiment – After the Follow Up -3.069** .002 

Striving for 
Achievement 

3.00 .85 3.40 .50 3.60 .55 Before the Experiment – After the Experiment -2.921** .003 
After the Experiment r – After the Follow Up -.2325* .020 
Before the Experiment – After the Follow Up -2.949** .003 

Self-Efficiency 3.25 .69 3.62 .69 3.62 .44 Before the Experiment – After the Experiment -2.751** .006 
After the Experiment r – After the Follow Up -767 .443 
Before the Experiment – After the Follow Up -2.944** .003 

Willing to Learn 3.00 .50 3.75 .69 4.20 .88 Before the Experiment – After the Experiment -2.856** .004 
After the Experiment r – After the Follow Up -.1.761 .078 
Before the Experiment – After the Follow Up -3.064** .002 

Creativity and 
Innovativeness 

3.30 .90 3.60 .75 3.75 .81 Before the Experiment – After the Experiment -3.074** .002 
After the Experiment r – After the Follow Up -1.673 .094 
Before the Experiment – After the Follow Up -3.066** .002 

Risk-Taking 3.14 .90 3.50 .90 3.60 .35 Before the Experiment – After the Experiment -2.877** .004 
After the Experiment r – After the Follow Up -.1.023 .306 
Before the Experiment – After the Follow Up -2.716** .007 

Networking with 
External 
Resources 

3.20 .75 3.80 .75 3.80 .75 Before the Experiment – After the Experiment -2.952** .003 
After the Experiment r – After the Follow Up -1.590 .112 
Before the Experiment – After the Follow Up -2.807** .005 

Total Score 3.25 .48 3.54 .48 3.77 .48 Before the Experiment – After the Experiment -3.061** .002 
After the Experiment r – After the Follow Up -2.432* .015 
Before the Experiment – After the Follow Up -3.072** .002 

**  <.01, *  < .05 

  Table 4 showed the median, interquartile range, and Z- score of the psychological 
mindset of successful entrepreneurs of the control group. The data were as follows. Partially 
significant differences in total score and each dimension score of the control group before 
and after the experimental period were <.05, before the experimental and after the follow 
up was <.01, except after the experiment and after the follow-up was >.05. 
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3.3 A comparison of the psychological mindset of successful entrepreneurs 
of the experimental group and control group presented in table 4. 
Table 4 A comparison of the psychological mindset of successful entrepreneurs of 
the experimental group and control group using Mann Whitney U-test 
The psychological mindset of 
successful entrepreneurs 

Study 
consisted 

Comparison Med IQR 
Mean 
Rank 

Z   

Visionary and Goal Setting Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.00 .60 14.38 -.134 .179 
Control Group 2.75 .50 10.63   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.50 .55 15.96 -2.41* .016 
Control Group 2.90 .40 9.04   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.60 .70 16.67 -2.92** .003 
Control Group 3.00 .55 8.33   

Striving for Achievement Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.00 .85 12.21 -.206 .837 
Control Group 3.00 .88 12.79   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.40 .50 16.25 -2.63** .008 
Control Group 3.00 .50 8.75   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.60 .55 18.00 -3.85** .000 
Control Group 3.20 .40 7.00   

Self-Efficiency Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.25 .69 12.04 -.325 .745 
Control Group 3.00 .50 12.96   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.25 .69 16.29 -2.64** .008 
Control Group 3.25 .69 8.71   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.50 .44 16.25 -2.66** .008 
Control Group 3.12 .69 8.75   

Willing to Learn 
 
 
 
 

Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.00 .50 12.54 -.031 .976 
Control Group 3.25 .50 12.46   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.75 .69 17.42 -3.46** .001 
Control Group 3.25 .25 7.58   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.75 .88 17.38 -3.41** .001 
Control Group 3.25 .50 7.63   

Creativity and Innovativeness 
 
 

Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.30 .90 13.33 -.589 .556 
Control Group 3.00 .50 11.67   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.60 .75 16.96 -3.13** .002 
Control Group 3.20 .50 8.04   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.75 .81 17.08 -3.19** .001 
Control Group 3.30 .55 7.92   

Risk-Taking Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.10 .90 12.88 -.263 .793 
Control Group 3.20 .50 12.13   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.40 .90 16.25 -2.64** .008 
Control Group 3.20 .55 8.75   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.50 .35 15.54 -3.16** .002 
Control Group 3.30 .50 17.00   

Networking with External Resources Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.20 .75 13.38 -.617 .537 
Control Group 3.20 .40 11.63   

After the Experimental Group 3.80 .75 16.42 -2.74** .006 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)     93 
 

The psychological mindset of 
successful entrepreneurs 

Study 
consisted 

Comparison Med IQR 
Mean 
Rank 

Z   

Experiment Control Group 3.20 .40 8.58   
After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.80 .75 16.71 -2.95** .003 
Control Group 3.40 .40 8.29   

Total Score Before the 
Experiment 

Experimental Group 3.25 .48 13.63 -.787 .431 
Control Group 3.12 .36 11.38   

After the 
Experiment 

Experimental Group 3.54 .48 16.83 -3.00** .003 
Control Group 3.18 .33 8.17   

After the 
Follow-up 

Experimental Group 3.57 .48 18.42 -4.10** .000 
Control Group 3.28 .39 6.58   

* <.05, ** <.01 

Table 4 showed the median, interquartile range, and Mann Whitney U-test of 
the psychological mindset of successful entrepreneurs of the experimental group 
and control group. The data were as follows: 

3.4 No significant differences in the psychological mindset of successful 
entrepreneurs of the experimental group and control group existed before the experiment. 
Significant differences in the psychological mindset of successful entrepreneurs of the 
experimental group and control group existed after the experiment and after the 
follow up at .01 level. 

Conclusion and discussion 
1. The finding revealed that the psychological mindset of successful 

entrepreneurs of 345 students was average. The data showed the lowest score in the 
self-efficiency dimension, which could be interpreted that the students were lack of 
actual experiences in running the business, low self-confidence as well as doubting 
their ability to become a successful entrepreneur. Oppositely the highest score was 
striving for achieving dimension, reflected the awareness of the students that to be a 
successful entrepreneur, the person must be able to overcome the obstacles with 
perseverance, devotion, and resilience.  

2. The cognitive-behavioral group counseling (CBT) model was developed 
from the concept and techniques of cognitive-behavioral group counseling theory. 
The model was valuable in enhancing the psychological mindset of successful 
entrepreneurs in university students, especially the students in the experimental 
group. The cognitive-behavioral group counseling (CBT) model could be a powerfully 
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satisfying experience. The students had discovered, how thoughts and acts are 
related as the consequence of one another. Then learned to adapt the methodology 
to adjust their thinking process to overcome the negative feeling subsequently to the 
appropriate behavior. 

3. The psychological mindset of successful entrepreneurs of the experimental 
group after the experiment and after the follow up was significantly higher than before 
the experiment at .01 level. 

4. The psychological mindset of successful entrepreneurs of the experimental 
group after participating in the experiment and after the follow up was significantly 
higher than the control group at .01 level. 
 The study had led to a new understanding of the psychological mindset of 
successful entrepreneurs of the students in a private university in Bangkok metropolis. 
The focus group report of the experimental group members who attended the 
cognitive group counseling model for enhancement of the psychological mindset of 
successful entrepreneurs after the follow up showed that they were highly satisfied 
with the model. They have learned to examine their entrepreneurial mindsets. The 
model helped them improving their weaknesses and re-embody a new set of minds, 
strengthen their self-beliefs in becoming an entrepreneur, yet to be successful in the 
future. Therefore, it is recommended, it should include a psychological-based intellectual 
approach as part of the study of entrepreneurship (Entrepreneurial Education) to strive 
to create an entrepreneurial mindset for students in every year to be a foundation that 
students can use to further their entrepreneurship. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา 

2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จ าแนกตาม เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว-แสดงตัวของนักศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 จ านวน 120 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จ านวน 4 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว แบบสอบถามทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard 
Deviation) สถิติ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent Sample) สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว ทัศนคติต่อการซื้อสินค้า

ออนไลน์ 
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ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 

 1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x   = 3.47) 
 2. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 (t-test = 3.879) 
 3. นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 9,000 บาทข้ึนไป            
มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด (F-test = 11.193)      
 4. นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวกับนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน (t-test = -.247) 
 5. ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .701                  
 

Abstract 
The objectives of this research were (1) to study the online shopping behavior 

levels of students, (2) to compare the online shopping behaviors classified by gender, 
average monthly income and personality types: introvert-extrovert of students, and (3) 
to study relationships between attitudes towards online shopping with online shopping 
behaviors of students. The population was 120 psychology students of Kasem Bundit 
University. The research tool used for collecting data was a questionnaire divided into 
four parts: personal data, online shopping behavior, personality types Introvert-extrovert 
and attitude towards online shopping. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test for independent sample, One-way ANOVA or F-test and 
Pearson Product Moment Correlation calculated by using the computer software. 
         The results were as follows:  
          1. The online shopping behavior of Kasem Bundit University students was at a 

middle level (x  = 3.47 from a full score of 5) 
2. The students with different gender had the online shopping behavior with 

the statistical significance at the 0.001 level. (t-test = 3.879) 
          3. The students with different average monthly income had the online 
shopping behavior with the statistical significance at the 0.001 level. (F-test = 11.193) 
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         4. The students with different personality types: introvert-extrovert had no 
difference statistical significance in the online shopping behavior. (t-test = -.247) 
         5. The attitude towards online shopping had the positive relation with the 
online shopping behavior with the statistical significance at the 0.001 level with a 
correlation coefficient of .701 
 
Key words: Online Shopping Behavior, Personality Types Introvert-Extrovert,  
                 Attitude towards Online Shopping  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
         ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
ด ารงชีวิตของเราล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต เทคโนโลยีจึง
เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
ผู้คนในสังคมก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 
จากเดิมถ้าหากเราจะซื้อสินค้าสักช้ินเราต้องออกจากบ้านเพื่อไปซื้อด้วยตนเอง หรือโทรเรียกใช้บริการ
ขนส่งสินค้า แต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะซื้อสินค้าที่เราต้องการจากร้านค้าบนช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ ได้
โดยที่เราไม่ต้องออกจากที่พักอาศัยเพื่อไปซื้อ จะเห็นได้ว่าการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลนช่์วยท าใหก้าร
ใช้ชีวิตประจ าวันของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องง่าย และมีความสะดวกสบาย โดยคนรุ่นใหม่นิยมซื้อของออนไลน์
มากข้ึนประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี นิยมซื้อของออนไลน์ใน
แต่ละเดือน โดยซื้อผ่านอุปกรณ์มือถือมากกว่า Laptop และผู้ซื้อของออนไลน์ที่อายุน้อยก็มีแนวโน้มจะ
ค้นหายี่ห้อสินค้าและสินค้าผ่านระบบโซเชียลมากข้ึน แนวโน้มนี้จะยิ่งเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 16-64 ปี 
(Kemp, 2020 อ้างถึงใน ไปรษณีย์ไทย, 2563, ออนไลน)์ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารใน
ปัจจุบัน จึงท าให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-Commerce) ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับความสามารถในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและมีเสถียรภาพท าให้การติดต่อสื่อสาร และท าธุรกรรมออนไลน์ทั้งในด้านการซื้อ และการขายมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้บริโภคมีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตมากข้ึน การซื้อสินค้า
ออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางการซื้อขายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจึงหันมา
เพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏดังภาพผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2562 
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ภาพท่ี 1 ภาพผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2562 
ท่ีมาภาพ : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562, ออนไลน์ 
 

จากข้อมูลผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2562 ส ารวจโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA 2562 เมื่อพิจารณาช่องทางออนไลน์ที่ถูกใจคนซื้อ-ขายมากที่สุด พบว่า 
ช่องทางที่ผู้ซื้อเลือกใช้เพื่อซื้อสินค้ามากที่สุด คือ e-Marketplace ได้แก่ Shopee 75.6% รองลงมาคือ 
Lazada 65.5% และ Social Media ได้แก่ Facebook Fanpage 47.5% และ Line 38.9% ต่างจากช่องทาง
ที่ผู้ขายนิยมใช้เพื่อขายของออนไลน์มากที่สุด คือ Facebook Fan Page 64.0% รองลงมาคือ Shopee 
43.1% และ LINE 39.5% ตามล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562, ออนไลน์) 
โดยเฉพาะช่วงวัยในระดับอุดมศึกษาครอบคลุมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาถือว่าเป็นวัยที่มีพฤติกรรมในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563, น. 44) นักศึกษากับการซื้อสินค้า
ออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายทั้งนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เนื่องจากกลุ่ม
นักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันมากที่สุด และรู้จกัวิธีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ รวมถึงการศึกษาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการเรียนในห้องเรียน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้นักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน
กว่าเดิม ด้วยสาเหตุดังกล่าวนักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและ
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายเพิ่มข้ึนด้วยจึงสามารถจูงใจให้นักศึกษาสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรมของผู้คนสมัยใหม่ นิยมค้นหาข้อมูลผ่าน
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ทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง การกระท าของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งที่มีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ต่อสินค้าและบริการ ที่มีกระบวนการมาจากการตัดสินใจ อันเนื่องจากอิทธิพลและปัจจัย
หลายด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการแสวงหาการซื้อ
สินค้า การใช้สินค้า การประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ ก่อนที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมาผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละครั้งมักมีเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้นเสียก่อน ซึ่งมูลเหตุดังกล่าว
เรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of Behavior) โดยผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากการแนะน าสินค้าผ่านตัวผู้ขาย การรีวิวสินค้าผ่านผู้ใช้รวมถึงความ
น่าเช่ือถือเว็บไซต์ เว็บเพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สินค้านั้นถูกวางอยู่ 
น าไปสู่การตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้บริโภคให้ความเช่ือมั่น (ฑิตาพร รุ่งสถาพร, 2562, น.12) 
 ปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า เพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จากงานวิจัยของ ศริยา บุญประเสริฐ (2559, น. 43) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ผลการศึกษา
พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านเพศเท่านั้น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านเฟซบุ๊ก เนื่องจากความ
แตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกันอย่างมากในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านความคิด ความสนใจ 
ค่านิยม ทัศนคติ รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย และมักจะใช้อารมณ์ในการซื้อสินค้า ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556, น. 37) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมี
แนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์มากกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากเพศชายและเพศ
หญิงมีความสนใจสินค้าประเภทเสื้อผ้าแตกต่างกัน  
 ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ คือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ซึ่งรายไดห้รือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นเครื่องแสดงถึงความสนใจในการรับรู้ข่าวสารของแต่
ละบุคคลที่มีสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน แสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเองบ่งบอกถึง
อ านาจในการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ส่วนผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ าที่มีการศึกษาน้อยมีข้อจ ากัดในเรื่องโอกาส
การรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2538 
อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542) สอดคล้องกับงานวิจัยของบวรลักษณ์ เสนาะค า (2562) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากนักศึกษาแต่ละกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีก าลังซื้อที่แตกต่างกัน สามารถทุ่มเท
กับความน่าเช่ือถือของสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  
 นอกจากเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแล้ว ยังพบว่าบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และทัศนคติ
ก็มีความส าคัญที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ดังงานวิจัยของอุมารัชนี แก้วบุดตา 
(2553) ได้ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือจิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเองของคนวัย
ท างานในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแตกต่างกันให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน โดยผู้มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัว และงานวิจัยของ กัญญาภัค พันธุมจินดา (2556, น. 45) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 22 ปีข้ึนไป ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติ
ส่งผลต่อความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 22 ปีข้ึนไปอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติคือความคิด ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อสินค้า ซึ่ง
ถ้าบุคคลมีทัศนคติในทางที่เป็นบวก ต่อสินค้าจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ 
 จากผลงานการวิจัยดังข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-
แสดงตัว และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเลือกศึกษากับ
นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
ศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัยที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐาน
ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคส าหรับผู้ที่สนใจ สามารถน าข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสามารถน าไปพัฒนาการประกอบกิจการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลนข์องนักศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จ าแนกตาม เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน          

และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวของนักศึกษา 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ออนไลนข์องนักศึกษา 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 
3. นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวกับนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 
4. ทัศนคตติ่อการซื้อสินค้าออนไลนม์ีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์      

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาวิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 ช้ันปีที่ 1-4 จ านวน 141 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ก าลัง
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 ช้ันปีที่ 1-4 จ านวน 120 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลเกินกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้จากการใช้สูตรการค านวณของเครซี่และมอร์แกน (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 อ้างใน 
มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, 2551 น. 5) โดยก าหนดให้ค่าระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
ความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าจ านวน 104 คน ทั้งนี้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555, น.41) 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ  
              1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง การแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง          
ที่มีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในด้านประสบการณ์ในการซื้อ จ านวนครั้งในการซื้อ 
จ านวนเงินในการซื้อแต่ละครั้ง สินค้าที่นิยมซื้อ และช่องทางออนไลน์ที่นิยมใช้ในการสั่งซื้อสินค้า   
              2. บุคลิกภาพเก็บตัว หมายถึง ลักษณะของบุคคล ซึ่งเป็นคนเงียบ แยกตัวจากคนอื่น              
เจ้าระเบียบ ชอบหนังสือต ารามากกว่าจะสนิทสนมกับเพื่อน มีแนวโน้มที่จะวางแผนล่วงหน้า           
ไม่ไว้วางใจเหตุการณ์ ไม่ชอบความตื่นเต้น ด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยความเคร่งเครียด เอาจริงเอาจัง 
ชอบแบบชีวิตที่เป็นพิธีรีตอง ควบคุมอารมณ์ นาน ๆ ครั้งจึงจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เสียอารมณ์ง่าย 
เป็นคนซื่อตรง บางครั้งมองโลกในแง่ร้าย ให้ค่านิยมสูงกับจริยธรรม 

   3. บุคลิกภาพแสดงตัว หมายถึง ลักษณะของบุคคล ซึ่งชอบสังคม ชอบสังสรรค์                 
มเีพื่อนมาก ต้องการเพื่อนสนทนาด้วยไม่ชอบอ่านหรือศึกษาโดยล าพัง ชอบความตื่นเต้น ท าอะไรไม่
เตรียมตัว เป็นคนหุนหัน (Impulsive Individual) ชอบแสดงเรื่องตลกขบขัน มีค าตอบเตรียมพร้อม
อยู่เสมอ ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นคนอิสระพร้อมที่จะไป (Easygoing) มองโลกในแง่ดี ชอบสนุกสนาน     
ชอบเคลื่อนไหว และท าสิ่งต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวและอารมณ์เสีย ไม่ควบคุมอารมณ์ตนเอง          
เป็นคนไว้ใจได้ไม่มากนัก (Not Always a Reliable Person) 
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              4. ทัศนคตติ่อการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มในการแสดง
พฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งในความรู้สึกที่เป็นแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
        4.1 ด้านความคิดต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง ความคิด ความเช่ือของบุคคลที่รับรู้
ในเรื่องของประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ 
        4.2 ด้านความรู้สึกที่มีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งชอบหรือไม่ชอบ ทั้งรู้สึกดีหรือไม่ดี 
        4.3 ด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม หมายถึง ความพร้อมของบุคคลที่จะตอบสนอง
ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านการประมวลความคิดและประเมินค่าความรู้สึกอาจแสดงออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรมทางบวก คือ การยอมรับ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมทางลบ คือ การหลีกเลี่ยงและไม่
ซื้อสินค้าออนไลน์ 
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดง
ตัว ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามของจักรพันธ์ พูนแสง และคณะ (2550) พัฒนามาจากแบบวัดบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว-แสดงตัวของ นวลละออ สุภาผล (2534, น. 218-220) แปลและปรับปรุงจากแบบวัด
บุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวของไอเซนต์ (Introversion-Extraversion in the Eysenck Personality 
Inventory: Wilson, 1977) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ค่อนข้าง
จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย โดยแบบสอบถามมีจ านวน 20 ข้อ และคะแนนรวม 20 ถึง 
120 คะแนน มีอ านาจรายข้อระหว่าง 1.37-5.58 และมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแบบอัลฟา (Alpha) 
ที่ .84 3) แบบสอบถามทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างตามนิยาม
ปฏิบัติการ น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเองในข้อที่ 3 ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และตรวจความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุม และ
ความสอดคล้องตามนิยามศัพท์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) ที่มีค่าต้ังแต่ .50 ข้ึนไป พร้อมน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
ชุด กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จากนั้นจึงน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
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กับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-Total Correlation) จากสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Person Product Moment Correlation) ที่มีค่า .20 ข้ึนไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, น.75) ได้
แบบสอบถามทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ จ านวน 15 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น  มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (เห็นด้วยมากที่สุด - เห็นด้วยน้อยที่สุด) มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .810 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างตาม
นิยามปฏิบัติการ จ านวน 12 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ (เป็นประจ า - ไม่เคยเลย) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .713 จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent Sample) สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปของนักศึกษาคณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน 
120 คน สามารถแจกแจงได้ ดังนี ้
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
                 1. สถิติ t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent Sample) ส าหรับ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (  ) ของกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ในการทดสอบสมมติฐาน               
ของการศึกษาค้นคว้าข้อที่ 1 และข้อที่ 3 
                 2. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ย (  ) ของกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 84-85) ในการ
ทดสอบสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าข้อที่ 2  
                 3. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ส าหรบั
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 85) ในการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาค้นคว้าข้อที่ 4 
 
ผลการวิจัย 
       ผลการวิจัยตามสมมติฐานมีดังนี้   
       1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ .001 ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
นักศึกษาจ าแนกตามเพศ 
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*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001     
       2. นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
นักศึกษาจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 3 23.266 7.755 11.193*** .000 
ภายในกลุ่ม 116 80.374 .693   
รวม 119 103.640  

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001      
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ออนไลน์ของนักศึกษา จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001                          
ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงน าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่                              
ด้วยวิธี Games-Howell ปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายคู่ 

