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สารจากคณะผู้จัดงาน 
6 สถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาในประเทศไทย 

 
 การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาเป็นการประชุมวิชาการ
ประจ าปีที่ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาในประเทศไทย 6 สถาบัน 
ประกอบด้วย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาจิตวิทยา 
บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา และ ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประชุมวิชาการในปี พ.ศ. 2562 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4  
โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีหัวข้อว่า  “จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก : 
Psychology with Dynamic of Global Society” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
เครือข่ายทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ทางจิตวิทยา เพ่ือน าไปปรับใช้กับพลวัตของสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม 
 รูปแบบของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา การเสวนาวิชาการ การ
น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 4 ห้อง และการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) 

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
นักวิจัย ผู้เรียน ในแวดวงจิตวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการด้านจิตวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านจิตวิทยาให้เกิดความก้าวหน้าเท่าทันกับกระแสสังคมโลกท่ีมีความเป็นพลวัต 

       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน  พลโยธา) 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
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ค ำกล่ำวเปิดงำน 
 

ท่านผู้บริหาร ท่านวิทยากร ท่านคณาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางจิตวิทยา ทุกท่าน กระผมขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานการจัดประชุมวิชาการ 
ในครั้งนี้  

โลกทุกวันนี้มีลักษณะเป็นพลวัตอยู่เสมอทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง     
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ล้วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่พ้น และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลหลากหลายมิติ ทั้งทางบวกและทางลบ  

ผลกระทบทางบวก เช่น เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ทั้งทางกายภาพ
และพฤติกรรม รวมทั้ง การเจ็บป่วยและความผิดปกติทางพันธุกรรมและพฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้น ท าให้บุคคล
ได้มีโอกาสพบเห็นสังคมและวัฒนธรรมทั่วโลกที่แตกต่างกันมากขึ้น จากการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน    
จึงท าให้ผู้คนยอมรับแตกต่างความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลทางลบเกิดขึ้นตามมา 
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เช่น ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหา
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในสังคมลดลง พฤติกรรมที่ขัดต่อสังคมเกิดขึ้นอย่างมากมายและควบคุมได้
ยากมากขึ้น และนับวันจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังและรุนแรงในสังคมไทย นอกจากนี้ การที่โลกก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุ (Aging Society) ท าให้สังคมต้องให้ความส าคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการ
เตรียมตัวของคนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน การปกครอง การจ้างงาน การศึกษา และอ่ืน ๆ และเก่ียวข้องกับบุคคลทุกช่วงวัย 

ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน จิตวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม
และกระบวนการทางจิตของมนุษย์ย่อมต้องศึกษา พัฒนา และปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เท่าทันกับพลวัต
ของโลกเสมอ การขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้ทางจิตวิทยา จะช่วยพัฒนาคนในสังคมให้เป็นมนุษย์ที่
เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดสันติ
สุข ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้ 

กระผมรู้สึกยินดี ที่ได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการทางจิตวิทยา ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง 
“จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ขึ้น ซึ่งเป็นเวทีที่จะท าให้บุคลากรทางการศึกษาและจิตวิทยาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิง
การจัดการศึกษา การพัฒนาบุคคล และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ขอให้การ
จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังทุกประการ 
 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
     อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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ผู้วิจัย ธนัชชำ งำมเลิศชัย  กุลกัญญำ วีระธ ำรงกุล  ตรรกวรรธน์ ศุกรวิจักขณ์  
ปีย์นฎำ รักษ์ไพเศษ  ชัชวำล เทียมถนอม  และ ทระวิณ ชำลีรักษ์ตระกูล  

132 

     สำขำจิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ 146 
 - บทบำทกำรเป็นตัวแปรส่งผ่ำนของควำมยืดหยุ่นทำงจิตใจ ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ควำมกลัวกำรถูกประเมินทำงลบกับควำมวิตกกังวลทำงสังคมในนิสิตนักศึกษำ  
ผู้วิจัย ชญำนุช ศรีจันทร์ และ กุลยำ พิสิษฐ์สังฆกำร  

147 

 - กำรพัฒนำมำตรวัดควำมวิตกกังวล (SCARED) ฉบับภำษำไทย (ส ำหรับวัยรุ่น): กำรศึกษำ
เบื้องต้น  
ผู้วิจัย บุญจิรำ ชลธำรนที และ กุลยำ พิสิษฐ์สังฆกำร 

161 

 - ผลของโปรแกรมบูรณำกำรให้ค ำปรึกษำแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อ
ควำมเครียดในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ผู้วิจัย ธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี พุธิตำ ทองอินทร์ มีนศกำนต์ภรร เฉลิมบุญ  
มงคล ตันสรำนุวัฒน์ ศรีสุนันท์ เงำงำม อุสุภำงค์ โคตรชำลี ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน และ 
สำยทิพย์ เหล่ำทองมีสกุล 

173 

 - ประสบกำรณ์ทำงจิตใจในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำเอก 
ผู้วิจัย ปณดำ เหล่ำธนถำวร และ ณัฐสุดำ เต้พันธ์ 

181 

 - กำรพัฒนำมำตรวัดควำมม่ันหมำยของนักเรียนโรงเรียนกีฬำ  
ผู้วิจัย กฤตพล รังสิยำนนท์ และ ดร.สมบุญ จำรุเกษมทวี 

190 

 - กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของมำตรวัดประสบกำรณ์กำรละอำยต่อตนเอง 
ผู้วิจัย อธิวัฒน์ ยิ่งสูง และ ดร.สมบุญ จำรุเกษมทวี 

198 

 - กำรสนับสนุนทำงสังคม กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำวะทำงจิต                      
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ผู้วิจัย ศภัสสร ทรงลักษณ์ และ ไพศำล แย้มวงษ์  

208 

     สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร 219 
 - กำรสนับสนุนทำงสังคม กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำวะทำงจิต                      

ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ผู้วิจัย ศภัสสร ทรงลักษณ์ และ ไพศำล แย้มวงษ์  

208 



 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
  

 - ปัจจัยพยำกรณ์ควำมผำสุกทำงจิตใจของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ 
ผู้วิจัย จิดำภำ ดวงทิพย ์ และ ภำสกร เตวิชพงศ์ 

220 

 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจิตวิญญำณในสถำนที่ท ำงำนกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ
องค์กำรของพนักงำนบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
ผู้วิจัย บุญโรม สุวรรณพำหุ จุฑำมำศ เสถียรพันธ์ และ สำโรช บริบูรณ์ 

232 

 - อิทธิพลของต้นทุนทำงจิตวิทยำ ควำมขัดแย้งระหว่ำงงำนและชีวิตครอบครัว กำรรับรู้
สุขภำพที่ส่งผลต่อควำมผำสุกทำงใจ: กรณีศึกษำพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่แห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ผู้วิจัย ขวัญจิรำ พันธ์ภักดี ชวศิำ แพไธสง ชำนิภำ เอกทรงเกียรติ ณทิพรดำ เต็งเจริญ   
ณิชำรีย์ เขียนเอี่ยม ปิยำภรณ์ หินแก้ว มณีทัศน์ จำดป้อม ยุพำรัตน์ อุ่นใจ และ  
ศิวกร สิทธิชัยพร 

244 

 - ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 
ผู้วิจัย พรเทพ จันทรกมล มนฤดี ช่วงฉ่ ำ ธิปฏพณร์  ยิ้มประเสริฐ เพลินพรรณ โชติพงษ์ 
และ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 

254 

 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมกับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน:บทบำท
กำรเป็นตัวแปรสื่อของควำมไว้วำงใจในผู้น ำและกำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจทำงจิตใจ 
ผู้วิจัย ชัยชนก ธีระแนว และ อิสระ บุญญะฤทธิ์ 

265 

 - กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของพนักงำนบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง  
ผู้วิจัย สมรรถพงศ์ ขจรมณี และ นฤมล เพ็ชรทิพย์ 

277 

     สำขำจิตวิทยำชุมชนและจิตวิทยำคลินิก 284 
 - กำรเปรียบเทียบควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติ 
ผู้วิจัย วันนิวัต เต็งสุวรรณ และ ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 

285 

 - กำรท ำงำนอำสำสมัครของแกนน ำชุมชนเวียงเหนือ จังหวัดเชียงรำย: กรณีศึกษำ 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
ผู้วิจัย ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ กันย์ธนัญ สุชิน ทิพวรรณ เมืองใจ จีรนันต์ ไชยงำม 
นอกซ์ และต้องรัก จิตรบรรเทำ 

295 

 

 



 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
  

 - กำรศึกษำควำมสัมพันธ์กำรพึ่งพำตนเองตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กำรสนับสนุน
ทำงสังคม กับควำมสุขของหัวหน้ำครัวเรือนในชุมชนหนึ่ง จังหวัดนครนำยก 
ผู้วิจัย ปพิชญำ ศรีสมบัณฑิต ปภัสวรรณ อนันนับ พิรชัช วงษ์สนธิ รัฐนันท์ วงค์กองแก้ว  
วริษฐำ บุญจันทร์ และสิริธร นทีธร 

305 

 - ควำมสุขและชีวิตกำรท ำงำนของนักจิตวิทยำคลินิกในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอำยุ 
ผู้วิจัย พนมพร พุ่มจันทร์ อรพิน สถิรมน  เอ้ืออนุช ถนอมวงษ์ และ สุพิน พรพิพัฒนกุล 

313 

 - กำรมีส่วนร่วมในชุมชน กำรสนับสนุนทำงสังคม และควำมผูกพันต่อชุมชน  
ของหัวหน้ำครัวเรือนชุมชนหนึ่งใน จังหวัดนครนำยก 
ผู้วิจัย วรำพรรณ สมก ้ำพ้ี ธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี  ปิยวรรณ ใจดี  พุธิตำ ทองอินทร์  
มีนศกำนต์ภรร เฉลิมบุญ สุทธิตำ ปำงทิพย์อ ำไพ อุสุภำงค์ โคตรชำลี งำมลมัย ผิวเหลือง 
นรุตม์ พรประสิทธิ์ และ ส ำเนียง เพชรจอม 

324 

 - กำรเปรียบเทียบรูปแบบของสำรเชิงป้องกันที่ช่วยเพิ่มควำมพึงพอใจในภำพลักษณ์ของ
เพศหญิงหลังกำรรับชมโฆษณำ 
ผู้วิจัย กฤตย์ณรงค์ เพชรเนียม  ณัฐฐำ งำนภคมงคล  เบญจรัตน์ โภชนจันทร์   
วิทิตำ ไทยำนันท์ อนันตพร เสนำ และโมนิล เตชะวชิรกุล 

332 

 - ทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อเหยื่อเพศชำยภำยใต้ควำมรุนแรงในคู่ครอง 
ผู้วิจัย สุทธิดำ ลิ้มพิทักษ์ชัย  และ ชลำลัย แต้ศิลปสำธิต  

344 

 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำรใช้ชีวิต กำรมีต้นแบบด้ำนจิตสำธำรณะและพฤติกรรม
จิตสำธำรณะ ของประชำกรในเขตอ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ผู้วิจัย เนตรนภำ ธูปหอม และ ศิริวรรณ ก ำแพงพันธ์ 

354 

 - กำรศึกษำรูปแบบกำรเสริมสร้ำงกำรเห็นคุณค่ำแห่งตนโดยนัยที่มีอิทธิพลต่อค่ำนิยมเชิง
วัตถ ุ
ผู้วิจัย ธันวำ ภูผำทรงธรรม ศรัณยวิชญ์ ชิณวงษ์ อธิติยำ อินโพธิ์ ชัชวำล เทียมถนอม 
และทระวิณ ชำลีรักษ์ตระกูล 

364 

ผลงำนวิจัยที่น ำเสนอแบบโปสเตอร์ 376 
 - ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning วิชำจิตวิทยำส ำหรับครู ที่มีต่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำของ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้วิจัย ประสำร ศรีพงษ์เพลดิ 

377 

 - ท ำนำยกำรใช้กระบอกน้ ำในมหำวิทยำลัยโดยทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน 
ผู้วิจัย อรุช ปทุเทวำภิบำล 

388 



 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
  

 - กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เรื่องทฤษฎี
กำรเรียนรู้ ส ำหรับนักศึกษำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย  
ผู้วิจัย ปำรีญำ รำพำ 

399 

 - กำรพัฒนำกำรให้กำรปรึกษำของนักศึกษำวิชำชีพครูโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม 
ผู้วิจัย กรวิกำ สุวรรณกูล 

407 

 - ผลของโปรแกรมพัฒนำกำรประเมินแก่นแท้ของตนเองของนักศึกษำปริญญำตรี 
ผู้วิจัย วิชญ์ภำส แก้วมณี ธิติ ตั้งจันทร์แสงศรี เกล้ำเกตุกำญจน์ ประจันตวนิช 
สิริกร ลิขิตสัมพันธ์ จำตุพงศ์ ผสมทรัพย์ และ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 

416 

 - ผลของกำรให้ค ำปรึกษำกลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลำงเพ่ือลดควำมเครียดในกำรเรียน 
วิชำสถิติของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง 
ผู้วิจัย พชรภร ประจงจัด และ วิภำพร ตัณฑสวัสดิ์ 

427 

 - กำรพัฒนำโปรแกรมกลุ่มกำรเล่นบ ำบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนำทักษะทำงสังคมในเด็ก
วัยเรียน 
ผู้วิจัย พิมพิกำ ตันสุวรรณ และ ดร.ณัฐสุดำ เต้พันธ์ 

438 

 - อิทธิพลของรูปแบบกำรถอยหลังต่อควำมจ ำขณะท ำงำน 
ผู้วิจัย ปฤษฎี ตรีพงศ์ไพศำล  ฐำนิดำ ชุณหกมลรักษ์ สุชำดำ เจริญสุข ธนัชชำ แซ่แต้  
และ บุรชัย อัศวทวีบุญ 

448 

 - อิทธิพลของรูปแบบกำรน ำเสนอโฆษณำแบบ pop-up และ banner ในสื่อวิดีโอ
ออนไลน์ที่มีต่อกำรจดจ ำตรำสินค้ำและควำมชื่นชอบตรำสินค้ำ 
ผู้วิจัย กรกมล ฉำยแก้ว  ปำลีรัฐ สมศรีมี กำญจนำ ทำแว่น  เหมวดี โภคสวัสดิ ์ 
และ โมนิล เตชะวชิรกุล 

458 

 - อิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำที่มีต่อกำรจ ำ
และทัศนคติเก่ียวกับแบนเนอร์โฆษณำ 
ผู้วิจัย มนศิริ พรพฤฒิพันธุ์  พรสวรรค์ ศิริจ ำปำ  กมลนัทธ์ จิรำรัตน์   
มำลิสำ กำรประกอบ และ จำรุวรรณ สกุลคู 

470 

 - รูปแบบของกำรรีวิวที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 
ผู้วิจัย อำรยำ ต ำบัน มัทนียำ บุดดีวงศ์ กันติรำ หงสกุล  กัลยกร พัฒนมำศ  
ทิชำพร ค ำพิภำค และ ชลำลัย แต้ศิลปะสำธิต 

483 

 - อิทธิพลของสีและอำรมณ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกล้ำเสี่ยงโดยใช้ Balloon Analogue Risk 
Task 
ผู้วิจัย อริศรำ กอร่ม  ปณิดำ คติกำร เทียนพร มณีขำว  และ เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล 

494 



 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง  หน้า 
  

 - ต้นทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวกกับวิธีเผชิญควำมเครียดที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนรู้แบบน ำ
ตนเองของนิสิตระดับปริญญำตรี 
ผู้วิจัย อัจจิมำ ขวัญทอง ธนพล จันทรพร ศิริมำ จิมรัมย์  จุฑำมำศ มีสำ  
ศุภำพิชญ์ เสียงหวำน และ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 

506 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติทำงจิตวิทยำ  

”จิตวิทยำกับพลวัตสังคมโลก” 
ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี อำคำรนวัตกรรม : ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 24 มิถุนำยน 2562 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. ประธานโครงการ กล่าวรายงานตอ่ ประธานในพิธี 
 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจติ 
 ประธานในพิธีบรรยายพิเศษ "ความส าคญัของจิตวิทยาในสังคมปัจจบุัน" 
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสังคมโลกในมุมมองทางจิตวิทยา 
                        โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุิยเดว ทรีปาต ี
                               ผู้อ านวยการศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. เสวนา เรื่อง สังคมไทยได้อะไรจากงานวิจัยทางจิตวิทยา 
                      วิทยากร  
  1) ดร.ขัตติยา รัตนดลิก 
   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
  2) ดร.ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ 
                            ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 
                    3) คุณศิริลักษณ์ มีมาก 
                            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผูสู้งอายุ 
  4) ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ 
   สมาชิกผู้ก่อตั้ง “กลุ่มจิตวิวัฒน์” 
  ด าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธ์ิศริอรรถ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. เสวนา เรื่อง การพัฒนาบณัฑติจิตวิทยาในมุมมองหลากมิติ 
 วิทยากร  
  1) คณบุษบา เจนมธุกร 
                 รองประธานฝา่ยทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย 
  2) ทนัตแพทย์หญิงกัญจน์ภัสสร สรุิยาแสงเพ็ชร ์
   CEO ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ “Ooca” บริษัท เทเลเมดิก้า จ ากดั 
   แอพพลิเคชั่นในการพบแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาผ่านวิดโีอคอล 
  3) คุณพิริยาภรณ์ สุวรรณเตมีย ์
   นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
        ด าเนินรายการโดย อาจารย ์ดร.สุพัทธ แสนแจม่ใส 
14.00-14.30 น.  การน าเสนอผลงานวิจยัแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30-16.15 น.  การน าเสนอผลงานวิจยัแบบวาจา (Oral Presentation) 
16.15-16.30 น.  พิธีมอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 
 ประธานโครงการ กล่าวปดิการประชุมวิชาการ 
หมายเหตุ :        ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจ าปี พ.ศ. 2562 
”จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” 

Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) 
“Psychology with Dynamic of Global Society” 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 
หลักการและเหตุผล 

สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น การใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัล (Digital 
Age) กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การเผชิญกับสังคมสูงอายุ (Aging Society) และอ่ืนๆ ทุก
อย่างที่กล่าวมาล้วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น และมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลหลากหลายมิติ  

ในโลกยุคดิจิทัล ซ่ึงเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้านและอ านวยความสะดวก
ให้มนุษย์มหาศาล เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม 
รวมทั้ง เข้าใจการเจ็บป่วยและความผิดปกติทางพันธุกรรมและพฤติกรรมได้ดีขึ้น ส่วนในยุคโลกาภิวัตน์ 
ท าให้บุคคลได้มีโอกาสพบเห็นสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศก็มี
ส่วนช่วยให้สังคมโลกมีความใกล้ชิดกันจนเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียว จากการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน จึง
ท าให้คนยอมรับความหลากหลายได้ดยีิ่งขึ้น แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ไม่เหมาะสม อาจท า
ให้เกิดปัญหาตามหลายประการ เช่น ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาการปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างคนในสังคมลดลง ปัญหาภาพหรือคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นตัวแบบที่ไม่
เหมาะสม และควบคุมได้ยาก ปัญหาการติดเกมส์และติด Social Network เป็นปัญหาที่เรื้อรังและรุนแรง
ในสังคมไทย ท าให้ส่งผลเสียตามมา เช่น เสียการเรียน เสียสุขภาพกายและจิต เกิดอารมณ์ก้าวร้าว 
พฤติกรรมที่ขัดต่อสังคม การขาดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เป็นต้น 

นอกจากนี้ การที่โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก
จะลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น แม้รัฐบาลจะให้ความส าคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การ
จัดสวัสดิการสังคม และการเตรียมตัวของคนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาในหลายมิติและมีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ 
สถาบันครอบครัว ชุมชน การปกครอง การจ้างงาน การศึกษา และอ่ืน ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน 
มุมมองทีม่ีต่อสังคมสูงอายุจึงมิใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมทุก
ระบบ และบุคคลทุกช่วงวัย 

ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน จิตวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม
และกระบวนการทางจิตของมนุษย์ย่อมต้องศึกษา พัฒนา และปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เท่าทันกับพลวัต
ของโลกเสมอ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้ทางจิตวิทยา จะช่วยพัฒนาคน
ในสังคมให้เป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วย
ส่งเสริมสังคมให้เกดิสันติสุข ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้ 
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ในปี พ.ศ. 2562 เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านจิตวิทยาของประเทศไทย  6 สถาบัน 
ได้ แ ก่  จุ ฬ า ล งก รณ์ มห า วิ ท ย าลั ย  มห า วิ ท ย าลั ย เ กษตรศาสตร์  มห า วิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้มอบหมายให้ 
หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา และ ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา (TNCP 
2019) ขึ้น ภายใต้หัวข้อว่า “จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และเครือข่ายทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา และเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ทางจิตวิทยา เพ่ือน าไปปรับใช้กับพลวัตของสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้
ทาง วิชาการด้านจิตวิทยาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยา 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านจิตวิทยา ทั้งในส่วนของสถาบัน อาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ให้เกิดความก้าวหน้าทางศาสตร์ด้านจิตวิทยา 

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและบริการวิชาการของหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา และ ศศ.ม. จิตวิทยา
พัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
วิชาการด้านจิตวิทยาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านจิตวิทยาต่อไป 

2. คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีประชุม
วิชาการระดับชาติ 

3. เป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านจิตวิทยา ทั้งในส่วนของสถาบัน 
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางศาสตร์ด้านจิตวิทยา 

4. เป็นการเผยแพร่ผลงานและบริการวิชาการของของหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา และ ศศ.ม. 
จิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. การน าเสนอผลสรุปจากการประชุมต่อผู้บริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศาสตร์ทางจิตวิทยาไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณาจารย์และนิสิต หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา และ ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ก าหนดการและสถานที่ 

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน ประกอบด้วย 
 1. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้บริหารในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 
 3. คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
 4. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
 5. ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยสาขาจิตวิทยาและสาขา 

   ที่เก่ียวข้อง 
 6. ผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชน 
 7. นิสิตนักศึกษาทุกระดับ 
 
การส่งผลงานวิจัย 

ส่งผลงาน/บทคัดย่อ   1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 พฤษภาคม 2562 
แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน  30 พฤษภาคม 2562 
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน 15 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

                    ค ำส่ังคณะมนุษยศำสตร์ 
                ท่ี   106/2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติทำงจิตวิทยำ  
                                 -------------------------------  

     เพื่อให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติทำงจิตวิทยำ        
เรื่อง “จิตวิทยำกับพลวัตสังคมโลก” Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) 
“Psychology with Dynamic of Global Society” ในวันท่ี 24 มิถุนำยน 2562  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย    
จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 36 และมำตรำ 37  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
พ.ศ. 2559  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ ดังนี้   
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
   คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ท่ีปรึกษำ 
   คณบดีคณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ท่ีปรึกษำ 
   หัวหน้ำภำควิชำจิตวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ท่ีปรึกษำ 

 หัวหน้ำภำควิชำจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่     ท่ีปรึกษำ 
 หัวหน้ำภำควิชำจิตวิทยำ บรรณำรักษศำสตร์ ภูมิศำสตร์    ท่ีปรึกษำ 

  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 หัวหน้ำภำควิชำจิตวิทยำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง   ท่ีปรึกษำ 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระชน พลโยธำ    ประธำน 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ    กรรมกำร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิธัญญำ วัณโณ    กรรมกำร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนำนนท์สกุล     กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร.ชำญ รัตนะพิสิฐ    กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส   กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร.ชัญญำ ล้ีศัตรูพ่ำย    กรรมกำร 
 อำจำรย์ ดร.ภิญญำพันธ์ เพียซ้ำย    กรรมกำร 
 อำจำรย์ชญำนุช ลักษณวิจำรณ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 อำจำรย์ดำรวันต์ รักสัตย์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 นำงสุภำวดี  เปล่งเสียง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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        มีหน้าที่ 1.  ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและสนับสนุนกำรจัดโครงกำรฯ 
   2.  รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรก ำหนด 
                  3.  จัดท ำโครงกำรฯ ขออนุมัติโครงกำรฯ และเสนอแต่งต้ังอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
  
กองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรีย์ กำญจนวงศ์ มหำวิทยำลัยมหิดล (เกษียณอำยุรำชกำร) 

 2. ดร.วิลำสินี ชัยสิทธิ์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นันทำ สู้รักษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
 5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล มหำวิทยำลัยมหิดล  
 6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพชร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 7. ศำสตรำจำรย์ ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
 8. รองศำสตรำจำรย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
 9. รองศำสตรำจำรย์ ดร. บังอร โสฬส สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 10. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ศจีมำจ ณ วิเชียร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 11. รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมบัติ นพรัก มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 12. รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมโภชน์ เอี่ยมสุภำษิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณอำยุรำชกำร) 
 13. รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุชีรำ ภัทรำยุตวรรตน์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กฤษฎำ ต้ังชัยศักดิ์ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ระพินทร์ ฉำยวิมล มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 16. อำจำรย์ ดร. จิระสุข สุขสวัสด์ิ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 17. อำจำรย์ ดร. บุญโรม สุวรรณพำหุ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำน ี 
 18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ดลดำว ปูรณำนนท์ มหำวิทยำลัยบรูพำ 
 19. อำจำรย์ ดร. สมชำย เตียวกุล วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ 
 20. อำจำรย์ ดร. สันทัด พรประเสริฐมำนิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (อำจำรย์พิเศษ) 
 21. ดร.จำรุณี แซ่ตั้ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนชำยบ้ำนกรุณำ 
 22. อำจำรย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 23. ดร.ไตรภพ จตุรพำณิชย์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 24. อำจำรย์ ดร.วิภำพร ตัณฑสวัสด์ิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำวิตำ มณีมัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
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 26. อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 27. อำจำรย์ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 29. อำจำรย์ ดร.นัฐพร โอภำสำนนท์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 30. อำจำรย์ ดร.สรียำ โชติธรรม มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 31. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำนดำ จันทร์แย้ม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 32. อำจำรย์ ดร.นิตยำ ทวีชีพ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 33. รองศำสตรำจำรย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 34. ดร.ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ โรงพยำบำลศรีธัญญำ 
 35. อำจำรย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 36. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน มหำวิทยำลัยมหิดล 
 37. อำจำรย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 38. อำจำรย์ ดร.วีนัส ศรีศักดำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 39. รองศำสตรำจำรย์ชวนีย์ พงศำพิชณ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 40. อำจำรย์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกำนนท์ วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ 
 41. อำจำรย์ ดร. ธนยศ สุมำลย์โรจน์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 42. อำจำรย์ ดร.เจนจิรำ เจนจิตรวำณิช มหำวิทยำลัยมหิดล 
 43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พ.ต.ท. ดร.สฤษด์ิ สืบพงษ์ศิริ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
 44. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงเดือน ศำสตรภัทร วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ (เกษียณอำยุรำชกำร) 
 45. รองศำสตรำจำรย์ ประณต เค้ำฉิม มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต (เกษียณอำยุรำชกำร) 
 46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนิดำ จุลวนิชย์พงษ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิมล ติรกำนันท์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ณรัฐ วัฒนพำนิช มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปรัชญำ ปิยะมโนธรรม มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. มำนิกำ วิเศษสำธร มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิมล กฤชคฤหำสน์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 6. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อริสำ ส ำรอง มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 7. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ศรีสมร สุริยำศศิน มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 8. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อ ำไพ เกียรติชัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
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 9. อำจำรย์ ดร. อุมำภรณ์ สุขำรมณ์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 11. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อรัญญำ  ตุ้ยคัมภีร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรวดี  วัฒฑกโกศล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 13. อำจำรย์ ดร.นิปัทม์  พิชญโยธิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 14. อำจำรย์ ดร.ประพิมพำ  จรัลรัตนกุล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 15. อำจำรย์ ดร.พนิตำ เสือวรรณศรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 16. อำจำรย์ ดร.สมบุญ  จำรุเกษมทวี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 17. อำจำรย์ ดร.สุภลัคน์  ลวดลำย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 18. อำจำรย์ ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กุลยำ พิสิษฐ์สังฆกำร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ณัฐสุดำ เต้พันธ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชูพงศ์ ปัญจมะวัต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 22. อำจำรย์ ดร.จิรภัทร  รวีภัทรกุล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 23. อำจำรย์ ดร. ทิพย์นภำ หวนสุริยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 24. อำจำรย์ ดร. วรัญญู กองชัยมงคล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วัชรำภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 26. อำจำรย์ ดร.หยกฟ้ำ อิศรำนนท์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 27. อำจำรย์ ดร. อภิชญำ ไชยวุฒิกรณ์วำนิช จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชัชวำล เทียมถนอม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 29. อำจำรย์ ดร. จำรุวรรณ สกุลคู มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 30. อำจำรย์ ดร. รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 31. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิธัญญำ วัณโณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนำนนท์สกุล  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 34. อำจำรย์ ดร. ชัญญำ ล้ีศัตรูพ่ำย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 35. อำจำรย์ ดร. ภิญญำพันธ์ เพียซ้ำย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 36. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มณฑิรำ จำรุเพ็ง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 37. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำภรณ์ ศรีสวัสด์ิ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 38. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อัจศรำ ประเสริฐสิน มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 39. ศำสตรำจำรย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 40. อำจำรย์ ดร. ทัศนีย์ หอมกล่ิน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธีรวรรณ  ธีระพงษ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เสรี ใหม่จันทร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 45. อำจำรย์ ดร. กุลวดี ทองไพบูลย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 47. อำจำรย์ ดร. ณฐวัฒน์  ล่องทอง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 49. อำจำรย์ ดร. ภำสกร เตวิชพงศ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 50. อำจำรย์ ดร. แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 51. อำจำรย์ ดร. อำรยำ ผลธัญญำ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรพิน สถิรมน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 54. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันตรีหญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำวำอำกำศโทหญิง ดร.งำมลมัย ผิวเหลือง   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 57. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัก ชุณหกำญจน์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 60. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพทินนำ สมุทรำนนท์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 62. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศยำมล เอกะกุลำนันต์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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 64. อำจำรย์ ดร.สำยทิพย์ เหล่ำทองมีสกุล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 65. อำจำรย์ ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 66. อำจำรย์ ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 67. อำจำรย์ ดร.วรำงคณำ โสมะนันทน์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
  มีหน้าที่ 1. พิจำรณำคัดเลือกและประเมินบทควำมวิจัยเพื่อตอบรับให้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน 
         2. พิจำรณำตรวจสอบบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดท ำรูปเล่ม 
         3. น ำบทควำมมำจัดหมวดหมู่ และพิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน กล่ันกรอง วำงล ำดับ  
       จัดท ำเป็น proceedings 
                         4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้องเพื่อตัดสินผลกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแบบวำจำ 
           และแบบโปสเตอร์ดีเด่น 
 

 
ส่ัง   ณ   วันท่ี    6   มิถุนำยน   พ.ศ.  2562 

                                            
 
 
                 (อำจำรย์ ดร.วำณี   อรรจน์สำธิต) 
                                                                            คณบดีคณะมนุษยศำสตร์                                   
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นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ประธานในพิธี 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
ประวัติการศึกษา - คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 
 - วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 
 - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 
 - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 
 - Mental  Health  Policy  and  Planning  มหาวิทยาลัยลอนดอน 
           ประเทศอังกฤษ  ปี 2538 
 - หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี   
                              มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 
 - นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548 
 - นักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2) รุ่นที่ 1 ปี 2552 
 - Senior  Executive  Programme  ณ London Business School 
   ประเทศอังกฤษ ปี 2552 
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ.รุ่นที่ 55)   
 - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2556 
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ประวัติการท างาน - นายแพทย์ประจ าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัดอุบลราชธานี 
 - นายแพทย์ประจ าโรงพยาบาลนิติจิตเวช 
 - รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลศรีธัญญา  ปี 2538-2539 
 - ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539-2540 
 - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิติจิตเวช ปี 2540-2545 
 - ผู้อ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ปี 2545-2547 
 - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ปี 2547-2551 
 - รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   
                             ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2556 
 - ผู้ตรวจตราชการกระทรวงสาธารณสุข  
   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559  
 - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 - อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
   1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
    - อธิบดีกรมสุขภาพจิต 1 ตุลาคม 2561 – ถึงปัจจุบัน 
 

------------------------------------- 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
องค์ปาฐก 

 
การศึกษา  
 1) 2526 มัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 2) 2532 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 3) 2538 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 4) 2549 Certificate in Adolescent Medicine (ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น) UCSF  
 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ส าคัญ  
 I. 2544 Conduct Clinical Trials , Research Center, University of Medicine and 
Dentistry of New Jersey Medical School , USA  
 II. 2549 Certificate in Family Planning Counseling in Adolescent, New Generation 
center, Sanfrancisco General Hospital California USA  
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 III. 2550 Certificate in Outcome Mapping VECO BAHLI INDONESIA.  
 IV. 2557 Certificate in Advanced Management Program 3, College of 
Management, Mahidol University V. 2558 หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา  
 VI. 2559 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสื่อมวลชน สถาบันอิศรา  
 VII. 2560 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรความมั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  
 
หน้าที่การงานในอดีต  

 III. 2550-3 หัวหน้าหน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคมและวัยรุ ่่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

 IV. 2543-53 อาจารย์กุมารแพทย์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต  
 V. 2554-6 อนุกรรมาธิการ ด้านเด็กและเยาวชนในวุฒิสภา  
 VI. 2555- 2559 ประธานคณะท างานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
 VII. 2555-6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
 VIII. 2550-2554 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  
 IX. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
 X. อดีตผู้อ านวยก ารสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว สองสมัย 
 
ปัจจุบันท างานด ารงต าแหน่ง  
 2553- ปัจจุบัน ผู ่้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระสมัยที่ 2 ติดต่อกัน 8 ปี )  
 2557- ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์  
 2558- ปัจจุบัน อนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ส านักงาน
บริการและพัฒนาองค์ ความรู้ (BBL)  
 2559-ปัจจุบัน ประธานคณะท างานมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพผู ่้ดูแลเด็ก ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
 2559- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป  
 2559- ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  
 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์ 
 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สมศ.  
 2560 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข  
 2560 คณะอนุกรรมการด าเนินการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย(ศท.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ  
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 2560 ประธานคณะท างานจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมด้าน
พฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 2560 คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ส านัก
อนามัย  
 2560 คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก) สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  
 2561 ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ต าแหน่งวิชาการต่างประเทศ  
 I. สมาชิกสมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น สหรัฐอเมริกา(Society for Adolescent Health 
and Medicine)  
 II. สมาชิกขององค์กรนานาชาติด้านวัยรุ่น สนับสนุนขององค์ก ารอนามัยโลก (International 
Association for Adolescent Health)  
 III. Regional advisory board Of International Epidemiological Association of 
South-East Asia region  
 IV. Editorial Board of Indian Public Health Journal  
 V. Chairman of Scientific session. Child and Adolescent Health. In 11th South 
East Asia Regional Scientific meeting of the International Epidemiological Association. 
Pokhara, Nepal 2013.  
 VI. Chairman of the Master class Adolescent Medicine. In the 3rd Global 
Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health. February 2014.  
 VII. Organizing secretary of the 12th Regional of SEARO International 
Epidemiological Association International Conference with 2nd Annual conference of The 
Journalist and Writers Foundation 
 
ผลงานวิชาการ หนังสือ และบทความวารสาร paper วิจัย  
 1. สุริยเดว ทรีปาตี ฝากอนาคตเด็กไทย แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ 2550  
 2. สุริยเดว ทรีปาตี วันรุ่นกับเพศสัมพันธ์ เอกสารวิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 2550  
 3. สุริยเดว ทรีปาตี กลยุทธการสร้างคุณภาพวัยรุ่นไทย (Developmental Asset) เอกสาร
วิชาการคลินิคเพ่ือนวัย ทีน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 2550.  
 4. สุริยเดว ทรีปาตี สมุดนโยบายเพื ่่อเด็กและเยาวชน เรื ่่องทุกขภาวะสู ่่สุขภาวะของเด็กและ
เยาวชนได้อย่างไร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 2549.  
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 5. สุริยเดว ทรีปาตี Communication with Adolescent and their parents ในปัญห าโรค
เด็กที ่่พบบ่อย บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน สมจิต ศรีอุดมขจร สมใจ 
กาญจนาพงศ์กุล หน้า 21-25 2549.  
 6. สุริยเดว ทรีปาตี Reproductive Health and Common problem in Adolescent ใน
ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน สมจิต ศรีอุดมขจร 
สมใจ กาญจนาพงศ์กุล หน้า 55 -63 2551.  
 7. สุริยเดว ทรีปาตี เคร ื่่องมือสารวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย เอกสารประชุม
วิชาการ การพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 5 IQ/EQ หน้า 3-11,2551.  
 8. สุริยเดว ทรีปาตี ชนินทร ์เจี่ยมสัจจะมงคล ปรียานุช โชคธนวณิชย์ โครงการนาร่องการปรับ
ลดพฤติกรรมการกินหวานในอาหารว่าง และเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนประถมปลาย สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
 9. สุริยเดว ทรีปาตี รายงานวิจัย เรื่องเครื่องมือวัดคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนไทยทั่วไป 
แผนงานสุขภาวะเด็กและ เยาวชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 2550.  
 10. สุริยเดว ทรปีาตี , สุนทรี รัตนชูเอก โรคอ้วนในเด็ก แนวทางการป้องกัน ดูแลรักษา และ
ฟ้ืนฟูพิมพ์ครั้งที่ 1 โรง พิมพ ่์ชัยเจริญ มิถุนายน 2551.  
 11. สุริยเดว ทรีปาตี ต้นทุนชีวิตเด ่็กและเยาวชนไทย. พิมพ์ครั้งที่7 โรงพิมพ์เดือนตุลา.  
 12. หนังสือนิทานน้ าซ่ากับแก็งขนม ส าหรับเด ่็กปฐมวัย 2550.  
รางวัลทีไ่ด้รับ  
 ปี 2551 ข้าราชการดาวเด่น กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข  
 ปี 2552 โล่ห ์บุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านเยาวชนดีเด่น จาก รมต. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์  
 ปี 2553 โล่ห ์บุคคลดีเด่นและยอดเยี่ยมในการป้องกัน และส่งเสริมภูมิคุ ่้มกันด้านยาเสพติด 
จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล  
 ปี 2554 ได้รับรางวัลเกียรติยศนานาชาติด้านวัยรุ่น International Chapter Adolescent 
Recognition Award (Northern Hemisphere 2011) ในการประชุมนานาชาติแพทย์เฉพาะทางวัยรุ่น 
ณ กรุง ซีแอทเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ปี 2554 ฑูตสันติภาพสากล (UPF)  
 ปี 2554 โล่ห์บุคคลดีเด่น ในงานสร้างคนสร้างชาติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ปี 2555 รางวัล คนดีศรีแผ่นดิน จากฯพณฯ ชวน หลีกภัย  
 ปี 2555 โล่ห ์บุคคลตัวอย่างของแผ่นดิน ปี2555 ด้านสร้างคุณประโยชน์ให้แผ่นดินด้านเยาวชน
และครอบครัว จาก ฯพณฯ องคมนตรี 
 ปี 2555 เข็มพระราชทาน ด้านการพัฒนาเด็กและสตรี จากพระเจ้ารวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วล ีพระวรราชาทินัดดามาตุ  
 ปี 2556 บุคคลตัวอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ประจ าปี จากฯพณฯ 
องคมนตรี  
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 ปี 2557 รางวัล ธรรมลักษณ์ศิลา ประจาปี 2557 เป็นบุคคลผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติและศาสนา จากผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  
 ปี่2557 แต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ (Associate Professor) โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับการพิจารณาวิธี พิเศษ (ข้ามจากอาจารย์ขึ้นเป็น รศ.โดยตรง)  
 ปี่2558 โล่ห์รางวัลและCertificate จากสหประชาชาติ (ประจ าประเทศไทย) ในการร่วมจัด 
National Training on Youth Volunteerism and Empowerment Using Media Technology to 
Promote the Sustainable Water Campaign United Nations Conference Center  
 ปี่2559 พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นสายวิชาการ (ระดับรางวัลเดียวกับครุฑทองค า) 
มหาวิทยาลัย มหิดล  
 ปี่2560 ประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หลกัสูตร
บริหารจัดการความ มั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 ปี่2561 ได้เข็มเชิดชูเกียรติชนาภิบาล  
วิทยากรรับเชิญนานาชาติ  
 2011 International Epidemiology Association membership (Oxford Journal)  
 2011 Peer reviewer for Implement strategy of Adolescent Health for WHO from 
John Hopkins University  
 2012 Steering Committee of 10th World International Association for Adolescent 
Health congress Istanbul Turkey in 2013.  
 2013 Oral presentation, Life Assets Positive Model in Secondary school 
Thailand. World Congress of Society for Adolescent Health and Medicine, Atlanta USA.  
 2014 Plenary Talk Speaker. Adolescent Neurodevelopment; clinical implication 
aspect, in 10th International Conference of IAAH , Istanbul Turkey.  
 2014 August, Adolescent Sexuality and Impact from HIV. World Congress in 
Alaska, USA  
 October 2009 Oral presentation Power of social immunity for youth 9th World 
congress IAAH in KualaLumpur Malaysia  
 October 2009 Guest speaker “Country level support for Adolescent health in 
Thailand” 9th World congress IAAH in Kuala Lumpur Malaysia  
 2007 Guest speaker “Impact of Mass media in children and youth” IN 6TH 
International European Adolescents Medicine Conference at The Royal Society of 
Medicine, London, UK.  
 2006 Representative of Thaihealth from Thailand in WHO Global Diet and 
Physical Activity Meeting in Myanmar 
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ที่อยู่ส านักงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 โทร. 0 2644 9900 โทรสาร 0 2644 4901  
 E-mail sudeot@hotmail.com , suriyadeo.tri@mahidol.ac.th  
 เว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th  
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ดร.ขัตติยา รัตนดิลก 
วิทยากร 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปฎิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในสังกัดส านักงาน

กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
 

ประวัติการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก วิชาเอกประสาทจิตวิทยา และระดับ

ปริญญาโทในสาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากมหาวิทยาลัย Widener รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
 

ชีวิตการท างาน 
หลังจากส าเร็จการศึกษาได้เริ่มท างานที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม ใน

ต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ต่อม ารับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
จิตวิทยาเด็ก ประสาทจิตวิทยา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาวิจัย ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและอาชญวิ ทยาใน
การน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงานหลายโครงการ เช่น การศึกษาลักษณะทางประสาท
จิตวิทยาของผู้เสพติดสารระเหย การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ  าของเด็กและ
เยาวชน การศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของเด็กที่อายุไม่ถึ งเกณฑ์รับโทษทางอาญา 
การศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในโครงการ หนึ่งสถานพินิจหนึ่ง
สถานศึกษา การพัฒนาแนวทางลดการกระท าผิดซ  าของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน 
โครงการ การบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูแบบไร้รอยต่อ  ซึ่งได้รับการขยายผลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ การ
พัฒนาพฤตกิรรมและนิสัยของเด็กและเยาวชนภายใต้การดูแลของหน่วยงานมาโดยตลอด 
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คุณศิริลักษณ์ มมีาก 

วิทยากร 
 
ต าแหน่ง ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประกาษนียบัตรวิชาชีพครู (มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช) 
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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ดร.ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ 

วิทยากร 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 
การศึกษา   

ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
     พระจอมเกล้า พระนครเหนือ  

ปริญญาโท สาขา MBA โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   

 
ประสบการณ์ท างาน  

• ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Senior Vice President – Human 
Resource Management Division) บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน)  

• Associate Director: HR System & Development, Human Resource Management บริษัท 
เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ ากัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย  

• เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ความเชี่ยวชาญ  

• ออกแบบและพัฒนา Competency Model, Competency Development Roadmap, 
Competency Assessment  
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• ออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบคุคล (Human Resource 
Development)  

• การจัดท าแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล (Training Roadmap & Individual Development Plan)  

• การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ Business Strategic Planning (Vision, Mission, 
Strategy, Business Plan, Action Plan, Balanced Scorecard)  

• การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตัุงาน (Performance Management) การจัดท าตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบคุคล  

• การออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานบคุคล Career Path, Compensation & Benefit, 
Organization Structure, Job Description, Job Evaluation  

• การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร (Organization Development)  
• การออกแบบ พัฒนา และการสร้างค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value / Corporate 

Culture) 
 
ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร  

• สถาบันการศึกษา  
o จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    o มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
o มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     o มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
o มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    o มหาวิทยาลัยศิลปากร  
o คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัย อบุลราชธานี  o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 o มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   o มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 o มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต    o มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

o มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  o มหาวิทยาลัยบูรพา  
o ทบวงมหาวิทยาลัย     o ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

 • หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  
o โรงเรียนนายอ าเภอ     o วิทยาลัยการปกครอง  
o ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   o การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
o การไฟฟ้าส่วนภมูุภาค     o การไฟฟ้านครหลวง  
o ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
o กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม o สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
o มูลนิธิโครงการหลวง     o ส านักงานประถมศึกษา จ.นนทบรุุ  
o ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   o ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
o โรงพยาบาลรามาธิบดี     o กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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• องค์กรเอกชน  
o บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)   o บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จ ากัด 
o บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ ากัด  o บริษัท ซีเอ็มทีบริการ จ ากัด 
o บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด  o บริษัท ยางสยามพระประแดง จ ากัด 
o บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ ากัด  o บริษัท ยางสยามอุตสาหกรรม จ ากัด
o บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จ ากัด  o บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ จ ากัด 
o บริษัท เดอะโสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรี จ ากัด  o บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จ ากัด 
o บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้เทอมินอล จ ากัด  o เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
o บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทา่หลวง) จ ากัด  o สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
o บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  o ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ดร.สรยุทธ รตันพจนารถ 

วิทยากร 
 

WORK EXPERIENCE 
 

2004-present  Founding member, New Consciousness (จิตวิวัฒน)์ 
   (Manager, 2004-2005 and 2007-2008) 
2005-present  Faculty, Earth Expeditions: Buddhism and Conservation, 
   Miami University and Cincinnati Zoo and Botanical Garden 
   (Inquiry-driven, community-based learning program for 
   American and Thai educators and curators) 
2008-present  Trainer/Facilitator, Jittapanyavithai Group,  
   on topics of Contemplative Education and Transformative 
   Leadership/Learning/Communication, for public, private and  
   NGO sectors 
2011-present  Founder & Co-director, Jitarsa Bank (ธนาคารจิตอาสา),  
   a nonprofit organization promoting healthy society through 
   time pledging, volunteer matching and training 
   (Funded by Thai Health Promotion Foundation) 
2012-present  Special Lecturer, Department of Biology, Faculty of Science,  
   Mahidol University 
2014-present  Director, Spiritual Health Pathway Project 
   (Funded by Thai Health Promotion Foundation) 
1996-2012  Lecturer, Department of Biology, Faculty of Science,  
   Mahidol University 
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2006-2009  Researcher, CoRe - Contemplative Education Research Project, 
   Contemplative Education Center, Mahidol University 
   (Funded by Thai Health Promotion Foundation) 
2004-2006  Manager, Spiritual Health Program,  
   Sodsri-Saritwong Foundation  
   (Funded by Thai Health Promotion Foundation) 
2001-2004  Director, Project Local Science   
   (Funded by Thailand Research Fund) 
2001-2002  Lecturer, Office of Human Rights Studies and Social 
   Development, Mahidol University 
 

EDUCATION 
 
2001   Ph.D., Yale School of Forestry and Environmental Studies. 
1993   B.Sc. (Biology - 1st Class Honor). Faculty of Science,  
   Mahidol University 
 

PROFESSIONAL AND RESEARCH INTERESTS 
 
Spirituality; Contemplative education; Transformative Learning; Trans-disciplinary, inter-
organizational, participatory learning on the topics of health, education, science, biodiversity, 
natural resource and environment, and human rights; New Paradigm/New Consciousness/New 
Science. 

SELECTED GRANTS AND SCHOLARSHIPS 
 

DPST Scholar.  1986-2001.  The Development and Promotion of Science and Technology 
Talents Project Scholarship (Scholarship from Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Ministry of Education, 
and Ministry of University Affairs). 

Various grants and scholarships, from Thailand Research Fund, Thai Health Promotion 
Foundation, Health Systems Research Institute, World Wildlife Fund, Yale Center for 
International and Areas Studies, The Development and Promotion of Science and 
Technology Talents Project, British Council and British Airways (through London 
International Youth Science Fortnight), and North American Association for 
Environmental Education 
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SELECTED SERVICES 

 
Program Committee and Curriculum Committee, Contemplative Education Center, Mahidol 

University 
National Committee on Provincial Environmental Education Centers, Ministry of Science and 

Technology 
Subcommittee on Tropical Resource and Biodiversity, National Human Rights Commission 
Academic Advisory Committee for the Establishment of Ministry of Natural Resources and 

Environment 
Reviewer, Thai Health Promotion Foundation 
Reviewer, Thailand Research Fund 
Reviewer, Biodiversity Research and Training (BRT) 
Reviewer, Institute for the Promotion of Science and Technology Teaching 
Coordinator, Inter-university Doctoral Program on Biodiversity, Ministry of University Affairs 
International Commissioner, North American Association for Environmental Education 
 

SELECTED AWARD 
 
Outstanding Research of the Year (2004) for Project Local Science,  
 Thailand Research Fund 
 

SELECTED WEBSITE 
JitarsaBank.com 
happinessisthailand.com 
palangpandin.com 
pingwab.blogspot.com 

SELECTED FACEBOOK PAGE 
ธนาคารจิตอาสา และจิตอาสาพลังแผ่นดิน  facebook.com/JitarsaBank 
ความสุขประเทศไทย  facebook.com/happinessisthailand 
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คุณบุษบา เจนมธุกร 
วิทยากร 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2541 London School of Economics and Political Science (LSE), University  

of London 
   ปริญญาโท M.Sc. Information Systems Development 
 พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย (AIG) รองประธานฝ่ายบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
 พ.ศ. 2542 – 2546 บริษัทโนเกีย ประเทศไทย จ ากัด (NOKIA) ผู้จัดการค่าตอบแทนและ 

สวัสดิการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 พ.ศ. 2534 – 2542  บริษัทคูเวต ปิโตรเลียม ประเทศไทย จ ากัด (Q8) 
    พ.ศ. 2542 ผู้เชี่ยวชาญด้านสนับสนุนการตลาด ฝ่ายค้าปลีก 
    พ.ศ. 2537 – 2540 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคและส านักงาน  

    สถานีบริการน  ามัน Q8 
    พ.ศ. 2534 – 2537 ผู้ช่วยเลขานุการประสานงานฝ่ายค้าปลีก 
 พ.ศ. 2532 – 2534  บริษัท ธีรชัยสตีลคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
    เลขานุการรองประธานกรรมการ 
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ทันตแพทย์หญิงกัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์  

วิทยากร 
 
ประวัติการศึกษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบการณ์การท างาน 

- Head of dental department,Weerawatyothin Fort,hospital 
- Opal & Maxillofacial Resident 
- CEO Ooca – Telemedica Co.,Ltd  

 
รายการและเชิญพูด  

1. สัมภาษณ์รายการ Investment Minutes “นาทีลงทุน” ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD 
หมายเลข 30  

2. Investible OTEC APAC Winner - Thailand Pitch Competition (China)  
3. ป๋วย Talk  
4.  BCCT Multi-Chambers Panel - Investment Trends in Tech-Startups  
5. เชิญเป็นวิทยากร งานสัมมนาทางการตลาด CMMU (Mahidol University, Vibhavadi)  
6. Taping Thai Program: Nee Phan Din (หนี้แผ่นดิน)  
7. Events for startups by SCB SME team and Digital Ventures  
8. รายการคิดบวก  
9. Thailand Internationalization Forum  
10. [OOCA] สัมภาษณ์รายการสุขหยุดโรค  
11. International Opendata Day  
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12. PMAC: Learning from the AIDS response, Accelerating UHC Through Health Tech, 
A supplement to Best Buys to “leave no on behind”  

13. TEDxCharoenkrung  
14. Grand Opening Innovation Playground  
15. [TV] รายการเพื่อนคู่คิด  
16. TGIA HealthTech Forum  
17. รายการมองโลกมองเรา  
18. Health talk Fm102Happy&Healthy  
19. Asean Disruptive Business Model  
20. ผู้หญิงถึงผู้หญิง ถ่ายทอดสด At ช่อง3  
21. นิตยสาร Business Plus ทา scoop เรื่อง Healthcare disruption และ health tech 

overview  
22. See you at the Thailand Smart Content Roadshow 2017  
23. Business Meeting Asia2017 in Bangkok  
24. สัมภาษณ์สดกับ fm 0.5 อสมท  
25. ถ่ายปก Startupthailandmagazine  
26. โครงการ Thailand ICT Awards 2017 (TICTA 2017 ประเภท Health & Wellbeing  
27. ให้สัมภาษณ์ รามาชาแนล  
28. บันทึกเทปสัมภาษณ์ผู้บริหาร ช่วง Business Innivation รายการ New@ ช่อง Money 

Channel  
29. "What Works For Women at Work: The Series" ทาง Youtube  
30. Ku Young Digital Talent: Digital Era Career  
 

รางวัล  
ปี 2018 BBC World 100 Women  
ปี 2017 รางวัล World Summit Award ส าหรับแอพพลิเคชั่น Ooca  
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คุณพิริยาภรณ์  สุวรรณเตมีย ์

วิทยากร 
  
ประวัติการศึกษา 

1991-1995 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
1997-2001 ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 

                                                                                                                                                         
ประสบการณ์ท างาน    

1. พยาบาลวิชาชีพ ประจ าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภาวดี 2 
2. VIP service coordinator โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ 
3. หัวหน้าศูนย์สุขภาพ Vital life   โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์ 
4. อาจารย์พิเศษหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
5. ผู้จัดการแผนก ศูนย์เด็กพิเศษและศูนย์วัยรุ่น 
6. ผู้จัดการแผนกอาวุโส ศูนย์เด็กพิเศษและศูนย์วัยรุ่น 
                             

ประสบการณ์พิเศษ 
 SV the best 
 Child life by SMCH 
 BDMS core value trainer 
 Operating committee : SMCH 
 Proactive Risk  
 14 Functional JCI : COP PFE HPH 
 Team building 
 VIP Service 
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 Playground Auditor 
วิทยากร 

 การพัฒนาศักยภาพเด็กตามระดับพัฒนาการ 
 การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก 
 การป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและการปฐมพยาบาล 
 การประเมินความเสี่ยงทางการพยาบาล 
 กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการบริการทางการพยาบาล 
 การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการรับรองคุณภาพ 
 Interpersonal conflict and effective communication 
 Using storytelling to improve communication 
 Team building 
 Excellence service behavior 
 Communication with Patient and Family 

 
รางวัลที่ได้รับ 

1. พยาบาลดีเด่น 2005 
2. ไดัรับการตีพิมพ์ผลงานเขียนเรื่อง คนพิเศษ โดย สสส 
3. ได้รับเกียรติบัตร จากผลงานน้ าทะเลของหนูกับเม็ดทรายของแม่ ในงาน Quality day 
4. ได้รับรางวัลผลการสอบยอดเยี่ยมอันดับ 1 ใน Mini MBA in Healthcare for HOD 

 
ผลงานวิจัย 

2001 บทบาทบิดามารดาต่อการปรับตัวของวัยรุ่น (วิทยานิพนธ์) 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ 

ผู้ด าเนินรายการ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ ระดับ 9    
สถานที่ท างาน      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บรรจุเข้ารับราชการ   15 กรกฎาคม 2539  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความเชี่ยวชาญ สาขาจิตวิทยา 
แรงจูงใจ      การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการท างานการวิจัยทางจิตวิทยา 
บุคลิกภาพและการปรับตัว   การคิดเชิงบวก 
การจัดการอารมณ์ (EQ)     
 

การตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)  
วารสารต่างประเทศ  
 Sitsira-at, S. (2019). “Risk Management in Family Cohesion.” Journal of Risk 

Management  and Insurance. บทความได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร เดือนมิถุนายน 2562 
(สถานะบทความอยู่ ระหว่างรอการตีพิมพ์เผยแพร่) 
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 Sitsira-at, S. (2018). “A Study of Psychosocial Factors Related to Preserving Thai 
Traditions  of Undergraduate Students.” International Journal of Engineering & Technology. 
Vol.7,  No.4.38 : 1314-1318. Prasittisrisakul, P., Sitsira-at, S. & Piasai, P. (2017). “Adversity 
Quotient Practice and Handwriting Scores in First Grade Students.” The Educational Review, 
USA, 1 (3) : 54-60.   

วารสารไทย  
 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ ไพรัตน์ จุ่นเกตุ นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ และวิษณุ แพทย์คดี. (มกราคม-

เมษายน 2562). “ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกในนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู.” วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. 13 (1) : 157-264.   

 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-เมษายน 2560). “การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมนิยมไทยในนักศึกษา” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 5 (1) : 28-40.    

 กนิษฐา จันทรคณา และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-มิถุนายน 2560). “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย
และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์). 9 (17) : 1-13.  

 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559). "ความผูกพันต่อครอบครัว และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร" Journal of HR intelligence. 11(2) : 1-10.   

 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-มิถุนายน 2559). “การศึกษาความผูกพันต่อครอบครัวของ
นักเรียนเตรียมทหาร” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 4 (1) : 1-17.    

 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558). “ปัญหาและการแก้ปัญหาการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย” วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 5 (2) : 72-81.    

 ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). “การศึกษาปัจจัยจิตลักษณ์ท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต.   4 (2) : 7-17.   

 ทัศนันท์ มีภักดิ์สม และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-มิถุนายน 2557). “การศึกษาปัจจัยทาง
จิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยทารกของบิดาที่มารับบริการในโรงพยาบาล”  วารสาร
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 4 (1) : 38-47. 

     
การเป็นวิทยากร   
 - EQ & AQ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
 - ก าลังอ านาจทางสังคมจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นต้น 
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อาจารย์ ดร.สุพัทธ  แสนแจ่มใส 

ผู้ด าเนินรายการ 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
ปร.ด. สังคมศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 

 
ความเชี่ยวชาญ 
  ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจและพฤติกรรม  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา           
จิตวิทยาสุขภาพ การให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา จิตวิทยาเชิงบวก 
 
ต าแหน่งหน้าที่  

- กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์ มศว (พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน) 

- กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า คณะ
มนุษยศาสตร์ มศว (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน) 

- กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                               
(พ.ศ.2560-2562) 

- อนุกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
(พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน) 
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ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Supat Sanjamsai, Darunee Phukao. (2018). Flow experience in computer game playing among 
Thai  
        university students. The Kasetsart Journal of Social Science, 39(2).  
มลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2561). การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น   
        มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม, 10(2): 36-55. 
แพรวดาว เตียวฑเศรษฐ์, สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2561). การพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบ 
        อาหารที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในเด็กก่อนวัยเรียน. การประชุมวิชาการและการน าเสนอ 
        ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจ าปี 2561, 6 กรกฎาคม 2561, กรุงเทพฯ: ประเทศไทย 
Supat Sanjamsai. (2017). Computer game playing behavior: Bio-psycho-social perspective. 
Journal of   
        Mental Health of Thailand, 25(3): 203-210. 
รชต ถนอมกิตติ, สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2560). โปรแกรมการเต้นแอโรบิกเพ่ือพัฒนาสมาธิในเด็กก่อนวัยเรียน.     
        วารสารวชิาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 11(2). 
ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์, สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2560). ทฤษฎีความเพลิน: การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาและ 
        วัฒนธรรม. วารสารมนษุยศาสตร์ปริทรรศน์, 39(2): 28-37. 
วิธัญญา วัณโณ, สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2559). การศึกษาการรับรู้พัฒนาการในการเรียนรู้ ปัจจัยความส าเร็จและ 
        ปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์,  
        38(1). 
Supat Sanjamsai. (2007). The Development of the Thai Mental Health Questionnaire 
Computerized Version.  
        Journal of Clinical Psychology, 38(1).  
 
2. งานวิจัย (แล้วเสร็จ) 
-  ปัจจัยเชิงชีวจิตสังคมและจิตวิญญาณของอาการเกร็ง หายใจเร็วและอาการคล้ายเป็นลม ของผู้เข้าร่วมพิธ 
      บายศรีสู่ขวญัสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ปีพ.ศ. 2552 (ผู้ร่วมวิจัย) 
-   การวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว ปีพ.ศ. 2553 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 
3. งานวิจัย (อยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัย) 
-  ชาญ รัตนะพิสิฐ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) การประเมินและการเสริมสร้างพฤฒพลังโดยสื่อการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ส าหรับบุคคลในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมวิจัย)ได้รับเงินสนับสนุนจากเงิน
รายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
-   สุพัทธ แสนแจ่มใส. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) ประสบการณ์ความเพลินในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัย. 
ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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3.  การน าเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
     Suput Sanjamsai. (2015). Psychometric properties of the flow experience in game 
computer players questionnaire. iHOPE 2015 International Hokkaido Forum-Organizational 
Behavior, Psychology, and Education, Hokkaido, Japan. 
 

      ประสบการณ์ในการสอนรายวิชา (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จต101 จิตวิทยาเบื้องต้น 
จต102 ชีวจิตวิทยา 
จต105 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา 
จต334 จิตวิทยาอปกติ 
จต336 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
จต421 พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
จต484 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็กและ

เยาวชน 
จต485 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
จต481 สัมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา 
จต491 ประสบการณ์ในหน่วยงาน 
จต581  สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 
จต681 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพ

ทางการศึกษา 
จต691 การศึกษาอิสระ 
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ก ำหนดกำรและรำยชื่อผลงำนวิจัยที่น ำเสนอแบบวำจำ 
 
ห้อง A จิตวิทยำพัฒนำกำร จิตวิทยำกำรเรียนรู้ และกำรศึกษำ 
 

เวลำ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงำนวิจัย สังกัด 

14.31-14.40 สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ 

การพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยา
การบริการส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

14.41-14.50 

พงศ์ธร แสงวิภาค 
สุนทร แม้นสงวน 
ผกามาศ รัตนบุษย์ 
และสหชัย ชัชวาลย ์

วิถีชีวิตของนักมวย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

14.51-15.00 วัชรินทร์ อินทร์นุ่ม 

การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยใช้

โปรแกรมการสนับสนุนอิสระด้วย
ตนเอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.01-15.10 

เฉลิมขวัญ สิงห์วี 
ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 
พลอยวไล ทองรักษ์ 

สุปาณี สนธิรัตน 
บัวทอง สว่างโสภากุล 

การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อ
ของนิสิตปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.11-15.20 

ธนัสนันท์ วิชัยดิษฐ ์
ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ 

รัก ชุณหกาญจน์ 
พลอยวไล ทองรักษ์ 

ปองกมล สุรัตน์ 

หนังตะลุง : อิทธิพลต่อพัฒนาการ
มนุษย์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.21-15.30 
จันทิมา คเชนทร์ชาติ 

ชาญ รัตนะพิสิฐ 

เจตคต ิอิทธิบาท 4 และแรงสนับสนุน
ทางสังคมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานภายหลังการเกษียณอายุงาน
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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เวลำ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงำนวิจัย สังกัด 

15.31-15.40 
อุทาน นาคสิงห์  

ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 

ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบ
บูรณาการสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาตน
ด้านจิตอาสา ของนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

15.41-15.50 

กุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน 
พลอยวไล ทองรักษ์ 

ปองกมล สุรัตน์ 
รัก ชุณหกาญจน์ 

ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ 
วิริยาภรณ์ อุดมระติ 

     การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านลับแลง อ าเภอ

สอง จังหวัดแพร่ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.51-16.00 

ธนัชชา งามเลิศชัย 
กุลกัญญา วีระธ ารงกุล 

ตรรกวรรธน์ ศุกรวิจักขณ์ 
ปีย์นฎา รักษ์ไพเศษ  
ชัชวาล เทียมถนอม  

ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล 

อิทธิพลของผลลัพธ์ที่มีต่อการเลือก 
ใส่ใจข้อมูลย้อนกลับ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
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ห้อง B จิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ 
 

เวลำ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงำนวิจัย สังกัด 

14.31-14.40 ชญานุช ศรีจันทร์ 

บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของ
ความยืดหยุ่นทางจิตใจ ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการ
ถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวล

ทางสังคมในนิสิตนักศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.41-14.50 บุญจิรา ชลธารนที 

      The Development of the 
Thai Version of the Screen for 

Child Anxiety Related Disorders 
(SCARED) (Child Version) for 

Community-based Early 
Adolescents : An Initial Study 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.51-15.00 

ธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี 
พุธิตา ทองอินทร์ 

มีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ 
มงคล ตันสรานุวัฒน์ 
ศรีสุนันท์ เงางาม 

อุสุภางค์ โคตรชาลี 
ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 

สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 

     ผลของโปรแกรมบูรณาการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรีมี

ครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.01-15.10 
ปณดา เหล่าธนถาวร 

ณัฐสุดา เต้พันธ์ 

     ประสบการณ์ทางจิตใจในการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.11-15.20 
กฤตพล รังสิยานนท์  
สมบุญ จารุเกษมทวี 

การพัฒนามาตรวัดความม่ันหมาย
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.21-15.30 
อธิวัฒน์ ยิ่งสูง 

สมบุญ จารุเกษมทวี 

การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
มาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อ

ตนเอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.31-15.40 
ไพศาล แย้มวงษ์  

ศภัสสร ทรงลักษณ์ 

การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้
ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อสุข

ภาวะทางจิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ห้อง C จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร 
 

เวลำ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงำนวิจัย สังกัด 

14.31-14.40 
จิดาภา ดวงทิพย์ 
ภาสกร เตวิชพงศ์ 

     ปัจจัยพยากรณ์ความผาสุกทาง
จิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14.41-14.50 
สาโรช บริบูรณ ์

จุฑามาศ เสถียรพันธ์ 
บุญโรม สุวรรณพาห ุ

     ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ
ในสถานที่ท างานกับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนนทบุรี 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

14.51-15.00 

ขวัญจิรา พันธ์ภักดี 
ชวิศา แพไธสง 

ชานิภา เอกทรงเกียรติ 
ณทิพรดา เต็งเจริญ 
ณิชารีย์ เขียนเอ่ียม 
ปิยาภรณ์ หินแก้ว 
มณีทัศน์ จาดป้อม 
ยุพารัตน์ อุ่นใจ 
ศิวกร สิทธิชัยพร 

     อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยา 
ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิต

ครอบครัว การรับรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อ
ความผาสุกทางใจ: กรณีศึกษา

พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.01-15.10 

พรเทพ จันทรกมล 
มนฤด ีช่วงฉ่ า 

 ธิปฏพณร์ ยิ้มประเสริฐ 
เพลินพรรณ โชติพงษ์ 
ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างานของข้าราชการครู

กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

15.11-15.20 
ชัยชนก ธีระแนว 
อิสระ บุญญะฤทธิ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน:บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ
ของความไว้วางใจในผู้น าและการ
เสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.21-15.30 
สมรรถพงศ์ ขจรมณี 

และ นฤมล เพ็ชรทิพย์ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน

บริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ห้อง D จิตวิทยำชุมชนและจิตวิทยำคลินิก 
 

เวลำ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย สังกัด 

14.31-14.40 
วันนิวัต เต็งสุวรรณ 
ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 

การเปรียบเทียบความสุขในการ
ท างานของบุคลากรส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

14.41-14.50 

ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์  
กันย์ธนัญ สุชิน  

ทิพวรรณ เมืองใจ 
จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ 
ต้องรัก จิตรบรรเทา 

     การท างานอาสาสมัครของแกน
น าชุมชนเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย: 
กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

14.51-15.00 
เนตรนภา ธูปหอม 

ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้
ชีวิต การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะ 

และพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
ประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

15.01-15.10 

ปพิชญา ศรีสมบัณฑิต 
ปภัสวรรณ อนันนับ 

พิรชัช วงษ์สนธ ิ
รัฐนันท์ วงค์กองแก้ว 

วริษฐา บุญจันทร์ 
สิริธร นทีธร 

การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การสนับสนุนทางสังคมและ

ความสุขของหัวหน้าครัวเรือนใน
ชุมชนหนึ่ง จังหวัดนครนายก 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.11-15.20 

พนมพร พุ่มจันทร์  
อรพิน สถิรมน  

เอ้ืออนุช ถนอมวงษ์  
สุพิน พรพิพัฒนกุล 

ความสุขและชีวิตการท างานของ
นักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วย

จิตเวชผู้สูงอายุ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.21-15.30 
สุทธิดา ลิ้มพิทักษ์ชัย 
ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต 

ทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อเหยื่อเพศ
ชายภายใต้ของความรุนแรงในคู่ครอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15.31-15.40 

กฤตย์ณรงค์ เพชรเนียม 
ณัฐฐา งานภคมงคล 

เบญจรัตน์ โภชนจันทร ์
วิทิตา ไทยานันท์ 
อนันตพร เสนา 

โมนิล เตชะวชิรกุล 

การเปรียบเทียบรูปแบบของสารเชิง
ป้องกันที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ     

ในภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังการ
รับชมโฆษณา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เวลำ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย สังกัด 

15.41-15.50 

วราพรรณ สมก ้าพ้ี  
ธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี  

ปิยวรรณ ใจดี  
พุธิตา ทองอินทร์  

มีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ  
สุทธิตา ปางทิพย์อ าไพ 
อุสุภางค์ โคตรชาลี  
งามลมัย ผิวเหลือง 
นรุตม์ พรประสิทธิ์ 
ส าเนียง เพชรจอม 

การมีส่วนร่วมในชุมชน การสนับสนุน
ทางสังคม และความผูกพันต่อชุมชน
ของหัวหน้าครัวเรือนชุมชนหนึ่งใน 

จังหวัดนครนายก 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.51-16.00 

ธันวา ภูผาทรงธรรม 
ศรัณยวิชญ์ ชิณวงษ์ 

อธิติยา อินโพธิ์ 
ชัชวาล เทียมถนอม 

ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล 

การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่มีอิทธิพล
ต่อค่านิยมเชิงวัตถุ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รำยชื่อผลงำนวิจัยที่น ำเสนอแบบโปสเตอร ์
 

บอร์ด
หมำยเลข 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงำนวิจัย สังกัด 

1 ประสาร ศรีพงษ์เพลิด 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning วิชาจิตวิทยา

ส าหรับครู ที่มีต่อคุณลักษณะครูที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

2 อรุช ปทุมเทวาภิบาล 
ท านายการใช้กระบอกน้ าใน

มหาวิทยาลัยโดยทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ปารีญา ราพา 

  การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ส าหรับ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

4 กรวิกา สุวรรณกูล 
     การพัฒนาการให้การปรึกษาของ

นักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

5 
พชรภร ประจงจัด 
วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ 

ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางเพ่ือลด

ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของ
นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

6 
พิมพิกา ตันสุวรรณ 

ณัฐสุดา เต้พันธ์ 

การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่น
บ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางสังคมในเด็กวัยเรียน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 

ปฤษฎี ตรีพงศ์ไพศาล  
สุชาดา เจริญสุข  

ฐานิดา ชุณหกมลรักษ์  
ธนัชชา แซ่แต ้

กฤติกา ซ่วนพัฒน์  
และบุรชัย อัศวทวีบุญ 

อิทธิพลของรูปแบบการถอยหลังต่อ
ความจ าขณะท างาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บอร์ด
หมำยเลข 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงำนวิจัย สังกัด 

8 

กรกมล ฉายแก้ว 
ปาลีรัฐ สมศรีม ี

กาญจนา ทาแว่น 
เหมวดี โภคสวัสดิ ์
โมนิล เตชะวชิรกุล 

     อิทธิพลของรูปแบบการน าเสนอ
โฆษณาแบบ pop-up และ banner 
ในสื่อวิดีโอออนไลน์ที่มีต่อการจดจ า

ตราสินค้าและความชื่นชอบตราสินค้า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9 

มนศิร ิพรพฤฒิพันธุ์ 
พรสวรรค์ ศิริจ าปา 
กมลนัทธ์ จิรารัตน์ 

มาลิสา การประกอบ 
จารุวรรณ สกุลคู 

     อิทธิพลของความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาเว็บไซต์และแบนเนอร์

โฆษณาท่ีมีต่อการจ าและทัศนคติ
เกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10 

อารยา ตาบัน 
มัทนียา บุดดีวงศ์ 
กันติรา หงสกุล 

กัลยกร พัฒนมาศ 
ทิชาพร ค าพิภาค 

ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต 

รูปแบบของการรีวิวที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 11 

อัจจิมา ขวัญทอง 
ธนพล จันทรพร 
ศิริมา จิมรัมย์ 
จุฑามาศ มีสา 

ศุภาพิชญ์ เสียงหวาน 
ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ 

ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับวิธี
เผชิญความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

12 

อริศรา กอร่ม  
ปณิดา คติการ  

เทียนพร มณีขาว  
เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล 

อิทธิพลของสีและอารมณ์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมกล้าเสี่ยงโดยใช้ Balloon 

Analogue Risk Task 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 

วิชญ์ภาส แก้วมณี 
ธิติ ตั้งจันทร์แสงศรี 

เกล้าเกตุกาญจน์ ประจันตวนิช 
สิริกร ลิขิตสัมพันธ์ 
จาตุพงศ์ ผสมทรัพย์ 

และฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 

ผลของโปรแกรมพัฒนาการประเมิน
แก่นแท้ของตนเองของนักศึกษา

ปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อผลงานวิจัย 

ที่น าเสนอแบบวาจา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้อง A 

(โรงละครเลก็) 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ 

และการศึกษา 



48 

 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

Teaching and Learning Development Study of Service Psychology for Undergraduate 
Students at Dusit Thani College, Bangkok 

ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ 
Dr.Smithirak Jantarak 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู้จิตวิทยาการบริการใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 2) พัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงการวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed 
Methods Research : Qualitative and Quantitative Research Approach Design) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
ด าเนินการวิจัย 4  ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอน
วิชาจิตวิทยาการบริการและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยา
การบริการ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง
รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ซึ่งใช้การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง  คือ 1) ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ประจ าวิชาจิตวิทยาการบริการ จ านวน 13 คน 
และ 2) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้แก่นักศึกษารายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต วิทยาลัยดุสิตธานี 
จ านวน 80  คน  เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย
เชิงพรรณนา  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติทดสอบที  

ผลการวิจัย  พบว่า   
1. ผลการศึกษาแนวทางการสอนจิตวิทยาการบริการในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า  การสอน

วิชาจิตวิทยาการบริการควรมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการจิตวิทยา มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม และสามารถน า
ความรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการบริการ และพบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนจิตวิทยาการบริการ มีจ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่  1) ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยา  2) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรม วิธีการสอน 
และรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ และ 3) ปัจจัยโครงสร้างทางการศึกษาที่ก าหนดให้มีการสอนรายวิชา
จิตวิทยาการบริการ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ระดับปริญญาตรี (มคอ.1) 

2.  รูปแบบการสอนนี้ว่า “Service Mind’ DTC Model”  ที่มีองค์ประกอบส าคัญ จ านวน 6 
องค์ประกอบ มีวิธีการใช้โดยการศึกษา 1) หลักการสอน 2) วัตถุประสงค์การสอน 3) วิธีการสอน 4) 
ขั้นตอนการสอน  5) สื่อและกิจกรรมการสอน 6) การประเมินผลการสอน ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
สอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ที่พัฒนาขึ้นในชั้นเรียนกับนักศึกษา จากการท าแบบ

                                                                                                 . 

1อาจารย์ประจ า วิทยาลยัดุสิตธาน ี
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ประเมินผลผู้เรียน พบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการสอนมีความรู้จิตวิทยาการบริการหลังเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : จิตวิทยาการบริการ,รูปแบบการสอน 
 
Abstract 
  The purposes of the research were to 1) to evaluate and analyze the knowledge 
process of service psychology in the public and private universities in Thailand and 2) to 
develop teaching and learning of Service Psychology for Undergraduate Students at Dusit 
Thani College, Bangkok by using mixed methods research : qualitative and quantitative 
research approach design and experimental research. This research comprised four steps as 
follows: 1) Documentary research, expert and service psychology lecturer interview and 
participant observation, 2) Development of service psychology instructional model 3) Test of 
the Service Psychology instructional model 4) Improvement of the service psychology 
instructional model. Key informants were divided into two groups by purposive sampling 
namely 13 service psychology experts and service psychology lecturers, and the 
experimental group and control group were 80 students studying psychology for quality of 
life subjects at Dusit Thani College. The research was conducted 3 hours per week for 3 
three weeks. The research instruments included in-depth interview, memorandum of 
participant observation form, memorandum of focus group discussion form, and evaluation 
form of learners. Data were analyzed by using descriptive statistics, mean, standard 
deviation, percentages and t-test. 
  The results of this research found that: 
  1. Teaching and Learning Study of Service Psychology should be integrated into the 
teaching model and focus on psychology theory and psychology principle including the 
study of self-understanding, understanding others, understanding society, and application of 
Service Psychology in Services Industry. It found three factors affecting the success of 
teaching and learning of Service Psychology teaching, which were: 1) factors in the lecturer 
who teaches teaching and learning – knowledge and experience of Service Psychology 2) 
factors in teaching and learning - activities, teaching method and integration of the teaching 
model and 3) factors in the Service Psychology course in the Thai Qualification Framework 
for Higher Education (TQF : HEd)   
  The instructional model for the Service Psychology at Dusit Thani College that was 
researched and developed is called “Service Mind’ DTC Model” and has 6 important 
elements: 1) principles 2) objectives 3) teaching method 4) steps of instruction 5) media and 
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activity and 6) evaluation. The model was tested and developed in the classroom with 
students at Dusit Thani College. The evaluation of the students revealed that the 
experimental group obtained more knowledge from the Service Psychology after studying 
higher the control group it at a statistical significance at level of .01 and, overall, and 
students were highly satisfied with the Service Psychology instructional model at Dusit Thani 
College. 

 

Keywords : Service Psychology, Instructional Model 
 
บทน า 

การบริการเป็นหัวใจของงานอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จึงเกิดกลุ่มวิชาจิตวิทยา
ในอุตสาหกรรมการบริการ (Psychology In Hospitality Industry) เป็นศาสตร์ประยุกต์อีกแขนงหนึ่งที่
น่าสนใจที่มีขอบข่ายกว้างขวาง เช่น องค์กรและการท างานในอุตสาหกรรมการบริการ มนุษยสัมพันธ์ การ
สื่อสารการตลาด การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าและผู้ตาม การเจรจาต่อรอง จิตวิทยาการขาย จิตวิทยา
การบริการ พฤติกรรมลูกค้า บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น (สมิต สัชฌุกร, 
2550)   

จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) เป็นศาสตร์การประยุกต์ระหว่างวิชาจิตวิทยา และ
ความรู้ในการบริการมาประยุกต์ใช้รวมกันในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการที่
เน้นการบริการเป็นหลัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สปา กิจการท่องเที่ยว ร้านอาหารและภัตตาคาร  งาน
มหกรรม งานโชว์ การแสดงและการจัดการประชุม การประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ การสื่อสาร
การตลาด แผนกบริการลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากการบริการที่ดี จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการ
บริการ เพ่ือท าให้เราเข้าใจลูกค้าและสามารถจัดบริการที่ดีเกิดความประทับใจกับลูกค้า อันจะส่งผลต่อ
ความมั่นคงของหน่วยงานให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานในสายงานการบริการทุกระดับ ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทุกคนด้วย  จิตวิทยาการบริการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การมีความรู้ทางจิตวิทยาจะ
ท าให้เราเข้าใจลูกค้าที่มาใช้บริการมากขึ้น จะดูแลต้อนรับลูกค้าอย่างไร จะพูดติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
อย่างไร ซึ่งจะท าให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้าเกิดความประทับใจมากที่สุด   (สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ และกัลย์ธี
รา สุขก่ า, 2557)  จากความส าคัญของวิชาจิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) เป็นศาสตร์ที่
ส าคัญส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้าน อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวจน
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวได้ท าการ
บรรจุวิชาจิตวิทยาการบริการอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะหรือหมวดวิชาเอก มีเพียงส่วนน้อยที่บรรจุในหมวด
วิชาเลือกเสรี  ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต หมวดวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ส านักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ที่มีหัวข้อจิตวิทยาการบริการในบทเรียนมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร” เพ่ือประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู้จิตวิทยาการบริการ
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย  และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในโลกปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับจิตวิทยาการ
บริการในอุตสาหกรรมบริการที่มีการแข่งขันสูงยิ่ง โดยใช้ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนของ
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ทิศนา แขมมณี  (2555) ที่ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามลักษณะ
ของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเจตนารมย์ของรูปแบบ ออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย การเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาด้านทักษะพิสัย การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ  และการเรียนการสอน
ที่เน้นการบูรณาการ เป็นทฤษฎีหลักในการศึกษาวิจัย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู้จิตวิทยาการบริการในสถาบันอุดมศึกษาไทย  

2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  

 
วิธีการ 
 การพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิต
ธานีเป็นการวิจัยประเภทวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research : Qualitative and 
Quantitative Research Approach Design) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที1่  การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร, การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ โดยมีข้อค าถามในการสัมภาษณ์หลักจ านวน 2 ข้อ ได้แก่    
           1. การสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญา
ตรี มีความส าคัญหรือไม่ ?  อย่างไร ?  
           2. วิธีการสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ ในระดับ
ปริญญาตรี ควรสอนอย่างไร ?   

ขั้นที่ 2  การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มผู้สอนวิชาจิตวิทยาการ
บริการเพ่ือยกร่างรูปแบบการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

ขั้นที่ 3  การวิจัยเชิงทดลองโดยการน ารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการในรายวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป วิทยาลัยดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร ไปทดลองใช้ในชั้นเรียนในรายวิชาจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มควบคุมที่ใช้การ
สอนแบบปกติเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้แบบแผนการทดลอง The Two - Groups Pretest–Posttest 
Design  ของรัตนะ บัวสนธ์ (2553)  

ขั้นที่ 4 การสรุปประเมินผลและพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการในรายวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป วิทยาลัยดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสัง เกตแบบมีส่ วนร่ วมใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการบริการ 
จ านวน 13 คน/สถาบัน  พบผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. การประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู้จิตวิทยาการบริการในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 1.1. จากการศึกษาการสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียน

การสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 13 สถาบัน พบว่า เกือบทุกสถาบันการศึกษาจะมีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการ จ านวน 3 หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ตาม
การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม พ.ศ. 2553 หรือ มคอ.1  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ก าหนดให้หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว
และสาขาการโรงแรม มีกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิม
หัวข้อ เนื้อหาสาระ รายวิชา และจ านวนหน่วยกิต ตามวัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของหลักสูตร ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรี  

1.2 แนวทางการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน  
สถาบันอุดมศึกษาไทยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการบริการ และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม กับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการบริการ จ านวน 13 คน  พบว่า 
แนวทางการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการสอนแบบบูรณาการ 
(Integration)  2) กลุ่มการสอนทฤษฎี หลักการจิตวิทยาสู่จิตวิทยาการบริการ สอดคล้องกับรูปแบบการ
สอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  3) กลุ่มการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ สอดคล้อง
กับรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho - Motor Domain)  และ 4) กลุ่มการสอน
แบบการคิดเชิงวิพากษ์ สอดคล้องกับรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ (Process 
Skills) และพบปัจจัยที่มีผลต่อการสอนจิตวิทยาการบริการในสถาบันอุดมศึกษาไทย มีลักษณะร่วมกันคือ 
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน และการก าหนดรายวิชา
จิตวิทยาการบริการในหลักสูตร 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการบริการ เพ่ือยกร่างพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิต
ธานี พบว่า  

     2.1 ปัจจัยที่ส่งผลการการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถถ่ายทอดความรู้จิตวิทยาการบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จิตวิทยาการบริการ และ 3) ปัจจัยโครงสร้างทางการศึกษาที่
ก าหนดให้มีการสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หลักสูตร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ซึ่งพบว่าสถาบันอุดมศึกษา
ไทยส่วนใหญ่มีการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการ แต่บางสถาบันใช้การสอนสอดแทรก
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรแทน 
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     2.2 รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่ม ได้เสนอรูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี มีลักษณะร่วมกันคือ รูปแบบ
การสอนแบบบูรณาการ (Integration) ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอร่างรูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ 
วิทยาลัยดุสิตธานี เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบการสอนเพ่ือน าไปใช้ทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ซึ่งรูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ 
วิทยาลัยดุสิตธานี จะมีความยืดหยุ่นสูงในการน าไปใช้สูง เพราะแต่ละรายวิชามีค าอธิบายรายวิชาและ
เนื้อหาที่แตกต่างกัน แต่โดยหลักการและวัตถุประสงค์การสอนจิตวิทยาการบริการนั้น มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการจิตวิทยา มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
และสามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการบริการ เรียกรูปแบบการสอนนี้
ว่า “Service Mind’ DTC Model”  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
 e = early response ตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
 r = respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ  
 v = voluntariness Manner การให้บริการอย่างสมัครใจเต็มใจท า 
 i = image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและขององค์กร 
 c = courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี  
 e = enthusiasm ความกระตือรือร้นขณะให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวัง 
          M = Make Believe มีความเชื่อในงานบริการ 
           i = insist การยอมรับในงานบริการ 
           n  = necessitate การให้ความส าคัญต่องานบริการ 
           d = devote การอุทิศตนในการบริการ 
           DTC = อัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี “สุขส าเร็จด้วยปัญญา” 
 
“Service Mind’ DTC Model”  หมายถึง รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการส าหรับนักศึกษา

สาขาอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ทีมุ่งเน้นอัตลักษณ์นักศึกษามีความ “สุขส าเร็จด้วยปัญญา” 
ในงานบริการด้วยจิตวิทยาการบริการ ได้แก่ การยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่เรา การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว การแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ การให้บริการอย่างสมัครใจ
เต็มใจท า การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและขององค์กร ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
ความกระตือรือร้นขณะให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวัง มีความเชื่อในงานบริการ การยอมรับในงาน
บริการ การให้ความส าคัญต่องานบริการ และการอุทิศตนในการบริการ เป็นการสอน Service Mind จาก
ภายในจิตใจ (Internal Service Mind) ของผู้ให้บริการสู่การบริการภายนอก (External Service Mind) 
ในงานอุตสาหกรรมการบริการ 
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รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี (Service Mind’ DTC Model) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ผลการศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี การทดลอง
ใช้ รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการไปทดลองใช้ในชั้นเรียนรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต จ านวน 
2 ห้องเรียน  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 80 คน เป็นเวลาจ านวน 3 ครั้ง ๆ  ละ 3 
ชั่วโมง  รวมจ านวนนักศึกษาที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้สมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 80  คน  ท าการ
วิเคราะห์ความรู้จิตวิทยาการบริการ (ในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต) ของผู้เรียนจากการทดสอบ

                                      หลักการ  
      “การสอน Service Mind จากภายในจิตใจ (Internal Service Mind) ของผู้ให้บริการ 

     สู่การบริการภายนอก (External Service Mind) ในงานอุตสาหกรรมการบริการ” 
  
 

    วิธีการสอน 
 จิตวิทยาการบริการ 
การสอนจิตวิทยาการ
บริการมีลักษณะบูรณา
การศาสตร์ ควรมีการ
สอนแบบบูรณาการ
( Integration)  ด้ ว ย
วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายผสมผสาน
กัน 
 

  

      ขั้นตอนการสอน 
     จิตวิทยาการบริการ 
ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุ้น
ผู้ เ รี ย น เ ข้ า สู่ บ ท เ รี ย น 
(Active Learning) 
ขั้นที่ 2 ขั้นการสอนแบบ
บูรณาการ   
(Integrate Learning)  
ขั้นที่ 3 ขั้นการสรปุ
เชื่อมโยง (Link Summary 
Learning) 
 
 
 

 

        วัตถุประสงค์   :  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับทฤษฎีและหลักการจิตวิทยา 
                                 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการบริการ 
 

           การประเมินผลการสอนจิตวิทยาการบริการ 
ประเมินผล 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบวัดความรู้จิตวิทยาการบริการเปรียบเทียบก่อนเรียน  (Pretest) และหลังเรียน  (Posttest)  โดยใช้
แบบวัดความรู้จิตวิทยาการบริการ แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 60 ข้อ (60 คะแนน) และข้อสอบอัตนัย 
จ านวน 1 ข้อ (20 คะแนน) รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 80 คะแนน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test)  เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาจิตวิทยาการบริการที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ตารางแสดงผลความรู้จิตวิทยาการบริการ (ในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต) ของกลุ่มทดลอง
หลังการใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ และกลุ่มควบคุมหลังการสอนแบบปกติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
        การทดสอบ          n       ร้อยละ        X            S.D.              t            Sig 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         กลุ่มทดลอง        40       60.81        48.65         1.26                   
                                                                                        1.98 **      0.00 
         กลุ่มควบคุม        40       47.16        37.73         0.84 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางพบว่า ภายหลังการใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการวิทยาลัยดุสิตธานี  นักศึกษา

มีผลความรู้จิตวิทยาการบริการ (ในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต)  สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .0 1  และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนแบบวัดความรู้จิตวิทยาการบริการหลังการทดสอบ
แบบวัดความรู้จิตวิทยาการบริการ จ านวน 80  คะแนน พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 48.65 และ
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 37.73 คะแนน แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ 
วิทยาลัยดุสิตธานี นักศึกษามีความรู้จิตวิทยาการบริการสูงขึ้นมากกว่าการสอนแบบปกติ   

อภิปรายผล 
จากการน าผลการทดลองการใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาการบริการ จ านวน 5 ท่าน ถอดบทเรียนเพ่ือ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี  ดังนี้  

1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ที่เรียกว่า  
“Service Mind’ DTC Model” ที่มุ่งสอนการสอนแบบบูรณาการ (Integration)  ผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาการบริการ มีความพึงพอใจต่อการน ารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ 
วิทยาลัยดุสิตธานีในระดับมาก  เนื่องจากรูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นในการน าไปใช้จริง 

2. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี   
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาการบริการ เสนอให้วิทยาลัยดุสิตธานีควรพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาการ
บริการ จ านวน 3 หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ตามการประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ .ศ. 
2553 หรือ มคอ.1 จะท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จิตวิทยาการบริการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานอุตสาหกรรมการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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3. การพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
อาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาการบริการ เสนอให้มีการพัฒนารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัย
ดุสิตธานีอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการบริการแบบบูรณาการมีการเผยแพร่และ
กระตุ้นให้ไปวิชาต่าง ๆ มองเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนจิตวิทยาการ
บริการที่เน้นการสอนแบบบูรณาการให้มากขึ้น แต่เนื่องจากการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการ มีลักษณะ
บูรณาการศาสตร์ จึงควรมีการสอนแบบบูรณาการด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกัน  แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการสอน
ในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ เนื้อหาจิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวว่า รูปแบบการสอนที่จะเกิดประโยชน์ต่อครูอาจารย์ส่วน
ใหญ่และมีโอกาสน าไปใช้ได้นั้น มีแก่นส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ ทฤษฎีหรือหลักการของรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และผลที่จะได้จากรูปแบบ  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถ
อกแบบรูปแบบการสอนไปพัฒนาทั้ งทางด้ านพุทธิ พิสั ย  จิ ต พิสั ย  และทั กษะพิสั ย  รวมทั้ ง
กระบวนการพัฒนาสติปัญญา อยู่ที่จุดเน้นของรูปแบบการสอนนั้น ๆ และยังสอดคล้องกับ วรรณา ศิลป
อาชา (2560) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนสอนวิชาจิตวิทยาการบริการในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดการ
เรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ถูกบังคับในโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีการเรียนการ
สอนวิชาจิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และยังสอดคล้องกับ พิมพ์รวี ทหารแกล้ว (2560)  ที่กล่าวว่า วิชาจิตวิทยา
ในอุตสาหกรรมบริการมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนสอนด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ จึงบังคับไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นการวางพ้ืนฐานงานบริการให้นักศึกษาเกิดการรับรู้และเรียนรู้ตั้งแต่
เริ่มเข้ามาเรียน วิธีการสอน จะจัดในลักษณะ Active Learning กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นอย่าง
สม่ าเสมอ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายแบบบูรณาการ เช่น การใช้กิจกรรมผสมเกม ภาพยนตร์ 
สถานการณ์จริง กรณีศึกษาจริง การศึกษาปัญหา  นอกจากนั้นยังสอดคล้อง ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2553) 
ได้ชี้แนะในส่วนการสร้างบัณฑิตว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องสอนเพ่ือพัฒนาคนให้มีลักษณะบูรณาการ คือ 
รวมคุณลักษณะทั้งสามในตัวบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีการผสมผสาน 
ประสานสัมพันธ์สอดคล้องส่งผลเกื้อกูลต่อกันไปด้วยดีทั้งระบบ  ก่อให้เกิดสันติภาพต่อสังคมโดยรวม  
และการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการยังมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้  และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ในระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2551) ได้ให้
ความส าคัญต่อบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  การท างาน และใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระ  วิธีการ  
และรูปแบบการสอนจิตวิทยาการบริการจึงเป็นเป็นวิชาแบบบูรณาการ (Integration)  แก่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการสอนมีจ านวนมาก ซึ่งแต่ละ 

แนวคิดและทฤษฎีจะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากวิชาจิตวิทยาการบริการใช้วิธีการแบบบูรณาการ 
(Integration)  ฉะนั้น การน าแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการสอนไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปจึงต้องใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเนื้อหาของรายวิชา และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ  

2. จากผลการวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานีควรเปิดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาการบริการ 
ในหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 หรือ มคอ.1 ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาการบริการ 
(Service Psychology) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจิตวิทยาการบริการและรูปแบบการสอน

จิตวิทยาบริการในรายวิชาจิตวิทยาการบริการของหลักสูตรสาขานวัตกรรมการบริการในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี 

2. ควรมีการประเมินผลการเรียนจิตวิทยาการบริการด้วยการวัดผลจากการปฏิบัติการงานบริการ 
เพ่ือให้สามารถวัดผลทักษะจิตวิทยาการบริการตามรูปแบบการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยรวบรวมวิธีการสอน และสื่อการสอนจิตวิทยาการบริการของวิทยาลัยดุสิต
ธานี เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จิตวิทยาการบริการในรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหมวดวิชาเลือกเสรีของสถาบัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหมายและท าความเข้าใจในประสบการณ์การด าเนิน

ชีวิตสังคมของนักมวย โดยใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบอิงจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ใน
การชกมวยไทยตามเวทีต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และพักอาศัยอยู่
ในค่ายมวย หรือบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับค่ายมวย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักมวย ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการมาชกมวยนั้นมาจากปัญหา
ส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ตัวนักมวยเองนั้นมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกันไป นอกจากนี้การใช้ชีวิตของนักมวยยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบ และความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่ง
ส่งผลให้นักมวยสามารถยอมรับกับวิถีชีวิตความเป็นจริงของตัวเองได้ 

 

ค ำส ำคัญ วิถีชีวิต, นักมวย 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the perception of meaning and 
understanding the social life experiences of boxers. Data were collected from key 
informant selection of wide range of boxers who live in boxing camps or places nearby 
the boxing camps and have more than ten-year experience of Muay Thai fights in 
Bangkok and other provinces. Research tools included in-depth interview and behavioral 
observation of boxer lifestyle. The findings of the study indicated that the reasons the 
informants became boxers because of both personal and family problems as well as 
economic and social issues. These all reasons affected the way of life of the boxers. 
Further than this, the boxer lifestyle also reflected responsibility and self reflection, 
which they were able to accept the way of life of boxers. 
 

Keyword Way of life, Boxer 
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บทน ำ 
ศิลปะมวยไทยนั้นได้ถือก าเนิดขึ้นมาเมื่อใดนั้น หรือสมัยใดนั้น ไม่สามารถที่จะตอบได้แน่ชัดแต่ได้เข้า

มามีบทบาทส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไทยในอดีตไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้านสังคม หรือ
บทบาททางด้านความเป็นเอกราชของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นศิลปะประจ าชาติที่
ได้มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเรื่อยมา และท าให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเองได้เกิดการซึม
ซับรับรู้ถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิม อุ่นทอง (2547) 
ที่ได้กล่าวว่า มวยไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการเล่น การแสดง และเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกัน
ตัว เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นผลผลิตของพฤติกรรม รวมทั้งทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และ
ความรู้ต่าง ๆ ที่ชาวไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเป็นมวยไทยนั้น
มิได้ก าหนดเจาะจงลงไปว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อสู้กันของนักมวยทั้งสองฝ่ายที่ใช้อวัยวะในร่างกายไม่
ว่าจะเป็น หมัด เท้า เข่า ศอกเข้าประลองกันเท่านั้น แต่ยังคงปรากฏสิ่งที่ เห็นเป็นรูปธรรมอีกทั้งมี
กระบวนการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมา อย่างเช่น การไหว้ครูมวยไทย 
ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ลูกหลานไทย และชาวโลกได้
ประจักษ์ 
 ศิลปะมวยไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะชาวไทยในประเทศเท่านั้น ซึ่ง
ชาวต่างชาติก็ยังให้ความสนใจ จนท าให้ก้าวเข้ามาเป็นกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว ท าให้มวยไทยเป็นที่รู้จักใน
ประเทศต่าง ๆ ทวีปต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติกีฬามวย (2542) ที่ได้กล่าวว่า เหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และเป็นวัฒนธรรม
ประจ าชาติที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งการแข่งขันมวยไทย
ได้กลายเป็นกีฬามวยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลการ
แข่งขันมวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยให้มีมาตรฐาน ดังนั้นสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือควบคุมกิจการ
ดังกล่าวและเพ่ือจัดให้มีสวัสดิการแก่นักมวยและบุคคลในวงการมวยที่เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

การตรากฎหมายกีฬามวยซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายกีฬามวยฉบับแรกของประเทศไทย  คือ 
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ที่มีรายละเอียดของกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น ในรายละเอียดได้มีการกล่าวถึงบุคคลในวงการกีฬามวยและผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่วาจะเป็น นักมวย นายสนามมวย ผู้จัดการนักมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย หัวหน้าค่ายมวย 
ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนนั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ทั้งสิ้น โดย
เฉพาะตัวของนักมวยเองซึ่งในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ก็ได้มีการกล่าวถึงนิยามความหมาย
ของนักมวย โดยกล่าวว่านักมวย หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬามวย (พระราชบัญญัติกีฬามวย, 2542) 
ซ่ึงจากความหมายดังกล่าว รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายจะเห็นได้ว่าถือได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะ
ให้ความคุ้มครองความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะจาก
การศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นที่ปรากฏนักมวยส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสได้รับ
การศึกษาที่ดี เพราะครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงน ามาซึ่งการชกมวยเพ่ือหารายได้เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว ชีวิตการชกมวยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเริ่มชกมวยตั้งแต่ในวัยเด็กอายุ 7-8 ขวบ 
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และถ้ายิ่งชกมวยชนะในแต่ละครั้งก็จะได้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้นักมวยหลาย ๆ คนละเลยที่จะคิดในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ตนเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในความหมายการ
ใช้ชีวิตของนักมวยและประสบการณ์ในการด ารงชีวิตของนักมวย กิจวัตรในแต่ละวันของการใช้ชีวิตในค่าย
มวย หรือในที่พักอาศัยส่วนตัว ซึ่งผ่านการเล่าเรื่องราวของนักมวยที่สะท้อนให้เห็นว่านักมวยเองก็เป็น
บุคคลคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในสังคม อีกทั้งมีศักดิ์และสิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทุกคนในสังคม 
เพียงแต่มีรูปแบบของการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน โดยมีสภาวะของในเรื่องข้อจ ากัดต่าง ๆ ของนักมวยที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่จะต้องเผชิญ ตลอดจนสามารถน าข้อมูลที่ได้รับ
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับนักมวยต่อไปในอนาคต 
 
วิธีกำรวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิ จัยมีเกณฑ์การเลือกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญแบบอิง

จุดมุ่งหมาย โดยได้ก าหนดนิยามให้ความหมายว่านักมวย หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์ในการชกมวย
ไทยตามเวทีต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และพักอาศัยอยู่ในค่ายมวย 
หรือบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับค่ายมวย เพ่ือที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวการด าเนินชีวิตของนักมวยได้อย่าง
ละเอียดในการประกอบกิจวัตรประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของ การปรับตัว การหารายได้เพ่ือ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และรวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านแนวความคิดและความรู้สึกของ
นักมวย 
 
ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(ชื่อมวยไทย) 

เพศ อำยุ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ใน
กำรชกมวยไทย 

1. สมิงเดช ชาย 23 รับจ้างทั่วไป (ม.3) ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

11 ปี 

2. เพชรมงคล ชาย 25 ค้าขาย (ม.3) ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

13 ปี 

3. ดาราเอก ชาย 23 ขับมอเตอร์ไซด์
รับจ้าง 

(ม.6) ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

12 ปี 
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ตำรำงท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (ต่อ) 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(ชื่อมวยไทย) 

เพศ อำยุ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ใน
กำรชกมวยไทย 

4. รุ่งศักดิ์เล็ก ชาย 24 ค้าขาย (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

13 ปี 

5. มงคลเพชร ชาย 19 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพประจ า 

ก าลังศึกษา
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

11 ปี 

6. หาญพิทักษ์ ชาย 20 พนักงานส่ง
เอกสาร 

(ม.6) ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

12 ปี 

7. ศักดิ์ณรงค์ ชาย 18 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพประจ า 

ก าลังศึกษา 
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

11 ปี 

8. ชมพูน้อย หญิง 21 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพประจ า 

ก าลังศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

12 ปี 

9. น้องอร หญิง 20 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพประจ า 

ก าลังศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

11 ปี 

  
 กำรปกป้องสิทธิผู้ร่วมวิจัย 

การปกป้องสิทธิของผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มต้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ขออนุญาต
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 คน ในการบันทึกเทปเสียงและการจดบันทึกข้อมูลประเด็นที่ส าคัญจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล โดยได้ท าการอธิบายถึงสิทธิในการตอบค าถามตามความต้องการของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งหากประเด็นใดไม่
ต้องการที่จะตอบค าถามก็สามารถกระท าได้ นอกจากนั้นการน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้แต่เพียงชื่อ
ตอนชกมวยไทยของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่ได้ระบุถึงชื่อค่ายมวยแต่อย่างใด เพ่ือเป็นการปกปิดตัวตนของ
ผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนผู้วิจัยได้ขออนุญาตและได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลในการน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ไปใช้ในการวิจัย ในลักษณะของการอ้างอิงค าพูดของผู้ให้ข้อมูลในการน าเสนอผลของการวิจัย อีก
ทั้งจะไม่มีการน าเทปบันทึกเสียงนี้ไปเผยแพร่ในที่ใด และหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยเอกสารและเทป
บันทึกเสียงผู้วิจัยจะได้ด าเนินการท าลายทิ้ง 

 
เครื่องมือ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของนักมวยถูกสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก และ
เป็นชุดข้อค าถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่ได้ช่วย
พิจารณาความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของข้อค าถาม โดยมีประเด็นที่มีความส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ การสร้างสัมพันธภาพการสนทนา ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล (เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว) การให้
คุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตนักมวย ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตนักมวย การเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิต
นักมวยและการด ารงชีพในแต่ละวัน ตัวอย่างแนวค าถามที่ใช้ในงานวิจัย เช่น มีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ
ของชีวิตที่ท าให้ต้องมาเป็นนักมวย การด ารงชีวิตในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้าง ความยากล าบากในการปรับตัว
กับชีวิตที่ต้องต่อยมวยคืออะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการใช้ชีวิตนักมวย และการใช้ชีวิตแบบนักมวยมี
ความหมายอย่างไรกับตัวเรา เป็นต้น โดยระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนาเพ่ือการสอบถามข้อมูล
พร้อมกับตั้งค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่ได้ค้นพบจากการสัมภาษณ์  
นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักมวยในพ้ืนที่ที่ศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังน้ าเสียง ค าพูด และพฤติกรรมท่าทางตลอดระหว่างการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตาม
ประสบการณ์รับรู้ของผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น รวมทั้งการจดบันทึกข้อมูลส าคัญที่ค้นพบในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเครื่องมือดังกล่าวนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าถูกสร้างขึ้นจาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก จึงมีความครอบคลุมทุกประเด็นในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการทราบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบที่มีความถูกต้องชัดเจน  
 
ผลกำรวิจัย 

วิถีชีวิตของนักมวยที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจากการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้พบว่า ความหมายและ
ประสบการณ์การด าเนินชีวิตในสังคมของนักมวยนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ท าให้นักมวยต้องหันเห
ชีวิตมาต่อยมวย ซึ่งการด ารงชีพให้อยู่ได้ด้วยตนเองนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือที่จะให้สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการณ์ของการเป็นนักมวย โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมหมำยคุณค่ำของกำรใช้ชีวิตนักมวยในสังคม 
     1.1 กำรให้ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตนักมวย การใช้ชีวิตนักมวยของนักมวยแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ตามการรับรู้ของตนเอง ตัวของนักมวยบางคนมองว่าการต่อยมวยเป็นสิ่งที่ท าให้ตนเองมี
ชีวิตที่ดีข้ึน มีความสุข เพราะได้ทั้งเงินรางวัล และชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้โดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ …“ผมต่อยมวยมาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ 
เท่าท่ีจ าความได้นะ เป็นสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กก็สนุกและรู้สึกว่ามีความสุขดีอาจจะเป็นเพราะว่าชอบด้วยก็
ได ้ทุกวันนี้ก็ยังต่อยอยู่ ทุกครั้งที่ต่อยเสร็จก็จะได้เงินค่าตัวมากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ผลว่าชนะหรือแพ้ ถ้า
ชนะบ่อย ๆ ขึ้นก็จะมีชื่อเสียงตามมา พร้อมกับจะมีรายการต่อยบ่อยขึ้นด้วยเช่นกัน เงินที่ได้มาจากการชก
มวยก็จะน ามาใช้จ่ายส่วนตัว ส่งให้กับทางบ้านที่ต่าง ๆ จังหวัด และเก็บออมไว้ก้อนหนึ่ง”…สมิงเดช 
(2561) 
  แต่ในขณะที่นักมวยบางคนมีมุมมองที่แตกต่างกันไป เพราะมองว่าจะเรียนหนังสือเพ่ือให้ตัวเองมี
ความรู้ พร้อมกับต่อยมวยไปด้วย และหากวันหนึ่งเมื่อตัวเองเลิกชกมวยไปแล้ว จะน าคุณวุฒิที่ได้เรียนมา
นั้นไปสมัครงานเพ่ือจะได้มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ …“เรียนไม่เก่งคะ 
แต่อยากมีความรู้บ้าง จึงไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเปิด ว่างจากการชกมวย หรือซ้อมมวยก็จะหาเวลา
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อ่านหนังสือเองแล้วก็ไปสอบ ตั้งใจว่าวันข้างหน้าอายุมาก ๆ คงต่อยมวยไม่ไหวแล้ว จะเอาวุฒิ ป. ตรี ไป
สมัครงานที่โรงงานแถวบ้านคะ จะได้มีอาชีพคะ”…ชมพูน้อย (2561) 
     1.2 ควำมรู้สึกภำยในจิตใจเม่ือเป็นนักมวย ความรู้สึกของนักมวยนั้นไม่ต้องการให้ใครมาดู
ถูก หรือต้องการความเห็นอกเห็นใจ ความสงสารจากผู้ใด เพราะไม่อยากให้ใครมองว่าตนเองนั้นเป็นคนน่า
สงสาร ไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นตัวของนักมวยเองมีความความ
ภูมิใจ เชื่อมั่นว่าตัวของเขาเองนั้นมีแรงกายและพละก าลังที่พอที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยไม่เป็นภาระของสังคม เพียงแค่ต้องการให้คนในสังคมยอมรับ และเห็นว่าการชกมวยนั้นเป็นกีฬาที่มี
กฎ กติกาการแข่งขันควบคุม เพราะบางคนไม่เข้าใจมักจะมองว่าเป็นความรุนแรง หรือเป็นการท าร้าย
ร่างกายมนุษย์ด้วยกันเอง ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ … “จริง ๆ แล้วโดยปกติผมก็ใช้ชีวิตธรรมดา
โดยทั่วไปเหมือนกันกับคนอ่ืน ๆ เขานะครับ ไม่อยากให้ใครมองว่าคนที่ชกมวยจะต้องเป็นคนที่น่าสงสาร
นะครับ เพราะเชื่อว่านักมวยทุกคนไม่อยากให้เป็นภาระคนอ่ืน แล้วถึงแม้บางคนอาจจะมองว่าการชกมวย
เป็นกีฬาที่มีอันตรายต่อร่างกาย แต่ผมคิดว่าผมมีร่างกายที่แข็งแรง และฝึกซ้อมดี จึงไม่กลัวความเจ็บปวด 
อีกทั้งผมมองว่าการชกมวยไทยของผมเป็นการท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพราะถือเป็นการเผยแพร่
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยเราให้ต่างชาติได้รู้จัก”…หาญพิทักษ ์(2561) 
 
 2. ประสบกำรณ์กำรด ำเนินชวิีตในสังคมของนักมวย 
     2.1 หลำกหลำยปัญหำที่น ำเข้ำสู่เส้นทำงชีวิตนักมวย บุคคลที่ต้องมาใช้ชีวิตนักมวยก็จะมี
สาเหตุหรือหลากหลายปัจจัยที่มีความเก่ียวข้อง เช่น การศึกษาที่ไม่สูง การว่างงานของผู้น าครอบครัว การ
ขาดเสาหลักในครอบครัว ฐานะทางครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัว การหย่าร้างในครอบครัว และ
ปัญหาทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งหมดนีล้้วนเป็นสาเหตุที่ผู้วิจัยได้ค้นพบจากการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า
เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและสังคมซึ่งส่วนมากมักจะพบในสังคมไทย  และมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายเกิดขึ้นตามมา ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์
ต่อไปนี้ … “ฐานะทางบ้านครับ นี่คือสาเหตุหลักที่ผมมาชกมวย ตอนนั้นพ่อกับแม่มีอาชีพรับจ้างทั่ว ๆ ไป 
รายได้ไม่มากนัก ประกอบกับที่บ้านมีลูกกันหลายคน ผมเองคนที่ 4 พ่อผม เลยพาผมไปฝึกมวยกับเพ่ือนที่
รู้จักกันตอนอายุ 7 ขวบ หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ขึ้นต่อยในงานวัดประจ าปี ได้ค่าตัวครั้งแรก 150 บาทครับ 
หลังจากนั้นก็ได้ต่อยเรื่อยมาจนปัจจุบัน”…มงคลเพชร (2561) 
     2.2 ชีวิตในแต่ละวันของนักมวย ถ้าใครมีโปรแกรมการชก ก่อน 3 สัปดาห์ในแต่ละวันต้องท า
การฝึกซ้อมมวยที่ค่ายมวยในตอนเช้า โดยตื่นนอนตั้งแต่ 05.00 น. กว่าจะฝึกซ้อมเสร็จก็ประมาณ 08.00 
น. หลังจากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพ บ้างก็ไปเรียนหนังสือ ตอนเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 
น. ทุกคนก็จะกลับมาฝึกซ้อมมวยกันอีกครั้งจนถึงเวลา 19.00 น. แล้วจึงพักผ่อนตามอัธยาศัย จะมีบางคน
หลังจากฝึกซ้อมช่วงเย็นเสร็จแล้วก็จะไปประกอบอาชีพของตนเองต่ออีก เช่น ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือ
ค้าขาย ส่วนกรณีถ้าใครไม่มีโปรแกรมการขึ้นชกก็ไม่ต้องฝึกซ้อมในตอนเช้า จะฝึกซ้อมเฉพาะช่วงเย็น
เท่านั้น ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ … “ชีวิตในแต่ละวัน ก็ซ้อมมวยทั้งเช้า ทั้งเย็น อย่างเช้าก็ต้อง
ตื่นตั้งแต่ตี 5 กว่าจะซ้อมเสร็จ 8 โมงเช้า ต่อจากนั้นผมก็ไปช่วยทางบ้านค้าขายผลไม้ที่ตลาดสด รายได้ไม่
แน่นอน บางวันช่วงเทศกาลก็ขายได้ดี แต่บางวันคนเงียบนั่งขายไปหลับไปก็มี เพ่ือนนักมวยบางคนก็ไปขับ
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง บางคนก าลังเรียนอยู่ก็ไปเรียนหนังสือ แต่ตอนเย็นทุกคนก็จะกลับมาที่ค่ายมวยเพ่ือ
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ซ้อมในช่วงเย็นโดยเริ่มซ้อมตั้งแต่ 4 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม ซ้อมมวยเสร็จบางทีผมก็ยังกลับไปนั่งขายของที่
ตลาดต่อครับ เพราะคนจะมาช่วงเย็น ๆ ค่ า ๆ ยังพอที่จะขายได้ เพ่ือนนักมวยคนอ่ืนก็ไปขับมอเตอร์ไซด์
รับจ้างต่อก็มี ส่วนนักมวยในค่ายคนใดที่ไม่มีโปรแกรมชกก็ดีหน่อยคือซ้อมแต่เฉพาะช่วงเย็นอย่างเดียว”…
เพชรมงคล (2561) 
  2.2.1 กำรได้มำของรำยได้ รายได้ของนักมวยแต่ละคนที่ได้มาจากการชกในแต่ละครั้ง
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟอร์มการชก ผลการแข่งขัน และนอกจากนั้นทางผู้จัดการแข่งขันถือว่าเป็นมวย
ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงพอที่จะเป็นที่รู้จักของผู้ชมและแฟนมวยมากนัก ค่าตัวจึงอยู่ที่ประมาณ 15,000 - 
20,000 บาท/ครั้ง และรายได้จากเงินเดิมพันแต่เป็นจ านวนที่ไม่แน่นอน โดยใน 1 เดือนจะมีโปรแกรมการ
ชก 1 ครั้ง โดยจะตระเวนขึ้นชกตามเวทีมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เช่น สนามมวย
เวทีราชด าเนิน สนามมวยเวทีลุมพินี สนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อย และสนามมวยเวที  7 สี เป็นต้น 
แต่เงินที่ได้มาจากการชกมวยในแต่ละครั้งส่วนมากจะส่งให้กับทางครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด จะมีที่เหลือ
เก็บไว้ใช้เองบ้างแต่ก็ไม่มากนัก จึงท าให้ต้องไปหาอาชีพอ่ืน ๆ เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ นอกจากนี้บางคนที่
ก าลังศึกษาอยู่ก็เก็บเงินบางส่วนไว้ใช้เกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษา ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ … 
“ขึ้นชกแต่ละครั้งตอนนี้ผมจะได้เงินค่าตัว 15,000 - 20,000 บาท ไม่นับเงินเดิมพันเพราะเดิมพันแต่ละ
ครั้งไม่แน่นอนครับ ถ้าชกชนะบ่อย ๆ หัวหน้าค่ายบอกว่าจะค่อย ๆ เพ่ิมค่าตัวให้ครับ ผมเป็นมวยเพ่ิงเข้า
มาชกในกรุงเทพฯ ใหม่ ๆ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนดู ต้องเร่งท าฟอร์ม เงินที่ได้มาส่วนใหญ่จะส่งให้ทาง
บ้านที่ต่างจังหวัด มีเก็บไว้ใช้เองบ้าง และก็ใช้ตอนไปเรียนหนังสือ เห็นนักมวยรุ่นพ่ีที่อยู่ในค่ายเดียวกัน ก็
ไปหารายได้เสริมอ่ืน ๆ ที่พอจะได้เงินมาบ้าง เช่น รับจ้างเข็นรถเข็นในตลาด หรือส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้าน
ครับ”…ศักดิ์ณรงค์ (2561) 
  2.2.2 ที่พักอำศัย ที่พักอาศัยของนักมวยเจ้าของค่ายมวยจะอนุญาตให้นักมวยในสังกัด
ทุกคนอาศัยกินอยู่หลับนอนที่ค่ายมวย เนื่องจากทุกคนมีภูมิล าเนาบ้านเกิดอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งที่พักก็จะ
เป็นในลักษณะห้องพักนอนรวมกัน ยกเว้นนักมวยหญิง มีทั้งหมดประมาณ 10 - 15 คน มีพัดลมตั้งโต๊ะ 3 
ตัวใช้ร่วมกันทั้งหมด มีห้องน้ าพร้อมห้องอาบน้ าใช้รวมกัน ค่าน้ าและค่าไฟในแต่ละเดือนจะไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะหัวหน้าค่ายมวยจะออกให้ แต่ทุก ๆ คนจะทราบว่าต้องช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้มาก
ที่สุดเพราะไม่อยากให้เป็นภาระของหัวหน้าค่ายมวย ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ … “เวลานอนเรา
จะนอนรวมกันทุกคน แต่ผู้หญิงจะแยกไปอีกห้องหนึ่ง อาจจะร้อนหรือนอนเบียดกันบ้างเพราะไม่ใช่ห้อง
แอร์ มีแต่พัดลมเป่า และห้องก็ไม่ได้กว้างอะไรแต่ก็ต้องอดทนครับ เข้ามาจากต่างจังหวัดไม่รู้จักใคร ไม่มี
บ้านพักในกรุงเทพฯ ดีที่ไม่เสียค่าน้ าค่าไฟ เจ้าของค่ายเขาจ่ายให้ แต่ทุกคนก็เกรงใจเลยต้องช่วยกันใช้
อย่างประหยัด” …รุ่งศกัดิ์เล็ก (2561) 
  2.2.3 ควำมกังวลของนักมวย สิ่งที่นักมวยกังวลมากไม่ใช่ความเจ็บปวดบนเวทีแต่เป็น
ผลแพ้ชนะ และการลดน้ าหนักตัว เนื่องจากว่าผลของการแพ้ชนะนั้นจะไปมีผลต่อรายได้ที่ตัวนักมวยเอง
จะได้รับจากการชกมวย ต้องเข้าใจว่าการชกมวยนั้นถ้าชนะติดต่อกันหรือชนะบ่อยครั้งขึ้น แฟนมวยหรือ
ผู้ชมมวยประทับใจในฟอร์มการชกก็จะน ามาซึ่งชื่อเสียงมีคู่ชกอยากที่จะมาชกด้วยมากขึ้น ท าให้โปรโม
เตอร์ผู้จัดเองก็ต้องการที่จะจัดให้ชก ค่าตัวก็จะเพ่ิมขึ้นน ามาซึ่งรายได้ที่จะได้รับมากขึ้นด้วยซึ่งนี้คือสิ่งที่
นักมวยทุกคนใฝ่ฝัน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าชกแพ้มากกว่าชนะค่าตัวก็จะไม่เพ่ิม หรือถ้าโชคร้ายอาจจะถูก
ลดค่าตัวด้วยซ้ าไป โปรโมเตอร์ผู้จัดเองก็ไม่อยากจัดให้เราชกท าให้ตัวเราเองต้องขาดรายได้ มีรายได้ไม่
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ต่อเนื่อง หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ … “ไม่อยากแพ้บ่อยครับ เพราะถ้า
แพ้บ่อย ๆ ก็ไม่มีคนจัดให้ชก ท าให้รายได้หาย นี่ผมชกครั้งที่แล้วก็เพ่ิงแพ้มา ครั้งต่อไปมีคิวขึ้นชกต้อง
เต็มที่ครับ ยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ มีเพ่ือนนักมวยด้วยกันมาจากต่างจังหวัดพร้อมผมเลย ฝีมือดีต่อยชนะ
บ่อย ตอนนี้ค่าตัวเขาแซงผมไปแล้ว” …ดาราเอก (2561)  

ส่วนเรื่องการลดน้ าหนักตัว เนื่องจากในการชกมวยนั้นมีการจ าแนกรุ่นน้ าหนักตัวในการชกที่ใช้ใน
การแข่งขัน นักมวยทุกคนจึงต้องมีการควบคุมน้ าหนักตัวของตัวเองเพ่ือให้อยู่ในพิกัดรุ่นที่ตนเองจะชก ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอดอาหาร หรือการบริโภคอาหารในปริมาณที่จ ากัด เพราะต้องอดอาหารเพ่ือ
ลดน้ าหนักตัว หรือเว้นจากการรับประทานอาหารในบางมื้อ บางครั้งต้องลดน้ าหนักตัวมากไปจนไม่มีแรง
ในการขึ้นชก ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ … “หิวมากคะ อยากกินแต่ก็กินไม่ได้ กลัวน้ าหนักตัวขึ้น
เดี๋ยวไม่ได้ชก บางครั้งคู่ชกในรุ่นน้ าหนักเดียวกันไม่มี ก็ต้องลดน้ าหนักเพ่ือลงไปชกรุ่นอ่ืนที่มีคู่ชก พอขึ้นชก
ยกแรก ๆ พอจะมีแรง แต่พอยกท้าย ๆ ไม่มีแรงเลยคะ ยกขาเตะแทบจะไม่ข้ึนอยู่แล้ว” …น้องอร (2561) 

 

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

1. ควำมหมำยคุณค่ำของกำรใช้ชีวิตนักมวยในสังคม  
    1.1 กำรให้ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตนักมวย จะเห็นได้ว่า การให้ความหมายของการ

ใช้ชีวิตนักมวยของแต่ละคนนั้นก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปบางคนมองว่า การใช้ชีวิตชกมวยเพ่ือแลกมา
ซึ่งรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และเก็บออม โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน สอดคล้องกับ โพธิ์สวัสดิ์ แสง
สว่าง (2522) ที่กล่าวว่า นักมวยปัจจุบันฝึกเพ่ืออาชีพเพราะต้องการเงินรายได้มาใช้ส าหรับการด ารงชีวิต 
ดังนั้นการชกมวยจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือชัยชนะ และเพ่ือเงินรางวัล ท าให้คุณธรรมด้านต่าง ๆ ลด
น้อยลงไป  
  ในขณะที่บางคนมองไปถึงอนาคตโดยชกมวยไปพร้อมกับเรียนหนังสือเพ่ือหาความรู้ให้
ได้มาซึ่งใบวุฒิบัตรทางการศึกษาเพ่ือจะเอาไปสมัครงานที่มั่นคงในวันข้างหน้าในตอนที่ไม่สามารถชกมวย
ได้แล้ว ซึ่งถือได้ว่าวิถีชีวิตนักมวยในตอนที่เลิกจากการชกมวยไปแล้ว จะเป็นช่วงที่ส าคัญช่วงหนึ่งเพราะ
เมื่อไม่ได้ชกมวยก็ไม่มีรายได้ ถ้าไม่มีอาชีพประจ า เงินเก็บที่มีอยู่ก็จะถูกน ามาใช้จนหมด ท าให้ต้องออกหา
งานอาชีพประจ าท า แต่ส่วนมากความรู้ที่มีไม่สูงมากนัก งานที่ได้ท าจึงได้ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับการ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จึงสะท้อนให้เห็นถึงความล าบากในบั้นปลายชีวิตที่จะต้องประสบ 
     1.2 ควำมรู้สึกภำยในจิตใจเม่ือเป็นนักมวย และนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภายในจิตใจของผู้
ที่เป็นนักมวยนั้นจะเห็นได้ว่ามีความมั่นใจในตัวเองคิดเสมอว่าตัวเขานั้นสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยไม่เป็นภาระให้กับใคร อีกทั้งยังมองว่าสิ่งที่เขาได้กระท าคือการชกมวยนั้นเป็นการ
ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาติไทยเพ่ือให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก  ซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งของ
นักมวยก็จะสะท้อนและสามารถบ่งบอกให้เห็นถึงคุณค่าด้านภูมิปัญญาของไทยที่เกิดจากการได้ศึกษา
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ รุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อ ความเลื่อมใส และความศรัทธาที่
ยึดถือสืบปฏิบัติ ผู้ถ่ายทอดศิลปะมวยไทยจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานที่ดี ส าหรับ
ทักษะพ้ืนฐานที่ดีนั้น เกิดขึ้นจากการฝึกฝนของแต่ละคน การกระท าซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ และมีทักษะ
เพ่ิมมากขึ้นในท้ายที่สุดนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราพร แก้วศรีงาม (2547) ที่พบว่า หากใจไม่
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รักหรือไม่มีความจ าเป็นจริง ๆ คงไม่มีใครมาเป็นนักมวย ดังนั้นพบว่ามีนักมวยจ านวนมากกว่าครึ่งที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพนักมวยในช่วงแรก เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถทนต่อระบบการฝึกซ้อมอย่างหนักของค่าย
มวยได้ต้องออกจากวงการมวยไป จะเห็นได้ว่านักมวยไทยในอดีตและปัจจุบันกว่าจะประสบความส าเร็จต้อง
ผ่านกระบวนการฝึกมาอย่างโชกโชน จากค่ายมวย จากโรงเรียน และจากส านัก เป็นต้น 
 2. ประสบกำรณ์กำรด ำเนินชวิีตในสังคมของนักมวย 
     2.1 หลำกหลำยปัญหำที่น ำเข้ำสู่เส้นทำงชีวิตนักมวย หลากหลายของปัญหาที่น าคนคนหนึ่ง
เข้าสู่วิถีชีวิตนักมวยนั้นย่อมมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยน ามาสู่เส้นทางการต่อสู้บนเวทีผ้าใบ สอดรับกับ
โครงสร้างทางสังคมไทยเรานั้นที่มักจะมีทัศนคติที่จ าแนกบุคคลตามความสามารถ หรือคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ส่งผลกับการสร้างรายได้อีกทั้งในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามระบอบทุน
นิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องน าพาชีวิตของตนเองไปตามอัตภาพใน
เส้นทางการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ยนต์ ชุ่มจิต 
(2528) ได้กล่าวว่า สังคมส่วนรวม เป็นระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยส่วนหรือระบบต่าง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวและมี
ความสัมพันธ์กัน การเปลี่ยนอาจเกิดหรือเริ่มต้นได้ในทุกส่วนและส่งผลสะท้อนไปยังส่วนอ่ืน สังคมจะต้อง
มีโครงสร้างท าหน้าที่ของสังคม ทุกสังคมจะต้องมีระเบียบ กฎเกณฑ์ให้สมาชิกปฏิบัติตาม สังคมจะต้อง
สร้างสถาบันเพ่ือให้สถาบันท าหน้าที่ส าคัญ ๆ ในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกในสังคม และ
สมาชิกจะต้องท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์เสมอไป 
     2.2 ชีวิตในแต่ละวันของนักมวย ชีวิตในแต่ละวันของนักมวย ถือได้ว่าเป็นการด าเนินชีวิตที่
ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่และต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อการฝึกซ้อมมวยและการประกอบอาชีพ
ที่แต่ละคนท าอยู่เป็นประจ าตามอัตภาพและศักยภาพของตัวเอง โดยภาระหน้าที่ต่าง ๆ นี้จะกระท าควบคู่
กันไปตั้งแต่เช้าจรดค่ า ซึ่งถือเป็นการหารายได้สองทางในคนคนเดียว เพราะถ้าคาดหวังแต่เพียงรายได้ด้าน
เดียวก็คงจะไม่เพียงพอในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว หรือนักมวยบางคนยังไม่สามารถหารายได้ได้
หลายช่องทางเพราะยังอยู่ในช่วงวัยเรียนก็จะเรียนหนังสือควบคู่ไปกับการชกมวยเพ่ือหารายได้เลี้ยงตัวเอง
จากการชกมวยและส่งให้ทางบ้านเป็นครั้งคราวไปเมื่อขึ้นชกเสร็จในแต่ละครั้ง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พัชรินทร์ ยาพิมาย (2542) ได้กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาเป็นนักมวยไทยนั้นต้องการมีรายได้เพ่ือ
การด ารงชีวิต โดยรายได้ของนักมวยนั้น ได้มาจากเงินค่าตัว เงินเดิมพันของผู้ชมกับเจ้าของค่ายมวย และ
เงินจากการชกประทับใจผู้ชม นอกจากนั้นยังมีรางวัลประเภททองค า เครื่องใช้ไฟฟ้า หากนักมวยต้องการ
มีรายได้มากและมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จะต้องชกชนะคู่ต่อสู้บ่อยครั้ง จนได้เป็นแชมป์มวยไทยในรุ่น
ต่างๆ จึงจะท าให้ค่าตัวเพ่ิมมากขึ้นได้ ดังนั้นนักมวยจึงต้องพยายามชกมวยทุกวิถีทาง เพ่ือท าให้ผลการ
แข่งขันชนะ  
  2.2.1 กำรได้มำของรำยได้ การได้มาของรายได้ นักมวยจะได้รายได้จากค่าตัวในการชก 
และรายได้จากการเดิมพัน รายได้จากค่าตัวของนักมวยแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเพราะการที่นักมวย
จะได้ค่าตัวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของนักมวย ฟอร์มการชก และผลการแข่งขันเป็น
ตัวก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัชระ ค าเพ็ง (2537) ที่พบว่า แรงจูงใจที่นักมวยหันมาชกมวย
อาชีพนั้น เพราะต้องการมีรายได้ มีชื่อเสียง และมีเงินรางวัล โดยมีสิ่งล่อใจที่ส าคัญ คือ เงิน ทองค า บ้าน 
ที่ดิน นักมวยจะกระท าทุกวิถีทางที่จะท าให้ผลการแข่งขันชนะ และได้ครองต าแหน่งแชมป์ จะท าให้ค่าตัว
สูงขึ้น 
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  2.2.2 ที่พักอำศัย จากการที่ต้องจากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตต่างถิ่นจึงต้องพักอาศัยที่ค่ายมวย
ที่ตนเองสังกัด แต่ก็สามารถปรับตัวอยู่ได้เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งนักมวยทุกคนที่มาจาก
ต่างจังหวัดก็ใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนด้วยกันทั้งหมดจนน ามาซึ่งความผูกพันที่เกิดขึ้นเสมือนเป็นความผูกพัน
และการได้รับความอบอุ่นจากคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ครองจักร งามมีศรี (2530) ที่ได้
กล่าวว่ามวยไทยเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กยากจนขาดความอบอุ่น ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล  เป็น
นักเลง  เกเร และเป็นโจร รวมทั้งไม่ติดยาเสพติด เพราะเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกซ้อม จึงไม่มีเวลา
ที่จะไปประพฤติตนเกเร 
  2.2.3 ควำมกังวลของนักมวย ผลของการแพ้ชนะบนเวทีถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลทางตรง
ต่อตัวนักมวยเองเพราะนักมวยทุกคนย่อมอยากที่จะชนะคู่ต่อสู้หลาย ๆ ไฟท์ ติดต่อกันเพ่ือหวังผลในเรื่อง
ของค่าตัว และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับตอบแทนกลับมา ซึ่งสอดคล้องกับ ประกิต นาคแก้ว (2561) : 
สัมภาษณ์ ที่ได้กล่าวว่า นักมวยไทยอาชีพนั้นถ้าหากชกได้ประทับใจคนดู ผู้จัด และชกชนะคู่ต่อสู้บ่อยครั้ง 
ไม่ว่าจะน้ าหนักตัวรุ่นใดก็ตามจะมีค่าตัวสูงที่ขึ้นในการชกไฟท์ต่อมาอย่างแน่นอน นอกจากนี้การลด
น้ าหนักตัวของนักมวยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับนักมวยอีกเรื่องหนึ่ง การรับประทาน
อาหารไม่ครบทุกหมู ่หรือไม่ครบมื้อน ามาซึ่งการไม่พร้อมของสมรรถภาพร่างกายโดยรวม เพราะจะเห็นได้
ว่าตัวของนักมวยต้องอดอาหารหรือรับประทานอาหารไม่ครบทุกมื้อในแต่ละวันท าให้มีผลต่อการ
เจริญเติบโต สมรรถภาพ หรือสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังผิดหลักการโภชนาการที่ดี ของนักกีฬา ซึ่ง
สอดคล้องกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันการพลศึกษา (2551) ที่ได้กล่าวว่าตามหลักโภชนาการ
นักกีฬาควรจะรับประทานอาหารอย่างน้อย 3 - 5 มื้อ ในแต่ละวัน และรับประทานอาหารหลักให้ครบ
อย่างน้อย 4 หมู่ โดยควบคุมปริมาณคลอเลสเตอร์รอลด้วยการลดการรับประทานไขมันสัตว์ รับประทาน
คาร์โบไฮเดรตไม่บริสุทธิ์จ านวนมาก ควรดื่มน้ ามาก ๆ และงดของหวาน ไขมัน คลอเลสเตอร์รอล อาหารที่
มีไขมันมาก และเค็มจัด อาหารก่อนการแข่งขันส่วนใหญ่ควรประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตไม่บริสุทธิ์ และ
ควรรับประทานอาหารก่อนการแข่งขัน 2 - 3 ชั่วโมง  
  

ข้อเสนอแนะ 
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ควรร่วมมือกันในการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักมวยไทย เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายที่ส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม เช่น การช่วยเหลือการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การเข้าถึงการศึกษา และการ
เข้าถึงรายได้ ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมมีการบูรณาการเข้าได้กับวิถีชีวิตนักมวยตาม
สภาพความเป็นจริง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลจากการใช้โปรแกรมการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วย
ตนเองที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง  
 มีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design : CRD) โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างมีระบบด้วยวิธีการ
เรียงรหัสนักศึกษา จ านวน 70 คน หลังจากนั้นสุ่มตัวอย่างในการเข้ารับการฝึกด้วยวิธีการจับฉลาก ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง จ านวน 35 คน และกลุ่ม
ควบคุม 35 คน โดยมีเครื่องมือในการวิจัย เป็นโปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง และแบบวัด
ความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาของการวัด
ค่าเฉลี่ยของคะแนนของความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ
วัดซ้ า (one-way repeated measures ANOVA) และสถิติทดสอบทีแบบอิสระ (Independent 
sample t – test) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ภายหลังการฝึกและในระยะติดตามผลของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมการ
ฝึกมีค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาสูงกว่าก่อนการได้รับฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ .05  และ2) ภายหลังการฝึกและในระยะติดตามผลของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ .05   
 
ค าส าคัญ  ความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา, โปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง,  
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Abstract 
 The purpose of this research is to investigate effects of using the in autonomy 
support program on undergraduate student engagement. Participants are first year 
undergraduate students in the second semester of academic year 2018.  
 The method is experimental research : completely randomized design :CRD The 
sample from random sampling 70 sample ,as well as random assignment consist of 
experimental group ,and control group. Research instruments included the autonomy 
support program and a student engagement questionnaire.  
 Data were analyzed by One-way repeated measures ANOVA and Independent 
sample t – test are used to compare mean and standard deviation among the time 
series of student engagement 
 .The results were as follows : 1) Post – test and Follow – up period student 
engagement score of an experimental group was higher than Pre – test score at .05 level 
of significant. 2) The Post – test and Follow – up period student engagement score of an 
experimental group was higher than a control group at .05 level of significant.  
 
