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➢ รูปแบบกลุ่มบ ำบัดประสิทธิผลทำงอำรมณ์เพื่อเสริมสร้ำงจิตปรีชำญำณของนักเรียนอำชีวศึกษำวัยรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหำนคร 
 

➢ ภำวะสุขภำพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนิสิตชั้นปทีี่ 1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

➢ ผลของกำรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทำงจิตวิทยำกำรปรึกษำแบบผสมผสำนเป็นฐำนเพื่อเสริมสร้ำงควำม
ทนทำนทำงจิตใจของนักศึกษำ 

 

➢ สหสัมพันธ์ของกำรพนัน เกม และ ปัญหำสุขภำพจิตชุมชน 
 

➢ กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ทำงจิตวิทยำ เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพแก่รำษฎร 

 

➢ กิจกรรมบ ำบัดส ำหรับเด็กออทิสติก 
 

➢ กลยุทธก์ำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนอำชีพส ำหรับนักศึกษำ 
 

➢ กำรสังเครำะห์งำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มภีำวะสมำธิสั้นใน
ประเทศไทย 

 

➢ ปัจจัยทำงจิตวิทยำที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะในกำรท ำงำนอำสำสมัครของผู้น ำชุมชนกรุงเทพมหำนคร 
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ก าหนดวันออกวารสาร 
ปีละ 2 ฉบับ  - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ก าหนดออกวารสาร เดือนมิถุนายน  

 - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ก าหนดออกวารสาร เดือนธันวาคม 
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ค านิยม 
 

 
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เดินทางมาถึงฉบับครบรอบปีที่ 12 แล้ว นับเป็น

ประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะบรรณาธิการและผู้จัดท าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่าง
เข้มแข็งเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ศาสตร์และวิชาชีพจิตวิทยาได้ขยายขอบข่ายของการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในการวิเคราะห์ อธิบาย ท านาย และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้พร้อมเผชิญกับ
สภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

ในนามของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดง
ความชื่นชมและขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้เป็นบรรณาธิการและประธาน
คณะกรรมการจัดท าวารสาร รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและท่านนักวิชาการผู้กรุณาส่ง
บทความที่มีคุณภาพ ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านได้ผสานก าลังเป็นกัลยาณมิตรในด้านจิตวิทยาให้มนุษย์และ
สังคมได้มีพัฒนาการอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและใฝ่พัฒนา 
  
  
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 ผู้อ านวยการหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณาธิการแถลง 
 

 
 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ นับเป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นฉบับที่ 2 ของปี น าเสนอบทความวิชาการและ
บทความวิจัยทางด้านจิตวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาที่
ท าการศึกษาวิจัยด้านจิตวิทยาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งนี้บทความทุกฉบับได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา ด้านสถิติ และการวิจัย ท าให้เนื้อหาทุกคอลัมน์ของวารสารมีคุณภาพ 
เพ่ือผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ทางวิชาการและสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง และ
ประยุกต์ใช้ในทางวิชาการต่อไปได ้

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความทั้งวิชาการและวิจัยมาให้
พิจารณาตีพิมพ์ รวมทั้งขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความที่กรุณาพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้องทันสมัยเท่าทันความก้าวหน้าของวงการจิตวิทยาและวงการ
วิชาการที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเท่าทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ให้การ
สนับสนุนในการจัดท าวารสารจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านในการน าไปประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้เพ่ือการน าไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 

  

                                                                                 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง) 

                                                                  บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษา
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิต
ปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น 3) เพ่ือประเมินผลของรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นโดยประชากรเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 71 สถานศึกษา รวมจ านวนนักเรียน 14,826 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็น
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 สังกัดส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 สถานศึกษาที่สนใจเข้า
ร่วมการวิจัยและยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 320 คน ที่ได้มาจากการสุ่มเลือกแบบแบ่งชั้นจาก
ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นนักเรียนของสถานศึกษาแห่งหนึ่ ง ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนจิตปรีชาญาณต่ าสุดจนถึงล าดับที่ 16 และสามารถเข้าร่วม
การทดลอง จ านวน 16 คน แล้วแบ่งกลุ่มโดยการจับฉลากเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองได้รับรูปแบบกลุ่ม
บ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ จ านวน 8 คน และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการบ าบัดใด ๆ  และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามปกติ จ านวน 8 คน  
 
ค ำส ำคัญ: จิตปรีชาญาณ กลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น 
  



2                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)      
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .258 - .649 และมี
ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .838 และ 2) รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรชีา
ญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.75-1.00 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คนมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนค่าเฉลี่ยรายด้าน ได้แก่ ด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยและโดยรวมและรายด้านของจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษา
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการมีสติ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการใช้เหตุและผลใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 2. รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาจากแนวคิด เทคนิค ของการบ าบัดประสิทธิผลทาง
อารมณ์ โดยใช้เทคนิคส าคัญคือ การให้ความรู้ทางจิตวิทยา การสังเกตและยอมรับ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และการเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ได้แก่ 1) การ
ตระหนักรู้ทางอารมณ์ 2) การรับรู้ด้วยสติ 3) การแสดงออกอย่างมีคุณค่า 4) การแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
และ 5) การฝึกจ าลองเหตุการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนของการบ าบัดกลุ่ม ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น ขั้น
ด าเนินการ และข้ันสรุปและประเมินผล 
 3. การประเมินประสิทธิผลรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชา
ญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
  3.1 ค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อน
การทดลอง อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองอยู่ในระดับมาก และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับมาก 
ส่วนค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มควบคุม อยู่ในระดับน้อย หลัง
การทดลองอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.2 นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง มีคะแนนจิตปรีชาญาณหลังการทดลอง 
และหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนหลังการ
ทดลองและหลังการติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
  3.3 นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีคะแนน
จิตปรีชาญาณโดยไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและหลังการติดตามผล นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนจิตปรีชาญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยคะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม และคะแนนหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผล
ทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมรู้สึกพึง
พอใจมาก เพราะท าให้ได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีโอกาสได้
ทบทวนและเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันขณะ รู้จักวิธีการ
ควบคุมอารมณ์ ผ่อนคลายความวิตกกังวล ได้แสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ได้มี
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โอกาสแบ่งปันความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ได้รับความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนสมาชิกท่านอื่น ๆ อีกทั้งยังได้รับค าชมจากครูอาจารย์
ถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to examine wise mind of vocational adolescent 

students in Bangkok Metropolis,  2) to develop the emotion efficacy group therapy model 
for enhancing wise mind of vocational adolescent students in Bangkok Metropolis, 3) to 
evaluate the effect of emotion efficacy group therapy model for enhancing wise mind of 
vocational adolescent students in Bangkok Metropolis through focus group, and 4) to study 
the satisfaction of the experimental group toward emotion efficacy group therapy model for 
enhancing wise mind of vocational adolescent students in Bangkok metropolis 

The population of this study was 14,826 of 2nd year private vocational students. 
The 1st group was 320 students, selected by stratified random sampling from the 
population. The 2ndgroup was 16 students purposively selected from the first group who 
had the lowest wise mind scores from 1st–16th lowest. They were then randomly selected 
into two groups classified as an experimental group and a control group. Each group 
consisted of 8 students. The experimental group participated in the Emotion Efficacy Group 
Therapy model for Enhancing wise mind of vocational adolescent students in Bangkok 
Metropolis while the control group did not receive any counseling.  

The research instruments of this study consisted of 1) the scale of the wise mind 
with the item objective congruence index (IOC) ranged from .66-1.00, the item discrimination 
power ranged from .258 - .649, and reliability coefficient of .838, and 2) the the Emotion 
Efficacy Group Therapy model for enhancing wise mind of vocational adolescent students 
with IOC ranged from .75 – 1.00 
 The results of the study were as follows:  

1. The total mean score and each dimension score of wise mind of vocational 
adolescent students in Bangkok Metropolis were low. The dimensions of wise mind of 
vocational adolescent students in Bangkok Metropolis consisted of living mindfully, 
emotion regulation, using reasonable mind for problem solving and innovation, and 
interpersonal effectiveness. 

2. The development of the emotion efficacy group therapy model for enhancing 
wise mind of vocational adolescent students in Bangkok Metropolis comprised the concept 
and techniques of emotion efficacy therapy theory (EET). EET used psychoeducation, skill 
practice, and experiential activities to increase emotion efficacy. By integrating the 
components of emotion awareness, mindful acceptance, values-based action, mindful 
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coping, and exposure-based skills practice. The model composed of 1) the initial stage 2) 
the working stage, 3) the terminal and evaluation stage. 

3. The effects of the emotion efficacy group therapy model for enhancing wise 
mind of vocational adolescent students in Bangkok Metropolis were as follows:  
 3.1. The total score of wise mind of vocational adolescent students in 
Bangkok metropolis of the experimental group before the experiment were low and after 
the experiment and after the follow up were high while the total score of wise mind of 
vocational adolescent students in Bangkok metropolis of the control group before the 
experiment were low and after the experiment and after the follow up were average. 
 3.2 The total score of wise mind of vocational adolescent students in 
Bangkok metropolis of the experimental group before the experiment were significantly 
different at .05 level and no significant differences were found after the experiment 
and after the follow up.  
 3.3 No significant differences in total scores of wise mind of vocational adolescent 
students in Bangkok metropolis of the experimental group and the control group existed 
before the experiment. The total score of wise mind of vocational adolescent students in 
Bangkok metropolis between the experimental group and the control group after the 
experiment and after the follow up were significantly different at .01 level. The total mean 
scores of the experimental group after the experiment and after the follow up were higher 
than that of the control group. 

4. The focus group discussion indicated that the participants in the experimental 
group were highly satisfied with the emotion efficacy group therapy model. They learned 
how to increase their ability to regulate their emotions and make choices that are 
consistent with their values and intentions. learn to locate the moment of choice even in 
the face of difficult or aversive emotions. Additionally, they satisfied with the activities 
during the experiment which clarified how thoughts, emotions and behaviors were related. 
They also felt that the model was valuable in preparing their wise mind for the future. 
 
Keywords: wise mind, emotion efficacy therapy 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อปัญหาความรุนแรงและพฤติกรรม
เสี่ยงที่เป็นอันตราย ทั้งเรื่องการดื่มสุรา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การติดเกม อุบัติเหตุจากการ
ขับขี่ยานพาหนะ การทะเลาะวิวาทรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ , 
2560) เนื่องจากอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ขาดความยับยั้งชั่งใจ และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูง จึง
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มีปัญหาก่อความรุนแรงในสังคม มีอัตราการออกกลางคันจากสถาบันการศึกษา หรือเรียนจบไม่สูง จน
เกิดเป็นภาพลักษณ์เชิงลบของการเรียนสายอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2561, น. 8) 
 จากปัญหาของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้อารมณ์ของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์เจาะจงเฉพาะกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน โดยใช้
ค าถามปลายเปิดว่า “นักเรียนมีปัญหาด้านการใช้อารมณ์อะไรบ้าง และมีแนวทางในการป้องกันปัญหาใน
การใช้อารมณ์อย่างไร และนักเรียนต้องการเรียนรู้แนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้อารมณ์อย่างไร” 
ผลการส ารวจพบว่า 1) นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นส่วนมากจะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ขาดสติ 
อารมณ์ร้อน ไม่รอบคอบ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ชอบเอาชนะ บางส่วนมีพฤติกรรมก้าวร้าวและใช้ความ
รุนแรง บางคนมีความทุกข์ วิตกกังวล รู้สึกกดดันไม่มั่นคง ไม่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน รู้สึกเหมือนโดน
บังคับตลอดเวลา และคิดว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่เข้าใจตนเอง โดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
ปัญหา ครอบครัวแตกแยกหรือขาดความอบอุ่น ซึ่งปัญหาด้านอารมณ์ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้นักเรียนมี
ปัญหาด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต และการมีพฤติกรรมเชิงลบอื่น ๆ ได้แก่ การติดสารเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ ติดเพ่ือน ไม่สนใจการเรียน เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเพ่ือนหรือรุ่นพ่ี รวมตัว
มั่วสุมและมีเรื่องชกต่อย ทะเลาะวิวาทกับทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาในการใช้อารมณ์ ได้แก่ การมีสติ รู้จักคิดก่อนท า รู้จักควบคุมอารมณ์ มีความยับยั้งชั่งใจ และมี
ทักษะที่ดีในจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต และ 3) นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นต้องการได้เรียนรู้
แนวทางในการป้องกันปัญหา ต้องการเข้าใจผลเสียที่เกิดจากการใช้อารมณ์ สามารถแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
และแนวทางการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา 
 นอกจากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 5 ท่านเพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่ว่า “เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น มีปัญหาด้านอารมณ์ ท าให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินชีวิต ปัญหาด้านพฤติกรรม และปัญหาด้านการเรียน ดังนั้นคุณครูคิดว่าวิธีใดบ้างที่
จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้อารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น” ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า 1) 
การแก้ปัญหาควรเริ่มจากครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ โดยการให้ความรักและเอาใจ
ใส่ต่อนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมที่จะรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษา 2) ในส่วนตัวของนักเรียนเองก็
ควรรู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีสติ คิดก่อนท า รับฟังเหตผล
ของผู้อื่น รวมไปถึงการหากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ท าให้เกิดความผ่อนคลาย เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี 
อ่านหนังสือ หรือท างานจิตอาสา เมื่อมีปัญหาก็ควรเลือกปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้เพ่ือช่วยในการหาทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม และ 3) ควรจัดการเรียนการสอน หรือการอบรมให้นักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นได้เข้าใจถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้อารมณ์ จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม 
พัฒนาจิตใจ พัฒนาจิตใจ พัฒนาความคิด ทักษะในการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นด้วยกัน 
 จากผลการส ารวจและสัมภาษณ์นักเรียนและครู อาจารย์ เกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิด
จากการใช้อารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น สรุปได้ว่านักเรียนควรได้รับการเสริมสร้างให้มีสติ 
รู้จักคิดก่อนท า รู้จักการควบคุมอารมณ์ ใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แต่ยังคงความเป็นตัว
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ของตัวเอง เติบโตได้อย่างเหมาะสมตามพัฒนาการช่วงวัย และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่าง
มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิตปรีชาญาณ (wise mind) 
 จิตปรีชาญาณ หมายถึงสภาวะของจิตของบุคคลที่จิตส่วนอารมณ์และจิตส่วนเหตุผลท างาน
ร่วมกันอย่างสมดุล เป็นสภาวะจิตที่สงบ บุคคลนั้นจะไม่ด่วนตัดสินใจ หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
โดยทันทีทันใด หรือใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง แต่จะให้เวลาตนเองได้ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาถึง
ข้อดีข้อเสีย ความถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมโดยไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข และจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ที่มีความประสงค์ที่
จะแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้อารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่มี
ความประสงค์ท่ีจะหาแนวทางในการป้องกันปัญหาในการใช้อารมณ์ 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาจิตปรีชาญาณและเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ
ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นการศึกษาและเสริมสร้างคุณลักษณะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สภาวะจิตส่วนอารมณ์และจิตส่วนเหตุผลของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น เพ่ือให้นักเรียนสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ เรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ การใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา และ
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนในสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปเป็นสาระส าคัญต่อไปนี้ 
 1) ด้านการมีสติ (living mindfully) เพ่ือให้นักเรียนอาชีวศึกษามีจิตใจที่สงบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ ไม่ด่วนตอบสนองต่อเหตุการณ์ และให้เวลาตนเอง
ได้ใคร่ครวญไตร่ตรองทางเลือกในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ (emotion regulation) เพ่ือให้นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นเรียนรู้
วิธีการควบคุมอารมณ์ ให้มีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ง รู้จักยับยั้งชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม รู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ 
 3) ด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา (using reasonable mind for problem solving) 
เนื่องจากวัยรุ่นมักใช้อารมณ์แก้ปัญหาโดยมิได้ค านึงถึงเหตุและผล หรือความถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการ
เสริมสร้างให้วัยรุ่นรู้จักใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ รู้จักคิด พิจารณา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่าง
มีเหตุผล ไม่ด่วนสรุปหรือใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากอารมณ์และการกระท า
ของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดี จะช่วยในการตัดสินใจรับมือกับ
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4) ด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (interpersonal effectiveness) ได้แก่ การเป็นตัวของ
ตัวเองโดยไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักยอมรับและให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารกับความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม และรู้จัก
วิธีปฏิเสธเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดต่อคุณค่าแห่งตน 

ส าหรับการวิจัยการในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การบ าบัดรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่าการบ าบัด
ประสิทธิผลทางอารมณ์ (emotion efficacy therapy: EET) ที่สามารถน าไปใช้บ าบัดได้ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม โดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการบ าบัดภายใน 8 สัปดาห์ มุ่งเน้นให้ผู้รับการบ าบัดเกิดความสัมพันธ์
ใหม่ในการจัดการอารมณ์ของตนเอง มีเป้าหมายในการบ าบัดให้กับผู้ที่ประสบปัญหาด้านอารมณ์ มี
ประสิทธิผลทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ และความทุกข์ยากท่ีเป็นผลมาจาก
อารมณ์ได้ การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ ลดความ
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ว้าวุ่นในจิตใจ และให้ผู้รับการบ าบัดเพ่ิมความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่ท าให้เกิดทุกข์ การสร้าง
สัมพันธ์ใหม่กับอารมณ์ของตนเอง และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับคุณค่าของ
ตนเอง (McKay & West, 2016) โดยอาศัยหลักการของการให้ความรู้เชิงจิตวิทยา (psychoeducation) 
การฝึกทักษะ (skills practice) และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential activity) เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิผลทางอารมณ์ ผ่านการเสริมสร้างองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การตระหนักรู้ทางอารมณ์ 
(emotion awareness) 2) การยอมรับอย่างมีสติ (mindful acceptance) 3) การแสดงออกโดยเน้น
คุณค่า (values-based action) 4) การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ (mindful coping) และ 5) การฝึกทักษะใน
การเผชิญสถานการณ์ (exposure-based skills practice) โดยเทคนิคส าคัญของการบ าบัดประสิทธิผลทาง
อารมณ์ ได้แก่ การสังเกต การยอมรับ การจินตนาการเหตุการณ์จ าลอง การรับรู้ด้วยสติ การให้การบ้าน การ
ผ่อนคลายและบรรเทาตนเอง การเปลี่ยนแปลงความคิดอัตโนมัติให้เป็นความคิดแก้ปัญหา การเบี่ยงเบน
ความสนใจ และการขอเวลานอก (McKay & West, 2016, pp 6 - 8) 
 การด าเนินการบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นส ารวจปัญหาและจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น ขั้นตอนที่ 2 การ
ด าเนินการเสริมสร้างจิตปรีชาญาณโดยใช้การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ และข้ันตอนที่ 3 การสรุป
และประเมินผล 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
1. จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยคุณลักษณะ

ด้านใดบ้าง 
 2. รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นประกอบด้วยแนวคิด เทคนิค และข้ันตอนในการบ าบัดอย่างไรบ้าง 
 3. รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยเสริมสร้างสร้าง 
จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นได้มากน้อยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น 
 3. เพ่ือประเมินผลของรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชา
ญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นโดย 
  3.1 เปรียบเทียบจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
  3.2 เปรียบเทียบจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบกลุ่ม
บ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ โดยการท าสนทนากลุ่มเฉพาะหลังการทดลอง 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบกลุ่มบ าบัด

ประสิทธิผลทางอารมณห์ลังการทดลองและหลังการติดตามผล เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนทดลอง 
 2. จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบกลุ่มบ าบัด
ประสิทธิผลทางอารมณ์หลังการทดลองและหลังการติดตามผล เพ่ิมขึ้นมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา
วัยรุ่นกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการบ าบัดใด ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาตามปกติ 
 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  

1. ประชากรเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 71 สถานศึกษา รวมจ านวนนักเรียน 14,826 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการวิจัยและยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวน 320 คน ที่ได้มาจากการสุ่มเลือกแบบแบ่งชั้นจากประชากร  

3. กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นนักเรียนของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนจิตปรีชาญาณต่ าสุดจนถึงล าดับที่ 16 และสามารถเข้า
ร่วมการทดลอง จ านวน 16 คน แล้วแบ่งกลุ่มโดยการจับฉลากเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองได้รับ
รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ จ านวน 8 คน และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการบ าบัดใด ๆ และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามปกติ จ านวน 8 คน 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดในการศึกษาจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
 
 
 
  
 
 
แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
 2. กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิต
ปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 2 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 

จิตปรีชาญาณ 
1. ด้านการมสีติ  
2. ด้านการควบคุมอารมณ ์
3. ด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา  
4. ด้านการมสีัมพันธภาพที่ดีกับผูอ้ื่น 
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รูปแบบกลุ่มบ ำบัดประสิทธิผลทำงอำรมณ์ 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเร่ิมต้น  
2. ขั้นด ำเนินกำร 
     2.1 การประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ 
เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณด้านการมีสติ 
    2.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ 
เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณด้านการควบคุมอารมณ์  
    2.3 การประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์  
เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา  
    2.4 การประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ 
เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
3. ขั้นสรุปและประเมินผล  

 จิตปรีชำญำณของนักเรียน
อำชีวศึกษำวัยรุ่น 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่
1. ด้านการมสีต ิ
2. ด้านการควบคุมอารมณ ์
3. ด้านการใช้เหตุและผลในการ
แก้ปัญหา 
4. ด้านการมสีัมพันธภาพที่ดีกับผูอ้ื่น 

แผนภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้าง
  จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. แบบวัดจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น มีค่า IOC เท่ากับ 0.66-1.00 มีค่า
อ านาจจ าแนก เท่ากับ .258 - .649 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ .838 

2. รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.75-1.00 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา ความหมาย คุณลักษณะของจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นและสร้างแบบวัดจิตปรีชาญาณ  

2. ศึกษาจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น โดยให้ตอบแบบวัดจิตปรีชาญาณของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น 

3. ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น โดยมีการเก็บข้อมูลในระยะต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
  2) การทดลอง  
       (1) กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการใช้รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์
เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น จ านวน 8 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง 
       (2) กลุ่มควบคุม ไม่ได้รับการบ าบัดใด ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่ าง ๆ ของ
สถานศึกษาตามปกต ิ
  3) หลังการทดลอง  
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       (1) หลังสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยเก็บข้อมูลคะแนนจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือเป็นคะแนนหลังการทดลอง 

(2) ผู้วิจัยท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group) กับกลุ่มทดลองเก่ียวกับความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่น หลังการติดตามผล ภายหลังการทดลอง 1 เดือน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคะแนนจิตปรีชา
ญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพ่ือเป็นคะแนนหลังการติดตามผล 
  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.1 การวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1) วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของข้อค าถามแบบวัดจิต
ปรีชาญาณ และรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่น โดยใช้สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) ระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 73) 
  2) วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (discrimination) ของแบบวัดจิตปรีชาญาณเป็นรายข้อ 
โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) 
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 73 - 74) 
  3) วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบวัดจิตปรีชาญาณที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 74 – 75) 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1) วิเคราะห์จิตปรีชาญาณโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2559)  
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  
  3) การตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูล (Normality test) ของจิตปรีชาญาณของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการ
ติดตามผล ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk test และทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนการวัด 
(Assumption of compound symmetry) ของค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดจิตปรีชาญาณ 
  4) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเสริมสร้างจิตปรีชาญาณภายในกลุ่มทดลอง และ
ภายในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดยใช้สถิติ Wilcoxon 
Matched Pairs Signed Ranks Test 
  5) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเสริมสร้างจิตปรีชาญาณระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

1. จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนค่าเฉลี่ยรายด้าน ได้แก่ ด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยและโดยรวมและรายด้านของจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษา
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการมีสติ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการใช้ เหตุและผลใน
การแก้ปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 2. รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนาจากแนวคิด เทคนิค ของการบ าบัดประสิทธิผลทาง
อารมณ์ โดยใช้เทคนิคส าคัญคือ การให้ความรู้ทางจิตวิทยา การสังเกตและยอมรับ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และการเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ได้แก่ 1) การ
ตระหนักรู้ทางอารมณ์ 2) การรับรู้ด้วยสติ 3) การแสดงออกอย่างมีคุณค่า 4) การแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
และ 5) การฝึกจ าลองเหตุการณ์ ประกอบด้วยขั้นตอนของการบ าบัดกลุ่ม ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น ขั้น
ด าเนินการ และข้ันสรุปและประเมินผล 
 3. การประเมินประสิทธิผลรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชา
ญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
  3.1 ค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อน
การทดลอง อยู่ในระดับน้อย หลังการทดลองอยู่ในระดับมาก และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับมาก 
ส่วนค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มควบคุม อยู่ในระดับน้อย หลัง
การทดลองอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการติดตามผลอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.2 นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง มีคะแนนจิตปรีชาญาณหลังการทดลอง 
และหลังการติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนหลังการ
ทดลองและหลังการติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
  3.3 นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีคะแนน
จิตปรีชาญาณโดยไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและหลังการติดตามผล นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนจิตปรีชาญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยคะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม และคะแนนหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบกลุ่มบ าบัด
ประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่เข้า
ร่วมรู้สึกพึงพอใจมาก เพราะท าให้ได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
มีโอกาสได้ทบทวนและเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันขณะ 
รู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ ผ่อนคลายความวิตกกังวล ได้แสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  และหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ได้รับความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืน ๆ อีกท้ังยัง
ได้รับค าชมจากครูอาจารย์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
กำรอภิปรำยผล 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตปรีชาญาณ รวมทั้งการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นและครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า จิตปรีชาญาณ หมายถึง
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สภาวะของจิตของบุคคลที่จิตส่วนอารมณ์และจิตส่วนเหตุผลท างานร่วมกันอย่างสมดุล เป็นสภาวะจิต
ที่สงบ บุคคลนั้นจะไม่ด่วนตัดสินใจ หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทันทีทันใด หรือใช้อารมณ์
ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง แต่จะให้เวลาตนเองได้ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความถูกต้อง 
และสอดคล้องกับความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมโดยไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข  
  1) จิตปรีชาญาณด้านการมีสติ ได้แก่การมีจิตใจที่สงบ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่
หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ ไม่ด่วนตอบสนองต่อเหตุการณ์ และให้เวลาตนเองได้ใคร่ครวญ
ไตร่ตรองทางเลือกในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างเหมาะสม  ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kabat-Zinn (2005) และ Barlow et al (2010, น. 91)  ซ่ึงให้นิยามของสติ (mindfulness) 
ว่าหมายถึงการตระหนักรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยไม่ตัดสิน  
  2) จิตปรีชาญาณด้านการควบคุมอารมณ์ ได้แก่ การมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ง รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ ผลการศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Calkins & Hill (2007) และ Eisenberg & Spinrad (2004) ซึ่ งได้ ให้
ความหมายของการควบคุมอารมณ์ ไว้ว่าเป็นความสามารถในการจัดการกับประสบการณ์ทางอารมณ์ 
หรือการแสดงอารมณ์เพ่ือให้บุคคลได้บรรลุถึงเป้าหมายส่วนบุคคล หรือการปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
  3) จิตปรีชาญาณด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา ได้แก่ การรู้จักคิด พิจารณา 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุผล ไม่ด่วนสรุปหรือใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง ค านึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นจากอารมณ์และการกระท าของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม
อันดี จะช่วยในการตัดสินใจรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  4) จิตปรีชาญาณด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ได้แก่ การเป็นตัวของตัวเองโดย
ไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักยอมรับและให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม และรู้จักวิธีปฏิเสธ
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดต่อคุณค่าแห่งตน  
  ผลการศึกษาจิตปรีชาญาณของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 320 คน ที่ประกอบด้วยจิตปรีชา
ญาณด้านการมีสติ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา และด้านการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับแนวคิดของ McKay, Wood & Bentley 
(2007) และ Kabat-Zinn (2005) ที่ระบุว่าการมีสติ และการรับรู้ด้วยสติเป็นลักษณะที่ส าคัญของจิต
ปรีชาญาณ นอกจากนี้ลักษณะอ่ืน ๆ ของจิตปรีชาญาณจะต้องประกอบด้วย การควบคุมอารมณ์ การ
บริหารจัดการอารมณ์ (Olivo, 2014; Calkins & Hill, 2007; Harvey & Rathbone, 2013) การใช้เหตุ
และผลในการแก้ปัญหา (McKay, Wood & Bentley (2007, p. 86) และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
(Harvey & Rathbone, 2013; Spradlin, 2003; Vivyen, 2012; Forgas & Eich, 2013) 
 2. การพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบโดยใช้แนวคิดของการบ าบัดกลุ่มประสิทธิผลทาง
อารมณ์ ส าหรับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 16 – 18 ปี ที่มีคะแนนจิตปรีชาญาณต่ าและ
สมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จากสถานศึกษาแห่งหนึ่ง จ านวน 16 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม
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ทดลองที่ได้เข้าร่วมกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์จ านวน 8 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
กลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์และการบ าบัดกลุ่มใด ๆ จ านวน 8 คน  
  ผู้วิจัยน าแนวคิดและเทคนิคของการบ าบัดกลุ่มประสิทธิผลทางอารมณ์มาใช้ในการเสริมสร้าง
จิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น ทั้ง 4 ด้าน การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ มุ่งเน้นให้
ผู้รับการบ าบัดเกิดความสัมพันธ์ใหม่ในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง โดยการฝึกทักษะที่จ าเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้ทางอารมณ์ การรับรู้ด้วยสติ การแสดงออกอย่างมีคุณค่า การแก้ปัญหาด้วย
สติ และการฝึกจ าลองเหตุการณ์ โดยให้นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองเข้าร่วมกลุ่มบ าบัดตามที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้ จ านวน 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ในงานวิจัยนี้เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชา
ญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการมีสติ ด้านการควบคุมอารมณ์ 
ด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา และด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ประกอบด้วยขั้นตอน
ของการบ าบัดกลุ่ม ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นสรุปและประเมินผล อยู่บนพ้ืนฐานของ
แนวคิดและเทคนิคของการบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ 

ผลการพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดของ McKay, Fanning and Ona (2011) 
และ McKay & West (2016) ที่ระบุว่าการบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เป็นวิธีการที่อาศัยหลักการของ
ของการให้ความรู้เชิงจิตวิทยา การฝึกทักษะ และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่มี
ประสิทธิผลทางอารมณ์ต่ า (low emotion efficacy) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มีสภาพจิตสังคมที่
อ่อนแอ (biopsychosocial vulnerabilities) และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (maladaptive behavior 
response) มีพฤติกรรมที่มีสาเหตุมาจากความเจ็บปวดทางอารมณ์ การหลีกเลี่ยงทางอารมณ์ และการเติม
เชื้อไฟให้อารมณ์เข้มข้นขึ้น การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การตระหนักรู้ทางอารมณ์ 2) การยอมรับอย่างมีสติ 3) การแสดงออกโดยเน้นคุณค่า 4) การเผชิญปัญหา
อย่างมีสติ และ 5) การฝึกทักษะในการเผชิญสถานการณ์ การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้รับ
การบ าบัดเพ่ิมความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ท่ีท าให้เกิดทุกข์ การสร้างสัมพันธ์ใหม่กับอารมณ์ของ
ตนเอง และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเอง 
 3. ผลการเปรียบเทียบจิตปรีชาญาณของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล พบว่าจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับกลุ่มบ าบัด
ประสิทธิผลทางอารมณ์หลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง ผลของ
การเปรียบเทียบจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า จิตปรีชาญาณโดยรวมของกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบกลุ่ม
บ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ หลังการทดลองและก่อนการทดลอง หลังการติดตามผลและก่อนการ
ทดลอง หลังการติดตามผลและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมหลังการทดลอง หลังการติดตามผล เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการทดลอง  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจิตปรีชาญาณทุกด้านหลังการทดลองและก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผลและก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนหลังการ
ติดตามผลและหลังการทดลองด้านการมีสติ และด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน 
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โดยมีค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมหลังการทดลอง หลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยในระหว่างการทดลองนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีความตั้งใจ และให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลของการวิจัยดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ McKay & West (2016) ที่ศึกษาพบว่า การบ าบัด
ให้กลุ่มทดลองได้รับรู้อารมณ์ของตนเองว่า 1) อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป แทนที่จะ
การไหลตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือตกอยู่ภายใต้อ านาจของอารมณ์นั้น ๆ 2) ผู้รับการบ าบัดรู้จักแยกแยะ
ส่วนประกอบของอารมณ์ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ความคิด (thoughts) ความรู้สึก (feelings) ความรู้สึกทาง
กายภาพ (physical sensations) และตัวกระตุ้น (urges) เพ่ือคลายความสับสนและคลายความไม่รู้เนื้อ
รู้ตัว 3) ผู้รับการบ าบัดเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (difficult emotions) รู้จัก
ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะสร้างความเจ็บปวดให้กับตนเอง ความสัมพันธ์ หรือชีวิตของ
ตนก็ตาม 4) ผู้รับการบ าบัดเรียนรู้ที่จะสร้าง “โอกาสในการเลือก” ให้กับตนเอง 5) ผู้รับการบ าบัด
สามารถค้นพบคุณค่าในตนเอง ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกผิดหวังหรือถูกควบคุมโดยอารมณ์ 6) 
ผู้รับการบ าบัดเรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างมีคุณค่าภายใต้โอกาสในการเลือก แทนที่จะท าตามอารมณ์ชี้น า 
7) ผู้รับการบ าบัดเรียนรู้กลยุทธ์ในการรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น แม้ในสภาวะที่มีความเข้มข้นของ
อารมณ์สูง และ 8) ผู้รับการบ าบัดได้ฝึกการเฝ้าดู การยอมรับ และสามารถลดความเข้มข้นของอารมณ์ที่
เกิดขึ้นจนเข้าสู่สภาวะปกติได้ ซึ่งสามารถเสริมสร้างจิตปรีชาญาณด้านการมีสติ ด้านการควบคุมอารมณ์ 
ด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา และด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ของกลุ่มทดลองได้ 
 ผลการเปรียบเทียบจิตปรีชาญาณระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่าจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น กลุ่มทดลองที่
ได้รับกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์หลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่านักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่น กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการบ าบัดใด ๆ ผลของการเปรียบเทียบจิตปรีชาญาณระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการบ าบัดใด ๆ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า ก่อนการทดลอง นักเรียนอาชีวศึกษา
วัยรุ่น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลอง
และหลังการติดตามผล นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง มากกว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม และค่าเฉลี่ยหลังการติดตามผลของกลุ่มทดลอง มากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ควบคุม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ก่อนการทดลองนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณไม่แตกต่างกัน  
 ผลการเปรียบเทียบจิตปรีชาญาณระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคของกลุ่ม
บ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McKay & West (2016) ที่กล่าวถึงเทคนิคของ
การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ ไว้ดังนี้ 1) การให้การศึกษาทางจิตวิทยา เกี่ยวกับส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน
ของอารมณ์ ได้แก่ 4 ส่วน ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ความรู้สึกทางกายภาพ และตัวกระตุ้น เพ่ือคลายความ
สับสนและคลายความไม่รู้เนื้อรู้ตัว 2) การประเมินระดับความทุกข์ (The subjective units of distress 
scale (SUDS) rating) 3) การฝึกตระหนักรู้อารมณ์ ได้แก่ ฝึกการสังเกตอารมณ์ ฝึกยอมรับอาการสัมผัส การ
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แยกแยะความรู้สึก การเฝ้าดูความคิด และ การรับรู้เมื่อถูกกระตุ้น 4) เทคนิคการสร้าง “โอกาสในการเลือก” 
5) การเฝ้าดูอารมณ์ (emotion surfing) 6) การผ่อนคลายและบรรเทาอารมณ์ (relaxation and self-
soothing) ได้แก่ การฝึกหายใจ (diagrammatic breathing) การผ่อนคลายความตึงเครียด (relaxation 
without tension) การควบคุมลมหายใจ (cue-control breathing) และฝึกการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 
5 (The five sensation exercise) 7) การใช้ความคิดในการแก้ปัญหา (coping thoughts) โดยการแยกแยะ
สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น แยกแยะความคิดอัตโนมัติและความคิดเชิงลบ และสร้างความคิดในการแก้ปัญหาเข้ามา
แทนที่ 8) การยอมรับโดยดุษฎี (radical acceptance) หมายถึงการยอมรับและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่
ตัดสิน 9) การเบี่ยงเบนความสนใจและหยุดพัก (distraction and time-out) เพ่ือให้ผู้บ าบัดได้มีเวลาในการ
ใคร่ครวญไตร่ตรองแทนที่จะตอบสนองโดยทันทีทันใด 10) การจ าลองสถานการณ์ผ่านการจินตนาการ 
(imaginal exposure) 11) กิจกรรมปีศาจบนรถบัส The “Monster on the bus” เป็นเทคนิคจากการ
บ าบัดด้วยการยอมรับและให้สัญญา (ACT) (Hayes et al., 1999) ที่ท าให้ผู้รับการบ าบัดได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการบ าบัดสามารถอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้น และเลือกที่จะตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีคุณค่า 12) การให้ค่าความส าคัญ (assessing values by domains) เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้รับการบ าบัดกล่าวถึงสิ่งที่มีความส าคัญหรือมีคุณค่าต่อจิตใจของเขา ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว 
พ่อแม่ คนรัก ศาสนา ความเชื่อ หรือสัตว์เลี้ยงและเรียนรู้วิธีการในการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีความส าคัญนั้น ๆ   
นอกจากนั้น การบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ ยังสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ได้แก่ การฝึกเจริญสติ 
(mindfulness practice) การให้การบ้าน (homework) และการจดบันทึก (skill practice record) เป็นต้น  
 ส่วนหลังการทดลอง พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยจิต
ปรีชาญาณทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณด้านการมี
สติ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา ด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนของ
กลุ่มทดลองมากกว่าของกลุ่มควบคุม  ส่วนหลังการติดตามผล พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ค่าเฉลี่ยจิตปรีชาญาณด้านการมีสติ ด้านการควบคุมอารมณ์ของกลุ่มทดลอง ด้านการใช้เหตุและผลในการ
แก้ปัญหาของกลุ่มทดลอง และด้านการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม 
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นกลุ่มทดลองท่ีมีต่อรูปแบบกลุ่มบ าบัด
ประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ หลังสิ้นสุดการทดลอง โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุน กลุ่มทดลองที่มีต่ อ
รูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่น
กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมรู้สึกพึงพอใจมาก เพราะท าให้ได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ได้มีโอกาสได้ทบทวนและเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ได้เรียนรู้การอยู่
กับปัจจุบันขณะ รู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ ผ่อนคลายความวิตกกังวล ได้แสดงความคิด ความรู้สึกอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมา ได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ได้รับความสนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืน ๆ อีกทั้งยังได้
รับค าชมจากครูอาจารย์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรน าผลการทดลองไปใช้กับนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในสถาบันอ่ืน ๆ หรือใช้
ในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพัฒนาจิตปรีชาญาณของนักเรียน
อาชีวศึกษาวัยรุ่น 
  1.2 ในการน าแบบวัดจิตปรีชาญาณไปใช้ ควรค านึงถึงรายละเอียดของแต่ละตัวแปร 
ก่อนจะน าไปศึกษาในกลุ่มอ่ืน ๆ  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการติดตามผลของจิตปรีชาญาณกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งใน 3 เดือนข้างหน้า 
  2.2 ควรมีน ารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพ่ือเสริมสร้างจิตปรีชาญาณ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นเพศหญิงด้วย 
  2.3 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการมีจิตปรีชาญาณ เช่น ความอดทนต่อความ
ทุกข์ยาก ความมุ่งมาดปรารถนา เป็นต้น 
  2.4 ควรพัฒนารูปแบบกลุ่มบ าบัดประสิทธิผลทางอารมณ์ โดยการเพ่ิมเติมการใช้
เทคนิค วิธีการ รวมไปถึงกิจกรรมในการบ าบัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ านวน 268 ราย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามเกณฑ์ โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดด้วยตนเอง ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามข้อมูล
ด้านการเรียน 3) แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 4) แบบสอบถามข้อมูลระดับ
สุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้สถิติ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และอาศัยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเพ่ือ
ระบุปัจจัยท านายสุขภาพจิตปกติของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติไว้ที่น้อยกว่า 0.05 ผลการศึกษาพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระดับสุขภาพจิตของนิสิต
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าคนทั่วไป (ร้อยละ 49.6 ) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของสุขภาพจิตเท่ากับ 157.96 
±18.826 มีระดับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.3)  ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ภาวะสุขภาพจิตได้แก่รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (p<0.5) เวลาเฉลี่ยที่ใช้กับเพ่ือนสนิทต่อวัน (p<0.01) เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมปลาย (p<0.01)  ผลคะแนนสอบกลางภาคโดยเฉลี่ย (p<0.5) และระดับการสนับสนุนทาง
สังคม (p<0.01) ปัจจัยท านายภาวะสุขภาพจิตในภาพรวมได้คือรายรับเฉลี่ยต่อเดือน ผลคะแนนสอบกลาง
ภาค และระดับการสนับสนุนทางสังคม หากเทียบคนที่มีภาวะสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปและภาวะสุขภาพจิต
ต่ ากว่าคนทั่วไป พบว่าในผู้ที่มีระดับการสนับสนุนทางสังคมต่ าจะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตมากกว่าผู้ที่มี
ระดับการสนับสนุนทางสังคมสูงถึงเกือบ 190 เท่า (OR =189.957, 95%CL=18.774-1922.045, P<0.001) 
 
ค ำส ำคัญ: นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 สุขภาพจิต ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
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Abstract 
The purpose of this study was to explore the mental health and their associated factors 

among first-year undergraduate students in the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. 
The cross-sectional descriptive study was performed with 268 first-year undergraduate 
engineering students at Chulalongkorn university by using online questionnaires including: 1) 
demographic questionnaire 2) academic questionnaire 3) social support questionnaire and 4) 
Thai mental health Indicators. Descriptive and inferential statistics (Chi-Square, One-way analysis 
of variance (ANOVA) and Multivariate Logistic Regression Analysis) were used for data analysis. 
Results: During the spreading of COVID-19 , mental health status of most samples were in poor 
level (49.6%), the average score of mental health was 157.96, ±18.826. Most of them had the 
moderate level of support (68.3%), Factors associated with mental health level were monthly 
income (p<0.5), daily time spent with close friends (p<0.01), grade point average of high school 
(GPAX.) (p<0.01), midterm result score (p<0.5) and social support (p<0.01). The predictor of the 
students’ mental health was monthly income, mid-term score and social support level. Students 
with low social support are almost 190 times more affiliated to poor mental health than those 
with high social support. (OR =189.957, 95%CL=18.774-1922.045, P<0.001) 
 
Key words: engineering student, COVID, mental health, social support 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

องค์การอนามัยโลกพบว่าร้อยละ 10-20 ของวัยรุ่นทั่วโลกประสบปัญหาสุขภาพจิตแต่ไม่ได้ยังคง
ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา (WHO, 2020) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสอดคล้องกับผลการให้บริการ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ของสายด่วนสุขภาพจิต 1323 (กรมสุขภาพจิต, 2563) ใน
ปีงบประมาณ 2562 จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ที่พบว่า มีวัยรุ่นอายุ 11-19 ปีโทร
เข้ามาขอรับบริการประมาณ 10,000 สาย โดยสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตมาได้จากทั้งการเรียน 
ความผิดหวังจากการสอบ ปัญหาค่าใช้จ่าย ปัญหาความรักและความสัมพันธ์กับเพ่ือน และอ่ืน ๆ    

นิสิตระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 17-25 ปี จัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่ก าลัง
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ซึ่งจ าเป็นต้องปรับตัวมากมายตั้งแต่การเปลี่ยนจากการเรียนในโรงเรียนมาสู่
มหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือนและสังคมใหม่ การย้ายที่อยู่อาศัยและแยกจากครอบครัว 
รวมทั้งภาระความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ที่สูงขึ้น ส่งผลให้นิสิตต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิด
ความเครียดและอาจน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตได้ ยิ่งในคณะที่มีการเรียนค่อนข้างหนักอย่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่นิสิตนักศึกษาต้องพบกับการแข่งขันที่รุนแรงตั้งแต่การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซึ่งมีคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
สูงที่สุด และแม้ว่าจะได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้วแต่นิสิตก็ยังต้องเผชิญการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากนิสิตจะยังไม่มีสาขาวิชาเฉพาะทางจนกว่าจะขึ้นระดับชั้นปีที่ 2 โดยการเลือกสาขาวิชาจะใช้



20                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)      
 

เกรดเฉลี่ยในระดับชั้นปีที่ 1 ในการคัดเลือก ท าให้นิสิตยังคงต้องเผชิญกับความเครียดในการแข่งขันด้าน
การเรียนเพ่ือให้สามารถเข้าเรียนในภาควิชาที่ต้องการได้  

ถึงแม้จะมีการท าวิจัยด้านสุขภาพจิตในกลุ่มนิสิตแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตใน
กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยเรื่อง
สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพ่ือจะเป็นแนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตของนิสิตต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ไม่มี 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional descriptive 

study) ประชากรเป้าหมายคือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติ 
และประชากรกลุ่มตัวอย่างคือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติ
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก จ านวน 268 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ตอบเอง  
2. แบบสอบถามข้อมูลด้านการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ตอบเอง  
3. แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม (social support questionnaire) ฉบับภาษาไทย ใช้วัด

ระดับการสนับสนุนทางสังคม พัฒนาโดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย ได้รับการ
ทดสอบแล้วพบว่ามีความแม่นย าและความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดี ในการแปลผล น าคะแนนทุกด้านมา
รวมกัน แล้วใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแบ่งระดับการสนับสนุนทางสังคมเป็น ต่ า 
ปานกลาง สูง 

4. ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Thai  Mental  Health  Indicators; TMHI – 55) เป็นแบบ
ประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง รวม 55 ข้อ เป็นข้อความทางบวก 42 ข้อ และข้อความทางลบ 13 ข้อ มี
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) 0.92 การแปลผลท าได้โดยรวมคะแนนทุกข ้อแล้วน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ก าหนด 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลแล้วน ามาและประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหาข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ( inferential statistic) โดยใช้ Chi-square หรือ One-way 
analysis of variance (ANOVA) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านสังคม 
การเรียน และสุขภาพจิต โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 (p<0.05) 

3. การวิเคราะห์พหุตัวแปร (multivariate analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างดังกล่าวที่ได้ 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ปัจจัยด้านบุคคล  
กลุ่มนิสิตที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 81.3 มีอายุเฉลี่ย18.63 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว

ร้อยละ 88.4 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ 63.8 มีรายรับเฉลี่ยมากกว่า 5,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 38.2 และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1 ถึง 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 40.1 ส่วน
ใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 89.6 แหล่งที่มาของรายรับส่วนใหญ่มาจากผู้ปกครอง 
ร้อยละ 88.4 พักอาศัยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติร้อยละ 89.2 และไม่มีคนรักร้อยละ 71.3  

ในแต่ละวันใช้เวลาเฉลี่ยกับคนในครอบครัวเฉลี่ยวันละ 3.881 ชั่วโมง ใช้เวลาเฉลี่ยที่ใช้กับ
เพ่ือนและรุ่นพ่ีวันละ 2.840 ชั่วโมง ใช้เวลาเฉลี่ยที่ใช้กับเพ่ือนสนิทวันละ 3.281 ชั่วโมง 3 และในกลุ่ม
นิสิตที่มีคนรักใช้เวลากับคนรักเฉลี่ยวันละ 3.325 ชั่วโมง  

1.2 ปัจจัยด้านการเรียน 
กลุ่มนิสิตที่ศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลร้อยละ 67.5 โดยรูปแบบโรงเรียนมัธยมปลายเป็นแบบสหศึกษาร้อยละ 73.9 ได้รับเกรด
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายเฉลี่ย 3.6551 ส่วนใหญ่ยังไม่มีภาควิชาร้อยละ 50.4 ใช้เวลาในการเตรียมตัว
สอบล่วงหน้า เฉลี่ย 2.745 สัปดาห์ ในช่วงเตรียมตัวสอบใช้เวลาในการเรียนเฉลี่ยวันละ 6.328 ชั่วโมง ใช้
เวลาในการเรียนช่วงปกติเฉลี่ยวันละ 4.515 ชั่วโมง โดยมีผลคะแนนสอบกลางภาคโดยเฉลี่ยประมาณ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.1 และไม่มีรายวิชาที่พิจารณาว่าจะถอนร้อยละ 70.9 

1.3 ข้อมูลระดับการสนับสนุนทางสังคม 
กลุ่มนิสิตที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.3 

รองลงมาคือระดับต่ าร้อยละ 17.9 และระดับสูงร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 
1.4 ข้อมูลภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มนิสิตที่ศึกษาส่วนใหญ่ภาวะสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ ากว่าคนทั่วไปร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ
ภาวะสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปร้อยละ 36.2 และภาวะสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปร้อยละ 14.2 ตามล าดับ 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน เวลาเฉลี่ยที่ใช้กับเพ่ือนสนิทต่อวัน เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมปลาย ผลคะแนนสอบกลางภาคโดยเฉลี่ย และระดับการสนับสนุนทางสังคม ดังที่
แสดงในตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อภาวะสุขภาพจิต โดยใช้สถิติ Chi-square 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(N =268) 

ภำวะสุขภำพจิต F p-value 
ต่ ำกว่ำคนทั่วไป
(N=133) 
N (%) 

เท่ำกับคนทั่วไป 
(N=97) 
N (%) 

ดีกว่ ำคนทั่ ว ไป 
(N=38) 
N (%) 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)     .040* 
ไม่มีรายรับ 40 (61.5) 18 (27.7) 7 (10.8)   
1 ถึง 5,000  50 (52.6) 33 (34.7) 12 (12.6)   
มากกว่า  5,000  37 (37.4) 44 (44.4) 18 (18.2)   

เวลาเฉลี่ยท่ีใช้กับเพื่อนสนิทต่อวัน (ชั่วโมง) 2.740 ± 2.3185 4.271 ± 4.6892 2.658 ±2.0239 6.583 .002** 
เวลาเฉลี่ยท่ีใช้กับคนรักต่อวัน (ชั่วโมง) 

3.939 ± 2.5272 
2.8883 ± 
1.5182 

2.821 ± 1.9962 
2.504 .089 

ผลคะแนนสอบกลางภาคโดยเฉลี่ย     .013* 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย  49 (60.5) 25 (30.9) 7 (8.6)   
ประมาณค่าเฉลี่ย 66 (51.2) 44 (34.1) 19 (14.7)   
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 18 (31.0) 28 (48.3) 12 (20.7)   

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย 3.6047± 
.29101 

3.6991± 
.24591 

3.7189± 
.22186 

4.790 .009** 

ระดับการสนับสนุนทางสังคม      <.001** 
ระดับต่ า 41 (85.4) 6 (12.5) 1 (2.1)   
ระดับปานกลาง 88 (48.1) 76 (41.5) 19 (10.4)   
ระดับสูง 4 (10.8) 15 (40.5) 18 (48.6)   

* p < .05 ** p < 0.01 
 

1. ปัจจัยท านายสุขภาพจิตภาวะสุขภาพจิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ -
มหาวิทยาลัย ได้แกร่ายรับเฉลี่ยต่อเดือน ระดับผลคะแนนเฉลี่ยในการสอบกลางภาคและระดับการสนับสนุนทางสังคม 
ดังที่แสดงในตารางที ่2 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายของภาวะสุขภาพจิต โดยใช้สถิติ Multiple Logistic Regression Analysis 
ปัจจัยท่ีศึกษา Adjusted odds ratio 95 % CI p-value 
ระดับการสนับสนุนทางสังคม    

ต่ า 189.957 18.774-1922.045 < .001** 
ปานกลาง 23.142 6.513– 82.233 < .001** 
สูง 1 Reference  

ระดับผลคะแนนเฉลี่ยในการสอบกลางภาค    
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย                 3.705 1.089-12.602 .036** 
ประมาณค่าเฉลี่ย                 2.405 0.842-6.874 .101 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1 Reference  

ระดับรายรับเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)    
ไม่มีรายรับ 4.566 1.772-21.148 .011** 
1 ถึง 5,000  2.193 1.051-7.752 0.110 
มากกว่า  5,000  1 Reference  

* p < .05 ** p < 0.01 
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กำรอภิปรำยผล 
ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่

ในระดับต่ ากว่าคนทั่วไป แตกต่างจากงานวิจัยที่มีก่อนหน้านี้ (ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี, 2017) เนื่องจาก
การศึกษานี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อนิสิตไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมารูปแบบออนไลน์ตลอดภาคการศึกษาและงดท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยและคณะ สอดคล้องกับข้อมูลจากยูนิเซฟ (UNICEF, 2021) ที่พบว่าเด็กและวัยรุ่น 7 ใน
10 คน มีสุขภาพจิตแย่ลงในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 โดยการเรียนออนไลน์ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมของการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหายไปเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อกิจวัตประจ าวัน เกิด
เป็นความเบื่อหน่าย และท าให้ความสนใจในการเรียนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ลดลง รวมทั้งกิจกรรมพบปะ
เพ่ือนที่โรงเรียนก็หายไปด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีความกังวลเรื่องการยกเลิกการสอบและกิจกรรม
การศึกษาต่าง ๆ และความกังวลเรื่องงานพิเศษที่ถูกยกเลิก  

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายรับเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้าช่วงที่มีการแพร่
ระบาดโควิด (ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี และคณะ, 2017) และไม่มีรายรับเลยถึงร้อยละ 25.1 จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านิสิตไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจากบิดามารดาเนื่องจากนิสิตเรียนออนไลน์ที่
บ้านและปัญหาเศรษฐกิจสอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจระดับชาติ (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต,ิ 2564) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 พบว่าในช่วงไตรมาสสาม ปี 2564 มีอัตราการว่างงานสูง
ที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นจากราคาน้ ามันที่ปรับตัว
ส่งผล ผลการส ารวจของยูนิเซฟ (UNICEF, 2020) ในช่วงการโควิด-19 พบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 
82.02  มีความกังวลเรื่องปัญหาทางการเงินของครัว และร้อยละ 41.58 มีความกังวลเรื่องรายได้ส่วนตัวที่
ได้สูญเสียไป เนื่องจากผู้ที่รู้สึกว่าครอบครัวมีรายได้น้อยลงจะมีการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) 
และความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) น้อยลง (Bannink, 2016) 

เวลาเฉลี่ยที่นิสิตใช้กับเพ่ือนสนิทส่งต่อภาวะสุขภาพจิตในเชิงบวก โดยพบว่าผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิต
เท่ากับคนทั่วไปใช้เวลากับเพ่ือนมากที่สุด และผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปและระดับต่ ากว่าคน
ทั่วไปใช้เวลากับเพ่ือนพอ ๆ กันแต่น้อยกว่าผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสังคมในช่วงวัยรุ่นที่เพ่ือนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับวัยรุ่นโดยเฉพาะเพ่ือนสนิท เนื่องจากเพ่ือนท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเอง (จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และ วิทยา เหม
พันธ์, 2556) หากวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนดีจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี (นวลจิรา จันระลักษณะ และ
คณะ, 2558) อย่างไรก็ดีในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ มีการปรับรูปแบบ
ความสัมพันธ์เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ใช้เวลากับเพ่ือนน้อยลงแต่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้น ในวัยรุ่นที่มี
พัฒนาการก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ มีการปรับความสัมพันธ์จากเดิมที่เน้นการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน ปรึกษากันคอยสนับสนุนกัน ท าให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงแต่ยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพจิต (AMCHP) ในงานวิจัยนี้ไม่พบว่าเวลาเฉลี่ยที่นิสิตใช้กับเพ่ือนรุ่นพ่ีที่คณะมีความเกี่ยวข้องต่อ
ภาวะสุขภาพจิต (ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี และคณะ, 2017), (วินิทรา นวลละออง, 2555)  ดังเช่นในงานวิจัย
ก่อนหน้านี้สอดคล้องกับสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้นิสิตไม่มีโอกาสที่จะ
ท าความรู้จักและใช้เวลากับกับเพ่ือนหรือรุ่นพ่ีที่คณะ  
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ผลการศึกษาพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายส่งผลเชิงบวกต่อภาวะสุขภาพจิตสอดคล้อง
กับการศึกษาของเอ็ดเวิร์ด คีเฟอร์ (Edward Kifer, 1973) ที่การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) เป็นผล
พวงจากผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยคนที่มีลักษณะเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงตามทฤษฎีของ Coopersmith (1981) จะเผชิญปัญหาได้ดีกว่าและมักจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตได้อย่าง
เป็นสุข และในผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกเรื่องความสัมฤทธิ์ในการศึกษาของตนเองมักจะแสดงให้เห็นถึง
ปรากฎการณ์ความคาดหวังสร้างความจริงในความส าเร็จ (self-fulfilling prophecy of success) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีของโรเบิร์ต เค เมอร์ตัน (Merton, 1948) ที่เชื่อว่าความเชื่อและความคาดหวัง ในบางสิ่งหรือบางคน
ให้เป็นจริงส่งผลเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว   

จากการวิจัยผลคะแนนสอบกลางภาคโดยเฉลี่ยส่งผลเชิงบวกต่อภาวะสุขภาพจิตเป็นไปตาม
พัฒนาการในช่วงวัยรุ่นตอนปลอยที่มักคิดถึงแผนการด าเนินชีวิตในอนาคต รวมถึงในประเทศไทยที่มี 
ค่านิยม เกี่ยวกับการศึกษาว่าความรู้มีคุณค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สิน และเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างฐานะ 
(วรรณกร พลพิชัย และ จันทรา อุ้ยเอ้ง, 2018) นอกจากนี้การสอบออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการเครียด
อย่างมีนัยส าคัญ (พรนภา พัฒนวิทยากุล และคณะ, 2564) รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการสอน ความไม่
พร้อมของโปรแกรม อุปกรณ์และสถานที่ หรืออาจมีปัญหาต่าง ๆ ที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้มาประกอบด้วย 
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่านิสิตมีความกังวลเรื่องความเสถียรของอินเทอร์เน็ต รวมถึงสถานที่
สอบที่มีความไม่พร้อม เช่น มีเสียงรบกวน เป็นต้น  

ในการศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลเชิงบวกต่อภาวะสุขภาพจิต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล แย้มวงษ์ (ไพศาล แย้มวงศ์, 2012) ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตนิสิต และงานวิจัยของนันทภัค ชนะพันธ์และคณะ (นันทภัค 
ชนะพันธ์ และคณะ, 2556) ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีส่วนช่วยในการคืนความส าคัญให้กับตนเอง 
(self-regaining) ซึ่งน าไปสู่การหายจากอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยหญิง นอกจากโรคซึมเศร้าแล้วการสนับสนุน
ทางสังคมความสัมพันธ์เชิงลบกับโรคจิตเวชอ่ืน ๆ  ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของ Jennifer Hefner และคณะ ไม่
ว่าจะเป็นโรควิตกกังวล (anxiety) การฆ่าตัวตาย และอาการของพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติ (eating 
disorder) เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเมื่อบุคคลตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเครียด ช่วยท าให้บุคคลเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)และการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองได้ง่ายขึ้น (self-efficacy) ท าให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ดีขึ้น ลดความส าคัญและความ
อันตรายอันเป็นผลมาจากความเครียด (Wang et al., 2014)  
   

ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ  
1. การวิจัยครั้งนี้ท าขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การใช้ชีวิตและการเรียน

ของนิสิตแตกต่างไปจากปกติ แต่แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยที่ใช้ในการวัดภาวะสุขภาพจิต
ของนิสิตในการวิจัยนี้เป็นแบบประเมินที่จัดท าขึ้นในช่วงเวลาปกติ เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน
นี้จึงอาจไม่สะท้อนภาวะสุขภาพจิตของคนไทยโดยรวมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงผลการวิจัยในส่วน
อ่ืน ๆ ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตในช่วงเวลาปกติ แต่บ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพจิตในช่วง
วิกฤตการณ์โควิดนี้ซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของนิสิต 

2. รูปแบบการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดตอบเองย้อนหลัง อาจท าให้เกิดการจดจ าสิ่งต่าง ๆ 
ได้ไม่สมบูรณ์ หรือ มีความผิดพลาดในการร าลึกถึงเหตุการณ์และมีอคติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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3. เนื่องจากการศึกษานี้เป็นแบบตัดขวางจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพจิตของนิสิต สามารถอธิบายได้เพียงความสัมพันธ์เบื้องต้นเพื่อน าไปสู่การสร้างสมมติฐาน 
เพ่ือใช้ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เพ่ือสรุปเหตุและผลต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เพียงหนึ่งสถาบันไม่ใช่นิสิตจากทุก

สถาบันที่มีในประเทศไทยควรขยายพ้ืนที่ในการวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนที่หลากหลาย และเลือกสถาบันที่มีความ
แตกต่างกันในด้านบริบทด้วย 

2. ควรศึกษา ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนิสิต เช่น แหล่งที่มา
ของการสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อในความสามารถแห่งตน วิธีเผชิญปัญหา เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ผลของการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างความทนทานทาง
จิตใจของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 24 คน และ กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน นักศึกษากลุ่มทดลองเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ จ านวน 8 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความทนทานทางจิตใจส าหรับบุคคลทั่วไป 
มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และ โปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของ
นักศึกษามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test เพ่ือ
เปรียบเทียบความทนทานทางจิตใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึกอบรม
นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานมีคะแนนความ
ทนทานทางจิตใจเพ่ิมขึ้นก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีคะแนนความ
ทนทานทางจิตใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค ำส ำคัญ: ความทนทานทางจิตใจ นักศึกษา การฝึกอบรม จิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสาน 
 

Abstract 
This quasi-experimental research aimed to study the effect of training based on 

eclectic counseling to enhance the mental toughness of university students. The sample 
consisted of an experimental group of 24 and a control group of 20 university students. 
Participants in the experimental group participated in 8 sessions of online training based on 
Eclectic Counseling in April 2022,  each session lasted approximately 1.5 hours. The control 
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group did not participate in any training programs. The research instruments were  
the Mental Toughness Questionnaire with a reliability coefficient (alpha) of 0.81 and a training 
program based on eclectic counseling to enhance the mental toughness of university students 
with IOC ranging from 0.67-1.00. Data were analyzed by using a t-test and comparing mental 
toughness scores between an experimental group and a control group. The research results 
were as follows: the mental toughness of the students participated in the training based on 
Eclectic Counseling after the experiment significantly higher than before receiving the training 
at the level of .001 and significantly higher than those of the control group. 
 

Key words: mental toughness, university student, training, eclectic counseling 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  นักศึกษาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาจึงต้อง
ปรับตัวกับวิธีการเรียน และปรับตัวกับเพ่ือนใหม่ ต้องดูแลตนเอง บริหารค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเหล่านี้ล้วน
เป็นจุดวิกฤตที่นักศึกษาต้องเผชิญท าให้มีโอกาสเกิดความไม่สบายใจและมีปัญหาสุขภาพจิตได้ (ณัฐวุฒิ 
อรินทร์, 2558) โดยในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าภาวะ
เหนื่อยล้าจากโรคระบาดนั้นส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความ
เสี่ยงฆ่าตัวตายในนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งผลลัพธ์ เหล่านี้เป็นการสะท้อนหนึ่งว่า นักศึกษายังมีการ
ปรับตัวที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อถูกคุกคามจากปัจจัยภายนอก และส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในตนเอง 
เนื่องจากปัญหาเหล่านี้กระตุ้นให้แต่ละบุคคลเกิดความรู้สึกกดดัน ตึงเครียด ส่งผลกระทบท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ฯลฯ โดยหากบุคคลต้องเจอปัญหา เช่น การสูญเสีย การ
ถูกคุกคาม บุคคลจะสามารถเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ได้ต้องเสริมสร้างการปรับตัว ความยืดหยุ่นทางจิตใจ 
(วรตน์ โชติพิทยสุนนท์ และ พจ ธรรมพีร, 2564) หรืออาจเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจได้  
  ความทนทานทางจิตใจ (mental toughness) เป็นตัวแปรหนึ่งทางจิตวิทยา ที่เริ่มต้นศึกษา
เฉพาะในกลุ่มนักกีฬา และ Clough and Strychzcyk (2014) ได้ศึกษาและให้ความหมายของความ
ทนทานทางจิตใจว่าหมายถึง ความสามารถของจิตใจที่รองรับความกดดันจากภายนอก โดยสามารถ
บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถรักษาระดับความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุเป้าหมายในการท าสิ่งต่าง ๆ และความทนทานทางจิตใจยัง
สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไปแม้ไม่ใช่นักกีฬา เนื่องจากความทนทานทางจิตใจเป็นความสามารถในการ
รับมือกับความเครียด และความวิตกกังวลที่เกิดจากการแรงกดดัน ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเป็น
อย่างไรก็ตาม โดยความทนทานทางจิตใจเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้แต่ละบุคคล รวมทั้งนักศึกษา
ที่ประสบกับภาวะความเครียด ความกดดันสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยวิธีการ
เสริมสร้างความทนทานทางจิตใจมีหลากหลายวิธี อาทิ การให้การปรึกษาแบบรายบุคคล การให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่ม การเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจ หรือแม้แต่การฝึกอบรม  
  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อหรือ
เครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือ เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้าง
ความสามารถที่จ าเป็น และมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2549) 
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กระบวนการหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมได้คือ กระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยา เนื่องจาก
กระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาเป็นวิธีการหนึ่งที่น ากลุ่มคนมาใช้เวลาร่วมกัน เพ่ือช่วยให้แต่ละคนสามารถ
เผชิญ ค้นหา ท าความเข้าใจ และรับรู้ถึงวิธีรับมือกับความไม่พึงพอใจ หรือ ปัญหาต่าง ๆ ของตนเองได้ 
(Trotzer, 2006) โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้เปิดเผย มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ไปพร้อม ๆ กับผู้
ร่วมกลุ่มคนอ่ืน ผู้วิจัยจึงสนใจน ากระบวนการของการให้การปรึกษากลุ่มมาประยุกต์กับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความทนทานทางจิตใจในกลุ่มนักศึกษา โดยเน้นกระบวนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะต่าง ๆ มีขั้นตอนของการฝึกอบรม เริ่มต้นจากการท ากิจกรรม หลังจากนั้น
ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี 
เทคนิค วิธีการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานประกอบด้วย การให้การปรึกษา
ที่มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม ที่เน้นการท าความเข้าใจความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองเป็นวิธีการที่
ระบุความคิดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือความรู้สึกที่ทุกข์ทรมาน และก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางพฤติกรรม
หรือปฏิกิริยาที่ปรับตัวไม่ดี สิ่งส าคัญของการช่วยเหลือในเบื้องต้นอยู่ที่ระดับความคิดของบุคคล ซึ่งถ้าท าให้
บุคคลเปลี่ยนแปลงความคิดได้แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมก็จะตามมา (Thomson. 2003) และ การบ าบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้น
กระบวนการทางจิตวิทยาที่ใช้หลักฐานเชิงประสบการณ์ด้วยวิธีการให้ยอมรับ และมีสติ ช่วยให้บุคคลทราบ
ถึงการหลีกเลี่ยงอันเกิดมาจากประสบการณ์อันเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการพัฒนาตนเองของบุคคลนั้น และ 
ยอมรับในความรู้สึกนั้น ๆ  ก่อนจะเริ่มการบ าบัดด้วยความมีสติ (Batten, 2011) การบ าบัดแบบเผชิญความ
จริง ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเกิดการตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมปัจจุบันของตนเอง โดยสนับสนุน
ให้เกิดการรู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ  ตามความเป็นจริง และประเมินว่าสิ่งใดถูกหรือ
ผิด (Glasser, 1965) และ แนวคิดซาเทียร์โมเดล ที่มีเป้าหมายหลักคือ การเพ่ิมคุณค่าในตนเอง การมี
ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหามากขึ้น การรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองมากข้ึน และการมีความ
สอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น (Banmen and Banmen, 1999) จากค าอธิบายข้างต้นเกี่ยวกับการให้การ
ปรึกษากลุ่มต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงสนใจว่า หากน าแนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาเหล่านี้มาใช้ในการฝึกอบรมจะ
สามารถเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของนักศึกษาได้มากน้อยเพียงใด  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานเพ่ือ

เสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของนักศึกษา 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1. หลังการฝึกอบรม นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการ

ปรึกษาแบบผสมผสานมีคะแนนความทนทานทางจิตใจสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  
2. นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบ

ผสมผสานมีคะแนนความทนทานทางจิตใจสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทีย่ินดีและ
สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย จ านวน 55 คน เป็นกลุ่มทดลอง 27 คน และเป็นกลุ่มทดลอง 28 คน แต่ภายหลัง
การทดลองสามารถติดตามผลการทดลอง กลุ่มทดลองได้เพียง 24 คน และกลุ่มควบคุมได้จ านวน 20 คน 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ  
    3.1 ความทนทานทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถของจิตใจที่รองรับความกดดันต่าง ๆ 

จากภายนอก บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม รักษาระดับความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 

     1. ความท้าทาย (challenge) หมายถึง มุมมองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบุคคล โดย
สามารถตีความเหตุการณ์ให้เป็นโอกาส ความยึดมั่น (commitment) หมายถึง คุณสมบัติทางจิตใจที่
ผลักดันให้บุคคล รักษาค ามั่นสัญญาในงานที่รับมอบหมาย หรือการมีความรับผิดชอบ พยายามท าจน
ประสบความส าเร็จแม้ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามา 

          2. การควบคุมอารมณ์ (emotional control) หมายถึง การรู้สึกถึงอารมณ์ของ
ตนเอง และ สามารถจัดการอารมณ์นั้นอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ  

      3. การควบคุมชีวิต (life control) หมายถึง การรับรู้สิ่งที่ส าคัญต่อเป้าหมายของตนเอง 
และ สามารถด าเนินตามแผนการเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างเหมาะสม 