รายได้ 
เฉลี่ยต่อเดือน    

ต่ ากว่า หรือ เท่ากับ 
3,000 บาท 

6,001-9,000 บาท 3,000-6,001 บาท มากกว่า 
9,000 บาทขึ้นไป 

2.95 3.32 3.34 4.19 

ต่ ากว่า หรือ เท่ากับ 
3,000 บาท 

2.95 - 0.37 0.39     1.24*** 

ระหว่าง  
6,001-9,000 บาท 

3.32 - - 0.02    0.87** 

ระหว่าง 
3,000-6,001 บาท 

3.34 - - -    0.85** 

มากกว่า  
9,000 บาทขึ้นไป 

4.19 - - - - 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001      
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เพศ n    SD df t p 

หญิง 88 3.66 
2.95 

.88 

.88 
118 3.879*** .000 

ชาย 32 
รวม 120 
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 จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายคู่ ดังนี ้
           1) นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 9,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
มากกว่านักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า หรือ เท่ากับ 3,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
  2) นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 9,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
มากกว่านักศึกษากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3) นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 9,000 บาทข้ึนไป และมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์มากกว่านักศึกษากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,000-6,001 บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน  
       3. นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวกับนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
นักศึกษาจ าแนกตามบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 

 

         4. ทัศนคตติ่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .701 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่
ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจต่อ
การซื้อสินค้าออนไลน์ และด้านความรู้สึกที่มีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ .723, 
.608 และ .343 ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์                     
               กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ทัศนคติต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ p 
ด้านความรู้ความเข้าใจต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ .608*** .000 
ด้านความรู้สึกที่มีต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ .343*** .000 
ด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม .723*** .000 
รวม .701*** .000 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001      

บุคลิกภาพ n    SD df t p 

แบบเก็บตัว 61 3.45 1.06 111.449 -.247 .806 
แบบแสดงตัว 59 3.49 0.80 
รวม 120   
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การอภิปรายผล 
      ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าตามสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
     สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน  
          ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุธาทิพย์ ทั่วจบ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านเทคโนโลยี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า เพศหญิงให้ความ
สนใจการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคช่ันออนไลน์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาของ ศริยา บุญ
ประเสริฐ (2559, น.43) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจัยด้านเพศเท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแฟช่ันผ่านเฟซบุ๊ก เนื่องจากความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกันอย่างมากในเรื่องต่าง  
ๆ ทั้งในด้านความคิด ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติ รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดย
เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย และมักจะใช้อารมณ์ในการซื้อ
สินค้า ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษาของ วัชราภรณ์ เจียงของ (2559, น. 41) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์โดยมุ่งเน้นปัจจัยด้านช่องทางการรับสินค้า ผล
การศึกษาพบว่า เพศหญิงซื้อสินค้าทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย โดยมีความสนใจซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนอย่าง
มากกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556, น. 37) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
            สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน 

 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 9,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่า หรือ เท่ากับ 3,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001-9,000 บาท ซึ่งผลการ
วิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า
นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า หรือ เท่ากับ 3,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
3,001-9,000 บาท ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทข้ึนไป ซึ่งจัดอยู่ใน
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กลุ่มรายได้ที่ค่อนข้างสูง อาจได้รายรับมาจากผู้ปกครอง จากการหารายได้พิเศษ หรือจากการท าธุรกิจ
ส่วนตัว นักศึกษากลุ่มนี้จึงมีก าลังทรัพย์ที่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า หรือ เท่ากับ 3,000 บาท และนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001-9,000 บาท เป็นผล
ให้นักศึกษาที่มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้นตามระดับของ
รายได้ ยิ่งรายได้สูงก็จะมีก าลังซื้อที่สูงตามไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ กันต์ฤทัย ปลอดกระโทก 
และคณะ (2563, น. 19) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาตามรายรับเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บวรลักษณ์ เสนาะค า (2562, น. 49) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุจรรยา น้ าทองค า (2558, น. 74) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท/เดือน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2556, น. 104) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีรายได้
แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ที่แตกต่างกัน โดยที่ผู้บริโภคที่มี
รายได้มากก็จะสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากข้ึนตามระดับของรายได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้อธิบายไว้ว่า รายได้ หรือสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ เป็นเครื่องแสดงถึง
ความสนใจในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน แสดงถึง
การมีศักยภาพในการดูแลตนเองบ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ส่วนผู้ที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการศึกษาน้อยจะมีข้อจ ากัดในเรื่องโอกาสการรับรู้ การเรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง เป็นเหตุให้นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน   
          สมมติฐานข้อที่ 3 นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวกับนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบแสดง
ตัวมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 
          ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวกับนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบแสดง
ตัวมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
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          การที่นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกันนั้น ถึงแม้ว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะไม่ชอบพบเจอผู้คนแต่การซื้อสินค้า
ออนไลน์ช่วยท าให้ลดการเผชิญหน้ากับผู้คนแบบต่อหน้า จึงท าให้มีพฤติกรรมเหมือนคนที่มีบุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวที่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร
อย่างเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตมีทั่วถึงและครอบคลุมมากข้ึนต่างจากในอดีต ผู้คนสามารถที่จะเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อท าการค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อใช้ในการสื่อสารหรื อท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เป็นผลท าให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และบุคลิกภาพแบบแสดงตัวสามารถที่จะ
เข้าถึงการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารในปัจจุบัน ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อซือ้สนิค้า
และบริการกับผู้ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ซื้อสินค้าได้โดยตรง ในกรณีที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
ประสงค์ที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ ก็สามารถที่จะสอบถามผู้ขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้โดยตรงโดยผ่านทางแชทข้อความส่วนตัว หรือตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้จากหน้าร้าน
ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสินค้าก่อนการซื้อได้จากการรีวิวสินค้าจากผู้ซื้อคนอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน
กับผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
เช่นเดียวกันกับการซื้อสินค้าตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมารัชนี แก้ว
บุดตา (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน (แบบเก็บตัวแสดงตัว) มีการเลือกใช้ช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (t-test = -1.677) และการส่งเสริมการตลาด (t-test = -1.507) ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ (Maslow, 1943 อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 119-122) 
ทั้งในล าดับข้ันที่ 1 และล าดับข้ันที่ 2  ซึ่งล าดับข้ันที่ 1 คือความต้องการด้านร่างกาย โดยบุคคลสามารถใช้
งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้าส าหรับอุปโภคบริโภค เช่น น้ าด่ืม 
อาหาร เครื่องนุง่ห่ม อุปกรณ์ หรือของใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อตอบสนองความต้องการในข้ันพื้นฐานที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิตส่วนในล าดับข้ันที่ 2 คือ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย โดยบุคคล
สามารถที่จะเลือกซื้อประกันชีวิตหรือประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผ่านทางออนไลนเ์พือ่ตอบสนอง
ความปลอดภัยในชีวิตได้เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมของแบนดูรา 
(Bandura, 1986 อ้างถึงใน อรรควิช จารึกจารีต, 2561, น. 221-223) ที่เช่ือว่า พฤติกรรมของบุคคลไม่ได้
เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลด้วย 
กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน ลักษณะของบุคคล เช่น 
กระบวนการรู้คิด ความคาดหวัง ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่า ไม่ว่า
นักศึกษาจะมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวหรือแบบแสดงตัว ก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ทางระบบออนไลน์ได้ทั้งนั้น เป็นเหตุให้นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน 
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          สมมติฐานข้อที่ 4 ทัศนคตติ่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ 
          ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .701 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์และด้านความรู้สกึทีม่ี
ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิเท่ากับ .723, .608 และ .343 ตามล าดับ 
         การที่ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลนอ์าจ
เป็นผลจากการที่มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการซื้อแต่ละครั้งที่ผ่านมาของผู้ซื้อสินค้าและบรกิาร ดงัเช่น
แนวคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ (Skinner, 2005 อ้างถึงใน อรรควิช จารึกจารีต, 
2561, น. 100-101) ที่ได้อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบการกระท า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ประการคือ 1. เงื่อนไขน า (Antecedent: A) หมายถึง สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดข้ึนก่อนพฤติกรรม 2. 
พฤติกรรม (Behavior: B) หมายถึง สิ่งที่อินทรีย์แสดงออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นจากเงื่อนไขน า โดย
พฤติกรรมที่แสดงออกมานี้สามารถสังเกตเห็นและวัดได้ 3. ผลของการกระท า (Consequence: C) หมายถึง 
ผลที่ได้รับตามมาภายหลังการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ผลของการกระท าอาจจะเปน็ผลทีพ่งึประสงค์
หรือเป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ จากแนวคิดดังกล่าวสามารถอธิบายทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ได้ว่า ถ้าหากบุคคลมีความต้องการที่อยากได้สินค้า จึงท าการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
นั้น ๆ  มา ถ้าหากสินค้าที่ได้ซื้อมานั้นเป็นไปตามความคาดหวัง และเกิดความพึงพอใจส่งผลให้บุคคลนั้นเกิด
พฤติกรรมการกลับมาซื้อสินค้านั้น ๆ  ซ้ าอีกได้เรื่อย ๆ  แต่ถ้าการซื้อสินค้าท าให้ไม่ตรงกับความคาดหวัง จะ
เป็นผลท าให้บุคคลนั้นไม่ซื้อสินค้าดังกล่าวนั้นอีก สอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2531, 
น. 179) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นความเช่ือและความรู้สึกที่ทนทานและได้รับการจัดระเบียบซึ่งมักเป็นตัว
ผลักดันให้เรากระท าไปในทิศทางนั้น ๆ  ทัศนคติจึงมีองค์ประกอบทั้งด้านความคิด อารมณ์ และการกระท า 
ในที่นี้ผู้ที่มีความรู้สึกดีต่อการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์อาจเป็นผลมาจากที่ในปัจจุบันเวลาที่เราจะ
ซื้อสินค้าจากทางช่องทางออนไลน์ เรามีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เราจะซื้อก่อน โดยอาจจะมีการ
พิจารณาเลือกดูผ่านหลาย ๆ  ช่องทางประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความแน่นอนก่อน การตัดสินใจซื้อ จากนั้น
ท าการประเมินทางเลือกโดยเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติของสินค้า หรือความช่ืนชอบส่วนตัว แล้วจึงท าการ
ตัดสินใจซื้อโดยเลือกร้านค้าที่มีความน่าเช่ือถือ และมีการท าธุรกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัย เมื่อ
สินค้าที่ซื้อมาเป็นไปตามความคาดหวังจึงท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์จากผู้ขายสินค้าหรือ
บริการร้านค้าดังกล่าว รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ได้เข้าไปใช้งานด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
การที่มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีการใช้ความรู้ความเข้าใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซื้อ
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สินค้าจากร้านค้าที่น่าเช่ือถือ มีการท าธุรกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัย ผลที่ได้น ามาซึ่งการได้รับสินค้า
ที่ดี มีคุณภาพภายหลังจากการซื้อ เกิดความพึงพอใจที่ได้รับจากสินค้า และบริการในช่องทางออนไลน์ ท าให้
มีการซื้อที่บ่อยครั้งข้ึน หลังจากที่ได้ซื้อสินค้าบ่อยครั้งข้ึน จึงท าให้ผู้ซื้อยอมรับความเสี่ยงได้ดี ด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษาหรือวัยรุ่น ชอบท าอะไรที่ท้าทาย มีการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีจึงท าให้มีเกิด
ความมั่นใจและมีความช่ืนชอบจาก การใช้เทคโนโลยี สามารถลองท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การซื้อสนิค้า
ออนไลน์ได้และเกิดแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นไปในแนวทางที่ดีและมีความ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริการในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ ซีอ๊อค และนอร์ตัน (Seock & Norton, 2006 
อ้างถึงใน เกริดา โครตชารี, 2555, น. 110) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Attitude Toward Internet Websites, Online 
Information Search, and Channel for Purchasing ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความต้องการสืบค้นข้อมูล กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อเว็บไซต์ที่ตนเอง
ช่ืนชอบแล้ว จะต้องมีความต้องการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์นั้นมากขึ้น (Intention to Search for 
Information) และจะส่งผลให้ต้องการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์น้ันมากข้ึนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ยริิน จาง และวสันต์ กันอ่ า (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
ของลูกค้าชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติในการซื้อสินค้าออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกซื้อของ
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ เกริดา 
โครตชารี (2555) ได้ศึกษาปัจจัยน าของการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
เจเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจเนอเรช่ันวาย ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์และความตั้งใจซื้อ
สินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.56 
ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกในการซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างก็จะมีความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลนส์งู 
เนื่องจากทัศนคติจะเป็นตัวแปรที่ช่วยในการตัดสินใจ เพราะถ้าหากมีทัศนคติที่ดีจะส่งผลต่อการตัดสินใจและ
ความตั้งใจซื้อได้ง่ายยิ่งข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

        1.1 จากการศึกษา พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าเพศชาย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ เช่น การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค หรือเลือกขายสินค้าเพื่อตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งข้ึนได้ โดยเลือกขายสินค้าที่ก าลังเป็น
ที่นิยมสนใจในแต่ละยุคสมัยโดยมีการจัดท าการส ารวจและวางแผนทางธุรกิจอยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งเสริม
การตลาดในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศชายหรือกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นฐาน
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การซื้อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงอาจมีการจัดท าการส่งเสริมทางการตลาดที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละเพศ ซึ่งจะท าให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค สามารถเพิ่ม
ยอดขายสินค้า และยังเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มข้ึนด้วย                  
          1.2 จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น ทัศนคติจึงมีความส าคัญต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์ นักการ
ตลาดสามารถที่จะท าการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ได้โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์สินค้าของ
ตนเองให้มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่น่าจดจ าแก่ลูกค้าได้ รวมถึงมีการบริการหลังการขายจะช่วยให้ผู้ซื้อ
สินค้ามีความมั่นใจมากยิ่งข้ึน ในส่วนของผู้ปกครอง ควรปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมต่อการซื้อสินค้า
ออนไลน์ให้กับลูก ๆ ทั้งชายและหญิง เพื่อให้มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในทางที่เหมาะสม 
  1.3 จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า
นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย โดยผู้ที่ท าธุรกิจออนไลน์ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ 
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ อาทิ การตั้งราคาสินค้าที่ย่อมเยาซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายด้วยการ
ขยายวงกว้างให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงตัวสินค้าได้มากข้ึน เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

    2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษากับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่ทั้งในมหาวิทยาลัย

ของภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งศึกษาปัจจัย

อื่น ๆ  ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในกลุ่มของนักศึกษา เช่น ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 

การรับรู้ในด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและความพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น  

   2.2 เนื่องจากการท าโครงงานพิเศษทางจิตวิทยาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งได้ข้อมูลแบบกว้าง 

จึงอาจท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ น ามาซึ่งการเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา

พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในกลุ่มของนักศึกษาต่อไป 

   2.3 อาจท าการศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้บริโภคที่อยู่ในเขต

กรุงเทพและต่างจังหวัด หรือเป็นกลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อจะช่วยใหเ้ข้าใจถึงพฤตกิรรม

ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในกระบวนการ
จัดการความรู้สู่การการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาผ้าจกคูบัว พื้นที่วิจัย คือ ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 3 คน ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าจกคูบัว จ านวน  12 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 2 คน และตัวแทนกลุ่ม
แม่บ้าน 2 คน รวม 19 คน  ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง และ 2) แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว ได้แก่ การถ่ายทอดกันเอง
ภายในครอบครัว การถ่ายทอดจากภายนอกชุมชน และการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้และเพื่อเผยแพร่ และ 2) แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว ได้แก่ การ
สร้างปราชญ์ชาวบ้านสืบทอดสู่รุ่นต่อ ๆ ไป การสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาให้ภูมิปัญญาด ารงอยู่ ผลการวิจัยนี้จะเป็นรากฐานของ
องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้และปฏิบัติ พร้อมที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์ ผ้าจกคูบัว 
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Abstract 
The objectives of the research were 1) to study the experiential learning process 

in the process of knowledge management leading to the conservation of Jok Khubua 
Wisdom, and 2) to propose guidelines for promoting the preservation of Jok Khubua 
Wisdom. The research area was Khubua sub-district, Mueang District, Ratchaburi Province. 
The key informants were 19 people; three government agencies, 12 Jok Khubua weavers, 
two village sages, and two housewives. Purposive sampling was used to choose 
members of the population to participate in this study. The research instruments were 1) 
a semi-structured interview form, and 2) an observation form. The data were analyzed 
using content analysis and writing a descriptive description. The results of the research 
were as follows: 1) The process of learning management towards the preservation of Jok 
Khubua Wisdom was the transmission amongst themselves within the family, 
transmission from outside the community, and the application of computer technology 
for knowledge collection and dissemination; and 2) Promoting the conservation of Jok 
Khubua Wisdom fabrics include creating local sages for the next generation, creating 
awareness of people in the community, promoting activities to preserve wisdom and 
research studies for the development of wisdom to exist the foundation of knowledge 
arising from the learning and practice process, and ready to lead to the development of 
the quality of life and the way of life of the community to be strong and sustainable.  
 
Key words: Experiential Learning, Knowledge Management, Wisdom, Preservation,  
                    Kubua Fabric 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “จก” หรือที่ในภาษาถ่ินภาคเหนือ หมายถึงการควักเส้นด้ายด้วยขนเม่น ซึ่งเป็นข้ันตอนส าคัญที่สุดที่
ชาวคูบัวถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน ผ้าจก เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไท-ยวน ที่สืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน เป็นผ้าที่ใช้แปรรูปเป็นเครื่องแต่งกายของชาวไท-ยวน เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า ย่ามจก กระเป๋า
คาดเอวจก ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไท-ยวน (ข้อมูลท้องถ่ิน, 2555) ผ้าจกเป็นมรดกทางปัญญา
ของไทย โดย นภา ศรีจันทร์เฟื้อ ครูสอนทอผ้าจกคูบัว โรงเรียนแคทรายวิทยา จ.ราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบัน การ
ทอผ้าจกคูบัวเกือบจะสูญหายไป ทางโรงเรียนจึงสืบทอดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัดเรียนหัดลองท า 
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เพราะเห็นว่าเป็นมรดกของชุมชนที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเยาวชนรุ่นใหม่หันไปสนใจการแต่งกายสมัยใหม่ตาม
สมัยนิยม จนลืมอนุรักษ์การแต่งกายแบบอย่างของวัฒนธรรมท้องถ่ินที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี  

การทอผ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญในการทอผ้า ประสบการณ์
และทักษะที่ต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ การทอผ้าต้องใช้ความละเอียดประณีต จึงจะได้ผ้าทอที่สวยงาม 
ปัจจุบันช่างทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีประสบการณ์มายาวนาน ส่วนคนรุ่นหลัง ๆ บางคนไม่รู้จักกี่
ทอผ้าแล้ว คนหนุ่มสาวในชุมชนส่วนใหญ่นิยมท างานในโรงงานและพนักงานบริษัททั่ว ๆ ไป การทอผ้าจึง
ไม่ได้รับความใส่ใจจากคนรุ่นหลัง อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องเวลา คนรุ่นหลังที่สนใจอยากเรียนการทอผ้าจก แต่
เวลาในการเรียนอาจไม่ตรงกับผู้สอน เนื่องจากมีงานประจ าต้องท า แล้วใช่เวลาว่างในการเรียนรู้วิธีการทอ
ผ้าจก หากเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตชุมชนอาจขาดแคลนช่างทอผ้าที่มีฝีมือและคงส่งผลกระทบต่อการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน (พนารัตน์ เดชกุลทอง, 2560) ผ้าจกคูบัวเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ภายใต้บริบท
ทางสังคมที่อยู่ภายใต้การครอบง า ของกระแสทุนนิยมในปัจจุบัน ท าให้ในอนาคตภูมิปัญญาที่มีคุณค่านี้อาจ
สูญหาย การน าแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ มาใช้งานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหลากหลาย การ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจะช่วยให้ภูมิปัญญาด ารงอยู่และพัฒนาสืบทอดอย่างยั่งยืน 
 จากความส าคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าจกคูบัว แบบดั้งเดิมเป็นลักษณ์ของชุมชน สะท้อนให้เห็น
ผลของการเรียนรู้และการสืบทอดความรู้ที่สะสมและสืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าจกคูบัว จึงมีความส าคัญและจะท าให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินยังคงอยู่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะถ้าไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจก มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
อาจจะถูกละเลยและหายไปจากชุมชน การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจึงจ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ ซึ่งถือว่าประสบการณ์ของผู้รับความรู้เป็นทรัพยากรหลักของการเรียนรู้ เป็นการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาจากแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามวงจรการเรียนรู้ 4 ข้ันตอนได้แก่ ข้ัน
ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience) ข้ันการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective  Observation) 
ข้ันสรุปเป็นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization) และข้ันการทดลองปฏิบั ติ  (Active 
Experimentation) ซึ่งผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์สามารถพัฒนาทั้งความรู้ทักษะและเจต
คติให้แก่ผู้รับความรู้ เน้นที่กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับความรู้เปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่ความรู้ที่
ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก คุณค่า และการรับรู้ระหว่างบุคคล ประกอบกับ
การศึกษาจัดการความรู้ที่เป็นระบบโดยวิธีการปรับเปลี่ยนความรู้แบบฝังลึก (Tacit knowledge) เป็น
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทักษะ และความเช่ียวชาญของช่างทอผ้าแต่ละคน ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) (พนารัตน์ เดชกุลทอง, 2560) อันเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกคูบัว ให้ผู้ที่สนใจสามารถน ามาศึกษา
และปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นรากฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้
และปฏิบัติ พร้อมที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน การ
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จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นเป้าหมายส าคัญ ของการพัฒนาท้องถ่ินและชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้องค์ความรู้เหล่านั้นสูญหายไปจาก
ท้องถ่ินหรือชุมชน (วณิฎา ศิริวรสกุล และ วัชรินทร์ อินทพรหม,2559) การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยรวบรวม
องค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อน ามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และบุคคลอื่น ๆ  ที่สนใจการทอ
ผ้าจกคูบัวและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในกระบวนการจัดการความรู้สู่การ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว 