Keywords Student engagement, Autonomy support program, 
      Undergraduate students, Undergraduate student engagement   
 
บทน า 

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ตลาดแรงงานนั้นเติบโตเพ่ิมขึ้นท าให้
มหาวิทยาลัยการศึกษานั้นต้องผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ในทางตรงข้ามอัตราการว่างงานและ
การลาออกจากงานที่พุ่งสูงขึ้นถึง 9 หมื่นคนต่อเดือน (กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน, 2561) โดยสาเหตุหลักคือการปรับตัวในที่ท างานของตัวพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร 
ซึ่งแสดงถึงว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยการศึกษาอาจจะยังไม่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของในบริบทการท างาน โดยมหาวิทยาลัยการศึกษานั้นมุ่งเน้นให้ความรู้  แต่ยังขาดการพัฒนา
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอ่ืนท าให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวของบัณฑิตที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันได้เสนอให้มหาวิทยาลัยการศึกษา ผลิตและพัฒนาก าลังคน
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เพ่ือ
สร้างหลักสูตร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการตลาดแรงงาน (มหาวิทยาลัยวิจัยและ
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)  แต่ในวงการธุรกิจความสามารถอย่างเดียวอาจจะไม่
เพียงพอพนักงานต้องมีทักษะอ่ืนๆด้วยเพ่ือน าไปสู่ความยึดมั่นผูกพันที่มีต่อองค์กรและยังช่วยลดอัตราการ
ลาออกของพนักงานได้ (ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี, 2558) ความยึดมั่นผูกพันนั้นมีการศึกษาและท าการวิจัยมา
ตั้งแต่ปี 1980 จนถึง ปัจจุบัน โดยมีนักวิจัยและวิชาการน าไปศึกษาในหลากหลายบริบท ตลอดจนให้นิยาม
ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งนิยมศึกษาในสายสังคมศาสตร์และแวดวง
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ธุรกิจจ านวนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ก็คือความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (Employee 
Engagement) แต่ในบริบทการศึกษา ความยึดมั่นผูกพันนั้นจะอยู่ในบริบทของการเรียนและกิจกรรมของ
ผู้เรียน โดยจะเรียกว่าความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา (Student Engagement )  ความยึดมั่นผูกพันของ
นักศึกษาเป็นค าที่มีความหมายซับซ้อนที่มีรูปแบบต่างกันของผู้เรียน จะแสดงถึงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียนที่ต่างกัน บ้างก็สื่อในรูปแบบแรงจูงใจ, กระบวนการคิด และพฤติกรรม (Parsons 
& Taylor, 2011) ทั้งยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(Carini, Kuh & Klein, 2006)  และน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการเรียน และช่วยท าให้ผู้เรียนไม่
ลาออกกลางคัน (Appleton, Christenson, Kim & Reschly, 2006 ) 
 จากการศึกษางานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในบริบทการของ
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถแบ่งบริบทของความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาได้เป็น 2 บริบท  ได้แก่ 
ความยึดมั่นผูกพันในประเด็นของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน (Schyns & Collani, 2002) และความยึด
มั่นผูกพันที่เกิดจากกิจกรรมนอกชั้นเรียน (Mariano & Vaillant ,2012) และจากการสังเคราะห์
องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา พบ 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ แนวคิดแรกของ Fredericks, 
Bluemenfeld & Paris (2004) ที่น าเสนอองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพัน ในด้านความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม  แนวคิดที่สองของ Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker (2002) น าเสนอ
องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพัน ในด้านความกระตือรือร้น (Vigor) การทุ่มเทอุทิศ (Dedication) และ 
ความจดจ่อใส่ใจ (Absorption) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าทั้งสองแนวคิดนั้นมีลักษณะที่มีความ
คล้ายกันในประเด็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล (Emotional) แต่มีความแตกต่างกันในประเด็น
ที่สนใจในการศึกษา ซึ่งการศึกษา ของ Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker (2002) จะ
เน้นไปที่ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological) และทางอารมณ์มากกว่าพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ในขณะที่การศึกษาของ Fredericks, Bluemenfeld & Paris (2004) 
มุ่งเน้นทั้งลักษณะของการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ทั้งสามด้านของนักศึกษาที่ประกอบเข้าด้วยกัน 
ดังนั้นโมเดลของความยึดมั่นผูกพันของ Fredericks สามารถอธิบายลักษณะของความยึดมั่นผูกพันได้คล
อบคลุมกว่าโมเดลของความยึดมั่นผูกพันของ Schaufeli ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจความยึดมั่น
ผูกพันของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของความยึดมั่นผูกพันเชิงพฤติกรรม ความยึดมั่นผูกพันเชิงการรู้คิด  
และความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ ในบริบทของทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษานั้นควรเป็นการเป็นการเสริมสร้างจากภายในสู่
ภายนอก โดยใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ที่เกิดจากความต้องการที่อยากจะ
ท าด้วยตัวของบุคลคลเอง ซึ่งท าให้คุณลักษณะที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมนั้นมีผลคงอยู่ได้ถาวรและยาวนาน 
(Petersและคณะ,2018) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ของ Jang, Reeve & Deci (2010) พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันและการก าหนดด้วยตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู (Self-
determination) ผลการศึกษาพบว่าความยึดมั่นผูกพันมีระดับความสัมพันธ์สูงที่สุด (ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .75) กับการก าหนดอิสระด้วยตนเอง (Autonomy) จากองค์ประกอบทั้งหมด และ
ความเป็นอิสระซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก าหนดด้วยตนเอง ที่ประกอบด้วย 1)การก าหนดอิสระ
ด้วยตนเอง (Autonomy)  2) ความสามารถ (Competence) และ3) ความสัมพันธ์ (Relatedness) 
ดังนั้นนักศึกษาที่มีความเป็นอิสระมีแนวโมที่จะมีความยึดมั่นผูกพันที่สูง เนื่องจากการก าหนดอิสระด้วย
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ตนเองเป็นการรัยรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยตนเอง เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจ และรับรู้ว่าบุคคล
สามารถควบคุมในสิ่งที่ตนเองเลือกได้โดยปราศการกดดัน (Deci & Ryan, 2002) 

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบเพียงงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการ
ก าหนดด้วยตนเองและความยึดมั่นผูกพัน (Jang, Reeve & Deci, 2010) ซึ่งยังไม่มีการศึกษาเชิงทดลองที่
สนับสนุนผลงานเชิงสหสัมพันธ์ ดังนั้นงานวิจัยขึงสนใจศึกษาว่านักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน อิสระด้วย
ตนเองจะมีความยึดมั่นผูกพัน เพ่ิมข้ึนหรือไม ่

ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาโดยใช้วิธีการสนับสนุน
ความเป็นอิสระด้วยตนเอง (Autonomy Support) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงการได้รับโอกาสในการตัดสินใจ
เลือกด้วยตัวบุคคลเองโดยปราศจากสถานการณ์ที่กดดันและบีบบังคับ (Deci & Ryan, 2002) ตลอดจน
อธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง (Reeve, Jang, Hardre & Omura, 2002) 

โดยผลที่ตามมาจากการสนับสนุนความเป็นอิสระด้วยตนเองจะท าให้นักศึกษารับรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน (Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2008) ทั้งยังเข้าใจเหตุผล
ในการเลือกและเห็นถึงคุณค่าจากการตัดสินของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การริเริ่มทางด้านการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุม 

จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง (Deci & Ryan, 1996, 2002) การ
สนับสนุนทางเลือก และการมีอิสระด้วยตนเอง Reeve, Jang, Carrell,  Barch & Jeon  (2004) 
กระบวนการการสนับสนุนความเป็นอิสระประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ขั้นที่ 2  ขั้นตอนการเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเลือกใช้ภาษาต่อตนเอง ขั้น
ที่ 4 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล และ ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสนับสนุนการตัดสินใจ  ซึ่งงานวิจัย
จะใช้กรอบแนวคิดของการสนับสนุนอิสระในระดับอุดมศึกษาเพ่ือออกแบบโปรแกรมการสนับสนุนอิสระ
ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง
ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา เนื่องจากการที่ผู้เรียนเข้าไปในระดับของอุดมศึกษาเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่ าจะเป็น เนื้อหาและวิชาที่ เรียน ตลอดจนการปรับตัวของผู้ เรี ยน                   
ดังนั้นการที่มีความยึดมั่นผูกพันไม่ว่าจะต่อการเรียนหรือสถาบัน นั้นจะน ามาซึ่งการปรับตัวของนักศึกษา
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีดีและสามารถปรับตัวทางสังคม
ได้ ตลอดจนป้องกันปัญหาของการลาออกกลางคันที่อาจจะเกิดจากการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา
หรือผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ า และเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทั้งการเรียนดี 
กิจกรรมเด่น เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตกลุ่ม
ทดลองระหว่างก่อนเข้าร่วมการฝึก หลังเข้าเข้าร่วมการฝึก และในระยะติดตามผลการฝึก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาในระยะหลังการ
ทดลองระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตกลุ่มที่เข้าร่วมการฝึกกับกลุ่มควบคุม 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลในกลุ่มที่ได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง

มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง  
2.  หลังการทดลองกลุ่มท่ีได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระมีค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของ

นักศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 
วิธีการ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design : CRD โดยเริ่มจากสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจาก
ประชากรและจากนั้นมีจึงสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการ
สนับสนุนอิสระด้วยตนเอง และกลุ่มควบคุม  โดยจะมีการวัดผล 3 ระยะ คือ ก่อนการได้รับการฝึก 
(Pretest)  หลังการการฝึก (Posttest) และระยะติดตามผล (Follow up) การวัดผลก่อนการการฝึก 
ผู้วิจัยให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง และกลุ่มที่ได้รับการ
กระท าอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับโปรแกรมก่อนการฝึก 1 สัปดาห์ จากนั้นหลังการฝึกมีการวัดผล 2 ครั้ง คือ การ
วัดผลหลังการฝึก 1 สัปดาห์ และการวัดผลในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์หลังการฝึก   

ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปี 1 ที่อยู่ในสถานศึกษาใน
การก ากับของรัฐ                                       

กลุ่มตัวอย่าง          
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างมีระบบด้วยวิธีการเรียงรหัสนักศึกษา จ านวน 70 คน และจากนั้นสุ่มตัวอย่างเข้า
กลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน 
ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. โปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง  2. 
แบบวัดความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา      
 โปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง       
 โปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง  เป็นชุดกิจกรรมที่พัฒนามาจากแนวคิดการก าหนด
ด้วยตนเอง (Deci & Ryan, 1996, 2002) การสนับสนุนทางเลือก และการมีอิสระด้วยตนเอง Reeve, 
Jang, Carrell,  Barch & Jeon  (2004) โดยการการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการเสริมสร้างแรงจูงใจ ขั้นที่ 2  ขั้นตอนการเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ขั้นที่ 3 
ขั้นตอนการเลือกใช้ภาษาต่อตนเอง ขั้นที่ 4 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล และ ขั้นที่ 5 ขั้นตอน



75 

 
 

การสนับสนุนการตัดสินใจ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่น าทักษะการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองไปใช้ในบริบทที่
เกิดขึ้นในอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ระยะเวลาของแผน ทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งละ 60 
นาที โดยในทุกแผนจะใช้เทคนิคการฝึกท่ีหลากหลายประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การใช้สถานการณ์จ าลอง 
กรณีตัวอย่าง การอภิปรายและกระบวนการกลุ่มเพ่ือระดมสมอง ตลอดจนสื่อและตัวแบบที่มีความยึดมั่น
ผูกพันในบริบทอุดมศึกษา     

 แบบวัดความยึดม่ันผูกพันของนักศึกษา      
 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ความยึดมั่นผูกพันเชิงการรู้คิด 2) ความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ์ และ 3) ความยึดมั่นผูกพันเชิง
พฤติกรรม ที่ครอบคลุมกับบริบทของการเรียนและการท ากิจกรรมในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต โดยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อยู่ระหว่าง .60 ถึง .80 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r.) อยู่ระหว่าง .55 ถึง .69 
และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (α)  เท่ากับ .864 และมีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โมเดลความ
ยึดมั่นผูกพันของนักศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค -สแควร์ 
(𝜒2) เท่ากับ 6.876 ที่องศาอิสระ(df) เท่ากับ 4 มีค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .014 มีค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ  0.996 ดัชนี Tuker-Lewis Index (TLI) เท่ากับ 0.985 ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.030 และค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.046 
 

ผลการวิจัย         
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตโดยใช้โปรแกรมการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล 4 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาและผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความยึดม่ันผูกพันของนักศึกษาในระยะ
ก่อนการฝึกระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระและกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก ข้ อมู ล เบื้ อ ง ต้ น
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน พบว่า กลุ่มที่ได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง เป็นเพศหญิง
จ านวน 20 คน (ร้อยละ 57.1 ) เพศชายจ านวน 15 คน (ร้อยละ 42.9) และกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 22 คน (ร้อยละ 62.9 ) เพศชายจ านวน 13 คน (ร้อยละ 37.1)  จากการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา พบว่า กลุ่มที่ได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระ
ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดม่ันผูกพันของนักศึกษากลุ่มที่
ได้รับการฝึกในระยะก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-Way Repeated Measures ANOVA) 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา
ของนักเรียนกลุ่มทดลองในระยะก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผล ด้วยสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-Way Repeated Measures ANOVA) ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-Way Repeated 
Measures ANOVA) ด้วย Mauchly’s Test of Sphericity เพ่ือตรวจสอบว่าความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาในการวัดซ้ าทั้ง 3 ระยะเป็น Compound Symmetry  
ซ่ึงหมายถึงมีค่าใกล้เคียง ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-
Way Repeated Measures ANOVA) ด้วย Mauchly’s Test of Sphericity 

Within 
Subjects 
Effect 

Mauchly's 
W 

Approx. 
Chi-

Square 
Df Sig. 

Epsilon 
Greenhou
se-Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

Time .168 58.886 2 .000 .546 .550 .500 
  
 จากตาราง 1 ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่าค่าสถิติ Mauchly's W เป็น .095 และ Sig  
มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่าการประเมินคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการฝึกในระยะ
ก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผล มีความแปรปรวนของคะแนนไม่เป็น  Compound 
Symmetry หรือค่าความแปรปรวนของคะแนนที่ถูกวัดซ้ าทั้ง 3 ครั้งมีค่าแตกต่างกัน จึงต้องใช้วิธีการอ่าน
ค่าแบบ Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt หรือ Lower-bound ชนิดใดชนิดหนึ่งแทนการอ่านค่า
แบบ Sphericity assumed ที่ถูกใช้อ่านค่าเมื่อความแปรปรวนของคะแนนเป็น  Compound 
Symmetry ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้การอ่านค่าแบบ Greenhouse-Geisser รายละเอียดการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการฝึกในระยะ
ก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผลด้วยสถิติ Greenhouse-Geisser แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับ
การฝึกในระยะก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผลด้วยสถิติ Greenhouse-Geisser 

Source SS Df MS F Sig. 
Time Greenhouse-Geisser 7.477 1.092 6.849 83.871 .000 
Error(time) Greenhouse-Geisser 3.031 37.116 .082   
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา
กลุ่มที่ได้รับการฝึก ในระยะก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผล  ด้วยสถิติ Greenhouse-
Geisser พบว่า มีค่า Sig. = .000 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาทั้ง 3 ระยะมี
การเปลี่ยนแปลง และมีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 ช่วงเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่
ยังระบุไม่ได้ว่าแตกต่างกันในช่วงเวลาใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Pairwise 
Comparisons) พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการฝึกมีความแตกต่าง
กันในทุกช่วงเวลา ซึ่งในระยะก่อนฝึกค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาเท่ากับ 3.23 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23  ในระยะหลังการฝึกค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมั่นผูกพันของ
นักศึกษาเท่ากับ 3.85 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และในระยะหลังการฝึกค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาเท่ากับ 3.70และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 แสดงใน
ตารางที่ 3 
 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษากลุ่มทดลองในการทดสอบ
รายคู่ (Pairwise Comparisons) ระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก และระยะติดตามผล 

ระยะ (I) ระยะ (J) MD (I-J) Std. Error Sig. 
หลังการฝึก ก่อนการฝึก .626* .064 .000 

ระยะติดตามผล หลังการฝึก -.475* .057 .000 
ระยะติดตามผล ก่อนการฝึก .152* .017 .000 

 ก่อนการฝึก หลังการฝึก ติดตามผล  
M 3.23    3.85     3.70  
SD 0.23 0.35 0.30  

 *p < .05 
 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดม่ันผูกพันของนักศึกษาของกลุ่มที่ได้รับการฝึก
และกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก ภายหลังได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองและระยะติดตามผลการ
ทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบอิสระ (Independent sample t – test)  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาของของกลุ่มที่ได้รับการฝึก
และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการฝึก ภายหลังการทดลองด้วยสถิติทดสอบทีแบบอิสระ (Independent sample t – 
test) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาของกลุ่มทดลองท้ังโดยรวมและจ าแนกแต่
ละองค์ประกอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  และในระยะ
ติดตามผลการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาในกลุ่มที่ได้รับการฝึกการ
สนับสนุนอิสระด้วยตนเองทั้งโดยรวมและจ าแนกแต่ละองค์ประกอบ สูงกว่าค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก
การสนับสนุนอิสระด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 แสดงดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการคะแนนเฉลี่ยความยึดม่ันผูกพันของนักศึกษาโดยรวมและจ าแนกแต่ละองค์ประกอบ 
ของกลุ่มที่ได้รับการฝึกและกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก ในระยะหลังการเข้าร่วมการฝึกและระยะติดตามผล
การทดลอง 

ความยึดม่ันผูกพัน 
ของนักศึกษา 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม T Sig. 
M SD M SD 

  
ภายหลังได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง 

ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน 3.80 0.37 3.10 0.30 7.008 .000 
ความยึดมั่นผูกพันต่อกิจกรรม 3.75 0.76 3.17 0.34 7.106 .000 

ในระยะติดตามผลการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง 
ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน 3.60 0.32 3.07 0.31 7.010 .000 
ความยึดมั่นผูกพันต่อกิจกรรม 3.55 0.65 3.10 0.32 7.206 .000 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสอนนักศึกษาด้วยโปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง

ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันได้ โดยสามารถอภิปรายผลได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้    
 
ประเด็นที่ 1 โปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง การฝึกสนับสนุนอิสระด้วยตนเองใน

งานวิจัยนี้ช่วยให้โอกาสผู้ที่เข้ารับการฝึกในการเข้าใจถึง ความคิด อารมณ์ และ พฤติกรรม ของตนเองใน
บริบทของการเรียนและการท ากิจกรรมในสถานศึกษาของผู้เข้าร่วม ผ่านกระบวนการสนับสนุนอิสระด้วย
ตนเอง 5 ขั้นตอน โดยการฝึกการสนับสนุนอิสระเชื่อมโยงกับ 3 องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพัน
(Fredericks, Bluemenfeld & Paris, 2004) จึงน่าจะท าให้มีผลต่อคะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนความยึดมั่น
ผูกพันโดยรวมและจ าแนกแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่างในวิจัย โดยโปรแกรมฝึกการสนับสนุนอิสระ
ด้วยตนเองนั้นเริ่มต้นจากการให้ความรู้การสนับสนุนอิสระด้วยตนเองทั้ง 5 ขั้นตอนแก่ผู้เข้ารับการฝึกหลัง
จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึก ฝึกแยกอารมณ์ ความคิด และ พฤติกรรม ตามบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเลือกที่มีมุมมองความเชื่อว่ากิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นจากการไตร่ตรอง
และตัดสินใจกระท าอย่างมีเหตุผล (Scott, 1999) การฝึกสนับสนุนอิสระด้วยตนเองนั้น มีรูปแบบที่
พิจารณาความคิด อารมณ์ และ พฤติกรรมของตัวละครและตนเอง จากนั้นวิเคราะห์ในประเด็นบริบทของ
การเรียนและการท ากิจกรรมในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการให้ผู้เข้าร่วมได้ไตร่ตรอง จากความคิด อารมณ์ 
และ พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น ทั้งของตัวละครและตนเอง จากนั้นวิเคราะห์ถึงการสนับสนุนอิสระด้วยตนเอง 
ของตัวละครและตนเองซึ่งแสดงถึงการตัดสินใจกระท าอย่างมีเหตุผล โดยเป็นไปตามทฤษฎีการเลือกและ
แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลเป็นแหล่งสนับสนุนที่มา อีกทั้งจากการศึกษาของจาก
ภายในตัวบุคคลที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา เพราะว่าผู้เข้าร่วมรู้สึกถึงการเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น จึงเกิดความรู้สึกอิสรภาพและความสามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการบนพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตในสถานศึกษาท าให้เข้ามีความคิดความรู้และพฤติกรรมที่อยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้น  
นอกจากนี้การน าเรื่องการสนับอิสระด้วยตนเองที่ เป็นเหมือนการกระตุ้นจากภายในของระดับบุคลคล 
(Corey, 2004) และอีกทั้งประเด็น ในเรื่องของการการใช้สื่อหรือคลิปวีดิโอสถานการณ์จ าลองต่าง ๆและ
ตัวอย่างบุคคล เป็นสถานการณ์หลากหลายรูปแบบที่ตัวอย่างวิจัยสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน และ
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น าเสนอผ่านตัวละครที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและมีลักษณะใกล้เคียงกับประสบการณ์ผู้เข้ารับการ
ฝึก ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจมีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับด้วยเหตุนี้เองจึงอาจมีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกการ
สนับสนุน ผ่านการมองเห็นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ต่าง ๆ ของตัวละครในสถานการณ์นั้นได้
เข้าใจยิ่งขึ้น (Bandura, 1977)        

 
ประเด็นที่ 2 ผลการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ของ Jang , Reeve 
& Deci (2010) พบว่าความยึดมั่นผูกพันมีระดับความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการก าหนดอิสระด้วย
ตนเอง จากการฝึกสนับสนุนอิสระด้วยตนเองนั้นเป็นการกระตุ้นภายในสู่ภายนอก โดยเริ่มจากการรู้คิด ที่
มีต่ออารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา โดยในด้านรู้
คิดอาจเป็นผลจากการที่นักศึกษานั้นมีการรับรู้ถึงความส าคัญในวิชาเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมของ
สถานศึกษาโดยมีการไตร่ตรองและใช้ความพยายามในการท าความเข้าใจ รวมทั้งใช้กลวิธีการก ากับตนเอง
ในการเรียนรู้ ผ่านใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือน าทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยและการฝึกให้ชี้แจงเข้าใจ
เหตุผล ซึ่งจะท าให้ผู้ร่วมเห็นความส าคัญหรือคุณค่าในสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจเลือกในทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน (Edmunds, Ntoumanis, Duda, 2008) ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อกิจกรรม
ต่างๆในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ตลอดจนความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งและการให้คุณค่าของของนักศึกษา
ต่อการเรียนและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ผ่านการตระหนักและยอมรับความรู้สึกของตนเองขณะที่
เจอเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งจะท าให้ของนักศึกษานั้นมีการสื่อสารภายในตัวเองว่าสิ่งไหน
ควรท า สิ่งไหนจ าเป็นต้องท า และสิ่งไหนต้องท า ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนในบริบททั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน (Cheon & Moon, 2010) และในด้านพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในขณะที่ท ากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้แก่ ความสนใจในการเรียนรู้ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและผู้สอน การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม  กิจกรรมอาสา กิจกรรมชุมนุมชมรมที่ตนสนใจ ผ่าน
การอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจเลือกด้วยตนเองโดยปราศจากาการบังคับนั้นพฤติกรรมก็จะเพ่ิมขึ้น 
(Moss, 2009) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1.1 ผลวิจัยศึกษาการผลการใช้ใช้โปรแกรมการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองเสริมสร้างความ
ยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได้ ดังนั้นผู้ที่สนใจน าโปรแกรมไปใช้ โปรแกรมออกแบบมา
ให้เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตลอดจนขั้นตอนการฝึกควรจะประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน  โดยเริ่มจากการการเสริมสร้างแรงจูงใจเป็นขั้นแรก และขั้นสุดท้ายควรเป็นการสนับสนุนอิสระ
ด้วยตนเอง  ระยะเวลาที่เหมาะสมควรจะฝึกไม่ควรต่ า 8 ครั้งติดต่อกัน โดยฝึกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 
60 นาที ทั้งสื่อในการในการเลือกตัวสื่อที่มีสื่อในการใช้ไม่ควรเลือกตัวสื่อทางลบแต่เลือกตัวสื่อใกล้เคียงกับ
นักศึกษา 
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 1.2 งานวิจัยนี้ใช้แบบวัดความยึดมั่นผูกพัน เพ่ือวัดระดับความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษา             
โดยจ านวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการสอบไม่เกิน 10 นาที ใช้มารตวัดแบบ Likert Scale 
แบบ 5 ระดับ โดยเริ่มจากไม่จริงเลยไปจริงที่สุดซึ่งผ่านการตรวจสอบควาเที่ยงและความตรงทั้งเชิงเนื้อหา
และเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นผู้สนใจสามารถน าไปใช้วัดความยึดมั่น
ผูกพันของนักศึกษาได้  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป      
 2.1 ผลวิจัยศึกษาการผลการใช้ใช้โปรแกรมการสนับสนุนอิสระด้วยตนเองเสริมสร้างความ
ยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นการศึกษาในบริบทของอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะน าไป
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่แตกต่างที่มีสภาพปัญหาในเรื่องของการปรับตัว เช่น นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ตลอดจนในงานวิจัยนี้ เลือกการสนับสนุนอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในมิติของการก าหนดด้วยตนเอง 
แต่การก าหนดด้วยตนเองมีสามมิติ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาการพัฒนาทั้งสามมิติใน
ประเด็นความยึดมั่นผูกพันของนักศึกษาต่อไป 
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การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านลับแลง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
Social Media Literacy among the elderly in Lublang Village, Song District, Phrae 

กุลนัฐ  นิพัทธ์โยธิน1  พลอยวไล ทองรักษ์2  ปองกมล สุรัตน์3 รัก ชุณหกาญจน์4  
ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์5 และวิริยาภรณ์ อุดมระติ6 

Kulanat Nipatyothin1, Ploywalai Tongrak2, Pongkamon Surat3, Ruck Chunhakan4,  
Thanarat Songsomboon5 and Wiriyaporn Udomrati6 

 
บทคัดย่อ  
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ใน
หมู่บ้านลับแลง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 2) เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ลับแลง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 3) เพ่ือศึกษาวิธีการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลับแลง อ าเภอสอง จังหวัด
แพร่ จ านวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 2 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจดบันทึกภาคสนามและการบันทึกเทป 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้มากที่สุดคือ ไลน์ และเฟซบุ๊ก โดยใช้
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพ่ือน และเพ่ือติดตามข่าวสาร 2) การรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุจะใช้พ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการวิเคราะห์ประเมินข้อมูล ผู้สูงอายุที่มีการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากจะมีทักษะการใช้สื่อ วิเคราะห์สื่อและสร้างสรรค์สื่อที่มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการ
เข้าถึงสื่อน้อย 3) วิธีการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ท าได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและพัฒนาทักษะการ

                                                           
1.นางสาวกุลนัฐ  นิพัทธ์โยธิน* ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
   E-mail: aumimh.kulanat@gmail.com 
2. อาจารย์พลอยวไล ทองรักษ ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
E-mail: ploywalai.k@ku.th 

3. อาจารย์ดร.ปองกมล สุรัตน ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

   E-mail: nok_ps18@hotmail.com 
4. ผศ. ดร. รัก ชุณหกาญจน ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900    
   E-mail: fsocrck@ku.ac.th 
5. อ. ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
   E-mail: fsoctrs@ku.ac.th 
6. ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระต ิ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
   E-mail: padang.ku@hotmail.com 

mailto:aumimh.kulanat@gmail.com
mailto:fsocrck@ku.ac.th


80 

 
 

คิดของผู้สูงอายุ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุรับสื่อที่สร้างสรรค์และหลากหลาย รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายสังคม
ผู้สูงอายุ รวมไปถึงการให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใช้สื่อ 

ค าส าคัญ : สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุ การรู้เท่าทันสื่อ 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the social media’s using behavior 
of the elderly in Lublang Village, Song District 2) to study the internet literacy of the 
elderly in Lublang village, Song District 3) to study the guidelines for developing social 
media literacy skills of the elderly by using the qualitative research. The key-informants 
were 15 elderly people in Lublang Village, Song District and 3 experts on social media 
literacy. Gathering the information by using in-depth interview, field note and tape 
recording. 

 Results found that 1) the most popular online social media among the elderly 
were LINE and Facebook, which were used for communicate with their family and 
friends, and catch up with the news feed.  2) Media literacy of the elderly. The elderly 
used the basic knowledge and their own experiences to analyze the information. Elderly 
who accessed to social media more often, had higher media literacy skills and higher 
ability to analyze and create media. 3) Guidelines for developing social media literacy 
skills for the elderly are educating them about media, developing their thinking skills, 
encouraging them to derive creative media from various sources, creating the elderly 
network, and encouraging their families to take care of the elderly about using social 
media. 

Keywords: Social Media, elderly, Media literacy 
 
บทน า 

 สังคมไทยในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เป็น
อย่างมาก ในช่วงระยะที่อินเทอร์เน็ตก าลังเป็นที่นิยมในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่สังคมไทย
ก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นั่นหมายถึง การที่โลกของผู้สูงอายุก าลัง
ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป  ใน
ขณะเดียวกันลูกหลานต้องดิ้นรนแข่งขัน และอพยพย้ายถิ่นไปท างานที่อ่ืน ท าให้สายสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ
กับครอบครัวน้อยลง ผู้สูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นการไปมาหาสู่ ญาติสนิท มิตรสหาย ก็มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง 
จนเกรงว่าสังคมผู้สูงอายุจะขาดความสุขทางใจและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ (กุศล สุนทรธาดา , 
2556) 
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 สิ่งที่ขาดหายไปเหล่านี้ก าลังถูกเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์  ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ที่กลายมาเป็น
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่ช่วยท าให้สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดต่อกับ
เพ่ือนเก่า หรือสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนใหม่ๆ ช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งการส่งต่อ
ข้อมูล ส่งไฟล์เอกสาร การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอต่างๆ ก็สามารถท าได้ง่าย ประหยัดและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 ในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เนื่องจาก
สามารถลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานกับผู้สูงอายุได้ (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ มินตร า    
สดชื่น, 2560) แต่ในทางกลับกัน สื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเหมือนกับดาบสองคม ผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดและ
อุปสรรคในการเรียนรู้ เทคโนโลยี อันเกิดจากประสิทธิภาพการท างานของร่างกายของผู้สูงอายุที่
เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา เช่น ผู้สูงอายุมีร่างกายเสื่อมถอยลง จึงสนใจผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพมากขึ้น  
ท าให้มิจฉาชีพเล็งเห็น และเข้ามาหาผลประโยชน์จากข้อจ ากัดนี้ (สุภกิต โสพลวิวัฒน์กุล, 2558) ดังนั้น 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถป้องกันตนเองจากการ
ถูกจูงใจจากเนื้อหาของสื่อ ไม่หลงเชื่อและมีวิจารณญาณในการตีความเนื้อหาของสื่อ 

 ผู้วิจัยได้ส ารวจพื้นที่หมู่บ้านลับแลง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านลับแลงเป็นประชากรวัย
สูงอายุ และผู้สูงอายุเหล่านี้มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองเกินร้อยละ 50 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด    
อีกทั้งผู้สูงอายุมีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เช่น ใช้ในการสื่อสารกันกับครอบครัว 
ลูกหลานที่อยู่ห่างไกลกัน และเพ่ือนฝูง ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และวิธีการส่งเสริ มการรู้เท่า
ทันสื่อของผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อได้รับผลกระทบจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
3. เพ่ือศึกษาวิธีการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษาสื่อสังคมออนไลน์กับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ 
(2554) ได้ให้ความหมายของสื่อออนไลน์ไว้ว่า สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆไปยังผู้รับ
สารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง  
ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียโดย แอนนี วิลเลียมสัน (Any Williamson, 2013)  ได้น าเสนอ
ข้อดี ไว้ว่า สามารถใช้สร้างเป็นพ้ืนที่ในการสนทนา สื่อสารแก่สาธารณะ เป็นสื่อกลางในการขยายการ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และข้อเสีย คือมีความเสี่ยงต่อการหลอกลวง 
ความไม่โปร่งใสในการใช้งาน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 

 การป้องกันตนเองจากการจูงใจจากเนื้อหาสื่อเ พ่ือไม่ให้ถูกหลอก และใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มผู้สูงอายุนั้นต้องมีทักษะการเข้าถึง  วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ ตามกรอบ
แนวคิดของ UNESCO (2008 อ้างถึงใน พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญเรียงล าดับ 
คือ การรับรู้และเข้าถึงเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ การตีความเนื้อหาสื่อข้อมูล
เชิงเหตุและผล การประเมินคุณภาพของเนื้อหาสารที่ถูกส่งออกมาได้ อีกทั้ง การสร้างสื่อในแบบฉบับของ
ตนเองขึ้นมา มีความรู้ด้านสื่ออย่างถ่องแท้ 

แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

 วัยสูงอายุเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมไปถึงความ
เสื่อมถอยด้านสติปัญญา ท าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจ าสิ่งที่เรียนใหม่ๆได้ด้อยกว่าคนหนุ่มสาว 
และมักคิดแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าตรรกะที่ชัดเจน อีกทั้งศูนย์กลางชีวิตสังคมของ
ผู้สูงอายุคือครอบครัว แต่สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพครอบครัวที่
เปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยว เมื่อลูกเป็นหนุ่มสาวจากไปศึกษาต่อหรือแต่งงานแยกครัวเรือนไป หรือ
ประกอบอาชีพต่างถ่ิน ท าให้ผู้สูงอายุไทยมีอารมณ์เหงาเพ่ิมขึ้นทุกๆวัน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553)  โดย
เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้เนื่องจาก ความยากในการใช้
งานและผู้สูงอายุไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อย อาจท าให้ผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในการปรับตัวเข้า
กับเทคโนโลยี 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนีใ้ช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการเก็บข้อมูลในหมู่บ้านลับแลง อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงในหมู่บ้านลับแลง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป ที่มีสมาร์ทโฟนและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 15 คน จากผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 36 คน โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็นพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการ
รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 2 คน คือ 1) ผศ.ดร.
พรทิพย์  เ ย็ น จะบก รองผู้ อ า นวยการฝ่ าย เผยแพร่ ง านวิ จั ย  สถาบันวิ จั ยและพัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 2) ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ อุปสรรคที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และแนวทาง
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยข้อค าถามซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดย
ข้อค าถามมีจ านวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ข้อค าถามส าหรับผู้สูงอายุ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของ
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ผู้สูงอายุ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 2) ข้อค าถามส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ แนวทางการรู้เท่าทันสื่อ อุปสรรค์ที่ส่งผลต่อการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ และมีการจดบันทึก
ภาคสนาม การบันทึกเทป จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และเพ่ือศึกษาวิธีการส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์  

 จากการศึกษาพบว่าประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้มากที่สุด คือ ไลน์ (LINE) 
และ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยใช้ในการสื่อสารกับเพ่ือนและครอบครัว โดยการแชท ส่งรูปภาพ และการ
โทรฟรี รวมถึงอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยท ากิจกรรมเหล่านี้ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพา เช่น แท็บเล็ต ความถี่ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ คือ มีการใช้
งานทุกวัน ในช่วงเวลาว่าง หลังจากการท ากิจวัตรประจ าวัน ท างานบ้าน หรือกิจกรรมอ่ืนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และระยะเวลาการใช้งานมากกกว่า 1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน ในส่วนของสถานที่ใช้งาน ส่วนใหญ่มีการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่บ้านหรือที่พักอาศัย  

2) การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

   2.1 การเข้าถึง สามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
  1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงมาก ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ าจะ
สามารถจดจ าค าศัพท์ออนไลน์ เข้าใจเนื้อหาของสาร ค านึงถึงการเข้าถึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อท่ีหลากหลาย 

  2. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงน้อย ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุที่เริ่มหัดใช้หรือไม่มีเวลา
ว่างในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงผู้สูงอายุบางท่านกลัวการใช้เทคโนโลยีท าให้ไม่เข้าใจค าศัพท์
ออนไลน์ และมีการเปิดรับข้อมูลที่น้อย 

 2.2 การวิเคราะห์ ผู้สูงอายุใช้พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการคิดวิเคราะห์ 
โดยผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงมาก จะเกิดความช านาญ รู้ขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาจากแหล่งที่
หลากหลาย ในขณะทีผู่้สูงอายุที่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ อาจวิเคราะห์
สารผิดพลาดได้ เช่น เชื่อว่าถ้ามีคลิปวิดีโอในเฟซบุ๊ก ก็ถือว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งรูปแบบการ
ใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้สูงอายุตามไม่ทัน  เช่น การซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก ที่ผู้สูงอายุกล่าวว่า “ซื้อของในเฟซบุ๊ก คือการซื้อมาทดลอง อ่านข้อมูลที่เขามา



84 

 
 

พูดว่าดีๆหลายสิบคน  เราก็คิดว่าดีก็ลองซื้อมาใช้ โดยยอมเสียเงิน ถ้ามันไม่ดีก็แค่ทิ้ง ก่อนซื้อเราก็เชื่อเขา
ว่ามันดี” 

 2.3 การประเมิน ผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลมาก จะสามารถประเมินสาร
ได้ดี เลือกส่งต่อข้อมูลและตอบสนองต่อสารที่ดีและเป็นประโยชน์เป็นหลัก หากข้อมูลที่เห็นว่าไม่
น่าเชื่อถือจะมองข้าม หรือมีการทักท้วง ส่วนผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงหรือการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยจะประเมิน
ค่าสารได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้งาน ท าให้มีความรู้ไม่เพียงพอ 
มีเพียงการอ่านเนื้อหาสารโดยไม่ได้น าไปคิดต่อยอด ดังเช่นผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่กล่าวถึงการเล่นเฟซบุ๊กว่า 
“เราก็เปิดดูเฉยๆ ไม่ไลค์ ไม่แชร์แต่ไม่ได้เอามาคุยต่อกับใคร เพราะไม่ได้เก็บมาคิด ดูเฉยๆก็พอ” 

 2.4 ผู้สูงอายุส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการสร้างสรรค์สื่อของตนเอง เช่น การเขียนแบ่งปันเรื่องราว
การท่องเที่ยวของตนเอง การโพสต์ข้อความจากหนังสือธรรมะ มีการใช้แอพพลิเคชั่นตกแต่งรูปภาพเพ่ือ
สร้างรูปภาพทักทายสวัสดีจากรูปถ่ายดอกไม้ภายในบ้านของตนเอง โดยผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีการวางแผน 
เรียบเรียงค าพูด และตรวจทานการเขียนให้ถูกต้องก่อนส่งต่อข้อมูล 

3) แนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในผู้สูงอายุ 
 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและพัฒนาทักษะการคิดของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ผู้สูงอายุที่หมู่บ้านลับแลง ที่พบว่า มีผู้สูงอายุที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย และขาดการตรวจสอบข้อมูลที่
ชัดเจน จึงแชร์โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ร้านค้าในเฟซบุ๊ก ท าให้เจ้าของร้านไม่พอใจจึงแจ้งความ และถูกต ารวจ
ปรับ ดังนั้น จึงควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้สูงอายุถึงกระบวนการการท างานของสื่อ ชี้ให้เห็นว่า
สื่อเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับ
การใช้สื่อ รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดของผู้สูงอายุโดยการฝึกการตั้งค าถามเกี่ยวกับสื่อ ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
 3.2 กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเปิดรับข่าวสารที่สร้างสรรค์และหลากหลาย มีการแสวงหาความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมจากหลากหลายช่องทางอยู่เสมอ เช่น มีการตรวจสอบเนื้อหาข่าวสารจากหลายแหล่งข้อมูลทั้ ง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลและขยายฐานความรู้ของผู้สูงอายุให้มีรอบด้าน 
 3.3 รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพ่ือเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน  
 3.4 ลูกหลานให้การดูแลผู้สูงอายุในการใช้สื่อ โดยการให้ค าแนะน าหรือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ เพราะสถาบันครอบครัวถือเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการ
เข้าถึงสื่อมากกว่า มักจะได้รับค าแนะน าการใช้งานจากลูกหลาน ซึ่งคอยพูดคุยและดูแลผู้สูงอายุระหว่าง
การใช้งาน 
 
การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
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 จากผลการศึกษา ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับครอบครัว และติดตาม
ข่าวสาร รวมถึงเพ่ือความบันเทิง ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้มากที่สุดคือ ไลน์และเฟซบุ๊ก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ศิริวงษ์, บัณฑิตา อุณหเลขจิตร (2560) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพ่ือน ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ สูงอายุนิยมใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร คือ ไลน์และเฟซบุ๊ก  และปิยวัฒน์ เกตุวงศา , ศุทธิดา ชวนวัน (2558) ที่ได้ศึกษา
วัตถุประสงค์การใช้งานหลัก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือความบันเทิง การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและการสนทนา รวมถึง สุวิช ถิระโคตร, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2559) ที่กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์หลักของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต คือ เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและผู้รู้ และการแสวงหา
ความรู้ด้าน สุขภาพอนามัย ด้วยโปรแกรมเฟซบุ๊ก 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาต่อไปได้ 
ผู้สูงอายุจะมีการรู้เท่าทันสื่อมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งระดับการศึกษา อาชีพ การท างาน 
ประสบการณ์และความช านาญในการใช้งาน ผู้สูงอายุที่มีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าย่อมมีการ
รู้เท่าทันสื่อท่ีมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดารัตน์ บวรบริหาร (2548) ที่พบว่า พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนทั้งในด้านระยะเวลา และประสบการณ์ในการใช้ล้วนมีความสัมพันธ์กับการ
รู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ระยะเวลาของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์มากกว่า ย่อมมีการรู้เท่า
ทันสื่อมากกว่าผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อย และผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ยาวนานกว่า 
มีระดับการรู้เท่าทันสื่อท่ีมากกว่า  

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุช่วยพัฒนาผู้สูงอายุต่างๆ เช่น การพิมพ์ข้อความผ่านทาง
โทรศัพท์ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้กล้ามเนื้อแขน มือและนิ้ว ในการกดแป้นพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก อีกทั้งเป็นการ
ฝึกฝนการประสานงานระหว่างมือและสายตา อีกทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย
ชดเชยจ ากัดและเงื่อนไขทางสังคมของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุมีอุปสรรคด้านร่างกายที่เสื่อมถอยท าให้ไม่
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้  การดูวิดีโอท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ช่วยให้รู้สึกเหมือนตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิดีโอและได้ท่องเที่ยวยังที่นั้นๆ การใช้ไลน์หรือเฟซบุ๊ก เป็นตัวกลางในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพ่ือนฝูง ช่วยลดความรู้สึกเหงาหดหู่ให้ผู้สูงอายุ เนื่องจากได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
และเพ่ือนฝูง มีความเพลิดเพลินจากการได้ดูหรือท าในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ ช่วยเพ่ิมความมั่นใจใน
ตนเองของผู้สูงอายุมากขึ้น 

 ทั้งนีผู้้สูงอายุบางท่านยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สื่ออาจครอบง า
ความคิด ให้คล้อยตามได้ง่าย  ท าให้ขาดความระมัดระวังในการใช้งานได้ อีกทั้งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกาย
เสื่อมถอย เช่น มองเห็นไม่ชัด และความจ าไม่ดี เมื่อผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต้องมีการใช้สายตาใน
การเพ่งมองตัวอักษรในโทรศัพท์ อาจท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกปวดตา เมื่อเล่นเป็นเวลานาน หลงลืมวิธีการใช้
งาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความกลัว และไม่กล้าในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มานาลาทาส (Manalastas) อ้างถึงใน สมาน ลอยฟ้า (2554) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีปัญหา
ในด้านการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจาก ความยากในการใช้งานและผู้สูงอายุไม่มี
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ประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อย อีกทั้งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเร็วมาก ท าให้ผู้สูงอายุที่ยังล้าหลัง
และขาดทักษะยากท่ีจะติดตามความก้าวหน้าได้ทัน 

 แม้ว่าผู้สูงอายุจะไม่คุ้นเคยกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขาดทักษะในการใช้งาน แต่ผู้สูงอายุเองมี
วิธีการป้องกันตนเองจากสื่อ โดยการใช้ประสบการณ์ชีวิตช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้สามารถเลือก
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้สูงอายุแสวงหาข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายทั้ง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพ่ือ
วิเคราะห์ประกอบเนื้อหาความถูกต้องจากสื่อสังคมออนไลน์  ตรวจสอบวันที่ของข้อมูลก่อนส่งต่อ เป็นต้น 
นอกจากนี้บุตรหลานของผู้สูงอายุยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ หาก
บุตรหลาน หรือคนในครอบครัวมีการพูดคุย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสื่อ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในเปิดรับและการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ และตัวบุตร
หลานเองต้องพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปพร้อมกับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวว่า 
ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเปิดรับสื่อที่หลากหลายช่องทางอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการขยายฐานความรู้ของผู้สูงอายุ
ให้มีรอบด้าน และสถาบันครอบครัวถือเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของ
ผู้สูงอายุ ที่จะให้ค าแนะน าหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้การป้องกัน
การส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีแหล่งที่มา วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่
บุคคลอื่นได้ต่อไปคือการไม่ส่งต่อข้อมูล  

 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เก็บข้อมูลเพียงพ้ืนที่เดียว หากเพ่ิมพ้ืนที่เก็บข้อมูลให้มากขึ้น ทั้งในพ้ืนที่
สังคมเมือง และชนบท อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิธีการในการส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อสังคมออนไลน์ ยังถือเป็นแนวคิดเท่านั้น จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และ
ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้สื่อรับข้อมูลและสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการเปิดรับสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) 
เพ่ือศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อของนิสิต 3) เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตตามการเปิดรับสื่อ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 1,647 คน สุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ    
F-test 

ผลการวิจัย พบว่า 1) นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อ ทางอินเตอร์เน็ต ยูทูป เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตราแกรม ในระดับ
มากที่สุด การเปิดรับสื่อทางทวิทเตอร์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก การเปิดรับสื่อทางโทรทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง  
การเปิดรับสื่อทางนิตยสารและทางวิทยุ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 2) นิสิตมีระดับการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3) นิสิตทีม่ีความถี่ในการเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิทเตอร์ 
ยูทูป และทางไลน์ แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ค าส าคัญ การเปิดรับสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ นิสิตปริญญาตรี 
 
Abstract 

This research is 1) to study levels of information exposure of undergraduate students; 2) to 
study levels of media literacy of undergraduate students, 3) to compare media literacy by 
frequency of information exposure of students.The samples of this study were 1,647 
undergraduate students of Kasetsart University that were simple random sampling. Data was 
collected using questionnaires. The statistical data analysis consisted of percentages, mean, 
standard deviation, and F-test. 
 The results indicate that 1) students had media exposure on high level of internet, 
Youtube, Facebook, Line and Instagram respectively, while twitter was rather high, television was 
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medium, magazine and radio were rather low, 2) the level of media literacy of students was rather 
high, 3) students who had different frequency of media exposure; internet, Youtube, Facebook 
and Line, had different media literacy with statistically significant difference at .01. 
 

Keywords:  Information Exposure, Media Literacy, Undergraduate Students 
 
บทน า 

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพล 
และได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตมนุษย์มากขึ้น  จากสถิติของส านักงานพัฒนาธุรกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไทย พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยเกือบ 10 ชั่งโมงต่อวันในวันท างาน 
และใช้ อินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 11 ชั่วโมงในวันหยุด กล่าวคือส่วนใหญ่คนไทยใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตประจ าวัน
นั้นอยู่กับอินเตอร์เน็ต สื่อโซเซียลมีเดียที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ ยูทูป ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นสามอันดับของรูปแบบสื่อ
สังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ รองลงมา คือ อินสตราแกรม และ Twitter พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ พบว่า คนไทย
ใช้เวลาไปกับสื่อสังคมออนไลน์ (social media) มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การใช้บริการเพ่ือดูหนัง/
ทีวี/ฟังเพลง นอกจากนั้นคนไทยยังใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งต่อวันไปกับการอ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์  
และการท าธุรกรรมซื้อขายในโลกออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ , 2018) จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคนไทยมีการเปิดรับสื่อและใช้บริการอินเตอร์เน็ตและสื่อโซเซียลเป็นจ านวนมาก แม้ว่าการ
เข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์จะให้ประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีอีกมุมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบเชิงลบตามมา    

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยหลายเรื่องสะท้อนภาพปัญหาและผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ 
ซ่ึงจากการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11 เรื่อง “ความ
หลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558” โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 – 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ากลุ่มที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่น แต่มีการขยายตัวไปยังกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นด้วย และจากผลการวิจัยเรื่อง 
“ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติธรรม” ของ ปิยวัฒน์     
เกตุวงศา และคณะ (2558) พบว่า กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชน 
(อายุ 15 – 24 ปี) ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวยังได้กล่าวถึงภัยร้ายออนไลน์ในวัยรุ่นไทย นับตั้งแต่เทคโนโลยีการ
สื่อสารพัฒนาอย่างก้าวล้ า สื่อสังคมออนไลน์กลับส่งผลไปในการลบต่อชีวิตประจ าวันและความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จนกลายเป็นประเด็นปัญหาทางสังคม ที่ทั้งสื่อ กฎหมายและประชาชนเองจะต้องให้
ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้เวลาไปกับสื่อออนไลน์วันละหลาย
ชั่วโมง   

ในโลกโซเซียลและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นระบบที่อิสระ ท าให้บุคคลซึ่งอาจเป็นใครก็ได้สามารถสร้าง
ข้อมูล ตัวตน หรือเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็ได้เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางหลากหลายทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ข้อมูลหรือ
เนื้อหาเหล่านั้นอาจบิดเบือน ไม่ถูกต้อง ท าให้บุคคลต้องมีการเตรียมพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้สื่อ โดย
การเสริมสร้างให้ทุกคนมีความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสร้างพลังอ านาจและ
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ป้องกันปัญหาให้แก่ผู้ใช้สื่อ จากปัญหาและผลกระทบของโลกดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ให้มีศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy) ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้ที่ใช้สื่อสามารถป้องกันภัยที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือสามารถใช้สื่อ
ในโลกออนไลน์ได้อย่างรอบคอบและมีสติ ตระหนักรู้และสามารถป้องกันภัยจากโลกกออนไลน์ได้ การรู้เท่าทันสื่อ
นั้นต้องอาศัยทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารจากสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ การรู้เท่าทันสื่อ 
คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื่อความสามารถในการเข้าถึงสื่อ น าเสนอสื่อในแบบ
ฉบับของตนเอง และผลิตสื่อเพ่ือสื่อสารได้หลายรูปแบบ นอกจากนั้น การรู้เท่าทันสื่อยังหมายรวมถึงกิจกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552)  
 จากการทบทวนแนวคิดดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเปิดรับสื่อซึ่งเป็นกระบวนการแรกในการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารของบุคคล กับการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือท าความเข้าใจ
พฤติกรรมการและการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาระดับการเปิดรับสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อตามการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

วิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 35,338 คน 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Yamane (1973 อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2547) โดยยอม
ให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .03 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 1,078 คน ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลเกินเพื่อป้องกันข้อมูล      
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่สมบูรณ์ท้ังสิ้น 1,467 คน 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) และเติมข้อมูลลงในช่องว่าง  
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 ส่วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบ
ประเมินตนเอง มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ ไม่เคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง 
สม่ าเสมอ 
 ส่วนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ด้าน จ านวน 24 ข้อ 
เป็นแบบประเมินตนเอง มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุง แล้วท าการทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนแล้วน าข้อมูลที่ได้มา
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการเปิดรับสื่อเท่ากับ .761 และ ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามรู้เท่าทันสื่อ
เท่ากับ .946 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test และการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 

 
ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิต 
 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เป็นนิสิตหญิงร้อยละ 61.01 นิสิตชายร้อยละ 38.99 มีอายุ19 ปี ร้อย
ละ 42.88 อายุ20 ปีร้อยละ 29.45 อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปร้อยละ 16.84 อายุ18 ปีและต่ ากว่าร้อยละ 10.84 
อยู่ในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ร้อยละ 35.58 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร้อยละ 35.72  และกลุ่มคณะ
สังคมศาสตร์ร้อยละ 28.70 ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 35.38 รองลงมาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ร้อยละ  28.15  
อยู่ในชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 21.67 และอยู่ในชั้นปีที่ ร้อยละ 14.80 
 

 

การรู้เท่าทันสื่อ 
 

 

 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
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2) การเปิดรับสื่อของนิสิต 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การรับเปิดรับสื่อของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(n = 1467)  
การเปิดรับ

ส่ือ 
ความถี่ในการเปิดรับสื่อ 

x̄  S.D. 
 

ไม่เคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง สม่ าเสมอ ระดับ 
หนังสือพิมพ์ 202 

(13.77) 
947 

(64.55) 
274 

(18.68) 
34 

(2.32) 
10 

(.68) 
2.12 .682 ค่อนข้าง

น้อย 

วิทยุ 325 
(22.15) 

721 
(49.15) 

306 
(20.86) 

98 
(6.68) 

17 
(1.16) 

2.16 .882 ค่อนข้าง
น้อย 

โทรทัศน์ 27 
(1.84) 

304 
(20.72) 

524 
(35.72) 

463 
(31.56) 

149 
(10.16) 

3.27 .963 ปาน
กลาง 

การเปิดรับ
ส่ือ 

ความถี่ในการเปิดรับสื่อ 
x̄  S.D. 

 
ไม่เคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง สม่ าเสมอ ระดับ 

นิตยสาร 202 
(13.77) 

649 
(44.24) 

493 
(33.61) 

94 
(6.41) 

29 
(1.98) 

2.39 .872 ค่อนข้าง
น้อย 

อินเทอร์เน็ต  6 
(.41) 

17 
(1.16) 

61 
(4.16) 

413 
(28.15) 

970 
(66.12) 

4.58 .667 มากที่สุด 

Facebook 19 
(1.30) 

62 
(4.23) 

166 
(11.32) 

369 
(25.15) 

851 
(58.01) 

4.34 .928 มากที่สุด 

Instagram 87 
(5.93) 

60 
(4.09) 

141 
(9.61) 

311 
(21.20) 

868 
(59.17) 

4.24 1.153 มากที่สุด 

Twitter 322 
(21.95) 

182 
(12.41) 

162 
(11.04) 

174 
(11.86) 

627 
(42.74) 

3.41 1.632 ค่อนข้าง
มาก 

YouTube 16 
(1.09) 

30 
(2.04) 

145 
(9.88) 

415 
(28.29) 

861 
(58.69) 

4.41 .833 มากที่สุด 

Line 22 
(1.50) 

71 
(4.84) 

204 
(13.91) 

338 
(23.04) 

832 
(56.71) 

4.29 .976 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
ทาง ยูทูป อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ทางเฟซบุ๊กอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
ทางไลน์อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.29 ทางอินสตราแกรม อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.24 ทางทวิท
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เตอร์ อยู่ในระดับค่อนข้างมากมีค่าเฉลี่ย 3.41 ทางโทรทัศน์ อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.27  ทาง
นิตยสาร/อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยมีค่าเฉลี่ย 2.39 ทางวิทยุ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ค่าเฉลี่ย 2.16 และ ทาง
หนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ค่าเฉลี่ย 2.12  

 

3) การรู้เท่าทันสื่อของนิสิต 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย( x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรู้เท่าทันสื่อของนิสิต  
การรู้เท่าทันสื่อ x̄  S.D. ระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

   1.1 การเข้าถึง 3.92 .470 ค่อนข้างมาก 
   1.2 การวิเคราะห์ 3.86 .481 ค่อนข้างมาก 
   1.3 การประเมินค่า 3.90 .447 ค่อนข้างมาก 
   1.4 การสร้างสรรค์ 3.89 .531 ค่อนข้างมาก 
การรู้เท่าทันสื่อโดยรวม 3.89 .388 ค่อนข้างมาก 

 

 จากตาราง พบว่า นิสิตมีการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมากค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้านพบว่า การรู้ เท่าทันสื่อรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยด้านการเข้าถึงอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาเป็นด้าน การประเมินค่า มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านการสร้างสรรค์            
มีค่าเฉลี่ย 3.89 และด้านการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตตามการเปิดรับสื่อ  

การรู้เท่าทันสื่อ Sources Df     
 

SS MS F P 
หนังสือพิมพ ์ Between Groups 4 1.042 .261 1.735 .140 
 Within Groups 1462 219.574 .150   
 Total 1466 220.616    
วิทยุ Between Groups 4 .501 .125 .832 .505 
 Within Groups 1462 220.115 .151   
 Total 1466 220.616    
โทรทัศน ์ Between Groups 4 .226 .056 .374 .827 
 Within Groups 1462 220.391 .151   
 Total 1466 220.616    
นิตยสาร Between Groups 4 1.124 .281 1.871 .113 
 Within Groups 1462 219.493 .150   
 Total 1466 220.616    
อินเทอร์เน็ต  Between Groups 4 5.676 1.419 9.651** .000 
 Within Groups 1462 214.941 .147   
 Total 1466 220.616    
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตตามการเปิดรับสื่อ (ต่อ) 
การรู้เท่าทันสื่อ Sources Df     

 

SS MS F P 
Facebook Between Groups 4 3.925 .981 6.620** .000 
 Within Groups 1462 216.691 .148   
 Total 1466 220.616    
Instagram Between Groups 4 5.483 1.371 9.316** .000 
 Within Groups 1462 215.133 .147   
 Total 1466 220.616    
Twitter Between Groups 4 5.022 1.256 8.515** .000 
 Within Groups 1462 215.594 .147   
 Total 1466 220.616    
YouTube Between Groups 4 3.260 .815 5.483** .000 
 Within Groups 1462 217.356 .149   
 Total 1466 220.616    
Line Between Groups 4 4.342 1.086 7.338** .000 
 Within Groups 1462 216.274 .148   
 Total 1466 220.616    

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อททางอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิทเตอร์ ยู
ทูป และทางไลน์แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเป็นรายคูข่องนิสิตตามการเปิดรับสื่อโดยวิธี LSD  

การรู้เท่าทันสื่อ x̄  ไม่เคยเลย (1) นานๆ ครั้ง   (2) บางครั้ง(3) บ่อยครั้ง(4) สม่ าเสมอ(5) 

อินเทอร์เน็ต  (1) 3.56 -     
 (2) 3.75  -    
 (3) 3.78   -   
 (4) 3.82    -  
 (5) 3.93 * * ** ** - 
Facebook (1) 3.68 -     
 (2) 3.80  -    
 (3) 3.84   -   
 (4) 3.85    -  
 (5) 3.93 ** ** ** **  
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเป็นรายคูข่องนิสิตตามการเปิดรับสื่อโดยวิธี LSD (ต่อ) 
การรู้เท่าทันสื่อ x̄  ไม่เคยเลย (1) นานๆ ครั้ง   (2) บางครั้ง(3) บ่อยครั้ง(4) สม่ าเสมอ(5) 

Instagram (1) 3.75 -     
 (2) 3.82  -    
 (3) 3.80   -   
 (4) 3.84    -  
 (5) 3.94 ** ** ** **  
Twitter (1) 3.81 -     
 (2) 3.89 * -    
 (3) 3.87   -   
 (4) 3.84    -  
 (5) 3.95 **  ** **  
YouTube (1) 3.68 -     
 (2) 3.73  -    
 (3) 3.89 * * -   
 (4) 3.84    -  
 (5) 3.92 * **  **  
Line (1) 3.70 -     
 (2) 3.81  -    
 (3) 3.83   -   
 (4) 3.84    -  
 (5) 3.94 ** ** ** **  
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ 
(x̄ = 3.93) แตกต่างจากนิสิตที่เปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตบ่อยครั้ง  ( x̄ = 3.82) และบางครั้ง  (x̄ = 3.78) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ย (x̄ 
= 3.93)ที่แตกต่างจากกลุ่มนิสิตที่เปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตนานๆ ครั้ง  ( x̄ = 3.75) และไม่เคยเลย  (x̄ = 
3.56) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทาง Facebook อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ (x̄ = 3.93) แตกต่าง
จากนิสิตที่เปิดรับสื่อทาง Facebook บ่อยครั้ง  (x̄ = 3.85) บางครั้ง  (x̄ = 3.84) นานๆ ครั้ง  (x̄ = 3.80) และ
ไม่เคยเลย  (x̄ = 3.68) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทาง Instagram อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.94) แตกต่างจากนิสิตที่
เปิดรับสื่อทาง Instagram บ่อยครั้ง  (x̄ = 3.84) บางครั้ง  (x̄ = 3.80) นานๆ ครั้ง  (x̄ = 3.82) และไม่เคยเลย  
(x̄ = 3.75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทาง Twitter อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ (x̄ = 3.95) แตกต่างจาก
นิสิตที่เปิดรับสื่อทาง Twitter บ่อยครั้ง  (x̄ = 3.82) บางครั้ง  (x̄ = 3.78) และไม่เคยเลย  (x̄ = 3.75) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ส่วนนิสิตที่เปิดรับสื่อทาง Twitter นานๆ ครั้งมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ  (x̄ = 
3.89) แตกต่างจากนิสิตที่เปิดรับสื่อแบบไม่เคยเลย  (x̄ = 3.81) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทาง YouTube อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ (x̄ = 3.92) แตกต่าง
จากนิสิตที่เปิดรับสื่อทาง YouTube บ่อยครั้ง  (x̄ = 3.85) และนานๆ ครั้ง  (x̄ = 3.73) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01อีกท้ังยังแตกต่างจากนิสิตที่เปิดรับสื่อแบบไม่เคยเลย  (x̄ = 3.68) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   ส่วนนิสิตที่เปิดรับสื่อทาง YouTube แบบบางครั้งมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ  ( x̄ = 3.89)  
แตกต่าง จาก แบบนานๆ ครั้งมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ  (x̄ = 3.73) แตกต่างจากนิสิตที่เปิดรับสื่อแบบนานๆ 
ครั้ง  (x̄ = 3.73) และไม่เคยเลย  (x̄ = 3.68) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทาง Line อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ (x̄ = 3.94) แตกต่างจาก
นิสิตที่เปิดรับสื่อทาง Line บ่อยครั้ง  (x̄ = 3.84) บางครั้ง  (x̄ = 3.83) นานๆ ครั้ง  (x̄ = 3.81) และไม่เคยเลย  
(x̄ = 3.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 

การรับเปิดรับสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นวา่นิสิตที่มีการเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.58 ทางยูทูป อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ทางเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
ทางไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ทางอินสตราแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
ทางทวิตเตอร์ อยู่ในระดับค่อนข้างมากมีค่าเฉลี่ยเท่า 3.41 ทั้งนี้เป็นเพราะยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของบุคคลมากขึ้น ส่งผลท าให้นิสิตมีการเปิดรับสื่อ
จากอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสถิติของส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไทย พบว่า คนไทยใช้ Internet เฉลี่ยเกือบ 10 
ชั่งโมงต่อวันในวันท างาน และใช้ Internet เป็นเวลา 11 ชั่วโมงในวันหยุด สื่อโซเซียลมีเดียที่เป็นที่นิยมใช้ คือ 
YouTube, Line, Facebook เป็นสามอันดับที่นิยมใช้ รองลงมา คือ IG และ Twitter พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ 
พบว่า คนไทยใช้เวลาไปกับ social media มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การใช้บริการเพ่ือดูหนัง/ทีวี/ฟัง
เพลง นอกจากนั้นคนไทยยังใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่งต่อวันไปกับการอ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์  และการ
ท าธุรกรรมซื้อขายในโลกออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2018)  สอดคล้องกับ Lai Ku, et.,al. 
(2019) ศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์กับการรู้เท่าทันข่าวสารของวัยรุ่นฮ่องกงจ านวนกว่า 
1,505 คน พบว่าวัยรุ่นนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊กและยูทูป วัยรุ่นร้อยละ 44.6 โดยใช้เวลามากกว่า 30 
นาทีในสื่อโซเซียลในการติดตามข่าวสาร ขณะที่ร้อยละ 41.5 ใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงต่อวันในการแชร์ข้อมูลข่าวสารและ
การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเซียล และสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2560) ที่ศึกษาการ
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รู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันตนเอง กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบว่า สื่อที่นิยมใช้ คือ เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม และ ยูทูป ส่วนทวิตเตอร์ เป็นสื่อที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม  

 

ระดับการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นวา่ นิสิตมีระดับการรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.89 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า การรู้เท่าทันสื่อรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยด้านการเข้าถึง อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาเป็นด้านการประเมินค่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 ด้านการสร้างสรรค์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และด้านการวิเคราะห์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนการสอน
ต่างๆ ที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการสอนของผู้สอน ตลอดจนนิสิตมีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และประกอบการท ารายงานในรายวิชาต่างๆ  ท าให้นิสิตผู้เรียนมีระดับการรู้เท่า
ทันสื่อในระดับค่อนข้างมาก ตลอดจนการรับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทางสื่อ ท าให้นิสิตเกิดการคิด
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาสื่อ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของการน าเสนอสื่อเพ่ือหวังประโยชน์ 
จึงท าให้นิสิตมีระดับการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภัทร์ศินี แสนส าแดง 
(2557) ที่ได้ศึกษาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่นในจังหวัดสกลนครทั้งนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่โดยรวม
และรายด้านในระดับมาก 

 
 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามการเปิดรับสื่อ 

จากการศึกษา พบว่า การเปิดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ต Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และทาง 
Line แตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ อินเตอร์เน็ต Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และทาง Line พบว่า การเปิดรับสื่ออย่างสม่ าเสมอ
มีค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อที่แตกต่างจากกลุ่มที่เปิดรับสื่อแบบไม่เคยเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  แสดง
ให้เห็นว่าการที่นิสิตเปิดรับสื่อที่บ่อยมากขึ้นมีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
นิสิตมีการเปิดรับสื่อมากขึ้นท าให้เปิดประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้และเปิดรับข้อมูล
จากแหล่งที่หลากหลายท าให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนั้นว่ามคีวาม
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพียงใด การเปิดรับสื่อยังช่วยให้เกิดการเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น ท าให้มีโอกาสได้เพ่ิมเติมความสามารถในการวิเคราะห์สื่อว่ามีประเภท รูปแบบ และการสื่อความหมายอย่างไร 
อีกทั้งยังสามารถประเมินสื่อว่าสื่อเหล่านั้นมีคุณค่า ความดี หรือมีนัยทางการเมือง ค่านิยมหรืออุดมคติบางอย่างใน
การน าเสนอข้อมูลหรือไม่ การเปิดรับสื่อมากท าให้ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลายแหล่งข่าว 
หลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายบุคคลที่น าเสนอข่าว การเปิดรับสื่อท าให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบการน าเสนอของ
สื่อต่างๆที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ หรือสามารถประยุกต์สื่อช่องทางเหล่านั้นน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์สื่อให้
เป็นช่องทางการสื่อสาร การน าเสนอตัวตน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือใช้ประโยชน์ในการเสนอขายสินค้าหรือ
บริการในสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) ที่กล่าวถึง การที่บุคคลเปิดรับสื่อและ
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เข้าถึงสื่อมากขึ้น จะท าให้สามารถพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อขึ้นได้ ท าให้บุคคลสามารถมีความรู้เกี่ยวกับสื่อมากขึ้น 
สอดคล้องกับ Power (2017) ที่ศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะท าให้ได้รับประโยชน์ในการเข้าใจและมี
การรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น  สอดคล้องกับ Hoffman and Vos (2016) ได้ศึกษาการรู้เท่าทันข่าวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาด้านวารสารศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การที่นักศึกษามีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น จะส่งผลต่อการรู้เท่าทันข้อมมูลข่าวสารมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Lai Ku, et.,al. 
(2019) ที่ศึกษาการรับข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์กับการรู้เท่าทันข่าวสารของวัยรุ่นฮ่องกงจ านวนกว่า 1,505 คน 
พบว่ายิ่งกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์มากขึ้นซึ่ง
ท าให้มีการรู้เท่าทันสื่อที่เพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของกฤชณัท  แสนทวี (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อและระดับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการเปิดรับ รูปแบบการ
เปิดรับสื่อ และช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้เท่าทันสื่อที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการเปิดรับสื่อมีส่วนสัมพันธ์ต่อประสบการณ์เรียนรู้  การเกิดทัศนคติ และการเกิดพฤติกรรม และ
สอดคล้องกับภัทร์ศินี แสนส าแดง (2557) ได้ศึกษาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ของวัยรุ่นในจังหวัด
สกลนครทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า การใช้สื่อมวลชนและสื่อ
สมัยใหม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในด้านการเรียน และพบว่าการใช้สื่อท าให้สะดวกสบายในการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือช่วยในการศึกษามากขึ้น ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสรุปว่า การเปิดรับสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
ทาง Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และทาง Line ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อที่
แตกต่างกัน โดยพบว่านิสิตที่เปิดรับสื่อในระดับสม่ าเสมอจะมีการรู้เท่าทันสื่อที่มากกว่านิสิตที่ไม่เคยเลยหรือไม่
เปิดรับสื่อ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พบว่า นิสิตที่เปิดรับสื่อในระดับสม่ าเสมอจะมีการรู้เท่าทันสื่อที่มากกว่า
นิสิตที่ไม่เคยเลยหรือไม่เปิดรับสื่อ จึงควรมีการพัฒนาโอกาสและสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  อาทิ ระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบดิจิตัลต่างๆ ที่เอ้ือให้เยาวชนมีโอกาสเปิดรับสื่อมากขึ้นเพ่ือให้เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์
มากขึ้น นอกจากการพัฒนาการเปิดรับสื่อแล้วควรมีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนรวมถึงกลุ่มที่ยังไม่เคยเปิดรับสื่อหรือกลุ่มที่รับสื่อน้อยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ
และเตรียมพร้อมศักยภาพของบุคคลในการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อย่างชาญฉลาด สามารถรู้เท่า
ทัน ไม่ถูกหลอกลวง ชักจูงหรือได้รับภัยจากสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน หรือกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีค่อยมีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  แนวทางการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อผ่าน
ครอบครัว โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถให้ค าแนะน าและเป็นแบบอย่างในการใช้สื่อออนไลน์ในการให้
ความส าคัญในการเลือกสื่อและลดเวลาในการใช้สื่อ เล่นเกมส์ ชมภาพยนตร์และ สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมไม่
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รบกวนบทบาทหน้าที่ประจ า พัฒนาทักษะการวิเคราะห์สื่อ ผ่านการเรียนการสอน กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การ
ฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากสื่อต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน ควบคู่กับสอนการสร้างสรรค์
และผลิตสื่อด้วยตนเองเพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสิ่งส าคัญคือการพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์เพ่ือการค้นหาประเด็นในระดับลึกขึ้นว่าใครผลิตสื่อ เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ใครได้ก าไร ใครเสีย
ประโยชน์ และใครเป็นผู้ตัดสินใจในการผลิตสื่อ การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้เยาวชนใช้สื่อได้
อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและการแสดงหนังตะลุงในประเทศไทย
และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุงคือ นายหนังตะลุง คนแกะหนัง และผู้ชม จ านวน 19 คน
การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต
และสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยความเป็นมาและข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุงในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้ทบทวนบทความ เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังตะลุง ในการวิเคราะห์
อิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการมนุษย์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลปรากฏการณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มา
วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ของพัฒนาการ ผลจากการศึกษา
พบว่า หนังตะลุง มีอิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์ ทั้งในด้านร่างกาย ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ทาง
สังคม และสมรรถภาพสมองขั้นพ้ืนฐาน 
 

ค าส าคัญ หนังตะลุง, พัฒนาการมนุษย,์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the history and information about the 
shadow play in Thailand and to study the effect of shadow play on human 
development. The sample group used in this study was key informants who is expertised 
in shadow play, illustrators, shadow puppet makers and audiences with the total of 19 
people. This study is a qualitative research. Information from documents and data were 
collected by using observation methods and in-depth interviews. Data analysis of the 
history and information about the shadow play in Thailand. The researcher reviewed the 
articles, documents and various research on the shadow play, and the effect of the 
shadow on human development, which used the data from the interview for the 
analysis by following the conceptual framework of changes that occur in various aspects 
of development. The results of the study showed that the effect of the shadow play 
effect on human development in physical, emotional Intelligence, social learning and 
primary mental abilities. 
 
Keywords shadow play, human development, 
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บทน า 
 หนังตะลุง เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านที่มีบทบาทต่อคนในสังคมชนบทของภาคใต้ เห็น
ได้จากในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องมี
คณะหนังตะลุงมาแสดงเป็นประจ า มีนายหนังตะลุงเป็นจ านวนมากที่ยังแสดงอยู่ มีการแต่งเรื่อง ผูกค า
กลอน คิดบทสนทนาสด ๆ อยู่ตลอด จนกล่าวได้ว่า หนังตะลุงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนไทย
ในจังหวัดของภาคใต้  ซึ่งในเชิงพัฒนาการ การที่บุคคลได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตนั้น  ย่อมเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการหล่อหลอมความเป็นตัวตนและส่งผลต่อพัฒนาการและการ
เติบโตของบุคคล ดังนั้นบุคคลที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงในเชิงพัฒนาการ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ นายหนัง และช่างแกะซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับหนังตะลุง 
รวมถึงผู้ชมที่ชื่นชอบการดูหนังตะลุง 

 พัฒนาการของมนุษย์ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้ง ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสิ้นชีวิต อาร์โนลด์ กีเซล (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 
2553) กล่าวว่า เมื่อร่างกายมีความพร้อมแล้ว สิ่งแวดล้อมหรือการให้การอบรมเลี้ยงดูจะมีส่วนช่วยให้งาน
พัฒนาการทางด้านร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง สะท้อนให้เห็นจากการท างานประสานสัมพันธ์กันของ
อวัยวะในระบบต่าง ๆ (Reciprocal Interweaving) ในส่วนของพัฒนาการด้านอารมณ์ สิ่งที่มีความส าคัญ
ในการพัฒนาอารมณ์ของมนุษย์ คือ ความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Intelligence) (Goleman, 
1995) ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่ประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self Awareness)  การจัดระเบียบตนเอง (Self-
Regulation) การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) การเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน (Empathy) และทักษะทาง
สังคม (Social Skills) ส าหรับพัฒนาการด้านสังคม การเรียนรู้ทางสังคมมีส่วนท าให้บุคคล เรียนรู้การมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ซึ่งจะน ามาสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวคิดของแบน
ดูรา (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์,2549: 145-147) พฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
และแบนดูราเชื่อว่า มนุษย์มักจะใช้สภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์นั้น มีส่วนในการตัดสินพฤติกรรมครั้งต่อไป  นอกจากนี้ 
พัฒนาการที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งของมนุษย์คือ พัฒนาการด้านสติปัญญา หลุยส์ แอล เธอร์สโตน (จิราภรณ์ 
ตั้งกิตติภาภรณ์ ,2556: 188-189) พบว่า สมรรถภาพพ้ืนฐานทางสมอง (Primary Mental Abilities) ของ
มนุษย์ประกอบด้วยความสามารถ 7 กลุ่ม คือ ความไวในการรับรู้ ความเข้าใจภาษา ความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา ความสามารถด้านค านวณ ด้านความจ า ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านเหตุผล ในการใช้ชีวิตหาก
สามารถผสมผสานสมรรถภาพทั้ง 7 กลุ่มดังกล่าว ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะแสดงถึง
ความสามารถทางด้านสติปัญญา จากพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ภายใต้กรอบคิดที่ผู้วิจัยน าเสนอแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในพัฒนาการแต่ละด้านของมนุษย์ 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในความเป็นมาของหนังตะลุง และการแสดงหนังตะลุง
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยในประเด็นอิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการมนุษย์ โดยหา
ค าตอบจากค าอธิบายของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับหนังตะลุง ทั้งนายหนัง คนแกะหนัง และผู้ชม โดย
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การศึกษาจากเอกสาร และการลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนายหนัง คนแกะหนัง และผู้ชม เพ่ือให้
ได้ค าตอบในข้อสงสัย โดยใช้กระบวนศึกษาหาค าตอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและการแสดงหนังตะลุงในประเทศไทย และศึกษาอิทธิพลของหนัง
ตะลุงที่มตี่อพัฒนาการมนุษย์ 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งการ
วิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (participation observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) (องอาจ นัยพัฒน์, 
2551) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 

 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Criterion based selection) โดย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง นายหนังตะลุง และคนแกะหนัง  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับ
การเชิดหนังตะลุง และการแกะหนังตะลุง มาไม่ต่ ากว่า10 ปี  และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการหนัง
ตะลุง จ านวน 7 คน และผู้ชม จ านวน 12 คน เป็นผู้ที่ชื่นชอบและติดตามการแสดงหนังตะลุง มาเป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 5 ปี รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งสิ้น 19 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และใช้ค าถามอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์นอกเหนือจากค าถามที่เตรียมไว้  เพ่ือให้
ได้ข้อมูลทีส่มบูรณ์ตอบข้อสงสัยไดม้ากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจงจรรยาบรรณในการวิจัยก่อนที่จะท าได้รับการ
ยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล และบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 การตรวจสอบข้อมูล 

 การตรวจสอบข้อมูล ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย ใช้ วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ า 
(Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน 

ด้านข้อมูล (Data) ดังนี้ ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน 
ด้านบุคคล ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน ได้แก่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ มี
ประสบการณ์เก่ียวกับหนังตะลุง 

ด้านทฤษฎี ได้ใช้ทฤษฎีตามที่กล่าวอิงไว้ในบทน า เป็นเครื่องตรวจสอบ 

ด้านผู้วิจัย ใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคนที่วิจัยเรื่องเดียวกัน มาตรวจสอบว่าได้ข้อมูลผลการวิจัย
ตรงกันหรือไม ่
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของความเป็นมาและข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุงในประเทศไทย ผู้วิจัย
ได้ทบทวนบทความ เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังตะลุง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในประเด็น
ดังกล่าว  

ในการวิเคราะห์อิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการมนุษย์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลปรากฏการณ์ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ของ
พัฒนาการ ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ทางสังคม และ
สมรรถภาพสมองขั้น 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย การการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือผล
การศึกษาประวัติความเป็นมาและการแสดงหนังตะลุงในประเทศไทย และผลการศึกษาอิทธิพลของหนัง
ตะลุงที่มีต่อพัฒนาการมนุษย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุงในประเทศไทย 

จากการศึกษาผ่านเอกสาร และบทความ พบว่า มีหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งทรงกล่าวว่า “หนังตะลุง” เป็นการละเล่นซึ่งพ่ึงมีการประดิษฐ์
ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวบ้านที่บ้านควนพร้าว จังหวั ดพัทลุง ซึ่ง
เลียนแบบมาจากหนังของชวา แต่มีการดัดแปลง เปลี่ยนเนื้อหา เป็นการแสดงเนื้อเรื่องตามนิทานพ้ืนบ้าน
ของไทย และยังทรงบันทึกไว้ด้วยว่า มีการแสดงหนังตะลุงถวายหน้าพระท่ีนั่ง เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 
5 ในปี พ.ศ. 2419 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของหนังพัทลุง หรือ เรียกสั้นๆ ว่าหนัง
ตะลุง ในปัจจุบันการแสดงหนังตะลุงไม่ได้มีเพียงการเชิดหนังตามเรื่องราว แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับยุคสมัยมากขึ้น โดยมีการน าวงดนตรีสากลเข้ามาร่วมเล่น มีการร้องเพลงคั่นการแสดง มีการแสดง
คอนเสิร์ตตอนท้ายของการแสดง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง ประกอบด้วย นายหนัง ผู้ซึ่งท า
หน้าที่เชิดหนัง พากย์ และขับร้อง คนแกะหนัง ผู้ซึ่งท าหน้าที่ วาดรูปตัวละคร แกะหนัง ตัดหนัง ระบายสี 
ประกอบรูปหนัง และผู้ชม 

อิทธิพลของหนังตะลุงท่ีมีต่อพัฒนาการมนุษย์ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์นายหนังตะลุง คนแกะหนัง และผู้ชม จ านวน 19 คน เมื่อผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว พบว่า ในบริบทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง ทั้งนายหนัง คนแกะ
หนัง และผู้ชม ทุกคนได้รับอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้านของพัฒนาการ มีผลการวิจัย
ดังนี้ 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

อิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ในด้าน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 
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 ในบทบาทของคนแกะหนัง พบว่า การแกะหนังจะต้องใช้อวัยวะต่าง ๆ ในการท างาน การยกและ
การตรึงแผ่นหนัง การจับค้อน ซึ่งต้องใช้แรงแขนและข้อมือในการออกแรงตอก รวมไปถึงการเก็บอุปกรณ์
ที่ค่อนข้างมีน้ าหนัก และการแกะหนังยังต้องใช้การท างานของนิ้วมือ เช่น การใช้นิ้วมือในการจับและขยับ
ตุ๊ดตู่ในการสร้างลาย การจับพู่กันระบายสี การใช้กล้ามเนื้อตาในการมองขณะท ารูปหนัง การใช้ร่างกาย
ส่วนต่างๆ ในการท างานประสานกัน เช่น การใช้ตาให้สัมพันธ์กับมือในขณะการสร้างลาย การตอกหนังนั้น
ต้องนั่งท าติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะรูปหนังแต่ละรูปมีรายละเอียด 

 ส าหรับบทบาทของนายหนังซึ่งเป็นผู้เชิดหนัง พบว่า การเชิดหนังตะลุงต้องใช้แขน มือ ข้อมือ ใน
การเชิดรูปหนังให้ร่ายร าไปมา เชิดแขนรูปหนังให้เคลื่อนไหว ผู้ที่ไม่เคยเชิดหนังมาก่อนเมื่อมาเชิดเป็นคืน
แรก วันรุ่งขึ้นจะปวดเมื่อยแขนมาก เพราะในการแสดงใช้เวลาเล่นหนังตะลุงเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อคืน ใช้รูป
หนังประมาณ 15 รูป รูปหนึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ย 6-7 ขีด ซึ่งต้องใช้งานกล้ามเนื้ออย่างหนัก แต่เมื่อหัดเชิด
บ่อยๆ ก็จะหายปวดเพราะกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ในการแสดงยังมีการขยับ
ตัวเข้ากับจังหวะของดนตรีขณะเชิด ร่างกายจึงได้ขยับอยู่ตลอด การเชิดหนังต้องอาศัยการท างานที่
ประสานกันของอวัยวะต่าง ๆ มือต้องขยับเชิดรูปหนัง แขนต้องยกรูปหนังร่ายร าไปมา ในขณะที่ตาก็ต้อง
ท างานประสานกับมือและแขน ปากก็ต้องขยับพูดอยู่ตลอด และในบทบาทของผู้ชม พบว่า ในอดีตผู้ชม
ต้องเดินเท้ามาดูการแสดงหนังตะลุงเป็นระยะทางไกล ๆ ปัจจุบันยังพบอยู่บ้าง ในชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ 
ๆ กับที่จัดการแสดง จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ระหว่างดูหนังตะลุงมีการโยกตัว การเต้น ตามจังหวะ
ของดนตรี เมื่อมีการเล่นดนตรีคั่นหรือการแสดงคอนเสิร์ตหลังจบการแสดง 

พัฒนาการด้านอารมณ์ 

อิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ในด้านอารมณ์ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

ในบทบาทคนแกะหนัง พบว่า การแกะหนังเป็นงานที่ละเอียดอ่อน มีขั้นตอนมากมาย ซึ่งต้องใช้
ความละเอียดแม่นย า ต้องใช้เวลานานในการท าชิ้นงาน การท างานศิลปะในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ท าเป็นคนที่
มีสมาธิจดจ่อ ใจเย็น ต้องควบคุมตนเองให้อดทนท างานให้เสร็จแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะงานแต่
ละชิ้นต้องใช้เวลานานในการท า งานแต่ละชิ้นนั้นมีความยากจึงต้องใช้ความเพียรพยายาม และ เมื่อเห็น
ชิ้นงานที่ท าออกมาส าเร็จ ได้รับค าชมหรือรางวัล ท าให้มีความสุขและเกิดเป็นความภาคภูมิใจต่อชิ้นงาน
และต่อตนเอง 

จากบทบาทของนายหนัง พบว่า การเชิดหนังตะลุง นายหนังต้องแสดงต่อเนื่องประมาณ 5 ชั่วโมง 
จึงได้ฝึกความอดทน มีสมาธิจดจ่อ บางที่ที่ไปแสดงสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย รอบข้างมีเวทีการแสดง
อ่ืน ๆ หรือคนเมาส่งเสียงดังรบกวนการแสดง ก็ต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตน ให้จดจ่อกับการแสดง
ตรงหน้า นายหนังต้องรู้จักลักษณะนิสัยและอารมณ์ของตัวละครทุกตัว เพ่ือที่จะสามารถสวมบทบาทเป็น
ตัวละครนั้น ๆ ได้ การเป็นนายหนังนั้นต้องท างานร่วมกับผู้คนมากมาย ทั้งคนในคณะ และเจ้าภาพ ต้อง
เจอกับผู้คนหลากหลายจึงต้องยอมรับในความต่างของบุคคลให้ได้ และนายหนังต้องคอยสังเกตผู้ชมใน
ขณะที่ตนก าลังแสดงอยู่ว่า ผู้ชมมีอารมณ์ร่วม รู้สึกสนุกไปกับการแสดงของตนหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงการ
แสดง ณ ขณะนั้น หากได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชม ก็ท าให้นายหนังรู้สึกมีความสุข มีก าลังใจในการ
แสดงไปตลอดคืน แต่หากคนดูไม่ชอบก็ท าให้รู้สึกเครียด และต้องปรับการแสดงเพ่ือให้การแสดงด าเนิน
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ต่อไปได้ นอกจากนีก้ารแสดงหนังตะลุงท าให้นายหนังเกิดความภูมิใจ ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวตนและท า
ให้ครอบครัวคนในวงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภาคภูมิใจที่ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนใต้ไว้ ได้ใช้หนั ง
ตะลุงเป็นสื่อในการสอดแทรกสาระคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ชม  

ส าหรับในด้านของผู้ชมที่มาดูการแสดงหนังตะลุงจะได้รับเสียงหัวเราะ มีความสุข ได้คลาย
ความเครียดจากชีวิตประจ าวัน เพราะในการแสดงหนังตะลุงนั้นจะมีทั้งสาระและมุกตลก ได้ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ที่มาร่วมชมด้วยกัน เป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว หรือผู้ชมคนอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความสุข นอกจากนี้ยังได้รับรู้
อารมณ์ของตัวละครต่าง ๆ และมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงของนายหนัง  ในบางโอกาสอาจเกิดการ
รบกวนการชมการแสดง เช่น การที่คนเมามาอาละวาด ผู้ชมจึงต้องจัดการกับความคับข้องใจที่เกิดขึ้น 
และดึงอารมณ์ของตนกลับมาสู่การชมการแสดง 

พัฒนาการด้านสังคม 

อิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ในด้านสังคม ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

ในบทบาทคนแกะหนัง พบว่า การเติบโตมาในบริบทที่คนในครอบครัวเป็นคนแกะหนัง ได้คลุกคลี
กับการแกะหนังมาตั้งแต่เด็กจนเกิดเป็นความชอบ ท าให้ เลือกที่จะประกอบอาชีพคนแกะหนัง  
นอกจากนั้นการที่เด็ก ๆ ได้ตามผู้ปกครองไปดูหนังตะลุง และเกิดความสนใจที่จะแกะหนัง เมื่อมีกิจกรรม
เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เยาวชนที่สนใจเข้าฝึกแกะหนัง นอกจากการเรียนรู้การแกะหนัง เด็กมีโอกาสได้ฝึก
ทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน และฝึกการมีภาวะผู้น า การกล้าแสดงออก เพราะบริบทของคน
แกะหนังมิได้มีเพียงแค่การนั่งแกะหนังอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัว หากแต่ยังรวมไปถึงการออกไปแสดงศิลปะการ
แกะหนังในงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ต้องตอบข้อซักถามของผู้ที่สนใจ ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งชาวต่างชาติและคนไทย หนังตะลุงจึงท าให้คนแกะหนังต้องกล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี เข้าสังคมได้ง่าย โดยมีการใช้หนังตะลุงเป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์กัน 

ส าหรับบทบาทนายหนัง พบว่า การเติบโตมาในบริบทที่คนในครอบครัวเป็นนายหนัง หรือ การได้
ดูหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ๆ เกิดแรงบันดาลใจให้เลือกที่จะประกอบอาชีพนายหนังตะลุง การได้มาเชิดหนัง
ท าให้มีโอกาสรู้จักคนที่มีความสามารถทั้งในและนอกวงการหนังตะลุง อาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชา และผู้ชม 
วงการนายหนังจะมีชมรมนายหนัง เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคม จากหน้าที่ของการเป็นนายหนัง ท า
ให้พัฒนาการมีภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบ เนื่องจากต้องดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในวง  ต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างและผู้ชม การที่นายหนังต้องท างานร่วมกับผู้คนจ านวนมาก ท าให้ต้องมีความเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้ เพ่ือที่จะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังได้พัฒนาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในแต่ละที่ เพราะเมื่อไปแสดงแต่ละที่  ผู้คนก็จะมี
ความแตกต่างกัน ความชอบก็ไม่เหมือนกัน และที่ส าคัญหนังตะลุงฝึกให้นายหนังต้องเป็นคนที่กล้า
แสดงออก แม้ว่านายหนังจะนั่งแสดงอยู่หลังจอ แต่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ผ่านท่าทาง สีหน้า และน้ าเสียง 
เพ่ือสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องราวที่ก าลังแสดง 

จากบทบาทผู้ชม พบว่า ผู้ชมจะใช้หนังตะลุงเป็นสื่อกลางในการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับคนใน
ครอบครัว เพื่อน และบุคคลอ่ืน น าเนื้อเรื่อง มุกตลก และค าสอนมาใช้เป็นประเด็นในการพูดคุยกัน มีการ
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ชักชวนกันไปดูหนังตะลุง แฟนคลับของนายหนังจะมีการตามไปดูนายหนังในที่ต่าง ๆ ท าให้ได้พบเจอผู้ชม
คนอ่ืน ๆ ได้และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่แฟนคลับ นอกจากนั้นหนังตะลุงยังถูกใช้เป็นกิจกรรมเพ่ือให้คน
ในสังคมได้ร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน เช่น การจัดแสดงหนังตะลุงเพ่ือระดมทุนในการบูรณะวัดของ
ชุมชน  

พัฒนาการด้านสติปัญญา 

อิทธิพลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ในด้านสติปัญญา ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

 ในบทบาทของคนแกะหนัง พบว่า การแกะหนังท าให้มองงานศิลปะหลาย ๆ อย่างเข้าใจลึกซึ้ง
กว่าผู้คนทั่วไป คนแกะหนังสามารถจดจ าลวดลายหนังตะลุงดั่งเดิม ลายไทยประยุกต์ และน าจินตนาการ
มาใช้ในการประดิษฐ์รูปหนัง การแกะหนังจึงท าให้คนแกะหนังเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการ และการแกะหนังต้องใช้การจดจ าขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าหนังตะลุง และจดจ าลักษณะต่าง ๆ 
ของรูปหนังในขณะที่ท าการแกะ เพราะไม่ได้มีการร่างลวดลายไว้บนแผ่นหนัง นอกจากนี้การแกะหนังยัง
ต้องใช้การค านวณว่าหนังหนึ่งแผ่นจะผลิตรูปหนังได้กี่รูป และการวางรูปแบบในการตัดหนังเพ่ือให้ใช้แผ่น
หนังอย่างคุ้มค่าท่ีสุด  

ส าหรับนายหนัง พบว่า การเริ่มฝึกการเชิดหนังตะลุง ผู้ฝึกจะศึกษาเรียนรู้จากการดูการแสดงของ
อาจารย์หรือนายหนังท่านอ่ืน ๆ เพ่ือสะสมประสบการณ์และน ามาฝึกหัดเล่นด้วยตนเอง เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดอาจารย์ก็จะให้ค าแนะน า การเชิดหนังนายหนังต้องใช้ภาษาอยู่ตลอด มีการเล่าเรื่องและการ
เรียบเรียงค าพูดให้สละสลวยและน่าฟัง เพ่ือให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าใจ เป็นการฝึกให้นายหนังมี
ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น การเชิดหนังเป็นงานที่ต้องท าพร้อมกันหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จึงต้องใช้สมาธิ
ในการแสดงเป็นอย่างมาก และต้องมกีารแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คนเป็นนายหนังจึงต้องมีปฏิภาณไหวพริบมี
ความว่องไวในการรับรู้อารมณ์ของผู้ชมเพ่ือปรับเปลี่ยนการแสดงในขณะแสดง การแสดงหนังตะลุงมีการ
สอดแทรกความรู้ ธรรมะ ศีลธรรมจริยธรรม ข่าวสารบ้านเมือง รวมทั้งการประยุกต์บทหนังให้เข้ากับ
สถานการณ์ตามยุคสมัย ซึ่งนายหนังต้องมีองค์ความรู้ที่ดีท่ีถูกต้องและต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอด 
เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้ผู้ชม การเชิดหนังเป็นงานที่ต้องใช้ความจ าเป็นอย่างมากทั้งการจ าบท จ าฉาก จ าชื่อ
ตัวละคร จ ากลอน ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ขั้นตอนต่าง ๆ การใช้ความจ าและความยากในการแสดง จึ งท า
ให้นายหนังต้องหมั่นฝึกซ้อม ท่องบทอยู่เป็นประจ า  

และในบทบาทของผู้ชม พบว่า หนังตะลุงท าให้ผู้ชมได้รับสาระความรู้ทั้งในด้านธรรมะ ศีลธรรม
จริยธรรม ข่าวสารบ้านเมือง หลักการต่าง ๆ ที่สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากเรื่องราวที่ได้
ดูเป็นโอกาสให้ผู้ชมได้รับข้อมูลและน ากลับมาคิด จดจ าน ากลับมาเล่าต่อให้ผู้ที่ไม่ได้ไปดูการแสดง จากการ
สังเกต พบว่า ในบางครั้งแค่นายหนังแสดงท่าทางของตัวละครหรือพากย์บทพูดบางบท ผู้ชมก็สามารถรับรู้
ได้ว่านายหนังต้องการจะสื่อถึงเรื่องใด นอกจากนี้ผู้ชมยังได้ใช้ความจ าในการจดจ าเรื่องราว มุกตลกของ
หนังตะลุง ไปเล่าต่อให้คนในครอบครัว และผู้อ่ืนฟัง 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า หนังตะลุงมีอิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์ ในบุคคลที่มีโอกาสเข้าไป
สัมผัสกับวิถีของวัฒนธรรมหนังตะลุงในแต่ละบริบท 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้อภิปรายผลของหนังตะลุงที่มีต่อพัฒนาการมนุษย์ด้านต่าง ๆ ตามกรอบ
แนวคิดของ อาร์โนลด์ กีเซล (พัฒนาการด้านร่างกาย) ความฉลาดทางอารมณ์ (พัฒนาการด้านอารมณ์) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (พัฒนาการด้านสังคม) และทฤษฎีของเธอร์สโตน (พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา) ดังต่อไปนี้ 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

ตามแนวคิดของอาร์โนลด์ กีเซล กล่าวว่า การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้จากการมีวุฒิภาวะของระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย และสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยให้งานพัฒนาการของบุคคลผ่านไปได้ด้วยดี ในงานวิจัยนี้
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการพัฒนาบุคคลคือ “หนังตะลุง” ในบริบทของคนแกะหนัง นายหนัง และผู้ชม จาก
การศึกษาพบว่า การเริ่มต้นเข้าสู่สังคมของหนังตะลุง บุคคลต้องมีวุฒิภาวะของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
คือ ระบบอวัยวะรับความรู้สึก (Sensory system) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) ระบบประสาท 
(Nervous system) และหนังตะลุงสามารถส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ทางด้านร่างกาย ที่เห็นได้เด่นชัดคือ
การใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว  จะเห็นได้ว่าหนังตะลุงท าให้ทั้งคนแกะหนังและนายหนังได้พัฒนาการ
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) เช่น จากการใช้มือในท ากิจกรรมทั่วไปพัฒนามาสู่การหยิบจับอุปกรณ์
ในการแกะลาย การใช้มือและนิ้วมือในการเชิด ใช้อวัยวะในการออกเสียงและพากย์ ส าหรับการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor) ในคนแกะหนังจะได้พัฒนาโดยการยกจับอุปกรณ์ การออกแรงตอก
หนัง การนั่งตอกหนังที่ต้องใช้เวลายาวนานท าให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นกว่าบุคคลทั่วไป ส าหรับ
นายหนังการร่ายร า การเชิดรูปหนังที่มีน้ าหนัก และการเอ้ียวหยิบรูปหนังเมื่อเปลี่ยนฉาก ล้วนแต่เป็นงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อทั้งสิ้น ทั้งนี้การจะท ากิจกรรมดังกล่าวได้ กล้ามเนื้อต้องมีวุฒิภาวะในการ
บังคับใช้ มีความทนทานของกล้ามเนื้อ มิเช่นนั้นจะเกิดการล้าและบาดเจ็บได้ ส าหรับผู้ชมการได้เดินเท้า
มาชมหนังตะลุง ได้มาดูคอนเสิร์ต โยกตัว เต้น ตามจังหวะดนตรี เป็นโอกาสในการได้ออกก าลังกล้ามเนื้อ
ส่วนต่าง ๆ นอกจากนั้น อาร์โนลด์ กีเซล กล่าวถึง อวัยวะของร่างกายมีการท างานประสานสัมพันธ์กัน  
(Reciprocal Interweaving) ในบริบทของคนแกะหนัง พบว่า การแกะหนังสามารถพัฒนาการท างาน
ประสานสัมพันธ์กันของตาและมือ (Eyes Hand Coordination) ได้เป็นอย่างดี ส าหรับนายหนังการ
ท างานประสานสัมพันธ์มิได้มีเพียงการท างานประสานสัมพันธ์ของตาและมือเท่านั้น หากแต่ยังมีการ
ประสานสัมพันธ์กันระหว่างตา หู ปาก และมือ สะท้อนได้จากการเชิด การพากย์ และการจับจังหวะของ
ดนตรีในการแสดง และในส่วนของผู้ชม การได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะของดนตรี ก็แสดงให้เห็นถึง
การท างานประสานสัมพันธ์กันของอวัยวะ 

พัฒนาการด้านอารมณ์ 

ในงานวิจัยนี้พบว่า หนังตะลุงมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ของมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ จากแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ของโกลแมน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คือ การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self Awareness) ในการท างานของคนแกะหนัง จะต้องมีอารมณ์ที่มี
สมาธิกับงาน ในขณะที่ท างานหากมีอารมณ์อ่ืนแทรก จะมีผลต่อชิ้นงาน ส าหรับนายหนังในขณะที่แสดง
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จะต้องรับรู้อารมณ์ของตัวละครและถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครสลับไปมา ท าให้ได้ตระหนักรู้อารมณ์
ของตนเอง และในผู้ชม ส่วนใหญ่จะตะหนักรู้อารมณ์ของตนเองที่เป็นไปตามการแสดงของนายหนัง ดังนั้น
หนังตะลุงจึงมีส่วนช่วยในการฝึกทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง และหนังตะลุงมีส่วนที่ช่วยให้
เกิดการจัดระเบียบตนเอง (Self-Regulation) พัฒนาเรื่องความรับผิดชอบ ความอดทน และความเพียร
พยามในการท างานเพ่ือให้ส าเร็จตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง จะปรากฏในการท างานของคนแกะ
หนังและนายหนัง นอกจากนั้นหนังตะลุงยังสร้างโอกาสให้เกิดการยับยั้งการตัดสินใจหรือคิดก่อนการ
กระท า เพ่ือให้สามารถจัดการกับสถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ซึ่งพบในบริบทของนายหนังและผู้ชม 

ส าหรับการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) หนังตะลุงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้นายหนังและคนแกะ
หนังมีความสามารถในการท างานด้วยความเชื่อมั่น เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย แม้จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การมองโลกในแง่ดีและมุ่งที่ความส าเร็จท าให้ทั้งนายหนังและคน
แกะหนังสามารถผ่านอุปสรรคในการท างาน ในส่วนของผู้ชม จากการดูหนังตะลุงมีส่วนช่วยให้ผู้ชมได้
ข้อคิดน ามาปรับใช้ ท าให้มีมุมมองการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและมีก าลังใจ และหนังตะลุงมีส่วนที่ช่วยให้เกิดการ
เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน (Empathy) โดยสามารถท าให้บุคคลเกิดความตระหนักรู้ ใส่ใจ เข้าใจ และยอมรับ
ความรู้สึกและอารมณ์คนอื่นผ่านน้ าเสียง การแสดงออกของตัวหนัง ภาษาท่าทาง และเนื้อหาที่พูด ซึ่งนาย
หนังและผู้ชมได้รับการพัฒนาในส่วนนี้อย่างชัดเจน ส าหรับคนแกะหนังจากการที่ไปจัดแสดงผลงานตามที่
ต่าง ๆ และการติดต่องานกับผู้ว่าจ้าง ก็มีส่วนในการพัฒนาทักษะการเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนได้เช่นกัน 
องค์ประกอบสุดท้ายคือ การพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) หนังตะลุงสามารถท าให้บุคคล มี
ความช านาญและความคล่องแคล่วในการจัดการสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสร้างเครือข่าย สร้างความ
สามัคคีปรองดอง การจัดการความขัดแย้งและการกระตุ้นจูงใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ปรากฏให้เห็นในคนแกะหนัง นายหนัง 
และผู้ชม 

พัฒนาการด้านสังคม 

 จากแนวคิดของแบนดูรา (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2549) ที่กล่าวว่า ธรรมชาติของมนุษย์
เป็นผลจากประสบการณ์ตรงและโดยทางอ้อมที่มาในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนรู้พฤติกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หนังตะลุงผ่านสภาพแวดล้อมของครอบครัว และวัฒนธรรมการแสดงที่มีโอกาสให้ได้เรียนรู้ จนเกิดเป็น
ความชอบและพัฒนาไปสู่อาชีพและการสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏให้เห็นในพฤติกรรมของทั้ง 3 บริบท 
คือ คนแกะหนัง นายหนัง และผู้ชม การเรียนรู้มีทั้งการเรียนรู้จากผลการตอบสนอง ( learning by 
response consequences) และการเรียนรู้โดยตัวแบบ (Learning through Modeling) จาก
กระบวนการสังเกต การตั้งใจ การจดจ า การสร้างพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการจูงใจ ทั้งนี้หนังตะลุง
ยังเป็นตัวเชื่องโยงความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม ปรากฏจากการมีเครือข่าย เช่น สมาคมนายหนังตะลุง
แต่ละจังหวัด เครือข่ายแฟนคลับ  

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
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ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า หนังตะลุงมีส่วนในการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ ผู้วิจัยน าทฤษฎี
สมรรถภาพสมองขั้นพ้ืนฐานของเธอร์สโตน (Thurstone's Primary Mental Abilities Theory) 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบมาใช้อภิปราย ดังนี้ หนังตะลุงพัฒนา ความไวในการรับรู้ (Perceptual 
Speed) ให้กับนายหนังและผู้ชม ผ่านการแสดง โดยนายหนังจะต้องสังเกตบรรยากาศและอารมณ์ของ
ผู้ชม เพื่อให้การแสดงสร้างความพึงพอใจและเกิดความสนุกสนาน  

ทั้งนายหนังและผู้ชมได้รับการพัฒนาความเข้าใจภาษา (Verbal Comprehension) ผ่านการ
ถ่ายทอดเรื่องราวค าพูดของตัวละครและความนัยของสิ่งที่นายหนังพยายามสื่อ ซึ่งนายหนังและผู้ชมต้อง
เข้าใจค าศัพท์ตลอดจนการแปลความและการตีความหมายของข้อความต่าง ๆ เพ่ือให้การแสดงบรรลุตาม
เป้าหมาย นอกจากนั้น หนังตะลุงยังสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word Fluency) ให้กับ
นายหนัง ท าให้ได้พัฒนาความสามารถในการใช้ถ้อยค าทั้งในการเจรจาและการประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อย
กรอง ดังปรากฏในบทพากย์ ค าร้อง และบทสด  

    หนังตะลุงมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numerical Ability) และ ด้าน
มิติสัมพันธ์ (Spatial Visualization) ปรากฏให้เห็นชัดเจนในคนแกะหนัง ซึ่งจะมีการใช้การค านวณขนาด
ของแผ่นหนังให้ การวางรูปแบบของรูปหนังบนแผ่นหนัง ให้สอดคล้องกับจ านวนที่จะต้องผลิตรูปหนัง 
และในส่วนของนายหนัง มีการค านวณและการประเมินมิติสัมพันธ์ของพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดแสดงให้
สอดคล้องกับจ านวนของผู้ชม และความเหมาะสมในการจัดตั้งเวที 

ส าหรับการพัฒนาด้านความจ า (Memory) หนังตะลุงมีส่วนในการพัฒนาด้านความจ าให้กับคน
แกะหนัง ในบริบทของการจ าลวดลายในการแกะรูปหนังต่าง ๆ ในส่วนของนายหนัง การแสดงหนังตะลุง
จะต้องใช้ความจ าในเรื่อง บนพากย์ ค าร้อง การด าเนินเนื้อเรื่อง ตัวละครต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละเรื่อง รวมไป
ถึงการจดจ าตารางงานการแสดงว่าต้องไปจัดแสดงที่ไหน วันและเวลาใด ส าหรับผู้ชมจะจดจ าเนื้อเรื่อง 
ข้อคิด และมุกตลก ไปเล่าต่อให้ผู้อื่นฟัง 

องค์ประกอบสุดท้ายของสมรรถภาพสมองขั้นพ้ืนฐาน คือ ด้านเหตุผล (Reasoning) พบว่าหนัง
ตะลุงสามารถพัฒนาการจับประเด็นให้กับผู้ชม นอกจากนั้นใส่วนของนายหนังการที่จะจัดแสดงเรื่องราวใด 
ๆ นายหนังต้องศึกษาเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบันและใช้วิจารณญาณวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่
สมเหตุสมผล น ามาสร้างเป็นเนื้อเรื่อง มุกตลกในการแสดง 

สรุป 
 ประวัติความเป็นมาของการแสดงหนังตะลุง เริ่มปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ในสมัยรัชกาลที่ 5 
โดยมีขึ้นในจังหวัดพัทลุง ในระยะแรกเรียกว่า “หนังพัทลุง” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “หนังตะลุง” โดย
เลียนแบบมาจากหนังของชวา แต่มีการดัดแปลงตัวหนังและเปลี่ยนเนื้อเรื่องตามนิทานพ้ืนบ้านของไทย  
ในประเด็นหนังตะลุงมีอิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์ พบว่าหนังตะลุงมีผลต่อพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย 
ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ทางสังคม และสมรรถภาพสมองขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคลในบริบท       
คนแกะหนัง นายหนัง และผู้ชม 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ คือ จากผลของงานวิจัยพบว่าหนังตะลุงมีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการมนุษย์ ทั้งในด้านร่างกาย ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ทางสังคม และสมรรถภาพสมอง
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ขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคลในบริบท คนแกะหนัง นายหนัง และผู้ชม จึงควรส่งเสริมให้มีการใช้หนังตะลุงเป็นวิธี
ในการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ
พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยและสามารถคงอยู่สืบไป 

เอกสารอ้างอิง  
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. 2556. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2549. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
       มหาวิทยาลัย 
พ่วง บุษรารัตน์. 2542. หนังตะลุง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ. 
ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2553. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย แนวคิดเชิงทฤษฎี-วัยเด็กตอนกลาง.  
       พิมพ์ครั้งที่12. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
องอาจ นัยพัฒน์. 2551. วิธีวทิยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทางพฤติกรรมศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้ง ที3่. กรุงเทพฯ : สามลดา 
Daniel Golemam. 2012. Emotional Intelligence: Random House Publishing Group: New  
       York  



112 

 
 

 

เจตคติ อิทธิบาท 4 และแรงสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานภายหลังการ 
เกษียณอายุงานของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

Atttitude, Iddhipada 4, and Social Support that Affect Motivation to Keep Working 
After Retirement in the Elderly in Bangkok 

จันทิมา คเชนทร์ชาติ1 และ ชาญ รัตนะพิสิฐ2 
Jantima Kachenchart1 and Charn Rattanapisit2 

 
บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ เจตคติต่อ
การท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ เจตคติต่อการ
ท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม กับผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาอ านาจในการท านายของ เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 
ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อมีแรงจูงในการท างานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 55-65 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
ยังประกอบอาชีพแม้ภายหลังวัยเกษียณอายุและอาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter ในรูปคะแนนดิบและรูป
คะแนนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุ
งานของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร คือ เจตคติ และตัวแปรที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อแรงจูงใจในการ
ท างานภายหลังการเกษียณอายุงานของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร คือ การสนับสนุนทางสังคม   
   เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างานและการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงานของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เจตคติต่อการท างาน อิทธิบาท 4 และการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันท านายแรงจูงใจใน
การท างานภายหลังการเกษียณอายุงานของผู้สูงอายุได้ โดยค่าสัมประสิทธิ์ในการท านายเท่ากับ .692 ตัว
แปรทั้ง 3 สามารถท านายแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงานของผู้สูงอายุเท่ากับ 69.2% 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงาน เจตคต ิอิทธิบาท 4  

การสนับสนุนทางสังคม 
 
                                                                     . 
1
นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนัษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2อาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract  
 The purpose of this research was to study 1) Motivation of senior worker after 
retirement in Bangkok. For this objective is investigated into three divided factors; 
Attitude, Iddhippada 4, and Social support. 2) Identify correlation of the subjects above, 
correlation of motivation of senior worker after retirement in Bangkok with these three 
factors including Attitude, Iddhippada 4, and Social recognition. 3) The influenced 
tendency towards having occupation in senior workers after retirement resulted from the 
three factors of Attitude, Iddhippada 4, and Social recognition. This research population 
include 400 subjects only in Bangkok. Subjects contain both male and female age 55-65 
years old that still work after their retirement. Research method use the tools as follow; 
Questionnaire equipped with 5 answers indicating the level of certainty perspective, Data 
analysis with 4 Statistic data. (Mean, Standard Deviation, Pearson Correlation, and 
Multiple Regression) 

Result shown from research had been analyzed into three main separated issues. 
First, Motivation is found the strongest factor towards the research subject and Social 
support is the least important factor compared to all three that influences motivation of 
Senior to continue working after their retirement in Bangkok. In additional, all three 
factors of Attitude, Iddhippada4, and Social recognition are found to have positive 
correlation with motivation to keep working after retirement of senior worker. The result 
shown with significant statistical analysis in correlation coefficient at level 0.01. Moreover, 
all three factors of Attitude, Iddhippada 4, and Social recognition can be used all 
together to predict the tendency of influence towards motivation of the subject at level 
69.2 percent of coefficient multiple regression analysis by significant analysis at level 0.01 
 
Keywords  Motivation to keep working after retirement,  Attitude,  Iddhipada 4,  

Social support 
 
บทน า 

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของประชากรอายุ
เกิน 60 ปี จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ  พบว่า ระหว่างปี ค.ศ. 2000- 2015 สัดส่วนประชากร
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลก เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8 มาเป็นร้อยละ 12.3 ของจ านวนประชากรทั่วโลก
ทั้งหมด และมีแนวโน้มของสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ที่ได้พบว่า
ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และคาดการณ์
ว่าภายในปี ค.ศ. 2050 จ านวนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 22 ของ
จ านวนประชากรโลกทั้งหมด  ซึ่งสวนทางกับวัยเด็กและวัยแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง (ชมพูนุท พรหมภักดิ์ 
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, 2556) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดย
สัดส่วนประชากรไทยที่มีอายุเกิน 60 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน มีจ านวนเพิ่มถึงร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมแห่งผู้สูงวัย” แล้ว และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น 
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ภายในปี พ.ศ. 2564 เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งประเทศ  (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 2558) และจากข้อมูลของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มี
ประชากรวัยสูงอายุมากที่สุด (สถิติกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558)    

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกาย คือ 
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายที่เสื่อมถอย และทางจิตใจ คือเกิดความสูญเสียอ านาจ การได้รับการยก
ย่องจากบุคคลอ่ืนหมดไป ความสามารถในการท างานลดลง รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเป็นภาระของบุคคล
รอบข้าง ท าให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียดสูงขึ้น  จึงขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจมีอิทธิพลต่อการปรับตัวต่อตนเองและสังคม (ประณต เค้าฉิม, 
2549) และจากทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) กล่าวว่าการปรับตัวทางสังคมมีความสัมพันธ์
กับกิจกรรมทางสังคม หากผู้สูงอายุมีกิจกรรมมากเท่าไหร่ก็สามารถปรับตัวได้มากขึ้นเท่ านั้น ทฤษฎี
กิจกรรมทางสังคมยังเชื่อว่ากิจกรรมในสังคมจะช่วยรักษาสุขภาพและบุคลิกภาพของผู้สูงอายุไว้ได้ 
(ประณต เค้าฉิม, 2549) ทั้งนี้จากทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคม 8 ขั้นของแอริคสันได้กล่าวว่ามนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลและพัฒนาทุกช่วงวัยเป็นไปตามล าดับขั้น ส่วนการพัฒนาของผู้สูงอายุอยู่ในขั้นที่ 8 นั่นคือ
ผู้สูงอายุมีความต้องการความมั่นคงให้ชีวิต ถึงแม้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุหลังเกษียนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจในด้านถดถอยแต่ในกลุ่มนี้ก็ยังมีความสามารถและปรสบการณ์ในการที่จะ
ใช้เป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม ท าให้ตนรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตนเองได้ ซึ่งตรงกับส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (2556) ทีก่ล่าวถึงผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่มีมีทั้งวุฒิภาวะที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ฝีมือ และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีในการปฏิบัติงาน และจากนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชน
พยายามกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สูงอายุในการท างานต่อหลังเกษียณ ทั้งในรูปแบบของอาชีพ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีรายได้ หรือการท างานอดิเรกต่างๆ เพ่ือให้ผู้ สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มี
ความสามารถในการดูแลตนเอง ลดอารมณ์และความรู้สึกทางลบที่เกิดขึ้น และสามารถท าง านหรือท า
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากก่อนที่ตนเองเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ , 
2557)  

 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลให้บุคคลเกิดการท างาน คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญท่ีกระตุ้นและมีผลให้เกิดการแสดงออกทางด้านต่างๆ โดยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่มีความโดดเด่นและมักถูกใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการท างาน คือ ทฤษฎี
การก ากับตนเอง หรือทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตัวเอง (Self-determination theory) ซึ่งมีแนวคิดส าคัญว่า 
บุคคลมีอิสระในการแสดงออก บุคคลสามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสนใจ บุคคลต้องการการมีสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการพื้นฐานและส่งผลให้บุคคลเกิดความจดจ่อต้องการที่จะท าสิ่งนั้น
ต่อไป รวมถึงเรื่องการท างานนั่นคือจะท าให้บุคคลนั้นๆเกิดความพึงพอใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในงานที่
ท า (Deci & Ryan, 1985) จากแนวคิดนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สูงอายุที่อยู่



115 

 
 

 

ในวัยเกษียณได้เลือกท างานต่อในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจตามศักยภาพที่ตนเองมี ทั้งยังเป็นการช่วยให้
ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ภายหลังเกษียณให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป 

 จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยได้เลือกตัวแปรที่ส าคัญมาศึกษาได้แก่ เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 
4 และการสนับสนุนทางสังคม เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณเป็นปัจจัยส าคัญต่อแรงจูงใจที่ดีในการ
ท างาน เนื่องด้วยเจตคติส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกและแนวโน้มที่จะปฏิบัติพฤติกรรมทางบวกต่างๆ หาก
ผู้ปฏิบัติงานมีเจตคติที่ดีต่อการท างานจะน าไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานที่ดี ดังนั้น หากว่าบุคคลมี
มุมมอง เจตคติทางบวกต่องาน จะช่วยเพ่ิมโอกาสที่บุคคลจะค้นหางาน หรือสิ่งที่ตนเองสามารถท า
ประโยชน์ได้แม้ว่าตนเองจะอยู่ในวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณแล้ว (ชมพูนุช สุวารี, 2551) จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จต่อการท างานเนื่องจากผู้ที่มีอิทธิบาท 4 มี
ความพึงพอใจในงาน ขยันหมั่นเพียรไม่มีความย่อท้อต่องานแม้เกิดปัญหา มีความรับผิดชอบในงานและ
พร้อมที่จะหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้งานนั้นดีขึ้นเพ่ือให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี (พระมหาสมชาย 
ฐานวุฑฺโฒ, 2547) ทั้งยังพบว่าเมื่อบุคคลมีคุณลักษณะของอิทธิบาท 4 อยู่ในระดับสูงแล้ว ก็จะช่วยให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการท างานอย่างเต็มที่ และพยายามแสวงหางานใหม่ๆ ที่ตนเองสนใจ พึงพอใจและ
เกิดความมุมานะในการท างานนั้นเพ่ือให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง (อภิสิทธิ์ 
หนุนภักด,ี 2558) นอกจากปัจจัยในตัวบุคคลแล้ว ปัจจัยทางสังคมสามารถส่งเสริมแรงจูงใจในการท างาน
ของผู้สูงอายุได้ คือ การสนับสนุนทางสังคม (Social support) ดังทฤษฎีที่กล่าวว่าบุคคลต้องการการมี
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ กังนั้นผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดี จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและมี
ความสุขในการท างานต่อไปได้ (ลักษมี สุดดี และยุพิน อังสุโรจน์, 2555) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิ
บาท 4 ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน 
และการสนับสนุนทางสังคม กับ แรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณของผู้สู งอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายของ เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการ
ท างาน และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อมีแรงจูงในการท างานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวางเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  (Cross-sectional 
Descriptive Study) โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 55-65 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
ยังประกอบอาชีพแม้ภายหลังวัยเกษียณอายุและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  ซ่ึง
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากเขตในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต ซึ่งแบ่งเป็นเขต เป็น 3 กลุ่ม 
คือเขตชั้นใน เขตชั้นนอก ละเขตชั้นกลาง จากนั้นสุ่มจาก 3 กลุ่มด้วยวิธีจับสลากเพ่ือเลือกเขตพ้ืนที่เก็บ
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ข้อมูลจ านวน 10 เขต เขตละ 40 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมวิจัยและผ่านเกณฑ์การคัดเข้า จากนั้น
จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัด ประกอบด้วยแบบวัด (Questionnaire) จ านวน 5 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 แบบวัดข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบวัดแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ มี 15 ข้อ ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .830 ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติในการท างานหลังเกษียณ มี 15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .833 ส่วนที่ 4 แบบวัดอิทธิบาท 4 ต่อการท างาน มี 20 ข้อ ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .859 และ ส่วน
ที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มี 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .821 ในส่วนที่ 2 3 4 และ 5 แบบ
วัดประกอบด้วยข้อค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาคิดคะแนน
เพ่ือท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูปและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์มาแปรผล 
  
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ เจตคติ
ต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการ
ท างาน และการสนับสนุนทางสังคม และเพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายของเจตคติต่อการท างานหลัง
เกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลต่อมีแรงจูงในการท างานหลัง
เกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
 

 
ตัวแปร 

 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุ 4.128 .531 สูง 
เจตคติ 4.214 .501 สูง 
อิทธิบาท 4 4.183 .543 สูง 
การสนับสนุนทางสังคม 4.178 .545 สูง 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุมี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.128 ตัวแปรเจตคติมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
มีค่าเท่ากับ 4.214 ตัวแปรอิทธิบาท 4 มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.183 และตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคมมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.178  
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ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณเจตคติต่อการท างาน
หลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน และการสนับสนุนทางสังคม 

(N = 400) 
 

ตัวแปร 
แรงจูงใจใน
การท างาน
ภายหลังการ
เกษียณอายุ 

เจตคติ 
อิทธิบาท 

4 

การ
สนับสนุน

ทาง
สังคม 

M SD 

แรงจูงใจในการท างานภายหลัง
การเกษียณอายุ 

 
1 

   
 

4.128 
 

.531 
เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ .773** 1   4.214 .501 

อิทธิบาท 4 ต่อการท างาน .776** .791** 1  4.183 .543 
การสนับสนุนทางสังคม .747** .737** .789** 1 4.178 .545 

**p < .01 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับชุดตัวแปรต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างานและการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุ เท่ากับ .773, .776 และ 
.747 ตามล าดับ โดยทุกค่ามีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุน
สมมติฐานที่ 1  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น พบว่า เจตคติต่อการท างานหลัง
เกษียณมีความสัมพันธ์ทางบวกต่ออิทธิบาท 4 และการสนับสนุนทางสังคม ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 
.791และ .737 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการสนับสนุนทางสังคม ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ .789 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเมื่อพิจารณาภาวะเส้นตรงร่วมพหุระหว่างตัวแปรพบว่าไม่มีตัวแปรต้นตัวใดมีความสัมพันธ์กันเกิน 
ระดับของสหสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้ คือไม่เกิน .80 จึงไม่เกิดปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมพหุ  

 
ตาราง 3 แสดงสมการการร่วมกันท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุ
งานของผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter 
 
ตัวแปร b SEb β t Tolerance VIF Sig. 
ค่าคงที่ .310 .130  2.382   .018 
เจตคติ .371 .051 .350 7.32 .34 2.938 .000** 
อิทธิบาท 4 .294 .051 .300 5.706 .281 3.553 .000** 
การสนับสนุน
ทางสังคม 

.245 .046 .252 5.287 .344 2.909 .000** 
 

R = .832 a; R2 = .692; R2
adj = .689; F = 295.897; df = (3, 396); **p < .01 
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 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 พบว่าเจตคติต่อการท างาน อิทธิบาท 4 และการสนับสนุนทาง
สังคมสามารถร่วมกันท านายแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงานของผู้สูงอายุได้ โดยค่า
สัมประสิทธิ์ในการท านายเท่ากับ .692 ตัวแปรทั้ง 3 สามารถท านายแรงจูงใจในการท างานภายหลังการ
เกษียณอายุงานของผู้สูงอายุเท่ากับ 69.2% โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(F = 295.897; df = 3, 396; p = .018) และตัวแปรเจตคติมีอิทธิพลในการท านายมากที่สุด มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .350 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 

 จากการวิเคราะห์ค่า VIF พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 2.909– 3.553 ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
10 และค่า Tolerance อยู่ระหว่าง .281 - .344 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดไว้ คือ .20 ก็ช่วยยืนยันว่าตัว
แปรท านายทั้งสามมีความเป็นอิสระออกจากกันจึงไม่เกิดปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมพหุ จึงสามารถน าไป
วิเคราะห์การถดถอยเพ่ือท านายอิทธิพลที่มีต่อตัวแปรแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงาน
ของผู้สูงอายุได้ 
 เมื่อน าตัวแปรที่มีความสามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุ
งานของผู้สูงอายุเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังสมการต่อไปนี้ 
 สมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ 
แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงาน = .310 + .371 (เจตคติ) + .294 (อิทธิบาท 4) + .245 
(การสนับสนุนทางสังคม) 
 

 สมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
Zแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงาน     = .350 Zเจตคติ + .300 Zอิทธิบาท 4 + .252 Zการสนับสนุนทางสังคม 

 

 จากสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ พบว่า เมื่อเจตคติเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย แรงจูงใจใน
การท างานภายหลังการเกษียณอายุงานจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น .371 หน่วย เมื่อควบคุมให้ตัวแปรอิทธิบาท 4 
และการสนับสนุนทางสังคมมีค่าคงที่ เมื่ออิทธิบาท 4 เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย แรงจูงใจในการท างานภายหลังการ
เกษียณอายุงานจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น .294 หน่วย เมื่อควบคุมให้เจตคติและการสนับสนุนทางสังคมมีค่าคงที่ 
และเมื่อการสนับสนุนทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้แรงจูงใจในการท างานภายหลัง
การเกษียณอายุงานเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น .245 หน่วย เมื่อควบคุมให้ตัวแปรเจตคติและอิทธิบาท 4 มีค่าคงที่ 
 จากสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน เมื่อเจตคติเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะ
ส่งอิทธิพลให้แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงานจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น .350 หน่วย
มาตรฐาน ตัวแปรอิทธิบาท 4 และการสนับสนุนทางสังคมมีค่าคงที่ เมื่ออิทธิบาท 4 เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน 
ให้แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงานจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน .300 หน่วยมาตรฐาน เมื่อ
ควบคุมให้เจตคติและการสนับสนุนทางสังคมมีค่าคงที่ และเมื่อการสนับสนุนทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้แรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุงานเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 
.252 หน่วยมาตรฐาน เมื่อมีการควบคุมให้เจตคติและอิทธิบาท 4 มีค่าคงที่ 
 
 
 
 

^ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ท าการศึกษาทุกตัวมีคะแนนอยู่ในระดับสูงแต่ตัวแปรที่มี

ระดับสูงสุด คือ ตัวแปรเจตคติมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.214 ตัวแปรอิทธิบาท 4 
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.183 และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมมีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.178 ตามล าดับ 

เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ อิทธิบาท 4 ต่อการท างานและการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างานภายหลังการเกษียณอายุ เท่ากับ .773 , .776 และ .747 
ตามล าดับ โดยทุกค่ามีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถร่วมกันท านาย
แรงจูงใจในการท างานหลังเกษียณได้ ดังนี้  

เจตคติเป็นความคิด ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดว่าบุคคลมีความคิด
และรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลอ่ืน ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) การมีเจตคติต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นเกิดจากการเรียนรู้และการตอบสนองต่อแนวคิดต่างๆ 
ประสบการณ์ที่ได้รับที่ผ่านมาในอดีต การเลียนแบบเจตคติของผู้อ่ืนและอิทธิพลของกลุ่มสังคมที่อาศัยอยู่ 
(ศักดิ์ สุนทรเสณี,2531) จากผลการศึกษาพบว่าเจตคติต่อการท างานหลังเกษียณของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับสูง และเจตคติต่อการท างานหลังเกษียณมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานสูงสุดเมื่อเทียบกับตัวแปร
ต้นตัวอ่ืน มีค่าเท่ากับ .371 ซึ่งกล่าวได้ว่า หากมีเจตคติเจตคติต่อการท างานหลังเกษียณที่ดีจะส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณเพ่ิมเช่นกัน เจตติท าให้เกิดแรงจูงในการที่จะเผชิญและปฏิบัติต่อสิ่ง
ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงเป็นสิ่งบ่งบอกแนวโน้มการแสดงออกของพฤติกรรม 

อิทธิบาท 4 เป็นหลักการแห่งความส าเร็จและหลักในการปฏิบัติเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต โดย
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจในงานที่ตนเองท า 2) วิริยะ 
หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความความเพียร มีความเข็มแข็ง อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 3) จิตตะ หมายถึง 
การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบหร้าที่ด้วยความตั้งใจ และ 4) วิมังสา หมายถึง การพิจารณา
การท างานและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอิทธิบาท 4 ต่อการ
ท างานอยู่ในระดับสูง และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .294 กล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีอิทธิบาท 
4 ต่อการท างานที่ดีจะผลต่อแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ ที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้ผลการศึกษา
สอดคล้องกับภานุวัฒน์ ราชสมัคร (2557) ในการศึกษาศึกษาอิทธิบาท 4 กับแรงจูงในในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ทั้ง ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจ
ในการท างานอยู่ระดับสูงทุกด้าน  

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้รับความรัก ความผูกพันธ์
และการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีด้วย ผลการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .245 
จากผลการวิจัยกล่าวได้การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ เมื่อ
ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้แรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Sarwar (2015) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการท างาน และยังพบว่าการสนับสนุนสามารถเป็นตัวแปรพยากรณ์แรงจูงใจในการท างานได้ 
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ทั้งนี้ผู้สูงอายุภายหลังการเกษียณอายุงานควรได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และ
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจ
ในการท างานภายหลังเกษียณ และสามารถร่วมกันท านายแรงจูงใจในการท างานหลังเกษียณได้ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการท างานหลังเกษียณ 
อิทธิบาท 4 ในการท างาน และการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานภายหลังเกษียณ 
ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นความรู้ให้กับผู้สูงอายุที่ก าลังเตรียมตัวก่อนเกษียณหรือ
ผู้สูงอายุที่ท างานหลังเกษียณได้ท างานต่อภายหลังการการเกษียนอายุ เพ่ือช่วยลดการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงวัย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ดี และในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สามารถน าผลที่ได้จากงานวิจัยเป็นข้อมูลในการก าหนดแผน หลักสูตร หรือโครงการ
ต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานหลังเกษียณ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่ก าลังเตรียมตัวเกษียณ
ท างานต่อภายหลังเกษียณ หรือผู้ที่เกษียณอายุแล้วกลับเข้ามาท างานที่เหมาะสมกับตนเอง  และยัง
สามารถให้บุคคลทั่วไปหรือบุคคลในครอบครัวมีความเข้าใจผู้สูงอายุที่ท างานหรืออยากท างานต่อหลัง
เกษียณได้เพ่ือการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
จิตวิทยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาจิตวิทยา จากผลของกิจกรรม
กลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสาตามแนวสังคหวัตถุ 4 ก่อนทดลองและ
หลังการทดลอง 3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยา ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ 4 และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหลังการทดลอง 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
คนที่ได้คะแนนแบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา ต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทม์ที่ 25 จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา 2) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนด้านจิต
อาสาแบบบูรณาการสังคหวัตถุ 4ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ 4 ช่วยให้
นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสา ตามแนวสังคหวัตถุ 4 มี
พฤติกรรมจิตอาสาเพ่ิมขึ้นในระยะหลังการทดลอง และนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
พฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม 
 
ค าส าคัญ  จิตอาสา สังคหวัตถุ 4 กิจกรรมกลุ่ม 
 
Abstract 

The objective of this research were 1) to study the volunteer spirit of first year 
psychology students 2) to compare volunteer spirit of first year psychology students from 
the results of group activity for self-development in volunteer spirit, according to the 
Sangkhavattu 4 before the experiment and after the experiment 3) to compare volunteer 
spirit of first year psychology students, who have participated in Buddhist Integrated 
Sangkhavattu 4 and students who did not participate in the group activity after the 
experiment. This research is a semi-experimental research. Divided into experimental groups 
and control groups. Selecting a sample group that was purposely selected from those who 
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received the score of volunteer behavior measurement lower than the 25th percentile, total 
of 16 sample groups. Collecting data by The Volunteer behavior measurement and group 
activity program for self-development in volunteer spirit by Buddhist Integrated 
Sangkhavattu 4. The research found that Group activities help 1st year psychology students 
who have joined the group activities to develop their own volunteer spirit. According to the 
Sangkhavattu 4, and the volunteer behavior increased in the post-experimental period 
 
Keywords Volunteer spirit, Sangkhavattu 4, Group Activity 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุในปัจจุบัน และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ท าให้เกิดการแสวงหาอ านาจบารมีมากกว่าที่จะให้ความส าคัญทางด้าน
จิตใจ ในสังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุแต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ โดยไม่ค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมบทบาทและหน้าที่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 
และคณะ, 2555) ในเชิงพระพุทธศาสตร์ได้มีหลักปฏิบัติที่น่าน่าเชื่อถือ มุ่งเน้นพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และ
การปฏิบัติเพ่ือไปสู่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิต
ของบุคคล กับสภาพแวดล้อม มุ่งการกระท าตนให้มีจิตสาธารณะด้วยตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพ่ึงพา
อาศัยวัตถุ พัฒนาบุคคลตนเองและส่วนรวม จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาตนตาม
แนวพุทธศาสตร์เป็นการฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้ดียิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนส าคัญ คือ การรู้จักข่มใจ ข่ม
ระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลาย การฝึกปรับปรุงตนเอง และการมองเห็นคุณค่าในตนเอง โดยการบวนการ
พัฒนาตนเองนั้นต้องผ่านการการศึกษาหรือในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “สิกขา” แปลว่า เพ่ือให้รู้แจ้ง รู้จัก
ประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง โดยมีองค์ประกอบมาจากไตรสิกขาได้แก่ 
ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา และการพัฒนาจิตอาสามีหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความคิด และพฤติกรรม พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต) (2532) ได้อธิบายธรรมในหัวข้อสังคหวัตถุไว้ว่า 
“สังคหวัตถ ุ4 หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีด้วยหลักการสงเคราะห์เป็นส่วน
หนึ่งของศีลสิกขาที่ฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจา และการประกอบอาชีพ ด ารงตนในสังคมแบบ
สาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนินชี วิต
ได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม” ซึ่งการพัฒนาจิตอาสาให้ดีนั้นสอดคล้องกับกิจกรรมกลุ่ม
ตามหลักจิตวิทยา ซึ่งเป็นวิธีช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การคิดแก้ไขปัญหาจาก
ประสบการณ์จริง มองตัวเองเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สามารถแบ่งปันความรู้ของตัวเองช่วยเหลื อคนอ่ืน
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมกันในกลุ่มจากเพ่ือนหรือจากผู้น ากลุ่ม ความผูกพันระหว่างวัยรุ่นในกลุ่มพร้อมที่
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจและท าให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี  
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ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนาจิตอาสาของเยาวชนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับเยาวชนโดยเฉพาะนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาถือเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน เป็น
ผู้น าภูมิปัญญา จริยธรรม การพัฒนาความคิดที่ต้องส่งทอดโอกาสและสิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม เพราะใน
อนาคตนักศึกษา จะมีบทบาทต่อสังคมสูง และมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสังคมไปในรูปแบบที่
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสาตามแนวสังคหวัตถุ  ของ
กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการ
ใช้แนวค าสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องสังคหวัตถุธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสาน
หมู่ชนไว้ในสามัคคีมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุ่มตามหลักจิตวิทยา ซึ่งมุ่งหวังผลให้เกิดแนวคิดที่
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจิตอาสาที่น าไปสู่การมีพฤติกรรรมอาสาท าประโยชน์ 
ช่วยเหลือบุคลอ่ืนและสังคมของนักศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาจิตวิทยา จากผลของกิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสาแบบบูรณาการตามแนวสังคหวัตถุ 4 ก่อนทดลองและหลังการทดลอง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ 4 และนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหลังการทดลอง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

      
 
 
วิธีการ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา 
และโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสาแบบบูรณาการตามแนวสังคหวัตถุ 4 ดังนี้  

1. แบบวัดพฤติกรรมจิตอาสา แบ่งเป็น 5 ด้านซึ่งแบบวัดจิตสาธารณะประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 35 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ผู้วิจัยได้น าแบบวัดจิตสาธารณะไปตรวจหาค่าความเที่ยงด้วยการหาค่าความสอดคล้องภายในของแบบ
วัดโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.58 

ตัวแปรต้น  
 กิจกรรมกลุ่มแบบบูรณาการตามแนว
สังคหวัตถุ 4  

ตัวแปรตาม 
           พฤติกรรมจิตอาสา 
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2. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสาแบบบูรณาการตามแนวสังคหวัตถุ 4 โดย
ด าเนินการจัดโปรแกรมฯ จ านวน 6 ครั้ง ครั้งละประมาณ 50 นาท ี

  

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ครั้งที ่ สังคหวัตถุ 4 สิ่งท่ีปฏิบัติ 

1 ทาน (การให้ การเสียสละ) ปฐมนิเทศ สร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาตนด้านจิตอาสา
เกี่ยวกับการให้ การแบ่งปัน 

2 เรื่องการให้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวการให้ต่อครอบครัว สังคม คนที่รัก 
และตนเอง 

3 ปิยวาจา (ค าพูดที่ดี) การรู้จักค าพูดและเปลี่ยนค าพูดเชิงลบ ให้เป็นเชิงบวก 

4 สร้างแรงบันดาลใจ ใจบันดาลแรงโดยระลึกถึงค าพูดที่สามารถ
สร้างก าลังใจให้กับตนเองและผู้อ่ืน 

5 อัตถจริยา (ประพฤติตนเป็น
ประโยชน์) 

ปลูกจิตส านึกจากปัญหาสังคมรอบข้าง และสร้างเป้าหมายการ
บ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาให้กับตนเอง 

6 สมานัตตา (ท าดีเสมอต้น
เสมอปลาย) 

ท าดีเสมอต้นเสมอปลาย ปัจฉิมนิเทศ  

 
ผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยา อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.22 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ฉันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.61 รองลงมาคือ เมื่อฉันเห็นอาจารย์หรือเพ่ือนถือ
ของพะรุงพะรังฉันอาสาเข้าไปช่วยเหลือ และฉันพร้อมท าจะสละเวลาและท าความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัย 
ค่าเฉลี่ย3.51 และ 3.48 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการท าจิตอาสาท าให้ชีวิตฉันแย่ลง ค่าเฉลี่ย 
2.25 

2. หลังเข้าโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มนักศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม โดยก่อนเข้าร่วมการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.39 หลังเข้าร่วมการทดลองมีค่าเฉลี่ย 4.28 
เมื่อทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาจิตวิทยา ก่อนทดลองและหลังการ
ทดลองจากผลของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสาตามแนวสังคหวัตถุ 4 (n=8) 

พฤติกรรมจิตอาสา �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนการเข้าร่วมทดลอง 2.39 .08 -22.71 .000 

หลังการเข้าร่วมทดลอง 4.28 .19   

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
พฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

พฤติกรรมจิตอาสา �̅� S.D. t Sig. 

ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม 

หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 4.28 2.73 0.18 0.06 6.904 .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 มีพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในระยะ
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไดแ้สดงพฤติกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
สังเกตจากข้อค าถามที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดพบว่า นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งในข้อนี้เกิดจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้มีการสอดแทรกไว้ใน
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รายวิชาต่าง ๆ และตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้พบว่านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
 2. หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรม
กลุ่มครั้งนี้ได้ให้นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 เข้ากิจกรรมกลุ่ม ทั้งหมด 6 ครั้งครั้งละ 45 นาที จัดขึ้นจ านวน 2 
วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจะได้เรียนรู้ผ่านเกมส์ สื่อ คลิปวิดีโอ การอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบ โดยผู้น ากลุ่ม
ท าหน้าที่ตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ การสะท้อนความรู้สึก ตลอดจนการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ โดยเน้นให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง  ๆ ซึ่งการได้แลกเปลี่ยน
ความคิดกันในกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มยังช่วยสนับสนุน ช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
(2540) อธิบายว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดจากการ
บรรยายเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่การจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคน
ทั้งในด้านความคิด การกระท าและความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
กระบวนการกลุ่มที่สร้างสรรค์สามารถสร้างบรรยากาศการท างานกลุ่มที่ให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดง
ความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา และช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
กิจกรรมกลุ่มช่วยพัฒนาด้านทัศนคติ ช่วยสร้างพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมโดยให้สมาชิกกลุ่มเก็บอารมณ์ 
การแสดงอารมณ์อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล รู้จักการพูดคุย ทักทาย รวมถึงการแสดงออกตามกาลเทศะ 
และสัมพันธภาพกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฏีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ ม (Exchange 
Theory) ของ Thifaut and Kelley Lugt, (1970) และทฤษฏีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ 
Sigmund Freud (1993) อ้างถึงในกาญจนา ไชยพันธุ์ (2549) ที่กล่าวว่า ในการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การแลกเปลี่ยนพฤติกรรม และความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสาร การแสดงพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงต่ออีกคนหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย ก่อให้เกิดผลของกลุ่ม 
(Group Outcome) ซึ่งเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก (Consequences of Interaction) เช่น 
ความพอใจ และการเห็นคุณค่าของการพยายามกระท าพฤติกรรมนั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ ทั้งนี้  
Sigmund Freud (1993) ได้กล่าวว่าการรวมกลุ่ม (Cohesive) บุคคลจะมีโอกาสแสดงตนเองอย่างเปิดเผย
หรือพยายามป้องกันปิดบังตนเองโดยให้บุคคลแสดงออกตามความเป็นจริงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 
(Corey, 2012) จึงท าให้นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับกิจกรรมกลุ่มมีระดับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจิต
อาสาสูงขึ้นในระยะหลังการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนาลี วงษ์สมบัติ และมนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 
(2560) ศึกษาผลของโปรแกรมสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่  2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ 
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สามารถพัฒนาให้นิสิตมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยน าหลักสังคหวัตถุ 4  มาใช้
ด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้นิสิตเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญจากสื่อประกอบตามที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม ได้แก่ รูปภาพ วีดีโอ เล่นเกม กรณีตัวอย่างข่าวปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น ส่งผลให้นิสิตได้รู้จักให้ เสียสละ แบ่งปัน ในการใช้อุปกรณ์ท ากิจกรรมที่มีอย่าง
จ ากัดซึ่งนิสิตต้องได้ใช้ทุกคน สอดคล้องกับ จีรศักดิ์ บุญฤทธิ์ (2554) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่มด้วยหลัก
อิทธิบาท 4 ทีมีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลของกิจกรรม
กลุ่มพบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน 
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มด้วยหลักอิทธิบาท  4 เพ่ือ
พัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน จากผลการ
ทดลองเห็นได้ว่า กิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนได้ โดยมีเทคนิคเกม 
เทคนิคกรณีตัวอย่าง เทคนิคบทบาทสมมติ เทคนิคสถานการณ์จ าลอง เทคนิคระดมสมองใช้พัฒนาความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนในการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยให้นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาตามแนวสังควัตถุ 4 มีผลสมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นในระยะหลังการทดลอง ทั้งนี้เพราะการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มที่มีกิจกรรมหลากหลาย ช่วยท าให้เกิดความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ และได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการให้ความรู้สอดแทรกไปกับกิจกรรมกลุ่มที่
หลากหลายโดยประยุกต์ใช้หลักธรรมมาท ากิจกรรมจิตอาสาส่งผลให้นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 กลุ่มนี้
สามารถริเริ่มความคิดที่จะท ากิจกรรมหรือมีจิตส านึกจิตอาสาในการรู้จักการแบ่งปัน การใช้ค าพูดที่ ดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และการท าดี โดยสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและบุคคลรอบข้างได้ 
 3. หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาตามแนวสังคหวัตถุ 4 มีคะแนนพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 อภิปรายได้ว่า กิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาตาม
แนวสังคหวัตถุ 4 นั้นมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในระยะก่อนการทดลองนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 กลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจิตอาสาใกล้เคียงกันในช่วงเริ่มต้นศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยได้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างมาจากนักศึกษาท่ีมีคะแนนพฤติกรรมจิตอาสาอยู่ในกลุ่มต่ า แต่ในระยะหลังการทดลองผลที่ได้นั้น
มีความแตกต่าง โดยเห็นว่านักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้ากิจกรรมกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมจิตอาสา
สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง นอกจากนี้พบว่านักศึกษาที่ได้เข้ากิจกรรมกลุ่มได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
เข้าใจในกระบวนการและแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีความ
หลากหลาย และมีการใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับกิจกรรมกลุ่ม โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 
4 ที่เน้นเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตนจึงเหมาะสมกับการใช้พัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสา ร่วมกับหลักธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และทฤษฏีการบ าบัดเน้นเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม บูรณาการร่วมกันเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยในทางพระพุทธศาสนาการเกิดปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด 
โดยการเกิดปัญญาแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี 1) สุตตมยปัญญา ปัญญาความรู้จากการฟังการศึกษา 2) จินตมย
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ปัญญา ปัญญาความรู้จากการคิดนึกพิจารณา 3) ภาวนามยปัญญา ปัญญาความรู้จากการสังเกตลงมือท าจริง 
ในที่นี้ได้ใช้วิธีทั้งสามประการออกแบบเป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้เกิดปัญญาหรือเห็นความจริง มีทัศนคติที่ดีต่อ
จิตอาสาโดยการปรับที่ความคิดของตัวบุคคลนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการน าแนวคิดทฤษฏีการบ าบัดแบบเน้น
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เข้ามาใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในทางที่ดี
ขึ้น เพราะแต่ละบุคคลจะมีเหตุผลในการกระท าตามรูปแบบของความคิด ดังนั้นการปรับความคิดแบบไม่
สมเหตุสมผล ซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความคิดเป็นตัวก าหนดความรู้สึก และความคิดแบบใดที่สร้างปัญหา
ให้กับมนุษย์ ลักษณะของความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล  เมื่อปรับเหตุผลที่เกิดจากความคิดแล้วจะส่งผลให้
อารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการแผนจัดกิจกรรมกลุ่ม แผนที่ 
1-2 พัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาเรื่อง(ทาน) การให้การเสียสละ ปรับแนวคิดจิตอาสาเกี่ยวกับการแบ่งปันต่อ
ครอบครัว สังคม คนที่รัก และตนเอง แผนที่ 3-4 พัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาเรื่อง (ปิยะวาจา)การพูดที่ดี การ
รู้จักค าพูดและเปลี่ยนค าพูดเชิงลบให้เป็นเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ โดยระลึกถึงค าพูดที่สามารถเป็นก าลังใจ
ที่ดีได้ แผนที่ 5 พัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาเรื่อง(อัตถจริยา) การท าตนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกจิตส านึก
จากปัญหาสังคมรอบข้าง และสร้างเป้าหมายการบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาให้กับตนเอง  แผนที่ 6 พัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาเรื่อง(สมานัตตา) การวางตนให้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย การท าดีเสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ว่าจะผู้ใดก็ตาม สร้างความกระตือรือร้นให้กับการเข้ากลุ่ม ส ารวจปัญหาด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มโดยการ
เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้พฤติกรรมและทัศนคติใหม่ๆ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจสภาพแวดล้อมเพ่ิมขึ้น และได้
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อจิตอาสาให้ดียิ่งขึ้น และยังแนะแนวทางการท าจิตอาสาโดยการให้ การใช้ค าพูดที่ดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หรือการใช้หลักสังควัตถุ  4 มาช่วยพัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาท าให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเกิดความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และมีแนวทางในการท าจิตอาสาใน
อนาคต โดยการทดลองในครั้งนี้ผู้วิจัยสนับสนุนให้สมาชิกได้ตั้งเป้าหมายการท าจิตอาสาด้วยตนเองโดยการ
ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการให้นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อประกอบตามที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมแล้วอภิปรายร่วมกัน 
และเมื่อเกิดความคิดที่ดี หรือความตั้งใจการท าจิตอาสาสมาชิกและผู้น าให้การชื่นชมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 
และการเสริมแรง สอดคล้องกับคมเพชร ฉัตรศุภกุล(2546) กล่าวว่าการให้ประสบการณ์ตรงในการท ากิจกรรม
กลุ่มเป็นวิธีการที่ดีเหมาะที่จะใช้ในการพัฒนาตัวบุคคลและกลุ่มทั้งนี้เป็นเพราะว่ากิจกรรมกลุ่มเป็นการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ สามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความซาบซึ้งและพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงตนเองต่อไป  สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มช่วยให้นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาตามแนวสังคหวัตถุ 4 ได้พัฒนาพฤติกรรมจิตอาสามากกว่ากลุ่มควบคุมในระยะ
หลังการทดลอง 

 

สรุป  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

 1. นักศึกษามีพฤติกรรมจิตอาสาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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 2. การเข้าร่วมกลุ่มแบบบูรณาการแนวพุทธตามหลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสา ของ
นักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม พบว่านักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมจิต
อาสาเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. การเข้าร่วมกลุ่มแบบบูรณาการแนวพุทธตามหลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือพัฒนาตนด้านจิตอาสา ของ
นักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่น
คือ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีพฤติกรรมจิตอาสาสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการศึกษาวิจัยพบว่ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาได้เพ่ิมคุณลักษณะของพลเมือง
ดี การช่วยเหลือสังคม และบุคคลรอบข้างให้เกิดจิตอาสาอย่างไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้น นักจัดกิจกรรม ครู 
อาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักจิตวิทยาและผู้ที่สนใจ สามารถน าเทคนิคหรือกิจกรรม
กลุ่มไปประยุกต์ใช้ในการเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา ได้ 
 2. จากการวิจัยพบว่ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาเป็นการส่งเสริมในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมพฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การบริหารจัดการเวลา การ
พัฒนาด้านการเรียน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการเรียนและการใช้ชีวิต 
 3. ในปัจจุบันเราพบว่า การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาตัวบุคคลที่จะที่จะท า
ให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจไมตรีซึ่งกันและกัน ดังนั้นการน ากิจกรรมกลุ่มไปใช้จะท าให้ 
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ มีพฤติกรรมจิตอาสาในทางที่ดีขึ้น สร้างความตระหนักของสภาพปัญหาของสังคม และ
มีความเสมอภาคซึ่งกันและกัน ดังนั้นการน าโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มไปใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดการรับรู้ มีพฤติกรรมจิตอาสา เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ หากแต่ผู้ที่จะน าไปใช้
ควรมีความรู้ เข้าใจถึงเทคนิค วิธีการและกระบวนการบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพ่ือให้กิจกรรมกลุ่มได้ผลและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวผู้ที่ใช้ ผู้ที่ศึกษา และเป็นประโยชน์สูงสุด 

4. ควรมีการติดตามผลระยะยาว หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองไปแล้ว เพ่ือดูว่าพฤติกรรมจิตอาสาที่
ได้รับการพัฒนาไปแล้วยังคงอยู่กับผู้ทดลองมากน้อยเพียงใด 
 
ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 
 1. ควรศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนานักศึกษาด้านอ่ืน ๆ เช่น การบริหารเวลา การเข้า
สังคม การวางแผนชีวิตและอาชีพ เป็นต้น  
 2. ควรพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มไปใช้ร่วมกับหลักธรรมด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงขึ้น
โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะภายในต่าง ๆ  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาอิทธิพลของผลลัพธ์ที่มีต่อการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของผลลัพธ์ในระดับที่แตกต่างกันต่อการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับในด้านที่ต่างกัน ได้แก่ ข้อมูล
ย้อนกลับด้านบวกและข้อมูลย้อนกลับด้านลบ และเพ่ือศึกษาบทบาทของการยืนยันในตัว เอง (self-
affirmation) ในการลดหรือยับยั้งการหลีกเลี่ยงข้อมูลย้อนกลับด้านลบ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศึกษาในรายวิชาจิตวิทยา
ทั่วไป (จ.211/200) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีเลือกตามสะดวก (Convenience 
Sampling) จ านวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบไปด้วย (1) แบบวัด Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSES) ฉบับภาษาไทย (α = 0.86) (2) แบบทดสอบ Remote Associates Test (RAT) 
น ามาประยุกต์ใช้เป็นฉบับภาษาไทย (3) แบบสอบถาม Self-affirmation Task (SAT) ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองท าแบบวัด RSES ก่อนถูกสุ่มออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ระดับสูง ผลลัพธ์
ระดับกลาง และผลลัพธ์ระดับต่ าจากการท าแบบทดสอบ RAT หลังจากนั้นแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละ
ระดับผลลัพธ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการยืนยันในตัวเอง และกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การยืนยันในตัวเอง ผู้เข้าร่วมการทดลองท าแบบสอบถาม SAT ตามเงื่อนไข จากนั้นจะได้รับข้อมูล
ย้อนกลับทั้งด้านบวกและด้านลบ และจะถูกบันทึกเวลาที่ใช้ในการอ่านข้อมูลย้อนกลับทั้งสองด้าน  เมื่อ
ไม่ไดร้ับการยืนยันตัวเอง ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ าจะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบ
น้อยกว่าด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลางจะใส่ใจในข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบและด้านบวกไม่แตกต่างกัน และ (3) ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูงจะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับ
ด้านลบมากกว่าด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะเดียวกัน เมื่อได้รับการยืนยันใน
ตัวเอง ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ าจะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบและด้านบวก ไม่
แตกต่างกัน (2) ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลางจะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้านบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูงจะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบและ
ด้านบวกไม่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงแนวโน้มการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับของบุคคลที่มี
ผลลัพธ์ในระดับที่แตกต่างกัน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา การท างาน ตลอดจนในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
The objectives of this experiment were (1) to investigate the influence of 

outcome valence on attention to positive and negative feedback, and (2) to study the 
role of self-affirmation in reducing or inhibiting the avoidance of negative feedback. The 
sample consisted of 155 undergraduate students from Thammasat University who 
registered in General Psychology (PY211/200) in the first semester of the 2018 academic 
year. Participants were obtained by convenience sampling. The instruments used were 
(1) The Thai version of the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), (2) the Thai version of 
the Remote Associates Test (RAT), and (3) the Self-Affirmation Task (SAT). Participants first 
completed to RSES. Participants were then randomly assigned into 3 outcome groups: 
high outcome, middle outcome, and low outcome, using the RAT. Participants were 
further divided into 2 equal groups: self-affirmation, and no self-affirmation. Participants 
completed the version of the SAT questionnaire relevant to each group. After 
completing the SAT questionnaire, the participants would receive both positive and 
negative feedback. The viewing time of both types of feedback was recorded. For 
participants who were given no self-affirmation, the results showed that: (1) participants 
who had the lowest outcome paid less attention to negative feedback and more 
attention to positive feedback, (2) there was no significant difference between attention 
to negative and positive feedback for the middle outcome group, (3) participants who 
received high outcome paid more attention to negative feedback than positive feedback. 
For participants that received self-affirmation, (1) there was no significant difference 
between attention to negative and positive feedback for the low outcome group (2) 
participants in the middle outcome group paid more attention to negative feedback and 
less attention to positive feedback, and (3) there was no significant difference between 
attention to negative and positive feedback for the high outcome group. These findings 
show the tendency to pay attention to different types of feedback for people who differ 
in outcome valence. These findings have implications on how one might give effective 
feedback in education or work, as well as in daily life.  
 