      4. ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง (confidence in ability) หมายถึง ความ
เชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะท าและสามารถท าได้ตามเป้าหมาย 

      5. ความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม (confidence in interpersonal) หมายถึง ความ
เชื่อมั่นต่อตนเองว่าสามารถเปิดรับบุคคลอื่นเข้ามาในชีวิต โดยไม่เกิดปัญหาทางจิตใจ  

3.2 การฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสาน หมายถึง กระบวนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับความทนทานทางจิตใจ โดยมีขั้นตอนการ
ฝึกอบรมจากการท ากิจกรรม การทบทวน การวิเคราะห์ และการสรุป โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมได้แก่  
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา และ เกมหรือกิจกรรม บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค 
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การให้การปรึกษาที่
มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม การบ าบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น การบ าบัดแบบเผชิญความจริง 
และแนวคิดซาเทียร์โมเดล 

3.3 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่
เข้ารว่มการวิจัย 
 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบมีกลุ่ม

ควบคุมและมีการทดสอบก่อนและหลัง (pretest- posttest control group design)   
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่สมัครใจ

เข้าร่วมงานวิจัย โดยด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564-สิงหาคม 2565 และผู้วิจัยได้
ด าเนินการขออนุญาตวิจัยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่
โครงการ CMUREC NO. 64/179 ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมวิจัย จ านวน 64 คน แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 (COVID-19) ท าให้นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สะดวกเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบออนไลน์ จึงถอนตัว
เหลือนักศึกษา จ านวน 55 คน ผู้วิจัยจึงสุ่มด้วยการจับฉลากเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 27 คน และกลุ่ม
ควบคุม 28 คน และเมื่อสิ้นสุดการวิจัย สามารถติดตามนักศึกษากลุ่มทดลองได้ จ านวน 24 คน และ
กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ   
1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบวัดความทนทานทางจิตใจ (mental toughness 

questionnaire: MTQ48) ส าหรับบุคคลทั่วไป มีจ านวน 48 ข้อ เป็นการรายงานตนเองด้วยมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ผู้พัฒนาแบบวัดต้นฉบับคือ Clough, Strycharczyk, Rowlands, & 
Czwerenko,  (2007) และผู้พัฒนาแบบวัดฉบับภาษาไทย คือ กันตภณ มนัสพล วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ 
และ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ (2559) โดยผู้พัฒนาแบบวัดฉบับภาษาไทยได้หาค่าความตรงตามเนื้อหา (content 
validity) ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบข้อค าถาม และหาความเที่ยง (reliability) ทั้ง
ฉบับ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุญาตผู้พัฒนาแบบวัดฉบับภาษาไทยในการน า
แบบวัดมาใช้ และน าแบบวัดความทนทานทางจิตใจมาหาค่าความเที่ยงโดยท าการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 

2. โปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของนักศึกษา เป็นโปรแกรม
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาการ
ปรึกษาแบบผสมผสาน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หลักการ และ
รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง .67 - 1.00 หลังจากนั้น แก้ไขตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าโปรแกรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบ
การฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และปรับแก้รายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญที่เอ้ือ
ให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพได้โดยเฉพาะการอบรมที่ต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง และ
สัมพันธภาพที่ดีท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนใจ ร่วมมือ เปิดเผย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึก
ปลอดภัยที่จะพูดคุยเรื่องราวของตนเอง เทคนิคในการฝึกอบรมคือ เกมหรือกิจกรรม การบรรยาย 
และการอภิปรายกลุ่ม  
 ครั้งที่ 2 ความท้าทาย (challenge) คนที่มีความท้าทาย จะมีมุมมองต่อเหตุการณ์ว่าเปรียบ
เหมือนโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเป็นโอกาสในการฝึกกระบวนการแก้ปัญหา แนวคิดที่ใช้คือ 
การให้การปรึกษาที่มุ่งเน้นความคิดและพฤติกรรม เน้นให้ตระหนักถึงความคิดต่อเหตุการณ์ อุปสรรค 
ความกดดัน ความเครียดว่าส่งผลต่อความทนทานทางจิตใจ และเปลี่ยนมุมมองจาก มองเห็นปัญหา
เปลี่ยนเป็นมองเห็นโอกาสและแนวทางในการพัฒนาตนเอง เทคนิคในการฝึกอบรมคือ การบรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ครั้งที่ 3 การควบคุมชีวิต (life control) คือ การรับรู้สิ่งที่ส าคัญต่อตนเอง เช่น เป้าหมาย และ
ความสามารถด าเนินตามแผนการเพ่ือไปสู่เป้าหมายอย่างเหมาะสม แนวคิดที่ใช้คือ การปรึกษาแบบ
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เผชิญความจริง (reality counseling) ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหา และมีทักษะการคิดใน
การแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากความเป็นจริง และเน้นการควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ เทคนิคในการฝึกอบรม 
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการใช้กรณีศึกษา 
 ครั้งที่ 4 การควบคุมอารมณ์ (emotional control) หมายถึง การรับรู้อารมณ์ของตนเอง 
และการมีความสามารถในการจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม แนวคิดที่ใช้คือ การปรึกษาแบบเผชิญ
ความจริง (reality therapy) โดยใช้ กระบวนการ WDEP System และเทคนิคในการฝึกอบรมคือ 
การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการใช้กรณีศึกษา 
 ครั้งที่ 5  ความยึดมั่น (commitment) เป็นคุณสมบัติทางจิตใจที่ผลักดันให้บุคคล รักษาค ามั่น
สัญญาในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย หรือการมีความรับผิดชอบ และพยายามลงมือท าจนงานที่ตั้งใจนั้นประสบ
ความส าเร็จ แม้ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาขัดขวาง ด้วยการสร้างพันธะสัญญากับตนเองหรือกับผู้อื่น 
แนวคิดที่ใช้คือการบ าบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น (acceptance and commitment therapy) 
โดยใช้เทคนิคในการฝึกอบรมคือ การบรรยาย และการอภิปรายกลุ่ม 
 ครั้งที่ 6 ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง (confidence in ability) คือ ความเชื่อมั่น
ว่าตนเองมีความสามารถท าได้ โดยใช้แนวคิดซาเทียร์โมเดล (Satir Model) เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่ามนุษย์
ทุกคนมีทรัพยากรภายในที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต เป้าหมายหลักของแนวคิดคือ การเพ่ิม
คุณค่าในตนเอง การมีทางเลือกในการแก้ปัญหามากขึ้น การรับผิดชอบต่อทางเลือกมากขึ้น และมี
ความสอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น เน้นการเสริมสร้างความมั่นใจตนเองผ่านการส ารวจตนเอง โดยใช้
เทคนิคในการฝึกอบรมคือ การบรรยาย การระดมสมอง และเกม กิจกรรม 

ครั้งที่ 7 ความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม (confidence in interpersonal) ความมั่นใจในการ
เข้าสู่สังคมเป็นความเชื่อมั่นต่อตนเองว่าสามารถเปิดรับบุคคลอ่ืนเข้ามาในชีวิตโดยไม่เกิดปัญหาทาง
จิตใจ โดยใช้แนวคิดซาเทียร์โมเดลที่เน้นการเปลี่ยนแปลงมี 6 วิธี เปลี่ยนพฤติกรรมการตอบโต้เป็นการ
ตอบสนอง เลือกรับรู้ และแสดงออกมากกว่าการควบคุมอารมณ์ที่ท าให้ไม่กล้าแสดงออกเมื่อต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ฝึกตั้งค าถามกับการรับรู้ของตนเอง พิจารณาความคาดหวังของตนเอง พิจารณา
ความเชื่อของตนเอง และพิจารณาความปรารถนาของตนเอง โดยใช้เทคนิคในการฝึกอบรมคือ การ
บรรยาย การสาธิต และบทบาทสมมติ 

ครั้งที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ การสรุปรวบยอดความคิด ทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความทนทานทางจิตใจ และประเมินความทนทานทางจิตใจหลังการฝึกอบรม 

ผู้วิจัยด าเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 8 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ใน
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ส่งแบบวัดความทนทานทางจิตใจในรูปแบบ
ออนไลน์ให้นักศึกษากลุ่มทดลองตอบกลับ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม และตอบแบบ
วัดความทนทานทางจิตใจในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติบรรยายพื้นฐาน ได้แก่ จ านวน ร้อยละ   
2. ใช้สถิติ Shapiro-Wilk test เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงปกติของข้อมูล ผลการตรวจสอบ

พบว่า กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีการแจงแจงปกติ 
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3. ใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบระดับความทนทานทางจิตใจของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมในช่วงก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลกำรวิจัย 
ตำรำงท่ี 1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจ าแนกตามเพศ มหาวิทยาลัย ชั้นปี 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (n=24) กลุ่มควบคุม (n=20) รวม (n=44) 

จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

หญิง 20 45.47 16 36.35 36 81.82 

ชาย 4 9.09 4 9.09 8 18.18 
มหำวิทยำลัย 

แห่งที่ 1 11 25.00 8 18.18 19 43.18 

แห่งที่ 2 11 25.00 8 18.18 19 43.18 

แห่งที่ 3 - - 3 6.80 3 6.80 
แห่งที่ 4 - - 1 2.28 1 2.28 
แห่งที่ 5 1 2.28 - - 1 2.28 

แห่งที่ 6 1 2.28 - - 1 2.28 

ชั้นปีที ่

1 5 11.37 5 11.36 10 22.73 
2 13 29.55 5 11.36 18 40.91 
3 3 6.82 5 11.36 8 18.18 
4 3 6.82 5 11.36 8 18.18 

รวม 24 54.56 20 45.44 44 100.00 
จากตารางที่ 1 พบว่า มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดจ านวน 44 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 

24 คน กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน เพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.47 และ 9.09 ตามล าดับ มาจากมหาวิทยาลัยแห่งที่ 1 และ 2 อย่างละ 11 คน และแห่งที่ 5 และ 6 อย่าง
ละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 2.28 ตามล าดับ  โดยเรียนชั้นปีที่ 2 จ านวน 13 คน ชั้นปีที่ 1 จ านวน 5 คน 
และชั้นปีที่ 3 และ 4 จ านวนชั้นปีละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 11.37 6.82 และ 6.82 ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นเพศ
หญิงจ านวน 16 คน เพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.35 และ 9.09 ตามล าดับ มาจากมหาวิทยาลัยแห่ง
ที่ 1 และ 2 อย่างละ 8 คน และแห่งที่ 3 จ านวน 3 คน และแห่งที่ 4 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 18.18 
6.80 และ 2.28 ตามล าดับ โดยเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน ชั้นปีละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36  
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ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทนทานทางจิตใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในช่วงก่อนการทดลอง โดยใช้สถิติแบบ Independent simple t-test  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลมาตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยวิธี
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (normality test) โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk test ซึ่งผลที่ได้คือ คะแนน
ของกลุ่มทดลอง (n=24) ก่อนและหลังการทดลองค่านัยส าคัญเท่ากับ .982 และ .673 ตามล าดับ ส่วน
คะแนนของกลุ่มควบคุม (n=20) ก่อนและหลังการทดลอง มีระดับค่านัยส าคัญเท่ากับ .630 และ .747 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่มากกว่า .05 หมายความว่า ค่าคะแนนความทนทานทาง
จิตใจของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ 

คะแนน n �̅� SD t p 

กลุ่มทดลอง 24 3.12 .28 1.92 .061 

กลุ่มควบคุม 20 2.95 .27   

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความทนทานทางจิตใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในระยะก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของความทนทานทางจิตใจกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 3.12  
และกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 2.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .28 และ .27 ตามล าดับ (t = 1.92) 
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความทนทานทางจิตใจก่อนและหลังการฝึกอบรมของกลุ่ม 

ทดลองโดยใช้สถิติแบบ Dependent t-test 
 องค์ประกอบ ช่วงเวลำ n �̅� S.D. t p 

ความท้าทาย  ก่อน 24 3.37 .43 4.55*** <.001 

หลัง 24 3.64 .47   
การยึดม่ัน ก่อน 24 2.55 .40 4.81*** <.001 

หลัง 24 2.88 .41   

การควบคุมอารมณ์ ก่อน 24 2.83 .42 2.70* .013 

หลัง 24 3.04 .40   

การควบคุมชีวิต ก่อน 24 3.08 .47 5.82*** <.001 

หลัง 24 3.58 .62   

ความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเอง 

ก่อน 24 3.02 .37 2.76* .011 

หลัง 24 3.25 .41   

ความมั่นใจ 
ในการเข้าสู่สังคม 

ก่อน 24 3.35 .45 3.48** .002 

หลัง 24 3.67 .48   

ควำมทนทำนทำงจิตใจ 
เฉลี่ยรวม 

ก่อน 24 3.12 .28 6.26*** <.001 

หลัง 24 3.44 .39   

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมความทนทานทางจิตใจกลุ่มทดลองหลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า หลัง
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การฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยด้านความท้าทาย การยึดมั่น 
และการควบคุมชีวิต คะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านความมั่นใจในการเข้า
สู่สังคมคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการควบคุมอารมณ์ และความม่ันใจ
ในความสามารถของตนเองคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตำรำง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความทนทานทางจิตใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง

การฝึกอบรม โดยใช้สถิติแบบ Independent t-test 
 องค์ประกอบ ช่วงเวลำ n �̅� S.D. t p 

ความท้าทาย  กลุ่มทดลอง 24 3.64 .47 4.01*** <.001 
กลุ่มควบคุม 20 3.11 .40   

การยึดมั่น กลุ่มทดลอง 24 2.88 .41 3.99*** <.001 

กลุ่มควบคุม 20 2.42 .35   
การควบคุมอารมณ ์ กลุ่มทดลอง 24 3.04 .40 1.97 .28 

กลุ่มควบคุม 20 2.82 .33   
การควบคุมชีวิต กลุ่มทดลอง 24 3.58 .62 4.39*** <.001 

กลุ่มควบคุม 20 2.82 .53   
ความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเอง 

กลุ่มทดลอง 24 3.25 .41 1.01 .158 
กลุ่มควบคุม 20 3.13 .34   

ความมั่นใจในการเข้าสู่
สังคม 

กลุ่มทดลอง 24 3.67 .48 3.91*** <.001 
กลุ่มควบคุม 20 3.05 .57   

ควำมทนทำนทำงจิตใจ
เฉลี่ยรวม 

กลุ่มทดลอง 24 3.44 .39 4.81*** <.001 
กลุ่มควบคุม 20 2.94 .28   

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของความทนทานทางจิตใจหลังการฝึกอบรมของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า 
หลังการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการควบคุมอารมณ์ และความมั่นใจในความสามารถของตนเองไม่แตกต่างกัน 
ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความทนทานทางจิตใจก่อนและหลังการฝึกอบรมของกลุ่ม

ควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมใด ๆ โดยใช้สถิติแบบ Dependent simple t-test 
องค์ประกอบ ช่วงเวลำ n �̅� S.D. t p 

ความท้าทาย  ก่อน 20 3.18 .47 1.26 .221 
หลัง 20 3.11 .40   

การยึดมั่น ก่อน 20 2.42 .40 .07 .945 

หลัง 20 2.42 .35   
การควบคุมอารมณ ์ ก่อน 20 2.84 .44 .23 .818 

หลัง 20 2.82 .33   
การควบคุมชีวิต ก่อน 20 2.87 .44 .92 .371 

หลัง 20 2.82 .53   
ความมั่นใจใน
ความสามารถของ

ก่อน 20 3.14 .36 .11 .910 
หลัง 20 3.13 .34   
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องค์ประกอบ ช่วงเวลำ n �̅� S.D. t p 
ตนเอง 
ความมั่นใจ 
ในการเข้าสูส่ังคม 

ก่อน 20 2.95 .46 1.31 .206 
หลัง 20 3.05 .57   

ควำมทนทำนทำง
จิตใจเฉลี่ยรวม 

ก่อน 20 2.95 .28 .37 .714 
หลัง 20 2.94 .27   

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของความทนทานทางจิตใจและรายองค์ประกอบของ
กลุ่มควบคุมก่อนและหลังการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
 

กำรอภิปรำยผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า หลังการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสาน
คะแนนเฉลี่ยของความทนทานทางจิตใจของนักศึกษากลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยผลการวิจัยสะท้อนว่าความทนทาน
ทางจิตใจนั้นสามารถพัฒนาได้ สอดคล้องกับ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทรและคณะ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความทนทานทางจิตใจของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง โดยศึกษาความสามารถในการควบคุมตนเอง การ
สร้างความได้เปรียบในสถานการณ์การแข่งขัน และความสามารถในการผ่านอุปสรรค พร้อมทั้งมีความ
มุ่งมั่นและมีสมาธิในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน และสรุปว่า ความทนทานทางจิตใจนั้นสามารถพัฒนาได้ 
นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจโดยเน้น
กระบวนการจัดกิจกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบ
ผสมผสานท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความทนทานทางจิตใจเพ่ิมมากข้ึน ดังที่ Lazarus et. 
al. (1992; 1993) กล่าวว่า ไม่มีทฤษฎีหรือแนวคิดใดที่สามารถน ามาใช้ครอบคลุมได้กับทุกคนบนโลก 
ดังนั้นการไม่ปิดกั้นการให้การปรึกษาไว้เพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีความยืดหยุ่นใน
การในค าปรึกษา อันจะส่งผลดีและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้รับค าปรึกษา เช่นเดียวกับโปรแกรมการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ ที่ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาหลากหลาย เช่น 
แนวคิดของการให้การปรึกษาที่มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมที่ถูกออกแบบในการเสริมสร้างด้านความท้า
ทาย เน้นการเปลี่ยนมุมมองความคิด เพ่ือให้มองอุปสรรคหรือปัญหาให้เป็นความท้าทาย โดยการให้การ
ปรึกษาที่มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม มีแนวคิดที่ส าคัญคือ “ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมมีความ
เกี่ยวข้องกันและต่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกันและกัน” เมื่อเปลี่ยนแปลงความคิด ก็ส่งผลต่ออารมณ์และ
พฤติกรรมด้วยเช่นกัน ดังที่นักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมคนหนึ่งได้กล่าวว่า “เดิมไม่ค่อยคิดที่จะท้าทาย
ตนเองในการใช้ชีวิต เพราะจะวางตารางชีวิตของตัวเองไว้แน่นอนและท ามันซ  า  ๆ จนบางครั งก็รู้สึก
เหนื่อยและเฉยชากับมัน จนเคยถึงขั นหมดแรงบันดาลใจกับสิ่งๆ นั นไปเลย หลังจากอบรม เราได้เริ่มและ
ลองท้าทายตนเองในสิ่งใหม่ ๆ ได้ลองท าในสิ่งเราไม่เคยลอง หรือไม่เคยคิดจะท า มองว่ามันไม่ได้ช่วยท้า
ทายอะไรเรามากมาย แต่พอได้ท าจริงก็รู้สึกว่า มันยากนะที่จะท าสิ่งนี  แต่เมื่อท าแล้ว รู้สึกว่าชีวิตมี
ชีวิตชีวามากขึ น และอยากลองท้าทายตนเองกับสิ่งอ่ืนมากขึ นในอนาคต” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กันตภณ มนัสพล วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ (2562) ที่พัฒนาโปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาที่ส่งผลต่อความทนทานทางจิตใจโดยพบว่ากลุ่มทดลองที่
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เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยพบว่ากลุ่มทดลองมีความทนทานทางจิตใจมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ส่วนการเสริมสร้างความยึดมั่นโดยใช้แนวคิดที่ใช้คือการบ าบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น 
ที่ช่วยให้บุคคลทราบถึงการหลีกเลี่ยงอันเกิดมาจากประสบการณ์ซึ่งขัดขวางการพัฒนาตนเองของบุคคล
นั้น และยอมรับในความรู้สึกอย่างรู้ตัว (Batten, 2011) ดังตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่กล่าวว่า 
“ปกติเป็นคนรักษาสัญญาอยู่แล้วกับคนทั่วไป แต่มักละเลยค าสัญญาที่ให้กับตัวเองหรือครอบครัว เพราะ
บางทีคิดว่าไม่ท าก็ไม่เสียหายอะไร แล้วก็ขี เกียจด้วย แต่ในการอบรมมีกิจกรรมที่ให้การบ้านกับตัวเอง 
เหมือนกับว่าเราต้องท าให้ได้ตามที่เราสัญญาไว้ พอได้ท าแล้วก็รู้สึกดีมาก ๆ และคิดว่าต่อไปก็คงจะรักษา
สัญญาให้ได้มากที่สุดเพ่ือที่จะได้ไม่เสียดายหรือเสียใจทีหลัง” หรือจากการฝึกอบรมหัวข้อการเสริมสร้าง
การควบคุมอารมณ์ ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้สึกถึงอารมณ์ของตนเอง และสามารถเก็บกดหรือปลดปล่อย
อารมณ์นั้นอย่างเหมาะสม โดยใช้แนวคิดการปรึกษาแบบเผชิญความจริง (reality therapy) ที่เน้นให้เกิด
การตระหนักรู้พฤติกรรมของตนเอง รับรู้ความต้องการ รับผิดชอบ ก าหนดเป้าหมายของตนเอง คิด
พิจารณาและกล้าเผชิญความจริงโดยประเมินได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิด และรู้ว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า 
(Glasser, 1965) ดังทีผู่้เข้าร่วมการฝึกอบรมคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในการฝึกอบรมครั้งที่ 8 ว่า “ตอน
แรกควบคุมอารมณ์ได้แค่บางสถานการณ์แต่ยิ่งโกรธ หรือเครียด หรือเศร้า จะควบคุมได้ยากมาก จนบาง
ทีก็ท าเสียเรื่องเลย พอได้เรียนก็รู้สึกว่า เราสามารถแสดงอารมณ์ได้เหมือนเดิมนะ แต่ต้องให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ก็ได้วิธีคิดแบบใหม่ให้รู้เท่าทันความคิด แล้วก็ได้วิธีแก้ไขใหม่ๆจากเพ่ือนๆ ก็คิดว่าจะน าไป
ปรับใช้ได้อย่างดี” จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองท าให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีวิธีรับความกดดันต่าง ๆ สามารถ
บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถรักษาระดับความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมที่มีแรง
กดดันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนั้น 
 

บทสรุป 
การฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานสามารถเพ่ิมความทนทาน

ทางจิตใจของนักศึกษาได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานเพ่ือ
เสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มนักศึกษามากขึ้น หรือน าไปใช้ใน
กลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  
 2. ควรน าโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานเพ่ือ
เสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของนักศึกษาไปปรับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างความทนทานทางจิตใจ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการติดตามผลความทนทานทางอารมณ์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาในระยะเวลาที่
ยาวนานมากข้ึน เช่น ในระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน 
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 2. ควรพัฒนารูปแบบอ่ืนในการเสริมสร้างความทนทานทางอารมณ์ เช่น การให้ค าปรึกษา
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการพนัน เกม และ

สุขภาพจิตในชุมชน ท าการส ารวจภาคตัดขวางกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในจังหวัดเครือข่ายโครงการส ารวจ
และติดตามปัญหาการพนันในชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ภาคสนามประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี 
และอยุธยา มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 385 ราย รวมรวมข้อมูลการพนันและการติดเกมด้วยแบบสอบถาม 
ได้แก่ The Problem Gambling Severity Index และ Game Addiction Screening Test ขณะที่เครื่องมือส ารวจ
สุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัว
ตาย 8 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และสถิติอ้างอิงเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาพนัน การติดเกม กับสุขภาพจิตชุมชนด้วยการวิเคราะห์ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficients ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการพนันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความเครียด (rxb=.27; p<.01) ภาวะซึมเศร้า (rxc=.18; p<.05) และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย (rxd=.33; p<.01) อย่าง 

 
 
ค ำส ำคัญ: การพนัน เกม ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน 
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มีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับปัญหาการติดเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด (rab=.65; p<.01) และ
ภาวะซึมเศร้า (rac=.38; p<.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หลักฐานจากการส ารวจพบว่ามีอัตราความเสี่ยง
ปัญหาพนันและการติดเกมในชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งปัญหาดังกล่าวน ามาสู่ปัญหาสุขภาพจิต
เบื้องต้นได้นั้นคือความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 

 
Abstract 

The objectives of this research were to explore and study the correlation 
between problem gambling, game addiction and mental health in community. This 
study was a cross-sectional study with sample group consisted of 385 cases who were 
the population in the provincial network of the survey and monitor gambling problems 
in the community by mental health helpline 1323 project in field of 3 provinces; 
Bangkok, Saraburi, and Ayutthaya. Gambling and game addiction data were collected 
with questionnaires, including: The Problem Gambling Severity Index, and Game 
Addiction Screening Test, while community mental health survey tools include Stress 
test questionnaire (ST-5), as well as Depress and risk of suicide assessment (DS-8). The 
data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage 
distribution, and inferential statistics to analyze the correlation between gambling, 
game, and mental health by Pearson’s Product Moment Correlation Coefficients. 
Results: gambling problem was statistically significant positive correlated with stress 
(rxb=.27; p<.01), depression (rxc=.18; p<.05), and suicidal risk (rxd=.33; p<.01). As for the 
game addiction, there were statistically significant positive correlated with stress 
(rab=.65; p<.01), and depression (rxc=.38; p<.01). Conclusion: This study found that the 
community has a high risk of gambling and game addiction problem, it can lead to 
mental health problems in terms of stress, depression, and suicidal risk. 
 

Key words: Gambling, Game addiction, Community mental health problem 
 

บทน ำ 
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันร่วมกับศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจท าการส ารวจข้อมูล

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัด ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 
44,050 ตัวอย่างพบว่าคนไทยร้อยละ 76.3 หรือประมาณ 40.69 ล้านคน มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พนัน โดยอายุต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างเริ่มเล่นพนันครั้งแรกอยู่ที่ 7 ปี ทั้งนี้คนไทยเล่นการพนันร้อยละ 57 
หรือประมาณ 30.42 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจในปี 2560 จะเห็นได้ว่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.49 
ล้านคน (ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2562) ทั้งนี้ งานวิจัยพฤติกรรมการเล่นการพนันของ
เยาวชนกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจในการเล่นการพนันมาก
ที่สุด ได้แก่ การเป็นช่องทางในการหาเงินและต้องการเงินที่เสียไปคืน (คงกริษ เล็กศรีนาค และคณะ, 2555) 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยยังมองเรื่องการพนันว่าไม่ใช่ปัญหา มองว่าเป็นการละเล่นและ
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ช่องทางการหาเงิน ท าให้ประชาชนทั่วไปยังเล่นการพนันอยู่ ไม่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาปัญหาพนันกับปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนมาก จึงน ามาสู่การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลน าร่องตามโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเกมและพนันในชุมชน (วิมลรัตน์ วันเพ็ญ และคณะ, 2562) โครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและ
การปรึกษาปัญหาพนัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมพบว่าการติดเกมออนไลน์เริ่มมีเพ่ิมมากขึ้น
ในหลายประเทศทั้งจีน เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา การส ารวจพบว่าในประเทศ
เกาหลีใต้ ร้อยละ 2.4 ของประชากรที่มีช่วงอายุ 9 ขวบ ถึง 39 ปี ติดเกมออนไลน์โดยกว่าร้อยละ 10 ใน
นั้นอาจติดขั้นรุนแรงจนเริ่มมีปัญหาด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นประเทศจีนเริ่มพบปัญหาที่รุนแรงจากเกม
ออนไลน์ ปัจจุบันเริ่มมีข่าวความรุนแรงของวัยรุ่นที่เกิดจากเกมออนไลน์มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยผู้ปกครอง
ชาวจีนจ าเป็นต้องส่งบุตรหลานเข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับปัญหาการติดเกมมากข้ึน ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่าการติดเกมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการลาออกจากการเรียนของวัยรุ่น ปัญหา
สัมพันธภาพกับเพ่ือนและครอบครัว เกิดพฤติกรรมต่อต้าน และสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย ส าหรับวัย
ผู้ใหญ่พบว่าการเสพติดการใช้อินเตอร์เน็ตจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เนื่องจากเสียเวลาไป
กับการเล่นสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (Griffiths, 2010; Karaiskos, et al., 2010) 

จากการศึกษาที่กล่าวอ้างมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาทั้งเรื่องการพนันและ
เกมอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยได้ ประกอบกับประเทศไทยยังขาดระบบการดูแลผู้มี
ปัญหาจากการพนันอย่างเป็นรูปธรรมจึงน ามาสู่การศึกษาน าร่องในการส ารวจปัญหาพนัน เกม และ
สุขภาพจิตในชุมชน ส าหรับบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการส ารวจปัญหาการพนัน เกม 
และสุขภาพจิตในชุมชน รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการพนัน เกม และสุขภาพจิตใน
ชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนในการจัดบริการทางสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพจิต
ส าหรับงานวิจัยนี้จะศึกษาในขอบเขตของตัวแปรความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 
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กระหายที่จะเล่น มีความต้องการที่จะเล่นมากขึ้นเรื่อย ๆ หมกมุ่นอยู่ในความคิด ยากท่ีจะควบคุมจนมี
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ผลต่อความเป็นอยู่ของชีวิตประจ าวันอย่างปกติสุข โดยท าให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าและข้อผูกมัด
ในสังคม อาชีพ วัตถุ ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว และอาจจะโกหกหลอกลวงหรือละเมิดต่อกฎหมาย 
ส าหรับการศึกษานี้ประเมินระดับปัญหาการพนันด้วย The Problem Gambling Severity Index 

2. การติดเกม หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มีความสนุกสนาน มีกิจกรรมการแข่งขันที่มีเกณฑ์
หรือกฎกติกาในการเล่นที่ผู้ เล่นจะต้องท าตามเพ่ือน าไปสู้การได้รับชัยชนะ ซึ่งอาจจะเล่นเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ส าหรับการศึกษานี้ประเมินระดับการติดเกมด้วย  Game Addiction 
Screening Test 

3. ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน หมายถึง ผลรวมอันน ามาซึ่งปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ของผู้คนในชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส าหรับการวิจัยนี้ศึกษากรอบของสุขภาพจิต
ชุมชนในมิติความเครียดซึ่งประเมินด้วยแบบประเมินความเครียด 5 ค าถาม แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 8 ค าถาม 
 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. การพนัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย มีความเสี่ยงปัญหาติดการพนัน ความเสี่ยงปานกลาง 

ความเสี่ยงต่ า และไม่มีปัญหาจากการพนัน 
2. การติดเกม แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย มีคามเสี่ยงติดเกม คลั่งใคล้ และปกติ 
3. ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ประกอบด้วย 

3.1. ความเครียด แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เครียดมากท่ีสุด เครียดมาก เครียดปานกลาง 
และเครียดน้อย 

3.2. ภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วย มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยง 
3.3. ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย มีความเสี่ยงและไม่มีความเสี่ยง 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลน าร่องของ
โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาเกมและพนันในชุมชน ศูนย์พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาปัญหาพนัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยมีวิธีการวิจัย
ดังนี้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้เข้าโครงการส ารวจและติดตามปัญหาการพนันในชุมชนใน

จังหวัดเครือข่ายซึ่งมีพ้ืนที่ภาคสนาม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี และอยุธยา ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างค านวณจากสูตร [n = P(1-P)Z2/e2 ] ของคอแครน (Cochran, 1977) ซึ่งเป็นการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอนและกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร โดยค่า 
P(1-P) จะมีค่ามากที่สุดเมื่อสัดส่วนประชากร = 50% หรือ P = .05 และก าหนดให้ n = ขนาดของกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร e = ระดับความคลาดเคลื่อนองการ
สุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ และ Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้
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ใช้ ความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 แทนค่าค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง [n = 
0.5(1-0.5)1.962/0.052 ] จากการค านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 385 คน  

เครื่องมือที่ในกำรวิจัย 
1. The Problem Gambling Severity Index (PGSI) พัฒนาโดย Wynne (2003) ใช้ประเมิน

ระดับความรุนแรงจากปัญหาพนันด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ โดยให้ผู้ตอบส ารวจตนเองภายใน 12 เดือนที่ผ่าน
มาแล้วเลือกตอบเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง แทบทุกครั้ง ผลรวมของแบบวัดคะแนน 0 
คือ ไม่มีปัญหาจากการพนัน (Non–Problem Gambler) คะแนน 1–2 คะแนน คือมีความเสี่ยงต่ า (Low-
Risk) คะแนน 3–7 คะแนน คือ มีความเสี่ยงปานกลาง (Moderate–Risk) และคะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้น
ไป เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาติดการพนัน (Problem Gambler) ทั้งนี้การศึกษาคุณภาพของแบบประเมิน
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับวัดโดยวิธี Cronbach's alpha เท่ากับ .84 และทดสอบความเชื่อมั่นซ้ า (test 
retest reliability) เท่ากับ .78 และมีการศึกษาความเชื่อมั่นในบริบทผู้มีปัญหาพนันประเทศไทยด้วย
วิธีการทดสอบความเชื่อมั่นซ้ าพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดัย .90 (ภาสกร  คุ้มศิริ และคณะ, 2560) 

2. Game Addiction Screening Test (GAST) แบบวัดการติดเกมจ านวน 16 ข้อ พัฒนาโดย
ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ ปี พ.ศ. 2557 ใช้กับเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปที่เล่นเกมเป็น
ประจ าในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 เดือนที่ผ่านมา ให้ผู้ตอบส ารวจตนเองและตอบเป็นระดับ ได้แก่ ไม่ใช่เลย 
ไม่น่าใช่ น่าจะใช่ และใช่เลย การแปลผลใช้คะแนนรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ปกติ คลั่งใคล้ และมีคาม
เสี่ยงติดเกม การศึกษาคุณภาพแบบวัดฉบับเด็กและวัยรุ่นมีค่าความคงที่ภายใน (internal consistency) 
ด้วยวิธี Cronbach’s alpha เท่ากับ .92 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อทดสอบความแม่นตรงทาง
โครงสร้างพบว่ามีความสอดคล้องกันดีในสิ่งที่ตองการวัด (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) 

3. แบบประเมินความเครียด จ านวน 5 ข้อ (ST-5) หรือแบบวัดความเครียดฉบับศรีธัญญา พัฒนาโดย
อรวรรณ ศิลปะกิจ ปี พ.ศ. 2551 เป็นแบบประเมินที่ให้ผู้ตอบส ารวจอาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 - 4 
สัปดาห์ ประเมินตนเองโดยให้คะแนน 4 ระดับ ได้แก่ 0 หมายถึง เป็นน้อยมากหรือแทบไม่มี 1 หมายถึง เป็น
บางครั้ง 2 หมายถึง เป็นบ่อยครั้ง และ 3 หมายถึง เป็นประจ า การแปลใช้คะแนนรวมโดย 0-4 คะแนน คือ 
เครียดน้อย 5-7 คะแนน คือ เครียดปานกลาง 8-9 คะแนน คือ เครียดมาก และ 10-15 คะแนน คือ เครียดมาก
ที่สุด ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพ ผู้วิจัยท าการทดสอบความเชื่อมั่นซ้ าด้วย Cronbach's alpha ในกลุ่มที่มี
คุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าเท่ากับ .82 (อรวรรณ ศิลปะกิจ, 2551) 

4. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตาย จ านวน 8 ข้อ (DS-8) พัฒนาโดยทวี ตั้งเสรี 
และคณะ ปี พ.ศ. 2552 แบ่งออกเป็นคัดกรองภาวะซึมเศร้า 6 ข้อ และคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
2 ข้อ ให้ส ารวจตนเองในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการและความรู้สึกนึกคิดอย่างไรและให้ตอบว่ามีหรือไม่
มีโดยถ้าตอบว่ามีจะได้ 1 คะแนน การแปลผลถ้าตอบข้อ 1-6 ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า 
ส าหรับข้อ 7-8  ถ้าตอบว่ามีตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้การตรวจสอบ
คุณภาพผู้วิจัยท าการทดสอบความเชื่อมั่นซ้ ากับกลุ่มที่มีคุณสมบัติคล้ายกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าเท่ากับ .78 
(ทวี ตั้งเสรี และคณะ, 2552) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 

ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละในการบรรยายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัญหาการพนัน การ
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ติดเกม และปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistic) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาพนัน การติดเกม และสุขภาพจิตด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficients 
 

ผลกำรศึกษำ  
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งเป็นเพศหญิงมากกว่าชาย อยู่ในช่วงวัย

ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 26–59 ปี มากที่สุด รองลงมาเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 13–18 ปี และวัยเด็กอายุ
ระหว่าง 8–12 ปี ด้านสถานภาพสมรสพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนโสด รองลงมาคือ สมรส และหย่า
ร้าง กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี อาชีพโดยทั่วไปสามล าดับเป็นนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ และรับจ้าง รายได้ต่อเดือนของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่ ากว่า 1,000 บาท รองลงมาอยู่ระหว่าง 5,001–10,000 บาท และ
ช่วง 1,001 – 5000 บาท น าเสนอข้อมูลตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 161 41.80 
     หญิง 224 58.20 
อำย ุ   
     8 – 12 ปี 53 13.80 
    13 – 18 ปี 129 33.50 
    19 – 25 ปี 15 3.90 
    26 – 59 ปี 147 38.20 
    60 ปีขึ้นไป 41 10.60 
สถำนภำพ   
     โสด 219 56.90 
     สมรส 139 36.10 
     หย่าร้าง 13 3.40 
     หม้าย 7 1.80 
     แยกกันอยู่ 5 1.30 
     ไม่ระบุ 2 .50 
กำรศึกษำ   
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 322 83.60 
     ปริญญาตร ี 47 12.20 
     สูงกว่าปริญญาตร ี 16 4.20 
อำชีพ   
     นักเรียน/นักศึกษา 179 46.50 
     ราชการ 69 18.00 
     รับจ้าง 62 16.10 
     แม่บ้าน 38 9.80 
     ค้าขาย 30 7.80 
     เกษตรกร 3 .80 
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ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน ร้อยละ 
     ว่างงาน 4 1 
รำยได้ตอ่เดอืน (บำท)   
     ต่ ากว่า 1,000  194 50.40 
     1,001 – 5000  56 14.50 
     5,001 – 10,000 77 20 
     10,001 – 15,000 25 6.50 
     15,001 – 20,000  15 3.90 
      20,001 ขึ้นไป 18 4.70 

2. การส ารวจปัญหาการพนันและการติดเกมในชุมชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ราย พบว่า
เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมีปัญหาติดพนันร้อยละ 10.10 เป็นผู้มีความเสี่ยงติดพนันอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 13.80 ความเสี่ยงระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 13.00 และไม่มีมีปัญหาติดพนัน คิดเป็นร้อยละ 63.10 
ส าหรับการติดเกมพบว่ามีความเสี่ยงในการติดเกมคิดเป็นร้อยละ 9.10 แบ่งเป็นกลุ่มคลั่งใคล้ในเกม คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 และไม่มีความเสี่ยงติดเกม คิดเป็นร้อยละ 79.00 น าเสนอข้อมูลตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 2 แสดงข้อมูลปัญหาพนัน และเกมในชุมชน 

ตัวแปร จ ำนวน ร้อยละ 
ปัญหำพนัน (�̅�= 2.05, SD = 5.32)   
     มีปัญหาติดพนัน 39 10.10 
     เสี่ยงปานกลาง 53 13.80 
     เสี่ยงต่ า 50 13.00 
     ไม่มีปัญหาพนัน 243 63.10 
กำรติดเกม (�̅�=7.20, SD = 9.76)   
    ปกติ 304 79.00 
    คลั่งไคล ้ 46 11.90 
    เสี่ยงติดเกม 35 9.10 

3. ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่พบว่ามีความเสี่ยงจากปัญหาพนัน (ตั้งแต่กลุ่มความเสี่ยงต่ าขึ้นไป) จ านวน 
142 ราย และกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงติดเกม (ตั้งแต่กลุ่มคลั่งไคล้ขึ้นไป) จ านวน 81 ราย จ าแนกตามตัว
แปรเพศ ความเครียด ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ผู้เขียนน าเสนอข้อมูลโดยภาพรวมตามตารางที่ 3 
ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 3 ลักษณะปัญหาการพนันและการติดเกมจ าแนกตามตัวแปรเพศ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า

และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 
          ปัญหำ             

  
 ปัจจัย  

ปัญหำกำรพนัน (n=142) ปัญหำกำรติดเกม (n=81) 
เสี่ยงต่ า 
n (%) 

เสี่ยงปานกลาง 
n (%) 

มีปัญหาติดพนัน 
n (%) 

คลั่งไคล ้
n (%) 

เสี่ยงตดิเกม 
n (%) 

เพศ      
ชาย 26 (18.31) 27 (19.01) 21 (14.79) 31 (38.27) 30 (37.04) 
หญิง 24 (16.90) 26 (18.31) 18 (12.68) 15 (18.52) 5 (6.17) 

ควำมเครียด      
มากที่สุด 2 (1.41) 1 (0.70) 6 (4.23) 5 (6.17) 10 (12.35) 
มาก 2 (1.41) 6 (4.23) 6 (4.23) 8 (9.88) 10 (12.35) 
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          ปัญหำ             
  
 ปัจจัย  

ปัญหำกำรพนัน (n=142) ปัญหำกำรติดเกม (n=81) 
เสี่ยงต่ า 
n (%) 

เสี่ยงปานกลาง 
n (%) 

มีปัญหาติดพนัน 
n (%) 

คลั่งไคล ้
n (%) 

เสี่ยงตดิเกม 
n (%) 

ปานกลาง 12 (8.45) 13 (9.15) 13 (9.15) 19 (23.46) 8 (9.88) 
น้อย 34 (23.94) 33 (23.24) 14 (9.86) 14 (17.28) 7 (8.64) 

ภำวะซึมเศร้ำ      
ภาวะซึมเศร้า 10 (7.04) 9 (6.34) 11 (7.75) 17 (20.99) 18 (22.22) 
ความเสีย่งฆ่าตัวตาย 3 (2.11) 3 (2.11) 6 (4.23) 5 (6.17) 4 (4.49) 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงปัญหาติดพนันเป็นเพศชายร้อยละ 
14.79 ขณะที่เพศหญิงมีความเสี่ยงปัญหาติดพนันคิดเป็นร้อยละ 12.68 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างความ
เสี่ยงติดเกมเป็นเพศชายร้อยละ 37.04 ขณะที่เพศหญิงมีคามเสี่ยงติดเกมคิดเป็นร้อยละ 6.17 
 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงปัญหาติดพนันมีความเครียดระดับมากที่สุดพอ ๆ กับความเครียด
ระดับมาก คือคิดเป็นร้อนละ 4.23 เครียดระดับปานกลางร้อยละ 9.15 และเครียดน้อยคิดเป็นร้อยละ 9.86 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงปัญหาติดเกมมีความเครียดระดับมากี่สุดพอ ๆ กับความเครียดระดับมาก 
คือคิดเป็นร้อนละ 12.35 เครียดระดับปานกลางร้อยละ 9.88 และเครียดน้อยคิดเป็นร้อยละ 8.64 
 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงปัญหาติดพนันมีภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 7.75 และ
ความเสี่ยงฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ 4.23 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงติดเกมมีภาวะซึมเศร้าคิดเป็น
ร้อยละ 22.22 และความเสี่ยงฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ 4.49 
 4. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการพนัน การติดเกม ความเครียด และภาวะซึมเศร้า
จากกลุ่มตัวอย่างในชุมชน ผลการศึกษาพบว่าปัญหาพนันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด (rxb=.27; 
p<.01) ภาวะซึมเศร้า (rxc=.18; p<.05) และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย (rxd=.33; p<.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ 
ส าหรับปัญหาการติดเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด (rab=.65; p<.01) และภาวะซึมเศร้า (rac=.
38; p<.01) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการพนัน การติดเกม และสุขภาพจิตชุมชน 

สหสมัพันธ์ (r) PGSI-9 (x) GAST (a) ST-5 (b) DS-8 (1-6) (c) DS-8 (7-8) (d) 
    PGSI-9 (x) -     
    GAST (a) .05 -    
    ST-5 (b) .27** .65** -   
    DS-8 (1-6) (c) .18* .38** .57** -  
    DS-8 (7-8) (d) .33** .09 .28** .26** - 

�̅� 5.58 8.38 4.13 2.14 .76 
SD 7.57 4.13 3.20 1.69 1.14 

      *p<.05, **p<.01  
โดยที่ PGSI-9 คือ แบบประเมินปัญหาพนัน, GAST คือ แบบประเมินการติดเกม, ST-5 คือ 

แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ, DS-8 (1-6) คือ แบบประเมินภาวะซึมเศร้าข้อ 1-6, DS-8 (7-8) คือ 
แบบประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตายข้อ 7-8 
 
อภิปรำยผล 
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จากการวิเคราะห์พบว่ามีผู้มีปัญหาการพนันและความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในชุมชน จ านวน 142 
ราย คิดเป็นร้อยละ 36.90 โดยแบ่งเป็นผู้เสี่ยงติดพนัน ร้อยละ 10.10 เสี่ยงระดับปานกลาง ร้อยละ 13.80 
เสี่ยงระดับต่ า ร้อยละ 13.00 ซึ่งผลการศึกษานี้บ่งชี้ความชุกปัญหาการพนันที่สูงขึ้นในชุมชนเมื่อเทียบกับ
การศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาของอัจฉรา พงษ์ศศิธร (2542) พบว่าความชุกของบุคลากรของ
โรงพยาบาลนครปฐมมีผู้ติดการพนันคิดเป็นร้อยละ 7.5 แบ่งเป็นชายร้อยละ 22.7 และหญิงร้อยละ 5.8 
และงานของสงวน อมรรักษา (2548) พบว่าความชุกของโรคติดการพนันในผู้ป่วยที่ติดสารเอมเฟตามีนที่
เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถาบันธัญญรักษ์เท่ากับร้อยละ 24.30 เป็นชายร้อยละ 35.70 และหญิงร้อยละ 
12.90 ส าหรับการติดเกมพบว่ามีความเสี่ยงในการติดเกมจ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 โดยแบ่งเป็น
เสี่ยงมีพฤติกรรมติดเกม คิดร้อยละ 9.10 และเป็นกลุ่มคลั่งใคล้ในเกม ร้อยละ 11.90 ซึ่งผลการศึกษานี้บ่งชี้
ความชุกปัญหาติดเกมที่สูงขึ้นในชุมชนเมื่อเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา เช่นการศึกษาของวรุณา กลกิจโก
วินท์ และคณะ (2558) ที่พบความชุกของปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในเขตดุสิตเท่ากับร้อยละ 15 และสอดคล้องกับการศึกษาของดุษเดือน ตั้งอารีอรุณ และ
คณะในปี 2564 ที่พบว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีความเสี่ยงติดเกมจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.1 และได้รับการวินิจฉัยภาวะติดเกม 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
 นอกจากนี้พบว่าปัญหาการพนันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด ความเสี่ยงซึมเศร้า และ
ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ปัญหาการติดเกมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความเครียด ความเสี่ยง
ซึมเศร้า ทั้งนี้อธิบายได้ว่าปัญหาการพนันและเกมได้ว่าจัดอยู่ในพฤติกรรมเสพติด ซึ่งอาการในกลุ่มนี้จะมี
ความรู้สึกเพลิดเพลินใจในเวลาเล่น มีความพึงพอใจเมื่อได้รับชัยชนะในการเล่น ต้องการเอาชนะเพ่ิมขึ้นอีก
จึงรู้สึกพึงพอใจเท่าเดิม หากขาดพฤติกรรมเหล่านี้จะท าให้รู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวาย หรือมีอาการทางกาย
จากความเครียดเมื่อถูกขัดขวางการเล่น หมกมุ่นคิดเกี่ยวกับการเล่นพนันหรือเกมที่ผ่านมา มีความต้องการ
เล่นตลอดเวลาจนมีผลกระทบต่อตนเองหลายด้าน เช่น การเรียน การท างาน สุขภาพ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับงานเขียนของสุภาวดี เจริญวานิช (2557) ที่อธิบายว่าการเล่นเกมเป็น
ระยะเวลานานยังส่งผลกระทบที่เป็นปัญหากับเด็กอีกมากมาย ได้แก่ สุขภาพร่างกาย การเรียน และ
พฤติกรรม ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่ส าคัญที่จะขัดขวางการพัฒนาของเด็กไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมที่อาจส่งผลกระทบให้เด็กเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตได้ และการศึกษาของเมธชวิน โพธิ์
ชนะพันธุ์ และคณะ (2553) ศึกษาผลกระทบของการเล่นการพนันฟุตบอลที่มีต่อนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเล่นพนันฟุตบอลมีผลกระทบต่อการเรียนโดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ลการเรียนตกต่ าลง ด้านสุขภาพพบว่าเสียสุขภาพจิตโดยมีความเครียดเมื่อเสียพนันฟุตบอล
จ านวนมาก และจากการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้เล่นการพนันกรณีศึกษาผู้รับบริการสายด่วน
สุขภาพจิต 1323 ปรากฏว่าระดับปัญหาการพนันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผู้ที่มีปัญหาจากการพนันมีปัญหาสุขภาพจิตในด้านสมาธิ ปัญหาการนอน 
รู้สึกเครียด รู้สึกไม่สามารถชนะปัญหาได้ รู้สึกเศร้าหมอง ไม่มีความมั่นใจ และไม่มีความสุข (ธนกฤษ ลิขิต
ธรากุล และคณะ, 2563) เมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัญหาการพนันมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยข้อมูลระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า
เยาวชนอายุ 18-24 ปี จ านวน 245 คน เริ่มเล่นพนันตอนอายุ 16 ปี ชนิดของพนันที่นิยมในเยาวชน ได้แก่ 
หวย ล๊อตเตอรี่ ไพ่ ไฮโล เกม และพนันกับเพ่ือนตามล าดับ การพนันท าให้เยาวชนเสี่ยงต่อติดสารเสพติด 
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20 เท่า ก่อให้เกิดอาชญากรรม 3 เท่า โรควิตกกังวล 2 เท่า โรคอารมณ์สองขั้ว 2 เท่า และโรคซึมเศร้า 0.8 
เท่าของเยาวชนทั่วไป (มธุรดา สุวรรณโพธิ์ และคณะ, 2559) 
 ดังนั้นข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอัตราความเสี่ยงของ
ผู้ที่มีปัญหาพนันและการติดเกมในชุมชนเพ่ิมระดับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้
ปัญหาการพนันและการติดเกมยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ ความเครียด ภาวะ
ซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตาย หมายความว่ายิ่งมีปัญหาพนันหรือติดเกมยิ่งมากยิ่งเพ่ิมความเสี่ยง
ปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ดังนั้นจึงควรจัดการส่งเสริมป้องกันให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้หรือตื่นตัวกับ
ปัญหาพนันและเกม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพจิตควรผลักดันให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันและการติดเกมที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตในชุมชน โดยอาจมีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) กับชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปราศจากปัญหาการพนันและการติดเกมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎร 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 3) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และ 4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ใช้ใน
การศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 181 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากประชากร และ 
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่มีคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสามารถเข้าร่วมทดลอง จ านวน 30 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .210-.790 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .957 และ 2) รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .67-1.00 
           ผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 
            1. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นรายด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู้ 
2) สมรรถนะด้านการถ่ายทอดทักษะ และ 3) สมรรถนะด้านการถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์  
 

ค ำส ำคัญ: สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  
             รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
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            2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด และเทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การ
สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ชั้นเริ่มต้น 2) ชั้นด าเนินการ และ 3) ขั้น
สรุปและประเมินผล  

3. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมข้ึนมากกว่า
ก่อนการทดลอง  

4. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการปกระกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการติดตามผลเพ่ิมขึ้น
มากกว่าสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มควบคุม 
ที่ไม่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ ทางจิตวิทยาและปฏิบัติงานตามปกติ   

5. ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ทางจิตวิทยาเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึง
ประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the local government officers’ 

competency in the promotion of people’s careers, 2) to develop psychological model for 
enhancing local government officers’ competency in the promotion of people’s careers, 
3) to evaluate the effects of the psychological learning model for enhancing  local 
government officers’ competency in the promotion of people’s careers , and 4) to study 
the satisfaction of the experimental group toward the psychological learning model. The 
sample group comprised 2 groups: the first group was 181 local government officers, 
selected by stratified random sampling from the population. The second group was 30 
local government officers, purposively selected from the first group whose competency 
scores were lower than twenty-fifth percentile and could participate in the research. They 
were then randomly assigned as an experimental group and a control group. Each group 
consisted of 15 local government officers. The experimental group participated in the 
psychological learning model while the control group did not receive any model and 
engaged in the ordinary work activities. The research instruments included 1) the scale of 
local government officers’ competency in the promotion of people’s careers with IOC 
ranged from 0.67-1.00, item discrimination power ranged from . 210 - . 790 , and reliability 
coefficient (alpha) of .957, and 2) a psychological learning model for enhancing local 
government officers’ competency in the promotion of people’s careers with the IOC 
ranged from .67-1.00. 
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           The research results were as follows: 
           1) The total mean score and each dimension mean score of the local 
government officers’ competencies in the promotion of people’s careers were average. 
The dimensions of the competencies in promotion of people’s careers consisted of 1) 
knowledge transfer competency, 2) skills transfer competency, and 3) desirable 
attribution transfer competency.  
           2) The development of psychological learning model for enhancing local 
government officers’ competency in the promotion of people’ s careers comprised 
concepts and techniques of the experiential learning, critical reflection, and action 
learning.  The model included: 1) initial stage, 2) working stage, and 3) conclusion and 
evaluation stage. 
           3) The local government officers’ competency in the promotion of people’s 
careers after participating in the psychological learning model and after the follow-up were 
significantly higher than before the experimental at .01 level.   
         4) The competency in promotion of people’s careers of the experimental group 
after participating in the psychological learning model and after the follow-up were 
significantly higher than that of the control group at .01 level.  
         5) Focus group reports of the experimental group showed that they were highly 
satisfied with the psychological learning model. They gained more knowledge, skills, 
and psychological attribution transfer competencies which enabled them to improve and 
develop competencies in promotion of people’s careers more effectively.  
 

Keywords:  Local Government Officers’ Competency, Promotion of People’s Careers, 
                Psychological Learning Model  
   

บทน ำ 
  การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น ผู้ด าเนินการ

จ าเป็นต้องมี สมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถในการบริหารงานการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่
ราษฎร และลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) นั้น มีบทบาท และถูก
น าไปใช้มากขึ้น โดยการก าหนดสมรรถนะจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยง ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดขึ้น ซึ่ง ชนะ กสิภาร์ (2551) น าเสนอสมรรถนะในความหมายของงาน
อาชีพหรือวิชาชีพว่า หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ประยุกต์กันอย่างแนบแน่น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากผลการวิจัย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ นั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2546) ได้สรุปถึง
สมรรถนะในการบริหารที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งของข้าราชการ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การมุ่งเน้น
ความส าเร็จ การท างานเป็นทีม ความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีทันสมัย ความสามารถใน
การตัดสินใจและสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชส่วนท้องถิ่น ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานด้าน
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การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ ภาวะผู้น า การติดตามผล และการประเมินผลงาน นอกจากนี้ 
Minzberg (1998) เสนอว่ายังต้องมีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์และทักษะเชิงมโนทัศน์ด้วย 

ผู้วิจัยเป็นข้าราชการพลเรือน ด ารงต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่อ าเภอ และจังหวัดต่าง ๆ  อาทิ ท้องถิ่นอ าเภอสุขส าราญ อ าเภอ
ละอุ่น อ าเภอกระบุรี และอ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ท้องถิ่นอ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอท่าชนะ อ าเภอพนม 
และอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหน้าทีใ่นการอ านวยการ ประสาน การปฏิบัติงาน และสนับสนุน
งานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้พบว่า งานด้านการพัฒนาชุมชน งานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระบวนการการส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของราษฎร 
ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะทักษะด้านการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก จึงได้สนใจและ
ท าการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้ การให้ค าแนะน า การอธิบาย และการ
ถ่ายทอด การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของราษฎร 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดแนวคิดในเรื่องของการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร จากประเด็นปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 20 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของราษฎร ควรได้รับการพัฒนาหรือเสริมสร้าง ได้แก่อะไรบ้าง สรุปตรงกันว่า ต้อง
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พึงมีเสียก่อน อีกทั้ง ผู้วิจัยได้สนทนากลุ่มเฉพาะ 
(focus group) กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 40 คน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอบ้านนาเดิม 
อ าเภอพุนพิน อ าเภอคีรีรัฐนิคม และอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีราษฎรประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะพืชผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด และสละ เป็นอาชีพหลักมากที่สุด เมื่อ
ราษฎรเจอปัญหาวิกฤตราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จะด าเนินการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ สรุปได้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องการมีทักษะหรือองค์ความรู้ใหม ่มี
ทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งแต่การด าเนินการปลูก การบ ารุงรักษา การบริหาร
จัดการ การผลิตและการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือราษฎรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สรุปได้เป็น 3 ด้าน ส าคัญคือ 1) ด้านการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ (1) ความรู้ความเข้าใจ
ประเภทของดิน และลักษณะของดิน (2) การดูแลบ ารุง และรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และ 
(3) ความรู้เกี่ยวกับโรคพืช และวิธีการก าจัดศัตรูพืช  2) ด้านวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) 
ได้แก่ การถ่ายทอด การแสดง กระท าหรือการอธิบาย และ 3) ด้านการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ คือ 
(1) การคิดบวก (2) การมีจิตมุ่งบริการ (3) ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง (integrity) และ (4) การเป็นกัลยาณมิตร   

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรมี โดยสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดประการแรก การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) เป็นกระบวนการสร้าง 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ โดยการน าเอาประสบการณ์ที่เกิดการสร้างสมเดิม มาเสริมสร้างแรง
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กระตุ้นให้ร่วมกันสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ นั้นออกมาเพ่ือพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ คุณลักษณะและทักษะใหม่ ๆ (Kolb, 2005: 49-50) โดยมีแนวคิด คือ 1) การสร้างประสบการณ์ 
2) สังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง 3) มโนทัศน์เชิงนามธรรม และ 4) ทดลองปฏิบัติ (Kolb, 2005: 50-51)  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดการทบทวน ไตร่ตรอง และแยกแยะจากวิธีการ หรือทฤษฎี 
โดยใช้เทคนิค การสะท้อนคิด (Reflection) การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ (reframing) และการ
สร้างรูปแบบขั้นใหม่ (reform) เพ่ือน ามาสรุปเป็นหลักด าเนินการส่งเสริม (Kolb, 1984: 27-49;  อ้าง
ถึงใน เกศสุดา รัชฏาวิศิษฐกุล, 2547) 

แนวคิดประการที่สอง การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ (critical reflection) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
หมายใหม่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ และพฤติกรรม 
(Mezirow, 1990: 1) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ เปรียบเทียบ และวางแผนแก้ไขปัญหาได้ (Lauterbach & Becker, 1996) ด้วยความเต็มใจ เมื่อน าการ
สะท้อนคิดเป็นตัวน า (trigger) สู่กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ ต่อเหตุการณ์และประสบการณ์ที่
ผ่านมา เพ่ือให้ได้กระบวนการ วิธีการ  และเหมาะสมกว่าที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ 3 ช่วงเวลา คือ การ
สะท้อนคิดก่อนเกิดเหตุการณ์ (reflection before action) การสะท้อนคิดในขณะเกิดเหตุการณ์ (reflection in 
action) และการสะท้อนคิดหลังเกิดเหตุการณ์ (reflection on action) (Moon, 2004) โดยใช้ เทคนิค 
กระบวนการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative 
learning) การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวต้นแบบ (observational learning) และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(action learning) 
            แนวคิดประการที่สาม การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่มย่อยที่มีการน า
ปัญหาที่กลุ่มสนใจ และมีผลกระทบต่อทั้งกลุ่ม และองค์กรมาเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา และน าไปลง
มือปฏิบัติ โดยลักษณะเฉพาะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Fedler and Brent, 1996) ดังนี้ 1) เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือ การน าปัญหาในการท างานมาเป็นโจทย์  อีกท้ังต้องมีการคิด
วิเคราะห์ หาวิธีในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนรู้เอง และองค์กร 2) 
เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน คือ ต้องมีการประชุม การระดมสมอง เพ่ือค้นหาวิธีการ
ที่ดี และเหมาะสมเป็นแนวทางในการปฏิบัติในลักษณะทีมงานย่อมที่มีสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องมีการ
ท างานร่วมกัน และ 3) การเรียนรู้โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมวิจารณ์และแนะน า โดยต้องมีการเสนอแนะและ
ให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการปฏิบัติ และอาจมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จใน
การลงมือปฏิบัติ 
            ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยการน าแนวคิดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ การเรียนรู้การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบ
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย  1) ด้านการ
ถ่ายทอดด้านความรู้ ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของดิน  (2) การดูแล
บ ารุง และรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และ (3) ความรู้เกี่ยวกับโรคพืช และวิธีการก าจัด
ศัตรูพืช 2) ด้านความสามารถหรือทักษะ ประกอบด้วย (1) วิธีการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  (2) การ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (3) การบริหารจัดการการตลาด และสถานที่จ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และ 3) 
ด้านคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย (1) การคิดบวก คือ การมองโลกในแง่บวก การมุ่งความส าเร็จ การ
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มุ่งอนาคต (2) การมีจิตมุ่งบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ การแสดงความมีน้ าใจ การค านึงถึงจิตใจผู้อ่ืน (3) 
ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง คือ ประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และ (4) การเป็น
กัลยาณมิตร คือ การมีสัมพันธภาพที่ดี การเน้นคุณค่าของบุคคลอ่ืน   
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
             1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร   
             2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในการส่งเสริม การประกอบอาชีพแก่ราษฎร   
             3. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดย  
                3.1 เปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการติดตามผล 
                3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล    
             4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรหลังการทดลอง โดย 
ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
             1. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้น
มากกว่าก่อนการทดลอง 
             2. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา หลังการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการติดตามผลเพ่ิมข้ึนมากกว่า
สมรรถนะการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยา และปฏิบัติงานตามปกติ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

              1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎรเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน 329 คน ที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 183 แห่ง 

   1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม    
                  1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวนทั้งสิ้น 181 คน จาก



56                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)      
 

ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนที่เหมาะสม (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ
ดิเรก ศรีสุโข, 2551: 150-151) รวมทั้ง ได้มาจากการคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้ 
                        1. เป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        2. มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีบรรจุใหม่และ
พ้นจากการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว 6 เดือน)     
                        3. มีอายุระหว่าง  22-50 ปี เนื่องจากข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจะไม่ลง
พ้ืนที่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
                        4. ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  
              1.3 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลอง เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้มาจากการเลือกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อที่ 1.2.1 ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา และสามารถเข้าร่วมการทดลอง 
จ านวน 30 คน แล้วสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 15 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะ
ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ร่วมการทดลอง และปฏิบัติงานตามปกติ   
             2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
แก่ราษฎร ประกอบด้วย 1) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินการดูแล และ
บ ารุงรักษาดิน โรคพืช และวิธีการก าจัดโรคพืช 2) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดทักษะใน
การท าปุ๋ย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาด และสถานที่จ าหน่าย และ 3) สมรรถนะ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ด้านการคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ 
ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และการเป็นกัลยาณมิตร  

2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา   
                      2.2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา    
                      2.2.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร ประกอบด้วย  
                             1) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การดูแล
บ ารุงรักษาดิน โรคพืชและวิธีการก าจัดโรคพืช  
                             2) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย การ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาดและสถานที่จ าหน่าย  
                             3) สมรรถนะข้าราชการสว่นท้องถิ่นในการถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
การคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และการเป็นกัลยาณมิตร 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
1. กรอบแนวคิดการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

แก่ราษฎร แสดงในแผนภาพที่ 1   
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แผนภาพที่ 1. กรอบแนวคิดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 

2. กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร แสดงในแผนภาพที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร 

สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย  
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหารการตลาด และ 
สถานที่จ าหนา่ย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
 สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านการคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ ความซ่ือสัตย์เที่ยงตรง 
(integrity) การเป็นกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร 

สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน 
การดูแลและบ ารุงรักษาดิน โรคพืชและวิธีการก าจัดโรคพืช เพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชพีแก่ราษฎร   

ตัวแปรต้น 
รูปแบบกำรเรียนรู้ทำงจิตวิทยำ 

เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวแปรตำม 

รูปแบบกำรเรียนรู้ทำงจิตวิทยำ หมายถึง กรอบการด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน 
ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิด การเรียนรู้ทางจิตวิทยาท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ โดยการดึงเอาประสบการณ์เดิม แล้วกระตุ้นให้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์น้ัน  ๆออกมาเพื่อเป็นความรู้ใหม่ 2) การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เป็น
กระบวนการเรียนรู้ การให้ความหมายใหม่ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในการแก้ไขปัญหาต่าง และ
3) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นร่วมกันแก้ปัญหา ด าเนินการ
รวมท้ังน าทักษะ และประสบการณ์มาวิเคราะห์ปัญหาในการท างานร่วมกัน แล้ว
วางแผนในการแก้ปัญหา และมีการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี     
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น 
ขั้นที่ 2 ขั้นด ำเนินกำร แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังน้ี 
          2.1 การประยกุต์ใช้แนวคิดการสะท้อนคิดเชิงประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
        2.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
        2.3 ประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติในการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขั้นที่ 3 สรุปและประเมินผล 

         สมรรถนะข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ในกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพแก่รำษฎร 
  1. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องดิน การดูแลและบ ารุงรักษาดิน โรคพืช
และวิธีการก าจัดโรคพืช เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎร    
2. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอด
ทักษะในการท าปุ๋ย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
การบริหารการตลาดและสถานท่ีจ าหน่าย เพื่อส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
   3. สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการถ่ายทอด
คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีพึงประสงค์ด้านการคิดบวก 
การมีจิตมุ่งบริการ ความซ่ือสัตย์เท่ียงตรง (integrity) 
การเป็นกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ราษฎร         
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น                       
                 ในการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพแก่ราษฎร        
 

ประเภทของกำรวิจัย 
          การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method designs) 
ซึ่งเป็นการผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการวิจัยครอบคลุมและ
ชัดเจน โดยใช้แบบแผนขั้นตอนเชิงส ารวจ Exploratory sequential design (Creswell, 2013) 
 

วิธีกำรวิจัย และกำรด ำเนินกำร  
                การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร” ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ คือ  
                ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแกร่าษฎร และการหาคุณภาพของแบบวัด 
                  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา และการหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา 
                ระยะที่ 3 การประเมินผลของการน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  
                 การด าเนินการวิจัยตามระยะต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้  
                ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎรและการหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะตามขั้นตอน  
                 ขั้นตอนการหาคุณภาพแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎร  มีดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร เพ่ือน ามาก าหนดนิยามปฏิบัติการ  

2. ผู้วิจัยสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเนื้อหา ประกอบด้วยข้อค าถาม 77 ข้อค าถาม 
สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการของสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะการถ่ายทอดด้าน
ความรู้ ประกอบด้วย (1) ความรู้ ความเข้าใจเรื่องดิน ประเภท และคุณลักษณะของดิน (2) การดูแล และ
บ ารุงรักษาดิน และ (3) โรคพืช และวิธีการก าจัดโรคพืช 2) สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้านทักษะ 
ประกอบด้วย (1) ทักษะการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ าชีวภาพ (2) การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ (3) 
การบริหารการตลาด และสถานที่จ าหน่าย และ 3) สมรรถนะการถ่ายทอดด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย (1) การคิดเชิงบวก  (2) การมีจิตมุ่งบริการ (3) ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และ (4) การเป็นกัลยาณมิต 

3. ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง .67-1.00 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง .210-.790 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .957  
              ระยะที่ 2  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา และการหาคุณภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ ทางจิตวิทยา ดังนี้ 
                 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยน าแนวคิดทฤษฎี เทคนิคการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การ
สะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การดูแลและบ ารุงรักษาดิน เกี่ยวกับโรคพืช และวิธีการก าจัดโรคพืช 2) สมรรถนะ 
ด้านการถ่ายทอดทักษะการท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหาร
การตลาดและสถานที่จ าหน่าย 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การคิดบวก การมีจิตมุ่งบริการ 
ความซื่อสัตย์ และการเป็นกัลยาณมิตร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Items objective 
congruence: IOC) ซ่ึงได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง .67-1.00   
              ระยะที่ 3  การประเมินผลของการน ารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ไปใช้ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ผู้วิจัยใช้วธิีการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์กัน ดังนี้ 
               1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  experimental  
research)  โดยใช้รูปแบบ Pretest Posttest Control Group Design (Rausch, Maxwell & Kelly, 
2003: 467-486) โดยวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลและท าการวิเคราะห์คะแนนสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล และเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรภายในกลุ่มทดลอง ภายในกลุ่มควบคุม และระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 



60                 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)      
 

               2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับสมาชิกกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็น
เทคนิคหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ลักษณะการสนทนา อภิปรายตอบโต้กันอย่างอิสระระหว่าง
สมาชิกกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
           ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้   
           1. ผู้วิจัยน าหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับการวิจัย 
           2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล  ความหมาย คุณลักษณะและวิธีการพัฒนาเกี่ยวกับสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น แล้วน าไปหาคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Items objective 
congruence index: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .67-1.00 จากนั้นน าไปท าการทดลองการใช้ (try out) กับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ได้ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .210 - .790 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .957  
          3. ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน แล้วน าผลการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC  ของรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา 
อยู่ระหว่าง .67-1.00 
          4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  โดยมีการเก็บ
ข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
 

ผลกำรวิจัย 
         1. การศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการสง่เสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรโดยรวม
และรายได้ โดยวิเคราะห์ค่าสถติิพ้ืนฐานประกอบด้วย ค่าสูงสดุ ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแปลผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงในตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1  ผลการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร

โดยรวมและรายด้าน (n=181) 
สมรรถนะข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ Max Min x ̅ SD กำรแปลผล 

1. สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู ้      
   1.1 ความรู้เรื่องดิน  3.75 1.75 2.69 .45 ปานกลาง 
   1.2 การดูแลและบ ารุงรักษาดิน  3.75 1.50 2.92 .40 ปานกลาง 
   1.3 โรคพืชและวิธีการก าจัดโรคพืช   3.50 2.00 2.96 .26 ปานกลาง 
        สมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู ้     2.86 .21 ปานกลาง 
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2. สมรรถนะด้านการถ่ายทอดทักษะ       
   2.1 ในการท าปุ๋ย 3.00 1.67 2.40 .22 น้อย 
   2.2 การแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 3.75 1.00 2.96 .42 ปานกลาง 
   2.3 การบริหารการตลาดและสถานท่ี 
        จัดจ าหน่าย 

3.63 1.00 2.65 .36 ปานกลาง 

        สมรรถนะด้านการถ่ายทอดทักษะ   2.58 .19 ปานกลาง 
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
   ที่พึงประสงค ์

     

   3.1 การคิดเชิงบวก 3.60 2.80 3.03 .12 ปานกลาง 
   3.2 การมีจิตมุ่งบริการ 4.00 3.00 3.11 .29 ปานกลาง 
   3.3 ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง (integrity) 3.50 1.67 2.99 .34 ปานกลาง 
   3.4 การเป็นกัลยาณมิตร 4.20 1.00 2.99 .69 ปานกลาง 
        สรรถนะดา้นการถ่ายทอดความรู ้   3.00 .21 ปานกลาง 
                                   เฉลี่ยรวม      2.82 .13 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะโดยรวมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่ราษฎรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การถ่ายทอดทักษะ และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 2.82, SD = .13) และสมรรถนะรายด้านซึ่งได้แก่ด้าน
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86,2.58 และ 3.00 ตามล าดับ 
           2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 1) ด้านการถ่ายทอดความรู้เรื่องดิน การดูแล บ ารุงรักษาดิน โรคพืช 
วิธีการก าจัดโรคพืช 2) ด้านถ่ายทอดทักษะในการท าปุ๋ย การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การบริหาร
การตลาด สถานที่จัดจ าหน่าย และ 3) ด้านการถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ ได้แก่ การคิด
เชิงบวก การมีจิตมุ่งบริการ ความซื่อสัตย์เที่ยงตรง และการเป็นกัลยาณมิตร โดยประยุกต์ 3 แนวคิด ได้แก่ 1. 
แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 2. การสะท้อนคิดสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ และ 3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67–1.00  น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 36 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มีนาคม 2562 

3. ผลการประเมินผลการใช้รปูแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการสว่น
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร   
    3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎรของกลุ่มทดลอง  และของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบ 

อาชีพแก่ราษฎร โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผลโดยใช้ Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test (n=15) 
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**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎร โดยรวม และรายด้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง กับหลังการติดตาม
ผลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนสมรรถนะการถ่ายทอดด้านความรู้
หลังการทดลองสูงกว่าหลังการติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านของ
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตาม
ผลด้วยสถิติดังตารางที่ 3 
ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่

ราษฎร โดยรวมและรายละเอียดของแต่ละด้านของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และหลังการติดตามผล โดยใช้ Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test (n=15) 

 
 
 

สมรรถนะข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ แก่รำษฎร 

ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง หลังกำรตดิตำมผล 
เปรียบเทียบชว่งเวลำ Z p 

Med IQR Med IQR Med IQR 

1. สมรรถนะการถา่ยทอด 
   ด้านความรู ้
 

 
2.500 

 
.25 3.791 .46 3.541 .25 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.409**  .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.413**  .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-2.275* .023 

2. สมรรถนะการถา่ยทอด 
   ด้านทกัษะ 
 

2.416 .21 3.791 .08 3.458 .38 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.412** .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.413**  .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.074** .002 

3. สมรรถนะ คุณลักษณะส่วน
บุคคลที่พึงประสงค์ 
 

2.370 .19 3.592 .15 3.444 .19 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.409**  .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.417** .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.187** .001 

สมรรถนะข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพแก่รำษฎร
โดยรวม 

2.467 .21 3.745 .17 3.490 .81 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-3.408** .001 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.408** .001 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-3.237** .001 
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สมรรถนะข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพแก่รำษฎร 

ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง หลังกำรตดิตำม
ผล เปรียบเทียบชว่งเวลำ Z p 

Med IQR Med IQR Med IQR 

1. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านความรู ้

2.541 .29 2.583 .33 2.500 .33 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-.675 .500 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.074 .283 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.154 .249 

2. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านทกัษะ 
 

2.375 .21 2.416 .13 2.416 .21 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-1.108 .268 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-.316 .752 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-.810 .418 

 
3. สมรรถนะด้าน   
   คุณลักษณะ   
   สว่นบุคคลที่พึง 
   ประสงค์ 
 

2.370 .19 2.444 .11 2.407 .15 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-2.677**  .007 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-2.002*  .045 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.852 .064 

สมรรถนะข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพแก่รำษฎร  

2.441  .10 2.484 .17 2.459 .14 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

-2.732** .006 

ก่อนการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-.312 .755 

หลังการทดลอง 
หลังการติดตามผล 

-1.676 .094 

  
 
 

                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนสมรรถนะ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร โดยรวมของกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนหลังการติดตามผลกับก่อนการ
ทดลองและกับหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน   
               เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
แก่ราษฎร เป็นรายด้านของกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า  
                1) สมรรถนะการถ่ายทอดด้านความรู้ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ไม่แตกต่างกัน  

2) สมรรถนะการถ่ายทอดด้านทักษะ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
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3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ หลังการทดลองและหลังการติดตามผลสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ ส่วนหลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล ไม่แตกต่างกัน   

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่ราษฎร ทั้งโดยรวม และรายด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ Mann Whitney U-test 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้  
ตำรำงที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพแก่ราษฎร ทั้งโดยรวม และรายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ Mann Whitney U-test 
(n=30) 

สมรรถนะขำ้รำชกำรสว่นท้องถิน่ในกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพแก่รำษฎร 

กลุ่มตัวอย่ำง 
ช่วงเวลำ 
ในกำรวัด 

Med Mean Rank IQR Ζ p 

1. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านความรู ้
  

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.50 18.77 .25 

-0.271 .786 
กลุ่มควบคุม 2.54 12.23 .29 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 3.79 23.00 .46 

-4.670** .000 
กลุ่มควบคุม 2.58 8.00 .33 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 3.54 23.00 .25 

-4.673** .000 
กลุ่มควบคุม 2.50 8.00 .33 

2. สมรรถนะการถ่ายทอด 
   ด้านทักษะ 
      

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.41 18.77 .21 

-.334 .739 
กลุ่มควบคุม 2.37 12.23 .21 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 3.79 23.00 .08 

-4.681** .000 
กลุ่มควบคุม 2.41 8.00 .13 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.45 
2.41 

23.00 
8.00 

.38 

.21 
-4.672** .000 

3. สมรรถนะคุณลกัษณะ 
   ส่วนบุคคลที่พึงประสงค ์
 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.37 11.00 .19 

-.481 .680 
กลุ่มควบคุม 2.37 10.00 .19 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

3.59 15.50 .15 
-4.681** .000 

2.44 5.50 .19 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 3.44 15.50 .19 

-4.678** .000 
กลุ่มควบคุม 2.40 5.50 .10 

สมรรถนะข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแกร่าษฎร

โดยรวม 

ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 2.46 18.73 .21 

-249 .803 
กลุ่มควบคุม 2.44 12.27 .11 

หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 3.74 23.00 .17 

-4.667** .000 
กลุ่มควบคุม 2.48 8.00 .17 

หลังการติดตามผล 
กลุ่มทดลอง 3.49 23.00 .18 

-4.667** .000 
กลุ่มควบคุม 2.45 8.00 .14 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
           
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่ราษฎร  โดยรวมและรายด้านก่อนการทดลอง พบว่า ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมี
สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีสมรรถนะข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  โดยรวม  และรายด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการ
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ติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมี สมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

ผลกำรวิเครำะห์กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (focus group) 
           เพ่ือศึกษาความพ่ึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทาง
จิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร
หลังการทดลอง โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลองมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการเรียนรู้  การน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการ
ของราษฎร ความคิดในการพัฒนาต่อตนเองและต่อองค์กร การตระหนักรู้ การน ารูปแบบกิจกรรมที่มี
รูปแบบ ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเผชิญกับปัญหา
ด้านการส่งเสริมหรือการพัฒนา อีกท้ังรูปแบบมีเทคนิค ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้  และสามารถท าได้
ในทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องใช้เวลาท าการศึกษาหรือค้นหา หรือต้องรอผู้บังคับบัญชาสั่งการและการ
จัดกิจกรรมด าเนินการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มีความสุขที่ท าหน้าที่ ในการแก้ปัญหา
ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือวิกฤติหรือสถานการณ์ผันผวนเกี่ยวกับนอาชีพของตนได้ย่างมี
ภูมิคุ้มกัน โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation technique) เมื่อได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องเพียงพอและความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่า
จะสามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยถึงใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
(data triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผุ้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและตอบ
ปัญหาการวิจัยโดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลพิจารณาแหล่งบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปหากเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากที่สุด โดยการ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม ในค าถามเดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวกันจาก
แหล่งบุคคลหลาย ๆ คน เพ่ือเป็นการยืนยันในข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 

กำรอภิปรำยผล 
1. ผลการศึกษาสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เป็นการด าเนินการจากชั้นเริ่มต้น ชั้นด าเนินการ 

และขั้นสรุปและประเมินผล โดยการน าแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Kolb, 2005: 49-50) การสะท้อน
คิดเชิงวิพากษ์ (Mezirow, 1990: 1) และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Fedler and Brent, 1996) มาประยุกต์ใช้
ในการถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดทักษะ และการถ่ายทอดคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ เพ่ือน าไป
พัฒนาและปรับปรุงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง และเปรียบเทียบสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ราษฎร ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มควบคุม 
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรหลังการทดลอง โดยใช้
การสนทนากลุ่มเฉพาะ มีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแก่ราษฎร ท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่
ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าเอาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร ควรน า
รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาไปปรับใช้ โดยอาจจะปรับจ านวนครั้ง ระยะเวลา และกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับการให้บริการในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทอ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันซึ่งอาจเป็นประโยชน์จากการใช้วิธีการเดียวกันนี้ 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : องค์กรควรน าเนื้อหาและวิธีการตามรูปแบบการเรียนรู้
ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร 
ควรบรรจุไว้ในแผนหรือโครงการหรือกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                การวิจัยในครั้งนี้มีการติดตามผลในระยะเวลา 1 เดือน การตรวจสอบการคงอยู่ของสมรรถนะ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรในระยะยาว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปได้มี
ระยะเวลาในการติตามผลที่นานขึ้นโดยประมาณ 3 เดือน และ 6 เดือน และท าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องปีละ 4 
ครั้ง เพ่ือเน้นย้ าสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎรว่ามีความ
มั่นคงยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมบ าบัดส าหรับบุคคลออทิสติก ออทิสติกเป็นกลุ่ม
เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ โดยเฉพาะพัฒนาการทางสังคม การสื่อสาร และพฤติกรรม ส าหรับ
สาเหตุการเกิดออทิสติกนั้น ยังไม่สรุปเป็นที่ชัดเจน การช่วยเหลือเด็กออทิสติก จึงต้องใช้สหวิทยาการมา
บูรณาการอย่างเป็นระบบ จึงจะเห็นการพัฒนาที่ชัดเจน หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมบ าบัด เป้าหมาย
กิจกรรมบ าบัด คือการพัฒนาให้บุคคลสามารถท าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินชีวิต โดยใช้เทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล เพ่ือพัฒนาร่างกาย ทักษะต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย บุคคลออทิสติกเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับบริการ
กิจกรรมบ าบัดได้ในหลายมิติทั้งการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยมีลักษณะการให้บริการ 
เช่น การคัดกรองเบื้องต้น การบ าบัด การประเมินผลลัพธ์ของการบ าบัดและการส่งต่อ เป็นต้น ซึ่งในบทความ
นี้จะได้กล่าวถึงลักษณะของเด็กออทิสติก บทบาทของกิจกรรมบ าบัดกับเด็กออทิสติก เพ่ือเป็นแนวทางให้เด็ก
ออทิสติกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ 
 
ค ำส ำคัญ: ออทิสติก กิจกรรมบ าบัด 
 

Abstract 
The paper aims to study the activity therapy for the autistic children. This group 

comprises of children who have developmental disabilities, especially social 
communication disorders and problematic behaviors. The cause of these conditions is not 
yet clear. Therefore, treating children with autism, interdisciplinary strategies ought to be 
integrated into the treatment. One of the strategies is the activity. The objective of this 
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activity therapy is to help the children to be able to enhance their daily life activities by 
using different techniques and methods. Their physical body and other skills depending 
on each children situation will be improved. Autistic children will receive activity therapy, 
including support, protection, treatment, and rehabilitation. This method includes initial 
screening, therapy, evaluation of treatment, and referrals. 

In this article, the characteristics of children with these conditions of autism will be 
discussed. The role of activity therapy on autistic children can be a guideline for the 
children with autism to be continuously developed and be able to help themselves and 
live independently in society. 
 
Keyword:  autism, therapy activity 
 

บทน ำ 
 ออทิสติกเป็นเป็นกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการบกพร่องในหลายด้าน โดยเฉพาะ พัฒนาการด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านภาษาและการสื่อสาร เด็กกลุ่มนี้บางคนจะมีความบกพร่องของระดับเชาวน์ปญัญา
ร่วมด้วย โดยความสามารถด้านภาษาจะบกพร่องมากกว่าความสามารถด้านการกระท า ที่จะแสดงออกให้
เห็นในวัยเด็ก ซึ่งความรุนแรงของอาการออทิสติกในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เด็กเหล่านี้จึงไม่สามารถ
เล่นกับเด็กวัยเดียวกัน และยังขาดการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัว (สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง. 2562) 
สาเหตุการเกิดออทิสติกนั้น ยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจน ในปัจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเกิดจากการ
ท างานของสมองผิดปกติ มากกว่าเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ออทิสติกยังไม่มีวิธีการ
รักษาที่จ าเพาะเจาะจงให้หายขาดได้  แต่ก็สามารถให้ความช่วยเหลือและบ าบัดรักษาให้มีพัฒนาการที่ดีข้ึน
ได้ตามศักยภาพ ท าให้สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้ หลักการบ าบัดรักษาจะมุ่งเน้นใช้หลาย
วิธีร่วมกันและเกี่ยวข้องกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  สหวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสาร การศึกษา การเข้าสังคม  American Psychiatric Association (2013) กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีความ
บกพร่องด้านการสื่อสารทางสังคม การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก มีความล่าช้าด้านภาษา มีแบบแผน
พฤติกรรม ความสนใจหรือกิจกรรมที่จ ากัดซ้ า ๆ รวมถึงมีการรับสัมผัสที่ไวเกินไปหรือเฉื่อยเกินไป จากความ
บกพร่องดังกล่าวอาจส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาได้ ดังนั้นกิจกรรมบ าบัดจึงมีบทบาท
ในการให้ความช่วยเหลือ โดยการประยุกต์หลักการในการปรับพฤติกรรม ได้แก่ การให้แรงเสริมเพ่ือเพ่ิม
ความถี่ของพฤติกรรมทีพึงประสงค์หรือการลงโทษเพ่ือลดหรือ หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ Miller-
Kuhaneck (2004) วิจัยพบว่า นักกิจกรรมบ าบัดจะใช้การกระตุ้นการบูรณาการประสาทสัมผัส เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทรับความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วย ระบบต่าง ๆ  ได้แก่ การรับสัมผัส การรับรู้ 
การทรงตัว การรับรู้จากเอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ การมองเห็นและการได้ยิน ซึ่งระบบดังกล่าวจะเกิดการบูรณา
การเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงสามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ 
ดังนั้นการน ากิจกรรมบ าบัดมาใช้กับเด็กออทิสติก จึงมีประโยชน์โดยตรงกับเด็กเนื่องจาก ช่วยพัฒนาการใช้
ประสาทสัมผัสทุกด้านของเด็กที่เด็กจะต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
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ออทิสติก 
 ออทิสติก (autistic disorder) หรือ ออทิสซึม (Autism) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการรูปแบบ

หนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ ค าว่า “Autism” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Auto” ซ่ึง แปลว่า Self หมายถึง 
แยกตัวอยู่ตามล าพังในโลกของตัวเอง เปรียบเสมือนมีก าแพงใสหรือกระจกเงากั้นบุคคลเหล่านี้ออกจาก
สังคมรอบข้าง (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2549) เด็กจึงมีพัฒนาการแตกต่างไปจากเด็กปกติและส่งผลกระทบ
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมความสามารถ ในการสื่อสาร การใช้จินตนาการ อารมณ์และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก สอดคล้องกับเพ็ญแข ลิ่มศิลา ที่ให้นิยามของเด็กออทิสติกว่า เป็นเด็กที่มี
ความผิดปกติทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมายมีสาเหตุมาจาก การท างานในหน้าที่
บางส่วนของสมองผิดปกติไป เด็กจะมีอาการไม่สนใจผู้คน สิ่งรอบตัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545) อาการที่
แสดงออกมาจะมี 3 ด้านใหญ่ ๆ คือความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความผิดปกติทาง
ภาษาและการสื่อสารและความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม เนื่องจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเด็ก
ออทิสติกจึงเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึ่ง (ผดุง อารยะวิญญู, 2546)    

  สาเหตุการเกิดออทิสติกนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด ได้มีการกล่าวถึงสาเหตุที่ส าคัญของออทิสติก 2 
ประการ คือ 1) สาเหตุความบกพร่องทางร่างกาย รวมไปถึงความผิดปกติบางอย่างในสมอง ความผิดปกติ
บางอย่างของระบบประสาท ซึ่งก่อให้เกิดความบกพร่องในการรับรู้ 2) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึง
การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ การที่เด็กเจริญเติบโตขึ้น มาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายกับเด็ก วิธีการ
ปฏิบัติต่อเด็กของผู้ปกครองที่สร้างความเก็บกดให้เด็กเป็นเวลาติดต่อกันนาน มีหลักฐานอ้างถึงการเกิด
ของโรคนี้เกิดจากความผิดปกติในการเจริญเติบโตของสมอง เช่น พบว่าผู้ป่วยออทิสติกมีขนาดของสมอง
ค่อนข้างเล็กในวัยทารก และจะเจริญเติบโตเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่าปกติจนถึงอายุประมาณ 4 ปี หลังจาก
นั้นจะเจริญเติบโตช้าลงจนมีขนาดไม่แตกต่างกันในช่วงวัยรุ่น นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลออทิสติกมี
คลื่นไฟฟ้าในสมองผิดปกติ ซึ่งมีโอกาสเป็นโรคลมชักมากกว่าคนทั่วไป วิฐารณ บุญสิทธิ (2559) สามารถ
แยกได้ 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยทางพันธุกรรม ออทิสซึมสเปกตรัม มีอัตราการเกิดโรคในคู่แฝดที่เกิดจากไข่
ใบเดียวกันสูงถึงร้อยละ 60-90 และมีอัตราการเกิดโรคช้าในลูกคนต่อไปเท่ากับร้อยละ 3-8 ซึ่งมากกว่า
ประชากรทั่วไปประมาณ 20 เท่า ทั้งนี้เชื่อว่าน่าจะมียีน (gene) ที่เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุหลายตัว แต่ไม่
สามารถระบุได้แน่ชัด 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการแสดงออกของยีน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนกับ
การตั้งครรภ์ และการคลอดที่กระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองก็อาจมีส่วนเป็นสาเหตุของโรคได้ เช่น 
การได้รับสารเคมีบางชนิด การติดเชื้อหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดกระบวนการอักเสบหรือภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ 
แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันข้อสันนิษฐานเหล่านี้ 3) สาเหตุจากโรคอ่ืน ซึ่งโรคออทิสซึมเกิดได้
โดยมีสาเหตุมาจากโรคอ่ืน ที่พบบ่อยที่สุดคือ โครโมโซมเอ็กซ์เปราะ (fragile X syndrome) ซึ่งพบได้ร้อย
ละ 2-5 และ 2-9 ของบุคคลออทิสติกตามล าดับ สรุปได้ว่า สาเหตุของออทิสติกมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
ความผิดปกติบางอย่างของระบบประสาท ความผิดปกติของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดร่วมกับ
ความผิดปกติของพันธุกรรมแล้วยิ่งท าให้มีโอกาสเป็นเด็กออทิสติกได้   

เกณฑ์การวินิจฉัยส าหรับภาวะออทิสซึมสเปกตรัม (autism spectrum disorder) ตามเกณฑ์การ
วินิจฉัย DSM-5 ดังนี้ 1)มีความบกพร่องในการสื่อสารสังคม (social communication) มีความบกพร่องใน
ทักษะทางสังคม เป็นไปได้ตั้งแต่มีความผิดปกติด้านทักษะทางสังคม มีความผิดปกติทางด้านการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารโต้ตอบ ขาดความสนใจอารมณ์ และการแสดงออกต่อผู้อื่น และขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
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มีความผิดปกติของการใช้ภาษาท่าทาง (nonverbal) ในการสื่อสารกับสังคม ภาษาพูด และภาษาท่าทางไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อสื่อสาร ไม่สบตา ไม่ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้า 
มีความบกพร่องในการพัฒนา และไม่สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง ไม่สามารถเล่นโดยใช้
จินตนาการได้ รวมไปถึงการไม่มีสัมพันธภาพกับเพ่ือน ไม่สนใจเพ่ือน โดยความรุนแรงของภาวะออทิสซึมนั้น
ขึ้นอยู่กับความบกพร่อง 1) ข้อจ ากัดของการสื่อสารสังคม (social communication impairment) หรือ
พฤติกรรมที่มีความผิดปกติ 2) มีข้อจ ากัดทางพฤติกรรม (behavior) มีพฤติกรรมที่ซ้ า ๆ  ความสนใจ และ
กิจวัตรต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้สิ่งของหรือวัตถุต่าง ๆ หรือการพูดที่เป็นแบบแผนซ้ า ๆ 
เช่น การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ า ๆ  มีการเล่นของเล่นแบบด้านเดียว หรือขาดจินตนาการใน
การเล่น มีการท ากิจวัตรประจ าวันในรูปแบบเดิม ขาดความยืดหยุ่นในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีการพูดตาม
ตลอดเวลา หรือมีการใช้ภาษาท่าทางในรูปแบบซ้ า ๆ เช่น มีความยากล าบากในการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประ
จาวัน ต้องเดินทางด้วยเส้นทางเดิมตลอด หรือรับประทานอาหารรูปแบบเดิมตลอดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
มีข้อจ ากัดในเรื่องความสนใจที่คับแคบ เช่น จ้องมองวัตถุหรือสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเวลานาน และมี
ประสาทสัมผัสที่ไวมากกว่าคนปกติ หรือในบางกลุ่มมีความไวของประสาทสัมผัสที่น้อยเกินไป (hyper- or 
hypoactivity to sensory) เช่น ไม่มีความเจ็บปวดเมื่อได้รับบาดเจ็บ มีการตอบสนองต่อเสียงแบบใดแบบ
หนึ่งมากเป็นพิเศษ ดมหรือสัมผัสวัตถุ ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหว หรือแสงมากเป็นพิเศษ 3) เริ่มมี
อาการตั้งแต่ในระยะแรกของพัฒนาการ แต่ไม่ชัดเจน บางรายอาจเกิดขึ้นเมื่อพัฒนาการทางสังคมไม่เป็นไป
ตามช่วงวัย หรือถูกบดบังด้วย กลวิธานการป้องกันตัว (defense mechanism) ที่ถูกสร้างเมื่อโตขึ้น 4)กลุ่ม
อาการบกพร่องที่เกิดขึ้นมีนัยส าคัญทางการแพทย์ในด้านสังคม การท างาน หรือหน้าที่ต่าง ๆ  ที่ส าคัญที่จ า 
เป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะ 5) อาการท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่สามารถอธิบายได้โดย ความบกพร่องทาง
สติปัญญา (intellectual disabilities) ความบกพร่องทางพัฒนาการล่าช้าในด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน 
(American Psychiatric Association, 2013) 
 

พฤติกรรมผิดปกติที่พบบ่อยในออทิสติก  
 ความผิดปกติด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในความผิดปกติด้านการสื่อสาร เด็กออทิสติก
จะมีความผิดปกติด้านการสื่อสาร ในลักษณะของการพูดช้า ที่เป็นอาการน าส าคัญที่มาพบแพทย์ รวมทั้ง
อาจมีการใช้ภาษาแบบการท่องจ าซ้ า ๆ  ไม่สื่อความหมาย มีการพูดซ้ าค าท้ายประโยค ใช้สรรพนามไม่ถูกต้อง 
พูดจาวกวนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใช้เสียงท่วงท านองการพูดที่ผิดปกติ เด็กออทิสติกร้อยละ 80 จะมี
ความผิดปกติด้านการสื่อสารอย่างรุนแรง ดังนี้ พูดช้าหรือไม่พูด ไม่สามารถเริ่มต้นสนทนากับผู้อ่ืนได้ เงียบ 
ไม่พูดกับใคร มีค าศัพท์เฉพาะตัว หรือมีภาษาแปลก ๆ ที่เป็นภาษาเฉพาะของเด็กเองและผู้อ่ืนฟังไม่เข้าใจ 
พูดค าซ้ า เช่น อาจพูดค าโฆษณาในโทรทัศน์ซ้ า ๆ  สื่อสารโดยใช้ท่าทางไม่เป็น (แตกต่างจากเด็กหูหนวก ซึ่ง
สามารถใช้ท่าทางสื่อสารได้) เมื่อต้องการอะไรจะขอหรือชี้ไม่เป็น แต่จะใช้วิธีดึงมือคนไปที่สิ่งนั้น พูดซ้ า
ประโยคหรือข้อความที่ผู้อ่ืนพูดด้วยใช้ภาษาในรูปแบบแปลก ๆ  เช่น ใช้ค าโดยที่ไม่ได้มีความหมายเหมือนที่
คนทั่วไปใช้กัน มีการสลับต าแหน่งของค าต่าง ๆ หรือมีโครงสร้างประโยคที่ผิด เด็กบางคนมีพัฒนาการทาง
ภาษาดีตามสมควร แต่ก็ไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้ง หรือ ความหมายเชิงนามธรรม เช่น ไม่เข้าใจค าอุปมา
อุปมัย หรือค าพูดล้อเล่นของเพ่ือนและใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเหมือนเด็กปกติ  ความบกพร่องใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เป็นอีกอาการหนึ่งที่ส าคัญของกลุ่มอาการออทิสติกที่มีระดับความรุนแรง
แตกต่างกันไป มักจะขาดความรู้สึกและความสนใจร่วมกับผู้อ่ืน (เช่น ไม่ชี้ ไม่สามารถเข้าใจว่าผู้อื่นก าลังคิด
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อะไร บางรายอาจไม่รู้วิธีเริ่มหรือจบบทสนทนา พ่อแม่จะสังเกตจากการ ไม่สบตา ไม่ชอบให้สัมผัส เด็กเล็ก
บางรายไม่กลัวคนแปลกหน้า ไม่เล่นกับกลุ่มเด็กในวัยไล่เลี่ยกัน ในเด็กที่มีอาการน้อย อาจมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อ่ืนบ้าง แต่ขาดความผูกพันและความยืดหยุ่น เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น คือเด็ก
ไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้ว่าผู้อื่นก าลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร เข้ากับเพ่ือนได้ยาก โดยจะแสดงอาการได้หลาย
แบบ ดังนี้ ไม่มีการตอบสนองทางสังคม หรือไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อคนอ่ืนเหมือนเด็กปกติ เรียกชื่อแล้วไม่
ตอบสนอง ไม่หันตามเสียงเรียก ไม่ค่อยสบตา หลีกเลี่ยงไม่ยอมมองตา บางรายมองทางหางตา ไม่มีความ
สนใจร่วมกับผู้อ่ืน เช่น จะไม่เข้าไปร่วมดูสิ่งสนุก ๆ กับพี่น้อง หรือไม่ชี้ชวนให้พ่อแม่ดูสิ่งที่ตนสนใจ ไม่
สามารถแบ่งปันทางอารมณ์กับผู้อ่ืน ไม่เล่าความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่ืนรับรู้ หรือไม่ขอความช่วยเหลือทาง
อารมณ์จากผู้อ่ืน เช่น ไม่เข้าหาผู้ใหญ่เวลาร้องไห้ แต่จะยืนร้องอยู่คนเดียวไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนห่าง
เหิน ไม่เข้ามาคลุกคลีกับพ่อแม่ ไม่ทักทาย ไม่เข้าหา ชอบเล่นล าพัง หากสนใจคนก็ไม่ได้สนใจจริง ๆ แต่
สนใจสิ่งของที่อยู่บนคนนั้นมากกว่า เด็กมักทักทายผู้คนแบบแปลก ๆ  เช่น เข้ามาดมกลิ่น มาดึงแว่นตา จ้อง
ที่ฟันเอามือมาแตะตัว บางรายเป็นแบบไม่กลัวใคร เข้ามาหาคนแปลกหน้าเหมือนคนคุ้นเคยหรือชอบให้ทุก
คนอุ้ม ความผิดปกติด้านพฤติกรรมซ้ า และข้อจ ากัดด้านความสนใจและการท ากิจกรรมพฤติกรรมซ้ า เป็นสิ่ง
ที่สังเกตเห็นได้ จึงช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ดี ออทิสติกบางคนสนใจรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่คนอ่ืน เช่น มี
การแสดงออกทางอารมณ์ที่น้อยเกินไป เวลาพูดคุยบางครั้งมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงเกินไป ชอบท า
อะไรซ้ า ๆ เช่น สะบัดมือ โยกตัว ชอบดูโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือดูการ์ตูนซ้ า ๆ มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เชน่ 
หมุนตัว เดินเขย่ง วิ่งไปมาอย่างไร้จุดหมาย แต่บางรายอาจชอบนั่งเฉย ๆ  มีพฤติกรรมท าร้ายตนเอง เช่น โขก
หัว หรือกัดแขนตนเองมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไม่แน่นอน บางคนอาจตอบสนองต่อสิ่งเร้ามาก
เกินไป บางคนอาจตอบสนองต่อสิ่งเร้าน้อยเกินไป เช่น เด็กบางคนอาจดูคล้ายคนหูหนวกเพราะไม่ตอบสนอง
ต่อเสียงเรียก ไม่หันมาเมื่อพ่อแม่เรียก แต่พอเอากุญแจมาเขย่าเบา ๆ ข้างหลังเด็กจะหันมาทันที บางคนจะ
ร้องไห้มากเมื่อได้ยินเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงคนปิดประตู บางคนไวต่อการเคลื่อนไหวหรือการสัมผัสจับต้อง 
จะตกใจง่ายต่อสิ่งเร้าบางอย่างและร้องกรี๊ดหรือโวยวายเกินเหตุ ในขณะที่บางคนไม่รู้สึกเจ็บปวด แม้เจ็บ
หรือมีบาดแผลก็ไม่ร้องไห้ ไม่รู้สึกหนาว-ร้อน ไม่รับรู้การสัมผัสของผู้อ่ืนกลัวของบางอย่างโดยไม่มีสาเหตุ 
เช่น กลัวตุ๊กตา ปรับตัวยาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในกิจวัตรประจ าวัน เช่น มักท ากิจวัตร
ตามล าดับเดิม แต่งตัวตามล าดับขั้นเดิม เดินตามเส้นทางเดิมหรือท าตามตารางเดิมทุกวัน ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่เคยท า เด็กจะหงุดหงิดอาละวาดมีความผิดปกติในการเล่น กล่าวคือไม่มี
จินตนาการ จะเล่นสมมติหรือเล่นเลียนแบบไม่เป็น เช่น เล่นขายของไม่เป็นสมมติตุ๊กตาเป็นพ่อ-แม่-ลูกไม่
เป็นเล่นของเล่นไม่เป็น เช่น เมื่อเล่นรถก็จะเพียงหมุนล้อไปมาหรือเอามาดม หรืออาจถือของเล่นไว้ในมือเฉย 
ๆ ชอบเล่นของซ้ าซากอย่างไม่มีจุดหมาย เช่น ปิดเปิดสวิตช์ไฟซ้ า ๆ  ปิด-เปิดประตูซ้ า ๆ  ชอบของที่หมุนไป
มา เช่น ชอบมองดูพัดลมหมุน ชอบเอาของมาเล่นหรือมาดูใกล้ตา เล่นเกมที่มีลักษณะโต้ตอบกันไม่เป็น เชน่ 
เล่นจ้ะเอ๋ไม่เป็น เล่นรวมกับเด็กอ่ืนไม่เป็น ไม่เข้าใจวิธีการเล่นที่เป็นกติกาหรือกฎเกณฑ์ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.2557) 
 ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ออทิสติกยังไม่มีวิธีการรักษาที่จ าเพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถให้
การบ าบัดรักษาและให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้มีพัฒนาการดีขึ้น มีการพัฒนาตามศักยภาพ ท าให้สามารถ
เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้ หลักการบ าบัดรักษาจะมุ่งเน้นใช้หลายวิธีร่วมกันและเก่ียวข้องกับ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การศึกษา การเข้า
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สังคม การท างานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และลดภาวะความ
กดดันหรือตึงเครียดในครอบครัว 
 