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด
กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ผ้าจกคูบัว 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา ทุนทาง
สังคม ภูมิปัญญา กระบวนการตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตจนถึงข้ันตอนการจัดจ าหน่าย และแนวทางการ
อนุรักษ์ ทั้งในระดับนโยบาย ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภูมิปัญญา 

ผ้าจกคูบัว 

การสัมภาษณ์ 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

แนวทางการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว การเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์ 

การจัดการ 

ความรู้ 
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1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าจกคูบัว ปราชญ์ชาวบ้าน 

และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน รวม 19 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.1 ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าจกคูบัว ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ที่อาศัยอยู่

ในต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.1.1 เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอผ้าจกคูบัว จาก 3 ตระกูล  
  1.1.2 มีประสบการณ์ในการท างานด้านการทอผ้าจกคูบัว อย่างน้อย 5 ปี 
 1.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.2.1 เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพในชุมชน   
  1.2.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพในชุมชน อย่างน้อย 3 ป ี
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 ประเด็น

หลัก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปทุนทางสังคมของชุมชน ภูมิปัญญาการทอผ้าจกคูบัว แนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาผ้าจกคูบัว โดยผู้วิจัยศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ สื่อสารสนเทศออนไลน์ 
บทความวิชาการต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 4 
ข้ันตอน การจัดการความรู้ 6 ข้ันตอน และก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ จากนั้นน าประเด็นที่ก าหนดข้ึน
ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมศาสตร์ตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นสัมภาษณ์ และน ามาปรับปรงุ
ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลบางรายต้องปฏิบัติหน้าที่ ไม่
สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดได้ตามวันและเวลาที่สะดวก ด้วยการบันทึกเสียง จดบันทึกประเด็นที่
ส าคัญ และเข้าร่วมการสังเกตกระบวนการการทอผ้าจกคูบัวตามประเด็นที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 3.1 ท าการศึกษาและคัดเลือกองค์กร ชุมชน องค์กรนโยบายในประเทศ โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับกระบวนการทอ
ผ้าต้ังแต่ข้ันตอนการผลิตจนถึงข้ันตอนการจัดจ าหน่าย 

 3.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 3 คน ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าจกคูบัว จ านวน 12 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 2 คน 
และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 2 คน รวม 19 คน 
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 3.3 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับทุนทางสังคม ภูมิปัญญา กระบวนการตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตจนถึงข้ันตอนการจัด
จ าหน่าย และแนวทางการอนุรักษ์ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 

 3.4 สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเป็นมา ทุนทางสังคม ภูมิปัญญา 
กระบวนการตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตจนถึงข้ันตอนการจัดจ าหน่าย และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผ้าจกคูบัวด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

 3.5 วิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง ถ่ินผ้าจกคูบัวด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ 

 3.6 สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก

การเก็บรวบรวมจัดเอกสาร และข้อมูลจากภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ วิธีการตีความ
สร้างข้อสรุป จากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น ในการเก็บข้อมูลล่าสุดทางการ
วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล คือการจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่อเนื่อง
เป็นไป โดยใช้วัฒนธรรม แนวคิด และทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
วิเคราะห์ถึง กระบวนการจัดการความรู้ และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว และน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การทอผ้าจกคูบัวเป็นการทอ และท าให้เกิดลวดลายผ้าไปพร้อม ๆ  
กัน การจกคือการทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วง ๆ  ไม่ติดต่อกันตลอดหน้า
กว้างของผ้า และการจกจะใช้ไม้หรือขนเม่นยกข้ึนจก (ควัก) เส้นด้ายสีสันต่าง ๆ  ข้ึนมาบนเส้นยืนให้เกิดลวดลาย
ตามที่ต้องการ ลวดลายบนผืนผ้าจกคูบัว จ าแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลายหลักและกลุ่มลายประกอบ กลุ่มลาย
หลักเป็นลายขนาดใหญ่อยู่ตรงกึ่งกลางของแถบผ้าตีนจก มีรูปทรงเป็นหลักใหญ่ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ
ลวดลายผสมที่เกิดข้ึนจากการน าบางส่วนของลายเดี่ยวผสมกันเพื่อให้เกิดลายหลักข้ึนใหม่อีกหนึ่งลาย ส่วนลาย
ประกอบมีขนาดเล็กกว่าลายหลัก ใช้ส าหรับจกประกอบลายหลัก ลายประกอบจะถูกจัดต าแหน่งให้อยู่ทั้งสอง
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ข้างของลายหลักลายผ้าจกคูบัวลายโบราณดังเดิมซึ่งมีทั้งหมด 8 ลาย คือ ลายดอกเซีย ลายกาบ ลายหน้าหมอน 
ลายโก้งเก้ง ลายกาบดอกแก้ว ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย ลายกาบซ้อนหัก และลายหักนกคู่  

การอนุรักษ์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็น การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกคูบัว มี 2 ลักษณะคือ 
1) การถ่ายทอดกันเองภายในครอบครัวโดยยายสอนแม่ แม่สอนลูก และลูกสอนหลาน วิธีการสอนใช้
ปากต่อปากและจกผ้าให้ดู ผู้รับการถ่ายทอดต้องจดจ าวิธีการทอและลวดลายต่าง ๆ ให้แม่นย า ต้องหมั่น
ฝึกฝนบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ 2) การถ่ายทอดจากภายนอกชุมชน หน่วยงานราชการเข้าร่วมฟื้นฟู
วิธีการทอผ้าตีนจกให้แก่ ผู้ที่สนใจ โดยจ้างวิทยากรไปสอนการทอผ้าจกให้ตามหมู่บ้าน และให้โรงเรียน
สังกัดส านักงานประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชาวไท-ยวนเปิดสอนวิชาการทอผ้าจกให้แก่นักเรียน และ
ได้น าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้และเพื่อเผยแพร่ โดยใช้วิธีการ
คัดลอกลายผืนผ้าต้นแบบลงในกระดาษกราฟซึ่งสามารถส่งผลให้ฝึกหัดได้ครั้งละหลาย ๆ คน ไม่ต้อง
จดจ าใส่สมองโดยการสอนตัวต่อตัวแบบเดิม ๆ และยังได้รวบรวมลายผ้าจกโบราณแล้วพัฒนาระบบ
ข้อมูลโดยให้นายธีรภัทร์ นิติตรากุล อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สร้างโปรแกรม “HAND -HI – 
TECH” สอดลายส าหรับจกข้ึนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการทอผ้าจกคูบัว ราชบุรี ต่อไป  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว 
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเสริมสร้างปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าจก สืบสานสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกไปสู่คนรุ่นต่อไป ปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให้เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาการทอผ้าจก ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าจกของ
ชุมชน และการจัดการความรู้และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจกให้ด ารงอยู่ 
ด้านการร่วมมือและประสานงานเครือข่ายภายนอก อันมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจก
คูบัว ได้แก่ โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เสริมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอง
ผ้าจก โดยมีช่างฝีมือทอผ้าจกในท้องถ่ินมาเป็นครูสอน 1 ท่าน โรงเรียนวัดแคทราย โรงเรียนระดับประถม
ศึกษามีการเสริมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ การทอผ้าจกให้กับนักเรียนระดับ ประถมปีที่ 5 และ 
6 โดยมีช่างฝีมือทอผ้าจกในท้องถ่ินมาสอน 1 ท่าน โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว โรงเรียนระดับประถมศึกษา มี
การเสริมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ การทอผ้าให้กับนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
โดยสอนสัปดาห์ละ 1 วัน มีช่างฝีมือทอผ้าจกในท้องถ่ินเป็นครูมาสอน 1 ท่าน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
  ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า การทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มด้ายเส้นพุ่ง
พิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า ใช้กี่กระตุกแบบโบราณในการทอผืนผ้า 
และจกโดยใช้ไม้หรือขนเม่น ผ้าจกคูบัวลายโบราณดังเดิมมีทั้งหมด 8 ลาย คือ ลายดอกเซีย ลายกาบ 
ลายหน้าหมอน ลายโก้งเก้ง ลายกาบดอกแก้ว ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย ลายกาบซ้อนหัก และลายหักนกคู่ 
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ต่อมา อาจารย์อุดม สมพร ได้ออกแบบลายผ้าตีนจกใหม่ขึ้นอีก 1 ลายโดยน ารูปทรงของดอกแคทราย
มาสร้างเป็นลายผ้าจกลายที่ 9 ช่ือลายแคทราย ก่อนเริ่มทอผ้าจะน าเส้นด้ายผ่านกระบวนการปั่นแล้ว
น ามาย้อมสีธรรมชาติ จากนั้นน ามาเรียงเส้น ด้วยหลักเดินด้ายตามลวดลายที่ต้องการโดยค านวณเส้น
ยืนให้ได้ทั้งหมด 1,456 เส้น มีความยาวประมาณ 200 เมตร แล้วจึงน ามาเรียงเข้าฟันหวีจนครบทีละ
เส้น น าเส้นยืนเก็บเข้าม้วน รีดเส้นยืนให้ตึงน าเข้าม้วน น าเส้นยืนเข้าม้วนของกี่กระตุกเพื่อสืบต่อเส้น
ยืนในตะกอโดยใช้กาวน้ าสืบเส้นยืนที่ละเส้นจนครบ 1,456 เส้น เตรียมกี่ให้พร้อมส าหรับการทอผ้า
ต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าจกประกอบ กี่ส าหรับทอผ้า กระสวย และขนเม่นส าหรับควักลวดลาย 

ดร.อุดม สมพร ฟื้นฟูและรวบรวมลายผ้าจกคูบัวลายโบราณ ข้ึนมาใหม่ตามค าบอกเล่าของคนใน
ครอบครัวและคนในชุมชมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการจ าด้วยสมอง สอนด้วยปาก ท าให้ดู และให้
ทดลองท าให้เห็น ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันประสบการณ์เชิงรูปธรรมที่เป็น
ข้ันการส่งเสริมให้ลงมือท ากิจกรรมจากสภาพจริง ข้ันการสังเกตอย่างไตร่ตรองด้วยเรียนรู้ สอบถาม จากการ
พูดและเขียน เพื่อขยายความเข้าใจให้เกิดข้ึนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติจริง ข้ันสรุปเป็นหลักการ
นามธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และข้ันการทดลองปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางของ นุสรา นามเดช (2549) ที่น าการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มาบูรณา
การเป็นหลักการของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความร่วมรู้สึกในการพยาบาล โดยเล็งเห็นว่า
ประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นน าประสบการณ์ที่มี
พื้นฐานจากการสังเกตและสะท้อนคิดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน 
และให้ได้รับประสบการณ์ เรื่องราว ร่วมกับความรู้สึก มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านในและการเปลี่ยนแปลงข้ัน
พื้นฐานในตนเองอย่างลึกซึ้ง เกิดความตระหนักรู้ เห็นความเช่ือมโยงของสรรพสิ่งบนพื้นฐานของความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง ท าให้เกิดส านึกที่ดีงาม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณรงค์ บุญเรือง (2560) ที่น า
กระบวนการจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเมี่ยง ภูมิปัญญาเมี่ยงเกิดจากองค์ความรู้ของชุมชนที่
ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจาก การสร้าง
ความรู้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ การสังเกต และตกผลึกเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ิน นอกจากนี้ 
งานวิจัยของ อภิชาติ ใจอารีย์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแปร
รูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า องค์วามรู้ประจ า ท้องถ่ินที่ผ่านกระบวนการ
เลือกสรรการเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นวิถีชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา การจัดเก็บความรู้
ส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคลไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและ การถ่ายทอดความรู้
ส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไม่เป็นทางการผ่านสมาชิกภายในครัวเรือน สรุปได้ว่า การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาดังเดิม จะรวบรวมและถูกถ่ายทอดจากภายในครอบครัวและเครือญาติเป็นหลัก ด้วยวิธีการจ าและ
ถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าจากปากไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นเรื่องราวแต่อย่างใด 
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 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ผลการวิจัยด้านการจัดการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ ผ้า
จกคูบัวเดิมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว ภายหลังจึงถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจ และพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรให้เป็นวิชาเสริมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา น าเครื่องมือที่ทันสมัย
มาใช้การเก็บลวดลายผ้า เช่น การสกัดความรู้ลวดลายผ้าจกออกมาเป็นลายกราฟ เพื่อง่ายต่อการจดจ า
ลวดลาย ง่ายต่อการถ่ายทอด รวมถึงการจัดท าระบบฐานข้อมูล และพัฒนาการสอนทอผ้าจกด้วย
คอมพิวเตอร์ คิดริเริ่มสอนผ้าจกที่เรียกว่า “HAND -HI – TECH” โดย ได้รวบรวมลายผ้าจกโบราณของจังหวัด
ราชบุรี และพัฒนาระบบข้อมูลให้ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สร้างโปรแกรม “HAND -HI – TECH” 
สอดลายส าหรับจกข้ึนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการทอผ้าจกคูบัว ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จะ
มีวิธีการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบตามที่ผู้เรียนรู้ถนัดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมกับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันการซักถาม การสังเกต ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ทัศนคติ และเกิดทักษะชีวิต
เพิ่มเติม เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และทักษะในการแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับ ลักษณา เกยุราพันธ์ (2561) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
กรณีศึกษา : อ าเภอปากพลีจังหวัดนครนายก ในประเด็น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้
ไดร้ับความรู้ โดยการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางด้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าไปสู่การพึ่งตนเองโดยการ
จัดตั้งกลุ่มในการรับผิดชอบ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริม รูปแบบการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้มีประสิทธิภาพในการสืบสาน 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ ใจอารีย์ (2557) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตยจังหวัดกาญจนบุรี 
กล่าวว่ากระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การก าหนดความรู้โดยผ่านการพิจารณา
ว่าเป็นความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม 2) การแสวงหาความรู้ ที่มาจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก 3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการผ่านการพูดคุยและปรึกษาหารือเพื่อการแก้ปัญหาในกระบวนการแปรรูป ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ 
กรรณรงค์ บุญเรือง (2560) ศึกษาการจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเมี่ยง ภูมิปัญญาเมี่ยง กล่าวว่า
การแบ่งปันความรู้โดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยเฉพาะ เครือข่ายทาง
สังคม ที่เป็นชาติพันธ์ุเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน มีลักษณะความเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น ซึ่งการถ่ายทอด
ความรู้หรือการแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้ในภูมิปัญญาเมี่ยงและเก็บ
ความรู้เหล่านั้นไว้ในตัวคนมากกว่าจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

นอกจากปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่าของการเก็บรักษาเอกลักษณ์การทอผ้าจก
แบบโบราณแล้ว ด้านการร่วมมือและประสานงานเครือข่ายภายนอก หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่งเสริม
กิจกรรมร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชุมชน อาทิ การน าผ้าจกคูบัวลวดลายโบราณ 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)     127 
 

ที่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรีมารวมไว้ด้วยกันในพิพิธภัณฑ์จิปาถะ จัดต้ังสหกรณ์
ผ้าจกคูบัว จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทอผ้าและการสร้างลวดลายแบบใหม่ ๆ  ตามสมยันยิมกบั
กลุ่มทอผ้าอื่น ๆ  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมผ้าทอที่ภาครัฐจัดข้ึน เช่น งานโอท็อป งานกาชาด ของจังหวัด
ต่าง ๆ และการจัดการความรู้และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจกให้ด ารงอยู่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของอภิชาติ ใจอารีย์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตยจังหวัดกาญจนบุรี 

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีที่มา 2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้จากบรรพบุรุษที่
สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต สะท้อนให้เห็นทุนทางสังคมที่ส าคัญของชุมชน และ ความรู้ใหม่ที่ผสมผสาน
ระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้อง
งานวิจัยของ กรรณรงค์ บุญเรือง (2560) ศึกษา การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเมี่ยง ภูมิปัญญา
เมี่ยง ในประเด็นแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา คือ การส่งเสริมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเมี่ยงจาก
ความร่วมมือของทุกภาคในการจัดการอย่างเป็นระบบและสกัดออกมาในรูปแบบหนังสือ จัดการความรู้ให้
เป็นระบบ ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด จัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือสร้างกระบวนการจัดการความ ร่วมมือกับสถานศึกษาใน
พื้นที่ร่วมกันร่างหลักสูตรการเรียนรู้ภูมิปัญญาเมี่ยงของชุมชน ก าหนดเป็นวิชาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดย
การสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ รวมกลุ่มภายในชุมชน
ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในด้านองค์ความรู้ ตั้งแต่การผลิต จนถึงการหาตลาด
 สรุปได้ว่าแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต้องร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ เริ่มด้วยการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างรายได้อย่างมั่นคง หาแหล่งจ าหน่าย 
ส่งเสริมให้มีการสืบทอดเอกลักษณ์ให้คงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ    
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1.1 กลุ่มทอผ้าจกขาดผู้สืบทอดที่เป็นเยาวชนและหนุ่มสาวรุ่นใหม่ หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ควรมีการน าโยบายในการส่งเสริมการสานต่อภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว ส่งเสริมความรู้การทอผ้า
จกคูบัวอย่างยั่งยืน พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพส าหรับการทอผ้าจกให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป ในด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่ด้วยนวัตกรรมใหม่ เช่น การส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าเป็น
หลักสูตรท้องถ่ิน จัดต้ังวิสาหกิจชุมชมให้เกิดความมั่นคงของรายได้ และการสร้างงานในชุมชน 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา จัดหางบประมาณสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เช่น ให้
ค่าตอบแทนสมาชิกกลุ่มทอผ้าที่สอนการทอผ้าให้กับผู้ที่สนใจ หาตลาดจ าหน่ายสินค้าให้ขยายวงกว้าง
ออกไปไม่ใช่เพียงในชุมชมหรือท้องที่ใกล้เคียง สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม โอท็อปและงานกาชาด
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ในทุกจังหวัด และส่งเสริมการจัดอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติการอนุรักษ์การทอผ้า
กับกลุ่มทอผ้าอื่น ๆ  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการจัดการความรู้

ของกลุ่มทอผ้า จึงควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการจัดการ
ความรู้ที่ครอบคลุมปัจจัยด้านบุคคล ด้านครอบครัว ด้านชุมชน เป็นต้น 

 2.2 ควรมีการวิจัยที่ศึกษากลุ่มทอผ้าที่มีลักษณะทางสังคมที่แตกต่างกันว่า มีวงจรการ
เรียนรู้ 4 ข้ันตอนอย่างไร ไดแ้ก่การเรียนจากประสบการณ์เชิงรูปธรรม การสังเกตอย่างไตร่ตรอง การ
สรุปเป็นหลักการนามธรรม และการทดลองปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามวงจร
การเรียนรู้ที่สามารถน าไปพัฒนากลุ่มทอผ้าต่อได้ 

 2.3 ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้และการสร้างตัวแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าจกคูบัว 
เพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ ผ้าทออื่น ๆ ในประเทศไทย ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์
ของรัฐ (2) ศึกษาระดับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และ (3) 
น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์
ของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ คือ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเอกชน จ านวน 5 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการอ้างอิงแบบลูกโซ่ 
(Snow Ball Technique ) (2) กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
จ านวน 173 คน (3) กลุ่มตัวอย่างที่ 3 เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของ
รัฐและเอกชน จ านวน 8 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้ง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเครื่องมือที่ใช้คือ (1) 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าแนวบริการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
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แบบส ารวจประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ (2) แบบวัดภาวะผู้น าแนวบริการมีข้อค าถาม 48 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง.67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .704-.934 และมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .992 และ (3) แนวทางการสนทนากลุ่มเฉพาะส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยนี้ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แสดงความคิดเห็นยืนยันตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าแนว
บริการที่เหมาะสมส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีจ านวน 48 ตัวบ่งช้ี 

2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีระดับภาวะผู้น าแนวบริการโดยรวม

ทุกมิติในระดับมาก (   = 4.15, SD = 0.46) และรายมิติในระดับมากเช่นกัน มิติที่มีมากที่สุด คือ มิติ

ด้านกระบวนการ (   = 4.63, SD = 0.52) ลักษณะที่มีมากคือต้องการให้การท างานของฉันเองและผู้อื่น

มีประสิทธิภาพสูงสุด มิติด้านงาน (   = 4.18, SD = 0.45) ลักษณะที่มีมากคือเน้นความร่วมมือในการ

ท างานมากกว่าการแข่งขันกันเอง ด้านคุณลักษณะ (   = 4.06, SD = 0.65) ลักษณะที่มีมากคือเช่ือว่า

ความซื่อสัตย์มีความส าคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและของกลุ่ม และ ด้านคน (   = 4.04, SD = 0.69) 
ลักษณะที่มีมากคือพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ 

3. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพศหญิงมีภาวะผู้น าแนวบริการด้านคุณลักษณะสูงกว่าเพศชาย 
ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไปมีภาวะผู้น าแนวบริการในมิติด้านคุณลักษณะสูงกว่าผู้ มี
ประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้น าแนวบริการในมิติด้านกระบวนการสูง
กว่าพนักงานระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่พบความแตกต่างในด้านอายุ 

4. แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ ประกอบด้วย (1) การก าหนดเป็นค่านิยมร่วมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (2) ยกระดับเป็น
วัฒนธรรม (3) ก าหนดตัวแบบ (4) ผู้บริหารสนับสนุน (5) จัดให้มีโครงการพัฒนาภาวะผู้น าแนวบริการ 
(6) เรียนรู้จากการท าโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย และ (7) ผลลัพธ์เกิดกับรายบุคคล กลุ่ม ฝ่ายงาน ลูกค้า
และธนาคาร 

 
Abstract 

         The purposes of this descriptive research were (1) to study the opinions of HRD 
experts regarding servant leadership (SL) of human resource developers (HR developer) 
of Government Commercial Bank, (2) to assess level of SL of HR developers, and (3) to 
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propose guidelines for enhancing SL for HR developers of Government Commercial Bank. 
The sample of this study was classified into 3 groups according to the purposes of the 
study: The first group was five HRD experts of government commercial bank purposively 
selected from the population using snow ball technique and criteria, the second group 
was 173 HR Developers of government commercial bank stratified random sampling 
from the population, and the third group was eight HRD specialists purposively selected 
from the population and according to the criteria. The research instruments were (1) a 
questionnaire for HRD experts from government commercial bank, (2) a 48-item SL 
assessment with IOC range from .66-1.00, the item discrimination power ranged from 
0.704-0.934, and reliability coefficient (alpha) of .992, and (3) a focus group guideline for 
HR developers of Government Commercial Bank. The data was analyzed by frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and content 
analysis. The research findings were:  

1. HRD experts confirmed 48 SL indicators for HR developers of Government 
Commercial Bank.  

2. Human resource developers of commercial banks had overall SL and also in 

each dimension in high level (   = 4.15, SD = 0.46). The highest level was process 

dimension (   = 4.63, SD = 0.52) with focusing on high level of productivity from myself 

as well as from others, work dimension (   = 4.18, SD = 0.45) with encouraging 

cooperation rather than competition, attribute dimension (   = 4.06, SD = 0.65) with 
believing that honesty is more important than group profits and personal gains, and 

human dimension (   = 4.04, SD = 0.69) with making myself available to help all my 
colleagues and customers. 