Keywords  Outcome valence, Feedback, Self-affirmation, Self-esteem 
 
บทน า 

บุคคลมีการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแง่มุมที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกใส่ใจข้อมูล
ย้อนกลับนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงทักษะหรือการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของบุคคล 
การเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ 
‘ระดับของผลลัพธ์’ (outcome valence) หรือ ‘ผลคะแนน’ เช่น ผลการเรียน หรือ ผลการปฏิบัติงาน 
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เนื่องจากการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับมีอิทธิพลอย่างมากต่อการน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทักษะหรืองานใหม่ ๆ (Hattie & Timperly, 2007) 

เมื่อบุคคลต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่ดี เช่น การสอบได้คะแนนต่ าในห้องเรียน หรือการมี
ปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองในอดีต บุคคลจะรู้สึกว่าตัวเองก าลังถูกคุมคาม (Sherman & 
Hartson, 2011) นอกจากนี้ Coon (2000) ก็ได้กล่าวไว้ว่า ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านบวกจะเพ่ิม
ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ให้มากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านลบนั้นจะลดความ
ภาคภูมิใจในตนเองลง ซึ่งอาจท าให้บุคคลเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การ
หลีกเลี่ยงหรือละเลยข้อมูลย้อนกลับด้านลบและสนใจแต่ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก ส่งผลให้บุคคลไม่เกิด
การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ดี เช่น การสอบได้
คะแนนดีในห้องเรียน หรือ การมีผลการปฏิบัติงานที่สูง บุคคลเหล่านี้จะยอมรับและให้ความใส่ใจต่อข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบมากกว่าข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (Huang, Liu, Chen & Sommers, 2018) อันเป็น
สาเหตุที่อาจท าให้พวกเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก  

จากงานวิจัยของ Sherman & Hartson (2011) พบว่า บุคคลมีความสามารถในการปกป้องและ
ต่อต้านข้อมูลที่คุกคามตัวเองได้ และหนทางที่บุคคลจะสามารถจัดการกับความตึงเครียดระหว่างการ
ปกป้องตัวเอง (self-protection) และ การพัฒนาตัวเอง (self-improvement) ได้ก็คือ การยืนยันใน
ตัวเอง (self-affirmation) ในเรื่องที่ส าคัญต่อการเพ่ิมคุณค่าในตัวเอง (self-worth) ซึ่งส่งผลให้บุคคลมี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น (Tesser, 2000) อีกทั้งในงานของ Critcher, Dunning & Armor 
(2010) ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่า ในกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับการยืนยันในตัวเองก่อนที่จะได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองแบบต่อต้านที่น้อยลง ซึ่งการยืนยันในตัวเอง
เปรียบเสมือนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยบุคคลในการสนับสนุนและสร้างความมั่นคงให้กับความ
ภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Sherman et al. (2013) ซึ่งทดลองกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนหนึ่งระหว่างเด็กที่มีเชื้อชาติแตกต่างกัน ได้แก่ Latino American และ European American 
พบว่า เฉพาะเด็กนักเรียนที่มีเชื้อชาติ Latino American ที่ได้รับการยืนยันในตัวเองมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับการยืนยันในตัวเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าการยืนยันในตัวเองเป็นกระบวนการหนึ่งที่
มีการด าเนินการในรูปแบบการปรับตัวทางจิตวิทยา เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุน สร้างความมั่นคง และ
ปกป้องรักษาความสมบูรณ์และคุณค่าของตนเอง ส่งผลให้บุคคลสามารถเผชิญหน้ากับข้อมูลที่คุกคาม
ได้มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Huang et al. (2018) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการได้รับผลลัพธ์
ในระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับและการท างานของกลไกการป้องกันตนเองที่ท าให้
บุคคลหลีกเลี่ยงข้อมลูย้อนกลับด้านลบ มีการเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มผลลัพธ์ระดับสูงและระดับต่ าเท่านั้น 
ซึ่งอาจน ามาใช้จริงได้ยาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของผลลัพธ์ระดับกลางที่มีต่อการเลือก
ใส่ใจข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือศึกษาว่าบุคคลที่มีผลลัพธ์อยู่ในระดับกลางจะมีแนวโน้มในการเลือกใส่ใจข้อมูล
ย้อนกลับในด้านใด เนื่องจากบุคคลที่มีผลลัพธ์อยู่ในระดับกลางมักมีจ านวนมาก ถือเป็นบุคคลส่วนใหญ่ 
และถูกนับรวมว่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย บุคคลในกลุ่มนี้จึงมักจะถูกละเลย การศึกษาผลลัพธ์ระดับกลาง จึง
เป็นแนวทางในการวางแผนวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางการศึกษาและการท างาน  โดยในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการวัดระดับของ
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ความภาคภูมิใจในตนเองเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ผลการทดลองนี้ เนื่ องจากความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ก็ถือเป็นตัวก ากับผลที่เกิดจากระดับของผลลัพธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Roese & 
Oisen, 1993) เมื่อบุคคลเจอกับผลลัพธ์ทางลบ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะเกิดความเครียดทาง
อารมณ์น้อยกว่าคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับของบุคคล 
(Brown, 2010) นอกจากนี้ ผลจากระดับของผลลัพธ์ก็ถูกก ากับโดยความภาคภูมิใจในตนเองอย่างมี
นัยส าคัญ (Roese & Olson, 1993) อาจกล่าวได้ว่า ความภาคภูมิใจในตนเองมีบทบาทส าคัญ เมื่อบุคคล
ต้องเผชิญหน้ากับข้อมูลด้านลบ  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลลัพธ์ในระดับที่แตกต่าง
กันต่อการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับในด้านที่ต่างกัน และ (2) เพ่ือศึกษาบทบาทของการยืนยันในตัวเองใน
การลดหรือยับยั้งการหลีกเลี่ยงข้อมูลย้อนกลับด้านลบ โดยมีสมมติฐานดังนี้ (1) ระดับของผลลัพธ์มี
อิทธิพลต่อเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับแต่ละด้านแตกต่างกัน และ (2) บทบาทของการยืนยันในตัวเอง
มีอิทธิพลต่อการเพิ่มระยะเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 
 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ระดับผลลัพธ์ คือ ระดับของคะแนนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับจากการท าแบบทดสอบ RAT 
โดยผู้วิจัยสุ่มระดับผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า 
 การยืนยันตัวเอง คือ การท า Self-Affirmation ผู้เข้าร่วมการทดลองท าแบบสอบถาม SAT ตาม
เงื่อนไข เพ่ือแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีได้รับการยืนยันตัวเอง และกลุ่มที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวเอง 
 การใส่ใจข้อมูลย้อนกลับ คือ ระยะเวลาในหน่วยวินาที ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองใช้เพ่ืออ่านข้อมูล
ย้อนกลับแต่ละด้าน ซึ่งจะถูกวัดผ่านโปรแกรม E-Prime  
 
วิธีการ  
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 แบบวัด Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) ผู้วิจัยน าแบบวัด RSES ที่ถูกพัฒนาโดย 
Wongpakaran &  Wongpakaran (2011) เป็นฉบับภาษาไทย (α = 0.86) มาใช้ในประเมินระดับความ
ภาคภูมิใจในตนเองของผู้เข้าร่วมการทดลอง เป็นแบบประเมินแบบ Likert Rating Scale มี 4 ระดับ 
ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ไปจนถึงเห็นด้วยอย่างมาก ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดนี้ จะถูกน ามาใช้คัดกรอง
ผู้เข้าร่วมการทดลองเพ่ือดูว่าผู้เข้าร่วมการทดลองในงานวิจัยฉบับนี้มีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับ
ปกต ิ
 แบบทดสอบ Remote Associates Test (RAT) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ RAT ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Martha Mednick (1962) มาประยุกต์ใช้ในฉบับภาษาไทย ผู้วิจัยได้ Pilot study และให้อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยช่วยพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมืออีกครั้ง แบบทดสอบ RAT น ามาใช้เพ่ือ
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลลัพธ์ระดับสูง ผลลัพธ์ระดับกลาง และ ผลลัพธ์
ระดับต่ า ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะเข้าใจว่าเป็นแบบทดสอบความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic 
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Thinking Task) ที่ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 20 ข้อ ในแต่ละข้อจะประกอบไปด้วย 3 ตัวเลือก (เช่น 
เทียน – เค้ก – ของขวัญ; ก.วันเกิด ข.กล่อง ค.ปา ง.ท า) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับคะแนนลวงจาก
การท าแบบทดสอบนี้ McFarlin & Blascovich (1984) กล่าวว่า แบบทดสอบ RAT สามารถน ามาใช้ใน
งานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลย้อนกลับและการหลอกลวงเพ่ือใช้ในการควบคุมผลได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วม
การทดลองจะรับรู้ว่าผลงานหรือผลคะแนนของพวกเขามีแนวโน้มที่จะตรงกับประสิทธิภาพที่แท้จริงของ
พวกเขาเอง 

แบบส ำรวจข้อมูลย้อนกลับ เป็นแบบส ารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 12 ข้อ ประกอบไปด้วย
ประโยคความหมายด้านบวกและประโยคความหมายด้านลบซึ่งเป็นคู่ประโยคที่ความหมายตรงข้ามกัน ซึ่ง
แต่ละคู่จะมีลักษณะเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงแค่ค าคุณศัพท์เพ่ือสื่อให้เห็นถึงทิศทางของประโยคนั้น ๆ 
ว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับด้านบวกหรือด้านลบเท่านั้น (Huang et al., 2018) เช่น คุณค่อนข้างมีความคิด
นอกกรอบ กับ คุณไม่ค่อยมีความคิดนอกกรอบ เป็นต้น ใน Pilot study ผู้วิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ประเมินประโยคข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้แบบประเมิน Rating Scale มี 6 ระดับ โดยระดับ 6 หมายถึง 
เข้าใจได้ง่ายมาก และระดับ 1 หมายถึง เข้าใจได้ยากมาก หลังจากนั้นจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
และเลือกประโยคข้อมูลย้อนกลับมา 10 คู่ เพ่ือใช้ในการทดลอง จากนั้นผู้วิจัยจะแบ่งชุดข้อมูลย้อนกลับ
ออกเป็น 2 ชุด โดยผู้เข้าร่วมการทดลองครึ่งหนึ่งจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ ชุดที่ 1 และอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ ชุดที่ 2  

แบบสอบถำม Self-affirmation Task (SAT) ในที่นี้ผู้วิจัยใช้ชื่อแบบสอบถามว่า แบบสอบถาม
เกี่ยวกับมุมมองของชีวิต เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคาดเดาวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ภายใน
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลัก ซ่ึงถูกคัดมาจากส่วนประกอบของระบบตัวตน (self-system) 
ที่จะท าให้บุคคลเกิดความสมบูรณ์แบบในชีวิตได้ (Sherman & Hartson, 2011) ผู้เข้าร่วมการทดลองจะ
ถูกมอบหมายให้เลือกหัวข้อที่คิดว่าส าคัญ โดยมีเงื่อนไขคือ กลุ่ม SA จะถูกมอบหมายให้เลือกหัวข้อที่มี
ความส าคัญต่อตัวเองมากที่สุด ส่วนกลุ่ม nSA จะถูกมอบหมายให้นึกถึงบุคคลที่ตัวเองเคารพนับถือและ
เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น จากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละกลุ่มต้องเขียนอธิบายเหตุผลและ
ยกตัวอย่างอย่างชัดเจน    

วิธีการทดลอง 
ผู้เข้าร่วมการทดลองถูกจัดให้นั่งตามที่นั่งที่ก าหนดไว้และถูกมอบหมายให้อ่านค าสั่งที่ปรากฎอยู่

บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดก่อนเริ่มลงมือท าการทดลอง โดยวิธีการทดลองเป็นไปตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมการทดลองลงชื่อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมงานวิจัยและท าแบบวัด  RSES ฉบับ
ภาษาไทย 

2. ผู้เข้าร่วมการทดลองอ่านประเภทของการคิดอย่างเป็นระบบและเริ่มท าแบบทดสอบ RAT เมื่อ
ท าแบบทดสอบเสร็จ หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบ RAT ดังนี้ 

 
ตาราง 1 แสดงเงื่อนไขและข้อความแสดงผลลัพธ์ทั้ง 3 แบบ 

เงื่อนไข ข้อความแสดงผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ระดับสูง คะแนนของคุณอยู่ในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปที่เคยท าแบบทดสอบนี้ 
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ผลลัพธ์ระดับกลาง คะแนนของคุณอยู่ในระดับเดียวกับคนทั่วไปที่เคยท าแบบทดสอบนี้ 
ผลลัพธ์ระดับต่ า คะแนนของคุณอยู่ในระดับต่ ากว่าคนทั่วไปที่เคยท าแบบทดสอบนี้ 

 
3. หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงการประมวลผลข้อมูลย้อนกลับจากการท าแบบทดสอบ RAT 
4. ระหว่างรอการประมวลผลข้อมูลย้อนกลับ ผู้เข้าร่วมการทดลองท าแบบสอบถาม SAT ตาม

เงื่อนไข ดังนี้ 
 

ตาราง 2 แสดงเงื่อนไขและค าชี้แจงในแบบสอบถามเก่ียวกับมุมมองของชีวิตทั้ง 2 แบบ 
เงื่อนไข ค าชี้แจงในแบบสอบถามเกี่ยวกับมุมมองของชีวิต 

SA เลือกและอธิบายมุมมองชีวิตที่มีความส าคัญต่อตัวเองมากที่สุด 
nSA เลือกและอธิบายมุมมองชีวิตที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ตัวเองเคารพนับถือ 
 
5. เมื่อท าแบบสอบถาม SAT เสร็จ ผู้เข้าร่วมการทดลองอ่านข้อมูลย้อนกลับที่ปรากฎบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมจะบันทึกเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับในแต่ละด้านของผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง 

6. หลังจากจบการทดลอง ผู้วิจัยส่ง E-mail ไปยังผู้เข้าร่วมการทดลอง เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงในการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการทดลอง 
 
ผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลลัพธ์ที่มีต่อการเลือกใส่ใจข้อมูลย้อนกลับ 
โดยวิเคราะห์จากเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดลองใช้อ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบและด้านบวก ซึ่งวัดจาก
โปรแกรม E-Prime 2.0 แล้วจึงน ามาค านวณด้วยสถิติ t-test  

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ พบว่า ในกลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์
ระดับต่ า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกมากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้าน
ลบ, ในกลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกมากกว่าเวลา
เฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ, ในกลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูง เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบมากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก , ในกลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับ
ต่ า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก, ใน
กลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าเวลาเฉลี่ยในการ
อ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก และในกลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูง เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบมากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังที่ปรากฏ
ในตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับแต่ละด้าน ในกลุ่ม
ที่ได้รับบทบาทการยืนยันในตัวเองที่แตกต่างกัน 

บทบาทของ
การยืนยันใน

ตัวเอง 

ระดับของ
ผลลัพธ์ 

ประเภทของข้อมูล
ย้อนกลับ 

เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

nSA ต่ า ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก 
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

24.661 
20.232 

11.713 
13.490 

ปานกลาง ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก 
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

21.047 
19.458 

10.579 
9.186 

สูง ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก 
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

19.568 
24.967 

9.037 
11.397 

SA ต่ า ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก 
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

20.249 
22.564 

8.482 
8.773 

ปานกลาง ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก 
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

17.015 
21.894 

8.911 
6.061 

สูง ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก 
ข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

17.561 
17.756 

7.841 
6.452 

 
กลุ่ม Non-Affirmation 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบด้วย
วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Paired-Samples t-test พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ (M = 
20.232, SD = 13.490)  น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (M = 24.661, SD = 
11.714); t(26) = -1.859, p < .05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้ผล
ลัพธ์ระดับต่ าจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบโดยเฉลี่ยน้อยกว่าข้อมูลย้อนกลับด้านบวก ดังที่
ปรากฏในตาราง 4 

 
ตาราง 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบ 
เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า (กลุ่ม nSA) ด้วยวิธี Paired-Samples t-test 
 เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ 

95% CI for 
Mean 

Difference 

  

 
ข้อมูลย้อนกลับด้าน

บวก 
 

ข้อมูลย้อนกลับด้าน
ลบ 

  

 M SD n  M SD n t df 
ผลลัพธ์ระดับต่ า 24.661 11.714 27  20.232 13.490 27 -9.326, - 26 
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.467 1.859* 
* p = .037; p < .05 
  

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบด้วย
วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Paired-Samples t-test พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ (M = 
19.458, SD = 9.186) ไม่น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (M = 21.047, SD = 
10.579); t(25) = -.743, p = .233 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น จึงยอมรับ H0 และสรุปได้ว่า ผู้ที่
ได้ผลลัพธ์ระดับกลางจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าข้อมูลย้อนกลับด้าน
บวก ดังที่ปรากฏในตาราง 5 

 
ตาราง 5 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบ 
เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง (กลุ่ม nSA) ด้วยวิธี Paired-Samples t-test 
 เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ 

95% CI for 
Mean 

Difference 

  

 ข้อมูลย้อนกลับด้านบวก  
ข้อมูลย้อนกลับด้าน

ลบ 
  

 M SD n  M SD n t df 
ผลลัพธ์

ระดับกลาง 
21.047 10.579 26  19.458 9.186 26 

-5.998, 
2.819 

-.743 25 

 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบด้วย

วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Paired-Samples t-test พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ (M = 
24.967, SD = 11.397)  มากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (M = 19.568, SD = 
9.037); t(24) = 2.730, p < .05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้ผล
ลัพธ์ระดับสูงจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบโดยเฉลี่ยมากกว่าข้อมูลย้อนกลับด้านบวก ดังที่
ปรากฏในตาราง 6 

 
ตาราง 6 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบ 
เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับสูง (กลุ่ม nSA) ด้วยวิธี Paired-Samples t-test 
 เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ 

95% CI for 
Mean 

Difference 

  

 
ข้อมูลย้อนกลับด้าน

บวก 
 

ข้อมูลย้อนกลับด้าน
ลบ 

  

 M SD n  M SD n t df 

ผลลัพธ์ระดับสูง 19.568 9.037 25  24.967 11.397 25 
1.317, 
2.482 

2.730* 24 

* p = .006; p < .05 
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กลุ่ม Affirmation  
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบด้วย

วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Paired-Samples t-test พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ (M = 
22.564, SD = 8.773) ไม่มากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (M = 20.249, SD = 
8.482); t(25) = 1.709, p = .05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้รับ
การยืนยันในตัวเองและได้ผลลัพธ์ระดับต่ าจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบโดยเฉลี่ยไม่
มากกว่าข้อมูลย้อนกลับด้านบวก ดังที่ปรากฏในตาราง 7 

 
ตาราง 7 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบ 
เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า (กลุ่ม SA) ด้วยวิธี Paired-Samples t-test 
 เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ 

95% CI for 
Mean 

Difference 

  

 
ข้อมูลย้อนกลับด้าน

บวก 
 

ข้อมูลย้อนกลับด้าน
ลบ 

  

 M SD n  M SD n t df 
ผลลัพธ์ระดับต่ า 20.249 8.482 26  22.564 8.773 26 -.476, 5.106 1.709 25 

 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบด้วย

วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Independent-Samples t-test พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 
(M = 21.894, SD = 6.061)  มากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (M = 17.015, SD = 
8.911); t(48) = 2.264, p < .05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้รับ
การยืนยันในตัวเองและได้ผลลัพธ์ระดับกลางจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบโดยเฉลี่ย
มากกว่าข้อมูลย้อนกลับด้านบวก ดังที่ปรากฏในตาราง 8 

 
ตาราง 8 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบ 
เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง (กลุ่ม SA)  ด้วยวิธี Independent-Samples t-test 
 เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ 

95% CI for 
Mean 

Difference 

  

 
ข้อมูลย้อนกลับด้าน

บวก 
 

ข้อมูลย้อนกลับด้าน
ลบ 

  

 M SD n  M SD n t df 
ผลลัพธ์

ระดับกลาง 
17.015 8.911 25  21.894 6.061 25 .546, 9.213 2.264* 48 

* p = .014; p < .05 
  

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบด้วย
วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Paired-Samples t-test พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ (M = 
17.756, SD = 6.452) ไม่มากกว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวก (M = 17.561, SD = 
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7.841); t(25) = .133, p = .448 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้รับ
การยืนยันในตัวเองและได้ผลลัพธ์ระดับสูงจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบโดยเฉลี่ย ไม่
มากกว่าข้อมูลย้อนกลับด้านบวก ดังที่ปรากฏในตาราง 9 

 
ตาราง 9 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกและด้านลบ 
เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับสูง (กลุ่ม SA) ด้วยวิธี Paired-Samples t-test 

 เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ 
95% CI for 

Mean 
Difference 

  

 
ข้อมูลย้อนกลับด้าน

บวก 
 

ข้อมูลย้อนกลับด้าน
ลบ 

  

 M SD n  M SD n t df 

ผลลัพธ์ระดับสูง 17.561 7.841 26  17.756 6.452 26 
-2.816, 
3.207 

.133 25 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลลัพธ์ในระดับที่แตกต่างกันต่อการเลือกใส่ใจ
ข้อมูลย้อนกลับในด้านที่ต่างกัน และเพ่ือศึกษาบทบาทของการยืนยันในตัวเองในการลดหรือยับยั้งการ
หลีกเลี่ยงข้อมูลย้อนกลับด้านลบ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองอย่างสุ่มออกเป็น 6 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ม nSA 
ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า, กลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง, กลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูง, กลุ่ม 
SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า, กลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง และกลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูง 
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 กลุ่มจะได้ท าแบบวัด Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) ฉบับภาษาไทย 
จากนั้นจะได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนท าแบบทดสอบ Remote Associates Test 
(RAT) ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ชื่อว่า แบบทดสอบการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อท าแบบทดสอบครบทุกข้อแล้ว 
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับผลลัพธ์ตามเงื่อนไขของตนเอง และระหว่างรอประมวลผลข้อมูลย้อนกลับ
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ท าแบบสอบถาม Self-affirmation Task (SAT) โดยแบ่งตามเงื่อนไขของตนเอง 
ผลการวิจัยในกลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบน้อย
กว่าด้านบวก, ผลการวิจัยในกลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบไม่แตกต่างจากด้านบวก, ผลการวิจัยในกลุ่ม nSA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูง พบว่า เวลา
เฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้านบวก, ผลการวิจัยในกลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า 
พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบไม่แตกต่างจากด้านบวก , ผลการวิจัยในกลุ่ม SA ที่
ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง พบว่าระดับกลาง เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้ านบวก 
และผลการวิจัยในกลุ่ม SA ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูง พบว่า เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบไม่
แตกต่างจากด้านบวก  

ข้อค้นพบที่ 1 เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า (กลุ่ม nSA) บุคคลจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ
ด้านลบน้อยกว่าด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายได้ว่าผลลัพธ์ระดับต่ าถูกรับรู้ว่าเป็นภัย
คุกคาม จึงส่งผลให้เกิดการกระตุ้นกลไกการป้องกันตนเอง ซึ่งท าให้บุคคลเลือกที่จะให้ความใส่ใจในข้อมูล
ย้อนกลับด้านบวกมากกว่าด้านลบที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อตนเอง โดยข้อค้นพบดังกล่าวขัดแย้งกับผล
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การศึกษาของ Huang et al. (2018)  ที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการใส่ใจข้อมูล
ย้อนกลับแต่ละด้านในกลุ่มที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นก็สอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่าผลลัพธ์ระดับต่ าสามารถกระตุ้นให้เกิดกลไกการป้องกันตนเองได้ ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะ
หลีกเลี่ยงการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบ 

ข้อค้นพบที่ 2 เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง (กลุ่ม nSA) บุคคลจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบและด้านบวกไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์
ระดับกลางมีแนวโน้มที่จะอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบน้อยกว่าด้านบวก อาจกล่าวได้ว่า บุคคลมีโอกาสที่
จะรับรู้ว่าผลลัพธ์ระดับกลางเป็นภัยคุกคามต่อตนเองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
ประสบการณ์ หรือความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อการรับรู้ในผลงานของตนเอง (Johnston, 2004)  ซึ่ง
อาจมีอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ท าให้การได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง อาจไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเสมอ
ไป จึงท าให้บุคคลใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านบวกมากกว่า เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบ  

ข้อค้นพบที่ 3 เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับสูง (กลุ่ม nSA) บุคคลจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ
ด้านลบมากกว่าด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดอารมณ์
ทางด้านบวก ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูงให้
ความใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้านบวก เพ่ือเปิดรับข้อมูลที่จะช่วยให้ตนเองเกิดการปรับปรุง
และพัฒนาได้มากขึ้น ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Huang et al. (2018) ที่พบว่ากลุ่มที่
ได้ผลลัพธ์ระดับสูงจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Coon (2000) ที่กล่าวไว้ว่าผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ด้านบวก เช่น 
ความส าเร็จ เป็นต้น มีผลในการเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล ซึ่งการมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่สูงส่งผลให้บุคคลสามารถเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น ดังที่ Vohs & Heatherton (2001) ได้กล่าวว่า 
ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมักจะแสวงหาข้อมูลย้อนกลับที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ จึง
อาจสรุปได้ว่าผลลัพธ์ที่พึงพอใจ นั่นคือ ผลลัพธ์ระดับสูง จะช่วยเพ่ิมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับบุคคล 
ท าให้ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับสูงเปิดรับข้อมูลย้อนกลับด้านลบที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้
มากขึ้น  

ข้อค้นพบที่ 4 เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า (กลุ่ม SA) บุคคลจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ
ด้านลบไม่แตกต่างจากด้านบวก ผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาของ Huang et al. (2018) 
พบว่า  ผู้ที่ได้รับการยืนยันในตัวเองและผลลัพธ์ระดับต่ าจะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้าน
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีค่าที่ผิดปกติของข้อมูลเป็นจ านวนมากซึ่ง
จ าเป็นต้องตัดออก ทั้งนี้เป็นผลมาจากความไม่ตั้งใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง จึงท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
อาจไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีพอส าหรับเงื่อนไขนี้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการทดลองจะยังไม่ถึงระดับ
นัยส าคัญ แต่จากตาราง 1 ก็แสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับการยืนยันในตัวเองและผลลัพธ์ระดับต่ าบุคคลจะใส่
ใจในข้อมูลย้อนกลับทั้งสองด้าน โดยที่เวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้านบวก ซึ่งผล
ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดไว้ นั่นคือ เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับต่ าการให้การยืนยันในตัวเองจะ
สามารถช่วยให้บุคคลใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบได้มากขึ้น  
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ข้อค้นพบที่ 5 เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง (กลุ่ม SA) บุคคลจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับ
ด้านลบมากกว่าด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการยืนยันในตัวเองมีส่วนท าให้ความ
ภาคภูมิใจในตนเองเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บุคคลเปิดรับข้อมูลด้านลบเพ่ิมมากขึ้น จากการศึกษา Sherman & 
Hartson (2011) พบว่า เมื่อได้รับการยืนยันในตัวเอง บุคคลจะเกิดการตอบสนองแบบต่อต้านน้อยลง ท า
ให้สามารถเปิดรับข้อมูลที่คุกคามได้มากขึ้น และ Vohs & Heatherton (2001) ก็ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงจะแสวงหาข้อมูลย้อนกลับที่สามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้การ
ยืนยันในตัวเองยังอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของความภาคภูมิใจในตนเองด้วยเช่นกัน ตามข้อสรุปของ 
Critcher et al. (2010) ที่กล่าวไว้ว่าการยืนยันในตัวเองเปรียบเสมือนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยในการ
สนับสนุนและสร้างความมั่นคงให้กับความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคล ซึ่งมีผลท าให้อารมณ์ที่เกิดจาก
การรับรู้ข้อมูลของบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองแบบไม่มั่นคงจะได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านลบมากกว่าผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองแบบมั่นคง (Greenier et al., 
1999; as cited in Seery, Blascovich, Weisbuch & Vick, 2004) ดังนั้นจากข้อค้นพบที่ 4 และ 5 จึง
อาจสรุปได้ว่า การได้รับการยืนยันในตัวเองส่งผลให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น และมี
ความภาคภูมิใจในตนเองที่มั่นคงขึ้น อันเป็นผลท าให้บุคคลสามารถเปิดรับข้อมูลย้อนกลับด้านลบได้มาก
ขึ้น 

และข้อค้นพบสุดท้าย เมื่อได้รับผลลัพธ์ระดับสูง (กลุ่ม SA) บุคคลจะใช้เวลาในการอ่านข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบไม่แตกต่างจากด้านบวก และในตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าเวลาเฉลี่ยในการอ่านข้อมูล
ย้อนกลับในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากผลของ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Huang et al. (2018) ที่พบว่า ผู้ที่ได้รับการยืนยันในตัวเองและผลลัพธ์
ระดับสูง จะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลย้อนกลับด้านลบไม่มากกว่าด้ านบวก เนื่องจากการได้รับผลลัพธ์
ระดับสูง ไม่ได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นกลไกการป้องกันตนเอง ดังนั้น การยืนยันในตัวเองจึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มดังกล่าวมากเท่ากับกลุ่มอ่ืน ๆ  

 
สรุป 

จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า นั่นคือ ในกรณีที่ไม่ได้รับการยืนยันในตัวเอง ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์
ระดับกลางก็มีแนวโน้มที่จะใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านบวกมากกว่าด้านลบเช่นเดียวกันกับผู้ที่ได้รับ
ผลลพัธ์ระดับต่ า อีกท้ังในกรณีที่ได้รับการยืนยันในตัวเองก็ยังแสดงให้เห็นอีกว่าผลการทดลองของผู้ที่ได้รับ
ผลลัพธ์ระดับกลางสอดคล้องกับผลการทดลองของผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ า นั่นคือ เมื่อผู้เข้าร่วมการ
ทดลองได้รับการยืนยันในตัวเอง พบว่าบุคคลจะให้ความใส่ใจในข้อมูลย้อนกลับด้านลบมากกว่าด้านบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าบุคคลจะได้รับผลลัพธ์ระดับต่ าหรือผลลัพธ์ระดับกลาง 
เมื่อได้รับการยืนยันในตัวเองบุคคลจะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความใส่ใจในข้อมูล
ย้อนกลับด้านลบน้อยกว่าด้านบวก แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีการเปิดรับข้อมูลทางด้านลบเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมองว่าการให้การยืนยันในตัวเองไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับต่ าเพียง
เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับผลลัพธ์ระดับกลางด้วยเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ระดับของผลลัพธ์และการยืนยันในตนเองมีผลต่อการเลือกใส่ใจ

ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็นผลมาจากพ้ืนฐานความภาคภูมิในในตัวเองของแต่ละบุคคล ดังที่ Brown (2010) 
ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลเจอกับผลลัพธ์ทางลบ ผู้ที่ความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะเกิดความเครียดทางอารมณ์
น้อยกว่าผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้ข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม Seery et al. (2004) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับผลลัพธ์ทางลบ ผู้ที่มีความภาคภูมิ
ในใจตนเองสูงแบบมั่นคงจะมีการตอบสนองทางบวก เพราะพวกเขามองผลลัพธ์นั้นเป็นความท้าทาย แต่ผู้
ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงแบบไม่มั่นคงจะมีการตอบสนองทางลบ เพราะพวกเขามองผลลัพธ์นั้นเป็น
ภัยคุกคามต่อตนเอง ดังนั้น ในงานวิจัยต่อไป ควรน าความมั่นคงของความภาคภูมิใจในตนเองเข้ามาร่วม
พิจารณาเป็นตัวแปรที่ส าคัญอีกด้วย 
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บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษา  

The Mediating Role of Psychological Flexibility in the Relationship Between Fear of 
Negative Evaluation and Social Anxiety in Undergraduates 

ชญานุช ศรีจันทร์1 และ กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ2  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 149 คน ซึ่งแบ่งเป็น
เพศชาย 15 คน และเพศหญิง 134 คน โดยกลุ่มตัวอย่างตอบมาตรวัดความวิตกกังวลทางสังคม มาตรวัด
ความกลัวการถูกประเมินทางลบฉบับย่อ และมาตรวัดการยอมรับและการกระท าในบริบทของความวิตก
กังวลทางสังคม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ความกลัวการถูกประเมินทางลบมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความวิตกกังวลทางสังคม (r = .627, p < .01) ในขณะที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจ (r = -.590, p < .01) โดยความยืดหยุ่นทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตก
กังวลทางสังคม (r = -.574, p < .01) ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านพบว่า 
ความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูก
ประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการส่งผ่านทางตรงและทางอ้อม
ในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมนั้นมีนัยส าคัญทาง
สถิติ เมื่อมีความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน (p < .01) โดยนิสิตนักศึกษาที่มีความกลัวการถูก
ประเมินทางลบสูงจะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจต่ าลง (a = -1.1416) แต่หากนิสิตนักศึกษายังสามารถรักษา
ความยืดหยุ่นทางจิตใจให้สูงไว้ได้ก็จะมีความวิตกกังวลทางสังคมต่ าลง (b = -0.1714) ในการอภิปรายผล
ครั้งนี้ พิจารณาถึงการน าไปใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในแง่ของการลดผลกระทบของความวิตกกังวล
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Abstract 

 This study aims to investigate the mediating role of psychological flexibility in the 
relationship between fear of negative evaluation and social anxiety in undergraduate 
students. Participants were 149 students, including 15 males and 134 females. All 
participants completed three sets of questionnaires: the Interaction Anxiousness Scale 
(IAS), the Brief Fear of Negative Evaluation (BFNE) and the Social Anxiety - Acceptance 
and Action Questionnaire (SA-AAQ). Preliminary analyses indicated that fear of negative 
evaluation was positively correlated with social anxiety (r = .627, p < .01). In contrast, 
fear of negative evaluation was negatively correlated with psychological flexibility (r = -
.590, p < .01). Furthermore, psychological flexibility was negatively correlated with social 
anxiety (r = -.574, p < .01). Mediational analyses for the hypothesis testing revealed that 
psychological flexibility significantly but partially mediated in the relationship between 
fear of negative evaluation and social anxiety. Both indirect and direct effects of 
psychological flexibility were observed (p < .01). Undergraduates with a high fear of 
negative evaluation would have lower mental flexibility (a = -1.1416). However, the 
higher psychological flexibility was maintained, the lower social anxiety, the 
undergraduates would experience (b = - 0.1714). Finding discussions were made in terms 
of therapeutic implications for social anxiety reduction. 

Keyword  Psychological Flexibility, Fear of Negative Evaluation, Social Anxiety,  
Acceptance and Commitment Therapy 

บทน า 

 ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนางาน
บริการสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนจากข้อมูลสถิติความชุกของโรคจิตเวช รายงานว่าคนไทยอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในกลุ่มโรควิตกกังวล มีความชุกชั่วชีวิตเป็นอันดับสอง คิดเป็นประชากรประมาณ 1.6 
ล้านคน และมีความชุก 12 เดือนเป็นอันดับหนึ่ง ประมาณ 8.2 แสนคน พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
กลุ่มโรควิตกกังวลยังคงเป็นกลุ่มโรคจิตเวชใด ๆ ที่เป็นปัญหาระดับประเทศและมีช่องว่างการเข้าถึงบริการ
สูงมาก (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2559) การป้องปรามการเกิดกลุ่มโรควิตกกังวลจึงมี
ความส าคัญ ซึ่งสามารถท าได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิต โดย 1 ในช่วงเริ่มต้นของชีวิตที่น่าจะได้รับ
ประโยชน์ คือ นิสิตนักศึกษา  

นิสิตนักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญของชาติกลุ่มหนึ่ง อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่ก าลัง
แสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง ความชัดเจนทางสถานภาพทางสังคม และต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (Erikson, 1950, 1968) การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในชีวิตครั้งหนึ่ง นิสิตนักศึกษาต้องปรับตัวกับสังคมใหม่และให้ความสนใจในการ
คาดการณ์การประเมินของผู้อ่ืนต่อตนเอง อาทิ ความกดดันเรื่องผลการเรียน การเข้าสังคมกับเพ่ือน รุ่นพ่ี
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และครูอาจารย์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน เป็นต้น ในระยะที่ยังไม่สามารถเข้าใจบทบาทใหม่
ในสังคมใหม่ จะเกิดความรู้สึกอึดอัด วิตกกังวล สับสนและขาดความมั่นใจ ความจ าเป็นในการมีทักษะการ
เข้าสังคมจึงมีความส าคัญต่อการเผชิญปัญหาทั้งการเรียนและการท างานในอนาคต เมื่อขาดทักษะดังกล่าว 
มักจะหลบเลี่ยงมากกว่าจัดการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความวิตก
กังวลทางสังคม ดังนั้นการฝึกฝนทักษะด้วยตนเองและการให้บริการด้านจิตวิทยาภายในสถาบันอุดมศึกษา
มีบทบาทส าคัญ ในการช่วยให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจและจัดการกับความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างกลมกลืน (จุฑารัตน์ สถิรปัญญา & 
วิทยา เหมพันธ์, 2556) 

ความวิตกกังวลทางสังคมเป็นความกลัวจากการคาดการณ์ประเมินทางลบของผู้อื่นต่อตนเอง รู้สึก
อึดอัด สับสนและวุ่นวายใจ เมื่อบุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนหรือแสดงออกในสถานการณ์สังคม 
หลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน มีความคิดว่าตนเองจะแสดงความน่าอับอายและถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
เพราะไมส่อดคล้องกับมาตรฐานที่ผู้อื่นคาดหวังต่อพฤติกรรมของตนเอง เป็นความคิดที่ปรากฏขึ้นทันทีโดย
มาจากพ้ืนฐานความเชื่อ  แม้รับรู้ว่าไม่สมเหตุสมผลหรือมากเกินไป (Buss, 1980; Rapee  & Heimberg, 
1997) หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ความกลัวการถูกประเมินทางลบนั้นมีโอกาสน าไปสู่การ
เกิดโรควิตกกังวลทางสังคม (Social Anxiety Disorder) หรือโรคกลัวสังคม (Social Phobia) (Schneier 
& Welkowitz, 1996) ท าให้บุคคลลดโอกาสแสดงศักยภาพและพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีความกลัวการถูกประเมินทางลบและความวิตกกังวลทางสังคมจะประสบปัญหาด้าน
การศึกษา เนื่องจากหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการรายงานหน้าชั้นเรียนและการแสดง
ความคิดเห็นภายในชั้นเรียน บางรายเลือกพักการเรียน ไม่เข้าห้องสอบหรือลาออก (Beidel & Turner, 
1998)  

ความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Psychological Flexibility) คือ การด าเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบัน 
การยอมรับความคิดและความรู้สึกจากประสบการณ์ภายในตนตามสถานการณค์วามเป็นจริง ไม่ผูกติดมโน
ทัศน์ของตนเอง สามารถอยู่กับสิ่งที่ตนประสบได้โดยไม่พยายามควบคุมหรือหลีกหนี มีความมุ่งมั่นในทาง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า (Biglan et al., 2008; Hayes et al., 2006) โดยความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นเป้าหมายส าคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวการยอมรับและพันธสัญญา 
(Acceptance and Commitment Therapy: ACT) (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นทางจิตใจในการช่วยลดผลกระทบของความ
วิตกกังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษามีอยู่อย่างจ ากัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส าหรับงานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเมื่อเผชิญกับความวิตกกังวลทาง
สังคม (Kocovski et al., 2013) และช่วยลดความวิตกกังวลทางสังคมโดยอาศัยการเพ่ิมความยืดหยุ่นทาง
จิตใจ (Yadegari, Hashemiyan, & Abolmaali, 2014) อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาบทบาท
การเป็นตัวแปรส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบ
กับความวิตกกังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษาอย่างชัดเจน นอกจากงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงของ กุลปริ
ยา ศิริพานิช ในปี 2559 ซึ่งพบว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความ
วิตกกังวลทางสังคมกับสุขภาวะทางจิตในนิสิตนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้ง ๆ ที่มีรายงานว่านิสิต
นักศึกษาเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความวิตกกังวลทางสังคม และเป็นกลุ่มวัยรุ่น
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ตอนปลายที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตนไปสู่การมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในการจัดการอารมณ์
ความรู้สึก การบรรลุเป้าหมายและการเชื่อมต่อกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Halliburton & Cooper, 
2015; Hayes & Ciarrochi, 2015) ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและดูแลรักษา
ทางด้านจิตใจ น าไปสู่การลดความเสี่ยงต่อความวิตกกังวลทางสังคมในกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยตั้งเป้าหมายของการศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปร
ส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตก
กังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง

เพศชายและหญิง โดยผ่านเกณฑ์คัดเข้าครบถ้วน คือ อายุอยู่ในช่วง 18-25 ปี อยู่ในช่วงก าลังศึกษา ไม่ได้
อยู่ระหว่างการวินิจฉัยหรือเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขณะที่เข้าร่วมการศึกษา และไม่เคยได้ได้รับการ
วินิจฉัยก่อนการวิจัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการ
ค านวณผ่านโปรแกรม G Power 3.1 ที่ขนาดอิทธิพลระดับสูง อ้างอิงตามเกณฑ์ของ Cohen (1988) และ 
Hopkins (2002) ผู้วิจัยควรมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-20 คน ต่อหนึ่งตัวแปร ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ Hair และคณะ (2013) โดยการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่สนใจศึกษาทั้งหมด จ านวน 3 ตัวแปร 
ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าในการวิจัยนี้ คือ โดยรวมไม่ต่ ากว่า 60 คน แต่เพ่ือป้องกันการขาดหาย
ของข้อมูลและต้องการเพ่ิมอ านาจในการท านาย ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา จ านวนทั้งหมด 
149 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยอายุ 
ระดับปริญญา ชั้นปี คณะ และมหาวิทยาลัย 2) มาตรวัดที่ใช้ในการวิจัย อันได้แก่ ประกอบด้วย มาตรวัด
ความวิตกกังวลทางสังคม มาตรวัดความกลัวการถูกประเมินทางลบฉบับย่อ และมาตรวัดการยอมรับและ
การกระท าในบริบทของความวิตกกังวลทางสังคม  

มาตรวัดความวิตกกังวลทางสังคม (The Interaction Anxiousness Scale: IAS) ของ Leary 
(1983) ใช้วัดความวิตกกังวลทางสังคม โดยผู้ตอบรายงานตนเอง มาตรวัดชุดนี้มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ มีข้อค าถาม
ทางบวก 11 ข้อ และข้อค าถามทางลบ 4 ข้อ ยกตัวอย่างข้อค าถามทางบวกและทางลบตามล าดับ “ฉัน
ประหม่าเมื่อฉันต้องคุยกับครูหรือเจ้านาย” และ “ฉันรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีผู้คนล้อมรอบ แม้พวกเขา
ค่อนข้างจะแตกต่างจากฉัน” จากนั้นจึงรวมคะแนนทั้งหมด โดยความเป็นไปได้ของคะแนนต่ าสุด คือ 15 
คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 75 คะแนน ซึ่งยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนต่ า ก็ยิ่งมีการรับรู้ความวิตกกังวล
ทางสังคมต่ า ในขณะที่ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูง ก็ยิ่งมีการรับรู้ความวิตกกังวลทางสังคมสูง จากงานวิจัย
ที่ผ่านมา มีคุณภาพเครื่องมือและตรวจสอบคุณสมบัติเชิงจิตมิติดี ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มาตรวัดผ่าน
เกณฑ์ความเที่ยงโดยพิจารณาค่า CITC อยู่ระหว่าง 0.395 ถึง 0.752 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
มีค่าเท่ากับ 0.885 ส่วนค่าความตรงนั้น พิจารณาจากอ านาจจ าแนกกลุ่มสูงกลุ่มต่ าผ่านทุกข้อค าถาม  
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มาตรวัดความกลัวการถูกประเมินทางลบฉบับย่อ (Brief Fear of Negative Evaluation 
Scale: BFNE) ของ Leary (1983) ใช้วัดความกลัวการถูกประเมินทางลบ โดยผู้ตอบรายงานตนเอง มาตร
วัดชุดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 12 ข้อ มีข้อค าถามทางบวก 8 ข้อ และข้อค าถามทางลบ 4 ข้อ ยกตัวอย่างข้อค าถามทางบวกและ
ทางลบตามล าดับ “ฉันมักจะห่วงว่าคนอ่ืนจะเห็นข้อบกพร่องของฉัน” และ “ฉันไม่กังวลแม้ฉันรู้ว่าผู้อ่ืน
ก าลังไม่ชอบฉัน” จากนั้นจึงรวมคะแนนทั้งหมด โดยความเป็นไปได้ของคะแนนต่ าสุด คือ 12 คะแนน 
และคะแนนสูงสุดคือ 60 คะแนน ซึ่งยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนต่ า ก็ยิ่งมีการรับรู้ความกลัวการถูกประเมิน
ทางลบต่ า ในขณะที่ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูง ก็ยิ่งมีการรับรู้ความกลัวการถูกประเมินทางลบสูง  จาก
งานวิจัยที่ผ่านมา มีคุณภาพเครื่องมือและตรวจสอบคุณสมบัติเชิงจิตมิติดี ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มาตร
วัดผ่านเกณฑ์ความเท่ียงโดยพิจารณาค่า CITC อยู่ระหว่าง 0.433 ถึง 0.835 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค มีค่าเท่ากับ 0.928 ส่วนค่าความตรงนั้น พิจารณาจากอ านาจจ าแนกกลุ่มสูงกลุ่มต่ าผ่านทุกข้อ
ค าถาม 

มาตรวัดการยอมรับและการกระท าในบริบทของความวิตกกังวลทางสังคม (Social Anxiety – 
Acceptance and Action Questionnaire: SA-AAQ) ของ MacKenzie และ Kocovski (2010) ใช้วัด
การยอมรับอาการจากความวิตกกังวลทางสังคมหรือความยืดหยุ่นทางจิตใจ โดยผู้ตอบรายงานตนเอง 
มาตรวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 7 ระดับ ประกอบด้วยข้อค าถาม
ทั้งหมด 19 ข้อ มีข้อค าถามทางบวก 6 ข้อ และข้อค าถามทางลบ 13 ข้อ ยกตัวอย่างข้อค าถามทางบวก
และทางลบตามล าดับ “แม้ฉันมีความวิตกกังวลทางสังคม ฉันก็สามารถอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นได้” และ 
“ความวิตกกังวลทางสังคมเป็นอุปสรรคที่ท าให้ฉันด าเนินชีวิตอย่างที่ต้องการไม่ได้” จากนั้นจึงรวมคะแนน
ทั้งหมด โดยความเป็นไปได้ของคะแนนต่ าสุด คือ 19 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 133 คะแนน ซึ่งยิ่ง
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนรวมสูง ยิ่งแสดงถึงการยอมรับที่มีต่ออาการจากความวิตกกังวลทางสังคม ในขณะที่
ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนรวมต่ า ยิ่งแสดงถึงการไม่ยอมรับอาการจากความวิตกกังวลทางสังคม จาก
งานวิจัยที่ผ่านมา มีคุณภาพเครื่องมือและตรวจสอบคุณสมบัติเชิงจิตมิติดี ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มาตร
วัดผ่านเกณฑ์ความเท่ียงโดยพิจารณาค่า CITC อยู่ระหว่าง 0.230 ถึง 0.853 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค มีค่าเท่ากับ 0.904 ส่วนค่าความตรงนั้น พิจารณาจากอ านาจจ าแนกกลุ่มสูงกลุ่มต่ าผ่านทุกข้อ
ค าถาม 

ส าหรับขั้นตอนการพัฒนามาตรวัด ผู้วิจัยแปลจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนาข้อ
ค าถามโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและความเหมาะสมของภาษาตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์  IOC พบว่าทุกข้อค าถามมีค่ามากกว่า 0.6 จากนั้นผู้วิจัย
ท าการศึกษาน าร่องกับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 97 คน (เพศชาย 
15 คน  และเพศหญิง 82 คน) พบว่าทั้ง 3 มาตรผ่านเกณฑ์ความเที่ยงและความตรง ซึ่งปรากฏ
รายละเอียดคุณภาพเครื่องมือในแต่ละมาตรวัดข้างต้น 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรและความสัมพันธ์ และผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้เข้าร่วมวิจัยในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวน 149 คน แบ่งออกเป็นเพศชายจ านวน 15 คน (ร้อยละ 10.10) และเพศหญิงจ านวน 134 คน 
(ร้อยละ 89.90) โดยภาพรวมมีอายุอยู่ในช่วง 18 ถึง 24 ปี อายุเฉลี่ย 20.02 ปี (SD=1.44) ชั้นปีที่ 1 มี
สัดส่วนมากสุด คิดเป็นร้อยละ 36.20 และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรม์ีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.40 ตามตาราง 1 และตาราง 2 

ตาราง 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามอายุและชั้นปี n=149)       

 ตาราง 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
(n=149) 

ลักษณะ 

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง  
(คน) 

ร้อยละ 

 

ลักษณะ 

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

อายุ    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 28 18.79  วิทยาศาสตร์ 19 12.75 
19 29 19.46  วิศวกรรมศาสตร์ 4 2.68 
20 36 24.16  สถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 4.03 
21 30 20.13  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
22 21 14.10  จิตวิทยา 43 28.86 
23 4 2.69  สหเวชศาสตร์ 6 4.03 
24 1 0.67  เภสัชศาสตร์ 6 4.03 
รวม 149 100.00  สัตวแพทยศาสตร์ 2 1.34 

M = 20.02, SD = 1.44  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
ชั้นป ี    พาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี 
22 14.76 

1 54 36.24  ครุศาสตร์ 17 11.41 
2 26 17.45  อักษรศาสตร์ 12 8.05 
3 31 20.81  นิเทศศาสตร์ 5 3.36 
4 38 25.50  รัฐศาสตร์ 5 3.36 

รวม 149 100.00  เศรษฐศาสตร์ 2 1.34 
    รวม 149 100.00 

 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรและความสัมพันธ์ 
มาตรวัดที่ใช้ในการวัดผลคะแนนในงานวิจัยนี้มีทั้งสิ้น 3 มาตร ได้แก่ 1) มาตรวัดความวิตกกังวล

ทางสังคม (IAS) วัดผลคะแนนความวิตกกังวลทางสังคม 2) มาตรวัดความกลัวการถูกประเมินทางลบ 
(BFNE) วัดผลคะแนนความกลัวการถูกประเมินทางลบ และ 3) มาตรวัดการยอมรับและการกระท าใน
บริบทของความวิตกกังวลทางสังคม (SA-AAQ) วัดผลคะแนนความยืดหยุ่นทางจิตใจ โดยผู้วิจัยน าเสนอ
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ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ าสุด (Min) 
ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (SK) และค่าความโด่ง (KU) ส าหรับการกระจายตัวของข้อมูลแบบโค้งปกติจะ
พิจารณาจากค่าความเบ้และค่าความโด่ง ต้องอยู่ระหว่างช่วง +3 และ -3 (Boos & Hughes-Olivers, 
2000) จากผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในตาราง 3 พบว่าสอดคล้องตามเกณฑ ์

ตาราง 3 ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean SD MIN MAX SK KU 
ความวิตกกังวลทางสังคม 52.530 10.158 18 75 -.651 .541 
ความกลัวการถูกประเมิน

ทางลบ 
41.879 9.611 14 59 -.555 -.345 

ความยืดหยุ่นทางจิตใจ 90.329 18.580 40 133 .005 -.539 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปรความวิตกกังวลทางสังคม ความกลัวการถูกประเมินทางลบ และความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจ พบว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมและ
ความกลัวการถูกประเมินทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า หากความยืดหยุ่นทางจิตใจ
สูงขึ้น ความวิตกกังวลทางสังคมและความกลัวการถูกประเมินทางลบจะต่ าลง เป็นลักษณะความสัมพันธ์
แบบแปรผกผัน ในขณะที่พบว่า ความกลัวการถูกประเมินทางลบความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวล
ทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หากความกลัวการถูกประเมินทางลบสูงขึ้น ความวิตกกังวลทางสังคมก็
จะสูงขึ้น เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบแปรผันตรง ตามตาราง 4 

ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตัวแปร 
ความวิตกกังวลทาง

สังคม 
ความกลัวการถูกประเมิน

ทางลบ 
ความยืดหยุ่น

ทางจิตใจ 
ความวิตกกังวลทางสังคม 1.00   
ความกลัวการถูกประเมิน

ทางลบ 
.627** 1.00  

ความยืดหยุ่นทางจิตใจ -.574** -.590** 1.00 
   **p < 0.01 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า ความกลัวการถูกประเมินทางลบมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล
ทางสังคม โดยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ผล
ปฏิสัมพันธ์ด้วยค าสั่ง PROCESS (Hayes, 2013) ในโปรแกรม SPSS ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบที่มีอิทธิพลจากตัวแปรส่งผ่าน ผู้วิจัยเลือกรูปแบบความสัมพันธ์ที่ 4 
(Model 4) เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรและตัวแปร
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a = -1.1416 b = -.1714 

c = .6626, c’ = .4669  

ตาม 1 ตัวแปร โดยวิเคราะห์ทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) 
ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม โดยโมเดลของการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 และแสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 5  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

หมายเหตุ ตัวแปรต้น คือ ความกลัวการถูกประเมินทางลบ  ตัวแปรตาม คือ ความวิตกกังวลทาง
สังคม  ตัวแปรส่งผ่าน คือ ความยืดหยุ่นทางจิตใจ 

ตาราง 5 การวิเคราะหก์ารถดถอย (n=149) 

ตัวแปร 

 ตัวแปร 
 M (SA-AAQ)  Y (IAS) 
 Coeff. SE p  Coeff. SE p 

X (BFNE) a -1.142 .129 < .001 c’ .467 .0799 < .001 
M (SA-
AAQ) 

 - - - b -.171 .0413 < .001 

Constant i1 138.137 5.529 < .001 i2 48.459 6.343 < .001 
  R2 = .349  R2 = .457 
  F(1,147) = 78.690 , p < .001  F(2,146) = 61.443 , p < .001 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้างต้นพบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถเขียนสมการถดถอยของ
ความวิตกกังวลทางสังคมได้ดังนี้  

M = 138.137 -1.142X และ Y = 48.459 + 0.467X - 0.171M  

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โมเดลของการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการ PROCESS 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ตัวแปรส่งผ่าน 

ความกลัวการถกูประเมินทางลบ ความวิตกกังวลทางสังคม 

ความยืดหยุ่นทางจิตใจ 
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จากการวิเคราะห์อิทธิพลรวม (Total effect) ของความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตก
กังวลทางสังคม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.6626 ซึ่งสูงกว่า 0.20 มาก (Chin, 1998) ผู้วิจัยจึงท าวิเคราะห์
อิทธิพลทางตรง (Direct effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) พบว่า อิทธิพลทางตรงหรือ c’ 
คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคม เมื่อมีความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีค่าเท่ากับ 0.4669 ซึ่งลดลงจากเดิม (Total effect = 0.6626) เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวล
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t(146) = 5.8462, p < .001) และมีช่วงความ
เชื่อมั่นอยู่ในช่วง 0.3091 กับ 0.6248 ส่วนอิทธิพลทางอ้อมหรือ a x b มีค่าเท่ากับ -1.1416(-0.1714) = 
0.1957 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่านิสิตนักศึกษาที่มคีวามกลัวการถูกประเมินทางลบสูงจะมีความยืดหยุ่นทาง
จิตใจต่ าลง (a = -1.1416) และนิสิตนักศึกษาที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงจะมีความวิตกกังวลทางสังคม
ต่ าลง (b = -0.1714) โดยความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทาง
สังคมมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาช่วงความเชื่อมั่น Bootstrap ที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .001 พบว่า 
มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง -0.255 กับ -0.090 และสอดคล้องกับค่า Sobel ส าหรับทดสอบอิทธิพล
ทางอ้อมพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ (Z = 3.78, p < .001) เช่นกัน อีกทั้งผลการค านวณค่า VAF 
(Variable Account For) มีค่าเท่ากับ 0.30 ซึ่งหาก VAF มีค่ามากกว่า 0.20 แต่ไม่เกิน 0.80 หมายความ
ว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านหากแต่มีอิทธิพลอื่นๆ อีกท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
กลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคม ดังนั้น ความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
แบบบางส่วน (Partial mediation) (Hair et al., 2013) ในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูก
ประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 149 คน ซึ่งแบ่งเป็น
เพศชาย 15 คน และเพศหญิง 134 คน โดยกลุ่มตัวอย่างตอบมาตรวัดความวิตกกังวลทางสังคม มาตรวัด
ความกลัวการถูกประเมินทางลบฉบับย่อ และมาตรวัดการยอมรับและการกระท าในบริบทของความวิตก
กังวลทางสังคม เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความกลัวการถูกประเมินทางลบมีความสัมพันธ์กับ
ความวิตกกังวลทางสังคม โดยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน จากผลการทดสอบพบว่า
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ความกลัวการถูกประเมินทางลบส่งผลต่อความวิตกกังวลทางสังคมในนิสิต
นักศึกษา โดยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน 

 อภิปรายผล 

ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอการอภิปรายผลออกเป็น 2 หัวข้อ คือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 
และการทดสอบตัวแปรส่งผ่าน 
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1. ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 

 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคม 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางบวกที่มีนัยส าคัญทางสถิติขนาดปานกลาง (Cohen, 
1988) ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคม (r = .627, p < .01) แปล
ความได้ว่า ยิ่งคะแนนความกลัวการถูกประเมินทางลบของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น คะแนนความวิตกกังวล
ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rapee และ Heimberg (1997) ที่
อธิบายว่า ความวิตกกังวลทางสังคมเกิดขึ้นจากความกลัวว่าตนเองจะถูกประเมินในทางลบจากบุคคลอ่ืน
ในสถานการณ์ทางสังคม มีความคิดคาดการณ์ว่าตนเองจะแสดงความน่าอับอายและถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
เพราะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ผู้อ่ืนคาดหวังต่อพฤติกรรมของตนเอง หลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่น และมีปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อาทิ การเรียน การท างาน ความสัมพันธ์ เป็นต้น เมื่อไม่ได้
รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ความกลัวการถูกประเมินทางลบจะมีโอกาสน าไปสู่การเกิดโรควิตก
กังวลทางสังคม (Schneier & Welkowitz, 1996) 

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความยืดหยุ่นทางจิตใจ 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางลบที่มีนัยส าคัญทางสถิติขนาดปานกลาง (Cohen, 
1988) ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความยืดหยุ่นทางจิตใจ (r = -.590, p < .01) แปล
ความได้ว่า ยิ่งคะแนนความกลัวการถูกประเมินทางลบของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น คะแนนความยืดหยุ่นทาง
จิตใจของกลุ่มตัวอย่างจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Leary (1983) และ Watson และ Friend 
(1969) ที่อธิบายว่า หากผู้ที่ก าลังประสบกับความวิตกกังวลทางสังคม จะมีความคิดหมกมุ่นอย่างไม่
สมเหตุสมผลหรือมากเกินไปว่า ตนเองก าลังถูกประเมินทางลบจากผู้อ่ืนในการแสดงออกทางสถานการณ์
สังคม ไม่เปิดรับประสบการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา และพยายามหาทางหลีกเลี่ยงประสบการณ์นั้น  ส่งผล
กระทบทางลบต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวการ
ยอมรับและพันธสัญญา (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999) ท าให้ผู้ที่ก าลังประสบกับความวิตกกังวล
ทางสังคมพยายามหลีกเลี่ยงหรือควบคุมประสบการณ์ภายใน ติดกรอบความคิดความรู้สึกจากภาพความ
ทรงจ าในอดีตและประเมินตนเองทางลบในสถานการณ์ปัจจุบัน ลดการมีพฤติกรรมหรือการกระท าที่
สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า (Wenzlaff & Wegner, 2000) 

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตใจกับความวิตกกังวลทางสังคม 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางลบที่มีนัยส าคัญทางสถิติขนาดปานกลาง (Cohen, 
1988) ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตใจกับความวิตกกังวลทางสังคม (r = -.574, p < .01) แปลความได้ว่า 
ยิ่งคะแนนความยืดหยุ่นทางจิตใจของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้น คะแนนความวิตกกังวลทางสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่างจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิจัยในต่างประเทศที่ผ่านมาว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
การยอมรับและพันธสัญญาที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นองค์ประกอบหลัก ช่วยลดความวิตกกังวลทาง
สังคมทั้งแบบรายบุคคล (Herbert & Cardaciotto, 2005; Dalrymple & Herbert, 2007; Craske et 
al., 2014; Dalrymple et al., 2014; Niles et al., 2014) และแบบกลุ่ม (Block & Wulfert, 2000; 
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Ossman et al., 2006; Kocovski, Fleming, & Rector, 2009; England et al., 2012; Kocovski et 
al., 2013; Yadegari, Hashemiyan, & Abolmaali, 2014; Kocovski et al., 2015) รวมทั้งผลของการ
วิจัยในประเทศไทย (กุลปริยา ศิริพานิช, 2559) ที่ระบุความสัมพันธ์ทางลบระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตใจ
กับความวิตกกังวลทางสังคม 

2. การทดสอบตัวแปรส่งผ่าน 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงถึงการเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคม 
พบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคม เมื่อมีความ
ยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่ทดสอบ
บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูก
ประเมินทางลบกับความวิตกกังวลทางสังคมโดยตรง จึงขออ้างอิงจากผลการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันตัว
แปรความยืดหยุ่นทางจิตใจว่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเมื่อเผชิญกับความวิตกกังวลทาง
สังคม (Kocovski et al., 2013) และช่วยลดความวิตกกังวลทางสังคมโดยอาศัยการเพ่ิมความยืดหยุ่นทาง
จิตใจ (Yadegari, Hashemiyan, & Abolmaali, 2014) เอ้ือให้ผู้ที่ก าลังประสบกับความวิตกกังวลทาง
สังคมมีความสามารถรับมือกับความคิดความรู้สึกตนเองอย่างยืดหยุ่น เกิดการเรียนรู้ว่าประสบการณ์ใน
อดีตไม่อาจจะเป็นตัวก าหนดหรือประเมินตัดสินได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจะเกิดสถานการณ์
เดิมซ้ าขึ้น พิจารณาว่าความคิดเป็นเพียงแค่ความคิด ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของตนเอง จนสามารถอยู่กับ
ความวิตกกังวลทางสังคมอย่างไม่ปฏิเสธได้ รวมทั้งด ารงชีวิตอย่างมีความหมายโดยคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า อาทิ การศึกษา การท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ลดระยะเวลาใน
การหาข้อมูลจุดบกพร่องของตนเองเปลี่ยนมาเป็นการให้ความส าคัญและการด ารงชีวิตอย่างมีความหมาย 
(Halliburton & Cooper, 2015; Hayes & Ciarrochi, 2015) จึงกล่าวได้ว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจ
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความ
วิตกกังวลทางสังคม แต่ไม่อาจอธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ทั้งหมดเพราะความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปร
ส่งผ่านแบบบางส่วน 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมาจากเพียงสถาบันเดียว คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งส่งผลต่อการเป็นตัวแทนของประชากรและการขยายผลการวิจัย จึงควรพิจารณา
ข้อจ ากัดนี้ก่อนน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการขยายผล 

2. แม้ว่าผลการทดสอบจะสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยว่า ความกลัวการถูกประเมินทางลบส่งผล
ต่อความวิตกกังวลทางสังคมในนิสิตนักศึกษา โดยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน 
แต่ยังมีอิทธิพลอ่ืนที่ๆ มีผลต่อความสัมพันธ์นี้ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับความวิตกกังวล
ทางสังคม จึงควรค านึงถึงอิทธิพลเหล่านี้ประกอบ   

ข้อเสนอแนะ 
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1. ในการวิจัยต่อไปควรขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
และเพ่ิมสัดส่วนเพศชาย เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายและเป็นตัวแทนเหมาะสมยิ่งขึ้นของ
ประชากรที่ศึกษา ซ่ึงเอ้ือต่อการขยายผลการวิจัย 

2. ในการวิจัยต่อไปควรขยายการวิเคราะห์อิทธิพลการส่งผ่านพหุ (multiple mediation) เพ่ือ
ศึกษาบทบาทตัวแปรส่งผ่านอ่ืนที่อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการถูกประเมินทางลบกับ
ความวิตกกังวลทางสังคม ซึ่งเอ้ือต่อการครอบคลุมการวิจัย 

3. ส าหรับการประยุกต์ใช้ นักจิตวิทยาการปรึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการป้องกันและ
ดูแลรักษาทางด้านจิตใจ เพ่ือน าไปสู่การลดความเสี่ยงต่อความวิตกกังวลทางสังคมในกลุ่มนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อไป โดยมุ่งเน้นพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ 
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การพัฒนามาตรวัดความวิตกกังวล (SCARED) ฉบับภาษาไทย (ส าหรับวัยรุ่น): การศึกษาเบื้องต้น  
The Development of the Thai Version of the Screen for Child Anxiety Related 
Disorders (SCARED) (Child Version) for Community-based Early Adolescents :  

An Initial Study 
บุญจิรา ชลธารนที1 และ กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของมาตรวัดความวิตกกังวล

ฉบับภาษาไทย เพ่ือใช้วัดระดับความวิตกกังวลในวัยรุ่นตอนต้น มาตรวัดนี้ดัดแปลงมาจากมาตรวัด The 
Screen for Child Anxiety Related Disorders Child Versions (SCARED) ของ Birmaher (1997)  
ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 41 ข้อ ข้อค าถามถูกแปลเป็นภาษาไทยและได้รับการประเมินความตรง
ตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งพบว่ามีค่าคะแนนความตรงของเนื้อหาเกิน .6  ในทุกข้อค าถาม 
มาตรวัดฉบับพัฒนาได้น าไปทดลองใช้เพ่ือวัดระดับความวิตกกังวลในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัยรุ่นไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 12-15 ปี จ านวน 101 คน ซึ่งอยู่ในชุมชน (community based)  จากข้อมูลพบว่ามาตรวัดฉบับนี้
มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยมีค่าความสอดคล้องภายในระดับดีมากจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาคทั้งฉบับเท่ากับ .90  มีค่าอ านาจจ าแนกของมาตรวัดโดยที่ค่า (t) ระหว่างกลุ่มสูง (67%) และกลุ่มต่ า 
(33%) มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทุกข้อค าถาม และจากการทดสอบซ้ าในช่วง 4 สัปดาห์พบว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ . 364 (p <.05) ส าหรับความตรงตามสภาพพบว่าคะแนนความวิตกกังวลมี
สหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนการขาดความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ตนเองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < .05) ดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงและความตรงในเบื้องต้นของมาตรวัด
ความวิตกกังวลส าหรับวัยรุ่นตอนต้นฉบับภาษาไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้วัดระดับความวิตกกังวลใน
วัยรุ่นตอนต้นต่อไป 
 
Abstract 

The purpose of this research study was to develop and conduct a preliminary 
validation of a self-report measure for assessing anxiety in community-based Thai early 
adolescents’ anxiety. This measure was developed from The Screen for Child Anxiety 
Related Disorders Child Versions (SCARED) (Birmaher, 1997), where its 41 items were first 
translated into Thai and reviewed by three psychologists to obtain a satisfactory Index 
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of Item Objective Congruence. Then, the translated measure was piloted in 101 Thai 
adolescents whose age ranged between 12-15 years. Participants responded to the Thai-
version SCARED and the Lack of Emotion Awareness Subscale of the Emotion Expression 
Scale for Children (EESC). Data obtained suggested satisfactory psychometric properties 
of the Thai-version SCARED. Evidences of reliability was shown in its very good internal 
consistency, as demonstrated in the Cronbach’s Alpha of .90 and satisfactory Corrected 
Item-Total Correlation (p < .05). Additionally, a test-re-test reliability over a 4-week 
period was .364 (p < .05). T-tests showed that all of the items could discriminate the 
high scorers (67%) and low scorers (33%) at the .01 level. Concurrent validity of the Thai-
version SCARED was assessed by the examination of the significant and positive 
association between the SCARED and the Lack of Emotion Awareness Subscale (p < .05). 
Therefore, overall, the results provided an initial support for the reliability and validity of 
the Thai-version SCARED. 

 
Keywords:   Anxiety, Screen for Child Anxiety Disorder (SCARED), Adolescents, Children 
 
Introduction 

Anxiety disorders are one of the most common disorders affecting adolescents 
(Costello Kessler et al., 2009). The Prevalence of anxiety disorders in this sample range 
between 10% and 31.9% (Essau et al., 2014; Merikangas et al., 2010). In particular, when 
its onset was early, the anxiety disorders are associated with impaired daily function as 
well as poor social, academic and health outcomes. Additionally, the disorder could 
continue into adulthood if left untreated (Olofsdotter et al., 2016). Furthermore, anxiety 
could be accompanied by other psychiatric disorders that might mask the presence of 
an underlying anxiety disorder (Berstein et al., 1996; Birmaher et al., 1999), there has 
been an increased recognition of the debilitating impact childhood anxiety; and, it 
important to identify individuals who are at risk of developing anxiety disorders in 
childhood.  

One of such highly recognized measures was The Screen for Child Anxiety 
Related Disorders Child Version (SCARED). The measure was used for screening for 
childhood anxiety. The self-report 41-item had been developed to measure anxiety 
symptoms in children and adolescents and was composed of five subscales (i.e., panic, 
generalized anxiety , separation anxiety , social phobia , and school avoidance) (Birmaher 
et al., 1997). The SCARED was successfully translated into different languages such as 
Dutch, Italian, Spanish, German and Chinese (Weitkamp et al., 2010) and have robust 
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psychometric properties and perform consistently well in community and clinical 
settings across various countries (Runyon et al., 2018).  

For Thailand, research studies on anxiety disorders in children and adolescents 
remained limited (Sirikan et al., 2016). This lack of relevant literature appeared 
inconsistent with the recent reports in the Epidemiology of the Prevalence of Psychiatric 
Disorder Survey of 3,100 students aged 13-17 years where anxiety disorder was among 
one of the three most commonly reported mental disorders in Thailand (Suparat et al., 
2016). Despite its significance, research findings on this regard remained lacking. One of 
the reasons for this might be attributable to the lack of relevant measures on the topic.  

Therefore, the purpose of the current study was to develop the Thai-version of 
The Screen for Child Anxiety Related Disorders Child Version (SCARED) for assessing 
anxiety in community-based Thai early adolescents. The obtained measure should help 
pave the way for further investigations on the topic of anxiety in Thai adolescents.  
 
Methods 

Participants 
Participants were 101 children (43 males, 58 females) whose age ranged from 12-

15 years (M age = 13.34 year; SD =.863 years). The participants were studying in the 
seventh (n=39), eighth (n=40) and ninth (n=22) grades in a public secondary school in a 
large province in Thailand. Participants voluntarily participated in the study and 
completed the Thai-version SCARED and the Lack of Emotion Awareness Subscales of 
the Emotion Expression Scale for Children (EESC) during their regular classroom hours. In 
addition, a subgroup of these participants (n=35) completed the Thai-version SCARED 
again 4 weeks after the first completion to provide data for the measure test-re-test 
reliability. None of the participants were diagnosed with psychological disorders and 
were receiving counseling /psychotherapy at the time of the data collection. 

Measures 
 The 41-item version of the Screen for Child Anxiety Related Disorders Child 
Version (SCARED) (Birmaher et al., 1997), child self-report measure of anxiety symptoms 
in children and adolescents, was the main focus of the current study. The measure was 
developed as a screening tool for childhood anxiety disorders. The questionnaire yielded 
an overall score as well as scores from five subscales (i.e., panic, generalized anxiety , 
separation anxiety , social phobia , and school avoidance). Responders indicated the 
frequency with which the items described their anxiety experiences, referring to a 3-point 
Likert scale ranging from 0 (not true or hardly ever true) to 2 (very true or often true). 
Higher scores indicate higher levels of anxiety experienced (Birmaher et al., 1997). Past 
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reported suggest robust psychometric properties of the SCARED in both community and 
clinical samples in various countries (Runyon et al., 2018). Psychometric properties of the 
original SCARED was highly satisfactory, with reliability analysis revealing a high degree of 
internal consistency (i.e., Cronbach’s alpha .90), Corrected Item-Total Correlation being in 
the range of 0.34 to 0.67 (Birmaher et al., 1999).   
 The 8-item Lack of Emotion Awareness Subscale of the Emotion Expression Scale 
for children (EESC) (Penza-Clyve & Zeman, 2002) was used to examine the concurrent 
validity of the Thai-version SCARED .With past literature review suggesting that emotion 
awareness is a fundamental skill in emotion and affective social competence, 
compromised emotion awareness had been shown to have strong correlation with 
internalizing symptoms, including anxiety (Halberstadt et al., 2001; Penza-Clyve & Zeman, 
2002; Saarni, 1999). So, in the current study, it was hypothesized that the Lack of 
Emotion Awareness Subscale would be significantly and positively associated with the 
Thai-version SCARED.  Participants responded to the Lack of Emotion Awareness 
Subscale using a 5-point Likert scale, with the scores ranging from 1 (not at all true) to 5 
(extremely true) to indicate how well each item describes their emotional awareness. 
Higher scores indicate poorer emotion awareness (e.g., “I have feeling that I can’t figure 
out”, “I often do not know why I am angry”). High internal consistencies were found 
(i.e.,Cronbach’s alphaof .83). A 2-week test-retest correlation analysis indicated a 
moderate test-retest reliability (r = .59) (Penza-Clyve & Zeman, 2002). 

Procedure 
Data collection proceeded after the study proposal was approved at the 

departmental-level academic committee. Then, relevant scales were translated into Thai 
and adapted to fit with the Thai cultural context. All of the items were reviewed and 
approved by a panel of three expert psychologists for the semantic equivalence to the 
original items. The Lack of Emotion Awareness Subscale of the Emotion Expression Scale 
for children (EESC), which has been translated into Thai and received a similar expert 
review.  

Data collection was conducted in two phases. In the first phase, one hundred 
and one participants completed the two measures during their regular classroom hours. 
Participants were ascertained of the confidentiality and voluntary nature of their 
responses and spent approximately 15-30 minutes in completing the two measures. In 
the second phase where data collection was conducted for a test-re-test reliability 
analysis, the Thai- version SCARED was administered to the thirty-five participants who 
originally participated in the first phase four weeks afterward. The participants responded 
to the measure for approximately 15-25 minutes. 
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Data Analysis 
The psychometric properties of the Thai-version SCARED were analyzed. These 

included the validity analyses (i.e., discriminant analysis and concurrent validity) and 
reliability analyses (i.e., Cronbach’s alpha, CITC, and test-retest reliability analyses).  
 
Result 

Descriptive Statistics of the Scale Characteristics 
Prior to examining the psychometric properties of the proposed Thai-version of 

the SCARED, initial descriptive statistics were conducted. As shown in Table 1, the mean 
scores for the total SCARED score, together with the scores on the five subscales, were 
below the cut-off points indicated in the original 41-item version of the SCARED as 
identifying clinically significant symptoms. Based on the findings, hence, the participants 
were yet to experience overall anxiety, as well as the anxiety in the five specific domains 
of panic (PN), generalized anxiety (GD), separation anxiety (SP), social phobia (SC), and 
school avoidance (SH), in the clinical level.  

Table 1 Mean total anxiety score and subscale scores (n=101) 
Subscale Mean SD a cut-off to identify clinically significant 

symptom 
(original SCARED)* 

Total  
(41 items) 

27.98 11.99 > 30  

PN  
(13 items) 

9.27 4.21 >7  

GD (9 items) 5.73 3.15 >9  
SP (8 items) 6.62 2.70 >5  
SC (7 items) 3.83 2.11 >8  
SH (4 items) 2.36 1.50 >3  

* The cross-cultural identification of the SCARED cut-off scores remain limited. The 
original score as used here should be viewed as tentative. 
 
Inferential Analyses of the Scale Psychometric Properties 

Reliability Analyses 
Internal Consistency 

 Evidences for the scale internal consistency was obtained from the analyses of 
the Corrected Item-Total Correlations of the 41-item SCARED. The correlations obtained 
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ranged from .21 to .53 and were statistically significant (p < .05).   Additionally, the 
Cronbach’s alpha estimate of the overall items was found to be .90, suggesting very high 
internal consistency (Hair et al., 2010). 

Test-Retest Reliability 
A test-retest reliability was conducted to thirty-five participants who responded 

to the Thai-version SCARED twice within the 4-week period. The SCARED scores at the 
two periods were positively and significantly correlated (r. = .364, p < .05). 

Validity Analyses 
High- and low-scorer Discriminant Validity  
To conduct a high- and low-scorer discriminant validity analysis, between-group t-

tests were conducted for scores of the participants classified as high scorers (67%) and 
low scorers (33%). Findings suggested that the scores of the two groups were significantly 
different for all of the items at the .01 level, providing an evidence for the high- and 
low-scorer discriminant validity.  

Concurrent Validity 
The participants’ scores from the Thai-version SCARED were compared with those 

from the Lack of Emotion Awareness Subscale. As hypothesized, the scores of the 
SCARED was significantly and positively associated with those of the lack of emotion 
awareness, r = .394 (p < .01), providing an evidence for the concurrent validity.  
 
Discussion 

The main purpose of this research study was to examine the psychometric 
properties (i.e., reliability and validity) of the newly proposed Thai-version SCARED to 
assess anxiety in Thai early adolescents. Findings provided a preliminary support for the 
scale psychometric properties. Its reliability (i.e., test-retest reliability and internal 
consistency as shown in the CITC and Cronbach’s Alpha) and validity (i.e., concurrent 
validity and discriminant validity) were comparable to those reported for the SCARED 
original version (Birmaher et al., 1997). 

With the initial findings demonstrating the psychometric properties of the Thai-
version SCARED, the measure was promising in being an assessment tool for measuring 
anxiety in Thai early adolescents. The measure should help pave the way for research 
endeavors and therapeutic interventions for anxiety reduction in this population. Doing 
so at an earlier developmental stage for those inflicted by anxiety should be highly 
beneficial. As illustrated in the WHO report (Kessler et al., 2009), similar to other 



167 

 
 

psychological distress, anxiety, if left untended, could escalate and manifest into various 
mental disorders. The use of the Thai-version SCARED to identify young individuals who 
were at risk of developing anxiety disorders since an earlier stage in their life would be 
highly instrumental to the implementation of both preventative and therapeutic 
measures. 

Despite the aforementioned promises, it is important to recognize the preliminary 
nature of the proposed measure. Future research should be conducted to further verify 
the psychometric properties of the Thai-version SCARED. Further steps in demonstrating 
its psychometric properties could be engaged. These included the extension of the data 
collection to early adolescents in various geographical areas in Thailand. Considerations 
should be made for the inclusion of the clinical sample into the scale validation (i.e., to 
further demonstrate the scale discriminant validity) and to identify a valid cut-off scores 
for the overall and subscale scores of the Thai-version SCARED. The usage of the Area 
Under the Curve (AUC) of ROV curves (Canals et al., 2012) could be engage for this 
propose and address concerns that the identification of the cut-off of SCARED remained 
under investigated cross-culturally. Furthermore, a more comprehensive criteria to 
provide concurrent validity analysis of the Thai version SCARED (e.g., the comparisons 
between the scores from the Thai-version SCARED as reported by early adolescents and 
the parent reports of the adolescents’ anxiety) could be employed. Lastly, a more 
sophisticated data analysis (e.g., factor analysis) could be utilized to provide further 
evidences of the scale construct validity.   
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Appendix 

Items and the Corrected Item-Total Correlation (CITC) of the Thai-version Screen 
for Child Anxiety Related Disorders Child Version (SCARED) as Conducted in Early 
Adolescents (n=101) 

 Item  CITC 
1 . เมื่อฉันกลัว ฉันจะรู้สึกหายใจไม่ออก .341 
2. ฉันปวดหัวเวลาที่อยู่ท่ีโรงเรียน  .256 
3. ฉันไม่ชอบที่ต้องอยู่กับคนที่ไม่คุ้นเคย .387 
4. ฉันรู้สึกกลัวถ้าต้องไปนอนที่อ่ืนที่ไม่ใช่ที่บ้านตัวเอง .235 
5. ฉันกังวลว่าคนอ่ืนจะชอบฉันหรือไม่ .400 
6 เวลาที่ฉันรู้สึกตกใจกลัว ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลม .237 
7. ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจ .545 
8 ฉันไม่กล้าอยู่ห่างพ่อแม ่ .223 
9 คนอ่ืนบอกว่าฉันดูกระวนกระวาย .317 
10 ฉันรู้สึกประหม่าเมื่อต้องอยู่กับคนที่ฉันไม่ค่อยรู้จัก .432 
11 ฉันปวดท้องเมื่ออยู่โรงเรียน .331 
12 เมื่อฉันรู้สึกตกใจกลัว ฉันรู้สึกเหมือนจะสติแตก .510 
13 ฉันวิตกหากต้องนอนคนเดียว .416 
14 ฉันกังวลใจว่าตัวเองจะดีเท่าเพ่ือนๆ รึเปล่า .540 
15 เมื่อฉันรู้สึกตกใจกลัวขึ้นมา ฉันเหมือนจะเบลอๆ สับสนและมึนงง .424 
16 ฉันฝันว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดข้ึนกับพ่อแม่ของฉัน .470 
17 ฉันกังวลใจเกี่ยวกับการไปโรงเรียน .390 
18 เมื่อฉันตกใจกลัว ใจฉันจะเต้นเร็ว .502 
19 ฉันหวั่นไหวตกใจง่าย .501 
20 ฉันฝันร้ายว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดข้ึนกับฉัน .500 
21 ฉันกังวลใจถึงเรื่องใดๆ ก็ตามที่อาจส่งผลต่อตัวฉัน .495 
22 เมื่อฉันตกใจกลัว ฉันมีเหงื่อออกอย่างมาก .412 
23 ฉันเป็นคนขี้กังวล .545 
24 ฉันตกใจกลัวโดยไม่มีสาเหตุ .508 
25 ฉันกลัวที่จะอยู่บ้านคนเดียว .315 
26 เป็นเรื่องยากที่ฉันจะพูดคุยกับคนที่ฉันไม่รู้จักดี .337 
27 เมื่อตกใจกลัว ฉันรู้สึกหายใจติดขัดราวกับจะส าลัก .470 
28 คนอ่ืนบอกว่าฉันวิตกกังวลมากเกินไป .228 
29 ฉันไม่ชอบอยู่ห่างจากครอบครัวของฉัน .381 
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 Item  CITC 
30 ฉันกลัวที่จะมีอาการวิตกกังวลหรือแพนิคเกิดขึ้น .419 
31 ฉันกังวลว่าอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของฉัน .499 
32 ฉันรู้สึกอายเวลาอยู่กับคนที่ฉันไม่รู้จักดี .327 
33 ฉันกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต .470 
34 เมื่อฉันกลัว ฉันรู้สึกอยากจะอาเจียน .316 
35 ฉันกังวลว่าจะท าสิ่งต่างๆ ได้ดีรึเปล่า .533 
36 ฉันกลัวที่จะไปโรงเรียน .443 
37 ฉันกังวลถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดข้ึนไปแล้ว .542 
38 เมื่อฉันตกใจกลัว ฉันจะรู้สึกเวียนหัว .320 
39 ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจ หากต้องท าอะไรแล้วมีเด็กหรือผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ จ้องมอง

อยู่ (เช่น เวลาต้องอ่านออกเสียงให้คนอ่ืนฟัง เล่นเกมส์ หรือเล่นกีฬาแล้วมีคนดู ) 
.499 

40 ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจ เมื่อต้องไปร่วมงานหรือไปในที่ที่มีคนที่ฉันไม่รู้จัก .421 
41 ฉันขี้อาย .337 
  α = .902 

The critical r for the Corrected Item-Total Correlation (n = 101, α=.05) =1.98. T-tests for 
the scores of the the high (i.e., top 67%) and low (i.e., lowest 33%) scorers  were 
significant for each item at the level of .01. 
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ผลของโปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียด 
ในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

Effects of integration program for group counseling and group activities on stress in 
unwanted pregnant women 

ธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี1  พุธิตา ทองอินทร์2 มีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ3 มงคล ตันสรานุวัฒน์4 
ศรีสุนันท์ เงางาม5 อุสุภางค์ โคตรชาลี6 ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน7 และ สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล8 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือลดความเครียดของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ที่สถานพักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่ง ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย และ
คัดเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 7 คน ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม จ านวน 5 ครั้ง ครั้ง
ละ 60 นาที และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประกอบด้วย แบบประเมินความเครียด และโปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ มและกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพ่ือลดความเครียด สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบสมมติฐานแบบ Wilcoxon – 
Pairs Signed - Rank Test  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หลังเข้าร่วมโปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีความเครียดต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สามารถท าให้
ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีความเครียดลดลงได้  
 

ค าส าคัญ   :  ความเครียด, การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
 

Abstract 

This quasi-experimental research aimed to study the effects of integration program 
for group counseling and group activities to reduce stress for unwanted pregnancy women. 
The sample used in this research is 7 unwanted pregnant women in a temporary shelter 
that voluntarily participate in this research and selected by purposive sampling. Participants 
will participate in group counseling for 5 sessions, 60 minutes each time, and participate in a 
group activity of 4 times, 60 minutes each time.  The instruments of current study were the _____________________________ 
1,2,3,4,5,6,8 อาจารยป์ระจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



174 

 
 

Suanprung Stress Test 20  and integration program for group counseling and group activities. 
The statistics used to test hypotheses are Wilcoxon - Pairs Signed - Rank Test.  

The research found that unwanted pregnant women after participated in the 
integration program for group counseling and group activities has stress lower than before 
participated in the integration program for group counseling and group activities at the .05 
level. The research finding indicated that an integration program for group counseling and 
group activities could reduce stress for unwanted pregnant women. 
 

Keywords   : Stress, Group Counseling, Group Activities, Unwanted Pregnant Women 
 

บทน า 
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากของสังคมไทย 

โดยเฉพาะ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่หันมาสนใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือตั้งแต่ในวัยเยาว์ โดยมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ในการป้องกัน จนท าให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และน ามาซึ่ง
ความเครียด หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเครียด จะก่อให้เกิดอาการเหนื่อย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปวดหลัง รู้สึก
เบื่ออาหาร หรือกลายเป็นเจริญอาหารมาก ถ้าปล่อยให้เครียดนานจะท าให้ภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อลดลง 
ความดันโลหิตสูง และอาจท าให้เกิดโรคหัวใจตามมา นอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลต่อลูกในครรภ์ อาจ
ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแท้ง ทารกในครรภ์เติบโตช้า หรือมีโอกาสเชื้อในครรภ์สูงขึ้น เนื่องจาก
ภาวะเครียดจะท าให้สารเคมีและฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดหลั่งออกมามากขึ้น ท าให้เส้นเลือดที่ไปยัง
มดลูกและรกเกิดการหดตัว ท าให้ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังทารกในครรภ์ลดน้อยลง มีรายงานพบว่า ทารกที่
คลอดจากแม่ที่มีภาวะเครียดในระหว่างตั้งครรภ์ จะส่งผลท าให้ลูกน้อยมีอารมณ์ซึมเศร้า และไวต่อการกระตุ้น
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่าย ผลที่เกิดต่อทารกในระยะยาวจะท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลถึงปัญหาทางจิตใจ และการปรับตัวทางสังคมของลูก
ตามมาได้เช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์นั้นล้วนน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ
มากมาย ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้น ย่อมมีความเครียดเกิดขึ้นอยู่แล้ว เนื่องมาจากความไม่พร้อม
ที่จะตั้งครรภ์ อาจมีปัจจัยอ่ืนๆที่เป็นสาเหตุของความไม่พร้อม ที่อาจท าให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิด
ความวิตกกังวลและน ามาซึ่งความเครียด 

  ในปัจจุบันเป็นอันที่ทราบกันดีว่า สื่อและสังคมออนไลน์ เป็นสิ่งที่ยั่วยุ และเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น สาเหตุของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ นั้นไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว
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เท่านั้น แต่สังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี การขาดความอบอุ่น/ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและ
กัน กฎระเบียบเข้มงวด เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะครอบครัวเป็นแหล่งส าคัญใน
ถ่ายทอดทัศนคติ ค่านิยม สร้างบุคลิกภาพ/รูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ การได้รับข่าวสารในเรื่องเพศแบบผิดๆ 
จากเพ่ือน สื่อภาพยนต์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น หรือการไม่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องในเรื่อง
เพศศึกษา/การคุมก าเนิด ท าให้วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม การป้องกัน 
และผลที่ตามมา นอกจากนั้นการใช้สารเสพติดเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลขาดสติท าอะไรโดยไม่รู้ตัว/ตั้งใจ 
ตลอดจนการใช้เวลาว่างของวัยรุ่นก็มีส่วนท าให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไป ถ้าหาทางออกที่ไม่เหมาะสมก็
จะน าไปสู่การกระท าที่ท าให้เสื่อมเสีย รวมถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก และสื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหายั่วยุ 
เอ้ืออ านวยให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันอย่างอิสระมากข้ึน (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 2555) 

ผลกระทบของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หลายคนกลายเป็นพ่อแม่วัยรุ่นทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม ท าให้
เสียการเรียน เสียอนาคต เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ ตระกูล สุดท้ายคิดแก้ไขไม่ได้จึงลงเอยที่การท าแท้ง และอาจ
น าบุตรไปฝากพ่อแม่เลี้ยงหรือทอดทิ้งเด็กจนเป็นภาระเพ่ิมขึ้น ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งก็ส่งผลต่อชีวิตของเด็ก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สกาวเดือน ไพบูลย์ และสุภาวดี เครือโชติกุล, 
2557) แม่วัยรุ่นส่วนมากต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพ่ือเลี้ยงดูบุตร และจะต้องท างานเพ่ือหารายได้เลี้ยงดู
บุตร อีกทั้งวัยรุ่นต้องกลายมาเป็นแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยมีวุฒิภาวะยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตร ส่งผลกระทบ
ทางด้านสังคมจิตใจตามมา โดยหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มักเกิดผลกระทบในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ต้อง
ออกจากโรงเรียน ท าให้ด้อยโอกาสในการเลือกหางานท า เป็นอุปสรรคต่อการหาเลี้ยงชีพของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้หรือต้องท างานที่มีรายได้ต่ า ท าให้เศรษฐกิจของครอบครัว และส่วนรวมไม่ดี 
โดยทั่วไปแล้วหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมักจะถูกทอดทิ้งจากสังคม กลุ่มเพ่ือน เนื่องจากการตั้งครรภ์เป็น เสมือน
ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน อาจจะไม่เข้าใจ ประกอบกับการไม่ได้รับการยอมรับจาก
ครอบครัว บิดามารดาทั้งของตนเองและของคู่ครอง ท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์วัยรุ่นรู้สึกเหมือนถูก
ทอดทิ้ง ว้าเหว่ โดดเดี่ยว และไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคม (Arthur, Unwin and Mitchell ,2007) หากหญิง
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่มีทางออก หรือไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จะน าไปสู่ความเครียด และ
ผลกระทบทางด้านจิตใจที่รุนแรงตามมาได้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการช่วยเหลือทางด้านความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ โดยใช้การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นเพราะเนื่องจากการให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นหนทางในการให้
ความช่วยเหลือบุคคลในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน ความรู้ สึกและพฤติกรรม
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ของตนเอง โดยสมาชิกกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากการเข้ากลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มสามารถส ารวจรูปแบบของการ
สัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้ทักษะทางสังคมที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมาชิกกลุ่มสามารถอภิปรายถึงการรับรู้
ที่มีต่อกันและกัน และได้รับข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์ในการมองตนเองจากสายตาของสมาชิกคนอ่ืนๆด้วย
บรรยากาศของความเข้าใจกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีความเต็มใจที่จะ
ส ารวจปัญหาต่างๆ ของตนเอง สมาชิกกลุ่มจะได้รับก าลังใจ และได้รับค าแนะน าถึงวิธีการในการน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ว่าตนเองต้องการที่จะเป็นบุคคลเช่นไร และเข้าใจ
ในสงิ่ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเป็นบุคคลที่ตนเองต้องการที่จะเป็นได้ (Corey, 2004) สมาชิกกลุ่มจะมี
โอกาสในการสร้างประโยชน์ร่วมกันเพ่ือความงอกงามของกันและกัน มีโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกกลุ่ม ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยซึ่งกันและกัน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็น
หนทางที่จะน าไปสู่การท าความเข้าใจตนเอง การยอมรับตนเอง และจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ 
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังมีการบูรณาการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมในการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ทั้งนี้เพราะกิจกรรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นแนวทางช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและขจัดความ
ตึงเครียด เพราะเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การช่วยเหลือและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างการท ากิจกรรม ส่งผลท าให้อารมณ์สดชื่นแจ่มใส เกิดความสนุกสนาน นอกจากนี้รูปแบบของกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์จะเป็นการให้ความรู้ ที่เน้นการแบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติม และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนที่มีต่อความเครียด ตลอดจนมี วิธีการจัดการกับ
ความเครียดได้อย่างเหมาะสม 

จากเหตผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมการบูรณาการการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทาวในการช่วยเหลือ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือลด
ความเครียดของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest - Posttest Design (Fitz-Gibbon and Carol, 1987) 



177 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ สถานพักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยจากการใช้แบบประเมินความเครียดของสวนปรุง และสมัครใจเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้  จ านวน 7  คน  
แล้วใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ แบบวัดความเครียดของสวนปรุง (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และ
คณะ, 2540) ซึ่งมีจ านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 อันดับ  ได้แก่ ไม่รู้สึก
เครียดรู้สึกเครียดน้อย รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดมาก และรู้สึกเครียดมากที่สุด โดยมีความน่าเชื่อถือ
คอร์นบาค  แอลฟ่า มากกว่า 0.7 และมีความแม่นตรงตามสภาพกว่า 0.27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่ออิง
ตามค่า EMG ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% แบบทดสอบที่ได้สามารถน าไปใช้ได้ทั้งในงานศึกษาวิจัยเชิงส ารวจหรือ
วิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในงานทางคลินิก เช่น ในคลินิกคลายเครียด เป็นต้น 
  2.  โปรแกรมบูรณาการการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือลดความเครียดของ
หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการทั้งหมด 9 ครั้ง ใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 
60 นาที โดยแบ่งเป็นการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 5 ครั้ง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4 ครั้ง โดยมีค่าความเชื่อมั่น
ของโปรแกรมอยู่ที่ 0.961 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Wilcoxon – Pairs Signed - Rank Test 

 

ผลการวิจัย 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด และผลการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยใช้สถิติ The Wilcoxon 
Methed – Pair Signed – Rank Test 

คะแนนความเครียด �̅� S.D. Min Max Wilcoxon Signed Rank Test 
       Z P 

ก่อนการทดลอง    53 4.123 46       60  
2.379* 

 
.017 หลังการทดลอง    26 3.742 21       32 

*P < .05, N =7 
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จากตาราง พบว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หลังเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยมีความเครียดต่ ากว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม มี

คะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 53 คะแนน (�̅�=53) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเครียด
เท่ากับ 4.123 คะแนน (S.D.=4.123) ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หลังเข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนน

ความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 26 คะแนน (�̅�=26) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเครียดเท่ากับ 
3.742 คะแนน (S.D.=3.742)  

 

การอภิปรายผล 
โปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม และการกลุ่มสัมพันธ์ต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ไม่

พึงประสงค์ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม และการกลุ่มสัมพันธ์หญิงตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์มีความเครียดต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยความเครียด
เท่ากับ 53 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.123 คะแนน ซึ่งหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ย
ความเครียดเท่ากับ 26 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.742 คะแนน  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
บูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม และการกลุ่มสัมพันธ์สามารถความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ 
ทั้งนี้เป็นเพราะการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการช่วยให้สมาชิกแต่ละคนมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันเเละกัน ส่งผลให้สมาชิกร่วมมือกันในการค้นหาสาเหตุปัญหาที่ท าให้เกิด
ความเครียด โดยเน้นให้สมาชิกได้ส ารวจปัญหาอย่างแท้จริง ผู้วิจัยช่วยให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงความเครียดและ 
ผลกระทบของความเครียด จนเกิดแรงจูงใจในการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเอง ส่งผลให้สมาชิก
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขที่มีโอกาสเป็นไปได้ มีการวางแผนในการ
จัดการกับปัญหา จนท าให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ และสบายใจขึ้น  จึงท าให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มี
ความเครียดลดลงภายหลังจาการได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกุลนาถ คงเหล่ (2557) ที่
ศึกษาพบว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ท าให้นักศึกษาสภาพรอพินิจระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่มีความเครียดลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์บูรณาการร่วมในโปรแกรม โดยกิจกรรมช่วยสร้าง
สัมพันธภาพ ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่ม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน มีการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ โดยให้สมาชิกกลุ่มได้น าเสนอบทบาทที่ตนเองภูมิใจ บทบาทที่ตนเองอยากจะเป็น เพ่ือส ารวจ
ตนเองและวิเคราะห์ความเป็นตนเองมากขึ้น มีการน าเสนอผลงานของตนเองให้กับสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิด
การรับรู้ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจ มีการมองโลกในแง่ดี ปรับเปลี่ยนเจตคติ 
เเละพฤติกรรมของตนเองเพ่ือลดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอินทิรา ปัทมินทร (2542) ที่กล่าว
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ว่า ความเครียดสามารถผ่อนคลายได้โดยการรู้จักไว้วางใจผู้อ่ืน เรียนรู้จากความรักและการให้อภัย ซึ่งเป็น
หัวใจของการสร้างความสุขให้ตัวเอง ผู้วิจัยใช้กิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีการส ารวจตนเอง การวาดภาพ
ของเป้าหมายในอนาคตข้างหน้า ซึ่งท าให้สมาชิกมีการส ารวจและค้นหาความต้องการของตนเองที่ได้ตั้งใจไว้ 
โดยผ่านการประเมินสิ่งที่ตนเองเป็นในปัจจุบัน รวมถึงการวางแผนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในปัจจุบัน
น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพ่ือลดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับสุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์
ในการจัดการความเครียด สามารถท าได้โดยการให้บุคคลได้มีการก าหนดเป้าหมายและได้รับข้อมูลย้อนกลับ
ซึ่งท าให้ได้รู้ถึงผลปฏิบัติงานของตน กิจกรรมที่ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิด
ความเครียด ท าให้รู้สาเหตุที่ส่งผลต่ออารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และผลกระทบของอารมณ์ดั งกล่าว อันน าไปสู่
การแก้ไขอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมและส่งเสริมอารมณ์ ความรู้สึกที่เหมาะสมเพ่ือลดความเครียดที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ นอกจากนั้นกิจกรรมที่ ให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจสิ่งดีๆที่มีในตัวเองจะช่วยให้สมาชิกได้รับรู้
ความสามารถและคุณค่าในตนเอง ท าให้เกิดก าลังใจในการต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเครียดได้ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ผลของโปรแกรมบูรณาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรี

มีครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการ ใช้โปรแกรมบูรณาการการให้ค าปรึกษาและกลุ่ม
สัมพันธ์แบบกลุ่มที่มีต่อความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พ่ึงประสงค์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  คือ หญิงตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ ที่สถานพักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่ง จ านวน 7 คน  เครื่องมือที่ ใช้ในกา รส ารวจ คือ แบบวัด
ความเครียดของสวนปรุง(สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติเพ่ือหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าเสนอลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ The Wilcoxon Methed – Pairs Signed - Rank Test เพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง
ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมบูรณาการการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่ม และกลุ่มสัมพันธ์ โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการด าเนินโครงการ  พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีความเครียดแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หลังเข้าร่วมโปรแกรม (�̅�=53) ต่ ากว่า

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (�̅�=26) 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการเพ่ิมการติดตามผลในระยะยาว เช่น ติดตามผล 1 เดือน หลังจากจบโปรแกรมบูรณาการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เเละการให้ค าปรึกษาเเบบกลุ่มเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมอย่างยั่งยืน 
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เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ใช้เวลาในการตั้งครรภ์ 9 เดือน หากโปรแกรมบูรณาการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เเละการ
ให้ค าปรึกษาเเบบกลุ่มนี้สามารถลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ตลอดการตั้งครรภ์ก็จะแสดง
ให้เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการบูรณาการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ประสบการณ์ทางจิตใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
Psychological Experience in Completing Dissertation of Ph.D. Candidates 

ปณดา เหล่าธนถาวร1 และ ณัฐสุดา เต้พันธ์2 
Panada Laothanathavorn1 and Nattasuda Taephant2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจในการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวปรากฏการณ์วิทยา ประกอบด้วยผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบประเด็นทางประสบการณ์ทางจิตใจทั้งหมด 4 ประเด็น คือ  (1)ความ
ยากล าบากในการท าวิทยานิพนธ์ (2)สภาวะจิตใจช่วงระหว่างกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ (3)การก้าวผ่าน
ความยากล าบาก และ(4)การเติบโตจากการท าวิทยานิพนธ์ ผลการวิจัยพบว่าในช่วงเวลาการท าวิจัยและ
การท าวิทยานิพนธ์นั้นผู้ให้ข้อมูลต้องมีการปรับตัวทั้งด้านการวางแผนและด้านจิตใจเพื่อท าให้งานที่มีความ
ยากให้เสร็จลุล่วงในระยะเวลาที่จ ากัด อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวล้วนมีส่วนในการท า
ให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างราบรื่น จากประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ผู้ให้ข้อมูลตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองด้านความรู้และด้านการจัดการกับตนเอง  
  
ค าส าคัญ การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฎการณ์วิทยา. การท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study the psychological experiences of PHD 
students in  completing dissertation. Phenomenological qualitative research method was 
employed in this research. Findings revealed 5 themes which are (1) difficulty in 
completing dissertation (2) mental state during dissertation completion (3) difficulties 
overcoming and (4) personal developments from completing dissertation. The results 
indicated that in time of research and completing dissertation, participants had to adjust 
the plans and maintain psychological well-being in order to complete the difficult tasks 
in limited time. Advisers, colleagues and family supported participants to work and 
completing dissertation smoothly. The experience makes them realize the personal 
growth in cognition and dealing with personal management.  
 
Keywords Phenomenological method, Completing dissertation 
 
 
 
                                                                                      . 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทน า 
ในการเรียนระดับปริญญาเอกเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องพบกับความ

ยากล าบากและการปรับตัวครั้งใหญ่ในชีวิต (Straforini, 2015)  ด้วยนักศึกษาปริญญาเอกเป็นบุคลากรที่
ถูกคาดหวังให้ท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เพราะวิทยานิพนธ์ เป็นผลงานที่จะแสดงถึงศักยภาพ
ความสามารถด้านวิชาการและการสร้างสรรค์บูรณาการความรู้ที่ตอบโจทย์สังคมได้ (Blum, 2010) โดย
การท าวิทยานิพนธ์นั้นต้องผ่านกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาที่บีบจ ากัด อีกทั้งอาจเจอปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
กระบวนการท าวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ (เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย, 2553)  

ช่วงเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นช่วงที่นักศึกษาอาจต้องพบกับ
ปัญหาต่าง ๆ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับช่วงเวลาการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่า 
นักศึกษาปริญญาเอกต้องเจอกับปัญหาทางจิตใจในช่วงเวลาการท าวิทยานิพนธ์ (Blum, 2010) และมี
ปัจจัยหลายอย่างเก่ียวข้องกับปัญหาทางจิตใจนี้ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน ครอบครัว และบุคลากรอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ (Knox, Burkard, Janecek, Pruitt, Fuller & Hill, 2011; Knox, 
Schlosser, Pruitt & Hill, 2006; Jairam & Kahl, 2012)  มีการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอก
และระดับปริญญาโทประมาณร้อยละ 40 รายงานค่าคะแนนความวิตกกังวล (anxiety) และ คะแนน
ซึมเศร้า (depression) อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (Evans, Bira, Gastelum, Weiss & Vanderford, 
2018) มีการรายงานว่าในช่วงการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาเผชิญกับความเครียด ความรู้สึกไร้ค่า และมี
การผัดวันประกันพรุ่งซึ่งส่งผลกระทบกับการเรียน (Levecque, Anseel, Beuckelaer, der Heyden & 
Gisle, 2017) จึงเห็นได้ว่านักศึกษาปริญญาเอกจ านวนหนึ่งก าลังประสบกับปัญหาสุขภาพจิตซึ่งส่งผลกับ
การใช้ชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการเรียนหรือการท างาน   

แม้ในต่างประเทศจะมีงานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักศึกษาปริญญาเอกดังที่
ยกตัวอย่างมาในข้างต้น หากในประเทศไทย ยังพบงานวิจัยค่อนข้างจ ากัด  หากมีการท าความเข้าใจ
ประสบการณ์ทางจิตใจในช่วงการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จะเป็นข้อมูลสร้างความ
เข้าใจในบริบทแวดล้อมที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกประสบส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะทางจิต เช่น 
นักจิตวิทยา เป็นต้น และน าไปสู่การดูแลสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เหมาะสมได้ 
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจสภาวะทางจิตใจของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในช่วงการท าวิทยานิพนธ์ผ่านประสบการณ์ ด้วยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเป็น
ระเบียบวิจัยที่ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจมุมมองต่อปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง จึงใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือสามารถเข้าใจมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาเอกต่อสิ่งที่ตนต้องประสบระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์และสภาวะทางจิตใจของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในช่วงการท าวิทยานิพนธ์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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วิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological study) ของ Gorgi (2014) โดยผู้วิจัยใช้
การเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้ให้ข้อมูลส าหรับงานวิจัย คือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงสุดท้ายของการท าวิทยานิพนธ์ หรือผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในต่างประเทศ จ านวน 10 คน โดยมีเกณฑ์
คัดเข้า มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 24 – 50 ปี เชื้อชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถสื่อสารสนทนา
ภาษาไทยได้ สามารถระลึกถึงประสบการณ์ช่วงการท าวิทยานิพนธ์ได้ และมีความยินดีและเต็มใจที่จะเล่า
ประสบการณ์ช่วงการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงสุดท้ายของการท า
วิทยานิพนธ์ 2 คน และเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วจ านวน 8 คน อายุอยู่ในช่วง 29 – 40 ปี เป็นเพศชาย 5 
คน และเพศหญิง 5 คน รายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลมีตามตารางที่ 1 ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลหลัก  

ID เพศ อายุ สาขาวิชา อาชีพปัจจุบัน ระยะเวลาการ
เรียนปริญญาเอก 

1 ชาย 29 วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 5 ปี 
2 ชาย 35 Food science ธุรกิจส่วนตัว 5 ปี 
3 หญิง 36 Computer Science อาจารย์ 4 ปี 
4 หญิง 34 Chemical Science นักวิจัย 5 ปี 
5 หญิง 36 Chemical engineering อาจารย์ 5 ปีครึ่ง 
6 ชาย 37 Physic science อาจารย์ 5 ปี 
7 หญิง 40 Material science นักวิจัย 6 ปี 
8 หญิง 34 Physic อาจารย์ 6 ปี 
9 ชาย 33 Physic ข้าราชการ 6 ปี 
10 ชาย 37 Physic อาจารย์ 6 ปี 

 
เครื่องมือวิจัยในการวิจัยนี้ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาปริญญาเอก และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตัวเอง โดยผู้วิจัยมี
ประสบการณ์การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการเข้าเรียนรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ และมีการตรวจสอบอคติ
ส่วนตัวของตัวผู้วิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพพิจารณาข้อมูลที่วิเคราะห์นั้นสะท้อน
ประสบการณ์ผู้ให้ข้อมูล 

เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียงบทสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยมีการตรวจสอบก่อนและหลังการสัมภาษณ์เสมอ 
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สมุดบันทึกภาคสนาม สมุดบันทึกเพ่ือจดบันทึกรายละเอียดที่น่าสนใจระหว่างการสัมภาษณ์เช่น 
ลักษณะท่าทาง น้ าเสียงที่ใช้ในการพูดของผู้ให้ข้อมูล  

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เป็นแนวค าถามปลายเปิดแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ค าถามทั่วไป 
(อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่ใช้ในหลักสูตร เหตุผลและเป้าหมายที่เข้าเรียน) และค าถามหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ทางจิตใจของนักศึกษาปริญญาเอกในช่วงท าวิทยานิพนธ์ซึ่งอ้างอิงมาจากการทบทวน
วรรณกรรม และได้มีการผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้สัมภาษณ์กับผู้ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 คน จากนั้นน าค าถามมาปรับปรุงแก้ไขจนได้แนวค าถามส าหรับ
การสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงกึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview) ใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์อยู่ที่ประมาณ 40 – 60 นาทีต่อครั้ง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 
2561 – เดือนมีนาคม ปี 2562 เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวจ านวน 7 คน และเป็นการสัมภาษณ์ผ่าน
โปรแกรมวีดีโอคอล Skype จ านวน 3 คน  

การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน 
ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการวิจัยที่ 199/61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยแจ้งผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอถึงรายละเอียดงานวิจัย และสิทธิ์ของผู้ร่วมวิจัย เช่นหากเกิดความไม่
สบายใจระหว่างการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสามารถยุติการสัมภาษณ์และระงับการบันทึกเสียงได้ 
ข้อมูลบทสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับ เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลจะเปลี่ยนชื่อผู้ให้
ข้อมูลเป็นชื่อสมมติ และเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัย บันทึกเสียงการสัมภาษณ์และบันทึกภาคสนามจะถูกท าลาย
ทั้งหมด  

การวิเคราะห์ผลข้อมูล ผู้วิจัยได้น าบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่ได้จากการถอดเทปค า
ต่อค าไปหาประโยคที่เป็นรหัสความ (Coding) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางจิตใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในช่วงที่ท าวิทยานิพนธ์ จากนั้นน ารหัสความที่ได้ของผู้ให้ข้อมูลคนนั้น ๆ  ทั้งหมดมาจัด
หมวดหมู่ (Theme) โดยอิงจากเนื้อหาที่สอดคล้องคล้ายคลึงกัน ในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลผู้วิจัย
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Trustworthiness) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเก็บ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer debriefing) มีการพิจารณาความ
มั่นคงของข้อมูล (Confirmability) ว่าเป็นข้อมูลที่มาจากมุมมองโดยตรงของผู้มีประสบการณ์ และมีการ
ท าบันทึกผู้วิจัยตลอดการด าเนินการวิจัย โดยมีผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูล (member checking) 

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือการศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจของนักศึกษาระดับปริญญา
เอกในช่วงที่ท าวิทยานิพนธ์   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ความยากล าบากในการท าวิทยานิพนธ์  ผู้ให้ข้อมูลพบว่าการท าวิจัยที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิด และรู้สึกถึงความยากล าบากเนื่องจากการท าวิจัยไม่เป็นไปอย่าง
ราบรื่น นอกจากนี้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่หลักสูตรวางไว้ส าหรับการจบการศึกษาก็เป็นงานที่ยากล าบากส าหรับ
ผู้ให้ข้อมูล 
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 กระบวนการวิจัยไม่เป็นไปอย่างท่ีคิด ผู้ให้ข้อมูลพบว่าเมื่อได้กระท าตามแผนหรือความคิดท่ีตน
ตั้งไว้ส าหรับการวิจัย ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามแผนที่คิดไว้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถเอาแน่เอานอนได้
ว่าคาดการณ์ได้แม่นย าว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อไร และจะแก้ปัญหาได้ตอนไหน 

“...มันเป็นปัญหาคือ การทดลองอะเราไม่รู้หรอก ปัญหามันจุกจิกเต็มไปหมด คือมันเกิด
ได้ทุก step อะ ก็ต้องพยายามหาวิธีว่า เอ้ย ปัญหามันคือตรงไหน แล้วเราจะแก้มันยังไง 
มันก็ใช้เวลาอยู่สักพัก แล้วบางทีเส้นผมบังภูเขา ปัญหาเล็กนิดเดียวอะ แต่เรางมมันอยู่ตั้ง
หลายเดือน เกือบปีอย่างเงี้ย แต่พอแก้แล้ว ถูกจุดแล้วก็ โอเครอดตลอด แต่เดี๋ยวก็มี
ปัญหาใหม่มาอีก…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8) 

 ความพยายามในการท าตามเงื่อนไขการจบ ผู้ให้ข้อมูลเจอความยากในการท างานที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของการจบ ทั้งการพยายามท างานให้ส าเร็จอยู่ในขอบเขตเวลา การคาดหวังให้ท าวิทยานิพนธ์ที่
เหมาะสม และการจัดการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์โดยตรง  

 “หลักๆ คือ เนื่องจากการที่จะท าปริญญาเอก เราต้องท าอะไรที่มันใหม่ มันต้องเป็นองค์
ความรู้ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องแน่นอนที่ถ้าหากเราจะท า base 
จากงานคนอ่ืน เริ่มอะได้ แต่สิ่งที่เราต้องได้คือมันต้องมีอะไรadd จากสิ่งที่มันไปอยู่แล้ว 
ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่เคยมีใครรู้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)  

 ประเด็นที่ 2 สภาวะทางจิตใจในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งสภาวะจิตใจทางบวกและ
ทางลบเกิดขึ้นในช่วงการท าวิทยานิพนธ์  
 สภาวะจิตใจทางบวก ในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้สึกไปในทางบวก 
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลรู้สึกตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่จากการท างานวิจัยร่วมกับบุคคลที่มีความสนใจ
คล้ายกัน ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10“สนุกกับมันนะ เพราะ ตอนนั้นก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ไป
เรื่อย ๆ และก็มีหลายอย่างที่ดูน่าตื่นเต้น ตอนนั้นมันก็เหมือนช่วงที่ก าลังเจอประเด็นอยู่ มันก็เลยน่า
ตื่นเต้นมาก” 
 สภาวะจิตใจทางลบ แม้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกมีความคาดหวังให้งานออกมาดีหากบางครั้งสภาวะทาง
จิตใจที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปในทางลบ เนื่องจากมีความไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง มีความเครียด
จากงานสะสม และความท้อแท้ในการแก้ปัญหางาน  
 ความไม่ม่ันใจในความสามารถของตน ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองว่าดี
พอที่จะท างานให้ได้คุณภาพท่ีดีหรือไม่ กอปรกับมีความคาดหวังว่าตนจะต้องมีความสามารถที่จะท าให้
งานออกมาได้ดี  

“เราอยากให้งานของเราเป็นที่ยอมรับ เออ..อีกอย่างหนึ่งก็คือ พี่คิดว่า เพราะเราเป็นคน
เอเชีย มันท าให้เวลาที่เราอ่าน paper ท าให้เราอยากแบบ อุ้ย อ่าน paper ฝรั่งใช่ม้า 
เราก็รู้สึกว่ามันเขียนดีกว่าอย่างเนี้ย แต่มีเอเชียไม่กี่คนที่แบบ หมายถึงใน field ของพี่
อะนะ พี่อ่านแล้วก็รู้สึก เอ้ย โอเคคนนี้มันใช่ เลยอยากท าให้ได้แบบนั้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
4) 

 ความเครียดจากงานสะสม ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเครียดที่ต้องสะสางงานตามเงื่อนไขการจบที่มี
ปริมาณค่อนข้างมากเนื่องจากมีงานที่สะสมมากหลายชิ้น 
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“เหนื่อยมาก 2 เดือนเหมือนจะไม่นานแต่คือเป็น 2 เดือนที่เครียดมาก ตอนนั้นเพราะว่า 
เราต้องเขียนทั้งเล่มอะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่8) 

 ความท้อแท้ในการแก้ปัญหางาน ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกท้อแท้ที่ใช้เวลานานในการหาวิธ๊แก้ปัญหางาน 
และต้องพบความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในงานซ้ าแล้วซ้ าเล่า  

“ก็แทบจะถอดใจแล้ว แก้ปัญหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าระโยงระยางไปหมดเลย
ค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7)  

 การผัดวันประกันพรุ่ง มีการหลีกเลี่ยงที่จะท างานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาระงานที่ตน
ต้องรับผิดชอบ 
  “ผัดวันประกันพรุ่ง..ก็อาจจะมีบางวัน ถ้าข้ีเกียจ ก็อาจจะเปิดอ่าน อ่านอะไรเรื่อยเปื่อย
ไปเยอะหน่อย บางทีอาจจะเป็นทั้งที่มีสาระและไม่มีสาระ ไอ้นั้นมันก็มีบ้างอยู่แล้วครับ”(ผู้ให้ข้อมูลคนที่
10)  

ประเด็นที่ 3 การก้าวผ่านความยากล าบากในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อมูลมีความพยายามใน
การก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงานและเรื่องจิตใจ 

 การก้าวผ่านความยากล าบากเรื่องงาน ผู้ให้ข้อมูลมีการร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษา การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดกับคนในแวดวง และมีการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์  
 การร่วมมือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทส าคัญ เป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
แนวทางการท าวิทยานิพนธ์ โดยที่ให้อิสระในการเรียนรู้กับผู้ให้ข้อมูล เมื่อหากมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ให้
ข้อมูลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น  

“Advisor น่าจะเป็นคนที่มีผลเยอะสุดในการใช้ชีวิต grad school ของผม” (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 6)  

 การแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับแนวคิดในอีกมุมมองหนึ่ง
มาปรับใช้กับงานของตน  

“…ก็การที่เราแบบมี Ph.D. Student คนอ่ืน ๆ หรือบางคนเป็น postdoc อย่างเนี้ย มา
นั่งคุยกัน มันช่วยได้มากเลย เพราะเหมือนเวลาที่เราได้เล่าเรื่อง หรือว่า discuss เกี่ยว 
research question ของเราอย่างเงี้ย เราก็จะได้มุมมองจากอันอ่ืน หลาย ๆ เรื่องมัน
เป็นสิ่งที่เรา เฮ้ย ไม่ได้มองในแง่นี้มาก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 

 การวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อมูลมีการวางแผนการท างานและชีวิตส่วนตัวโดยลงรายะ
เอียดแผนงานมากขึ้นเพ่ือเอ้ือกับการท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างราบรื่น 

“... เราวางไทม์ไลน์อะไรมาดี แลปมันจบพอดี เราก็แบบเออ ก็มีเวลาเขียน paper 8 
ชั่วโมงต่อวัน มันเยอะมาก มันเยอะเกินเยอะ เพราะฉะนั้นจริง ๆ การวางแผนเนี่ย มันดี
ต่อการเขียน paper   ท าให้ชีวิตง่าย แทบจะร้อยเปอร์เซนต์เลย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)  

 การก้าวผ่านความยากล าบากทางจิตใจ ผู้ให้ข้อมูลมีการท าความเข้าใจและการหาเวลาอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน  

การท าความเข้าใจ ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจในว่าการพบกับกระบวนการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามท่ีคิด 
และความเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดา และปรับมุมมองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้  
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“.....คือการ fail ในเรื่องงานของวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องปกติอะครับ มีอะไรที่มันไม่ 
work เราก็แก้ ฉะนั้นมันก็เลย unfail เรื่องงานไปได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6) 

 การพักผ่อนจากการท างาน  ผู้ให้ข้อมูลใช้เวลานอกจากการท างานในการติดต่อกับเพ่ือนหรือ
ครอบครัว อาจท ากิจกรรมร่วมกัน หรือการรับฟังปัญหา ท าให้รู้สึกผ่อนคลายจากการท างาน  

“อย่างถ้าเป็นวันธรรมดาเวลาที่เรานั่งท าวิจัยท างาน ไอ้กิจกรรมที่ท ากับเพื่อนบ่อยก็คือ
เดินไปกินกาแฟแล้วก็นั่งคุยกัน มันก็ช่วยให้ได้ผ่อนคลายนิดนึงก่อนจะกลับมาท างานใหม่ 
หรือว่าจะได้ไม่เหมือนกับว่า คล้าย ๆ เป็นการ take a break ว่า แทนที่จะนั่งนาน ๆ 
ทั้งวันเลย ก็ได้ออกไปเดินสูดอากาศ ผ่อนคลายและก็ relax”  (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10)  

ประเด็นที่ 4 การเติบโตจากการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ 
และด้านการมุมมองด้านการท างาน  

 “มี...ไอ้การผ่านกระบวนการไอ้การท าวิทยานิพนธ์เนี่ย อย่างที่บอกปริญญาเอกจะมีทุก
คนที่...จะมีจุดที่ต้องก้าวผ่านการเขียน thesis การเขียนรูปเล่มเนี่ยไปให้ได้ ท าในสิ่งที่
ตัวเองไม่อยากท า มันจะท าให้จิตใจเรามีเสถียรภาพมากขึ้น เวลาเราเจออะไรที่มันไม่ได้
ดั่งใจ หรือเจออะไรที่เราไม่อยากท าแต่มันเป็นงานที่เราต้องท า เราก็สามารถ handle 
มันได้โดยที่ handle ได”้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9) 

   
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลต้องพบเจอกับกระบวนการงานวิจัยที่มีลักษณะเป็น
งานที่ต้องใช้เวลายาวนานและต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งตลอด
ระยะทางต้องเจอกับปัญหาการวิจัยที่ไม่คาดคิดเสมอ ทั้งนี้ปัจจัยรอบข้าง  อย่าง อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน
ร่วมงาน มีส่วนส าคัญท่ีท าให้การท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงตัวผู้ให้ข้อมูลที่ต้องมีการจัดการด้าน
การวางแผนส าหรับการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสม จัดการจิตใจของตนเองให้พร้อมรับมือกับการ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Straforini (2015) และ Blum (2010) ที่ได้กล่าวว่า
ช่วงเวลาการท าวิทยานิพนธ์เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงของ
การปรับตัว จากข้อมูลจะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลก็อยู่ในสภาวะจิตใจทั้งทางบวก คือ รู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ และสภาวะจิตใจทางลบ เช่น ความเครียด ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของ Levecque, Anseel, Beuckelaer, der Heyden & Gisle (2017)  จากข้อมูลพบว่า
ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนในการท าให้การท างานวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อาทิเช่น 
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่มีส่วนในการท าวิทยานิพนธ์
มากที่สุด เป็นผู้ให้ค าแนะน าและให้พ้ืนที่อิสระในการเรียนรู้ท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกสบายใจในการท างานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Burkard, Knox, DeWalt, Fuller, Hill, และSchlosser 
(2014) ที่พบว่าหากความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นไปในเชิงที่
อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนและช่วยเหลือ จะท าให้นักศึกษามั่นใจและรู้สึกมีศักยภาพ ในขณะเดียวกัน
เพ่ือนร่วมงาน และครอบครัวก็มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนทางจิตใจสอคล้องกับงานวิจัยของ Flynn et al. 
(2012) ที่พบว่าการท่ีนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับแรงสนับสนุนทางจิตใจจากเพ่ือนและครอบครัว จะ
เป็นส่วนช่วยให้นักศึกษารับรู้ว่ามีผู้ที่เข้าใจความยากล าบากในการท าวิทยานิพนธ์ที่ตนประสบ ในส่วนของ
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ผู้ให้ข้อมูลที่มีการรายงานถึงการมองความยากล าบากท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และ
มองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยเป็นการเรียนรู้ นั้นสอดคล้องกับการศึกษาของ Hawley 
(2010) ที่พบว่านักศึกษาที่มีการฝึกฝนด้านงานวิจัยมาตั้งแต่เริ่มการเข้าเรียนระดับปริญญาเอกจะมี
แนวโน้มที่มีมุมมองเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในหลักความเป็นจริง  

 
สรุป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางในช่วงระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเจอกับกระบวนการท างานที่ไม่เป็นไปตามที่ใจคิดและ
อาจอยู่ในสภาวะทางจิตใจที่เป็นลบ ทั้งนี้นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพยายามที่จะก้าวผ่านความ
ยากล าบากท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สามารถท างานวิทยานิพนธ์ส าเร็จไปได้ โดยมีความพยายามในการวางแผนการ
ท าวิทยานิพนธ์ และการหาความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ มีการก้าวผ่านสภาวะทาง
จิตใจโดยการท าความเข้าใจกับสภาพการท างานที่ตนเองต้องเผชิญและการได้ใช้เวลาร่วมกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะ
เป็นเพ่ือนผู้อยู่ใกล้หรือครอบครัวผู้อยู่ห่างไกล เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและกังวลจากการท างาน การ
วิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของมุมมองต่อการท างานวิจัยและการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างมี
ส่วนต่อการใช้ชีวิตในการท างานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ซึ่ง
นักศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมรับมือกับสภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ มี
การสร้างโครงการอบรมทักษะการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางการท างานที่เป็นไป
อย่างที่งานสามารถส าเร็จลุล่วงและนักศึกษายังคงมีสุขภาพจิตที่ดีและม่ันคง  
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การพัฒนามาตรวัดความม่ันหมายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา  
Development of Grit Scale for Thai Students in Sport Schools 

กฤตพล รังสิยานนท์1 และ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี2 
Krittapon Rangsiyanon1 and Somboon Jarukasemthawee, Ph.D. 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดความมั่นหมายในกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนในโรงเรียนกีฬาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนกีฬา จ านวน 
200 คน อายุเฉลี่ยที่ 16.6 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.41 มาตรวัดความมั่นหมายถูกแปลเป็น
ภาษาไทยจากมาตรวัดความมั่นหมายของ Duckworth , Peterson, Matthews & Kelly (2007) โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือใช้วัดคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่จะช่วยให้บุคคลสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ต้องเผชิญ 
เพ่ือท าตามเป้าหมายระยะยาวของตนเองให้ประสบความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ มาตรวัดความมั่น
หมาย มาตรวัดสติ และมาตรวัดการก ากับตนเอง  ผลการวิจัยพบว่ามาตรวัดความมั่นหมาย มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ .753 ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่า มาตรวัดความมั่นหมายมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับสติ (r =.38, p < 
.001) และการก ากับตนเอง (r =.59, p < .001) และผลการวิเคราะห์ความตรงจากกลุ่มที่แตกต่าง โดย
วิเคราะห์ t-test ระหว่างกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาและกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย พบว่าคะแนนจากมาตร
วัดความมั่นหมายของกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย คะแนนเฉลี่ยที่ 50.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.68 มี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬา คะแนนเฉลี่ยที่ 41.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 6.28 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .001 (t =11.77, p < .001) 

ค าส าคัญ:  ความมั่นหมาย นักเรียนโรงเรียนกีฬา การพัฒนามาตรวัด 
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Abstract 

 The purposes of this research study were to develop and validate the Thai 
version of Grit scale for students in sport schools. The sample was composed of 200 
students from four sport schools in Thailand. The mean age of participants was 16.60 (SD 
= 1.41). The original grit scale (Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 2007) was 
translated into the Thai version for measuring grit-trait based on an individual’s 
perseverance of effort combined with passion to achieve a particular long-term goal. 
Research instruments used in this study were Grit scale, Freiburg Mindfulness Inventory, 
and Self-regulation scale. Findings revealed that Grit scale demonstrated acceptable 
internal consistencies (Cronbach’s α = .753). For the concurrent validity using pearson 
correlation, the results showed that as predicted grit was positively correlated to 
mindfulness (r =.38, p < .001) and self-regulation (r =.59, p < .001) with moderate effects. 
For the known group validity comparing the mean with t-test analysis, the result showed 
that Thai professional athletes significantly scored higher than students in sport schools 
on grit at the level of .001 (t =11.77, p < .001)  

Keywords:  Grit, Students in sport schools, Development of scale 

 

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศจ านวน 35 แห่ง โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการ
ส่งเสริมการกีฬาอย่างจริงจัง เป้าหมายการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา คือการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้าน
กีฬา เพื่อเป็นก าลังของชาติที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ โดยการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬานั้น นักเรียนโรงเรียนกีฬาจ าเป็นต้องฝึกฝน และอุทิศตนเพ่ือพัฒนาทักษะใน
การเล่นกีฬา เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดและการควบคุมความรู้สึก ให้มีความเฉพาะเจาะจง มีความ
ช านาญ และต้องใช้เวลายาวนานในการการฝึกซ้อมและแข่งขัน (สงกรานต์ บุญมีเกียรติ, 2557) งานวิจัย
จ านวนมากพบว่าในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน นักกีฬา เยาวชนต้องเผชิญกับแรงกดดัน 
ความเครียด ความเหนื่อยล้า ทั้งจากทางร่างกายและจิตใจโดยอาจเกิดจากความคาดหวังจากตนเอง 
ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้อง ท าให้นักกีฬาเยาวชนมักยุติการเป็นนักกีฬากลางคัน (Brenner, 
2007) ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านการกีฬาจึงมีความพยายามทีศ่ึกษาถึงคุณลักษณะทางจิตใจต่าง ๆ 
ที่เอ้ือให้นักกีฬาได้ใช้ศักยภาพของตนในการเล่นกีฬาทั้งระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ 
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โดยในปัจจุบันคุณลักษณะทางด้านจิตใจที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจเป็นพิเศษในตัวนักกีฬา ได้แก่ ความ
มั่นหมาย (Grit)  

Duckworth et al. (2007) ได้นิยาม“ความมั่นหมาย” คือคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง
ทางจิตใจของบุคคลที่จะช่วยให้บุคคลสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ต้องเผชิญ เพ่ือท าตามเป้าหมายระยะยาว
ของตนเองให้ประสบความส าเร็จ โดย Duckworth et al. (2007) กล่าวว่าความมั่นหมาย เป็น
คุณลักษณะที่ประกอบไปด้วยความรักในสิ่งที่ท า (Passion) และความอดทนพยายาม (Perseverance) 
เพ่ือให้ตนบรรลุตามเป้าหมายระยะยาว ซึ่งตรงข้ามกับการท างานแบบวันต่อวัน นอกจากนี้ความรักในสิ่งที่
ท ายังบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่บุคคลจะไม่ละทิ้งงานที่ยากล าบากเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลง ค้นหาสิ่งใหม่เพ่ือให้
ตนรู้สึกมีชีวิตชีวา และไม่ค่อยหวังพ่ึงปาฏิหาริย์  นอกจากนี้บุคคลที่มีความมั่นหมาย จะแสดงออกถึงระดับ
ความเข้มข้นของความตั้งใจหรือความพยายาม และมีความตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะอยู่กับเส้นทางที่ได้
ตัดสินใจเลือก มีความอดทนพยายาม มีความยืนหยัด และความทรหด มีความสามารถในการควบคุม
ตนเอง มีความสามารถในการอดทนรอในสิ่งที่ต้องการและมีความสามารถในการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคมหรือกฎหมายของสังคมได้  ในงานวิจัยด้านกีฬา ความมั่นหมายสามารถใช้เพ่ือแยกความ
แตกต่างระหว่างนักกีฬาที่ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและความสามารถด้านการรู้คิดได้ โดย Larkin et 
al. (2016) พบว่านักกีฬาที่มีความม่ันหมายสูง จะใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาโดยตรง 
เช่น การแข่งขัน การฝึกซ้อม การเล่น รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น การเล่นเกมหรือการชม
การแข่งขัน มากกว่านักกีฬาที่มีความม่ันหมายต่ าอย่างมีนัยส าคัญ และในการศึกษาความสามารถด้านการ
รู้คิด พบว่านักกีฬาที่มีความมั่นหมายสูงจะมีความสามารถด้านการตัดสินใจและการประเมินสถานการณ์
ด้านการกีฬา ดีกว่านักกีฬาที่มีความม่ันหมายต่ าอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังงานวิจัยจ านวนมากบ่งชี้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความม่ันหมายกับคุณลักษณะต่าง ๆ ทางบวกของบุคคล อาทิ เช่น ความมั่นหมายมี
ลักษณะคล้ายเคียงกับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง (Conscientiousness) (r=.77, P<.001) และมีความ
เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง (Self-control) (r=.63, P<.001) ในขณะที่ Raphiphatthana, Jose & 
Salmon (2018) ได้รายงานความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความมั่นหมายและสติในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ชาวนิวซีแลนด์ นอกจากนีค้วามมั่นหมายยังสามารถท านายถึงการบรรลุถึงความส าเร็จในบริบทต่าง ๆ เช่น 
การคัดเลือกนักเรียนนายร้อย การแข่งขันสะกดค า (spelling bee) ในระดับนานาชาติ การเรียนจบจาก
โรงเรียน การรักษาสถานะทางการงาน และการคงสถานะภาพแต่งงานไว้ (Duckworth & Eskreis-
Winkler, 2015)  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นหมาย จะเห็นได้ว่าความมั่นหมายเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของนักกีฬาที่พึงมี เนื่องด้วยนักกีฬาจ าเป็นต้องใช้การฝึกฝนทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจอย่างหนัก เป็นระยะเวลานาน ถึงแม้ว่าแนวคิดความมั่นหมายจะเป็นแนวคิดใหม่ในวงการจิตวิทยา 
แต่นักจิตวิทยาทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษาท าความเข้าใจคุณลักษณะความมั่นหมาย 
โดยมุ่งหวังว่าการรู้จักและท าความเข้าใจธรรมชาติของความมั่นหมาย จะน ามาซึ่งการพัฒนาความมั่น
หมายให้เกิดข้ึนในบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักกีฬา 



193 

 
 

ในด้านการวัดและการประเมินความมั่นหมาย Duckworth & Quinn (2009) ได้พัฒนามาตรวัด
ความมั่นหมาย โดยมี 12 ข้อค าถาม โดยมีลักษณะเป็นมาตรอันตรภาค 5 ระดับ (5-point Likert-type 
scale) โดยมีเกณฑ์ในการตอบ 1 หมายถึง ไม่ตรงกับตัวฉันเลยอย่างยิ่ง ถึง 5 เหมือนกับฉันเป็นอย่างยิ่ง 
โดยคะแนนรวมที่ได้ คะแนนยิ่งมากหมายถึงมีคะแนนความมั่นหมายสูง มาตรวัดนี้มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .73 ถึง 83 ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนเตรียมทหาร ผู้เข้า
แข่งขันการสะกดค า และนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นน าในสหรัฐอเมริกา  

จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่า นักจิตวิทยาทั่วโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะ
ศึกษาท าความเข้าใจคุณลักษณะความมั่นหมาย แต่ในบริบทของประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาความมั่น
หมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนา
มาตรวัดความม่ันหมายในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในโรงเรียนกีฬาไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความมั่นหมายในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในโรงเรียนกีฬาไทย 

วิธีการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มี 2 ส่วน ได้แก่ 1) นักเรียนในโรงเรียนกีฬา จ านวน 200 คน และ 2) 
นักกีฬาทีมชาติ จ านวน 70 คน โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างการตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเที่ยงของมาตรวัดความมั่นหมายด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมข้อค าถามที่เหลือ (Corrected Item-Total Correlation; 
CITC) วิเคราะห์ความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) วิเคราะห์ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์ 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสติและการก ากับตนเอง และการ
วิเคราะห์กลุ่มสูงกลุ่มต่ าด้วย t-test ระหว่างกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาและกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย 
(Known Group) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ประเภทกีฬา เป็นต้น 2) มาตรวัดที่ใช้ในการวิจัย อันได้แก่ มาตรวัดความมั่นหมาย มาตร
วัดสติ มาตรวัดการก ากับตนเอง 

มาตรวัดความมั่นหมาย (Grit Scale) ผู้วิจัยน ามาตรวัด The Grit Scale โดย Duckworth & 
Quinn (2009) มาแปลด้วยขั้นตอน Back-Translation โดยมาตรวัดความมั่นหมายมี 12 ข้อค าถาม กลุ่ม
ตัวอย่างตอบมาตรวัดอันตรภาคชั้น 5 ระดับ (5-point Likert-type scale) มีค่า 1 หมายถึง ไม่ตรงกับตัว
ฉันเลยอย่างยิ่ง ถึง 5 หมายถึง เหมือนกับฉันเป็นอย่างยิ่ง โดยคะแนนรวมที่ได้ หากได้คะแนนยิ่งมาก
หมายถึงมีคะแนนความมั่นหมายสูง โดยผู้วิจัยน ามาตรวัดไปท าการปรับข้อกระทงให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนกีฬาและมีความตรงเชิงเนื้อหาของมาตรวัด (Content Validity)  โดยได้รับ
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ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยาจ านวน 3 ท่านและตรวจสอบภาษาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งพบมีค่าความตรงของเนื้อหา (Index of item objective congruence) ของข้อค าถามทั้ง 7 
ข้อมีคะแนนเกิน .6 

มาตรวัดสติ (mindfulness) โดยโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น ามาตรวัด Freiburg Mindfulness 
Inventory (FMI) ซึ่งพัฒนาโดย (Walach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknecht, & Schmidt, 
2006) โดยมีข้อค าถามทั้งสิ้น 14 ข้อ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบความเที่ยงตรงในกลุ่ม
ตัวอย่างไทยโดย Somboon Jarukasemthawee (2015) โดยมีค่าครอนบาคแอลฟาในกลุ่มนิสิต-
นักศึกษาในระดับดีมาก (internal consistency = .86) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงในกลุ่ม
ตัวอย่างนักกีฬาเยาวชนอยู่ในระดับดี (internal consistency = .78) 

มาตรวัดการก ากับตนเอง (Self-Regulation) ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ มาตรวัดการก ากับตนเอง 
Self-Regulation ซึ่งพัฒนาโดย Carey, Neal, and Collins (2004) โดยมีข้อค าถามทั้งสิ้น 31 ข้อ ซึ่ง
ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบความเที่ยงตรงในกลุ่มตัวอย่างไทยโดย Somboon 
Jarukasemthawee (2015) โดยมีค่าครอนบาคแอลฟาในกลุ่มนิสิต-นักศึกษาในระดับดีมาก ส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ได้ค่าความเที่ยงในกลุ่มตัวอย่างนักกีฬาเยาวชนอยู่ ในระดับดีมาก (internal consistency = 
.88) 

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยในโครงการ 

ผู้เข้าร่วมวิจัยในโครงการวิจัยนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ
ถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจัย
นั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย โดยข้อมูลที่ได้จากผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็น
ความลับ โดยจะน าเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะน าไปสู่การระบุ
ตัวตนของผู้เข้าร่วมวิจัยได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติเบื้องต้นของมาตรวัด เพ่ือหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อค าถามในมาตรวัด (corrected 
item-total correlation) และทดสอบค่าความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ครอน
บาคอัลฟ่า (Cronbach’s alpha-coefficient) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ตรวจสอบความตรงตามสภาพ 
(Concurrent validity) ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Correlation กับมาตรวัดสติและการ
ก ากับตนเอง ท้ายที่สุดผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความตรงกลุ่มสูงกลุ่มต่ าด้วย t-test ระหว่างกลุ่มนักเรียนโรงเรียน
กีฬาและกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย (Known Group)  
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ผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬาเยาวชนไทยจ านวน
ทั้งสิ้น 200 คน จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร (50 คน) จังหวัดสุพรรณบุรี (50 คน) จังหวัด
นครปฐม (50 คน) และจังหวัดชลบุรี (50 คน) โดยเป็นนักเรียนกีฬาจากประเภทกีฬาต่าง ๆ เช่น กรีฑา 
บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล เซปรักตะกร้อ เทควันโด วอลเลย์บอล ยกน้ าหนัก เป็นต้น เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย 118 คน คิดเป็น 59 เปอร์เซนต์ เป็นเพศหญิง 82 คน คิดเป็น 41 เปอร์เซนต์ อายุเฉลี่ยที่ 
16.6 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.41 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดความมั่นหมายในนักเรียน
โรงเรียนกีฬา 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติเบื้องต้นของมาตรวัด พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาคมาตรวัดทั้งฉบับเท่ากับ .753 โดยพบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมของข้อค าถามในมาตรวัด (corrected item-total correlation) ตั้งแต่ .28 ถึง .49 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Correlation เพ่ือตรวจสอบความตรงตามสภาพ 
(Concurrent validity) คะแนนจากมาตรวัดความม่ันหมายมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนมาตรวัดสติ (r 
=.38, p < .001, หนึ่งหาง) และการก ากับตนเอง (r =.59, p < .001, หนึ่งหาง)  และผลการวิ เ ค ร าะห์
ความตรงจากกลุ่มที่แตกต่าง โดยวิเคราะห์ t-test ระหว่างกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬาและกลุ่มนักกีฬาทีม
ชาติไทย (Known Group) พบว่าคะแนนจากมาตรวัดความมั่นหมายของกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย (Mean 
= 50.13, SD = 2.68) มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนโรงเรียนกีฬา (Mean = 41.01, SD = 6.28) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .001 (t =11.77, p < .001) 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ในตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬา (n=200)  

ตัวแปร ค ะ แ น น ต่ า สุ ด /
คะแนนสูงสุด 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 2 3 

1. ความมั่นหมาย 12-60 41.01 6.28 1   

2. สติ 14-56 40.20 6.03 .38* 1  

3. การก ากับตนเอง 31-155 106.17 15.66 .57* .59* 1 

*p < .001  
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การอภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนามาตรวัดความมั่นหมาย (Grit) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ผลจาก
การศึกษาพบว่า มาตรวัดความมั่นหมายส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา มีความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 
.753 ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ ที่พบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
เท่ากับ .73 ถึง 83 ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนเตรียมทหาร ผู้เข้าแข่งขันการสะกดค า และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นน าในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้มาตรวัดความมั่นหมายส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาใน
งานวิจัยนี้ ยังมีความตรงตามสภาพกับมาตรวัดสติและการก ากับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนที่
พบว่าความมั่นหมายมีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณลักษณะทางบวกของบุคคล อาทิ เช่น ภาวะการลื่นไหล
อย่างเป็นธรรมชาติ (Flow) และการควบคุมตนเองดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนโรงเรียนกีฬามีคะแนน
ความมั่นหมายต่ ากว่ากลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย (know group) ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักกีฬาทีม
ชาติที่ควรมีแนวโน้มความมั่นหมายสูงกว่านักเรียนโรงเรียนกีฬา 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดความม่ันหมายในนักเรียนโรงเรียนกีฬา มีความตรงเชิงตาม
สภาพ ความตรงจากกลุ่มที่แตกต่างที่ดี และมีความเที่ยงของมาตรวัดในเกณฑ์ที่ดี  
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การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง 
Development of the Thai Version of the Experience of Shame Scale  

อธิวัฒน์ ยิ่งสูง1 และ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี2 
Athiwat Yingsoong1 and Somboon Jarukasemthawee2 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดประสบการณ์การละอาย

ต่อตนเองในกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไปผู้สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่คัดเลือกแบบรายสะดวก จ านวน 125 คน อายุเฉลี่ยที่ 22.10 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 4.4  
มาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเองได้รับการแปลเป็นภาษาไทยจากพัฒนามาตรประสบการณ์การ
ละอายต่อตนเองของ  Andrews, Qian และ Valentine (2003) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้วัดคุณลักษณะ
ทางจิตใจของบุคคลที่ประสบกับการละอายต่อตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ มาตรวัด
ประสบการณ์การละอายต่อตนเอง มาตรวัดซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด มาตรวัดการเมตตา
กรุณาต่อตนเอง และมาตรวัดภาวะสติ ผลการวิจัยพบว่ามาตรวัดการประสบการณ์การละอายต่อตนเองมี
ค่าความสอดคล้องภายในทั้งฉบับอยู่ในระดับดีมาก (α = .938) และมีค่าความสอดคล้องภายในแต่ละ
องค์ประกอบอยู่ในระดับน่าพอใจ (α = .897, .884 และ .790) การประเมินความตรงร่วมสมัยพบว่าการ
ละอายต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาทางด้านจิตใจ (ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และ
ความเครียด) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < .01) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้รับแสดงถึงคุณภาพเบื้องต้นของมาตร
วัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง  

 
ค าส าคัญ ประสบการณ์การละอายต่อตนเอง  การพัฒนามาตรวัด 
  
Abstract 

The purposes of this research study were to develop and validate the Thai 
version of Andrews, Qian and Valentine The Experience of Shame Scale (2012). A total of 
125 volunteers participated in this study through online survey (google form). In this 
study Thai version of The Experience of Shame Scale, Depression Anxiety Stress Scale 
(DASS), Self-Compassion Scale and Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) were used as 
research instruments. The data were analyzed by using descriptive statistics, Corrected 
                                                           
1 นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาการปรกึษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email address: Athiwat.moss@gmail.com 
2 อาจารย์ประจ าสาขาจิตวิทยาการปรึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  E-mail : somboon.j@chula.ac.th 
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item-total correlation Cronbach’s alpha coefficient, and Pearson’s product-moment 
correlation coefficient. Findings revealed that The Experience of Shame Scale 
demonstrated very high internal consistency α = .938 and the three sub scales of The 
Experience of Shame Scale showed acceptable to high internal consistencies  
α = .897, .884 and .790. In examinations of concurrent validity of The Experience of 
Shame Scale, the result showed significantly positive correlation between the score of 
The Experience of Shame Scale on psychological distress (depression anxiety and stress) 
and significantly negative correlation on self-compassion and mindfulness (p < .01). 
Findings provide initial evidences for the psychometric properties of Thai version of The 
Experience of Shame Scale. 
 