กิจกรรมบ ำบัดกับออทิสติก 
 เป้าหมายกิจกรรมบ าบัด คือการพัฒนาให้บุคคลออทิสติกสามารถท าและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการด าเนินชีวิต โดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล เพ่ือ
พัฒนาการท าหน้าที่ของร่างกาย หรือพัฒนาทักษะในการท ากิจกรรม และกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม (Law, 2006) ในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายของบุคคล เช่นที่บ้าน 
โรงเรียนและในชุมชน คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบัด (2557) ได้ให้แนวทางการให้บริการ
ทางกิจกรรมบ าบัดส าหรับบุคคลออทิสติกแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 
 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก-การเคลื่อนไหว  
การบูรณาการประสาทความรู้สึก (sensory integration disorder: SI) หมายถึง กระบวนการทางประสาท
วิทยาที่ เกิดขึ้นในสมองโดยมีระบบประสาทสัมผัสท างานร่วมกับระบบประสาทส่วนกลางแสดง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการทางประสาทวิทยา (neurological process)และพฤติกรรม 
(behavior) แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการเคลื่อนไหว อารมณ์และจิตใจ รวมไปถึงพฤติกรรม
การตอบสนองเพ่ือการปรับตัว (adaptive response) ต่อสิ่งเร้าทางผิวหนังทางกลิ่นหรือรสอาหาร ทางการ
เคลื่อนไหว ความไวต่อสิ่งเร้าทางหู/ทางตา การตอบสนองที่น้อยกว่าปกติ/การแสวงหาสิ่งเร้า การลดหรือ
กรองเสียงที่ได้ยิน และการมีพลังงานน้อย/ไม่แข็งแรง รวมถึงความสามารถทรงท่าได้อย่างสมบูรณ์แบบใน
ท่านอนคว่ าเหยียดส่วนร่างกาย(prone extension position) และท่านอนหงายงอส่วนร่างกาย (supine 
flexion position) การบูรณาการประสาทความรู้สึก วัตถุประสงค์โดยทั่วไป คือ การจัดสิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมการเล่น ตามหลักการบูรณาการประสาทความรู้สึก เพ่ือประมวลผลการรับความรู้สึก (sensory 
processing) ของระบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยการป้อนข้อมูลการรับความรู้สึกของระบบต่าง ๆ เช่น 
ระบบสัมผัส  ระบบการรับรู้ข้อต่อ เอ็น และกล้ามเนื้อ  ระบบการรับรู้การทรงท่า (vestibular sense) เป็น
ต้น ให้เกิดการประมวลผล และจัดระเบียบของสมอง ซึ่งจะส่งผลถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยตรง เป็น
พฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาหลายชิ้นแสดงถึงบุคคลออทิสติกมีความบกพร่อง
ของกระบวนการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก-การเคลื่อนไหวที่ส่งผลให้มีการตอบสนองหรือพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีผิดปกติ นักกิจกรรมบ าบัดควรจัดกิจกรรมที่เสริมประสบการณ์การรับความรู้สึก-การ
เคลื่อนไหวที่เหมาะสม เช่นการให้กิจกรรมบูรณาการประสาทรับความรู้สึ ก-การเคลื่อนไหว กิจกรรม
พัฒนาการรับความรู้สึก-การเคลื่อนไหว (Law, 2006) และควรให้ค าปรึกษากับพ่อแม่และครูในการ
ปรับเปลี่ยนบริบทของสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งการดูแลช่วยเหลือโดยการ
สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมมี 4 แบบ (Law, 2006) ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนเวลา (temporal support) 
เช่นถ้าเด็กมีพฤติกรรมผิดปกติต่อเสียงช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ก็ปรับเวลาให้เด็กกลับบ้านเร็วขึ้นก่อนเด็กคน
อ่ืน 2) การปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการท า (procedural support) ที่ช่วยให้ท ากิจกรรมได้ต่อเนื่อง
และส าเร็จ เช่นปรับระดับความยากง่ายของกิจกรรมหรือให้ท าเป็นบางขั้นตอน3) การปรับเปลี่ยนสถานที่
และต าแหน่ง (spatial support) ที่ท าให้เด็กสามารถจัดระเบียบตัวเองได้อย่างเหมาะสมในสิ่งแวดล้อม 
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เช่น การปรับให้เด็กมานั่งแถวหน้าใกล้โต๊ะครูในรายที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งหรือไม่มีสมาธิ 4) การสร้างเสริม
การแสดงออกและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่นการฝึกทักทายเพ่ือน การโต้ตอบสนทนา 
 2. การพัฒนาทักษะทั่วไปที่จ าเป็นต่อการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต (general skill building) 
แนวทางการบริการทางกิจกรรมบ าบัดนี้ มุ่งพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรับรู้ด้านความคิด
ความเข้าใจ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการสื่อความหมายและการเข้าสังคม เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน การเล่น และเรียนรู้ทักษะวิชาการ โดยการวิเคราะห์กิจกรรม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคคลออทิสติกท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ส าเร็จ 
เช่น ถ้าเด็กมีความยากล าบากในการใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง นักกิจกรรมบ าบัดต้องสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมในแต่ละข้ันตอน เพ่ือดูว่าขั้นตอนหรือกระบวนการใดที่ท าให้เด็กล้มเหลวในการท ากิจกรรมนี้ 
และปรับเปลี่ยนวิธีการ ขั้นตอน รูปแบบของเสื้อผ้า สอนทีละขั้นตอนจนพัฒนาความสามารถของเด็กใน
การท าทักษะนี้จนส าเร็จ นอกจากนี้นักกิจกรรมบ าบัดต้องให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธ์ในการบ าบัด/ฟ้ืนฟูกับ
ครอบครัวและครูเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กที่บ้าน โรงเรียนและชุมชน (Law, 2006) 
 3. การเตรียมความพร้อมการท างานและการประกอบอาชีพการเตรียมความพร้อมด้านการท างานและ
การประกอบอาชีพ เป็นการบริการหนึ่งของ นักกิจกรรมบ าบัดที่มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะบุคคลออทิสติก
ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่รวมถึงครอบครัวที่ต้องให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการด าเนินชีวิต
และด้านจิตใจ บุคคลออทิสติกสามารถฝึกให้มีทักษะการท างานและสามารถประกอบอาชีพได้ ถ้าหากได้รับ
การสนับสนุนโดยฝึกฝนทักษะที่ใช้ในงานและมีการช่วยค้นหาความสนใจต่องานที่เหมาะกับระดับ
ความสามารถ ซึ่งนักกิจกรรมบ าบัดสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก ได้ดังนี้ เช่น การฝึกทักษะ
การท างานที่โรงงานในอารักษ์ (sheltered workshop) โดยนักกิจกรรมบ าบัดช่วยปรับระดับความยาก-ง่าย
ของงานให้เหมาะกับระดับความสามารถของบุคคล ช่วยดึงบุคคลออทิสติกออกจากโลกของตัวเองและพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน น าไปสู่การท างานอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายสร้างเสริมความภาคภูมิใจและ
การรู้คุณค่าในตน เรียนรู้ถึงความส าเร็จ รับรู้ถึงความสุขเมื่อได้ท างานตามความสนใจ การจัดระบบการท างาน
ของโรงงานในอารักษ์ช่วยเพ่ิมพฤติกรรมการท างานและทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมทักษะ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้บุคคลออทิสติกมีการแสดงออกพฤติกรรมทางสังคม การติดต่อสื่อสารที่ดีข้ึน และมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลงด้วยการท างานในโรงงานอารักษ์จัดเป็นรูปแบบที่ฝึกให้บุคคลได้รับการฝึก
ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นและประสบความส าเร็จในการท างานและได้รับการจ้างงาน จัดเป็นการเตรียมพร้อมเข้า
สู่การประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบสนับสนุนการท างานและการประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการ (supported employment) เพ่ือให้บุคคลออทิสติกท างานได้ส าเร็จและคงรักษา
สถานภาพการท างานของตนได้ โดยมีกระบวนการดังนี้ การตรวจประเมิน เช่น ความสามารถในการรับ
ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ความสามารถในการสื่อความหมาย ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
ทักษะความคิดความเข้าใจ ทักษะการเข้าสังคมความชอบและความสนใจต่ออาชีพ การตอบสนองต่อ
ภยันตรายและสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานประกอบการ ทักษะการเดินทางในชุมชนความสามารถในการ
ประเมินคุณค่าและวางเป้าหมายการท างานของตนเอง การพัฒนางานหรืออาชีพ เช่น การประเมินอุปสรรค
และสิ่งสนับสนุนในบริบทของการท างาน การวิเคราะห์ขั้นตอนในการท างาน การประสานงานกับนายจ้างเพ่ือ
หางานที่เหมาะกับระดับความสามารถ คัดเลือกงานให้เหมาะกับความสนใจและศักยภาพ การฝึกและให้
ท างานในสถานประกอบการ เช่น ให้ค าแนะน าและฝึกการปรับตัวในการท างาน จัดระบบสนับสนุนทั้งด้าน
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บุคคล เครื่องมือสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการท างาน สอนทักษะความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานและเทคนิคการ
ชดเชย กระบวนการสนับสนุนในการท างาน เช่น ฝึกให้เพ่ือนร่วมงานเป็นผู้ชี้แนะหรือช่วยเหลือในการท างาน 
ส าหรับบุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูงควรสอนทักษะความรู้ความเข้าใจขั้นสูงที่ใช้ในการท างาน ผลักดันให้
ชุมชนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจ้างงานบุคคลออทิสติกประสานงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
 ดังนั้นแนวทางหลักในการน ากิจกรรมบ าบัด มาใช้ในการพัฒนาเด็กออทิสติก คือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของประสาทรับรู้ความรู้สึก-การเคลื่อนไหว การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การช่วยเหลือตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและการเตรียมความพร้อมในการ
ท างานหรือการประกอบอาชีพ ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญในการด ารงชีวิต ซึ่งการให้บริการทาง
กิจกรรมบ าบัดจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของช่วงวัยและความสามารถของเด็กออทิสติก 
 
บทบำทของนักกิจกรรมบ ำบัด 
 กิจกรรมบ าบัดเป็นวิชาชีพเฉพาะทางด้านสุขภาพที่ให้บริการต่อบุคคลทุกช่วงวัยที่มีความ
บกพร่องด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้หรือทุพพลภาพอย่างชั่วคราวหรือถาวร โดยกระบวนการประเมิน 
ส่งเสริมป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้บุคคลสามารถท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตได้
สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม รวมถึงมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิต 
(พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556, 2556) บุคคลออทิสติกเป็นผู้รับบริการกลุ่ม
หนึ่งที่นักกิจกรรมบ าบัดให้บริการได้ในหลายมิติทั้งการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดย
มีลักษณะการให้บริการ เช่น การคัดกรองเบื้องต้น การประเมินปัญหาเฉพาะทางกิจกรรมบ าบัด การ
บ าบัด การประเมินผลลัพธ์ของการบ าบัดและการส่งต่อ เป็นต้น ซึ่งแนวปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบ าบัดนี้ 
กล่าวถึงบทบาทด้านการประเมิน การบ าบัด การสร้างเสริม ความสามารถ (enable) การสนับสนุน
ผลักดันสังคม (advocate) การประสานงาน (mediate) และการเป็นที่ปรึกษา (consultation) (ส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, 2554)  
 1. บทบาทด้านการประเมินการประเมินผู้รับบริการจัดเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการทาง
กิจกรรมบ าบัด โดยพิจารณาในขอบเขตงานของนักกิจกรรมบ าบัดในหลายองค์ประกอบ คือ 1) การท า
กิจกรรมการด าเนินชีวิตแต่ละด้าน ประกอบด้วยกิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน กิจวัตรประจ าวันขั้นสูง การ
พักผ่อนและนอนหลับ การศึกษา การงาน การเล่น กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก และการมีส่วนร่วม
ทางสังคม 2) ทักษะในการท ากิจกรรม 3) รูปแบบการท ากิจกรรม 4) บริบทและสิ่งแวดล้อม 5) 
องค์ประกอบที่จ าเป็นในการท ากิจกรรม และ 6) ปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินบุคคลออทิสติกนั้นต้อง
ค านึงถึงความจ าเป็นของการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตที่ส าคัญต่อบทบาทของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคน
ได้รับการประเมินความสามารถในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ไม่จ าเป็นต้อง
ประเมินครบทุกด้าน บางคนอาจได้รับการประเมินเฉพาะด้านกิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน การเล่น แต่บาง
คนอาจต้องได้รับการประเมินเพ่ิมเติมในด้านการศึกษา กิจกรรมยามว่าง และการมีส่วนร่วมทางสังคม 
หลังการประเมิน นักกิจกรรมบ าบัดใช้ความรู้ทางการแพทย์ การใช้เหตุผลทางคลินิกในการวิเคราะห์ และ
พิจารณาตัดสินว่า ในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตเกิดจากผลกระทบของปัจจัยด้านใดต่อไปนี้ คือปัจจัย
ส่วนบุคคล ทักษะในการท ากิจกรรม รูปแบบการท ากิจกรรม บริบทและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ประกอบที่
จ าเป็นในการท ากิจกรรม เมื่อนักกิจกรรมบ าบัดตัดสินใจได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการประเมินเพ่ิมเติมโดย
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ใช้แบบประเมินที่เหมาะสมส าหรับบุคคลออทิสติกแต่ละรายเนื่องจากบุคคลออทิสติกแต่ละรายมีระดับ
ความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน บางคนรุนแรงน้อย บางคนรุนแรงมาก ในรายที่มีอาการรุนแรง การ
สังเกตพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตในบริบทที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงความสามารถในการ
ปรับตัว เป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสมมากกว่าการประเมินอย่างเป็นทางการ (Tomanik, Pearson, 
Loveland, Lane, &Shaw, 2007) 
 2. บทบาทด้านการบ าบัดรักษาหลังจากที่ได้ปัญหาจากการประเมิน การบ าบัดรักษาบุคคลออทิสติก
มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการบ าบัดรักษา 2) การบ าบัดรักษา และ 3) การประเมินผลการ
บ าบัดรักษา การบ าบัดรักษาบุคคลออทิสติกมีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมกระตุ้น พัฒนาให้บุคคลออทิสติกมี
ทักษะในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย โดยนักกิจกรรมบ าบัดต้องเลือกใช้กรอบอ้างอิง
กิจกรรมบ าบัดให้เหมาะสมกับความสามารถและบริบททางกายภาพ บริบททางสังคมของบุคคลออทิสติกและ
ครอบครัวร่วมด้วย เพ่ือให้การบ าบัดมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลลัพธ์ของการบ าบัดและประโยชน์สูงสุด
แก่บุคคลออทิสติกและครอบครัวเป็นส าคัญ 
 3. บทบาทด้านการสร้างเสริมความสามารถเมื่อบุคคลออทิสติกมีทักษะในการท า กิจกรรม
การด า เนินชีวิตแล้วนักกิจกรรมบ าบัดควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลออทิสติกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การด าเนนิชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิต 
 4. บทบาทด้านการสนับสนุนผลักดันสังคมนักกิจกรรมบ าบัดมีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่สังคมเกี่ยวกับออทิสติกความสามารถและข้อจ ากัด รวมทั้งการอยู่ร่วมกับบุคคลออทิสติก เพ่ือสร้าง
กระแสทางสังคม และสร้างแรงผลักดันให้แก่ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและออ
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ด้านการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน การสร้างงาน การท างานและบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกเพ่ือเปิดโอกาส
การด าเนินชีวิตของบุคคลออทิสติกได้ตามศักยภาพ เกิดการยอมรับบุคคลออทิสติกในสังคม 
 5. บทบาทด้านการประสานงาน นักกิจกรรมบ าบัดควรท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกในการพัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกและครอบครัว 
 6. บทบาทการเป็นที่ปรึกษา นักกิจกรรมบ าบัดท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่บุคคล ชุมชน สังคม
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบทบาทนี้ก าลังขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากมีกฎหมาย
รองรับ การเป็นที่ปรึกษาท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ที่ปรึกษาของนักกิจกรรมบ าบั ดและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องสถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรที่มีการจ้างงานบุคคลออทิสติกเพ่ือให้
บุคคลออทิสติกสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 บทบาทของนักกิจกรรมบ าบัด ประกอบไปด้วยการประเมิน คือการประเมินอาการและความสามารถ
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา บ าบัดรักษา ตามขั้นตอน-วิธีการทางกิจกรรมบ าบัด การให้การ
บ าบัดแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กออทิสติก ทั้งในเรื่องของการด ารงชีวิต และการ
เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การให้ค าแนะน ากับครอบครัว หรือหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและการช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทสรุป 
 การฝึกกิจกรรมบ าบัดกับเด็กออทิสติก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นักกิจกรรมบ าบัดจะเป็นผู้ที่
ประยุกต์ใช้กิจกรรมต่าง ๆ มาช่วยในการบ าบัดเด็ก ตามสภาพปัญหาของแต่ละคน ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่อง
ที่แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางกิจกรรมบ าบัดมีประโยชน์กับเด็กออทิสติก เด็กออทิสติกที่ได้รับ
การฝึกกิจกรรมบ าบัดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน ศิริพร หอมค าวะ (2012) ได้ท าการศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสื่อสารในเด็กออทิสติก พบว่า กิจกรรมนี้สามารถ
พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิจัย 
Gabriels et al. (2012) ได้ท าการศึกษาผลของการขี่ม้าต่อการควบคุมตัวเอง การปรับตัว การเคลื่อนไหว
ของเด็กออทิสติกอายุ 6-16 ปี โดยท าการประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมโดยด าเนินโปรแกรม
ทั้งหมด 10 สัปดาห์ พบว่ามีการพัฒนาดีขึ้นในทุกด้าน Wilson, Mandich, Magalhaes, and Gain (2018) 
ได้ท าการศึกษามุมมองของวัยรุ่นออทิสติกจ านวน 10 คน ที่เข้าร่วมการบ าบัดทางกิจกรรมบ าบัดเพ่ือ
พัฒนาเป้าประสงค์การบ าบัดให้มีความหมายและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น โดยให้การ
บ าบัดแบบ concept mapping คือ การน าค าพูดจากการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ผู้รับบริการและครอบครัว
มาสร้างเป็นภาพเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล ร่วมกับหลักการของ CO-OP เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งผลการวิจัยได้
เป้าประสงค์การบ าบัดที่วัยรุ่นออทิสติกต้องการออกมา 5 เป้าประสงค์ คือ (1) การแสดงความรู้สึกของ
ตนเองในการพูดคุยกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่ตึงเครียด (2) การเข้าใจตนเองและการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อ
ผู้อื่น (3) การเลือกกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายและสามารถเกิดขึ้นได้จรงิ (4) การใช้เครื่องมือที่หลากลายในการ
ท ากิจกรรม (5) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเอง  
 กิจกรรมบ าบัดค่อนข้างเป็นที่นิยมในการน ามากระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เนื่องจากสามารถ
เห็นผลพัฒนาการที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และเด็กออทิสติกที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางกิจกรรมบ าบัดนั้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลากหลายด้าน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดย
หลังจากการประเมินทางกิจกรรมบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัดจะท าการออกแบบ จัดรูปแบบกิจกรรมเฉพาะ
บุคคล โดยผ่านการเล่น และใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง ร่วมกับ sensory diet และโปรแกรมการควบคุมตนเอง 
(Self-regulation program) เพ่ือกระตุ้นระบบการรับความรู้สึกท่ีมีปัญหาให้มีการพัฒนามากข้ึน ซึ่งนัก
กิจกรรมบ าบัดจะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรมได้ด้วยตนเองให้มากที่สุด นัก
กิจกรรมบ าบัดจะคอยสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองต่อกิจกรรม และปรับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
พัฒนาความสามารถในการประมวลผลการรับความรู้สึกของสมองให้สูงขึ้น และแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม โดยนักกิจกรรมบ าบัดจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าใน
การพัฒนาการบูรณาการประสาทความรู้สึกให้สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ และตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพส าหรับนักศึกษา เป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่สามารถ

น าไปใช้ในการวางแผนด้านอาชีพ ประกอบด้วย กลยุทธ์การตระหนักรู้ตนเองด้านอาชีพ กลยุทธ์การเลือก
เป้าหมายด้านอาชีพ กลยุทธ์การมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์การวางแผนอาชีพ กลยุทธ์การ
ติดต่อเครือข่าย-ประสานเครือข่ายและการขอค าปรึกษาหรือการชี้แนะแนวทางด้านอาชีพจากพ่ีเลี้ยง และ
กลยุทธ์การเพ่ิมพูนความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงการเป็นนักปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ผู้เขียนได้
วางแผนในการเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ นอกจากนี้ บทความวิชาการเรื่องนี้
น าเสนอการสร้างแบบวัดกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ โดยแบบวัดที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็น
สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์จะก าหนดข้อค าถาม เพ่ือให้ผู้ตอบระบุค่าค าตอบ และท าแบบวัดที่สร้างขึ้น
ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (item-objective congruence: IOC) 
ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .66-1.00 และน ามาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (item discrimination power) ได้
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .515-.851 และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (reliability) ได้ค่าความเที่ยง
ของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ากับ .969 แบบวัดกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ จะเป็นเครื่องมือ
ส าหรับนักศึกษาในการประเมินตนเองรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการก้าวสู่โลกของการประกอบอาชีพ 
  

ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์ การบริหารจัดการตนเอง ด้านอาชีพ  
 

Abstract 

 Career self-management strategies for college students can be defined as ways or 
approaches that can be used for career planning. Career self-management strategies include 
career self-awareness strategies, career goal selection strategies, goal-pursuing behavior 
strategies, career planning strategies, networking strategies and mentor’s consultation or 
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guidance, and strategies for increasing body of knowledge and characteristics that reflect a 
proactive approach.  
 Moreover, this academic paper included a construction of career self-management 
strategies scale. The scale utilized a given situation with questions. Each individual was 
asked to answer each item. Statistical analyses were conducted which examined the 
content validity, the discrimination power of each item and scale reliability. The scale 
properties were as follows: 1) The Item-Objective Congruence (IOC) Index of the scale 
ranged from .66-1.00, 2) the dissemination power of scale item of the scale ranged from 
.515-.851 and 3) the reliability statistics of the scale revealed .969. This career self-
management strategies scale had the advantage of being grounded in assisting the college 
students to recognize their own strengths and to use qualities to strengthen their career 
occupation.  
 
Keywords: strategy, career self-management, career 
 
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของอำชีพ 

อาชีพ หมายถึง การเลี้ยงชีวิต การท ามาหากินหรืองานที่ท าเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2526 : 899) การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุขนั้น แต่ละบุคคลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในงานหรืออาชีพที่ตน
สนใจและถนัด สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์งานอาชีพและการประกอบอาชีพ มีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบชีพสุจริตนั้น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 

การที่แต่ละบุคคลจะประสบการความส าเร็จในงานหรืออาชีพหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับอาชีพที่
บุคคลนั้นเลือก คนบางคนเลือกงานอาชีพที่ตนไม่ชอบท าแต่จ าเป็นต้องท าเพราะบิดามารดาเลือกไว้ให้
แล้ว หรือบางคนเลือกงานหรืออาชีพที่ตนไม่ชอบไม่ถนัด หรือมีความรู้น้อยในด้านนั้น ๆ คนเหล่านี้จะ
รู้สึกล าบากใจในการปฏิบัติงาน งานก็ไม่ก้าวหน้าและตนเองก็ไม่ก้าวหน้าด้วย ดังนั้น การเลือกอาชีพจึง
เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต เพราะมีผลสะท้อนถึงความสุขของตนเอง 
ครอบครัว ส่วนรวม และมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติ ส าหรับองค์ประกอบที่ส าคัญในการเลือกอาชีพ 
ประกอบด้วย (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2558) 1) การรู้จักและเข้าใจตนเอง โดยการประเมินและ
วิเคราะห์ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ค่านิยม และความต้องการของตนเอง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวกับบทบาทต่าง ๆ ของแต่ละอาชีพ 2) การรู้จักและ
เข้าใจด้านการศึกษาและอาชีพ 3) การรู้จักและเข้าใจด้านเศรษฐกิจ เข้าใจโลกของงานและผลกระทบ
เศรษฐกิจที่มีต่อโลกของงานและอาชีพและสังคม 4) การตัดสินใจเลือกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความพึงพอใจต่อตนเอง 5) ความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่จะเข้าสู่อาชีพใด
อาชีพหนึ่ง 6) ทักษะความสามารถเกี่ยวกับงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพนั้น ๆ 7) การรู้คุณค่าของงานและ
การมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนั้น ๆ และ 8) การมีกลยุทธ์ในการเลือกอาชีพ กลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการอาชีพนั้น ๆ และมีกลยุทธ์ความส าเร็จในอาชีพ 
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ควำมส ำคัญของกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนอำชีพ 
 ค าว่า กลยุทธ์ (strategy) ในความหมายหนึ่งก็คือ วิธีการที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย
วิธีที่ถูกต้อง ซึ่งมีอีกค าหนึ่งว่า กลเม็ดหรือกลวิธี (tactic) ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จโดยไม่ค านึง
ว่าผิดหรือถูก กลวิธีเป็นความพยายามที่จะท าให้ส าเร็จเท่านั้นและเป็นส่วนย่อยกว่ากลยุทธ์ (Gattiker 
& Larwood, 1986 ; อ้างถึงใน พชร สุลักษณ์อนวัช, 2559) 

กลยุทธ์ (strategy) หมายถึง แผนการแนวทางที่ท าให้เกิดการกระท าเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมาย 
หรือความส าเร็จที่ได้ตั้งใจไว้ อันที่จริงกลยุทธ์มีลักษณะทั้งความเป็นแบบแผนหรือรูปแบบ (strategy 
is a pattern) กลยุทธ์ในความหมายนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา นั่นคือในการวางแผนในอนาคต ความส าคัญของกลยุทธ์ คือ เราท าไปเพ่ือ
อะไร (what) เราอยู่ที่จุดไหน (where) และเราจะไปสู่จุดนั้นอย่างไร 
 ส าหรับกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพนั้น มีความส าคัญต่อผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการด าเนินชีวิตและบริหารจัดการ
ตนเองด้านอาชีพ ประกอบด้วย (Dunning, 2010) 1) การก าหนดทิศทางอาชีพ (career direction) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง 2) การก าหนดวิสัยทัศน์ เจตคติ ความเชื่อมั่น และเป้าหมาย  เพ่ือ
เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด 3) การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 4) การเรียนรู้จากทุก ๆ คนที่ให้
ข้อความรู้ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 5) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่นและเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือความส าเร็จในงานและอาชีพ 6) การ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือสร้างสรรค์งานอาชีพให้ทันสมัยและก้าวหน้า 7) ความ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการพัฒนางานและอาชีพ 8) การพัฒนางาน
อาชีพให้มีมาตรฐาน และให้มีความเป็นมืออาชีพ 9) ความพยายามต่อสู้ชีวิตเพ่ือพัฒนางานอาชีพภายใต้
โลกแห่งความผันผวนไม่แน่นอน และ 10) การสร้างสรรค์งานอาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่
ประทับใจของตนเองและบุคคลอ่ืน 
 Ashok (2019) ได้เสนอกลยุทธ์ความส าเร็จในอาชีพ (career success strategies) ที่ส าคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ การมีอัตลักษณ์ โดยบุคคลนั้นจะต้องรู้จัก 
ตนเอง เข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความมุ่งหวังความ
ปรารถนาให้เป็นที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ และมีการวางแผนเพ่ือสร้างสรรค์ความส าเร็จในอาชีพ 

2. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประทับใจ 
4. กลยุทธ์ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อความส าเร็จในอาชีพ และ 
5. กลยุทธ์ด้านความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง 
Wislow (2019) ได้น าเสนอ กลยุทธ์ในการท างานเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ 7 กลยุทธ์ 

ดังนี้ 
1. การระบุเป้าหมายในการท างานในอาชีพนั้น ๆ ให้ชัดเจน 
2. การสร้างความเป็นมืออาชีพให้ตนเอง 
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3. การตระหนักถึงความเข้มแข็งของตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความปรารถนาและ
ความก้าวหน้าในชีวิตการงานและอาชีพ 

4. การรับผิดชอบเพื่อความส าเร็จในการเป็นมืออาชีพ 
5. การพัฒนางานอาชีพให้บรรลุมาตรฐานสูงสุด 
6. การสร้างภาพลักษณ์ของงานอาชีพให้เป็นที่ประทับใจ และ 
7. การสร้างเครือข่ายเพื่อความส าเร็จในอาชีพ 
Dunning (2010) ได้น าเสนอ กลยุทธ์ความส าเร็จในอาชีพไว้ 10 ประการ ดังนี้ 

 1. การก าหนดทิศทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ 
2. การก าหนดวิสัยทัศน์ เจตคติ ความเชื่อมั่น และเป้าหมาย เพ่ือเป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด 
3. การวางแผนและปฏิบัติตามแผน 
4. การเรียนรู้จากทุก ๆ คนที่ให้ข้อความรู้ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับเพ่ือความก้าวหน้า

ในอาชีพ 
5. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนและเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

เพ่ือความส าเร็จในงานและอาชีพ 
6. การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือสร้างสรรค์งานอาชีพให้ทันสมัย 

และก้าวหน้า 
7. ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการพัฒนางานและอาชีพ 
8. การพัฒนางานอาชีพให้มีมาตรฐาน และให้มีความเป็นมืออาชีพ 
9. ความพยายามต่อสู้ชีวิตเพ่ือพัฒนางานอาชีพภายใต้โลกแห่งความผันผวนไม่แน่นอน และ 
10. การสร้างสรรค์งานอาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ประทับใจของตนเอง และบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้ Yean & Yahya (2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ด้านอาชีพ (career 

strategies) และความส าเร็จในอาชีพ (career success) ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษา
พบว่า กลยุทธ์ด้านอาชีพที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในอาชีพ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และได้เรียนรู้แนวทางใน
การประสานงานภายในองค์กร 2) กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการติดต่อประสานงานกับ
องค์กรภายนอกและเครือข่าย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในอาชีพ และ 3) กลยุทธ์ด้านอาชีพ
ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์ความส าเร็จในอาชีพ ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ของตนเอง เช่น 
การมีอัตลักษณ์โดยบุคคลนั้นจะต้องรู้จักตนเอง เข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง มีความเข้มแข็งทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีความมุ่งหวังความปรารถนาให้เป็นที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ และมีการวางแผนเพ่ือ
สร้างสรรค์ความส าเร็จในอาชีพ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยได้ในการ
ท างานหรือการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นได้ กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประทับใจ กลยุทธ์ด้านการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือความส าเร็จในอาชีพ และกลยุทธ์ด้านความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งกล
ยุทธ์ทั้ง 5 ประการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ที่ต้องสร้างให้เกิดในตัวบุคคลนั้น ๆ  ส่วนกลยุทธ์ในการท างานเพ่ือ
ประสบความส าเร็จในอาชีพ ประกอบด้วย การระบุเป้าหมายในการท างานในอาชีพนั้น ๆ  ให้ชัดเจน การ
สร้างความเป็นมืออาชีพให้ตนเอง การตระหนักถึงความเข้มแข็งของตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด 
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ความปรารถนาและความก้าวหน้าในชีวิตการงานและอาชีพ การรับผิดชอบเพ่ือความส าเร็จในการเป็นมือ
อาชีพ การพัฒนางานอาชีพให้บรรลุมาตรฐานสูงสุด การสร้างภาพลักษณ์ของงานอาชีพให้เป็นที่ประทับใจ 
และการสร้างเครือข่ายเพ่ือความส าเร็จในอาชีพ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 7 ประการจะเป็นตัวเสริมให้บุคคลได้เกิด
ความรู้ความสามารถและน ากลยุทธ์ในการท างานเพ่ือความส าเร็จในอาชีพไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
บริหารจัดการตนเองด้านอาชีพของตนเองได้ และกลยุทธ์ความส าเร็จในอาชีพ ประกอบด้วย การก าหนด
ทิศทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ การก าหนดวิสัยทัศน์ เจตคติ ความเชื่อมั่น และเป้าหมาย เพ่ือ
เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด การวางแผนและปฏิบัติตามแผน การเรียนรู้จากทุก ๆ คนที่ให้ข้อความรู้ 
ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนและ
เครือข่ายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือความส าเร็จในงานและอาชีพ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือสร้างสรรค์งานอาชีพให้ทันสมัยและก้าวหน้า ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิด
เพ่ือสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการพัฒนางานและอาชีพ การพัฒนางานอาชีพให้มีมาตรฐาน และให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ความพยายามต่อสู้ชีวิตเพ่ือพัฒนางานอาชีพภายใต้โลกแห่งความผันผวนไม่แน่นอน และการ
สร้างสรรค์งานอาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ประทับใจของตนเองและบุคคลอ่ืน ซึ่งกลยุทธ์ที่กล่าว
มาข้างต้นนับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความส าคัญที่ท าให้ผู้เรียน ได้น ามาก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์การ
บริหารจัดการตนเองด้านอาชีพของผู้เรียนที่น าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพในอนาคตต่อไป 
 
กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนอำชีพ 
 กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ เป็นกลยุทธ์การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มี
การก าหนดเป้าหมาย และกระบวนการในการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จในการบริหารจัดการตนเอง
ด้านอาชีพ กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ ประกอบด้วย  

1. กำรจัดกำรตนเอง  
    เป็นทักษะส าคัญ (a key skill) ในการส่งเสริมการด าเนินงานการวางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมของตนเอง ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย (setting goals) และการบริหารเวลา (managing 
time) 2) การพัฒนาแรงจูงใจและทักษะต่าง ๆ  ที่ส าคัญที่จะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิต 
(Barry & Messer, 2003) ส่วน Mitchem & Young (2001) น าเสนอว่าการจัดการตนเอง เป็นการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 1) การตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้  2) 
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหน  3) การควบคุมตนเองและการตอบสนองผลการปฏิบัติ และ 
4) การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ Koegel, Harrower, & Koegel 
(1999) ได้ระบุขั้นตอนในการเสริมสร้างหรือพัฒนาการจัดการตนเองว่า ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย 
(goal selection) 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (information collection) 3) กระบวนการในการประมวล
ข้อมูลและการประเมินข้อมูล (information processing and evaluation) 4) การตัดสินใจ (decision 
making) โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นพ้ืนฐาน และการประเมินข้อมูลนั้น ๆ  เพ่ือการตัดสินใจ 5) การลง
มือปฏิบัติ (action) โดยใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการจัดการตนเอง และ 6) การสะท้อนสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ (self-
reaction) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองก าหนดมากน้อยเพียงใด และควรจะต้องให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะเพ่ิมเติมในประเด็นใด เพ่ือให้การจัดการตนเองพัฒนาและคงอยู่ต่อไป จากขั้นตอนในการเสริมสร้าง
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หรือพัฒนาตนเองดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ตนเองด้านอาชีพ 

2.  กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนอำชีพ  
     กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่บุคคลน ามาใช้ใน

การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านอาชีพของตนเอง ซึ่ง Nabi (2003)  ได้ศึกษาพบว่า กลยุทธ์การ
เสริมสร้างอาชีพ (career-enhancing strategies) จะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น จะสัมพันธ์กับ 1) 
สถานการณ์ภายในและภายนอกขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร การบริหารจัดการองค์กร  
และการวางแผนพัฒนาอาชีพ และกลไกในการประกอบอาชีพของบุคลากรในองค์กร และ 2) ความส าเร็จ
ด้านอาชีพของบุคลากรในองค์กร ส่วน Park & Rothwell (2009) ได้ศึกษาพบว่า เจตคติที่มีต่อความผัน
ผวนด้านอาชีพ บรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร และทิศทางการบริหารงานด้านอาชีพในองค์กรส่งผล
โดยตรงกับกลยุทธ์การเสริมสร้างอาชีพ 

นอกจากนี้ Abele & Wiese (2008) ได้วิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเอง (self-management 
strategies) และความส าเร็จด้านอาชีพ โดยกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเอง ประกอบด้วย การเลือกเป้าหมาย 
(selection of goal) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (optimization as implementation of goal-
pursuing behavior) กลยุทธ์การจัดการตนเองที่เฉพาะเจาะจง (specific self-management strategies) เช่น 
การวางแผนอาชีพ และตัวบ่งชี้ของความส าเร็จด้านอาชีพ เช่น วัตถุประสงค์ของความส าเร็จด้านอาชีพ และ
ความพึงพอใจด้านอาชีพ รวมทั้งการตัดสินใจเพ่ือความส าเร็จด้านอาชีพ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลยุทธ์การ
บริหารจัดการตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จด้านอาชีพ และพบว่าการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายด้านอาชีพและการวางแผนอาชีพ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความส าเร็จด้านอาชีพ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความหมายและความส าคัญของอาชีพ ความส าคัญของ
กลยุทธ์ความส าเร็จในอาชีพ กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเอง และกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้าน
อาชีพ และในฐานะที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์ ท าหน้าที่สอน ให้ค าปรึกษา และพัฒนานักศึกษา ผู้เขียนจึงได้น า
ข้อความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพส าหรับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความรู้ “กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ” เพ่ือความส าเร็จ
ในอาชีพของนักศึกษาในอนาคต 