3. The results revealed genders, working experiences, and position differences. 
Female HR developers gained higher SL scores than male HR developers, HR developers 
with more than 16 years of working experiences gained higher SL scores than those with 
11-15 years of experiences, HR developers with high-level administrative position gained 
higher SL scores than those in high-level officer position at .05 level of significance and 
no difference found in age. 

4. Guidelines for enhancing SL of commercial bank HR developers from the focus 
group included (1) set SL as HR core value, (2) make SL core values as one component 
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of the organization culture, (3) assign SL role models, (4) require administrator support, 
(5) conduct SL developing program, (6) action learning from target group project, and (7) 
utilize SL outputs for individual, group, department, customers, and bank. 
 
Keywords: Servant Leadership, Human Resource Developer,  
   Government Commercial Bank  
 
                                                            บทน า  
 ในประเทศไทย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ นับเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นศูนย์กลางและสื่อกลางทางการเงินที่เปลี่ยนสภาพจากเงินออมเป็นเงิน
ลงทุน เป็นแหล่งเงินให้สินเช่ือแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ขยายตลาดเงินทุนในประเทศรวมทั้งรับเป็นที่
ปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุน จะเห็นได้ว่า กิจการของธนาคารพาณิชย์เป็นกิจการที่บริการประชาชน 
จึงต้องด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกจิธนาคารทีเ่ปน็ของรฐั 
ที่ต้องสร้างความเช่ือมั่นต่อสาธารณะชน ด้วยการพัฒนาสู่การแข่งขันในทุกด้าน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อันมีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธนาคาร จึงนับเป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จขององค์กร            
       ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นคุณสมบัติที่มีความจ าเป็นอย่างมากในการเป็นนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพราะงานพัฒนาคนนั้น นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลด้านการท างานของพนักงานแล้ว ยังมีหน้าที่เป็น
ผู้น าในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานด้วย  จึงเป็นงานที่ต้องคอยริเริ่มการพัฒนาและ
ให้บริการรับฟังปัญหาของผู้คนแวดล้อม ศึกษาท าความเข้าใจ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการท างาน ซึ่ง
หมายถึงต้องมีคุณลักษณะส าคัญ 2 อย่าง อยู่ในคนคนเดียว นั่นคือ ความเป็นผู้น า และความเป็นผู้เข้าใจ
บุคลากรเพื่อการดูแลช่วยเหลือให้บริการที่ดี ดังนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องมีการศึกษา
คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับงานที่ท า อันได้แก่ ภาวะผู้น า และองค์ประกอบ
ของความมีจิตใจที่ใฝ่ในการช่วยเหลือดูแลและบริการผู้อื่น  
           ในวงการวิชาการ มีประเด็นข้อสงสัยว่า บทบาทการเป็นผู้น า และการเป็นผู้ให้บริการ สามารถ
อยู่รวมกันในบุคคลคนเดียวในทุกระดับ และทุกบริบทได้จริงหรือไม่ เกี่ยวกับประเด็นน้ี Greenleaf ซึ่ง
เป็นอดีตผู้บริหารของ เอ ที แอนด์ที (AT&T) และได้เขียนหนังสือที่มีช่ือเสียงเรื่อง Servant as Leader 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ได้อธิบายไว้ว่า ค าว่า ผู้น า (Leader) และผู้ให้บริการ (Servant) เป็นค าที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน แต่เมื่อค าทั้งสองค าถูกน ามาอยู่ด้วยกันในทางที่สร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วย
ความหมายอาจดูจะขัดแย้ง แต่กลับพบว่าสามารถไปด้วยกันได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อค าทั้งสองค า คือค าว่า 
ผู้น าและผู้ให้บริการ ถูกน ามาใช้ร่วมกันจึงก่อให้เกิดความคิดที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ก็เกิดข้ึนได้จริง นั่น
คือ แนวคิดภาวะผู้น าแนวบริการนั่นเอง โดยที่บทบาทของผู้น าแนวบริการ จะมีแรงจูงใจในการรับใช้
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ผู้อื่นก่อน กล่าวคือ ผู้น าแนวบริการ จะเริ่มจากความรู้สึกตามธรรมชาติของคน ที่ต้องการจะให้บริการ 
โดยถือว่าการให้บริการ ต้องมาก่อน จากนั้น จึงเกิดความรู้สึกในจิตส านึกไปสู่ความต้องการที่จะน า ซึ่ง
แตกต่างจากคนที่ต้องการจะเป็นผู้น าก่อน เพื่อให้ได้ซึ่งอ านาจหรือเพื่อผลประโยชน์และทรัพย์สมบัติที่
ตนเองต้องการ ส าหรับผู้น าแบบหลังนี้ การให้บริการจะเป็นทางเลือกรองลงมา (Greenleaf, 1977) 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Liden et al., 2008; Sendjaya, 2015; Burke, 2017)   
ผู้วิจัยพบว่ามีข้อบ่งช้ีว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และ
ต าแหน่งงาน มีการส่งผลในหลายแง่มุมในด้านคุณลักษณะทางจิตวิทยา โดยเฉพาะคุณลักษณะที่เป็น
องค์ประกอบของภาวะผู้น าแนวบริการ ผู้วิจัยจึงสนใจน าปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว มาเป็นตัวแปรปัจจัย
ส่วนบุคคลกับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะสามารถน าข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับภาวะผู้น าแนว
บริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
 2) ศึกษาระดับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
 3) น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ  
 
ขอบเขตการวิจัย      
       1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
           1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
                     ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 7 
แห่งในประเทศไทย จ านวน 520 คน ประกอบด้วย นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
           1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ คือ 
  (1) กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ใช้ในการศึกษาภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
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  (2) กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ใช้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงาน เป็น
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จ านวน 173 คน ได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) จากขนาดของประชากร 520 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) ได้เท่ากับ 226 คน ได้รับแบบวัดกลับคืนมาจ านวน 173 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.54 
ของแบบวัดทั้งหมดที่ส่งไปทั้งหมด 
  (3) กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ใช้เพื่อน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารของรัฐ เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรพัยากรมนษุยข์องธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐและเอกชน จ านวน 8 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   
         2. การพัฒนาแบบวัดภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดและหลักการของ 
Page and Wong (2003) และ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2557) เป็นหลัก โดยยึดภาวะผู้น าแนวบริการ 4 มิติ 
ได้แก่ 1) มิติด้านคุณลักษณะ 2) มิติด้านคน 3) มิติด้านงาน และ 4) มิติด้านกระบวนการ 
         3. แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดโดยใช้กรอบแนวคิด
จากโมเดลภาวะผู้น าแนวบริการของ Liden et al. (2008) ที่ก าหนดไว้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) เงื่อนไขที่
ต้องมี (Antecedent Conditions) 2) พฤติกรรมของผู้น าแนวบริการ (Servant Leader Behavior) 3) 
ผลลัพธ์ของการน าแนวบริการ (Servant Leadership Outcomes) ผู้วิจัยน ามา 3 องค์ประกอบดังกล่าว 
มาก าหนดเป็นประเด็นการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.1 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์การท างาน และ 
(4) ต าแหน่งงาน 
  4.2 ตัวแปรภาวะผู้น าแนวบริการ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้านคุณลักษณะ (2) 
มิติด้านคน (3) มิติด้านงาน และ (4) มิติด้านกระบวนการ 
 
เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
          ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970  Greenleaf  ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของ เอ ที แอนด์ที (AT&T) และเป็นผู้เขียน
หนังสือที่มีช่ือเสียงเรื่อง “Servant as Leader” ได้น าเสนอแนวคิดเรื่องภาวะผู้น าแนวบริการ โดยได้ท าการ
การพิจารณาไตร่ตรองถึงประสบการณ์ในเรื่องบทบาทของผู้น า และได้เขียนมโนทัศน์ของผู้น าแนวบริการ 
โดยมีความเช่ือว่าผู้น าต้องเป็นผู้ให้บริการก่อน โดยเริ่มต้นด้วยความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติที่ต้องการจะ
บริการเป็นอันดับแรก จากนั้น ในจิตส านึกจึงท าให้เกิดความปรารถนาที่จะน า อันการเลือกในระดับ
จิตส านึกที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการน าไปสู่ความเป็นผู้น าแนวบริการ และจะแตกต่างอย่างชัดเจนกับผู้ที่
ต้องการเป็นผู้น าแบบที่ เคยมีมา โดยได้จ าแนกองค์ประกอบของภาวะผู้น าแนวบริการออกเป็น 10 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (มกราคม-มิถุนายน 2565)     135 
 

คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening) 2) การเข้าถึงใจ (Empathy) 3) การกระตุ้นและ
ให้ก าลังใจผู้อื่น (Healing) 4) การตระหนักรู้ (Awareness) 5) การโน้มน้าวใจ (Persuasion) 6) การสร้าง
มโนทัศน์ (Conceptualization) 7) การมองการณ์ไกล (Foresight) 8) การพิทักษ์รักษา (Stewardship) 9) 
การมุ่งมั่นพัฒนาคน (Commitment to the Growth of People) 10) การสร้างชุมชน (Building Community)  
           องค์ประกอบของภาวะผู้น าแนวบริการในทัศนะของ Greenleaf  ถือเป็นทฤษฎีต้นก าเนิด ที่มี
นักคิดอีกมากมาย น าไปใช้ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และสังเคราะห์องค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าแนวบริการในหลากหลายแนวคิด หนึ่งในกลุ่มนักจิตวิทยาผู้มีผลงานวิชาการว่าด้วยเรื่อง ภาวะ
ผู้น าแนวบริการ ที่มีช่ือเสียงมากกลุ่มหนึ่ง คือ Wong and Page (2003) ซึ่งได้เสนอเพิ่มเติมไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าแนวบริการ อาจตีความได้ว่า หมายถึง ผู้น าที่มีจุดประสงค์หลักในการน าคือการดูแลให้บริการคนอื่น
ด้วยการบ่มเพาะการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุขให้คนเหล่านั้น เพื่องานส าเร็จตามเป้าหมายด้วยดี แต่การ
เป็นแค่เพียง คนที่ชอบช่วยเหลือ ไม่ใช่ภาวะผู้น าแนวบริการ เพราะบุคคลนั้น ต้องทุ่มเทกายใจ เพื่อ
เสริมสร้างผู้อื่นให้สามารถเป็น และ สามารถกระท าในจุดที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ผู้ที่มีภาวะผู้น าแนว
บริการ จะไม่เอาอกเอาใจ หรือพยายามสนองความต้องการผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตน หัวใจของภาวะ
ผู้น าแนวบริการ คือ ความปรารถนาที่แท้จริง ที่จะดูแลให้บริการผู้อื่นอย่างดีที่สุด  
         จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผู้น าแนวบริการ ผู้วิจัยต้องการหาตัวแปรเพื่อ
ช้ีวัดภาวะผู้น าแนวบริการ โดยได้เลือกใช้ตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดของ Wong and Page 
(2003) และงานวิจัยในประเทศของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2557) ซึ่งเป็นผู้น าเสนอองค์ประกอบของภาวะผู้น า
แนวบริการอย่างกว้าง ๆ ครอบคลุมทั้งระบบ โดยได้มีการน าเสนอคุณลักษณะขององค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าแนวบริการ 4 มิติ มิติละ 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้   
           มิติที่ 1 มิติด้านคุณลักษณะ (Character) เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่บริการด้วยหัวใจ (a 
Servant's Heart) ได้แก่ ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง (Integrity) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) และการ
เป็นผู้ให้บริการ (Servant Hood)  
           มิติที่ 2 มิติด้านคน (People) เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือทีม โดยมี
เป้าหมายในการสร้างและพัฒนาผู้อื่น (Building up Others) ได้แก่ การใส่ใจผู้อื่น (Caring for Others) 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowering Others) และการพัฒนาผู้อื่น (Developing Others) 
 มิติที่ 3 มิติด้านงาน (Task) เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในองค์การในบทบาทของผู้น า 
(Doing the Work of a Leader) ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Visioning) การก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 
และการน า (Leading)  
          มิติที่ 4 มิติด้านกระบวนการ (Process) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับปรุงพัฒนาองค์การ 
(Improving Organizational Process) ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง (Modeling) การสร้างทีม (Team 
Building) และการตัดสินใจร่วม (Shared Decision-Making)      
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
         การวิจัยระยะท่ี 1 สังเคราะห์ภาวะผู้น าแนวบริการและศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ โดยผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูล ด้วยการน าตัว
บ่งช้ีภาวะผู้น าแนวบริการในบริบทคนไทยจ านวน 74 ข้อตามแนวคิดของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2557) ที่
สังเคราะห์มาจากรูปแบบภาวะผู้น าแนวบริการ 4 มิติ มิติละ 3 องค์ประกอบ ไปสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับมิติ และรายละเอียดของตัวบ่งช้ี รวมทั้ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าแนวบริการ 4 มิติ และข้อค าถามเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี จ านวน 74 ข้อ จากนั้น ผู้วิจัยด าเนินการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ ด้วยการโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าและเข้าพบผู้เช่ียวชาญเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจ านวนความถ่ีของการตอบเห็นด้วยกับมิติ และตัวบ่งช้ีรายข้อ เกณฑ์การ
คัดเลือกตัวบ่งช้ี พิจารณาจากจ านวนความถี่มากสุดที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน โดย
คัดเลือกมาองค์ประกอบละ 4 ข้อ เพื่อน ามาก าหนดเป็นตัวบ่งช้ี จากการสอบถามความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อตัวบ่งช้ี ท าให้ได้ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าแนวบริการที่เหมาะสมส าหรับนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จ านวนทั้งหมด 48 ตัวบ่งช้ี 
       การวิจัยระยะท่ี 2 ศึกษาระดับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ จ านวน 226 คน 
จากธนาคารที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย 3 ธนาคาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็นแบบวัดภาวะ
ผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ผู้วิจัยสร้างแบบวัดภาวะผู้น า
แนวบริการจากตัวบ่งช้ีที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 จากการสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ 48 ตัวบ่งช้ี น ามาสร้างเป็นข้อความทั้งสิ้น 48 ข้อ ออกแบบให้ผู้ตอบ
แบบวัดข้อค าถามประเมินตนเอง โดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนนี้ผ่านการตรวจสอบค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 มีความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ ในเกณฑ์สูง คือ 0.992 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .711-.934 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยจัดท าเป็น 
Google Form ขอความร่วมมือไปยังนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบแบบวัดผ่าน Google Form และ
ส่งกลับโดยอัตโนมัติ เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม 2563  ได้รับแบบวัดกลับคืนมาจ านวน 173 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของแบบวัดทั้งหมด  
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 การวิจัยระยะท่ี 3 น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเอกชน จ านวน 8 ท่าน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ) เกณฑ์พิจารณา คือ 1) เป็นผู้บริหารระดับสูงในแผนก
งานบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 2) มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี และ 3) มีผู้ใต้บังคับบัญชา
มากกว่า 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กรอบแนวทางการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) เงื่อนไขที่ต้องมีในการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการ (Antecedent Conditions)  2) พฤติกรรม
ของภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (Servant Leadership 
Behavior) 3) ผลลัพธ์ของการมีผู้น าแนวบริการ (Leadership Outcomes) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะผ่านโปรแกรม ZOOM โดยเชิญผู้เช่ียวชาญทั้ง 8 ท่านเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ใช้เวลา 1.30 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ ด้วยการจ าแนกประเภทข้อมูล เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) เงื่อนไข 2) 
พฤติกรรม และ 3) ผลลัพธ์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยและอภิปรายผล แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ดังนี ้
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 สรุปผลการสังเคราะห์ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าแนวบริการของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งหมด 48 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยอยู่ใน 4 มิติ 12 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
         มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะ มี 3 องค์ประกอบ คือความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม (Integrity),ความอ่อน
น้อมถ่อมตน (Humility) และการเป็นผู้ให้บริการ (Servant Hood) แต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งช้ี
ดังต่อไปนี้คือ องค์ประกอบด้านความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม (integrity) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) เป็นคนพูดจริง
ท าจริง รักษาค าพูด มีสัจจะ เช่ือถือได้ มีความจริงใจ และซื่อตรงต่อคนอื่น 2) มีจิตส านึกในหน้าที่
รับผิดชอบและแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 3) ท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อื่น 
และเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 4) มีจิตส านึกในหน้าที่รับผิดชอบและแสดงความ
คิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์, องค์ประกอบด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ช่ืนชมและให้
ความส าคัญและยอมรับต่อผลงานของแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ ยินดีที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
เมื่อความคิดเห็นนั้นดีกว่าของตนเอง 2) ให้เกียรติต่อผู้ร่วมงานและช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบผลส าเร็จ 3) 
ประเมินตนเองอย่างเที่ยงตรงด้วยใจที่เป็นกลาง 4) ค านึงถึงผู้อื่นโดยไม่แสวงหาความช่ืนชมส าหรับตัวเอง 
ให้การยอมรับและตั้งใจฟังว่าผู้อื่นพูดถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับตนเอง และองค์ประกอบด้านการเป็นผู้
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ให้บริการ (Servant Hood)  มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ให้บริการผู้อื่นโดยมิได้คาดหวังผลตอบแทน ยินดีและ
เต็มใจให้บริการผู้อื่นหรือรับผิดชอบต่อผู้อื่นเป็นอันดับแรกจะมีความสุขที่ได้บริการผู้อื่นไม่ว่าในบทบาท
ใดหรือต าแหน่งใดก็ตาม 2) เต็มใจสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้บริการผู้อื่น มีความต้องการที่จะ
ให้บริการมากกว่าได้รับบริการ 3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีหรือเต็มใจและสนองตอบให้ความช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานด้วยหัวใจ 4) มุ่งมั่นในการค้นหาวิธีที่ดีอยู่เสมอในการบริการผู้อื่น ช่วยให้คนอื่นส าเร็จตามความ
ต้องการและเกิดความพึงพอใจ 
           มิติที่ 2 มิติด้านคน มี 3 องค์ประกอบคือการดูแลใส่ใจผู้อื่น (Caring for Others), การเสริมสร้าง
พลังอ านาจ (Empowering Others) และการพัฒนาผู้อื่น (Developing Others) แต่ละองค์ประกอบมีตัว
บ่งช้ีดังต่อไปนี้คือ องค์ประกอบด้านการดูแลใส่ใจผู้อื่น (Caring for Others)  มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ดูแล
ใส่ใจอย่างแท้จริงต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกคน 2) ช่วยเหลือแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานจน
บรรลุผล และส่งเสริมให้ความดีความชอบแก่ผู้อื่นที่มีโอกาส 3) มีความพึงพอใจอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จ 4) ให้เกียรติ และให้อภัยผู้อื่นเสมอ องค์ประกอบด้านการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ (Empowering Others) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) เต็มใจแบ่งปันอ านาจกับผู้อื่นแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
ความรับผิดชอบตนเอง เต็มใจที่จะเสี่ยงต่อความผิดพลาดด้วยการมอบอ านาจให้ผู้อื่นท าแทน 2) พัฒนา
ความสามารถพร้อมกับเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ 3) เช่ือว่าประสิทธิผลภาวะผู้น าดีข้ึนจากการให้ก าลังใจผู้อื่น 
หรือการที่ได้ให้อ านาจแก่ผู้อื่นอย่างจริงใจ 4) เห็นความส าคัญและคุณค่าของผู้ร่วมงาน โดยร่วมคิดริ
เคราะห์และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน มีความรับผิดชอบและส านึกในหน้าที่ของตน และองค์ประกอบด้าน
การพัฒนาผู้อื่น (Developing Others) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) อุทิศตนอย่างแท้จริงในการพัฒนาบุคลากร
ของตนให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเติบโตบุคลากร เช่น ติดตามดูแลส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาชีพ 2) ยินดีรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 3) 
ให้เวลาและจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่ อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 4) ผลักดันผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จที่สูงกว่าความคาดหวัง มุ่งมั่นในการพัฒนา
บุคลากรอยู่เสมอ 
          มิติที่ 3 มิติด้านงาน มี 3 องค์ประกอบ คือการมีวิสัยทัศน์ (Visioning),การก าหนดเป้าหมาย (Goal 
Setting) และการน าทีม (Leading) แต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้คือ องค์ประกอบด้านการมี
วิสัยทัศน์ (Visioning) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกรับผิดชอบ
แรงกล้าต่อพันธกิจ 2) ชอบท างานเชิงรุกโดยไม่รอให้มีเหตุการณ์เกิดข้ึนก่อน 3) ไม่พอใจต่อสถานภาพใน
ปัจจุบันและรู้ว่าสามารถปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ  ให้ดีข้ึนได้ มีความเข้าใจติต่อสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันขององค์การ 
4) สามารถเสนอวิสัยทัศน์ที่ผู้อื่นพร้อมที่จะยอมรับอย่างกระตือรือร้น, องค์ประกอบด้านการก าหนด
เป้าหมาย (Goal Setting) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงท้าทายปฏิบัติได้
และน าไปสู่ความพึงพอใจของทุกคนสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายและทิศทางในอนาคต
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ขององค์การของตน 2) สามารถให้แรงบันดาลใจต่อผู้อื่นให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานของตน 3) 
สามารถผลักดันให้คนอื่น ๆ  รอบตัวให้มีแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ 4) มั่นใจว่าเป้าหมาย
ขององค์การจะสามารถบรรลุความส าเร็จได้ และองค์ประกอบด้านการน าทีม (Leading) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
1) กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอ 2) หลีกเลี่ยงการเป็นผู้น าที่อยู่แนว
หน้าและเป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) การท าหน้าที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็งมักจะหลีกเลี่ยงการ
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกคน 4) ในฐานะที่เป็นผู้น าผู้บริหารมักจะเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มในทุกเรื่อง 
          มิติที่ 4 มิติด้านกระบวนการ มี 3 องค์ประกอบ คือการเป็นแบบอย่าง (Modeling) การสร้างทีม 
(Team Building) และการตัดสินใจร่วม (Shared Decision-Making) แต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งช้ี
ดังต่อไปนี้คือ องค์ประกอบด้านการเป็นแบบอย่าง (Modeling)  มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ปฏิบัติในสิ่งที่ได้
แนะน าหรือสั่งสอนคนอื่น 2) กล้าและความแน่วแน่ที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะยากล้าบากหรือมีการ
ต่อต้าน 3) กล้าที่จะรับผิดชอบหรือยอมรับต่อความผิดพลาดและข้อจ ากัดของตน ท าตนเป็นตัวอย่างของ
การให้ความส าคัญต่อประโยชน์ของกลุ่มก่อนประโยชน์ส่วนตน 4) สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจด้วยความ
ซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจ สมรรถนะในเรื่องนั้น,องค์ประกอบด้านการสร้างทีม (Team Building) มี 
4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) ให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของทีมมากกว่าความส าเร็จส่วนตนอย่างสม่ าเสมอ 2) 
มีความสุขอย่างยิ่งที่สามารถค้นหาความสามารถและน าสิ่งที่ดีที่สุดของผู้อื่นออกมาได้ สามารถค้นหา
ความสามารถของแต่ละคนและให้โอกาสกับเขา เพื่อความเจริญก้าวหน้า มีความสามารถในการค้นหาสิ่ง
ที่ดีที่สุดของผู้อื่นและส่งเสริมให้แสดงออกมาอยู่เสมอ 3) มีความพยายามอย่างมากในการส่งเสริมความ
ไว้ใจความเข้าใจร่วมกัน และสปิริตของทีม ให้ความส าคัญสูงต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 4) มีความกระตือรือร้นและความมั่นใจเพื่อกระตุ้นการท างานเป็นทีม และองค์ประกอบ
ด้านการตัดสินใจร่วม (Shared Decision-Making) มี 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) เต็มใจที่แบ่งปันอ านาจหน้าที่
ให้ผู้อื่นในกระบวนการตัดสินใจ 2) สร้างบรรยากาศของความเช่ือใจและเปิดกว้างเพื่อเอื้ออ านวยให้ทีมมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายในทุก ๆ เรื่องถึงแม้จะไม่มีความสามารถหรือสมรรถนะ
ในเรื่องนั้น 3) พยายามขจัดอุปสรรคทุกอย่างเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเป็น
อิสระ 4) มีความเต็มใจให้คนท้าทายความคิดแม้จะเห็นต่าง 