บทน า  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีความพยายามจากนักจิตวิทยาจ านวนมากในการศึกษาการละอายต่อ
ตนเอง (self-shame) ในฐานะตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านจิตใจรูปแบบต่างๆ 
อาทิเช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด เป็นต้น (Gilbert, 2000 และ Lupis, Sabik 
และ Wolf, 2016) การละอายต่อตนเองสามารถนิยามได้ว่าเป็น ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในแง่ลบ 
เป็นความรู้สึกว่าตนเองมีข้อบกพร่อง แย่ ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลอ่ืน ไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับ
บุคคลอ่ืน หรือไม่เป็นที่รักของบุคคลอ่ืน (Young, Klosko และ Weishaak, 2003) โดยบุคคลที่มีการ
ละอายต่อตนเองในระดับสูงมักจะมีแนวโน้มที่จะต าหนิตนเอง (Gilbert และ Procter, 2006) นอกจากนี้
การละอายต่อตนเองยังมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเห็นคุณค่าในตนเองอีกด้วย (Velotti, Garofalo, 
Bottazzi และ Caretti, 2016)  

ในปัจจุบันมีการวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการละอายต่อตนเอง และปัญหา
ทางด้านทางจิตใจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การศึกษาวิเคราะห์อภิมานของ Kim, Thibodeau และ 
Jorgensen (2012) ที่ท าการศึกษาขนาดความสัมพันธ์ระหว่างการละอายต่อตนเอง ความรู้สึกผิด กับ
ภาวะซึมเศร้า ในงานวิจัยในฐานข้อมูลของ APA PsycNET จ านวน 108 งานวิจัย ซึ่งมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งหมด 22,411 คน ว่าการละอายต่อตนเองมสีหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า (r = .43)  

นอกจากนีย้ังพบงานวิจัยเกี่ยวกับการละอายต่อตนเองที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการเมตตากรุณาต่อ
ตนเองยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Johnson และ O’Brien (2013a) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การเมตตาต่อตนเอง การละอายต่อตนเอง ความรู้สึกผิด การเห็นคุณค่าในตนเอง ความคิดวง
เวียน และภาวะซึมเศร้า พบว่าการเมตตาต่อตนเองมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการละอายต่อตนเอง (r = -.67) 
นอกจากนี้งานวิจัยของ Woods และ Proeve (2014) ยังพบว่าการละอายต่อตนเองยังสหสัมพันธ์ทางลบ
กับภาวะสติอีกด้วย (r = -.50)  
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ส าหรับการประเมินการละอายต่อตนเอง Andrews, Qian และ Valentine (2003) ได้พัฒนามาตร
วัด The Experience of Shame Scale (ESS) เพ่ือใช้ประเมินการละอายต่อตนเองส าหรับประชากร
ทั่วไป มาตรดังกล่าวเป็นมาตรวัดรายงานตนเองในลักษณะเป็นมาตรอันภาค 4 ระดับ (4-point Likert 
scale) รายงานโดยการให้คะแนนตั้งแต่ 1 (ไม่ตรงกับท่านเลย) ถึง 4 (ตรงกับท่านมากที่สุด) ประกอบด้วย
ข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนจากข้อค าถามทั้งหมดคือ 100 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
55.58 คะแนน แบ่งเป็นด้านประสบการณ์ความรู้สึกละอายต่อตนเองจ านวน 12 ข้อ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .90 ด้านความคิดที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเองจ านวน 9 ข้อ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .87  และด้านด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปิด หรือการหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าจ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 และมีค่าแอลฟาของครอนบาคในระดับดี
มาก (internal consistency = .92) โดยคะแนนรวมมาก บ่งชี้ระดับการมีการละอายต่อตนเองที่สูง 

อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาและตอบสอบคุณภาพมาตรวัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนามาตรวัดและตรวจสอบคุณภาพจิตมิติของมาตรวัดฉบับภาษาไทย เริ่มตั้งแต่การแปล
มาตรวัดต้นฉบับเป็นมาตรวัดฉบับภาษาไทย การตรวจสอบคุณลักษณะทางจิตมิติเบื้องต้นของมาตรวัด
ดังกล่าวได้แก่ การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์สิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับ
คะแนนรวม (CITC: Correacted Item – Total Correlation) และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของมาตรวัด
แบบสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประเมิน
การละอายต่อตนเองในบริบทการวิจัยในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์อายุ 14-53ปี (M = 22.10; SD = 4.4) จ านวน 125 คน 

เป็นเพศชายจ านวน 35 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 83 คน และไม่ระบุเพศจ านวน 7 คน  
การเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลจัดท าขึ้นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (google form) ด้วยการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคม

ออนไลน์แหล่งต่าง ๆ อาทิเช่นเฟสบุ๊ก จากนั้นขอให้ผู้ที่สนใจและสมัครใจท าแบบสอบถามส่งต่อ
แบบสอบถามให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งนี้การตอบแบบวัดทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที     

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามข้อมูลบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น  
2. มาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง (The Experience of Shame Scale) ที่ได้รับการ

พัฒนาโดย Andrews, Qian และ Valentine (2003) ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ ที่สะท้อน
คุณลักษณะของการละอายต่อตนเองทั้งหมด 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์ประกอบด้านประสบการณ์
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ความรู้สึกละอายต่อตนเอง (ยกตัวอย่างข้อค าถามอาทิเช่น ท่านรู้สึกละอายต่อใจนิสัยบางอย่างของท่าน) 
2) องค์ประกอบด้านความคิดที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง (ยกตัวอย่างข้อค าถาม
อาทิเช่น ท่านกังวลว่าผู้อ่ืนจะคิดอย่างไรกับท่าทีการแสดงออกของท่านที่มีต่อผู้อ่ืน) และ 3) องค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการปกปิด หรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า (ยกตัวอย่างข้อค าถาม อาทิเช่น 
ท่านเคยหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอท่านที่เห็นว่าคุณเคยท าบางสิ่งผิดพลาด และท่านเคยต้องการที่จะซ่อนเร้น
หรือปกปิดร่างกาย หรือร่างกายบางส่วนของท่าน) 

3. มาตรวัดปัญหาทางด้านจิตใจ (Depression Anxiety Stress Scale: DASS) ที่ได้รับการพัฒนา
โดย Jarukasemthawee (2015) ตามแนวคิดของ Lovibondและ Lovibond (1995) ประกอบด้วยข้อ
ค าถามทั้งหมด 42 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจ านวน 14 ข้อ ข้อค าถามเกี่ยวกับความ
วิตกกังวล และข้อค าถามเกี่ยวกับความเครียดจ านวน 14 ข้อ มาตรวัดดังกล่าวเป็นมาตรอันภาค 4 ระดับ 
(4-point Likert scale) โดย 0) หมายถึง ไม่เคยเกิดขึ้นเลย 1) เกิดขึ้นบางครั้ง 2) เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
และ 3) เกิดขึ้นบ่อยมากหรือเกือบตลอดเวลา และมีค่าแอลฟาของครอนบาคในระดับดีมาก ( internal 
consistency = .91)  

4. มาตรวัดการเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion Scale) ที่ได้รับการพัฒนาโดย     
พลอยชมพู อัตศรัณย์ (2555) ตามแนวคิดของ Neff (2003a) ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 26 ข้อ 
แบ่งเป็นข้อค าถามทางบวกจ านวน 13 ข้อ และข้อค าถามทางลบจ านวน 13 ข้อ มาตรวัดดังกล่าวเป็น
มาตรวัดอันตรภาค 5 ระดับ (5-point Likert scale) โดย 1) หมายถึงแทบจะไม่เคยเลย ไปถึง 5) 
หมายถึง แทบจะทุกครั้ง และมีค่าแอลฟาของครอนบาคในระดับดีมาก (internal consistency = .88) 

5. มาตรวัดภาวะสติ (Freiburg Mindfulness Inventory: FMI) ทีได้รับการพัฒนาโดย ซึ่งพัฒนา
โดย Jarukasemthawee (2015) ตามแนวคิด Walach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknecht, & 
Schmidt (2006) ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถามทางบวกจ านวน 13 ข้อ และ
ข้อค าถามทางลบจ านวน 1 ข้อ มาตรวัดดังกล่าวเป็นมาตรวัดอันตรภาค 4 ระดับ (5-point Likert scale) 
โดย 1) หมายถึงไม่ตรงกับฉันเลย ไปถึง 4) หมายถึง เกือบตลอดเวลา และมีค่าแอลฟาของครอนบาคใน
ระดับดีมาก (internal consistency = .86) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 22 ในการวิคราะห์ทางสถิติโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
วิเคราะห์ความเที่ยงของมาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเองและองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ด้วย

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมข้อค าถามที่เหลือ (Corrected 
Item-Total Correlation; CITC) วิเคราะห์ความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) วิเคราะห์ความตรงร่วมสมัย (Concurrent Validity) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ละอายต่อตนเอง ปัญหาด้านจิตใจ การเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติ 
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ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงและผลการวิเคราะห์ความตรงร่วมสมัยมีดังต่อไปนี้  
ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง  
ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค าถามแต่ละข้อกับ

คะแนนรวมข้อค าถามที่เหลือ (Corrected Item-Total Correlation; CITC) วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และทดสอบอ านาจ
จ าแนกกลุ่มสูง - กลุ่มต่ าด้วยค่า t ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค าถามแต่
ละข้อกับคะแนนรวมข้อค าถามที่เหลือและค่าอ านาจจ าแนกกลุ่มสูง (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 67) และกลุ่มต่ า 
(เปอร์เซ็นไทล์ที่ 33) ของมาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเองโดยแบ่งตามองค์ประกอบ 

ข้อที ่ องค์ประกอบ ทิศทาง 
ค่า CITC ทั้ง

มาตร 
ค่า CITC ตาม
องค์ประกอบ 

ค่า t ในการทดสอบ
อ านาจจ าแนก 
กลุ่มสูง-กลุ่มต่ า 

1 

ด้านประสบการณ์
ความรูส้ึกละอายต่อ

ตนเอง 

+ .595 .585 7.114*** 
2 + .509 .559 6.347*** 
3 + .441 .572 6.275*** 
4 + .547 .593 6.901*** 
5 + .550 .605 6.585*** 
6 + .530 .538 6.947*** 
7 + .734 .744 10.802*** 
8 + .690 .739 9.155*** 
9 + .656 .663 10.177*** 
10 + .626 .581 7.777*** 
11 + .644 .586 8.130*** 
12 + .656 .582 9.044*** 
13 

ด้านความคดิที่เกี่ยวข้อง
กับความเห็นของบุคคล

อื่นที่มีต่อตนเอง 

+ .556 .562 6.899*** 
14 + .693 .619 10.586*** 
15 + .663 .579 7.636*** 
16 + .609 .679 9.085*** 
17 + .665 .753 10.402*** 
18 + .576 .585 7.359*** 
19 + .610 .643 7.503*** 
20 + .546 .578 6.490*** 
21 + .711 .712 9.913*** 
22 ด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการปกปิด หรือการ
หลีกเลี่ยง 

การเผชิญหน้า 

+ .603 .699 8.694*** 
23 + .573 .687 7.028*** 
24 + .436 .431 4.647*** 
25 + .489 .594 5.802*** 
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หมายเหต:ุ *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
Cronbach's Alpha ส าหรับภาพรวมทัง้มาตร = .938 
Cronbach's Alpha ส าหรับด้านประสบการณ์ความรู้สึกละอายต่อตนเอง = .897 
Cronbach's Alpha ส าหรับด้านความคิดที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของบุคคลอืน่ที่มีต่อตนเอง = .884 
Cronbach's Alpha ส าหรับด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปิด หรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า = .790 

จากผลการวิเคราะห์พบว่ามาตรวัดการละอายต่อตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างคะแนนข้อค าถามแต่
ละข้อกับคะแนนรวมของข้อค าถามที่เหลือทั้งมาตรและตามองค์ประกอบผ่านเกณฑ์นัยส าคัญทางสถิติทุก
ข้อ (CITC > .148) โดยพบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของการละอายต่อตนเองรวมเท่ากับ .938 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคขององค์ประกอบด้านประสบการณ์ความรู้สึกละอายต่อตนเอง 
เท่ากับ .897 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคขององค์ประกอบด้านด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปกปิด หรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเท่ากับ .790 มาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง
และองค์ ป ร ะกอบทั้ ง  3 ด้ านมี ค ว ามสอดคล้ อ งภ าย ในอยู่ ใ น ระดั บน่ า พึ งพอ ใ จ  
และมีค่าอ านาจจ าแนกกลุ่มสูง (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 67) และกลุ่มต่ า (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 33) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p < .001) 

ผลการวิเคราะห์ความตรง  
ผู้วิจัยตรวจสอบความความตรงร่วมสมัย (Concurrent Validity) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการละอายต่อตนเอง ปัญหา
ทางด้านจิตใจ การเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติ ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ค่ามัชณิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างด้านต่าง ๆ ของการละอายต่อตนเอง ปัญหาทางด้านจิตใจ การเมตตากรุณาต่อตนเอง และ
ภาวะสติ 

หมายเหตุ: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
1. ด้านประสบการณ์

ความรู้สึก 
1      

2. ด้านความคิด .753** 1     
3. ด้านพฤติกรรม .550** .601** 1    
4. ปัญหาทางด้านจิตใจ .716** .689** .576** 1   
5. การเมตตากรุณาต่อ

ตนเอง  
-.594** -.519** -.445** -.660** 1  

6. ภาวะสติ -.510** -.381** -.342** -.449** -.692** 1 
M 30.20 24.12 10.04 .00 81.48 54.71 
SD 8.05 6.31 3.12 .939 39.56 30.40 
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จากการวิเคราะห์ความตรงร่วมสมัยพบว่าองค์ประกอบด้านประสบการณ์การละอายต่อตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ องค์ประกอบด้านความคิดที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง 
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปิด หรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = .753 และ r = .550, p < .01)  

ตารางที่ 3 ค่ามัชณิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างการละอายต่อตนเอง ปัญหาทางด้านจิตใจ การเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

ผลการวิเคราะห์ความตรงร่วมสมัยสร้างพบว่าการละอายต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกปัญหา
ทางด้านจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = . 766, p < .01) การละอายต่อตนเองความสัมพันธ์ทางลบ
กับการเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติอย่างมีนัยส าคัญทางสติ (r = -.593 และ -.487, p < .01)   

 
การอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนามาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง  (The Experience of 
Shame Scale) ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชากร และบริบทสังคมไทยด้วยวิธีการแปลมาตรฉบับเป็น
ภาษาไทย และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์คณะจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอีกท่านเป็นอาจารย์ประจ าคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยในต่างประเทศท
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการแปลและเนื้อหาของข้อค าถาม 

จากการวิเคราะห์ความเที่ยงพบว่ามาตรวัดประสบการณ์ละอายต่อตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง
คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อค าถามที่เหลือ (CITC > .148) จึงไม่มีการปรับปรุงหรือ
ข้อค าถามใดออก มาตรวัดประสบการณ์ละอายต่อตนเอง และองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมีความสอดคล้อง
ภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (α > .700) (DeVellis, 2016) และทุกข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกกลุ่มสูง 
(เปอร์เซ็นไทล์ที่ 67) และกลุ่มต่ า (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 33) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .001) ดังนั้นมาตร
ประสบการณ์การละอายต่อตนเองสามารถน าไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยต่อไปได้  

ตัวแปร 1 2 3 4 
1. การละอายต่อตนเอง 1    
2. ปัญหาทางด้านจิตใจ .765** 1   
3. การเมตตากรุณาต่อ

ตนเอง 
-.607** -.660** 1  

4. ภาวะสติ  -.487** -.449** .692** 1 
M 64.36 54.71 .00 39.50 
SD 15.57 30.40 .939 7.65 
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จากการวิเคราะห์ความเที่ยงพบว่าองค์ประกอบด้านประสบการณ์การละอายต่อตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ องค์ประกอบด้านความคิดที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของบุคคลอ่ืนที่มีต่อตนเอง  และ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกปิด หรือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (r = .753 และ r = .550, p < .01) ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของการละอายต่อตนเองที่
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งกันและกัน (Andrews, Qian และ Valentine, 2003)  

จากการวิเคราะห์ความตรงร่วมสมัยพบว่าการละอายต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหา
ทางด้านจิตใจ (ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความเครียด) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (.765, p < 
.01) กล่าวคือระดับการละอายต่อตนเองแปรผันไปทิศทางเดียวกับปัญหาทางด้านจิตใจ หากระดับการ
ละอายต่อตนเองเพ่ิมสูงขึ้น ก็มีแนวโน้มที่ว่าปัญหาทางด้านจิตใจจะเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Weingarden, Renshaw, Wilhelm Tangney และ DiMauro 
(2016) ที่พบว่าการละอายต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = .61 และ r = .64, p < .001) และงานวิจัยของ Lupis, Sabik และ Wolf (2016)  
ที่รายงานว่าบุคคลที่มีการละอายต่อตนเองเป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลระดับสูงมีแนวโน้มที่จะตอบสนอง
ต่อความเครียดในระดับสูงเช่นเดียวกัน  

นอกจากนี้ผลวิเคราะห์ยังพบว่าการละอายต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเมตตากรุณาต่อ
ตนเอง และภาวะสติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.607 และ r = -.487, p < .01) กล่าวคือระดับการ
ละอายต่อตนเองแปรผกผันกับการเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติ หากระดับการละอายต่อตนเอง
เพ่ิมสูงขึ้น ก็มีแนวโน้มที่ว่าระดับการเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติลดลงอีกด้วย ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของ Johnson และ O’Brien (2013) ที่พบว่าการเมตตากรุณาต่อตนเองมี
ผลในการลดระดับการละอายต่อตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ Goldsmith, Gerhart 
และ Chesney (2014) ที่ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีแนวมุ่งเน้นการใช้สติ (Mindfulness-
based approach) ต่ออาการความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์ที่รุนแรง อาการภาวะซึมเศร้า และการ
ละอายต่อตนเอง ผลการวิจัยรายงานว่าการฝึกสติสามารถลดแนวโน้มการละอายต่อตนเองอย่างมี
นัยส าคัญ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความเที่ยงและความตรงในเบื้องต้นที่จ าเป็นเท่านั้น ดังนั้นจึงจะเป็น
ต้องมีการวิเคราะห์ในระดับที่ดีมากขึ้นเพ่ือให้มาตรที่พัฒนาแล้วสามารถใช้ในการวิจัยได้อย่างดียิ่งขึ้น ใน
การวิจัยครั้งนี้ยังข้อจ ากัดเรื่องกลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิง และอายุที่ยังไม่ใกล้เคียงกัน 
หากการวิจัยในอนาคตสามารถควบคุมสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างให้ใกล้เคียงกันจะท าให้มาตรประสบการณ์การ
ละอายต่อตนเองสามารถปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่างทุกเพศและทุกวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

อีกทั้งงานวิจัยในอนาคตอาจจะวิเคราะห์ความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) ด้วยการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ซึ่งเป็นคุณลักษณะตรงข้ามของการละอาย
ต่อตนเอง (Gilbert, 2006) เพ่ือใช้อธิบายและพัฒนาความตรงของการละอายต่อตนเองได้ดียิ่งขึ้น  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง มีความตรงเชิงเนื้อหา  มีค่า

ความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีความตรงร่วมสมัยจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของ
มาตรวัดประสบการณ์การละอายต่อตนเอง และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาทางด้านจิตใจ และด้วย
ความสัมพันธ์ทางลบกับการเมตตากรุณาต่อตนเอง และภาวะสติ ทั้งนี้มาตรวัดดังกล่าวสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินการละอายต่อตนเองในกลุ่มตัวอย่างคนไทยได้  
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การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต                      
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Social support and self-efficacy in education related to the Psychological well-
being of students Valaya Alongkorn Rajabhat University Royal patronage. 

ศภัสสร ทรงลักษณ์ และ ไพศาล แย้มวงษ์  
Sapartsorn Songlak and Phaisarn Yamwong  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับ                 
สุขภาวะทางจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนกับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) เพ่ือท านายสุขภาวะทางจิตโดยใช้การสนับสนุนทางสังคม
และการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม แบบวัด
การรับรู้ความสามารถของตนและแบบวัดสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาวะทางจิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) การสนับสนุนทางสังคมและ  การรับรู้
ความสามารถของตนด้านการเรียนท านายสุขภาวะทางจิตได้ โดยการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
เรียน (β = .55) มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน (β = .27) จาก
อาจารย์ (β = .08) และจากครอบครัว (β = .07) 
 
ค าส าคัญ:  การสนับสนุนทางสังคม, การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน, สุขภาวะทางจิต  
 
 
 
 
                                                                                      . 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study. 1) the relationship between social 
support and Psychological well-being of students at Valaya Alongkorn Rajabhat 
University. 2) the relationship between self-efficacy in learning and Psychological well-
being of students at Valaya Alongkorn Rajabhat University. 3) To predict Psychological 
well-being by using social support and Perceived self-efficacy in learning of students at 
Valaya Alongkorn Rajabhat University. The sample group used was 363 undergraduate 
students in academic year 2018.   

 The instrument of current study was the Questionnaires social support,           
self-efficacy in learning and Psychological well-being. The statistic use in analyzing were 
descriptive statistics, Correlation Analysis statistics and Regression Analysis statistics. The 
study indicated that 1) Social support has a positive relationship with Psychological well-
being with statistical significance of .01 level 2) Self-efficacy in learning has a positive 
correlation with Psychological well-being with statistical significance of .01 level 3) Social 
support and self-efficacy in learning affect to predict Psychological well-being. self-
efficacy in learning (β = .55) Most influential Followed by Social support from friends (β = 
.27) from teachers (β = .08) and from the family  (β = .07) 
Keywords:  social support, self-efficacy, Psychological well-being 

 
บทน า 
 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่นในวัย 10 - 19 ปี มีอัตราความพยายามฆ่าตัวตายประมาณ 
1,500 - 2,000 คน ในขณะที่อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จอยู่ที่ประมาณ 140 - 160 คน ซึ่งความเป็นจริง
อาจมจี านวนมากกว่านั้น (กรมสุขภาพจิต, 2561) นอกจากนี้ยังมีผลส ารวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ที่เปิดเผยออกมาว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือเข้ามา
ขอรับค าปรึกษาจากคลินิกจิตเวชวัยรุ่นมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหา 5 อันดับแรกนั้น   เป็นปัญหา
ความเครียดความรัก ปัญหาเพศ สุขภาพจิตและปัญหาครอบครัว  ผลส ารวจนี้สะท้อนว่าสังคมควรให้
ความส าคัญหรือความสนใจกับการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่นให้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการ
มองเห็นคุณค่าของตนเอง การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การจัดการอารมณ์ ความเครียดก่อนที่ปัญหาจะ
ลุกลามมากไปกว่าเดิม (กรมสุขภาพจิต, 2561) การส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตหรือสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่น
จึงมีความส าคัญเพ่ือให้บุคคลเข้าใจสภาวะทางอารมณ์ของตนเองสามารถจัดการอารมณ์หรือสิ่งกระตุ้นที่
อาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ การมีสุขภาวะที่ดีก็คือการที่บุคคลมีความสุขทาง
ร่างกายและทางจิตใจ เมื่อวัยรุ่นมีสุขภาวะที่ดีย่อมส่งผลทางบวกการการใช้ชีวิตของวั ยรุ่นตามมา (จิวีณา 
พีชะพัฒน์และคณะ, 2554: 1) ดังนั้นหากวัยรุ่นมีการดูแลหรือเข้าใจในสุขภาวะทางจิตที่ดีก็ส่งผลให้มี
สุขภาพจิตที่ดีตามและพัฒนากลายเป็นบุคลากรหรือผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งกายและใจของสังคม  
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 การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่านที่ช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อการลด
พฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของนักศึกษา (วารีรัตน์ ถาน้อยและคณะ, 2555: บทคัดย่อ) นอกจากนี้การ
สนับสนุนทางสังคมยังมีความสัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักศึกษา (กัญญ์สิริ จันทร์เจริญและสุกันยา นัครา
มนตรี, 2559 บทคัดย่อ) นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคมยังมีอิทธิพลต่อการฟ้ืนฟูความสามารถในการ
เห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยหายจากโรคซึมเศร้า (นันทภัค ชนะ
พันธ์และคณะ, 2556: 45) ดังนั้นหากนักศึกษามีการสนับสนุนทางสังคมต่ าก็มีความเป็นไปได้ที่นักศึกษา
จะเกิดโรคซึมเศร้าหรือมีความเครียดเพ่ิมมากขึ้นจนน าไปสู่ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ตรงกันข้ามหากมี
การสนับสนุนทางสังคมที่มากก็สามารถลดอาการบาดเจ็บต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ความเครียด 
ความกดดันที่เกิดขึ้น (Ozbay et al, 2007: 35)  
 สถิติของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า ในปี 2560 มีผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีภาวะ
ซึมเศร้าเข้ารับรักษาเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ถึง 2 เท่าตัว โดยพบร่วมกับโรคทางจิตเวช 3 อันดับแรก ได้แก่ 
โรคภาวะบกพร่องทางการเรียน โรคสมาธิสั้นและโรคออทิสติก นอกจากนี้ยังพบวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
รุนแรง มีความคิดท าร้ายตนเองเนื่องจากภาวะการปรับตัวผิดปกติ (Adjustment disorder) สาเหตุเกิด
จากการกดดันบางอย่างที่ท าให้เกิดความเครียดจนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การเรียนมีผลที่ท า
ให้เกิดความเครียดและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แม้กระทั่งคนที่อารมณ์ดี สุขภาพจิตดี ปรับตัวได้แต่
ว่าสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาก็สามารถท าให้บุคคลเครียดได้ ความเครียดของคนเราจะเกิดจากตนเองและ
สถานการณ์ (สสส., 2557) นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนสูงจะมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ รับมือกับอุปสรรค มีความอดทนและบริหารเวลาได้ดีกว่า
นักศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนต่ า (วิชชพร เทียบจัตุรัส, 2559) เช่นเดียวกับการสนับสนุนทาง
สังคม หากนักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนน้อยอาจท าให้เกิดการไม่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ได้และส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้า ส่งผลให้ผู้วิจัยท าการศึกษาการรับรู้
ความสามารถของตนด้านการเรียนว่ามีการส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาหรือไม่  
 ประชากรและกลุ่ มตัวอย่ างที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ ในการศึกษาได้แก่  นักศึกษาในมหาวิทยาลั ย                         
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย เริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
สุขภาพจิตนักศึกษาจึงได้มีการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิต
เบื้องต้นกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในช่วงปฐมนิเทศต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยและมีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาหรือ VRU Counseling Center เพ่ือใช้ในการให้ค าปรึกษา
นักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้นหากผลของงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จากแนวคิดดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนเพ่ือศึกษาว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตหรือไม่และน าผลที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสุข
ภาวะทางจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนกับสุขภาวะทางจิต
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3. เพ่ือท านายสุขภาวะทางจิตโดยใช้การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตน
ด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 
วิธีการ 
 ประเภทงานวิจัย 
    งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
ส ารวจและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           
ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ จ านวนทั้งสิ้น 6,614 คน โดยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 - 610) ได้
จ านวนทั้งสิ้น 363 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการแบ่งคณะจาก 
8 คณะเหลือ 4 คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษย์และ
สังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่ 
    1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี คณะที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม  
    2. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยได้แนวทางในการสร้างแบบวัดโดยปรับปรุงพัฒนามา
จากแบบวัดของไพศาล แย้มวงษ์ (2555) มีข้อค าถามจ านวน 23 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ 
ด้านเพ่ือนและด้านครอบครัว โดยน าแบบวัดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมทั้ ง
เนื้อหาและภาษาท่ีใช้จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มากกว่า 
0.5 ทุกข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟ่า (Cronbach Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 

   3. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน ผู้วิจัยได้แนวทางในการสร้างแบบวัดโดย
ปรับปรุงพัฒนามาจากแบบวัดของวิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) มีข้อค าถามจ านวน 22 ข้อ โดยน าแบบวัด
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งเนื้อหาและภาษาที่ใช้จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟ่า 
(Cronbach Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 
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    4. แบบวัดสุขภาวะทางจิต ผู้วิจัยได้แนวทางในการสร้างแบบวัดโดยปรับปรุงพัฒนามาจากแบบ
วัดของชาญ รัตนะพิสิฐ (2555) มีข้อค าถามจ านวน 26 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสบการณ์
ทางบวกและประสบการณ์ทางลบ ด้านความสุขสมบูรณ์ในชีวิตและด้านการคิดเชิงบวก โดยน าแบบวัดไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งเนื้อหาและภาษาที่ใช้จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟ่า 
(Cronbach Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
    2. สถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง               
การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนกับสุขภาวะทางจิตโดยใช้สถิติอนุมาน
หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
    3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) ในการทดสอบประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
    1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            
คิดเป็นร้อยละ 57.0 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 31.1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์             
คิดเป็นร้อยละ 38.3 เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ี 2.50 – 2.99 คิดเป็นร้อยละ 17.9 
    2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษาพบว่า นักศึกษามีการสนับสนุนทางสังคม การรับรู้
ความสามารถของตนด้านการเรียนและสุขภาวะทางจิตอยู่ในระดับสูง 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. การสนับสนุนทางสังคม 3.69 0.72 สูง 
2. การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน 3.67 0.68 สูง 
3. สุขภาวะทางจิต 3.60 0.78 สูง 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 ต่ า, 2.34 – 3.66 ปานกลาง, 3.67 – 5.00 สูง 

    3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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       สมมติฐานที่  1 การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต                
จากผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .80) เมื่อพิจารณาการสนับสนุนทางสังคมเป็นรายด้านพบว่า  
       ด้านอาจารย์ ด้านครอบครัวและด้านเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .71 r = .61 r = .74 ตามล าดับ) 
       ด้านอาจารย์ ด้านครอบครัวและด้านเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านประสบการณ์
ทางบวกและทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .67 r = .54 r = .68 ตามล าดับ) 
       ด้านอาจารย์ ด้านครอบครัวและด้านเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสุขสมบูรณ์
ในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .73 r = .64 r = .76 ตามล าดับ) 
       ด้านอาจารย์ ด้านครอบครัวและด้านเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการคิดเชิงบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .51 r = .47 r = .57 ตามล าดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งการสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาวะทางจติ 
 

 
 

สุขภาวะทางจิต ด้านประสบการณ์
ทางบวกและทางลบ 

ด้านความสุข
สมบูรณ์ในชีวิต 

ด้านการคิด            
เชิงบวก 

การสนับสนุนทางสังคม .80**  .73**  .83**  .60**  
ด้านอาจารย์ .71**  .67**  .73**  .51**  

ด้านครอบครัว .61**  .54**  .64**  .47**  
ด้านเพื่อน .74**  .68**  .76**  .57**  

** คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       สมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ            
สุขภาวะทางจิตจากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาวะทางจิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .84) และพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนด้าน
การเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตด้านประสบการณ์ทางบวกและทางลบ ด้านความสุข
สมบูรณ์ในชีวิตและด้านการคิดเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .78 r = .87 r = .63 
ตามล าดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนกับ                       
สุขภาวะทางจิต 

 

 
 

สุขภาวะทางจิต ด้านประสบการณ์
ทางบวกและทางลบ 

ด้านความสุข
สมบูรณ์ในชีวิต 

ด้านการคิด            
เชิงบวก 

การรับรู้ความสามารถ
ของตนด้านการเรียน 

 

.84** (สม) 
 

.78** (สม) 
 

.87** (สม) 
 

.63** (ส) 

** คือ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 สมติฐานข้อที่ 3 การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนสามารถ
ท านายสุขภาวะทางจิตได ้จากผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ จากครอบครัว จาก
เพ่ือนและการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนสามารถพยากรณ์สุขภาวะทางจิตได้ร้อยละ 77.6 
(R2 = .776) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรต้นแต่ละตัวที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนด้านการเรียน (β = .55) มีอิทธิพลมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รองลงมาได้แก่ 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน (β = .27) จากอาจารย์ (β = .08) และจากครอบครัว (β = .07) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าการถดถอยพหุคูณของการสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของ
ตนด้านการเรียนกับสุขภาวะทางจิต 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error β       t sig 
ค่าคงที่ -.20     
ด้านการสนับสนุนจากอาจารย์ .07 .03 .08 1.98 .04 
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว .06 .03 .07 2.25 .02 
ด้านการสนับสนุนจากเพ่ือน .25 .03 .27 7.28 .00 
การรับรู้ความสามารถของตนด้าน
การเรียน 

.64 .04 .55 13.49 .00 

R = .88   R2 = .776     F = 310.18     Sig = .00     SEest = .37  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตน            
ด้านการเรียนและสุขภาวะทางจิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1. จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ความต้องการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นและต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมจึงสูงตามทฤษฎีล าดับขั้นแรงจูงใจของ มาสโลว์มี
ทฤษฎีผลของการสนับสนุนทางสังคม (Cohen and Wills, 1985: 310 - 357 อ้างถึงใน สุวภา สังข์ทอง 
(2554: 38) ที่สอดคล้องหรือกล่าวไว้โดยตรงเลยว่า การสนับสนุนทางสังคมสามารถท าให้บุคคลมี
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  ศักดิ์ศรีก็มีความส าคัญต่อ
การมีสุขภาพจิตที่ดีและการมีศักดิ์ศรีต้องเกิดจากการยอมรับนับถือตนเองหรือผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสามารถที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมาสโลว์ได้ทั้งหมด 
เช่น การให้ยารักษาโรค ให้วัตถุสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร ความรักการดูแลหรือการสนับสนุนทางสังคมเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่อาจจะโดนมองข้ามไปเพราะความเคยชิน บุคคลอาจจะได้รับการสนับสนุนจากหลายแหล่งหลาย
ประเภทโดยไม่รู้ตัว สอดคล้องกับเมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนก็จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มี
ความภูมิใจในตนเอง การช่วยให้ผู้รับบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทาง
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สิ่งของวัตถุหรือทางสุขภาพร่างกายจิตใจก็ตามเมื่อนักศึกษาได้รับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดสุขภาวะทางจิตที่ดี
ตามมา  
    2. จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาวะทางจิต ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือการที่นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของ
ตนด้านการเรียนเป็นอย่างดีท าให้มีวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่ง
เวลาในการเรียน การท างานหรือการประเมินความสามารถของตนเองในการท างานกิจกรรมต่าง ๆ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนันต์ ดุลยพีรดิส (2547: 118) ที่พบว่านิสิตโดยรวมมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนด้านการเรียนในระดับมากมาจากการที่นิสิตได้ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านประสบการณ์
ความส าเร็จจนเกิดเป็นความมั่นใจหรือการรับรู้ว่าตนเองนั้น มีความสามารถในการก ากับตนเอง อดทน 
มุ่งมั่นและต่อสู้กับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น การรับรู้ความสามารถของตนเกี่ยวกับการจัดการและการมี
ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งหากบุคคลมีการด าเนินชีวิตที่ดีจะน าไปสู่การเกิดสุขภาวะทางจิตในชีวิต 
(อาภาพร อุษณรัศมี, 2553: 35)  
    การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตสูงมากซึ่งผลที่ได้
จะไปส่งเสริมให้นักจิตวิทยาหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญของการรับรู้ความสามารถของตน
ด้านการเรียนและสนับสนุนให้นักศึกษาในการแสดงความรู้ความสามารถที่มีอยู่แสดงศักยภาพเพ่ือให้เกิด
เป็นประสบการณ์ รับรู้ได้ว่าตนเองก็มีความสามารถและสามารถประสบผลส าเร็จได้ด้วยตนเองสอดคล้อง
กับทฤษฎีแหล่งที่มาของการรับรู้ความสามารถของตน (Bandura, 1977: 399 - 401 อ้างถึงใน วิลาวัณย์ 
ดาราฉาย, 2554: 16) หากบุคคลมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากตนเองโดยตรงจะมีผลถึงการรับรู้
ความสามารถของตนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการได้เห็นประสบการณ์ของบุคคลรอบข้างที่มีความสามารถที่
ใกล้เคียงกัน เมื่อเขาประสบผลส าเร็จก็จะท าให้รู้สึกว่าตนก็มีความสามมารถและท าส าเร็จได้เหมือนกับ
บุคคลต้นแบบ อย่างไรก็ตามการต้องส่งเสริมควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางสังคมหรือปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาเหมือนกับงานวิจัยของวิชชพร เทียบจัตุรัส (2559, บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า แม้นักศึกษาจะมีการ
รับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนที่สูงก็ยังมีความคิดวิตกกังวลในเรื่องการเรียน สัมพันธภาพและการ
ปรับตัวในสังคม คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Aydinและคณะที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาวะ
ทางจิตมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จทางวิชาการ การตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพและความเครียด หมายความว่า
การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาวะทางจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถของตนด้าน
การเรียน 
    3. จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
เรียนสามารถท านายสุขภาวะทางจิตได ้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ เกิดจากการที่นักศึกษารับรู้ว่า
ตนมีความสามารถด้านการเรียนสูงและพร้อมที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ความสามารถนี้ให้เกิดประโยชน์ กล้า
พูดกล้าลงมือจึงมีสุขภาวะทางจิตที่สูงตาม นักศึกษาจะมีความเครียดที่น้อยลงแต่มุ่งเข้าใจถึงปัญหา พร้อม
ที่จะจัดการแก้ไขสอดคล้องกับนิสิตที่มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนดีนั้นจะรับรู้ได้ว่าตนมีความสามารถในการ
เรียนมากกว่านิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเพราะนิสิตเกิดการเรียนรู้ว่าความส าเร็จทางการเรียนที่
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เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการลงมือตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตน ในทางตรงกัน
ข้ามนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง ไม่แน่ใจหรือเชื่อว่าตนนั้นมี
ความสามารถ ไม่คาดหวัง ขาดพลังและความมั่นใจในตนเอง ขาดแรงจูงใจ (อนันต์ ดุลยพีรดิส, 2547: 
109) และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาวะทางจิตได้  
    ส่วนการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตมากกว่าครอบครัวหรือ
อาจารย์อาจเป็นเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ                
ในด้านการพัฒนาอารมณ์และจิตใจก็เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง ต้องการการยอมรับจาก
เพ่ือนหรือคนในครอบครัวแต่เพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดมากกว่า ดังนั้นอาจท าให้ถูก   ชักจูงได้
ง่าย เมื่อขาดการยับยั้งชั่งใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะชีวิต (วรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551: 3) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล แย้มวงษ์ (2555: 58) ที่กล่าวว่า เพื่อนเป็นบุคคลในสังคมที่มีอิทธิพล
กับวัยรุ่นมากที่สุดและเมื่อวัยรุ่นเติบโตขึ้น บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวก็จะมีความส าคัญที่
น้อยลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
    1.1 จากการศึกษาพบว่าการจัดท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
เรียนจะไปส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมที่ควบคู่ไปกับการแสดง
ความสามารถของตนอาจมีผลท าให้นักศึกษาจดจ าความส าเร็จที่ได้และพัฒนาความสามารถของตนทั้งใน
เรื่องของการเรียนและอ่ืน ๆ การสร้างกิจกรรมที่มีสาระความบันเทิงจะไปเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
นักศึกษาไม่ให้นักศึกษาเกิดความเครียดในการเรียนที่มากเกินไป เช่น การประกวดความสามารถที่
หลากหลายหรือการจัดตั้งชมรมโดยเฉพาะเพ่ือหาความสามารถท่ีแปลกใหม่ของนักศึกษา 
    1.2 ผลวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะ
ทางจิตของนักศึกษา ผลที่ได้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นให้กับครอบครัว ให้ครอบครัวหรือผู้ปกครองมีส่วนในการ
สนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ทางด้านการเรียนหรืองานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
    2.1 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น การฟังเพลง การติดเกมหรือปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก เป็นต้น                 
เพ่ือหาตัวแปรที่มาส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาต่อไป 
    2.2 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า ควรมีการเพ่ิมข้อค าถามต่อจาก
เกรดเฉลี่ยสะสมโดยให้นักศึกษาเลือกว่าตนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกรดเฉลี่ยที่เป็นอยู่ เช่น พอใจหรือไม่
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พอใจ ดีหรือไม่ดี เพื่อน ามาใช้วัดผลควบคู่ไปกับเกรดเฉลี่ยสะสมและการรับรู้ความสามารถของตนด้านการ
เรียนกับสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา  
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ปัจจัยพยากรณ์ความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
Factors Predicting Psychological Well-being of Registered Nurses Working at Private 

Hospitals in Chiang Mai Province 
จิดาภา ดวงทิพย  1 และ ภาสกร เตวิชพงศ 2 

Jidapa Douangthip1 and Passagorn Tevichapong2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ (1) ศึกษาความสัมพันธ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ อายุ
งาน และรายได้) ความนิยมความสมบูรณ แบบ (ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและเชิงลบ) และ
ความผูกพันต่องานกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ (2) 
ศึกษาอ านาจการพยากรณ ของปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ อายุงาน และรายได้) ความนิยมความสมบูรณ แบบ 
(ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและเชิงลบ) และความผูกพันต่องานที่มีต่อความผาสุกทางจิตใจของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วน
บุคคล แบบวัดความผาสุกทางจิตใจ แบบวัดบุคลิกภาพความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและเชิงลบ 
และแบบวัดความผูกพันต่องาน การวิเคราะห ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห สหสัมพันธ แบบ
เพียร สัน และการวิเคราะห การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) อายุไม่มีความสัมพันธ กับความ
ผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ (2) อายุงานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) รายได้มีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุก
ทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิง
บวกมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (5) ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงลบไม่มีความสัมพันธ กับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ 
(6) ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (7) ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและความผูกพันต่องาน
สามารถร่วมกันพยากรณ ความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 
ค าส าคัญ  ปัจจัยส่วนบุคคล, ความนิยมความสมบูรณ แบบ, ความผูกพันต่องาน,  
  ความผาสุกทางจิตใจ, พยาบาลวิชาชีพ 
  
Abstract 

The purposes of this research were to (1) investigate the relationships between 
personal factors (age, tenure, and income), perfectionism (positive and negative 
perfectionism), and work engagement towards psychological well-being of registered 
nurses working at private hospitals in Chiang Mai province, (2) examine about the 
predictive power of personal factors (age, tenure, and income), perfectionism (positive 
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and negative perfectionism), and work engagement towards psychological well-being of 
registered nurses working at private hospitals in Chiang Mai province. Samples were 278 
registered nurses working at private hospitals in Chiang Mai province. Data were collected 
by questionnaires about personal factors, psychological well-being, positive and negative 
perfectionism, and work engagement. Data were analyzed by using descriptive statistics, 
Pearson Product Moment-Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis. 
Results found that (1) Age had no correlation with psychological well-being of registered 
nurses (2) Tenure had a positive correlation with psychological well-being of registered 
nurses with statistical significance at .05 (3) Income had a positive correlation with 
psychological well-being of registered nurses with statistical significance at .01 (4) Positive 
perfectionism had a positive correlation with psychological well-being of registered 
nurses with statistical significance at .01 (5) Negative perfectionism had no correlation 
with psychological well-being of registered nurses (6) Work engagement had a positive 
correlation with psychological well-being of registered nurses with statistical significance 
at .01 and (7) Positive perfectionism and work engagement could statistically significantly 
predict psychological well-being of registered nurses working at private hospitals in 
Chiang Mai province. 

 
Keywords Personal Factors, Perfectionism, Work Engagement,  

Psychological Well-being, Registered Nurse 
 
บทน า 

พยาบาลวิชาชีพเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม
พบว่าการขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุของการขาดแคลนส่วนหนึ่งเกิดจาก
การลาออกของพยาบาลอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านองค การ คือ ไม่พึงพอใจในระบบงาน ปัญหาการขาด
แคลนพยาบาลมีผลกระทบโดยตรงกับอัตราก าลังของพยาบาล ท าให้จ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่สมดุลกับผู้มา
ใช้บริการ บุคลากรทางการพยาบาลเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล (วงเดือน เลาหวัฒนภิญโญ และคณะ, 2552) ดังนั้น
องค การควรส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขและความพึงพอใจในการท างาน หรือการส่งเสริมให้เกิดความ
ผาสุกทางจิตใจ (Psychological Well-being) คือ ผลรวมของการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายในชีวิต
ของตน การรับรู้ว่าตนมีความสามารถและมีศักยภาพ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีการยอมรับตนเอง มี
การมองโลกในแง่ดี และรู้สึกว่าได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน โดย Deiner (1984) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความผาสุกทางจิตใจจากงานวิจัยในอดีตซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาความสุขเชิงอัตวิสัย  และ 
Ryff (1989) ที่ได้ท าการรวบรวมงานวิจัยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความผาสุกทางจิตใจในอดีตว่า
เป็นการศึกษาเฉพาะสภาวะความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต ณ ช่วงเวลาขณะนั้นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่
ครอบคลุมขอบเขตเกี่ยวกับความสุขได้อย่างแท้จริง เนื่องจากแต่ละช่วงชีวิตนั้นบุคคลจะมุ่งหาความสุขใน
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รูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรพัฒนาศักยภาพในตนเองและปรับตัวอยู่เสมอ โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลที่
อาจมีผลต่อระดับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ อายุ อายุงาน และรายได้ มีงานวิจัย
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อความผาสุกทางจิตใจ โดยเมื่อมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น จะท า
ให้พยาบาลมีความผาสุกทางจิตใจที่เพ่ิมมากขึ้น และเมื่อมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้นแล้วจะช่วยลด
ความตั้งใจลาออกของพยาบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย (Dewanto, Hardjanti & Noermijati, 2017) จาก
การศึกษาองค ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พบว่าพยาบาลที่มีอายุมากกว่าจะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่
ดีกว่าพยาบาลที่มีอายุน้อย พยาบาลที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนานกว่าจะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่
ดีกว่า และ พยาบาลที่มีเงินเดือนที่สูงกว่าจะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีกว่า (วงเดือน เลาหวัฒนภิญโญ 
และคณะ, 2552) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับความนิยมความสมบูรณ แบบ โดยแนวคิดของ Terry-
Short et al. (1995) แบ่งความนิยมความสมบูรณ แบบออกเป็น 2 มิติ (1) ความนิยมความสมบูรณ แบบ
เชิงบวก (Positive Perfectionism) เกี่ยวข้องกับการมีความคาดหวังต่อตนเองที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริงและมีเหตุผลมีการทราบถึงข้อจ ากัดและจุดแข็งต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความพึง
พอใจและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ในทางตรงข้าม (2) ความสมบูรณ แบบเชิงลบ 
(Negative Perfectionism) เกี่ยวข้องกับการตั้งมาตรฐานต่อตนเองที่สูงเกินจริง ด้วยกลัวต่อความ
ล้มเหลว เนื่องจากในอดีตได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน โดยได้รับการยอมรับและเห็นดี
เห็นชอบจากการกระท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยผู้ปกครองเท่านั้น โดย Kanten and Yesıltas (2014) 
ศึกษาผลของความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวก (Positive Perfectionism) และความนิยมความ
สมบูรณ แบบเชิงลบ (Negative Perfectionism) ต่อความผาสุกทางจิตใจ (Psychological Well-being) 
พบว่า ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ นอกจากนี้ยัง
พบว่าความผาสุกทางจิตใจ ท าหน้าที่เป็นตัวแปรสื่อโดยสมบูรณ ในความสัมพันธ ทางลบระหว่างความ
สมบูรณ แบบเชิงบวกและความเหนื่อยล้าทางอารมณ  อย่างไรก็ตามพบว่าความนิยมความสมบูรณ แบบเชิง
ลบให้ผลในทางตรงข้าม ทั้งนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความผาสุกทางจิตใจ คือ ปัจจัยด้านความ
ผูกพันต่องาน (Work Engagement) โดย Schaufeli, Taris, and Van (2008) ได้จ าแนกองค ประกอบ
ความรู้สึกทางด้านอารมณ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ กับงาน โดยแบ่งเป็น 3 องค ประกอบ คือ (1) มีความขยัน
ขันแข็ง (2) มีการอุทิศตนต่องาน (3) มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน ความผูกพันต่องานส่งผล
ต่อเจตคติเชิงบวกท่ีมีต่องานและต่อองค การ เช่น มีผลต่อความพึงพอใจในงาน และส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
องค การเชิงบวก เช่น พฤติกรรมริเริ่มด้วยตนเอง มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีการแสดงพฤติกรรมเชิงรุก 
และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค การ (Saks, 2006) และท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
อีกด้วย (Harter et al., 2002)โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่องานสูงจะมีลักษณะส่วนบุคคลที่ดีสูงตามไป
ด้วย ได้แก่ การมองโลกในแง่บวก ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การมี
ความสามารถในการปรับฟ้ืนคืนสภาพ (Resilience) และมีวิธีการจัดการกับความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา 
(Coping with Problem-focused) ซึ่งท าให้สามารถควบคุมและแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมในงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน (Bakker & Demerouti, 2008) จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาตัวแปรเหล่านี้ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ อายุงาน และรายได้) 
ความนิยมความสมบูรณ แบบ (ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและเชิงลบ) และความผูกพันต่องานว่า
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จะมีอ านาจในการพยากรณ ที่มีต่อความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีผู้ที่ศึกษาตัวแปรเหล่านี้มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรความนิยมความ
สมบูรณ แบบทางบวกและความนิยมความสมบูรณ แบบทางลบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของต่างประเทศที่
การศึกษาตัวแปรเหล่านี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ผลวิจัยที่ได้จะ
เป็นประโยชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีจ่ะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้เพ่ือไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในการที่จะท าให้พยาบาลวิชาชีพในองค การของตนมีความผาสุกทางจิตใจ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ อายุงาน และรายได้) ความนิยมความ
สมบูรณ แบบ (ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวก และ ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงลบ) และความ
ผูกพันต่องานกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาอ านาจการพยากรณ ของปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ อายุงาน และรายได้) ความนิยม
ความสมบูรณ แบบ (ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวก และความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงลบ) และ
ความผูกพันต่องานที่มีต่อความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  

 
สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 อายุมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐานที่ 2 อายุงานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐานที่ 3 รายได้มีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐานที่ 4 ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทาง
จิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่   

สมมติฐานที่ 5 ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงลบมีความสัมพันธ ทางลบกับความผาสุกทาง
จิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่   

สมมติฐานที่ 6 ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่   

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านอายุ อายุงาน รายได้ ความนิยมความสมบูรณ แบบ และความผูกพันต่อ
งานมีความสามารถร่วมกันพยากรณ ความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ใน

จังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 14 โรงพยาบาล และมีพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 984 คน 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2559) กลุ่มตัวอย่างค านวณโดยการเทียบกับตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 278 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบส ารวจให้แก่กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
400 คน และได้รับกลับคืนมาและสามารถน ามาวิเคราะห ผลได้มีจ านวนเพียง 278 คน คิดเป็นอัตราการ
ตอบกลับเท่ากับร้อยละ 69.50  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบวัดและแบบสอบถามรวม 4 ชุด ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน และ รายได้  
 ส่วนที่ 2 แบบวัดความผาสุกทางจิตใจ (Psychological Well-being: PWB 8-item version) 
พัฒนาโดย Diener et al. (2009) โดยใช้ทฤษฎีที่อธิบายความรู้สึกและอารมณ ในทางบวกของมนุษย 
ตลอดจนความหมายและวัตถุประสงค ในชีวิต มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha Coefficient) 
เท่ากับ .81 เป็นมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 7 คะแนน ไปจนถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เท่ากับ 0 คะแนน 

ส่วนที่ 3 แบบวัดบุคลิกภาพความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและความนิยมความสมบูรณ 
แบบเชิงลบ แบบวัด 19-item PANPS Scale ที่ได้รับการพัฒนาจากต้นฉบับ คือPositive and Negative 
Perfectionism Scale (PANPS; Terry-Short, Owens, Slade & Dewey, 1995) โดย Terry-Short et 
al. (1995) มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha Coefficient) เท่ากับ .74 และ .90 ตามล าดับ เป็น
มาตรประมาณค่าโดยให้ผู้ตอบเลือกตอบ 7 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 7 คะแนน ไปจนถึง ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 0 คะแนน 

ส่วนที่ 4 แบบวัดความผูกพันต่องาน ใช้แบบวัดความผูกพันต่องานแบบสั้น 9 -item Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES-9) (Schaufeli & Bakker, 2006) มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's 
Alpha Coefficient) เท่ากับ .91 เป็นมาตรประมาณค่าโดยให้ผู้ตอบเลือกตอบ 7 ระดับ ได้แก่ ทุกวัน 
เท่ากับ 7 คะแนน ไปจนถึง ไม่เคย เท่ากับ 0 คะแนน  
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  จากนั้นท าการวิเคราะห ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้  
       1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้บรรยายลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความผาสุกทางจิตใจ ความนิยมความสมบูรณ แบบ และความผูกพันต่องาน 
       2. วิเคราะห ความสัมพันธ ของตัวแปรทั้งหมด โดยใช้สหสัมพันธ แบบเพียร สัน (Pearson Product 
Moment-Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1-6 และการวิเคราะห การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีการแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ 7 
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหว่าง อายุ อายุงาน รายได้ ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวก 
ความนิยม ความสมบูรณ แบบเชิงลบ ความผูกพันต่องาน และความผาสุกทางจิตใจของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาล เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  

**p < .01, *p < .05  หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บในแนวทแยง คือ ค่าความเชื่อม่ันของแต่ละแบบวัด 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ กับความผาสุกทางจิตใจ สมมติฐานที่ 1 ไม่ได้รับการ
ยอมรับ 
 อายุงานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สันเท่ากับ .14 สมมติฐานที่ 2 ได้รับการยอมรับ 
 รายได้มีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สันเท่ากับ.17 สมมติฐานที่ 3 ได้รับการยอมรับ 
 ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกมีความสัมพันธ เชิงบวกกับความผาสุกทางจิตใจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สันเท่ากับ.61 สมมติฐานที่ 4 
ได้รับการยอมรับ 
 ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงลบไม่มีความสัมพันธ กับความผาสุกทางจิตใจ สมมติฐานที่ 5 
ไม่ได้รับการยอมรับ 
 ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบเพียร สันเท่ากับ .40 สมมติฐานที่ 6 ได้รับการยอมรับ 
 สรุปผลการวิเคราะห ได้ว่าสมมติฐานที่ 2, 3, 4 และ 6 ได้รับการยอมรับ แต่สมมติฐานที่ 1 และ 5 
ไม่ได้รับการยอมรับ 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(1) อาย ุ -       
(2) อายุงาน .82** -      
(3) รายได้ -.12 -.03 -     
(4) ความนิยมความสมบูรณ์แบบเชิงบวก .04 .11 .15* (.74)    
(5) ความนิยมความสมบูรณ์แบบเชิงลบ -.08 -.10 -.14* .01 (.90)   
(6) ความผูกพันต่องาน .06 .13* .30** .42** -.11 (.91)  
(7) ความผาสุกทางจิตใจ .05 .14* .17** .61** -.03 .40** (.81) 
Mean 30.64 6.35 - 4.65 2.83 3.57 4.90 
SD 7.83 6.61 - .78 1.22 1.08 .71 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ ที่ร่วมกันพยากรณ ความผาสุกทาง
จิตใจของ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวแปรพยากรณ์ b SEb Beta t 
อายุงาน .05 .04 .06 1.36 
รายได ้ .08 .08 .05 .91 
ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวก .49 .05 .54 10.41** 
ความผูกพันต่องาน .10 .04 .16  2.92** 
ค่าคงที่ (a) 2.14 .21   
R =  .64 R2

adj = .40 Overall F = 
31.54 

46.88  
R2 = .41     
**p<.01   

 
จากตารางที่2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ ทั้ง 4 ตัว คือ อายุงาน รายได้ ความนิยมความสมบูรณ 

แบบเชิงบวก และความผูกพันต่องานสามารถร่วมกันท านายความผาสุกทางจิตใจได้ร้อยละ 41 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ พหุคูณเท่ากับ .64 แต่มีเพียงตัวแปรความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวก และ
ความผูกพันต่องานที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผาสุกทางจิตใจได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .01 ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกเท่ากับ .49 และ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความผูกพันต่องาน เท่ากับ .10 ส่วนตัวแปรอายุงาน และรายได้ ไม่สามารถ
ท านายความผาสุกทางจิตใจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปการวิเคราะห ข้างต้น ได้ว่า มีเพียงความนิยม
ความสมบูรณ แบบเชิงบวก และความผูกพันต่องานที่สามารถร่วมกันท านายความผาสุกทางจิตใจของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าให้สมมติฐานที่ 7 
ได้รับการยอมรับบางส่วน   
 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนมีอายุมากขึ้น ไม่ได้ท าให้มีความผาสุกทางจิตใจเพ่ิม
มากขึ้นตามไปด้วย ซ่ึง Ryan and Deci (2001) กล่าวว่าความผาสุกทางจิตใจเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิต 
(Hedonic Well-being) ซึ่งเน้นเกี่ยวกับความสุข ความพึงพอใจ การหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวด โดยให้
บุคคลประเมินถึงอารมณ และความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ สอดคล้องกับ ประทุมทิพย  เกตุแก้ว 
(2551) ที่พบว่า ปัจจัยด้านอายุไม่มีผลท าให้ระดับความสุขในการท างานของพยาบาลแตกต่างกัน โดย
อธิบายว่าความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกภายในตัวบุคคล สามารถเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
โดยไม่มีความจ าเป็นว่าจะเกิดมากหรือน้อยกับช่วงอายุใดอายุหนึ่ง โดยพนักงานจะรู้สึกเป็นสุขได้เมื่อรับรู้
ว่าสิ่งแวดล้อมในการท างาน หรือเหตุการณ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ณ เวลานั้นเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ 
อย่างไรก็ตามพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุงานมากจะมีความผาสุกทางจิตใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรวิทย  ชัยพรเจริญศรี (2541) ที่พบว่าอายุงานท าให้คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 หรือกล่าวได้ว่าการที่บุคคลมี
อายุงานมากจะท าให้สามารถปรับตัวกับเหตุการณ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการท างานได้ดีกว่าบุคคล
ที่มีอายุงานน้อย รวมถึงมีความเคยชินกับสถานการณ ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในที่ท างาน ด้วยความมีประสบการณ 
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ที่มากกว่าท าให้สามารถจัดการกับสถานการณ ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าและท าให้เกิดความเครียดหรือกดดันที่
น้อยกว่า นอกจากนี้รายได้ก็มีผลต่อความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
พัทนัย แก้วแพง และคณะ (2548) ที่พบว่ารายได้ (เงินเดือน) มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร ในทางบวก 

2. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีระดับความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกสูง จะมี
ความผาสุกทางจิตใจสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kanten and Yesıltas (2014) ที่พบว่า ความนิยม
ความสมบูรณ แบบเชิงบวกมีความสัมพันธ ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 กับความผาสุกทางจิตใจ 
นอกจากนี้ยังพบว่าความผาสุกทางจิตใจ ท าหน้าที่เป็นตัวแปรสื่อโดยสมบูรณ ในความสัมพันธ ทางลบ
ระหว่างความสมบูรณ แบบเชิงบวกและความเหนื่อยล้าทางอารมณ  จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถอธิบายได้
ว่า การมีความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกสูงนั้น คือการที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนมีความ
คาดหวังต่อตนเองที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและมีเหตุผล ทราบถึงข้อจ ากัดและจุดแข็งต่าง ๆ 
ของตนเอง เพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง (Terry-Short et al., 
1995) และความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกนี้ท าให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตั้งมาตรฐานการท างานของตนไว้สูงและสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานนั้น ๆ ได้ มีความพยายามที่จะท าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ก่อให้เกิดการมีจุดมุ่งหมาย (Ryff, 
1989; Seligman, 2002) และเมื่อท างานส าเร็จแล้วก็จะเห็นว่าตนเป็นผู้มีความสามารถ (Competency) 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตน (Ryff, 1989; Deci & Ryan, 
2000, 2001)  มีการยอมรับตนเอง (Self-acceptance) (Maslow, 1958; Ryff, 1989) และได้รับความ
ยอมรับนับถือ (Being Respected) (Maslow, 1958; Ryff, 1989) ทั้งจากเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน 
ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดี แต่ความนิยมความสมบูรณ แบบทางลบนั้นอาจมี
ความยากที่จะถูกแยกออกจากความสมบูรณ แบบทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chan (2007) ที่
ความสมบูรณ แบบเชิงลบไม่มีความสัมพันธ กับความผาสุกทางจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

3. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มีความผูกพันต่องานสูงขึ้น ก็จะมีความ
ผาสุกทางจิตใจสูงขึ้นตามด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shimazu and Schaufeli (2009) ที่พบว่า 
ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ ทางลบต่อความเจ็บป่วยและมีความสัมพันธ ทางบวกต่อการมีความพึง
พอใจในชีวิตและผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งพบว่าความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ 
ต่อความผาสุกของพนักงาน โดยสามารถลดความเจ็บป่วยและเพ่ิมความพึงพอใจในชีวิต รวมถึงเพ่ิมผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย (Shimazu, Schaufeli, Kubota, & Kawakami, 2012) และ พยาบาลที่
มีความผูกพันต่องานจะส่งผลให้มีความคิดริเริ่มส่วนบุคคลในระดับสูง ท าให้อัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นใน
โรงพยาบาลลดลง และท าให้องค การมีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Bargagliotti, 2011) ทั้งนี้
ยังท าใหค้วามพึงพอใจในงานสูงขึ้น (Yakin & Erdilb, 2012)  

4. ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกและความผูกพันต่องานมีอ านาจในการพยากรณ ความ
ผาสุกทางจิตใจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  หมายความว่า การที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่มีระดับคะแนนเฉลี่ยความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกสูง กล่าวคือ มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความคาดหวังต่อตนเองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง รับรู้ถึงจุดแข็งตนเอง และมี
การพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ท าให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) รู้สึก
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ว่าตนประสบความส าเร็จที่ได้บรรลุตามความต้องการหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดความงอกงามส่วนบุคคล 
อันท าให้เกิดความผาสุกทางจิตใจสูงด้วย การมีความผูกพันต่องานสูงยังแสดงถึงการมีจิตใจที่มีความยืน
หยัดมั่นคงในการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน ชื่นชอบในงานของตน ย่อมก่อให้เกิดความผาสุกทางจิตใจ 
เพราะ มีความเชื่อว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีความขยันขันแข็งในการท างาน และอุทิศตนให้กับงาน 
ไม่รู้สึกว่างานเป็นภาระหรือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข ใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้งานวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า รายได้มีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ ดังนั้น 
องค การควรค านึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนว่าอยู่ในระดับสูงกว่า ต่ ากว่า หรือเท่ากับอัตราค่าตอบแทนใน
ตลาด ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนขององค การ ความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนระหว่าง
พนักงานเก่าและพนักงานใหม่ การก าหนดระดับการขึ้นค่าตอบแทนและการขึ้นค่าตอบแทนตามล าดับ
คุณธรรมและอาวุโส และการที่ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะการเงินขององค ก าร 
(Bohlander, Snell & Sherman, 2001) นอกจากนี้การใช้ค่าผลิตภาพหรือ productivity เป็นตัวแทน
ในการค านวณภาระงานส่วนเกินที่พยาบาลวิชาชีพ ต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้ป่วยและ
ผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระ
งาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานหนักเกินภาระงานตามมาตรฐาน รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดการบริหารจัดการอัตราก าลังพยาบาลให้เหมาะสมกับภาระงานเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(กฤษฎา แสวงดี, 2552)  
 2. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกนั้นมีความสัมพันธ ทางบวก
กับความผาสุกทางจิตใจของพยาบาลวิชาชีพ โดยสามารถน าไปประยุกต ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน
ในองค การ โดยการคัดเลือกพยาบาลที่มีความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกในระดับสูง การพัฒนาให้
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค การอยู่แล้วให้มีความนิยมความสมบูรณ แบบเชิงบวกนั้นสามารถท าได้
โดยการใช้หลักการของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology interventions, or PPIs) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเครื่องมือและกลยุทธ เชิงวิทยาศาสตร ที่มุ่งเน้นในการเพ่ิมความสุข ความผาสุก และอารมณ ความรู้สึก
ทางบวก (Keyes, 2002) เช่น วิธีการพัฒนาจุดแข็ง (Strength-Building Measures) โดยองค การ
สามารถสร้างการรับรู้ถึงจุดแข็งของวิชาชีพพยาบาล เช่น การให้ความส าคัญเรื่องการท างานเป็นทีม การมี
ภาวะผู้น า ความสามารถในการรับมือกับปัญหา ความสามารถที่จะฟ้ืนตัว เป็นต้น โดยอาจระบุไว้เป็นหนึ่ง
ในค่านิยมขององค การ หรือการจัดการอบรมท่ีช่วยสร้างเสริมจุดแข็งดังกล่าว  
 3. จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ
ของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้น องค การสามารถเสริมสร้างความผูกพันต่องานแก่พยาบาลวิชาชีพโดยมีการ
วิเคราะห ถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน (Job Resources) อยู่เสมอ เนื่องจากปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างานมี
อิทธิพลสูงในการท านายความผูกพันต่องาน (Schaufeli & Bakker, 2004) เช่น การสร้างความท้าทายใน
งาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้อิสระในการท างานซึ่งจะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจภายในและความผูกพัน
ต่องานของพยาบาลวิชาชีพได้ (Ryan & Deci 2000)  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการวิจัย 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในกลุ่มวิชาชีพอ่ืนในสายสาธารณสุข เช่น แพทย  นักเทคนิค
การแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ 

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติมที่คาดว่าสามารถพยากรณ ความผาสุกทางจิตใจของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนได้ ช่วยให้พบตัวแปรหลากหลายที่ท าให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนมี
ความผาสุกทางจิตใจเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การได้รับสนับสนุนจากองค การ ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพแห่ง
ตน ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว บุคลิกภาพ
แบบ 5 องค ประกอบ เป็นต้น 

4. ควรศึกษาบทบาทหน้าที่การเป็นตัวแปรสื่อของตัวแปรอิสระจากการศึกษานี้ เช่น ความนิยม
ความสมบูรณ แบบเชิงบวกหรือ ความผูกพันต่องาน เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าว
จากตัวแปรสาเหตุซึ่งอยู่ต้นทางสู่ผลลัพธ ปลายทางของตัวแปรตาม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 

The Relationship between Spirituality in Workplace and Organizational Citizenship 
Behavior of the Employee of Private Company in  

Nonthaburi Province. 
บุญโรม สุวรรณพาหุ 1, จุฑามาศ เสถียรพันธ์ 2 และ สาโรช บริบูรณ์ 3 

Bunrome Suwanphahu 1, Chutamas Sathianphan 2 and Sarote Borriboon 3 
 
บทคัดย่อ 
 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับจิตวิญญาณในสถานที่ท างานและพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ท างานกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 84 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงานอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.56 
3. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .671 

  
ค าส าคัญ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) the level of Spirituality in Workplace and 
Organizational Citizenship Behavior 2) The Relationship between Spirituality in Workplace 
and Organizational Citizenship Behavior. The sample of the Employee                                  
of Private Company in Nonthaburi Province. Sample were derived from a proportionate 
stratified random sampling totally 84 employees. Descriptive statistics were used by 
analytical statistics program to assess frequency, percentage, mean, Standard Deviation 
and Pearson’s Product Moment Coefficient. The results of the research show the 
following  
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1) Level of Spirituality in Workplace of the Employee were high level.                  
(X =4.19) 

2) Organizational Citizenship Behavior of the Employee were highest level                  
(X =4.56) 

3) The Relationship between Spirituality in Workplace and Organizational 
Citizenship Behavior of the Employee at the highest level at .01 level of significantly. 
(r=.671) 
 

Keywords Spirituality in Workplace, Organizational Citizenship Behavior 

 
บทน า 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และซับซ้อนส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะความผันผวนทางด้าน
เศรษฐกิจ พลังงาน ภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความก้าวหน้า
และรวดเร็วที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งทางบวกและลบ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555) ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยที่การเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายของคนที่เป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น
ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) องค์การจะได้รับ
ผลกระทบด้วยการถูกกระตุ้นเพ่ือให้องค์การเห็นความส าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพของพนักงานมากขึ้น เพราะพนักงานช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันประกอบกับ
องค์การจะมีปัญหาขาดแคลนพนักงาน (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว, 2560) 

องค์การในปัจจุบันให้ความส าคัญกับปัญหาการขาดแคลนพนักงาน เมื่อองค์การท าความเข้าใจใน
มุมมองของความรู้สึกท าให้เข้าใจพฤติกรรมองค์การมากขึ้น การรับรู้ถึงจิตวิญญาณจะช่วยให้เข้าใจ
พฤติกรรมของพนักงานซึ่งเป็นแกนหลักขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) โดยตระหนักว่าพนักงานมี
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก มีชีวิตภายในและจิตวิญญาณ ต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีงามในการ
แสวงหาคุณค่าในงานและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือของชุมชน        
(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561) การท างานในองค์การมนุษย์น าจิตวิญญาณของตนเองเข้ามาด้วย จิตวิญญาณ
ในองค์การนั้นยังสร้างให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ลดความเครียด ลดอัตราการลาออก เพ่ิมความภักดีต่อ
องค์การ (ภาวิณี เพชรสว่าง, 2552) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จและ
ยั่งยืนขององค์การ เนื่องจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ เป็นลักษณะของการช่วยเหลือกันของพนักงาน การให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคคลและมีความเป็นมิตรกัน (George and Jones 1999 อ้างถึงใน ศรัณย์รัชต์ 
สมรรคเสวี, 2559) อันจะยังประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
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ที่ดีขององค์การช่วยให้ผลผลิตขององค์การและผลผลิตของพนักงานผลการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพ่ิมสูงขึ้น
และดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพ่ิมความคงที่และลดลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงาน 
ลดมูลค่าการสูญเสียจากทรัพยากรมนุษย์สามารถดึงดูดใจและรักษาบุคลากรที่ดีไว้ในองค์การ (Podsakoff 
and MacKenzie, 1994 อ้างถึงใน ปิยวรรณ สุกดิษฐ์, 2555)  

จากการตระหนักและให้ความส าคัญกับพนักงานของบริษัทที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็น
หัวใจส าคัญที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ประกอบกับการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ
ในสถานที่ท างาน (ธมลวรรณ มีเหมย, 2553; ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, 2554; นุรฟตตรี เจะอาแว และ     
รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2555; ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557; เพ็ญศรี วัฒยากร, วิมลรัตน์ จงเจริญ และ     
ประภาพร ชูก าเหนิด , 2559; Masoud Poorkyani, Najmeh H. abayi and Fatemeh Zareie 2014; 
Fares Djafri and Kamaruzaman Noordin, 2017) และได้มีการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (วาสนา สระทองมอญ, 2553; ชีวภาส ทองปาน, 2554; กรรณิกา ทองศรี, 2555; บุณฑริกา 
แจ้งเจริญกิจ, 2556; ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557 และ ชไมพร ศรีรัตต์, 2559) ทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่
การศึกษาจิตวิญญาณในสถานที่ท างานที่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงาน (ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557 และ Kabiru I. Genty and Other, 2017) ยังไม่
เป็นที่แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่
ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี” 
โดยน าแนวคิดจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ของ Robbins and Judge (2007 อ้างถึงใน รัตติกรณ์       
จงวิศาล, 2561) และแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ Organ and Bateman (1991 
อ้างถึงใน สุเชาวน์ เครือแก้ว, 2559) มาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือทราบถึงระดับและความสัมพันธ์
ระหว่าง จิตวิญญาณในสถานที่ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สู่การประยุกต์ใช้ผล
จากการวิจัยในการด าเนินงานในองค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับจิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่ง
 หนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงาน อยู่ในระดับสูง 
 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน อยู่ในระดับสูง 
 3. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน (Workplace Spirituality) ของ Robbins and 
Judge (2007 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561) ซึ่งประกอบด้วยจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน จ านวน 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีจิตส านึกแรงกล้าถึงเป้าหมายที่มีคุณค่า (Strong sense of purpose) การให้
ความส าคัญที่จะพัฒนาบุคคล (Focus on individual development) ความไว้วางใจและความเคารพ
นับถือ (Trust and respect) การด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม (Humanistic work practices) และ
การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน (Toleration of Employee Expression) 
 ส าหรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Organ and Bateman (1991 อ้างถึงใน สุเชาวน์ เครือแก้ว, 2559) ซึ่งประกอบด้วย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
(Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) พฤติกรรมการมีน้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) 

จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
การมีจิตส านึกแรงกล้าถึงเป้าหมายที่มีคุณค่า  พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาบุคคล  พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน 
ความไว้วางใจและความเคารพนับถือ  พฤติกรรมการมีน้ าใจนักกีฬา 
การด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน  พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพ่ือศึกษาระดับและความสัมพันธ์
ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 
157 คน (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณด้วย
โปรแกรม G*power ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 84 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มตามหน่วยงานที่สังกัด จ านวน 10 กลุ่ม ได้แก่ 
1.ด้าน Digital Learning and Technology Development จ านวน 5 คน 2.ด้านฝึกอบรมปฏิบัติการ 1 
จ านวน 18 คน 3.ด้านฝึกอบรมปฏิบัติการ 2 จ านวน 21 คน 4.ด้านฝึกอบรมปฏิบัติการพิเศษและ
การศึกษา จ านวน 10 คน 5.ด้านฝึกอบรมส านักงานและกระจายสินค้า จ านวน 10 คน 6.ด้าน Learning 
Design and Development จ านวน 7 คน 7.ด้านบริหารงานทั่วไป จ านวน 4 คน 8.ด้านพัฒนาองค์การ 
จ านวน 2 คน 9.ด้านทรัพยากรบุคคล จ านวน 3 คน และ 10.ด้านบัญชีและการเงิน จ านวน 4 คน  
 2. เครื่องมือในการวิจัย  
      2.1. แบบสอบถามจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน โดยพัฒนาเครื่องมือการวิจัยตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Robbins & Judge (2007 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561) ให้มีความสอดคล้องและ
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เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่จะท าการศึกษา โดยท าการศึกษาจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ทั้ง 
5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถาม จ านวน 23 ข้อ ดังนี้ 1) ด้านการมีจิตส านึกแรงกล้าถึงเป้าหมายที่มี
คุณค่า จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านการให้ความส าคัญท่ีจะพัฒนาบุคคล จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านความไว้วางใจและ
ความเคารพนับถือ จ านวน 4 ข้อ 4) ด้านการด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม จ านวน 5 ข้อ  5) ด้านการ
อดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน จ านวน 5 ข้อ 
      2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องการวิจัยมา
จาก ชไมพร ศรีรัตต์ (2559) ตามแนวคิดทฤษฎีของ Organ and Bateman (1991) ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทที่จะท าการศึกษา โดยท าการศึกษาพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ จ านวน 4 ข้อ 2)ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน จ านวน 4 ข้อ 3) ด้านพฤติกรรมการมีน้ าใจ
นักกีฬา จ านวน 4 ข้อ 4)ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ จ านวน 4 ข้อ 5) ด้านพฤติกรรมความส านึก
ในหน้าที่ จ านวน 4 ข้อ  

     หลักเกณฑ์ในการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์การแปลความหมายช่วงคะแนนเฉลี่ยของ 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21 ถึง 
5.00 จิตวิญญาณในสถานที่ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับสูงที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 ถึง 4.20 จิตวิญญาณในสถานที่ท างานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ใน
ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 2.61 ถึง 3.40 จิตวิญญาณในสถานที่ท างานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 ถึง 2.60 จิตวิญญาณในสถานที่ท างานพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับต่ า คะแนนเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.80 จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับต่ าที่สุด 

3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
      3.1 น าแบบสอบถามปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ทดสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) 
      3.2 ท าการทดสอบก่อนการใช้จริง (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 30 ชุด ท าการตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อค าถามในแบบสอบถาม 
(Corrected Item-Total Correlation : CITC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าตั้งแต ่.20 ขึ้นไป 
      3.3 การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Cornbrash’s Alpha Coefficient) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยแบบสอบถามจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาทั้งฉบับ เท่ากับ .95 และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาทั้งฉบับ เท่ากับ .94  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               
ออกหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย             
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โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 101 ชุด ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 
ถึง 8 เมษายน 2562 ได้รับแบบสอบถามจ านวน 91 ชุด 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณหาค่าทางสถิติ โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยการหาค่าความถี่  และค่าร้อยละ                   
การวิเคราะห์ระดับจิตวิญญาณในสถานที่ท างานและระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่
ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณใน
สถานที่ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นนทบุรี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 44 เป็นเพศชาย ร้อยละ 40 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25 ปี – 30 ปี และ 31 ปี – 
40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 76.2 ระดับการศึกษาของพนักงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 76.6 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 27.4 พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการท างานในองค์การปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31 และรองลงมา
อยู่ในช่วงระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 25 

2. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงาน อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงานด้านการมีจิตส านึกแรงกล้าถึงเป้าหมายที่มี
คุณค่าและด้านความไว้วางใจและความเคารพนับถือ อยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการ
ด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม ด้านการให้ความส าคัญที่จะพัฒนาบุคคลและด้านการอดทนต่อการ
แสดงออกของพนักงาน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33, 4.32, 4.15, 4.14 และ 4.07 
ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับจิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี  

จิตวิญญาณในสถานท่ีท างาน X S.D. การแปลผล 
ด้านการมจีิตส านึกแรงกล้าถึงเป้าหมายที่มีคณุค่า 4.33 .63 สูงที่สุด 
ด้านการให้ความส าคญัที่จะพัฒนาบุคคล  4.14 .73 สูง 
ด้านความไว้วางใจและความเคารพนับถือ 4.32 .64 สูงที่สุด 
ด้านการด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม 4.15 .75 สูง 
ด้านการอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน 4.07 .77 สูง 

รวม 4.19 .64 สูง 
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3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานด้าน
พฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน ด้าน
พฤติกรรมการมีน้ าใจนักกีฬาและด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64, 4.59, 4.58, 4.55 และ 4.46 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 2 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  

ความผูกพันต่อองค์การ X S.D. การแปลผล 
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 4.46 .52 สูงที่สุด 
ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 4.58 .50 สูงที่สุด 
ด้านพฤติกรรมการมีน้ าใจนักกีฬา  4.55 .52 สูงที่สุด 
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4.59 .50 สูงที่สุด 
ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 4.64 .39 สูงที่สุด 

รวม 4.56 .42 สูงที่สุด 
 
4. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนักงาน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .671 โดยจิตวิญญาณในสถานที่ท างานด้านการอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน 
ด้านความไว้วางใจและความเคารพนับถือ และด้านการด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .695, .633 และ 
.615 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ท างานกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1.จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน -       
2.ด้านการมีจติส านึกแรงกล้าถึงเปา้หมายที่มีคณุค่า .810** -      
3.ด้านการให้ความส าคญัที่จะพัฒนาบุคคล .927** .755** -     
4.ด้านความไว้วางใจและความเคารพนับถือ .903** .701** .809** -    
5.ด้านการด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม .935** .660** .828** .800** -   
6.ด้านการอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน .911** .620** .762** .789** .861** -  
7.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ .671** .616** .594** .633** .579** .620** - 
** p < .01 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
1. จิตวิญญาณในสถานที่ท างานของพนักงาน อยู่ในระดับสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ             

ธมลวรรณ มีเหมย, 2553; ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, 2554; นุรฟตตรี เจะอาแว และ รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2555; ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557; เพ็ญศรี วัฒยากร, วิมลรัตน์ จงเจริญ และ ประภาพร ชูก าเหนิด , 
2559; Masoud Poorkyani, Najmeh H. abayi and Fatemeh Zareie 2014; Fares Djafri and 
Kamaruzaman Noordin, 2017 และ Kabiru I. Genty et, al, 2017 ที่พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่
ท างาน อยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากการที่องค์การตระหนักว่าพนักงานมีชีวิตและจิตใจให้ความส าคัญ
กับความสุขจากภายในของพนักงาน (ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, 2554) นอกเหนือจากผลก าไรแล้วองค์การมี
การให้คุณค่าและผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้ความส าคัญกับคุณค่าของคน 
คุณค่าของงาน คุณค่าของการท างานร่วมกันและมีการให้ความส าคัญกับความต้องการของพนักงานใน
เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สร้างบรรยากาศในที่ท างานให้พนักงานท างานอย่างสนุกสนาน มีการ
แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์ขันในการท างาน (รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2561) มีกระบวนการ
ส่งเสริมการท างานของบุคคลทั้งด้านการพัฒนาความสามารถในการท างานและเป้าหมายในชีวิต ค านึงถึง
ความเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อพนักงานบนฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคล (ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557) 

2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน อยู่ในระดับสูงที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาสนา สระทองมอญ, 2553; ชีวภาส ทองปาน, 2554; กรรณิกา ทองศรี, 2555;               
บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ, 2556; ชนิกานต์ เสียงเย็น, 2557 และ ชไมพร ศรีรัตต์, 2559 ที่พบว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การต้อง
อาศัยการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อคนอ่ืนจึง
ควรค านึงถึงผู้อ่ืน (Podsakoff and other, 2000 อ้างถึงใน เบญจพร จูพัฒนกุล, 2556) ประกอบกับ
คุณลักษณะงาน ขอบเขตของโครงสร้างของงานที่ก าหนดไว้  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและให้อิสระในการ
ท างาน พนักงานเห็นคุณค่าของสถานที่ท างาน มีทัศนคติในงานเชิงบวก มีความพึงพอใจในงานจะส่งผลท า
ให้เต็มใจที่จะร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในระบบขององค์การ (Van Dyne, Graham and Dienesch, 
1994 อ้างถึงใน สุเชาน์ เครือแก้ว, 2559) 

3.จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงาน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกานต์ เสียงเย็น (2557) และ 
Kabiru I. Genty et, al (2017) พบว่า จิตวิญญาณในการท างานโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อาจเนื่องมาจากการที่องค์การส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการมีจิตส านึกแรงกล้าถึงเป้าหมายที่มีคุณค่า 
(Strong sense of purpose) ของพนักงานผ่านการสื่อสารถึงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายใน
การท างานขององค์การที่มีความชัดเจน สู่การรับรู้ของพนักงานในทุกระดับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, 2554) องค์การให้ความส าคัญที่จะพัฒนาบุคคล (Focus on individual 
development) เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ทักษะของตนเองในการท างานได้แสดงศักยภาพของตน มี
กิจกรรมเพื่อสังคมให้พนักงานมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561) องค์การมี
การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Path) มีแผนในการฝึกอบรมพัฒนา (Career 
Development) รองรับไว้อย่างชัดเจนและมีความยืดหยุ่น (ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช , 2554) โดยองค์การ
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สร้างความไว้วางใจและความเคารพนับถือ (Trust and respect) ต่อพนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืน ๆ สร้างบรรยากาศในการท างานที่ท าให้เกิดความไว้วางใจ ให้เกียรติ ให้ความช่วยเหลือ ให้การเคารพ
ซึ่งกันและกัน (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561) อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความแตกต่างไม่ว่าจะโดยความชื่น
ชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพการสมรส ไม่เลือกปฏิบัติ ให้
ความเสมอภาคและโอกาสความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของบริษัทและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับการที่
องค์การด าเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม (Humanistic work practices) ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การค านึงถึงความเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อพนักงานบนฐานของการเคารพสิทธิส่วนบุคคล (ชนิกานต์ เสียง
เย็น, 2557) อดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน (Toleration of Employee Expression) ให้ สร้าง
บรรยากาศในการท างานให้พนักงานมีอิสระเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์
ขันสนุกสนานกับการท างาน (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561) อันมีส่วนสัมพันธ์ให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เพ่ือนร่วมงานในการท างานหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน (Johns, 1996 อ้างถึงใน ชไมพร ศรีรัตต์, 2559) ให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในองค์การ (บุณฑริกา แจงเจริญกิจ , 2556) พร้อมที่จะรักษา
ภาพลักษณ์ขององค์การ มีความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) ในการปฏิบัติตามระเบียบและ
สนองนโยบายขององค์การ (Williams and Anderson, 1991 อ้างถึงใน ปิยวรรณ สุกดิษฐ์, 2555) มีการ
ค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) โดยการป้องกันการเกิดปัญหากระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นตามมา เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในองค์การต้องอาศัยการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีน้ าใจนักกีฬา (Sportsmanship) เมื่อเกิดความ
คับข้องใจหรือความเครียด หลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระทั่งกับผู้อ่ืน โดยร่วมกันหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์ 
(Podsakoff and other, 2000 อ้างถึงใน เบญจพร จูพัฒนกุล, 2556)  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงาน อยู่ในระดับค่อนข้างสูง องค์การ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจให้การการสนับสนุน 
รักษาและยกระดับกระบวนการส่งเสริมจิตวิญญาณในสถานที่ท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานอันมีส่วนในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งในระดับบุคคลและองค์การ ลดมูลค่าการ
สูญเสียได้มูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรมนุษย์ท าให้ผลผลิตขององค์การเพ่ิมสูงขึ้น โดยการประยุกต์ใช้
ผลการวิจัยในก าหนดนโยบาย การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมหรือโครงการ ร่วมกับการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์การต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
อาจมีการศึกษาร่วมกับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อจิตวิญญาณในสถานที่ท างานและพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ร่วมกับการศึกษาโดยใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ การศึกษาในเชิง
ทดลอง หรือการศึกษาวิจัยในรูปแบบการติดตามผลระยะยาว เพ่ือให้ได้แง่มุมที่มีความชัดเจน หลากหลาย 
ครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว การรับรู้สุขภาพ และความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร และศึกษาอิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การ
รับรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 5 ฉบับ ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
วิธีการทางสถิติ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .815 - .935 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจั ยพบว่า
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต้นทุนทางจิตวิทยาและความ
ผาสุกทางใจโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไปขัดขวางการ
ท างานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า มีความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิ ตครอบครัวและการ
รับรู้สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 
การรับรู้สุขภาพสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 71.4 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว การรับรู้สุขภาพมีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจ ดังนั้นเพ่ือให้พนักงานมีความผาสุกทางใจ 
ธนาคารควรส่งเสริมให้พนักงานมีต้นทุนทางจิตวิทยา การรับรู้สุขภาพอยู่ในระดับสูง และส่งเสริมให้
พนักงานมีความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวอยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้
พนักงานมีความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปขัดขวางครอบครัวอยู่ในระดับต่ า 

ค าส าคัญ ต้นทุนทางจิตวิทยา, ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว, การรับรู้สุขภาพ, ความ
ผาสุกทางใจ, พนักงานธนาคารพาณิชย์ 
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Abstract 
The purpose of the study were: to study level of Psychological Capital, Health 

Perception, Work-Family Conflict and Subjective Well-Being of the large commercial bank 
employees in Metropolitan Bangkok and to study influences of Psychological Capital, 
Health Perception, Work-Family Conflict on Subjective Well-Being of the large 
commercial bank employees in Metropolitan Bangkok. The participants were 306 
employees in the large commercial bank in Metropolitan Bangkok. Research instruments 
were the questionnaires that were divided into 5 parts and qualified under the statistical 
methodology. The reliability results were between .815 - .935. Statistics used for analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression method. 
The results of this research revealed that: Employees in the large commercial bank in 
Metropolitan Bangkok had Psychological Capital and Subjective Well-Being in rather high 
level, Family to work conflict in rather low level and Work to family conflict and Health 
Perception in moderate level. Psychological Capital, Work-Family Conflict, Health 
Perception could jointly predict Subjective Well-Being around 71.4 % at .05 level of 
significant. The results from this study demonstrated that Psychological Capital, Work-
Family Conflict, Health Perception had influences on Subjective Well-Being. Therefore, to 
keep Subjective Well-Being in high level, the bank should be encourage employees to 
have Psychological Capital, Health Perception in high level, Family to work conflict in 
appropriate level and keeping Work to family conflict at the low level. 

 
Keywords Psychological Capital, Work-Family Conflict, Health Perception, Subjective 

Well-Being, Commercial Bank Employees 
 
บทน า 

ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การที่สามารถอยู่รอด
และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องคือ องค์การที่ผลผลิตมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นยุคนี้จึง
เป็นยุคที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีความเครียดมากขึ้น ซึ่งท าให้บุคลากรมีความ
ผาสุกทางใจลดลง ในปัจจุบันจึงมีแนวคิดการพัฒนาองค์การโดยให้ความส าคัญกับความสุขของบุคลากร
มากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว (รศรินทร์  เกรย์  และคณะ, 
2550) ท าให้หน่วยงานต่างๆเริ่มพัฒนาดัชนีชี้วัดความผาสุกทางใจมากขึ้น ดังนั้นในองค์การจะต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างความผาสุกทางใจแก่บุคลากรเพราะจะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจทั้งในชีวิต
และในการท างาน สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้แก่องค์การได้ แต่หากบุคลากรไม่มี
ความผาสุกทางใจก็จะท าให้บุคลากรเกิดความเครียดและความขัดแย้งในการท างาน จนอาจก่อให้เกิดการ
ขาดงานและลาออกจากงานได้  
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ความผาสุกทางใจ (Subjective Well-Being) เป็นการประเมินชีวิตของบุคคล รวมไปถึงตัวแปร
ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในชีวิต การไม่มีภาวะซึมเศร้า เป็นความรู้สึกในเชิงบวก (Diener et al., 1997) 
และบุคคลจะมีความผาสุกทางใจมากเมื่อพวกเขาพบกับสถานการณ์ที่น่าพอใจ (Diener, 2000) โดย 
Lindenberg et al. (2005) แบ่งความผาสุกทางใจออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.อารมณ์ (Affection) 
2.พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral confirmation) 3.สถานะ (Status) 4.ความสะดวกสบาย 
(Comfort) 5.การตื่นตัว (Stimulation) หากองค์การใดส่งเสริมให้พนักงานมีความผาสุกทางใจแล้ว จะท า
ให้องค์การนั้นมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีศักยภาพเข้ามาสมัครงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยท า
ให้อัตราการขาดงานและอัตราการลาออกของพนักงานลดลง รวมถึงเกิดผลผลิตรวมที่ดีในองค์การ ช่วยให้
องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ (Robertson and Flint-Taylor, 2009 อ้างโดย 
บัณฑิตา หล่อนิมิตดี และ รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560) การศึกษาความผาสุกทางใจส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจ จากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจคือ ต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว 
และการรับรู้สุขภาพ  

ต้นทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital) เป็นสภาวะจิตวิทยาทางบวกของบุคคลที่สามารถ
พัฒนาได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 1.การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 2.มีการมองโลกในแง่ดี 
(Optimism) 3.ความหวัง (Hope) 4.การฟ้ืนคืนกลับ (Resilience) (Luthans et al., 2007) โดยต้นทุน
ทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผาสุกทางใจ (Sabaityte, 2014) และความผาสุกทางใจ
สามารถท านายต้นทุนทางจิตวิทยาได้ (Hansen, 2012) 

นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านต้นทุนทางจิตวิทยาแล้ว สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจ
คือ ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว (Work-Family Conflict) ซึ่งเป็นความขัดแย้งรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลไม่สามารถรักษาขอบเขตของงานกับขอบเขตของครอบครัวได้ (พิมกาญจน์  
สมภพกุลเวช, 2553) เป็นรูปแบบความขัดแย้งระหว่างบทบาทของครอบครัวและการท างาน ท าให้มีส่วน
ร่วมในบทบาทยากขึ้น (Kahn et al., 1964) โดย Netemeyer et al. (1996) แบ่งความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไปขัดขวางการ
ท างาน (Work-Family Conflict) และความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัว 
(Family-Work Conflict) โดยพฤติกรรมการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัวและพฤติกรรมใน
ครอบครัวเข้าไปขัดขวางการท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกทางใจ (พิมกาญจน์  สมภพกุล
เวช, 2553) และยังพบว่าความขัดแย้งของงานและชีวิตครอบครัวสามารถท านายความผาสุกทางใจได้ โดย
มีอิทธิพลเชิงลบกับความผาสุกทางใจ (Ulla et al., 2004) 

นอกเหนือจากนี้ การรับรู้สุขภาพ (Health Perception) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความผาสุก
ทางใจ การรับรู้สุขภาพ เป็นความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสุขภาพของตนเองในแต่ละเวลา 
(ชณิตา  สุริอาจ และคณะ, 2557) โดย Brook et al. (1979 อ้างโดย วนิตา กองแก้ว, 2549) ได้แบ่งการ
รับรู้สุขภาพเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพในอดีต (Prior health) 2.การรับรู้ต่อ
ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน (Current Health) 3.การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพในอนาคต (Health Outlook) 4.
ความห่วงกังวลและตระหนักในภาวะสุขภาพ (Health Worry and Concern) 5.การรับรู้ถึงความ
ต้านทานโรคหรือความเสี่ยงตอภาวะเจ็บป่วย (Resistance or Susceptibility to Illness) 6.การรับรู้
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เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ (Sickness Orientation) จากการศึกษาของ ยุพา ทองสุข (2559) พบว่า
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจสูงสุดคือ การสนับสนุนทางสังคม รองลงมาได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และการรับรู้ภาวะสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าความผาสุกทางใจจะช่วยให้บุคคล
มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนขึ้น (Diener and Chan, 2011) 

จากงานวิจัยและแนวคิดข้างต้นพบว่า ต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิต
ครอบครัว การรับรู้สุขภาพส่งผลต่อความผาสุกทางใจของบุคลากรได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว การรับรู้สุขภาพของพนักงาน
ที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ท างานในธนาคารขนาดใหญ่จะต้องเผชิญกับงานที่มี
ความกดดัน มีการท างานล่วงเวลา ท าให้พนักงานต้องเผชิญกับความเครียด มีอารมณ์ในเชิงลบ เช่น การ
มองโลกในแง่ร้าย ความท้อแท้ในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานมีการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
และมีความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัวได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงเลือกที่จะศึกษากับ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ท างานในธนาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทมหานคร ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้
จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้พนักงานมีความผาสุกทางใจและมีผลการปฏิบัติที่สูงยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาระดับต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การรับรู้สุขภาพ
และความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การรับรู้
สุขภาพที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  
สมมติฐานการวิจัย 
 ต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การรับรู้สุขภาพสามารถร่วมกัน
ท านายความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการ  

ประชากรที่ศึกษาเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ ส านักงานใหญ่แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จของ Krejcie and Morgan (1970) เทียบขนาดประชากร 
1,500 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 306 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้แบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form) กับฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เป็นผู้สุ่มให้แบบสอบถามแก่พนักงาน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ได้
แบบสอบถามกลับมาจ านวน 310 ฉบับ ผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 306 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 98.71 ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 2) แบบ
วัดต้นทุนทางจิตวิทยา เป็นการประเมินต้นทุนทางจิตวิทยา 4 ด้าน คือ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี การ
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รับรู้ความสามารถของตนเอง และการฟ้ืนคืนกลับ จ านวน 22 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากนิยามปฏิบัติการซึ่ง
พัฒนามาจากแนวคิดของ Luthans et al. (2007) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .917 3) แบบวัดความ
ขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว เป็นการประเมินความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 2 ด้าน ได้แก่ 
ความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัว  และความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัว
เข้าไปขัดขวางการท างาน จ านวน 18 ข้อ ผู้วิจัยพัฒนาข้อค าถามมาจากแนวคิดของ Netemeyer et al. 
(1996) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .930 4) แบบวัดการรับรู้สุขภาพ เป็นการประเมินการรับรู้สุขภาพ 
6 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพในอดีต การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพในปัจจุบัน การรับรู้ต่อภาวะ
สุขภาพในอนาคต ความห่วงกังวลและตระหนักในภาวะสุขภาพ การรับรู้ถึงความต้านทานโรคหรือความ
เสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วย และการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่  จ านวน 17 ข้อ ผู้วิจัยพัฒนาข้อ
ค าถามมาจากแนวคิดของ Brook et al. (1979 อ้างโดย วนิตา กองแก้ว, 2549) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .815 และ 5) แบบวัดความผาสุกทางใจ เป็นการประเมินความผาสุกทางใจ 5 ด้าน ได้แก่ อารมณ์ 
พฤติกรรมที่แสดงออก สถานะ ความตื่นตัว และความสุขสบาย จ านวน 23 ข้อ ผู้วิจัยพัฒนาข้อค าถามมา
จากแนวคิดของ Lindenberg et al. (2005) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .935 ลักษณะของแบบวัด
ทางจิตวิทยาเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ไปจนถึง ตรงกับ
ความเป็นจริงน้อยที่สุด นอกจากนี้แบบวัดที่สร้างและพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบวัดที่ได้รับการตอบค าถามครบถ้วนจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าสถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 306 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 66 เป็นเพศชายร้อยละ 34 
มีอายุเฉลี่ย 40.99 โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 27-60 ปี พนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 36.32 
รองลงมาคือสถานภาพสมรสและมีบุตรร้อยละ 35.34 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 64 
รองลงมาคือระดับปริญญาโทร้อยละ 33.33 และอายุการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 
31.71 รองลงมาอยู่ในช่วง 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.42 
 ผลจากการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนทางจิตวิทยา
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (x̅ 4.05, S.D. 0.44) มีความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัวด้านความ
ขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไปขัดขวางการท างานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (x̅ 2.24, S.D. 0.81) และ
ด้านความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ 2.76, S.D. 
0.73) มีการรับรู้สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ 3.36, S.D. 0.57) และมีความผาสุกทางใจอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (x̅ 3.68, S.D. 0.49) โดยผลการวิเคราะห์พิจารณาจากวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนของ
ค าตอบและประเมินเป็นช่วงคะแนน โดยให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน (ยุทธ  ไกยวรรณ์ , 2549) จาก
เกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของตัวแปรได้ดังนี้ 4.25–5.00ตัวแปรอยู่ในระดับสูง 3.43–4.23
 ตัวแปรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 2.62–3.42 ตัวแปรอยู่ในระดับปานกลาง 1.81–2.61 ตัวแปรอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า และ 1.00–1.80 ตัวแปรอยู่ในระดับต่ า 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(stepwise multiple regression analysis) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E Beta t P 
ต้นทุนทางจิตวิทยา .912 .039 .775 23.236 .000 
ความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไป
ขัดขวางการท างาน 

.330 .060 .213 5.464 .000 

การรับรู้สุขภาพ .165 .040 .142 4.113 .000 
ความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวาง
ชีวิตครอบครัว 

-.183 .068 -.106 -2.707 .007 

ค่าคงที่ (a) -8.235 3.924  -2.098 .037 
R = .847 R2 = .718 Radj

2  =  .714 F =  191.638 Sig =  .000 

 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การรับรู้
สุขภาพสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทาง
ใจได้ร้อยละ 71.4 (Radj

2 = .714) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .847 สามารถเขียน
สมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานดังนี้ 
 ความผาสุกทางใจ = .775 (ต้นทุนทางจิตวิทยา) + .213 (ความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัว
เข้าไปขัดขวางการท างาน) + .142 (การรับรู้สุขภาพ) - .106 (ความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไป
ขัดขวางชีวิตครอบครัว) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้นทุนทางจิตวิทยา  ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว การ
รับรู้สุขภาพสามารถร่วมกันท านายความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผาสุกทางใจ เนื่องจากพนักงานที่มีการรับรู้
ความสามารถในตนเอง มีความหวัง มองโลกแง่ดี และมีการฟ้ืนคืนกลับจะช่วยลดระดับความเครียดและ
ท าให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกกับตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Avey et al. (2009 อ้าง
โดย Malekitabar et al., 2017) ที่พบว่าต้นทุนทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดและ
ความเหนื่อยล้าในการท างาน อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมความผาสุกทางใจ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มารยาท โยทองยศ และ วิธัญญา วัณโณ (2558) ที่พบว่าการ
มองโลกในแง่ดีกับความสุขมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อบุคคลมองโลกในแง่ดีแล้วก็จะน าไปสู่ความสุขที่เกิด
ขึ้นกับบุคคล เพราะการมองโลกในแง่ดีท าให้บุคคลคาดหวังว่าจะมีผลลัพธ์ในเชิงบวก และความสุขยังเป็น
ตัวแปรที่ใช้อธิบายสุขภาวะหรือความผาสุกของบุคคลได้ดีที่สุดด้วย  
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ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว ด้านชีวิตครอบครัวเข้าไปขัดขวางการท างานมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผาสุกทางใจ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีสถานภาพสมรสและมีบุตรร้อยละ 35 พนักงานจึงต้องท างานพร้อมกับดูแลครอบครัวไปด้วย จึง
เป็นสาเหตุให้พนักงานที่เป็นเพศหญิงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างานเพ่ือน าค่าจ้างไปจุนเจือครอบครัว รู้สึกว่า
ตนเองมีประโยชน์และเป็นที่พ่ึงให้กับครอบครัวได้ ส่งผลให้พนักงานมีความผาสุกทางใจ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ Pal (2016) ที่พบว่าพนักงานเพศหญิงที่ต้องท างานไปด้วยและเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรจะมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผาสุกทางใจ เนื่องจากพนักงานมีรายได้เพ่ือใช้ดูแลครอบครัว ท าให้พนักงานมีความ
ผาสุกทางใจสูงขึ้น  

ความขัดแย้งระหว่างงานและชีวิตครอบครัว ด้านการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัวมี
อิทธิพลเชิงลบต่อความผาสุกทางใจ เนื่องจากลักษณะงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์มีการท างาน
ล่วงเวลา ท าให้ต้องน าเวลาการท างานไปรบกวนเวลาการใช้ชีวิตครอบครัว ท าให้มีเวลาในการพักผ่อน
ลดลง เกิดความเครียดในการท างาน ส่งผลให้ความผาสุกทางใจลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมกาญ
จน สมภพกุลเวช (2553) ที่พบว่า ความขัดแยงจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวท าใหบุคคลมีเวลากับ
ครอบครัวลดลง และเมื่อบุคคลน าความเครียดจากการท างานกลับไปยังชีวิตครอบครัวจะท าใหรูสึก
เหนื่อยลาและตึงเครียด สงผลใหความผาสุกทางใจลดลง 

การรับรู้สุขภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผาสุกทางใจ เนื่องจากหากพนักงานมีการรับรู้สุขภาพ 
จะเป็นการลดความกังวลที่เกิดจากการประเมินร่างกายและจิตใจของตน ท าให้พนักงานมีทัศนคติในเชิง
บวกกับตนเองและมีก าลังใจในการท าสิ่งต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ Rosenstock  (1974 อ้างใน 
ยุพา  ทองสุข 2559) ที่พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพก่อให้เกิดความผาสุกทางใจ เป็นสิ่งที่ท าให้รู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถในการควบคุมจัดการสิ่งแวดล้อม และรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้
ตนเองรู้สึกมีความผาสุกทางใจดีขึ้น 

 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนทางจิตวิทยาและความผาสุก
ทางใจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไปขัดขวางการท างานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า มีความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัวและการรับรู้สุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว การรับรู้สุขภาพสามารถร่วมกันท านายความผาสุกทางใจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ได้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางใจได้ร้อยละ 71.4 ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ความผาสุกทางใจได้ดีที่สุด คือ ต้นทุนทางจิตวิทยา ความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไป
ขัดขวางการท างาน การรับรู้สุขภาพ และความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัว 
ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้มีดังนี ้
 1. ธนาคารควรส่งเสริมให้พนักงานมีต้นทุนทางจิตวิทยาที่สูงขึ้น โดยองค์การสามารถน าแบบวัด
ต้นทุนทางจิตวิทยามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการคัดเลือกพนักงานเพ่ือให้ได้พนักงานที่มีคุณลักษณะ
ทางบวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมี
ต้นทุนทางจิตวิทยา เพราะต้นทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรที่สามารถพัฒนาได้ 
 2. ธนาคารควรมีการจัดการให้พนักงานมีระดับความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไป
ขัดขวางการท างานอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดสรรงานอย่างเหมาะสมให้กับพนักงาน และให้ความ
ช่วยเหลือแก่พนักงานในการดูแลครอบครัวอย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มีสวัสดิการเงินค่าเล่าเรียนบุตร เป็น
ต้น 
 3. ธนาคารควรมีการจัดการให้พนักงานมีระดับความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวาง
ชีวิตครอบครัวที่ลดลง โดยให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเพ่ือลดปัญหาระหว่างการท างานกับการดูแล
ครอบครัว เช่น จัดเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น ให้อิสระหลังเลิกงานอย่างเต็มที่ และมีการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการท างานและการจัดสรรเวลาในการท างาน  
 4. ธนาคารควรส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีการรับรู้สุขภาพสูงขึ้น โดยกระตุ้นให้พนักงาน
สนใจสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การออกก าลังกายประจ าสัปดาห์ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี ้ 
 1. อาจมีการศึกษาตัวแปรอิสระตัวอ่ืนที่สามารถพยากรณ์ความผาสุกทางใจได้ เช่น วัฒนธรรม
องค์การ ความไว้วางใจในองค์การ เป็นต้น เพ่ือน าตัวแปรเหล่านี้มาใช้ในการพยากรณ์ความผาสุกทางใจ 
ซึ่งจะท าให้เห็นแนวทางในการส่งเสริมความผาสุกทางใจให้กับพนักงานที่หลากหลาย 
 2. อาจมีการศึกษากับกลุ่มประชากรขององค์การอ่ืนที่มีลักษณะธุรกิจ หรือบริบทที่แตกต่ างกัน 
เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษำควำมหมำย ปัจจัยเงื อนไข ผลของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ
กำรท่ำงำน และแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำน กำรวิจัยนี้ใช้วิธีกำรด่ำเนินกำร
วิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส่ำคัญ คือ ข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร จ่ำนวน 12 ท่ำน  ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบลูกโซ่หรือแบบก้อนหิมะ (Chain/snowball 
sampling)  และน่ำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์และสังเครำะห์โดยใช้วิธีกำรจ่ำแนกประเภทข้อมูล 
(Typological analysis) ผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนครให้ควำมหมำยของควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที แบ่งชัดเจน และ
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที กลมกลืน   ปัจจัยเงื อนไขที ส่งผลต่อควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำร
ท่ำงำน แบ่งได้ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยเงื อนไขที สนับสนุน ได้แก่ สภำพแวดล้อมในกำรท่ำงำน กำรจัดสรร
และแบ่งเวลำ ควำมรักในอำชีพ และ กำรสนับสนุนจำกครอบครัว และ 2) ปัจจัยเงื อนไขที เป็นอุปสรรค ได้แก่ 
ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบตำมภำระหน้ำที  ควำมรับผิดชอบที มีต่อครอบครัว ควำมคำดหวั งและ
มำตรฐำนในกำรท่ำงำน สุขภำพร่ำงกำย และ สถำนะทำงกำรเงิน ส่วนผลควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำร
ท่ำงำน แบ่งได้ 2 ด้ำน คือ ด้ำนมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน และด้ำนขำดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิต
และกำรท่ำงำน  และแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนได้  3 แนวทำงส่ำคัญ คือ 1) 
งบประมำณและแหล่งเงินทุน 2) ผู้เชี ยวชำญเพื อกำรสนับสนุนภำรกิจของข้ำรำชกำรครู และ 3) กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ค าส าคัญ  ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน, ข้ำรำชกำรครู, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

                                                           
1 นักศึกษำปริญญำเอก สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร ภำควิชำมนุษยศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
2 รองศำสตรำจำรย ์ประจำ่ภำควิชำมนุษยศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
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Abstract34 
 The purpose of this research was to “A Work Life Balance of the Government 

Teachers at the Public Schools in Bangkok” were studied the meaning, condition factors 
that affected and the results of work life balance, and the solutions to developing a 
balance between life and work. This research used qualitative research methodology 
such as the interview method with snowball sampling technique from 12 key informant’s 
persons. The technique to analysis used for this study was a typological analysis method. 
The results of this study are as follows: 1.The Government Teachers at the Public 
Schools in Bangkok have taken the meaning of work life balance in 2 ways which are: 1) 
the balance between life and work is clearly divided, and, in the contrary hand, 2) the 
balance between life and work is a harmonious; 2.Condition factors affected to work life 
balance are the supported condition factors - surrounding of the workplace, times 
management, passion in work and the family supporting, and obstacle condition factors - 
task and duty, family responsibility, expectations and standards of work, health and 
money status; 3.The results of work life balance have taken in 2 dimensions are full of 
the balance between life and work and lack of the balance between life and work; 4. 
There are 3 approaches to develop a balance between life and work - budget and 
funding, the experts or specialist for supporting the mission of the government teachers 
at the public schools in Bangkok and information technology usage. 
 
Keywords Work life balance, Government teachers, Public Schools in  Bangkok 
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บทน า 
กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำที มีคุณภำพ กำรจัดท่ำหลักสูตรรวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ครบวงจร

และเท่ำเทียม โดยเฉพำะอย่ำงยิ งกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูซึ งถือเป็นหัวใจของกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
ประเทศ (ส่ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2557: ix-xi) ทั้งกำรผลิตครูให้มีสมรรถนะสูงตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมของครู เพื อให้สำมำรถถ่ำยทอดกระบวนกำรเรียนรู้ไปสู่เด็กและเยำวชนรุ่นใหม่
ให้รู้เท่ำทันต่อกำรเปลี ยนแปลงในมิติต่ำง ๆ (ส่ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ, 2559 : 5) ข้ำรำชกำรครูเป็น
วิชำชีพหนึ งที มีควำมส่ำคัญเป็นอย่ำงยิ งต่อกำรเกื้อหนุนให้กำรศึกษำบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยและเป้ำหมำยได้ 
ด้วยมีหน้ำที ในกำรฝึกฝนสั งสอน อบรม ดูแล ขัดเกลำ ให้บุคคลเป็นคนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีวิชำควำมรู้
สำมำรถให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เป็นพลเมืองที ดี และสำมำรถช่วยพัฒนำประเทศชำติให้
เจริญก้ำวหน้ำต่อไป (เรวัติ สินอยู่,2558 : 3) 

กำรเปลี ยนแปลงของโลกปัจจุบันทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมท่ำให้มนุษย์วัยท่ำงำนทุกสำขำอำชีพ
ต้องท่ำงำนหนักมำกขึ้นรวมถึงข้ำรำชกำรครู เช่น เกิดภำวะเหน็ดเหนื อย เกิดควำมเครียดสะสม เกิดควำมไม่
พึงพอใจในชีวิตและงำน อำจลำออกจำกวิชำชีพหรือแสวงหำทำงเลือกที ดีกว่ำ ดังนั้นจึงจ่ำเป็นที จะต้องมีกำร
จัดกำรให้ข้ำรำชกำรครูมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำน (Work Life Balance) (ภำณุภำคย์ พงศ์
อติชำต, 2548 อ้ำงใน ขนิญร์นัสท์ อินทุลักษณ์ และ อำรีย์วรรณ อ่วมตำนี, 2557: 383) โดยควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำน คือ “กำรบริหำรเวลำในกำรด่ำเนินชีวิตและกำรท่ำงำนให้มีสัดส่วนที เหมำะสม
และมุ่งเน้นให้ประสบควำมส่ำเร็จตำมที ต้องกำร ท่ำให้ได้รับกำรยอมรับและถือเป็นบรรทัดฐำนที เป็น
ประโยชน์ร่วมกันทั้งบุคคล องค์กร และสังคม น่ำมำซึ งควำมสุข ควำมส่ำเร็จที ยั งยืนและสมบูรณ์ต่อไป” 
(กนกวรรณ ศรีวิรัตน์, 2559: 1)  
 จำกเหตุผลดังกล่ำว คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที จะศึกษำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน
ของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร โดยผลที ได้จะมีส่วนช่วยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที เกี ยวข้องกับควำมหมำย 
ปัจจัยเงื อนไข และผลของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนมีควำมชัดเจนมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ ง
ภำยใต้บริบทของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและวำงแผนกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคคลที เกี ยวข้อง เพื อเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำร
ท่ำงำนของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนครต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื อศึกษำควำมหมำย ปัจจัยเงื อนไข ผลของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำน และแนวทำง
ในกำรพัฒนำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 
 
วิธีการ 
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 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้
เครื องมือในกำรศึกษำวิจัยเป็นกำรสัมภำษณ์ (Interview) แบบกึ งโครงสร้ำง (Semi-structure) และใช้เทป
บันทึกขณะสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีกำรจ่ำแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) 
 กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้ให้ข้อมูลส่ำคัญ (Key Information) โดยใช้วิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบลูกโซ่หรือแบบก้อนหิมะ (Chain/snowball sampling) โดยเริ มจำกบุคคลที เป็นข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร และได้มีกำรแนะน่ำครูท่ำนอื น ๆ ต่อไป โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 12 ท่ำน 
 
ผลการวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื อศึกษำควำมหมำย ปัจจัยเงื อนไขทั้งที เป็นสิ งสนับสนุนและสิ งที 
เป็นอุปสรรค ผลที เกิดขึ้นจำกควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน รวมทั้งเสนอแนวทำงกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนให้เกิดขึ้นกับครูซึ งแบ่งได้ 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ควำมหมำยของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน  
 จำกกำรวิจัยพบว่ำควำมหมำยของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนสำมำรถจ่ำแนกออกได้
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที แบ่งชัดเจน โดยหมำยถึงกำรจัดระบบ
ควำมคิด กำรจัดสรรเวลำ และกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบำทในกำรท่ำงำนและชีวิตส่วนตัว กล่ำวคือ 
เมื อถงึบทบำทและช่วงเวลำในงำนก็จะทุ่มเทปฏิบัติงำนตำมหน้ำที ของตนอย่ำงเต็มที  และเมื ออยู่ในนอกเวลำ
งำนก็สำมำรถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่ำงเหมำะสมและเต็มที เช่นเดียวกัน ส่งผลให้เ กิดประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและควำมสุขในกำรด่ำเนินชีวิต ในขณะที ควำมหมำยอีกลักษณะหนึ งจะมุ่งเน้น 2) ควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที กลมกลืน โดยหมำยถึงกำรจัดระบบควำมคิด กำรจัดสรรเวลำ และกำร
ปฏิบัติงำนที ต้องท่ำให้ทั้งกำรท่ำงำนและชีวิตส่วนตัวสำมำรถด่ำเนินไปร่วมกันได้ 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยเงื อนไขที ส่งผลต่อควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนนั้น สำมำรถแบ่งได้ 2 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยเงื อนไขที สนับสนุน และ 2) ปัจจัยเงื อนไขที เป็นอุปสรรค รำยละเอียดดังนี้ 

2.1 ปัจจัยเงื อนไขสนับสนุนที ส่งผลต่อควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนของ
ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร แบ่งเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 

2.1.1 สภำพแวดล้อมในกำรท่ำงำน ประกอบไปด้วย 1) เพื อนร่วมงำน โดยเพื อนร่วมงำนที ดี
จะต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพระหว่ำงเพื อนร่วมงำนด้วยกันเพื อไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง ท่ำให้
สำมำรถปฏิบัติงำนในโรงเรียนได้อย่ำงสบำยใจ สัมพันธภำพที ดียังท่ำให้ครูรู้สึกผ่อนคลำยเมื อได้สนทนำกัน 
รวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที ท่ำให้ครูช่วยเหลือและให้ค่ำปรึกษำแนะน่ำซึ งกันและกันทั้งในด้ำนกำรท่ำงำนและ
ในชีวิตส่วนตัว 2) กำรสนับสนุนจำกหัวหน้ำงำน ซึ งหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรที ส่งเสริมให้มี
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหัวหน้ำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ และแสดงออกถึงน้่ำใจไมตรี ให้ก่ำลังใจและค่ำปรึกษำ
เมื อประสบปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 3) กำรสนับสนุนจำกองค์กำร โดยองค์กำรควรมีนโยบำยส่ำหรับสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำในงำนอย่ำงกำรให้ทุนศึกษำต่อ รวมถึงจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ เช่น วัสดุ
อุปกรณ ์หรืองบประมำณ ให้เพียงพอต่อควำมจ่ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
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2.1.2 กำรจัดสรรและแบ่งเวลำ แบ่งเป็น 2 รูปแบบย่อย คือ 1) กำรจัดสรรและแบ่งเวลำใน
ชีวิตกำรปฏิบัติงำน โดยครูจะพยำยำมปฏิบัติหน้ำที ของตนให้เสร็จสิ้นภำยในเวลำงำน รวมถึงจัดล่ำดับ
ควำมส่ำคัญและควำมเร่งด่วนของงำน และ 2) กำรจัดสรรและแบ่งเวลำในชีวิตส่วนตัว ซึ งมี 2 เป้ำหมำย คือ 
เพื อผ่อนคลำยตนเอง และเพื อปฏิบัติในบทบำทอื นนอกเหนือจำกกำรท่ำหน้ำที ครู 

2.1.3 ควำมรักในอำชีพ ควำมมุ่งมั นทุ่มเท และมีแรงปรำรถนำ (Passion) ครูจ่ำนวนหนึ ง
ที มใีจรักในวิชำชีพและมุ่งมั นทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนที ตนได้รับมอบหมำยนั้นจะยังคงมีควำมสุขในด้ำนชีวิต
กำรท่ำงำนอยู่ แม้ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนนั้นจะเกิดปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ ก็ตำม 

2.1.4 กำรสนับสนุนจำกครอบครัว หำกสมำชิกในครอบครัวรับรู้และเข้ำใจภำระหน้ำที ใน
กำรเป็นครู อำจสนับสนุนครูโดยแบ่งเบำภำระอื น ๆ ในด้ำนชีวิตส่วนตัวของครูด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น รับฟัง
และให้ก่ำลังใจ ช่วยเหลืองำนบ้ำน รับส่งและดูแลบุตรหลำน ช่วยค่ำใช้จ่ำยในกำรด่ำรงชีพ เป็นต้น 

2.2 ปัจจัยเงื อนไขที เป็นอุปสรรคที ส่งผลต่อสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนของ
ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร มีทั้งหมด 5 ด้ำน ดังนี้ 

2.1 ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบตำมภำระหน้ำที  ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะของ
ผู้เรียน เนื องจำกผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ สนใจ เรียนรู้ และเข้ำใจเนื้อหำได้แตกต่ำงกัน เช่น นักเรียน
บำงส่วนเป็นเด็กพิเศษ (Autistics) ส่งผลให้ครูต้องออกแบบกำรเรียนกำรสอนที ค่ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ผู้เรียนนี้ด้วย หรือกำรที นักเรียนใช้สมำร์ตโฟนในห้องเรียนท่ำให้รับผิดชอบและสนใจเรียนน้อยลง และ 2) 
ควำมรับผิดชอบตำมภำระหน้ำที ของครูที เพิ มข้ึน ในบำงโอกำส ครูจะได้รับมอบหมำยและต่ำแหน่งต่ำง ๆ 
ภำยในโรงเรียนเพิ มเติมนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติหน้ำที ครู เช่น ด่ำรงต่ำแหน่งเป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระ กำรจัด
โครงกำรตำมวำระโอกำสต่ำง ๆ ท่ำให้เวลำบำงส่วนหมดไปกับกำรท่ำหน้ำที ดังกล่ำวมำกขึ้น ขณะเดียวกันก็มี
เวลำจัดกำรกับภำระหน้ำที ครูที ลดลง 

2.2 ควำมรับผิดชอบที มีต่อครอบครัว ในบำงช่วงเวลำนั้นปัญหำชีวิตส่วนตัวของครูทั้งในเกิด
จำกบุคคลภำยในครอบครัวและเครือญำติของตนอำจท่ำให้ครูต้องมุ่งใส่ใจกำรจัดกำรปัญหำดังกล่ำวให้บรรเทำ
หรือหมดไป แต่กำรใส่ใจในครอบครัวดังกล่ำวอำจน่ำมำซึ งควำมสำมำรถในกำรใส่ใจในกำรท่ำงำนที ลดลง อันจะ
เป็นอุปสรรคของกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนได้ 

2.3 ควำมคำดหวังและมำตรฐำนในกำรท่ำงำน โดยกำรตั้งเป้ำหมำยและควำมคำดหวังที สูงจะ
ท่ำให้ควำมวิตกกังวลในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ งเมื อผลกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมที ตั้งใจไว้ก็จะรู้สึก
ผิดหวัง เศร้ำ หรือโกรธได้ น่ำไปสู่ผลกระทบในควำมสัมพันธ์ต่อผู้อื นทั้งในที ท่ำงำนและในครอบครัว เช่น กำร
แสดงอำรมณ์ฉุนเฉียวและพฤติกรรมที ก้ำวร้ำวต่อบุคคลรอบข้ำง 

2.4 สุขภำพร่ำงกำย เมื อครูเกิดภำวะเจ็บป่วยย่อมส่งผลให้ร่ำงกำยเกิดควำมเหนื อยล้ำหรือ
ต้องสูญเสียเวลำและเงินไปกับกำรรักษำพักฟ้ืน ตลอดจนปรับสภำพร่ำงกำยให้เข้ำกับสิ งแวดล้อม ท่ำให้ท่ำงำน
ได้ไม่เต็มควำมสำมำรถ 
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2.5 สถำนะทำงกำรเงิน เมื อเงินไม่เพียงพอท่ำให้ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ
ก่อให้เกิดภำวะหนี้สิ้น และควำมเครียดตำมมำ ส่งผลต่อสภำพจิตใจและสมำธิในกำรปฏิบัติงำนท่ำให้ไม่มี
ควำมสุขในกำรท่ำงำน 

ส่วนที่ 3 ผลของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร แบ่งเป็น 
2 กรณี คือ 1) กำรมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน เมื อครูมีกำรจัดระบบควำมคิด กำรจัดสรรเวลำ 
ก็จะท่ำให้สำมำรถบริหำรและจัดกำรเวลำได้ และด่ำเนินชีวิตตำมเป้ำหมำยที วำงแผนไว้ ก่อให้เกิดควำมพอใจ
ในควำมสมดุลของตนเอง 2) กำรขำดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน หำกครูมีกำรแบ่งเวลำงำนกับ
ชีวิตส่วนตัวของตนนั้นไม่ดีก็จะท่ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิต เช่น เกิดควำมสับสนในกำรใช้ชีวิตของ
ตนเอง ต้องน่ำงำนไปท่ำที บ้ำนจนมีเวลำให้ครอบครัวน้อยลง 

ส่วนที่ 4 แนวทำงในกำรพัฒนำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร องค์กำรสำมำรถสนับสนุนและพัฒนำครูได้ทั้งหมด 3 แนวทำง 1) งบประมำณและแหล่ง
เงินทุน ทำงโรงเรียนสำมำรถส่งเสริมให้ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเองที สูงขึ้นได้โดยจัดกำรงบประมำณ
และแหล่งเงินทุนเพื อเพิ มควำมสมดุลทั้งในชีวิตส่วนตัวและกำรท่ำงำน เป็นต้นว่ำ สร้ำงควำมมั นคงทำงกำรเงิน
ของครูด้วยกำรจัดสวัสดิกำรที จ่ำเป็นต่อกำรด่ำรงชีพขั้นพ้ืนฐำน จัดงบประมำณและแหล่งเงินทุนที เกี ยวข้องกับ
กำรท่ำงำน ออกแบบกำรเบิกหรือกำรอนุมัติงบประมำณส่ำหรับกำรจัดซื้ออุปกรณ์รวมถึงกำรด่ำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ ภำยในระยะเวลำและจ่ำนวนเงินที เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ท่ำให้ครูสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงรำบรื นโดยที ไม่กระทบต่อภำระหน้ำที อื น ๆ และกำรเงินของตนเอง 2) จัดหำผู้เชี ยวชำญเพื อสนับสนุน
ภำรกิจของครู อำจเป็นได้ทั้งผู้ให้ค่ำปรึกษำที มำสนับสนุนงำนของครูเป็นกำรเฉพำะ และเป็นผู้เชี ยวชำญด้ำน
กำรวิจัยซึ งเป็นภำรกิจหนึ งของครูทุกคน และ 3) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หำกองค์กำรจัดหำเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมนั้นจะท่ำให้ครูสำมำรถออกแบบและเลือกใช้สื อกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำย 
ทันสมัย และสอดคล้องกับคุณลักษณะต่ำง ๆ ของผู้เรียน เช่น มีไมค์โครโฟน ล่ำโพง โทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภำพในห้องเรียน เป็นต้น กำรมีอุปกรณ์ที พร้อมจำกตัวอย่ำงในข้ำงต้นจะเปิดโอกำสให้ครูสำมำรถ
ปรับเปลี ยนแนวทำงกำรสอน น่ำมำซึ งกำรเรียนกำรสอนที มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ งขึ้น 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ควำมหมำยของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน พบว่ำควำมหมำยมี 2 ลักษณะ คือ 1) 
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนแบ่งชัดเจน คือ เป็นกำรจัดระบบควำมคิด กำรจัดสรรเวลำ และกำร
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบำทในกำรท่ำงำนและชีวิตส่วนตัว จำกควำมหมำยดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำม
สอดคล้องกับควำมหมำยควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนตำมแนวคิดของ Abendroth and den Dulk 
(2011: 236) ที กล่ำวว่ำ ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนว่ำ เป็นกำรประสำนเชื อมโยง (Interface) 
ระหว่ำงชีวิตในส่วนต่ำง ๆ ที แตกต่ำงกันให้เข้ำกันได้ดี (Harmonious) สำมำรถจัดกำรแบ่งแยกมิให้ประเด็นใน
ชีวิตส่วนตัวขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติของตนได้ ส่วนควำมหมำยที พบในอีกลักษณะ คือ 2) ควำม
สมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที กลมกลืน คือ กำรจัดระบบควำมคิด กำรจัดสรรเวลำ และกำรปฏิบัตินั้น ทั้ง
กำรท่ำงำนและชีวิตส่วนตัวสำมำรถด่ำเนินไปร่วมกันได้อย่ำงกลมกลืนนั้น สอดคล้องตำมแนวคิดของ 
Warhurst, Eikhof, and Haunschild (2008: 54 cited in Ollier-Malaterre, 2010: 634) ที ได้ให้ควำมหมำย
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ของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนว่ำ เป็นกำรค้นหำและสร้ำงควำมคล้ำยคลึง (Analogy) ระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนและชีวิตส่วนตัวซึ งดูเหมือนว่ำจะต่ำงกันและขัดแย้งกัน 

2. ปัจจัยเงื อนไขที ส่งผลต่อควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร แบ่งปัจจัยเงื อนไขเป็น 2 ปัจจัย คือ 

2.1 ปัจจัยเงื อนไขที สนับสนุน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท่ำงำน ได้แก่ เพื อน
ร่วมงำน สภำพแวดล้อมด้ำนกำรสนับสนุนจำกหัวหน้ำงำน และกำรสนับสนุนจำกองค์กำรกล่ำวคือ กำรที 
ได้รับควำมเข้ำใจ ควำมเห็นอกเห็นใจ และกำรให้ควำมช่วยเหลือจำกเพื อนร่วมงำน กำรดูแล เอำใจใส่จำก
หัวหน้ำงำน ตลอดจนกำรสนับสนุนในด้ำนทรัพยำกรในกำรท่ำงำน กำรส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในงำน 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ น้่ำทิพย์ แซ่เฮ้ง (2557) พบว่ำ ปัจจัยภำวะผู้น่ำมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับควำม
ผูกพันต่อองค์กำร และด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท่ำงำนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับควำมผูกพันต่อองค์กำร 2) 
กำรจัดสรรและแบ่งเวลำ กำรแบ่งเวลำในกำรท่ำงำนและเวลำส่วนตัว ด้วยภำระงำนที ค่อนข้ำงมำกมีงำน
บำงส่วนที ต้องรับผิดชอบร่วมกัน จึงใช้เวลำส่วนตัวบำงส่วนให้กับกำรท่ำงำนเพิ มเติมเพื อใช้เวลำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรท่ำงำนเอกสำรแทนที จะขับรถกลับบ้ำนในช่วงเวลำเลิกงำนเพื อ
หลีกเลี ยงปัญหำกำรจรำจรที ติดขัด ส่วนกำรจัดสรรเวลำส่วนตัวมีกำรแบ่งเวลำเพื อให้เวลำกับตนเองในกำรท่ำ
กิจกรรม เช่น กำรท่องเที ยว ออกก่ำลังกำย เป็นต้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นิศำชล โทแก้ว (2556) พบว่ำ 
สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรท่ำงำน และด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพควำมเป็นอยู่ที 
ดีมีควำมสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม ในด้ำนกำรส่งงำนตรงตำมก่ำหนด 3) 
ควำมรักในอำชีพ ควำมมุ่งมั นทุ่มเท และมีแรงปรำรถนำ ว่ำจะสร้ำงให้ครูเกิดควำมสุขในงำน ไม่ว่ำจะเกิด
ปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ ในงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (2555:26) ที พบว่ำ 
ควำมสุขนั้นเกิดจำกใจรักในวิชำชีพ 4) กำรสนับสนุน กำรให้ก่ำลังใจ และควำมช่วยเหลือจำกครอบครัวนั้น
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุวิมล บัวผัน (2554) ที พบว่ำ ปัจจัยในกำรท่ำงำนและปัจจัยชีวิต มีควำมสัมพันธ์
กับควำมสมดุลชีวิตกับกำรท่ำงำน ซึ งควำมเห็นส่ำคัญของบุคลำกรเห็นว่ำ กำรแบ่งเวลำระหว่ำงงำนและ
ครอบครัวจะเป็นแนวทำงหนึ งที ส่งเสริมให้ไม่เกิดปัญหำควำมไม่สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนได้ 

2.2 ปัจจัยเงื อนไขที เป็นอุปสรรค ได้แก่ 1) ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบตำมภำระหน้ำที  
เนื องจำกคุณลักษณะต่ำง ๆ ของผู้เรียนมีผลให้มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ เรียนรู้ และเข้ำใจเนื้อหำได้แตกต่ำง
กัน และ 2) ควำมรับผิดชอบตำมภำระหน้ำที ของครูที เพิ มขึ้นตำมแต่ที ได้รับมอบหมำย ท่ำให้มีเวลำจัดกำรกับ
ภำระหน้ำที ครูลดลง ประเด็นนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กนกวรรณ ศรีวิรัตน์ (2559) ที พบว่ำ องค์ประกอบ
ของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนที มีผลกระทบต่อประสิทธิผลกำรท่ำวิจัยซึ งเป็นภำระงำนหนึ งของ
อำจำรย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศำสตร์ โดยภำระงำนที หนักเกินไปส่งผลให้ชีวิตโดยเฉพำะในด้ำนกำรท่ำงำนนั้น
ขำดควำมสมดุล 2) ควำมรับผิดชอบที มีต่อครอบครัว ซึ งภำระดังกล่ำวอำจส่งผลให้ครูต้องใส่ใจในครอบครัว
มำกขึ้น และอำจน่ำมำซึ งกำรใส่ใจในกำรท่ำงำนที ลดลงได้นั้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กนกวรรณ ศรีวิรัตน์ 
(2559) ที พบว่ำ องค์ประกอบของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนที มีผลต่อประสิทธิผลกำรท่ำวิจัยของ
อำจำรย์ใหม่ในคณะวิศวกรรมศำสตร์ ส่วนหนึ งนั้นเกิดจำกที ต้องใช้เวลำไปกับภำระกำรเลี้ยงดูสมำชิกใน
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ครอบครัว และ 3) สถำนะทำงกำรเงิน กำรไม่พร้อมหรือขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ท่ำให้ครูบำงส่วนต้องไป
กู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ ก่อให้เกิดควำมเครียดจำกภำระหนี้สินดังกล่ำว ส่งผลต่อสภำพจิตใจและ
สมำธิในกำรปฏิบัติงำนท่ำให้ไม่มีควำมสุขในกำรท่ำงำนอันจะเป็นอุปสรรคที น่ำไปสู่ควำมไม่สมดุลระหว่ำงชีวิต
และกำรท่ำงำน ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กนกวรรณ ศรีวิรัตน์ (2559) ที พบว่ำ องค์ประกอบของ
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนที มีผลต่อประสิทธิผลกำรท่ำวิจัยของอำจำรย์ใหม่ ในคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ที ไม่สมดุลนั้น ส่วนหนึ งมีสำเหตุจำกกำรขำดค่ำตอบแทนนักวิจัยและกำรขำดแหล่งทุน
ส่ำหรับกำรท่ำวิจัย 
 3. ผลของควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร แบ่งเป็น 2 
กรณี คือ 1) กำรมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน กล่ำวคือ หำกมีกำรจัดสรรเวลำจะท่ำให้บริหำร
และจัดกำรเวลำได้ ส่งผลให้มีกำรด่ำเนินชีวิตเป็นไปตำมเป้ำหมำยที วำงไว้ เกิดควำมพอใจในควำมสมดุลของ
ตน ผลดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Saltzstein (2001, อ้ำงอิงใน ลภัสรดำ แก้วปัญญำ, 2556: 21) ที 
พบว่ำ ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนจะท่ำให้พนักงำนมีควำมพึงพอใจในกำรท่ำงำนและมีควำมสุข
ในชีวิตกำรท่ำงำนเพิ มข้ึน และ 2) กำรขำดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน เมื อน่ำเรื องงำนกับชีวิต
ส่วนตัวมำรวมกันโดยที ไม่มีกำรแบ่งให้ชัดเจน ท่ำให้เกิดควำมสับสนในกำรใช้ชีวิตของตนเอง ไม่สำมำรถแยก
ว่ำเรื องใดเป็นเรื องส่วนตัวหรือเรื องใดเป็นเรื องงำน มีผลท่ำให้งำนที ปฏิบัตินั้นไม่มีประสิทธิภำพและส่งผลให้
เรื องส่วนตัวได้รับผลกระทบตำมไปด้วย ซึ งสอดคล้องกับที หทัยทิพย์ ลิ้วสงวนกุลธร (2555:26 - 27) ได้กล่ำว
ว่ำ กำรขำดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนท่ำให้ขวัญก่ำลังใจของพนักงำนลดลง ขำดแรงจูงใจในกำร
ท่ำงำน มีปัญหำด้ำนจิตใจของพนักงำน อำทิ ควำมเหนื อยล้ำและควำมเครียด ปัจจัยทำงบวกอย่ำงควำมพึง
พอใจในงำน ประสิทธิภำพกำรท่ำงำน และควำมสุขของพนักงำนลดน้อยลง เกิดปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลทั้งในองค์กำรและในครอบครัวที สูงขึ้น 

4. แนวทำงกำรสนับสนุนเพื อกำรพัฒนำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนของครู ดังนี้ 
1) งบประมำณและแหล่งเงินทุน โดยจัดสรรให้เป็นสวัสดิกำรเพื อสร้ำงควำมมั นคงทำงกำรเงินของครูให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม แนวทำงนี้สอดคล้องกับที  Deery (2008) กล่ำวไว้ว่ำ ควำมไม่ลงรอยหรือควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงชีวิตกำรท่ำงำนและชีวิตส่วนตัวสำมำรถลดได้ด้วยกำรสนับสนุนครู โดยงบประมำณและแหล่งเงินทุน
เป็นหนึ งในปัจจัยที ท่ำให้ครูพึงพอใจในงำน ไม่ขำดงำน และเกิดควำมผูกพันต่อองค์กำร และยังสอดคล้องกับ 
หทัยทิพย์ ลิ้มสงวนกุลธร (2555: ฉ) ที กล่ำวว่ำ กำรออกแบบระบบกำรเบิกหรือกำรอนุมัติงบประมำณเพื อ
สนับสนุนอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และทันต่อกำรท่ำงำนของครูนั้นจะลดภำระครูที ต้องส่ำรองจ่ำยด้วยตนเอง 
นอกจำกนี้ยังคงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Gravador and Teng-Calleja (2018) ที พบว่ำ กำรออกแบบระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้ไม่ต้องใช้ทรัพยำกรส่วนตัวและเอ้ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นจะส่งผล
ให้พนักงำนเกิดควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนได้อย่ำงมีนัยส่ำคัญ 2) ผู้เชี ยวชำญเพื อกำรสนับสนุน
ภำรกิจของครู โดยควรจัดหำผู้ให้ค่ำปรึกษำที มำสนับสนุนงำนทั้งแบบเฉพำะทำงตำมแต่ภำรกิจงำนและ
ผู้เชี ยวชำญด้ำนกำรวิจัยมำเป็นที ปรึกษำงำนวิจัยนั้น สอดคล้องกับที  ภำณุภำคย์ พงศ์อติชำติ (2549, อ้ำงอิงใน 
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ลภัสรดำ แก้วปัญญำ, 2555: 20) กล่ำวไว้ว่ำ องค์กำรควรพัฒนำระบบวิธีกำรท่ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เพื อให้บุคลำกำรท่ำงำนได้ง่ำยขึ้น ใช้เวลำน้อยลง กำรจัดหำผู้มำใช้ค่ำปรึกษำภำรกิจต่ำง ๆ ของครูจึงอำจเป็น
อีกหนึ งช่องทำงที มีส่วนช่วยให้ครูลดควำมกดดันจำกงำนที ไม่คุ้นเคยและเพิ มกำรรับรู้กำรควบคุมให้สูงยิ งขึ้น 
และ 3) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำงองค์กำรควรน่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื อเอ้ือ
ต่อขั้นตอนภำระงำนต่ำง ๆ ได้สะดวกยิ งขึ้น ทั้งยังลดค่ำใช้จ่ำยเพรำะไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ด้วยตนเองนั้น 
สอดคล้องกับที  McDonald, et al. (2005 อ้ำงอิงใน ลภัสรดำ แก้วปัญญำ, 2555: 18-19) กล่ำวว่ำ องค์กำร
สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมเพื อมีส่วนในกำรพัฒนำสมดุลของชีวิตและกำรท่ำงำน 
สรุป 

 จำกผลกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนครแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที แบ่งชัดเจน และ
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนที กลมกลืน ปัจจัยเงื อนไขที ส่งผลต่อควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและ
กำรท่ำงำน แบ่งได้ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยเงื อนไขที สนับสนุน ได้แก่ สภำพแวดล้อมในกำรท่ำงำน กำร
จัดสรรและแบ่งเวลำ ควำมรักในอำชีพ และ กำรสนับสนุนจำกครอบครัว และ 2) ปัจจัยเงื อนไขที เป็น
อุปสรรค ได้แก่ ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบตำมภำระหน้ำที  ควำมรับผิดชอบที มีต่อครอบครัว ควำม
คำดหวังและมำตรฐำนในกำรท่ำงำน สุขภำพร่ำงกำย และ สถำนะทำงกำรเงิน ผลควำมสมดุลระหว่ำงชีวิต
และกำรท่ำงำน แบ่งได้ 2 ด้ำน คือ ด้ำนมีควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน และด้ำนขำดควำม
สมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำน แนวทำงในกำรพัฒนำควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท่ำงำนได้ 3 
แนวทำงส่ำคัญ คือ 1) งบประมำณและแหล่งเงินทุน 2) ผู้เชี ยวชำญเพื อกำรสนับสนุนภำรกิจของ
ข้ำรำชกำรครู และ 3) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน่ำผลกำรวิจัยไปใช้ จำกผลกำรวิจัยสำมำรถน่ำไปประยุกต์ใช้เพื อกำรพัฒนำ
สมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท่ำงำนของข้ำรำชกำรครูสังกัดกรุงเทพมหำนคร ได้ดังนี้ 

1. ระดับบุคคล 1) พัฒนำควำมสำมำรถในกำรท่ำงำนโดยพัฒนำจิตใจให้สบำย รู้จักปล่อยวำงทำง
ควำมคิด มองโลกในแง่ดี และน่ำแนวคิด ค่ำแนะน่ำ รวมถึงประสบกำรณ์ที ได้รับจำกกำรท่ำงำนมำปรับใช้ให้
ท่ำงำนได้ดียิ งขึ้น 2) ควรปรับตัวให้เข้ำกับผู้อื นโดยไม่น่ำควำมขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ มำใส่ใจ และพูดคุย
อธิบำยต่อกันเพื อปรับควำมเข้ำใจ 3) ควรแบ่งเวลำงำนและเวลำส่วนตัวออกจำกกัน หรือหำกมีควำมจ่ำเป็นก็
ควรจัดสรรเวลำงำนและเวลำส่วนตัวให้มีควำมชัดเจน ผสำนกลมกลืนได้อย่ำงลงตัวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติงำนในที ท่ำงำนและกำรใช้ชีวิตส่วนตัวระหว่ำงอยู่กับครอบครัวหรือเวลำส่วนตัว 4) กำรสร้ำงควำม
มั นคงให้กับตัวเอง เช่น หำรำยได้เสริมจำกช่องทำงอื นให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้จ่ำย จัดท่ำบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยเพื อวิเครำะห์และลดรำยจ่ำยที ไม่จ่ำเป็น กำรน้อมน่ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด่ำเนินชีวิต เป็นต้น และ 5) ควรสร้ำงเสริมสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงเพื อนร่วมงำนเพื อกำรช่วยเหลือซึ งกัน
และกันทั้งในหน้ำที กำรงำนและเรื องส่วนตัว 
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2. ระดับองค์กำร 1) ควรจัดสรรงบประมำณและแหล่งเงินทุนภำยในโรงเรียนเพื อส่งเสริมให้ครูมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเองที สูงขึ้น 2) ควรจัดให้มีบุคลำกรที เป็นผู้เชี ยวชำญเฉพำะด้ำนในระดับที 
สำมำรถให้ค่ำแนะน่ำ เป็นต้นว่ำ ผู้เชี ยวชำญด้ำนกำรวัดและประเมินผล ผู้เชี ยวชำญด้ำนจัดท่ำโครงงำน 
นักวิชำกำรแนะแนว เป็นต้น อันจะน่ำมำซึ งประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของครู และ 3) ควรจัดให้มีกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื อกำรสนับสนุนและเอ้ือให้ภำระงำนต่ำง ๆ ของครูสำมำรถด่ำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื น 
โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวจะเป็นอีกหนึ งปัจจัยที ท่ำให้สำมำรถออกแบบและเลือกใช้สื อกำรเรียนกำรสอนได้
หลำกหลำย ทันสมัย และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน:  
บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ 
Relationship Between Ethical Leadership and Employee Job Performance:  
The Mediating Roles of Trust in Leader and Psychological Empowerment 

ชัยชนก ธีระแนว1 และ อิสระ บุญญะฤทธิ์2 
Chaichanok Teeranaew1 and Itsara Boonyarit2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับ  
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจเป็นตัว
แปรสื่อ กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งจ านวน 260 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม แบบวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ แบบวัดความไว้วางใจในผู้น า แบบวัดการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจทาง
จิตใจ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดระหว่าง .81 ถึง .95 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้วิเคราะห์ตัวแปรสื่อ  
ผลการวิจัยพบว่าความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อ
อย่างสมบูรณ์ในระหว่างความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
  
ค าส าคัญ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม, ผลการปฏิบัติงาน, ตัวแปรสื่อ, ความไว้วางใจในผู้น า,  
  การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to examine the relationship between ethical 
leadership and employee job performance through the mediating role of trust in leader 
and psychological empowerment. Data were collected from 260 state enterprise 
operational employees using a questionnaire consisting of the Ethical Leadership Scale, 
the In-role Performance Scale, the Trust in Leader Scale, the Empowering at Work Scale. 
Reliabilities of the scales were between .81 to .95. Data were analyzed by the mediation 
analysis. The results showed that trust in leader and psychological empowerment 
played as the fully mediating role between the relationship of ethical leadership and 
employee job performance. The results can be applied in practical implications for 
human resource development. 
 