3.  กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรตนเองด้ำนอำชีพส ำหรับนักศึกษำ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ เป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่นักศึกษาจะน าไปใช้

ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านอาชีพของตนเอง ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเอง
ด้านอาชีพ 2) กลยุทธ์การเลือกเป้าหมายด้านอาชีพ 3) กลยุทธ์การมีพฤติกรรมด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย 4) กลยุทธ์วางแผนอาชีพ 5) กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายและขอค าปรึกษาแนะน าจากพ่ีเลี้ยง 
และ 6) กลยุทธ์การเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพและคุณลักษณะต่าง ๆ ของตนเองที่สะท้อนถึงการเป็นนัก
ปฏิบัติที่ดี กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นได้มาจากการสังเคราะห์ 
แนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1) กลยุทธ์การตระหนักรู้ตนเองด้านอาชีพ (career self-awareness strategies) ได้แก่ 
แนวทางในการรับรู้ความหมายและความส าคัญเกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะอาชีพ ความสนใจที่มีต่ออาชีพ 
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เจตคติที่มีต่ออาชีพ ประสบการณ์และทักษะด้านอาชีพ และความรู้ความสามารถพ้ืนฐานของตนเอง  
(Olenka, 2009; Zunker (2002, อ้างถึงใน นันทา สู้รักษา, 2541) 

2) กลยุทธ์การเลือกเป้าหมายด้านอาชีพ (career goals selection strategies) ได้แก่ แนวทาง
ในการก าหนดเป้าหมายด้านอาชีพ และการเลือกเป้าหมายด้านอาชีพ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และสิ่งที่เป็นปัญหาคุกคามต่อการเลือกเป้าหมายด้านอาชีพ (Evan & Herr, 1978)  

3) กลยุทธ์การมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย (Goal-pursuing behavior strategies) 
ได้แก่ แนวทางในการระบุบ่งชี้ปัจจัยทางบวก ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนให้
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัจจัยทางลบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย (Greenberg & Baron 2003; Locke & Latham, 1990)  

4) กลยุทธ์การวางแผนอาชีพ (Career planning strategies) ได้แก่ แนวทางการด าเนินการ
เพ่ือวางแผนอาชีพ โดย (1) ต้องทราบว่าสิ่งที่ต้องการเลือกคืออะไร (2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์: 
ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ทักษะ และข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ (3) รู้จักทางเลือก (4) ชั่งน้ าหนักทางเลือก
โดยพิจารณาผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือก (5) ตัดสินใจเลือกอาชีพโดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 
ทางเลือก และ (6) ทบทวนการตัดสินใจเลือกและผลที่คาดว่าจะได้รับ (Krumboltz & Thoresen, 1969)  

5) กลยุทธ์การติดต่อ-ประสานเครือข่ายและการขอค าปรึกษาหรือการชี้แนะแนวทางด้าน
อาชีพจากพ่ี เลี้ ยง (networking strategies and mentors consultation or guidance) ได้แก่  แนว
ทางการติดต่อ-ประสานเครือข่ายเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และขอความร่วมมือ-สนับสนุนการ
ฝึกงานของนักศึกษา และการขอค าปรึกษาหารือ ค าแนะน าจากพ่ีเลี้ยง  (Bruce & Yearley, 2006; 
Laursen & Austin, 2014) 

6) กลยุทธ์การเพ่ิมพูนความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สะท้อนการเป็นนักปฏิบัติที่ดี 
( strategies for increasing body of knowledge and characteristics that reflect a proactive 
approach) ได้แก่ การแสวงหาความรู้ และนวัตกรรมด้านอาชีพและการเสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ 
ของตนเอง ด้านความเชื่อในความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรคมีไหวพริบและเห็นคุณค่าในอาชีพ (Johnson, 1991; Kouzes & Posner, 2002)  

จากแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพ ดังกล่าวข้างต้นท าผู้เขียนได้
น าเสนอการสร้างแบบวัดกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพส าหรับนักศึกษา โดยแบบวัดท่า
ร้างขึ้น มีลักษระเป็นสถานการณ์ แต่ละสถานการณ์จะก าหนดข้อค าถามเพ่ือให้ผู้ตอบระบุค าตอบ และ
น าแบบวัดที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (item-
objective congruence: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .66-1.00 และน ามาหาค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ (item discrimination power) ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .515-.851 และวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง (reliability) ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ากับ .969 แบบวัดกลยุทธ์การ
บริหารจัดการตนเองด้านอาชีพด้งกล่าว จะเป็นเครื่องมือส าหรับนักศึกษาในการประเมินตนเอง ที่จะ
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพเพ่ือ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ประชากรในงานวิจัย คือ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และบทความวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย มีการตีพิมพ์ระหว่าง มกราคม 2551 - 
มิถุนายน 2565 พบงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 20 เรื่อง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบ
ศึกษาเอกสารเชิงสังเคราะห์ และแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยที่พบมากที่สุด คือ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ตัวแปรต้นที่พบมากที่สุด คือ โปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพ่ือ
ปรับพฤติกรรมเด็ก ตัวแปรตามที่พบมากที่สุด คือ อาการหลักของโรคสมาธิสั้น เนื้อหาในการจัดกิจกรรมที่
พบมากที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก ช่วงอายุของเด็กสมาธิสั้นที่อยู่ในความดูแล
ที่พบมากที่สุด คือ 6-12 ปี นอกจากนี้จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย  พบว่า 1) ผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด คือ การ
ลดอาการหลักของโรคสมาธิสั้น และ 2) ผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของ
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด คือ การลดภาวะ
ซึมเศร้าของผู้ปกครอง  

ค ำส ำคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 
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Abstract 

Based on a synthesis of quantitative and qualitative data, the purpose of this 
study was to synthesize any studies regarding assisting parents of children with 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Thailand. Only dissertations, theses, 
master's papers, and research articles primarily concerned with supporting Thai parents 
of children with ADHD were included. The scope of the study was limited to Thai-
language publications published between January 2008 and June 2022. Twenty studies 
that met the criteria were identified. As research tools, document synthetic study form 
and survey form for research synthesis were utilized. The most prevalent primary 
purpose of the research was to assist parents in caring for ADHD children. The parent 
training program for child behavior modification was the independent variable that 
occurred most frequently. The most prevalent dependent variable was symptoms of 
ADHD. The activity content observed most frequently focused on child behavior 
modification techniques. Children with ADHD who were in care were most frequently 
6 to 12 years old. Additionally, a synthesis of research findings on assisting parents of 
children with ADHD in Thailand revealed the following: 1) The most significant 
improvement in the primary symptoms of ADHD was found in studies that primarily 
assisted parents in caring for their ADHD children; and 2) Studies that primarily focused 
on supporting parents of children with ADHD reported significant reductions in parental 
depression. 
 
Key words: Research Synthesis, Assisting Parents, Attention Deficit Hyperactive Disorder 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรคสมาธิสั้นหรือหากเรียกตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กมีชื่อว่า Attention Deficit/ 
Hyperactivity Disorder เรียกย่อว่า ADHD เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มโรคทางจิตเวชเด็ก เป็นกลุ่ม
อาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กก่อนอายุ 12 ปี ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอาการ 
ได้แก่ อาการขาดสมาธิ (Inattention) และอาการซนอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น (Impulsivity/Hyperactivity) 
(American Psychiatric Association, 2013) อาการของโรคจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรยีน 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนพดล, 2562) อาการของโรคสมาธิสั้นนั้นจะส่งผล
กระทบต่อเด็กในหลายด้าน ทั้งปัญหาในด้านการเข้าสังคม ปัญหาสัมพันธภาพกับผู้ปกครอง และปัญหา
อารมณ์ (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2562) นอกจากอาการของโรคสมาธิสั้นจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการ
แสดงออกของเด็กแล้ว ยังพบการศึกษาที่ส่งผลกระทบกับผู้ดูแลหลักหรือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้นตามมาด้วย ทั้งนี้ผลกระทบทางด้านร่างกายในผู้ดูแลหลักของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น พบว่าผู้ดูแลหลักมี
อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ส่วนในด้านจิตใจพบว่าปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นท าให้เกิด
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ความเครียด โดยเฉพาะในมารดาของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นจะเกิดความเครียดมากกว่ามารดาของเด็กทั่วไป และ
หากมารดามีความเครียดในการเลี้ยงดูเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็ก
มากเท่านั้น (อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ และสุวรรณี พุทธิศรี, 2559; Rockhill et al., 2013) และพบการศึกษาที่
ระบุว่าความเครียดของมารดาในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น หากไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมจะส่งผลให้
เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ตามมา จนเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต และส่งผลให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามารดาของเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีภาวะทางสุขภาพจิต เช่น 
ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือปัญหาทางอารมณ์สูงกว่ามารดาเด็กทั่วไปถึง 4 เท่า (Lesensne, Visser & 
White, 2003; Chronis, Lahey, Pelham, Kipp, Baumann & Lee, 2003)  

โดยทั่วไปการรักษาเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นประกอบด้วยการรักษาด้วยยาเพ่ือลดอาการหลัก
ของโรค แต่การรักษาด้วยยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษาแบบผสมผสานเท่านั้น เพ่ือให้ครอบคลุม
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงต้องให้การรักษาด้วยวิธีจิตสังคม (Psychosocial Intervention) ร่วม
ด้วยเพ่ือช่วยให้เด็กได้จัดการกับปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพทั้งในด้าน
สังคมและการเรียนของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2562; นันทวัช สิทธิรักษ์ และคณะ, 2559) อีกทั้ง
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือผู้ดูแลหลักที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ด้วยเหตุนี้แนวทางการให้
ความช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นจึงต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือครอบครัว ผู้ดูแลหลัก 
หรือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นร่วมด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะ
สมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่าปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมหรือสรุปข้อมูลจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย และจากการศึกษารูปแบบ
วิธีการวิจัยที่ช่วยสร้างข้อสรุปดังกล่าวพบว่า “การสังเคราะห์งานวิจัย” หรือ “Research Synthesis” 
เป็นรูปแบบวิธีวิจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยจัดระบบของข้อมูล หรือเป็นกระบวนการในการน าผลงานวิจัยตั้งแต่ 2 
เรื่องขึ้นไปมาบูรณาการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลการวิจัยมาหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นที่ศึกษา เพ่ือ
ตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องเกี่ ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
ได้ค าตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการ อีกท้ังยังช่วยสรุปข้อมูลที่มีอยู่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
และข้อมูลที่ได้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น (Cooper, Hedges 
& Valentine, 2009) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีแนวทางในการพัฒนาวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นใน
ประเทศไทย 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชำกร  

 ประชากรในงานวิจัย คือ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และบทความวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย โดยท าการสืบค้นจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่ Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS , Digital Research 
Information Center ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Thai Journals Online (ThaiJO)  
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศไทยระหว่างช่วง มกราคม 2551 - มิถุนายน 2565 โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกงานวิจัยดังนี้ 

เกณฑ์ในการคัดเข้า 
1) เป็นดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และบทความวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย 
2) เป็นงานวิจัยที่จัดอยู่ในประเภทงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็น

งานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Study) 
3) กรณีที่เป็นงานวิจัยจากบทความวิจัย จะต้องมีการเผยแพร่และตีพิมพ์จากวารสารที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) 
ในฐานวารสารกลุ่มที่ 1 หรือฐานวารสารกลุ่มที่ 2 (จากการสืบค้นฐานข้อมูล TCI ในช่วง มิถุนายน 2565)  

เกณฑ์ในการคัดออก 
กรณีที่พบรายชื่องานวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1 ฐานข้อมูล ผู้วิจัยเลือก

พิจารณาศึกษาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกงานวิจัยที่สามารถเข้าถึงรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Text) เป็นอันดับแรก 

2. ขอบเขตของกำรสังเครำะห์งำนวิจัย  
ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยการใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสังเคราะห์ข้อมูลใน

เชิงคุณภาพประกอบความเรียง ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาตามขอบเขตของงานวิจัย ด้านวิธีด าเนินการ
วิจัย และด้านผลการวิจัย 

3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การน างานวิจัยซึ่งได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

บทความวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย 
เพ่ือน ามาอธิบายและสรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับเนื้อหาตามขอบเขตของงานวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และ
ผลการวิจัย โดยศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น หมายถึง  
1) รูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้แก่ การให้

ความรู้แก่ผู้ปกครอง หรือการฝึกอบรมผู้ปกครอง เพ่ือลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้น หรือเพ่ิมศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 

2) รูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการปรับตัว หรือการท าหน้าที่ของครอบครัว 
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ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม่ ผู้ดูแลหลัก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีหน้าที่หลักในการดูแล
เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. แบบศึกษาเอกสารเชิงสังเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบศึกษาเอกสารเชิงสังเคราะห์ใน

รูปแบบของตารางตามขอบเขตของการสังเคราะห์งานวิจัย ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาตามขอบเขต
ของงานวิจัย ด้านวิธีด าเนินการวิจัย และด้านผลการวิจัย  

2. แบบส ารวจข้อมูลเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือสังเคราะห์
งานวิจัยโดยมีการการก าหนดรหัสข้อมูล และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
ครอบคลุมในประเด็นข้อค าถาม 
  
กำรด ำเนินกำรวิจัย  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนการสังเคราะห์งานวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดปัญหำวิจัยและวัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย 
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และบทความวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
งานวิจัย พบว่ามีงานวิจัยจ านวน 20 เรื่องที่ผ่านตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย โดยสามารถสรุป
รายละเอียดของการสืบค้นงานวิจัยได้ดังนี้  

1) Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS จากการสืบค้นพบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Text) จ านวน 124 เรื่อง แต่มีงานวิจัยที่ผ่านตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย จ านวน 9 เรื่อง 

2) Digital Research Information Center ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จาก
การสืบค้นพบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Text) จ านวน 24 เรื่อง มีงานวิจัยที่ผ่านตามเกณฑ์ใน
การคัดเลือกงานวิจัย จ านวน 4 เรื่อง แต่ในจ านวนนี้พบงานวิจัยที่ซ้ าซ้อนจากการสืบค้นผ่าน Thai Digital 
Collection (TDC) ของ ThaiLIS จ านวน 3 เรื่อง จึงเลือกใช้ข้อมูลจากการสืบค้นใน ThaiLIS เป็นหลัก จึง
เหลืองานวิจัยที่น าไปสังเคราะห์ได้ จ านวน 1 เรื่อง  

3) Thai Journals Online (ThaiJO) จากการสืบค้นค้นพบบทความวิจัยจ านวน 183 เรื่อง มี
บทความวิจัยที่ผ่านตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย จ านวน 15 เรื่อง แต่ในจ านวนนี้พบงานวิจัยที่
ค้นพบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Text) จากการสืบค้นผ่าน Thai Digital Collection (TDC) 
ของ ThaiLIS จ านวน 5 เรื่อง จงึเหลืองานวิจัยที่น าไปสังเคราะห์ได้ จ านวน 10 เรื่อง 

ขั้นตอนที่ 3 กำรรวบรวมข้อมูล 
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1) ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย  ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาตามขอบเขตของ
งานวิจัย ด้านวิธีด าเนินการวิจัย และด้านผลการวิจัย  

2) ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลลงในตารางของแบบศึกษาเอกสารเชิงสังเคราะห์ของงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย 

3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยลงในแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือสังเคราะห์
งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  

ขั้นตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 

เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณด้วยการใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนที่ 2 เป็นการสังเคราะห์
ข้อมูลในเชิงคุณภาพประกอบความเรียง 
 
ผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1. ด้านเนื้อหาตามขอบเขตของงานวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์หลักในการท าวิจัย 
ตำรำงท่ี 1.1  ความถี่และค่าร้อยละจ าแนกตามรายละเอียดของวัตถุประสงค์หลักในการท าวิจัย 

วัตถุประสงค์หลักในการท าวิจัย 
ความถี ่

(จ านวนข้อ) 
ร้อยละ 

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการ
ดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 

34 77.27 

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็ก
ที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบ 

10 22.73 

รวม 44 100 
จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของ

เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักจ านวน 44 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัด
อยู่ในกลุ่มที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น จ านวน 
34 ข้อ หรือร้อยละ 77.27 และรองมาคือมีวัตถุประสงค์ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 10 ข้อ หรือร้อยละ 22.73  

1.2 ตัวแปรต้น  
ตำรำงท่ี 1.2 ความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรต้น 

ตัวแปรต้น 
ความถี่ 

(จ านวนตัวแปร) 
ร้อยละ 

กลุ่มตัวแปรต้นที่เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสัน้ 

14 70 

กลุ่มตัวแปรต้นที่เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของ
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รบัผลกระทบ 

6 30 
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รวม 20 100 
จากตารางที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากท่ีสุด คือ กลุ่มตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น จ านวน 14 ตัวแปร หรือร้อยละ 70 โดย
ผู้วิจัยได้จ าแนกรายละเอียดของตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่
มีภาวะสมาธิสั้นโดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.2.1 ดังนี้ 
ตำรำงที่ 1.2.1 ความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรต้นเมื่อจ าแนกตามกลุ่มตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้

ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 
ตัวแปรต้นท่ีเกีย่วกับการให้ความชว่ยเหลือผู้ปกครอง 

ในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 
ความถี่ 

(จ านวนตัวแปร) 
ร้อยละ 

โปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพื่อปรบัพฤติกรรมเด็ก 6 42.86 
โปรแกรมพฤติกรรมบ าบดั 1 7.14 
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา 1 7.14 

ตัวแปรต้นท่ีเกีย่วกับการให้ความชว่ยเหลือผู้ปกครอง 
ในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 

ความถี่ 
(จ านวนตัวแปร) 

ร้อยละ 

โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมาธิสั้น 2 14.30 
โปรแกรมการเรียนรู้โดยประสบการณ์แบบกลุ่มของผู้ปกครอง 1 7.14 
โปรแกรมการให้ความรู้แกผู่้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กสมาธสิั้น 1 7.14 
โปรแกรมการจดัการพฤติกรรมกา้วร้าว 1 7.14 
กิจกรรมกลุ่มผู้ปกครอง 1 7.14 

รวม 14 100 
จากตารางที่ 1.2.1 แสดงให้เห็นรายละเอียดของตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งตัวแปรต้นในกลุ่มดังกล่าวที่พบมากที่สุด คือ โปรแกรม
อบรมผู้ปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก ซึ่งมีจ านวน 6 ตัวแปร หรือร้อยละ 42.86   

1.3 ตัวแปรตาม 
ตำรำงท่ี 1.3 ความถี่และค่าร้อยละของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม 
ความถี ่

(จ านวนตัวแปร) 
ร้อยละ 

กลุ่มตัวแปรตามทีเ่กี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 20 47.62 
กลุ่มตัวแปรตามทีเ่กี่ยวกับศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิสั้น 

12 28.57 

กลุ่มตัวแปรตามทีเ่กี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองของเด็กที่มี
ภาวะสมาธิสั้น 

10 23.81 

รวม 42 100 
จากตารางที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรตามของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มตัวแปรตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น จ านวน 20 ตัวแปร หรือร้อยละ 47.62 โดยผู้วิจัยได้จ าแนกรายละเอียดของตัว
แปรตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.3.1 ดังนี้  
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ตำรำงที่ 1.3.1 ความถี่ และค่าร้อยละของตัวแปรตามเมื่อจ าแนกตามกลุ่มตัวแปรตามที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 
ตัวแปรตามที่เกี่ยวกับ 

พฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะสมาธสิัน้ 
ความถี่ 

(จ านวนตัวแปร) 
ร้อยละ 

อาการหลักของโรคสมาธิสั้น 11 55 
พฤติกรรมก้าวร้าว  3 15 
ความบกพร่องทางหน้าท่ีในเด็ก 2 10 
การรับประทานยาของเด็ก 2 10 
พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องเด็ก  1 5 
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กท่ีแสดงออกเวลาอยู่ท่ีบ้าน 1 5 

รวม 20 100 
จากตารางที่ 1.3.1 แสดงให้เห็นรายละเอียดของตัวแปรตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ

เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งตัวแปรตามในกลุ่มดังกล่าวที่พบมากที่สุด คือ อาการหลักของโรคสมาธิสั้น ซึ่งมี
จ านวน 11 ตัวแปร หรือร้อยละ 55 

1.4 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ตำรำงท่ี 1.4 ความถี่ของเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ความถี ่

(จ านวนข้อท่ีพบ) 
- เป็นผู้ปกครองที่สามารถพดูอ่านเขยีนภาษาไทยได้ 12 
- เป็นผู้ปกครองที่อยู่บ้านเดียวกันกบัเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นและดูแลเดก็

เป็นระยะเวลา 3-6 เดือนขึ้นไป 
7 

- เป็นผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นท่ีไดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์ท่ีอยู่ใน
ความดูแลโดยมีการก าหนดช่วงอายุของเด็ก 6-12 ปี  

5 
 

จากตารางที่ 1.4 แสดงให้เห็นว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของ
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย พบเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ เป็นผู้ปกครองที่สามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ปกครองที่อยู่บ้านเดียวกันกับเด็กท่ีมีภาวะ
สมาธิสั้นและดูแลเด็กเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนขึ้นไป และเป็นผู้ปกครองที่มีเด็กสมาธิสั้นที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ที่อยู่ในความดูแลโดยมีการก าหนดช่วงอายุของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่พบมากที่สุดอยู่
ในช่วง 6-12 ปี  
 

2. ด้านวิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ด้านผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 

ตำรำงท่ี 2.1 ความถี่และค่าร้อยละของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 
ความถี่ 

(จ านวนเรื่อง) 
ร้อยละ 
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เข้าร่วมเฉพาะผู้ปกครอง (งานวิจยัทีร่ะบุว่าผู้เขา้ร่วมเป็นผู้ดูแลหลัก) 16 80 
เข้าร่วมเฉพาะมารดาของเด็กที่มีภาวะสมาธสิั้น 1 5 
เข้าร่วมทั้งผู้ปกครอง และเด็กทีม่ีภาวะสมาธิสัน้ 3 15 

รวม 20 100 
จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมในกิจกรรมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมให้เข้า
ร่วมเฉพาะผู้ปกครอง (งานวิจัยที่ระบุว่าผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลหลัก) จ านวน 16 เรื่อง หรือร้อยละ 80 รองลงมา 
คือ การจัดกิจกรรมที่เข้าร่วมกันทั้งผู้ปกครอง และเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น จ านวน 3 เรื่อง หรือร้อยละ 15 

2.2 ด้านเนื้อหาในการจัดกิจกรรม 
ตำรำงที่ 2.2 ความถี่ด้านเน้ือหาในการจัดกิจกรรมมี่พบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

เนื้อหาในการจัดกิจกรรม 
ความถี ่

(จ านวนเนื้อหาท่ีพบ) 
เทคนิคการปรับพฤตกิรรมเด็ก (การสื่อสาร, การชม, การใหร้างวัล, การลงโทษ, การท า
ระบบให้คะแนน, การจัดการพฤตกิรรมก้าวร้าว, การสอนเด็กจดัการอารมณ์, การฝึก
วินัยและความรับผิดชอบ, การควบคุมตนเอง, การเพิ่มสมาธิ, การสอนทักษะสังคม) 

11 

การให้ความรูผู้้ปกครองเกี่ยวกับโรคสมาธสิั้น 9 
ปัจจัยพื้นฐานด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก 6 
ฝึกผู้ปกครองส ารวจตนเอง การฝกึสติรูต้ัว หรือรับรู้ความคดิภายในตนเอง 6 

จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในการจัดกิจกรรมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากที่สุดอันดับแรก คือ เนื้อหา
เกี่ยวกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก จ านวน 11 เรื่อง อันดับที่สอง คือ การให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
โรคสมาธิสั้น จ านวน 9 เรื่อง และอันดับที่สาม คือ ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก และการฝึก
ผู้ปกครองส ารวจตนเอง การฝึกสติรู้ตัว หรือรับรู้ความคิดภายในตนเอง จ านวน 6 เรื่องเท่ากัน  
 

3. ด้านผลการวิจัย  
3.1 ผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 

ตำรำงท่ี 3.1 ผลการวิจัยของงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่
มีภาวะสมาธิสั้นที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง
ในการดูแลเด็ก 

ที่มีภาวะสมาธิสั้น 

จ านวนข้อ 
ที่พบ 

ความแตกต่าง 

จ านวนข้อ 
ที่ไม่พบ 

ความแตกต่าง 

จ านวนข้อทั้งหมด 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 
ผลต่อด้านพฤติกรรมของเด็กท่ีมภีาวะ
สมาธิสั้น 

14 42.42 4 12.12 18 54.5 

ผลต่อด้านศักยภาพของผู้ปกครองในการ
ดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 

10 30.3 1 3.03 11 33.33 

ผลต่อด้านผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

4 12.12 - - 4 12.12 

รวม 28 84.84 5 15.15 33 100 
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จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มี
ภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบความแตกต่างมากที่สุดอันดับที่หนึ่ง คือ ผลต่อด้านพฤติกรรมของเด็ก
ที่มีภาวะสมาธิสั้น จ านวน 14 ข้อ หรือร้อยละ 42.42 โดยแสดงรายละเอียดของรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่พบความแตกต่างมากที่สุดในตารางที่ 3.1.1 ดังนี้ 
ตำรำงที่ 3.1.1 ผลการวิจัยของงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มี

ภาวะสมาธิสั้นเมื่อจ าแนกรายละเอียดของผลต่อด้านพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 

ผลต่อด้านพฤติกรรม 
ของเด็กท่ีมีภาวะสมาธสิั้น 

จ านวนข้อ 
ที่พบ 

ความแตกต่าง 

จ านวนข้อ 
ที่ไม่พบความแตกต่าง 

จ านวนข้อทั้งหมด 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 
อาการหลักของโรคสมาธิสั้น 8 24.24 1 3.03 9 27.27 
พฤติกรรมก้าวร้าว 3 9.09 - - 3 9.09 
ความบกพร่องทางหน้าท่ีในเด็ก 1 3.03 1 3.03 2 6.06 
การรับประทานยาของเด็ก 1 3.03 1 3.03 2 6.06 
พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องเด็ก 1 3.03 - - 1 3.03 
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กท่ี
แสดงออกเวลาอยู่ที่บ้าน 

- - 1 3.03 1 3.03 

จากตารางที่ 3.1.1 สรุปได้ว่าจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย ผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุดคือ ผลต่อด้าน
พฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยพบความแตกต่างในด้านอาการหลักของโรคสมาธิสั้นมากท่ีสุด 
จ านวน 8 ข้อ หรือร้อยละ 24.24 

3.2 ผลการวิจัยจากรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบ 
ตำรำงท่ี 3.2 ผลการวิจัยของงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะ

สมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

ที่ได้รับผลกระทบ 

จ านวนข้อ 
ที่พบความ 
แตกต่าง 

จ านวนข้อ 
ที่ไม่พบ 

ความแตกต่าง 

จ านวนข้อทั้งหมด 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 
ผลต่อด้านผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผูป้กครอง
ของเด็กท่ีมีภาวะสมาธสิั้น 

6 66.66 - - 6 66.66 

ผลต่อด้านพฤติกรรมของเด็กท่ีมภีาวะสมาธสิั้น 1 11.11 1 11.11 2 22.22 
 

ผลต่อด้านศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแล
เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น 

1 11.11 - - 1 11.11 

รวม 8 88.88 1 11.11 9 100 
จากตารางที่ 3.2  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิ

สั้นที่ได้รับผลกระทบที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ผลต่อด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองของเด็กท่ี
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มีภาวะสมาธิสั้นจ านวน 6 ข้อ หรือร้อยละ 66.66 โดยแสดงรายละเอียดของรูปแบบการช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบที่พบความแตกต่างมากที่สุดในตารางที่ 3.2.1 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 3.2.1 ผลการวิจัยของงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบการช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิ

สั้นที่ได้รับผลกระทบเมื่อเมื่อจ าแนกรายละเอียดของผลต่อด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 

ผลต่อด้านผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ 

จ านวนข้อ 
ที่พบ 

ความแตกต่าง 

จ านวนข้อ 
ที่ไม่พบ 

ความแตกต่าง 

จ านวนข้อทั้งหมด 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง 2 22.22 - - 2 22.22 
การท าหน้าท่ีของครอบครัว 1 11.11 - - 1 11.11 
ความรูส้ึกมีคณุค่าในตนเองของผูป้กครอง 1 11.11 - - 1 11.11 
ความเครยีด และการจดัการความเครียด
ของผู้ปกครอง 

1 11.11 - - 1 11.11 

ความสามารถในการปรับตัวของผูป้กครอง 1 11.11 - - 1 11.11 
จากตารางที่ 3.2.1 สรุปได้ว่าจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย ผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการช่วยเหลือผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยพบความแตกต่างในเรื่องภาวะซึมเศร้า
ของผู้ปกครองมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ หรือร้อยละ 22.22 

ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาตามขอบเขตของงานวิจัย 

1.1 วัตถุประสงค์หลักในการท าวิจัย พบว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักจากงานวิจัยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นมากท่ีสุด เช่น เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น (พรทิพย์ วชิรดิลก 
และคณะ, 2552) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น (เทพศิ
รินทร์ มากบุญศรี, 2553) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการปรับ
พฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น (ลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์, 2559) เป็นต้น  
 1.2 ตัวแปรต้น จากการสังเคราะห์ตัวแปรต้นของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่าตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นกลุ่มตัวแปรต้นที่พบมากที่สุด เมื่อจ าแนก
เนื้อหาตามกลุ่มตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นที่พบมากที่สุด คือ โปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก โดย
งานวิจัยจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไป ได้แก่ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น (เทพศิรินทร์ มากบุญศรี, 
2553) โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น  (ชมัยพร จันทร์ศิริ,  
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2553; วราภรณ์ ชุมภูสืบ, 2558) โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็ก
สมาธิสั้น (ลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์, 2559) โปรแกรมอบรมผู้ปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหา
สมาธิสั้น ด้ือต่อต้าน (ภาวิตา จงสุขศิริ และคณะ, 2562) โปรแกรมปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นส าหรับ
ผู้ปกครอง (กัลยา สุวรรณสิงห์ และคณะ, 2563)  

1.3 ตัวแปรตาม การสังเคราะห์ตัวแปรตามของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย พบการศึกษาตัวแปรตามในด้านที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมากที่สุด คือ อาการหลักของโรคสมาธิสั้น (กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง, 2551; พรทิพย์ วชิรดิลก 
และคณะ, 2552; เทพศิรินทร์ มากบุญศรี, 2553; ชมัยพร จันทร์ศิริ, 2553; วราภรณ์ ชุมภูสืบ, 2558; ลัดดาวัลย์ 
อรัญยกานนท์, 2559; สุนทรี  ศรีโกไสย และคณะ, 2560; จินิส สีห์รา และคณะ, 2562; ภาวิตา จงสุขศิริ และ
คณะ, 2562; กัลยา สุวรรณสิงห์ และคณะ, 2563; นัดดา  พนาคุณากร และคณะ, 2564) 

1.4 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ จะต้องเป็นผู้ปกครองที่สามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ และมี
เด็กสมาธิสั้นที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่อยู่ในความดูแล โดยมีช่วงอายุของเด็กที่เหมาะสม คือ 6-12 ปี 
(พิกุลทอง กัลยา, 2554; พาสินี แจ่มจ้า, 2559; จิรพรรณ สาบุญมา, 2561; เกศสุดา หาญสุทธิเวชกุล และคณะ, 
2562; จินิส สีห์รา และคณะ, 2562) และควรเป็นผู้ปกครองที่อยู่บ้านเดียวกันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นและดูแล
เด็กเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนขึ้นไป (พิกุลทอง กัลยา, 2554; พาสินี แจ่มจ้า, 2559; จิรพรรณ สาบุญมา, 2561; 
จนิิส สีห์รา และคณะ, 2562; กัลยา สุวรรณสิงห์ และคณะ, 2563; สนธยา มณีรัตน์ และคณะ 2562) 
 
2. ด้านวิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 ด้านผู้เข้าร่วมในกิจกรรม สรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมในกิจกรรมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากที่สุด คือ เข้าร่วมเฉพาะ
ผู้ปกครอง  โดยในงานวิจัยจะระบุว่าผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลหลัก (กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง, 2551; พรทิพย์ วชิรดิลก; 
2552; เทพศิรินทร์ มากบุญศรี, 2553; ชมัยพร จันทร์ศิริ, 2553; วราภรณ์ ชุมภูสืบ, 2558; ลัดดาวัลย์ 
อรัญยกานนท์, 2559; พาสินี แจ่มจ้า, 2559; สุนทรี ศรีโกไสย และคณะ, 2560; จินิส สีห์รา และคณะ, 
2562; ภาวิตา จงสุขศิริ และคณะ, 2562; สนธยา มณีรัตน์ และคณะ, 2562; เกศสุดา หาญสุทธิเวชกุล 
และคณะ, 2562; ธณัชช์นรี สโรบล และคณะ, 2563; กัลยา สุวรรณสิงห์ และคณะ, 2563; เถียน เถียน 
หลิน และคณะ, 2564; นัดดา  พนาคุณากร และคณะ, 2564)  

2.2 ด้านเนื้อหาในการจัดกิจกรรม พบว่าเนื้อหาในการจัดกิจกรรมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากที่สุดอันดับแรก คือ เนื้อหา
เกี่ยวกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก  ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสาร, การชม, การให้รางวัล, การลงโทษ, การ
ท าระบบให้คะแนน, การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว, การสอนเด็กจัดการอารมณ์, การฝึกวินัยและความ
รับผิดชอบ, การควบคุมตนเอง, การเพ่ิมสมาธิ และการสอนทักษะสังคม (เทพศิรินทร์ มากบุญศรี, 2553;  
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ชมัยพร จันทร์ศิริ, 2553; วราภรณ์ ชุมภูสืบ, 2558; ลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์, 2559; ภาวิตา จงสุขศิริ และ
คณะ, 2562; กัลยา สุวรรณสิงห์ และคณะ, 2563) นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมที่เป็นการให้
ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น  ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก และการฝึกผู้ปกครอง
ส ารวจตนเอง การฝึกสติรู้ตัว หรือรับรู้ความคิดภายในตนเอง  
 
3.  ด้านผลการวิจัย 

3.1  ด้านรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ผลการวิจัยที่พบความ
แตกต่างมากที่สุด ได้แก่ ผลต่อด้านพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น คือ อาการหลักของโรคสมาธิสั้น (พรทิพย์ 
วชิรดิลก และคณะ, 2552; ชมัยพร จันทร์ศิริ, 2553; วราภรณ์ ชุมภูสืบ, 2558; ลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์, 
2559; สุนทรี  ศรีโกไสย และคณะ, 2560; จินิส สีห์รา และคณะ, 2562; ภาวิตา จงสุขศิริ และคณะ, 2562; 
กัลยา สุวรรณสิงห์ และคณะ, 2563) 