ผลการวิจัยดังกล่าวอภิปรายได้ว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ต่อภาวะผู้น าแนวบริการ มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของภาวะผู้น าแนว
บริการโดยทั่วไปที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปตามแนวคิด ทฤษฎีที่ได้จากจากการทบทวนวรรณกรรม แต่มีสิ่งที่
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ ด้านลักษณะความสนใจที่มุ่งเน้นรายบุคคล มากกว่าภาพใหญ่ขององค์กร 
แสดงถึงการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลจากระดับรายบุคคล  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ผลสรุปสถานภาพทั่วไปของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร
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พาณิชย์ของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 173 คน อายุ 25-35 ปี มากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.90 เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 เป็นเพศชาย 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.70 มีประสบการณ์การท างาน 16 ปี ข้ึนไปมากที่สุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และมี
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้นมากที่สุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 ผลการศึกษาและอภิปราย
ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
        ประเด็นที่ 1. ระดับภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของ
รัฐ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าแนวบริการเท่ากับ 4.15 และมีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าแนวบรกิาร
รายมิติประกอบด้วย มิติด้านคุณลักษณะ มิติด้านคน มิติด้านงาน และมิติด้านกระบวนการเท่ากับ 4.06, 
4.04, 4.18 และ 4.35 ตามล าดับ จัดอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมทุกมิติและรายมิติ จากผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับภาวะผู้น าแนวบริการในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าแนวบรกิารในมติดิา้น
กระบวนการสูงกว่ามิติอื่น รองลงมาได้แก่ ด้านงาน การที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์
ของรัฐมีภาวะผู้น าแนวบริการในมิติด้านกระบวนการสูงที่สุด อาจเป็นเพราะลักษณะงานทิศทางและ
แนวโน้มการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารในยคุประเทศไทย 4.0 
มีแนวโน้มในการที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการท างานให้มีความรวดเร็ว กระชับ คล่องตัว (Agility) และ
ทันสมัยมากข้ึนเพื่อรองรับการท างานรูปแบบใหม่ (วิริยา ลีลาสุธานนท์, 2561) ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เองจึงต้องมีกระบวนการท างานที่เหมาะสมเพื่อรองรับทิศทางและแนวโน้มของสถาบนัการเงนิ 4.0 ดว้ย ซึง่
ในมิติด้านกระบวนการนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เอื้ออ านวย (Facilitator) 
มากกว่า เป็นผู้สั่งการ ดังนั้นจึงพบว่าในมิติด้านกระบวนการ สอดคล้องกับการท างานแบบผู้เอื้ออ านวยมาก
ที่สุด  เช่น เน้นความร่วมมือในการท างาน ให้กลุ่มสามารถท างานได้ส าเร็จ มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน เป็นต้น 
 ผลการวิจัยในประเด็นที่ 1 สามารถอภิปรายผลเป็นรายมิติดังต่อไปนี้     
 มิติที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุด ได้แก่ การเช่ือว่าความซื่อสัตย์ มีความส าคัญ

กว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและของกลุ่ม (  =4.26, SD = 0.89) และรองลงมาได้แก่ การส่งเสริมให้เพื่อน

ร่วมงานมีน้ าใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (  =4.21, SD = 0.86) การที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่ือใน
เรื่องของความซื่อสัตย์ว่ามีความส าคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและของกลุ่ม และพบเป็นอันดับสูงสดุ 
รวมทั้งเรื่องของการมีน้ าใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่างเป็นลักษณะที่ส าคัญของผู้น าทุกประเภท และ
เป็นหนึ่งในแก่นของภาวะผู้น าแนวบริการ ดังที่ Spencer and Spencer (1993) อธิบายไว้ว่า สมรรถนะที่อยู่ใน
ระดับแก่นของบุคลิกภาพ เป็นส่วนที่ซ่อนเร้นอยู่ ได้แก่ คุณลักษณะภายในบุคคลที่เป็นแรงขับ ลักษณะนิสัย 
และการรับรู้ตนเอง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้น าแนว
บริการในงานวิจัยของ จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554) ที่พบว่า ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของผู้น าแนวบริการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และลลิตา เดชเป้า (2561) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐสังกัดกระทรวงแหง่หนึง่พบว่า การ
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ที่บุคคลจะมีความสามารถในการท างานและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสงูนัน้ เปน็ผลมาจากคุณลกัษณะ
ภายในบุคคลบางประการที่ท างานร่วมกันจนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการท างานที่สร้างผลงานไดอ้ยา่ง
โดดเด่นกว่าผู้อื่น การที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีน้ าใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
นั้น สอดคล้องกับ Daft (1999 อ้างถึงใน ภาวัฒน์ พันธ์ุแพ, 2546) ที่พบว่า การบริการผู้อื่นก่อนคิดถึง
ผลประโยชน์ของตนเอง ผู้น าแบบนี้จะใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่เพื่อท าให้บุคคลและองค์การเจริญเติบโต และ
มักมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอ 
          มิติที่ 2 ด้านคนที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุด ได้แก่ ความพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและ

ผู้รับบริการ (  =4.22, SD = 0.82) และรองลงมา ได้แก่ การมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ร่วมงาน

ด้วยความจริงใจ และการให้เกียรติและให้อภัยผู้อื่นได้เสมอ (  =4.18, SD = 0.85) ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับ Liden et. al. (2008) ที่เน้นว่าผู้น าแนวบริการต้องห่วงใย ช่วยเหลือและเยียวยาอารมณ์ 
(Emotional Heeling) ของผู้ตาม ขณะที่ Hogg (2001) เสนอ ผู้น าแนวบริการจะต้องให้ความส าคัญกับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้ตามมากกว่าเรื่องของตนเอง และท าด้วยความจริงใจไม่เสแสร้ง อีกทั้งยังต้อง
เป็นผู้สร้างเอกลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของกลุ่ม สร้างการติดต่อเช่ือมโยง (Cohesion) 
ภายในกลุ่ม นอกจากนี้ Burns (1978) อธิบาย ผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน การ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันนั้นสามารถส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น
ผู้วิจัยเช่ือมั่นว่าด้วยสมรรถนะดังกล่าวจึงท าให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐมี
ภาวะผู้น าในมิติด้านคนที่เน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ห่วงใย ให้เกียรติและให้อภัยผู้อื่นเป็นส าคัญ   
           มิติที่ 3 ด้านงานที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุด ได้แก่ ความต้องการให้การท างานของฉันเองและ

ผู้อื่นมีประสิทธิภาพสูงสุด (  =4.64, SD = 0.5) และรองลงมา ได้แก่ ความใส่ใจกับการท างานจนส าเร็จ

มากกว่าการรักษาต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของตน (  =4.54, SD = 0.55) จากข้อค้นพบดังกล่าว 
สอดคล้องกับ Van Dierendonck (2011) ที่เสนอไว้ว่า เมื่อผู้น าแนวบริการก าหนดความรับผิดชอบของ
ตนเองว่าต้องดูแลความผาสุกและความก้าวหน้าของผู้ตาม (ซึ่งได้แก่พนักงานธนาคาร) ผู้น าแนวบริการก็
จะทุ่มเทให้งานตนเองมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีนัก HRD จึงมองว่าไม่ใช่ตนเองเท่านั้นแต่รวมถึงผู้อื่นด้วย
ที่ต้องท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นัก HRD จึงต้องท างานภายใต้ความคาดหวังของธนาคาร ต้องบอก
เป้าหมายและทิศทางของธนาคารได้ แม้นัก HRD จะต้องรับผิดชอบการพัฒนาของพนักงานก็ต้องไม่
ละเลยต่อความคาดหวังที่ธนาคารมีต่อผลการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ นัก HRD แบบผู้น าแนว
บริการจึงไม่เหมือนผู้น าแบบ Performance-Oriented Leadership ที่มุ่งผลการปฏิบัติงานของตน ให้
งานในหน้าที่ของตนส าเร็จแต่ไม่ได้ดูแลบุคลากรให้ผาสุกและเติบโต (Sendjaya, 2015)  
          มิติที่ 4 ด้านกระบวนการที่กลุ่มตัวอย่างมีมากที่สุด ได้แก่ การเน้นความร่วมมือในการท างาน

มากกว่าการแข่งขันกันเอง (  =4.63, SD = 0.52) และรองลงมา ได้แก่ ความเต็มใจที่จะเสียสละผลประโยชน์
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ส่วนตัวให้กลุ่มสามารถท างานได้ส าเร็จ (  =4.47, SD = 0.52) จากข้อค้นพบนี้ มีการสนับสนุนตามการ
อธิบายของ Parker (2013) โดย Parker พบว่า ในยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักทรัพยากรบุคคลมี
สมรรถนะในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ต้องมีทักษะการวางแผน การบริหาร จัดการและการส่งเสริม
ความร่วมมือกันภายในองค์กร สมรรถนะที่สอดคล้องกับมิติด้านกระบวนการ ได้แก่ การมี Effective 
Consultant and Communicator การเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างและใช้ช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์การได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการสร้างความร่วมมือในการท างานที่ดีได้  

ประเด็นที่ 2 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามปัจจัย
ส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้คือ 
           1. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพศชายและเพศหญิง 
พบว่า นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง มี
คะแนนเฉลี่ยรวมของภาวะผู้น าแนวบริการไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า ในมิติด้าน
คุณลักษณะนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าแนวบริการด้านคุณลักษณะสูง
กว่านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพศชายอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จากข้อค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ แม้จะ
พบคะแนนภาวะผู้น าแนวบริการของผู้น าเพศหญิงสูงกว่าผู้น าเพศชาย แต่ผู้วิจัยก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่า 
ผู้น าเพศหญิงจะส่งผลดีกว่าผู้น าแนวบริการเพศชาย เพราะด้วยลักษณะของเพศชายและหญิงย่อมส่งผลดี
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งควรได้มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไป  

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอายุต่างกัน พบว่า 
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่มีอายุแตกต่างกัน คือ 25-35 ปี, 36-45 ปี และ
มากกว่า 46 ปี มีคะแนนภาวะผู้น าแนวบริการไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน พบว่า เมื่อจ าแนกนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามประสบการณ์การท างาน พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ในมิติด้านคุณลักษณะของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี กับประสบการณ์ 16 ปี ข้ึนไป โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไป มีภาวะผู้น าแนวบริการมากกว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ Burke (2017) 
และ Kane (2009) ให้การอธิบายสอดคล้องกันว่า ผู้ที่มีภาวะผู้น าต้องมีประสบการณ์ ต้องเรียนรู้การเป็น
ผู้น าผ่านการฝึกฝนจากการปฏิบัติจริง ไม่ใช่เป็นมาแต่เกิด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เช่ือได้ว่านักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไป มีภาวะผู้น าแนวบริการมากกว่านักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์การท างาน 11-15 ปี ด้วยลักษณะงานในต าแหน่งนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นต าแหน่งงานที่มีความส าคัญกับธนาคาร เพราะงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource Management ที่ต้องคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างานในธนาคารเมื่อรับมาแล้วต้องให้การฝึกอบรมและพัฒนา ดังนั้นธนาคารจะได้พนักงานที่ดีมี
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ความสามารถ และเหมาะสมกับงานมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งจึงข้ึนกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ดังนั้นผู้ท าหน้าที่จึงต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการท างานกับบุคคลที่หลากหลาย และมี
ความสามารถในการมองคน น าคนมาพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการจ าเป็น หน้าที่เหล่าน้ี
จึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์สูง เมื่อมีประสบการณ์สูงก็ย่อมต้องมีภาวะผู้น าแนวบริการสูงด้วย 

4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน 
พบว่า นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต าแหน่งงานเป็นผู้บริหารระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น าแนวบริการ
สูงกว่าพนักงานระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน ได้แก่ พนักงานระตัน (C4) พนักงานระดับสูง (C5) ผู้บริหาร
ระดับต้น (C6) และผู้บริหารระดับสูง (C7 ข้ึนไป) พบว่า ในมิติด้านกระบวนการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
มีต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้น าแนวบริการมากกว่าพนักงานระดับสูง ข้อค้นพบนี้อธิบายต่อเนื่องได้
จากข้อ 7 กล่าวคือ เมื่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสบการณ์การท างานมากย่อมได้รับการเลื่อนข้ันเลือ่น
ต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีต าแหน่งระดับสูงจึงย่อมมีภาวะผู้น าแนวบริการมากกว่าพนักงาน
ระดับสูงดังที่ Alagaraja et al. (2015) อธิบายไว้ว่า บทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นของลูกค้าภายใน (Internal Customers) ในที่นี้หมายถึงนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารต้องให้บริการพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ในธนาคาร ต้องท างานกับหัวหน้าฝ่าย (Departmental Leaders) 
ผู้จัดการฝ่าย (Line Managers) หัวหน้าสายงาน (Frontline Supervisors) รวมทั้งพนักงานรายบุคคล 
(Individual Employees) ด้วยเหตุน้ีจึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์มากในการเป็นผู้น าแนวบริการ และทฤษฎี 
Social Exchange เช่ือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามเกิดข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป Aldulaimi (2018) 
ได้เสนอไว้ว่า ผู้น าแนวบริการจะพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองได้จึงต้องอาศัยเวลา เวลาจึงเกี่ยวข้องกับการข้ึนสู่
ต าแหน่งที่สูงข้ึน นอกจากนี้ Burns (1978) สรุปว่าผู้น าสามารถจ าแนกได้ตาม ลักษณะ และพฤติกรรม แต่ทุก
องค์กรต้องมีการเตรียมการเป็นผู้น าด้วยการฝึกอบรม การฝึกอบรมมีหลายระดับ แสดงว่าการเป็นผู้น าแนว
บริการย่อมต้องใช้เวลาในการพัฒนา สิ่งที่ได้รับการพัฒนาย่อมสั่งสมตามระยะเวลาและต าแหน่ง 
          ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนว
ทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์
เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการ ด้วยวิธีจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะผ่านโปรแกรม 
ZOOM โดยเชิญผู้เช่ียวชาญทั้ง 8 ท่านเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ ใช้เวลา 1.30 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ ผู้วิจัยสรุปประเด็นจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) แล้วสรุปเนื้อหาด้วย
การจ าแนกประเภทข้อมูล เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) เงื่อนไข 2) พฤติกรรม และ 3) ผลลัพธ์ ได้ดังต่อไปนี้  
          ประเด็นแรก คือ เงื่อนไข สิ่งทีธนาคารพาณิชย์ต้องมีหรือจ าเป็นต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะท า
ให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีภาวะผู้น าแนวบริการเพิ่มมากข้ึน ประกอบด้วย (1) ธนาคารต้องก าหนดให้
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ภาวะผู้น าแนวบริการเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แม้ว่าในปัจจุบันทุกธนาคาร
จะมีค่านิยมหลักของธนาคารแล้วก็ตามแต่เป็นค่านิยมของทั้งธนาคาร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรมี
ค่านิยมร่วมเป็นของฝ่ายโดยเฉพาะ แม้แต่ละธนาคารจะเช่ือว่าพนักงานมีสิ่งเหล่าน้ีอยู่ แต่นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ให้คนในองค์กรอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ Liden et al. (2008) และ Hassan and Silong (2008) ที่กล่าวว่า องค์กรต้องมี
การก าหนดค่านิยมองค์กรและพันธกิจ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าหากในข้อความแสดงค่านิยมองค์กร มีค าที่แสดง
คุณลักษณะ คน งาน และกระบวนการท างาน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องใช้ค่านิยมองค์กรเป็นแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร หากยังไม่มี อาจก าหนดเป็นค่านิยมภาวะผู้น าแนวบริการข้ึนมา
โดยเฉพาะ (2) ธนาคารควรยกระดับค่านิยมร่วมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพราะวัฒนธรรม คือ สิ่งที่อธิบาย
สภาพแวดล้อมภายในธนาคารที่รวมเอาความเช่ือ และค่านิยมที่สมาชิกของธนาคารมีร่วมกันและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม
ของภาวะผู้น าแนวบริการ (3) ตัวต้นแบบ  ธนาคารสามารถหานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเป็น
บุคคลต้นแบบหรือตัวแบบที่มีพฤติกรรมภาวะผู้น าแนวบริการที่เห็นได้ชัดเจน และพนักงานในฝ่ายยอมรับ 
เปิดใจ เคารพนับถือ และควรเป็นผู้ที่ประสบผลส าเร็จในแนวทางของการเป็นผู้น าแนวบริการ 4) ผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นเงื่อนไขของความส าเร็จในการสร้างเสริมภาวะผู้น าแนวบริการ ผู้บริหารในที่นี้หมายถึง 
ผู้บริหารระดับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และระดับฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (Human Resource) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการแบ่งสายงานหรือโครงสร้างธนาคาร  
          ประเด็นต่อมา คือ พฤติกรรม วิธีการเสริมสร้างพฤติกรรมผู้น าแนวบริการให้กับนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (1) จัดให้มีโครงการพัฒนาภาวะผู้น าแนวบริการให้แก่พนักงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ทุกระดับ การจัดการฝึกอบรมจะเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของธนาคาร 
ด้วยเช่นกัน เช่น ความซื่อสัตย์ มีวินัย หรือ ทักษะของผู้น า ต่าง ๆ  ซึ่งมองโดยรวม มีคุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าแนวบริการ (2) การจัดโครงการของบริการสังคมต่าง ๆ ของธนาคารที่เป็นโครงการประเภทกิจกรรม
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) จะมีพนักงานเป็นจิตอาสามาร่วมมือกันท างาน เปน็
การสร้างความร่วมมือแบบมีการท างานร่วมกัน (Collaboration) ในการท าโครงการของธนาคารนี้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในมิติด้านกระบวนการของภาวะผู้น าแนวบรกิาร นกัพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถแสดงพฤติกรรม สะท้อนให้เห็นภาวะผู้น าแนวบริการได้ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
จิตใจที่ดี หวังให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากกว่าประโยชน์ของตนเอง การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ต้น โดยส่วนใหญ่ทุกธนาคารเห็นความส าคัญของทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้านตา่ง ๆ  ที่
มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของภาวะผู้น าแนวบริการ จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย
พัฒนาทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน อยู่แล้ว โครงการต่าง ๆ มีจุดประสงค์ให้พนักงานเกิด
การพัฒนาตัวเอง และพัฒนาภาวะผู้น าแนวบริการของตนเอง ตัวอย่างของธนาคารแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมการ
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สนทนากลุ่ม ยกตัวอย่างว่าธนาคารได้ท าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับสังคมและชุมชนภายนอก
ธนาคาร พนักงานที่เข้าร่วมท ากิจกรรมของโครงการส่วนหนึ่งประกอบด้วยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้เช่ียวชาญให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการท าโครงการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดการพัฒนาตนเอง แบบ
รู้ตัวและไม่รู้ตัว Tourky et al. (2020) กล่าวถึง บทบาทของโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ว่าไม่ได้เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้ท าโครงการก็ได้ประโยชน์ด้วย   
           ประเด็นสุดท้าย คือ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คือการที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีภาวะผู้น าแนวบริการต้องส่งผลต่อ 1) ผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 2) ผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 3) ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 4) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 5) ผลลัพธ์ต่อผลประกอบการของธนาคาร การที่องค์กรจะ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
นั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กร ระดับภาระหน้าที่งาน และระดับบุคลากรเพื่อที่จะได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน วิธีการการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1 ธนาคารควรต้องจัดท าโครงการพัฒนาภาวะผู้น าแนวบริการให้กับพนักงานในทุกระดับ