Keywords ethical leadership, job performance, mediator, trust in leader,   
  psychological empowerment 
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บทน า 
การส่งเสริมให้ผู้น าในองค์การมีจริยธรรมในการท างาน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม  และ 

มีการบริหารงานอย่างยุติธรรมทั้งในด้านของความเท่าเทียม ความโปร่งใส ความถูกต้องตามค่านิยมของ
สังคม ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สะท้อนถึงการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน (Trevino, Brown, & Hartman, 
2003) วัฒนธรรมของคนไทยที่ให้ความส าคัญกับศีลธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการ
ท างานด้วย จึงจะเห็นได้ว่าองค์การราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยมีการส่งเสริมให้ผู้น ามีการบริหารงาน
ตามความถูกต้องตามหลักจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการท างานโดยการตั้งหน่วยงานศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้าน
จริยธรรมในระบบราชการของประเทศไทย (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, 2560) ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้น าเชิงจริยธรรมจึงมีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทขององค์การในประเทศไทยที่มีการส่งเสริม
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

Brown, Trevino, and Harrison (2005) เสนอว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นการกระท า 
พฤติกรรม และความประพฤติของผู้น า ทั้งในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารระบบสอง
ทาง การเสริมแรงหรือการให้รางวัล และการตัดสินใจที่มีความเหมาะสมตามบรรทัดฐานและกฎระเบียบ
ขององค์การและของสังคม บุคคลที่แสดงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสะท้อนได้จากการเป็นบุคคลที่มีศีลธรรม 
(Moral Person) และการเป็นผู้บริหารที่มีศีลธรรม (Moral Manager) ส่วน Gini (1997) มองภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมในมุมมองของการตัดสินใจของผู้น า การแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าของผู้น า และวิธีการ
ที่ผู้น าใช้ในการจูงใจผู้อ่ืนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานทางสังคม ส าหรับประเทศไทยมีการศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมโดยเสนอองค์ประกอบการวัดดังเช่นงานวิจัยของ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ และคณะ (2558) 
ได้จ าแนกองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการแสดง
การกระท าเชิงจริยธรรมของผู้น า และองค์ประกอบด้านการจัดการและสนับสนุนให้ผู้ตามแสดงการกระท า
เชิงจริยธรรม สามารถสะท้อนได้ผ่านพฤติกรรม 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การแสดงการกระท าเชิง
จริยธรรมของผู้น า ตัวอย่างพฤติกรรมเช่น รับฟังความคิดเห็นของผู้ตาม มีความยุติธรรมในการตัดสินใจ ใช้
หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และ (2) การสนับสนุนให้ผู้ตามแสดงการกระท าเชิงจริยธรรม 
ตัวอย่างพฤติกรรมเช่น การแสดงเป็นตัวอย่างที่ดี การจูงใจให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามหลักจริยธรรม 
การพูดคุยถึงประเด็นทางจริยธรรม เป็นต้น   

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและผลการปฏิบัติงาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ว่าเป็น

ระดับการรับรู้ของผู้ตามที่มีต่อผู้น าในการแสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม 
ตลอดจนมีการสนับสนุนผู้ตามให้เกิดพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคม โดยพฤติกรรมของผู้น าสามารถ
แบ่งออกเป็นสององค์ประกอบได้แก่ การแสดงการกระท าเชิงจริยธรรม และการสนับสนุนให้ผู้ตามแสดง
การกระท าเชิงจริยธรรม  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของผู้
ตามหรือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลกระท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยแสดงออกใน
รูปแบบพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งสนใจศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ (In-Role Performance) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการท างานของบุคคลตามความ
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คาดหวังขององค์การ โดยการแสดงพฤติกรรมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่องค์การก าหนด เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน 

พฤติกรรมผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถส่งผลต่อทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตาม (Yukl, 2006) ทั้งนี้ Liu, Kwan, Fu, and Mao (2013) เสนอว่าบุคคลที่แสดงภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมจะปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีในการท างาน สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) พนักงานใน
ทีมหรือผู้ตามมีแนวโน้มที่จะสังเกตและปฏิบัติตามพฤติกรรมการท างานที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจในการ
ท างาน และการแสดงความพยายามอย่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของตัวผู้น า 
ลักษณะที่แสดงตนเป็นแบบอย่างในการท างานดังกล่าวย่อมเป็นที่สังเกตและสามารถส่งเสริมแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของผู้ตามได้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ดังเช่นงานวิจัยของ Walumbwa et al. 
(2011) ที่พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ประเทศจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Bouckenooghe, Zafar, & Raja (2015) พบว่าภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานในแง่พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน โดย
มีบทบาทของการด าเนินงานสู่เป้าหมายเดียวกัน (Goal Congruence) และต้นทุนทางจิตวิทยา 
(Psychological Capital) เป็นตัวแปรสื่อ ส่วน Liu et al. (2013) พบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเป็นการสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของ   
ผู้ตาม 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความไว้วางใจในผู้น า และผลการปฏิบัติงาน 
ความไว้วางใจในผู้น าเป็นความคิดและความเชื่อของผู้ตามที่มีต่อผู้น า โดยให้ความเชื่อใจผู้น าใน

การแก้ไขปัญหาและคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่ผู้น าจะแสดงพฤติกรรมที่มีความส าคัญต่อผู้ตาม (Nyhan & 
Marlowe, 1997) การที่ผู้น าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ตามนั้น ผู้น าจะต้องแสดงความไว้วางใจของ
ตนเองที่มีต่อผู้ตามก่อน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การไม่กล่าวโทษผู้ตามใน
กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการท างาน มีการแสดงพฤติกรรมการดูแลควบคุมผู้ตามในลักษณะของภาวะ
ผู้น าการสนับสนุน (Bligh, 2017) งานวิจัยของ Akker, Heres, Lasthuizen, and Six (2009) ได้ศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ที่มีต่อความไว้วางใจในผู้น า โดยการเก็บข้อมูลนั้นเป็นการเก็บ
ของมูลทางออนไลน์จากพนักงานบริษัทนิตยสารธุรกิจแห่งหนึ่งจ านวนกว่า 500 คน พบว่าการรับรู้ภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในผู้น า นอกจากนี้ Engelbrecht, Heine, and 
Mahembe (2017) พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลและสามารถท านายความไว้วางใจในผู้น าได้ 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในผู้น า 
นอกจากนี้ความไว้วางใจในผู้น ายังมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบหลักฐานของความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น Dirks and Ferrin (2002) พบว่าความ
ไว้วางใจในผู้น ามีความสัมพันธ์เชิงท านายต่อผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่และ
พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท ส่วน Setiawan, Putrawan, Murni, and Ghozali (2016) พบอิทธิพล
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ทางตรงของความไว้วางใจที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน และพบว่าภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ
ปฏิบัติงานผ่านความไว้วางใจอีกด้วย 

สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจในผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ และผลการปฏิบัติงาน 
การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน โดยบุคคลเกิดการรับรู้

ความสามารถในตนเอง ซึ่งรวมไปถึงการมีอ านาจการตัดสินใจ และระดับที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่มีอิทธิพลต่องานที่ตนเองรับผิดชอบได้  Spreitzer (1995) เสนอ
องค์ประกอบของการรู้คิดของบุคคลออกเป็น 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ (1) การรับรู้ความหมายของงาน 
(Meaning) (2) การรู้สึกว่าตนมีสมรรถนะในการท างาน (Competence) (3) สามารถก ากับตนเอง (Self-
Determination) และ (4) รู้ถึงผลกระทบที่มีต่องานของตน (Impact) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ โดย Li, Wu, 
Johnson, and Wu (2011) ด าเนินการวิจัยในกลุ่มพนักงานบริษัทผลิตเสื้อผ้าจ านวน 241 ในประเทศจีน 
พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลเชิงบวกโดยตรงต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ  นอกจากนี้ 
Hashemian (2014) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจของครู โดยเก็บข้อมูลจากครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาจ านวน 248 คน ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงท านายต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูที่สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจทางจิตใจ 

นอกจากนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจยังมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลการปฏิบัติงานอีกด้วย โดย Hechanova, Alampay, and Franco (2006) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตในกับความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานและหัวหน้างานในหลากหลายอาชีพจ านวน 954 คน ทั้งนี้ผลจากการศึกษา
พบว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีความสัมพันธ์เชิงท านายต่อความพึงพอใจในงานและผลการ
ปฏิบัติงาน ส่วน Chiang and Hsieh (2012) ศึกษาปัจจัยท านายผลการปฏิบัติงานโดยเก็บข้อมูลจาก
พนักงานโรงแรมในประเทศไต้หวันจ านวน 513 คน พบอิทธิพลการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจและ
พฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน 

สมมติฐานที่ 5 การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตาม 

บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ 
นอกจากนักวิชาการจะศึกษาอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการ

ปฏิบัติงานแล้ว นักวิชาการยังมุ่งศึกษาถึงตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ดังกล่าวอีกดว้ย ทั้งนี้จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าความไว้วางใจในผู้น า (Trust in Leader) และการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ 
(Psychological Empowerment) สามารถเป็นตัวแปรสื่อระหว่างภาวะผู้น ากับผลการปฏิบัติงาน เช่น 
งานวิจัยของ Bartram and Casimor (2007) ซึ่งเก็บข้อมูลจากพนักงานบริการทั่วไปในประเทศ
ออสเตรเลียจ านวน 109 คน พบว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจและความไว้วางใจในผู้น ามีบทบาทเป็นตัว
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แปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ ในงาน และ
งานวิจัยของ Sarwar, Mumtaz, and Ikram (2015) ที่พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
เชิงท านายต่อพฤติกรรมการท างาน โดยความไว้วางใจในผู้น ามีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อย่างสมบูรณ์ใน
ความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีผู้ศึกษาในมุมมองของภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ผู้วิจัยขออ้างอิงถึงคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของผู้น าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สะท้อนจากคุณลักษณะด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individual Consideration) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Iglesias, 2012) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
จึงตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรสื่อว่า 

สมมติฐานที่ 6 ความไว้วางใจในผู้น ามีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม 

นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจสามารถเป็นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติได้ งานวิจัยของ Zhu, May, & Avolio (2004) พบว่า การ
เสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและความไว้วางใจในผู้น า  

สมมติฐานที่  7 การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพฤติกรรมของผู้น าเชิง
จริยธรรมที่มีต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานหรือผู้ตาม และความส าคัญของความไว้วางใจในผู้น า
และการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจที่มีบทบาทส าคัญระหว่างอิทธิพลของภาวะผู้น าประเภทต่าง ๆ ที่มี
ต่อพฤติกรรมการท างานของผู้ตาม นอกจากนี้ ยังไม่พบการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในบริบทของ
องค์การรัฐวิสาหกิจไทย จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีความ
ไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจเป็นตัวแปรสื่อ โดยผลการวิจัยจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบเครื่องมือส าหรับพัฒนาผู้น าในองค์การรัฐวิสาหกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
โดยมีความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจเป็นตัวแปรสื่อ 
 
วิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับปฏิบัติการขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัด
ล าปาง โดยผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดตามข้อเสนอแนะของ Pieters (2017) ที่ว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัวแปรสื่อ (Mediation Analysis) ควรมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
250 คนขึ้นไป ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างกระจายหลากหลายลักษณะงานและความหลากหลายระดับต าแหน่งงานในองค์การดังกล่าว ทั้งนี้
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ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลจากพนักงานได้จ านวน 260 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 54.4 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 ปี หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 40 มีการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 11 ปี หรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อย
ละ 59.6 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ให้พนักงานประเมินตนเองประกอบด้วย 
5 ส่วน มีจ านวนข้อค าถามรวม 45 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership Scale) ของปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ 
และคณะ (2558) ซึ่งเป็นแบบวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมระดับบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านการแสดงการกระท าเชิงจริยธรรมของผู้น า และ (2) องค์ประกอบด้านการ
สนับสนุนให้ผู้ตามแสดงการกระท าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ .94 เป็นมาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ (บ่อย
มาก จนถึง ไม่เคยเลย)  
 2. แบบวัดผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยผู้วิจัยดัดแปลงแบบวัดผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ ซึ่งสร้างข้ึนโดย Williams and Anderson (1991) ด าเนินการแปลเป็นภาษาไทยและแปล
ย้อนกลับ (Translate/BackTranslation) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ข้อ
ค าถามจ านวน 7 ข้อค าถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดของการศึกษานี้เท่ากับ .81 เป็นแบบวัดแบบลิ
เคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  
 3. แบบวัดความไว้วางใจในผู้น า ผู้วิจัยใช้ข้อค าถามในองค์ประกอบด้านความไว้วางใจในผู้น า 
(Trust in Supervisor) จากแบบวัดความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust Inventory: OTI) 
ของ Nyhan and Marlowe (1997) ด าเนินการแปลเป็นภาษาไทยและแปลย้อนกลับ มีข้อค าถามจ านวน 
8 ข้อค าถาม มีระดับความเชื่อมั่นของแบบวัดของการศึกษานี้เท่ากับ .96 โดยเป็นมาตราวัด (Rating 
Scale) 7 ระดับ (เกือบจะไม่มี จนถึง เกือบ 100 เปอร์เซ็น)  
 4. แบบวัดการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ (Empowering at Work Scale) ซึ่ง
พัฒนาโดย Spreitzer (1995) และด าเนินการแปลโดย กฤษณ์ ศรีอัครนนท์ (2558) มีข้อค าถามทั้งสิ้น 12 
ข้อ ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดในการศึกษานี้เท่ากับ .90 โดยเป็นมาตราวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 7 
ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  
 5. แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ร่วมท าแบบ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อายุการท างาน 
การศึกษา ระดับต าแหน่งงาน และสังกัด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติพ้ืนฐานเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเบื้องต้นก่อน
การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรสื่อ เพ่ือเป็นการทดสอบความสัมพันธ์
ของตวัแปรที่ศึกษา และวิเคราะห์บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ (Mediation Analysis) โดยพิจารณาจากการ
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ประเมินค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ทั้งนี้ในการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด ผู้วิจัยใช้โปรแกรม 
Process Macro ของ Hayes (2018) ด้วยการก าหนดแบบจ าลองท่ี 4 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ศึกษาและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปร 
M SD 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
EL TL PE IR 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (EL) 4.31 .91 -    
ความไว้วางใจในผู้น า (TL) 5.30 1.06 .708** -   
การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ (PE) 5.30 .97 .282** .232** -  
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (IR) 4.11 .47 .124* .210** .372** - 

หมายเหตุ  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 

จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในผู้น าและ
การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .708 และ r= .282 
ตามล าดับ) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .124) ความไว้วางใจในผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 (r = .232 และ r = .210 ตามล าดับ) 
นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 (r = .372) จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรสื่อ และตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลสื่อต่อไป 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ตัวแปรสื่อ โดยใช้ Process Macro ของ Hayes (2018) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับตัวแปรสื่อในการศึกษาครั้งนี้ โดยก าหนดโมเดลที่ 4 รวมทั้งการประเมินค่าอิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) และตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง
สมมติฐานโดยใช้วิธี Bootstrap ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่าอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษาและค่าสัมประสิทธิการท านายพหุคูณของตัวแปร 

ตัวแปรท านาย 

ตัวแปรตาม 
ความไว้วางใจในผู้น า 

(EL) 
การเสริมสร้างพลัง

อ านาจทางจิตใจ (PE) 
ผลการปฏิบัติงาน 

(IR) 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม (EL) 

.824** - .824** .299** - .299** -.069 .132 .063 

ความไว้วางใจใน
ผู้น า (TL) 

- - - - - - .098** - .098** 

การเสริมสร้างพลัง
อ านาจทางจิตใจ 
(PE) 

- - - - - - .172** - .172** 

R2 .502 .080 .164 
หมายเหตุ: - *p<.05, ** p<.01, DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพล

โดยรวม, ค่า IE .132 เป็นผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมของ EL ที่มีต่อ IR 
ผ่าน TL เท่ากับ .080 และ ผ่าน PE เท่ากับ .052 

 
 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานมาวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและค่าสัมประสิทธิ์การท านายของตัวแปรในการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการวิจัยไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = -.069) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (DE = .824 และ DE = .299 ตามล าดับ) 
 2. ความไว้วางใจในผู้น ามีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (DE = .098) 

3. การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (DE = .172) 

4. จากการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมเพ่ือตรวจสอบบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ พบว่าการรับรู้
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
โดยส่งอิทธิพลผ่านความไว้วางใจในผู้น า มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .080 โดยผลการ
ประมาณค่า Bootstrap ของค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่ครอบคลุมศูนย์ (Bootstrap 
Estimate = .080, bias corrected 95% CI = .022, .141) นอกจากนี้การรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยส่งอิทธิพลผ่านการ
เสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .052 โดยผลการประมาณค่า 
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Bootstrap ของค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่ครอบคลุมศูนย์ (Bootstrap Estimate = 
.052, bias corrected 95% CI = .027, .080) ดังนั้นการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจึงมีอิทธิพลทางอ้อม
โดยส่งผ่านตัวแปรทั้งสองตัวแปรอยู่ที่ .132 และเมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงของภาวะผู้น าเชิง
จรยิธรรมที่ไม่มีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว แสดงให้เห็นได้ว่า ตัวแปรสื่อทั้ง 2 ตัวแปร มี
บทบาทเป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงาน  

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงบทบาทของความไว้วางใจในผู้น าและการเสริมสร้างพลัง
อ านาจทางจิตใจในฐานะตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน สามารถอธิบายในประเด็นของอิทธิพลสื่อได้ดังนี้ 

ความไว้วางใจในผู้น ามีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถอธิบายได้ว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยผ่านความไว้วางใจในผู้น า โดยผู้น าต้องแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและ
ต้องเป็นพฤติกรรมตามความคาดหวังของผู้ตาม เพ่ือเป็นการสร้างความไว้วางใจในผู้น าให้เกิดขึ้นต่อผู้ตาม 
และเม่ือผู้ตามสามารถรับรู้ได้ถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมก็จะเกิดความไว้วางใจในผู้น า และส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีขึ้นในที่สุด ผลการวิจัยแสดงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ในทางวิชาการครั้งแรกที่
พบบทบาทของความไว้วางใจในผู้น าในฐานะตัวแปรสื่อของบริบทการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ซึ่ง
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาในบริบทของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bartram and Casimor (2007) 
และ Sarwar, Mumtaz, and Ikram (2015)  

นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมผ่านการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจ สามารถอธิบาย
ได้ว่าการที่ผู้น าเชิงจริยธรรมจะท าให้ผู้ตามของตนมีผลการปฏิบัติงานที่ดีได้นั้นต้องอาศัยการเสริมสร้าง
พลังอ านาจทางจิตใจ ซึ่งผู้น าจะต้องท าให้ผู้ตามสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองนั้นได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ทางจิตใจทางใดทางหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ตามมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Zhu, May and Avolio (2004) ที่พบว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจมีบทบาทเป็น
ตัวแปรสื่อบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
และความไว้วางใจในผู้น า  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ 
 1. องค์การอาจมีการส่งเสริมให้ผู้น าในองค์การตระหนักถึงและแสดงพฤติกรรมตามภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมมากขึ้น ซึ่งอาจสามารถด าเนินการได้โดยการจัดอบรมการส่งเสริมจริยธรรมในการบริหารงาน 
เพ่ือให้ผู้บริหารในองค์การน าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และนอกจากนี้ อาจมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้น าสื่อสารด้านจริยธรรมต่อผู้ตาม เพ่ือเป็นการท าให้ผู้ตาม รับรู้
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ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้น าในองค์การ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการน าหลักจริยธรรมมาใช้ใน
การท างาน กระทั่งกลายเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การ และเกิดผลการปฏิบัติงานของผู้ตามตามความ
คาดหวังขององค์การในที่สุด 

2. เพ่ือให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานตามที่องค์การคาดหวัง จึงควรสร้างบรรยายกาศภายใน
องค์การให้เป็นองค์การแห่งความไว้วางใจ โดยอาจสามารถท าได้โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานในองค์การ
ได้ท าความรู้จักกับผู้บังคับบัญชาของตนเองมากขึ้น เพื่อให้เกิดความไว้วางใจภายในทีม ภายในองค์การ ซึ่ง
จะท าให้พนักงานเกิดความไว้วางใจในผู้น าและเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถของพนักงานในองค์การให้มีพ้ืนที่หรือเวทีในการแสดงความสามารถในตนเอง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมอ านาจทางจิตใจให้แก่พนักงาน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้น ามีการสื่อสารให้ผู้ตามมองเห็นถึงความหมาย
และความส าคัญของงานที่ท าเพ่ือให้พนักงานเข้าใจในคุณค่าของงานที่ตนท าอยู่ อีกทั้งผู้น าต้องให้อิสระใน
การท างานแก่ผู้ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ตามดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการท างาน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาตัวแปรดังกล่าวในแง่มุมของผู้น าประเมินว่าตนเองมี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับใด มีการเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจในระดับใดที่จะส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในฐานะผู้ตาม 
 2. การศึกษาครั้งนี้ก าหนดตัวแปรตามคือผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านของพฤติกรรม
ตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจก าหนดเป็นผลการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน 
ๆ เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งจะเป็นการศึกษาผลในอีกแง่มุมหนึ่งของอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่านอกจากจะมีอิทธิทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมนอกเหนือหน้าที่ หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือไม่ 
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การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง  

Self Efficacy, Creativity and Readiness for Change of Employees in  
a Logistics Company   

สมรรถพงศ์ ขจรมณ ี1 และ นฤมล เพ็ชรทิพย์ 2  
Samattaphong Khajohnmanee 1 and Narumol Petchthip 2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับของการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 2. 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทโลจิ
สติกส์แห่งหนึ่ง จ านวน 299 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. พนักงานมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง และ 2. การรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถพยากรณ์
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานได้ร้อยละ 62.1 (R2= .621) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.001 
  

ค าส าคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเอง, ความคิดสร้างสรรค์, ความพร้อมต่อการ  
  เปลี่ยนแปลง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study 1. personal factors, the level of Self 
Efficacy, Creativity and Readiness for Change of Employees in a Logistics Company 2. the 
influence of personal factors, Self Efficacy and Creativity on Readiness for Change of 
Employees in a Logistics Company. Subjects were 299 employees in a logistics company. 
Questionnaires were used as a research instrument. The analyses of descriptive statistics 
such as percentage, frequency, mean, standard deviation, and inferential statistics such 
as multiple regression analysis. 
 The results showed that; 1. employees had a high levels of self efficacy, creativity 
and readiness for change 2. self efficacy could jointly predict 62.1 % (R2= .621) of 
readiness for change of employees at the 0.001 level of significance    
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บทน า 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกคนต้องประสพพบเจอ เนื่องจากสังคมของ
เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี ที่อาจกล่าวได้ว่าโลกปัจจุบันมีลักษณะ VUCA (Volatility, uncertainty, complexity & 
ambiguity) คือเป็นโลกที่ยากจะคาดเดาถึงการเปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซับซ้อนและ
คลุมเครือ (พสุ เตชะรินทร์, 2560) และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เอง ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นที่
จะต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ ดังเช่นค ากล่าว
ที่ว่า Change is everybody’s business (McLagan, 2002) “การเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่ของทุกคน”  

ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนับเป็นตัวแปรส าคัญตัวแปรหนึ่ง เพราะถ้าหากคนในองค์การยัง
ไม่พร้อมหรือมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to change)  การสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นคง
จะเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น พนักงานจึงถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่จ าเป็นต้องรับรู้ถึงความส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง ยอมรับและการจัดการความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนค้นหาแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (อาภาพร ตั้งภักดีตระกูล, 2559) อีกทั้ง Holt และคณะ (2009) ยังได้กล่าวว่า
ขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงในองค์การที่มีความส าคัญคือความพร้อมในการยอมรับข้อเสนอทางการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) อันหมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มี
ต่อความสามารถในการปฏิบัติการที่น าไปสู่ความส าเร็จตามภารกิจ (Luthans et al., 2007) ยังเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบุคคลที่มีก ารรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีแนวโน้มที่จะมีความพยายามต่อความท้าทายที่มากกว่า ตั้งเป้าหมายที่สูงและมี
การลงมือปฏิบัติที่หนักกว่าเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ (Larson et al., 2013) รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานเกิดความพร้อมและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคลากรจะน าไปสู่การเกิดความคิดใหม่ๆ ความคิดที่มี
ประโยชน์ ซึ่งหากพนักงานมีความคิดสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดการสร้างแนวคิดที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง 
เกิดแรงจูงใจ และน าไปสู่ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง ผลการวิจัยจะสามารถใช้เป็นแนวทางในส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง อันเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในโลกปัจจุบัน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ 
และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์
ที่มีต่อความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
    

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ปัจจัย 
สามารถพยากรณ์ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 
 
วิธีการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ พนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง จ านวน 1,281 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie และ Morgan (1970) จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 299 คน  
 เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria)  
 1. พนักงานประจ าบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 
 2. พนักงานที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
 3. พนักงานสมัครใจให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)   
 1. พนักงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยก าหนด เช่น ลาป่วย ลากิจส่วนตัวลา
คลอดบุตร เป็นต้น 
 2. พนักงานที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. พนักงานสมัครใจให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยแต่ประสงค์ถอนตัวในภายหลัง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้   
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถามเพศ อายุ รายได้ อายุงาน เงินเดือน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)   
 2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ใช้มาตราวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) จ าแนก
ออกเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาข้อค าถามจากแบบสอบถามของพรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร (2546) ซึ่ง

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ใช้แบบสอบถามของ Schwarzar และ Jerusalem (1993) ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของBandura น ามาใช้
เป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบสอบถาม มีจ านวนข้อค าถามท้ังสิ้น 16 ข้อ  
 3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ใช้มาตราวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) จ าแนกออกเป็น      5 
ระดับ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาข้อค าถามจากแบบสอบถามของเอกลักษณ์ ตั้งสังขะรมย์ (2555) ตามแนวคิด
ของ Kriton (1994) น ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบสอบถาม มีจ านวนข้อค าถามท้ังสิ้น 14 ข้อ   
 4) ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) ใช้มาตราวัดลิเคิร์ท (Likert 
Scale) จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาข้อค าถามจากแบบสอบถามของ อาภาพร        ตั้ง
ภักดีตระกูล (2559) ตามแนวคิดของ Holt และคณะ (2007) น ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
แบบสอบถาม มีจ านวนข้อค าถามท้ังสิ้น 25 ข้อ  
 
 การพัฒนาแบบสอบถาม 
 1. พัฒนาข้อค าถามจากแบบสอบถามท่ีสร้างโดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 2. น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนรวม 3 ท่าน เพ่ือทดสอบอัตราส่วน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of item objective congruence: IOC) ตามสูตรของ Rovinelli และ 
Hambleton (1977) โดยต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
 3. ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) เพ่ือตัดข้อ
ค าถามที่มีระดับค่าความเชื่อมั่นต่ าออก และได้แบบสอบถามที่น าไปเก็บข้อมูลจริง ได้ระดับความเชื่อมั่น
ของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ  
.895, .913 และ .954 ตามล าดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ซึ่งใช้การแจก
แบบสอบให้กับพนักงานประจ าบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง เมื่อพบกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะชี้แจงให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบว่าการวิจัยนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ หากผู้ใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการวิจัยจะไม่มีผลต่อ
การท างาน จากนั้นแจกแบบประเมินให้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย และ          กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลในแบบสอบถาม  
 การเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
320 ชุด ด้วยเหตุผลคือป้องกันแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือการสูญหายระหว่างการเก็บข้อมูล 
และพบว่าได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ านวน 299 ฉบับ (ร้อยละ 93.44 ของจ านวนแบบสอบถามที่
ส่งไปทั้งหมด) จึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลของลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ใช้อธิบายระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ใน
การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
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  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33  =  ระดับต่ า  
  ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.67   =  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.68 – 5.00  =  ระดับสูง 
  3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์การกระจายของ
ข้อมูล  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ เสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 204 คน (ร้อยละ 68.2) อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 
จ านวน 94 คน (ร้อยละ 31.4 ; อายุน้อยที่สุด 23 ปี อายุมากที่สุด 58 ปี อายุเฉลี่ย 41.54 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.02) รายได้มากกว่า 4,001 บาทต่อเดือนจ านวน 151 คน (ร้อยละ 50.5 ; รายได้
ต่อเดือนน้อยที่สุด 15,000 บาทต่อเดือน รายได้ต่อเดือนมากที่สุด 65,000 บาทต่อเดือน รายได้ต่อเดือน
เฉลี่ย 30,790.57 บาทต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11,467.68) อายุงานมากกว่า 21 ปีขึ้นไป จ านวน 
151 คน (ร้อยละ 50.5 ; อายุงานน้อยที่สุด 1 ปี อายุงานมากที่สุด 35 ปี อายุงานเฉลี่ย 18.51 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.374) 
 2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง รายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย X S.D. Level 
1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง  3.95 .64 สูง 
2.  ความคิดสร้างสรรค์ 4.18 .46 สูง 
3. ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 4.04 .56 สูง 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีเพ่ิมตัว
แปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) และก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย คือ ตัวแปรต้องอยู่ในสเกลการวัดระดับอันตรภาค (Interval Scale) 
หรือระดับมาตราส่วน (Ratio Scale)  และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรอิสระ
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเกิน 0.8 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา “Multicollinearity Problem” ซึ่งจะไม่สามารถ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือทดสอบสมมติฐานและได้ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรพยากรณ์ b SEb β t Sig VIF 

ค่าคงที ่ 1.296      
การรับรู้ความสามารถของตนเอง .695 .788 .788 22.074 .000 1.000 
R = .788, R2= .621, Adjusted R2 = .620 

 ผลของการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม พบว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสามารถพยากรณ์ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 62.1 (R2= .621) โดยมีรายละเอียด 
คือ ถ้าพนักงานมีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน .695 หน่วย (b= .962) 
 สมการพยากรณ์คือ ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง = 1.296 + .695 (การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง) 
 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไม่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางบวกต่อความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ  Armenakis (2002) และ Holt และคณะ (2009) ที่ระบุว่าปัจจัยที่
มีความส าคัญให้พนักงานเกิดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self 
Efficacy) และองค์ประกอบของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงคือการที่บุคคลรับรู้ว่าตนมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถเพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงในองค์การจะ
ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การ (Structural Change) การเปลี่ยนแปลงด้านคน (People Change) การ
เปลี่ยนแปลงระบบในการท างาน (Process Change) และ การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม (Cultural 
Change) ดังนั้นบุคคลที่รับรู้ว่าตนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ จึงเกิดเจตคติเชิงบวกและพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ บริษัทสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบายได้ ดังนี้ 
 1. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน โดยใช้กระบวนการและเทคนิคเพ่ือคัดเลือกพนักงานที่มี
ลักษณะของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยใช้การจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีกระตุ้นให้พนักงานเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
  
เอกสารอ้างอิง 
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(ห้องประชุมชั้น 19) 

จิตวิทยาชุมชนและจิตวิทยาคลินิก 
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การเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
Comparative on Happiness in Working of National Health  

Security Office Personels  
วันนิวัต เต็งสุวรรณ1 และ ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน2 

Wanniwat Tengsuwan1 and Teerapat Wongkumsin2 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 271 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขในการท างานในภาพรวมระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.83) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ภูมิล าเนา ความสมดุลของรายได้
รายจ่าย และกลุ่มภารกิจ ต่างกัน มีความสุขในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และ 0.01 
 
ค าส าคัญ ความสุขในการท างาน, ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the happiness in working of National Health Security 
Office (NHSO) personals, and to compare the happiness in working of that personals 
classified by personal factors. The samples were 271 NHSO personals. The data were 
collected through the questionnaires. The statistics were analyzed by percentage, 
arithmetic mean, standard deviation. Hypotheses were tested with t-test, One-way 
ANOVA, which compared the difference of paired means by LSD method, Statistical 
significant level was set at 0.05. Research results indicated that that samples had highest 
level of happiness in working in overall ( X =3.83). Hypothesis testing revealed that 
significant difference of happiness in working among the samples with different age, 
birthplace, balance of income and expenditure, and mission group (p-value ≤ 0.05 and 
0.01).  
 

Keywords Happiness in working, National Health Security Office 
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บทน า 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัฐกาลที่ 9 เป็นการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลาง
ที่มีหลักการที่เกี่ยวข้องกับคน คือ การพัฒนาต้องเอา “คน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลัก “ผลประโยชนของ
ประชาชน” “การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน” และ “ความอยู่ดีมีสุข” ซึ่งหลักการดังกล่าว ได้น ามา
ประยุกต์ใช้กับบริบทการพัฒนาประเทศใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 
- 2554 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555 - 2559 มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่าง 6 ทุน ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุน
มนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพของคนเพ่ือขับเคลื่อนประเทศชาติ จึง
ต้องค านึงถึง การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน ส่งเสริมให้คนท างานไทยเป็นแรงงาน
คุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2561)  

ผลการส ารวจความสุขคนท างานในองค์กรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 โดย โครงการ “การ
พัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท างานเพ่ือความยั่งยืน” ศูนย์วิจัยความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย 2559 
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS) สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งส ารวจคนท างานในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขคนท างานในองค์กรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ (ค่าเฉลี่ย 
= 59.3) หากพิจารณาข้อมูลค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ ด้านที่ต่ าที่สุดคือ ด้านผ่อนคลายดี (ค่าเฉลี่ย = 51.5 
) สุขภาพเงินดี (ค่าเฉลี่ย = 52.0) สังคมดี (ค่าเฉลี่ย = 58.5) การงานดี (ค่าเฉลี่ย = 58.8) ตามล าดับ ซึ่ง
เกินระดับปานกลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ศูนย์วิจัยความสุขคนท างานแห่งประเทศไทย, 2559) 

ก่อนที่เราจะสร้างความสุขในการท างานเราควรทราบก่อนว่าความสุขในการท างานมีปัจจัยและ
องค์ประกอบอย่างไรบ้าง ความสุขในการท างานเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งด้าน ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ 
ประสบการณ์การท างาน ทั้งแนวคิดเชิงบวก และแนวคิดด้านจริยธรรม และความสุขยังส่งผลดีอีกหลาย
ประการ อาทิเช่น สุขภาพที่ดี อารมณ์เชิงบวก การตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีส่วนสร้างสังคมในการท างานที่
เข้มแข็ง (Lyubomirsky, 2001) องค์ประกอบของความสุข มี 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ เป็น
พ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ด้านความรักและผูกพันกับงาน ด้านความส าเร็จใน
งาน เป็นการรับรู้ว่าตนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเขาไว้ ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
บุคคลรับรู้ว่าตนได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากเพ่ือนร่วมงาน หากบุคคลเข้าถึงองค์ในทุกด้าน ก็จะส่งผลให้
บุคคลเกิดความสุขในการท างาน (Manion, 2003) 

และในส่วนของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ท าหน้าที่ใน
การสร้างการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคเพ่ือท าให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมี
ความสุขในชีวิตแต่ในส่วนของบุคลากรของส านักงานกลับยังมีความสุขค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับไม่สูง
มากจากการท าแบบทดสอบด้วยเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer ของ ศูนย์วิจัยความสุข
คนท างานแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ (ค่าเฉลี่ย = 59.7) ถือว่าเป็นโอกาสที่ท้าทายในการ
พัฒนา และค้นหาปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากร ต่อไป (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, 2561) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างาน ของบุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลต่างกัน มีความสุขใน
การท างานแตกต่างกัน 
 
วิธีการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของส านักงานใหญ่และสาขาเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 514 คน เมื่อ
เดือนมกราคม ปี 2562 (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, 2562) ผู้วิจัยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรของ Yamane (วรรณี แกม
เกตุ, 2551) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 225 คน จากนั้นน ามาค านวณหาสัดส่วนโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) เพ่ือให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแยก
ตามกลุ่มภารกิจ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากจากบัญชี
รายชื่อของบุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆ 
กัน ตามสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มภารกิจที่ได้ค านวณไว้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ที่สร้างขึ้นมา 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร มีลักษณะเป็นข้อค าถามชนิด
เลือกตอบ (Check List) และเติมตัวเลข ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพสมรส ภาระใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน กลุ่มภารกิจ ความสมดุลของรายได้ และอายุงาน  ส่วนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของบุคลากร ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์มาจากทฤษฏี
ความสุขในการท างาน ของ Manion (2003) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้าน
ความรักในงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยแบ่งข้อความแต่ละข้อเป็น 5 ระดับคือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เสนอต่อประธานที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน น าแบบสอบถามส าหรับการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอง (Try Out) กับ
บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นตัวแทนของบุคลากรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามความสุขในการท างานใน
ภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า .969 (ด้านการติดต่อสัมพันธ์ .963 ด้านความรักในงาน .956 ด้าน
ความส าเร็จในงาน .935 และด้านการเป็นที่ยอมรับ .965)  
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างความพึงพอใจในการรับบริการ โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี LSD ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.6 และเพศชายร้อยละ 21.4 มีอายุโดยเฉลี่ย 
41.58 ปี มีอายุน้อยที่สุด 23 ปี และอายุมากที่สุด 60 ปี โดยช่วงอายุ 23-40 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 
51.3 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.9 และอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 14.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาในต่างจังหวัด มากที่สุด ร้อยละ 66.0 รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ร้อยละ 19.6, 
และ 14.4 ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี ร้อยละ 57.9 ระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 42.1 ส าหรับความสมดุลของรายได้รายจ่ายนั้น กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย ร้อยละ 44.6 มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ร้อยละ 41.7 และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 13.7  

ประเด็นสถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 49.8                  
โสด ร้อยละ 43.6 หย่าร้าง ร้อยละ 6.6 ส่วนภาระในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างมีผู้อยู่ในการดูแล เฉลี่ย 1.43 
คน โดยไม่มีผู้อยู่ในการดูแล มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 35.8 มีผู้อยู่ในการดูแล 2 คน ร้อยละ 26.6 มีผู้อยู่
ในการดูแล 1 คน ร้อยละ 16.2 มีผู้อยู่ในการดูแลมากกว่า 3 คน ร้อยละ 21.4  

ส าหรับอายุงานใน สปสช. กลุ่มตัวอย่างมีอายุงานใน สปสช. เฉลี่ย 10.68 ปี มีอายุงานต่ าสุด 1 ปี 
อายุงานสูงสุด 18 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุงานใน สปสช. 11-15 ปี ร้อยละ 36.5 อายุงาน 6-10 ปี ร้อยละ 
25.1 อายุงานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 20.3 และอายุงาน 1-5 ปี ร้อยละ 18.1 ส่วนระดับต าแหน่งงาน กลุ่ม
ตัวอย่างมีต าแหน่งเป็นลูกจ้างอาวุโส ร้อยละ 24.0 หัวหน้างาน ร้อยละ 22.1 เจ้าหน้าที่อาวุโส ร้อยละ 
21.8 หัวหน้ากลุ่มงาน ร้อยละ 13.3 เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 11.8 และลูกจ้าง ร้อยละ 7.0 และประเด็นกลุ่ม
ภารกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานอยู่ในกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม ร้อยละ 40.2 กลุ่ม
ภารกิจระบบสนับสนุน ร้อยละ 23.6 กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน ร้อยละ 14.4 กลุ่มภารกิจสนับสนุน
เครือข่ายระบบบริการ ร้อยละ 12.2 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ร้อยละ 5.9 และ
หน่วยงานขึ้นตรงเลขาธิการ ร้อยละ 3.7  

ความสุขในการท างาน 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสุขในการท างานของ

บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (n=271) 
ความสุขในการท างาน X  S.D. ระดับ 
ด้านการติดต่อสัมพันธ ์ 4.05 .691 มาก 
ด้านความรักในงาน 3.69 .785 มาก 
ด้านความส าเรจ็ในงาน 3.70 .806 มาก 
ด้านการเป็นท่ียอมรับ 3.88 .734 มาก 

รวม 3.83 .647 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05) และความสุขในการท างานด้านความรักในงาน มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.69) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
t F p-value 

1. เพศ 2.095  0.319 
2. อายุ  2.161 0.117 
3. ภูมิล าเนา  0.365 0.694 
4. ระดับการศึกษา 0.282  0.171 
5. ความสมดุลของรายได้รายจ่าย  4.382 0.013 
6. สถานภาพสมรส  1.358 0.259 
7. ภาระในครอบครัว  0.607 0.611 
8. อายุงาน  0.565 0.639 
9. ระดับต าแหน่งงาน  1.780 0.117 
10. กลุ่มภารกิจ  1.966 0,084 
 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่
มีอายุต่างกัน มีความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  

บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความสุขในการท างานด้าน
ความรักในงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีความสมดุลของรายได้รายจ่ายต่างกัน มี
ความสุขในการท างาน ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความส าเร็จ
ในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

บุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีกลุ่มภารกิจต่างกัน มีความสุขในการท างาน 
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนบุคลากรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ภาระในครอบครัว อายุงาน และระดับต าแหน่ง ต่างกัน มีความสุขในการท างาน ไม่แตกต่างกัน  
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 ความสุขในการท างาน 
  จากการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า 
ความสุขในการท างานอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.83) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บุคลากรมี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการสนทนากันอย่างเป็นมิตร ได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงาน อีกทั้งยังมีความอิสระในการท างานได้ใช้ความคิดริเริ่มในวิธีการท างานของตนเอง ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินกับการท างาน รู้สึกได้ถึงความเป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งตรงกับทฤษฏีความสุขในการ
ท างานของ Manion (2003) ที่กล่าวไว้ว่า จากการได้ศึกษาความสุขในการท างานพบว่า เป็นการแสดง
อารมณ์ออกมาในทางบวก ในการท างาน โดยที่บุคคลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรสวรรค์ จินตนาวลี (2553) ได้ศึกษาความสุข
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีคะแนน
ความสุขในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อภิปรายได้ดังนี้ 
      1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ จากการศึกษาความสุขในการท างาน ของบุคลากร ด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.24) ซึ่งอาจมาจากการที่บุคลากรมี มีการ
สื่อสารกันอย่างเป็นมิตรมีความเป็นกันเอง บุคลากรส่วนใหญ่มีความสนิทสนมกันอาจเพราะส่วนใหญ่
ท างานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาในการท างานก็มักจะได้รับการช่วยเหลือและ
ก าลังใจจากเพ่ือนร่วมงานเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ปานจิตต์ กลันทกพันธ์  (2557) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการท างานของพยาบาล พบว่า ความสุขใน
การท างานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก  

2. ด้านความรักในงาน จากการศึกษาความสุขในการท างาน ของบุคลากร ด้านความรักใน
งานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.69) ซึ่งอาจมาจากการที่ส านักงานได้มอบหมายงานที่มี
ความชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากรรวมถึงยังมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ตนรับผิดชอบ จนรู้สึกว่า
ตนมีความสามารถเพียงพอในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2547) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับความสุขในการ
ท างานของพยาบาล พบว่าความสุขของพยาบาล อยู่ในระดับสูง มีความพึงพอใจในงานของตนเองและมี
อารมณ์ทางบวกสูง 

3. ด้านความส าเร็จในงาน จากการศึกษาความสุขในการท างาน ของบุคลากร ด้าน
ความส าเร็จในงานในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70) ซึ่งอาจมาจากการที่ส านักงานเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มวิธีท างานใหม่ๆ ด้วยตนเองเสมอ ผู้บริหารก็ได้ให้โอกาส
บุคลากรในแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งทางส านักงานมีการ
ประเมินผลการท างานของบุคลากรทุกคนและให้ข้อมูลย้อยกลับการท างานปีละ 2 ครั้ง ท าให้บุคลากรได้
ทราบถึงผลการท างานรับรู้ถึงความส าเร็จในงานของตนเอง  

4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ จากการศึกษาความสุขในการท างาน ของบุคลากร ด้านการเป็นที่
ยอมรับในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.88) ซึ่งอาจมาจากการที่บุคลากรได้รับการยอมรับและ
ไว้ใจจากการเป็นที่ปรึกษาของเพ่ือนร่วมงาน ส านักงานสนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การจัดการความรู้ (KM Knowledge Management) เป็นประจ าทุกปี และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice CoP) คือ กลุ่มของบุคลากรซึ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจ
ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเรียนรู้วิธีการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหรือท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม บ่อยครั้งที่เน้นในการ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเต็มไป
ด้วยการชื่นชม ยินดีกับในความส าเร็จและความพยายามของเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งส านักงานได้จัดให้มีกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

การทดสอบสมมติฐาน  
1. เพศ บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อความสุขในการท างานและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่าง
กัน 

2. อายุ บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การที่บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกันอาจเป็นเพราะ
บุคลากรที่มีอายุน้อยกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบและต าแหน่งงานอาจยังไม่สูงมากนักอาจจะไม่ได้มี
ความเครียดในการท างานสูงเท่ากับผู้ที่มีอายุมากซึ่งมักจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงกว่าและผู้ที่มี
อายุน้อยอาจจะสามารถแสดงออกและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งต่างจากวัยผู้ใหญ่
ซึ่งมักต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ผู้ที่อ่อนกว่าเคารพนับถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานจิตต์ กลันทกพันธ์ 
(2557) ได้ท าการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดส านักการแพทย์ จากการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความสุขในการท างาน  

3. ภูมิล าเนา บุคลากรที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าบุคลากรที่มีภูมิล าเนา
ต่างกันแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานด้านความรักในงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การที่บุคลากรที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความสุขในการท างาน
แตกต่างกันอาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัดได้รับโอกาสที่ดีกว่าในการใช้ชีวิตอยู่ใน
จังหวัดของตนเองเพราะกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การของความเจริญในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านการ
ท างาน เศรษฐกิจ การขนส่งมวลชน ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา รวมทั้งบุคลากรหลายคนก็ได้มาสร้าง
ครอบครัวของตนเองอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นี้อาจท าให้บุคลากรรู้สึกได้ว่าตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม
ได้ท างานและได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีความพร้อมในหลายด้านๆ  

4. ระดับการศึกษา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวม
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  อาจเป็นเพราะส านักงานจะพิจารณาการเลื่อน
ต าแหน่งกับการปรับเงินเดือนจากความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าการพิจารณาด้วย
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ระดับการศึกษาดังนั้นบุคลากรทุกระดับการศึกษามีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรญา ศิริจรรยาพงษ์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษาไม่
มีความความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน 

5. ความสมดุลของรายได้รายจ่าย บุคลากรที่มีความสมดุลของรายได้รายจ่ายมีความสุขใน
การท างาน โดยรวมเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าบุคลากรที่มีความสมดุลของรายได้ต่างกันแตกต่างกัน มีความสุข
ในการท างานด้านความส าเร็จในงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การที่บุคลากรที่มีความสมดุลของรายได้ต่างกันมีความสุขในการท างานแตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีหรือพอดีกับรายจ่ายมีความรู้สึกว่างานที่ตนเองท าอยู่
ในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมไม่เดือดร้อนไม่ต้องกังวลเรื่องการ
ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และบางคนอาจวัดความส าเร็จของต าแหน่งงานจากการที่ได้รับเงินเดือนที่
เพียงพอกับความต้องการของตนเองด้วยก็เป็นได้  

6. สถานภาพสมรส บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวม
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  อาจเป็นเพราะบุคลากรต่างก็ท างานหารายได้ไม่
ต่างกันและลักษณะการท างานของหน่วยงานส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ปฏิบัติงานในส านักงาน รวมทั้งเวลาการ
ท างานยังสามารถยืดหยุ่นได้ในบางส านักให้เหมาะสมกับวิธีชีวิตของบุคลากรแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นฤมล แสวงผล (2554) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสุขในการท างานและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ 
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน 

7. ภาระในครอบครัว บุคลากรที่มีภาระในครอบครัวต่างกันมีความสุขในการท างานต่างกัน 
โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  อาจเป็นเพราะบุคลากรทุกคนต่างก็ต้อง
รับผิดชอบในการท างานไม่ต่างกันว่าใครจะมีภาระทางครอบครัวมากน้อยเพียงใด แต่ทางส านักงานก็ได้
จัดสรรเวลาในเรื่องการลาไว้อย่างเหมาะสมสามารถลาไปท าธุระส่วนตัวได้ในขอบเขตที่ส านักงาน
ก าหนดให ้

8. อายุงาน บุคลากรที่มีอายุงานต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะบุคลากรที่เข้ามาท างานในส านักงานต่างก็ได้รับการ
พิจารณาความก้าวหน้าและเงินเดือนไปตามประสิทธิภาพการท างานของแต่ละคนไม่ได้มีการพิจารณาจาก
การที่ใครมาก่อนจะได้รับต าแหน่งก่อนหรือใครอยู่มานานจะต้องได้เงินเดือนมากกว่าเสมอไปขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งม่ันตั้งใจ รับผิดชอบ มีความสร้างสรรค์ในการท างานมากกว่า  

9. ระดับต าแหน่งงาน บุคลากรที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกันมีความสุขในการท างาน 
โดยรวมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะบุคลากรทุกต าแหน่งงานจะ
ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าโดยการส่งเสริมพัฒนะความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานและพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสมโดยทางส านักงานมีตัวชี้วัดผลการท างานที่ยุติธรรม
โปร่งใสชัดเจน  
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10. กลุ่มภารกิจ บุคลากรที่มีกลุ่มภารกิจต่างกันมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉลี่ยไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าบุคลากรที่มีกลุ่ม
ภารกิจต่างกันแตกต่างกัน มีความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การที่บุคลากรมีความสุขแต่กันอาจมาจากลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบอาจ
เกี่ยวข้องกับเงินจ านวนมากและมีความซ้ าซ้อนในรูปแบบของการเบิกจ่ายที่จะต้องถูกต้องเร็วรวดทันเวลา 
หรือเป็นงานที่เป็นด้านวิชาการท่ีอาจต้องคร่ าเคร่งอยู่กับข้อมูลสถิติเอกสารต่างๆ มากมาย จึงมักจะไม่ค่อย
ได้มีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กันเองหรือกับกลุ่มงานอ่ืนมากเท่าไหร่ ซึ่งอาจท าให้ความสุขในการท างานใน
ด้านการติดต่อสัมพันธ์มีน้อยกว่ากลุ่มงานอ่ืนๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานควรรักษาระดับและเสริมสร้างความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพันธ์ให้อยู่ใน
ระดับมากที่สุดได้โดย การส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรรมในเชิงสร้างสรรค์มากกว่างานประจ า โดยเฉพาะ
ในกลุ่ม อายุ 41 -50 ปี และกลุ่มภาระกิจระบบสนับสนุน ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด ควรมีการ
สนับสนุนกิจกรรมในด้านการติดต่อสัมพันธ์ให้มากกว่ากลุ่มอ่ืน เช่น การตั้งชมรมที่มีความหลากหลายมี
ความน่าสนใจ  
 ผู้บริหารและหัวหน้างานควรใกล้ชิดกับผู้ ใต้บังคับบัญชาและพูดคุยสอบถามถึงปัญหา                
อุปสรรคในการท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน กทม. ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต่ าที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาเพ่ือจะได้เพ่ิมระดับความสุขในด้านความรักในงานให้เพ่ิม
มากขึ้น 
 ส านักงานควรรักษาระดับความสุขและเสริมความสุขในด้านความส าเร็จในงานให้สูงขึ้นอีกได้ ด้วย
การเปิดโอกาสให้บุคลาการได้ใช้ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการท างาน มีเวทีให้บุคลากรได้เสนอความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน โดยกลุ่มที่รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ควรมีพิจารณาความเหมาะสมของรายได้ให้
สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท างานโดยการเพ่ิมค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลงานและความส าเร็จของ
บุคลากร 
 ส านักงานก็ควรสนับสนุนความสุขในการท างาน ด้านการเป็นที่ยอมรับด้วยการจัดเวทีให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่องซึ่งทางส านักงานก็ได้ด าเนินการจัดเวที
ดังกล่าวแล้วแต่ควรให้มีความหลากหลายของรูปแบบและมีความน่าสนใจดึงดูดผู้เข้าร่วมเวทีให้มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

อาสาสมัครชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญของชุมชนที่จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมของชุมชนนั้น
สามารถด าเนินได้อย่างส าเร็จลุล่วงและสะท้อนถึงความเข็มแข็งของชุมชนได้เป็นอย่างดี การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจความหมาย ลักษณะส าคัญของ
งาน มูลเหตุในการเข้าสู่งาน และแนวทางส่งเสริมการท างานอาสาสมัครของแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มกับแกนน าอสม. จ านวน 13 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) แกนน าชุมชนให้ความหมายของการท างานอาสาสมัครกับงานจิตอาสาว่าเป็นสิ่งเดียวกันในการ
เสียสละให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น ช่วยเหลืองานสาธารณะ เป็นการมีจิตสาธารณะ 2) ลักษณะส าคัญของ
การท างานอาสาสมัคร ได้แก่ การอุทิศและเสียสละตนเพ่ือส่วนรวม การมีส่วนร่วมในงานสาธารณะ การ
ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการท างานตามหน้าที่อย่างมีระบบระเบียบ 3) มูลเหตุของการเข้าสู่
การเป็นอาสาสมัคร ได้แก่ มูลเหตุส่วนบุคคล และมูลเหตุจากสถานการณ์ทางสังคม และ 4) แนวทางการ
ส่งเสริมการท างานอาสาสมัคร ได้แก่ การก ากับและพัฒนาตนเองให้ยังคงท างานอาสาสมัครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม และการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการท างานอาสาสมัครชุมชนรวมถึงแนวทางการส่งเสริมการท างานอาสาสมัครชุมชน และ
เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพ่ือท าการศึกษาการท างานอาสาสมัครชุมชนต่อไปในอนาคต 

 
ค าส าคัญ การท างานอาสาสมัคร แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

จังหวัดเชียงราย  
Abstract 

A community volunteer is one of the important supports of a community that 
helps to promote the community activities which can be accomplished and reflects the 
strength of a community as well. This research is a qualitative research in the form of 
case studies. The objectives are to understand the meaning, the important aspects of 
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the work, the reason for entering the work and the guidelines for promoting volunteer 
work of the village health volunteer (VHV) leaders, Wiangnue community, Chiang Rai 
province. Collecting data by in-depth interviews and focus group discussions with the 
VHV leaders, total 13 persons, and analyzed by content analysis. The research results 
found that 1) The community leaders gave the meaning of volunteer work and 
volunteer spirit work are the same thing which requires volunteering spirit to help others 
including having a public mind. 2) Volunteer work is to participate in the activities of the 
central part which is public interest without any conditions including dedication and 
sacrifice for public without expecting any return. 3) The cause of entry into volunteering 
including personal reason and social situation. and 4) the guidelines for promoting 
volunteer work including self-regulation and potential development for work 
effectiveness, and budget support of the government. The research results shown that 
the importance of community volunteer work including the guidelines for promoting 
community volunteer work and being the basis for further development to study 
community volunteer work in the future. 
 
Keywords Volunteer working, Village health volunteer (VHV) leaders, Chiangrai   
 
บทน า 
 พลเมืองเป็นก าลังหลักส าคัญของบ้านเมือง ที่ต่างต้องท าหน้าที่ของตน เพ่ือให้บ้านเมืองด าเนิน
เดินหน้าต่อไปได้ แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่แปรเปลี่ยนไป การท าหน้าที่ของตนของพลเมืองเริ่มถดถอยลง 
เพราะต่างเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อย เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน จึงท าให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่
คนต่างเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว แต่ในทางที่มืด ก็มีแสงปรากฏสว่างขึ้นเสมอ เพราะทุกครั้งที่มีความทุกข์ร้อน
ทุกข์ยากจะมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่คอยให้การช่วยเหลือ เอ้ืออ านวยความสะดวกให้เสมอ ท าให้เราตั้งค าถามว่า 
ในขณะที่สังคมก าลังด าเนินไปแบบตัวใครตัวมัน แล้วท าไมคนกลุ่มนี้ จึงออกมาคอยช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน ทั้งในยามท่ีเป็นสุข และในยามที่เป็นทุกข์ร่วมกัน กลุ่มคนกลุ่มนั้นคือ “กลุ่มอาสาสมคัร”  
 ในประเทศไทย อาสาสมัครนั้นเราได้ยินและคุ้นหูมาอย่างยาวนาน สถานการณ์ทางสังคม
เกี่ยวข้องกับการมารวมตัวกันของผู้คนและให้ความเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือเหลือกัน โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ตามความพอใจและจุดมุ่งหมายของการช่วยเหลือ เช่น กลุ่มอาสาสมัครใน
รูปแบบมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีการแบ่งยุคของอาสาสมัครออกเป็น 5 ช่วงด้วยกัน 
(ศุภรัตน์  รัตน์มุขย์ ,  2553) ได้แก่  ยุคแรก พ.ศ. 2435-2474 อาสาสมัครกับความทันสมัย 
(Modernization), ยุคที่สอง พ.ศ. 2475-2516 อาสาสมัครกับการสงเคราะห์อุปถัมภ์, ยุคที่ 3 พ.ศ. 
2517-2530 อาสาสมัครกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย, ยุคที่ 4 พ.ศ. 2531-2543 อาสาสมัครกับยุคสมัยทุน
นิยม และยุคที่ 5 พ.ศ. 2544 ถึง ปัจจุบัน ซึ่งเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เราได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า  
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 ความส าคัญหรือผลที่เกิดขึ้นจากการท างานอาสาสมัครนั้น ศุภรัตน์ รัตน์มุขย์ (2553) กล่าวว่า
จิตอาสานั้นจะช่วยให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาโดยรวมของสังคม ภายใต้ความเชื่อว่าจะน าไปสู่ 1) 
สันติภาพและธรรมชาติของการพัฒนา 2) ประโยชน์ต่อสังคมและตัวอาสาสมัครเอง หมายถึง คนที่มา
ท างานอาสาสมัครนั้นนอกจากประโยชน์จะเกิดแก่ส่วนรวมแล้ว ในขณะเดียวกันคนท าก็ได้ประโยชน์ด้วย 
เพราะส่วนหนึ่งก็ถือเป็นการเยียวยาตนเองด้วยเช่นกัน 3) ไม่มีการแบ่งแยกทั้งเพศ อายุ กลุ่มคน ทุกคน
สามารถท างานอาสาสมัครได้ มีเพียงความสนใจของประเภทงานที่แบ่งแยกออกไปตามความสนใจ 4) เกิด
การรวมตัวกันทางสังคม และส่งเสริมถึงการรับบริการต่าง ๆ โดยอาสาสมัครเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสันติสุข ไม่ใช่ท างานอาสาสมัครแล้วได้จิตอาสา แต่ท าไปเพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนา
และสันติสุขแก่สังคม และ 5) เกิดหนทางของชุมชนที่จะสามารถเข้าถึงความต้องการของตนเอง ซึ่งในช่วง
เวลาที่ผ่านมามีการท าวิจัยเพื่อศึกษาการท างานอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการท างานอาสาสมัครด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ       
(ชาญณรงค์ วงค์วิชัย, 2560; อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2558; นิพิฐพนธ์ แสงด้วง และอังศินันท์        
อินทรก าแหง, 2559; วรเดช ช้างแก้ว, สมศักดิ์ ลิลา, ไพรัตน์ วงษ์นาม และสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, 
2557 และพระมหาจันทร์ธรรม อินทรีเกิด, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และอรพินทร์ ชูชม, 2553) และการท า
ความเข้าใจการท างานอาสาสมัครในมิติต่าง ๆ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาญชัย จิวจินดา, 2560;     
วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, 2560; พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสิน และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, 
2560; ศิวพร ละม้ายนิล และฐาศุกร์ จันประเสริฐ, 2558 และ นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, 2558) เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นร่วมกับการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือส ารวจประเด็นวิจัยซึ่งงานอาสาสมัครชุมชน
เป็นประเด็นส าคัญที่ชุมชนให้ความสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการท างานอาสาสมัครของแกนน า
ชุมชน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral sciences) ที่เป็นการ
อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่หลากหลาย โดยน าแนวคิดทฤษฎี
ทางจิตวิทยา (Psychological approach) และสังคมวิทยา (Sociological approach) มาประยุกต์ใช้
ร่วมกันในการวิเคราะห์การท างานอาสาสมัครของแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ชุมชนเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการท าความเข้าใจการท างาน
อาสาสมัคร และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือท าความเข้าใจความหมาย ลักษณะส าคัญของงาน เงื่อนไขการเข้าสู่งาน และแนวทางส่งเสริม
การท างานอาสาสมัครของแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนเวียงเหนือ จังหวัด
เชียงราย 
 
วิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case 
study) เก็บข้อมูลโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล
คือ ต้องเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครมาไม่ต่ ากว่า 5 ปี จากจ านวน
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หมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งมีประธานอสม. ทุกหมู่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูลรวมจ านวนทั้งหมด 13 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ (Trustworthiness) ด้วยการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (Data 
triangulation) และการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี (Methodological triangulation) จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามแนวทางของ ไมล์ และฮูเบอร์แมน 
(Miles and Huberman, 1994) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (Data 
deduction) 2) การจัดรูปข้อมูล (Data display) และ 3) การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion 
drawing and verification) 
 ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการท าความเข้าใจความหมาย ลักษณะ
ส าคัญของงานอาสาสมัคร และเงื่อนการเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และช่วงที่ 2 
เป็นการน าผลการวิจัยที่ได้จากช่วงที่ 1 เข้าสู่การสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการท างาน
อาสาสมัครของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 13 หมู่บ้าน 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล โดยก่อนท าการเก็บข้อมูลผู้วิจัยขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รหัสเลขที่ ETH.CRRU 004/61 และขอความยินยอมอย่างสมัครใจในการให้
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ทุกครั้งท่ีจะเก็บข้อมูลจะขออนุญาตทุกครั้งในการบันทึกเสียงก่อนการสัมภาษณ์ และ
แจ้งให้ทราบว่าผู้วิจัยจะรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลของพ้ืนที่ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเปิดโอกาส
ให้กับผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรองสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง และ
ผู้วิจัยจะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับแหล่งข้อมูลอันเนื่องมาจากการที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย และ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในสนามวิจัยจะถูกเก็บและท าลายทิ้งหลังการวิจัยเสร็จสิ้นและคืนข้อมูลแก่
ชุมชน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ความหมายของงาน
อาสาสมัคร ประเด็นที่สอง ลักษณะส าคัญของงานอาสาสมัคร ประเด็นที่สาม มูลเหตุการเข้าสู่การเป็น
อาสาสมัคร และประเด็นที่สี่ แนวทางส่งเสริมการท างานอาสาสมัคร 
 
ประเด็นที่หนึ่ง: ความหมายของงานอาสาสมัคร 

ความหมายของงานอาสาสมัครในมุมมองของแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) ชุมชนเวียงเหนือ ให้ความหมายว่า งานอาสาสมัครเป็นการมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือ การเป็นผู้ให้ 
เสียสละแรงกาย แรงใจของตนเองในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ซึ่ ง เทียบเคียงได้กับการศึกษาของ  
พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา, อัจศรา ประเสริฐสิน และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ (2560) ศิวพร ละม้ายนิล และฐา
ศุกร์ จันประเสริฐ (2558) และอังศินันท์ อินทรก าแหง (2558) ที่ต่างอธิบายถึงการให้นิยามความหมาย
ของการท างานอาสาสมัครของอาสาสมัครในกลุ่มต่าง ๆ ว่าเป็นการกระท าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การท า
ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ ที่ต้องอาศัยการมีจิตอาสาในการท างาน และแกนน าอาสาสมัคร
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ยังให้ความหมายไว้อีกว่า อาสาสมัครและจิตอาสานั้นเป็นสิ่ง ๆ เดียวกันเป็นสิ่งที่เกิดพร้อม ๆ กัน ที่ต้องใช้
จิตสาธารณะที่เป็นจิตใจที่อยากช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลืองานสาธารณะ   

“...อาสาสมัคร ก็คือ จิตอาสาอยากช่วย...เราก็ว่าเรามีกะจิตกะใจอยากช่วยเขา...” 
“อาสาสมัครจิตอาสา มันก็มาตัวเดียวกัน มันมาเจอกัน...” 
“...การท างานอาสาสมัคร เป็นการให้ เป็นการเสียสละสิ่งที่ตัวเองมี โดยเฉพาะก าลังแรงกาย 

แรงใจ...” 
 

ประเด็นที่สอง: ลักษณะส าคัญของงานอาสาสมัคร 
 ลักษณะส าคัญของงานอาสาสมัครในมุมมองของแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) มี 4 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ 1) การอุทิศและเสียสละตนเพื่อส่วนรวม ที่เป็นการรับรู้ว่าเมื่อตนเป็น
อาสาสมัคร จึงมีหน้าที่หลักในการอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืนในชุมชน ที่จะต้องอุทิศตนเองและเสียสละลงแรงลง
ใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถที่จะละทิ้งไปได้ และในหลายครั้งจะต้องทุ่มเทมากกว่าผู้อ่ืนในฐานะที่ตน
เป็นแกนน าอาสาสมัคร 2) การมีส่วนร่วมในงานสาธารณะ ที่เป็นกิจกรรมกลางของชุมชนไม่ว่ากิจกรรม
ใดก็ตามแต่ จะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยเสมอ และนอกเหนือจากงานหลักเกี่ยวข้องกับอสม. งานอ่ืน ๆ 
ที่เป็นงานสาธารณะของชุมชนก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเช่นกันโดยไม่มีการเกี่ยงว่าจะเป็นงานใด เช่น 
งานศพ งานวัด เป็นต้น 3) การท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การท างานอาสาสมัครด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตถือเป็นข้อส าคัญของการท างานอาสาสมัครของแกนน าอสม. เพราะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับผู้อ่ืน เมื่อเข้ามาเป็นผู้ให้แล้ว ก็ไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการตักตวงน าเอาของผู้อ่ืน ของสาธารณะมา
เป็นของตนเอง โดยแกนน าอสม. กล่าวถึงการจัดการการเงินของโครงการที่อสม. เป็นผู้ด า เนินการ เงินที่
ได้มาแกนน าอสม.เป็นเพียงตัวกลางในการน าเงินนั้นไปด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการนั้น 
ๆ 4) การท างานตามหน้าที่อย่างมีระบบระเบียบ ไม่ก้าวก่ายงานของกันและกัน เพ่ือลดความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างแกนน าอสม.ด้วยกัน หรือระหว่างแกนน าอสม.กับรพ.สต. งานสาธารณะต่าง ๆ 
สามารถไปเข้าร่วมและช่วยเหลือได้ แต่เป็นเพียงผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่เมื่อเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขจะต้องท างานตามระบบระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งอสม.แต่ละคนต่างได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา พิชิตรณชัยกุล และสากล สถิตวิทยานันท์ (2557) ที่อธิบายว่า 
อาสาสมัครจะต้องมีความพร้อมและความต้องใจในการท างานของตน ต้องเสียสละ และอดทน โดยต้องมี
ความรู้ในงานที่ท า เช่น การกระตุ้นพัฒนาการ มีขั้นตอนอย่างไร ต้องท าให้เป็นไปตามระบบที่ถูกต้อง    
เป็นต้น 
 
ประเด็นที่สาม: มูลเหตุของการเข้าสู่การเป็นอาสาสมัคร 
 ส าหรับมูลเหตุของการเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของแกน
น าชุมชนนั้นพบว่ามีมูลเหตุหลัก 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ มูลเหตุที่เกิดจากตัวแกนน าเป็นผู้น าพาตนเอง
เข้าสู่การท างานอาสาสมัคร และมูลเหตุที่เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นชักน าให้แกน
น าเข้ามามีบทบาทในการท างานอาสาสมัครชุมชน 
 มูลเหตุส่วนบุคคล สามารถพิจารณาได้ 3 มูลเหตุ ประกอบด้วย 
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 1) การเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในชุมชน ว่าสิ่งที่ตนท านั้นจะส่งผลดีต่อหมู่บ้าน ต่อ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เป็นผลให้อยากท่ีจะช่วยด้วยเชื่อว่า การท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อผู้อื่นนั้นต้องมาจากใจ  
 2) การเรียนรู้ชีวิตก่อนการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลืองานของชุมชน  ซึ่ง
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ถ้อนทีถ้อนอาศัยกัน เช่น เมื่อมีงานบุญ งานศพ จะมี
การรวมตัวกันของคนในชุมชนในการช่วยเหลือกันประกอบอาหาร ตระเตรียมสถานที่ การจัดพิธีการใน
งานนนั้น ๆ เป็นต้น   
 3) ความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับบุญกุศล ว่าสิ่งที่ตนท า เกี่ยวกับการเสียสละ การให้ การท างาน
เพ่ือสาธารณะ เป็นการสร้างบุญกุศล สร้างคุณงานความดีอย่างหนึ่ง ยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสน
สถานก็จะยิ่งให้ความส าคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 
 มูลเหตุจากสถานการณ์ทางสังคม สามารถพิจารณาได้ 4 มูลเหตุ ประกอบด้วย  
 1) การมีตัวแบบจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลในชุมชนที่ท างานอาสาสมัครหรือการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในชุมชน เป็นการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านตัวแทน 
(Agent) ทางสังคมทั้งจากครอบครัวและจากชุมชน โดยแกนน าอสม. ให้ข้อมูลว่า พ่อและแม่เป็นผู้ที่คอย
ช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ค่อยสอนและบอกตนทางตรงว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ควรท า เ ป็นความดี
อย่างหนึ่ง ส าหรับผู้ใหญ่ในชุมชนที่ตนนับถือนั้นก็มีการกระท าให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม ว่า
เป็นสิ่งที่จ าเป็น เป็นสิ่งที่ควรกระท า  
 2) การได้รับการชักจูง การขอร้องจากคนในชุมชน ว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมเท่ากับแกนน าอสม.  
ที่ท างานเป็นอยู่แล้ว คุยงานกับหมอรพ.สต.ได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งถือเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งจากคนรอบข้าง 
(Peer influence) ที่เข้ามามีอิทธิพลท าให้แกนน าอสม. ตัดสินใจรับบทบาทหน้าที่เป็นประธานอสม. 
ประจ าหมู่บ้านต่าง ๆ  
 3) การได้รับแรงเสริม (Reinforcement) จากการช่วยเหลือผู้อ่ืน ที่เป็นการเรียนรู้ของบุคคล
หลังจากได้ท ากิจกรรมอาสาสมัครไปแล้ว เช่น การเห็นว่าผู้ที่เราช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
การได้รับค าชมเชยจากผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ การได้รับรางวัล เป็นต้น เป็นผลให้ยังคงมีการท างาน
อาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง  
 จากมูลเหตุของการเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครของแกนน าอสม. ทั้งมูลเหตุส่วนบุคคลและมูลเหตุ
จากสถานการณ์ทางสังคม สามารถเทียบเคียงได้กับทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura, 1989) ที่
กล่าวถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นการก าหนดซึ่งกันและ
กัน (Reciprocal Determinism) ระหว่างปัจจัยบุคคล (Personal) เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การก ากับตนเอง กระบวนการทางปัญญา คุณลักษณะทางจิตต่าง ๆ การรับรู้ทางความรู้สึกและอารมณ์ 
เป็นต้น ปัจจัยพฤติกรรม (Behavioral) เป็นการกระท าของบุคคล การพูด การคัดเลือก ส่วนปัจจัย
สภาพแวดล้อม (Environmental) เป็นโครงสร้างทางสังคมและบริบทการเรียนรู้ เช่น บ้าน โรงเรียน 
ชุมชน เขตเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพิฐพนธ์ แสงด้วง (2560) ที่ส่วนหนึ่ง
ศึกษาเส้นทางการท างานอาสาสมัครของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
มูลเหตุของการเข้าสู่งานอาสาสมัครนั้นมาจาก 2 มูลเหตุหลักด้วยกัน คือมาจากแรงจูงใจภายในของ
อาสาสมัครที่ต้องการอยากช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมตามช่วงวัยต่าง ๆ และ
งานวิจัยของอังศินันท์ อินทรก าแหง (2558) ที่การศึกษาส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
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สาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการท างานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า 
พฤติกรรมการท างานอาสาสมัครของบุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับอิทธิพลทางตรงจากทั้งปัจจัยภายใน
บุคคล ได้แก่ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการสุขภาวะตนเอง และปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การ
ได้รับการถ่ายทอดสู่การท างานอาสา และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.23, 0.16, 0.14 และ 0.11) 
 
ประเด็นที่สี:่ แนวทางส่งเสริมการท างานอาสาสมัคร 
 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของชุมชนเวียงเหนือ ท าให้ได้แนวทางในการส่งเสริมการท างานอาสาสมัครใน 2 
แนวทาง  
 แนวทางแรก เป็นการก ากับและพัฒนาตนเองให้ยังคงท างานอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ด้วยการท าให้ดู อยู่ให้เห็น เพ่ือเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืน ๆ ทั้งคนที่เป็นอสม.และคนที่ไม่ได้
เป็นอสม. ด้วยเห็นว่า หากไม่มีผู้ท าเป็นตัวอย่างให้ดูแล้ว คนในชุมชนก็จะไม่สนใจ ไม่เห็นถึงความส าคัญ
ของงานสาธารณะ รวมทั้งการไม่ให้ความร่วมมือเมื่อชุมชนต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้น าของชุมชนในวันข้างหน้าจึงจ าเป็นต้องท างานอาสาสมัครอย่าง
ต่อเนื่อง ท าอยู่ตลอดเวลา  
 แนวทางที่สอง ที่เป็นการสนับสนุนจากภายนอก ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
จากในอดีตที่สามารถด าเนินกิจกรรมอสม.ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่ จ ากัดท าให้ไม่
สามารถท าในบางกิจกรรมได้ เช่น การเจาะเลือดเบาหวาน เป็นต้น เทียบเคียงได้กับงานวิจัยของสุรีย์ กาญ
จนวงศ์ (2553) ที่พบว่า การที่เจ้าหน้าที่ภายรัฐให้การสนับสนุนน้อย การขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
ท าโครงการ และการให้ค่าตอบแทนน้อย เป็นอุปสรรคส าคัญที่สร้างปัญหาในการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ของอาสาพัฒนาชุมชน ดังนั้นการท าให้อาสาสมัครรับรู้ว่ามีผู้ให้ความสนใจ และการสนับสนุนทางทุน
ทรัพย์งบประมาณจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ยังคงท างานกัน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 ซึ่งทั้งสองแนวทางการส่งเสริมการท างานอาสาสมัครสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานของอัลบาเนส (Albanese, 1981) ที่กล่าวว่า การท างานของบุคคล (Job performance 
behavior) นั้นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจาก 2 องค์ประกอบ คือ ทั้งปัจจัยภายใน (Internal factors) ที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในของบุคคล คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น การมีแรงจูงใจในการท างาน การ
พยายามก ากับตนเองเพ่ือรักษามาตราฐานในการท างาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก 
(External factors) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน การ
สนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากครอบครัว เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วารนี ศรีวงษ์ชัย และศิวัช ศรีโภคางกุล (2560) ที่พบว่า แนวทางพัฒนาศักยภาพการท างานของ
อาสาสมัครต ารวจบ้านนั้น ควรมีการส่งเสริมทั้งจากภายในตัวอาสาสมัครเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ความเข้มงวดในระเบียบวิจัย และจากปัจจัยภายนอกคือ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการให้ความร่วมมือของประชาชนและชุมชน 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ส าหรับแกนน าอสม. จากการท าความเข้าใจความหมายและลักษณะส าคัญของงานอาสาสมัคร

ในบริบทของแกนน าอสม. สามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท างานอาสาสมัครของกลุ่มอสม. 
โดยกระตุ้นให้อาสาสมัครเกิดการรับรู้ว่า อาสาสมัครเป็นงานที่มีคุณค่า เป็นการท าเพ่ือส่วนรวม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  

2. ส าหรับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานอาสาสมัครของอสม. เกี่ยวกับการ
สนับสนุนงบประมาณ หรือการให้พ้ืนที่ในการแสดงผลงานของอสม. ที่จะช่ วยท าให้อสม. มีแรงใจและ
ยังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ส าหรับครอบครัวในชุมชน ควรมีการส่งเสริมให้ครอบครัวในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เสียสละและช่วยเหลือสังคม ผ่านการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมที่ส่งเสริมให้เห็นถึงความส าคัญของการ
ช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของพลเมืองดี 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการท างานอาสาสมัครในกลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ ของชุมชน เช่น กลุ่ม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นต้น  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับการท างานอาสาสมัครเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรมีการศึกษาด้วยวิธีวิจัยในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสร้างทฤษฎีจากฐานราก เพ่ือเป็นการ
พัฒนาก าหนดเป็นขอบข่ายขององค์ความรู้เกี่ยวกับการท างานอาสาสมัครของชุมชน ที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาเป็นต้นแบบระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล และใช้จริงต่อไปได้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
อาสาสมัครของแกนน าชุมชนเทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และขอขอบพระคุณเหล่าคุณพ่อคุณแม่แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนเวียงเหนือที่เห็นความส าคัญและมอบข้อมูลส าคัญให้แก่ผู้วิจัย 
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การศึกษาความสัมพันธ์การพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม กับ
ความสุขของหัวหน้าครัวเรือนในชุมชนหนึ่ง จังหวัดนครนายก 
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บทคัดย่อ 

วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาเปรียบเทียบความสุขของหัวหน้าครัวเรือน จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระดับความสุข กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหมู่ 5 และหมู่ 6 ในต าบลหินตั้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ช่วงปี พ.ศ.2561 จ านวน 149 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัย สรุปว่า (1) ความสุขของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกันตามการเป็นหนี้กองทุน
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่เป็นหนี้
กองทุนมีความสุขสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นหนี้กองทุน และหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่มีความสุขสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่สูบบุหรี่ (2) การสนับสนุนทางสังคม การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ  การสนับสนุนทางสังคม, เศรษฐกิจพอเพียง, ความสุข, การพ่ึงพาตนเอง 
 
Abstract 

The purposes of this research were to (1) to compared happiness of household 
heads who had difference personal factors, (2) to studied the relationships between 
social supports self-reliance sufficiency economy and happiness. Samples were 149 
household heads in village no. 5 and 6, Hin Tang, Mueang district, Nakhonnayok during 
2018. The data were collected by questionnaire and analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, t-test, ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results shown that (1) The happiness of head household is different 
according to the fund debt and smoking behavior with statistical significance at the level 
of .05, the study showed that the head household who does not owe the fund debt was 
happier than the head household who owes the fund debt and the heads households 
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with no smoking behavior were happier than the heads household with smoking 
behavior (2) Social support was  positively correlated  with happiness   at the .01 level of 
significance, and 3) self-reliance sufficiency economy was positively correlated  with 
happiness   at the .01 level of significance, Therefore,  relevant departments should 
organize activities enhance wellbeing, decrease debt and smoking, encourage social 
support and, adopt the concept of self-reliance sufficiency economy in the community 
systematically. 
 
Keywords social support, sufficient economy, happiness, self-reliance 
 
บทน า 
 ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ มนุษย์ทุกคนต่าง
แสวงหาความสุขให้กับตนเอง ซึ่งการที่มนุษย์มีความสุขนั้น จะท าให้ตนเองมีพลังงานในการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ทั้งในด้านการงานและการใช้ชีวิต รวมไปถึงการมี
ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และผ่านพ้นวิกฤติปัญหานั้นไปได้ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม (อภิชัย มงคลและคณะ, 2544) 
แต่เนื่องมาจากในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และมีปัญหาความ
ยากจนที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปัญหานี้อาจส่งผลให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ย่ าแย่และมี
ความสุขลดลงได้ แนวทางหนึ่งที่คนไทยสามารถพึงน ามาปรับใช้ได้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสุข รวมไปถึงบรรเทาความยากล าบากจากภาวะทางเศรษฐกิจก็คือ การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวคิดนี้ทุกคนสามารถน าไปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกรเท่านั้น โดยต้องระเบิดจากข้างใน คือ การเกิดจิตส านึก มี
ความศรัทธา เชื่อมั่นเห็นคุณค่า น าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป เป็นความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้งกายและจิตใจ (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 
นอกจากนี้ความสุขสามารถสร้างได้จากหลายวิธี ณ ระดับสังคม ความสุขที่สูงขึ้นส าหรับประชาชนสามารถ
เกิดขึ้นได้จากนโยบายที่มุ่งไปในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ความผูกพันในครอบครัว คุณภาพที่สูงของชุมชน
และคุณภาพชีวิตในการท างาน (กัลยาณี เสนาสุ, 2549) ซึ่งวิธีการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นวิธี
หนึ่ง คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน โดยการช่วยเหลือกันนี้ คือ แรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่ง
หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนกันในสังคม ทั้งด้านการช่วยเหลือกัน
ทางวัตถุ ข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์และด้านการสนับสนุนทางจิตใจ เป็นผลให้ผู้รับสิ่งเหล่านั้นเกิดความ
พึงพอใจ ได้รับก าลังใจจากสัมพันธภาพอันดีเหล่านั้น รวมไปถึงการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้อ่ืนด้วย ฉะนั้นเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในชีวิต มีความอยู่ดีกินดี เดินทางสายกลาง 
มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง ย่อมที่จะท าให้เกิดความสุข และสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ของการพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แรงสนับสนุนทางสังคม กับความสุข 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขของหัวหน้าครัวเรือนในชุมชนหนึ่ง จังหวัดนครนายก จ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การเข้าร่วม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานภาพการเป็นหนี้ การเป็นหนี้ธนาคาร การเป็นหนี้กองทุน พฤติกรรมการ
ดื่มสุราและการสูบบุหรี่ (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การพ่ึงพาตนเองตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุข  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานงานวิจัยไว้ดังนี้ คือ (1) หัวหน้าครัวเรือนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีระดับความสุขแตกต่างกัน (2) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของ
หัวหน้าครัวเรือน (3) การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของ
หัวหน้าครัวเรือน 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 จากการตรวจสอบเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่ามีปัจจัย
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม
และระดับความสุขของหัวหน้าครัวเรือนในชุมชนหนึ่ง จังหวัดนครนายก โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นตัว
แปรที่สนใจศึกษา ดังนี้ 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนภายในหมู่ 5 และ หมู่ 6 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวน 315 คน (1) หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่หมู่ 5 
จ านวน 136 คน (2) หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในพ้ืนที่หมู่ 6 จ านวน 179 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
ประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งค านวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น 176 คน แต่เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดหลายประการ เช่น เรื่องเวลาในการเก็บข้อมูล การท างานของชาวบ้าน จึงท าให้คณะผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้เพียงร้อยละ 84.66 หรือ 149 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่าง จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, สถานภาพสมรส, รายได้ครอบครัว, สถานภาพทางเศรษฐกิจครอบครัว,  การเข้าร่วมโครงการ
ที่เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สถานภาพการเป็นหนี้สิน, ประเภทของหนี้สิน, พฤติกรรมการดื่มสุรา 
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (2) แรงสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามวัดการสนับสนุนทางสังคม โดย
คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ House (1981 อ้างถึงใน อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, 2553) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ แรงสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) แรงสนับสนุนด้านการ
ประเมิน (Appraisal Support) แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informative Support) แรงสนับสนุน
ด้านสิ่งของหรือบริการ (Instrumental Support) มีข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ (3) การพ่ึงพาตนเองตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถามวัดการพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ (สุเมธ แสงนิ่มนวล , 2544:80 อ้างถึงใน ณรัชช์อร ศรีทอง, 2554)  
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ การพ่ึงตนเองได้ด้านเทคโนโลยี (Technology=T) การพ่ึงตนเอง
ได้ด้านเศรษฐกิจ (Economic=E) การพ่ึงตนเองได้ทรัพยากร(Resource=R) การพ่ึงตนเองด้านจิตใจ 
(Mental=M) การพ่ึงตนเองได้ด้านสังคม (Sociocultural=S) มีข้อค าถามจ านวน 25 ข้อ และ (4) 
ความสุข แบบสอบถามการวัดความสุข คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามวัดดัชนีความสุขคนไทยของกรม
สุขภาพจิต (2549) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ สภาพจิตใจ (Mental State) สมรรถภาพ
ของจิตใจ (Mental Capacity) คุณภาพของจิตใจ(Mental Quality) ปัจจัยสนับสนุน (Supporting 
Factors) มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย (1) 
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (2) ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับชาวบ้านหมู่ 
16 หมู่ 18 และหมู่19 ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  จ านวน 33 คน  แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพ่ือค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .945 แบบสอบถามการพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.801 และแบบสอบถามความสุขมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .803   
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ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย คณะผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 ศึกษาเปรียบเทียบความสุขของหัวหน้าครัวเรือนใน
ชุมชนหนึ่ง จังหวัดนครนายก จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัว สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว การเข้าร่วมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานภาพการเป็นหนี้ การเป็นหนี้ธนาคาร 
การเป็นหนี้กองทุน พฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่  
 
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความสุขของหัวหน้าครัวเรือน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปร n x̅ S.D. f  t p เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
55 
94 

 
4.03 
3.99 

 
.492 
.491 

 
 

 
.393 

 
.70 

 
X 

2.อายุ 
น้อยกว่า 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 54 ปี 
55 – 64 ปี 
มากกว่า 65 ปี 

 
15 
30 
45 
31 
28 

 
4.01 
3.90 
4.02 
4.01 
4.08 

 
.43 
.48 
.42 
.55 
.59 

 
.519 

 

 
 

 
.722 

 
X 

3.สถานภาพสมรส 
อยู่คนเดียว 
สมรส 

 
55 
94 

 
4.07 
3.97 

 
.51 
.48 

  
1.17 

 
.24 

 
X 

4.รายได้ครอบครัว 
น้อยกว่า 3300 บาท 
3301 – 6600 บาท 
6601 – 20000 บาท 
มากกว่า 20000 บาท 

 
30 
40 
40 
39 

 
3.87 
4.11 
4.02 
3.99 

 
.53 
.49 
.50 
.43 

 
1.499 

  
.217 

 

 
X 

5.สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
รายได้มากกว่ารายจ่าย 
รายได้เท่ากับรายจ่าย 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

 
25 
58 
66 

 
4.07 
4.10 
3.90 

 
.46 
.44 
.53 

 
2.927 

 

  
.057 

 
X 

6.การเข้าร่วมโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าร่วม 
ไม่เข้าร่วม 

 
 

62 
87 

 
 

4.09 
3.95 

 
 

.51 

.47 

  
 

1.77 

 
 

.79 

 
 
X 
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ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความสุขของหัวหน้าครัวเรือน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
   (ต่อ) 

 
ตัวแปร n x̅ S.D. f  t p เป็นไปตาม

สมมติฐาน 
7.สถานภาพการเป็นหนี้ 
เป็นหนี้ 
ไม่เป็นหนี้ 

 
70 
79 

 
3.99 
4.02 

 
.51 
.48 

  
-.34 

 
.73 

 
X 

8.การเป็นหนี้ธนาคาร 
เป็นหนี้ธนาคาร 
ไม่เป็นหนี้ธนาคาร 

 
36 
113 

 
4.10 
3.97 

 
.46 
.50 

 
 

 
1.40 

 
.16 

 
X 
 

 
9.การเป็นหนี้กองทุน 
เป็นหนี้กองทุน 
ไม่เป็นหนี้กองทุน 

 
26 
123 

 
3.69 
4.07 

 
.52 
.46 

  
-3.77 

 
.00 

 
/ 

10.พฤติกรรมการดื่มสุรา 
ไมด่ื่มสุรา 
ดื่มสุรา 

 
100 
49 

 
4.01 
4.00 

 
.51 
.44 

  
.150 

 
.88 

 
X 

11.พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ไม่สูบบุหรี่ 
สูบบุหรี่ 

 
129 
20 

 
4.05 
3.74 

 
.48 
.47 

  
2.630 

 

 
.009 

 
/ 

 
 ความสุขของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกันตามการเป็นหนี้กองทุนและพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่เป็นหนี้กองทุนมีความสุขสูง
กว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นหนี้กองทุน และหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความสุขสูงกว่า
หัวหน้าครัวเรือนที่สูบบุหรี่ 
 จากผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม 
การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุข 
 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงกับความสุขของหัวหน้าครัวเรือน 
 ความสุข 

การสนับสนุนทางสังคม .478** 
การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง .635** 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขโดยรวมของหัวหน้าครัวเรือน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.478 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
และการพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขโดยรวม
ของหัวหน้าครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.635 ซึ่งอยู่
ในระดับสูง 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีหนี้กองทุน จะมีความสุขแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ต่อประชาชนในประเทศไทย ของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณและคณะ พบว่าหนี้กองทุนอาจท า
ให้เกิดการน าเงินไปใช้สอยอย่างอ่ืนซึ่งส่งผลให้หนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และอีกส่วนหนึ่งคือการเกิดโครงสร้ าง
อ านาจใหม่ในหมู่บ้านจากการมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีอ านาจในการตัดสินใจจัดสรรกู้เงิน และ
การติดตามหนี้ที่ยังขาดระเบียบกฎเกณฑ์ และยังมีการอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวต่อกัน และหัวหน้า
ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตกต่างกันจะมีระดับความสุขแตกต่างกัน ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบภาวะความสุขกับสถานภาพการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ของ พรทิพย์ เอมอ่อน เมื่อจ าแนก
ตามสภาพการสูบบุหรี่ พบว่า  ผู้ก าลังสูบบุหรี่มีค่าเฉลี่ยภาวะความสุขน้อยที่สุด และกลุ่มที่มีอารมณ์ทาง
ลบมากที่สุด ได้แก่ ผู้ก าลังสูบบุหรี่ และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก การสนับสนุน
ทางสังคมที่ดีภายในชุมชน ท าให้หัวหน้าครัวเรือนรู้สึกได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเอง จึงเกิด
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างหัวหน้าครัวเรือนกับชุมชน ส่งผลให้หัวหน้าครัวเรือนมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น 
อีกท้ังการพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีการ
พ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูง จึงมีความสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองในความคิด มีเจต
คติเฉพาะตัวในการมองปัญหาและการตัดสินใจด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถจัดการแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงาน การเงิน หรือการด ารงชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตแบบพ่ึงพา
ตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการใช้ชีวิตบนหลักของความพอดี พอประมาณ และพออยู่
พอกิน จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของหัวหน้าครัวเรือน กล่าวคือ หัวหน้าครัวเรือนที่มี
การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูง ความสุขก็จะเพ่ิมมากขึ้นไปด้วย  เนื่องจากหัวหน้า
ครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ท าการเกษตร น าผลผลิตที่ได้มาแปรรูป ส่งออกขาย และเก็บผลผลิตที่ได้
ไว้ใช้เองในครัวเรือน ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตบนหลักของความพอเพียง รวมไปถึงการที่ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ที่
ให้ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นในชุมชนแห่งนี้จึงมีการพ่ึงพาตนเอง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง ซึ่งสัมพันธ์กับความสุขที่สูงข้ึนตามไปด้วย 
 
 
 



312 

 
 

สรุป 
จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยพบว่า ความสุขของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกันตามการเป็น

หนี้กองทุนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่
เป็นหนี้กองทุนมีระดับความสุขสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นหนี้กองทุน หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่มีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่มีระดับความสุขสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่สูบบุหรี่  และการสนับสนุนทางสังคม การพ่ึงพา
ตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความสุขของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกันตามการเป็นหนี้กองทุน
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่  การพ่ึงพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนทางสังคม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนควรจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
การพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
และการขับเคลื่อนการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนท าให้สมาชิกภายในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมสุขภาพจิต. (2549). ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย.  สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน, 2561, จาก Dmh.go.th:  

https://www.dmh.go.th/test/qtnew/ 
กัลยาณี เสนาสุ.  (2549). รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขของคนไทย. กรุงเทพฯ:    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
ณรัชช์อร ศรีทอง.  (2554). แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 

กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์. 
พรทิพย์ เอมอ่อน.  (2558). การเปรียบเทียบภาวะความสุขกับสถานภาพการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี.  ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ และคณะ. (2550). ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองต่อประชาชนในประเทศไทย. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่. 

อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ.  (2553). แรงสนับสนุนทางสังคม: ปัจจัยส าคัญในการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวาน. 
วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร, 16(2), 309-322. 

อภิชัย มงคล และคณะ.  (2544). ความสุขและสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย.  วารสารสมาคม 
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 46(3), 227-232. 
 



313 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขและชีวิตการท างานของนักจิตวิทยาคลินิกใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ท างาน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา เป็นเวลานานมากกว่า 15 ปี จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบ Oxford Happiness Questionnaire รวมถึง
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และมีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมด้วย  ผลการศึกษาพบว่า นักจิตวิทยา
คลินิกมีความสุขในปัจจุบันและโดยรวมอยู่ในระดับสูง ลักษณะการท างานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก โดยส่วนใหญ่มักเป็นในด้านของการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือส่งผลการทดสอบ
ให้กับจิตแพทย์ และอายุรแพทย์ระบบประสาท เมื่อพบผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุอาการเสื่อมถอยลงของโรค
สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ความคิด อารมณ์ผิดปกติ อย่างมาก มีการใช้เหตุผล พิจารณาว่าเป็นบริบทของงาน 
เป็นหน้าที่ ดูแลทางด้านจิตใจอย่างดีให้กับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุและครอบครัว ความสุขที่เกิดขึ้น ได้แก่ การ
ได้ช่วยให้ผู้ป่วยมีความพอใจ มีความสุขแม้ว่าอาการจะไม่ดีขึ้นหรือคงที่ก็ตาม ได้เห็นตนเองมีเมตตา เข้าใจ
บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวได้    มากขึ้น และได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่ได้ท างานเป็นประโยชน์กับ
สังคมด้วย 

ค าส าคัญ ความสุข นักจิตวิทยาคลินิก ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 
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Abstract 
 This purposes of this research were to study happiness and working life of clinical 
psychologists in relation to elderly psychiatric patients care. Three clinical psychologists 
with 15 year experience working at the Somdetchaopraya Institute of Psychiatry were 
participated in the study.  Instruments to gather informations include demographic 
questionnaire, Oxford Happiness Questionnaire, structured interview guide, and non-
participated observation. The findings showed that the current happiness and the overall 
happiness of all three clinical psychologists were at high level. They worked accordingly 
to the professional standard of clinical psychologists. The main part of work involves 
psychological assessment as referred from psychiatrists and neurologists. In dealing with 
elderly psychiatric patients whose problems were deterioration, Alzheimer, thought 
disorder or mood disorder, they tended to use reason, considered context of work, focus 
on their line of duty and do did their best to perform psychological support for both the 
elderly psychiatric patients and their family members. In return of giving the elderly 
psychiatric patients care, the clinical psychologists feel happiness, when helping the 
patients to be satisfied, even if the symptoms were not improved or fixed. She saw 
herself merciful, understand more close family members and gained their self-worth as 
their work benefit to the society. 

Keywords Happiness, Clinical psychologists, Elderly Psychiatric Patients 
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บทน า 

 ปัจจุบันสังคมไทยมีจ านวนผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจ
ประชากรสูงอายุในปี 2560 พบว่าผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากปี 2537  ร้อยละ 
6.8 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2560 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
http://www.nso.go.th) จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้แนวทางการพัฒนาประเทศที่เห็น
ความส าคัญของการที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
https://www.nesdb.go.th) เมื่อบุคคลมีอายุที่มากขึ้น เข้าสู่วัยสูงอายุ สภาพร่างกายมีการเสื่อมลงเกิด
โรคต่างๆ มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของสมอง เช่น สมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ (2559) ได้กล่าวว่าร้อยละ 66 ของผู้สูงอายุในโลกป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม 
โดยมีความรุนแรงจากน้อยไปหามาก จากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น ตาที่มองไม่ค่อยเห็น หูไม่ค่อย
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ได้ยิน ฯลฯ บางรายมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากเดิม การถามซ้ า จ าญาติพ่ีน้อง จ ากิจวัตรประจ าวันของตนเอง
ไม่ได้ ซึมเศร้า บางรายมีอาการหลงผิด เห็นภาพหลอน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเข้าสู่กระบวนการการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ส าหรับประเทศไทย มีสถาบันที่ท าการบ าบัดรักษาทางด้านจิตเวชยาวนานถึง 
130 ปี คือ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ท างานมายาวนาน 
และหนึ่งในทีมผู้ดูแลรักษาดูแลก็คือ นักจิตวิทยาคลินิก มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัย การบ าบัด
ความผิดปกติทางจิตใจ พฤติกรรมการปรับตัว อารมณ์ หรือพยาธิสภาพทางสมอง โดยการใช้เครื่องมือ
ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น (คณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก, 2557) ในการท างานที่ต้องดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ซึ่งนับวันจะมีแต่อาการที่เสื่อมลง นักจิตวิทยาคลินิกท างาน ณ สถาบันแห่งนี้นี้มีการ
ท างานมายาวนาน จากการศึกษาของ Weisenberg et al. (1998 cited in Carr, 2005) พบว่าเมื่อบุคคล
มีความสุขจะช่วยให้เกิดความอดทนต่อสถานการณ์ต่างได้ดีมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในแง่มุมของ
ความสุข  ช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุไดเ้ป็นเวลายาวนาน รวมถึงการดูแลจิตใจของตนเองเมื่อ
พบผู้ป่วยมีอาการที่เสื่อมลง รวมถึงเป็นแนวทางในการหล่อหลอม พัฒนางานจิตวิทยาคลินิกให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองสถานการณ์ผู้สูงอายุจิตเวชที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันและมีชีวิตที่มีความสุขใน
การท างาน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสุขและชีวิตการท างานของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 

 
วิธีการ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาความสุขและชีวิตการท างานของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative research) ในลักษณะของการวิจัยรายกรณี 
(Case study approach) (พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, 2558) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักจิตวิทยาคลินิกที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักจิตวิทยาคลินิกที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 3 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะความสุข ประกอบด้วย 
แบบสอบถามระดับความสุขในปัจจุบัน จ านวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 10 อันดับ 
ตั้งแต่ 1 (ไม่รู้สึกมีความสุขเลย) - 10 (รู้สึกมีความสุขมากท่ีสุด) และแบบสอบถามความสุขโดยรวม วัดจาก
แบบสอบถาม Oxford Happiness Questionnaire จ านวน 29 ข้อ แปลและเรียบเรียงโดยพนมพร    
พุ่มจันทร์ (Phoomchan, 2010) มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 4 อันดับ ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) - 4 
(มากที่สุด) น าไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และได้ค่าความเชื่อมั่นความสุข
โดยรวมของแบบสอบถามจากประชากรที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เท่ากับ 0.952 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้มีความสุขในการท างานเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ (3 สิ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) หลังจากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์
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แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม ประเด็นลักษณะการท างานของนักจิตวิทยาคลินิก 
อาการและแนวทางการดูแลผู้ป่วย จิตเวชสูงอายุ ความรู้สึกและการดูแลจิตใจเมื่อผู้ป่วยมีอาการเสื่อมถอย
ลง  รวมถึงสิ่งที่ท าให้มีความสุขในการท างานอย่างยาวนานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ เมื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามได้แล้ว ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุปประเด็น จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการ
สัมภาษณ์นี้ แม้ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความสุข แต่เมื่อมีประเด็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน 
ไม่สบายใจ ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หยุด
สัมภาษณ์ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีความ ไม่สบายใจ อ่อนล้า รวมถึงมีการรักษาความเป็นส่วนตัวด้วยการใช้
นามสมมติ นอกจากนี้ โครงการวิจัยได้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา เอกสารรับรองโครงการที่ 028 / 2560 วันที่อนุมัติ 27 มิ.ย. 2560 ด้วย  

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสุขของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วย   จิต
เวชสูงอายุ จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 1 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 54 – 58 
ปี อายุการท างานอยู่ระหว่าง 15 – 30 ปี สถานภาพสมรส 2 คน โสด 1 คน มีรายได้เหลือเก็บ 2 คน 
รายได้เท่ากับรายจ่าย 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 1 คน และทั้งหมด นับถือ
ศาสนาพุทธ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

นักจิตวิทยาคลินิก คนที่ 1 (กานต์) คนที่ 2 (ชัย) คนที่ 3 (ต้อง) 
เพศ ชาย ชาย หญิง 
อายุ (ปี) 58 56 54 
อายุการท างาน (ปี) 30 30 15 
สถานภาพสมรส สมรส สมรส โสด 
รายได ้ รายได้เหลือเก็บ รายได้เท่ากับรายจ่าย รายได้เหลือเก็บ 
ระดับการศึกษา โท ตรี โท 
ศาสนา พุทธ พุทธ พุทธ 

 ผู้ให้ข้อมูลทั้งสามคน มีความสุขทั้งระดับปัจจุบัน และความสุขโดยรวมด้วยแบบทดสอบ OHQ อยู่
ในระดับสูง ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

นักจิตวิทยาคลินิก คนที่ 1 (กานต์) คนที่ 2 (ชัย) คนที่ 3 (ต้อง) 
ระดับความสุขปัจจุบัน (10) (�̅� = 8.33) สูง (8) สูง (9) สูง (8) 
ระดับความสุขโดยรวม (116) (�̅� = 93) สูง (90) สูง (101) สูง (88) 
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ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

กานต์ (นามสมมติ) นักจิตวิทยาคลินิกคนที่ 1 เพศชาย อายุ 58 ปี มีอายุการท างาน 30 ปี 
สถานภาพ สมรส รายได้พอใช้และเหลือเก็บ การศึกษาระดับปริญญาโท นับถือศาสนาพุทธ ความสุขใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (8) ความสุขโดยรวมอยู่ในระดับสูง (90) รับรู้ลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ทั้งการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา งานบ าบัดรักษา งานสอน ฝึกอบรม 
การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และการประยุกต์ความรู้สู่ชุมชน ช่วยเหลือเครือข่ายในเขตสุขภาพจิตที่
รับผิดชอบ งานวิกฤตสุขภาพจิต ส่วนงานวิจัย งานพัฒนาเทคโนโลยียังไม่มากนัก ในส่วนของงานผู้ป่วยจิต
เวชสูงอายุ เป็นการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา บ าบัดทางจิตวิทยา ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่มีอาการของอัลไซ
เมอร์ สมองเสื่อม หลงลืม ย้ าคิดย้ าท า พูดซ้ าๆ เล่าความหลังซ้ าๆ วนเวียนเรื่องที่หมกมุ่นเป็นหลัก 

ส่วนของการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา เป็นงานที่ได้รับการส่งต่อจากอายุรแพทย์ระบบประสาท 
และจิตแพทย์ ให้ตรวจในเรื่องของความจ า เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ พยาธิสภาพทางจิต เป็นการดู
ทางด้าน Cognitive function โดยแบบทดสอบที่ใช้เป็น Battery test ทางด้านของการวัดเชาวน์ปัญญา 
IQ ในตระกูล Wechsler, Neuropsychological test, Bender Visual Motor Gestalt Test 
แบบทดสอบ Screening test ได้แก่ Mini Mental Status Examination (MMSE), Thai Mental 
Status Examination (TMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Alzheimer Disease 
Assessment Scale–Cognitive Subscale (ADAS–Cog), Trail-Making Test, Stroop Color and 
Word test,  Projective test ทางด้านของการวัดบุคลิกภาพ โดยทางอายุรแพทย์ระบบประสาท จะน า
ผลการทดสอบไปเพ่ือประกอบการสั่งยาในการบ าบัดรักษา ซึ่งจากประสบการณ์พบว่า ผู้ป่วยแต่ละราย มี
ความเสื่อมที่เร็ว-ช้า แตกต่างกัน การท างานของอายุรแพทย์ระบบประสาทมักจะเกี่ยวข้องกับสมอง ใน
กรณีที่มีอาการทางจิต จะส่งต่อให้กับจิตแพทย์ เช่น พบอาการหลงผิด อารมณ์แปรปรวน ความคิด 
อารมณ์ที่มีความผิดปกติอย่างเด่นชัด จิตแพทย์ก็จะท าการส่งต่อนักจิตวิทยาคลินิกให้ตรวจทางด้านพยาธิ
สภาพทางจิต บุคลิกภาพ IQ เพ่ือวิเคราะห์ ประมวล วินิจฉัย ประกอบการรักษา ซึ่งในบางครั้งจิตแพทย์
อาจส่งต่อดูในด้านของพยาธิสภาพทางด้านประสาทจิตวิทยาด้วย  

 การทดสอบเชาวน์ปัญญา IQ ในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ จะเป็นการพิจารณาทางด้านของศักยภาพ 
การตัดสินใจ การปรับตัวว่าตรงกับลักษณะของผู้ป่วยหรือไม่ นักจิตวิทยาคลินิกจะท าการทดสอบ และ
จิตแพทย์จะพิจารณาว่าศักยภาพ ผลของระดับเชาวน์ปัญญาเท่านี้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วย
จิตเวชสูงอายุนี้หรือไม่ หรือเป็นเพราะการมีพยาธิสภาพ เพ่ือที่จะดู Function ของผู้ป่วย 

ในส่วนของการบ าบัดรักษา บทบาทไม่มากนัก มักท าจิตบ าบัดรายบุคคล ดูทางด้านของการ
จัดการกับความเครียด ความขัดแย้ง สัมพันธภาพในครอบครัว มีการให้การปรึกษา การใช้ครอบครัวบ าบัด 
บางครั้งมีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับทีมบุคลากรในคลินิกความจ า เป็นรูปแบบของการฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ  

กานต์ (นามสมมติ) กล่าวถึงเมื่อพบผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมีอาการที่เสื่อมถอยลง รู้สึก “สงสาร บาง
ทีก็ตกใจ บางคนเสื่อมเร็ว บางคนเสื่อมช้า มาครั้งที่แล้วยังดีอยู่ แต่มาครั้งนี้แย่ลง แต่ก็พยายามเข้าใจ 
ปรับตัวไปตามลักษณะของงานที่ท า สมัยท างานใหม่ๆ ก็มีการน าเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมาคิด เป็น
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ทุกข์ แต่เมื่อท างานนานเข้าก็พบว่าไม่ได้แล้ว ต้องปล่อยไป ตัดออกไป เริ่มใจแข็ง มองเรื่องการตายเป็น
บริบทของงาน เป็นหน้าที่ เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการให้ได้ มองให้เป็นเหตุ เป็นผลมากกว่า” 

มุมมองเรื่องความสุขในการท างาน ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ กานต์ (นามสมมติ) กล่าวว่าผู้ป่วยจิต
เวชสูงอายุ เป็นผู้ที่มีความทุกข์ เป็นผู้ที่มีโรค เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเราก าลังจะช่วย และอีก
ฝ่ายก็อยากท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ จึงเป็นความสุขในฐานะท่ีได้ช่วยเหลือ ได้ตรวจรักษาอย่างดีในสิ่งที่เค้า
อยากได้  

 “ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผู้รับอยากได้รับ ผู้ให้ก็อยากให้  ผู้รับได้ในสิ่งที่เค้าอยากได้ มันก็
ตรงกัน ก็หมายความว่า มันก็เป็นความสุขที่ สุขที่ให้ สุขที่รับ มันเจอกัน มันก็ลงตัว มันก็เป็นความสุขที่เรา
เห็นผู้ที่มารับบริการแล้วเค้าพอใจครับ” 

ชัย (นามสมมติ) นักจิตวิทยาคลินิกคนที่ 2 เพศชาย อายุ 56 ปี มีอายุการท างาน 30 ปี 
สถานภาพ สมรส รายได้เท่ากับรายจ่าย การศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ ความสุขใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (9) ความสุขโดยรวมอยู่ในระดับสูง (101) รับรู้ลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ของ
นักจิตวิทยาคลินิกในการท างานว่า เป็นการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การเขียนรายงานผลการทดสอบส่ง
ให้กับจิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน การท างานที่เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่
มีโรคร่วมหลายโรค มีโรคหลัก ความเจ็บป่วยอาการที่เป็นอยู่และมีโรคอ่ืนแทรกด้วย  ยังมีงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนในลักษณะของการที่ต้องเก่ียวข้องกับทางด้านกฎหมาย มีการลงข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นการ
น าวิชาการไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม ประเด็นทางกฎหมาย นอกจากนี้บทบาทของนักจิตวิทยา
คลินิกยังได้มีโอกาสเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับโลก การเข้าไปช่วยใน
กรณีการมีวิกฤตการณ์เหตุการณ์ทางการเมือง 

 งานด้านผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ มักพบอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ ดูแลตัวเองไม่ได้จากความ
ชรา งานส่วนของนักจิตวิทยาคลินิก จึงเป็นการประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือประเมินว่า 
อาการของการช่วยเหลือตนเองไม่ได้นั้น มีสาเหตุจากอาการทางจิตเวช หรืออาการทางระบบประสาท 
และดูถึงศกัยภาพท่ียังมีอยู่ โดยดูจากค่าผลของคะแนน IQ ว่า ผลของค่าคะแนนเชาวน์ปัญญาเท่านี้ เทียบ
กับระดับอายุของบุคคล ดูทางด้านของอาการทางจิตว่าสงบหรือวุ่นวาย อารมณ์เป็นอย่างไรบ้าง  
กระบวนการรู้คิด Cognition ในด้านต่างๆ การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งน าไปสู่การพิจารณาการให้การ
รักษาด้วยยา การมีคนช่วยดูแล นอกจากนี้ยังมีการบ าบัดเข้ามาร่วมด้วย เน้นให้มีความหวัง (Hope) ให้
ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น มีความหวัง มีพลัง เมื่อพบผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมีอาการเสื่อมลง ชัย (นามสมมติ) มองว่า 
ผู้ป่วยรายใดจะเสื่อมขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆ ก็ยังมีความเป็นมนุษย์ มีความเป็นจิตวิญญาณอยู่ 
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ Hope และ Empower พยายามช่วยให้เต็มที่ท่ีสุด และมองว่าด้วยข้อเท็จจริงแล้ว เรา
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเสื่อม ไม่สามารถท าให้หายจากโรค ความเจ็บป่วยได้ แต่เราสามารถท าให้เขา
รู้สึกเป็นสุขขึ้นได้ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองได้  

“ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเสื่อมเขาได้  และก็กระบวนการวิธีการปัจจุบัน            
มันไม่สามารถไปท าให้โรคหาย ไม่สามารถไปลบรอยชรา..นะครับ สิ่งที่เราท าได้ คือท าให้เขารู้สึก
เป็นสุขข้ึน.. เมื่อได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง..” 
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มุมมองเรื่องความสุขในการท างาน ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ชัย (นามสมมติ)  กล่าวว่าในการ
ท างานสามารถท่ีจะท าให้ผู้ป่วยและญาตมิีความสุขขึ้นมาได้แม้ว่าอาการจะไม่ดีขึ้นหรือคงที่ก็ตาม และการ
ท างานนี้ยังช่วยให้มีการตระหนักในคุณค่าที่เป็นการท างานให้เป็นประโยชน์กับสังคม ได้ท างานเต็มมูลค่า
ของเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนด้วย 

“การท างานยังท าให้ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่สามารถท างานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
อย่างมาก เป็นการท างานได้เต็มมูลค่าเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน” 

ต้อง (นามสมมติ) นักจิตวิทยาคลินิกคนที่ 3 เพศหญิง อายุ 54 ปี มีอายุการท างาน 18 ปี 
สถานภาพ โสด มีรายได้พอใช้และเหลือเก็บ การศึกษาระดับปริญญาโท นับถือศาสนาพุทธ โดยมีความสุข
ในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (8) ความสุขโดยรวมอยู่ในระดับสูง (88) รับรู้ลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ของ
นักจิตวิทยาคลินิกว่า มีการตรวจวินิจฉัย ประเมิน คัดกรองทางจิตวิทยา บ าบัดในรายที่แพทย์ส่งปรึกษา มี
ระบบการนัดหมายตามคิว ก าหนดวันนัดรับผลการทดสอบ ส่วนใหญ่จิตแพทย์ส่งแบบ Complete ทั้งการ
ตรวจวินิจฉัยเชาวน์ปัญญา (IQ) พยาธิสภาพทางประสาทจิตวิทยา บุคลิกภาพ ความขัดแย้งทางจิตใจ 
ผู้ป่วยจิตเวชมีทั้งผู้ป่วยวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี ในกรณีของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ส่วนใหญ่มัก
ส่งมาเพ่ือให้นักจิตวิทยาคลินิกได้ประเมิน คัดกรอง ซึ่งขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละราย มีแนวการส่งตรวจไม่
เหมือนกัน บางท่านระบุชื่อแบบทดสอบให้ท า หรือบางท่านบอกเป็นประโยคกว้างๆ ต้องการทราบระดับ
เชาวน์ปัญญา (IQ) ความผิดปกติของระบบประสาท Dementia โรคหลอดเลือดสมอง ส่วนของ
แบบทดสอบที่ใช้ ได้แก่ Mini Mental Status Examination, Wechsler Abbreviated Scale of 
Intelligence (WASI), Wechsler เพ่ือดูศักยภาพที่มีอยู่ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในมิติต่างๆ ใน
การท าทดสอบ บางครั้งผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ  มองไม่ชัด ก็จะมีการน าแว่นที่มีอยู่มาให้กับผู้ป่วย เพ่ือช่วยให้
เห็นภาพทดสอบชัดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการท า Sentence Completion Test เมื่อมีการถามเพ่ิมเติม 
ช่วยในการท าจิตบ าบัดได้ ในเรื่องครอบครัว บิดา มารดา ในมุมของสังคม ช่วย Support ท าให้เข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งในบางครั้งไม่พบการให้ค าตอบสีใน Card ของ Rorschach inkblot test การท า
ทดสอบนี้ ช่วยแพทย์ในการพิจารณาในเรื่องของการให้ยาในการรักษาได้ด้วย  ซึ่งในกรณีที่ผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุต้องท าหลายแบบทดสอบ ใช้เวลานานมากก็น่าเห็นใจมาก 

ต้อง (นามสมมติ) กล่าวถึงเม่ือพบผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมีอาการที่เสื่อมถอยลง มองว่า ปกติแล้ว ไม่
ค่อยได้เข้าไปต่อเนื่อง มักเป็นการทดสอบตามการร้องขอจากแพทย์มากกว่า แต่ก็มีผู้ป่วยรายหนึ่ง อายุ
ประมาณ 75 ปี นั่งรถเข็น ถามข้อมูลต่างๆ Orientation ค าตอบที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Function ต่างๆ ไม่
ค่อยได้ เสื่อมเยอะมาก ก็รู้สึกสงสาร สั่นไหวๆ ข้างในเหมือนกัน และก็ Support ญาติให้ดูแลตนเองด้วย
เช่นกัน เมื่อใจสั่นไหว สงสาร ก็ให้กลับมามองว่า นั่นเป็นตัวเขา ไม่รับมาเป็นเรื่องของเรา  ก็สามารถช่วย
ได้ กลับมาคุย สื่อสารกันได้ ซึ่งสิ่งนี้ได้มาจากพ้ืนฐานการเรียนสมัยปริญญาโทเรื่องของศาสนา ความเป็น
จริงในชีวิต มองว่า “ต้นไม้ต้นนี้มันอายุเยอะแล้ว ใบมันก็ร่วงเป็นธรรมดา กิ่งมันก็หักเป็นธรรมดา เป็นเรื่อง
ปกติ ถ้าบ ารุงรักษาได้มากกว่านี้ ต้นไม้จะแข็งแรงขึ้น ก็ท าไป แต่ถ้าท าไม่ได้ ก็แค่นั้นจบอะไรประมาณนี้ค่ะ 
และได้น าแนวทางนีม้าสอนผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุด้วยในเรื่องของการเกิด การแก่ การเจ็บ... ” นอกจากนี้ใน
ส่วนตัว ก็มองว่าท าตามบทบาทหน้าที่ แพทย์ให้ท าการตรวจวินิจฉัยในเรื่องอะไร ก็ท าไปตามนั้น เขียนผล
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รายงานส่งแพทย์ ไม่เอาเก็บเข้ามา ไม่น าใจลงไปด้วยมาก เป็นการท าในลักษณะของ Empathy ไม่ใช่ 
Sympathy 

ในเรื่องของความสุข ต้อง (นามสมมติ) ได้ถ่ายทอดความสุขที่ได้ท างานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ จะ
เป็นในลักษณะของการได้ช่วยเขา ท างานเต็มที่ ท าการทดสอบ เลือกแบบทดสอบที่จะช่วยให้เข้าใจความ
ผิดปกติของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุได้มากขึ้น เช่น ท า Mini Mental Status Examination และจะมีการท า 
Montreal Cognitive Assessment (MOCA) ด้วยเพ่ือให้เห็นภาพความผิดปกติของผู้ป่วยได้ชัดเจน 
นอกจากนี้ก็มีเขียนผลการทดสอบที่แม่นตรง ได้ช่วยในการรักษาได้ดีมากขึ้น ส่วนปัจจัยที่ท าให้มีความสุข
ในการท างานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ต้อง (นามสมมติ) กล่าวว่า ได้เห็นสิ่งที่ผู้สูงอายุท าได้ในวัยที่หลายคน
ไม่น่าท าได้ รวมถึงเห็นตนเองเมตตา เข้าใจผู้สูงอายุ น าไปสู่การเข้าใจบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวด้วย 

“ได้เห็นว่าตัวเองเมตตา และเข้าใจผู้สูงอายุ และท าให้เข้าใจบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว” 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างนักจิตวิทยาคลินิกทั้งหมดท างาน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาทางจิตเวชมาเป็นเวลานานกว่า 
130 ปี ลักษณะการท างานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
ทั้งการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก การบ าบัดทางจิตวิทยาและการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ การประยุกต์
จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชนและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก เทคโนโลยี และการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการสอน ฝึ กอบรม และเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก (คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก, 2557) ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการ
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก นอกจากนี้ยังมีงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิตอีกด้วย ในการ
ท างานนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสุขในปัจจุบันและความสุขโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่าง
ท างานมานานกว่า 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Weisenberg et al. (1998 cited in Carr, 
2005) พบว่าเมื่อบุคคลมีความสุขจะช่วยให้เกิดความอดทนต่อสถานการณ์ต่างได้ดีมากข้ึน   
 จากบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่เข้ามารับการรักษา พบผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมี
อาการของโรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม หลงลืม ความจ าเสีย ไม่สามารถจ าเรื่องราวใหม่ๆ ลืมเรื่องราวที่เพ่ิง
เกิดข้ึน บางรายเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ที่ส่งผลท าให้เกิดความเครียด กังวล ภาวะซึมเศร้าได้ (ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย, 2558)  บางรายมีโรคร่วม อาการหลงผิด อารมณ์แปรปรวน ความคิด อารมณ์ที่มีความผิดปกติอย่าง
เด่นชัด มีการเสื่อมถอยลง ซึ่งเป็นอาการที่พบมากของผู้สูงอายุ (สมภพ เรืองตระกูล, 2556) ปรากฏการณ์
ที่พบเห็นในการท างานส่งผลต่อสภาพจิตใจ ท าให้รู้สึกสงสาร เห็นใจ ซึ่งจากการทดสอบทางจิตวิทยา 
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุบางรายมีศักยภาพในการท าทดสอบที่ช้า ตามองภาพของการทดสอบไม่ชัด หูไม่ได้ยิน 
ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้ทดสอบด้วย ซึ่งตรงกับ Knight & Pachana (2015) ที่กล่าวว่า 
กระบวนการในการทดสอบผู้สูงอายุสามารถมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ทดสอบได้ ดังนั้น ผู้ทดสอบจึงควรที่
จะมีองค์ความรู้ และช่วยให้ผู้รับการทดสอบอยู่ในสภาพผ่อนคลายพร้อมในการทดสอบ เพ่ือช่วยในเรื่อง
ของความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมให้สามารถท าการทดสอบได้เต็มศักยภาพ 
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 การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเมื่อพบลักษณะต่างๆ ที่ท าให้ไม่สบายใจ สงสารมีแนวทางใน
การดูแลจิตใจของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พยายามเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องของ
ธรรมชาติที่ต้องมีการเสื่อมลง น าแนวทางของศาสนามาช่วยมองว่าเป็นการเกิด แก่ เจ็บที่ทุกคนต้องมี ซึ่ง
เป็นการรับรู้ทางจิตวิญญาณ เพ่ือช่วยให้รู้สึกดีขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ Benbow & Jolley (2011) 
ที่ได้กล่าวถึงจิตวิญญาณและศาสนา ว่ามีส่วนส าคัญอย่างมากในเรื่องของสุขภาพจิต ท าให้บุคคลมีความ
ยืดหยุ่น เข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience) ในการให้ชีวิตมีความสุข ผ่านพ้นอุปสรรค ความล าบากในชีวิต 
ความผิดหวัง ความเศร้า เสียใจได้ มีการปรับตัวไปตามลักษณะงานที่ท า มองว่าเป็นบริบทของงาน เป็น
หน้าที่ที่ต้องจัดการให้ได้ พยายามให้ผู้ป่วยมีความสุข  

นอกจากนี้แล้ว ในการท างานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ยังมีปัจจัยที่ท าให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุได้อย่างมีความสุข จากการมองว่าผู้ป่วยต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือ และนักจิตวิทยาคลินิก
อยากให้ความช่วยเหลือ เป็นความสุขที่ให้และสุขที่รับ เห็นผู้มารับบริการมีความพอใจ สามารถที่จะท าให้
ผู้ป่วยมีความสุขขึ้นมาได้แม้ว่าอาการจะไม่ดีขึ้นหรือคงที่ก็ตาม ตรงกับ โสภาพรรณ รัตนัย (2557) ที่
กล่าวถึงบุคลากรทางการแพทย์พึงปฏิบัติต่อผู้ป่วยว่าด้วยพฤติกรรม เจตคติ นิสัย คุณธรรม และจริยธรรม
แห่งวิชาชีพว่า มีการแสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่
ได้รับมอบหมาย เคารพในสิทธิของผู้ป่วย รวมถึงการท างานของนักจิตวิทยาคลินิกต่อผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ 
ยังได้เห็นตนเองมีเมตตา เข้าใจบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวได้มากขึ้น และการท างานดูแลผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายนุี้ ยังช่วยให้มีการตระหนักในคุณค่าที่เป็นการท างานให้เป็นประโยชน์กับสังคม ได้ท างานเต็มมูลค่า
ของเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนอีกด้วย 

สรุป 
 การท างานในยุคปัจจุบัน ที่บุคคลท างานเพ่ือให้ได้รายได้มาช่วยในการด าเนินชีวิต งานส่วนของ
นักจิตวิทยาคลินิกที่ท างานดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ มายาวนานกว่า 15 ปี พบผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวช
จากโรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม หลงลืม บางรายเป็นโรคหลอดเลือดสมอง บางรายมีโรคร่วม อาการหลงผิด 
อารมณ์แปรปรวน ความคิด อารมณ์ที่มีความผิดปกติอย่างเด่นชัด มีการเสื่อมถอยลง ในบางครั้งมีอารมณ์
ร่วมของความสงสาร ไม่สบายใจ แต่มีวิธีในการดูแลจิตใจด้วยการน าแนวทางของศาสนามาช่วย ยอมรับว่า
เป็นเรื่องของธรรมชาติ ชีวิตต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ ปรับความรู้สึกทางลบด้วยการมองว่าเป็นบริบทของ
งาน เป็นหน้าที่ที่ต้องจัดการ พยายามให้ผู้ป่วยมีความสุข ในขณะเดียวกัน การท างานกับผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุก็มีประเด็นที่ท าให้มีความสุข จากการที่มองว่าการท างาน ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยนี้ เป็นความสุขที่ได้
ให้และสอดคล้องกับผู้ป่วยที่ต้องการการช่วยเหลือ เป็นความสุขที่เกิดจากการได้ให้ และสุขจากการที่เห็น
ผู้ป่วยไดร้ับ ผู้ป่วยมีความพอใจ สามารถที่จะท าให้ผู้ป่วยมีความสุขขึ้นมาได้แม้ว่าอาการจะไม่ดีขึ้นหรือคงที่
ก็ตาม และการท างานกับผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุนี้ ยังสามารถได้เห็นตนเองมีเมตตา เข้าใจบุคคลใกล้ชิดใน
ครอบครัวได้มากขึ้น ช่วยให้ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่ได้ท าประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ มีคุณค่าอย่างมากมายที่ช่วยให้ท างานอย่างมีความสุขในยุคปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ กับผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกในการฝึกปรับทัศนคติ 
มุมมองในการท างาน เมื่อพบกับผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมถอยลง ให้มีการยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มอง
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ว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ต้องมีการเสื่อม รวมถึงมองในลักษณะของการท างานเป็นหลัก เพ่ือให้จิตใจ
เข้มแข็งมากขึ้น ส าหรับระบบการศึกษา ในการดูแลผู้ป่วยให้มีการสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วยในระดับของความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ (Empathy) แทนที่ช่วยเหลือที่ลึกมากเกินไป จนถึงภาวะ 
Sympathy  
 ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป น่าจะศึกษาความสุขของนักจิตวิทยาคลินิกที่ท างานในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรค หรืออาการอ่ืนๆ เช่น โรคซึมเศร้า ลงมือท าร้ายตนเอง มีความคิดฆ่าตัว
ตาย จะมีวิธีดูแลจิตใจอย่างไร ศึกษาความสุขของบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ หรือใน
ความเจ็บป่วยอื่น เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานให้มีความสุขต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความผูกพัน
ต่อชุมชน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในชุมชนกับความผูกพันต่อชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือ 
หัวหน้าครัวเรือน หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ช่วงปี พ.ศ. 2560 จํานวน
ทั้งสิ้น 206 ครัวเรือน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชน และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อชุมชน ดังนั้น ชุมชนควรจัดโครงการหรือกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชนและผลักดัน
การสนับสนุนทางสังคมให้มากข้ึนในชุมชน 

 
ค าส าคัญ การมีส่วนร่วมในชุมชน, การสนับสนุนทางสังคม, ความผูกพันต่อชุมชน 
 
Abstract 

The objectives of the research were to study the relationships between social 
supports and community commitment, and the relationships between community 
participation and community commitment. Samples were 206 household heads in village 7 
and 8, Hin Tang, Mueang district, Nakhonnayok during 2018. The data were collected from 
the questionnaire. The results found that, social supports were positively correlated with 
the community commitment, and community participations were positively correlated with 
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community commitment. Therefore, the community should organize activities to build 
relationships between people in the community, and encourage strong social support in 
community.  