3.2 ด้านรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบ 
ผลการวิจัยที่พบความแตกต่างมากที่สุด ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น คือ 
ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง โดยเฉพาะการท ากลุ่มบ าบัดความคิดด้วยการฝึกสติรู้ตัวเป็นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิผล
ส าหรับลดอาการซึมเศร้าในผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลหลักของเด็กสมาธิสั้นที่มีระดับอาการ
เล็กน้อยถึงปานกลาง (เกศสุดา หาญสุทธิเวชกุล และคณะ, 2562; นัดดา พนาคุณากร และคณะ, 2564)  
 
กำรอภิปรำยผล 

1. ด้านเนื้อหาตามขอบเขตของงานวิจัย 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะ

สมาธิสั้นในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักจากงานวิจัยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมากที่สุด เช่น เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
เสริมสร้างความสามารถของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถ
ของผู้ดูแลต่อความสามารถในการจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น เป็นต้น 

ในส่วนของการสังเคราะห์ตัวแปรต้นของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่าตัวแปรต้นที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นกลุ่มตัวแปรต้นที่พบมากที่สุด คือ โปรแกรมอบรม
ผู้ปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาที่บ่งชี้ว่าการอบรมผู้ปกครองเพ่ือปรับ
พฤติกรรมเด็กเป็นรูปแบบวิธีการหนึ่งทางจิตสังคมในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่
ได้รับการศึกษาว่ามีประสิทธิผลในการช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็ก มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก รวมถึงการพัฒนาพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นที่
จ าเป็นต่อการดูแลและจัดการพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2562)  



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)     101 
 

 
ในด้านตัวแปรตาม เมื่อจ าแนกเนื้อหาตามกลุ่มตัวแปรตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะ

สมาธิสั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรตามที่พบมากที่สุด คือ อาการหลักของโรคสมาธิสั้น เนื่องงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับจากการท างานร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นจะมีรายละเอียดของเนื้อหาใน
โปรแกรมการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้ปกครองในด้านอาการของโรค รวมทั้งการปรับ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองเพ่ือช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Johnston & Jassy (2007) ที่ระบุว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็ก ดังนั้นหากผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนรูปแบบวิธีในการ
ตอบสนองต่อเด็กได้ ก็จะช่วยท าให้อาการของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นดีขึ้นตามมาด้วย จึงเป็นเหตุที่ท า
ให้ตัวแปรตามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นตัวแปรตามที่ถูกพบมากที่สุดใน
งานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการท างานร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น  

2. ด้านวิธีด าเนินการวิจัย 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะ

สมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่าด้านผู้เข้าร่วมในกิจกรรมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากที่สุด คือ เข้าร่วมเฉพาะผู้ปกครอง โดยใน
งานวิจัยจะระบุว่าผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลหลัก และมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่มีการก าหนดให้เด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้นมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ในด้านเนื้อหาในการจัดกิจกรรมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่าเนื้อหาในการจัดกิจกรรมที่พบมากที่สุด คือ เนื้อหา
เกี่ยวกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสาร, การชม, การให้รางวัล, การลงโทษ, 
การท าระบบให้คะแนน, การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว, การสอนเด็กจัดการอารมณ์, การฝึกวินัยและ
ความรับผิดชอบ, การควบคุมตนเอง, การเพ่ิมสมาธิ และการสอนทักษะสังคม อย่างไรก็ตามจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยท าให้พบว่าเนื้อหาในการจัดกิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรค
สมาธิสั้นนั้นสามารถพบได้ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้น และรูปแบบการช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ได้รับผลกระทบ 

3. ด้านผลการวิจัย  
 จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้นในประเทศไทย พบว่าผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแล
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด  คือ การลดอาการหลักของโรค
สมาธิสั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งของผู้ปกครองในงานวิจัยที่เลือกมาสังเคราะห์เป็นกลุ่ม
ผู้ปกครองที่ได้พาเด็กเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีมุมมองว่าการที่เด็กสมาธิ
สั้นได้เข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งอาจมีเด็กบางกลุ่มที่ได้ยาช่วยในการควบคุมอาการของเด็กร่วมด้วย 
เมื่อการรักษาประกอบไปด้วยยาที่ลดอาการหลักของโรค รวมถึงการอบรมผู้ปกครองเพ่ือปรับ
พฤติกรรมเด็กจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อาการของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางเวชปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งของประเทศไทย ที่ได้มีการแนะน าให้ใช้ยารักษาควบคู่
ไปกับการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นวัยเรียนและวัยรุ่น (วิฐารณ บุญสิทธิ, 2564) 
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  ในส่วนของผลการวิจัยที่ได้จากรูปแบบการช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นที่
ได้รับผลกระทบที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญมากที่สุด คือ การลดภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง 
โดยเฉพาะการท ากลุ่มบ าบัดความคิดด้วยการฝึกสติรู้ตัวเป็นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิผลส าหรับลดอาการ
ซึมเศร้าในผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลหลักของเด็กสมาธิสั้นที่มีระดับอาการเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างสั้น และสามารถใช้เป็นการบ าบัดเบื้องต้นในผู้ปกครอง
ที่เริ่มมีอาการซึมเศร้าก่อนอาการมากข้ึนได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่
มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย พบรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้นมากที่สุด และจากการศึกษาพบผลการวิจัยยืนยันว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การอบรม
ผู้ปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก เพราะสามารถช่วยลดอาการหลักของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นอย่าง
เห็นได้ชัด   

2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง ซึ่งหมายถึง 
บิดา หรือมารดา หรือคนในครอบครัวที่ดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมาในช่วงระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3-6 
เดือน และไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูเด็ก ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการก าหนดคุณสมบัติของ
กลุ่มผู้ปกครองได ้

3. เนื้อหาในการจัดกิจกรรมของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทยที่พบมากที่สุด  คือ เนื้อหาเก่ียวกับเทคนิคการปรับพฤติกรรม
เด็ก การให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการปรับพฤติกรรมเด็ก และการ
ฝึกผู้ปกครองส ารวจตนเอง การฝึกสติรู้ตัว หรือรับรู้ความคิดภายในตนเอง ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการท างานร่วมกับผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นได้ 
 
ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
  การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้นในประเทศไทยครั้งนี้มีการก าหนดของเขตของงานวิจัยส่วนหนึ่งที่มาจากบทความวิชาการ 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปหากมีการคัดเลือกงานวิจัยจากงานวิจัยที่มีรายงานการวิจัยฉบับสมบู รณ์ 
(Full Text) ได้ จะท าให้สามารถสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นที่กว้างมากข้ึนได้  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ 
แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม และการสนับสนุนทางสังคมกับจิตสาธารณะในการท างานอาสมัครของผู้น า
ชุมชนกรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร
ของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 214 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามปัจจัยทางจิตวิทยา และแบบสอบถามจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร
ของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
กับจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม และการสนับสนุนทางสังคมร่วมกัน
ส่งผลต่อจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมได้ร้อยละ 91.8 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยทางจิตวิทยา, จิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร, ผู้น าชุมชน 
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Abstract 
 This research the objectives were to 1) study the relationship between 
psychological factors such as motivation, attitudes, values and social support and 
public mind in volunteer work of community leaders in Bangkok and 2) to study the 
psychological factors. that affects the public mind in the volunteer work of the Bangkok 
community leaders the samples were 214 Bangkok community leaders. Psychological 
Factors Questionnaire and public mind questionnaire in volunteer work of Bangkok 
community leaders. The statistics used to analyze the data were mean, standard 
deviation, Pearson correlation coefficient and multiple regression 
 The results showed that 

1. Psychological factors including motivation, attitude, values, social support 
There was a relationship with the public mind in the volunteer work of the Bangkok 
community leaders. The statistical significance at the .01 level was in accordance with 
the assumptions set. 

2. Psychological factors such as motivation, attitudes, values and social support 
together affect the public mind in the volunteer work of community leaders. Bangkok 
Overall, 91.8 percent 
 

Keywords: psychological factors, public mind, community leaders 
 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเพ่ิม
มากขึ้น ผู้คนก็ยึดติดวัตถุนิยมอย่างมากจนบางครั้งลืมให้ความส าคัญในด้านจิตใจ จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ขึ้น
มาก ได้แก่ ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลองหรือที่สาธารณะ ปัญหาเรื่องยาเสพติดฯ 
ปัญหาโรคระบาด ชุมชนจึงจ าเป็นต้องมีผู้น าชุมชนเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน ให้ช่วยกัน
สร้างระเบียบวินัยและพัฒนาชุมชนของตนให้มีสภาพที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งผู้น าชุมชนมีบทบาทและความส าคัญใน
การขับเคลื่อนให้สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นที่ปลอดภัย แต่หากผู้น าชุมชนขาดการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
และปล่อยปละละเลยไม่สนใจคนในชุมชน ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตส านึกที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ดังนั้น
ควรปลูกฝังให้คนมีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม หรือเรียกว่าการสร้าง
จิตสาธารณะ (ลัดดา จุลวงศ์ และศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2563) 
 ผู้น าชุมชนคือ ผู้ที่ประชาชน ในเขตชุมชน นั้น ๆ ได้โหวตคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตัวแทนของเขต
ชุมชุน นั้นมาท าหน้าที่ต่าง ๆ แทนประชาชนในชุมชน อาทิเช่น การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานต่าง ๆ การรับโครงการ เสนอโครงการเพ่ือพัฒนา ชุมชนของตนเอง เป็นต้น 
 ชุมชนใดมีผู้น าชุมชนที่มีจิตสาธารณะ จะท าให้คนในชุมชนนั้นมีจิตส านึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายลักษณะของผู้ที่มีจิตสาธารณะ จะต้องเป็น ผู้ที่
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ให้และคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่เห็นแก่ตัว เข้าใจผู้อ่ืน ไม่
เป็นคนใจแคบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556) 
 การมีจิตสาธารณะนั้น เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม สรุปว่า จิตสาธารณะ หรือ จิตส านึกทางสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543, น. 13)   
 จิตส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ ภาวะ
ทางสังคมเป็นภาวะที่ลึกซึ้งที่มีผลต่อจิตส านึกด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลา และ
สะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละน้อยท าให้เกิดส านึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้
เริ่มตั้งแต่พ่อแม่พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองค์กร วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชน และส่วนที่ก ากับส านึก
ของบุคคล คือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตที่มีพลังต่อการเกิดส านึก อาทิ การเรียนหนังสือ การท างาน  
การชมภาพยนต์  ละคร ฟังผู้คนสนทนากัน เป็นต้น 
 ส่วนปัจจัยภายใน จิตส านึกท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคล
ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะ
การปฏิบัติทางจิตใจ เพ่ือขัดเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้จากการเรียนรู้ 
การมองเห็น การคิด แล้วน ามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจว่าต้องการสร้างส านึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝน
และสร้างสมส านึกเหล่านั้น (จารุณี วงศ์ละคร, 2549) 
  ดังนั้นหน้าที่ของผู้น าชุมชนต้องเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ให้ชุมชนหรือประสานให้สมาชิกของ
ชุมชนและหน่วยงานรัฐอยู่ร่วมกัน คือ ต้องอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและเป็น
ที่ยอมรับของคนในชุมชนอีกทั้งผู้น าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ 
ต้องรับผิดชอบในกระบวนการ วิธีการท างานด้วยความมั่นคงและเข้าใจ และต้องท างานด้วยจิต
สาธารณะให้กับสมาชิกในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความก้าวหน้า มีความปลอดภัย อย่างมั่นคง 
(ณัฐนรี ศรีทอง, 2552; หฤทัย อาจปรุ, 2544)  
 จิตสาธารณะ หรือ  จิตอาสา หมายถึง การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือค านึงถึง 
ผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อ
สิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัด และต้องการช่วยเหลือสังคม เข้าไปแก้วิกฤตการณ์โดยรับรู้ ถึงสิทธิ
ควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านึกถึงพลังของตนว่า สามารถร่วมแก้ปัญหาได้และลงมือ
กระท า เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการ เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม 
(เจษฎา หนูรุ่น, 2551) 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน และท างานร่วมกับคณะผู้น าชุมชนพัฒนาสังคมภาคประชาชน ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานท้องถิ่นให้ เป็นเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนและท างานร่วมกับผู้น าชุมชน ในต าแหน่ ง
ผู้ช่วยเลขานุการของส่วนราชการ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาและหาประสบการณ์ในการท างานของ
ผู้น าในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือกลับไปพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่นต่อไป จากการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการท างานท าให้ทราบว่า ผู้น าชุมชนที่มารวมตัวกันเกิดจากการมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สิ่ง
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เดียวกัน คือการพัฒนาชุมชนของตนเอง จากนั้นค่อยขยายไปสู่การพัฒนาสังคม โดยมีมุมมองว่าการ
พัฒนาชุมชนหลายชุมชนก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไปโดยปริยาย และผู้วิจัยได้สอบถามผู้น าชุมชนจากเขต
ต่าง ๆ ในเรื่องการท างานของคณะผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง สิ่งที่ได้คือองค์ความรู้หรือแนวทางในการช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐได้จัดสรรปันส่วนต่างให้แต่ละชุมชน ซึ่ง
เป็นประโยชน์โดยตรงกับชุมชน ท าให้ไม่สามารถขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ถึงแม้จะมี
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในแต่ในปี พ.ศ. 2563 ผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของสภาพัฒนาสังคมภาค
ประชาชนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่นั้นมักขาดการมีส่วนร่วมหรือการขาดเข้าประชุมบ่อยครั้ง ผู้น าชุมชุม
ไม่มีการส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในโครงการในชุมชน และมีได้ติดตามโครงการส่งเสริมที่
หน่วยงานรัฐได้จัดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
จ านวน 10 คน พบว่าผู้น าชุมชนขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่อยากเข้าร่วมประชุม มีพฤติกรรมเฉื่อยชา
ในการประสานงานกับชุมชน ไม่กระตือรือร้นในการจัดท าโครงการระหว่างรัฐกับชุมชนของตน ไม่ให้
ความส าคัญแกประชาชนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ผู้น าชุมชนท างานร่วมกัน ก่อให้เกิด
ทัศนคติเชิงลบ พฤติกรรมภายนอกและภายในก็เปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมต่อการท างานจิตสาธารณของ
ผู้น าชุมชนก็ลดน้อยลงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสังเกตได้อย่างชัดเจนในการท างานร่วมกัน อาทิ เช่น ผู้น าชุมชน
หลายท่านมักจะเลือกท ากิจกรรมหรือโครงการที่ง่ายและสบายเพราะมีแนวคิดว่า ท าไปก็ไม่ได้
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ส่วนตนเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นควรท างานเท่าที่ตนอยากท า ไม่ให้ค านึงถึงผลต่าง 
ๆ ที่ตามมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของ
ผู้น าชุมชน  
  ปัจจัยแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดจากความต้องการ พลังพลัก
ดัน ความปรารถนาที่จะดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือการเรียนรู้ 
ผู้น าชุมชนที่มีแรงจูงใจเชิงบวกในการท างานจิตสาธารณะ มีแรงพลักดัน ที่จะท างานจิตสาธารณะใน
ชุมชนให้ออกมาส าเร็จ และมีความปรารถนา พยายามให้งาน ที่ท านั้นออกมาดี ก็ยอมจะส่งผลที่ดีต่อ
คนในชุมชนนั้น ๆ หากผู้น าชุมชนขาดแรงจูงใจอาจส่งผลท าให้การท าการจิตสาธารณะลดลงอย่างมี
นัยส าคัญและหากผู้น าชุมชนนั้น ขาดปัจจัยทางจิตวิทยา อาทิ ทัศนคติเชิงลบในการท างานจิต
สาธารณะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อชุมชน 

ทัศนคติ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือมีแนวโน้มที่จะแสดงต่อสิ่งนั้น ๆ ในทิศทางที่
สนับสนุนหรือต่อต้านก็ได้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ ุ์, 2525) ผูููน าชุมชนที่มีทัศนคติเชิงบวกในการท างานจิต
สาธารณะนั้นจะก่อให้เกิดแนวความคิดดี ๆ ต่อการท างาน มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ และมีมุมมองที่ดีต่อ
การท างานจิตสาธารณะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน อาทิเช่น ผู้น าชุมชนมีมุมมองเชิงบวกต่อ
การด าเนินงานหรือโครงการที่หน่วยงานรัฐได้จัดท าเพ่ือพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชนก็จะท าด้วยความ
มุ่งม่ันเต็มใจโครงการหรืองานต่าง ๆ จะด าเนินไปได้อย่างอย่างดี และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

 ค่านิยม เป็นความเชื่อของบุคคลว่าสิ่งนั้นมีค่า มีความส าคัญ และเป็นที่พึงประสงค์  ค่านิยมท า
หน้าที่เป็นมาตราฐานในการรับรู้ การประเมิน การเลือก การตัดสินใจ ของบุคคล เป็นเสมือนแกนกลาง
ของบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งมุ่งไปสู่การกระท า
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เพ่ือให้ได้สิ่งที่นิยมนั้น ๆ (ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2523)  ผู้น าชุมชนที่มีค่านิยมอันพึงประสงค์ใน
การท างานจิตสาธารณะนั้น จะช่วยให้เป็นที่นับถือและเป็นที่พ่ึงของคนในชุมชน ส่งผลให้การท างานของ
ผู้น าชุมชนนั้นมีมาตฐานและการรับรู้การตัดสินใจที่ดีมีเหมาะสมในการวางแผนการท างานกับหน่วยงาน
รัฐที่มอบหมายให้ผู้น าชุมชนด าเนินงานแทนชุมชน หากผู้น าชุมชนไร้ซึ่งค่านิยมในการท างานแล้ว จะไม่
เกิดแรงส่งเสริมในการท างาน การตัดสินใจต่าง ๆ ในการงานไปในทิศทางที่แย่ลงและไม่มีมาตราฐานใน
การท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐและประชาชนในชุมชน  

ปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้น าชุมชนควรมี คือ การสนับสนุนทางสังคม เป็นการเกื้อกูลทางสังคม
ด้านการให้ความรัก ความเอาใจใส่ การเห็นคุณค่า ได้รับการยกย่อง มีความรูสึกว่าอยู่ในสังคมเดียวกันมีความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งของ แรงงาน และการให้เวลา ซึ่งการสนับสนุนทาง
สังคมจะมีผลต่อจิตใจ อารมณ์และการรับรู้จากบุคคลต่าง ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนคนในชุมชนนั้น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชนที่ดีจะได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อใจในการท างานต่าง ๆ  ให้
ราบรื่น ผู้น าชุมชนจะได้รับการสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจจากคนในชุมชน ก่อให้เกิดภาวะการส่งเสริมที่ดีต่อ
การท างานจิตสาธารณะของผู้น าชุมชน หากผู้น าชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม จะส่งผลกระทบต่อจิต
สาธารณะและจิตใจในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน (กิตพัิฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550) 

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา และจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจในการท างาน

อาสาสมัคร ทัศนคติในการท างานอาสาสมัคร ค่านิยมในการท างานอาสาสมัคร และการสนับสนุนทาง
สังคมในการท างานอาสาสมัคร กับจิตสาธารณะในการท างานอาสมัครของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจในการท างานอาสาสมัคร ทัศนคติในการ
ท างานอาสาสมัคร ค่านิยมในการท างานอาสาสมัคร และการสนับสนุนทางสังคมในการท างาน
อาสาสมัคร ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร 

นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
1. ปัจจัยทางจิตวิทยา หมายถึงเหตุที่เกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการของจิตใจ กระบวนความคิด 

และพฤติกรรม    ของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 
  1.1 แรงจูงใจในการท างานอาสาสมัคร หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นภาวะจิตใจภายในการ
ท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานครในการท างานอาสาสมัคร ด้านการช่วยเหลือสังคม 
โดยการแก้ปัญหาให้สังคม โดยการช่วยให้มีอาชีพ โดยการสร้างคุณภาพชีวิต  
      1.2 ทัศนคติในการท างานอาสาสมัคร หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด และ
ความตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานอาสาสมัคร ในด้านความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด และ
การน าไปปฏิบัติ 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)     111 
 

     1.3 ค่านิยมในการท างานอาสาสมัคร หมายถึง คุณค่าที่สนองความต้องการในสิ่งที่
คิดว่าถูกต้องด้านการช่วยเหลือ การไม่เลือกปฏิบัติ ด้านการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การไม่
เลือกปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร 

1.4 การสนับสนุนทางสังคมในการท างานอาสาสมัคร หมายถึง การได้รับความ
ร่วมมือการสนับสนุนจากทางราชการ และชุมชมในด้านการให้ความรู้ ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านการ
สนับสนุนจากชุมชม  

ในการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยทางจิตวิทยาวัดได้จากแบบสอบถามจากที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. จิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร หมายถึง การกระท าของผู้น าชุมชน ที่แสดงออก
ด้วยความเต็มใจ เสียสละในการท างาน และการแก้ไขปัญหาทางสังคม อุทิศตน มีน้ าใจ แบ่งปัน รักษา
สมบัติของส่วนรวม และท าประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความมุ่งหวังในการให้บริการที่เป็น
ประโยชน์ และสนับสนุนต่อส่วนรวม 3 ด้านดังนี้ 
  2.1 ด้านความรู้ หมายถึง ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน เป็นที่
ปรึกษาให้กับชุมชม 
  2.2 ด้านการให้แรงงาน หมายถึง การร่วมกันท างาน สละเวลา ร่วมกิจกรรม ในการ
แก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจ เสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน 
  2.3 ด้านการให้ทรัพย์สิน หมายถึง ความเต็มใจในการบริจาค สนับสนุน ทรัพย์สิน 
ในการท ากิจกรรมอาสาสมัครในชุมชม 

ในการวิจัยครั้งนี้ จิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครวัดได้จากแบบสอบถามจากที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3.ผู้น าชุมชน หมายถึง บุคคลผู้ที่เต็มใจ เสียสละ อุทิศตน สมัครใจท างานเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยทำงจิตวิทยำ 

ในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานจิตสาธารณะของอาสาสมัครมีไม่มาก 
และกลุ่มตัวอย่างยังไม่หลากหลาย แต่ยังพอมีงานวิจัยใกล้เคียง ดังนี้ 

จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้าง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (r=.69) ความก้าวหน้า (r=.64) การได้รับการยอมรับนับถือ (r=.62)
ความสัมพันธ์ในการท างาน (r=.60) และ สภาพแวดล้อมในการท างาน (r=.55) และเมื่อวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าและการได้รับการยอมรับนับถือ 
สามารถร่วมกันท านายแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม. ได้ร้อยละ 58.6 การศึกษานี้แสดงถึง
ความส าคัญของการส่งเสริมในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการและความก้าวหน้าอย่างต่อ เนื่องเพ่ือให้ 
อสม. มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพประชาชนของ อสม. ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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 ในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการท างานจิตสาธารณะของอาสาสมัครยังไม่
หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นทางด้านสาธารสุข ดังนี้ 

ธานินทร์ ไชยานุกูล (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษานี้ ออกแบบวิจัย 
ภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (A Cross-Sectional Analytical Survey) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าร่วมวิจัยจ านวน 490 คน โดยการสุ่มอย่างมีสัดส่วนแบบ
หลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมี
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .81 - .96 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยจ านวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนสถิติทดสอบใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.12 มีสถานภาพสมรสมาก
ที่สุด ร้อยละ 90.20 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.82 ส่วนใหญ่ไม่มีการด ารงต าแหน่ง
ทางสังคม ร้อยละ 46.94 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 29.18 มีอายุเฉลี่ย 
44.60 ปี และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเฉลี่ย 9.79 ปี ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
3.85, SD = .50)  ตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัยศึกษาสามารถร่วมกันท านายการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 54.30 (R2=0.55, 
R2adjusted= 0.54, F = 83.97, p-value < .001) ตัวแปรที่เป็นปัจจัยท านายได้แก่ ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม 
ความก้าวหน้า สัมพันธภาพของคณะท างาน ความส าเร็จในงาน รายได้ 15,001 – 20,000 บาท นโยบายและ
การบริหาร และ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 ในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่านิยมในการท างานจิตสาธารณะของอาสาสมัครมีไม่มาก และ
กลุ่มตัวอย่างยังไม่หลากหลาย แต่ยังพอมีงานวิจัยใกล้เคียง ดังนี้ 
 ผกาพรรณ บุญเต็ม (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิต
ชั้นปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตชั้นปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะ
ต่าง ๆ ที่ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจาก คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะกายภาพบ าบัด จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 245 คน การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา 
ความเชื่อมั่น = 0.85 2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่อมั่น = 0.89 3) แบบวัดเจตคติอาสา 
ความเชื่อมั่น = 0.80 4) แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อมั่น = 0.90 5) แบบวัดแรงจูงใจอาสา 
ความเชื่อมั่น = 0.88 6) แบบวัดการมีตัวแบบด้านจิตอาสา ความเชื่อมั่น = 0.84 และ 7) แบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคม ความเชื่อมั่น = 0.74 เก็บรวบรวมข้อมูล ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธ์และการถดถอบแบบพหุแบบมี
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวมอยู่ในระดับสูง และพบว่าปัจจัยจิตสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมจิตอาสาสูงที่สุดคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง และปัจจัยจิตสังคมที่สามารถร่วมท านาย
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พฤติกรรมจิตอาสา คือการรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติจิตอาสา และการสนับสนุนทางสังคม ได้
ร้อยละ 42 (Adjusted R2= 0.42, p <0.05) ดังนั้นในการปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาในนิสิตสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่ส าคัญ ควรยกระดับ การรับรู้ความสามารถ เจตคติและการสนับสนุนทางสังคมเป็นส าคัญเพ่ือท า
ให้เกิดความตระหนักและสามารถเกิดพฤติกรรมจิตอาสามากขึ้นต่อไป 

ในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากชุมในการท างานจิตสาธารณะของ
อาสาสมัครมีไม่มาก และกลุ่มตัวอย่างยังไม่หลากหลาย แต่ยังพอมีงานวิจัยใกล้เคียง ดังนี้  

วรรณรินทร์ วุฒิพรหม และคณะ (2562) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสา:กรณีศึกษา
มูลนิธิสุขภาพไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจิต
อาสาของ จิตอาสาในมูลนิธิสุขภาพไทย (2) ศึกษาระดับพฤติกรรมจิตอาสาของจิตอาสาในมูลนิธิสุขภาพ
ไทย และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของจิตอาสาในมูลนิธิ
สุขภาพไทย ประชากร ได้แก่ จิตอาสาในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลัง
อาสาสมัคร” ที่ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 78 คน โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสา ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจิตอาสาของจิตอาสาในมูลนิธิสุขภาพไทยระดับสูง (2) 
ระดับพฤติกรรมจิตอาสาของจิตอาสาในมูลนิธิสุขภาพไทยอยู่ในระดับสูง (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมจิตอาสา ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมจิตอาสาในระดับานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจอา
สามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตในอาสาระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ เครือข่าย การสนับสนุนจากครอบครัว และการมีตัวแบบด้านจิตอาสามี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมจิตอาสาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองและเครือข่ายสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมจิตอาสาในมูลนิธิ
สุขภาพไทยได้ร้อยละ 34.7 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ประชากร คือ ผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร จาก 50 เขตพ้ืนที่ จ านวน 750 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 214 คน โดยใช้สูตร ของ Taro 
Yamane และเลือกแบบเจาะจงจาก 50 เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตละ 2-4 คน และเป็นผู้ที่มาเข้า
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ  

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ผู้ท าการวิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาและแบบสอบถามจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน 
เครื่องมือสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 
6 ข้อ  เครื่องมือสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา จ านวน 46 แบ่งเป็นด้าน แรงจูงใจ 9 ข้อ ทัศนคติ 9 
ข้อ ค่านิยม 9 ข้อ การสนับสนุนทางสังคม 9 จิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร จ านวน 10 ข้อ 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
โดยภาพรวมผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร มีในการท างานอาสาสมัครเกี่ยวกับปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.63 โดยด้าน
ค่านิยม ด้านทัศนคติ  ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.79  3.70  3.63 และ3.52 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีแรงจูงใจในการท างานอาสาสมัคร ข้อที่ 3 โดยด้านการช่วยเหลือ
สังคมการสร้างคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 ด้านทัศนคติในการท างานอาสาสมัคร 
ข้อที่ 3 การน าไปปฏิบัติมีเฉลี่ย มากที่สุด เท่ากับ 3.74 มีค่านิยมในการท างานอาสาสมัคร ข้อที่ 2 การไม่
เลือกออกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.86 การสนับสนุนทางสังคม ข้อที่ 4 การสนับสนุนจากชุมชน
ด้านการเห็นคุณค่า มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด เท่ากับ 3.68 

โดยภาพรวมแล้วผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครในการ
ท างานอาสาสมัครเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66 
 มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการให้ความรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 3.70 โดยมีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
 มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการให้แรงงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 3.77 โดยมีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

 มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการการให้ทรัพย์สิน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.51 โดยมีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะใน
การท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะในการท างาน
อาสาสมัครของผู้น าชุมชน  กรุงเทพมหานครมากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ที่ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ค่าสัมประสิทธิ์ส่งผลต่อจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของบุคลากรในผู้น าชุมชน 
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยา และจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของบุคลากรใน
ผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 โดยมีปัจจัยด้านจิตวิทยามี
สัมประสิทธิ์ส่งผลมากท่ีสุด (Betr = .845) และร่วมกันส่งผลจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของ
บุคลากรในผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้ร้อยละ 91.8 (R2 = .918) 

สรุปผลกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

โดยภาพรวมผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร มีในการท างานอาสาสมัครเกี่ยวกับปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.63 โดยด้าน
ค่านิยม ด้านทัศนคติ  ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.79  3.70  3.63 และ3.52 ตามล าดับ  



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)     115 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีแรงจูงใจในการท างานอาสาสมัคร ข้อที่ 3 โดยด้านการ
ช่วยเหลือสังคมการสร้างคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 ด้านทัศนคติในการท างาน
อาสาสมัคร ข้อที่ 3 การน าไปปฏิบัติมีเฉลี่ย มากที่สุด เท่ากับ 3.74 มีค่านิยมในการท างานอาสาสมัคร ข้อ
ที่ 2 การไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.86 การสนับสนุนทางสังคม ข้อที่ 4 การสนับสนุน
จากชุมชนด้านการเห็นคุณค่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.68 

โดยภาพรวมแล้วผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครในการ
ท างานอาสาสมัครเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัคร อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.71 
 มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการช่วยเหลือ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.66 โดยมีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการให้แรงงาน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 
 มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการแสดงความปรารถนาดี อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.74 โดยมีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการให้ก าลังใจ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
 มีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านการตั้งใจทุ่มเทท างานเพ่ือสังคม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.73 โดยมีจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครด้านความรู้มาก 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  2.1 ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ และทัศนคติ ค่านิยม การสนับสนุนทาง
สังคม มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชนกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2.2 ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม และการสนับสนุนทาง
สังคม ร่วมกันส่งผลต่อจิตสาธารณะในการท างานอาสาสมัครของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร โดยรวม
ได้ร้อยละ 91.8 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้น าชุมชน สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เพราะเป็นผู้สมัครใจท างานเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนสังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นก าลังใจให้อาสาสมัครเหล่านี้ท างานด้วยความ
เต็มใจไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย อันน าไปสู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบยั่งยืน
ตลอดไป 
 2. ภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งเสริมสนับสนุนงานอาสาสมัครอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย
พัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมโดยการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป 
 3. ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือ
กับผู้น าชุมชน ให้หันมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยการ
ลงพื้นที่เพ่ือแก้ปัญหากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนปัญหาหมดไปให้ได้มากที่สุด 
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 4. ทางราชการควรให้การสนับสนุน โดยมีการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาและด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเมื่อทางชุมชนต้องการให้มีการช่วยเหลือ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 5. ชุมชนควรมีการรณรงค์ในการให้ชุมชนเองมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่า โดยการส่งเสริมให้มี
การยกย่องและการเห็นคุณค่า ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า ได้รับการยกย่อง มีความรู้สึกว่า
อยู่ในสังคมเดียวกัน มีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งของ แรงงาน 
และการให้เวลา ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจะมีผลต่อจิตใจ อารมณ์ 
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ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ส่งบทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรจิตวิทยำ 
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑติ 
 วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายละเอียดมีดังนี้ 
1.  ลักษณะบทควำมที่ตีพิมพ์ 
 1.1  บทความทางวิชาการ/บทความทั่วไปที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา 
 1.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา 
 1.3  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
2.  ส่วนประกอบของบทควำม 
 2.1  บทความทางวิชาการ 

 ความยาวเร่ืองละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
 2.1.1  ชื่อเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.1.2  ชื่อผู้แต่ง 
 2.1.3  สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด 
 2.1.4  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 2.1.5  บทน า  เนื้อเรื่องและสรุปสาระส าคัญ 
 2.1.6  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ  APA 7) 

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

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

-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
-  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 6)  ผลการวิจัย 
-  บทสรุป 
-  ข้อเสนอแนะ  

 7)  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA 7) 



วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)     119 
 

2.3  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
2.3.1 ชื่อหนังสือ 
2.3.2 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์ 
2.3.3 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์/จ านวนหน้า 
2.3.4 การน าเสนอบทวิจารณ์ควรมี 

- ส่วนน า ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป 
2.3.5 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบท 

- สรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ 
2.3.6 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 

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

 3.4.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)  ตัวหนาขนาด 20  
 3.4.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)  ตัวหนาขนาด 20  
 3.4.3 ชื่อผู้เขียน  ตัวหนาขนาด 16   
 3.4.4 หัวข้อใหญ่  ตัวหนาขนาด 16  
 3.4.5 เนื้อหา  ตัวปกติขนาด 16  

4.  กำรจัดส่งบทควำม 
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.  เงื่อนไขกำรตีพิมพ์บทควำม 

5.1 ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5.2 ผู้ส่งบทความต้องช าระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ 

ชื่อบัญชี นางสาวอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  เลขที่บัญชี 135-2-90513-1 และแนบหลักฐานการโอนเงิน 
พร้อมส่งบทความ 
- ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทความละ 4,000 บาท 
- ส าหรับบุคลากร มกบ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.3 เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนมาก่อน 
5.4 เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) ของวารสาร  จิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทความละ  3  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ 
5.5 เป็นบทความที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
5.6 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

http://journal.psy.kbu.ac.th/
mailto:journal.psy.kbu@gmail.com
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นโยบำยกำรพิจำรณำคัดเลือกบทควำม/บทวิจำรณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
ในวำรสำรจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 

 
1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามีรูปแบบการน าเสนอเป็นไป

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

3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เก่ียวข้องกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแต่อย่างใด 

4. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 วัน  

5. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
จะต้องได้รับการประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

6. ในกรณีท่ีผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เขียนจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยังบรรณาธิการวารสารฯ 
ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด) นับจากวันที่ได้รับทราบผลการประเมิน ในกรณี
ท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด บรรณาธิการจ าน าไปพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารฉบับต่อไป (โดยผู้เขียนจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 
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เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
คนพิจำรณำบทควำม  

30 วัน 
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   ผู้เขียนปรับแก้ไข  15 วัน 
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เผยแพร่บทควำม  
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