เพื่อการพัฒนาตนเอง และพร้อมก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนที่จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า  
1.2 ธนาคารควรต้องพัฒนานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ ถ่อมตัวเพื่อ

เป็นผู้ตามที่ดีด้วยเช่นกัน เพื่อให้เข้าใจพนักงานอื่น ๆ ที่ต้องเป็นผู้ตาม แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
1.3 การพัฒนาภาวะผู้น าแนวบริการ ต้องมีการวัดระดับภาวะผู้น าแนวบริการของ

กลุ่มเป้าหมายก่อนเสมอ แล้วจึงออกแบบกลวิธีการเสริมสร้างที่เหมาะสม แล้วจึงวัดหลังโครงการอีกครั้ง 
สามารถใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพราะเป็นเครื่องมือที่สร้างข้ึนตามหลักการและทฤษฎีที่เช่ือถือได้ มี
การตรวจสอบคุณภาพ และมีการทดลองใช้มาแล้ว 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.1 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกคนควรเสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการให้กับตนเอง

ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดให้ 
2.2 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องตระหนักว่าการมีภาวะผู้น าแนวบริการไม่ใช่การ

เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการสร้างคุณลักษณะใหก้บั
ตนเองในการที่จะน าผู้อื่นแบบการให้ความช่วยเหลือ ดูแล ใส่ใจอย่างจริงใจ  
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3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เปรียบเทียบเพศ อายุ ประสบการณ์

การท างานและต าแหน่งงาน เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรในมิติหลากหลาย ที่ส่งผลต่อการมีภาวะผู้น าแนวบริการ

ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่น มิติด้าน
สังคม มิติด้านสุขภาพจิตเป็นต้น 

3.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีภาวะผู้น าแนวบริการของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่ายและต่อผลลัพธ์ของธนาคาร ร่วมทัง้ศึกษา
ผลกระทบที่มีต่อลูกค้าของธนาคาร 

3.3 ควรมีการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (research and development) เช่น โครงการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าแนวบริการให้กับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเปน็ระบบ 
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บทคัดย่อ 
จิตวิเคราะห์เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้น ามา

ศึกษาอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ปัจจุบันศาสตร์ทางจิตวิทยาได้พัฒนาไปอย่างมากและทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ก็เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดจิตวิเคราะห์ยังคงมีอิทธิพล เป็นยอมรับ และ อ้างอิง
ในการท างานหรือศึกษาทางจิตวิทยา กลไกทางจิต (Defense Mmechanism) เป็นส่วนส าคัญใน
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการศึกษาจ านวนมากที่ยังคงศึกษาและพัฒนาต่อยอด
แนวคิดกลไกทางจิต จากแนวคิดของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud; 1856 - 1939) ที่จัดให้
กลไกทางจิตมี 10 รูปแบบ สู่ปัจจุบันที่นักวิชาการจัดให้กลไกทางจิตมีจ านวนมากกว่า 50 รูปแบบ 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกลไกทางจิตในปัจจุบัน โดยมีขอบเขตเกี่ยวกบั 
ความส าคัญของกลไกทางจิต ความหมายของกลไกทางจิตแต่ละชนิด และ แบบประเมินกลไกทางจิต 
เดอะ ดีเฟนซ์ สไตล์ เควสช่ันแนร์ 60 ฉบับภาษาไทย 
 
ค าส าคัญ: กลไกทางจิต จิตวิเคราะห์ 
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Abstract 
Psychoanalysis is one of the most recognized theory in the field of psychology 

which is a widely accepted and studied. Even though, in the present time, the science of 
psychology has developed greatly and psychoanalytic theory was considered as an 
ancient theory. However, it is undeniable that the concept of psychoanalysis is still 
influential, accepted, and referenced in the current psychological circles. The defense 
mechanism is an important part of psychoanalytic theory. Throughout the years, there 
are many studies that continue to study and develop the concept of defense 
mechanisms. Sigmund Freud's idea involves 10 types of defense mechanisms, but, the 
present time, scholars have classified as many as more than 50 types of defense 
mechanisms. The purpose of this article is to present important knowledge regarding 
defense mechanisms. In this limitation, it consists of a scope of the importance of 
defense mechanisms, the meaning of each defense mechanism and 60 Thai Version of 
defense mechanism assessment. 
 
Key words: Defense Mechanisms, Psychoanalysis 
 

บทน า 
กลไกทางจิต (Defense Mechanism) เป็นกลไกการป้องกันตนเองของบุคคลและเป็นวิธี

ช่วยลดความเครียด ความกังวลใจ ความคับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ ในสถานการณ์ที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ท าให้บุคคลสามารถปรับตนเองหรือปกป้องตนเองให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่รู้สึกว่า
ถูกคุกคาม อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันความแปรปรวนของสภาพจิตใจของตนเอง  

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud; 1856 - 1939) เป็นนักจิตวิทยาคนแรกที่กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง
กลไกทางจิต โดยมีที่มาว่า ฟรอยด์ได้รักษาและวิเคราะห์ผู้ป่วยของตนคนหนึ่ง คือ เด็กชาย ลิตเติ้ล ฮานส์ 
(Little Hans) อายุ 5 ขวบ ซึ่งบิดาพามารักษาอาการกลัวม้า ฮานส์กลัวม้าโดยไม่มีเหตุผล และระดับความกลัว
มากข้ึนเรื่อย ๆ  เริ่มจากการไม่กล้าเข้าใกล้ม้าจนถึงการจะต้องอยู่กับมารดาในบ้านเท่านั้นและไม่ยอมออกจาก
บ้าน ฟรอยด์วิเคราะห์ว่า ในส่วนลึกจิตใจของฮานส์หลงรักมารดาของตนเอง จึงเกิดความอิจฉาและโกรธบิดา 
ซึ่งตรงกับลักษณะความคิดที่บุตรชายกลัวว่าบิดาจะตัดอวัยวะเพศของตน (Castration Anxiety) ในกรณี
ดังกล่าวฟรอยด์วิเคราะห์ว่าฮานส์ใช้กลไกลทางจิตรูปแบบการเก็บกด (Repression) เพื่อเก็บกดความกลัว
และความวิตกกังวลไว้ และ ใช้กลไกทางจิตรูปแบบการเคลื่อนย้าย (Displacement) โดยย้ายความกลัวที่มีต่อ
บิดาไปที่ม้าแทน และเหตุที่ฮานส์ย้ายความกลัวมาลงที่ม้าเพราะม้าเป็นสัญลักษณ์ (Symbolization) ของบดิา
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และการกัดของม้าเกี่ยวข้องกับการตัดซึ่งสัมพันธ์กับความกลัวที่บิดาจะตัดอวัยวะเพศ  นอกจากนี้อาการกลัว
ม้ายังส่งผลให้ฮานส์มีความใกล้ชิดกับมารดามากขึ้น หลังจากรักษาเป็นเวลากว่า 4 เดือน ฮานส์เริ่มเข้า
ใจความอิจฉาของตนมากข้ึน ความกลัวม้าหายไป สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวดีข้ึน กรณีดังกล่าวเป็น
กรณีศึกษาหนึ่งที่ท าให้ฟรอยด์ตั้งสมมติฐานว่ากลไกทางจิตบางอย่างสัมพันธ์กับอาการของ Hysteria, 
Phobias, Obsessions และ Psychosis หลังจากนั้นฟรอยด์ได้เผยแพร่บทความต่าง ๆ  เกี่ยวกับกลไกทางจิต 
ฟรอยด์ให้ข้อสังเกตว่ากลไกทางจิตคือรูปแบบอิทธิพลของความคิด (Ideas) ที่กระทบต่ออารมณ์ (Affect) โดย
กลไกทางจิตมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 1. เป็นวิธีจัดการความขัดแย้งของความคิดและอารมณ์ 2. 
เกิดข้ึนอยู่ในระดับจิตใต้ส านึก 3. กลไกทางจิตแต่ละรูปแบบมีเอกลักษณ์ของตนเองชัดเจน 4. การใช้กลไกทาง
จิตเปลี่ยนแปลงได้ และ 5. กลไกทางจิตมีทั้งแบบปรับตัว (Adaptive Defenses) และแบบที่ท าให้เกิดพยาธิ
วิทยา (Pathological Defenses) โดย แอนนา ฟรอยด์ (Anna Freud; 1895 - 1982) เขียนหนังสือเกี่ยวกับ
กลไกทางจิตอธิบายทฤษฎีของกลไกทางจิตและจ าแนกกลไกทางจิตออกเป็น 10 รูปแบบ ได้แก่ การถดถอย 
(Regression) การเก็บกด (Repression) การกระท าที่ตรงกันข้าม (Reaction Formation) การแยกอารมณ์ 
(Isolation) การปลดเปลื้อง (Undoing) การโทษผู้อื่น (Projection) การโทษตนเอง (Introjections) การไม่
สามารถทนต่อความรู้สึกก้าวร้าวของตนที่มีต่อบุคคลที่นับถือ (Turning against the Self) การถอยหลัง 
(Reversal) และการทดแทน (Sublimation) กลไกทางจิตทั้ง 9 ชนิดแรกสัมพันธ์กับอาการของโรคประสาทใน
ผู้ใหญ่ แต่ถือว่าเป็นปกติในเด็ก ส่วนกลไกทางจิตชนิดที่ 10 คือ การทดแทน (Sublimation) เป็นการ
แสดงออกที่ปกติของแรงขับ (Drives) ในผู้ใหญ่ (จ าลอง ดิษยวณิช, 2550) หลังจากนั้นมีผู้จ าแนกประเภทของ
กลไกทางจิตเพิ่มข้ึนอีกและมีจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ   

กลไกทางจิตมีความส าคัญอย่างมากในแนวคิดและทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) กลไก
ทางจิตท างานภายใต้จิตไร้ส านึก มีหน้าที่ป้องกันบุคคลจากความวิตกกังวลต่ออันตรายที่เกิดจาก
แรงผลักดันทางเพศหรือแรงผลักความก้าวร้าวที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ในวัยทารกบุคคลไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ต้องอาศัยการแสดงความต้องการให้บุคคลอื่นรับรู้จึงก่อให้เกิดความคับข้องใจ เมื่อ
บุคคลเติบโตข้ึน แม้จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด ด้วย
ข้อจ ากัดของสังคมและวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมท าให้เกิดการเรียนรู้ข้อห้ามต่าง ๆ ส่งผลให้
บุคคลเกิดความคับข้องใจเช่นเดียวกัน เมื่อบุคคลถูกคุกคามจากอันตรายภายนอก (External Dangers) 
หรือความขัดแย้งทางเพศ และก้าวร้าวภายใน (Internal Sexual and Aggressive Conflicts) บุคคลจะ
เกิดความวิตกกังวล (Internal Anxiety-Arousing Impulses) ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนอันตรายจากภายใน 
(a Signal or Warning of Internal Danger) หากไม่สามารถจัดการได้จะเกิดความวิตกกังวลหรือ
ความรู้สึกทางลบต่าง ๆ บุคคลจึงจ าเป็นต้องมีกลไกทางจิตเพื่อไว้ปรับสมดุลทางจิตใจ  

กลไกทางจิตเป็นกลไกที่อยู่ภายในระดับจิตใต้ส านึก แต่ท างานภายใต้การก ากับของอีโก้ 
(Ego) กลไกทางจิตมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีความเป็นเอกลักษณ์ กลไกทางจิตมีหน้าที่หลักเพื่อลด
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ความวิตกกังวล ป้องกันอีโก้จากสิ่งที่มาคุกคามและคงสภาพความเก็บกด (Repression) ไว้ กลไกทาง
จิตสังเกตได้จากการแสดงออก ความคิด ความรู้สึก การกระท าและความฝัน กลไกทางจิตเป็นกลไกที่
ท าให้บุคคลจัดการหรือลดความรู้สึกทางลบและปกป้องความรู้สึกทางบวกไว้ บุคคลปกติจะใช้กลไก
ทางจิตที่เหมาะสมสามารถลดแรงกดดันได้ ถือเป็นลักษณะการการปรับตัว แต่ ในบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพจิตต้ังแต่ไม่รุนแรงจนไปถึงมีอาการเจ็บป่วยทางจิตมักใช้กลไกทางจิตที่ไม่ค่อยเหมาะสมหรือ
ชนิดที่ผิดปกติอยู่บ่อย ๆ จนกลายเป็นการปรับตัวที่ไม่ดี (Maladaptive) จนถึงเจ็บป่วยทางจิตหรือมี
บุคลิกภาพผิดปกติ และกลไกทางจิตไม่ถือว่าผิดปกติหรือเป็นพยาธิสภาพ (จ าลอง ดิษยวณิช, 2540) 
 
ความส าคัญของกลไกทางจิต 

กลไกทางจิตเป็นแนวคิดส าคัญที่ฟรอยด์ศึกษา หากบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจรูปแบบการ
ใช้กลไกทางจิตของผู้ป่วยการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากการเข้าใจรูปแบบการใช้กลไก
ทางจิตของผู้ป่วยน้ันบ่งบอกถึงรูปแบบการปรับตัวของผู้ป่วย ซึ่งข้อมลูดงักลา่วสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
กับการวางแผนการรักษาได้ (ชัยยศ จิตติรังสรรค์, 2544 อ้างถึงใน พิชญา นาวีระ, 2557, น. 11)  การ
ตรวจประเมินกลไกทางจิตยังเป็นการเสริมศักยภาพของการตรวจสภาพจิต (Mental Status) หรอืการ
ประมวลจิตพลวัตร (Clinical Formulation) ให้สมบูรณ์มากขึ้น นอกจากการเข้าใจการใช้กลไกทางจติ 
สามารถน าไปสู่การเข้าใจในความแตกต่างของบุคคล รวมทั้งเข้าใจในการท างานทางจิตสังคม 
(Psychosocial Functioning) ของบุคคลด้วย (Vaillant, 1992) การเข้าใจกลไกทางจิตยังมี
ความส าคัญอย่างมากในการท าจิตบ าบัด เนื่องจากการที่ผู้บ าบัดเข้าใจการใช้กลไกทางจิตของผูป้ว่ยจะ
ท าให้มีความเข้าใจในผู้ป่วยมากข้ึน ท าให้สามารถรับมือผู้ป่วยและวางแผนการบ าบัดได้อย่างเหมาะสม 
อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวินิจฉัยปัญหาทางจิตใจ ประเมินบุคลิกภาพ และยังอาจช่วยพยากรณ์โรค
รวมทั้งผลการรักษาได้ นอกจากนี้ผู้บ าบัดอาจสามารถช่วยผู้ป่วยให้รับรู้ถึงการใช้กลไกทางจิตของตน 
รวมถึงตระหนักถึงผลดีผลเสียของการใช้กลไกทางจิตชนิดต่าง ๆ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยใช้
กลไกทางจิตให้เหมาะสมเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการปรับตัวที่เหมาะสมกับตนเองและ
สถานการณ์ (จันทิมา องค์โฆษิต, 2545 อ้างถึงใน พิชญา นาวีระ, 2557, น. 11) 
 
ความหมายของกลไกทางจิตแต่ละรูปแบบ 

กลไกทางจิตเป็นกลไกอัตโนมัติที่บุคคลใช้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ทีคุ่กคามและกอ่ใหเ้กดิ
ความเครียด หรือ ความวิตกกังวล บุคคลจะใช้กลไกทางจิตชนิดต่าง ๆ  เข้าจัดการแก้ไขปัญหาข้ึนอยูก่บั
ตัวบุคคลและสถานการณ์ กลไกทางจิตมีหลายชนิดโดยแต่ล่ะชนิดนั้นจะเป็นกลวิธีการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป (สมภพ เรืองตระกูล, 2553; สมพร บุษราทิจ และคณะ, 2544; จันทิมา 
องค์โฆษิต, 2545; พิชญา นาวีระ, 2557; Vaillant et al, 1986; Zeigler-Hill & Pratt,  2007) โดยใน
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บทความนี้ผู้เขียนจะน าเสนอความหมายของรูปแบบกลไกทางจิตที่เคยปรากฏในอดีตซึง่บางรปูแบบได้
ถูกยกเลิก ถูกเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือถูกเปลี่ยนช่ือไป รวมถึงรูปแบบกลไกทางจติในปจัจบุนัซึง่มี
จ านวน 30 รูปแบบตามแนวคิดของไทจีเซ็นและคณะ (Thygesen et al., 2008) 

Acting Out หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมที่สนองความพึงพอใจของบุคคลโดยที่
บุคคลนั้น ๆ จะไม่แสดงออกทางสีหน้าหรือความรู้สึกและบุคคลจะไม่ทราบถึงเป้าหมายของการ
กระท าน้ัน การใช้กลไก Acting Out ความรู้สึกของบุคคลจะถูกย้ายที่ (Displaced) จากสิ่งหนึ่งไปยัง
สิ่งอื่น ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งโกรธเพื่อนร่วมงานในแผนกอย่างมากเลยไปทะเลาะวิวาทกับคนอื่น
ในบริษัทแต่ในใจก็ยังหวังว่าการทะเลาะวิวาทดังกล่าวคงไม่มีผลเสียไปถึงเพื่อนร่วมงานคนน้ันและชาย
คนดังกล่าวก็ไม่รู้ตัวว่าที่ตนเองท าลงไปมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  

Affiliation หมายถึง การยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น อาจเป็นด้านความคิดเห็นหรือ
ด้านวัตถุ โดยจะยังรับรู้ปัญหาและไม่ถึงกับให้ผู้อื่นมารับผิดชอบแทน ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งไม่มี
เงินจ่ายค่าโรงพยาบาลเพื่อรักษาบิดาที่ป่วย ต่อมาเพื่อนของเขาได้เสนอที่จะจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ให้ฟรี แต่ชายคนดังกล่าวก็ยังตั้งใจที่จะเก็บเงินเพื่อคืนให้เพื่อนของเขา  

Altruism หมายถึง การท าตามความต้องการหรือความรู้สึกของผู้อื่นโดยที่ตนเองก็มีความ
พอใจที่จะท าหรือได้รับน้ าใจหรือรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งได้รับค าชวนของ
หัวหน้าให้ไปช่วยงานจิตอาสาในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ปฏิเสธ
เนื่องจากตัวเขาเองก็มีความช่ืนชมงานจิตอาสาอยู่เป็นทุนเดิมเพียงแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดที่จะสนใจ
หรือลงมือท า 

Anticipation หมายถึง การคาดการณ์หรือการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลถึงปัญหาทีจ่ะ
เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นกลไกทางจิตที่มีทิศทางไปสู่เป้าประสงค์ (Goal-Directed) ท า
ให้มีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามความเป็นจริง มีวางแผนอย่างรอบคอบในการเผชิญกับสิ่งที่น่า
กลัว และผลที่ไม่ดีที่จะตามมา ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
ในช่วงวันหยุดยาว เขาจึงศึกษาเส้นทางหลักไปการเดินทางและมองหาเส้นทางส ารองเพื่อป้องกัน
ปัญหารถติดที่จะเกิดข้ึนและท าให้แผนการเที่ยวของเขาไม่เกิดความผิดพลาด เป็นต้น  

Apathetic Withdrawal หมายถึงการแสดงความรู้สึกเฉยเมยทางอารมณ์ เฉ่ือยชา หรือไม่
แสดงความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น หญิงคนหนึ่งถูกพยาบาลถามถึงความรู้สึกหลังจากที่เธอประสบ
อุบัติเหตุและสูญเสียสามีอันเป็นที่รักของเธอไป ปฏิกิริยาโต้ตอบของเธอคือนิ่งเฉยไม่ตอบค าถามและ
ไม่มีการแสดงความรู้สึกถึงความเสียใจ ไม่มีน้ าตาไหล เป็นต้น  

Asceticism หมายถึง การขจัดอารมณ์ที่น่าพึงพอใจออกไป ด้วยการพยายามบังคับ ตนเอง
ไม่ให้เป็นไปตามความอยากจนเกินขอบเขต มีส่วนของค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หญิงคนหนึ่งมีเพื่อนร่วมงานมาแอบชอบเธอและพยายามที่จะสานสัมพันธ์
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กับเธอให้มากข้ึน ซึ่งตัวเธอเองก็ชอบเช่นกัน แต่เมื่อเธอรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้ว ถึงเธอจะชอบและ
อยากสานสัมพันธ์เพียงใด เธอต้องบอกตัวเองทุกครั้งว่ามันผิด ไม่สมควรท า  