 
Keywords community commitment, community participant, social support 
 
บทน า 

การดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาชนส่วนใหญ่พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนละเลยหรือขาดความรับผิดชอบต่อสังคมไป 
มีความสัมพันธ์กันแบบต่างคนต่างอยู่ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนน้อยลง พบเห็นการมีส่วนร่วมในชุมชนได้
น้อยลง ซึ่งอาจทําให้ความผูกพันต่อชุมชนน้อยลงไปด้วย ในขณะเดียวกันสังคมในชนบทที่นิยมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เข้าถึงเทคโนโลยีได้น้อยกว่า ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในชุมชนได้
ค่อนข้างมาก ทําให้สมาชิกในชุมชนมีการปฏิสัมพันธ์กัน ใกล้ชิดสนิทสนมกัน จึงสามารถสร้างความผูกพันต่อ
ชุมชนโดยการที่สมาชิกในชุมชนได้มีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2537) กล่าวถึง การ
เปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารทําให้มนุษยชาติใช้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธภาพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนในเมืองใหญ่มักให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป หลายครอบครัว
ความผูกพันในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทําให้ความผูกพัน
ของคนน้อยลงแล้ว ยังอาจเกิดได้หลายสาเหตุ บางครั้งเกิดมาจากภายใน เช่น ปัจจัยธรรมชาติ ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
วิถีการดํารงชีวิต ความผูกพันของประชาชนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วความเป็นวิถีชีวิตของคนเมือง จึง
ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ แต่ความเป็นชุมชนเมืองมักจะมี
ระบบระเบียบที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ทําให้หลายคนมักมองว่า วิถีชีวิตคนเมือง
โดยเฉพาะในเมืองหลวงแล้วความผูกพันของคนมักเป็นไปแบบหลวม ๆ ไม่แน่นแฟ้นแต่นั่นเป็นเพียงการ
ตั้งสมมติฐานเท่านั้น เพราะความผูกพันที่มีต่อชุมชนต้องอิงอาศัยปัจจัยหลายอย่าง  โดยบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
สถาบันของท้องถิ่นมาก จะให้ความผูกพันต่อชุมชนสูงตามไปด้วยแต่ถ้าเมื่อใด ความต้องการของเขาไม่ได้รับ
การตอบสนองความผูกพันต่อชุมชนก็จะต่ําลงและพร้อมจะออกจากชุมชนนั้น การโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยยัง
เป็นอุปสรรคการพัฒนาความสัมพันธ์ของท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2537) ได้อธิบายไว้ว่า 
ความรู้สึกผูกพันจะนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตต่างๆ ในชุมชนให้ดีขึ้น คือ สมาชิกทั้งหลายได้มีการทํา
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนร่วมกัน เช่น เป็นที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการ
พักผ่อนหย่อนใจ สิ่งเหล่านี้ทําให้สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่ ของตน ซึ่งอาจจะคาดหวังได้ว่า 
บุคคลซึ่งมีความผูกพันต่อชุมชนสูง จะแสดงความรู้สึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  
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ความผูกพันต่อชุมชนเป็นความรู้สึกเชิงบวกของบุคคลที่มีต่อชุมชน โดยความรู้สึกนั้นแสดงออกมาให้
เห็นในการมีส่วนร่วมของกิจกรรม ความพึงพอใจต่อชุมชน รวมถึงความรู้สึกรักชุมชน มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับกับชุมชน ยึดมั่นผูกพันกับหน้าที่ สถานที่ในชุมชน และความสัมพันธ์ทางสังคม Cross (2004) เสนอว่า
ความผูกพันต่อชุมชน หมายถึง ความปรารถนาของสมาชิกที่จะทําสิ่งที่จะช่วยดํารงรักษากลุ่มไว้ ความผูกพัน
เชื่อมโยงความสนใจของสมาชิกกับความต้องการทางสังคม สมาชิกจะผูกพันต่อกลุ่มในระดับที่เขารับรู้เกี่ยวกับ
กลุ่ม มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความผูกพันด้านสถานที่ 2) ความรู้สึกรักชุมชน 3) ความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 4) ความผูกพันด้านการหน้าที่ 5) ความสัมพันธ์ทางสังคม 

House (1981) เสนอว่าการสนับสนุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ในทางที่ดี มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เป็นการสนับสนุนด้านการ
ให้ความรักความเอาใจใส่ยกย่องเห็นคุณค่า ยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ และการให้กําลังใจ 2) การสนับสนุน
ทางด้านการประเมิน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่นํากลับไปใช้ในการประเมินตนเอง การทําให้เกิดความมั่นใจ
ในตนเองและเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  3) การสนับสนุนทางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนําไปใช่ในการแก้ปัญหาได้  4) การช่วยเหลือด้านสิ่งของ
และบริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่จําเป็นต่อบุคคลในเรื่องทรัพยากรใน
การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันการตัดสินใจ การดําเนิน
กิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาคนําผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการ
แก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น  โดย Cohen & 
Uphoff (1981) เสนอว่าการมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในด้าน
ต่างๆ ม ี4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อความรู้สึก จิตสํานึก และการนึกคิดที่
จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น มีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายการแก้ไขปัญหา
ต่างๆในชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของชุมชน มีส่วนร่วมในการทุ่มเท
แรงกายแรงใจเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงคาดว่าการที่หัวหน้าครัวเรือนรับรู้ถึงการ
สนับสนุนทางสังคมจากชุมชนในด้านอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการสนับสนุนในรูปแบบของวัตถุ อุปกรณ์ 
สิ่งของ เงินทอง เวลา ข้อมูลข่าวสารต่างๆและมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จะ
ทําให้หัวหน้าครัวเรือนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้น จนทําให้เกิดความผูกพันต่อชุมชนที่
ตนอาศัยอยู ่
      ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าความผูกพันของคนในชุมชนมีหลากหลายปัจจัย
แตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชนเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความผูก พันต่อชุมชนของหัวหน้า
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ครัวเรือน จังหวัดนครนายกว่ามีปัจจัยใดที่ทําให้คนที่อาศัยในชุมชนมีความผูกพันต่อชุมชนของตนเพ่ือให้ชุมชน
และสมาชิกในชุมชนอ่ืนๆ นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้ประชาชนในชุมชนของตนสร้างความ
ผูกพันต่อชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในเมือง หรือในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสู่
สังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความผูกพันต่อชุมชนของหัวหน้า
ครัวเรือน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในชุมชนกับความผูกพันต่อชุมชนของหัวหน้า
ครัวเรือน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชน  
2. การมีส่วนร่วมในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชน 

 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าครัวเรือน หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ช่วง

ปี พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งสิ้น 206 ครัวเรือน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic 
random) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.59) อายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 37.70) ระดับการศึกษาต่ํากว่า
ประถมศึกษา (ร้อยละ 51.40) สมรสแล้ว (ร้อยละ 67.39) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 46-60 ปี (ร้อยละ 
22.46) ไม่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกของชมรมในชุมชน (ร้อยละ 63.80) ไม่มีตําแหน่งในชุมชน (ร้อยละ 
86.96)  

เครื่องมือ 
 1. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1981) มี
จํานวนทั้งหมด 38 ข้อ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชน 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ 
จํานวน 9 ข้อ ด้านการดําเนินงาน จํานวน 10 ข้อ ด้านการรับผลประโยชน์ จํานวน 10 ข้อ ด้านการ
ประเมินผล จํานวน 9 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 คือ
ระดับมากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .96 

2. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดของ House (1981) มีจํานวน 34 
ข้อ ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร จํานวน 9 ข้อ ด้าน
เครื่องมือ สิ่งของ การเงินและแรงงาน จํานวน 9 ข้อ ด้านอารมณ์ จํานวน 9 ข้อ ด้านการประเมิน จํานวน 7 
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ข้อ เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .94 

3. แบบสอบถามความผูกพันต่อชุมชน ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดของ Cross (2004) มีจํานวน 32 ข้อ 
ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อชุมชน 5 ด้าน คือ ด้านสถานที่ จํานวน 7 ข้อ ด้านความรู้สึกรัก
ชุมชน จํานวน 7 ข้อ ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน จํานวน 5 ข้อ ด้านการทําหน้าที่ จํานวน 7 ข้อ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม จํานวน 6 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 5 ช่วง ตั้งแต่ 1 คือระดับน้อยที่สุด 
จนถึง 5 คือระดับมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ เท่ากับ .94 
 
ผลการวิจัย 

ระดับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง (M = 4.06) ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนอยู่ในระดับสูง (M = 
3.76)  และระดับความผูกพันต่อชุมชนอยู่ในระดับสูง (M = 4.02)   รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับการสนับสนุนทางสังคม ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชน และระดับความผูกพันต่อชุมชน  

(N = 206) 

            ตวัแปร M SD ระดับ 
1. การสนับสนุนทางสังคม 4.06 0.70 สูง 
2. การมีส่วนร่วมในชุมชน 3.76 0.86 สูง 
3. ความผูกพันต่อชุมชน 4.02 0.61 สูง 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และความผูกพันต่อชุมชน ด้วยการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
ชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เท่ากับ .78 (p < .01)  รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับความความผูกพันต่อชุมชน (N = 206) 

            ตวัแปร การสนับสนุนทางสังคม 

ความผูกพันต่อชุมชน .78* 

*p < .01 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในชุมชน และความผูกพันต่อชุมชน ด้วยการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าการมีส่วนร่วมในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
ชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เท่ากับ .84 (p < .01)  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในชุมชนกับความความผูกพันต่อชุมชน (N = 206) 

             ตัวแปร การมีส่วนร่วมในชุมชน 
ความผูกพันต่อชุมชน .84* 
*p < .01 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชน 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .78 (p < .01)  ซึ่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่ง
อภิปรายได้ว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิต ได้รับความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินหรือได้รับกําลังใจจาก
คนในชุมชนจากผู้นําชุมชนหรือหน่วยงาน จะมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงส่งผลให้มีความผูกพัน
ต่อชุมชนสูงขึ้น  

การมีส่วนร่วมในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ  .84 (p < .01) ซึ่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ซึ่งอภิปรายได้ว่า หัวหน้า
ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานของชุมชน มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น การจัดบริการและสวัสดิการภายในชุมชน และหัวหน้าครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จะมีความผูกพันต่อชุมชนสูงขึ้น  

ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า เมื่อการสนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมหรือการรู้คิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชน (พรพรหม พรรคพวก, 2550; พิริยา เลิศมงคล
นาม, และอุษา ศรีจินดารัตน์, 2549) และสอดคล้องกับการศึกษาของกมล ค้าไกลและบัณฑิต ผังนิรันดร์ 
(2560) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จและประสิทธิภาพการ
ทํางานและงานวิจัยพบว่าการที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรหรือสังคม ชุมชนที่อยู่จะส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมหรือการรู้คิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (Cetin, Gürbüz, and Sert, 2015; สุรีพันธ์ ชุมสําโรง, 
2554) เมื่อบุคคลเกิดความรู้สึกผูกพันกับชุมชนที่อาศัยมาย่อมส่งผลให้บุคคลใช้ชีวิตและทําประโยชน์ต่อชุมชน
ของตนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย สิทธิพงษ์พร , วิญญู กินะเสนและมานพ นักการเรียน 
(2555) พบว่า พนักงานที่มีความรักองค์กรเนื่องจากการทํางานมาเป็นระยะเวลานานย่อมมีความประสงค์ที่จะ
ทํางานอยู่กับองค์การต่อไปด้วยความผูกพัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่าการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชนของ
หัวหน้าครัวเรือน ดังนั้น ผู้นําชุมชนจึงควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนเรื่องของความรู้สึกและการประเมินเพ่ือให้หัวหน้า
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ครัวเรือนดําเนินงานของโครงการต่างๆ ได้นําไปพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจการทํางานเพ่ิมมากขึ้น และเกิด
ความผูกพันต่อชุมชน 

จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในชุมขนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อชุมชนของ
หัวหน้าครัวเรือน ดังนั้นผู้นําชุมชนควรเปิดโอกาสให้หัวหน้าครัวเรือนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในกิจกรรม
และโครงการของชุมชน เช่น การลงคะแนนเสียง ผู้นําชุมชนควรติดตั้งกล่องร้องทุกข์บริเวณสถานที่สาธารณะ
ที่สะดวกต่อการร้องทุกข์ของสมาชิกในชุมชน เช่น ที่ศาลาประชาคม สถานีอนามัย  
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การเปรียบเทียบรูปแบบของสารเชิงป้องกันที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ 
ในภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังการรับชมโฆษณา 

The effectiveness of preventive  message formats that enhance 
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากความงามของเพศหญิงที่ปรากฏในโฆษณาถูกรับรู้ว่าเป็นความงามในอุดมคติ ส่งผลให้
ผู้ชมโดยเฉพาะเพศหญิงได้รับผลกระทบเชิงลบด้านภาพลักษณ์จากการชมโฆษณา การวิจัยเชิงทดลองครั้ง
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของสารเชิงป้องกันที่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบนี้ สารเชิง
ป้องกัน (preventive messages) ที่เลือกใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริโภคลดการ
เปรียบเทียบตนเองกับนางแบบในโฆษณา กลุ่ มตัวอย่ างคือนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ลงทะเบียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป จ านวน 104 คน และถูกสุ่มมาอย่าง
เจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสารในรูปแบบ
ข้อความ กลุ่มที่ได้รับสารในรูปแบบวีดิทัศน์ และกลุ่มควบคุม ทั้งสามกลุ่มจะท าแบบประเมินความรู้สึก
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (The Body Image States Scale; BISS) ก่อนเริ่มการทดลอง ต่อมากลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มทดลองจะได้รับสารตามรูปแบบที่ก าหนด ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับสาร จากนั้นทั้งหมดจะ
ได้ชมคลิปวิดีโอซึ่งประกอบด้วยโฆษณาที่น าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงและท าแบบประเมิน BISS อีกครั้ง 
จากการเปรียบเทียบคะแนน BISS ก่อนและหลังการได้รับสารเชิงป้องกันโดยใช้ Pair-Sample t-test 
พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันทั้งในรูปแบบข้อความและวีดิทัศน์ประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ์
ตนเองหลังรับชมโฆษณาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่กลุ่มควบคุมประเมินความ
พึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองหลังรับชมโฆษณาลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบของสารเชิงป้องกัน โดยใช้คะแนน BISS หลังและก่อนรับชมโฆษณา
ของแต่ละกลุ่มโดยใช้ One-way Independent ANOVA พบว่า กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างของความพึง
พอใจในภาพลักษณ์ต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความและรูปแบบวีดิทัศน์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่ความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกัน
รูปแบบข้อความและวีดิทัศน์ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการให้สารเชิ งป้องกันทั้งในรูปแบบข้อความ
และวีดิทัศน์ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังจากชมโฆษณา เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้น
ช่วยให้ผู้หญิงลดการเปรียบเทียบตนเองกับนางแบบโฆษณา 

 

ค าส าคัญ  สารเชิงป้องกัน, ความพึงพอใจในภาพลักษณ์, โฆษณา 
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Abstract 
Due to female beauty, as presented in advertisements being perceived as being 

ideal beauty, viewers, specifically female viewers, have been negatively affected. This 
experimental study aims to explore the influence of preventive messages on reducing 
this negative impact. Preventive messages used in this experiment include information 
that reduces comparisons between consumers and models. The participants are 104 
undergraduate female students studying in Thammasat University (Rangsit Campus), 
registered for General Psychology. They were recruited by Purposive Sampling, then 
assigned into 3 groups: 1) Text format group 2) Video format group and 3) Control group. 
They were assessed by The Body Image States Scale (BISS) prior to the experiment. 
Then, the experimental groups were exposed to preventive messages with different 
formats as assigned, while the control group was not. Next, all participants were exposed 
to a documentary clip containing advertisements which emphasized beauty. Finally, 
there were assessed by the BISS again. A Paired Sample t-test was used to analyze the 
difference in pre- and post- BISS scores. The results found that participants who received 
preventive messages in both text and video format had a significant increase in body 
image satisfaction (p < .01). However, participants in a control group showed a significant 
decrease in body image satisfaction (p < .05). Furthermore, a One-way Independent 
ANOVA was used to analyze the effectiveness of message formats. The results found 
that the decrease in body image satisfaction of the control group is significantly different 
from the experiment group (p < .01). The difference in effectiveness between text and 
video format was not found. This implies that preventive messages in both text and 
video format can increase body image satisfaction in women because the messages can 
prevent women from comparing themselves to models in advertisements. 

 
Keywords Preventive media, Body-Image satisfaction, advertisement 
 
บทน า 

ในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อมีบทบาทอย่างมากกับการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ บุคคลสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ท าให้โฆษณาได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อ 
ทัศนคติ และค่านิยม (สุมน อยู่สิน, 2530)   การรับรู้ความงามของเพศหญิงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของการโฆษณาที่ท าให้ผู้ชมเชื่อว่าความงามของเพศหญิงที่ถูกพบเห็นจากโฆษณาจ านวน
มากเป็นลักษณะของความงามในอุดมคติที่เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับเพศหญิง โดยโฆษณามีการ
น าเสนอภาพลักษณ์ของเพศหญิงว่าต้องมีรูปร่างผอมและผิวขาวจึงจะได้รับสิ่งที่ต้องกา รหรือเป็นที่
ปรารถนาของเพศตรงข้าม ความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้าและ
บริการ โดยการท าให้ผู้บริโภครู้สึกไม่   พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองและเกิดความปรารถนาที่จะ
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เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความงามตามค่านิยมที่สังคมก าหนดด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น (กมลทิพย์ 
จึงเลิศศิริ, 2558) ซึ่งการน าเสนอนี้เป็นลดทอนคุณค่าในเพศหญิง ท าให้ผู้หญิงเกิดความไม่พึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ของตนเอง และต้องการสวยในแบบที่โฆษณาน าเสนอ (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ , 2551) ยิ่งไป
กว่านั้น การน าเสนอของโฆษณาท าให้เกิดความงามในอุดมคติและส่งผ่านไปยังบุคคล โดยเมื่อรับชม
โฆษณา บุคคลจะน าตนเองไปเปรียบเทียบกับตัวแบบในโฆษณา และเกิดความไม่พึงพอใจในรูปร่างของ
ตนเองขึ้น (Tiggemann, 2011)  

งานวิจัยหลายฉบับรายงานถึงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการรับชมโฆษณาที่น าเสนอภาพลักษณ์
ของบุคคล ซึ่งภาพลักษณ์ หมายถึง ความคิด ความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับร่างกายโดยรวมของตนเอง 
รวมถึงรูปลักษณ์ท่ีปรากฏ (Cash และ Pruzinsky, 1990) ผลพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในภาพลักษณ์ลดลง (Nagar, และ Virk, 2017)  และผลกระทบเชิงลบในด้านภาพลักษณ์นี้เกิดกับเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย (Thapa, 2015) นอกจากนี้ความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ตัวเองในเชิงลบ (Thomson, Heinberg, Altabe, และ Tantleff-Dunn, 1999) รวมถึงภาวะซึมเศร้า  
ความวิตกกังวล (Stice, และ Shaw, 2002) และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติมากขึ้น 
(Johnson และ Wardle, 2005) จึงมีผู้ศึกษาวิธีป้องกันผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นโดยการเพ่ิมความพึง
พอใจและลดความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ของเพศหญิง (Neumark-Sztainer, Sherwood, Coller, 
และ Hannan, 2000; Steiner-Adair et al., 2002) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วิธีที่ใช้ป้องกัน
ผลกระทบเชิงลบในเพศหญิงส่วนมากใช้เวลานานและต้องเข้าร่วมต่อเนื่องหลายสัปดาห์ คณะผู้วิจัยจึง
สนใจวิธีที่ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังการรับชมโฆษณาในระยะเวลาที่สั้น 
งานวิจัยในอดีตได้แสดงให้เห็นถึงการใช้วีดิทัศน์ในการลดผลกระทบเชิงลบนี้ โดยการเผยให้เห็นถึง
เบื้องหลังกระบวนการผลิตโฆษณาท่ีใช้เครื่องส าอางและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อเพ่ือให้ตัวแบบในสื่อมี
ความสวยงาม (Quigg และ Want, 2011) และวีดิทัศน์น าเสนอภาพผู้หญิงแต่ละเชื้อชาติที่มีรูปร่างและสี
ผิวที่แตกต่างกันขณะก าลังท ากิจกรรมต่าง ๆ  (Mulgrew, McCulloch, Farren, Prihard, และ Lim, 
2018)  วีดิทัศน์ที่ใช้ในงานวิจัยเหล่านี้สามารถลดความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ที่เกิดจากโฆษณาได้  แต่
เนื่องจากการท าวีดิทัศน์ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูง  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการหา
วิธีป้องกันผลกระทบเชิงลบจากโฆษณาโดยการเพ่ิมความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของเพศหญิงที่ใช้เวลาน้อย 
ประหยัดค่าใช้จ่าย  และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการน าเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์   

คณะผู้วิจัยพบงานวิจัยที่เปรียบเทียบรูปแบบการให้ความรู้  โดยมีการเปรี ยบเทียบระหว่าง
ข้อความและวีดิทัศน์     ซึ่งพบว่า งานวิจัยของ Wilson et al. (2010) ท าการเปรียบเทียบการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการอาการของโรคหอบหืดในรูปแบบของวีดิทัศน์และข้อความ  พบว่าทั้งสองรูปแบบให้
ผลลัพธ์ในด้านความจ าไม่แตกต่างกัน ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับงานของ Armstrong, Idriss และ Kim 
(2011) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ครีมกันแดดผ่านวีดิทัศน์ออนไลน์
และแผ่นพับให้ความรู้ พวกเขาพบว่าผู้เข้าร่วมที่รับชมวีดิทัศน์และได้แผ่นพับมีระดับความรู้เกี่ยวกับครีม
กันแดดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Krawczyk et al. (2012) ท าการเปรียบเทียบการให้ข้อมูลในรูปแบบ
ข้อความและวีดิทศัน์ที่มีผลต่อความรู้และความตั้งใจในการฉีดวัคซีน Human papillomavirus พบว่าผู้ที่
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ได้รับข้อมูลทั้งสองแบบมีความรู้และความตั้งใจที่จะฉีดวัคซีนไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
เปรียบเทียบสารในรูปแบบข้อความและรูปแบบวีดิทัศน์ที่ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของเพศ
หญิงหลังการรับชมโฆษณา  

โดยน าข้อความจากงานของ Durkin, Paxton, และ Wertheim (2005) มาใช้ในการทดลอง หาก
ข้อความมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากวีดิทัศน์ ผู้พัฒนาสารจะสามารถน าเสนอสารในรูปแบบข้อความ
แทนรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตที่น้อยกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันที่ไม่
ต่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการส่งสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ใบปิดประกาศ 
ภาพ แผ่นพับ วารสาร ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการน าเสนอสารเชิงป้องกันที่ช่วยเพ่ิมความพึง
พอใจในภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังการรับชมโฆษณา 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. กลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันจะประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองหลังรับชม
โฆษณาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

2. กลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันในรูปแบบข้อความและวีดิทัศน์จะประเมินความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ของตนเองหลังรับชมโฆษณาไม่แตกต่างกัน 

 
กรอบแนวความคิด 

        ตวัแปรต้น                   ตัวแปรตาม 

 

  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ที่ศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไปจ านวน 519 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจ านวน 104 คน ด้วยวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ต่อมาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มตามค่าดัชนีมวล
กาย (Body Mass Index : BMI) โดยอ้างอิงเกณฑ์จาก The Asia-Pacific Perspective : Redefining 
Obesity and its treatment (2000) ได้แก่ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 18.5), เกณฑ์มาตรฐาน 
(18.5-22.9), เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่าหรือเท่ากับ 23) หลังจากนั้นจะเรียงคะแนน RSES แต่ละกลุ่ม

รูปแบบการน าเสนอของสารเชิงป้องกัน 
-สารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความ 
-สารเชิงป้องกันรูปแบบวีดิทัศน ์

ความพึงพอใจในภาพลักษณ ์
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จากสูงไปต่ า (rank order control)  แล้วกระจายผู้เข้าร่วมการทดลองเข้ากลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มแบบ 
counterbalance ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความ จ านวน 38 คน กลุ่มที่ได้รับสารเชิง
ป้องกันรูปแบบวีดิทัศน์ จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 31 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (Demographic Information) เป็นข้อค าถามทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม
งานวิจัย ได้แก่ ชื่อ-สกุล, คณะ, ชั้นปี, น้ าหนักและส่วนสูงซึ่งผู้วิจัยน าไปค านวณค่า BMI เพ่ือใช้ในการ
แบ่งกลุ่ม 

แบบทดสอบความจ า แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ไม่ให้ทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานและนอกจากนี้ในกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันทั้งรูปแบบข้อความ
และวีดิทัศน์จะได้แบบทดสอบความจ าเพ่ิมอีกหนึ่งชุด เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้ารวมงานวิจัยได้อ่านข้อความ
และชมวีดิทัศน์ที่น าเสนอ โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับแบบทดสอบที่แตกต่างกันตามรูปแบบสารป้องกัน  

แบบประเมินระดับความภาคภูมิใจในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg Self-Esteem Scale-
RSES) ที่ถูกพัฒนาและแปลโดยทินกรและณหทัย (2554) มีความน่าเชื่อถือของแบบประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
(Cronbachu's alpha 0.86) แบบประเมินประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ เป็นมาตรวัด
แบบ Likert Rating Scale โดยจะมีระดับให้เลือกตอบจากทั้งหมด 4 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 
ไปจนถึง เห็นด้วยอย่างมาก ผลจากแบบประเมินระดับความภาคภูมิใจในตนเองจะน าไปใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเช่นเดียวกันกับค่า BMI  

แบบประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (The Body Image States Scale; BISS) 
พัฒนาโดย Cash, Fleming, Alindogan, Steadman, และ Whitehead (2002) มีค่าความเชื่อมั่น
แบบทดสอบซ้ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Cronbachu's alpha = 0.653) ประกอบไปด้วย 6 ข้อค าถามที่
เกี่ยวกับการรับรู้ร่างกายตนเอง ณ เวลานั้น โดยเป็นมาตรวัดแบบ Likert Rating Scale มีระดับให้
เลือกตอบทัง้หมด 9 ระดับ ตั้งแต่ไม่พอใจมากที่สุด/แย่มากที่สุด ไปจนถึง พอใจมากที่สุด/ดีมากที่สุด แบบ
ประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองจะใช้ในการวัดความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเอง
ก่อนและหลังการรับสารเชิงป้องกันและโฆษณา 

สารเชิงป้องกัน มี 2 สาร ประกอบด้วยเนื้อหาที่บรรยายสาเหตุที่บุคคลไม่ควรน าตัวเองไป
เปรียบเทียบกับนางแบบในสื่อเนื่องจากภาพที่เห็นในโฆษณานั้นถูกปรับแต่งเพ่ือลบข้อบกพร่องหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของนางแบบ และเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามความสวยและรูปลักษณ์ในอุดมคติของแต่ละ
วัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ต่างกัน ซ่ึงจะถูกน าเสนอใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบข้อความและวีดิทัศน์ ซึ่งทั้ง 2 
รูปแบบได้รับการทดสอบก่อนน ามาใช้ว่ามีเนื้อหาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของสารไปในทิศทาง
เดียวกัน 

สารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความ มีรายละเอียดข้อความดังนี้  
สารที่ 1 นิยามความสวยและรูปลักษณ์ในอุดมคตินั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและแตกต่างกัน

ไปในแต่ละวัฒนธรรม ก่อน ค.ศ. 1292 – ค.ศ. 1069 ความงามแบบอียิปต์โบราณ คือ ผู้หญิงที่ผอม เอว
เล็ก สูง และไหล่แคบ ในยุคกรีกโบราณ (ก่อนคศ. 500 – ค.ศ. 300) ความงามของเพศหญิงคือ ผู้หญิง
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รูปร่างอวบ ผิวขาว  ในราชวงศ์ฮ่ัน (206 ปีก่อนคริสตกาล – ปีคริสต์ศักราช 220) “เท้าเล็ก” หรือเท้า
ดอกบัว เป็นนิยามความงามของคนจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในยุคราชวงศ์ฮ่ันนิยมผู้หญิงที่มี
รูปร่างผอมสูง  ในยุควิคตอเรีย (1837-1901) ผู้หญิงที่สวยต้องมีรูปร่างอวบ มีเนื้อ มีหนัง เอวคอดเข้ากับ
ชุดคอร์เซ็ทที่รัดเอวอย่างแน่นหนา ในยุคทองของฮอลลีวูด (ช่วงยุค 1930 -1950)  รูปร่างอุดมคติ คือ 
รูปร่างแบบนาฬิกาทราย มีส่วนเว้งโค้งชัดเจน หากแต่ไม่ผอม มีเนื้อ หนัง ในยุคเฮโรอีนชิค (ช่วง 1990) 
ผู้หญิงในอุดมคติสมัยนั้นต้องผอมอย่างมาก และมีผิวขาวซีด ส่วนความงามในยุค 2000 ถึงปัจจุบัน คือ
รูปร่างสมส่วน ดูสุขภาพดี มีหน้าอก มีบั้นท้าย แต่ต้องไม่มีหน้าท้อง 

สารที่ 2 ภาพที่เราเห็นบนสื่อมีการปรับแต่ง  ดังนั้นแล้ว การที่คนเราน าตัวเองไปเปรียบเทียบกับ
นางแบบที่เราเห็นในสื่อจึงดูไม่สมเหตุผลสักเท่าไหร่  เพราะนางแบบหรือนักแสดงที่เราเห็นในสื่อใช้เวลา
หลายชั่วโมงในการแต่งตัว อีกท้ังในการถ่ายภาพก็จะมีการจัดแสง และหามุมที่สวย หลังจากนั้นจึงน าภาพ
ที่ได้มาปรับแต่งทางเทคนิคเพ่ือลบข้อบกพร่องหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของนางแบบ เช่น ปรับขนาดตา 
ปรับรูปหน้า เป็นต้น 

สารเชิงป้องกันรูปแบบวีดิทัศน์ เป็นการน าเสนอสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีสีและเพลง
ประกอบ มีความยาวรวมทั้งหมด 2.35 นาที  ประกอบด้วยคลิป Dove evolution ที่มีเนื้อหาแสดงให้
เห็นถึงการปรับแต่งนางแบบก่อนที่จะมาเป็นภาพโฆษณา ความยาว 56 วินาที และคลิป Women's Ideal 
Body Types Throughout History มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปร่างความสวยในยุคสมัยและเชื้อชาติที่แตกต่าง
กัน ความยาว 1.39 นาท ี

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน BISS ด้วยสถิติ Paired-Sample t-test และ One-Way 

Independent ANOVA 
 วิธีท าการทดลอง 
 1 สัปดาห์ก่อนท าการทดลอง ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบหัวข้องานวิจัยว่า “ปัจจัยที่มีผลต่อความจ า” 
และให้ท าแบบสอบถาม 3 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน BISS และ แบบ
ประเมิน RSES ทางออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยน าคะแนนจากแบบประเมิน RSES, ข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูงของ
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมาค านวณหาค่า BMI เพ่ือแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ท าการทดลองผู้เข้าร่วมการทดลอง
จะถูกจัดให้นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ตามที่ก าหนดไว้และได้รับค าชี้แจงอธิบายขั้นตอนการทดลอง ต่อมา
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับสารเชิงป้องกันและโฆษณาตามกลุ่มที่จัดไว้ โดยกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกัน
รูปแบบข้อความจะได้รับค าสั่งให้อ่านข้อความอย่างตั้งใจ 1 รอบ ส่วนกลุ่มที่ได้รับสารรูปแบบวีดิทัศน์จะ
แสดงวีดิทัศน์ความยาว 2.35 นาที หลังจากที่ได้รับสารทั้ง 2 กลุ่มจะได้ท าแบบทดสอบความจ าเกี่ยวกับ
สารเชิงป้องกันที่ได้รับ จากนั้นผู้เข้าร่วมทุกคนจะรับชมโฆษณาที่ถูกจ าลองให้เหมือนกับการชมสื่อในชีวิต
จริงด้วยการน าเสนอสารคดีเกี่ยวกับชายฝั่ง เฮบิดิช แทรกด้วยวีดิทัศน์โฆษณาที่น าเสนอภาพลักษณ์
ภายนอกทั้งหน้าตาและสัดส่วนรูปร่างของผู้หญิง มีความยาวรวมทั้งหมด 15.36 นาที จึงท าแบบประเมิน 
BISS และผู้วิจัยจะอธิบายจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของงานวิจัยรวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการทดลอง 
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ผลการวิจัย 
 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 104 คน พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มีค่า BMI เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
25.00% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 54.80% และต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 20.20% โดยเมื่อจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างตามระดับความภาคภูมิใจในตนเอง พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความภาคภูมิใจสูงกว่าเกณฑ์
ปกติ 83.70% อยู่ในเกณฑ์ปกติ 16.30% และต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 0.00% เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนจาก
แบบประเมิน BISS พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนรับชมโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 30.613 และกลุ่มที่
ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความ มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนรับชมโฆษณาต่ าสุดอยู่ที่ 26.526 ส่วนหลังการ
รับชมโฆษณา พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบวีดิทัศน์มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังรับชมโฆษณาสูงสุด
อยู่ที่ 31.343 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าสุดอยู่ที่ 29.226 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนและส่วนเบนมาตรฐานจากแบบประเมินความรู้สึกเก่ียวกับภาพลักษณ์
ตนเอง (The Body  Image States Scale; BISS) ของกลุ่มท่ีได้รับสารเชิงป้องกันในรูปแบบ
ข้อความ, รูปแบบวีดิทัศน์ และกลุ่มควบคุม 

  รูปแบบของสารเชิงป้องกัน 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ก่อน หลัง 

รูปแบบข้อความ 
รูปแบบวีดิทัศน์ 
กลุ่มควบคุม 

26.526(5.603) 
26.829(8.577) 
30.613(5.327) 

29.316(6.217) 
31.343(7.440) 
29.226(4.924) 

 
จากการทดสอบการแจกแจงข้อมูลด้วยสถิติ Shapiro-Wilk พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

(p > .05) เมื่อ       วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองก่อนและหลัง
การได้รับสารเชิงป้องกันและโฆษณา พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความประเมินความพึง
พอใจในภาพลักษณ์ตนเองหลังรับชมโฆษณาสูงกว่าก่อนรับชมโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (t37 = 3.379, p = .002) โดยมีขนาดอิทธิพลอยู่ในขนาดปานกลาง (d = 0.759) กลุ่มที่ได้รับสารเชิง
ป้องกันรูปแบบวีดิทัศน์ประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองหลังรับชมโฆษณาสูงกว่าก่อนรับชม
โฆษณาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t34 = 6.824, p = .000) โดยมีขนาดอิทธิพลอยู่ในขนาด
ใหญ่ (d = 0.812) และกลุ่มควบคุมประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองหลังรับชมโฆษณาต่ ากว่า
ก่อนรับชมโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t30 = -2.213, p = .035) ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างคะแนนก่อนและหลังได้รับสารเชิงป้องกันและรับชมโฆษณาของ 
   แต่ละกลุ่มจากแบบประเมิน BISS โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Paired-Sample t-test 

 ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างหลัง – 
ก่อน  

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

t p 

กลุ่มท่ี 1 สารเชิงป้องกัน  
           รูปแบบข้อความ 

2.789(5.089) 3.379 .002** 

กลุ่มท่ี 2 สารเชิงป้องกัน 
           รูปแบบวีดิทัศน์ 

4.514(3.914) 6.824 .000** 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุม 
 

-1.387(3.490) -2.213* .035* 

*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variances) พบว่า p = 
.081 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ .05 แสดงว่าแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน และเมื่อวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองของระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสารเชิง
ป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีความแตกต่างของความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์หลังและก่อนหลังรับชมโฆษณาแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 F 
(2,101) = 16.400,  p = .000 จึงได้ท าการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ 
Bonferroni ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองหลังและก่อน

การรับชม 
   โฆษณาระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันในรูปแบบข้อความ, รูปแบบวีดิทัศน์ และกลุ่ม
ควบคุม ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Independent ANOVA) 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Sqaure 

F p 

ระหว่างกลุ่ม 598.962 2 299.481 16.400 .000** 
ภายในกลุ่ม 1844.413 101 18.262   
รวม 2443.375 103    

**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์  (หลังรับชม
โฆษณา-ก่อนรับชมโฆษณา) โดยการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ Bonferroni 
พบว่า กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกัน
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รูปแบบข้อความ (p = .000) และรูปแบบวีดิทัศน์ (p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในขณะที่ความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรู ปแบบ
ข้อความและวีดิทัศน์ไม่แตกต่างกัน (p = .264) 
 
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ 
Bonferroni 

รู ป แ บ บ ข อ ง ส า ร เ ชิ ง
ป้องกัน 

รูปแบบข้อความ รูปแบบวีดิทัศน์         กลุ่มควบคุม 

รูปแบบข้อความ            -       -1.725 4.177** 
รูปแบบวีดิทัศน์            - 5.901** 
กลุ่มควบคุม   - 

**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผลการวิจัย   

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของสารเชิงป้องกันที่ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังการรับชมโฆษณา โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกัน
รูปแบบข้อความ, วีดิทัศน์ และกลุ่มควบคุม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนน BISS ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสารเชิงป้องกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Pair simple t-test พบว่า หลัง
ได้รับสารเชิงป้องกัน กลุ่มตัวอย่างทั้งในรูปแบบข้อความและวีดิทัศน์ประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ์
ตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในขณะที่กลุ่มควบคุมประเมินความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ตนเองลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Independent ANOVA) พบว่า แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างของความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์หลังและก่อนได้รับสารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 F (2,101) = 
16.400, p = .000 จึงได้ท าการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ Bonferroni พบว่า 
กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบ
ข้อความ (p = .000) และรูปแบบวีดิทัศน์ (p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่
ความแตกต่างของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารเชิงป้องกันรูปแบบข้อความและวีดิ
ทัศน์ไม่แตกต่างกัน (p = .264) จากการวิจัยพบว่าการน าเสนอสารเชิงป้องกันสามารถช่วยลดผลกระทบ
เชิงลบจากการโฆษณา โดยการท าให้ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ในขณะที่กลุ่มควบคุมประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ์ตนเองลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่สร้างวีดิทัศน์เพ่ือลดความไม่พึงพอใจในรูปร่างของผู้หญิงซึ่งเกิดขึ้นจากการรับชมภาพ
นางแบบในนิตยสาร (Posavac, Posavac และ Weigel, 2001)  งานวิจัยที่ท าการศึกษาโดยใช้ 
วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นว่าภาพโฆษณาที่นางแบบได้รับการแต่งหน้าและใช้โปรแกรมตัดต่อของ (Halliwell 
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et al., 2011) และการศึกษาที่ใช้ วีดิทัศน์ในการน าเสนอผู้หญิงที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ รูปร่าง และ
สีผิว แต่ทุกคนสามารถออกก าลังและมีความสุขกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้  (Mulgrew et al., 2018)  ซึ่งวีดิ
ทัศน์ทั้งสามงานสามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากโฆษณา 

ส าหรับการท างานของสารป้องเชิงกัน ในข้อความที่ 1 รูปร่างในอุดมคติเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาและต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ท าให้บุคคลรับรู้ว่านิยามความงามนั้นมีความหลากหลาย และ
อาจท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความใกล้เคียงกับความงามในอุดมคติรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในอดีตซึ่ง
ส่งผลให้ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ิมข้ึน ข้อความที่ 2 การรู้เท่าทันสื่อ ท าให้ผู้รับสารรับรู้ว่า
นางแบบในโฆษณาได้รับการแต่งหน้าและมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อไม่ได้สะท้อนความงามตาม
ความเป็นจริงและไม่ใช่ต้นแบบที่ดีของการเปรียบเทียบ เมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลจึงไม่น าตนเองไป
เปรียบเทียบกับนางแบบในสื่อและไม่เกิดการลดลงของความพึงพอใจในภาพลักษณ์ (Durkin et al., 
2005) 

รูปแบบการน าเสนอสารเชิงป้องกันทั้งรูปแบบข้อความและวีดิทัศน์นั้นได้รับการทดสอบก่อน
น ามาใช้ว่ามีเนื้อหาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของสารไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
พบว่ารูปแบบการน าเสนอสารทั้งแบบข้อความและวีดิทัศน์สามารถช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในภาพลักษณ์
ตนเองและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     ซึ่งสอดคล้องกับผลจากงานวิจัยสามชิ้นที่ศึกษา
ในเรื่องการใช้ครีมกันแดด (Armstrong et al., 2011) งานที่ศึกษาความจ าเกี่ยวกับการจัดการอาการของ
โรคหอบหืด (Wilson et al., 2010) และงานที่ศึกษาการเพ่ิมความรู้และความตั้งใจในการฉีดวัคซีน HPV 
(Krawczyk et al., 2012) ที่แสดงให้เห็นว่าการน าเสนอสารในรูปแบบข้อความและวีดิทัศน์ให้ผลไม่
แตกต่างกันในการให้ความรู้ โดยผลจากการศึกษานีท้ าให้ผู้พัฒนาสารสามารถน าเสนอสารที่ช่วยเพ่ิมความ
พึงพอใจในภาพลักษณ์ของเพศหญิงหลังการรับชมโฆษณาในชีวิตประจ าวันในรูปแบบข้อความแทน
รูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตที่น้อยกว่าในขณะที่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันที่ไม่
ต่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการส่งสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ใบปิดประกาศ 
ภาพ แผ่นพับ วารสาร ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 

 
ข้อเสนอแนะ 
 หากต้องการศึกษาหรือต่อยอดประเด็นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของ
สารเชิงป้องกันในระยะยาวว่าจะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจในภาพลักษณ์ได้เทียบเท่าหรือแตกต่างจากการ
เก็บข้อมูลหลังการได้รับสารเชิงป้องกันทันทีหรือไม่ หรือท าการศึกษาโดยใช้รูปแบบของสารเชิงป้องกัน
รูปแบบอ่ืนเช่นภาพนิ่งและเสียงเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการสร้างสื่อที่สามารถช่วยเพ่ิมความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์ของตนเอง นอกจากนี้ยังควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายเพ่ือพิจารณาว่าผลลัพธ์
ที่ได้มีความแตกต่างจากเพศหญิงหรือไม่อย่างไร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบรูปแบบของสารเชิงป้องกันที่ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในภาพลักษณ์
ของเพศหญิงหลังการรับชมโฆษณา ได้รับค าแนะน าและความกรุณาอย่างสูงยิ่งจากอาจารย์โมนิล เต
ชะวชิรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของงานวิจัยในครั้งนี้  และอาจารย์ประจ าสาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์บุรชัย อัศวทวีบุญ ดร.จารุวรรณ สกุลคู และอาจารเกียรติศักดิ์ จังเจริญ
จิ ต ต์ กุ ล  ที่ ใ ห้ ค ว าม รู้  ค า แนะน า  ร ว มทั้ ง ช่ ว ย แก้ ไ ข ข้ อบกพร่ อ ง ต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ ให้ ง าน วิ จั ย 
ในครั้งนี้ออกมาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุด  รวมถึงผู้เข้าร่วมการทดลองที่ให้ความร่วมมือและ
เสียสละเวลามาร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อเหยื่อเพศชายภายใต้ความรุนแรง
ในคู่ครอง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาศึกษาความคิดเห็นที่ผู้คนแสดงบน Facebook Page จ านวน 2 ข่าว 
จาก เพจบีบีซีไทย - BBC Thai จ านวน 70 ข้อความ และ เพจ Khaosod – ข่าวสด จ านวน 483 ข้อความ 
ผู้วิจัยน าข้อความแสดงความคิดเห็นทั้งหมดมาแบ่งตามเพศของเจ้าของความคิดเห็น (ชาย และ หญิง)และ
แยกประเภทของความคิดเห็นออกตามแก่นเรื่องของเนื้อหาออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศ, อารมณ์ขบขัน, อารมณ์โกรธ, ความเห็นอกเห็นใจ, กฎหมาย, วัฒนธรรม และเกี่ยวกับการป่วย
ทางจิตเวช ผลการศึกษาพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติที่ต่างกัน โดยเพศชายยังคงยึดติดกับระบบ
ปิตาธิปไตยมากกว่าเพศหญิง ส่งผลให้เพศชายส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิงอารมณ์โกรธและก้าวร้าว
รุนแรงมากกว่าในเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็น
ใจมากกว่าในเพศชาย 
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Abstract 
 This research aims to study attitudes of Thai society towards male victims in 
intimate partner violence. Using the content analysis, comments made on 2 news 
posted on Facebook Pages: 70 comments on BBC Thai Page, and 483 comments on 
Khaosod Page, were analyzed. Researchers divided all the selected comments by gender 
(male and female), and categorized them into 7 themes, which are comments related to 
sex, humor, anger, empathy, legality, culture, and mental illness. Results revealed that 
men and women show different attitudes towards male victims in intimate partner 
violence. Men were more likely to depict their points of view according to the idea of 
patriarchy than women, which resulted to their prevalent comments related to anger 
while women expressed more empathic comments compared to men 
 
Keywords Attitudes of Thai Society, Patriarchy, Intimate Partner Violence,  
  Male Victims   
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บทน า 
ความรุนแรงในคู่ครอง (Intimate Partner Violence) คือการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์

แบบคู่รักหรือคู่สมรส ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้าม(Heterosexual 
Relationship) และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน (Homosexual Relationship) ที่มีการท า
ร้ายกันเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ หรือ เพศ รวมไปถึงการบีบบังคับขู่เข็ญที่หมายถึงการกีดกัน
ไม่ให้อีกฝ่ายเจอญาติพ่ีน้อง หรือ เพ่ือน ไปจนถึงการควบคุมทรัพย์สินของอีกฝ่าย (World Health 
Organization 2012, 2019) จากรายงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในปีพ.ศ. 2560 ได้
แสดงสถิติของความรุนแรงที่เจอภายในครอบครัว เมื่อได้จ าแนกตามเพศผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่แล้วจะพบว่า 
เพศหญิงเป็นฝ่ายถูกกระท าเป็นอัตราที่สูงมากกว่าเพศชายถึงร้อยละ80 โดยในปีพ.ศ. 2557 , 2558, และ
2559 จะพบว่ามีผู้หญิงที่ถูกกระท าคิดเป็นร้อยละ90.45, 86.63และ85.85 ตามล าดับ ส่วนจ านวนผู้ชายที่
ถูกท าร้ายจากความรุนแรงภายในครอบครัวจากสถิติของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็พบว่ามี
เพียงร้อยละ 8.93, 12.31, และ 12.77 ในปี พ.ศ. 2557, 2558, และ 2559 ตามล าดับ นอกจากนี้จ านวน
ผู้ที่เข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ก็มีความแตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่าผู้หญิงจะเข้ามาขอรั บ
ความช่วยเหลือมากถึงร้อยละ94.50 ในขณะที่ผู้ชายพบเพียงร้อยละ5.40 เท่านั้น จากตัวเลขของ
ผู้ถูกกระท าในความรุนแรงของครอบครัวไม่ได้มีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหยื่อที่เป็นผู้ ชายด้วย
เช่นกัน จะเห็นได้ว่าจ านวนของผู้หญิงที่ถูกท าร้ายจะแปรไปตามจ านวนของผู้หญิงที่เข้ามาขอความ
ช่วยเหลือ ในขณะที่จ านวนของผู้ชายที่ถูกท าร้ายจะมีมากกว่าจ านวนของผู้ชายที่จะขอความช่วยเหลือ 
แสดงให้เห็นว่ายังมีเหยื่อเพศชายอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเหล่านี้ 

การที่ผู้ชายหลายคนไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือหรือปฏิเสธการขอรับความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืน อาจมีพ้ืนฐานมาจากค่านิยมของความเชื่อแบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) หรือ ระบบชายเป็น
ใหญ่ที่มีการวางต าแหน่งของความเป็นชาย (Masculinity) ในลักษณะที่สื่อถึงความแข็งแกร่ง มีพลังอ านาจ
มากกว่าเพศหญิง หรือ อีกนัยหนึ่งคือการตีกรอบความเป็นหญิง (Femininity) ให้แคบลง โดยมองว่าเพศ
หญิงคือเพศท่ีอ่อนแอ ไร้พละก าลัง และต้องอยู่ใต้อ านาจของเพศชาย ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ถูกปลูกฝังผ่านการ
เลี้ยงดูและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมา ส่งผลให้สังคมมีมุมมองต่อผู้หญิงโดยมองว่าการที่ผู้หญิงต้อง
ตกอยู่ใต้อ านาจของผู้ชายคือเรื่องท่ีเหมาะสมและสมควร แม้ว่ามันจะมีความไม่เท่าเทียมกันก็ตาม (Vogel, 
Heimerdinger-Edwards, Hammer, & Hubbard, 2011; Hall, 2012) และเมื่อมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
ความรุนแรงภายในครอบครัว สังคมจะเกิดความคุ้นชินในการรับรู้ว่าผู้ถูกกระท าคือผู้หญิงและผู้ชายคือ
ผู้กระท า เพราะภาพจ าของความเป็นชายที่ถูกปลูกฝังว่าต้องแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงและผู้หญิงไม่มีทางที่จะ
ท าร้ายผู้ชายได้ รูปแบบความคิดเช่นนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางเพศที่ไม่เท่าเทียม โดยส่งผล
กระทบให้ความเป็นชายมีสถานะเปรียบเสมือนดาบสองคม คือความเป็นชายที่มาพร้อมกับอ านาจที่ถูก
สังคมปลูกฝังผ่านค่านิยมท าให้เพศชายมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะกระท ารุนแรงกับเพศตรงข้ามเพราะ
ตนเองนั้นแข็งแรงและมีอ านาจมากกว่า หรืออีกนัยหนึ่งเมื่อผู้ชายถูกกระท าจากเพศตรงข้ามจะท าให้ผู้ชาย
เหล่านั้นรู้สึกว่าตนเองก าลังถูกลิดรอนอ านาจของความเป็นชายจากการกระท าของเพศตรงข้ามที่อ่อนแอ
กว่า ซึ่งส่งผลให้เหยื่อเพศชายที่ประสบกับความรุนแรงหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือ (DeKeseredy & 
Dragiewicz, 2014) อย่างไรก็ตามแม้ว่าเหยื่อจะเป็นผู้หญิง สังคมยังคงมีการวิพากษ์ในมุมมองที่
หลากหลาย อาจมีทั้งการประณามผู้หญิงว่าเป็นฝ่ายผิดหรือมีมุมมองที่สื่อถึงความสงสารผู้หญิงที่ต้องเจอ
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เรื่องแบบนี้ รวมไปถึงการเสนอให้มีกฎหมายที่ลงโทษผู้ชายที่กระท าผิดอีกเช่นเดียวกัน (วิลาสินี พิพิธกุล 
และ กิตติ กันภัย, 2546) จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าเหยื่อเป็นเพศชาย สังคมปิตาธิปไตยจะมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ออกมาในรูปแบบใด 

การศึกษาโดย Hunnicutt (2009) ได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นฝ่ายถูก
กระท าจากความรุนแรงภายในคู่ครอง พบว่าสังคมจะให้ความส าคัญไปที่ผู้หญิงโดยมองว่าความรุนแรงที่
เกิดข้ึนในผู้ชายไม่ร้ายแรงเมื่อเทียบกับความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง เพราะผู้ชายมีความได้เปรียบด้านสรีระ
ร่างกาย และยังมองว่าการที่ผู้หญิงท าร้ายร่างกายอีกฝ่ายส่วนใหญ่เป็นการกระท าไปเพ่ือป้องกันตนเอง 
และเหยื่อที่เป็นผู้ชายจะถูกต าหนิมากกว่าผู้หญิงเพราะถูกเหมารวมจากบทบาททางเพศว่าผู้ชายมีก าลัง
มากกว่าผู้หญิง การที่ยอมถูกท าร้ายจึงขัดกับความเป็นชายที่สังคมมอง (Davies & Rogers, 2006) 
นอกจากนีต้ัวของสื่อที่ท าหน้าที่เสนอข่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดปิตาธิปไตยกับความรุนแรงในคู่ครอง
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการใช้ภาษาในการน าเสนอข่าวที่แตกต่างกันระหว่างเพศของผู้กระท า เมื่อ
ผู้กระท าเป็นเพศชายสื่อจะมุ่งประเด็นน าเสนอถึงรูปแบบการเกิดเหตุมากกว่า อีกทั้งภาษาที่ใช้จะสื่อให้เห็น
ว่าเรื่องที่เกิดเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายที่มีการใช้ความรุนแรง ในทางตรงกันข้ามข่าวที่ผู้หญิงเป็นฝ่าย
กระท า สื่อมักจะมุ่งประเด็นไปที่สาเหตุมากกว่าเหตุการณ์ เพราะค่านิยมของสังคมไทยที่มองว่าผู้หญิงต้อง
เรียบร้อยอ่อนหวานการที่จะต่อสู้กับผู้ชายจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นผู้หญิงต้องมีแรงจูงใจอะไรที่ส าคัญอยู่
เบื้องหลัง (เพ็ญนภา คล้ายสิงโต, 2554)  

นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวของสังคมที่เก่ียวกับการคุกคามทางเพศ(sexual harassment) 
ของผู้หญิงผ่านสื่อออนไลน์อย่างแฮชแท็กมีทู (#metoo) ที่ถูกเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์(twitter) ที่ต้องการ
ให้ผู้หญิงออกมาพูดถึงสิ่งที่ตนเองประสบ เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับสังคมผ่านค าพูด “#ฉันด้วย” 
(Xiong, Cho & Boatwright, 2019) แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีที่ก าลังท าร้ายผู้ชายในอีกทางหนึ่ง 
เพราะจากค าบอกเหล่าผ่านกระแส #metoo บางทีค าพูดของผู้หญิงเหล่านั้นสามารถบิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริง มีผู้ชายบางคนพยายามที่จะออกมาโต้แย้งในสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านั้นกล่าวหาตนเอง แต่
เนื่องจากสังคมให้ความส าคัญกับสิ่งที่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าจึงท าให้สิ่งที่ผู้ชายพยายามโต้แย้งกลับไปนั้น
ไม่ได้ส่งผลให้พวกเขาพ้นจากค าครหาไปได้แม้แต่น้อย กลับกันการโต้แย้งจะยิ่งท าให้ผู้ ชายกลายเป็น
ผู้กระท าผิดมากขึ้นเพราะการตัดสินจากสังคมที่ว่าผู้ชายไม่มีทางถูกกระท าจากผู้หญิง จึงท าให้เกิดกระแส
ตอบโต้โดยการสร้างแฮชแท็กแมนทู (#mentoo) ที่ผู้ชายออกมาโต้แย้งถึงค ากล่าวหาที่ผู้หญิงสร้างให้กับ
ตนเอง รวมไปถึงเป็นช่องทางที่ผู้ชายสามารถออกมาเล่าถึงสิ่ งที่ตนเองโดนกระท าความรุนแรงที่ไม่ต่างไป
จากผู้หญิง (Sexton, 2018) 

จะเห็นได้ว่าทัศนคติของสังคมที่มีต่อเหยื่อเพศชายจะมีความแตกต่างไปจากทัศนคติของสังคมที่
มองเหยื่อเพศหญิงที่ถูกกระท าภายใต้ความรุนแรงในคู่ครอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาประเด็น
ดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของสังคมไทยภายใต้ความเชื่อแบบปิตาธิปไตยในปัจจุบันว่าจะส่งผล
กระทบต่อมุมมองที่มีต่อเหยื่อเพศชายที่ถูกกระท าโดยเพศหญิงว่ายังเป็นเพียงเรื่องราวตลกขบขัน หรือมี
ทัศนคติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศ วัฒนธรรม หรือปัจจัยอ่ืน ๆ แฝงอยู่ด้วย เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถต่อยอดในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมว่าเพศชายก็สามารถเป็นเหยื่อของความ
รุนแรงภายในครอบครัวไดไ้ม่ต่างจากเหยื่อเพศหญิงเช่นเดียวกัน  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาทัศนคติของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยที่มีต่อเหยื่อเพศชายภายใต้ความรุนแรง
ในคู่ครอง 
วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาความคิดเห็นที่แสดงบน Facebook ที่น าเสนอข่าว
เกี่ยวกับผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในคู่ครองจ านวน 2 ข่าว ได้แก่ ข่าว“ผมไม่กล้าเลิกกับแฟน
เพราะกลัวเธอจะฆ่าผม” บนเพจบีบีซีไทย - BBC Thai และ ข่าว“หนุ่มสุดทน!! ผูกคอดับคาบ้าน น้อยใจ
ถูกเมียทุบตีท าร้ายเกือบทุกวัน!!” บนเพจ Khaosod – ข่าวสด ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2562 โดยคัดเอาเฉพาะความคิดเห็นที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว 
ส าหรับเพจบีบีซีไทยจากความคิดเห็นทั้งหมดจ านวน 130 ข้อความ ถูกคัดเหลือ 70 ข้อความ และเพจข่าว
สดจากจ านวนทั้งหมด 1,392 ข้อความ ถูกคัดเหลือ 483 ข้อความ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อความ
คิดเห็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คือ ต้องไม่เป็นข้อความคิดเห็นที่มีการอ้างถึงบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ในข่าว(Tag ชื่อ
บุคคลอื่น) การใช้สติ๊กเกอร์ การโฆษณาใด ๆ และ ความคิดเห็นที่ไม่ได้สื่อความหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข่าว หรือ ใช้ภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาไทยในการแสดงความคิดเห็น จากวิธีการคัดเลือกข้อความแสดง
ความคิดเห็นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ไดจ้ านวนข้อความคิดเห็นที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยน ามาแบ่งตามเพศของเจ้าของความคิดเห็น คือ เพศชาย 
และ เพศหญิง และจัดกลุ่มประเภทของข้อความคิดเห็นออกตามแก่นเรื่อง (theme) ของการแสดงความ
คิดเห็น โดยที่ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแก่นเรื่องออกเป็น 7 ประเภท คือ ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ , 
อารมณ์ขบขัน, อารมณ์โกรธ, ความเห็นอกเห็นใจ, กฎหมาย, วัฒนธรรม และการป่วยทางจิตเวช 
  
ผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยในที่มีต่อ
เหยื่อเพศชายภายใตค้วามรุนแรงในคู่ครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างของเพจบีบีซีไทยจากข้อความแสดงความ
คิดเห็นทั้งหมด 70 ข้อความ แบ่งเป็นตามเพศได้เป็นเพศชาย 26 คนและ เพศหญิง 44 คน และเพจข่าว
สดจากข้อความแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 483 ข้อความ แบ่งเป็นตามเพศได้เป็นเพศชาย 238 คน และ 
เพศหญิง 245 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



348 

 
 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบจ านวนรูปแบบความคิดเห็นในข่าว“ผมไม่กล้าเลิกกับแฟนเพราะกลัวเธอจะฆ่าผม” 
 ของเพจบีบีซีไทย - BBC Thai 
 

(เพศ)                          
ร้อยละ 

      แนวความคิดเห็น 

ชาย 43.85% (26) หญิง 56.15% (44) 
23.08* (6) 

การท าร้ายร่างกายไม่ควรเกิดขึ้นกับ
ทั้ง 2 เพศ 

36.36** (16) 
การท าร้ายร่างกายไม่ควรเกิด

ขึ้นกับทั้ง 2 เพศ 
(อารมณ์ขบขัน)              
ร้อยละ   

แนวความคิดเห็น 
7.69* (2) 

ขบขันในสิ่งที่ผู้ชายโดนกระท า 

0.00** (0) 

(อารมณ์โกรธ)                
ร้อยละ 
                     
แนวความคิดเห็น 

15.38* (4) 
- ไม่พอใจที่มีการล้อเลียนผู้ชายที่ถูก

กระท า 
- เปรียบเทียบกับตนเองว่าถ้าเป็น

ตนเองจะท าร้ายกลับไป 

15.91** (7) 
ไม่พอใจที่มีการล้อเลียนผู้ชายที่

ถูกกระท า 

(อารมณ์สงสาร)              
ร้อยละ 
                     
แนวความคิดเห็น 

0.00*  (0) 
 

13.64** (6) 
สงสารและเห็นใจผู้ชายที่ถูก

กระท า 
(กฎหมาย)                    
ร้อยละ 
                     
แนวความคิดเห็น 

3.85* (1) 
สิทธิสตรีไม่ได้ครอบคลุมการท าร้าย

ของผู้ชาย 

2.27** (1) 
กฎหมายไทยควรครอบคลุม
บทลงโทษทั้งชายและหญิง 

(วัฒนธรรม)                   
ร้อยละ 
                     
แนวความคิดเห็น 

38.46* (10) 
- มีทัศนคติว่าสังคมชายเป็นใหญ่ท า
ให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ชายโดนกระท า 
- มีทัศนคติว่าวัฒนธรรมไทยที่ท าให้
การท าร้ายผู้ชายในครอบครัวเป็น

เรื่องตลก 

6.82** (3) 
มีทัศนคติว่าสังคมชายเป็นใหญ่
ท าให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ชายโดน

กระท า 
 

(ป่วยจิตเวช)                  
ร้อยละ                                            
                     
แนวความคิดเห็น 

11.54* (3) 
ผู้หญิงป่วยจิตเวช 

25.00** (11) 
ผู้หญิงป่วยจิตเวช 

*คิดจากสัดส่วนเพศชายที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดจ านวน 26 คน 
**คิดจากสัดส่วนเพศหญิงที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดจ านวน 44 คน 
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จากตารางที่1เมื่อดูจากจ านวนร้อยละในแต่ละประเภทของความคิดเห็นพบว่า เพศชายแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องวัฒนธรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ38.46 รองลงมาคือเรื่องเพศและอารมณ์โกรธร้อยละ
23.08และ15.38 ตามล าดับ ส่วนเพศหญิงจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศมากที่สุดร้อยละ
36.36 ถัดมาคือเรื่องป่วยจิตเวชและอารมณ์โกรธร้อยละ25และ15.91ตามล าดับ 

 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบจ านวนรูปแบบความคิดเห็นในข่าว“หนุ่มสุดทน!! ผูกคอดับคาบ้าน น้อยใจถูกเมีย
 ทุบตีท าร้ายกือบทุกวัน!!” ของเพจ Khaosod – ข่าวสด 
 
(เพศ)                          
ร้อยละ 

                     
แนวความคิดเห็น 

ชาย 51.94% (238) หญิง 48.06% (245) 
10.08* (24) 

- เข้าใจการกระท าของผู้ชาย 
- มองว่าการกระท าของผู้ชายไม่

เหมาะสม 

11.02** (27) 
- เข้าใจการกระท าของผู้ชาย 

- มองว่าการกระท าของผู้ชายไม่
เหมาะสม 

(อารมณ์ขบขัน)              
ร้อยละ 

แนวความคิดเห็น 

15.55* (37) 
-ล้อเลียนรูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิง 
-ล้อเลียนผู้ชายที่อ่อนแอจนต้องตาย 

11.43** (28) 
-ขบขันผู้หญิงที่ท าร้ายผู้ชายกลับไป 
-ล้อเลียนผู้ชายที่อ่อนแอจนต้องตาย 

(อารมณ์โกรธ)                
ร้อยละ 

                     
แนวความคิดเห็น 

36.55* (87) 
-ต าหนิผู้ชาย 
-ต าหนิผู้หญิง 

-แนะน าให้ท าร้ายผู้หญิงกลับไป 

23.27** (57) 
-ต าหนิผู้ชาย 
-ต าหนิผู้หญิง 

-แนะน าให้ท าร้ายผู้หญิงกลับไป 
(อารมณ์สงสาร)              
ร้อยละ                   

แนวความคิดเห็น 
1.68* (4) 

สงสารและเห็นใจผู้ชายที่ถูกกระท า 
11.43** (28) 

สงสารและเห็นใจผู้ชายที่ถูกกระท า 
(กฎหมาย)                    
ร้อยละ              

แนวความคิดเห็น 

3.36* (8) 
เรียกร้องให้มีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ

ของผู้ชายบ้าง 

0.82** (2) 
เรียกร้องให้มีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ

ของผู้ชายบ้าง 
(วัฒนธรรม)                   
ร้อยละ                               

                     
แนวความคิดเห็น 

29.41* (70) 
- พ่ึงเคยได้ยินข่าวแบบนี้เพราะเจอแต่

ข่าวผู้ชายท าร้าย 
- ท าไมพอผู้หญิงเป็นฝ่ายกระท าถึงไม่มี

ใครต่อว่าเหมือนที่ผู้ชายท า 
- ต าหนิผู้หญิงที่ท าร้ายเพศพ่อ 

39.18** (96) 
- พ่ึงเคยได้ยินข่าวแบบนี้เพราะเจอ

แต่ข่าวผู้ชายท าร้าย 
- ท าไมพอผู้หญิงเป็นฝ่ายกระท าถึงไม่

มีใครต่อว่าเหมือนที่ผู้ชายท า 
 

(ป่วยจิตเวช)            
เปอร์เซ็นต์                  

แนวความคิดเห็น 

3.36* (8) 
- ผู้หญิงป่วยจิตเวชหรือติดสารเสพติด 

- ผู้ชายพิการ 

2.86** (7) 
- ผู้หญิงป่วยจิตเวช 

*คิดจากสัดส่วนเพศชายที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดจากจ านวน 238 คน 
**คิดจากสัดส่วนเพศหญิงที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดจากจ านวน 245 คน 
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จากตารางที่2 เมื่อดูจากจ านวนร้อยละในแต่ละประเภทของความคิดเห็น พบว่าเพศชายแสดงความ
คิดเห็นมากที่สุดในเรื่องอารมณ์โกรธคิดเป็นร้อยละ36.55 ถัดมาคือวัฒนธรรมร้อยละ29.41 และอารมณ์
ขบขันร้อยละ15.55 และเพศหญิงจะมีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมร้อยละ39.18 อารมณ์โกรธ
ร้อยละ23.37 และอารมณ์ขบขันและความเห็นอกเห็นใจที่เท่ากันคือร้อยละ11.43  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ในตารางที่1และ2พบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับเรื่องของเพศและวัฒนธรรมไปในท านองเดียวกัน โดยในข่าวของเพจบีบีซีไทยเพศหญิงและเพศ
ชายจะมองว่าความรุนแรงที่เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดกับใครทั้งนั้นเช่น “Domestic Violence ไม่ใช่เรื่อง
ตลกนะนี่” หรือตั้งข้อสังเกตว่าระบบชายเป็นใหญ่ท าให้เมื่อเพศชายถูกกระท าจะกลายเป็นเรื่องตลก 
“ผู้หญิงบางคนมองการท าร้ายร่างกายคนรักเป็นการหยอกล้อและเป็นสิ่งที่ท าได้... ” หรือ“ผู้ชายเองนี่
แหละที่เป็นคนท าให้ความรุนแรงภายในครอบครัวจากผู้หญิงเป็นเรื่องตลก” อีกทั้งในความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์โกรธไม่ได้มีเพียงการต าหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่ยังแสดงความคิดเห็นในเชิงลบทั้ง
กับผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ซึ่งมีงานศึกษาที่พบว่าการประณามผู้ที่กระท าผิดระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายสุดท้ายแล้วแทบไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าอย่างไรสังคมรอบข้างยังคงต่อว่าและต าหนิผู้ กระท าผิด
โดยไม่สนใจความแตกต่างของเพศ (Tuncer, Broers, Ergin & Ruiter, 2018) รวมไปถึงในเพจข่าวสดจะ
มีมุมมองประหลาดใจที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้น “เกิดมาจะ50 แล้วเพ่ิงได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิต ถูกเมียท า
ร้าย” เพราะสังคมไทยถูกหล่อหลอมโดยระบบชายเป็นใหญ่มาอย่างช้านาน สะท้อนผ่านค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทของเพศชายที่อยู่เหนือเพศหญิง อีกทั้งข่าวที่น าเสนอออกมา
และหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือล้วนแต่ให้ความส าคัญกับเพศหญิงท าให้คนในสังคมไม่ได้ฉุกคิดว่าเพศ
ชายสามารถเป็นฝ่ายถูกกระท าได้ไม่ต่างกัน(Cheung, Leung & Tsui, 2009)  

ถึงแม้ว่าเพศหญิงและเพศชายจะมีล าดับของการแสดงความคิดเห็นในประเภทต่าง ๆที่คล้ายคลึง
กัน แตอ่ย่างไรก็ตามเพศชายจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โกรธและขบขันมากกว่าเพศ
หญิง เช่น“...ผู้หญิง มันท าร้ายเรา จะเก็บมันไว้เพ่ือ” ซึ่งเป็นความคิดเห็นในลักษณะอารมณ์โกรธและ
ความก้าวร้าว การแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ยังพบมากขึ้นในความคิดเห็นของเพศชายบนเพจข่าวสด 
รวมไปถึงในเชิงขบขัน เช่น “เดี๋ยวนี้ผญ.เก่งจนน่ากลัวจากช้างเท้าหลังกลายมาเป็นควาญช้าง แต่ก็เกินไป
นะ…” ซึ่งมีงานศึกษาในไทยที่ศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่านักศึกษาเพศชายเองยังคงมี
ทัศนคติที่ยึดติดกับระบบสังคมชายเป็นใหญ่ อย่างการสนับสนุนความคิดที่ว่าเมื่อผู้หญิ งถูกกระท าความ
รุนแรงภายในครอบครัวก็ไม่ควรจะโต้ตอบกลับไปหรือความคิดเห็นในท านองว่าส าหรับผู้ชายแล้วความ
ก้าวร้าวเป็นเรื่องปกติ (สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อิงคฏา โคตรนารา, เนตรชนก แก้วจันทา และ ชมพูนุท กาบ
ค าบา, 2018) 

จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของเพศชายส่วนใหญ่แล้วอยู่บนพ้ืนฐานมายาคติของความเป็นชาย 
อย่างการต าหนิผู้ชายที่ถูกกระท าว่ามีก าลังมากกว่าแล้วไม่น ามาใช้ตอบโต้ หรือการที่พ่ึงเคยได้ยินข่าวที่
ผู้ชายถูกกระท าเป็นครั้งแรก เหล่านี้ล้วนมาจากอุดมคติความเป็นชายที่สังคมหล่อหลอมว่ าเพศชายมี
อ านาจ มีพละก าลังเหนือกว่าเพศหญิงและจะให้ภาพลักษณ์ที่ขบขันแก่เพศชายเมื่อเขาถูกกระท าจากเพศ
ตรงข้ามที่อ่อนแอกว่า ดังนั้นการที่ผู้ชายถูกกระท าจากผู้หญิงจึงเหมือนเป็นการท้าทายอ านาจของความ
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เป็นชาย ซึ่งการท้าทายนั้นจึงเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพ่ือรักษาบรรทัดฐานของ
ความเป็นชายที่สังคมปลูกฝังมา (Davies & Rogers, 2006) ส่วนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเห็น
อกเห็นใจ เพศชายจะมีการแสดงความคิดเห็นในด้านนี้น้อยกว่าเพศหญิงในทั้ง2ข่าว อาจเป็นไปได้ว่าผู้ชาย
ไม่กล้าที่จะยอมรับว่าเพศตนเองสามารถถูกท าร้ายได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งกรอบของความเป็นชายท าให้
ผู้ชายแสดงความรู้สึกที่อยู่ภายในได้ยากล าบากกว่าผู้หญิง (Berke, Reidy & Zeichner, 2018) จึงส่งผล
ให้ผู้ชายพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นอกเห็นใจเหยื่อที่เป็นผู้ชายด้วยกัน  

ส่วนความคิดเห็นของเพศหญิง เมื่อพิจารณาจากจ านวนร้อยละของเพศหญิงที่แสดงความคิดเห็น
แล้วจะพบว่า เพศหญิงจะแสดงความคิดเห็นในเชิงที่เห็นอกเห็นใจมากกว่าเช่น “ใช่น่าสงสาร ถ้าเค้าคิดจะ
ท าร้ายเมียคงท าเหมือนทั่ว ๆ ไปตามข่าวมีบ่อยที่ซ้อมเมียปางตาย...” จากงานศึกษาของOsman (2011) 
พบว่าผู้หญิงจะมีความเห็นอกเห็นใจกับเหยื่อที่ถูกกระท ามากกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ทั้งนั้นเหยื่อที่พบส่วนใหญ่แล้ว
เป็นผู้หญิงประกอบกับมุมมองของสังคมที่มองว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่า ส่งผลให้มุมมองที่มีต่อเหยื่อเพศหญิง
จะถูกได้รับความส าคัญมากกว่าเหยื่อเพศชาย แต่อย่างไรก็ตามผู้หญิงยังคงมีความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่อ
เพศชายมากกว่าที่ผู้ชายจะเห็นอกเห็นใจในเหยื่อเพศเดียวกัน 

นอกจากนี้ความคิดเห็นในด้านกฎหมาย เพศชายมีความคิดเห็นในทั้ง2ข่าวที่คล้ายคลึงกันและยัง
แสดงความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิงอีกด้วย คือการมองว่าเพศชายเองก็ควรได้รับสิทธิ์ต่าง ๆเช่นเดียวกับ
เพศหญิง “... เปิดมูลนิธิหรือขยายเพ่ิมเป็น มูลนิธิคุ้มครองเด็กและบุรุษด้วยครับ สิทธิ์เท่าเทียมครับ” 
สะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมของทัศนคติของสังคมที่มีต่อเพศชาย โดยเฉพาะในผู้ชายเองที่ยังรู้สึกว่าความเป็น
ชายที่เขามีท าให้เขาได้มีบทบาทอ านาจในสังคม แต่ขณะเดียวกันก็ลดทอนสิทธิ์ที่ควรได้รับจากการเป็น
ผู้ถูกกระท าเหมือนที่ผู้หญิงได้รับ (Katz, Moore & Tkachuk, 2007) ในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวของ
ผู้ชายที่กล้าออกมาบอกว่าตัวเองพบเจอกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเพศตรงข้ามอย่างไรบ้างผ่านการ
ติดสัญลักษณ์แมนทู (#mentoo) ในโลกออนไลน์ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่เพศหญิงเท่านั้นที่
จะเป็นฝ่ายถูกกระท าเพียงอย่างเดียว (Purnell, 2019) 

จากผลการศึกษาที่ได้จากการใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ท าให้เห็นว่าทัศนคติในเพศชายและหญิงมี
ความต่างกันซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นถึงลักษณะสังคมแบบปิตาธิปไตยที่ยังคงเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม
รูปแบบหนึ่งในสังคมไทยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยในเพศชายจะยึดถือความเชื่อเรื่องของชายเป็นใหญ่ ท า
ให้มีทัศนคติที่รุนแรงต่อเหยื่อเพศชายเพื่อรักษาภาพจ าของแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่กว่าในเพศหญิง จึงท า
ให้เพศชายต้องปกป้องอุดมคติเหล่านั้นรวมถึงแสดงออกมาในเชิงของการเรียกร้องสิทธิ์ ต่าง ๆเหมือนที่
ผู้หญิงได้รับ ส่วนทัศนคติของเพศหญิงแม้ว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆไม่ต่างจากเพศชาย 
แต่ทัศนคติที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือความเห็นอกเห็นใจในเหยื่อเพศชายที่ถูกกระท ามากกว่าเพศชายที่
จะแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่อที่เป็นเพศเดียวกัน 
 
ข้อจ ากัด 
 เนื่องจากข่าวความรุนแรงในคู่ครองที่ เพศชายตกเป็นเหยื่อมีอยู่ค่อนข้างน้อยในสังคม และ
งานวิจัยนี้ศึกษาจากความคิดเห็นของข่าวบนเพจFacebookเพียง2ข่าว ความคิดเห็นที่ได้จึงไม่สามารถ
ครอบคลุมทัศนคติที่แท้จริงของคนไทยที่มีต่อความรุนแรงภายในครอบครัวที่ เพศชายเป็นผู้ถูกกระท าได้ 
อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเหยื่อเพศชายภายใต้ความรุนแรงภายในครอบครัวในประเทศไทยเองยังมี
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จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่มีต่อ เพศหญิง ท าให้ยังขาดหลักฐาน
สนับสนุนที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยนี้ที่สะท้อนให้เห็นทัศนคติของคนในสังคมได้บ้าง ว่า ณ ปัจจุบัน คนไทยทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีมุมมองอย่างไรต่อเหยื่อเพศชายที่ถูกกระท าภายใต้ความรุนแรงในคู่ครอง ซึ่งสามารถสร้าง
ความตระหนักให้คนในสังคมรวมถึงองค์กรให้ความช่วยเหลือต่าง ๆที่ควรให้ความส าคัญกับเหยื่อ เพศชาย
มากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ในอนาคตจึงควรศึกษาทัศนคติของสังคมหลังจากที่รับรู้ว่าเพศชาย
เหล่านั้นเป็นเหยื่อของความรุนแรงในคู่ครองเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การศึกษาในด้านกระบวนการ นโยบาย
ป้องกันฟ้ืนฟู และลดความรุนแรงภายในคู่ครองต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะและ 
พฤติกรรมจิตสาธารณะ ของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Relations among lifestyle, public mind model, and the public mind behavior of the 
population in Bang Pa-in District, Phra Nakorn Si Ayutthaya Province 

เนตรนภา ธูปหอม1 และ ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์2 
Nednapa Thoophom1 and Siriwan Kamphaengphan2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1. ศึกษาระดับพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการใช้ชีวิต การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะ กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพศชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 473 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (google form) วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
ความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะของ
ประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 พฤติกรรมจิต
สาธารณะ ของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ และอาชีพ 
พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ
มากกว่าเพศชาย และอาชีพธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ และพนักงานบริษัท มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ
มากกว่าอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนอายุพบว่าไม่แตกต่างกัน รูปแบบการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.25) และตัวแบบด้านจิต
สาธารณะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r=.45) 
 
ค าส าคัญ จิตสาธารณะ, รูปแบบการใช้ชีวิต, ต้นแบบด้านจิตสาธารณะ 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to 1) study public mind behavior of the 
population in Bang Pa-in District, Phra Nakorn Si Ayutthaya Province 2) compare public 
mind behavior of people in Ayutthaya by gender, age and occupation 3) to study the 
relations among lifestyle, public mind role model, and public mind behavior of people 
in Bang Pa-in District, Phra Nakorn Si Ayutthaya Province. The sample group is people 
living in Bang Pa-in district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.They are Male and female, 
aged 15 years and over, number 473 people, using accidental sample selection method. 
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The data was collected by online form (google form). Analyze by using descriptive 
statistics. Test the hypothesis using t-test, One-way ANOVA, and Pearson Product 
Moment correlation coefficient test. Research findings that Public mild behavior of the 
population in Bang Pa-in district Phra Nakhon Si Ayutthaya Province At a high level, 
average 4.33 and Public mild behavior of the population in Bang Pa-in district Phra 
Nakhon Si Ayutthaya classified by gender and occupation, found that there are 
differences with statistical significance at the level of .05, while age was not different. 
Life style has a relationship Positive and public mental behavior is at a low level with 
statistical significance at .01 level (r = .25) and the public mild role model has a positive 
relationship with the public mild behavior is at a medium level with statistical 
significance at .01 level (r = .45). 
 
Keywords Public mind behavior, Life style, Public mild role model 
 
บทน า 

ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ กระแสการเร่งพัฒนาและสภาพเศรษฐกิจ
ที่ต้องแข่งขันนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีแนวโน้มต่างคนต่างอยู่ 
สนใจแต่เรื่องของตนเอง แข่งขัน แย่งชิง เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการจนมองข้ามคุณค่าทางจิตใจของเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เราจะเห็นได้ว่าบุคคลในสังคมมีความส านึกต่อส่วนรวมลด
น้อยลง สังเกตจากการที่เห็นป้ายประกาศจ านวนมากเขียนไว้เพ่ือเตือนสติ เช่น “ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้” 
“ขึ้นลงชั้นเดียวโปรดใช้บันได” เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงค าว่า “จิตสาธารณะ” มากขึ้นเพ่ือให้
ทุกคนได้ตระหนักถึงการสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบเมื่อต้องใช้ทรัพยากรสาธารณะร่วมกัน 

จิตสาธารณะ หมายถึง การกระท าหรือจิตวิญญาณที่มีความรักความห่วงใยความเอ้ืออาทรต่อคน
อ่ืนและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรมและการไม่กระท าที่เสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคม
ประเทศชาติ การมีจิตที่คิดสร้างสรรค์เป็นกุศลและมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางที่ดี
ไม่ท าลายเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) 
จิตสาธารณะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม จิตสาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้หันมามองถึง
ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบ
สุข ดังนั้นการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้คนรู้จัก
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม (ธนิดา ทองมีเหลือ และคณะ, 2550) กล่าวได้ว่า บุคคลที่จะสามารถเอาตัวรอดและประสบ
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ความส าเร็จได้ทั้งในเรื่องของการด าเนินงานและการด าเนินชีวิต จะต้องมีจิตสาธารณะประกอบอยู่ในตัว
ของบุคคลนั้น ๆ จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิต
สาธารณะนั้น ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2539) ได้กล่าวถึงต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเปรียบเหมือนดอกผล ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นความชั่วและ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่
เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนที่สอง เปรียบเหมือนส่วนของล าต้น แสดงถึงพฤติกรรมการท าอาชีพ
อย่างขยันขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม การมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนเอง ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม ส่วนที่สามเปรียบ
เหมือนรากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 
ด้าน คือ สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต โดยจิตลักษณะทั้ง 3 ของส่วนรากนั้นเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมในส่วนล าต้น อย่างไรก็ตามการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะของคนแต่ละภูมิภาคยังมีผลการศึกษที่แตกต่างกันซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกัน และอาจเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่ได้มีการพูดถึงตัว
แบบ (role model) ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของ
บุคคลหนึ่ง ๆ คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตในโลก แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฏิสัมพันธ์ กับ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดของบุคคล (Kotle, 2000) ดังนั้นรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจึงหมายถึงการ
กระท ากิจกรรม ความสนใจ ตลอดจนถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลท าให้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งคนที่มีกิจกรรมการชีวิตที่ไม่เอ้ือต่อการท าจิตอาสาจึงอาจ มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมแตกต่างจากผู้ที่มีกิจกรรมการใช้ชีวิตที่สอดคล้อง
มากกว่า เช่น คนที่ต้องท างานอย่างเร่งรีบตลอดทั้งวันจนไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสาร อาจจะมี
พฤติกรรมในการสนใจสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่มีบทบาทต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพ 
ทัศนะคติ และการแสดงออกของบุคคลที่น่าสนใจอีกปัจจัยหนึ่งคือการมีตัวแบบด้านจิตสาธารณะ ซึ่ง
หมายถึงการที่ครู อาจารย์ พ่อแม่ คอบครัว อบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเคารพกฎระเบียบของสังคม เอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งของใช้ต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนรวม ไม่น าของ
ส่วนรวมมาเป็นส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม การได้เติบโตมาโดยได้รับการปลูกฝัง อบรม ฝึกปฏิบัติ การได้เห็นตัวอย่างที่ชวนให้ประทับใจ ปัจจัย
เหล่านี้จะค่อย ๆ โน้มน าใจของบุคคลให้เกิดจิตส านึกท่ีถูกต้องและการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นได้ (บุญ
ทัน ภูบาล, 2549) 

ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ จึงได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
ประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะ ทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรในจังหวัดอยุธยาและการมีตัว
ต้นแบบด้านการมีจิตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางส่งเสริมให้บุคคลมีความเสียสละ 
อุทิศตนท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และการเอาใจใส่ต่อบุคคลอ่ืนมากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการจัดการกับ
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ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจากความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมให้ลดน้อยลง และจะน าไปสู่การพัฒนา
สังคมให้ดีขึน้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะ ของประชากร ในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต การต้นแบบด้านจิตสาธารณะ กับการมี
พฤติกรรมจิตสาธารณะ ของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
วิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นเพศชายจ านวน 213 คน เพศ
หญิงจ านวน 260 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 473 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธี Cronbach’s Alpha แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ และ
อาชีพ เป็นแบบเลือกตอบ 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมจิตสาธารณะ ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ จ านวน  14 ข้อ ตั้งแต่น้อยที่สุด (1 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) 
มาก (4 คะแนน) และมากที่สุด (5 คะแนน) และข้อค าถามเชิงลบ ตั้งแต่น้อยที่สุด (5 คะแนน) น้อย (4 
คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) มาก (2 คะแนน) และมากที่สุด (1 คะแนน) ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น 
ข้าพเจ้าเต็มใจจะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานหรือผู้อ่ืน ข้าพเจ้าต้องการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้
ค่าสัมประสิทธิ์คอนบาร์คแอลฟาทั้งฉบับ คือ คือ 0.60   

- เพศ  
- อายุ  
- อาชีพ 
- รูปแบบการใช้ชีวิต 
- การมีตัวต้นแบบด้านจิต 
 

 
- พฤติกรรมจิตสาธารณะ 
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3. แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิต ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน  36 ข้อ ตั้งแต่น้อยที่สุด (1 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 
คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมากที่สุด (5 คะแนน) และข้อค าถามเชิงลบ ตั้งแต่น้อยที่สุด (5 คะแนน) 
น้อย (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) มาก (2 คะแนน) และมากที่สุด (1 คะแนน) ตัวอย่างข้อค าถาม 
เช่น ข้าพเจ้าท างานในช่วงเย็นและวันหยุด ข้าพเจ้าท าความสะอาดบ้านด้วยตนเอง เป็นต้น ได้ค่า
สัมประสิทธิ์คอนบาร์คแอลฟาทั้งฉบับ คือ 0.88 

4. แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีตัวแบบด้านจิตสาธารณะ ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อค าถามเชิงบวก ตั้งแต่น้อยที่สุด (1 
คะแนน) น้อย (2 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) มาก (4 คะแนน) และมากที่สุด (5 คะแนน) และข้อ
ค าถามเชิงลบ ตั้งแต่น้อยที่สุด (5 คะแนน) น้อย (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) มาก (2 คะแนน) และ
มากที่สุด (1 คะแนน)  ตัวอย่างข้อค าถาม เช่น ครอบครัวของข้าพเจ้ามักบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ 
ครอบครัวของข้าพเจ้าปลูกฝังให้ข้าพเจ้าเห็นใจผู้อ่ืน เป็นต้น ได้ค่าสัมประสิทธิ์คอนบาร์คแอลฟาทั้งฉบับ 
0.89 

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ทั้ง 3 ฉบับ ใช้เกณฑ์การ
แปลความหมาย ตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538: 9) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น/พฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.90 คะแนน  หมายถึง มีความคิดเห็น/พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น/พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น/พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น/พฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปตามล าดับ ดังนี้ 
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 473 คน เป็นเพศชาย 213 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.0 และเป็นเพศหญิงจ านวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 55.0 มีช่วงอายุ ระหว่าง 15 – 19 ป ี
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ช่วงอายุ 20 – 25 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 และช่วง
อายุ 26 - 30  ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และช่วงอายุ 31 ปีขึ้นไป จ านวน 80 คนคิดเป็น
ร้อยละ 16.9 ส่วนการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 167 คน มี
อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยะ 35.3 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.6  อ่ืนๆ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8   ข้าราชการ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ส่วนที่
เหลือได้แก่ธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป  

2. พฤติกรรมจิตสาธารณะ พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับ
มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการให้ของบริจาค
คนอ่ืนคือสิ่งที่ไม่ควรท า ค่าเฉลี่ย 4.93 (SD=.39) ข้าพเจ้ารักษาความสะอาดของห้องน้ า ที่ท างาน 
สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.91 (SD=.37)  ข้าพเจ้าเต็มใจช่วยเหลือเพ่ือนทุกศาสนา ค่าเฉลี่ย 
4.87 (SD=.36)  ข้าพเจ้าคิดว่าการท าจิตอาสา คือการท าด้วยความสมัครใจของตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.76 
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(SD=.47)  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ เคารพในสิทธิผู้อ่ืน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคม ค่าเฉลี่ย 4.72 
(SD=.51)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้าพเจ้ามักไม่ค่อยสนใจกับกิจกรรมที่ท าเพ่ือสังคม ค่าเฉลี่ย 
2.07 (SD=1.23) 

3. พฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามเพศ พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะมากกว่าเพศชาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ 4.30 ตามล าดับ 

4. พฤติกรรมจิตสาธารณะ ของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามอายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน 

5. พฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงล าดับอาชีพที่มี
ค่าเฉลี่ยการท าพฤติกรรมจิตสาธาณะจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 4.37 อาชีพ
ข้าราชการ ค่าเฉลี่ย 4.36 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ค่าเฉลี่ย 4.35 อาชีพนักเรียนนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 
4.30 และอาชีพรับจ้างทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า ข้าราชการ พนักงานเอกชน ธุรกิจ
ส่วนตัว มีพฤติกรรมจิตสาธารณะต่างจากอาชีพรับจ้างทั่วไป  
 6. รูปแบบการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.25) และตัวแบบด้านจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.45) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชากรในเขตอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
พฤติกรรมจิตสาธารณะ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุวัยหนุ่มสาว 
อายุระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การท าพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน และการดูแลสาธารณะสมบัติ
ของส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธิดาชนก วงศ์พิทักษ์ (2556) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจิตสังคม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมจิต
อาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อจ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ พบว่า
ด้านการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในระดับสูง ด้านการเสียสละต่อสังคมอยู่ในระดับสูง และด้านความมุ่งมั่นพัฒนา
อยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะบุคลิกภาพของเพศ
หญิงที่มีความความรัก ความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนและสังคมโดยรวมมากกว่าเพศชาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอริยา คูหา (2554) ท าการวิจัยเรื่องจิตสาธารณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่พบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยให้เหตุผลว่าบทบาททางเพศเกิดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ได้รับ
อิทธิพลการอบรมเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และมีสภาพแวดล้อมทางชีวสังคมตั้งแต่อดีตที่แตกต่าง
กันตั้งแต่วัยเด็ก จึงท าให้บุคคลมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีมุมมองต่อกิจกรรมเพ่ือสังคมในแต่
ละด้านที่แตกต่างกัน เหตุนี้จึงท าให้นักศึกษาที่มีเพศต่างกันจึงมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน  
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สมมติฐานข้อที่ 2 ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคนไทยถูกปลูกฝัง
และอบรบมาจากครอบครัวว่า ให้มีจิตจิตใจที่โอบอ้อมอารีและเห็นใจผู้อ่ืน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มาตั้งแต่เด็ก 
ๆ ซึ่งส่งผลต่อจิตลักษณะพ้ืนฐานของคนในทุกช่วงวัย ตามที่อารีย์ วงศ์แดง (2554) ซึ่งได้ศึกษาทัศนคติ
และพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การกล่อมเกลา ทางสังคมจากสถาบันครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูด้านจิตสาธารณะของพ่อแม่ 
และการเป็นแบบอย่างด้านจิตสาธารณะของพ่อแม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อจิตสาธารณะ
และพฤติกรรมจิตสาธารณะ อันเป็นการเน้นย้ าในความส าคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยสังคมแรก
ของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ให้การดูแลบุตรอย่างรอบด้าน ถ่ายทอดทั้งประสบการณ์และความรู้ 
แนวคิดพ้ืนฐานด้านจริยธรรม  คุณธรรม เป็นการปลูกฝังในเด็กได้เกิดการเรียนรู้ตระหนัก และได้ซึมซับสิ่ง
ต่าง ๆ ตั้งแต่เยาว์วัยจากพ่อแม่ คล้ายคลึงกับสุพัตรา สุขภาพ (2541) ได้กล่าวว่า นิสิตที่มีอายุในช่วงวัยรุ่น
ต่อปลาย คือ 17 - 22 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความคิดเห็น ความรู้สึก ความรับผิดชอบ ความ
สนใจ ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รับรู้ความสามารถตนว่าเป็นคนดีของสังคมไม่ต่างกันไม่ว่าจะอยู่
ในช่วงอายุใด  

สมมติฐานข้อที่ 3 ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อทดสอบรายคู่พบว่า ข้าราชการมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะต่างจากอาชีพรับจ้างทั่วไป ค่าฉลี่ย 4.36 และ 3.98 ตามล าดับ และพนักงานเอกชนมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะต่างจากอาชีพรับจ้างทั่วไป ค่าฉลี่ย 4.35 และ 3.98 ตามล าดับ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากลักษณะ
การท างาน สิ่งแวดล้อมในการท างาน ข้อจ ากัดของการท างาน ตลอดไปจนถึงค่าตอบแทนที่ได้จากการ
ท างานของแต่ละอาชีพที่มีรูปแบบและลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีบทบาทในการแสดง
พฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับชลลดา ทวีคูณ (2555) จากการศึกษาเรื่องการ
เห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 สามารถสรุปผลการวิจัยได้จากการ
วิเคราะห์สมมติฐานพบว่า คุณลักษณะจิตสาธารณะที่เป็นไปตามสมมติฐานกล่าวคือ มีความแตกต่างกัน 
ไดแก ลักษณะส่วนบุคคล ระดับชั้นปี และคณะที่ศึกษา และคุณลักษณะจิตสาธารณะที่ไม เป็นไปตาม
สมมติฐานกล่าวคือ ไมมีความแตกต่างกัน ไดแก ลักษณะส่วนบุคคล เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
อาชีพบิดา  

สมมติฐานข้อที่ 4 รูปแบบการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายถึงว่าหากบุคคลมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลาย มีเวลาในการท า
กิจกรรมที่สนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารจะท าให้มีแนวโน้มในการท าพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ท าให้มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป รวมไปถึง ทัศนคติ ค่านิยม และมุมมอง ของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงรูปแบบการด าเนินชีวิต
เหล่านี้มีส่วนเอื้อต่อการท าพฤติกรรมจิตสาธารณะ และในขณะเดียวกันด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตบางอย่างก็
ขัดขวางการท าพฤติกรรมจิตสาธารณะเช่นกัน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับหฤทัย อาจปรุ (2554) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิต และความหมายในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง กับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบ
การด า เนินชีวิตมีความสัม พันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลสั งกัด
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ทบวงมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร และอริยา คูหา (2554) โดยท าวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจิตสาธารณะและรูปแบบการใช้
ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีจิต
สาธารณะสูงก็จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตทีส่อดคล้องสูงตามด้วย อาทิเช่น กลุ่มสมาคมจะมีจิตสาธารณะสูงใน
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ด้านการรับรู้ในสิทธิและหน้าที่ อย่างไรก็ตามระดับความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิตและการมีพฤติกรรมจิตสาธารณะยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งอาจมี
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์มากกว่าในการอธิบายถึงพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชาชนในอ าเภอบาง
ปะอิน  

สมมติฐานข้อที่ 5 ตัวแบบด้านจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผู้วิจัยคิดว่าต้นแบบที่เป็นแรงจูงใจให้มี จิต
สาธารณะ มาจากการดูแลเอาใจใส่และอบรมสั่งสอนของสถาบันครอบครอบครัว สถาบันการศึกษาที่เป็น
ต้นแบบในการท าจิตสาธารณะ ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1977) ที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของ
มนุษย์ส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้อ่ืน จากการสังเกตโดยผ่านตัวแบบ (model) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอ้อมใจ 
วงษ์มณฑา (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 
พบว่าการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง การสนับสนุนจากอาจารย์และเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ า การมีตัวแบบด้านจิตสาธารณะกับพฤติกรรมจิตสาธารณะสัมพันธ์กัน และการศึกษาของวิเชียร 
อินทรสมพันธ์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยภายในด้านอัตมโนทัศน์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และปัจจัยภายนอก
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากอาจารย์ และเพ่ือน การเรียนรู้ตนเองในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนสามารถร่วมกันท านายจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร้อยละ 
47.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไปเป็นยุคท่ีต้องเร่งพัฒนาตัวเองเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ประกอบกับเมื่อพิจารณากลุ่มอายุ
ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยท างาน ดังนั้นด้วยหน้าที่การงานที่อาจไม่เอ้ือต่อการท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมบางอย่าง จึงท าให้ตัวต้นแบบด้านจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรมจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก  และภาพรวมเห็นได้ว่า  รูปแบบการใช้ชีวิต 
และตัวแบบด้านจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตสาธารณะ ดังนั้นการแสดงออกถึง
การห่วงใยรักษาของส่วนรวมของพ่อแม่ และการเป็นแบบอย่างด้านจิตสาธารณะของพ่อแม่  รวมไปถึง
ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคลจะท าให้ลูกได้ซึมซับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เยาว์วัย รวมไปถึง
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สถาบันการศึกษา เพ่ือนหรือคนรอบข้างที่เป็นต้นแบบในการท าจิตสาธารณะ แสดงพฤติกรรมจิต
สาธารณะต่อผู้ อ่ืนจะเป็นแรงจูงใจให้ลูกเป็นบุคคลที่มีค่านิยมยกย่องการมีจิตสาธารณะ และพร้อม
แสดงออกในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะท าให้เกิดสังคมท่ีน่าอยู่ข้ึนในอนาคตได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการใช้ชีวิต การมีตัวตนแบบด้านจิตสาธารณะ และพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของประชากรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาด้านการสนับสนุนทางสังคม เช่น ปัจจุบันการอาศัยอยู่กับบิดา – มารดา ญาติ เป็นต้น รวมถึง
ความต้องการในการท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะของคนที่มีความแตกต่างด้านเพศ และ
การประกอบอาชีพ 
 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีตัวแบบด้านจิตสาธารณะกับพฤติกรรมจิตสาธารณะควร
เป็นการศึกษาในปัจจัยด้านอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ด้านการอบรมเลี้ยงดู ด้านการปลูกฝังจากมหาวิทยาลัย     
เป็นต้น  

3. ส าหรับแบบวัดรูปแบบการใช้ชีวิต แบบวัดการมีตัวแบบด้านจิตสาธารณะและแบบวัด
พฤติกรรมจิตสาธารณะ ถ้าผู้ที่สนใจจะศึกษาเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ควรมีการสร้างข้อค าถามเพ่ิมเติม   
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาแบบสอบถามให้ดีขึ้นได้ 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือเฉพาะกรณีเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น  
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การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยมเชิงวัตถุ 
The study of patterns of enhancing implicit self-esteem and their influence  

on materialism 
ธันวา ภูผาทรงธรรม1,*, ศรัณยวิชญ์ ชิณวงษ์1, อธิติยา อินโพธิ์1, ชัชวาล เทียมถนอม2,  

และทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล2 
Thunwa Pupasongtham1,*, Saranyawit Chinnawong1, Athitiya Inpo1, Chatchawarn Tiemtanom2 

and Trawin Chaleeraktrakoon2 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่มีอิทธิพล

ต่อค่านิยมเชิงวัตถุ ได้แก่ การเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก และการได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ด าเนินการทดลองกับผู้เข้าร่วมการทดลองจ านวน 95 คน อายุระหว่าง 
18 – 25 ปีและก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจากการสุ่มแบบตามสะดวก ด าเนินการทดลอง 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ท าแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าฉบับภาษาไทย แบบประเมิน Social 
Rejection Scales และแบบวัด Materialism Values Scale เพ่ือวัดระดับค่านิยมเชิงวัตถุก่อนท าการทดลอง 
ในครั้งที่ 2 ผู้วิจัยใช้คะแนนจากแบบประเมิน Social Rejection Scales เพ่ือจัดอันดับผู้เข้าร่วมการทดลอง 
(Rank-ordered control) และท าการ Counterbalancing เพ่ือให้แต่ละกลุ่มมีระดับความรุนแรงของ
ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพ่ือนในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 
3 กลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ได้รับการเตรียมการ
รับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก 2) ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกจากการท าแบบทดสอบ Remote Associates Test 
และ 3) ไม่ได้รับการทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นทั้ง 3 กลุ่มทดลองจะได้ท าแบบวัด Name-Letter Test 
และแบบวัด Materialism Values Scale เพ่ือวัดระดับค่านิยมเชิงวัตถุหลังท าการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ One-Way Repeated Measure ANOVA และ Paired – Samples T-Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
ค่านิยมเชิงวัตถุก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
สถิติ ในกลุ่มได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก 
และกลุ่มที่ไม่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย และ 2) การได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิง
บวก บุคคลมีแนวโน้มจะมีระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
แห่งตนโดยนัยแตกต่างจากการได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกและการไม่ได้รับการเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน 3 กลุ่มทดลอง ผู้วิจัย
ท าการศึกษาเพ่ิมเติม พบว่า 1) ระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าแห่งตนโดยนัยในมิติการได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิตมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จากท าการทดสอบรายคู่ พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย มีระดับค่านิยม
เชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยในมิติการได้ครอบครอง
วัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิตต่ ากว่ากลุ่มได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการเตรียมการ

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี 12120 E-mail: thunwa.pomb@gmail.com 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธาน ี12120 
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รับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) การได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยแต่
ละรูปแบบและการไม่ได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ไม่มีความแตกต่างต่อระดับการเห็น
คุณค่าแห่งตนโดยนัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการศึกษาท าให้ทราบว่า 1) อัตมโนทัศน์ของคนไทยอาจมี
ความแตกต่างจากประชากรในวัฒนธรรมอ่ืนและต้องการการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือออกแบบการเสริมสร้างคุณค่า
แห่งตนโดยในที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 2) รูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่มีอยู่ทั้ง 2 
รูปแบบไม่มีอิทธิพลกับคุณค่าแห่งตนโดยนัยอาจเนื่องจากวัฒนธรรมหรือช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  

ค าส าคัญ การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย, ค่านิยมเชิงวัตถุ, ค าศัพท์เชิงบวก, ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก 

 
Abstract 

This study aims to examine how patterns of enhancing self-esteem influence 
materialism. A total of 95 participants aged 18-25 took part in this study. All participants 
were undergraduate students at the time and were selected using convenience 
sampling. This study took place over 2 sessions. In the first session, participants 
completed a depression screening form, the Social Rejection Scales, and the Materialism 
Values Scale (pre-test). In the second session, researchers used scores from the Social 
Rejection Scales to rank-order the participants and counterbalance each group so that 
each group had similar levels of experiencing social rejection from friends. Participants 
were divided into 3 groups, each of which received different conditions of self-esteem 
enhancement as follows: implicit self-esteem enhancement using positive words, implicit 
self-esteem enhancement using positive feedback using the Remote Associates Test, and 
no implicit self-esteem enhancement (or the control group). All participants then 
completed the Name-Letter Test and the Materialism Values Scale (post-test). Data were 
analyzed using one-way repeated measures ANOVAs and paired samples T-Tests. The 
findings are as follows: 1) materialism scores were significantly different in the pre- and 
post- test for both the implicit self-esteem enhancement using positive words group and 
the control group and 2) for participants who received positive feedback, the difference 
in pre- and post-test scores was approaching significance. However, taken as a whole 
there was no significant difference between the 3 conditions in terms of materialism. 
Further analysis showed 1) there was a significant change in materialism scores for the 
dimension Material possession as the center of life. The level of change in materialism 
scores for the dimension Material possession as the center of life for the control group 
was significantly less than the levels of change in materialism scores for groups that 
whose self-esteem was enhanced 2) there was no significant difference in implicit self-
esteem between the two experimental groups and the control group. The findings of this 
study suggest that 1) the implicit self-esteem tests used in this study may not have been 
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fully able to capture the construct of self-esteem for Thai people, which may be 
different from other countries. Further study is needed in this regard 2) that there are no 
significant differences between the form of implicit self-esteem enhancement may be 
due to factors such as age-range and other factors related to participants. 

Keyword Implicit self-esteem, Materialism, Positive words, Positive feedback 

 
บทน า 

ค่านิยมเชิงวัตถุนั้นเป็นชุดของทัศนคติที่ ส าคัญของวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีลักษณะเป็นการ
ครอบครองทางวัตถุเพ่ือเติมเต็มความรู้สึกตนเอง โดยการให้คุณค่าวัตถุเป็นตัวแทนของความส าเร็จและ
ความสุขของบุคคลจากผลการวิจัยของ Wang, Liu, Jiang และ Song (2016) พบว่า ค่านิยมเชิงวัตถุของ
บุคคลช่วยเพ่ิมความสุข แต่หากมีระดับที่สูงเกินไป กลับส่งผลในด้านลบ (Tian และ Lu, 2015) เช่น การ
ใช้จ่ายเงินเกินตัว การซื้อโดยไร้การควบคุม และปัญหาหนี้สิน (Watson, 2003) ผลการวิจัยของ Sidoti 
และ Devasagayam (2010) พบว่า นักศึกษาที่มีค่านิยมเชิงวัตถุเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการใช้บัตรเครดิตในทาง
ที่ผิดมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับสิ่งของที่ท าให้ประทับใจ การได้รับการชื่นชมเมื่อเป็นเจ้าของวัตถุราคา
แพง และการได้สถานะทางวัตถุมากกว่าราคาที่ต้องจ่ายอันเป็นสาเหตุของหนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มี
ระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงจะมีทัศนคติที่ชื่นชอบการกู้ยืมเงินและใช้บัตรเครดิตมากกว่าบุคคลที่มีระดับ
ค่านิยมเชิงวัตถุต่ า (Garðarsdóttir และ Dittmar, 2012) 
 ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมเชิงวัตถุ พบว่า ความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ ภาวะ
ไร้แรงจูงใจ (King และ Datu, 2017) และความซึมเศร้า (Iqbal และ Aslam, 2016) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับระดับค่านิยมเชิงวัตถุ อีกทั้งการถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพ่ือนในระดับเดียวกันยังมีอิทธิพล
ต่อค่านิยมเชิงวัตถุ และยังพบว่าการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย (Implicit self-esteem) ซึ่งเป็นการ
ประเมินตนและทัศนคติต่อตนเองในระดับจิตไร้ส านึก ท าหน้าที่เป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์นี้ ซึ่ง
สามารถลดระดับค่านิยมเชิงวัตถุได้ด้วยการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย (Jiang, Zhang, Ke, 
Hawk และ Qiu, 2015) 
 จากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับการเห็น
คุณค่าแห่งตนโดยนัยที่ส่งผลต่อระดับค่านิยมเชิงวัตถุ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา อันเป็นช่วงวัยที่ก าลัง
พัฒนาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ จ าเป็นต้องหาแนวทางในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่เหมาะสม
กับช่วงวัย นอกจากจะช่วยลดผลเสียที่ตามมาจากค่านิยมเชิงวัตถุที่สูงเกินไปของบุคคล ยังสามารถน าไป
ช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยกับบุคคลได้ และช่วยให้บุคคลไม่จ าเป็นต้องพ่ึงค่านิยมเชิงวัตถุ  
 จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตน
โดยนัยที่น าไปสู่การลดระดับค่านิยมเชิงวัตถุ โดยผู้วิจัยมีสมมติฐาน 2 ประการ ได้แก่ (1) รูปแบบการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยแต่ละรูปแบบมีอิทธิพลต่อระดับค่านิยมเชิงวัตถุ (2) รูปแบบการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยแต่ละรูปแบบมีอิทธิพลต่อระดับค่านิยมเชิงวัตถุแตกต่างกัน 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 เพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมเชิงวัตถุ 
 
 
วิธีการ 

การศึกษาในครั้งนี้แบ่งการท าการทดลองเป็น 2 ครั้ง ซึ่งก่อนการทดลองด าเนินการโดยให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรทั่วไปและประวัติการรักษาทางจิตเวช
หรือการใช้ยาทางจิตเวช เพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประวัติการรักษาทางจิตเวชหรือการใช้ยาทางจิต
เวชเข้าร่วมการทดลอง 
การทดลองครั้งท่ี 1 ผู้เข้าร่วมการทดลองท าแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจะเกิด
การซ้ าเติมทางจิตใจ (Retraumatization) ออกจากการทดลอง ผู้ที่มีระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า
ระหว่าง 0 – 29 คะแนนจะได้เขียนประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพ่ือนในระดับเดียวกัน จากนั้นให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองท าแบบสอบถาม Social Rejection Scale และแบบวัด Materialism Values 
Scale แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิตคิวามเชื่อว่าการครอบครองน าไปสู่ความสุข มิติการได้ครอบครองวัตถุ
เป็นศูนย์กลางของชีวิต และมิติการใช้ทรัพย์สินตัดสินความส าเร็จของตนและผู้อ่ืน 

จากการคัดกรองด้วยประวัติการรักษาทางจิตเวชหรือการใช้ยาทางจิตเวชและแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่น าข้อมูลมาค านวณจ านวน 95 คน และจัดผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยจัดอันดับ
ผู้เข้าร่วมการทดลอง (Rank-ordered control) ตามระดับความรุนแรงของประสบการณ์ถูกปฏิเสธจาก
กลุ่มเพ่ือนในระดับเดียวกันที่ได้จากแบบสอบถาม Social Rejection Scale และท าการ 
Counterbalancing เพ่ือจัดเข้ากลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ด้วยวิธีการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก จ านวน 33 คน 2) กลุ่มที่ได้รับ
รูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก จ านวน 29 
คน และ 3) กลุ่มควบคุม จ านวน 33 คน 

การทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มจะใช้โปรแกรม Cyberball เพ่ือชักน าความรู้สึกถูก
ปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อนในระดับเดียวกัน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะรับการทดลองที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 ผู้รับ
การทดลองจะถูกวางเงื่อนไขการเตรียมการรับรู้การตัดสินใจเกี่ยวกับค าศัพท์ โดยเสนอค าศัพท์ 30 ค า
อย่างสุ่ม โดยค าศัพท์ 15 ค าถูกเสนอตามหลังข้อมูลแถวที่มีแต่ตัวอักษร X ที่ถูกเสนอตามด้วยค าว่า “ฉัน” 
หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับค าชี้แจงเพ่ือเข้าใจว่าเป็นแบบทดสอบการตัดสินใจเกี่ยวกับค าศัพท์  
โดยการเสนอค าศัพท์อีกครั้งจ านวน 30 ค า ซึ่งค าศัพท์ทั้งหมดประกอบด้วยข้อมูลตัวอักษรที่ถูกจัดเรียง
อย่างสุ่มจ านวน 15 ค าและค าศัพท์เชิงบวกที่แตกต่างกันจ านวน 15 ค า ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องตัดสินใจ
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ว่าค าศัพท์ใดเป็นค าศัพท์ที่มีความหมายด้วยการกดปุ่ม  E และการกดปุ่ม I เป็น
ค าศัพท์ที่ไม่มีความหมาย จากนั้นค าศัพท์จะหายไปทันทีหลังจากกดปุ่ม (Dijksterhuis, 2004) กลุ่มที่ 2 ผู้
ร่วมการทดลองท าแบบทดสอบ Remote Associates Test ซึ่งประกอบไปด้วยค าศัพท์ 3 ค าและช่องว่าง 
1 ช่องในการเติมค าศัพท์ โดยทั้ง 3 ค านั้นสามารถเกี่ยวข้องกับค าที่จะมาเติมในช่องว่างนั้นได้ทางใดทาง
หนึ่ง และผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าใจว่าก าลังท าแบบทดสอบการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Thinking Test) ผ่านคอมพิวเตอร์ เมื่อส่งค าตอบแล้ว จะได้รับผลคะแนนของตนเปรียบเทียบกับคะแนน
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ของผู้ร่วมการทดลองปลอมในลักษณะแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่ท าคะแนนได้ดี และ
ได้รับข้อความว่า “คุณท าได้ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับบุคคลอ่ืนที่เคยท าแบบทดสอบนี้ คะแนนของคุณอยู่ใน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 – 85 คะแนนของคุณสูงกว่า 80 – 85 เปอร์เซ็นต์ของคนที่เคยท าแบบทดสอบนี้” เพ่ือ
เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกแก่ผู้ร่วมการทดลอง จากนั้นผู้ร่วมการทดลองจะท าการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อผลลัพธ์แบบ Likert scale 11 ระดับ โดยระดับ 0 หมายถึง แย่มากและระดับ 10 หมายถึง ดี
มาก (Vanderlinden และคณะ, 2009) และกลุ่มที่ 3 จะไม่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่ง
ตนโดยนัยซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม 

จากนั้นทั้ง 3 กลุ่มจะได้ท าแบบทดสอบการชื่นชอบตัวอักษร (Name-Letter Test) เพ่ือวัดการ
เห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย จากการศึกษาค้นพบว่าแบบทดสอบนี้เป็นช่องทางในการประเมินตนเอง ซึ่ง
บุคคลที่มีความชื่นชอบในตัว อักษรย่อของชื่อตนสะท้อนให้ เห็นถึงการเห็นคุณค่าแห่งตนที่สู ง 
(Buhrmester, Blanton และ Swann, 2011) โดยการประเมินความชื่นชอบในตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่
ละตัวอักษรเป็นรูปแบบ Likert scale 7 ระดับ โดยระดับ 1 หมายถึง ฉันไม่ชอบตัวอักษรนี้อย่างยิ่ง และ
ระดับ 7 หมายถึง ฉันชื่นชอบตัวอักษรนี้อย่างยิ่ง จากนั้นแต่ละกลุ่มท าแบบวัด Materialism Values 
Scale เพ่ือประเมินระดับค่านิยมเชิงวัตถุหลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย เมื่อเสร็จสิ้นการ
ทดลอง ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์และช่องทางติดต่อในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือความไม่สบายใจจากการเข้า
ร่วมการทดลอง เพ่ือรับการปรึกษาทางจิตวิทยาต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มผีู้เข้าร่วมการทดลองเป็นเพศชายจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.11 และเพศ
หญิงจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 77.89  และเมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุจากการท าแบบวัด Materialism Values Scale ก่อน หลัง และ
คะแนนที่เปลี่ยนแปลงจากการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย โดยกลุ่มการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิง
บวกมีคะแนนเฉลี่ยก่อนอยู่ที ่57.2424 หลังอยู่ที่ 60.5152 และคะแนนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 3.2727 กลุ่มที่
ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกมีคะแนนเฉลี่ยก่อนอยู่ที่  56.8276 หลังอยู่ที่ 57.7931 และคะแนนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.9655 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.8182 หลังอยู่ที่ 58.8485 และคะแนนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ที ่3.0303 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุจากแบบวัด 
 Materialism Values Scale ก่อน, หลัง และคะแนนที่เปลี่ยนแปลงจากการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 

กลุ่มทดลอง การได้รับการเสริมสร้างคุณคา่แห่งตน
โดยนัย 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กลุ่มการเตรียมการรับรู้
ด้วยค าศัพท์เชิงบวก 

ก่อนได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 
หลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 
คะแนนท่ีเปลี่ยนแปลง 

57.2424 
60.5152 
3.2727 

8.0430 
8.1705 
5.8056 

กลุ่มที่ได้รับข้อมลู
ย้อนกลับเชิงบวก 

ก่อนได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 
หลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 
คะแนนท่ีเปลี่ยนแปลง 

56.8276 
57.7931 
0.9655 

6.9901 
7.3987 
3.6983 

กลุ่มควบคุม 
 

ก่อนได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 
หลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 
คะแนนท่ีเปลี่ยนแปลง 

55.8182 
58.8485 
3.0303 

7.0731 
7.0273 
5.2051 

 
จากการวิเคราะห์คะแนนที่เปลี่ยนแปลงในการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุแต่ละมิติ  ก่อนและหลัง

ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย พบว่า มิติที่ 1 ความสุขคือ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 
1.6970 และกลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 0.1724 ในมิติที่ 2 ความเป็น
ศูนย์กลางคือ กลุ่มที่ได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2.1818 และ
กลุ่มควบคุมในการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 0.3030 และมิติที่ 3 ความส าเร็จคือ กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1.0303 และกลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 0.2414 
ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงของค่านิยมเชิงวัตถุแต่ละมิติจาก
 การท าแบบวัด Materialism Values Scale ก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย 

กลุ่มทดลอง การได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กลุ่มการเตรียมการรับรู้
ด้วยค าศัพท์เชิงบวก 

มิติที่ 1 ความเชื่อว่าการครอบครองน าไปสู่ความสุข 
มิติที่ 2 การได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต 
มิติที่ 3 การใช้ทรัพย์สินตัดสินความส าเร็จของตนและผู้อื่น 

0.3939 
2.1818 
0.6970 

3.23013 
3.72034 
2.88839 

กลุ่มที่ได้รับข้อมลู
ย้อนกลับเชิงบวก 

มิติที่ 1 ความเชื่อว่าการครอบครองน าไปสู่ความสุข 
มิติที่ 2 การได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต 
มิติที่ 3 การใช้ทรัพย์สินตัดสินความส าเร็จของตนและผู้อื่น 

0.1724 
0.5517 
0.2414 

2.26887 
2.52963 
2.14901 

กลุ่มควบคุม 
 

มิติที่ 1 ความเชื่อการครอบครองน าไปสู่ความสุข 
มิติที่ 2 การได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต 
มิติที่ 3 การใช้ทรัพย์สินตัดสินความส าเร็จของตนและผู้อื่น 

1.6970 
0.3030 
1.0303 

2.72127 
2.37809 
2.66323 

 
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุ ก่อนและหลัง

ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย พบว่า กลุ่มที่ได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกมี
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คะแนนในการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุหลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัยสูงกว่าก่อน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t32 = 3.238, p = .003) เช่นเดียวกับ กลุ่มควบคุมมี (t32 = 3.344, p = 
.002) ขณะที่กลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกมีคะแนนในการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุหลังได้รับการ
เสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัยไม่แตกต่างจากก่อน (t28 = 1.406, p = .171) ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนในการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุจากการ
 ท าแบบวัด Materialism Values Scale ก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย  

 ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างหลัง – ก่อน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p 
กลุ่มทดลองที่ 1  
กลุ่มทดลองที่ 2 
กลุ่มทดลองที่ 3 

3.2727 
.9655 
3.0303 

5.8056 
3.6983 
5.2051 

3.238 
1.406 
3.344 

.003* 
.171 
.002* 

*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการทดสอบความแปรปรวน (Homogeneity of Variances) พบว่า p = .032 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4 และ
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุ ก่อนและหลังได้รับการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย พบว่า การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยแต่ละรูปแบบ 
มีค่าเฉลี่ยของระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง ไม่แตกต่างกัน (Welch test 2,60.555 = 
2.535, p = .088) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4  การทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน ของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในการประเมิน
 ค่านิยมเชิงวัตถุจากการท าแบบวัด Materialism Values Scale ก่อนและหลังได้รับการ
 เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ระหว่าง 3 กลุ่มทดลอง 

Levene Statistic df1 df2 p 
3.580 2 92 .032* 

*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในการประเมินค่านิยมเชิง
 วัตถุจากการท าแบบวัด Materialism Values Scale ก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็น
 คุณค่าแห่งตนโดยนัย ระหว่าง 3 กลุ่มทดลอง 

 Statistica df1 df2 p 
Welch 
Brown-Forsythe 

2.535 
1.977 

2 
2 

60.555 
86.029 

.088 

.145 
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จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในการประเมินค่านิยมเชิงวัตถุแต่ละมิติ ก่อน
และหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยแต่ละรูปแบบ พบว่า มิติที่ 1 กลุ่มทดลองทั้ง 3 
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยของระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F2,92 = .711, p = .494) ในมิติที่ 2 มีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F2,92 
= 3.887, p = . 024) และมิติที่ 3 กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยของระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F2,92 = 2.890, p = .067) 
จึงได้ท าการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ Bonferroni ในระดับค่านิยมเชิงวัตถุ ใน
มิติการได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าแห่งตนโดยนัย ดังตารางที่ 6 

เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับค่านิยมเชิงวัตถุ ในมิติการได้ครอบครองวัตถุเป็น
ศูนย์กลางของชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย โดยการ
ทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ Bonferroni พบว่า กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างของ
ระดับค่านิยมเชิงวัตถุในมิติการได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับ
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่ง
ตนโดยนัยด้วยวิธีการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05  
(p = .034) ในขณะที่ระดับค่านิยมเชิงวัตถุในมิติการได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต ที่
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ที่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก ไม่มี
ความแตกต่างกัน (p = 1.000)  และระหว่างกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตน
โดยนัยด้วยวิธีการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกและกลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
แห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก ไม่มีความแตกต่างกัน (p = .098) ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในการประเมินค่านิยมเชิง
 วัตถุแต่ละมิติจากการท าแบบวัด Materialism Values Scale ก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้าง
 การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ระหว่าง 3 กลุ่มทดลอง 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
มิติที่ 1  
Success 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
ทั้งหมด 

9.634 
623.250 
632.884 

2 
92 
94 

4.817 
6.774 

.711 
 

.494 

มิติที่ 2  
Centrality 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
ทั้งหมด 

67.854 
803.051 
870.905 

2 
92 
94 

33.927 
8.729 

3.887 .024* 

มิติที่ 3  
Happiness 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
ทั้งหมด 

43.371 
714.986 
758.358 

2 
92 
94 

21.686 
7.772 

2.890 .067 

*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc Test) ด้วยวิธีทดสอบแบบ 
 Bonferroni ในค่านิยมเชิงวัตถุ มิตกิารได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิต 

รูปแบบการเสรมิสร้างการเห็นคุณค่า
แห่งตนโดยนัย 

การเตรียมการรับรู้ด้วย
ค าศัพท์เชิงบวก 

การไดร้ับข้อมลูย้อนกลับ
เชิงบวก 

กลุ่มควบคุม 

การเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก - 1.6301 1.8788* 
การได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก  - .2487 
กลุ่มควบคุม   - 
*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยวิธีการเตรียมการรับรู้ด้วย
ค าศัพท์เชิงบวก และการไม่เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย มีผลให้ระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงขึ้น  
แต่การได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกมีผลให้ระดับค่านิยมเชิงวัตถุก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า 
บุคคลมีระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงขึ้น หลังได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก เช่นเดียวกับการไม่
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย แต่ระดับค่านิยมเชิงวัตถุของบุคคลที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก
มีแนวโน้มที่จะคงท่ี  

เมื่อเปรียบเทียบระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่เปลี่ยนแปลงใน 3 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัยในแต่ละรูปแบบ มีระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่
เปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากบุคคลที่ไม่ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัย ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษา
ของ Jiang และคณะ (2015) ที่ค้นพบว่า การถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพ่ือนในระดับเดียวกันมีอิทธิพลให้ระดับ
การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยของบุคคลต่ า ส่งผลให้บุคคลมีระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น และ
พบว่าการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก สามารถ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและส่งผลให้ระดับบุคคลมีระดับค่านิยมเชิงวัตถุลดลง 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า เมื่อเปรียบเทียบการประเมินการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยใน 
3 กลุ่มทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่ผู้วิจัย
เสนอ ไม่มีอิทธิพลต่อการเพ่ิมระดับของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวขัดแย้งกับผล
การศึกษาของ Jiang และคณะ (2015) ที่พบว่า การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยด้วยวิธีการ
เตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก สามารถเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยได้ และขัดแย้งกับผล
การศึกษาของ Vanderlinden และคณะ (2009) ที่ค้นพบว่า การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย
ด้วยวิธีการได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกสามารถเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย เมื่อผู้วิจัย
ท าการศึกษาเพ่ิมเติมพบ ว่าผลการศึกษาของ Wang และคณะ (2017) ที่ท าการศึกษาระยะยาวในกลุ่ม
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี พบว่า การเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยค่อนข้างคงที่ในช่วงปี
การศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้รูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่ าแห่ง
ตนโดยนัยที่ผู้วิจัยเสนอไม่ส่งผลให้ระดับของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยเพ่ิมขึ้น อาจเป็นผลมาจาก
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่ค่อนข้างคงที่ ส่งผลให้การเสริมสร้าง
คุณค่าแห่งตนโดยนัยท าได้ยากล าบากกว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น 



373 

 
 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าการได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกมีผลให้ค่านิยมเชิงวัตถุ
ในมิติการได้ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิตเพ่ิมข้ึนสูงกว่าการไม่ได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
แห่งตนโดยนัย ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการศึกษาในหัวข้อดังกล่าว 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยทราบว่า การได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกมีผลให้ระดับค่านิยม
เชิงวัตถุคงที่ และการได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกมีผลให้ค่านิยมเชิงวัตถุในมิติการได้
ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่พบไม่มีผลจากการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่ง
ตนโดยนัยที่ผู้วิจัยเสนอเนื่องจาก แต่ละกลุ่มมีระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัย
ที่ท าให้ไม่เกิดการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย อาจเป็นผลมาจากช่วงวัยที่ศึกษามีระดับการเห็น
คุณค่าแห่งตนโดยนัยที่ค่อนข้างคงที่ และอาจเกิดจากโครงสร้างของอัตมโนทัศน์ของบุคคล ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม ท าให้การเห็นคุณค่าแห่งตนของคนในวัฒนธรรมไทยมีความแตกต่างจาก
วัฒนธรรมอ่ืน ดังนั้นการออกแบบการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัยต้องมีความเฉพาะในแต่ละช่วงวัย
และวัฒนธรรม 
 
สรุป 

จากผลการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมเชิง
วัตถุ ในกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18 – 25 ปีและก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 95 คน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มที่ได้รับรูปแบบการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยที่แตกต่างกัน ได้ แก่ กลุ่มที่
ได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวก, กลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก และกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย ผู้วิจัยพบว่า การได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกและ
การไม่ได้รับการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยมีผลให้ระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงขึ้น ขณะที่ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกไม่มีผลให้ระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระดับค่านิยมเชิงวัตถุที่
เปลี่ยนแปลงใน 3 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนจากการประเมินการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยใน 3 กลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับการเตรียมการรับรู้ด้วยค าศัพท์เชิงบวกมีผลให้ค่านิยมเชิงวัตถุในมิติการได้
ครอบครองวัตถุเป็นศูนย์กลางของชีวิตเพ่ิมขึ้นสูงกว่าการไม่ได้รับการเสริมสร้างการ เห็นคุณค่าแห่งตน
โดยนัย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาผลกระทบของการดูโทรทัศน์และการใช้อินเทอร์เน็ตตามความต้องการในวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นช่วงอายุ 15 – 24 ปีของ Behal และ Soni (2018) พบว่า ปัจจัยทั้งสองกระตุ้นค่านิยมเชิง
วัตถุให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง ระยะเวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ ท าให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับการกระตุ้นค่านิยมเชิงวัตถุจากการดูโทรทัศน์และการใช้
อินเทอร์เน็ต อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ระดับค่านิยมเชิงวัตถุสูงขึ้น การศึกษาในครั้งต่อไปอาจน าข้อมูล
ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดลองดูโทรทัศน์และใช้อินเทอร์เน็ตมาใช้ค านวณเป็นตัวแปรร่วม 
 2. ค าศัพท์เชิงบวกที่ใช้ในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยมีลักษณะเป็นค าคุณศัพท์
จากภาษาอังกฤษที่น ามาประยุกต์ใช้เป็นภาษาไทย จากการศึกษาของ Ramscar และคณะ (2015) พบว่า 
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ค าคุณศัพท์มีความแตกต่างในแต่ละภาษา ทั้งความถี่ การกระจาย และหน้าที่ ของค าศัพท์นั้นมีผลต่อการ
เตรียมการรับรู้ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการรวบรวมค าศัพท์เชิงบวกในภาษาไทยที่ใช้เสริมสร้างการเห็นคุณค่า
แห่งตน อีกทั้งข้อจ ากัดด้านเวลาในการศึกษา ผู้วิจัยจึงต้องประยุกต์ค าศัพท์เชิงบวกจากภาษาอังกฤษเพ่ือ
ใช้ในการเตรียมการรับรู้ซึ่งอาจไม่เหมาะสม ผู้ที่สนใจศึกษาต่อควรเลือกใช้ค าศัพท์ในการเตรียมการรับรู้ 
จากการรวบรวมค าศัพท์เชิงบวกในภาษาไทย เพ่ือให้เกิดผลกระทบจากปัจจัยทางด้านภาษาน้อยที่สุด 

 3. ปัจจัยที่เพ่ิมระดับค่านิยมเชิงวัตถุมีหลายประการ จากการศึกษาของ Park และ John (2011) 
พบว่า การเห็นคุณค่าแห่งตน ประกอบด้วยการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัด
แจ้ง ซึ่งค่าความแตกต่างของระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งมี
อิทธิพลต่อระดับค่านิยมเชิงวัตถุ การศึกษาต่อไปอาจมีการประเมินการเห็นคุณค่าแห่งตน และการเห็น
คุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งเพ่ิมเติม เนื่องจากการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยอาจไม่เป็นตัวแปรสื่อที่มีอิทธิพล
ต่อระดับค่านิยมเชิงวัตถุของบุคคลในวัยที่ก าลังพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่เช่นเดียวกับวัยรุ่น จึงอาจต้องศึกษาตัว
แปรสื่ออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการพัฒนารูปแบบที่สามารถลดระดับค่านิยมเชิงวัตถุของบุคคลในวัยที่
ก าลังพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ 

4. โครงสร้างของอัตมโนทัศน์ในแต่ละวัฒนธรรมแตกต่างกัน ส่งผลให้มีข้อจ ากัดของประสิทธิภาพ
ในการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัยในวัฒนธรรมของไทย จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของ
การเห็นคุณค่าแห่งตน และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยของบุคคลในวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
ใช้ประกอบการออกแบบการเสริมสร้างคุณค่าแห่งตนโดยนัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
Effects of  Active  Learning Instructional Approach of  psychology  for Teachers on  the  

wanted qualifications  of  Graduate by Thai Qualifications Framework for Higher 
Education of students  at  Roi-et Rajabhat  University   

ประสาร ศรีพงษ์เพลดิ1 
Prasarn Sripongplerd1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  28  คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) 
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม 3)แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และ 4) แบบทดสอบทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.931 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและสถิต ิpaired t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากการเรียนการสอนแบบ Active Leaning 
ดีขึ้นในทุกๆด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในระดับดีทุกด้าน (9.53)   
 2) ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ทีมี่ต่อพฤติกรรม
การท างานกลุ่มทั้ง 3 ด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (2.68) 
เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา (2.77) ทักษะความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบ (2.88) รองลงมาคือระดับพอใช้ ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.40) 
 3) ผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.39 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning,  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Abstract 
 This research aimed  1) to study the effect of Active  Learning Instructional 
Approach of  psychology  for teachers on  the  wanted qualifications  of  Graduate by 
Thai Qualifications Framework for Higher Education of students  at  Roi-et Rajabhat  
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University 2) to compare the results of Active  Learning Instruction Approach of  
psychological  for teacher on  the  wanted qualifications  of  Graduate by Thai 
Qualifications Framework for Higher Education of students  at  Roi-et Rajabhat  University,   
The sample consisted of 28  students in the first year of academic year 2000. The 
instruments used in this study were 1) Active Learning Plan, 2) Moral behavior 
observation 3) behavioral group observation and 4) pre-test and post-test test, reliability 
of the test was 0.931.The data of this study was analyzed by using mean, standard 
deviation, percentage, paired t-test. 
 The research found that 
 1) The results of Active  Learning Instructional Approach of  psychology for 
teachers towards the moral behavior of students at Roi Et Rajabhat University After 
learning Active Leaning, everything is improved. The was totally average at all levels 
(9.53). 
 2) The results of Active Learning Instructional Approach of psychology for 
teachers towards The three groups of behavior of students in Roi Et Rajabhat University. 
it was totally at a good level (2.68). There are two levels of good at the two levels: 
intellectual skills (2.77), Interpersonal Skills and Responsibility (2.88), Secondary level is 
Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills (2.40) 
 3) Achievement of Active Learning Instructional Approach of psychology for 
teachers of the post-test were higher than those of the pre-test. The mean was 42.39 at 
the .05 level of significance 
 
Keywords  Active Learning Instructional Approach, The wanted qualifications of  

 Graduate by  Thai Qualifications Framework for Higher Education 
 
บทน า 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา จึงส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา 
คือ การปฏิรูปการเรียนการสอน การปฏิรูปการเรียนการสอนนั้น คือ การเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจาก
เดิมที่ยึดผู้ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนมาเน้นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนค้นพบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีศักยภาพสามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
หน้าที่ของผู้สอนคือการจัดประสบการณ์  ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง  ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้มากที่สุด ดั้งนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาพการณ์
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นความต้องการของผู้เรียนและ
สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
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 ปัจจุบันวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาของผู้เรียนมีหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีรูปแบบ
และความเหมาะสมในการน าไปใช้แตกต่างกัน  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นวิธี
สอนที่ได้รับการยอมรับวิธีหนึ่งเพราะเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วยังท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันและรู้สึกสนุกกับการเรียน เป็นวิธีการเรียนที่ใช้เทคนิควิธีที่มีความหลากหลายในการส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เป็นนวัตกรรมการศึกษา ทีสถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจ และให้
ความส าคัญ พร้อม ๆ กับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการ
จัดการเรียนรู้ทียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยหลักการแล้วทั้ง Active Learning และChild Center ต่างก็มี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ที่เน้นความส าคัญของการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดย
การรับรู้ความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น จากครู เพ่ือนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ ด้วยตัวผู้เรียนเองแล้วผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่ เกิดการสร้างมโนทัศน์ใน
องค์ความรู้นั้นๆ ขึ้น ผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้ไปทดลองใช้ ฝึกทักษะ แล้วน าเสนอต่อกลุ่ มเพ่ือยืนยัน
ความรู้ที่ถูกต้องกิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าวสถาบันการศึกษา จึงควรให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์จึงได้สนับสนุนให้ เกิดการสอนแบบมีส่วนร่วม 
(Active Learning) ให้กับนักศึกษาของสถาบัน (เทือน ทองแก้ว, 2546)  
 อนึ่ ง  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2552 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยก าหนดให้
หลักสูตรของสถาบันน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาใช้ โดยใช้กับหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553เป็นต้นไป เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า สิ่งหนึ่ง
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิดังกล่าวได้แก่ คุณภาพของบัณฑิตที่
ได้รับคุณวุฒินั้น โดยคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัยโดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ และลักษณะของหลักสูตรอย่าง
น้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  และได้น ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ด้านนั้นมาก าหนดเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามุ่ง
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนั้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะน าการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู โดยมีความเชื่อว่า การจัดการเรียนการสอนแบบนี้
น่าจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านได้และยังอาจ



380 

 
 

ท าให้ความสนใจของผู้เรียนในบทเรียนมีมากขึ้น ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
เรื่องอ่ืนๆหรือวิชาอ่ืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูที่มี
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับ
ครู ที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Classroom Research) มี
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน 57 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง  
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน 28 คน ได้มาโดยใช้
เกณฑ์การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
2. เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาจากต าราจิตวิทยาส าหรับ
ครูที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น จ านวน 6 บทได้แก่ บทที่ 1 จิตวิทยาและความเป็นครู จ านวน 3 คาบ บทที่ 2 
จิตวิทยาการศึกษา จ านวน 3 คาบ บทที่ 3 พัฒนาการของเด็กวัยเรียน จ านวน 3 คาบ บทที่ 4 แนวคิด
ทฤษฏีพัฒนา จ านวน 3 คาบ บทที่ 5 การเรียนรู้ จ านวน 6 คาบ บทที่ 6 แรงจูงใจในการเรียนจ านวน 3 
คาบ ใช้เวลาการทดลอง 7 ครั้ง ๆละ 3 คาบต่อสัปดาห์   
 
3. รูปแบบการวิจัย        
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้การวิจัยแบบแผนการทดลองขั้นต้น  (Pre 
Experimental  Design) เป็นลักษณะแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง  (One  
Group  Pretest-Posttest  Design)   
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) 2) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม ได้แก่ 
ด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความมีจิตอาสา 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แบบสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังทดลองสอนแบบ Active Learning 
 
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 5.1.1 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาที่จะน ามาสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
จากเอกสารหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ค าอธิบายรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  
 5.1.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขและน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
 5.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม เป็นแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมทุกสัปดาห์โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5.2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมของนักศึกษา 
   5.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลักการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกต
พฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความมีจิตอาสา 
ถ้านักศึกษาท าผิดคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่ง จะถูกหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน 
 5.2.3 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพในแต่ละด้านของคะแนนและความหมายมี
รายละเอียดดังนี้ 
  7-10 หมายถึง  มีพฤติกรรมในด้านนั้นอยู่ในระดับดี 
  5-6 หมายถึง  มีพฤติกรรมในด้านนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  1-4   หมายถึง  มีพฤติกรรมในด้านนั้นอยู่ระดับควรปรับปรุง 
 5.2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจเกี่ยวกับประเด็น
และรายละเอียดในการประเมินพฤติกรรม แล้วน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยเลือกรายการประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป น าผลการ
พิจารณาไปท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และน าแบบประเมินไปทดลองใช้ 
 5.3  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เป็นแบบ
บันทึกการสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษา 
 5.3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลักการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นักศึกษา โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 
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  3 หมายถึง มีความสามารถในระดับดี   
  2 หมายถึง มีความสามารถในระดับพอใช้   
  1 หมายถึง มีความสามารถควรปรับปรุง 
 5.3.3 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพในแต่ละด้านของคะแนนและความหมายมี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.50-3.00 หมายถึง  มีทักษะในด้านนั้นอยู่ในระดับด ี
  1.50-2.49  หมายถึง  มีทักษะในด้านนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 
  1.00-1.50  หมายถึง  มีทักษะในด้านนั้นอยู่ระดับควรปรับปรุง 
 5.3.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมท างานกลุ่มได้แก่ ทักษะทางปัญญา , ทักษะความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและความรับผิดชอบ,และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจเกี่ยวกับประเด็นและรายละเอียดในการประเมินพฤติกรรม 
แล้วน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกรายการประเมินที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 5.3.5 น าผลการพิจารณาไปท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
รายละเอียดในการให้คะแนน การก าหนดคุณลักษณะในการประเมินในระดับคะแนนที่ต่างกันให้มีความ
ชัดเจน และน าแบบประเมินไปทดลองใช้ 
 5.4 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
 5.4.1 ศึกษาเอกสารเนื้อหาแต่ละบทเพ่ือน ามาสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 5.4.2 สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 5.4.3 น าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบค่าความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับค าถาม (IOC) จากนั้นน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ใช้
เกณฑ์พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปและปรับปรุงในข้อที่ได้รับ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
 5.4.4 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 5.4.5 หาความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
ตัดข้อที่มีความเชื่อม่ันน้อยออก ให้เหลือ 45 ข้อ ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.941 
 5.4.6 น าแบบทดสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 6.1 ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการท างานกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 6.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนแบบ Active 
Learning ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ paired t-test ประเมินคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 
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ผลการวิจัย  
 1. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู มีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 4 
ด้านเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 4 ด้านหลังจากการเรียนรู้แบบ Active 
Leaning ดีขึ้นในทุกๆด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในระดับดีทุกด้าน (9.53) จากการสังเกตและ
ประเมินของผู้สอน ปรากฏดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

พฤติกรรมด้านคุณธรรม (M) ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

   - ความมีระเบียบวินัย   9.78 0.35 ดี 
   - ความรับผิดชอบ     9.75 0.39 ดี 
   - ความซื่อสัตย์สุจริต 100 .00 ดี 
   - การมีจิตสาธารณะ 100 .00 ดี 

รวม 9.53 0.56 ดี 
 
 2.  ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อ
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน 8 สัปดาห์และด าเนินการสังเกตพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่า พฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน
หลังจากการเรียนรู้แบบ Active Leaning โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (2.68) เมื่อพิจารณารายด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา (2.77) ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความ
รับผิดชอบ (2.88) รองลงมาคือระดับพอใช้ ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.40) จากการสังเกตและประเมินของผู้สอน ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลการ
ประเมิน 

ทักษะปัญญา (C) 
- สามารถคดิวิเคราะห์ สังเคราะห ์ตีความประเมินสารสนเทศและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน 

 
2.77 

 
0.72 

 
ด ี

รวม 2.77 0.72  
ทักษะความสมัพันธ์กับผู้อืน่และความรับผิดชอบ (IP  & Resp )  

- ความครบถ้วน สมบูรณ์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เสร็จทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีมนุษย์
สัมพันธ์ท างานร่วมกับผู้อื่น  

 
2.88 

 
0.64 

 
ด ี

รวม 2.88 0.64  
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ตาราง 2 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลการ
ประเมิน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (LM,COMM & IT)   

- สามารถน าเสนอรายงานได้ชัดเจน ครบถ้วน น่าสนใจ ถูกต้องและ
เลือกใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อ
น าเสนอรายงาน   

 
2.40 

 
1.44 

 
พอใช้ 

รวม 2.40 1.44  
เฉลี่ย 2.68 0.18 ด ี

 
 3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning รายวิชา จิตวิทยาส าหรับครู        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.39 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.76 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปรากฏดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน t 
นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

 S.D.  S.D. 
 

28 
 

45 
 

27.5 
 

2.03 
 

42.39 
 

1.76 
31.71 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยา ส าหรับครู 
ที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อ
ทักษะด้านคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า ทักษะด้านคุณธรรมหลังจากการ
เรียนรู้แบบ Active Leaning ดีขึ้นในทุกๆด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับดีทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้านนั้น อาจเป็นเพราะว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจและ
มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยในการ
ท างานและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาตัวนักศึกษาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น และมีจุดเด่นที่ช่วยในการพัฒนาคุณธรรม
และทักษะด้านอื่นๆ และในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมก่อน
เรียนทุกครั้งประมาณ 20 นาทีโดยมีการสร้างกฎกติการ่วมกันและเน้นย้ าให้นักศึกษาตระหนักถึงการมี
คุณธรรมในด้านต่างๆ และเน้นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมด้วยการเสนอตัวแบบทางคุณธรรมที่หลากหลาย
ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น คลิปวีดิโอ การให้นักศึกษาเปิดเผยประสบการณ์การเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
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คุณธรรมของตนเอง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสนใจที่จะน ามาเป็นแบบอย่าง สอดคล้องกับทฤษฏีปัญญาสังคม
ของแบนดูรา (Bandura, 1962, 1986) ที่อธิบายว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตจาก
ตัวแบบ ซึ่งตัวแบบจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใส่ใจและเกิดแรงจูงใจในการที่อยากปฏิบัติตาม และ
สอดคล้องกับ (Christensen, Barnes & Rees, 2007) ได้ศึกษาวิธีการสอนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทาง
จริยธรรม พบว่า การสอนคุณธรรมด้วยวิธีการให้นักศึกษาได้เปิดเผยเรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
คุณธรรมของตนเอง ช่วยเพิ่มให้นักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอนแบบ 
Active Learning และการสอดแทรกคุณธรรมด้วยวิธีการน าเสนอตัวแบบจึงช่วยเพ่ิมทักษะด้านคุณธรรม
ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. จากผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ที่มีต่อ
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มทั้ง 
3 ด้านได้แก่ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบและทักษะด้านการ วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเรียนรู้แบบ Active Leaning ดีขึ้นในทุกๆ
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับดีทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านนั้น อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคที่หลากหลายในครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่ว่า เป็นวิธีสอนที่ได้รับการยอมรับวิธีหนึ่งเพราะเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแล้วยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเป็นกลุ่มร่วมกันและรู้สึกสนุกกับการเรียน เป็นวิธีการเรียนที่ใช้
เทคนิควิธีที่มีความหลากหลายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เป็นนวัตกรรมการศึกษา ที่เน้น
ความส าคัญของการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยการรับรู้ความรู้ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
จากครู เพ่ือนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ ด้วยตัวผู้เรียนเองแล้ว
ผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่ เกิดการสร้างมโนทัศน์ในองค์ความรู้นั้นๆ ขึ้น ผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้
ไปทดลองใช้ ฝึกทักษะ แล้วน าเสนอต่อกลุ่มเพ่ือยืนยันความรู้ที่ถูกต้อง (เทือน ทองแก้ว, 2546) โดยผู้วิจัย
ได้สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มทั้ง 3 ด้านนั้น เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบมีคะแนนอยู่ในระดับปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ย 2.88 ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจัดในลักษณะกระบวนการกลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่จะต้อง
รับผิดชอบ มีการท างานและฝึกทักษะร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการยอมรับและเคารพสิทธิความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่
จะร่วมกันท าหน้าที่ของแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดชดนัย จุ้ยชุม , เกษรา 
บ่าวแช่มช้อย และศิริกัญญา แก่นทอง (2559) ที่พบว่า พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา หลังการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Leaning)  ดีขึ้นทั้งในด้านการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และ
การแสดงออกเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน 
 3. จากผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning  รายวิชา จิตวิทยาส าหรับครูที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐวุฒิทรัพย์อุปถัมภ์  (2553) ญาณัญฎา ศิรภัทร์
ธาดา (2553) ณัฐธีร์ เรขะพรประสิทธิ์ (2555) รสิตา รักสกุล, สุวรรณา สมบุญสุโข, และก้องกาญจน์      
วชิรพนัง (2558) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใช้Active Learning หลังการจัดการเรียนการสอนมีคะแนนจากการทดสอบสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบ (Active 
Learning) นั้น นักศึกษาจ าเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้า และท าความเข้าใจในเนื้อหาที่จะท าการเรียนมาก่อน 
อีกท้ังยังเป็นการศึกษาค้นคว้าที่เป็นกระบวนการกลุ่ม จึงต้องมีการปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในระหว่างกลุ่ม โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าเมื่อเสร็จสิ้นการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กิจกรรม อาจารย์
ผู้สอนได้มีการบรรยายเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาที่ขาดตกบกพร่องไป จึงท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อที่จะ
เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
  1. จากผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning รายวิชา จิตวิทยาส าหรับครู มีคะแนนอยู่ในระดับดีทุกด้าน ดั้งนั้นผู้บริหารควรส่งเสริม
ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยน าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น 
  2. ผลจากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานกับการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมก่อนสอนทุกครั้งและการสอดแทรกเป็นระยะและเน้นย้ าอย่างต่อเนื่อง พบว่า ท าให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ผู้สอนจึงควรตระหนักเห็นความส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันและเน้นย้ าอย่างตลอด  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. นอกจากแบบประเมินที่เป็นแบบสังเกตแล้ว ควรสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้านที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือของผลการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู
ทั้งรายวิชาตลอดภาคเรียนและประเมินผลเป็นเกรด   
 3. ในการท ากิจกรรมกลุ่มควรให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นผู้สังเกตและประเมินร่วม
ด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากข้ึน 
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ท้ำนำยกำรใช้กระบอกน ้ำในมหำวิทยำลัยโดยทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน 
The theory of planned behavior: Predicting the use of  

reusable bottle on campus 
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บทคัดย่อ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการรงณรงค์การใช้กระบอกน ้าในมหาวิทยาลัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์เพ่ือลด
ปัญหาขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีนิสิตจ้านวนน้อยมากที่ใช้กระบอกน ้าเป็นประจ้า งานวิจัยนี ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและตัวแปรสติสุขภาพเพ่ือหาสาเหตุของการใช้กระบอกน ้าในมหาวิทยาลัยของนิสิต
จุฬาลงกรณ์ จากผลการส้ารวจของนิสิตจุฬาฯจ้านวน 120 พบว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถท้านาย
การใช้กระบอกน ้าในมหาวิทยาลัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์ได้เป็นอย่างดี โดยมีตัวแปรสติสุขภาพเป็นปัจจัยพื น
หลังต่อเจตคติต่อการกระท้าพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ข้อค้นพบของงานวิจัยนี สามารถน้าไปสร้างการแทรกแซงเพ่ือรงณรงค์การใช้กระบอกน ้าใน
มหาวิทยาลัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได ้
  
ค้ำส้ำคัญ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน, กระบอกน ้า, สติสุขภาพ 
 
Abstract 

Chulalongkorn University has attempted to encourage its students to use the 
reusable bottle on campus to reduce plastic waste. However, A few students adopt such 
new behavior. This study thus investigated what make Chulalongkorn students use the 
reusable bottle on campus, using the theory of planned behavior and health consciousness 
as a background factors. 120 Chulalongkorn freshmen were conveniently selected to 
complete a hard copy questionnaire. Results revealed an excellent model fit. Attitude, 
perceived norm, and perceived behavioral control predicted intention. And intention 
predicted behavior. However, perceived behavioral control did not influence behavior. An 
introduction of health consciousness into the TPB mode revealed a influence onto intention 
and behavior indirect through TPB variables. Examination of the antecedent of the use of 
reusable bottle on campus revealed important implication for designing effective behavioral 
change interventions.   