Autistic Fantasy หมายถึงการใช้การฝันกลางวัน (Day Dreaming) แทนการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นหรือแทนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นความเพ้อฝัน (Fantasy) ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลผูก
เรื่องข้ึนมาตามจินตนาการเพื่อสนองความต้องการของตน ความเพ้อฝัน และความฝันกลางวัน มักเป็น
ตัวแทนของความต้องการ หรือความปรารถนาที่ไม่ข้ึนอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง สิ่งนี้อาจก่อให้เกิด
ความสุข ความพอใจ ความช่ืนชม และลดความเครียดในชีวิตประจ าวัน และในบางโอกาสอาจน าไปสู่
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหมกมุ่นครุ่นคิดไปตามความเพ้อฝันจนเกินขอบเขตก็อาจ
ผลเสียได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น หญิงอ้วนคนหนึ่งชอบฝันกลางวันว่าสักวันเธอจะมีหุ่นที่ผอมเพรียว 
ท าให้เธอมีความสุขและเป็นแรงกระตุ้นให้เธออยากลดน้ าหนัก ชายคนหนึ่งชอบฝันกลางวันอยากเป็น
เศรษฐี แต่ไม่ยอมขยันท างานมากข้ึนหรือหารายได้เพิ่มและไม่ยอมเปิดทางที่จะให้ตนเองก้าวหน้า
ต่อไป  หญิงสาวนั่งฝันถึงความรักอันหวานช่ืน แต่ไม่ยอมควงกับชายหนุ่มคนไหนเลย เพราะแต่ละคน
ไม่ใช่ชายในอุดมคติของเธอ  

Blocking หมายถึง การที่บุคคลยับยั้งอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด โดยอัตโนมัติเมื่อ
ประสบกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด นอกจากนี้การ Blocking ยังอาจรวมถึงการยับยั้งความต้องการ
หรือแรงขับ กลไก Blocking มีลักษณะใกล้เคียงกับกลไก Repression แต่การ Blocking มีลักษณะ
เป็นการยับยั้งเพียงช่ัวคราว ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนิ่ง คิดอะไรไม่ออก และไม่ตอบสนองต่อ
บทสนทนาของแพทย์ไปช่ัวขณะ หลังจากทีได้ทราบผลวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 

Controlling หมายถึง การพยายามที่จะควบคุมเหตุการณ์รวมทั้งบุคคลหรืออย่างอื่นรอบตัว
ให้ได้ตลอดเวลาโดยมีจุดสนใจเพื่อลดความวิตกกังวลและแก้ความขัดแย้งภายใน ยกตัวอย่างเช่น แม่
คนหนึ่งอยากให้ลูกเรียนหมอ เธอจึงเข้ียวเข็นให้ลูกเรียนอย่างหนัก เรียนเสริมเมื่อมีเวลา เพราะเธอ
เคยมีความฝันว่าอยากเรียนหมอ แต่เธอสอบไม่ผ่าน  

Delusional Projection หมายถึงการเกิดความหลงผิดโดยโทษคนอื่น เป็นการไม่ยอมรับ
ความรู้สึกของตนเอง ใช้กลไกแบบโทษผู้อื่น (Projection) โดยจิตใจจะมองความรู้สึกหรือความ
ต้องการของตนเองว่ามาจากภายนอก เป็นอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่ง เช่น ชายคนหนึ่งชอบที่จะหยิบ
ของของคนอื่น ชอบลักขโมย เมื่อเขาโดนต ารวจจับ เขาจะบอกว่ามีคนบอกให้เขาท าแบบนั้น เขาไม่ได้
อยากท าแต่ที่ท าเพราะมีคนสั่ง หรือ ผู้ป่วยคิดว่าตนเองเป็นเทพเจ้ามีอ านาจวิเศษและตอนน้ีก าลังมีคน
ติดตามตัวเขาอยู่เพื่อที่จะอยากได้พลังนั้น  

Denial หมายถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริง เพราะการรับรู้ท าให้มีผลกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถยอมรับได้ เกิดความทุกข์ใจ จึงท าให้บุคคลนั้นไม่ยอมรับรู้สิ่งที่เกิด
ข้ึนกับตน การที่บุคคลจัดการกับความขัดแย้งทางอารมณ์หรือสิ่งที่ท าให้เกิดความเครียดทั้งภายในหรอื
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ภายนอก โดยการปฏิเสธที่จะรับรู้บางสิ่งที่ท าให้ปวดร้าวจากความจริงที่เกิดข้ึน และความรู้สึกส่วนตัว
ที่ไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ ค าว่า Psychotic Denial ใช้เมื่อการทดสอบความจริง (Reality Testing) ของ
บุคคลเสื่อมเสียอย่างมาก สิ่งที่ถูกปฏิเสธอาจเป็นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความจ า หรือการรับรู้ 
(Perception) ที่กระทบกระเทือนใจอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งปวดท้องอย่างแรง เมื่อไปตรวจ
แพทย์แจ้งว่าเขาเป็นมะเร็ง เขาไม่เช่ือและไม่ยอมปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์    

Devaluation หมายถึงการประเมินคุณค่าของตนเองหรือผู้อื่นต่ ากว่าความเป็นจริง พบใน
ผู้ป่วย Depression หรือ Paranoid Personality Disorder บุคคลที่ใช้กลไก Devaluation จะ
จัดการกับความขัดแย้งทางอารมณ์ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดทั้งภายนอกหรือภายในโดยการอ้าง
คุณสมบัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับตนเอง หรือผู้อื่นมากจนเกินไป เป็นกลไกทางจิตที่พบบ่อยใน Narcissistic 
และ Borderline Personality Disorder  ยกตัวอย่างเช่น เด็กนักเรียนคนหนึ่งอ่านหนังสือเพื่อจะ
สอบเข้าเรียนในคณะแพทย์ศาสตร์ แต่เขากลับมีความคิดว่าตนเองไม่สามารถสอบให้ติดได้อย่าง
แน่นอน เพราะเขายังอ่านหนังสือได้น้อยและความจ าไม่ได้ เป็นต้น  

Devaluation Self    มีความหมายเหมือน Devaluation เพียงแต่จ าแนกเจาะจงว่าเป็น
การท าให้คุณค่าต่อตนเองลดลง ยกตัวอย่างเช่น เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าตัวเองตัวด า หน้าตาไม่ดี เธอ
จึงไม่มั่นใจในตนเอง ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วรูปร่างหน้าตาของเธอไม่ได้แย่เหมือนที่เธอคิด เป็นต้น  

Devaluation Other   เช่นเดียวกับ Devaluation Self กล่าวคือมีความหมายเหมือน 
Devaluation เพียงแต่จ าแนกเจาะจงว่าเป็นการท าให้คุณค่าของผู้อื่นลดลง  ยกตัวอย่างเช่น 
เด็กผู้หญิงฝาแฝดคู่หนึ่ง แฝดพี่มักจะดูหมิ่นแฝดน้องว่าเรียนไม่เก่ง ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วแฝดน้องก็
ไม่ได้เรียนแย่เหมือนที่เธอคิด  

Displacement หมายถึงการเปลี่ยนหรือการย้ายอารมณ์ความรู้สึกหรือการตอบสนองที่ท า
ให้เกิดความไม่สบายใจต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยังบุคคลหรือสิ่งอื่นซึ่งคุกคามน้อยกว่าแทน 
ยกตัวอย่างเช่น คนงานคนหนึ่งเกิดความโกรธหัวหน้างานอย่างมาก แต่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมา 
พอกลับถึงบ้านก็แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดกับภรรยาและพวกลูก ๆ หรือ หญิงสาวที่ถูกสลัดรักจาก
คู่หมั้นกลับเปลี่ยนความรัก และความผูกพันไปยังชายหนุ่มคนอื่น  
  Dissociation เป็นกลไกที่ท าให้บุคคลมี ภาวะสติสัมปชัญญะ ความจ า ความคิด การรับรู้
เกี่ยวกับตนเอง และ การรับรู้สมภาพแวดล้อมเสียไป อาจก่อให้เกิดบุคลิกภาพใหม่โดยที่บุคลิกใหม่ไม่
ข้ึนกับบุคลิกภาพเดิม มักพบในผู้ป่วยโรคดิสโซสิเอทีฟ (Dissociative Disorder) 

Distortion หมายถึง การที่บุคคลบิดเบือนความจริง หรือเปลี่ยนแปลงความจริงจากโลก
ภายนอกเพื่อให้เข้ากับความต้องการหรือความรู้สึกภายในของตน รวมถึงการเช่ืออย่างฝังลึกโดยขาด
เหตุผล จนเกิดอาการประสาทหลอนและอาการหลงผิด เช่น หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งถูกแฟนบอกเลิก
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และย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แต่ท าใจไม่ได้ เมื่อมีคนถามถึงแฟน หญิงสาวจะบอกว่ายังรักกันดีแค่ตอนนี้
แฟนไปท างานต่างจังหวัด  

Externalization เป็นกลไกทางจิตที่มาจากจิตไร้ส านึกซึ่งเป็นกลไกที่บุคคลจะปลดปล่อย
ความคิด อารมณ์ และ ความรู้สึกภายในของตนออกมา โดยบุคคลจะไม่รับรู้ว่า ความคิด อารมณ์ และ 
ความรู้สึกดังกล่าวเป็นของตน แต่บุคคลจะฉายภาพ (Projection) ความคิด อารมณ์ และ ความรู้สึก
ดังกล่าวไปสู่บุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีลักษณะนิสัยชอบต าหนิอาจจะมองบุคคลอื่นเป็นคนที่
ชอบต าหนิบุคคลอื่นในขณะที่มองตนเองเป็นคนไร้ที่ติ  

Fantasy หมายถึง ความเพ้อฝันซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลสร้างเรื่องข้ึนมาตามจินตนาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ความเพ้อฝัน (Fantasy) และความฝันกลางวัน (Day Dream) 
มักเป็นตัวแทนของความต้องการหรือความปรารถนาที่ไม่ข้ึนอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง (Reality 
Principle) อาจก่อเกิดความสุข ความพอใจ ความช่ืนชม และลดความเครียดในชีวิตประจ าวัน หรือใน
บางครั้งอาจน า ไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ อย่างไรก็ตามถ้าหากหมกมุ่นครุ่นคิดไป ตามความเพ้อฝัน
จนเกินขอบเขตก็อาจเกิดผลเสียได้ เข้าท านอง “สร้างวิมานในอากาศ”   

Hypochondriasis  หมายถึง การเปลี่ยนสภาพแรงกดดันไปเป็นอาการทางร่างกายชนิด
ต่าง ๆ รวมทั้งความเจ็บป่วย  มีความคิด หมกมุ่นอยู่กับความเจ็บป่วยทางร่างกาย  กลัวว่าจะเป็นโรค
ร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการการรักษา เพื่อหลีกเลี่ยงและถดถอยจากปัญหาโดยไม่ต้อง
รับผิดชอบและไม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่แท้จริง ยกตัวอย่างเช่น เด็กชายคนหนึ่งรู้สึกกดดันและไม่
ปลอดภัยเป็นอย่างมากขณะอยู่ที่โรงเรียนแต่ต้องไปโรงเรียนทุก ๆ วัน เมื่อเวลาผ่านไปความกดดันที่
สะสมมาเริ่มเปลี่ยนสภาพแรงกดดันไปเป็นอาการทางร่างกาย เด็กชายเริ่มป่วยบ่อย บอกกับมารดา
ตลอดว่าตนไม่ค่อยสบาย มีอาการต่าง ๆ มากมาย เรียกร้องที่จะไปพบแพทย์ตลอดเวลาซึ่งเด็กผู้ชาย
คนดังกล่าวไม่ได้แกล้งท าแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้กลไก Hypochondriasis โดยไม่รู้ตัว  
  Help-rejecting Complaining หมายถึง การพร่ าบ่นหรือขอความช่วยเหลือซ้ า ๆ โดยที่
บุคคลจะบิดเบือนความรู้สึกที่แท้จริง แสดงการต่อต้าน แสดงความไม่พอใจ หรือต าหนิผู้อื่น จากนั้น
จึงปฏิเสธค าแนะน าหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นเสนอให้ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานบริษัทคนหนึ่ง มี
เอกสารวางอยู่บนโต๊ะแบบไม่เป็นระเบียบเต็มโต๊ะ ในทุกวัน ๆ เธอจะบ่นว่างานของเธอเยอะ เธอไม่
สามารถท าคนเดียวให้เสร็จได้ แต่เมื่อมีเพื่อนร่วมงานเสนอตัวจะช่วยเธอและแนะน าให้เธอจัด
ความส าคัญของงาน เธอกลับปฏิเสธความช่วยเหลือและค าแนะน าเหล่าน้ัน เป็นต้น  

Humor เป็นการแสดงอารมณ์ขันโดยเบี่ยงปัญหาให้เป็นเรื่องข าขันแทน การใช้อารมณ์ที่
ตลกขบขันเป็นการกระท าเพื่อแสดงความรู้สึกหรือความคิดออกมาซึ่งบุคคลที่ใช้กลไก Humor ก็ไม่
รู้สึกกังวลกับปัญหาจริงๆ  
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Idealization เป็นกลไกที่บุคคลใช้จัดการกับความขัดแย้งทางอารมณ์ หรือสิ่งที่ท าให้เกิด
ความเครียดทั้งภายนอกหรือภายในโดยการอ้างคุณสมบัติที่ดีงามเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นมาก
จนเกินไป เช่นการคิดไปเองว่าผู้อื่นมีท่าทีด้านบวกหรือท าดีต่อตนเองมากผิดปกติ Idealization เป็น
กลไกที่มักพบใน Narcissistic และ Borderline Personality Disorders 

Identification หมายถึงการเลียนแบบผู้อื่นโดยการเลียนแบบบุคลิกลักษณะ ลักษณะ
ท่าทาง รวมทั้งเอกลักษณ์ (Identity) อื่น ๆ ของบุคคลอื่นนอกจากนี้การเลียนแบบค่านิยม หรือเจต
คติก็ถือเป็น identification ได้ เช่นนักเรียนชายบอกคุณพ่อให้ซื้อโทรศัพท์เหมือนกับที่เพื่อนคนอื่น ๆ 
นิยมใช้กัน  

Incorporation เป็นกลไกทางจิตแบบดั้งเดิมชนิดหนึ่งหมายถึง การรับรู้ว่าตนเองรวมกัน
เป็นหนึ่งกับบุคคลที่รักหรือสิ่งของที่รักผ่านการสัมผัสทางร่างกาย กลไก Incorporation เป็นกลไกที่
เกิดในพัฒนาการข้ันที่ 1 ข้ันแสวงหาความสุขจากอวัยวะปาก (Oral Stage) ของพัฒนาการความ
ต้องการทางเพศและบุคลิกภาพ (Psychosexual Stages of Personality Development) โดย
ทารกที่ดูดนมแม่จะรู้สึกว่าเต้านมของแม่เป็นร่างกายทั้งหมดของแม่ ในขณะที่ตนดูดนมแม่นั้นทารกจะ
รู้สึกว่าแม่ก าลังเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเอง กลไก Incorporation ถือเป็นกลไกพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่
กลไก identification และ การโทษตนเอง (Introjection) 
  Inhibition หรือ Aim Inhibition เป็นการจัดการกับสัญชาตญาณความต้องการที่มี
ข้อจ ากัดให้เหมาะสมและใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งต้องการเป็นแฟน
กับหญิงสาวที่เป็นนางแบบ เมื่อเวลาผ่านไปชายคนน้ันเริ่มพบว่าตนเองคงไม่สามารถท าตามดังที่หวัง
จึงตัดสินใจเลือกคงสถานะความสัมพันธ์แบบเพื่อน อีกหนึ่งตัวอย่างที่พบในชีวิตจริงบ่อย ๆ ได้แก่ 
นักศึกษาที่อยากจะเป็นแพทย์ตัดสินใจที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์เนื่องศักยภาพของตนมีจ ากัด  

Intellectualization มีการใช้ความคิดแบบนามธรรมหรือความคิดในเชิงปรัชญาเพื่อลด
ความรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่ลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหาหรือดูความเป็นจริง 

Introjection หมายถึง การรับเอาภาพหรือความคิดความรู้สึกหรือลักษณะของบุคคลอื่น
จากภายนอกเข้ามาไว้ในตัวเอง เช่น แทนที่จะแสดงความโกรธต่อคนอื่นกลับรับเอาความรู้สึกก้าวร้าว
ที่ไม่ดีมาไว้ในตัวเอง หรือการรับเอาความรู้สึกผิดจากคนอื่นเข้าสู่ตนเป็นการโทษตัวเอง เป็นต้น  

Isolation หมายถึง การที่บุคคลมีบุคลิกภาพแบบแบ่งแยกตนเองออกจากสังคม หลบเลี่ยง
หรืออาจเป็นการแบ่งส่วนประกอบทางอารมณ์ออกจากความคิด การแยกความรู้สึกออกจากเรื่องราว
ส าคัญท าให้กดความรู้สึกหรือความคิดที่เข้ามารบกวนจิตใจ เช่น หญิงสาวขายบริการในสถานบริการ
ต้องรับแขก ต้องเผชิญกับความรู้สึกทางลบมากมายจนในขณะที่ท างานรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นร่างที่ไร้
วิญญาณ กล่าวคือ สาวบริการได้แยกอารมณ์ ความรู้สึก และ ความคิด ออกไปยึดติดกับสถานการณ์
อื่น ๆ ในจิตนาการไปแล้ว 
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Isolation of Affect ความหมายเดียวกับ Isolation คือเป็นกลไกที่บุคคลใช้วิธีการ
แบ่งแยกส่วนประกอบทางอารมณ์ (Emotional Components) หรืออารมณ์ ออกจากความคิด หรือ
แยกความคิดออกจากอารมณ์ ท าให้กดเก็บความคิดหรือความรู้สึกที่มารบกวนจิตใจได้ เช่น สัปเหร่อ
จัดการศพโดยไม่มีความคิดเกี่ยวกับความตายหรือความกลัวเข้ามารบกวนเลย Isolation of Affect 
เป็นกลไกทางจิตที่พบบ่อยในโรคประสาทชนิดย้ าคิดย้ าท า  

Omnipotence เป็นกลไกที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกหรือมีการกระท าว่าตนมีอ านาจหรือมี
ความสามารถพิเศษเหนือผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งเข้าแข่งขันกีฬาโดยไม่มีความกดดันใด ๆ 
เนื่องจากมีความคิดว่าตนเองเก่งกว่าบุคคลอื่น ๆ และการเอาชนะบุคคลอื่นเป็นเรื่องง่าย ๆ  

Passive Aggression หรือ Passive Aggressive หมายถึงการที่บุคคลจัดการกับความ
ขัดแย้งทางอารมณ์หรือสิ่งที่ท าให้เกิดความเครียดทั้งภายในและภายนอก โดยแสดงท่าทียอมผ่อนปรน
เพื่อปิดบังความรู้สึกต่อต้าน ขุ่นเคือง ความโกรธ ความไม่พอใจ ความอาฆาต หรือไม่เป็นมิตรเอาไว้ใน
ใจ แต่เมื่อดูภายนอกจะแสดงลักษณะของการยินยอมหรือการเช่ือฟัง กลไกทางจิตชนิดนี้มักเกิดข้ึน
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องส าหรับการกระท าที่เป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งใคร ยกตัวอย่าง
เช่น  ชายหนุ่มคนหนึ่งพูดกับเพื่อนที่ เอาเสื้อผ้ามาฝากไว้ว่า “เสียใจด้วยเพื่อน เพิ่งบริจาคเสื้อผ้า
ทั้งหมดให้กับมูลนิธิช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ไปเมื่อสองวันก่อน คิดว่านายคงไม่ต้องการอีกแล้ว” หรือ
ผู้ป่วยที่ไม่พอใจหรือมีความต้านทาน (Resistance) ต่อผู้รักษา พูดจากับผู้รักษาดีแต่มักมาช้ากว่าเวลา
ที่นัดไว้เป็นเวลานานอยู่บ่อยๆ เป็นต้น  

Projection หมายถึง การโยนความผิดให้ผู้อื่นหรือโทษผู้อื่นแทน เป็นการซัดทอดความคิด 
ความรู้สึก หรือแรงขับที่ไม่น่าพึงปรารถนาไปให้ผู้อื่น เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นผิด ถ้าใช้บ่อย ๆ อาจ
เป็น Delusional Disorder เช่นเดียวกับ Denial เป็นกลไกทางจิตที่มักพบในโรคจิต แต่ก็อาจพบได้
ในโรคประสาท และบุคลิกภาพแปรปรวน เป็นกลไกทางจิตที่ก่อให้เกิดอาการหลงผิด และประสาท
หลอน และถ้าใช้มากจนเกินขอบเขตของความเป็นจริง มักเกิดอาการระแวง ซึ่งพบได้ใน Delusional 
Disorders และ Paranoid Schizophrenia โดยทั่วไปการซัดทอดความรู้สึกที่ตนเองยอมรับไม่ได้ไป
ยังผู้อื่น เช่น อคติ ความระแวง ความไม่ไว้วางใจ ความระแวดระวัง ภยันตรายจากภายนอก และ
ความไม่ยุติธรรม รวมทั้งแรงขับทางเพศ กลไกการโทษผู้อื่น (Projection) มีความสัมพันธ์กับกลไกการ
โทษตนเอง (Introjections) ในลักษณะที่ว่า สิ่งที่ถูกซัดทอดไปนั้น มักจะสะท้อนกลับและมีการรับเอา
เข้ามาไว้ในตัวโดยกลไกการก าหนดรู้ภายใน (Internalization) ในระดับที่สูงกว่า Projection อาจ
แสดงออกมาในรูปของการตีความหมายแรงขับ เจตคติ ความรู้สึกหรือเจตนารมณ์ ของผู้อื่น ในเชิงลบ  
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Projective Identification เป็นการโยนความผิดให้ผู้อื่นหรือโทษผู้อื่นแทน ต่างกับ 
projection เนื่องจากบุคคลยังคงตระหนักรู้ความรู้สึกหรือรู้ถึง Impulse ของตน แต่ไม่ยอมรับมัน
เพื่อจะได้โยนความผิดให้กับผู้อื่นได้  

Pseudo-Altruism หมายถึงการเสียสละแบบปลอม ๆ ไม่จริงใจ ยกตัวอย่างเช่น บน 
รถไฟฟ้า BTS ชายคนหนึ่งจ าเป็นต้องลุกจากที่นั่งเพื่อเสียสละให้คุณยายที่มีอายุมากนั่งแทน ซึ่งใจจริง
แล้วไม่ได้อยากจะท าแบบนั้นเลย  