 

Keywords Theory of planned behavior, The use of reusable bottle on campus, Health 
  consciousness. 
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Introduction 
In Thailand, Chulalongkorn Universities has attempted to curb students’ reliance on 

plastic bottles, due to their harmful effect on the environment (Bläsing & Amelung, 2018; 
Horton, Walton, Spurgeon, Lahive, & Svendsen, 2017; Thompson, Moore, Vom Saal, & Swan, 
2009). To promote the use of reusable bottle on campus, the university has installed water 
refill stations campus-wide, given away free reusable bottles to newly enrolled freshmen, 
and discounted beverage price to students who purchase a beverage with their own 
reusable bottles. In theory, college students should use the reusable bottle on campus 
since such behavior cost less amount of money than to not use one. However, a 
Chulalongkorn domestic survey found that only 10% of Chulalongkorn students use the 
reusable bottles on campus regularly (Environmental Research Institute, 2017).  

Previous studies has attempted to understand the use of reusable bottle on campus 
among Chulalongkorn students. Under the theory of planned behavior model (TPB), 
Bhesyanavin and Pichalai (2015) and Patumtaewapibal Simarangsarit and Chakkapark (2017) 
investigated psychological antecedents of Chulalongkorn students’ intention to use the 
reusable bottles. Their findings suggest that attitude, subjective norm, and perceived 
behavioral control are able to explain intention to use the reusable bottle on campus. 
However, the full explanation of the behavior is still unclear. It is still unknown whether 
motivated students would use actually use the reusable bottle on campus or not? And 
what background factor influence the formation of favorable attitude, subjective norm, and 
perceived behavior. To address these questions, the present study conducted a study based 
on TPB. 

 
1. Theory of planned behavior 

The theory of planned behavior is a behavioral model that has been shown to 
successfully explain various behavior (Albarracin, Johnson, Fishbein & Muellerleile, 2001; 
Armitage & Conner, 2001; Hagger, Chatzisarantis & Biddle, 2002; Sheeran & Taylor, 1999; 
Sheppard, Hartwick & Warshaw, 1988). Originally, the model assumes that the extend that 
one holds favorable attitude, thinks that significant others support these behaviors (i.e. 
injunctive norm), and perceives to have control over these behaviors (perceived behavioral 
control) determine intention to perform the behavior. In turn, intention and perceived 
behavior join force determine the performance of the behavior. The general rule is that the 
more favorable attitude, subjective norm, and perceived behavioral control individuals hold 
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toward the performance of the behavior, the higher the individual intention to perform the 
behavior. Consequently, the more intention individuals has the more likely to perform the 
behavior.  

However, evidence has accrued that subjective norm is not the only social force 
determining intention to perform the behavior (e.g., Cialdini, 2001; Kallgren, Reno, & Cialdini, 
2000). Descriptive norm, the behavior of significant other, has been shown to predict 
intention to perform the behavior. In 2011 Fishbien and Ajzen have formally revised the 
theory of planned behavior model. They have redefined subjective norms to perceived 
norm to capture the two social forces, injunctive and descriptive norm. Thus, the present 
study adopt the latest development of the theory of planned behavior. (see Fig. 1).  

 
Fig 1. The theory of planned behavior model. 

 
2. The background factor 

The TPB also proposes that a multitude of background factors (e.g., age, sex, 
ethnicity, socioeconomic status, education, personality, past experiences) can potentially 
influence the attitude, perceived norm, and perceived behavioral control people hold. 
Thus, to gain further insight into the underlying reasons for the use of reusable bottle on 
campus, the present study examined the potential impact of a background factor: health 
consciousness. 

The present study considered health consciousness as a background factor because 
(1) health consciousness has been shown to predict attitude (Furnham & Forey, 1994), 
subjective norm (Divya & Nakkeeran, 2018), and perceived behavioral control (Gould, 1990, 
1988; Hong 2011) of the performance of health behavior. (2) the use of reusable bottle can 
be seen as health behavior because, from Bhesyanavin and Pichalai (2015) and 
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Patumtaewapibal Simarangsarit and Chakkapark (2017), students associated the use of 
reusable bottle on campus with health concern. Put altogether, it seems that health 
consciousness would influence attitude, perceived norm, and perceived behavioral control 
regarding the use of reusable bottle on campus among college students.  

Understanding how health consciousness may affect the use of reusable bottle on 
campus by their influence on attitude, subjective norm, and perceived behavioral control 
may be particularly important for the development of environmental interventions targeting 
college students. 
 

Objectives 
The purpose of the present study was to predict and explain college students' self-

reported use of reusable bottle on campus with the theory of planned behavior. The 
hypotheses were developed as following:  

1. The TPB constructs (attitude, perceived norm, perceived behavioral control, and 
intention) predict the use of reusable bottle on campus 

2. Health consciousness is expected to be positively related to the use of reusable 
bottle via the intention and its proximal antecedents. 
 

Methods 
1. Procedure 

Chulalongkorn freshmen were conveniently drawn from Chulalongkorn University. 
Out of the 865 eligible students, 120 completed both of two questionnaires. The first 
questionnaire was administered during October 2018 assessed all the predictor variables 
(health consciousness, attitude, perceived norm, perceived behavioral control, and 
intention). The second questionnaire was administered a week later, assessed how many 
day students had used the reusable bottle on campus. Participants were assured of their 
anonymity. 
2. Scale development 

The present study used two scales: the theory of planned behavior and health 
consciousness. Prior to the hypothesis testing, the two scales was tested it reliability and 
validity, with a conveniently selected 30 Chulalongkorn freshmen.   

2.1 Health consciousness scale 
Health consciousness. The Hong (2009)’s health consciousness questionnaire was 

adopted and translated into Thai. The questionnaire included 10 items, such as “I am very 
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self-conscious about my health” Responses were provided on 7-point scales that ranged 
from “strongly agree” to “strongly disagree.” Responses were aggregated to obtain a 
measure of health consciousness (Cronbach's alpha = .91). 

2.2 The theory of planned behavior scale 
The theory of planned behavior questionnaire consisted of 22 items that assessed 

attitude, perceived norms, perceived behavioral control, intention, and behavior.  
Attitude. To assess attitude toward the use of reusable bottle on campus in the next 

five schooling days, respondents evaluated “the use of reusable bottle is . . .” on six 7-point 
unipolar adjective scales, such as “look good – look bad”, “supportive – unsupportive” and 
“pride – shameful”. Responses were aggregated to yield a measure of attitude (Cronbach’s 
alpha = .80). 

Perceived norms. Responses to six questions were used as reflective indicators of 
injunctive norms and descriptive norms (e.g., “In general, people who are close to me 
expect me to use the reusable bottle on campus in the next five schooling days”). 
Participants rated each item on a 7-point scale ranging from “definitely not” to “yes, 
definitely”. (Cronbach’s alpha = .79). 

Perceived behavioral control. The mean of six items was used to assess perceived 
behavioral control. Participants rated, on 7-point scales, “For me, using the reusable bottle 
on campus in the next five schooling days would be:” (“very difficult” to very easy), and “I 
feel that I'm able to use the reusable bottle on campus in the next five schooling days” 
(“definitely not” to “yes, definitely”) (Cronbach’s alpha = .83). 

Intention. Intentions were assessed by computing the mean response to the 
following three items: “I am determined to use the reusable bottle on campus in the next 
five schooling days” “I am planning to use the reusable bottle on campus in the next five 
schooling days” and “I have the will to use the reusable bottle on campus in the next five 
schooling days.” Responses were provided on 7-point scales ranging from “definitely not” 
to “yes, definitely.” (Cronbach’s alpha = .91). 

Behavior. The second questionnaire administered one week after respondents had 
complete the first questionnaire. The questionnaire contained 1 questions designed to 
assess how many days respondents had use the reusable bottle on campus within the last 
five schooling days. Six answer choices were provided from 0 to 5 days that used the 
reusable bottle on campus within the last five schooling days.  
 2.3 Statistic analyses 
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Missing data. No missing data was found. Those who submit the two questionnaire 
completed all the items. However, the response rate of respondent who completed the 
two questionnaire was 53.57 percent. 

Analyses. To test the two hypotheses, statistical analyses were performed in three 
steps. First, we tested the original TPB model whether the model could explain the 
behavior or not. The aim was to identify significant predictors of the use of reusable bottle 
on campus intentions and behavior (hypothesis 1). Second, health consciousness was 
introduced as a background variable into the TPB to determine whether this variable 
affected behavior indirectly through attitude, perceived norm, subjective norm, and 
intention (hypothesis 2).  
 

Results 
1. Descriptive statistics 

Respondents (n = 120) reported relatively strong intentions to use the reusable 
bottle on campus (M = 5.65, SD = 1.51), positive attitude (M = 5.95, SD = 1.98), high 
perceived norm (M = 5.97, SD = .99), and high perceived control (M = 6.21, SD = 1.01). Their 
health consciousness was high (M = 5.78, SD = 1), and at session 2 they reported a low 
usage of the reusable bottle on campus (M = 2.20, SD = 2). (Table 1). Furthermore, the 
correlation matrix presented in Table 1 indicates that the independent variables in the TPB 
are all significantly associated with behavioral intentions and self-reported the use of 
reusable bottle on campus. As expected, the independent variables correlated more 
strongly with intentions than with behavior. 
Table 1 Means standard deviations and correlation among all variables. 
 HC ATT PN PBC INT BEH 
HC 1      
ATT .50** 1     
PN .49** .69** 1    
PBC .57** .60** .60** 1   
INT .47** .65** .61** .61** 1  
BEH .25* .49** .35** .39** .59** 1 
M 5.78 5.95 5.47 6.21 5.65 2.20 
SD 1 1.98 .99 1.01 1.51 2 
Note. HC = health consciousness, ATT = attitude toward the behavior, PN = perceived norm, PBC = 
perceived behavioral control, INT = intention, BEH = behavior. M = mean, SD = standard deviation. 
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2. Testing the TPB model 
The test of the standard TPB showed that this model accounted for 52.3% of the 

variance in high school students' behavioral intentions and 35.1% of the variance in their 
reported usage of reusable bottle on campus (see Fig. 2). Relying on Cohen's (1988) 
guidelines, we can say that attitude (β = .332, SE = .094, p < .001) and perceived behavioral 
control (β = .285, SE = .085, p < .001) had a small to medium effect on intention. The 
effects of intentions (β = .558, SE = .095, p < .001) on behavior was moderate. The fit 
indices indicated that the standard TPB model  provided an excellent fit to the data: CFI = 
.988; AGFI = .988 RMSEA = .000.  
 

 
 

Note. The dash line represent a significant relationship between variables. The dot 
line represent a non-significant relationship between variables. *p < .05. **p < .01. 
***p < .001. 

 
Fig 2. The theory of planned behavior variables predicting the use of reusable bottle on 

campus among Chulalongkorn freshmen. 
 
3. Effect of health consciousness 
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To test hypothesis 2, health consciousness was introduced into the standard TPB as 
a background factor. The results are shown in Fig. 3. The model provided an excellent fit to 
the data (CFI = 1.000; AGFI = .978; RMSEA = .000). Through proximal determinants, health 
consciousness had significant indirect effect to intention (β = .428, SE = .066, p < .001) and 
behavior (β = .267, SE = .057, p < .001). SEM analysis indicated that health consciousness 
had a significant effect on attitude (β = .508, SE = .079, p < .001) perceived norm (β = .497, 
SE = .80, p < .001), and perceived behavioral control (β = .537, SE = .078, p < .001). 
 

 
 

Note. The dash line represent a significant relationship between variables. The dot 
line represent a non-significant relationship between variables. *p < .05. **p < .01. 
***p < .001. 

 
Fig 3. The theory of planned behavior variables predicting the use of reusable bottle on 
campus among Chulalongkorn freshmen and the effect of the background factors, health 

consciousness. 
 
Discussion 

The results of the present study confirm the utility of the TPB as a framework for 
understanding college students to use the reusable bottle on campus intentions and 
behavior. Attitudes, perceived norm, and perceived behavioral control accounted for a large 
proportion of the variance in intentions to use the reusable bottle on campus. The strongest 
intention predictors are attitude and perceived behavioral control. Only intention was able 
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to predict behavior. Perceived behavioral did not. This finding is consistent with Fishbien 
andAjzen (2011) that people tend to overestimate their ability to perform the behavior, 
leading to non-significant relationship between perceived behavioral control and the 
performance of the behavior. Nonetheless, structural equation analyses revealed an 
excellent fit between the standard TPB model and the data. Therefore, the standard TPB 
model proved sufficient in this application 

Health consciousness, when added into the TPB, was found to influence indirectly 
intention and behavior of the use of reusable bottle on campus via attitude, perceived 
norm, and perceived behavior. This finding is consistent with other health consciousness 
studies (Furnham & Forey, 1994; Divya & Nakkeeran, 2018; Gould, 1990, 1988; Hong 2011). 
Structural equation analyses revealed an excellent fit between the TPB with health 
consciousness model and the data. This demonstrated that how one take care of 
themselves shapes one attitude, perceived norm, and perceived behavioral control, which 
subsequently determine intention and behavior. This finding can help us better understand 
the antecedents of favorable attitude, perceived norm, and perceived behavioral control. 
The intervention effort might be most effective if directed at students with relatively low 
health consciousness. 

A potential limitation of this study is its reliance on self-reports of the use of 
reusable bottle on campus and the possibility that participants may have over-estimated 
the extent to which they performed these socially desirable behaviors. Of course, it would 
have been virtually impossible to obtain objective measures for the wide variety of 
behaviors we tried to assess, and in any case, the present study is comparable in this regard 
to most other studies of TPB study. The assurance to participants that their responses were 
anonymous was designed to mitigate the tendency toward social desirability responding. 

 
Conclusion 
 In conclusion, the present study investigated the antecedents of the use of reusable 
bottle on campus among Chulalongkorn freshmen, under the theory of planned behavior 
with health consciousness as a background factor. The author found that the theory of 
planned behavior model was able to explain the use of reusable bottle on campus among 
Chulalongkorn freshmen. In addition, the health consciousness was found to influence 
independent variables of the theory of planned behavior.   
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10410236.2010.551580?casa_token=etDDwmPqokAAAAAA:SGCC2fs-1MLebRtx6BxJYt32vqtxpQh4tiJffkIFJEuC6u7dHsjsgiFaV3DefqWTDakWQqlWL3u35w
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Suggestion 
In practice, Chulalongkorn University and other Thai universities may use the findings 

from this study to create environmental intervention to encourage college students to use 
the reusable bottle on campus to reduce plastic bottle waste. Future study may look for 
other potential variables that can directly influence increase intention and behavior. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ที่เรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 18.64 สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนที่เท่ากับ 13.14 โดยคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ โดยภาพรวม
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และเมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดในข้อการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ย 4.28 และชอบกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement of 
students before and after studying using peer-assisted learning on theories of learning 2) 
to study the satisfaction of students after studying with peer-assisted learning. The 
samples included 42 students studying psychology for teachers from faculty of 
education at Loei Rajabhat University of academic year 2016 by using purposive 
sampling. The research tools used in the research were pretest and posttest and 
evaluation from on student’s satisfaction toward peer-assisted learning. 
 The results of the research showed that, after implementation of peer-assisted 
learning activities theories of learning mean score were 18.64 higher than of that of the 
pre-implementation mean score was 13.14, the learning effectiveness of students was 
significant at .05 level. In overall, students showed satisfaction toward study with peer-
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assisted learning at the high level as the mean score was 4.16. For individual aspect 
analysis, students have the highest level of satisfaction in their relationship with friends 
as the mean score was 4.47, participate in activities as the mean score was 4.28 and like 
with peer-assisted learning the mean score 4.19, respectively. 
 
Keywords Learning Achievement, Peer-assisted learning 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของการศึกษาคือ กระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือความงอกงามของบุคคลโดยถ่ายทอดความรู้ การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมสร้างองค์
ความรู้ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคม ให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ , 2542) 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้สอนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีกระบวนการด้านการคิดวิเคราะห์ เพ่ือที่ผู้เรียนจะสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้  เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ นักศึกษา
วิชาชีพครูจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน 
และเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเลือกเทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การที่ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (ลักขณา 
สริวัฒน์. 2555) และจากการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนต้องใช้ความตั้งใจ
และเวลาในการเรียนรู้ เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้ มีเนื้อหาเยอะ     และยากต่อการท าความเข้าใจ หรือ
อาจเป็นเพราะผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย อธิบาย ส่งผลให้บรรยากาศทางการเรียนไม่
น่าสนใจ ไม่ตื่นเต้น และเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อลักษณะของผู้เรียน 
ด้านความสนใจ ความต้องการ และระดับความมุ่งหวัง    ในการเรียน ท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนจึงต้องมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-Assisted Learning) เป็นการสอนที่มีพ้ืนฐานมา
จากแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายบทบาทในการสอน ซึ่ง Rom (1982) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีให้เพ่ือน
ช่วยสอนว่าเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสอนกันเอง วิธีการสอนดังกล่าวมีรากฐานจากแนวคิดทัศนคติ
เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (อติกันต์ ภูดีทิพย์. 2552) โดยใช้กลวิธีในการสอนโดยการจับคู่ (One-
to-One Tutoring) ซึ่งให้ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนต่ ากว่า ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แทนที่ผู้สอนจะเป็นคนสอนโดยตรง  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนจึงมีความสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน น ามาแก้ไขปัญหาในจัดการการเรียนการสอนดังกล่าว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีในชั้นเรียน และสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มี
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ความกระตือรือร้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และท าให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นการทดลอง แบบ One 
group pre-test post-test design ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ที่ลงเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 240 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่เรียนวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อนเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.2.1 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้            
2.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบวิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย เพ่ือนเรื่อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้  ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ านวน 3 แผน จ านวน 9 
ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เรื่อง ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย แบบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนการเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด 

3. แบบทดสอบหลังเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เรื่อง หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพ่ือ
ประเมินความรู้หลังเรียนว่ามีความรู้มาก-น้อยเพียงใด 
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4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าดังนี้ 
 1. การสร้างแผนการเรียนรู้ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ศึกษา มคอ.3  และประมวลรายวิชาตามหลักสูตร เกี่ยวกับหลักการ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน แนวทางการด าเนินการ และการวัดผล 
  1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหา เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้  สาระส าคัญ 

จดุประสงค์การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้สอน 
  1.3 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 
  1.5 ก าหนดรูปแบบเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีดังนี้  

1.5.1 ความคิดรวบยอด        
1.5.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.5.3 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.5.4 เนื้อหาสาระ 
1.5.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.6 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน  
1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองสอนกับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลา 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยต่อไป 

2. การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างแบบวัด ดังนี้ 
2.1 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์จากแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีการ

เรียนรู้ เพ่ือจะได้ข้อค าถามได้ตรงสาระส าคัญ 
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ เพ่ือสร้างข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา 
2.4 สร้างแบบทดสอบทางการเรียน โดยจัดท าแบบทดสอบ ชนิดเลือก

เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ เพ่ือจะเลือกใช้จริง 30 ข้อ 
2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิชาชีพ

ครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
2.6 น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ค่าความยากง่าย        

ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ค่าความยากง่ายที่ใช้ได้จะอยู่ระหว่าง  .20 - .80 โดยคัดเลือกไว้จ านวน 30 
ข้อ น ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder- Richardson) ซึ่งได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 



403 

 
 

  3. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน เรื่อง
ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (LiKert) ซึ่งมีเกณฑ์การการตรวจคะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
จ านวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าแบบทดสอบครั้งท่ี 1 และเก็บคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างสอบได้   

2. จัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้  จ านวน 3 แผน 9 ชั่วโมง 

3. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเก็บ
คะแนนที่นักศึกษาสอบได้  พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

4. ผู้วิจัยน าผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และผลประเมินความพึงพอใจไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผู้วิ จัยได้น าเสนอผลการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ทฤษฎีการ
เรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้  

 
กลุ่มทดลอง 1 N คะแนนเต็ม   S.D. การทดสอบ t Sig (P) 

   คะแนนสอบก่อนเรียน 42 30 13.14 2.53 
23.23* 0.00 

   คะแนนสอบหลังเรียน  42 30 18.64 2.48 
*p < .05 

จากตาราง 1  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย
คะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 18.64 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ  13.14 โดย
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง ทฤษฎี
การเรียนรู้  

 
ข้อ หัวข้อการประเมิน X S.D. ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเข้าใจเนื้อหา 4.02 0.84 มาก 
2 นักศึกษามีความมั่นใจในการท างาน 4.14 0.87 มาก 
3 นักศึกษาช่วยเพื่อนท างานได้เร็วขึ้น 4.16 0.69 มาก 
4 นักศึกษาท างานได้อย่างมีคุณภาพ 4.14 0.78 มาก 
5 นักศึกษามีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 4.09 0.87 มาก 
6 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนมากขึ้น 4.47 0.70 มากที่สุด 
7 นักศึกษาเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.09 0.87 มาก 
8 นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน 4.02 0.84 มาก 
9 นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.28 0.70 มากที่สุด 
10 นักศึกษารู้สึกชอบการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 4.19 0.70 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.78 มาก 

 
จากตาราง 2  พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.16) เมื่อพิจารณารายละเอียดหัวข้อ 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในห้วข้อมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนมากขึ้น (= 4.47) 
รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อมีส่วนร่วมในกิจกรรม (  = 4.28) และชอบจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน (  = 4.19) ตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผู้วิจัยสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 18.64 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.14 โดยคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 2. ความความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาในหัวข้อพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในห้วข้อ มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.28, ชอบกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 18.64 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
13.14 โดยคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนเป็นคู่ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน  มีปฏิสัมพันธ์กันสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี  มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองความคิดต่างๆร่วมกันเพ่ือช่วยกันพัฒนาความรู้เดิมที่มีอยู่ให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับ บุษยากร ซ้ายขวาและคณะ (2560) ที่ได้อธิบายว่า การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็น
รูปแบบที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้เท่ากัน เน้นให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการท างานสามารถดูแลกัน ได้ทั่วถึง 
เกิดความสนิทสนมกัน ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารเข้าใจได้ดี กล้าซักถามกันเอง จึงท าให้บรรยากาศการเรียน
ไม่เครียดและมีความสุข เช่นเดียวกับ ทัศนีย์ บรรลือศักดิ์ (2558) ที่อธิบายว่า การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรักใคร่กัน เกิดความรักความผูกพัน มีความสุขใน
การเรียน และยังท าให้ผู้เรียนดีมองเห็นคุณค่าในตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือ
เพ่ือนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
   จากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ เมื่อพิจารณาใน
รายข้อแล้วพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในห้วข้อมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนมากขึ้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักศึกษาได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสนุกสนาน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และวัยที่ใกล้เคียงกันท าให้การถ่ายทอดและการสื่อสาร
ระหว่างเพื่อนมีความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ท าให้เกิดความประทับใจ และการมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามมา สอดคล้องกับ จารุวรรณ เทวกุล (2555) ที่ได้อธิบายความ
พึงพอใจไว้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองตรง
ความต้องการของตนเอง จึงท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ท าให้ปฎิบัติงานหรือ
กระท าสิ่งต่าง ๆ ได้ประสบความส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ควรแนะน าประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นหรืออยากท ากิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดกิจกรรมนี้ประสบ
ความส าเร็จมากข้ึน 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในขั้นการท ากิจกรรม ผู้ควรควรมีการ
เปลี่ยนการจับคู่ เพ่ือให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ได้สร้างสัมพันธภาพ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
  1. ควรใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือท าใหทราบ
สาเหตุที่แทจริงของปรากฏการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนในรายวิชาอ่ืน ๆ  
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กรวิกา สุวรรณกูล1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการให้การปรึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่องการให้การปรึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เรื่องการให้การปรึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 44 คน ซึ่งได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เรื่องการให้การปรึกษา แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการให้การปรึกษาและแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการ
ให้การปรึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เรื่องการให้การปรึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีคะแนนการให้การปรึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่องการให้การปรึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มเรื่องการให้การ
ปรึกษา อยู่ในระดับมาก สรุปว่าการพัฒนาการให้การปรึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

ค าส าคัญ การให้การปรึกษา  กระบวนการกลุ่ม นักศึกษาวิชาชีพครู 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to compare the ability of counseling of 
students before and after studying the developed group process 2) to study the 
satisfactory of students after studying the developed group process. The sample 
included 44 undergraduates from faculty of education at Loei Rajabhat University who 
had participated in academic year 2016 by using purposive sampling. The research tools 
consisted of learning effectiveness test, evaluation form of satisfaction questionnaire for 
student. 
 The result found that the efficiency of the developed group process, the learning 
effectiveness of student was significant at .05 level and the satisfactory of students was 
good. In conclusion, that can be used the developed group process to developed of 
counseling. 
 
Keywords Counseling, Group process, Teachers students 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขในการจัดการระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ค าปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครอง กล่าวว่า ให้โรงเรียนพัฒนาระบบการแนะแนว ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทใน
การแนะแนวเบื้องต้น มีระบบข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและ
การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2559) 
สอดคล้องกับอัชรา เอิบสุขศิริ (2557) กล่าวว่ากระบวนการศึกษาและการเข้าใจผู้เรียนจ าเป็นต้องมีเทคนิค
การให้ค าปรึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในขั้นตอนต่างๆ บ่อยครั้ง เช่น ในการช่วยเหลือผู้เรียนในปัญหาต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียน การปรับตัวทางสังคม การเลือกอาชีพ ครอบครัว เป็นต้น ล้วนต้องใช้เทคนิค
การให้ค าปรึกษา ซึ่งการให้ค าปรึกษานี้มิใช่จัดให้เฉพาะกับผู้เรียนเท่านั้น ในบางปัญหาจ าเป็นต้องให้
ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบเทคนิค
และวิธีการให้ค าปรึกษา 
 สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา กล่าวว่าการให้การปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้
เอาชนะอุปสรรค เพ่ือการเจริญเติบโตส่วนบุคคล ด้วยการเผชิญกับอุปสรรค และพัฒนาศักยภาพในตัว
บุคคล (Thompson, Rudolph & Henderson, 2004) สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2559) กล่าวว่า การปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลด้วยการสนทนาหรือการ
พูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้ให้การปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยสร้างบรรยากาศของสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจน
ใช้ทักษะ ขั้นตอน และทฤษฎีของการปรึกษา เพ่ือให้ผู้มีปัญหาหรือผู้รับการปรึกษามีความรู้สึกอบอุ่นใจว่า
ได้รับการยอมรับ และเกิดความรู้สึกไว้วางใจ พร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือปัญหาของตน เกิดการ
เรียนรู้สาเหตุของปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่จนสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัชรี ทรัพย์มี (2556) กล่าวว่า การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการของ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม กับผู้รับบริการซึ่งต้องการ
ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ได้ปรับปรุง
ทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้ตนเอง
พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ Corey (2012) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่
เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา โดย
ผู้ให้การปรึกษาท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษา ให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 กระบวนการกลุ่ม เป็นวิทยาการที่ศึกษาเก่ียวกับกลุ่มคนเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจต
คติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาการท างานของกลุ่มคนให้มี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2540) สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และอรทัย 
มูลค า (2552) กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติ
เป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและ
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวว่า กระบวนการกลุ่มเป็นการที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี 
สอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2560) ได้ให้ความหมายกระบวนการกลุ่ม หมายถึง 
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บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน มีองค์ประกอบส าคัญคือ หัวหน้า สมาชิก 
กระบวนการท างาน ซึ่งการจะท างานไปด้วยดีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสร้างบรรยากาศในการท างานกลุ่ม 
คือบรรยากาศด้านกายภาพ เป็นบรรยากาศที่สถานที่ท างานเป็นกลุ่ม มีลักษณะสะอาด สะดวกสบาย ท า
ให้เกิดความสุขในการท างาน และบรรยากาศด้านจิตใจ เป็นบรรยากาศที่ผู้ท างานมีความคุ้นเคยกัน 
ไว้วางใจกัน มีมิตรสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง บรรยากาศดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญ
ท าให้ผู้ท างาน ผู้เรียนเป็นสุข สนุกกับการท างานเป็นกลุ่ม และสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง และสิทธิพล อาจ
อินทร์ (2555) กล่าวว่าขั้นตอนกระบวนการกลุ่มมี 5 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการอภิปรายและร่วมแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่ม ด้านความตั้งใจเอาใจใส่และความส าเร็จของงาน และด้านการสรุปองค์ความรู้และ
เสนองานกลุ่ม 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญของการให้การปรึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แก่นักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้พัฒนาทักษะการให้การ
ปรึกษา ตลอดจนขั้นตอนการให้การปรึกษา สามารถน าไปใช้ในการให้การปรึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนได้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการให้การปรึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือเป็นการ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เต็มตามศักยภาพ และน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป และสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) คือ การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์หรือสับสนทางอารมณ์และจิตใจ ให้
เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถคิดและตัดสินใจในการหาทางออก และวางแผนแก้ไขปัญหาหรือ
ความทุกข์ได้ด้วยตัวเอง สามารถพัฒนาตนและปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการให้การปรึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่องการ
ให้การปรึกษา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ 
One group pre-test post-test design มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
กลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 530 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักศึกษา 44 คน โดยคัดเลือก
แบบเจาะจง เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ซึ่งผู้วิจั ยเป็นผู้สอน
สามารถด าเนินการสอนด้วยตนเองจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้
การปรึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  2.2 ตัวแปรตาม คือ 
   2.2.1 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ เรื่องการให้การปรึกษา 
   2.2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาโดยวิเคราะห์เนื้อหา เรื่องการให้การปรึกษา แล้วน ามาก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบ่งเนื้อหาเป็น 3 หน่วยย่อย คือ 1) ทฤษฎีการให้การปรึกษา 2) กระบวนการ
ให้การปรึกษา 3) ทักษะการให้การปรึกษา และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
กลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์และประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 จากนั้นน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ที่สมบูรณ์แล้วน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 คน 
 2. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เรื่องการ
ให้การปรึกษา ส าหรับใช้ศึกษาการเรียนรู้ของผู้เรียน น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินและแก้ไขปรับปรุง
ตามค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองหาคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .80 และค่าอ านาจ
จ าแนก .20 - 1.00 
 3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ จ านวน 10 ข้อ โดยน าแบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามรายข้อประเมินความ
สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพ่ือวัดผล และเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC มากกว่า .50 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 1. น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการ
ทดสอบก่อนที่จะให้นักศึกษาเข้าไปเรียน เรื่องการให้การปรึกษา 
 2. ด าเนินการทดลอง โดยให้นักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน เข้าไปเรียนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ประกอบด้วย 10 กิจกรรม จ านวน 
10 ชั่วโมง 
 3. เมื่อเรียนครบในแต่ละหน่วยการเรียนให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 4. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา จ านวน 10 ข้อ 
 5. น าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการให้การปรึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้การปรึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 คน ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แ บ บ
กระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

กลุ่มทดลอง  N คะแนนเต็ม   S.D. 
การทดสอบ 

t 
Sig (P) 

     คะแนนสอบก่อนเรียน 44 30 13.50 1.54 
16.45* 0.00 

    คะแนนสอบหลังเรียน  44 30 19.31 2.33 
*p < .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 19.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.33 ส่วน
คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 13.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 เมื่อทดสอบความแตกต่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลปรากฏ ดังตารางที่ 1 
 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่อง
การให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

รายการ   S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรึกษา 3.97 0.82 มาก 
2. นักศึกษามีทักษะในการปรึกษา 4.02 0.84 มาก 
3. นักศึกษาได้ฝึกขั้นตอนการให้การปรึกษา 4.06 0.66 มาก 
4. นักศึกษาชอบกิจกรรมในการให้การปรึกษา 4.00 0.71 มาก 
5. นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่ม 4.00 0.77 มาก 
6. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในกลุ่ม 4.31 0.67 มากที่สุด 
7. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการปรึกษาผ่านกระบวนการกลุ่ม 4.06 0.87 มาก 
8. กิจกรรมที่ใช้ในกระบวนการกลุ่มมีความเหมาะสม 3.97 0.79 มาก 
9. นักศึกษาสามารถให้การปรึกษาได้เป็นอย่างดี 4.22 0.67 มากที่สุด 
10. นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.15 0.68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.11 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียน
การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 แสดงว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
เพ่ือนในกลุ่ม (  = 4.31, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถให้การปรึกษาได้เป็นอย่างดี (  = 
4.22, S.D. = 0.67) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กิจกรรมที่ใช้ในกระบวนการกลุ่มมีความเหมาะสม  (
  = 3.97, S.D. = 0.79) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย  

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการให้การปรึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่าคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 19.31 สูงกว่าค่าเฉลี่ย คะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 13.50 โดยคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการกลุ่มที่ผู้วิจัยจัดขึ้น ช่วยพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการให้การปรึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฉลวย สุ่มมาตย์ (2551) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม พบว่า คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ส าหรับผล
การศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มและกระบวนการกลุ่มของนักเรียน พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของเอกชัย ยุติศร (2551) ได้ศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความภาษาไทยและเจตคติตอวิชาภาษาไทยของนักศึกษา      
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ระหวางกลุมที่เรียนโดยกระบวนการกลุมสัมพันธกับกลุ่มที่เรียนด้วยตนเอง พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ในการ     
อานจับใจความภาษาไทยของกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมสัมพันธสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรูโดยการเรียนด้วยตนเอง 2) เจตคติต่อวิชาภาษาไทยของกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนรู โดยกระบวนการกลุ มสัมพันธสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยการเรียนดวยตนเอง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศักดา ข าคม (2561) พบว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์และพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาได้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเอง สอดคล้องกับสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง และสิทธิพล อาจอินทร์ (2555) กล่าว
ว่า กระบวนการกลุ่ม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในความส าเร็จของการด าเนินงานของกลุ่ม   

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องการให้การปรึกษา ส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในหัวข้อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนในกลุ่ม (= 4.31) 
รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อสามารถให้การปรึกษาได้เป็นอย่างดี  (  = 4.22) , น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (  = 4.15) , ได้ฝึกขั้นตอนการให้การปรึกษา และได้รับประสบการณ์ตรงในการปรึกษา
ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (= 4.06) ตามล าดับ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2561) ได้
กล่าวว่าสมาชิกภายในกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและพยายามช่วยกันท างานก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และท าให้เกิดพลังที่จะท าให้การท างานกลุ่มเป็นไปด้วยดี สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของศรัญญา ขาวผ่อง และคณะ (2561) พบว่าความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการท างานเป็นกลุ่มนั้น เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน สร้างความน่าสนใจในการเรียนให้กับผู้เรียน การสอนโดยใช้กลุ่มเป็นหลักในการจัด
กิจกรรม ท าให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน า ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด และการลงมือปฏิบัติ ยิ่งท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้เรียน  

ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่มที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในครั้งนี้ ได้
ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาครูเพ่ิมมากขึ้นขึ้น จากการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความคดิเห็น ท าให้นักศึกษารู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา และมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง
การให้การปรึกษามากข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยจะเห็นว่า การน ากระบวนการกลุ่มไปใช้จะสามารถช่วยพัฒนาความรู้
ความเข้าใจการให้การปรึกษาของนักศึกษาครูให้เพ่ิมมากขึ้นได้ เพราะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนา
กระบวนการคิด ได้ฝึกการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน ดังนั้น
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คณาจารย์ควรน ากระบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  1.2 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการวิจัย คือใช้แบบทดสอบการให้การปรึกษาเป็น
เครื่องมือวัดการให้การปรึกษา ซึ่งอาจท าให้ผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ดังนั้นในการด าเนินการ
ครั้งต่อไปอาจมีการพัฒนาแบบวัดการให้การปรึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้แบบสังเกต 
แบบประเมินผลกระบวนการกลุ่ม แบบวัดความสามารถในการให้การปรึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ติดตามผลระยะยาวในเรื่องของการให้การปรึกษาของนักศึกษาครูกลุ่มนี้ เพ่ือดูการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาต่อไป 
  2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการใหม่เพ่ือ
ช่วยพัฒนาการให้การปรึกษาของนักศึกษาครู 
  2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการให้การปรึกษากับความสามารถในการปฏิบัติการให้
ค าปรึกษาของนักศึกษาคร ู
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองของนักศึกษา
ปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมก่อน และหลังการได้รับโปรแกรมพัฒนาการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองและไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองของนักศึกษา
ปริญญาตรี และเพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรม
พัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ด้วยรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบทดลองกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่า
เทียมกัน วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จ านวน 60 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโปรแกรม มี
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง และโปรแกรมพัฒนาการประเมิน
แก่นแท้ของตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง สูงกว่า ก่อนได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มควบคุมก่อนและหลังไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่น
แท้ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม หลังได้รับและไม่ได้โปรแกรมพัฒนาการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า  
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
ค าส าคัญ การประเมินแก่นแท้ของตนเอง, วัยรุ่น 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to compare the result of the program in the 
before and after using the self-development assessment program of the undergraduate 
students and compare the result of the program before and after not using the self-
assessment program of the undergraduate students, to compare the results of the 
program of the undergraduate students who received and did not receive the self-
development assessment program. The experiment was done in a semi-experimental 
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research method by using non-equivalent control posttest design to compare the result 
before and after experiment. The sample group is the undergraduate students of get 
from volunteers 60 people and divided into 2 groups each with 30 people as an 
experimental group and another group as a controlled group. The research instruments 
consist of Core self-evaluation form and Self-development assessment program. The 
data were analyzed by calculating the Mean, standard deviation (S.D.) and comparing 
data with t-test. 

The research result indicated that the experimental group had an average score 
of core self-evaluation of posttest higher than pretest with statistical significance at the 
level of 0.05. The control group had the average score of core self-evaluation of posttest 
different from pretest with any statistical significance at the level of 0.05. When 
compared between the experimental groups with the control group found that posttest 
had the average score of the core self-evaluation of the experimental group is higher 
than the control group with statistical significance at level of 0.01. 
 
Keywords Core self-evaluation, Adolescence 
 
บทน า 

สถิติการว่างงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 349,000 คน เป็น
ระดับอุดมศึกษา 166,500 คน และเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 69,500 คน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.
2560 มีผู้ว่างงาน 363,900 คน เป็นระดับอุดมศึกษา 119,600 คน และเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
92,900 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  2561) จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2561 มีอัตราการว่างงานของ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนถึง 46,900 คน ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ท าให้บุคคลว่างงาน คือการที่บุคคลไม่เข้าใจในอัต
ลักษณ์ของตนเอง (สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม.  2558: 1) ท าให้ไม่รู้ว่าตนเองสนใจอะไร ถนัดอะไร หรืออยากท า
อะไรหลังจากเรียนจบระดับอุดมศึกษา โดยอัตลักษณ์ในบุคคลจะถูกสร้างขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น 
(Adolescence) 

วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยวิกฤติ ที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีสภาพอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ มีการเจริญเติบโต หรือเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกด้าน ท าให้เกิด
ความสับสนและวุ่นวายใจ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ (Period of transition) โดยความ
พยายามของวัยรุ่นที่จะปรับตัวส่งผลให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากทั้งทางอารมณ์และจิตใจ (ประณต  
เค้าฉิม.  2549) โดยช่วงวัยรุ่นนี้จะสิ้นสุดเมื่อวัยรุ่นมีเอกลักษณ์ (Identity) ของตนเอง ซึ่งตรงกับทฤษฎี
ของ อีริคสัน (Erikson.  1950 อ้างถึงใน Erikson.  1959) ที่กล่าวไว้ว่า ช่วงวัยรุ่นตรงกับพัฒนาการ ขั้นที่ 
5 ของอีริคสัน เป็นระยะของการพัฒนาความมีเอกลักษณ์ในตนเองและความสับสนในตนเอง ( Identity 
vs. Identity Diffusion) วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งสังคมไม่สามารถสร้างอัตลักษณ์
ให้กับวัยรุ่นได้ แต่วัยรุ่นจะต้องพยายามค้นหาด้วยตนเอง โดยที่วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากคน
รอบข้าง ดังนั้นการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจะช่วยให้วัยรุ่นค้นหาบทบาทที่เหมาะสมกับตนเอง 
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จากการดูตัวแบบและได้รับการสะท้อนกลับจากสังคม ถ้าวัยรุ่นสามารถค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองเจอ 
วัยรุ่นจะสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับตนเอง ค้นพบเส้นทางในชีวิตและก าหนดว่าตนเองจะจัดการกับสิ่ง
เหล่านี้ได้อย่างไร โดยจะพัฒนาไปถึงเรื่องอาชีพ  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีคณะผู้วิจัยพบตัวแปรหนึ่งของ จัดท์ (Judge et al.  2003) นั่น
คือ การประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Core Self Evaluation) ที่น่าน ามาศึกษาในบริบทของคนไทย โดย
จัดท์ (Judge) ได้กล่าวว่า การประเมินแก่นแท้นั้นเป็นรากฐานของการประเมินของบุคคลเกี่ยวกับตนเอง 
โลก และบุคคลอื่น ๆ ดังนั้นการประเมินค่าในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ จะส่งผลเชิงลึกและเป็นฐานต่อการ
ประเมินตนเองมากข้ึน ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) 2) การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) 3) ความเชื่ออ านาจควบคุมตนเอง (Locus of control) และ 4) 
ความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรการประเมินแก่นแท้ของตนเอง พบว่า มีการศึกษาในบริบทของ
การตัดสินใจเลือกอาชีพ ของคูวมุนดูรุว คูเนโนว และเซียวารา (Koumoundourou,  Georgia A., 
Kounenou, Kalliopi; & Siavara, Eftyxia.  2012) โดยกล่าวว่า การประเมินแก่นแท้ของตนเอง มีผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาองค์ประกอบในตัวแปรการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกอาชีพ และความวิตกกังวลในการเลือกอาชีพ 
ของ ปาร์ค (Park, I-J. et al.  2018) แต่ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาในบริบทการพัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบ เพ่ือ
พัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง 

จากที่กล่าวข้างต้น วัยรุ่นเป็นวัยที่พัฒนาอัตลักษณ์ ( Identity) ในตนเอง เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยว
หัวต่อ (Period of transition) ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นจะต้องมีการค้นหาสิ่งที่ตนเองถนัด หรือสิ่งที่เป็นตัวตน
ของตนเอง หากวัยรุ่นหาไม่พบจะส่งผลให้วัยรุ่นไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองได้ และจะ
สิ้นสุดเมื่อวัยรุ่นค้นพบอัตลักษณ์ของตนเอง คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนาใน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวแปรการประเมินแก่นแท้ของตนเอง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมวัยรุ่นให้สามารถ
ค้นพบแก่นแท้ของตนเองที่เป็นพ้ืนฐานในการรับรู้และเข้าใจตนเองในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
อาชีพที่เป็นสิ่งซึ่งวัยรุ่นจะต้องพบเจอก่อนการจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งยังเป็นสิ่งที่ส่งผลอย่างมาก
ต่อวัยรุ่น ในการค้นพบตนเองว่ามีความสนใจอะไร ถนัดอะไร หรือเหมาะกับอาชีพอะไร นอกจากนั้นยัง
ส่งผลดีต่อผู้ที่ท างานเก่ียวข้องกับวัยรุ่น ที่สามารถน าแนวทางการพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองไป
ปรับใช้เพ่ือจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนาวัยรุ่นให้ค้นพบตนเอง และเมื่อวัยรุ่นรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง
แล้ว จะส่งผลให้วัยรุ่นใช้ศักยภาพตนเองในการพัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้
ของตนเอง (Self-development assessment program) ของนักศึกษาปริญญาตรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมก่อนและหลังการไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่น
แท้ของตนเอง (Self-development assessment program) ของนักศึกษาปริญญาตรี  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรม
พัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Self-development assessment program) 
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วิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบทดลองกลุ่มควบคุมที่
ไม่เท่าเทียมกัน วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Non-Equivalent Control Posttest Design) ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. แบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Core Self Evaluation) ที่คณะผู้วิจัยแปลและพัฒนา
มาจากแบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ของ จัดท์ และคณะ (Judge et al.  2003) โดยจัดท าเป็น 
2 ชุด ซึ่งชุดที่ 2 สร้างจากการน าชุดที่ 1 มาท าการสลับข้อค าถาม (Alternative Form) โดยทั้ง 2 ชุด
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ และอายุ และ ตอนที่ 2 เป็นแบบวัดการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเอง มีข้อค าถามทั้งสิ้น 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามทางบวก 6 ข้อ และข้อ
ค าถามทางลบ 6 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ 
 2. โปรแกรมการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ที่คณะผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการพัฒนารายองค์ประกอบ
ของการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Core Self Evaluation) ทั้ง 4 ด้าน ได้ออกแบบกิจกรรม 5 กิจกรรม 
ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง 

กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ ระยะเวลา 
1 วาดรูปเฮฮา เตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมถัดไป 10 นาที 
2 ก า ร จั ด ก า ร

อารมณ์ 
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย วิธีการใช้เครื่องมือมาตรวัด
อารมณ์ (Mood Meter) และ การจัดการอารมณ์ในขณะนั้น (The 
Meta-Moment) 
2. เพี่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของการรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง ณ 
ขณะนั้น 
3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือมาตรวัดอารมณ์ (Mood Meter) และการ
จัดการอารมณ์ในขณะนั้น (The Meta-Moment) 

20 นาที 

3 Feedback 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้ผลสะท้อนกลับเชิงบวกผ่าน
กิจกรรม “Feedback” 
2. เพื่อฝึกทักษะการสะท้อนกลับเชิงบวกผ่านกิจกรรม “Feedback” 

30 นาที 

4 พั บ ใ ห้ ดี      
พับให้เร็ว พับ
ให้ไว 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท ากิจกรรมกลุ่มที่เป็นรูปธรรม และมีความ
ท้าทาย โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีที่ชัดเจน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วางแผนการท างาน และมีการคาดคะเนถึง
อนาคต 

60 นาที 

5 Your 
Journey 

1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายจากการวิเคราะห์ตนเอง
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการรับฟังผลสะท้อนจากบุคคลอื่น 
2. เพื่อฝึกทักษะการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ตนเอง 

60 นาที 

 ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการทดลอง ระยะด าเนินการ 
และระยะหลังการทดลอง ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ระยะเตรียมการทดลอง 



420 

 
 

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแก่นแท้ของตนเอง 
เพ่ือสังเคราะห์ความหมาย องค์ประกอบ และวิธีในการพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Core Self 
Evaluation) และ โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Self-development assessment 
program) 

  1.2 น าแบบวัด และโปรแกรมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจ านวน 3 กลุ่ม ท าการ
ตรวจสอบ 

1.3 จัดท าใบประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Self-
development assessment program) และติดต่อขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาที่
นักศึกษาปริญญาตรีเรียน เพ่ือหาอาสาสมัคร (Volunteer) เข้าร่วมการวิจัย 

2. ระยะด าเนินการทดลอง 
 2.1 คัดเลือกกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 60 คน  โดยให้อาสาสมัคร (Volunteer) เลือกเข้ามาเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่ม
ควบคุม เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ไม่ได้เข้าร่วมการทดลอง จ านวน 30 คน 

2.2 ด าเนินการทดลอง 
   2.2.1 กลุ่มทดลอง ให้ท าแบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Pretest) 
จากนั้นจึงให้โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง จ านวน 5 กิจกรรม 

    2.2.2 กลุ่มควบคุม ให้ท าแบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Pretest) 
หลังจากนั้นไม่ให้โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง 

3. ระยะหลังการทดลอง 
  3.1 น าแบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเองให้นักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ท า เพ่ือวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเองหลังการทดลอง (Posttest) แล้วน าข้อมูลไปตรวจสอบคุณภาพ
แบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเอง คัดข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ข้อมูลจากแบบวัดการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (Pretest) จ านวน 30 
คน 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Self-
development assessment program) ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะผู้วิจัยจึงแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ช่วง
ก่อนกับหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 

 1.1 การประเมินแก่นแท้ของตนเองรายฉบับของกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองหลัง
ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ระยะหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน
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แก่นแท้ของตนเอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 
  1.2 การประเมินแก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบ หลังการทดลอง (Posttest) สูงกว่าก่อน
การทดลอง (Pretest) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 1 ด้าน คือ ด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ 
(Neuroticism) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบ หลังการทดลอง 
(Posttest) แตกต่างจากก่อนการทดลอง (Pretest) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3 ด้าน คือ 
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และ
ด้านความเชื่ออ านาจควบคุมตนเอง (Locus of Control) 

ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ช่วง
ก่อนกับหลังไม่ได้รับโปรแกรมของกลุ่มควบคุม 

 2.1 การประเมินแก่นแท้ของตนเองรายฉบับของกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มควบคุมหลัง
ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Self-development assessment program) 
ระยะหลังการทดลอง (Posttest) มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง แตกต่าง จากค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองก่อนการทดลอง (Pretest) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 

ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของ
กลุม่ทดลองกับกลุ่มควบคุม 
 3.1 การประเมินแก่นแท้ของตนเองรายฉบับระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อน  ได้รับ และ
ไม่ได้รับโปรแกรม พบว่าก่อนได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้
ของตนเอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 3.2 การประเมินแก่นแท้ของตนเองรายฉบับระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังได้รับ และ
ไม่ได้รับโปรแกรม พบว่าหลังได้รับและไม่ได้รับโปรแกรม (Posttest) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 
 3.3 การประเมินแก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลัง 
ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรม พบว่าหลังได้รับและไม่ได้รับโปรแกรม (Posttest) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบ สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเองรายองค์ประกอบของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3  ด้าน คือ ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ด้านความเชื่ออ านาจควบคุมตนเอง (Locus of Control) และ
ด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 1 ด้าน คือ 
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง  (Self-

development assessment program) ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นผลมาจากโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้
ของตนเองรายองค์ประกอบ พบว่าด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) มีค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของ
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมที่ให้
โอกาสแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มและเปิดโอกาสให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิด
การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน มีการให้คาดหวังถึงวันข้างหน้า หรือตั้งเป้าหมายเพ่ือสร้างความภูมิใจใน
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา (2556) นอกจากนั้นยังมีการให้ผลสะท้อนกลับเชิง
บวก (Positive feedback activities)  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ลอเรนซ์ (Lawrence.  1988 อ้างถึง
ใน วงศ์สิริ แจ่มฟ้า.  2543: 19) ผ่านการใช้วิธีการ “I like I wish” ของ ซาทู (Satu.  2015) 
 2. ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบ พบว่าด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)  
มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่น
แท้ของตนเองของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นผลจากการพัฒนาด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experience) การเห็นตัวอย่างพฤติกรรมของผู้อ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับตนเองที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวตามทฤษฎีของ แบนดูรา (Bandura.  1997 
อ้างถึงใน มนาปี คงรักช้าง.  2554) และมีการให้ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 
บันทึกผลสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากการท ากิจกรรม เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ความสามารถของตนเองตามทฤษฎีของ 
ชุ้งค ์และสวอตซ์ (Schunk; & Swartz.  1993 อ้างถึงใน Scott, Jill E.  1996) 

3. ด้านอ านาจควบคุมตนเอง (Locus of Control) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน
แก่นแท้ของตนเองรายองค์ประกอบ พบว่าด้านอ านาจควบคุมตนเอง (Locus of Control) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเองของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นผลจากโปรแกรมที่ส่งเสริมให้มีการ
ตระหนักรู้ถึงเหตุและผลของการกระท า และให้การเสริมแรง โดยอธิบายเหตุผลของการได้รับรางวัลหรือ
ลงโทษ ให้รู้ว่าเหตุใดจึงได้รับรางวัลหรือลงโทษ ให้รู้ถึงผลดีหรือผลเสียของการกระท านั้น และให้รู้ถึง
ปริมาณการได้รับรางวัลหรือลงโทษนั้นตามทฤษฎีของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน.  2541 อ้างถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2549) มีการกระตุ้นให้บุคคลพบกับสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถ และตั้งมาตรฐานความส าเร็จให้พอเหมาะ ตามทฤษฎีของ สุวิมล จอดพิมาย (2537) ที่ได้
กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กได้พบกับสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และการตั้งมาตรฐาน
ความส าเร็จให้พอเหมาะ ตลอดจนการเสริมแรงให้เด็กมีความพยายามมากขึ้นจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้
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เด็กตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าของเขากับผลการกระท าท าให้เด็กมีความเชื่อในอ านาจ
ภายในตนมากข้ึน 

4. ด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่น
แท้ของตนเองรายองค์ประกอบ พบว่าด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
การประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มทดลอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง
ของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คณะผู้วิจัยได้มีการใช้เครื่องมือ 2 ตัว คือ 1) 
มาตรวัดอารมณ์ (Mood Meter) ซึ่งช่วยให้ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง ณ ขณะนั้น และ 2) การ
จัดการอารมณ์ในขณะนั้น (The Meta-Moment) ซึ่งเน้นพัฒนาด้านการจัดการอารมณ์ โดยให้การ
ส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย และอารมณ์ มีการระบุสาเหตุของอารมณ์และผลกระทบที่เกิดจาก
จากอารมณ์ตามวิธีการพัฒนา “รูเลอร์ (RULER)" เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ เนธานสัน 
(Nathanson et al.  2016) ได้ศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฎี
และแนวคิดของ อากีเลรา และเมสสิค (Aguilera; & Messick.  1974: 63-64 อ้างถึงใน ธิดา ฐิติพานิช
ยางกูร.  2550) ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู้ต่อเหตุการณ์ส่งเสริมให้บุคคลรับรู้ปัญหาให้ตรงจุด และตามความ
เป็นจริง หากรับรู้ผิดพลาดจะท าให้ไม่เกิดการแก้ปัญหา 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติจะสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย แต่เมื่อเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองภายในกลุ่มทดลอง พบว่ามีเพียงด้านความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ (Neuroticism) เท่านั้นที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองสูงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติสูงที่สุดคือ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ตามด้วยด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ 
(Neuroticism)  ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) และด้านความเชื่ออ านาจควบคุม
ตนเอง (Locus of Control) ตามล าดับ แต่ถึงอย่างไรเมื่อเพ่ิมเพียงด้านใดด้านหนึ่งของการประเมินแก่น
แท้ของตนเองจะส่งผลให้ด้านอ่ืนเพ่ิมขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมร หวังพีระวงศ์ (2553) ที่
พบว่าตัวแปรทั้ง 4 ด้านของการประเมินแก่นแท้ของตนเอง สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และยังสอดคล้องกับจัดท์ และคณะ (Judge et al.  2002 อ้างถึงใน Judge et al.  2003) ที่ได้ท า
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละด้านของการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเองซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบมีค่าเท่ากับ 0.60 
 
สรุป 
 การศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี  มี
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
       1. นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเองก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นกลุ่มควบคุมหลังไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเอง แตกต่าง จากค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้
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ของตนเองก่อนไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

3. ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่ม
ทดลอง หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองกับกลุ่มควบคุมหลังไม่ได้รับโปรแกรม
พัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่ม
ทดลอง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินแก่นแท้ของตนเองของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Self-development assessment 
program) มุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง (Core Self  Evaluation) มี
รูปแบบกิจกรรมที่เน้นในการเข้าใจตนเองในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นสิ่งที่วัยรุ่น
จะต้องพบเจอ เพื่อให้เกิดการรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง เกิดความม่ันใจในตนเอง มีการวางแผนอนาคต 
ซึ่งจะท าให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง มีการเข้าใจในตนเองมากขึ้น และสามารถใช้ศักยภาพในการพัฒนา
สังคมในมิติต่าง ๆ ได ้

2. การวิจัยนี้จ ากัดขอบเขตเฉพาะประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืน 

3. โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลก่อนและหลัง
การให้โปรแกรมทันที และไม่มีการติดตามผลหลังจบโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ในตนเอง ซึ่งท า
ใหไ้ม่สามารถทราบถึงความคงทนของโปรแกรม จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าผลของโปรแกรมนี้มีความคงทน
มากน้อยเพียงใด 

4. จากการวิเคราะห์ผลกลุ่มทดลอง พบว่าโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง พัฒนา
องค์ประกอบด้านความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) ได้มากที่สุด และจากการวิเคราะห์ผลระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง พัฒนาองค์ประกอบ
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ได้มากที่สุด  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. โปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเอง  (Self-development assessment 

program) มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างรวบรัด จึงควรขยายระยะเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมให้มากขึ้น หรือเพ่ิมจ านวนวันในการจัดกิจกรรมไม่ให้ตารางกิจกรรมแน่นมากจนเกินไป เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองทั้ง 4 ด้าน และอาจมีการเพ่ิมจ านวน
กิจกรรมให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนารายองค์ประกอบ 

2. เนื่องด้วยระยะเวลาที่จ ากัดท าให้การวิจัยครั้งนี้ต้องเก็บผลทันทีหลังการให้โปรแกรมพัฒนาการ
ประเมินแก่นแท้ของตนเอง จึงควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บผลหลังได้รับโปรแกรม (Posttest) และมีการ
ติดตามผลหลังจบโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองเพ่ือทดสอบความคงทนของโปรแกรม 
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3. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 2 
เท่านั้น จึงควรศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่นแท้ของตนเองในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อ่ืนด้วย เช่น ในชั้นปี สาขาวิชา หรือคณะที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ทราบว่าโปรแกรมพัฒนาการประเมินแก่น
แท้ของตนเองสามารถน าไปพัฒนากลุ่มตัวอย่างอ่ืนได้หรือไม่ 

4. เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินแก่นแท้ต่ า จึงควรมีการท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มท าการวิจัย และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มต่ ามาพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลที่มีคุณภาพต่อการวิจัย  
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ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดในการเรียน 
วิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

The Effect of Group Counseling based on the Client-Centered Counseling Theory for 
Relieving Stress in Studying Statistics Course of  

the third Year Psychology Students at a University 
พชรภร ประจงจัด1 และ วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

สาขาจิตวิทยา 2) เปรียบเทียบความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา ก่อนและ
หลังการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 3) เปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาจิตวิทยา กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา
จิตวิทยา จ านวน 75 คน และให้ท าแบบวัดความเครียด มีนักศึกษาที่มีคะแนนความเครียดในระดับสูง จ านวน 
16 คน จากนั้นสอบถามความสมัครใจ และท าการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 8 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 8 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือแบบวัดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติกับโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติใช้ Independent–Sample t–test และ Paired–
Sample t–test 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) นักศึกษามีระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 2) นักศึกษามีความเครียดในการเรียนวิชาสถิติต่ ากว่าหลังจากได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษาที่ได้เขา้ร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมี
ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติต่ ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ  การค าปรึกษากลุ่ม, การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง, ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ 
 

Abstract 
The aim of the research were to 1) study the stress level in studying statistic course of 

the third year psychology students. 2) compare the stress in the studying statistic course of 
the third year psychology students before and after Group Counseling in the experimental 
group. 3) compare the stress in the studying statistic course of the third year psychology 
students between the experimental group and control group. Seventy five of the third year 
psychology students asked to do the stress questionnaire. According to the questionnaire’s 
analysis, sixteen students achieved high scores. Then sixteen students were asked for their 
volunteer to participate in the research. After that, they were divided into two groups using 
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simple random sampling. These two groups, namely an experimental group and a control 
group, consisted of 8 member each. The experimental group participated in the group 
counseling for 8 sessions. Each session lasted for 50 minutes. The instruments used in this 
research were: the group counseling based on the Client-Centered Counseling Theory for 
Relieving Stress and stress questionnaire. Mean, standard deviation, Independent-Sample t-
test and Paired-Sample t-test were utilized for analyzing data.  

The research results showed that 1) The students has the high stress level in studying 
statistic class, which had the mean in 3.63. 2) The student has the stress score after the 
group counseling program lower than before with statistically significant at .05. 3) The 
students who received the Group Counseling program has the stress score lower than the 
control group with significantly in statistic .05. 
 

Keywords  group counseling, the client-centered counseling, stress in studying  
  statistics course 
 

บทน า 

 ปัจจุบันความเครียดไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในผู้ ใหญ่เท่านั้น วัยรุ่นก็เป็นอีกวัยหนึ่งต้องประสบ
ความเครียดเช่นกัน วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วบางคนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อความเครียดในวัยรุ่นเช่น ปัญหาจาก
ทางครอบครัวของวัยรุ่นความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัว ปัญหาเรื่องผิดความหวัง 
ความคาดหวังของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของวัยรุ่น ระบบการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบอย่าง
รนุแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง มีการยกย่องเด็กเก่งเพียงแค่ไม่กี่คนท าให้เด็กเกิด
ภาวะกดดันในการเรียนบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กที่เปลี่ยนไป ด้วยสภาพห้องเรียนที่ต้องรองรับ
เด็กจ านวนมากขึ้น ท าให้การดูแลอย่างใกล้ชิดน้อยลงไปด้วย จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้เกิดความขัดแย้งกับ
ตัววัยรุ่นและเป็นปัญหาความเครียดที่ส่งผลต่อจิตใจของวัยรุ่น (นิพันธ์ บุญเพ่ิม, 2553) 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงที่นักศึกษาต้องมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิด โดยเฉพาะการ
คิดในเชิงนามธรรม รวมทั้งนักศึกษาต้องปรับตัวให้พร้อมกับวิชาเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ภาระความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ที่สูงขึ้นซึ่งมีผลต่อภาวะเครียดของนักศึกษา การเรียนในรายวิชาที่ตนเองไม่ถนัดก็เป็นอีก
หนึ่งสาเหตุที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาไม่มีความถนัดความสนใจ ความสนใจต่อวิชาเรียน
ก็จะลดน้อยลงไปความพยามยามที่จะเข้าใจวิชาเรียนก็เป็นเรื่องที่ยาก (สุวรรณา สี่สมประสงค์, 2552) สถิติถือ
เป็นรายวิชาพ้ืนฐานบังคับของหลักสูตรหลายๆ หลักสูตร เป็นศาสตร์ที่เกื้อหนุนหรือต่อยอดการท าโครงการ 
หรือการท าวิจัย รวมทั้งอาจได้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย การเรียนการสอนรายวิชาสถิติ
จะประกอบด้วยการให้หลักการ การอธิบายถึงที่มาของนิยาม หรือสูตร การน าเสนอตัวอย่างประกอบการ
ค านวณ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนวิธี รวมทั้งเนื้อหาวิชาค่อนข้าง
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ที่จะเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้นักศึกษามีสภาวะความพร้อมในการเรียนในรายวิชาที่
แตกต่างกัน รวมทั้งบางครั้งเกิดจากความเชื่อ หรือความรู้สึกของบุคคลนั้น ๆ ที่มีต่อรายวิชาสถิติ ดังการศึกษา
ของอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561) ที่พบว่า หากผู้เรียนมีความรู้สึกต่อรายวิชาสถิติที่ดีย่อมส่งผลให้มีความใฝ่รู้ใฝ่  เรียน
ต่อรายวิชานั้น ๆ และในทางกลับกันหากผู้เรียนรู้สึกกดดันย่อมส่งผลให้เกิดความเครียด ความกดดันต่อการ
เรียนรายวิชาสถิติได้ท าให้รู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยาก จึงไม่สนใจและตั้งใจเรียนอีกต่อไป นักศึกษาที่มีความเครียด
หรือเกิดความเครียดสะสมอาจส่งผลต่อปัญหาทางสุขภาพจิต ดังนั้นการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดี 
เพ่ือเอาชนะอุปสรรคความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และท าให้ชีวิตเป็นสุขกับช่วงเวลาชีวิตในการเรียนวิชาสถิติ
และการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 
 แนวคิดโรเจอร์สเชื่อว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีมีแรงจูงใจในด้านบวก เป็นผู้ที่มีเหตุผล (Rational) เป็นผู้ที่
สามารถได้รับการขัดเกลา (Socialized) สามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ ถ้ามีอิสระเพียงพอถ้ามี
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ (Full Potential) และพัฒนาไปสู่
ทิศทางท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล อันจะน าไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง (Self-
Actualization)  (วัชรี ทรัพย์มี, 2556) ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพเป็นทฤษฎีการบ าบัดของ คาร์ล อาร์ โร
เจอร์ ตามแนวคิดนี้ โรเจอร์มุ่งเน้นความโน้มเอียงของมนุษย์ต่อการเติบโตทางกาย วุฒิภาวะ และความ
ต้องการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างใกล้ชิด และความโน้มเอียงของเขาที่จะจัดตนเองเข้าใน
สภาพแวดล้อม เพ่ือจะไปสู่ความเป็นอิสระของตนเอง จากการควบคุมภายนอกต่าง  ๆ ผู้ให้การปรึกษาต้องไม่
แสดงความคิดเห็นของตัวเอง เพราะผู้รับบริการเข้าใจเองได้ เข้าใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ให้ความส าคัญ
กับผู้รับการบ าบัดมากกว่าช่วงการบ าบัดแบบไม่น าทางโรเจอร์ได้ให้ความส าคัญกับแนวโน้มที่จะรู้จักตนเอง 
อย่างถ่องแท้ (Actualizing tendency) ว่าเป็นแรงจูงใจเบื้องต้น ที่จะท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของ
ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างปี 1950 ในช่วงนี้ โรเจอร์ได้เปลี่ยนชื่อการบ าบัดของเขาใหม่เป็น 
Client-centered Therapy ประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคล (Phenomenology Field) การยอมรับจาก
ผู้อ่ืน (Positive Regard from others) เป็นการช่วยให้เข้าใจผู้รับการปรึกษามากขึ้น และผู้รับบริการเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น และกระตุ้นผู้รับการปรึกษาให้ระบายความในใจออกมาแบ่งออกเป็นค าถามปลายเปิด เปิด
ช่องทางให้ผู้รับการปรึกษามีอิสระที่จะพูดอย่างที่เขาต้องการ เป็นการช่วยผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเองได้ และ 
ค าถามปลายปิดเป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบสั้น ๆ ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2551) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพ่ือลด
ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยการให้
ค าปรึกษาตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง แต่ยังมีงานวิจัยที่น้อยมากที่ใช้วิธีใน
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้รับค าปรึกษาให้
เกิดความสบายใจและอบอุ่นใจได้เสมอและความเชื่อว่าความทุกข์ของมนุษย์ย่อมมีหนทางแก้ไขได้เสมอ และ
ช่วยให้ผู้รับบริการใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่นั้นปรับเปลี่ยนความเครียดการรับมือและจัดกา รกับ
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ความเครียดไปสู่การเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้การลด
ความความเครียดในการเรียนวิชาสถิติให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา ก่อนและ
หลังการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  
 3. เปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่  3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ านวน    
75 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีคะแนนแบบวัดความเครียดสูงตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ที่สูงกว่า 75 ที่ระดับคะแนน 76 ขึ้นไป มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยสอบถามความสมัครใจเข้าร่วม
การทดลอง และสุ่มอย่างง่ายมา 16 คน ท าการสุ่มเข้ากลุ่ม (Random assignment) โดยจับฉลากเพ่ือ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป และแบบวัด
ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ  
  แบบวัดความเครียดในวิชาสถิติผู้วิจัยได้น าแบบวัดของกรมสุขภาพจิต (SPST – 20) มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา จากนั้นน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ อาจารย์
ไพศาล แย้มวงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง ตรวจสอบความสอดคล้องในเรื่องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษา แล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย แล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอน
ในวิชาสถิติ ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ เชื่อมั่นตามวิธี
ของ   ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบ
วัดได้ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือได้เท่ากับ .901 
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  2. โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคลลเป็นศูนย์กลางเพ่ือลดความในการเรียนวิชาสถิติ  
ซึ่งพัฒนามาจากแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered theory) โดยแผนการจัดโปรแกรม
การให้ค าปรึกษาการรตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ศิริวรรณ 
ก าแพงพันธ์ อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ และอาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
คร้ังท่ี เร่ือง เทคนิคที่ใช้ 

1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพท าข้อตกลงและ
ความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการเข้าร่วมกลุ่มในครั้ง
นี ้

การสร้างสัมพันธภาพ การเงียบ การฟังอย่างใส่ใจ การ
สะท้อนความรู้สึก การตั้งค าถาม การท าให้กระจ่าง การสรุป
ความ และการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข  

2 การเข้าใจตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ การเงียบการฟังอย่างใส่ใจ การสะท้อน
ความรู้สึก การตั้งค าถาม การท าให้กระจ่าง การสรุปความ 
และการยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 

3 การตระหนักถึ งคุณค่ า ในตนเองและส ารวจ
ความเครียดของตนเอง 

การสร้างสัมพันธภาพ การตั้งค าถาม การเงียบ การฟังอย่าง
ใส่ใจ การสะท้อนความรู้สึก การแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง การ
ยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การท าให้กระจ่าง การสรุปความ 

4 การส ารวจความรู้สึกและความเครียดในการเรียน
วิชาสถิติ  

การสร้างสัมพันธภาพ การตั้งค าถาม การเงียบ การฟังอย่าง
ใส่ใจ การสะท้อนความรู้สึก การแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง การ
ยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การท าให้กระจ่าง การสรุปความ 
และการให้ก าลังใจ 

5 การส ารวจความสามารถของตนเองในการเรียนวิชา
สถิติ 

การสร้างสัมพันธภาพ การตั้งค าถาม การเงียบ การฟังอย่าง
ใส่ใจ การสะท้อนความรู้สึก การแสดงความรู้สึกท่ีแท้จริง การ
ยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข การท าให้กระจ่าง การสรุปความ 

6 แนวทางการเสริมสร้างก าลังใจ และการรับมือกับ
ความเครียด 

การสร้างสัมพันธภาพ การตั้งค าถาม การเงียบและฟัง การ
สะท้อนความรู้สึก การสรุปความ การยอมรับอย่างไม่มี
เง่ือนไข การท าให้กระจ่าง การเห็นอกเห็นใจ และการให้
ก าลังใจ 

7 ส า ร วจ คว ามรู้ สึ ก แล ะของต น เ อ ง เ กี่ ย วกั บ
ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ และทราบถึง
ความรู้สึกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

การสร้างสัมพันธภาพ การตั้งค าถาม การเงียบและฟัง การ
สะท้อนความรู้สึก การสรุปความ การยอมรับอย่างไมม่ี
เงื่อนไข การท าให้กระจา่ง การเหน็อกเห็นใจ และการให้
ก าลังใจ 

8 ยุติการให้ค าปรึกษา และปัจฉิมนิเทศ การสร้างสัมพันธภาพ การตั้งค าถาม การเงียบและฟัง           
การสะท้อนความรู้สึก การสรุปความ การยอมรับอย่างไม่มี
เงื่อนไข การท าให้กระจ่าง และการให้ก าลังใจ 
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การด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง โดย
การด าเนินการวิจัยแบบ Randomized Control-Group Pretest Posttest Design พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 
(2538) มีแบบแผนทดลองดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการกึ่งทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 

กลุ่ม ทดสอบก่อน การทดลอง ทดสอบหลัง 
RE 
RC 

T1 
T1 

X 
~X 

T2 
T2 

 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
 RE แทน กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 
 RC แทน กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม 
 R แทน การสุ่ม 
 T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 X แทน การเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 ~X แทน การไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม  
 1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดความเครียด
ในการเรียนวิชาสถิติ แล้วเรียงล าดับคะแนนความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ และคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่มี
คะแนนความเครียดในการเรียนวิชาสถิติสูงตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่สูงกว่า 75 ที่ระดับคะแนน 76 ขึ้นไป มาเป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยการสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง และสุ่มอย่างง่าย 16 คน ท าการสุ่มเข้ากลุ่ม 
(Random assignment) โดยจับฉลากเพ่ือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน 
และน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติในครั้งนี้เป็นคะแนนในระยะ
ก่อนการท าทดลอง (Pre – test) 
 2. ระยะทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มกลุ่มแบบยึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง เข้าร่วมในการทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในระยะทดลองผู้วิจัยจะท าการบันทึกเทป
จากการปรึกษากลุ่มทุกครั้ง ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้ควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ รวมถึง
การเข้าเรียนวิชาสถิติ 
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 3. ระยะหลังทดลอง เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้วัดระยะก่อน
ทดลอง เพ่ือเป็นคะแนนระยะหลังทดลอง (Post – test) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เปรียบเทียบผลต่างของความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาก่อนและหลังการเข้าร่วมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยใช้ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent samples) 
 2. เปรียบเทียบผลต่างของความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มและนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม โดยใช้สูตร t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for 
Independent samples) 
 

ผลการวิจัย 
 1.  วิเคราะห์ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา โดยค านวณค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าโดยภาพรวม ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
 2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่  
3 สาขาจิตวิทยากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง 
 
ตางรางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา
 จิตวิทยากลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมทดลอง (n =8) 

ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ x  S.D. t Sig. 
ก่อนการเข้าร่วมทดลอง 4.50 .22 17.90* .000 
หลังการเข้าร่วมทดลอง 2.01 .27 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มต่ ากว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 
 

 3. ผลการเปรียบเทียบความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาจิตวิทยา กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาจิตวิทยา กลุ่มทดลองและ
 กลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 

ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ x  S.D. t Sig. 

ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม  
-9.78* 

 
.000 หลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 2.01 4.38 .27 .32 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที ่3 พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรมแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดในกาเรียนวิชาสถิติ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเครียด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่2 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนี่ง 
อยู่ในระดับมาก 
 2.  ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มต่ ากว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 3.  นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มมีความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ ต่ ากว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติในระดับมาก เป็นผลมาจากการที่นักศึกษาชั้นปี
ที ่3 สาขาจิตวิทยาอาจได้รับข้อมูลจากรุ่นพี่ หรือจากเนื้อหารายวิชาที่ท าให้รู้สึกว่าวิชาสถิติเป็นวิชาที่ยาก เกิด
กลัวที่จะสอบไม่ผ่านในวิชาสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2561)  ที่พบว่า ความรู้สึกที่ว่า
เนื้อหาวิชาสถิติมีความยากท าให้เรียนไม่เข้าใจจะส่งผลต่อความรู้สึกกังวลต่อสามารถของนักศึกษา ความยาก
ง่ายของวิชาสถิติเป็นระดับพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งความรู้สึกต่อรายวิชาในสภาวะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้อง
เผชิญ ซึ่งอาจจะได้รับสารต่อ ๆ กันว่าเป็นรายวิชาที่ยากจนทาให้เกิดความรู้สึกล่วงหน้าทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยเรียน 
หรืออาจจะท าความเข้าใจได้ยากต่อการเรียนรายวิชาสถิติที่ผ่านมาจึงท าให้รู้สึกว่ายาก  
 2.  ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มต่ ากว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ.05 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ กระบวนการ



435 

 
 

ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษาได้อยู่ในบรรยากาศที่
มีความจริงใจ การให้ก าลังใจของสมาชิกด้วยกันเองให้สามารถจัดการความเคียด การมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาของผู้อื่น ท าให้ตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การร่วมกลุ่มกับผู้
ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน ท าให้ไม่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว หรือแปลกไปจากผู้อ่ืน ท าให้ความความรู้สึก
ปลอดภัย ภายในกลุ่ม การได้ทราบวิธีแก้ปัญหาของผู้อ่ืน ท าให้สามารถน ามาปรับใช้กับตนเองได้ (ภัทราวรรณ 
มณีสาคร. 2540) ดังเช่นงานวิจัยของกัญญ์ณณัฏฐ์ นันตะวงษ์ และมัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ (2555) ได้ศึกษาผล
ของการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการพัฒนาทักษะการจัดการจัดการกับ
อารมณ์ของนักเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง หลังการทดลองมีคะแนนทักษะการจัดการกับอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา บัวเลิศ (2536) ที่ศึกษาผลของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวรอเจอร์ต่อการลดความเครียดในญาติผู้ป่วย ผลการศึกษา พบว่า ญาติผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลองภายหลังเข้าร่วมกลุ่มมีคะแนนจากแบบส ารวจความเครียดต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับที่ระดับ .05 และญาติผู้ป่วยกลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมกลุ่มมีคะแนนจากแบบส ารวจความเครียด
ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมในการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลการการค าปรึกษาแบบกลุ่มในครั้งนี้ปรากฎผลคะแนนความ
วิตกกังวลหลังการให้ค าปรึกษาต่ ากว่าก่อนให้ค าปรึกษา เนื่องจากการเลือกสมาชิกในกลุ่มที่เรียนวิชาสถิติ
เหมือนกัน อยู่ในสภาพแวดล้อมคล้ายกัน เกิดภาวะความเครียดจากการเรียนคล้ายกัน ซึ่งการเลือกสมาชิกใน
กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันดังกล่าว ท าให้สมาชิกที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มในครั้งนี้รู้สึกถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่ออยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันกับตนเอง จึงท าให้สมาชิกในกลุ่มมีแรงจูงใจและความ
สนใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้ค าปรึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สมาชิกกลุ่มโดยความสมัครใจ ท า
ให้ได้รับความร่วมมืออย่างมากในระหว่างกระบวนการให้ค าปรึกษา 
 3. เปรียบเทียบระดับความเครียดในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาจิตวิทยา หลังร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพ่ือลด
ความเครียดในการเรียนวิชาสถิติกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มทั้ง 8 ครั้งจะท าให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึงประเด็นสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 8 ครั้งในแต่ละครั้งก็จะมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมการทดลองได้เข้าใจตนเอง ตระหนักถึงการจัดการความเครียดในการเรียนวิชาสถิติ 
ได้ทบทวนความรู้สึก ได้แบ่งปันความรู้สึกของตัวเอง มีก าลังใจที่จะดูแลตนเอง และภาคภูมิใจที่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ของตนได้ รวมทั้งได้รับแนวทางในการจัดการความเครียดที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิกคนอ่ืน แล้วน าแนวทางนั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง จึงสามารถลดความเครียดได้ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งต่างจากกลุ่มทดลองที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการให้ค าปรึกษาจึงไม่ได้การสนับสนุนและส่งเสริมใน
แนวทางท่ีเหมาะสมให้สามารถจัดการความเครียดที่เกิดจากการเรียนวิชาสถิติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
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การศึกษาของภัทรา สาริชีวิน (2544) ที่พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มที่ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมี
ความเครียดที่มีต่อการด าเนินชีวิตลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ในการท าวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมลดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
นั้นสามารถลดความเครียดในการเรียนวิชาสถิติได้จริง ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้
เหมาะสมต่อไป แต่ผู้ที่จะน าไปใช้ควรศึกษาการกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่ม และทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
กลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมาเป็นอย่างดี และควรมีประสบการณ์การให้ค าปรึกษากลุ่ม หรือการเรียน
เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษากลุ่มมาก่อน 

 2. ผู้ด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ควรมีเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข ยอมรับในความแตกต่าง ในตัวตนของผู้รับการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาที่ดีต้องให้ความสนใจ 
เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก จนสามารถตอบค าถามได้ว่าอะไรก าลังจะเกิดขึ้นกับผู้รับการปรึกษา หรือต่อชีวิตของ
เขา ซึ่งความจริงใจที่พร้อมที่รับฟังของผู้น ากลุ่มจะส่งผลกระทบต่อการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็น
ศูนย์กลางเพราะสมาชิกจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เรากระท าออกไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเตรียมการวางแผนในการท าวิจัยมาตั้งแต่เนิ่น ๆ เพ่ือที่จะได้มีเวลาในการจัดเตรียมสถานที่ 
วัน เวลา ที่จะท าการให้ค าปรึกษากลุ่ม และวางแผนส ารองหากเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเวลาที่ว่างไม่ตรงกัน 
จะได้มีเวลามากพอ ไม่ต้องรวบรัดการให้ค าปรึกษากลุ่ม และเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ 
 2. ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ 2 หรือ 4 สัปดาห์ ภายหลังจากการทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
ลดความเครียดในการเรียนวิชาสถิต ิ
 3. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษากลุ่มในแต่ละครั้งมาให้ดีเพ่ือที่จะไม่ให้เกิดการลืม
ขั้นตอนในแผนที่เตรียมไว้ เช่น การฝึกหายใจเพ่ือลดความตื่นเต้น การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และการ
อ่านทบทวนแผนโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นต้น 
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การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพื่อ 
พัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียน 

The Development of Gestalt Group Play Therapy Program for  
Developing Social Skills in Elementary School Students 

พิมพิกา ตันสุวรรณ1และ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม 3 ด้าน คือ ด้านการควบคุมตนเอง ด้าน
การยืนหยัดในตนเอง และด้านการให้ความร่วมมือ โดยพัฒนาโปรแกรมภายใต้ทฤษฎีการเล่นบ าบัด และ
ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเกสตัลท์ หลังผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมกลุ่มขึ้นมา ผู้วิจัยได้น าโปรแกรมให้
ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการกลุ่มการเล่นบ าบัด ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม หลังจากนั้นผู้วิจัยน า
โปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) พบว่าโปรแกรมกลุ่มที่
พัฒนาขึ้นเด็กสามารถท ากิจกรรมได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนด เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง 
อารมณ์ ความรู้สึก การแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อตนเองและสภาพแวดล้อมอันเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการเพ่ิมทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียน ซึ่งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าโปรแกรมในการ
พัฒนาทักษะทางสังคมที่พัฒนาขึ้นจะสามารถน าไปใช้ในเด็กวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ ทักษะทางสังคม การเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop a gestalt group play therapy 
program for developing children social skills. Social skills consisted of three major areas 
which were self-control, assertiveness, and cooperation. The researcher developed group 
program based on play therapy theory and gestalt therapy. The program was developed 
by the researcher and then reviewed by an expert in group play therapy. The researcher 
adjusted the program according to the expert cementations before trying out the 
program with children. It resulted as the program was suitable to use with children. They 
were able to participate in all activity as planned. They were able to develop an 
awareness in their emotions and feelings. The also able to have appropriate response to 
their environment which important for social skills development. This reflected the 
possibilities to use this program in enhancing children social skills.  
 

Keywords   Social Skill, Gestalt Group Play Therapy 
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บทน า 
ปัจจุบันมีรายงานจากกรมสุขภาพจิตถึงปัญหาเด็กถูกรังแกและปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนของ

ไทยติดอันดับ 2 ของโลก และยังพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจ านวนมากถึง 6 แสนคน หรือร้อยละ 40 ของ
สถานศึกษาในไทยก าลังเผชิญกับการถูกรังแก ล้อเลียน กลั่นแกล้ง จากเพ่ือนนักเรียนด้วยกันส่งผลให้
นักเรียนเกิดความเครียด วิตกกังวล และไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้น นโยบายของกรมสุขภาพจิตประจ าปี 
2560-2561 จึงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการเพ่ือป้องกันและช่วยเหลือการถูกรังแกและปัญหาความรุนแรง
ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 6 -13 ปี ซึ่งเป็นวัยของการพัฒนา
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืนและการอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาโครงการเหล่านี้เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะในการด าเนินชีวิตและทักษะทางสังคมของเด็กเพ่ือก้าวสู่วัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ (กรมสุขภาพจิต , 
2561) 

ดังนั้นการพัฒนาทักษะทางสังคมจึงเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับเด็กสอดคล้องกับ Schaefer 
(2011) ที่อธิบายไว้ว่าการพัฒนาทักษะทางสังคมที่เหมาะสมในเด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญของสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างผู้อ่ืนในอนาคต ซึ่งการมีทักษะทางสังคมที่ดีสามารถมองเห็นได้จากความสามารถในการแสดง
พฤติกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่บุคคลที่ได้เผชิญ รวมทั้งความสามารถในการยับยั้ง
ควบคุมพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เหมาะสมก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงทักษะทางสังคมของเด็กได้ ดังนั้น
ทักษะทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อบุคคลเพราะบุคคลไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตามล าพัง
ต้องมีเพ่ือนมีกลุ่มสังคมที่จะต้องด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันตั้งแต่สังคมในโรงเรียน การท างานจนถึงสังคมชุมชน
ประเทศและโลกซึ่งทุกสังคมต้องอาศัยทักษะทางสังคมในการสร้างสัมพันธภาพและติดต่อสัมพันธ์กัน 
(สุขุมาล เกษมสุข, 2535) 

โดยแนวทางหนึ่งที่นักจิตวิทยาใช้ในการพัฒนาทักษะทางสังคมคือการเล่นบ าบัด Sik (2003) ได้
ศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบัดต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมในวัยเด็กตอนกลางที่มี
พฤติกรรมขี้อายในกระบวนการการเล่นบ าบัดจะส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมของการสร้างสัมพันธภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่เด็กสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองได้อย่างอิสระ และเป็นธรรมชาติ 
รวมถึงส่งเสริมทักษะทางสังคม โดยสมาชิกในกลุ่มมีผลซึ่งกันและกันเพ่ือความสอดคล้องภายในกลุ่ม ทั้งนี้ 
Kottman (2014) ได้ให้ความหมายของการเล่นบ าบัดว่าเป็นกระบวนการให้ค าปรึกษาในเด็กโดยที่
นักจิตวิทยาจะจัดสภาพแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมต่างๆ การเล่นกับของเล่น เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับ
เด็กผ่านภาษาที่เด็กใช้เพ่ือให้เด็กสามารถสื่อสารปัญหา อารมณ์ ความรู้สึกออกมาภายใต้บรรยากาศที่
ปลอดภัย โดยในการเล่นบ าบัดจะช่วยให้เด็กได้ส ารวจและตระหนักถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ผ่าน
กระบวนการและกิจกรรมของการเล่นบ าบัดหลายรูปแบบทั้ง งานศิลปะ การเต้น ดนตรี ที่น ามาใช้ร่วมกับ
การบ าบัดอย่างเหมาะสมตามขั้นของพัฒนาการสอดคล้องกับ Oaklander (2001) ที่อธิบายว่าการเล่น
บ าบัดมีความส าคัญโดยท าหน้าที่เป็นภาษาให้กับเด็ก เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค าพูดของเด็กได้ เนื่องจาก
การเผชิญกับประสบการณ์หรือสถานการณ์ของเด็กในวัยนี้บางครั้งมีความยากล าบากที่จะสื่อสารหรือ
แสดงออกผ่านทางค าพูด ดังนั้นการเล่นบ าบัดจึงสามารถช่วยให้เด็กได้ทบทวนและท าความเข้าใจกับสิ่งที่
พวกเขาเผชิญ ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา,การจัดการกับความวิตกกังวล, ความขัดแย้ง, ความสับสนที่
เกิดขึ้น และสามารถทดลองวิธีการใหม่ๆหรือทักษะต่างๆในการแสดงออกได้ผ่านการเล่น ซึ่งส่งผลให้เด็ก
เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 
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กลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ (Gestalt Group Play Therapy) เป็นกระบวนการที่ให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบ าบัดของบุคคลได้เกิดการส ารวจตนเองซึ่งส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการรับรู้ถึงอารมณ์และพฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าอดีต เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
รู้ในตนเอง ณ ขณะนั้น เป็นการท างานร่วมกันในทุกด้านของบุคคลทั้งความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ 
น าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมีนักจิตวิทยาที่ท างานบนพ้ืนฐานของ
ความเข้าใจ ยอมรับและเคารพในตัวตนของเด็ก มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีโดยปราศจากการตีความและ
การให้ค าแนะน าเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของนักจิตวิทยา มีบทบาทในการจัดสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับอายุของเด็กและตามความจ าเป็นในกระบวนการบ าบัด เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ในการเสริมสร้างการรับรู้ตนเองและส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

จากการศึกษา Gestalt Group Play Therapy พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีการใช้การเล่นบ าบัด
ด้วยวิธีนี้ในการแก้ไขและลดปัญหาพฤติกรรมในเด็ก โดย Hoda Babaei , Ebrahim Mohammadian, 
and Abbas (2014) ศึกษาผลการเล่นบ าบัดในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนของวัยเด็ก
ตอนต้น ทั้งพฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมก่อกวน และความวิตกกังวล โดยผลการศึกษาพบว่ากระบวนการ
บ าบัดช่วยให้เด็กสามารถลดความเครียดทางจิตใจของตนเองผ่านการเล่น และได้รู้จักประสบการณ์ใหม่ๆ 
เรียนรู้วิธีการแสดงออกและจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการเล่น
บ าบัดในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ โดย Wren (2009) ศึกษาผลของการเล่นบ าบัดในเด็กที่มีปัญหา
บกพร่องทางการเรียนรู้และ Van Riet (2008) ศึกษาผลการเล่นบ าบัดในการรักษาเด็กที่มีปัญหาการพูด
ติดอ่างโดยผลการศึกษาพบว่าการบ าบัดใช้ได้ดีกับเด็กที่พูดติดอ่างเนื่องจากช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและเอ้ือต่อการแสดงออกอย่างเป็นอิสระภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยโดยมีงานวิจัย 
Kafaki, Hassanzadeh, and Jadidi (2013) ที่ใช้ Gestalt Group Play Therapy ในการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน โดยศึกษาในเด็ก 20 คนที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลปี 2012 จัดเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม (กลุ่มละ 10 คน) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วม
มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าการบ าบัดด้วยการเล่นของ Gestalt มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน 

จากที่มาและความส าคัญดังกล่าว งานวิจัยนี้เห็นถึงผลกระทบของการขาดพัฒนาการทางด้าน
ทักษะสังคมในเด็กโดยเฉพาะวัยเด็กตอนกลางที่อยู่ในช่วงการพัฒนาทักษะทางสังคม อีกทั้งมีงานวิจัยที่
สนับสนุนว่าการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์สามารถเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็ก และช่วย
ให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ในตนเองในด้านอารมณ์ที่ส่งผลถึงการแสดงออก การควบคุมพฤติกรรม และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคมในเด็กวัยเรียน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียน 
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วิธีการ 
การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ 
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นบ าบัด และการเล่น

บ าบัดแบบเกสตัลท ์
2. พัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ โดยยึดแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งประกอบไปด้วย 

ทฤษฎีการเล่นบ าบัด ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเกสตัลท์ กระบวนการกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์
มาเป็นฐานในการพัฒนาโปรแกรม 

3. น าโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ
กลุ่มการเล่นบ าบัด และมีประสบการณ์ในการท างานด้านการให้การปรึกษากับกลุ่มเด็กในวัยเรียน จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในด้านการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้  

4. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และ
เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในแง่ของการน าไปใช้ในงานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ การพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่น
บ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียน 2) การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกลุ่มการเล่น
บ าบัดแบบเกสตัลท์ และ 3) ผลจากการน าไปทดลองใช้ (Try Out) ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็ก
วัยเรียน 

เมื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการ
เล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์มาจากงานวิจัยของ Kafaki et al. (2013) ซึ่งงานวิจัยศึกษาผลของกลุ่มการเล่น
บ าบัดแบบเกสตัลท์ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมกลุ่มการเล่น
บ าบัดแบบเกสตัลท์ข้ึนใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที โดย
กลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์จัดขึ้นในห้องที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการเล่นบ าบัด เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว มี การ
จัดเตรียมอุปกรณ์และกิจกรรมตามเป้าหมายในแต่ละครั้ง และด าเนินกลุ่มด้วยตนเองบนพ้ืนฐานของ
กระบวนการกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ที่ให้ความส าคัญกับการตระหนักรู้ถึงอารมณ์และพฤติกรรม
ในปัจจุบันขณะ โดยนักจิตวิทยามีบทบาทในการช่วยกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีเป้าหมายที่ระบุ
ไว้และใช้ในการสอนทักษะทางสังคมให้กับเด็ก ท างานร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการท างานของเด็กทั้งด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา 

 
2. การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ 
จากการน าโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

กระบวนการกลุ่มการเล่นบ าบัด และมีประสบการณ์ในการท างานด้านการให้การปรึกษากับกลุ่มเด็กในวัย
เรียน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วง
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วัย โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการเล่านิทานเป็นการเล่าเรื่องจากภาพหรือเหตุการณ์ที่เด็กรับรู้เพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็กได้ส ารวจการรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก และการแสดงออกจากประสบการณ์ของตนเองซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ที่มุ่งเน้น ให้เด็กได้ทดลองและ
ได้รับประสบการณ์ รวมทั้งสามารถยอมรับตนเองในด้านต่างๆทั้งทางบวกและทางลบได้ นอกจากนี้ในขั้น
สุดท้ายของการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์มีการแก้ไขโดยการเพ่ิมการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าร่วมกลุ่มการเล่นบ าบัดและแลกเปลี่ยนวิธีการที่สามารถน าไปใช้ในการ
เดินชีวิตเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เพ่ือเอ้ือให้สมาชิกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมกลุ่มและสนับสนุนให้สมาชิกน าทักษะที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่มไปใช้ในชีวิตจริงสอดคล้องกับ
เป้าหมายของทฤษฎีการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ที่อธิบายว่าการเรียนรู้การดูแลตนเองเป็นเป้าหมาย
โดยทั่วไปของการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ (Carroll & Oaklander, 1997) 

 
3. ผลจากการน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
ในส่วนของการทดลองน าไปใช้งาน ผู้วิจัยได้น าโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ที่ได้

แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปท าการทดลองใช้ (Try out) กลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม กับกลุ่มเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 อายุระหว่าง 9-11 ปี ที่โรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที 
โดยกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์จัดขึ้นในห้องสันทนาการของโรงเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว มีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์และกิจกรรมตามเป้าหมายในแต่ละครั้ ง โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินกลุ่มด้วยตนเองตาม
โปรแกรมกลุ่มที่ได้น าเสนอในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท างานบนพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่มการเล่นบ าบัด
แบบเกสตัลท์ที่เอ้ือให้เด็กเกิดการส ารวจและรับรู้ตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง  ซึ่งจากการ
ทดลองใช้พบว่า ในการท ากิจกรรมเด็กสามารถท ากิจกรรมได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ คือ 
ในขั้นเริ่มต้นเด็กได้ท าความคุ้นเคยและสร้างสัมพันธภาพกับนักจิตวิทยา ได้เรียนรู้แนวทางในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่ม กิจกรรมขั้นเริ่มต้นให้เด็กได้มีโอกาสส ารวจการรับรู้ตนเองจากประสบการณ์ที่เคยเจอผ่าน
กิจกรรมเด็กสามารถท าได้ คือ การวาดภาพ ระบายสี โดยการแทนอารมณ์ความรู้สึกจากสีต่างๆ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม โดยมีนักจิตวิทยาที่ท างานบนพ้ืนฐานของกระบวกการเกสตัลท์ที่เอ้ือ
ให้เด็กได้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองเพ่ิมขึ้น อีกทั้งกิจกรรมที่เด็กต้องท างานร่วมกันเสริมสร้างทักษะทาง
สังคมในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะในการสื่อสารบอกความรู้สึก ความต้องการเพ่ือตอบสนองต่อ
ตนเองและสภาพแวดล้อม  มีการใช้การแสดงบทบาทสมมติเพ่ือจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ทดลองท า
เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองถึงอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน และได้วิธีการที่เหมาะสมสามารถตอบสนองต่อ
อารมณ์ต่างๆได้ และในขั้นสุดท้ายให้สมาชิกได้ทบทวนถึงกิจกรรมที่ได้ท าตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าร่วมกลุ่มการ
เล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ เพ่ือเอ้ือให้สมาชิกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกลุ่มและ
สนับสนุนให้สมาชิกน าทักษะที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่มไปใช้ในชีวิตจริง 
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ตารางท่ี 1 โปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ 

ครั้งที่ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม อุปกรณ์ที่ใช ้ แนวคิดพื้นฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

1 

- เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่สมาชิกในการท า
ความเข้าใจสิ่งที่ก าลังจะ
ท า 
- ท าความรู้จักและสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
นักจิตวิทยาและสมาชิก
กลุ่ม 
- ให้สมาชกิเรียนรู้แนวทาง
ในการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม 
 

- ทักทาย แนะน าตวักันในกลุ่ม 
- ผู้น ากลุ่มอธิบายถึงกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ และข้อปฏิบัตกิารอยู่
ร่วมกันในกลุ่ม 
- ท าความรู้จักกันมากขึ้นให้เขียน
เกี่ยวกบัตนเอง สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่
ชอบ 
- ให้ตั้งค าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับ
เพื่อน  
- สมาชิกแต่ละคนเล่าเกี่ยวกับ
ตนเองจากสิ่งที่เขียน 

กระดาษ
ดินสอ 

- การพัฒนา
ความสัมพันธแ์บบ I - 
Thou ที่เป็นลักษณะ
ของการที่สมาชิกและ
ผู้น ากลุ่มมีความเต็ม
ใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันด้วยความ
จริงใจและไม่มีก าแพง 

- นักจิตวิทยาและ
สมาชิกมีความคุ้นเคย
กันมากขึ้น 
- สมาชิกมขี้อปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกัน 
 

2 

- ให้สมาชกิมีโอกาส
ส ารวจ รับรู้ อารมณ์ทั้ง
ทางบวกและทางลบของ
ตนเอง 
- ให้สมาชกิตระหนักรู้ใน
ตนเอง ถึงอารมณ์
ความรู้สึกตลอดจนการ
แสดงออกของตนเองใน
สถานการณ์ที่ต่างกัน 
- ให้สมาชกิมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันภายในกลุ่มโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 

- ผู้น ากลุ่มเล่าเรื่องราวพร้อม
ภาพประกอบเกีย่วข้องกับตวัละคร
ที่แสดงพฤติกรรมและอารมณ์ของ
มนุษย์เช่ือมโยงกบัส ี
- ให้สมาชกิบอกความรู้สึกหลังได้ฟัง 
- ให้สมาชกิทบทวนอารมณ์
ความรู้สึกตนเอง และลองแทน
ความรู้สึกด้วยสีต่างๆตามเร่ืองราวที่
ได้ฟัง 
- ให้สมาชกิแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับอารมณ์ที่
แตกต่างกันของตนเองภายในกลุ่ม 
โดยผลัดกันเล่าถึงความรู้สึก และ
การรับรู้ตนเองจากสถานการณ์
นั้นๆ 

ภาพ
ประกอบกา
รเล่าเรื่อง 

- การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) 
ในระหว่างการเล่น
บ าบัด 

- การแสดงออกทาง
อารมณ์ (Emotional 
Expression) โดย
บุคคลได้สัมผัสถึงการ
สนับสนุนของ
นักจิตวิทยาและได้
คลายอารมณ์ที่เก็บไว้
ภายใน 

- ได้ส ารวจการรับรู้
ของตนเองเป็น
กระบวนการเริ่มต้น
ในการตระหนักรู้ใน
ตนเองผ่านการใช้
จินตนาการ จากการ
ได้ฟังเรื่องเล่าเป็น
สื่อกลาง 
- สมาชิกได้แสดงออก
ถึงอารมณ์ของตนเอง
ที่สอดคล้องกับเร่ืองที่
ฟัง 
- ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของการ
รับรู้ตนเองระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม 

3 

- เพื่อให้สมาชกิรู้จัก รับรู้ 
และตระหนักรู้ถึงอารมณ์
ทางลบของตนเอง 
- เพื่อให้สมาชกิได้ส ารวจ
วิธีการจัดการกับอารมณ์
ทางลบของตนเอง 
- เพื่อให้สมาชกิฝึกจัดการ
อารมณ์ทางลบ และชว่ย
เสริมสร้างการก ากับ
ตนเอง 
- เพื่อให้สมาชกิสามารถ
แสดงออกอารมณ์ทางลบ
ได้อย่างเหมาะสม 

- ให้สมาชกินึกถึงสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ท าให้ไม่พึงพอใจ/ไม่
ชอบ 
- ให้สมาชกิวาดภาพตนเองเมื่อเจอ
สถานการณ์ที่ไม่ชอบ/ไม่พึงพอใจ 
- ให้สมาชกิใช้สีแทนอารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
นั้น และระบายสีไปที่อวัยวะบน
ร่างกายที่ตนเองรับรู้เมื่อเกิด
อารมณ์ความรู้สึก 
- ให้สมาชกิเล่าถึงสถานการณ์ การ
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกตนเอง การ
แสดงออกที่เกิดขึ้น   

กระดาษ 
ดินสอ 
ดินสอสี 

 

- การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) 
ในระหว่างการเล่น
บ าบัด 
- การแสดงออกทาง
อารมณ์ (Emotional 
Expression)  
- กระบวนการสร้าง
สมดุล การจัดระบบ
ตนเอง (Organismic 
self-regulation) 

- สมาชิกได้ส ารวจ
อารมณ์ทางลบของ
ตนเองและตระหนัก
ถึงวิธีการจัดการ
อารมณ์ของตนเอง  
- สมาชิกตระหนักถึง
วิธีการแสดงออกต่อ
ผู้อื่นและ
สภาพแวดล้อมมาก
ขึ้น 
- สมาชิกได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกัน 
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ตารางท่ี 1 โปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ (ต่อ) 

ครั้งที่ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม อุปกรณ์ที่ใช ้ แนวคิดพื้นฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

4 

- เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชกิ 
- เพื่อให้สมาชกิฝึกฝนการ
มีส่วนรวมในท างาน
ร่วมกัน  
- ฝึกการสังเกตวิธกีารใน
การมีส่วนร่วมและการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

- สมาชิกวาดภาพรว่มกันบน
กระดาษ 1 แผ่น โดยใช้สัญลักษณ์
เลขาคณิต สี เส้น แทนสิ่งที่
อยากจะวาด 
- ให้สมาชกิแต่ละคนเล่าเร่ืองจาก
ภาพในมุมมองการรับรู้ของตนเอง 
- ให้สมาชกิบอกถึงความรู้สึกในการ
ท างานร่วมกัน 

กระดาษ 1 
แผ่น 

ดินสอสี 
ดินสอ 

- การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) 
ในระหว่างการเล่น
บ าบัด 
- ประสบการณ์ 
(Experience) ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการ
เล่นบ าบัด 
 

-สมาชิกมีประสบการณ์
ในการท างานร่วมกัน
ส่งผลให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในตนเองถึง
การแสดงออกต่อบุคคล
และสภาพแวดล้อม 
-สมาชิกตระหนกัถึง
ความต้องการของ
ตนเอง และตอนสนอง
ต่อความต้องการได ้

5 

- เพื่อให้สมาชิกเกิดการ
ตระหนกัรู้ในตนเอง 
- เพื่อให้สมาชิกยอมรับ
ความรู้สกึทั้งทางบวกและ
ทางลบของตนเอง 
- เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสส ารวจ
วิธีการในการจัดการกับปัญหา
ที่เหมาะสม 
- เพื่อให้สมาชิกจัดการอารมณ์
ที่พุ่งพล่านของตนเองใน
สถานการณท์ี่ต่างกัน 
- สมาชกิได้แลกเปลี่ยนการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่
แตกต่างกนัซ่ึงกนัและกัน 

- ให้สมาชิกนึกถึงเหตกุารณ์/
สถานการณท์ี่ตนเองพึงพอใจและไม่พึง
พอใจ 
- แบ่งกระดาษเปน็สองฝั่ง วาดภาพ
ตนเองและสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น 
- ให้สมาชิกเล่าถึงเหตุการณ์ และสิ่งที่
ตนเองรับรู ้รู้สกึ และการแสดงออกตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

กระดาษ 
ดินสอ 
ดินสอส ี

- การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) 
ในระหว่างการเล่น
บ าบัด 
- การแสดงออกทาง
อารมณ ์(Emotional 
Expression)  

- สมาชกิเกิดการ
ตระหนกัรู้ในตนเองถึง
ความคิด อารมณ์
ความรู้สกึ และการ
แสดงออกเมือ่อยู่ใน
สถานการณท์ี่ต่างกัน 
- สมาชกิตระหนักถึง
วิธีการในการจัดการ
ตนเองเมือ่อยู่ใน
สถานการณท์ี่ต่างกัน 
- สมาชกิได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ จาก
การแสดงออกของ
สมาชิกคนอืน่ๆ 
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- เพื่อให้สมาชกิสามารถ
ประเมินถึงพฤติกรรมที่
ตามมาจากการแสดงออก
ที่แตกต่างกัน 
- เพื่อให้สมาชกิได้
ตระหนักถึงทักษะตา่งๆที่
ใช้ในการจัดการกบัปัญหา 
ให้สมาชิกตระหนักถึง
ทักษะในการตัดสินใจที่
เหมาะสม 
- เพื่อให้สมาชิกได้มี
ประสบการณ์จากการ
ทดลองท า แสดง
พฤติกรรม อารมณ์
ความรูส้ึกนั้นๆ 

- ให้สมาชกิแต่ละคนแสดงบทบาท
สมมติจากเหตุการณ์ของตนเองและ
ให้สมาชิกคนอื่นๆสังเกตว่าเพือ่น
แสดงออกอยา่งไร รู้สึกอยา่งไร 
- สมาชิกบอกเล่าเหตกุารณ์ 
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองใน
เหตุการณ์ที่ได้แสดงบทบาทสมมติ 
- สมาชิกแลกเปลี่ยนการรับรู้ของ
ตนเองซ่ึงกันและกัน  

 
 
 
 
 
 
 

 

- การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) 
ในระหว่างการเล่น
บ าบัด 
- การแสดงออกทาง
อารมณ์ (Emotional 
Expression) 
- ประสบการณ์ 
(Experience) ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการ
เล่นบ าบัด 
 

- สมาชิกเกิดการ
ตระหนักรู้ในตนเองถึง
อารมณ์ที่แตกต่างกัน 
และมีวิธกีารเหมาะสม
สามารถตอบสนองต่อ
อารมณ์ต่างๆได้  
- สมาชิกได้แสดง
ท่าทาง อารมณ์ จาก
สถานการณ์สมมติที่
ไม่เคยเกิดขึ้นกับ
สมาชิก ท าให้สมาชิก
ได้รับประสบการณ์
ใหม่ในการแสดงออก
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการตนเอง 
- สมาชิกได้เรียนรู้การ
แสดงออก พฤติกรรม 
อารมณ์ความรู้สึกที่
อาจเหมือนหรือต่าง
จากประสบการณ์
ของสมาชิกคนอื่นๆ 
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ตารางท่ี 1 โปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ (ต่อ) 

ครั้งที่ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม อุปกรณ์ที่ใช ้ แนวคิดพื้นฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
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- เพื่อสรุปสิ่งที่สมาชิกได้
เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กลุ่ม 
- เพื่อเอื้อให้สมาชิกเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กลุ่ม 
- เพื่อสนับสนุนให้สมาชกิ
น าทักษะที่ได้เรียนรู้จาก
การเข้าร่วมกลุ่มไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

- ให้สมาชกิทบทวนถึงกจิกรรมที่ได้
ท าตั้งแต่เร่ิมต้นการเข้าร่วมกลุ่มการ
เล่นบ าบัดแบบเกสตัลท ์
- ให้สมาชกิบอกความรู้สึกและสิ่งที่
ได้รับจากกิจกรรมในแต่ละคร้ังของ
การเข้าร่วมกลุ่ม 
- ให้สมาชิกบอกถึงทักษะหรอืสิ่งที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
- สมาชิกและนักจิตวิทยากลา่ว
ขอบคุณซ่ึงกันและกัน 

 

- การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (Awareness) 
ในระหว่างการเล่น
บ าบัด 

- สมาชิกได้ตระหนกั
ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองจากการ
ทบทวนประสบการณ์
การเข้าร่วมกลุ่มใน
ครั้งที่ผ่านมา 
- ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่
ได้เรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มและ
การเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 โปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนานั้นเป็นโปรแกรมที่มีแนวโน้มสามารถ
น าไปใช้กับเด็กวัยเรียนในการพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในช่วงวัยนี้ เมื่อน าไปทดลองใช้ 
พบว่าเด็กสามารถตระหนักรู้ในตนเองถึงการแสดงออกทักษะทางสังคมของตนเอง ทั้งความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง ช่วยให้เด็กสามารถปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่ากลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ เป็นการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการ
เล่นบ าบัดในเด็กบนพ้ืนฐานทฤษฎีการให้การปรึกษาเชิงบ าบัดแนวเกสตัลท์  (Gestalt therapy) โดย
มุ่งเน้นที่สัมพันธภาพระหว่างนักจิตวิทยาและเด็ก และองค์ประกอบซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กมี
โอกาสในการส ารวจตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับนักจิตวิทยาและการท ากิจกรรมที่เอ้ือให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในตนเอง การสื่อสารความคิด ความรู้สึก และปัญหาของตนเองออกมาภายใต้บรรยากาศที่
ปลอดภัย (Oaklander, 1994) นอกจากนี้การที่เด็กได้รับประสบการณ์และการทดลองท าในระหว่างการ
เล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ช่วยให้เด็กเกิดการตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่
ชอบ สิ่งที่ตนเองต้องการ วิธีการที่ตนเองปฏิบัติ ได้ตระหนักถึงทางเลือกของตนเองในการแสดงออกเพ่ื อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง และได้ส ารวจพฤติกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้ตัวตนของเด็กมีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น (Oaklander, 1999) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kafaki et al. (2013) ที่ใช้กลุ่มการเล่นบ าบัดแบบ
เกสตัลท์ในการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน มีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามทักษะทาง
สังคมโดยมีครู และผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ความเป็นผู้น า และความเชื่อมั่นในในตนเอง การรับรู้ทางสังคม และการจัดการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมมีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยในระหว่างการบ าบัดเด็กจะได้เรียนรู้และสังเกต ผ่านกระบวนการที่นักจิตวิทยาวางเป้าหมายในแต่ละ
ครั้ง ในช่วงแรกการบ าบัดอยู่บนพ้ืนฐานผ่านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักจิตวิทยากับเด็กในการ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้เด็กได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการแสดงออกทางความคิดและ
ความรู้สึก รวมทั้งได้สังเกตและแสดงออกถึงความรู้สึกทางลบของตนเอง เช่น ความกลัว ความโกรธ และ
แบ่งปันประสบการณ์ภายในกลุ่ม และเมื่อกลุ่มเดินทางมาถึงระดับท่ีลึกขึ้น สัมพันธภาพภายในกลุ่มมีความ
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แน่นแฟ้น เด็กมีประสบการณ์ร่วมกันในการแสดงออกทั้งภายในและภายนอก เป็นโอกาสที่เด็กจะได้
ทบทวนพฤติกรรมของตนเองและทดลองใช้วิธีการในการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ้น ด้วยวิธีการนี้ การ
บ าบัดด้วยการเล่นของเกสตัลท์จึงมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน และ
ส่งเสริมการสื่อสารให้เด็กได้พัฒนาภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัยที่เป็นบทบาทส าคัญระหว่างสัมพันธภาพ
นักจิตวิทยากับเด็ก อย่างไรก็ตามการน าโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สังคมในเด็กวัยเรียนไปทดลองใช้จริงจะท าให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมในการน าไปใช้
พัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กวัยเรียนได ้
 
สรุป 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้โปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สังคม.ในเด็กวัยเรียน สามารถน าไปใช้ได้จริงกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงการพัฒนาทักษะทางสังคม และมี
งานวิจัยที่สนับสนุนว่าการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์สามารถเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็ก 
และช่วยให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ในตนเองในด้านอารมณ์ท่ีส่งผลถึงการแสดงออก การควบคุมพฤติกรรม 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานด้านการให้ค าปรึกษา และการเล่นบ าบัดเพ่ือสามารถน าโปรแกรมไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การน าโปรแกรมกลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ไปใช้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะเพ่ือการพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจจะศึกษาเพ่ือใช้กลุ่มการเล่นบ าบัดแบบเกสตัลท์ในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น การควบคุม
อารมณ์ พฤติกรรมก่อกวนในห้องเรียน เป็นต้น 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรน าโปรแกรมท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้ในงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของรูปแบบการถอยหลังต่อความจ าขณะท างาน (working memory) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการถอยหลังต่อความสามารถในการจ าของความจ าขณะท างาน 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 247 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับเงื่อนไขของ
รูปแบบการถอยหลังที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ดูคลิปวิดีโอ optic flow 2) ดูคลิปวิดีโอ virtual reality 3) 
จินตนาการว่าก าลังเดินถอยหลัง และ 4) ไม่มีการเคลื่อนที่ (กลุ่มควบคุม) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
ทางสถิติด้วย one-way ANOVA พบว่าการดูคลิปวิดีโอ virtual reality ท าให้ผลคะแนนเฉลี่ยของ
ความจ าขณะท างานดีที่สุด (M = 9.39, p = .010) รองลงมาคือการดูคลิปวิดีโอ optic flow (M = 9.20, 
p = .042) ในขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยจากกลุ่มจินตนาการ (M = 8.81) ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่มีการ
เคลื่อนที่หรือกลุ่มควบคุม (M = 8.29)  
 
ค าส าคัญ การถอยหลัง, ความจ าขณะท างาน 
 
Abstract 

This study aimed to examine the influence of backward motion on working 
memory performance. In this study took part 247 undergraduate students were assigned 
to do one of the four conditions of backward motion: watching an optic flow video, 
watching a virtual reality video, imagining walking backward, and no motion (control 
group). The data were analyzed by one-way ANOVA. Results showed that when watching 
the virtual reality video, the working memory mean score was the highest (M = 9.39 p 
= .010), followed by watching optic flow video (M = 9.20 p = .042) while mean score 
when participants imagined walking backward (M = 8.81) did not differ from the control 
group (M = 8.29) (no motion).  
 
Keywords Backward motion, working memory  
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บทน า 
 ความจ าขณะท างาน (Working memory) คือระบบความจ าที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน รวมไปถึงหน้าที่ในการจัดการกับสิ่งเร้าที่บุคคลรับสัมผัสเข้ามา การท างานของ 
ความจ าขณะท างาน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันของเรา ซึ่งหน้าที่ความส าคัญของ 
ความจ าขณะท างาน มีหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใส่ใจ หรือการเลือกใส่ใจสิ่งเร้าบางอย่าง
โดยเพิกเฉยต่อสิ่งเร้าอ่ืน ๆ การจัดการข้อมูล การท างานที่อาศัยกระบวนการคิดที่ซับซ้อน การแก้ปัญหา 
และความจ า (Shinaver, 2016) นอกจากนี้ความจ าขณะท างาน ยังมีความสัมพันธ์กับความจ าระยะยาว 
(Scoville และ Milner, 1957) ซึ่งหากมีปัญหาในความจ าขณะท างาน จะส่งผลให้มีปัญหาในส่วนของ
ความจ าระยะยาวด้วย (Takao และคณะ, 2008) และความจ าขณะท างานยังมีบทบาทส าคัญในการบ่งชี้
ความสามารถในการท างานที่ต้องใช้หลายทักษะในเวลาเดียวกันอีกด้วย (multi-tasking) (Redick, 2016) 
 ในการใช้ชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการแบ่งความ
สนใจจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และถือว่ามีอิทธิพลต่อความจ าด้วย ดังนั้นประสิทธิภาพในการท างานของ
ความจ าขณะท างานจึงจ าเป็นต่อการลงรหัสข้อมูลไปสู่ความจ าระยะยาวและช่วยส่งผลต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาสมองด้านการรู้คิด อย่างไรก็ตามความจ าขณะท างาน มีความสามารถในการท างานที่จ ากัดกลุ่ม
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของความจ าขณะท างาน และสนใจศึกษาวิธีที่จะช่วยให้ความสามารถใน
การท างานของความจ าขณะท างานดีขึ้น 

งานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าวิธีการพัฒนาความจ าขณะท างานมีอยู่หลายวิธี เช่น การฝึกเล่น
ดนตรี (Roden, Grube, Bongard และ Kreutz, 2014) การฝึกคิดเลขในใจ (Takeuchi และคณะ, 
2011) การนอนหลับให้ถึงขั้น REM sleep ในเวลากลางวัน (Lau, Wong, Lau, Hui และ Tseng, 2015) 
การกระตุ้นระบบประสาทในสมอง (Trumbo และคณะ, 2016) และหนึ่งในงานที่พัฒนาความสามารถใน
การท างานของความจ าขณะท างาน ที่น่าสนใจและนอกเหนือจากตัวอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นคือการเดิน
ถอยหลัง ซึ่ง Aksentijevic  Brandt  Tsakanikos และ Thorpe (2019) ได้ท าการวิจัยและพบว่าการ
เคลื่อนที่ถอยหลังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการจ าของความจ าขณะท างาน โดยใช้การเคลื่อนที่
แบบถอยหลังทั้งรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเหนี่ยวน าให้เกิดการเดินทางทางจิต (Mental time 
travel) เพ่ือย้อนกลับไปใกล้เวลาที่ลงรหัสข้อมูล ซึ่งบริบทของการลงรหัสข้อมูลและรูปแบบของการถอย
หลังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมให้มีรูปแบบที่สามารถปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องของการถอยหลังที่ช่วยพัฒนาให้ความสามารถในการท างานของ
ความจ าขณะท างานดีขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่มิติของความจ า  

ในงานวิจัยนี้บริบทที่ใช้ในการลงรหัสข้อมูลเป็นการอ่านบทความเพ่ือวัดความสามารถในการจ า 
ซึ่งเป็นทักษะที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันและการเรียน รวมถึงเพ่ิมเติมรูปแบบของการถอยหลังในบริบทที่
ต่างออกไป ทั้งในบริบทที่ไม่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและท่ีมีความเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน อันได้แก่ 1) 
การใช้ optic flow ที่ปราศจากการเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันหรือประสบการณ์ในอดีต 2) การดูวิดีโอ
เสมือนจริง (virtual reality) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมุมมองในขณะที่เดินถอยหลังเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
รู้สึกว่าก าลังเดินอยู่จริง และ 3) การจินตนาการเสมือนว่าตนก าลังเดินถอยหลังอยู่จริง 

อย่างไรก็ตามทางกลุ่มผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการถอยหลัง ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านพัฒนาความสามารถในการจ าข้อมูลของ
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ความจ าขณะท างาน ทั้งในระดับการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียน ไปจนถึงเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันและแทรกแซงโรคที่เกี่ยวข้องกับความจ าได้ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบในการถอยหลังต่อความสามารถในการจ าข้อมูลของความจ าขณะ
ท างาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบการถอยหลังที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการจ าของความจ าขณะท างาน
แตกต่างกัน 

 
นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) 
 การถอยหลัง หมายถึง การเหนี่ยวน าให้บุคคลเกิดการรับรู้เสมือนกับตนเองก าลังเคลื่อนที่ถอย
หลัง 
 การเดินทางทางจิต (Mental time travel) หมายถงึ ความสามารถในการย้อนกลับไปให้ใกล้ กับ
เวลาที่ลงรหัสข้อมูล 
 ความจ าขณะท างาน (Working memory) หมายถึง ความสามารถในการจดจ าข้อมูลในอดีตที่
ผ่านมาไม่นาน ในการวิจัยนี้วัดจากค าตอบที่ถูกต้องจากการอ่านบทความ มีวิธีการให้คะแนนได้แก่ ตอบถูก
ได ้1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน โดยมีการแปลผลคะแนนดังนี้ คนที่ตอบถูกมากแสดงว่ามี
ความสามารถในการจ าข้อมูลในความจ าขณะท างานดีกว่าคนที่ตอบถูกน้อยกว่า  
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วิธีการ 
การเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) จ านวน 247 คน จากนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพศชาย 102 คน และเพศหญิง 145 คน) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้อ่านบทความเรื่องเดียวกัน 
และท า Distractor task ชุดเดียวกัน แต่จะได้รับเงื่อนไขของการถอยหลังที่แตกต่างกัน อันได้แก่ 1) ดู
คลิปวิดีโอ optic flow (66 คน) 2) ดูคลิปวิดีโอ virtual reality (59 คน) 3)จินตนาการว่าก าลังเดินถอย
หลัง (53 คน) และ 4) นั่งอยู่กับที่ไม่มีการถอยหลัง (กลุ่มควบคุม 69 คน) จากนั้นทุกกลุ่มจะได้รับค าถาม
เกี่ยวกับบทความชุดเดียวกันจ านวน 15 ข้อ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและอุปกรณ์ 

บทความ 
ในการวิจัยนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองโดยใช้บทความทั้งหมด 1 เรื่อง เนื้อหาใน

บทความมาจากอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นบทความก่อนน ามา Pilot Study เพ่ือหาข้อค าถาม
จากค่าความยากง่ายที่อยู่ระหว่าง 0.4 - 0.6 มาใช้จนข้อค าถามครบ 15 ข้อ 

คลิปวิดีโอ virtual reality 
ในการวิจัยนี้ใช้การถ่ายวิดีโอจากกล้อง SONY A5100 เป็นมุมมองของคนก าลังเดินไปข้างหน้า 

ก่อนตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie ท าคลิป ให้เป็นย้อนกลับ ตัดเสียงออก และท าเครื่องหมายส าหรับจุด
โฟกัสสายตา ความยาว 2 นาที 

คลิปวิดีโอ optic flow 
ในการวิจัยนี้ได้ใช้คลิปวิดีโอ Endless Starfield Zoom Screensaver in Color! จากช่อง

UTOOBASAURUS โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie ท าคลิป
ให้เป็นย้อนกลับ ปรับสีให้เป็นขาวด า ตัดเสียงออก และท าเครื่องหมายส าหรับจุดโฟกัสสายตา ความยาว 2 
นาท ี

เทปค าสั่งเสียง 
 ในการวิจัยนี้ได้ใช้การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Voice Memos และเปิดเทปค าสั่งเสียงบน
โทรศัพท์มือถือ iPhone6+ ซึ่งต่อเข้ากับล าโพง  โดยมีข้อความดังนี้ “ขอให้ทุกคนยืนขึ้น แล้วยืนข้างหลัง
เก้าอ้ีของตนเองข้างหน้าของคุณ จะมีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่อง ขอให้ทุกคนหลับตา แล้วจินตนาการว่า
ตัวเองอยู่ในห้องท่ีว่างเปล่า ที่มีเพียงแค่คุณและคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงหน้า เมื่อได้ยินสัญญาณบอกว่า ‘เริ่ม’ 
ขอให้คุณจินตนาการว่าตนเองก าลังเดินถอยหลังออกห่างจากคอมพิวเตอร์เรื่อย ๆ ตามจังหวะที่ได้ยิน 
จนกว่าจะบอกให้หยุด (เสียงเมโทรนอม) เริ่ม....(เสียงเมโทรนอมจังหวะ 60  bpm เป็นเวลา 2 นาที).....
ขอให้ทุกคน หยุดการถอยหลัง แล้วลืมตาขึ้นค่ะ”  
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ผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบในการถอยหลังต่อความสามารถใน

การจ าข้อมูลของ working memory โดยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 247 คน แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม 1) กลุ่ม optic flow 2) กลุ่ม virtual reality 3) กลุ่มจินตนาการ และ 4) กลุ่มควบคุม 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical package for the social 
science) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนค าตอบที่ถูกต้องของกลุ่ม virtual reality (M = 9.39, 
SD=1.62) อยู่ในระดับสูงสุด ตามด้วยกลุ่ม optic flow (M = 9.20, SD=1.68) และกลุ่มจินตนาการ (M 
= 8.81, SD=2.13) ตามล าดับ โดยกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือกลุ่มควบคุม (M = 8.29, SD=1.88) 

จากการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม พบว่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 4 กลุ่มที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 (p = .083) จึงวิเคราะห์ผลแบบ Parametric โดยใช้ 
one-way ANOVA 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (one-way ANOVA) 

 
จากตารางที่ 1 ตารางแสดงการทดสอบทางสถิติแบบ Parametric โดยใช้ one-way ANOVA ได้

ค่า Mean Squares = 15.356  F = 4.591 และ p = .004 (d = .054) ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ
ที่ .05 แสดงถึง การปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือมีรูปแบบการถอยหลังอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบส่งผลต่อ
ความสามารถในการจ าของ working memory แตกต่างจากรูปแบบอ่ืน จึงวิเคราะห์การทดสอบภายหลัง 
(Post Hoc test) 

 
  

 Sum of 
Squares 

df  Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

46.069 3  15.356 4.591 .004 

Within Groups 812.789 243  3.345   

Total 858.858 246     



453 

 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์การทดสอบภายหลัง (Post Hoc test) 

 
จากตารางที่ 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์การทดสอบภายหลัง โดยแสดงการทดสอบรายคู่ของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Scheffe's test พบว่ากลุ่ม virtual reality 
และกลุ่ ม  optic flow แตกต่างจากกลุ่ มควบคุมที่ ระดับนัยส าคัญที่  .05  
โดยมีค่า p = .010 และ p = .042 ตามล าดับ โดยที่กลุ่ม virtual realityและกลุ่ม optic flow  
ไม่แตกต่างกัน (p = .951) รวมถึงกลุ่มจินตนาการและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (p = .488) 

ดังนั้นในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของรูปแบบการถอยหลังต่อความจ าขณะท างาน (working 
memory) จากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช้ one-way ANOVA พบว่ารูปแบบของการถอยหลังที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการจ าของ working memory และจากผลการเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มการทดลองโดยใช้ Scheffe’s test พบว่ากลุ่มที่มีรูปแบบการถอยหลังแบบ virtual reality และ 
optic flow แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้วพบว่ากลุ่ม virtual 
reality ให้ผลดีที่สุด ตามด้วยกลุ่ม optic flow โดยที่กลุ่มจินตนาการไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ virtual reality เพ่ือเหนี่ยวน าการเคลื่อนที่ถอยหลังและ 
optic flow ส่งผลให้ความสามารถในการจดจ าข้อมูลของความจ าขณะท างานแตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญ โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ตอบถูกในแต่ละกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่ม virtual 
reality (M = 9.39) มีความสามารถในการจดจ าข้อมูลของความจ าขณะท างานดีที่สุด รองลงมาคือ optic 

(I) 
Treatment 

(J) 
Treatment 

Mean 
Differenc
e (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound  Upper 

Bound 
Optic Flow VR -.19286 .32767 .951 -1.1153 .7296 

จินตนาการ .38565 .33733 .728 -.5640 1.3353 
กลุ่มควบคุม .90711* .31489 .042 .0206 1.7936 

Virtual 
reality 

จินตนาการ .57851 .34612 .426 -.3959 1.5529 
Optic Flow .19286 .32767 .951 -.7296 1.1153 
กลุ่มควบคุม 1.09998* .32430 .010 .1870 2.0129 

จินตนาการ VR -.57851 .34612 .426 -1.5529 .3959 
Optic Flow -.38565 .33733 .728 -1.3353 .5640 
กลุ่มควบคุม .52147 .33404 .488 -.4189 1.4619 

กลุ่มควบคุม VR -1.09998* .32430 .010 -2.0129 -.1870 
จินตนาการ -.52147 .33404 .488 -1.4619 .4189 
Optic Flow -.90711* .31489 .042 -1.7936 -.0206 
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flow (M = 9.20) โดยที่กลุ่มจินตนาการ (M = 8.81) ให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ไม่มีการ
เคลื่อนที ่(M = 8.29) 
 งานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าวิธีการพัฒนาความจ าขณะท างานมีอยู่หลายวิธี โดยมีงานวิจัยที่
พบว่าการใช้ virtual reality สามารถกระตุ้นให้สมองท างานได้เหมือนกับการเคลื่อนไหวจริง 
(Hashimoto, Ushiba, Kimura, Liu และ Tomita, 2010) และจากการทดลองของ Aksentijevic และ
คณะ (2019) พบว่าการเดินถอยหลังจริงเพ่ือเหนี่ยวน าการเดินทางทางจิตไปยังจุดที่ลงรหัสข้อมูลให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการถอยหลังอ่ืน อีกทั้งในงานวิจัยนี้ ภาพเสมือนจริงที่ผู้เข้ารับ
การทดลองในกลุ่ม virtual reality ได้เห็นเป็นภาพสภาพแวดล้อมจริงที่ประกอบไปด้วยความเร็ว 
ระยะทาง วัตถุที่ใหญ่กว่าและเล็กกว่า รวมถึงมีการเคลื่อนที่ออกห่างจากวัตถุเรื่อย ๆ (Ludwig และคณะ, 
2017) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการทดลองได้ตีความภาพที่เห็นและรับรู้ว่าตนก าลังเดินถอยหลังและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมนั้นจริง ดังนั้นการใช้รูปแบบการถอยหลังแบบ virtual reality จึงสามารถเหนี่ยวน าจิตของ
บุคคลไปยังจุดที่ลงรหัสข้อมูลได้เหมือนการกระท าเองจริงและท าให้ความสามารถในการจ าข้อมูลของ 
working memory ได้ผลดีที่สุดได ้ 
 แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ optic flow อธิบายว่า optic flow สามารถเหนี่ยวน าให้เกิด
ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ได้ (locomotion) (Kountouriotis และ Wilkie, 2013) ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยัง
สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดการเดินทางทางจิตได้ด้วย โดย optic flow ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่แบบ 
forward vection สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับอนาคต และ backward vection สามารถ
เหนี่ยวน าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับอดีตได้ (Miles, Karpinska, Lumsden และ Macrae, 2010) ดังนั้น 
optic flow ในรูปแบบถอยหลังจึงสามารถเหนี่ยวน าให้เกิดการเดินทางทางจิตไปยังจุดที่ลงรหัสข้อมูลไ ด้ 
การใช้ optic flow จึงสามารถช่วยให้ความสามารถในการจ าของ working memory ดีขึ้นได้ อีกทั้งผล
จากงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aksentijevic และคณะ (2019) ในการทดลองที่ใช้ optic 
flow เพ่ือเหนี่ยวน าการเดินทางทางจิตอีกด้วย  

อย่างไรก็ตามในงานศึกษานี้ แม้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มจินตนาการจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม 
แต่ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าการจินตนาการนั้นไม่ส่งผลต่อความสามารถในการจ าข้อมูลของ 
working memory ที่ระดับนัยส าคัญ ซึ่งทักษะการจินตนาการ (Morris, 1997 อ้างถึงใน Kavoura, 
2009) และการใช้จินตนาการ (Hall, Spittle และ Morris, 2002; Morris และคณะ, 2005 อ้างถึงใน 
Kavoura, 2009) เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน รวมถึงความถี่ในการใช้
จินตนาการยังส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการจินตนาการของบุคคลด้วย อีกทั้งความไวในการ
คิดหรือจินตนาการของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก าหนดได้ แม้พยายามควบคุมด้วยค าพูดน าและปิด
กั้นสิ่งเร้าอ่ืน นอกจากนี้ในการจินตนาการถึงการกระท าที่แปลกใหม่จ าต้องอาศัยการฝึกฝน (Pascual-
Leone และคณะ, 1995) ดังนั้นการที่บุคคลจินตนาการว่าตนก าลังเดินถอยหลังจึงท าได้ยากเพราะในชีวิต
จริงไม่ได้ท าเป็นกิจวัตร รวมถึงการที่ไม่สามารถวัดและควบคุมการจินตนาการของบุคคลได้โดยตรงจึง
ส่งผลให้กลุ่มจินตนาการไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่อาจกล่าวได้ว่าหากบุคคลฝึกจินตนาการว่าตน
ก าลังเดินถอยหลังมากครั้งข้ึน อาจช่วยให้การถอยหลังในจินตนาการมีประสิทธิภาพและสามารถเหนี่ยวน า
ให้เกิดการเดินทางทางจิตได้มากขึ้น 
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สรุป 
 จากผลการวิจัยนี้พบว่าการใช้ virtual reality เพ่ือเหนี่ยวน าการเดินทางทางจิตไปจุดที่ลงรหัส
ข้อมูลให้ผลดีที่สุด ตามด้วย optic flow โดยที่การใช้จินตนาการให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 
เนื่องจากข้อจ ากัดในการจัดการและควบคุมจินตนาการของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้
สามารถแสดงให้เห็นว่าการถอยหลังมีผลต่อความสามารถในการจ าจริง รวมถึงในการทดสอบของงานวิจัย
นี้ยังได้ใช้บริบทของการอ่านมาเป็นหลักในการวัดความสามารถในการจ า ซึ่งการอ่านถือเป็นบริบทการลง
รหัสข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันกับรูปแบบการรับข้อมูลของแต่ละบุคคลในชีวิตจริงเป็น
อย่างมาก จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งในการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นอีก
ว่าไม่เพียงแต่การเดินถอยหลังจริงเท่านั้นที่ได้ผล แต่การดูคลิปการถอยหลังในรูปแบบอ่ืน ๆ ก็สามารถ
เหนี่ยวน าการถอยหลังของบุคคลได้ โดยน าการถอยหลังมาเป็นตัวช่วยในการจดจ าข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการดูคลิปวิดีโอถือเป็นวิธีที่ท าได้ง่ายและท าได้จริงในชีวิตประจ าวันมากกว่าการเดินถอย
หลังจริง นอกจากนี้การถอยหลังอาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการจ าให้มี
ความจ าที่ดีขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งวิธีที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมของความจ า หรือช่ วยแทรกแซงความ
บกพร่องนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นก็เป็นได้ ทั้งนี้ยังต้องท าการศึกษาเพ่ิมเติมในบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการจ าต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ต่อยอดมีดังนี้ 

1. จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลคะแนนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบถูกพบว่ากลุ่มจินตนาการ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ไม่มีการเคลื่อนที่ จึงเล็งเห็นว่าการจินตนาการว่าก าลังเดินถอยหลังอาจ
สามารถช่วยให้ความสามารถในการจ าของความจ าขณะท างานดีขึ้นได้ หากเพ่ิมกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนการ
จินตนาการของผู้เข้าร่วมการทดลองเพ่ือพัฒนาการจินตนาการให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
วิธีการฝึกฝนการนึกคิดเป็นภาพ โดยมุ่งเน้นสามสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือ การดู การคิด (การจินตนาการ) และ
การวาดภาพ โดยให้บุคคลอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย (Sommer, 1978)  

2. งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการถอยหลังมีอิทธิพลต่อความสามารถในการจ าข้อมูลใน
บริบทของการอ่าน ส าหรับงานศึกษาต่อ ๆ ไปจึงเสนอแนะให้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการถอยหลังที่มีต่อ
ความจ าในบริบทอ่ืน ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม อันได้แก่ การฟัง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริบทที่มีความส าคัญ
และเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าเช่นกัน 

3. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาในเรื่องของความจ าขณะท างานในคนปกติซึ่งผลพบว่าการถอยหลังส่งผลต่อ
ความสามารถในการจ าของความจ าขณะท างาน ในการน าผลที่ได้ไปต่อยอดจึงเสนอแนะให้ท าการศึกษา
กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางความจ า เพ่ือให้ผลที่ได้สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น หรือเพ่ือ
เป็นแนวทางในการป้องกันและแทรกแซงต่อไป 
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การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up และ banner ในสื่อวิดีโอออนไลน์ที่
มีต่อการจดจ าตราสินค้าและความชื่นชอบตราสินค้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการโฆษณาที่
น าเสนอระหว่างการชมวิดีโอออนไลน์ที่มีต่อการจดจ าและความชื่นชอบตราสินค้า โดยสุ่มตัวอย่างจ านวน 89 
คน หลังจากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้การสุ่มจ าแนกเข้ากลุ่ม (random assignment) ได้แก่ กลุ่มที่ได้ชม
โฆษณาแบบ pop-up (n = 45) และกลุ่มที่ได้ชมโฆษณาแบบ banner (n = 44) ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคน
จะได้ท าแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้าก่อนเข้าร่วมการทดลอง 1 อาทิตย์และท าแบบวัดนี้อีกครั้งในวันที่ท า
การทดลองหลังจากท่ีรับชมวิดีโอออนไลน์จบ พร้อมทั้งตอบชุดค าถามเกี่ยวกับข้อมูลในวิดีโอออนไลน์ แบบวัด
การจดจ าตราสินค้า ข้อค าถามเกี่ยวกับโจทย์เลข แบบวัดระดับความก้าวก่ายของโฆษณา และข้อค าถาม
เกี่ยวกับการทราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของงานวิจัย ผลที่ได้จากแบบวัดการจดจ าตราสินค้า พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของการจดจ าตราสินค้าในกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up มากกว่ากลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลที่ได้จากแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้าพบว่ากลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ 
pop-up มีระดับความชื่นชอบตราสินค้าเพ่ิมมากขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยเสนอว่ารูปแบบการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up มีอิทธิพลต่อการจดจ าตรา
สินค้าและความชื่นชอบตราสินค้า 
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Abstract  
This study aims to investigate the effect of ad exposure formats in online video on 

brand recognition and brand preference. A sample of 89 university students was randomly 
assigned into one of two groups; pop-up ads (n = 45), and banner ads (n = 44). First, the 
participants took a brand preference scale one week before they attended to the 
experiment. Then, in each session, they were assigned to watch an online video with ad 
exposure formats according to their groups. After that, they were asked to complete video 
content questionnaires, a brand recognition test, simple-math questionnaires, the brand 
preference scale, the ad intrusiveness scale and manipulate check. The brand recognition 
test result was similar to the brand preference scale result in that the participants in a pop-
up condition had  more scores significantly than the participants in a banner condition. The 
findings suggest that pop-up ad exposures is more effective on brand recognition and brand 
preference than banner ad exposures.  

 
Keywords the effect of ad exposure formats, pop-up, banner, brand recognition,  
  brand preference, online video 
 
บทน า     

YouTube เป็นสื่อวิดีโอออนไลน์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพจ าและ
ความชื่นชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานทั่วโลกโดยเฉลี่ยในแต่ละวันจ านวนมาก (ปณ
ชัย อารีเพ่ิมพร, 2561; Hartmans, 2017; Dogtiev, 2018)  โดย Google (2018) ได้กล่าวถึงข้อดีของการ
โฆษณาผ่าน YouTube ว่าสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้งาน อีกทั้งองค์กรยังสามารถใช้บัญชี google ads เพ่ือวัดความส าเร็จของการโฆษณาเพ่ือ
ค านวณค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับการวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้การ
น าเสนอโฆษณาในหลายรูปแบบของ YouTube มีการใช้ภาพ เสียง และการเคลื่อนไหวซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้รับ
ชมเกิดการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

รูปแบบการน าเสนอโฆษณาในขณะที่ผู้ใช้งานรับชมวิดีโอแบบเต็มจอบน YouTube มีอยู่ 2 รูปแบบ
หลัก ได้แก่ แบบ pop-up และแบบ banner โดยการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up มีลักษณะเป็นหน้าต่าง
ของโฆษณาปรากฏขึ้นซ้อนทับบนหน้าต่างหลักที่ผู้ใช้ก าลังใช้งานอยู่ ซึ่งผู้ใช้จะต้องกระท าบางอย่างเพ่ือให้
หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมานั้นหายไป (Cho et al., 2001 อ้างโดย Wang, et al. 2014) และการน าเสนอโฆษณา
แบบ banner มีลักษณะเป็นป้ายหรือภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของผู้โฆษณาเมื่อกดบริเวณ
ดังกล่าว มักจะปรากฏบริเวณขอบด้านบนหรือบริเวณขอบด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีผลรบกวนการใช้
งานของผู้ใช้ จะเห็นได้ว่าการน าเสนอโฆษณาทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของขนาดและ
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บริเวณที่ปรากฏ จึงน่าจะส่งผลต่อการจดจ าและความชื่นชอบตราสินค้าที่แตกต่างกัน   ตามแนวคิด the 
limited capacity model of motivated mediated message processing  (Lang, 2000, 2006) ที่
กล่าวว่าบุคคลจะมีทรัพยากรทางการรู้คิดอยู่อย่างจ ากัดในการประมวลผลความจ า ดังนั้นในกระบวนการ
ดังกล่าวจะมีเพียงข้อมูลที่ส าคัญเท่านั้น ที่จะได้รับการลงรหัส (encoding) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
ความจ าต่อไป และจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจดจ าตราสินค้าของ McCoy et al. (2008) พบว่าการที่
โฆษณาขึ้นมาบดบังหน้าจอหลักของผู้ใช้งานมีผลให้การจดจ าโฆษณาได้เพ่ิมสูงขึ้น รวมไปถึงงานวิจัยของ 
Chaney, Hosany et al. (2018) พบว่าตราสินค้าที่มีขนาดใหญ่ได้รับการจดจ าได้ดีกว่าตราสินค้าที่มีขนาด
เล็ก ซึ่งโฆษณาแบบ pop-up มีขนาดที่ใหญ่กว่าแบบ banner และมีลักษณะขึ้นมาบดบังหน้าจอหลักของ
ผู้ใช้งาน ท าให้ผู้บริโภคที่รับชมโฆษณาแบบ pop-up มีแนวโน้มที่จะจดจ าตราสินค้าได้มากกว่าแบบ banner 
นอกจากนี้ความชื่นชอบตราสินค้าหรือความชื่นชอบต่อสิ่งเร้าหนึ่ง ๆ อาจเกิดขึ้นได้โดยที่บุคคลไม่รู้ตัว โดย
สามารถอธิบายตามแนวคิด perceptual fluency/misattribution model หรือ PF/M (Fang, Singh, & 
Ahluwalia,  2007) ที่กล่าวว่า การน าเสนอสิ่งเร้าซ้ า ๆ จะท าให้บุคคลประมวลผลข้อมูลได้ลื่นไหลมากขึ้น 
(processing fluency) การประมวลผลนั้นยังขึ้นกับบริบทรอบข้าง โดยหากการประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเชิงบวกจะส่งผลให้เกิดการประเมินผลเชิงบวกมากขึ้นและประสบการณ์ทางอารมณ์ที่บุคคลมีต่อสิ่ง
เร้าจะส่งผลต่อการประเมินสิ่งเร้านั้นในภายหลังเช่นกัน กล่าวคือ หากบุคคลมีประสบการณ์เชิงบวกกับสิ่งเร้า 
บุคคลก็จะประเมินสิ่งเร้านั้นในเชิงบวกเมื่อพบเจอภายหลัง สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความชื่นชอบ
ตราสินคา้ของ Chatterjee (2008) พบว่าการท่ีโฆษณาแบบ pop-up ขึ้นมาขัดจังหวะระหว่างการใช้งานหลัก
ท าให้บุคคลรับรู้ถึงความก้าวก่ายและประเมินผลเชิงลบต่อโฆษณาแบบ pop-up มากกว่าแบบ banner ซึ่ง
อาจน าไปสู่การชื่นชอบตราสินค้าที่อยู่ในโฆษณาแบบ pop-up น้อยกว่าแบบ banner 

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการน าเสนอโฆษณาที่ส่งผลต่อการจดจ าและ
ความชื่นชอบตราสินค้าผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ YouTube ซึ่งเป็นช่องทางที่นิยมเข้าใช้กันมากในปัจจุบัน โดย
แตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้าที่นิยมใช้เกมส์หรือเว็บไซต์ออนไลน์เป็นสื่อในการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการ
โฆษณาที่มีผลต่อการจดจ าและความชื่นชอบตราสินค้า  ( Edwards, Li, and Lee, 2002; Chatterjee, 
2008; McCoy et al., 2008; Chaney et al., 2018;) และผลการศึกษาในครั้งนี้ยังจะท าให้ได้แนวทางในการ
เลือกใช้รูปแบบการโฆษณาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งคณะผู้วิจัย
มีประเด็นค าถามวิจัยที่สนใจศึกษา ได้แก่ ระดับการจดจ าตราสินค้าและระดับความชื่นชอบตราสินค้าที่มีต่อ
รูปแบบการโฆษณาแบบ pop-up เปรียบเทียบกับการโฆษณาแบบ banner เป็นอย่างไร โดยมีสมมติฐาน
งานวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up จะมีการจดจ าตราสินค้าและ
ความชื่นชอบตราสินค้าแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ banner  
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา
จิตวิทยาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 660 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจ านวน 94 คน 
ด้วยวิธีไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบตามสะดวก (Non-Probability Sampling: Convenience) ต่อมาสุ่ม
จ าแนกเข้ากลุ่ม (random assignment) โดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอ
โฆษณาแบบ pop-up จ านวน 47 คน และกลุ่มที่รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ banner จ านวน 47 
คน โดยเมื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเข้าในกลุ่มที่ได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอ
โฆษณาแบบ pop-up จ านวน 2 คน และในกลุ่มที่ได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ banner จ านวน 
1 คน ท าให้มีจ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน าไปวิเคราะห์ผลได้มีจ านวน 89 คน โดยกลุ่มที่ได้รับชม
วิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up จ านวน 45 คน และกลุ่มที่รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ 
banner จ านวน 44 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตราสินค้า จ านวน 10 ตรา ประกอบด้วย 5 ตราสินค้าที่น าเสนอในวิดีโอและ 5 ตราสินค้าที่ไม่ได้

น าเสนอในวิดีโอ 
วิดีโอออนไลน์ เรื่อง “เนื้อคู่ The Final Answer ตอนที่ 17 สักวันจะเป็นดังฝันใฝ่ จะท าให้ได้” ความ

ยาว 18 นาที 
แบบวัดการจดจ าตราสินค้า มีลักษณะแบบ yes/no questionnaire จ านวน 10 ข้อ คิดเป็น 10 

คะแนน โดยให้เลือกตอบว่าเห็นตราสินค้านี้ปรากฏในวิดีโอหรือไม่ หากตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน กล่าวคือ หากตอบ ใช่ กับตราสินค้าที่ถูกน าเสนอในวิดีโอออนไลน์ หรือตอบ ไม่ กับตราสินค้าที่ไม่ถูก
น าเสนอในวิดีโอออนไลน์จะได้ 1 คะแนน และหากตอบ ไม่ กับตราสินค้าได้รับการน าเสนอในวิดีโอออนไลน์ 
หรือตอบ ใช่ กับตราสินค้าไม่ถูกน าเสนอในวิดีโอออนไลน์จะได้ 0 คะแนน 

แบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับความชื่นชอบตราสินค้าจ านวน 10 
ข้อ ใช้ Likert Rating Scale 7 ระดับ ตั้งแต่ ไม่ชอบมากที่สุด (1 คะแนน) จนถึง ชอบมากที่สุด (7 คะแนน) 

แบบวัดระดับความก้าวก่ายของโฆษณา ดัดแปลงมาจาก The Ad Intrusiveness Scale ที่ถูกพัฒนา
โดย Li, Edwards และ Lee (2013) ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ เมื่อโฆษณาขึ้นมาระหว่างการรับชม 
ฉันคิดว่าโฆษณานั้น… (1) เบี่ยงเบนความสนใจฉันออกจากวิดีโอ (2) รบกวนการรับชมวิดีโอของฉัน (3) เป็น
การบังคับฉันให้ต้องรับชม (4) ขัดขวางการรับชมวิดีโอของฉัน (5) ท าให้ฉันร าคาญ และ (6) สังเกตเห็นได้
ชัดเจน โดยประเมินแบบ Likert Rating Scale 7 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) จนถึง เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) 

Manipulation Check ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลในวิดีโอออนไลน์จ านวน 15 ข้อและข้อ
ค าถามเกี่ยวกับโจทย์เลขจ านวน 15 ข้อ เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เข้าร่วมงานวิจัยไม่ให้ทราบถึง
จุดประสงค์ที่แท้จริงของงานวิจัย รวมถึงเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้รับชมสื่อวิดีโอจริง และท้ายสุดคือ
ข้อสอบถามการทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานวิจัย เพ่ือตรวจสอบการออกแบบการทดลอง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 



462 

 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการน าเสนอโฆษณาในวิดีโอออนไลน์ที่มีต่อการ
จดจ าตราสินค้าและความชื่นชอบตราสินค้า โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการจดจ าตราสินค้าและแบบ
วัดความชื่นชอบตราสินค้าผ่านการค านวณด้วยสถิติ independent-samples t-test  และ paired-samples 
t-test 

  
วิธีการทดลอง 
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้รับแจ้งชื่อหัวข้องานวิจัยลวงว่า “การรับชมสื่อวิดีโอออนไลน์” เพ่ือหลีกเลี่ยง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการวิจัย โดยก่อนเข้าร่วมงานวิจัย 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลภาวะตาบอดสีที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดออก และระดับความชื่นชอบตราสินค้าก่อนเข้า
ร่วมงานวิจัย ในวันวิจัยผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะถูกจัดให้นั่งตามที่ที่ก าหนดไว้เพ่ือรับฟังรายละเอียดและลงชื่อ
ยินยอมเพ่ือเข้าร่วมการทดลอง จากนั้นผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับชมวิดีโอออนไลน์ที่มีความยาวประมาณ 18 
นาทีผ่านจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยแบ่งผู้เข้าร่วมงานวิจัยอย่างสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการ
น าเสนอโฆษณาแบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณาแบบ banner ภายหลังการรับชมวิดีโอ
ดังกล่าว แต่ละคนจะได้ท าแบบสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ได้แก่ ข้อมูลในวิดีโอ
ออนไลน์ แบบวัดการจดจ าตราสินค้า ข้อค าถามเกี่ยวกับโจทย์เลข แบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า แบบวัด
ระดับความก้าวก่ายของโฆษณา และ ข้อสอบถามการทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานวิจัย ตามล าดับ 
จากนั้นคณะผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์การทดลองที่แท้จริงให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทราบ (debrief) รวมถึงขอ
ความร่วมมือไม่เปิดเผยถึงกระบวนการการทดลองให้ผู้อื่นทราบและกล่าวขอบคุณเป็นอันสิ้นสุดการทดลอง  

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้าของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up และกลุ่ม
ที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner จากแบบวัดการจดจ าตราสินค้าแล้ว พบว่าค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้า
ของ 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t(76.20) = 9.31, p = 0.00, d = 1.98) โดยผลลัพธ์
ชี้ให้เห็นว่าการน าเสนอแบบ pop-up ท าให้กลุ่มตัวอย่างจดจ าตราสินค้าได้มากกว่าการน าเสนอแบบ banner 
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้าของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up และ
กลุ่มท่ีได ้รับชมโฆษณาแบบ banner จากแบบวัดการจดจ าตราสินค้า โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2  กลุ่มอิสระ (independent-samples t-test)  

 รูปแบบการน าเสนอโฆษณา  
 
t 

  
 pop-up (n = 45)  banner (n = 44)   
 M SD  M SD df Sig(2-tailed) 
การจดจ าตราสินค้า .91 .12  .62 .17 9.31* 76.20 .00 
* p < .05  
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จากการทดสอบค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าของกลุ่มที่ได้รับชม
โฆษณาแบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner จากแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า พบว่า
ค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าของ 2 กลุ่มแตกต่่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(t(87) = 2.33, p = 0.02, d = 0.51) โดยผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าการน าเสนอแบบ pop-up ท าให้กลุ่มตัวอย่างชื่น
ชอบตราสินค้าเพ่ิมข้ึนมากกว่าการน าเสนอแบบ banner ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าของกลุ่มที่ได้
รับชมโฆษณา แบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner จากแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า 
โดยใช้การ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระ (independent-samples t-test) 

 รูปแบบการน าเสนอโฆษณา 
 
 
t 

  
 pop-up (n = 45)  banner (n = 44)   

 M SD  M SD df 
Sig(2-
tailed) 

ความเปลีย่นแปลงระดับความชื่นชอบตรา
สินค้า 

.71 .82 
 

.30 .86 2.33* 87 .02 

* p < . 05 
 
 นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ส ารวจความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการจดจ าตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอใน
โฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาแล้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้าที่ได้รับการ
น าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up 
ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t(44) = .96, p = 0.34, d = 0.16) โดยผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างจดจ าตราสินค้าที่ปรากฏแบบ pop-up ขณะชมวิดีโอไม่แตกต่างจากตราสินค้าที่ไม่ปรากฏขณะชม
วิดีโอ และพบว่า ค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการ
น าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t(43) = -
4.85, p = 0.00, d = 1.12) โดยผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างจดจ าตราสินค้าที่ปรากฏแบบ banner ขณะ
ชมวิดีโอได้ถูกต้องน้อยกว่าการจดจ าว่าตราสินค้านั้นไม่ปรากฏขณะชมวิดีโอ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3   
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่
ไม่ได้รับ การน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของการ
จดจ าตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้
รับชมโฆษณา แบบ banner จากแบบวัดการจดจ าตราสินค้า โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่มไม่อิสระ (paired-samples t-test) 
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รูปแบบการน าเสนอโฆษณา n M SD t df Sig(2-tailed) 

การจดจ าตราที่ปรากฏในโฆษณา – ตราที่ไมป่รากฏในโฆษณา (pop-up) 45 .02 .16 .96 44 .34 

การจดจ าตราที่ปรากฏในโฆษณา – ตราที่ไมป่รากฏในโฆษณา (banner) 44 -.30 .41 -4.85* 43 .00 

 * p < . 05          
 จากการส ารวจความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับ
การน าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแล้ว พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รั บการน าเสนอใน
โฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t(44) = 5.77, p = 0.00, 
d = 0.93) ในทางเดียวกันพบว่า ค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับการ
น าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t(43) = 2.23, p = 0.03, d = 0.34) โดยผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าการน าเสนอทั้ง
แบบ pop-up และแบบ banner ท าให้กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบตราสินค้าที่ถูกน าเสนอในโฆษณาเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ตราสินค้าที่ไม่ถูกน าเสนอในโฆษณา ดังที่ปรากฏในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับการ
น าเสนอใน โฆษณาและตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-
up และผลการ ทดสอบค่าเฉลี่ยของความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอใน
โฆษณาและตรา สินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner จากแบบวัด
ความชื่นชอบตรา สินค้า โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มไม่อิสระ (paired-samples t-
test) 

รูปแบบการน าเสนอโฆษณา n M SD t df Sig(2-tailed) 

ความเปลีย่นแปลงระดับของความช่ืนชอบของตราที่ปรากฏในโฆษณา  
– ตราที่ไมป่รากฏในโฆษณา (pop-up) 

45 .79 .92 5.77* 44 .00 

ความเปลีย่นแปลงระดับของความช่ืนชอบตราที่ปรากฏในโฆษณา  
– ตราที่ไมป่รากฏในโฆษณา (banner) 

44 .32 .96 2.23* 43 .03 

* p < .05 
 เนื่องจากในงานวิจัยก่อนหน้า (Edwards et al., 2002; Bell and Buchner, 2018) มีการศึกษา
ประเด็นของความก้าวก่ายของโฆษณา คณะผู้วิจัยจึงได้ส ารวจเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความก้าวก่ายของ
โฆษณาท่ีน าเสนอในวิดีโอของกลุ่มท่ีได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของความก้าวก่ายของโฆษณาท่ีน าเสนอในวิดีโอของ 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ (t(87) = 4.77, p = .00, d = 1.05) โดยผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าการน าเสนอแบบ pop-up มีผลท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ถึงความก้าวก่ายของโฆษณามากกว่าการน าเสนอแบบ banner ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของความก้าวก่ายของโฆษณาที่น าเสนอในวิดีโอของกลุ่มที่ได้รับชม
โฆษณาแบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ banner จากแบบวัดความก้าวก่ายของโฆษณา โดยใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระ (independent-samples t-test) 

 รูปแบบการน าเสนอโฆษณา 
 
 
t 

  

 
pop-up (n = 

45) 
 

banner (n = 
44) 

  

 M SD  M SD df 
Sig(2-
tailed) 

ความก้าวก่ายของโฆษณา 5.18 1.22  3.89 1.32 4.77* 87 .00 
* p < .05       
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการน าเสนอโฆษณาในวิดีโอออนไลน์ที่มีต่อการ
จดจ าตราสินค้าและความชื่นชอบตราสินค้า  โดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับขมวิดีโอที่มีการน าเสนอรูปแบบ
โฆษณาท่ีแตกต่างกัน 2 รูปแบบ คือ การน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up และการน าเสนอโฆษณาแบบ banner 
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม จะได้ท าแบบวัดการจดจ าตราสินค้า และแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า โดยก่อน
เข้าร่วมงานวิจัย 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม จะได้ท าแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า และจะได้ท าแบบ
วัดนี้อีกครั้งหลังรับชมวิดีโอเพ่ือวัดระดับความเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยจากแบบวัดการจดจ าตราสินค้า พบว่า 
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up จะจดจ าตราสินค้าได้มากกว่าแบบ 
banner และผลการวิจัยจากแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับชมวิดีโอที่มีการน าเสนอ
โฆษณาแบบ pop-up มีความเปลี่ยนแปลงระดับความชื่นชอบตราสินค้ามากกว่าแบบ banner        

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการจดจ าตราสินค้าของกลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up และ
กลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณาแบบ banner พบว่า รูปแบบการน าเสนอมีอิทธิพลต่อการจดจ า กลุ่มที่ได้รับ
การน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up มีการจดจ าตราสินค้าแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณาแบบ 
banner อย่างมีนัยส าคัญทาง ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน นอกจากนี้ยังพบว่าการน าเสนอแบบ pop-up 
มีผลต่อการจดจ าตราสินค้ามากกว่าการน าเสนอแบบ banner อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลงานวิจัยชิ้นนี้
สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด the limited capacity model of motivated mediated message 
processing (Lang, 2000, 2006) ที่กล่าวว่า บุคคลจะมีทรัพยากรทางการรู้คิดอยู่อย่างจ ากัดในการ
ประมวลผลความจ า ดังนั้นการลงรหัสข้อมูล (encoding) จึงเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ได้รับความใส่ใจ โดยข้อมูลที่
ไม่ได้รับความใส่ใจก็จะไม่เกิดการจดจ า ซึ่งผลงานวิจัยของ McCoy et al. (2008) พบว่าการที่โฆษณาปรากฏ
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ขึ้นมาบดบังเนื้อหาหลักมีผลให้โฆษณานั้นถูกจดจ าได้มากขึ้น และผลงานวิจัยของ Chaney et al. (2018) 
พบว่าตราสินค้าที่มีขนาดใหญ่สามารถได้รับการจดจ าดีกว่าตราสินค้าที่มีขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้
เห็นว่าการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up ที่ขึ้นมาคั่นแบบเต็มหน้าจอระหว่างรับชมสื่อมีความสามารถในการ
ดึงดูดความใส่ใจของบุคคลได้มากกว่าการน าเสนอโฆษณาแบบ banner จึงสามารถอนุมานได้ว่าการน าเสนอ
โฆษณาแบบ pop-up มีอิทธิพลต่อการจดจ าตราสินค้ามากกว่าการน าเสนอโฆษณาแบบ banner เนื่องจาก
ได้รับความใส่ใจมากกว่า 
         นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของการจดจ าตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาและตราสินค้าที่
ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณา พบว่า การจดจ าตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาไม่มีความแตกต่างกับ
ตราสินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาแบบ pop-up แต่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มที่ได้
รับชมโฆษณาแบบ banner กล่าวคือในกลุ่มท่ีได้รับการน าเสนอแบบ pop-up บุคคลสามารถแยกตราสินค้าที่
ถูกน าเสนอและตราสินค้าที่ไม่ถูกน าเสนอในโฆษณาได้ใกล้เคียงกัน ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณา
แบบ banner บุคคลสามารถจดจ าตราสินค้าที่ถูกน าเสนอในโฆษณาได้น้อยกว่าตราสินค้าที่ไม่ถูกน าเสนอใน
โฆษณา อาจเกิดจากการที่บุคคลมักหลีกเลี่ยงที่จะมองไปที่โฆษณาแบบ banner เนื่องจากโฆษณาอยู่บริเวณ
ขอบของลานสายตา (Chatterjee, 2008) จึงท าให้บุคคลไม่เกิดการรับรู้ banner หรือที่เรียกว่า “banner 
blindness” (Drèze and Hussherr, 2003) 
         ต่อมาในส่วนของผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความชื่นชอบตราสินค้าในกลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณา
แบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณาแบบ banner  พบว่า รูปแบบการน าเสนอมีอิทธิพลต่อ
ความชื่นชอบ โดยกลุ่มที่ได้รับการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up มีความชื่นชอบตราสินค้าแตกต่างจากกลุ่มที่
ได้รับชมโฆษณาแบบ banner อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 โดยพบว่าตรา
สินค้าที่ถูกน าเสนอแบบ pop-up ท าให้ผู้ชมชื่นชอบมากกว่าตราสินค้าที่ถูกน าเสนอแบบ banner อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ผลวิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด hedonic fluency model (Winkelman and Cacioppo, 
2001) ที่กล่าวว่าความลื่นไหลในการประมวลผล (processing fluency) ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความคุ้นเคย
ที่มีต่อสิ่งเร้านั้นซ้ า ๆ ความคุ้นเคยเป็นเสมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่าสิ่งเร้านั้นไม่เป็นอันตราย จึงเกิดการ
ตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงบวก น าไปสู่การประเมินสิ่งเร้าดังกล่าวในเชิงบวกด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Fang et al. (2007) ที่สรุปว่าความถี่ไม่ว่ามากหรือน้อยในการน าเสนอสิ่งเร้าส่งผลให้เกิดความลื่นไหลใน
การประมวลผลสิ่งเร้านั้นมากข้ึน น าไปสู่การประเมินสิ่งเร้าในเชิงบวกที่เพ่ิมมากขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าการขึ้น
คั่นแบบเต็มจอในการน าเสนอตราสินค้าแบบ pop-up ท าให้บุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประมวลผลตรา
สินค้า อันท าให้เกิดความคุ้นเคยซึ่งน าไปสู่ความชื่นชอบต่อตราสินค้าในที่สุด แม้ว่าผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของ
ความก้าวก่ายของโฆษณาที่น าเสนอในวิดีโอของกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up และกลุ่มที่ได้รับชม
โฆษณาแบบ banner จะชี้ให้เห็นว่าการน าเสนอแบบ pop-up มีผลท าให้เกิดความก้าวก่ายของโฆษณา
มากกว่าการน าเสนอแบบ banner แต่ความก้าวก่ายของโฆษณานั้นก็ไม่ได้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเกิด
ความรู้สึกเชิงลบต่อตราสินค้าดังที่แนวคิด perceptual fluency/misattribution model อนุมานไว้  ในทาง
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ตรงกันข้าม การน าเสนอตราสินค้าบริเวณด้านล่างหน้าจอแบบ banner ที่อาจอยู่นอกลานสายตา กลับท าให้
บุคคลไม่สามารถประมวลผลตราสินค้าได้อย่างเต็มที่ ท าให้ความชื่นชอบตราสินค้าในโฆษณาเกิดขึ้นได้น้อย
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาแบบ pop-up 

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาและตรา
สินค้าที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณา พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความชื่นชอบตราสินค้าที่ได้รับการน าเสนอใน
โฆษณาแตกต่างจากตราที่ไม่ได้รับการน าเสนอในโฆษณาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้
แสดงให้เห็นว่าการน าเสนอโฆษณาทั้ง 2 รูปแบบมีผลท าให้ผู้ชมชื่นชอบตราสินค้าที่ถูกน าเสนอมากกว่าตรา
สินค้าท่ีไม่ถูกน าเสนอในโฆษณา สอดคล้องกับแนวคิด mere explosure effect  (Zajonc, 1968) ที่กล่าวว่า 
หากสิ่งเร้าสามารถเข้าสู่กระบวนการการรับรู้ของบุคคลได้ การน าเสนอสิ่งเร้าซ้ า ๆ สามารถเพ่ิมความชื่นชอบ
ที่มีต่อสิ่งเร้าได้ ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอตราสินค้า 5 ตราสินค้าในโฆษณาเพียงตราละ 1 ครั้ง
ทั้งในกลุ่มที่ได้รับชมโฆษณาแบบ pop-up และแบบ banner ชี้ให้เห็นว่า การน าเสนอตราสินค้าเพียงตราละ 
1 ครั้งในโฆษณาก็เพียงพอในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า (Ruggieri and Boca, 2013) 
 
ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย 

แบบวัดความจดจ าตราสินค้าและแบบวัดความชื่นชอบตราสินค้า อาจมีความเหมาะสมกับการศึกษา
แบบเก็บข้อมูลในระยะยาว (Longitudinal Data) มากกว่าการเก็บข้อมูลแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-
sectional Data) ในการทดลองครั้งนี้แสดงผลเชิงบวกของการน าเสนอโฆษณาแบบ pop-up ที่มีต่อทั้ง
ความจ าและความชื่นชอบตราสินค้า โดยเป็นผลจากการเก็บหลังท าข้อค าถามเกี่ยวกับโจทย์เลข ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับตราสินค้าเป็นเวลาประมาณ 5 นาที แต่ในชีวิตจริงเมื่อบุคคลได้รับชมโฆษณาแล้วจะ
ใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะเกิดการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดทางด้านเวลา 

และอาจลองใช้ตราสินค้าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดเพ่ือศึกษาว่าผลที่เกิดขึ้นจะเหมือนหรือแตกต่างจาก
การทดลองในครั้งนี้ที่ใช้ตราสินค้าที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นของ
บริษัทที่มีสินค้าในท้องตลาด 
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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำอิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบน
เนอร์โฆษณำที่มีต่อควำมจ ำแบบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรระลึก (Recall) ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำทันที (Immedieate 
recognition) ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำภำยหลัง (Delayed recognition)  และทัศนคติเกี่ยวกับแบนเนอร์
โฆษณำ กำรศึกษำนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบตำมสะดวก (Convenience Sampling) 
ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเป็นนักศึกษำจ ำนวน 143 คน ซึ่งแต่ละคนจะได้เข้ำชมเว็บไซต์ที่มีแบนเนอร์โฆษณำที่
สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ เป็นเวลำ 12 นำที โดยล ำดับของกำรน ำเสนอแบนเนอร์โฆษณำ
บนเว็บไซต์เป็นไปอย่ำงสุ่ม หลังจำกนั้น ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองจะท ำแบบประเมินทัศนคติเกี่ยวกับแบนเนอร์
โฆษณำ 
       กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ Paired samples t-test ผลกำรศึกษำพบว่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมจ ำทั้งสำม
รูปแบบ (กำรระลึก ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำแบบทันที ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำแบบภำยหลัง) ของกลุ่มตัวอย่ำงที่
มีต่อแบนเนอร์โฆษณำทั้งที่สอดคล้องกับเนื้อหำของเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำ
เว็บไซต์ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ .05 แต่พบควำมแตกต่ำงในด้ำนทัศนคติที่มีต่อแบนเนอร์
โฆษณำที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ำควำม
สอดคล้องระหว่ำงแบนเนอร์โฆษณำและเนื้อหำเว็บไซต์ไม่มีอิทธิพลต่อควำมจ ำ แต่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
 
ค าส าคัญ  ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำ กำรจ ำ ทัศนคติ 

Abstract 
This research examined the effects of ad-context congruency on recall, immediate 

recognition, delayed recognition and attitudes towards banner advertising in website.  
This experimental research conducted with 143 university students. These participants were 
assigned to view website, contained 2 types of embed banner ads; congruent and 
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incongruent banner ads for 12 minutes. The sequence of the banner ads was randomly 
presented. Participants then completed memory tests and the questionnaire assessed 
attitude towards banner ads.  

Paired samples t-test was used to analyze data. The results indicated that there was 
no significant difference on mean scores of recall memory, immediate recognition and 
delayed recognition on congruent and incongruent banner ads (p < .05). There was a 
significant difference between the attitude towards congruent and incongruent banner ads 
(p < .05). The findings suggested that website context-banner congruence had positive effect 
on attitudes towards banner ads, but not on memory. 

Keywords Website Context-Banner Congruence, Recall, Immediate Recognition, Delayed 
   Recognition, Attitudes 

บทน า 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (2561) พบว่ำในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 

2561 คนไทยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเพ่ิมขึ้น 6 ชั่วโมง โดยปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมำ คนไทยมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อ
สินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพิ่มขึ้น และถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมำกที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ยังมี
แนวโน้มว่ำกระแสกำรซื้อสินค้ำและบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ซึ่งเห็นได้จำกกำร
ท ำกำรตลำดทำงออนไลน์ ในปี 2560 สูงถึง 69.92% และแนวโน้มมูลค่ำพำณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์                
(E-commerce) ของประเทศไทยจะสูงถึง 3.2 ล้ำนล้ำนบำท (ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์, 
2560) จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบกำรส่วนมำกหันมำใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรลงโฆษณำสินค้ำ
และบริกำร โดยเฉพำะกำรใช้แบนเนอร์โฆษณำซึ่งเป็นรูปแบบกำรโฆษณำที่ถูกน ำมำใช้อย่ำง แพร่หลำย
เนื่องจำกมีต้นทุนที่ใช้ในกำรผลิตและเผยแพร่ที่ไม่สูงนัก แต่สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้จ ำนวนมำก (Ieva, 
Ziliani, Gázquez-Abad & Dattoma, 2017) รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถกดเข้ำดู
ข้อมูลสินค้ำในแบนเนอร์โฆษณำได้โดยตรง (Li & Bukovac, 1999) ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้บริโภคสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลสินค้ำได้มำกขึ้น ดังนั้นหำกผู้ประกอบกำรออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรโฆษณำแบบแบนเนอร์
ผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น ก็น่ำจะมีโอกำสท ำให้เกิดควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด
เพ่ิมขึ้น โดยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรโฆษณำทำงกำรตลำดนั้นประกอบไปด้วยกำรที่ผู้บริโภคสำมำรถจดจ ำ
และมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และโฆษณำ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรประมวลผลทำงควำมคิดและควำมรู้สึกต่อแบรนด์
สินค้ำ (Keller, 2019)  

ดังนั้นเพ่ือออกแบบและพัฒนำให้กำรโฆษณำบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนแบนเนอร์ประสบควำมส ำเร็จตำม
ตัวชี้วัดดังกล่ำวจึงต้องมีกำรวำงกลยุทธ์ที่เหมำะสม โดยวิธีกำรหนึ่งคือกำรเลือกลงโฆษณำบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำ
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท ำให้สินค้ำหรือบริกำรเป็นที่รู้จักและสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย
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ได้มำกขึ้น รวมทั้งท ำให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อโฆษณำซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำของผู้
เข้ำชมเว็บไซต์ (Wahid & Ahmed, 2011) 
 จำกกำรทบทวนงำนวิจัยของ Chun, Song, Hollenbeck, & Lee (2014) พบว่ำควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงแบนเนอร์โฆษณำและเนื้อหำบนเว็บไซต์มีผลต่อกำรจ ำแบนเนอร์โฆษณำ โดยพบว่ำผู้เข้ำชมเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหำสอดคล้องกับแบนเนอร์โฆษณำสำมำรถจดจ ำตรำสินค้ำโฆษณำได้ดีกว่ำผู้ที่เข้ำชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำไม่
สอดคล้องกับแบนเนอร์โฆษณำ และจำกกำรศึกษำแบบ Meta-analysis ยังพบว่ำผู้ใช้สื่อมีแนวโน้มที่จะระลึก 
และจดจ ำโฆษณำได้ดีเมื่อสื่อมีเนื้อหำสอดคล้องกับโฆษณำนั้นสูง (Kwon, King, Nyilasy & Reid, 2018)  

นอกจำกนี้ยังมีงำนวิจัยหลำยชิ้นที่ศึกษำเกี่ยวกับอิทธิพลควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำบนเว็บไซต์
และแบนเนอร์โฆษณำที่มีผลต่อทัศนคติของผู้เข้ำชมเว็บไซต์ โดยพบข้อสรุปที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ  
ผู้เข้ำชมเว็บไซต์จะมีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณำเมื่อเข้ำชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำและโฆษณำที่สอดคล้องกันมำกกว่ำ
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหำและโฆษณำที่ไม่สอดคล้องกัน (Janssens, Pelsmacker & Geuens, 2012; Segev & 
Wang, 2014; Hsieh, Lo & Chiu, 2016) 

แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ำมีกำรศึกษำอ่ืนที่ให้ข้อสรุปด้ำนควำมจ ำที่แตกต่ำงออกไป เช่น จำก
กำรศึกษำเกี่ยวกับอิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำต่อควำมจ ำและ
ทัศนคติต่อโฆษณำ พบว่ำทั้งบริบทของเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกันนั้นส่งผล
ต่อกำรจ ำโฆษณำของผู้เข้ำชมเว็บไซต์ได้ไม่แตกต่ำงกัน (Jeong & King, 2010) หรือจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับ
อิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำ และอิทธิพลของสีที่มีต่อทัศนคติ  
และควำมใส่ใจโดยวัดจำกกำรระลึกและกำรจดจ ำโฆษณำ พบว่ำผู้ที่เข้ำชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับ  
แบนเนอร์โฆษณำสำมำรถระลึกและจดจ ำแบนเนอร์โฆษณำได้ดีกว่ำผู้ที่เข้ำชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับ 
แบนเนอร์โฆษณำ (Moore, Stammerjohan & Coulter, 2005) 

จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์
และแบนเนอร์โฆษณำส่งผลต่อกำรจ ำแบนเนอร์โฆษณำได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่
จะท ำกำรศึกษำอิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำที่มีผลต่อกำรระลึก 
(Recall) ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำทันที  (Immediate recognition) ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำภำยหลัง 
(Delayed recognition) และทัศนคติเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญในกำรประกอบ
ธุรกิจ 

กำรศึกษำนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจในกำรวำงแผนกำรเลือกลงแบนเนอร์โฆษณำใน
เว็บไซต์ที่เหมำะสมเพื่อท ำให้แบนเนอร์เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำชมเว็บไซต์ เนื่องจำก 
สำมำรถสังเกตและเข้ำถึงข้อมูลสินค้ำได้ง่ำยมำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรรับรู้ต่อกำรมีอยู่ของตรำสินค้ำที่หลำกหลำย 
รวมถึงได้ทรำบกำรส่งเสริมกำรขำยของตรำสินค้ำต่ำง ๆ เพื่อเป็นตัวเลือกในกำรตัดสินใจซื้อที่คุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Contextual priming effect  
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Priming effect หมำยถึง กระบวนกำรกำรกระตุ้นหรือท ำงำนของควำมรู้ที่ถูกเก็บไว้ในควำมจ ำ 
(Higgins, 1996) ประกอบด้วยองค์ประกอบกำรท ำงำน 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกคือสร้ำงเนื้อหำและ
เก็บไว้ องค์ประกอบที่สองคือดึงข้อมูลที่เก็บไว้มำใช้ (Samuelsen, 2004) ซึ่งแนวคิดนี้ถูกน ำมำใช้ในงำนวิจัย
เกี่ยวกับกำรโฆษณำและถูกพัฒนำไปสู่ Contextual priming effect โดยอธิบำยได้ว่ำข้อมูลบนเว็บไซต์จะ
กลำยเป็นข้อมูลที่มีกำรเข้ำถึงได้สูงซึ่งใช้ในกำรประมวลผลข้อควำมในโฆษณำและประเมินสินค้ำ เนื่องจำกกำร
ดูเว็บไซต์ก่อนหน้ำนี้ ท ำให้เกิดกำรเตรียมกำรรับรู้ข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องเนื้อหำบนเว็บไซต์และโฆษณำให้กับ
ผู้เข้ำชมแล้ว ดังนั้น เมื่อเกิด Contextual priming effect จึงเกิดกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงชั่วครำวของกำรเข้ำถึง
ข้อมูล จำกกำรกระตุ้นล่ำสุดจะเพ่ิมขึ้นไปสู่ระดับของกำรกระตุ้นและส่งผลต่อกำรตัดสินของคนที่มีต่อสินค้ำที่
ถูกโปรโมทในแบนเนอร์โฆษณำ (Yi, 1990; Higgins, 1996; Jeong & King, 2010) 

Contextual priming effect กับความจ าโฆษณา  
กำรประมวลผลเนื้อหำ (Elaboration) จะถูกท ำให้ง่ำยขึ้นจำกกำรรวมหรือเชื่อมโยงข้อมูลเก่ำและ

ข้อมูลใหม่ และกำรประมวลผลจะเกิดเมื่อข้อมูลใหม่มีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชุดควำมคิดที่ถูกเก็บไว้ใน
ควำมจ ำ (Tybout, Sternthal และ Calder, 1983) ในกรณีของ Contextual priming อำจจะเกิดเหตุกำรณ์
ที่ว่ำไม่มีชุดควำมจ ำที่ถูกเก็บไว้ก่อนเจอเหตุกำรณ์ที่ถูกเตรียมกำรรับรู้ แต่กำรเตรียมกำรรับรู้สำมำรถสร้ ำงชุด
ควำมคิดใหม่ในชุดควำมจ ำระยะสั้น (Short-term memory) ได้ ซึ่งเป็นกำรเตรียมข้อมูลส ำหรับควำม
สอดคล้อง นั่นคือข้อมูลที่มีควำมเหมือนกันมีแนวโน้มที่ถูกประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในอีกแง่หนึ่งคือ
เมื่อเกิดควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำในระดับสูง ข้อมูลเป้ำหมำยที่ถูก
เตรียมกำรรับรู้จะถูกประมวลผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ (Samuelsen, 2004) กล่ำวคือข้อมูลนั้น
สำมำรถถูกกู้คืนได้ง่ำยกว่ำจึงท ำให้กำรจ ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น (Yi, 1990; Moorman, Neijens & Smit, 
2002; Simola, Kivikangas, Kuisma & Krause, 2013) 

Contextual priming effect กับทัศนคติที่มีต่อสินค้าในโฆษณา 
บริบทของโฆษณำโดยส่วนใหญ่จะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (เช่น เรื่องควำมซึมเศร้ำ) ซึ่งสำมำรถ

น ำไปสู่กำรตอบสนองเชิงอำรมณ์ (เรื่องเศร้ำน ำไปสู่อำรมณ์เชิงลบ) อำรมณ์เหล่ำนี้จะถูกเผยแพร่ โดยจะ
สำมำรถส่งผ่ำนไปยังทัศนคติที่มีต่อโฆษณำของคนได้ และส่งผลต่อกำรประเมินตรำสินค้ำ (Yi & Youjae, 
1990a) ซึ่งกำรประเมินสินค้ำนั้นจะไปในทำงบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทำงบริบทว่ำจะกระตุ้นให้เกิด
ลักษณะกำรตีควำมท่ีส่งผลในทำงบวกหรือทำงลบ ดังในงำนวิจัยของ Mitchell และ Olson (1981) ที่บอกไว้
ว่ำบริบทของโฆษณำจะน ำพำไปสู่กำรตีควำมข้อมูลสินค้ำในโฆษณำของผู้อ่ำน ซึ่งอำจส่งผลต่อรูปแบบและ
เปลี่ยนแปลงควำมเชื่อเกี่ยวกับตรำสินค้ำนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรประเมินตรำสินค้ำของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้อง
กับงำน Lee และ Labroo (2004) กับ Shen และ Chen (2007) ที่บอกว่ำเมื่อบริบทสร้ำงหรือจัดเตรียม
คุณลักษณะบำงอย่ำง คุณลักษณะนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกลำยเป็นข้อมูลที่เข้ำมำในควำมคิดของผู้อ่ำนบริบท และ
จำกนั้นคุณลักษณะที่ว่ำนี้จะถูกใช้ในกำรประเมินโฆษณำ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ Contextual priming effect และโฆษณาบนเว็บไซต์ 
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Moore, Stammerjohan และ Coulter (2005) ที่ศึกษำอิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงสินค้ำที่
ถูกโฆษณำและเนื้อหำบนเว็บไซต์ต่อกำรระลึก (Recall) กำรจดจ ำ (Recognition) และทัศนคติที่มีเกี่ยวกับ
โฆษณำและเว็บไซต์ พบว่ำโฆษณำที่มีควำมสอดคล้องและไม่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ท ำให้เกิดกำร
จดจ ำได้ดีเท่ำกัน ส่วนในด้ำนทัศนคติพบว่ำโฆษณำที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำบนเว็บไซต์จะท ำให้เกิด
ทัศนคติที่ดีกว่ำ ซึ่งสอดคล้องกับ (Yi & Youjae, 1990a) ที่ได้ศึกษำเกี่ยวกับอิทธิพลของบริบทโฆษณำในสื่อ
สิ่งพิมพ์ พบว่ำหำกวำงเงื่อนไขให้บริบทโฆษณำสร้ำงลักษณะบำงอย่ำงที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของสินค้ำ 
จะท ำให้คนมีทัศนคติต่อตรำสินค้ำในเชิงบวกมำกกว่ำกำรที่บริบทโฆษณำและคุณลักษณะของสินค้ำไม่มีควำม
สอดคล้องกัน 

นอกจำกนี้ยังมีงำนของ Choi และ Rifon (2002) ที่ได้ศึกษำปัจจัยด้ำนควำมสอดคล้องระหว่ำงสินค้ำ
และเนื้อหำของเว็บไซต์ ที่มีต่อควำมน่ำเชื่อถือของโฆษณำ ทัศนคติต่อโฆษณำและตรำสินค้ำ และควำมตั้งใจที่
จะซื้อสินค้ำ โดยพบว่ำอิทธิพลของควำมสอดคล้องจะไม่มีผลโดยตรงกับควำมน่ำเชื่อถือในโฆษณำ แต่มีผล
โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อตรำสินค้ำและควำมตั้งใจจะซื้อสินค้ำ 

Jeong และ King (2010) ที่ผลจำกงำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำบนอินเทอร์เน็ตจะถูกประเมินว่ำ 
ชื่นชอบกว่ำและมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ำมำกกว่ำเมื่อโฆษณำที่ถูกฝังลงในเว็บมีควำมสอดคล้องกับบริบทใน
เว็บไซต์ 

งำนวิจัยโดย Hervet, Guérard, Tremblay และ Chtourou (2011) ได้ท ำกำรศึกษำว่ำผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมีกำรหลีกเลี่ยงกำรมองโฆษณำจริงหรือไม่ในรูปแบบกำรสืบค้นอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีจุดประสงค์ 
โดยใช้กำรเคลื่อนไหวของลูกตำ (Eye movement) เป็นตัวบ่งชี้และศึกษำว่ำเนื้อหำของโฆษณำนั้นถูกเก็บไว้
ในควำมจ ำหรือไม่ พบว่ำโฆษณำที่ไม่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำบนเว็บไซต์จะสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้
ทดลองได้ดีกว่ำโฆษณำที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำบนเว็บไซต์ แต่ในด้ำนควำมจ ำพบว่ำโฆษณำที่มีควำม
สอดคล้องกับเนื้อหำบนเว็บไซต์จะถูกจ ำได้ดีกว่ำ แต่จำกมุมมองของ Mandler (1981) ที่บอกว่ำใน
สถำนกำรณ์ท่ีมีควำมไม่สอดคล้องสูง (เมื่อชิ้นส่วนข้อมูลไม่มีควำมสอดคล้องกัน) สถำนกำรณ์นี้จะถูกพิจำรณำ
ว่ำเป็นสิ่งใหม่และดึงควำมสนใจได้ มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่ำเมื่อผู้บริโภคเจอกับสถำนกำรณ์ที่ข้อมูลไม่มีควำม
สอดคล้องกัน ก็มีแนวโน้มที่จะประมวลผลข้อมูลที่ดึงควำมสนใจผู้บริโภคในระดับสูง ซึ่งส่งผลต่อไปยังกำร
จดจ ำข้อมูลด้วย โดยมีหลำยงำนวิจัยที่สนับสนุนมุมมองนี้ (Murphy, Cunningham & Wilcox, 1979; 
Furnham, Gunter & Richardson, 2002) 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมข้ำงต้น ผู้วิจัยสรุปว่ำบริบทเว็บไซต์สำมำรถสร้ำงให้เกิดกำรสร้ำงชุด
ควำมคิดของผู้บริโภคที่จะถูกน ำใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลของโฆษณำที่มีควำมก ำกวม คือสำมำรถตีควำมได้
หลำยแบบ แต่ข้อมูลจำกกำรเตรียมกำรรับรู้ที่มีควำมคล้ำยกับลักษณะของสินค้ำจะถูกน ำมำใช้ตีควำมสินค้ำ
มำกกว่ำและจะส่งผลไปยังกำรประเมินสินค้ำ นั่นคือส่งผลต่อทัศนคติรวมถึงกำรจ ำข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณำอีก
ด้วย ซึ่งในหลำยงำนวิจัยพบว่ำหำกบริบทเว็บไซต์มีควำมสอดคล้องกับโฆษณำจะยิ่งท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถ
จดจ ำโฆษณำรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณำมำกกว่ำเมื่อเทียบกับโฆษณำที่ไม่มีควำมสอดคล้องกับบริบท
เว็บไซต์ อย่ำงไรก็ตำมบำงงำนวิจัยก็ให้ผลที่ไม่สอดคล้องกับข้อสรุปข้ำงต้น โดยพบว่ำบริบทเว็บไซต์และ
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โฆษณำท้ังที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกันส่งผลต่อกำรจ ำไม่ต่ำงกัน หรือในกรณีที่ไม่สอดคล้องกันจะส่งผลต่อ
กำรจ ำที่ดีกว่ำ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำผลของควำมสอดคล้องนี้เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมำกข้ึน 

สมมติฐาน 
 1. แบนเนอร์โฆษณำที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์จะส่งผลให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถระลึก    
แบนเนอร์โฆษณำได้ดีกว่ำแบนเนอร์โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 
 2. แบนเนอร์โฆษณำที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์จะส่งผลให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถจดจ ำ     
แบนเนอร์โฆษณำแบบทันทีได้ดีกว่ำแบนเนอร์โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 
 3. แบนเนอร์โฆษณำที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์จะส่งผลให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถจดจ ำ     
แบนเนอร์โฆษณำแบบภำยหลังได้ดีกว่ำแบนเนอร์โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 

4. แบนเนอร์โฆษณำที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์จะส่งผลให้ผู้เข้ำชมเว็บไซต์มีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำมำกกว่ำแบนเนอร์โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 

กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภำพ 1 แผนภำพแสดงกรอบแนวควำมคิด 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือนักศึกษำมหำวิทยำลัยที่ลงทะเบียนเรียนวิชำจิตวิทยำทั่วไป ภำค
เรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำที่ 2561 จ ำนวน 519 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 143 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบตำมสะดวก 
(Convenience sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาบน
เว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณาที่
ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้แก่ 
- เนื้อหำบนเว็บไซต์และแบนเนอร์
โฆษณำมีควำมสอดคล้องกัน 
- เนื้อหำบนเว็บไซต์และแบนเนอร์
โฆษณำไมม่ีควำมสอดคล้องกัน 

กำรระลึก (Recall) 
กำรจดจ ำแบบทันที (Immediate Recognition) 
กำรจดจ ำแบบภำยหลัง (Delayed Recognition) 
ทัศนคติที่มีต่อแบนเนอร์โฆษณำ (Attitude) 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
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 เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัยประกอบไปด้วย 
1) แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ 
2) แบบวัดควำมจ ำแบบกำรระลึกเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำ (Recall) โดยจะให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลอง

ตอบชื่อตรำสินค้ำ โลโก้ และชนิดของสินค้ำ และให้ 2 คะแนน ถ้ำตอบได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ 1 
คะแนน หำกตอบถูกเพียงบำงส่วน และ 0 คะแนนเมื่อค ำตอบไม่เกี่ยวข้องกับสินค้ำเลย 

3) แบบวัดควำมจ ำกำรจดจ ำแบบทันทีเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำ (Immediate Recognition) โดยให้
เลือกตอบว่ำแบนเนอร์โฆษณำใดที่ปรำกฎอยู่บนหน้ำเว็บไซต์จ ำนวน 12 ข้อ และให้ 1 คะแนนหำก
เลือกตอบได้ถูกต้อง และ 0 คะแนน หำกตอบไม่ถูกต้อง 

4) แบบวัดควำมจ ำกำรจดจ ำแบบภำยหลังเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำ (Delayed Recognition) โดยให้
เลือกตอบว่ำแบนเนอร์โฆษณำใดที่ปรำกฎอยู่บนหน้ำเว็บไซต์จ ำนวน 12 ข้อ และให้ 1 คะแนน  
หำกเลือกตอบได้ถูกต้อง และ 0 คะแนน หำกตอบไม่ถูกต้อง 

5) แบบวัดทัศนคติต่อแบนเนอร์โฆษณำ (Attitude) ประกอบไปด้วยข้อควำมจ ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ฉันคิด
ว่ำแบนเนอร์โฆษณำนี้น่ำสนใจ ฉันคิดว่ำแบนเนอร์โฆษณำนี้น่ำดึงดูดใจ ฉันต้องกำรที่จะทรำบข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำนี้ ฉันมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ำบนแบนเนอร์โฆษณำนี้ และฉันมี
ควำมรู้สึกชอบแบนเนอร์โฆษณำนี้ โดยจะให้ประเมินข้อควำมแต่ละข้อจำกระดับกำรวัดทัศนคติ 5 
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ค่อนข้ำงเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ขั้นตอนการทดลอง 
กำรทดลองนี้เป็นแบบ Within-subjects design ผู้เข้ำกำรทดลองทุกคนจะได้รับเงื่อนไขเหมือนกัน  

เมื่อเข้ำมำในห้องจะให้ผู้เข้ำทดลองนั่งประจ ำคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ซึ่งบนหน้ำจอจะแสดงค ำอธิบำย  
ขั้นตอนกำรทดลอง เมื่ออ่ำนจบจะให้เข้ำชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับอำหำรไทยในแต่ละภำคเป็นเวลำ 12 
นำที ในเว็บไซต์ดังกล่ำวจะมีแบนเนอร์โฆษณำปรำกฏบริเวณด้ำนบนตรงกลำง ที่ประกอบด้วยแบนเนอร์
โฆษณำ 2 แบบ คือแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ จ ำนวน 6 แบนเนอร์ และแบนเนอร์
โฆษณำที่ไม่สอดคคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ จ ำนวน 6 แบนเนอร์ โดยล ำดับกำรแสดงแบนเนอร์โฆษณำจะ
เป็นไปอย่ำงสุ่ม เมื่อครบระยะเวลำตำมก ำหนดจะให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำแบบทดสอบ ประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดควำมจ ำเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำแบบกำรระลึก (Recall) และแบบทดสอบวัดกำรจดจ ำแบบ
ทันที (Immediate recognition) จำกนั้นให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ดู
คลิปวิดีโอ และเล่นเกมเป็นระยะเวลำรวมทั้งหมด 20 นำที และท ำแบบทดสอบวัดกำรจดจ ำแบบภำยหลัง 
(Delayed Recognition) และแบบทดสอบประเมินทัศนคติ (Attitude) ที่มีต่อแบนเนอร์โฆษณำ 

สถิติวิเคราะห์ 
กำรศึกษำครั้งนี้ใช้ Paired samples t-test ในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงในด้ำนควำมจ ำแบบกำร

ระลึก ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำทันที ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำภำยหลัง และทัศนคติต่อแบนเนอร์โฆษณำที่
สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณำที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 
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ผลการวิจัย 
ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างการระลึก ความจ าแบบการจดจ าทันที ความจ าแบบการ
จดจ าภายหลัง  และทัศนคติต่อแบนเนอร์โฆษณาที่สอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์และแบนเนอร์โฆษณาที่ไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ 

 M SD t df Sig. (2-tailed) 

กำรระลึกถึงแบนเนอร์โฆษณำ .112 2.732 .490 142 .625 

กำรจดจ ำแบบทันทีต่อแบนเนอร์โฆษณำ .245 1.544 1.896 142 .060 

กำรจดจ ำแบบภำยหลังต่อแบนเนอร์โฆษณำ .098 1.671 .701 142 .485 

ทัศนคติต่อแบนเนอรโ์ฆษณำ 4.000 14.318 2.128 57 .038 

* p < .05 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ Paired samples t-test ผลกำรวิเครำะห์ ในด้ำนควำมจ ำ พบว่ำไม่มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของควำมจ ำแบบกำรระลึกแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำ
เว็บไซต์      (M = 1.29, SD = 2.830) และแบนเนอร์โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำบนเว็บไซต์ (M = 1.17, 
SD = 2.485); t(142) = .49, p = .625) เช่นเดียวกับค่ำเฉลี่ยของควำมจ ำแบบกำรจดจ ำทันทีต่อแบนเนอร์
โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ (M = 2.68, SD = 1.564) และแบนเนอร์โฆษณำที่ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหำเว็บไซต์ (M = 2.43, SD = 1.499); t(142) = 1.896, p = .060) และค่ำเฉลี่ยของควำมจ ำแบบกำร
จดจ ำภำยหลังต่อแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ (M = 2.58, SD = 1.650) และแบนเนอร์
โฆษณำที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์   (M = 2.48, SD = 1.423); t(142) = .701, p = .485) ที่ไม่พบ
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ผลกำรวิเครำะห์ชี้ให้เห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมจ ำแบบกำรระลึก ควำมจ ำแบบ
กำรจดจ ำทันที และควำมจ ำแบบกำรจดจ ำภำยหลังต่อแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ไม่
แตกต่ำงจำกแบนเนอร์โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 

ในด้ำนทัศนคติ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของทัศนคติต่อ
แบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ (M = 92.67, SD = 24.179) และแบนเนอร์โฆษณำที่ไม่
สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ (M = 88.67, SD = 20.609); t(57) = 2.128, p = .038) โดยผลกำรวิเครำะห์
ชี้ให้เห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีทัศนคติต่อแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์แตกต่ำงจำกแบนเนอร์
โฆษณำท่ีไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำอิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์และแบน
เนอร์โฆษณำต่อควำมจ ำแบบกำรระลึก (Recall) ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำทันที (Immediate recognition) 
ควำมจ ำแบบกำรจดจ ำภำยหลัง (Delayed recognition) และทัศนคติเกี่ยวกับแบนเนอร์โฆษณำ ซึ่งจำกกำร
ทดลองพบว่ำด้ำนควำมจ ำแบบกำรระลึก กำรจดจ ำแบบทันที และกำรจดจ ำแบบภำยหลังของกลุ่มตัวอย่ำงที่มี
ต่อแบนเนอร์โฆษณำที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์ พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ซึ่งผลกำรทดลองไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน เมื่อผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจำกแบบสอบถำมที่ให้
ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองตอบภำยหลังจำกเข้ำชมเว็บไซต์จึงพบว่ำผู้รับกำรทดลองจ ำนวนร้อยละ 38.46 ทรำบว่ำมี
แบนเนอร์โฆษณำบนเว็บไซต์แต่ไม่ได้อ่ำนรำยละเอียดหรือให้ควำมสนใจ และจ ำนวนร้อยละ 3.50 ไม่
สังเกตเห็นแบนเนอร์โฆษณำบนเว็บไซต์ที่ได้เข้ำชม ซึ่งประสบกำรณ์เหล่ำนี้  มีลักษณะสอดคล้องกับ
ปรำกฏกำรณ์ที่เรียกว่ำ Banner Blindness ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทรำบว่ำโฆษณำอยู่
ต ำแหน่งใดก็จะไม่สนใจข้อมูลที่อยู่บริเวณนั้นอีก (Albert, 2002; Benway, 1998; Dreze & Hussherr, 
2003) ปรำกฎกำรณ์ Banner Blindness มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ต ำแหน่งของแบนเนอร์โฆษณำบนเว็บไซต์ 
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำต ำแหน่งกำรวำงแบนเนอร์โฆษณำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท ำให้เกิด  

Banner Blindness เนื่องจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงที่จะให้ควำมสนใจในต ำแหน่งที่มีแบน
เนอร์โฆษณำบนเว็บไซต์ โดยมีกำรคำดเดำได้ว่ำโฆษณำจะปรำกฏตรงส่วนไหนซึ่งขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ก่อน
หน้ำและจะหลีกเลี่ยงที่จะมองไปบริเวณนั้น (Nielsen, 2007; Granka, Hembrooke & Gay, 2006; 
Mosconi, Porta & Ravarelli, 2008) แต่เนื่องจำกต ำแหน่งของแบนเนอร์โฆษณำในกำรศึกษำครั้งนี้อยู่
บริเวณด้ำนบนตรงกลำงของเว็บไซต์ ซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรทดลองอำจคำดเดำได้ว่ำด้ำนบนของเว็บไซต์มีแบนเนอร์
โฆษณำเนื่องจำกเป็นบริเวณที่พบโฆษณำได้บ่อย (Granka et al., 2006; Mosconi et al., 2008) และไม่มี
ข้อมูลที่ต้องกำรจึงหลีกเลี่ยงที่จะให้ควำมสนใจในบริเวณนั้นตั้งแต่เริ่มแรกท่ีได้เข้ำชมเว็บไซต์  

2) รูปทรงของแบนเนอร์โฆษณำ  
จำกงำนวิจัยของ Liu, Lo, Hsieh และ Hwang (2018) พบว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมักไม่สนใจแบนเนอร์

โฆษณำท่ีมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่รอบ ๆ เว็บไซต์ เนื่องจำกมีโครงสร้ำงควำมคิด (Schema) เกี่ยวกับโฆษณำ
ว่ำข้อมูลที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมบนเว็บไซต์เป็นโฆษณำ ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้มีกำรออกแบบแบนเนอร์เป็นกรอบ
สี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำผู้เข้ำร่วมกำรทดลองจะไม่ให้ควำมสนใจแบนเนอร์ เนื่องจำกรับรู้ว่ำ 
กรอบสี่เหลี่ยมนั้นเป็นเพียงโฆษณำไม่ใช่เนื้อหำที่ตนต้องอ่ำน 

นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นของกำรให้ควำมใส่ใจ (Attention) ต่อแบนเนอร์โฆษณำอำจเป็นอีกปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อกำรจดจ ำ โดยงำนวิจัยของ Chun และ Turk-Browne (2007) ที่ศึกษำเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 
ควำมใส่ใจกับควำมจ ำ อธิบำยว่ำควำมจ ำของคนมีทรัพยำกรที่จะน ำมำใช้ประมวลผลทำงกำรรู้คิดอย่ำงจ ำกัด 
ดังนั้นควำมจ ำจึงมีกำรท ำงำนร่วมกับควำมใส่ใจ ท ำให้ข้อมูลที่คนให้ควำมใส่ใจถูกลงรหัสควำมจ ำ คนจึง
สำมำรถจดจ ำข้อมูลนั้นได้ ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้รับควำมใส่ใจก็จะไม่เกิดกำรจดจ ำ 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่ไม่สำมำรถจดจ ำแบนเนอร์โฆษณำทั้งที่สอดคล้องและไม่
สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์อำจเกิดจำกกำรที่รับรู้ว่ำมีแบนเนอร์โฆษณำอยู่แต่ไม่ได้ให้ควำมสนใจ โดยอำจคำด
เดำว่ำกรอบสี่เหลี่ยมที่เห็นบนเว็บไซต์คือโฆษณำ หรืออำจเข้ำชมเว็บไซต์โดยละเลยต ำแหน่งที่คำดว่ำจะมี
โฆษณำวำงอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกจึงไม่รับรู้กำรมีอยู่ของแบนเนอร์โฆษณำ  

ผลจำกกำรวิเครำะห์ด้ำนทัศนคติซึ่งน ำข้อมูลเฉพำะกลุ่มของผู้เข้ำกำรทดลองที่สำมำรถระลึกแบน
เนอร์โฆษณำได้มำวิเครำะห์ จ ำนวน 58 คน พบว่ำค่ำเฉลี่ยทัศนคติของผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่มีต่อแบนเนอร์
โฆษณำที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับเนื้อหำเว็บไซต์มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งผลกำรทดลอง 
เป็นไปตำมสมมติฐำนและสอดคล้องกับแนวคิด Contextual priming effect ที่อธิบำยว่ำบริบทสำมำรถสร้ำง 
ชุดควำมคิด (Concept) บำงอย่ำงแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และชุดควำมคิดนั้นจะถูกน ำมำใช้ในกำรประเมิน
ทัศนคติต่อสินค้ำในโฆษณำ หำกชุดควำมคิดที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับสินค้ำในโฆษณำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
จะมีแนวโน้มประเมินทัศนคติต่อสินค้ำในทำงบวกมำกกว่ำสินค้ำที่ไม่สอดคล้องกับชุดควำมคิดนั้น เนื่องจำก  
ข้อมูลจำกโฆษณำและชุดควำมคิดมีเนื้อหำไปในทำงเดียวกันท ำให้สำมำรถประมวลผลข้อมู ลโฆษณำได้ง่ำย 
(Segev et al., 2014; Choi & Rifon, 2002; Yi, 1990) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่สำมำรถระลึกถึงแบนเนอร์ โฆษณำได้มีแนวโน้มประเมิน
ทัศนคติต่อแบนเนอร์โฆษณำที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับเว็บไซต์ในทำงบวก จึงอำจกล่ำวได้ว่ำสิ่งส ำคัญในกำร
โฆษณำบนเว็บไซต์คือกำรท ำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสำมำรถจดจ ำแบนเนอร์โฆษณำได้ เพรำะมีแนวโน้มที่จะส่งผล
ใหผู้้ใช้อินเทอร์เน็ตเกิดทัศนคติทำงบวกต่อตรำสินค้ำ 

นอกจำกนี้กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำอิทธิพลของควำมสอดคล้องระหว่ำงแบนเนอร์โฆษณำแบบฝัง  
กับเนื้อหำบนเว็บไซต์เท่ำนั้นกำรศึกษำในอนำคตอำจมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกับแบนเนอร์รูปแบบอ่ืนๆ เช่น  
แบนเนอร์แบบป็อปอัพ แบนเนอร์แบบแทรกระหว่ำงเนื้อหำเว็บไซต์ หรือแบนเนอร์แบบเคลื่อนไหว ที่อยู่ใน
บริบทอื่นนอกจำกบนเว็บไซต์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Twitter หรือ Youtube เป็นต้น 
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รูปแบบของการรีวิวที่ส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 
The impact of customer reviews’ formats on the online hotel reservation intentions  

อารยา ต าบัน1, มัทนียา บุดดีวงศ์1, กันติรา หงสกุล1,  
กัลยกร พัฒนมาศ1, ทิชาพร ค าพิภาค1, และ ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต2 

Araya Tamban, Matthaneeya Buddewong, Kantira Hongsakul,  
Kanyakorn Patthanamas, Tishabhorn Kumpipak, Chalalai Taesilapasathit 

      
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องรูปแบบของการรีวิวต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบรีวิวที่มีผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 158 คน 
ด้วยวิธีการไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบตามสะดวก เข้าท าการทดลองแบบ Within-Subject โดย
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการสร้างสถานการณ์ให้ต้องท าการประเมินความตั้งใจจองห้องพักโรงแรม
ออนไลน์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 24 โรงแรมบนหน้าเว็บ OTA ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้วิจัย หน้าเว็บจะประกอบ
ไปด้วยข้อมูลห้องพักโรงแรมที่ประกอบไปด้วยรูปห้องพัก ราคา และข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ถูก
น าเสนอคู่กับรีวิว 1 รูปแบบจาก 4 รูปแบบที่มาจากการจับคู่กันของ 2 ระดับรีวิวแบบข้อความแสดงความ
คิดเห็น และ 2 ระดับรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ได้แก่ รูปแบบที่ 1 รีวิวแบบข้อความแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวกและรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง รูปแบบที่ 2 รีวิวแบบข้อความแสดงความ
คิดเห็นเชิงลบและรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง รูปแบบที่ 3 รีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็น
เชิงบวกและรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า รูปแบบที่ 4 รีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิง
ลบและรวีิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องประเมินความตั้งใจจองโรงแรม
ออนไลน์ทั้งหมด ล าดับการน าเสนอห้องพักโรงแรมทั้ง 24 โรงแรมเป็นไปอย่างสุ่ม จากการน าผลประเมิน
ความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติแบบ One-way Repeated 
Measure ANOVA พบว่า รูปแบบการน าเสนอรีวิวอย่างน้อย 1 รูปแบบมีผลต่อความตั้งใจจองโรงแรม
ออนไลน์แตกต่างจากรูปแบบอ่ืน และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ 
Least-Significant Different (LSD) พบว่า รีวิวทุกรูปแบบส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรม
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า รีวิวรูปแบบที่ 1 ส่งผลต่อความตั้งใจจอง
ห้องพักโรงแรมออนไลน์มากกว่ารีวิวรูปแบบอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และรีวิวรูปแบบที่ 3 ส่งผลต่อ
ความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์มากกว่ารีวิวรูปแบบที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

 
ค าส าคัญ รีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็น, รีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย, ความตั้งใจซื้อ, 
  การจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 
 
Abstract  

This research aims to study the impact of different types of reviews’ formats that 
would affect the online hotel reservation intentions. All 158 undergraduate students 
volunteered to join the experiment. They were presented with the experiment’s 
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scenario, instruction and the Online Travel Agency (OTA) page, which comprised of 
details about hotel rooms, including room details, room photos, room prices, and 
hotel’s facilities. The OTA page was presented with 1 review format out of the total of 4 
reviews’ formats: Review format 1: positive comment text review and high review score, 
Review format 2: negative comment text reviews, Review format 3: positive comment 
text review and low review score, and Review format 4: negative comment text review 
and low review score. The results, analyzed by One-way ANOVA, showed that at least 1 
review format has an impact on online hotel reservation intentions. Additionally, Review 
format 1 are highly affects the intentions of online hotel reservations compared to other 
forms of online review. The Review format 3 are highly affects the intentions of online 
hotel reservations rather than Review format 2. 
 
Keywords Customer review, Aggregate review score, purchase intention, online hotel 
   reservation  
 
บทน า 

การท าธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตมีลักษณะที่ตอบโจทย์การด าเนินชีวิตของคนในยุคนี้เนื่องด้วยความ
รวดเร็วและสะดวกสบาย ธุรกิจออนไลน์จึงเป็นช่องทางส าคัญที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ในการขยาย
การตลาด และหนึ่งในธุรกิจออนไลน์ที่ก าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ ธุรกิจตัวกลางในการ
ให้บริการจองห้องพักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือ Online Travel Agency (OTA) อารยา จันทร์สกุล 
(2560) ได้เผยว่า กว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวใช้ช่องทางออนไลน์ในการจองบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับการรายงานผลของ EDTA (2561) ที่แสดงสถิติว่าปี 2561 กว่า 26.5% ของคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตไปกับการจองโรงแรมที่พัก ทั้งนี้ความนิยมในการใช้บริการ OTA เกิดจากการที่เว็บไซต์เหล่านี้
ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมาก ผู้บริโภคมักศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการ การมีเว็บไซต์ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่พักและตั๋วส าหรับการเดินทางจากผู้ประกอบการ
หลาย ๆ แห่งมาไว้ด้วยกันท าให้ง่าย และสะดวกต่อการเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
ตัวผู้บริโภคมากขึ้น จากรายงานของเว็บไซต์ TripAdvisor (2017) ได้เปิดเผยว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจจองห้องพักออนไลน์ กว่า 53% จะยังไม่จองห้องพักถ้ายังไม่ได้อ่านรีวิว และ 80% ของผู้บริโภค
จะอ่านรีวิวจ านวน 6-12 รีวิว ก่อนการตัดสินใจจองห้องพัก จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ซื้อบริการให้
ความส าคัญต่อการรีวิวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถทดลองเข้าพักโรงแรม ได้ก่อน 
การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจโดยการอ่านรีวิวของผู้บริโภคท่านอ่ืนที่เคยมี
ประสบการณ์เข้าพักจริงในโรมแรมที่ตนเองสนใจจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากที่ช่วยในการประกอบการ
ตัดสินใจซื้อบริการ  

จากการศึกษาของ Cheung, Luo, Sai และ Chen (2009) พบว่ารีวิวที่ผู้บริโภคเชื่อถือมากที่สุด
คือ รีวิวจากผู้บริโภคด้วยกันเอง การรีวิวเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of 
Mouth: WoM) ที่เมื่ออยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตจะถูกเรียกว่า Electronic word of mouth (eWoM) การ
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รีวิวเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้บริโภคที่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อน การ
แสดงความคิดเห็นนี้อาจเป็นการให้ข้อมูล ค าวิจารณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น มีนักวิจัย
หลายท่านได้ยืนยันว่าความคิดเห็นดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
เพราะมีส่วนช่วยในการก าหนดกรอบความคิด และพฤติกรรมของผู้บริโภค (De Bruyn & Lilien, 2008) 
ในส่วนของรีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็นมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นเชิงบวกท าให้เกิด
ความตั้งใจซื้อเพ่ิมข้ึนและความคิดเห็นเชิงลบที่ท าให้ความตั้งใจซื้อลดลง  

จากงานวิจัยของ Tata, Prashar และ Gupta (2019) ที่ท าการศึกษารูปแบบของการรีวิวสาม
ระดับ คือ รีวิวเชิงบวก รีวิวแบบผสม และรีวิวเชิงลบ พบว่า รูปแบบของการรีวิวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อในระดับท่ีต่างกัน ผู้เข้าร่วมการทดลองท่ีได้รับรีวิวเชิงบวกจะมีแนวโน้มรายงานความตั้งใจซื้อ
สูงกว่า ผู้ที่ได้รับรีวิวเชิงลบและรีวิวแบบผสม ในส่วนของรีวิวในรูปแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ใน
งานวิจัยของ Moe และ Trusov (2011) กล่าวว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่สูงมีผลโดยตรงต่อยอดขาย
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาในสินค้าที่เป็น หนังสือ และภาพยนตร์ 
(Dellarocas, Zhang, &  Awad, 2007) อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปมักจะพบรีวิวทั้งสองรูปแบบข้างต้นพร้อม
กัน ในงานวิจัยของ Ziegele และ Weber (2015) จึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบรีวิวรูปแบบข้อความ 
และคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยน าเสนอรีวิวทั้งสอง
รูปแบบพร้อมกัน พบว่า รีวิวรูปแบบข้อความมีอิทธิพลต่อการประเมินผลิตภัณฑ์ แม้ว่าผู้เข้าร่วมการ
ทดลองจะไม่ได้รับรู้ว่ารีวิวชนิดนี้เป็นตัวแทนความพึงพอใจของผู้บริโภคก่อนหน้าทั้งหมด ในขณะที่คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย มีอิทธิพลต่อการประเมินผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับต่ าเท่านั้น 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า รูปแบบของรีวิวในระดับที่ต่างกัน
ส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมต่างกันหรือไม่ ด้วยงานวิจัยก่อนหน้ามีการศึกษารีวิวทั้งรูปแบบ
ข้อความแสดงความคิดเห็น และรีวิวรูปแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในหลายงาน แต่ยังไม่พบงานวิจัย
ใดที่ศึกษาโดยน ารีวิวทั้งสองรูปแบบมาจับคู่กันเพ่ือดูอิทธิพลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 
(Intention to Purchase) ภายใต้กรอบทฤษฎี Theory of planned behavior (TPB) ของ Ajzen 
(1991) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ประการที่มีผลต่อความตั้งใจท าพฤติกรรม (Behavioral intention) 
ประกอบไปด้วย ประการแรกคือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude towards behavioral) ซึ่งเป็นการรับรู้
คุณค่าของพฤติกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบ ประการที่สองคือบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective norm) หรือการรับรู้ว่าบุคคลอื่นต้องการหรือไม่ต้องการให้ท าพฤติกรรม ประการสุดท้ายคือ
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลรับรู้ถึงความ
เป็นไปได้ในการท าพฤติกรรมนั้นๆ ว่าง่ายหรือยาก โดยในงานวิจัยนี้ รีวิวจะถูกใช้ในฐานะเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดท้ัง ทัศนคติต่อพฤติกรรม ตัวแทนของกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ซึ่งส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อและการตัดสินใจซื้อในล าดับถัดมา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข้าใจถึงพฤติกรรมการตั้งใจจอง
ห้องพักโรงแรม  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษารูปแบบรีวิวที่มีผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698918304879
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1509/jmkr.48.3.444
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996807700361
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กรอบแนวคิด 

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 519 คน สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบตาม
สะดวก (Non-Probability Sampling: Convenience) โดยให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมการทดลองตาม
ความสมัครใจเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 158 คน การทดลองเป็นแบบ Within-Subjects Design ผู้เข้าร่วม
การทดลองจะได้เจอรีวิวทั้ง 4 รูปแบบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

หน้าเว็บ OTA จ าลองที่แสดงข้อมูลโรงแรม ผู้วิจัยได้จัดท าหน้าเว็บ OTA ขึ้นโดยอิงการน าเสนอ
ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ OTA ที่มีอยู่จริง บนเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย ข้อมูลสมมติของโรงแรมที่ถูน าเสนอ
คู่กับรีวิว 1 รูปแบบ จาก 4 รูปแบบ ข้อมูลสมมติของโรงแรมประกอบไปด้วยรูปภาพห้องพักภายในโรงแรม 
ราคา และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้ โดยน าข้อมูลจากเว็บไซต์ Booking.com มาดัดแปลง คัดเลือก
โรงแรมที่มีระดับมาตรฐานดา 3 ดาว มีราคาห้องพักอยู่ระหว่าง 2500-3600 บาทต่อระยะเวลาเข้าพัก    
2 คืน และเป็นห้องพักที่มีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนเป็นพ้ืนที่ส าหรับนอนที่มีเตียงนอนซึ่งอาจเป็นห้องแยก
หรือมีที่กั้นแบ่งสัดส่วนห้องน้ า และห้องนั่งเล่นที่มีโซฟา ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกโรงแรมในขั้นตอน Pilot 
study โดยให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คนประเมินโรงแรมโดยตอบค าถามเรื่องระดับของราคา (แพง-ถูก) 
ความคุ้มค่าต่อราคาห้องพัก ความเหมาะสมที่จะเลือกเป็นที่พักในช่วงวันหยุดฤดูร้อน และโอกาสที่จะเลือก
พักโรงแรมนี้  น าผลที่ได้จากการประเมินไปหาโรงแรมที่เหมาะสมที่สุด 24 โรงแรม รูปแบบรีวิว 4 รูปแบบ 
มาจากการจับคู่รีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็น 2 ระดับ (ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และ
ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบ) กับรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 2 ระดับ (คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยสูง และคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า) โดยรีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็นน ามาจาก Top 
comment บนหน้าเว็บ Agoda.com ที่ได้รับการโหวตจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก ขนาดของข้อความจ านวน 3-4 บรรทัด (180-220 ตัวอักษร) ที่ได้ท า
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การประเมินว่ารีวิวดังกล่าวเป็นรีวิวเชิงบวกหรือเชิงลบโดยผู้วิจัย 5 คน รีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยจะต้องมาจากผู้ประเมินอย่างน้อย 1000 คน ซึ่งได้จ านวนคนมาจากการให้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ใน
ขั้นตอนการ pilot ตอบค าถามว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต้องมาจากผู้ประเมินอย่างน้อยกี่คนจึงจะเกิด
ความน่าเชื่อถือ 

แบบวัดความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ แปลมาจากข้อค าถามในงานวิจัยของ Park และ
คณะ (2007) ซึ่งให้เลือกระดับความต้องการซื้อจากข้อค าถาม “ท่านมีความต้องการจองห้องพักแห่งนี้
เท่าไร” โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 7 ระดับ โดยให้ระดับ
คะแนน 1 คือมีความต้องการจองน้อยที่สุด และ 7 คือมีความต้องการจองมากที่สุด 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ในการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมการทดลอง ได้แก่ เพศ 
รายได้ การมีประสบการณ์ในการจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ และรีวิวที่จะศึกษาหากต้องท าการจอง
ห้องพักโรงแรมออนไลน์ 

 
วิธีการทดลอง 
 ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมการทดลองและท าการลงชื่อยินยอมเข้า
ร่วมการทดลองก่อนเข้าสู่ห้องทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองถูกจัดให้เข้าท าการทดลองครั้งละ 15-20 คน 
การจัดที่นั่งเป็นไปตามล าดับหมายเลขการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค าสั่งให้อ่านค าชี้แจงบน
กระดาษที่วางไว้ที่คอมพิวเตอร์อย่างละเอียดแล้วปฏิบัติตาม ในค าชี้แจงจะมีค าสั่งให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลบนคอมพิวเตอร์ เมื่อท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและกดส่งแล้ว 
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค าสั่งให้เข้าสู่หน้าเว็บ OTA จ าลอง บนหน้าเว็บหน้าแรกจะปรากฎข้อความ
การสร้างสถานการณ์สมมติว่า “คุณได้รับ Gift Voucher มูลค่า 4000 บาทส าหรับจองที่พักออนไลน์ เพ่ือ
ใช้เป็นที่พักในการท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนจ านวน 2 คืน ส าหรับ 2 ท่าน โดย Gift Voucher นี้ไม่
สามารถน าไปแลกเป็นเงินสดได้ และส่วนต่างที่เหลือจากการจองที่พักจะไม่สามารถน าไปซื้อบริการอ่ืน ๆ 
ได้ เมื่อคุณตัดสินใจจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้” และผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค าสั่งให้อ่าน
รายละเอียดของโรงแรมแต่ละโรงแรม อันประกอบไปด้วย รูปภาพห้องพัก ราคา และรายละเอียดสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในโรงแรม  รีวิวคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากผู้รีวิวอย่างน้อย 1000 คนใน
รูปแบบของดาวคะแนนเต็ม 5 ดาว และรีวิวข้อความแสดงความคิดเห็นซึ่งระบุว่าเป็น Top comment ที่
ได้รับการโหวตจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่าเป็นข้อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สูงสุด หลังจากอ่าน
รายละเอียดแล้วให้ประเมินระดับความตั้งใจในการจองห้องพัก ทีละโรงแรม และไม่อนุญาตให้ย้อนกลับไป
หน้าโรงแรมที่ได้ท าการประเมินไปแล้วได้ ผู้เข้าร่วมการทดลองท าการประเมินความตั้งใจจองห้องพัก
โรงแรมออนไลน์จ านวน 24 โรงแรม โดยแต่ละโรงแรมจะถูกน าเสนอร่วมกับรีวิว 1 รูปแบบจาก 4 รูปแบบ 
รูปแบบละ 6 โรงแรม โดยการน าเสนอจะเป็นไปอย่างสุ่ม หลังจากผู้เข้าร่วมการทดลองท าการทดลองเสร็จ 
ผู้วิจัยจะแจ้งวัตถุประสงค์จริงของการทดลองว่าเป็นการศึกษารูปแบบรีวิวที่มีผลต่อความตั้งใจจองห้องพัก
โรงแรมออนไลน์ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่เปิดเผยกระบวนการในการทดลองแก่ผู้อ่ืน และ
กล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตลอดการทดลอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบรีวิวต่อความตั้งใจจองห้องพังโรงแรมออนไลน์ มี
สมมติฐานว่ารูปแบบรีวิวที่แตกต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ต่างกัน โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ที่ได้จากการน าเสนอรีวิวแต่ละรูปแบบ
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One-way Repeated Measures ANOVA)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองที่ได้รับการน าเสนอรีวิวรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
สูง มีค่าเฉลี่ยความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์สูงที่สุด คือ 5.35 รองลงมาคือรูปแบบข้อความแสดง
ความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า คือ 4.28 และรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็น
เชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง คือ 3.36 ตามล าดับ และรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิง
ลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.06 ดังตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์  

รูปแบบรีวิว n Mean SD 

รูปแบบที่ 1 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

158 5.35 0.88 

รูปแบบที่ 2 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

158 3.36 1.07 

รูปแบบที่ 3 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

158 4.28 0.98 

รูปแบบที่ 4 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

158 2.06 0.88 

 
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ด้วยการวิเคราะห์ผล

แบบ One-way Repeated Measures ANOVA  พบว่า ค่า F(2.171,340.899) = 418.762 ค่า p = 
.000 และ Effect size = .727 ค่า p น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ มีรูปแบบการ
น าเสนอรีวิวอย่างน้อย 1 รูปแบบมีผลต่อความตั้งใจจองโรงแรมออนไลน์แตกต่างจากรูปแบบอ่ืน ดังนั้นจึง
เป็นไปตามสมมติฐานว่ารูปแบบรีวิวที่ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมต่างกัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ความ แปรปรวนแบบวัดซ้ า (One-way Repeated Measures ANOVA)  

Source of Variation SS Df MS F p Partial Eta 
Squared 

Within Subject 922.522 2.171 424.865 418.762 .000* .727 

 
หลังจากพบว่ามีรูปแบบการน าเสนอรีวิวอย่างน้อย 1 รูปแบบมีผลต่อความตั้งใจจองโรงแรม

ออนไลน์แตกต่างจากรูปแบบอ่ืน จึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบ 
LSD พบว่า รีวิวรูปแบบที่ 1 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงมี
ผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์แตกต่างจากรีวิวทุกรูปแบบ คือ มากกว่ารีวิวรูปแบบที่ 2 
รูปแบบข้อความแสดงความเห็นเชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง (p = .000) มากกว่ารีวิวรูปแบบ
ที่ 3 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า  (p = .000) และ
มากกว่ารีวิวรูปแบบที่ 4 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า (p = 
.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รีวิวรูปแบบที่ 2 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงมีผล
ต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์แตกต่างจากรีวิวรูปแบบอ่ืน คือ น้อยกว่ารีวิวรูปแบบที่ 3 
รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า (p = .000) แต่มากกว่ารีวิว
รูปแบบที่ 4 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า (p = .000) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รีวิวรูปแบบที่ 3 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ ามีผล
ต่อความตั้งใจจองโรงแรมออนไลน์มากกว่ารีวิวรูปแบบที่ 4 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า (p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD 

รูปแบบรีวิว (I) รูปแบบรีวิว (J) Mean 
Difference (I-J) 

P 

รูปแบบที่ 1 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

รูปแบบที่ 2 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

1.987 .000* 

  รูปแบบที่ 3 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

1.071 .000* 

  รูปแบบที่ 4 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

3.288 .000* 
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ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ LSD 

รูปแบบรีวิว (I) รูปแบบรีวิว (J) Mean 
Difference (I-J) 

P 

รูปแบบที่ 2 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบ
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

รูปแบบที่ 1 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

-1.987 .000* 

 รูปแบบที่ 3 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

-.917 .000* 

 รูปแบบที่ 4 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

1.301 .000* 

รูปแบบที่ 3 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

รูปแบบที่ 1 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

-1.071 .000* 

 รูปแบบที่ 2 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

.917 .000* 

 รูปแบบที่ 4 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

2.217 .000* 

รูปแบบที่ 4 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบ
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

รูปแบบที่ 1 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

3.228 .000* 

 รูปแบบที่ 2 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

-1.301 .000* 

 รูปแบบที่ 3 
รูปแบบข้อความแสดงความคดิเหน็เชิงบวก
กับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ า 

2.217 .000* 
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การอภิปรายผล 
ผลการทดสอบทางสถิติด้วย One-way Repeated Measures ANOVA และพิจารณาความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบ LSD แสดงให้เห็นว่า รีวิวทั้ง 4 รูปแบบส่งผลต่อความตั้งใจจอง
โรงแรมออนไลน์แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมตติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่ารีวิวรูปแบบที่ 1 รูปแบบข้อความ
แสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรม
ออนไลน์มากกว่ารีวิวรูปแบบอื่น และรีวิวรูปแบบที่ 4 รปูแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าส่งผลต่อความตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์น้อยกว่ารีวิวรูปแบบอ่ืน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tata และคณะ (2019) ที่ท าการศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของรีวิวข้อความแสดง
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการความตั้งใจซื้อ โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ รีวิวเชิงบวก รีวิวแบบผสม และ
รีวิวเชิงลบ พบว่า ทิศทางของการรีวิวที่แตกต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจซื้อในระดับที่ต่างกัน และรีวิวเชิง
บวกส่งผลต่อความตั้งใจซื้อมากกว่ารีวิวแบบผสมและรีวิวเชิงลบ และประกอบกับงานวิจัยของ Moe และ 
Trusov (2011) ที่ท าการศึกษารีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในรูปแบบของดาว (คะแนนเต็ม 5 
ดาว) ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามบนเว็บไซต์เฉพาะของร้านค้า ( retailer website) พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงได้รับการกดสั่งซื้อมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยต่ า จากทั้งสองงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทิศทางของการให้ข้อมูลมีผลต่อความตั้งใจซื้อ 
ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางบวกต่อสินค้าจะท าให้มีความตั้งใจซื้อมากกว่าข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางลบ 

นอกจากนี้ในการพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีทดสอบ LSD ยังพบว่า รีวิว
รูปแบบที่ 3 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าส่งผลต่อความ
ตั้งใจจองห้องพักโรงแรมออนไลน์มากกว่ารีวิวรูปแบบที่ 2 รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับ
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ziegele และ Weber (2015) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบรีวิวรูปแบบข้อความและคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อสินค้า
ออนไลน์ โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกับรีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็นที่ถูกแบ่งระดับเป็นทิศทางบวก 
และทิศทางลบ 1 รีวิว คู่กับรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ถูกแบ่งเป็นระดับสูง และระดับต่ า พบว่า 
รีวิวรูปแบบข้อความมีอิทธิพลต่อการประเมินผลิตภัณฑ์ high involvement มากกว่ารีวิวแบบคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ห้องพักโรงแรมเป็นผลิตภัณฑ์แบบ high 
involvement เนื่องจากมีราคาสูง ผู้บริโภคไม่คุ้นเคย ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อย และไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ในการประเมินผลิตภัณฑ์จึงต้องใช้ข้อมูลมาก รีวิวรูปแบบข้อความที่มีการให้ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าจึงถูกน ามาใช้ในการตัดสินใจซื้อมากกว่ารีวิวรูปแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่เป็น
ตัวแทนของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยนี้จะเป็นตัวแทนของคนส่วน
ใหญ่ก็ตาม กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคจะน าข้อมูลจากรีวิวรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจมากกว่ารีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่ างว่า
ท าการศึกษารีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ OTA ก่อนจองห้องพักโรงแรมออนไลน์มาก
ที่สุด เป็นจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ซึ่งมากกว่าการศึกษารีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
แบบเรทดาวบนเว็บไซต์ OTA ที่มีผู้ที่ศึกษาก่อนการจองเพียงจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ดังนั้น
ทิศทางของข้อมูลของรีวิวแบบข้อความแสดงความคิดเห็นจึงมีผลในการตัดสินใจจองห้องพักโรงแรม
ออนไลน์มากกว่าทิศทางของรีวิวแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย รีวิวรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็น
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เชิงบวกท่ีถูกน าเสนอคู่กับรีวิวรูปแบบความพึงพอในเฉลี่ยต่ าจึงส่งผลต่อความตั้งใจจองโรงแรมมากกว่ารีวิว
รูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง 

โดยสรุปจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าทิศทางการให้ข้อมูลของรีวิวที่เป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ
ต่อผลิตภัณฑ์มีผลต่อการความตั้งใจซื้อและข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจซื้อ และในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลจากรีวิวรูปแบบข้อความแสดงความคิดเห็นมา
ประกอบการตัดสินใจมากกว่ารีวิวรูปแบบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับงานวิจัยในอนาคตอาจท าหน้าเว็บ OTA ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น โดยเพ่ิม
จ านวนของการรีวิวแบบข้อความ เพ่ือขยายผลในการอธิบายให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริงได้มากขึ้น 
และระดับคะแนนความพึงพอในเฉลี่ยให้เป็นคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนนเช่นเดียวกับเว็บ 
OTA ในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่อาจจะส่งผลต่อระดับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ 
เช่น ทัศนคติ หรือความน่าเชื่อถือของการรีวิว และเนื่องจากการทดลองนี้จัดท าในกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้ 
และอายุใกล้เคียงกัน ในอนาคตอาจศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มประชากรที่แตกต่างไป ทั้งช่วงอายุ และราย ได้ 
เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่แตกต่างในด้านการรีวิวว่าในกลุ่มประชากรไหนที่การรีวิวมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
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อิทธิพลของสีและอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงโดยใช้ Balloon Analogue Risk Task 
Effect of Colours and Emotions on Risk Taking Behaviour by  

Balloon Analogue Risk Task 
อริศรา กอร่ม1  ปณิดา คติการ2  เทียนพร มณีขาว3  และ เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล4 

Arisara Korrom1, Panida Khatikarn2, Tienporn Manikhao3 and Kiattisak Jangcharoenjittkul4 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจถึงอิทธิพลของสีและอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
กล้าเสี่ยง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 191 คน ด าเนินการทดลองด้วยรูปแบบ between-subjects Design 
ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะถูกน าเข้าสู่ 3 เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะ
ได้รับเพียงหนึ่งเงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขที่1 สิ่งแวดล้อมที่มีสี คือสีแดงหรือสีเขียว เงื่อนไขที่ 2 อารมณ์ที่
แตกต่างกัน คือถูกเหนี่ยวน าให้เกิดอารมณ์เชิงบวกหรืออารมณ์เชิงลบ หรือ เงื่อนไขที่ 3 สิ่งแวดล้อมที่มีสี
ร่วมกับอารมณ์ โดยใช้การสุ่มเข้าเงื่อนไขแบบตามสะดวก จากนั้นน าเอาข้อมูลในเงื่อนไขที่ 1 และ 2 มา
วิเคราะห์ด้วยสถิติแบบ Independent samples t-test ผลที่ได้พบว่า สีหรืออารมณ์ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลให้พฤติกรรมกล้าเสี่ยงของผู้เข้าร่วมการทดลองมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 อย่างไรก็ดี
เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเงื่อนไขที่ 3 ด้วยสถิติแบบ Two-way ANOVA พบว่า สีและอารมณ์มี
ปฏิสัมพันธ์กัน โดยเมื่ออยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมสีแดงและมีการเหนี่ยวน าอารมณ์เชิงบวก จะส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด ในขณะที่เมื่ออยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมสีเขียวและมีการเหนี่ยวน าอารมณ์เชิงลบ จะ
ส่งผลให้บุคคลใช้เวลาในการพฤติกรรมกล้าเสี่ยงนานที่สุด 
 

ค าส าคัญ สี, สิ่งแวดล้อมสี, อารมณ,์ พฤติกรรมกล้าเสี่ยง, Balloon Analogue Risk Task  
  (BART) 

Abstract  
 Colour and emotion have possessed a tremendous impact on human behaviour and 
they have been studied by numerous researchers for decade. However, there are various 
aspects of their effect on behaviours that have not been discovered. Thus, this study is aim 
to examine the effects of red-green colour and positive-negative emotions on Risk taking 
behaviour measured by Balloon Analogue Risk Task (BART). In this study 191 participants 
were divided into three group: red-green colour treatment, positive-negative emotion 
treatment and colour-emotion treatment. Data were analysed by using Independent 
Samples t-test and Independent Factorial ANOVA. The results have showed that participants 
established higher risk-taking behaviour when working under a mixed condition of colour and 
emotion. 
Keywords  Colours, Surroundings, Emotion, Risk taking behaviour,  
  Balloon Analogue Risk Task (BART) 
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บทน า 
พฤติกรรมกล้าเสี่ยง เป็นหนึ่งในรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ชีวิตประจ าวัน

ของเรา (Wilson, 1979) โดยพฤติกรรมกล้าเสี่ยงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบที่บุคคลอาจไม่
ตระหนักว่าเป็นความเสี่ยง เช่น การข้ามถนน การขับรถ การท างานแบบผลัดวันประกันพรุ่ง (Megías, 
Cándido, Maldonado & Catena, 2018) ตลอดจนรูปแบบที่บุคคลตระหนักว่าเป็นความเสี่ยง เช่น การ
เล่นกีฬาผาดโผน การเล่นพนัน การลงทุน (Torres, Megías, Catena, Cándido, & Maldonado, 2017) 
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถน ามาซึ่งความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ รวมถึงอาจท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและ
จิตใจของผู้กระท าพฤติกรรมได้ ทั้งนี้ การกระท าพฤติกรรมโดยทั่วไปของบุคคลรวมถึงพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 
ล้วนเกิดขึ้นภายใต้การได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง ปัจจัยภายใน เช่น เพศ อายุ ภาวะอารมณ์ 
บุคลิกภาพ และปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม สังคมและผู้คนรอบข้าง เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ   

อารมณ์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญประการหนึ่ง โดยอารมณ์เกิดได้จากการกระตุ้นของสิ่ง
เร้ารอบตัว เช่น กลิ่นและรสชาติ (Warrenburg, 2002) การมองเห็น (Toet, Henselmans, Lucassen, 
and Gevers, 2011) ผิวสัมผัส หรือเสียง (Ahtisaari and Karanam, 2015) โดยเสียงเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ถูกศึกษาและน ามาใช้การเหนี่ยวน าอารมณ์ที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เสียงที่ใช้ปร ะกอบ
ภาพยนตร์ เสียงเพลงเพ่ือการบ าบัด เสียงเพลงในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า (Mohana, 2018)  โดย
พบว่าเสียงเพลงที่แตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลในการเหนี่ยวน าให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกันไป เช่นในการ
ทดลองของ Colasante, Marini และ Russo (2017) ซึ่งใช้เพลง Mambo ที่มีจังหวะสนุกสนานเพ่ือ
เหนี่ยวน าอารมณ์เชิงบวก และเพลง Polymorphia ที่มีเสียงร้องหวีดหวดและทุ้มต่ าเหนี่ยวน าอารมณ์เชิง
ลบ หรือการทดลองของ Enström and Schmaltz (2017) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสียงเพลงแต่ละประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อสิ่งเ ร้าเหล่านี้กระตุ้นให้อารมณ์ของบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะน าไปสู่การเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในล าดับถัดมา เช่นการทดลองของ 
Dixon et al. (2014) แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่ถูกกระตุ้นทางอารมณ์ด้วยเสียงเพลงจนเกิด
ความรู้สึกตื่นเต้น มีแนวโน้มที่จะลงเงินในการเล่นเครื่องสล๊อตแมทชีนเพ่ิมขึ้น และงานของ Roch (2012) 
แสดงให้เห็นว่าการมีอารมณ์เชิงบวกสัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าเสี่ยงที่มากขึ้น ในขณะที่อารมณ์เชิงลบสัมพันธ์
กับพฤติกรรมกล้าเสี่ยงที่ลดลง 

เช่นเดียวกันกับสี ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่ถูกน ามาใช้แทนความหมายอย่างเป็น
สากล เช่น ไฟจราจรสีเขียวหมายถึงให้ออกตัวและสีแดงหมายถึงให้หยุด นอกจากนี้มนุษย์ยังมีการรับรู้
เกี่ยวกับสีในแง่ของสัญญาณชี้น าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของพฤติกรรม เช่น ไฟสีแดงให้เหยียบเบรก
และสีเขียวให้เหยียบคันเร่ง ซึ่งการรับรู้นี้มีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงด้วย เช่น ในการทดลองของ Kliger 
and Gilad (2012) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของสีแดงและสีเขียวที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง โดยผลแสดงให้เห็น
ว่า พฤติกรรมกล้าเสี่ยงของผู้เข้าร่วมการทดลองลดลงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีสีแดงและเพ่ิมขึ้นภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่มีสีเขียว และในการทดลองของ Gnambs, Appel and Oeberst (2015) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกล้าเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมออนไลน์พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองภายใต้เงื่อนไขตัวอักษรสีแดงมีการ
แสดงพฤติกรรมกล้าเสี่ยงอย่างระมัดระวังและมีแนวโน้มจะลดพฤติกรรมกล้าเสี่ยงมากที่สุด ส่วนงานของ 
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Jorgensen (1988) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกล้าเสี่ยงในการข้ามถนน พบว่าหากผู้ข้ามถนนรับรู้ถึงการ
มีอยู่ของไฟเขียวส าหรับคนข้าม พวกเขาจะมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงในการข้ามถนนก่อนเวลาที่ไฟเขียวจะ
ปรากฏมากข้ึน ส่วนการวิจัยโดย Jiang et al. (2013) นั้นพบว่า ส าหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ สีแดงมีผลท า
ให้พฤติกรรมกล้าเสี่ยงในการลงทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสีแดงถูกเชื่อมโยงกับความมั่งคั่ง ความโชคดี ร่ ารวย 
และสีเขียวมีผลท าให้พฤติกรรมกล้าเสี่ยงในการลงทุนลดลง ซึ่งแตกต่างไปจากชาวฮ่องกงที่จะมีพฤติกรรม
กล้าเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าเมื่อตัวเลขการลงทุนเป็นสีเขียว จึงท าให้เห็นได้ว่าสีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมกล้าเสี่ยงและมีความแตกต่างกันตามบริบทของวัฒนธรรมอีกด้วย  

ทั้งนี้เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยภายในอย่างอารมณ์และปัจจัยภายนอกเช่นสีนั้น มีการท างานร่วมกัน
เสมอ โดยการวิจัยของ Hall (2004) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในการเหนี่ยวน าอารมณ์ของสี จากการให้ผู้ท า
การทดลองรับชมเฉดสีต่าง ๆ แล้วระบุถึงอารมณ์ที่มีต่อสีนั้น ผลพบว่าผู้ร่วมทดลองส่วนใหญ่มีการระบุสี
โทนเย็น เช่น สีเขียวและสีน้ าเงิน ว่ามีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวก เช่น ความสงบผ่อนคลาย ความสุข 
และความสบาย ส่วนสีแดงนั้นถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงลบ เช่น ความโกรธ เลือด และสิ่ง
ชั่วร้าย ส่วนงานวิจัยของ Gilbert, Fridlund and Lucchina ในปี 2016 ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
อารมณ์ตอ่การรับรู้สี โดยให้ผู้ร่วมการทดลองอ่านประโยคท่ีสื่อถึงอารมณ์ต่าง ๆ แล้วเลือกสีที่สอดคล้องกับ
ประโยคนั้น พบว่าประโยคที่สื่อถึงความโกรธ เครียด ถูกแทนที่ด้วยสีแดงเป็นส่วนมาก ส่วนประโยคที่สื่อ
ถึงความสุข ความร่าเริงถูกแทนที่ด้วยสีเหลือง เขียว หรือน้ าเงิน  

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงทั้งสอง คือ อารมณ์และ
สี จึงน ามาสู่การท าวิจัยฉบับนี้ เพ่ือทราบว่าหากปัจจัยทั้งสองมีการท างานร่วมกันแล้วจะส่ งผลอย่างไรต่อ
พฤติกรรมกล้าเสี่ยง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสีและอารมณ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 
 
วิธีการ  

กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป (จ .200/จ.211) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Non-probability sampling: 
convenience) จ านวน 191 คน โดยให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมการทดลองตามความสมัครใจ และจากนั้น
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้ารับ Treatment ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Probability Sampling: 
Sample Random Sampling) แบ่งเป็น 3 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขที่ 1 พฤติกรรมกล้าเสี่ยงกับสิ่งแวดล้อมสี 
เงื่อนไขที่ 2 พฤติกรรมกล้าเสี่ยงกับการเหนี่ยวน าให้เกิดอารมณ์เชิงบวกแลอารมณ์เชิงลบ  และเงื่อนไขที่ 3 
พฤติกรรมกล้าเสี่ยงกับสีและอารมณ์ โดยเงื่อนไขที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 18 คน ส่วนเงื่อนไขที่ 3 สามารถ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มอารมณ์เชิงบวกได้รับสิ่งแวดล้อมสีแดง กลุ่มอารมณ์เชิงบวกได้รับ
สิ่งแวดล้อมสีเขียว กลุ่มอารมณ์เชิงลบได้รับสิ่งแวดล้อมสีแดง กลุ่มอารมณ์เชิงลบได้รับสิ่งแวดล้อมสีเขียว 
กลุ่มละ 30 คน 
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 เครื่องมือ  
 แบบประเมิน Ishihara Color Test for Color Blindness 

Ishihara Color Test for Color Blindness เป็นแบบประเมินความบกพร่องในการมองเห็นสี 
ประกอบด้วยชุดสีทั้งหมด 14 ชุด เรียกว่า Pseudo-isochromatic plates ซึ่งจะประเมินความบกพร่อง
ในการมองเห็นสีแดงและสีเขียวของบุคคล หากผู้ตอบแบบประเมินตอบผิด 1-2 ข้อ นับว่าไม่มีความ
บกพร่องในการมองเห็นสีแดงและสีเขียว (Kaufman, Lutz and Norton, 2000)  

แบบประเมิน Sensation Seeking Scale 
 Sensation Seeking Scale เป็นแบบประเมินบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้นโดย Marvin Zuckerman 
(1964) เน้นประเมินด้านพฤติกรรมกล้าเสี่ยงของบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถาม 40 ข้อ ซึ่งแปลและเรียบ
เรียงเป็นภาษาไทย โดยประเมินพฤติกรรมของบุคคลในด้านการแสวงหาความตื่นเต้นและการผจญภัย 
ด้านการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการท ากิจกรรมเดิมซ้ า ๆ หรือเหตุการณ์
ที่สามารถคาดเดาได้ และการขาดความยับยั้งชั่งใจ (Gray and Wilson, 2007) 

แบบประเมิน Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 
  Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) เป็นแบบประเมินอารมณ์เชิงบวกและ
อารมณ์เชิงลบ ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย แบ่งเป็นข้อค าถามอารมณ์เชิงบวก 10 ข้อและอารมณ์
เชิงลบ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้เลือกตอบตั้งแต่ 0 หมายถึง ไม่เลย จนถึง 5 หมายถึง 
มากที่สุด เพ่ือประเมินระดับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง (Watson and Tellegan, 1985) 

โปรแกรม The Balloon Analogue Risk Task (BART)  
 The Balloon Analogue Risk Task (BART) เป็นโปรแกรมที่ใช้ประเมินแนวโน้มของพฤติกรรม
กลา้เสี่ยงของบุคคลในสถานการณ์จริงที่พัฒนาโดย Lejuez และคณะ (2002) 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างเมื่อเปิดโปรแกรม The Balloon Analogue Risk Task (BART) 
 

บนหน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏภาพลูกโป่ง พร้อมกับปุ่ม “Pump up the balloon” และปุ่ม 
“Collect $$$” เมื่อกดปุ่ม “Pump up the balloon” เป็นการสูบลมเข้าลูกโป่ง และเมื่อกดปุ่ม 
“Collect $$$” เป็นการสะสมเงินที่ได้จากลูกโป่งแต่ละลูก “Potential earnings” แสดงถึงจ านวนเงินที่
ได้จากการสูบลมลูกโป่งในลูกนั้น ๆ “Balloon number” แสดงถึงจ านวนลูกโป่งที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง
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กดสูบลม จากทั้งหมด 30 ลูก “Number of pumps” แสดงถึงจ านวนครั้งของการกดสูบลมเข้าลูกโป่งใน
ลูกนั้น ๆ และ “Total Winnings” แสดงถึงจ านวนเงินสะสมทั้งหมดที่ได้รับ  

ผู้เข้าร่วมการทดลองเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม “Pump up the Balloon” เพ่ือสูบลมเข้าลูกโป่ง ซึ่ง
จะได้รับเงินตอบแทนจากการสูบลมครั้งละ 0.05 $ พร้อมกับการขยายตัวของลูกโป่งประมาณ 0.3 ซม. 
ต่อรอบ เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองต้องการเก็บเงินสะสมที่ได้จากการสูบลมลูกโป่งลูกนั้น สามารถกดปุ่ม 
“Collect $$$” เพ่ือเก็บสะสมเงิน หรือสูบลมจนลูกโป่งแตก แต่จะไม่ได้รับเงินจากการสูบลมครั้งนั้น ซึ่ง
ความน่าจะเป็นที่ลูกโป่งจะแตกอยู่ที่ 1/128 ในครั้งแรก เมื่อกดปุ่มสูบลมลูกโป่งครั้งต่อไป ความน่าจะเป็น
ที่ลูกโป่งจะแตกอยู่ที่ 1/127 และลดลงตามล าดับจนถึง 1/1 ซึ่งหมายความว่าลูกโป่งจะแตก 100% โดย
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ทราบว่ากดสูบลมก่ีครั้งจึงจะท าให้ลูกโป่งแตก 

เพลง 
1. เพลง Mambo – ประพันธ์โดย Berstein โดยถูกใช้ในการทดลองของ Colsante, Marini 
and Russo (2017) เพ่ือเหนี่ยวน าอารมณ์เชิงบวก ส าหรับในการทดลองครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 
นาที 30 วินาที ความดังที่ 60 โดยผู้เข้าร่วมการทดลองต้องสวมหูฟังและเล่นเพลงผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์     
2. เพลง Polymorphia - ประพันธ์โดย Penderecki โดยถูกใช้ในการทดลองของ Colsante, 
Marini and Russo (2017) เพ่ือเหนี่ยวน าอารมณ์เชิงลบ ส าหรับในการทดลองครั้งนี้ใช้
ระยะเวลา 2 นาที 30 วินาที ความดังที่ 70 โดยผู้เข้าร่วมการทดลองต้องสวมหูฟังและเล่นเพลง
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง 
 ในการทดลองกลุ่มที่ถูกน าเสนอด้วยสิ่งแวดล้อมสีเขียวหรือสีแดง เนื่องจากต้องจัดการให้
สิ่งแวดล้อมมีสีที่แตกต่างกัน โดยอาศัย 7 สิ่งเร้า ได้แก่ ปากกา กระดาษค าชี้แจงการเล่นโปรแกรม BART 
ป้ายบอกหมายเลขประจ าตัว ป้ายบอกหมายเลขประจ าโต๊ะ ป้ายบอกหมายเลขประจ าเก้าอ้ี และเสื้อของ
ผู้ท าการทดลอง 

 ขั้นตอนการทดลอง   
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องท าแบบทดสอบ Sensation Seeking Scale และแบบทดสอบ 

Ishihara Color Test for Color Blindness ก่อนเข้าร่วมการทดลองและส่งผลการทดสอบผ่านทาง 
Google form ก่อนเริ่มการทดลองผู้ท าการลดลองจะชี้แจงจุดประสงค์ สิทธิของการทดลองและขอความ
ร่วมมือฝากเครื่องมือสื่อสารก่อนเริ่มการทดลอง หลังจากนั้นในขั้นตอนการทดลองจะแตกต่างกันไปตาม
เงื่อนไขทั้ง 3 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขที่ 1 อิทธิพลของสีที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง โดยผู้ท าการทดลองจะ
น าเสนอสิ่งเร้าที่มีสีเขียวหรือสีแดงในสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 7 อย่าง คือ ภาพพักหน้าจอ กระดาษค าชี้แจง
การเล่น ปากกา  ป้ายหมายเลขโต๊ะ ป้ายหมายเลขเก้าอ้ี ป้ายระบุรหัสประจ าตัว และเสื้อของผู้ท าการ
ทดลอง ในเงื่อนไขที่ 2 อิทธิพลของอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง ผู้ท าการทดลองจะให้ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองท าแบบประเมิน PANAS ก่อนเริ่มการทดลอง แล้วให้ฟังเพลงMambo/Polymorphia จากนั้นท า
แบบประเมิน PANAS อีกครั้ง โดยไม่น าเสนอสิ่งเร้าสีแดงหรือสีเขียว และเงื่อนไขที่ 3 อิทธิพลของสีและ
อารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง ในช่วงแรกของการทดลองจะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองท าแบบประเมิน  
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PANAS ก่อน  แล้วจึงให้ฟังเพลง Mambo/Polymorphia จากนั้นท าแบบประเมิน PANAS อีกครั้งโดยไม่
น าเสนอสิ่งเร้าสีแดงหรือสีเขียว เพ่ือป้องกันการซ้อนทับกับการเหนี่ยวน าอารมณ์  หลังจากนั้นจึงเริ่ม
น าเสนอสิ่งเร้าสีเขียวหรือสีแดงในสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 7 อย่าง คือ ภาพพักหน้าจอ กระดาษค าชี้แจงการ
เล่น ปากกา  ป้ายหมายเลขโต๊ะ ป้ายหมายเลขเก้าอ้ี ป้ายระบุรหัสประจ าตัว และเสื้อของผู้ท าการทดลอง 
โดยทั้ง 3 เงื่อนไข ผู้เข้ารับการทดลองจะได้รับแผ่นชี้แจงค าสั่งและการเล่นโปรแกรม BART ในล าดับถัดมา 
หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเล่นโปรแกรม BART และรอจนกว่าทุกคนจะเล่นเสร็จ สุดท้ายผู้ท าการ
ทดลองจะชี้แจงจุดประสงค์หลักของการทดลอง (debrief) ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการทดลอง 
 
ผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจ านวน 191 คนนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 
ผู้เข้าร่วมการทดลองเพศชายร้อยละ 20.4 และเพศหญิงร้อยละ 79.6 โดยเมื่อวัดคะแนน Sensation 
Seeking Scale ของผู้เข้าร่วมการทดลองแบบแบ่งตามเพศพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 15.08 คะแนน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดลองเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.34 คะแนน 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของจ านวนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจ านวนลูกโป่งที่แตก 
 และจ านวนครั้งในการสูบลมเข้าลูกโป่งที่ไม่แตก ของผู้เข้าร่วมการทดลองในเงื่อนไขทั้ง 3 เงื่อนไข  

 
เงื่อนไข 

 
กลุ่ม จ านวนเฉลี่ยของลูกโป่ง

ที่แตก 
จ านวนครั้งเฉลี่ยในการ
สูบลมลูกโป่งที่ไม่แตก  

M(SD) M(SD) 
เงื่อนไขที่ 1 สิ่งเร้าสี สีแดง 

สีเขียว  
10.19(2.51) 
9.42(2.90) 

781.06(156.23) 
769.26(186.42) 

เงื่อนไขที่ 2 อารมณ์ อารมณ์เชิงบวก 
อารมณ์เชิงลบ 

9.06(4.17) 
8.83(4.05) 

700.00(188.75) 
652.28(231.74) 

เงื่อนไขที่ 3 สีและ
อารมณ์ 

สีแดง+อารมณ์เชิงบวก 
สีแดง+อารมณ์เชิงลบ 
สีเขียว+อารมณ์เชิงบวก 
สีเขียว+อารมณ์เชิงลบ 

10.43(2.97) 
8.16(2.96) 
8.35(2.80) 
8.96(3.72) 

749.83(142.30) 
665.68(232.21) 
664.90(241.48) 
657.15(247.82) 

 ในเงื่อนไขที่ 1 เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของสีที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงพบว่า 
สีที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อจ านวนเฉลี่ยของลูกโป่งที่แตก (t = .829 df = 33) และไม่มีผลต่อจ านวนครั้งในการ
สูบลมลูกโป่งที่ไม่แตก (t = .842, df = 33) 
 ในเงื่อนไขที่ 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างอิทธิพลของอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงพบว่า 
อารมณ์ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อจ านวนเฉลี่ยของลูกโป่งที่แตก (t = .872, df = 34) และไม่มีผลต่อจ านวนครั้ง
ในการสูบลมลูกโป่งที่ไม่แตก (t = .503, df = 34 ) 



500 

 
 

 
 

ในเงื่อนไขที่ 3 ทดสอบอิทธิพลของการท างานร่วมกันระหว่างตัวแปรสีและอารมณ์ โดยพบว่าสีและ
อารมณ์มีปฏิสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ .05 (F(1) = 6.362, p = .013) และส่งผลให้มีความแตกต่างกันของ
จ านวนเฉลี่ยของลูกโป่งที่แตก (ดังแสดงในตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนของลูกโป่งที่แตกแบบพหุคูณโดยวิธีของ Fisher’s Least 
 Significant Different    

เงื่อนไข กลุ่ม Mean (SD) LSD Comparisons 

1 2 3 4 
เงื่อนไขที่ 3 สีและอารมณ์ 1. สีแดงและอารมณ์เชิงบวก 

2. สีแดงและอารมณ์เชิงลบ 
3. สีเขียวและอารมณ์เชิงบวก 
4. สีเขียวและอารมณ์เชิงลบ 

10.43(2.97) 
8.16(2.96) 
8.35(2.80) 
8.96(3.72) 

- .010* 
- 

.005* 
.807 

- 

.077 

.459 

.329 
- 

*P < .05  
การเปรียบเทียบดังตารางพบว่า การท างานร่วมกันของสีแดงและอารมณ์เชิงบวกท าให้มีจ านวน

เฉลี่ยของลูกโป่งที่แตกสูงกว่า (M = 10.43(2.97)) การท างานร่วมกันของสีแดงและอารมณ์เชิงลบ ( M = 
8.16(2.96), p = 0.010*) และการท างานร่วมกันของสีเขียวและอารมณ์เชิงบวก ( M = 8.35(2.80), p = 
0.005*) แต่ไม่แตกต่างกับจ านวนเฉลี่ยของลูกโป่งที่แตกจากการท างานร่วมกันของสีเขียวและอารมณ์เชิงลบ ( 
M = 8.96(3.72), p = 0.077) 

นอกจากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบแล้วคณะผู้วิจัยได้น าเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดลองใช้ ใน
การสูบลมเข้าลูกโป่งทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วย เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการสูบลมลูกโป่งเป็นพฤติกรรมกล้าเสี่ยง
ด้วย จึงได้มีการทดสอบสมมติฐานเพ่ิมเติมพบว่า สีและอารมณ์มีปฏิสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ .05 (F(1) = 
11.352, p = .001 และส่งผลให้มีความแตกต่างกันของระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการกระท าพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 
(ดังแสดงในตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาแบบพหุคูณโดยวิธีของ Fisher’s Least Significant Different 

เงื่อนไข กลุ่ม Mean (SD) 
หน่วย ms 

LSD Comparisons 

1 2 3 4 
เงื่อนไขที่ 3 สีและอารมณ์ 1. สีแดงและอารมณ์เชิงบวก 

2. สีแดงและอารมณ์เชิงลบ 
3. สีเขียวและอารมณ์เชิงบวก 
4. สีเขียวและอารมณ์เชิงลบ 

7.85(8.26) 
8.79(8.13) 
7.44(8.13) 
13.97(8.71) 

- .774 
- 

.979 

.483 
- 

.001* 

.002* 

.001* 
- 

*P < .05  
 จากการเปรียบเทียบดังตารางพบว่า การท างานร่วมกันของสีเขียวและอารมณ์เชิงลบท าให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองใช้เวลาในการกระท าพฤติกรรมกล้าเสี่ยงมากกว่า (M = 13.97(8.71)) การท างานร่วมกันของสีแดง
และอารมณ์เชิงบวก (M = 7.85(8.26), p = 0.001*) การท างานร่วมกันของสีแดงและอารมณ์เชิงลบ (M = 
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8.79(8.13), p = 0.002*) และการท างานร่วมกันของสีเขียวและอารมณ์เชิงบวก       (M = 7.44(8.13), p = 
0.001*) 
 
สรุปผลการทดลอง  
 จากการทดลองเกี่ยวกับอิทธิพลของสีและอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง ในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป (จ.211/201) ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 191 คน โดยแบ่งกลุ่มในการทดลองออกเป็น 3 เงื่อนไข ผลการทดลองพบว่าใน
เงื่อนไขที่ 1 และเงื่อนไขที่ 2 สีและอารมณ์ไม่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกล้าเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่ส าหรับเงื่อนไข
ที่ 3 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสีและอารมณ์ ส่งผลให้มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบแบบพหุคูณพบว่า กลุ่มที่ได้รับเงื่อนไขสีแดงและอารมณ์เชิงบวก ท าให้ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงในการกดสูบลมลูกโป่งให้แตกมากกว่า เงื่อนไขสีแดง-อารมณ์เชิงลบ และเงื่อนไข
สีเขียว-อารมณ์เชิงบวก แต่ไม่แตกต่างจาก สีเขียว-อารมณ์เชิงลบ และเมื่อวิเคราะห์เพ่ิมเติมในส่วนเวลาที่ใช้
ในการสูบลมลูกโป่งทั้งหมด พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสีและอารมณ์ที่ส่งผลต่อการใช้เวลาในการสูบลม
ลูกโป่ง เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบพหุคูณพบว่า ภายใต้เงื่อนไขสีเขียวและอารมณ์เชิงลบท าให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองใช้เวลาในการกดสูบลมลูกโป่งทั้งหมดมากที่สุด 
  
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการทดลองพบว่าสีและอารมณ์เมื่อท างานโดยล าพังไม่ท าให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรม
กล้าเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเรื่องสีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยงเป็นเพราะจากการศึกษาในเรื่องสีที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ยังไม่มีงานชิ้นใดที่บ่งบอกว่าสีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ผลการวิจัยส่วนใหญ่มีความ
ขัดแย้งกัน และขาดหลักฐานสนับสนุนที่แน่ชัดว่าบุคคลต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสีนั้น ๆ หรือรับรู้ถึงการมี
อยู่ของสีนั้นเป็นเวลานานเพียงใดจึงจะท าให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน (Elliot, 2015)  

การศึกษาอิทธิพลของอารมณ์พบว่า อารมณ์ที่แตกต่างกันไม่ท าให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรม
กล้าเสี่ยงแตกต่างกัน จากผลการวิจัยนี้สามารถอธิบายได้จากงานของ Juergensen, Weaver, May & 
Demaree (2018) ที่พบว่าอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบไม่มีผลต่อพฤติกรรมกล้าเสี่ยง แต่พบว่าทั้ง
สองอารมณจ์ะมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่มีอารมณ์เป็นกลาง 

นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการทดลองของผู้เข้าร่วมการทดลองมีผลต่อพฤติกรรม
กล้าเสี่ยงด้วย เนื่องจากการทดลองในครั้งนี้ผู้ทดลองได้มีการเหนี่ยวน าอารมณ์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นนักศึกษาในรายวิชา จ.211 ซึ่งเป็นวิชาบังคับและก าหนดให้การมี
ส่วนร่วมในการทดลองทางจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล จากงานของ Mittal and Ross 
(1998) ที่อธิบายว่า ถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองคิดว่างานวิจัยที่ตนเองเข้าร่วมอยู่นั้นไม่มีผลกระทบโดยตรงกับ
ตนเองหรือผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ตนเข้าร่วมไม่ได้มีความส าคัญต่อบุคคลนั้น ก็จะท าให้บุคคลนั้นไม่ใส่
ใจหรือให้ความร่วมมือ ท าให้อารมณ์ท่ีถูกเหนี่ยวน าไม่ส่งผลและมีการน าเอาหลักเหตุผลมาใช้มากขึ้น 

การศึกษาการท างานร่วมกันของสีและอารมณ์กับพฤติกรรมกล้าเสี่ยง พบว่าการท างานร่วมกัน
ของสีและอารมณ์ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงแตกต่างกัน โดยเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมสี
แดงและอารมณ์เชิงบวกมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงมากกว่า เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมสีแดงและอารมณ์เชิงลบ และ
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เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมสีเขียวและอารมณ์เชิงบวก ซึ่งผลที่ได้นี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากสีแดง
นั้นโดยทั่วไปมักถูกใช้แทนความหมายของการห้าม การเตือน การหยุด เช่น สัญญาณไฟสีแดงของไฟ
จราจร ป้ายเตือนจราจร สีแดงของขอบฟุตปาธ หรือ แทนความหมายของการเป็นภัย เช่น สีแดงของสัตว์มี
พิษ สีแดงของธงเตือนระดับน้ าลึก (Bailey, 2019) หรือกล่าวได้ว่ามีเป้าหมายเพ่ือให้พฤติกรรมลดลง ช้า
ลง หยุดลง แต่สีแดงที่ท างานร่วมกับอารมณ์เชิงบวกในการวิจัยนี้กลับท าให้พฤติกรรมกล้าเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งสามารถอธิบายได้จากงานของ Brazley, Cronqvist & Mormann (2017) ที่พบว่าสีมีความหมาย
เปลี่ยนแปลงตามบริบททางวัฒนธรรม โดยการศึกษาดังกล่าวพบว่า นักลงทุนชาวสหรัฐกับนักลงทุนชาว
จีนมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงเมื่อหน้าจอแสดงผลเป็นสีแดงแตกต่างกัน เนื่องจากสีแดงในบริบทของชาวจีนนั้น
หมายถึงความมั่นคั่งและความรุ่งเรืองด้านการเงิน แสดงให้เห็นว่าความหมายของสีนั้นแตกต่างกันไปตาม
บริบทของวัฒนธรรม และเนื่องจากวัฒนธรรมไทยนั้นมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยท าให้สีแดงในความหมายของคนไทยอาจจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบตะวันออก ท าให้การตีความของผู้เข้าร่วมการทดลองครั้งนี้มีความ
แตกต่างออกไป ในส่วนของอารมณ์เชิงบวก Loewenstein & Lerner (2013) ระบุว่า อารมณ์เชิงบวก ซึ่ง
ท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะประเมินสถานการณ์เสี่ยงในเชิงบวกมากขึ้น เช่น มองว่าเป็นโอกาส ความท้า
ทาย จากเหตุผลดังกล่าวแล้วเมื่อสีแดงมีการท างานร่วมกับอารมณ์เชิงบวกจึงส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
กล้าเสี่ยงมากขึ้น  

ในส่วนของสีเขียวและอารมณ์เชิงลบมีความแตกต่างจากสมมติฐาน สีเขียวมักมีความหมาย
เกี่ยวข้องกับ การอนุญาต ความปลอดภัย เช่น ไฟจราจรสีเขียว สัญลักษณ์ของโรงพยาบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข ตลอดจนเป็นตัวแทนของความเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ และความโชคดี (Jens, 2016) อีกทั้งใน
ชีวิตประจ าวันสีเขียวในชีวิตประจ าวันยังถูกเชื่อมโยงกับการเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรม คือ การกดคันเร่งของ
รถยนต์เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟสีเขียว ซึ่งความคุ้นเคยนี้เมื่อท างานร่วมกับอารมณ์เชิงลบซึ่ง Mano 
(1992) ได้อธิบายว่าการที่ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์เชิงลบจะมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงมากขึ้น เพราะ
ความใส่ใจถูกบดบังด้วยอารมณ์และท าให้การคิดอย่างรอบคอบลดลง ดังนั้นเมื่อสีเขียวท างานร่วมกับ
อารมณ์เชิงลบพฤติกรรมกล้าเสี่ยงจึงมากขึ้น  

ส่วนสมมติฐานเพ่ิมเติมพบว่า เงื่อนไขสีเขียวและอารมณ์เชิงลบใช้เวลาในการกระท าพฤติกรรม
กล้าเสี่ยงนานที่สุดซึ่ง Nakashian (1964) ได้ระบุเอาไว้ว่าสีที่มีความยาวคลื่นสั้น เช่น สีเขียวหรือสีฟ้า จะ
ท าให้เราได้รับประสบการณ์ของความสงบ ผ่อนคลาย จึงมีผลท าให้พฤติกรรมของเราช้าลง และงานของ 
Finlay et al. (2007) ได้แสดงให้เห็นว่าสีเขียวและสีน้ าเงิน กระตุ้นให้ผู้เล่นใช้เวลาอยู่ในบ่อนนานขึ้น 
ดังนั้นเมื่อสีเขียวมีการท างานร่วมกับอารมณ์เชิงลบซึ่งท าให้เกิดพฤติกรรมกล้าเสี่ยง แต่มีการคาดการณ์
สถานการณ์ในแง่เลวร้ายกว่าความเป็นจริง และมีความระมัดระวังเพ่ิมมากขึ้น (Kusev et al., 2017) จึง
เป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมการทดลองในเงื่อนไขสีเขียวและอารมณ์เชิงลบใช้เวลาในการท าพฤติกรรมกล้าเสี่ยง
มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ส าหรับการวิจัยในอนาคต อาจเปลี่ยนจากการเหนี่ยวน าอารมณ์โดยใช้เสียงเพลงก่อนการเริ่มเล่น
โปรแกรม BART เป็นการเปิดเพลงในขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดลองก าลังเล่นโปรแกรมแทน และเพ่ิมกลุ่ม



503 

 
 

 
 

ควบคุมซึ่งไม่ถูกเหนี่ยวน าด้วยสีหรืออารมณ์ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมกล้าเสี่ยงกับกลุ่มที่
ได้รับเงื่อนไขต่าง ๆ และเนื่องจากผลการทดลองเกี่ยวกับการท างานร่วมกันระหว่างสีและอารมณ์ของ
คณะผู้วิจัยได้ผลออกมาแตกต่างจากผลการทดลองในอดีต ทั้งนี้ อาจจะมีปัจจัยจากอิทธิพลของสังคม 
ค่านิยม วัฒนธรรม จึงขอเสนอให้ผู้ท าวิจัยในอนาคตศึกษาเกี่ยวกับความหมายส่วนบุคคลที่มีต่อสีที่จะ
น ามาท าการวิจัย เพ่ือทราบถึงแนวโน้มที่อาจจะเป็นไปได้ของสีดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล เช่น สีแดงหรือในบริบทของชาวตะวันออก เนื่องจากการทดลองเกี่ยวกับสีและพฤติกรรมส่วนใหญ่
เกิดข้ึนกับชาวตะวันตก เพ่ือให้ได้ผลของการทดลองท่ีมีความครอบคลุมในบริบทที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกและวิธีเผชิญความเครียดกับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี และ 2) 
เพ่ือค้นหาตัวแปรท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองด้วยต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและวิธีเผชิญความเครียด
ของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจ าแนกตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาและเพศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ านวน 296 คน ส าหรับการออกแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stages stratified random sampling)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ได้แก่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Step-wise 

ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน การมองโลก
ในแง่ดี ความหวัง และการฟื้นตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 วิธีเผชิญความเครียด ได้แก่ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา และแบบมุ่งแก้ไข
อารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 ตามล าดับ ส่วนวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเรียนรู้
แบบน าตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ด้านความหวัง การมอง
โลกในแง่ดี และการรับรู้สามารถของตนสามารถร่วมท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองได้ร้อยละ  47 และ
วิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาและแบบได้ประโยชน์น้อยสามารถร่วมท านายการเรียนรู้แบบน า
ตนเองได้ร้อยละ 45 

  
ค ำส ำคัญ การเรียนรู้แบบน าตนเอง, ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก, วิธีเผชิญความเครียด  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) the correlation of psychological 
capital and coping strategies related to self-directed learning of the undergraduate 
students. 2) to examine the predictive variables by psychological capital and coping 
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strategies that could identify self-directed learning of the undergraduate students 
classified by background factors including academic fields and gender. The participants in 
this study were 296 undergraduate students in public universities, randomly selected via 
the stratified random sampling method. Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient, Multiple Regression Analysis were used to analyze the data.  

Results of the study were as follows: Psychological capital consists of Self-
Efficacy, Optimism, Hope and Resilience were found to correlate positively with the self-
directed learning at the significance level of .01. Coping Strategies consists of problem 
focused coping and emotional focused coping were found respectively to correlate 
positively with the self-directed learning at the significance level of .01 and .05. Less 
useful coping was found to correlate negatively with the self-directed learning at the 
significance level of .01. Psychological capital including Hope, Optimism and Self-Efficacy 
were found to predict 47 percent of self-directed learning and coping Strategies were 
found to predict 45 percent 
 
Keywords Psychological Capital, Coping Strategies, Self-Directed Learning 
 
บทน ำ 

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี 
และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สังคมมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของ
ความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต Whitehead (1931) อธิบายว่า ในอดีตผู้คนจะพบ
เจอการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตน้อย ซึ่งต่างจากในปัจจุบัน เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นมากมาย   มี
ความเปิดกว้าง ยอมรับและให้ความส าคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย เพราะฉะนั้น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้จึงไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะ
บางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คนนั่นเอง (สุวิธิดา   
จรุงเกียรติกุล: 2561) 

การเรียนรู้แบบน าตนเองสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล 
สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ิมพูนทักษะความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเอง ความสามารถในการจัดการ และการวางเป้าหมายทางการเรียนของตนเอง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ที่ดีข้ึน และสร้างพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม (ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร 2559: 26; อ้างอิงถึง Borich. 
1992: 286) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
มากกว่าและเรียนรู้ได้ดีกว่าการรับข้อมูลจากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว บุคคลจะตั้งใจเรียนรู้อย่ างมี
เป้าหมายด้วยแรงจูงใจที่มากกว่า จดจ าและใช้สิ่งที่เรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนรู้วิธีการเรียนได้ รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเอง จัดการตนเองได้ดี สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยให้มนุษย์มีพัฒนาการทาง
ปัญญาในการปรับและประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
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และแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพสามารถแสวงหาความรู้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ (สุจินดา ประเสริฐ: 
2554) 

จากการทบทวนงานวิจัย คณะผู้วิจัยพบว่า ปัจจั ยต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive 
Psychological Capital) หรือ “PsyCap” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตน การมองโลกในแง่ดี ความหวัง และการฟ้ืนตัว (Luthans, Youssef, et al.,2007) 
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง ดังนี้  อิทธิพลของ
ความสามารถในการฟื้นพลังและความกดดันทางวิชาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีแรงจูงใจในการเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า ความสามารถในการฟ้ืนพลังมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านแรงจูงใจ ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการฟ้ืนพลังมีบทบาทใน
กระบวนการของการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี (นิภารัตน์ รูปไข่: 2558) การมี
ความคิดจิตใจเปิดกว้าง  การมองโลกในแง่ดี เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ รวมถึงเชื่อว่าการเรียนรู้ได้จาก
ทุกแหล่ง ล้วนเป็นการมีทัศนคติที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (นิตยา ส าเร็จผล: 2547) บุคคลที่มีการมองโลกในแง่ดี มีความหวัง มีการรับรู้ความสามารถของตน 
และมีความหยุ่นตัวยิ่งสูง ก็ยิ่งท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการจัดการตนเองและการจัดการภายใน
ครอบครัวสูงด้วยเช่นกัน (นัชชิมา บาเกาะ: 2560) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะพยายามตั้งใจ
เรียน ทบทวนบทเรียน และมีความคาดหวังอยากเรียนสูงๆ จบมหาวิทยาลัย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมักจะมีความเอาใจใส่ต่อผลการเรียน จึงท าให้เกิดความวิตกกังวลกับผลการเรียน เพราะ
นักเรียนจะมีความคาดหวังว่า ตนเองจะมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดย
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เพ่ือต้องการให้ตนเองเรียนจบสูงๆ และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ตามความต้องการของนักเรียน (สุภาวดี เขมะศรีสุวรรณ: 2543) ซึ่งผลวิจัยที่มีองค์ประกอบของต้นทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับบริบททางการเรียน และมีความสัมพันธ์กัน แต่ยังไม่มีงานวิจัยใด
ที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนทางจิตวิทยาทั้งสี่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเอง
โดยตรง ประกอบกับการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมท าให้พบว่า ตัวแปรวิธีเผชิญความเครียดนั้นมีความสัมพันธ์กัน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลวิจัยระบุว่า ความเครียด สาเหตุของความเครียดและวิธีเผชิญความเครียด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ปาน
กลางและสูง มีวิธีเผชิญความเครียดทางการเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
(ปิยะวรรณ เลิศพานิช: 2542) การศึกษานักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า วิธีเผชิญ
ความเครียดโดยใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับวิธีเผชิญความเครียดที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตปริญญาตรี เพ่ือจะน าข้อมูลไปเป็นวิธีการจัดการเผชิญความเครียดที่
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและการเผชิญความเครียดกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี 
        2.เพ่ือค้นหาตัวแปรท านายการเรียนรู้แบบน าตนเอง ด้วยต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและวิธี
เผชิญความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจ าแนกตามภูมิหลัง ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาและเพศ 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ส่วน  
 1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 300 คน ได้มาจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดย
สูตรของแฮร์ (Hair: 2010) โดยอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง และจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควร
จะเป็น 10-40 หน่วยตัวอย่าง ต่อ 1 ตัวแปร ดังนั้น 30 เท่าของตัวแปรสังเกตในงานวิจัย คือ 8 × 30 = 
240 ในงานวิจัยครั้งนี้จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าไว้จ านวน 240 คน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 300 คนเพ่ือความสะดวกในการแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 2 ชั้น และเพ่ือความครอบคลุม
ประชากรทั้งหมด  
 2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย โดยการค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เหมาะกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดปัจจัยต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แบบวัดการเผชิญความเครียด และแบบ
วัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง ผู้วิจัยน าแบบวัดไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 41 คน จากนั้นน าข้อมูลมา
ท าการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ (Item-total correlation) มีค่าระหว่าง -.037 ถึง .702 และค่าความ
เชื่อมั่นมีค่าระหว่าง .815 ถึง .916  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 3. ศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองของปัจจัยต้นทุนทางจิต
เชิงบวกและการเผชิญความเครียด และปัจจัยภูมิหลัง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ทั้งชนิดโดยรวม (Enter) และเป็นขั้น (Stepwise) 
 
ผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบอกกับวิธีเผชิญความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 
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  ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการมองโลกในแง่ ด้าน
ความหวัง และด้านการฟ้ืนตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ .483  .577 .606 และ .566 ตามล าดับ 
        วิธี เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหากับวิธี เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ 
.629 และ .126 ตามล าดับ 
         วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนิสิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ .369 

ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการเผชิญความเครียดสามารถร่วมกันท านายการเรียนรู้แบบน า
ตนเองของนิสิตได้ร้อยละ 54.8 โดยตัวแปรที่สามารถท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองได้สูงสุดและ
รองลงมา ได้แก่ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา ความหวัง วิธีเผชิญความเครียดแบบได้
ประโยชน์น้อย การรับรู้ความสามารของตน และการมองโลกในแง่ดี 

 
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
          ส่วนที่ 1  อภิปรายผลของความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้แก่ ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ด้านการ
มองโลกในแง่ดี ด้านความหวัง และด้านการฟ้ืนตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนิสิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1-4 ทั้งนี้เป็นเพราะ  ผู้ที่มีทุน
จิตวิทยาเชิงบวกจะช่วยให้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี มองสิ่งต่าง ๆ ในด้านดี มีทัศนคติและ
ความหวังที่ดี มีความเชื่อมั่นและมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติงาน มีความมั่นคงทาง
จิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจที่เปิดกว้างในการรับรู้และยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
ส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงาน (Baron and Greebberg, 1990) จากผลการวิจัยของ สายสมร เฉลย
กิตติ (2554) กล่าวว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เป็นการพัฒนาภาวะจิตใจให้มองเห็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของ
แต่ละบุคคลในทางที่ดี น าไปสู่การก าหนดพฤติกรรมที่สามารถประเมินได้และพัฒนาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ว่า นิสิตที่มีต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสูง จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองสูง
ไปด้วย นอกจากนี้ผลการวิจัย นิตยา ส าเร็จผล (2547) กล่าวถึงลักษณะบุคลิกภาพที่จ าเป็นในการเป็น
ผู้เรียนแบบน าตนเองว่า ผู้ที่มองโลกในแง่ดี เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ เป็นองค์ประกอบของต้นทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางบวกของ
องค์ประกอบต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ส่วนที่ 2 อภิปรายผลของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีเผชิญความเครียดกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ผลการวิจัยพบว่า วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้

แบบน าตนเองของนิสิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 เป็น
เพราะว่า วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหานั้นเป็นการจัดการกับปัญหาโดยตรง มีการวางแผน 
และกระท าพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับการเรียนรู้
แบบน าตนเองในด้านการจัดการตนเอง คือการวางแผนกลยุทธ์ และสร้างทางเลือกในการปฏิบัติใ ห้การ



511 

 
 

ด าเนินการประสบความส าเร็จ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ ปิยอร วจนะ (2552) ได้ศึกษาวิธีการเผชิญ
ความเครียด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า วิธีการ
เผชิญความเครียดโดยใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนิสิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์นั้น มีวิธีการหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ การแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนทางสังคม การให้ความหมายในเชิงบวก การปฏิเสธ การยอมรับ และการพ่ึงศาสนา ที่เมื่อดู
โดยรวมแล้วเป็นวิธีการทางลบ ส่งผลดีแค่เพียงการลดระดับความเครียดในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ช่วย
แก้ไขปัญหาให้หมดไป แต่เมื่ออยู่ในบริบทของสังคมไทย วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มิได้เป็น
สิ่งที่ผิด เช่น การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม คือการแสวงหาความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจจาก
ผู้อ่ืน ซึ่งในสังคมไทยเป็นสังคมที่โดดเด่นในเรื่องความเห็นอกเห็นใจ การช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยซึ่ งกันและ
กัน มองผู้อ่ืนเปรียบเสมือนญาติพ่ีน้อง รวมไปถึงการพ่ึงศาสนา ที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคน
ในสังคมไทย ทั้งค าสอน ประเพณี และวัฒนธรรม เมื่อเกิดความเครียดการที่คนไทยใช้ศาสนาเป็นที่พ่ึงพา
ทางจิตใจจึงไม่ใช่เรื่องผิด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลการวิจัยของวิธี เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย มีความสัมพันธ์ทางลบกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนิสิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 7 เนื่องมาจาก วิธีเผชิญ
ความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยเป็นวิธีการที่บุคคลพยายามหลีกหนีจากปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น โดย
การปฏิเสธทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม คือ ไม่คิด และไม่กระท าพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้น (Carver, 1989) 
ซึ่งการไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ นี้แสดงให้เห็นว่านิสิตที่มีคะแนนวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์
น้อยสูงมีแนวโน้มที่จะมีการเรียนรู้แบบน าตนเองต่ าไปด้วย 

ส่วนที่ 3 อภิปรายผลการท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองด้วยต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับวิธี
เผชิญความเครียด 
 ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่สามารถท านายการเรียนรู้แบบ
น าตนเองได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 โดยสามารถท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองได้เป็นล าดับที่หนึ่ง 
ในกลุ่มย่อย คือ ความหวัง  เนื่องจากความหวังเป็นขั้นของแรงจูงใจทางบวกที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่ ง
ความส าเร็จ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง ความตั้งใจเป็นพลังที่น าไปสู่เป้าหมาย และวิถีทาง เป็นการ
วางแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Snyder, Irving, & Anderson, 1991 as cited in Luthans et al., 2008) 
ความหวังประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ ความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย ความคิดเกี่ยวกับแนวทาง 
และความคิดเกี่ยวกับความตั้งใจ (Lopez, Rose, Robinson, Marques, & Pais-Ribeiro, 2009; 
Snyder, Rand, & Sigmon, 2002)  สอดคล้องกับ โนว์เลส (1975:18) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้แบบน า
ตนเอง คือ การเรียนรู้ที่บุคคลเกิดความคิดริเริ่มในการพิจารณาถึงความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยจากทั้งการขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน หรือไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน มีการก าหนดเป้าหมาย 
และวางแผนหาแนวทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ จนกระทั่งสามารถประเมินค่าผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้
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ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อนิสิตมีความหวังต่อการเรียนรู้จะท าให้เกิดแรงจูงใจ
ภายในทางบวกต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้นิสิตมีการตั้งเป้าหมายในชีวิต วางแผนแนวทางเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายของตนเองได้ 

ล าดับที่สอง ในกลุ่มย่อย คือ การมองโลกในแง่ดี เป็นองค์ประกอบล าดับต่อมาของต้นทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกท่ีสามารถท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 มีงานวิจัยของ 
ณัฐพร โตภะ และทิพย์วัลย์ รินยา (2560) พบว่านักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีกับเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะพบกับ
เหตุการณ์ใด ๆ ก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ แม้ว่าต้องพบกับเหตุการณ์ที่กดดันและ
ผิดหวังก็เชื่อว่ามีสิ่งดี ๆ อยู่ข้างหน้าเสมอ ทั้งปัญหาในด้านการเรียนถึงจะเกิดขึ้นแต่ก็จะเกิดเพียงชั่วคราว 
ไม่ว่าอย่างไรก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี  เช่นเดียวกับท่ี คาร์เวอร์ และ ไชเออร์ กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลเกิด
ความยากล าบากในชีวิตก็จะท าให้เกิดอารมณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งคนที่มองโลกในแง่ดีจะคาดหวังว่าจะ
มีผลลัพธ์ในเชิงบวกเกิดขึ้น แม้ว่าจะยากล าบากเท่าไรก็ตาม ซึ่งความเชื่อมั่นนี้ท าให้เกิดการผสมผสานกัน
ของความรู้สึกในทางบวก (Carver & Scheier, 2002)  

ล าดับที่สาม ในกลุ่มย่อยคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นองค์ประกอบล าดับสุดท้ายของ
ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่สามารถท านายการเรียนรู้แบบน าตนได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ . 01 
เพราะว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าสามารถกระท าได้ด้วยทักษะของตนเอง
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ (Maddux, 2002) สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบน าตนเองในด้านการตรวจสอบ
ตนเอง ที่ตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง จึงท าให้สามารถวางแผนเพ่ือให้ได้
ความรู้ที่ต้องการ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ นัชชิมา บาเกาะ (2560) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนสูง จะมีผลท าให้สามารถจัดการตนเองได้ดี ความสามารถของตนจะส่งเสริมและเพ่ิม
พลังในการให้ถึงเป้าหมาย และช่วยให้สามารถเผชิญกับ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้  

ดังนั้น ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และการรับรู้ความสามารถของตน เป็นองค์ประกอบที่
สามารถท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองได้ดีที่สุดตามล าดับ จึงควรส่งเสริมองค์ประกอบเหล่านี้เพ่ือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

วิธีเผชิญความเครียด 
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของวิธีเผชิญความเครียดที่สามารถท านายการเรียนรู้แบบน า

ตนเองได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถท านายการเรียนรู้แบบน าตนเองได้เป็นล าดับ
ที่หนึ่ง ในกลุ่มย่อย คือ วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา เป็นเพราะว่า วิธีเผชิญความเครียดแบบ
มุ่งแก้ไขปัญหา เป็นการแสดงพฤติกรรมกับสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียดโดยตรง เป็นการแก้ปัญหา
โดยการตัดสินใจเลือกวิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความเครียด โดยมุ่งเน้นที่ต้นเหตุของปัญหา
เท่านั้น มีการวางแผน เลือกขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ซึ่งตรงกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง และงานวิจัยของ ปิยอรวจนะทิน
ภัทร (2552) วิธีเผชิญความเครียด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก พบว่า วิธีการเผชิญความเครียดโดยใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ล าดับที่สองในกลุ่มย่อย คือ วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย ท านายเป็นผลตรงกันข้าม
กัน คือวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยแปรผกผันกับการเรียนรู้แบบน าตนเองหากยิ่งมีวิธีเผชิญ
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ความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย น้อยเท่าใด ก็จะยิ่งมีการเรียนรู้แบบน าตนเองมากขึ้นเท่านั้น เพราะวิธี
เผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย เป็นวิธีการที่บุคคลพยายามหลีกหนีจากปัญหาหรือสาเหตุที่
เกิดขึ้น โดยการปฏิเสธทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม คือ ไม่คิด และไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ ทั้งสิ้น 
เนื่องจากบุคคลคิดว่าพฤติกรรมที่ท าลงไปจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่า และอาจจะสะกดกั้นไว้ ซึ่งไม่ช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นและปัญหายังคงอยู่ ผลการท านายระหว่างวิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยกับ
การเรียนรู้แบบน าตนเองจึงออกมาผกผันกัน  

ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้บุคคลมีวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาเพ่ิมมากขึ้นและลดวิธี
เผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยให้ลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีการ
เรียนรู้แบบน าตนเองมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับวิธีเผชิญความเครียดที่เกี่ยวกับข้องกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่ต้องการน าผลวิจัยเพ่ือไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา โควรส่งเสริมต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทุกๆ ด้าน คือ การรับรู้
ความสามารถของตน การมองโลกในแง่ดี ความหวัง และการฟ้ืนตัว โดยเฉพาะ ความหวัง การมองโลกใน
แง่ดี และการรับรู้ความสามารถของตน และวิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา เพราะเป็นสาเหตุให้
นิสิตมีการเรียนรู้แบบน าตนเองมากขึ้น ดังนั้น อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นิสิต ควรจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเหล่านี้เพ่ือให้นิสิตมีคุณลักษณะ
ส าคัญส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
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