Psychotic Denial เป็นการปฏิเสธความจริงและไม่อยู่กับความเป็นจริง แต่จะสร้าง
จินตนาการหรือความหลงผิดมาแทนที่ความเป็นจริงที่ตนไม่ยอมรับแทน ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐีคน
หนึ่งสูญเสียบุตรชายจากอุบัติเหตุ เศรษฐีคนดังกล่าวไม่สามารถยอมรับความจริงได้จึงหลอกตนเองว่า 
ลูกชายของตนได้ไปท างานที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาอยู่กับเขาได้ จนในที่สุดความคิดนั้นก็ฝังลึก 
จากการหลอกตัวเองก็กลายเป็นอาการหลงผิด  

Psychotic Distortion เป็นกลไกที่บุคคลจะบิดเบือนความเป็นจริงให้เหมาะกับความรู้สึก
ในจิตใจของตนทั้งในรูปของความหลงผิด จินตนาการ หรือประสาทหลอน เพื่อให้มีความสุขต่อไปกับ
ความรู้สึกของตน เช่น ชายคนหนึ่งโกหกจนเป็นนิสัย และบิดเบือนความเป็นจริงว่า “ทุกคนในโลกนี้ก็
โกหกกันทุกวันและโลกนี้เป็นโลกแก่การโกหก” เพื่อให้ตนเองรู้สึกว่าพฤติกรรมการโกหกของตนเองไม่
เป็นปัญหา  

Rationalization ปกปิดการกระท าหรือความรู้สึกแท้จริงซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งด้วยการ
หาเหตุผลที่ตนรู้สึกว่าดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมแทนเหตุผลที่แท้จริงของพฤติกรรมบางอย่าง
เพื่อให้ตนรู้สึกดี บางกรณีการกระท าดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนไว้ไม่ให้รู้สึกเสีย
หน้าหรืออับอายคนอื่น การหาเหตุผลเข้าข้างตนมีจุดประสงค์อยู่สองอย่าง คือ 1. ช่วยลดความผิดหวัง
เมื่อบุคคลไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และ 2. เป็นเหตุผลในการรองรับพฤติกรรมของบุคคล
โดยใช้วิธีการการอ้างเหตุผลที่ดี (Good Reason) แทนที่จะเป็นเหตุผลที่แท้จริง (True Reason)  

Reaction formation เป็นการแสดงพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกในทางตรงกันข้ามโดย
สิ้นเชิงกับแรงขับที่อยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ เนื่องจากแรงขับหรือพลังผลักดันอาจไม่เป็นที่ยอมรับ
โดยตนเองหรือผู้อื่น เช่น หญิงคนหนึ่งหนึ่งมีความรู้สึกดีทางเพศกับเพื่อนร่วมงานแต่พอพบชายคนน้ีที
ไรกลับพยายามเลี่ยงที่จะพูดคุยด้วย กลไก Reaction Formation เป็นไกทางจิตที่พบบ่อยในโรค
ประสาทชนิดย้ าคิดย้ าท า 

Regression หมายถึงการถดถอยหรือการถอยกลับของอีโก้ (Ego) ไปสู่ระยะเริ่มต้นหรือ
ระยะแรก ๆ ของพัฒนาการความต้องการทางเพศและบุคลิกภาพ (Psychosexual Stages of 
Personality Development) เมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือความคับข้องใจ โดยทั่วไปการ
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ถดถอยมักจะด าเนินกลับไปสู่จุดชะงักงันของพัฒนาการบุคลิกภาพ เช่น พนักงานบริษัทคนหนึ่งเครียด
มากจนนอนฉ่ีรดที่นอนตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากถูกกดดันให้ลาออก  

Repression เป็นการกดเก็บความรู้สึก ท าให้ลืมแต่จะลืมเฉพาะเรื่องที่มากระทบจิตใจ 
เป็นไปโดยการท างานของจิตไรส านึก (Unconscious) ท าให้บุคคลไม่รู้สึกตัว เช่น ชายคนหนึ่งลืมว่า
เคยถูกเพื่อนแกล้งดึงกางเกงหน้าห้องเรียน  

Schizoid Fantasy หมายถึง การโน้มเอียงที่จะใช้ความเพ้อฝันหรือใช้จินตนาการ และถอย
หนีไปสู่โลกของจินตนาการของตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อขจัดความขัดแย้งและสนองความพึงพอใจ
บางอย่างโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น แม่คนหนึ่งสูญเสียลูกเพราะเธอสุขภาพไม่ดี
ทารกตายต้ังแต่อยู่ในครรภ์ เธอเสียใจมากปิดตัวอยู่คนเดียวและพูดคุยกับตุ๊กตาตลอดเวลาเพราะเธอ
คิดว่าตุ๊กตาคือลูกของเธอ  

Self-Assertion ให้ความมั่นใจตนเองว่าเหตุการณ์ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดและตนสามารถแก้ไข
ได้โดยบุคคลจะแสดงความรู้สึกและความคิดอย่างตรงไปตรงมา ยกตัวอย่างเช่น เลขาคนหนึ่งท าแฟ้ม
งานของหัวหน้าหายแต่เลขาคนน้ันก็ไม่วิตกกังวลจนเกินไปและอีกยังสารภาพกับหัวหน้าไปตามจริง
โดยไม่โกหก อีกทั้งเลขาคนน้ันยังมั่นใจว่าตนเองจะรับผิดชอบปัญหาที่เกิดได้  

Self-Observation เป็นการสังเกตตนเองหรือสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างรอบคอบ พิจารณาปัญหา
อย่างละเอียดเพื่อหาทางแก้ไข และการตอบสนองอย่างเหมาะสม เช่น พนักงานคนหนึ่งถูกหัวหน้าสั่ง
พักงานโดยไม่ช้ีแจงรายละเอียด แทนที่จะตีโพยตีพายพนังงานคนดังกล่าวกลับตั้งสติและพยายาม
ทบทวนตนเองว่าท าอะไรผิดพลาด  
 Sexualization เป็นกลไกที่เปลี่ยนประสบการณ์ที่เจ็บปวดหรือน่าหวาดกลัวไปเป็นสิ่ง
กระตุ้นเร้าให้ เกิดความพึงพอใจทางเพศ ความรู้สึ กกลัวที่จะถูกทอดทิ้ งหรือท าร้ายมักเป็น
ประสบการณ์ที่กลไกนี้มักน ามาเปลี่ยนเป็นความพึงพอใจทางเพศ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีรสนิยม
ทางเพศแบบ Sadism และ Masochism  

Somatization หมายถึง การที่ความขัดแย้งทางจิตใจถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอาการทาง
ร่างกาย ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบประสาท Sympathetic และ Parasympathetic System เป็นกลไก
ทางจิตที่ส าคัญส าหรับโรคจิตสรีระแปรปรวน (Psycho physiologic Disorders) หรือ โรคกายเหตุ
จิต (Psychosomatic Disorders) เช่น คนที่ชอบแข่งขันกับคนอื่น และพยายามเก็บกดความรู้สึก
โกรธเอาไว้ ต่อมาอาจเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ หรือนักเรียนหญิงคนหนึ่งจะมีอาการปวดท้องทุก
ครั้ง เมื่อจะต้องเริ่มต้นบทสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติ ความขัดแย้งทางจิตใจดังกล่าวมักจะ
แสดงออกด้วยอาการทางกายมากกว่าจิตใจ  
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Splitting of Self-Image หรือ Image of Others คือ การที่บุคคลไม่สามารถมองข้อดี
หรือข้อเสียของตนเองหรือผู้อื่นในภาพรวมได้ โดยจะมองไปในทางสุดโต่ง ไม่ดีก็ร้าย สัมพันธภาพที่
เกี่ยวกับความรักจะถูกแยกออกจากส่วนที่เกี่ยวกับความเกลียด เมื่อเกิดความรู้สึกทางบวก ความรู้สึก
เชิงลบจะถูกขจัดออกไป กล่าวคือ จะมีการแบ่งอย่างสุดโต่งออกเป็นดีหมด และเลวหมด และไม่มีการ
ยอมรับสัมพันธภาพแบบสองฝักสองฝ่าย (Ambivalent Relationship) หรือแบบที่มีดีและไม่ดีของ
ตนเองและผู้อื่นคละกัน เช่น เมื่อคนเราผิดหวังหรือ ไม่ได้รับการยอมรับจากอีกคนหนึ่งเราจะมองคนๆ 
นี้ว่าไม่ดีโดยไม่ค านึงถึงส่วนที่ดีของเขาบ้าง ไม่สามารถรวมเอาส่วนที่ดี กับส่วนที่ไม่ดีไว้ในคน ๆ 
เดียวกันได้ ตัวอย่างของการใช้กลไก Splitting of Self-Image หรือ Image of Others เห็นได้ชัดใน
การท าครอบครัวบ าบัด เมื่อสัมพันธภาพระหว่างคนสองคนถึงจุดเดือด วุ่นวาย และก่อให้เกิดปัญหา 
ต่างฝ่ายต่างก็พูดแต่ความเลวร้ายต่างจากการคบกันในช่วงแรกๆ  

Sublimation คือการหาทางระบายแรงขับสัญชาตญาณ ( Instinctual Drives) ไปสู่
กิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสังคมกล่าว คือ เปลี่ยนความรู้สึกไม่ดีหรือไม่ถูกต้องไปเป็น
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เช่น บุคคลที่มีแรงขับความก้าวร้าวผันตนเองสู่การเป็นนักมวยมมืออาชีพ 
เพื่อแสดงพฤติกรรมความรุนแรงได้โดยที่สังคมยอมรับ กลไก Sublimation เป็นไกทางจิตที่มี
ประสิทธิภาพและก่อให้บุคคลประสบความส าเร็จ มักพบได้ในบุคคลที่บรรลุวุฒิภาวะแล้ว  

Suppression หรือ การกดระงับ เป็นการหลีกเลี่ยงที่จะคิดเกี่ยวกับปัญหา ความรู้สึก หรือ
การรับรู้ที่รบกวนจิตใจ เป็นการท างานในระดับจิตส านึกซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเก็บกดต่างกัน
ที่ว่า การกดระงับเป็นการพยายามลืมที่กระบวนการของจิตส านึกและเกิดข้ึนโดยตั้งใจ การกดระงับ
อาจน าไปสู่การเก็บกดได้ เช่น ชายคนหนึ่งคิดถึงการลาพักร้อนหยุดยาวในวันถัดไปจนไม่เป็นอัน
ท างานต่อไป เลยข่มใจเลิกคิดเรื่องการลาพักร้อนจนกระทั่งเลิกงาน  

Symbolization หมายถึง การใช้วัตถุสิ่งของหรือการกระท าบางอย่างเป็นสัญลักษณ์แทนสิง่
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของตนเองหรือสังคม สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์มักจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากล เช่น งู ปืน 
ปากกา เป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย เป็นต้น  

Undoing หมายถึง การพยายามลบล้างแรงผลัก (Impulse) แก้ไข หรือชดเชยความคิด 
ความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยการกระท าที่มีความหมายในเรื่องนั้น เพื่อลบล้างการกระท าเดิมซึ่งไม่เป็นที่
ยอมรับโดยตนเองหรือสังคม กลไก Undoing มีลักษณะและส่วนใกล้เคียงกับ กลไกการกระท าที่
ตรงกันข้าม (Reaction Formation) เช่น ชายคนหนึ่งถูกเพื่อนขอร้องให้เขียนค าแนะน าเพื่อไปสมัคร
งาน แต่เขาเขียนไม่ดี เลยท าให้เพื่อนไม่ได้งาน ต่อมาเขาไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้ที่บ้านพร้อมด้วยของขวัญ
หลายอย่างแทน กลไก Undoing เป็นกลไกทางจิตที่ส าคัญอย่างหนึ่งในโรคประสาทชนิดย ้าคิดย ้าท า 
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Withdrawal หมายถึง การถอยหนีเพื่อลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด โดย
การหลีกหนีออกจากสถานการณ์ ตัวบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว กลไก 
Withdrawal มักก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเนื่องจากบุคคลจะไม่สามารถแก้ไขหรือเผชิญหน้ากับ
ปัญหา และถ้าบุคคลน ากลไก Withdrawal มาใช้บ่อยจะกลายเป็น คนไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบพูดคุย 
และไม่สามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงก่อให้เกิดอาการทางจิตได้ เช่น เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งขอ
ผู้ปกครองย้ายโรงเรียนเพราะเข้ากับเพื่อนไม่ได้  
 
แบบประเมินกลไกทางจิต 

โดยทั่วไปเมื่อบุคคลเผชิญหน้ากับปัญหา กระบวนการท างานของกลไกทางจิตจะเริ่มท างาน
เพื่อลดความวิตกกังวล แม้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเกิดในระดับจิตไร้ส านึกและเกิดข้ึนโดยที่บุคคลไม่
รู้ตัว แต่กลไกทางจิตก็สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนั้นจึงมีการสร้างเครื่องมือเพื่อ
ช่วยในการค้นหารูปแบบการใช้กลไกทางจิตของบุคคล  

โดยในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงแบบวัดเดอะ ดีเฟนซ์ สไตล์ เควสช่ันแนร์ 60 ฉบับภาษาไทย 
(The Defense Style Questionnaire 60 Thai Version) ซึ่งพัฒนาโดย พิชญา นาวีระ (2557)  

 เดอะดีเฟนซ์ สไตล์ เควสช่ันแนร์ 60 ฉบับภาษาไทย เป็นแบบประเมินที่สร้างข้ึนมาเพื่อใช้
ประเมิน ตรวจสอบ และค้นหาการใช้กลไกทางจิตของบุคคล ได้รับความนิยม และแปลหลายภาษา ซึ่ง
เป็นแบบรายงานตนเอง พัฒนาโดย ไทจีเซ็นและคณะ (Thygesen et al., 2008) ได้รับการตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นและความเที่ยงของเครื่องมือ โดยฉบับภาษาไทยได้รับการพัฒนาโดย พิชญา นาวีระ 
(2557)  DSQ-60 ประกอบไปด้วย กลไกทางจิตจ านวน 30 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีข้อค าถาม 2 
ค าถาม รวมเป็น 60 ข้อค าถาม แต่ละข้อมีระดับคะแนน 1-9 จาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง   แบบประเมินการใช้กลไกทางจิตฉบับนี้ประกอบด้วยกลไกทางจิตทั้งหมด 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย (1) กลไกทางจิตแบบ Image Distorting Defense ซึ่งมีกลไกทางจิต 10 รูปแบบ (2) 
กลไกทางจิตแบบ Affect Regulating Defense มีกลไกทางจิต 11 รูปแบบ และ (3) กลไกทางจิตแบบ 
Adaptive Defense มีกลไกทางจิต 9 รูปแบบ รวมทั้งหมดเป็น 30 รูปแบบ (Thygesen et al., 2008 
อ้างถึงใน พิชญา นาวีระ, 2557, น. 28) ดังตารางที่ 1 และ สามารถดูคะแนนการใช้กลไกทางจิต
รูปแบบไหนมากที่สุด (Defense Score) ได้จากค่าเฉลี่ยของข้อค าถาม และการดูว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ใช้กลไกทางจิตกลุ่มไหนมากที่สุด (Style Score) สามารถดูได้จากค่าเฉลี่ยของรูปแบบกลไกทางจิตที่
ตอบ (Bond et al., 1983; Bond et al., 1989; Petraglia et al., 2009; Trijsburg et al., 2000; 
Thygesen et al. อ้างถึงใน พิชญา นาวีระ, 2557, น. 32-33) 
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ตารางที่ 1 รูปแบบกลไกทางจิตของแบบประเมิน DSQ-60  
 กลุ่ม รูปแบบ 
Factor 1 
Image distorting 
defense 

1. Displacement 
2. undoing 
3. acting-out  
4. passive-aggression  
5. help-rejecting 

complaining 

6. projective 
identification 

7. splitting self 
8. splitting other 
9. projection  
10. idealization 

Factor 2 
affect regulating 
defense 

1. isolation 

2. dissociation 

3. affiliation 

4. intellectualization 

5. suppression  

6. fantasy 

7. devaluation self 

8. devaluation other 

9. denial 

10. withdrawal 

11. repression 

Factor 3 
adaptive defense 

1. rationalization 
2. humor 
3. anticipation 
4. self-assertion 
5. omnipotence 

6. sublimation 
7. altruism  
8. self-observation  
9. reaction formation 

หมายเหต.ุ จาก “การศึกษาคุณสมบัติการวัดของ เดอะ ดีเฟนซ์ สไตล์ เควสช่ันแนร์ 60 ฉบับภาษาไทย” 
โดย พิชญา นาวีระ, 2557, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.  
 
สรุปสาระส าคัญ 

กลไกทางจิต (Defense Mechanism) เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากการศึกษาของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ 
กลไกทางจิตเป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการป้องกันตนเองจากความขัดแย้งภายในจิตใจ ลด
ความเครียด ความวิตกกังวล และความคับข้องใจ ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัว ปกป้องตนเองจาก
ความรู้สึกถูกคุกคามต่าง ๆ โดยกลไกทางมีคุณสมบัติส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) เป็นวิธีจัดการความ
ขัดแย้งของความคิดและอารมณ์ 2) เกิดข้ึนอยู่ในระดับจิตไร้ส านึก 3) กลไกทางจิตแต่ละแบบมี
เอกลักษณ์ของตนเองชัดเจน 4) การใช้กลไกทางจิตเปลี่ยนแปลงได้ และ 5) กลไกทางจิตมีทั้งแบบปรับตัว
และแบบที่ท าให้เกิดพยาธิวิทยา  
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ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางจิตช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจรูปแบบการปรับตัวของผู้ป่วย ช่วยให้
การรักษาจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยชนิดของกลไกลการปรับตัวนั้นมีหลายชนิด ในปัจจุบันพบกลไก
ทางจิตมากกว่า 50 รูปแบบ แต่ละแบบมีลักษณะของตนเอง จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้จัดประเภทของ
รูปแบบกลไกทางจิต เช่น ไทจีเซ็นและคณะ (Thygesen et al., 2008) ได้จัดรูปแบบกลไกทางจิตไว้ 3 
กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลไกทางจิตแบบ Image Distorting Defense 2) กลไกทางจิตแบบ Affect 
Regulating Defense และ 3) กลไกทางจิตแบบ Adaptive Defense ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินการใช้กลไกทางจิตคือ แบบวัดเดอะ ดีเฟนซ์ สไตล์ เควสช่ันแนร์ 60 ซึ่งพัฒนาโดยไทจีเซ็นและ
คณะ (Thygesen et al., 2008) ในส่วนของ แบบวัดเดอะ ดีเฟนซ์ สไตล์ เควสช่ันแนร์ 60 ฉบับภาษาไทย
ได้รับการตรวจสอบความเช่ือมั่นและความเที่ยงของเครื่องมือโดย พิชญา นาวีระ (2557)   
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ค าช้ีแจงส าหรบัผู้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตพีิมพ์ในวารสารจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 
 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายละเอียดมีดังนี้ 
1.  ลักษณะบทความท่ีตีพิมพ์ 
 1.1  บทความทางวิชาการ/บทความทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
 1.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
 1.3  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
2.  ส่วนประกอบของบทความ 
 2.1  บทความทางวิชาการ 

 ความยาวเรื่องละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
 2.1.1  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.1.2  ช่ือผู้แต่ง 
 2.1.3  สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด 
 2.1.4  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.1.5  บทน า  เนื้อเรื่องและสรุปสาระส าคัญ 
 2.1.6  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ  APA7) 

 2.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ 
 ความยาวเรื่องละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
 2.2.1  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.2.2  ช่ือผู้แต่ง 
 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)  นิยามศัพท์ 
 4)  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 5)  ระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบด้วย 

-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
-  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 6)  ผลการวิจัย 
-  บทสรุป 
-  ข้อเสนอแนะ  
 7)  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA7) 
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2.3  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
2.3.1 ช่ือหนังสือ 
2.3.2 ช่ือผู้เขียน/ผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์ 
2.3.3 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์/จ านวนหน้า 
2.3.4 การน าเสนอบทวิจารณ์ควรมี 

- ส่วนน า ส่วนเนื้อหา ส่วนสรปุ 
2.3.5 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบท 

- สรุปและวิจารณ์แยกแตล่ะบทหรือแต่ละบทความ 
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 ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  ตัวหนาขนาด 20  
 3.4.2 ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  ตัวหนาขนาด 20  
 3.4.3 ช่ือผู้เขียน  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 
5.  เง่ือนไขการตีพิมพ์บทความ 

5.1 ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5.2 ผู้ส่งบทความต้องช าระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ 

ช่ือบัญชี นายไพบูลย์  เทวรักษ์  เพื่อศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการท างาน  เลขที่บัญชี 
095-2-91061-2 และแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งบทความ 
- ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทความละ 4,000 บาท 
- ส าหรับบุคลากร มกบ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.3 เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
5.4 เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) ของวารสาร  

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

http://journal.psy.kbu.ac.th/
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นโยบายการพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

 
1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามีรูปแบบการน าเสนอเป็นไป

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

3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแต่อย่างใด 

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

5. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
จะต้องได้รับการประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

6. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด) นับจากวันที่ได้รับทราบ
ผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด 
บรรณาธิการจ าน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้เขียนจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการ
ทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 
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กระบวนการพิจารณาบทความของวารสารจติวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
 

สมัครสมาชิก และ  
 

 

รับบทความ 
 

1 วัน 
ส่งบทความ 

  

   

 

   
       

   

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
รูปแบบการพิมพ์ 

 

3 วัน 

   

 

   
 

 

       

  
กองบรรณาธิการพิจารณา 

 
7 วัน 

    
 

  

 
 

 

 

  
       
 

 

 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 
คนพิจารณาบทความ 

 

30 วัน 

   

 

   
       

   
สรุปผลการพิจารณา 

 
5 วัน 

    

   

 

  

   
       

   
ผู้เขียนปรับแก้ไข 

 
15 วัน 

          

ตรวจสอบการแก้ไข  

   
3 วัน 

    

   เผยแพร่บทความ    

    

1 วัน 
 

       
 

 
 

รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 65 วัน      3 วัน 

 

ไม่ผ่าน 
 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
 

ผ่าน 

ผ่าน 
 

ผ่าน 

แจ้งผูเ้ขียน 
 

แจ้งผูเ้ขียน 
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