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คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 25 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ที่มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .85 ถึง .94 ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และพบว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนได้รบั อิทธิ พลทางตรงจาก
ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนยังได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา ผ่านความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง และผลการวิจยั ระยะที่
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This study aims to examine the causal relationship model and to study the effect of the
transformative coping program on learning adjustment behavior among computer science students.
This research was conducted in two phases. In phase one, a causal model research was used. The
samples consisted of 371 first and second year computer science students from five public,
autonomous universities in Bangkok. In phase two, experimental research was used. The samples
randomly assigned in phase one had a low level of learning adjustment behavior, and divided into
two groups; an experimental group of 27 participants, and a control group of 25 participants.
Questionnaires were used to collect the data which had a reliability between .85 and .94. In phase
one, the results revealed that the causal relationship model fit the empirical data and found that
learning adjustment behavior received direct effects by meaning-in-life, hope, self-esteem, and
social support at university. Furthermore, learning adjustment behavior was also received indirect
effects by creativity, spirituality, and problem-focused strategies, through meaning-in-life, hope, and
self-esteem. In phase two, the results revealed that the experimental group had more meaning-in-life,
hope, self-esteem, and learning adjustment behavior than the control group after the post-test
session, and the experimental group had changes in meaning-in-life, hope, self-esteem, and learning
adjustment behavior post-test and 4 weeks of follow-up sessions. The implication of this study points
out the crucial advantage factors as a way to allow promotion of coping skills to lead changing and
maintenance in terms of positive psychological characteristics and learning adjustment behavior
among computer science students.

Keyword : transformative coping, learning adjustment behavior, meaning-in-life, hope, self-esteem
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ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั โลกแห่งการเรียนรู ไ้ ด้เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ผเู้ รียนต้องมีการปรับตัวต่อการ
เรียนรู ใ้ นด้านต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรูน้ อกจากการพัฒนาความรูท้ างวิชาการแล้วยังมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นคุณ ลักษณะและทักษะด้านการทางาน ด้านการเรียนรู ้ และด้านคุณธรรม
จริยธรรมอันเหมาะสมดีงาม ตลอดจนการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้
เหมาะสมกับสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผเู้ รียนต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อม
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ สถาบันการศึกษาจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะเหล่านี ้ เพื่อนาไปใช้ในการดารงชีวิต โดยครู อาจารย์จะเป็ นผูท้ าหน้าที่
อบรมสั่งสอนในด้านวิชาการ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จาเป็ นในการดาเนิน
ชีวิต เพื่อให้ผเู้ รียนเป็ นคนที่มีความสมบูรณ์ทงั้ ในด้านความรู ้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ เพื่อให้สามารถออกไปพัฒนาประเทศได้ จึงเรียกได้ว่าสถาบันการศึกษาเป็ นตัวแทนการ
ถ่ายทอดทางสังคมที่เตรียมความพร้อมสาหรับบทบาทผูใ้ หญ่ให้แก่เยาวชน (Berns, 2004; งามตา
วนินทานนท์, 2537) ซึ่งการที่ผเู้ รียนมีความสมบูรณ์ได้จะต้องมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็ นการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมในการเรียน และสิ่งต่าง ๆ
เหล่านีจ้ ะต้องทางานสัมพันธ์กันเป็ นอย่างดี จึงจะสามารถส่งผลให้การเรียนการสอนนัน้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ดังนัน้ เพื่อให้ผูเ้ รียนมีคุณภาพ สามารถนาความรู ท้ ่ีได้ไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ แนวทางการจัดการศึกษาจึงควรมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนา และสามารถนาศักยภาพ
ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 นัน้ มุ่งส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์และมี คุณ ภาพ สนับสนุน ให้ผู้เ รีย นได้พัฒ นาทักษะที่ จ าเป็ นต่อการ
ดารงชีวิตเพื่อตอบสนองความท้าทายและพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม มีความรู ้
ความสามารถในสาขาวิชาและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในระดับที่ลมุ่ ลึกมากขึน้ จากการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
และพัฒนาผูเ้ รียนให้มีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู ด้ ว้ ย
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ตนเอง การมีทกั ษะด้านการบริหารจัดการและการเป็ นผูน้ า ทักษะการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญ หาที่ ซับซ้อน ความสามารถในการสื่ อ สาร และทัก ษะการเรีย นรู ้ท่ี มุ่ง ปลูกฝั ง ให้ผู้เรี ย น
ตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาตนเองบนพืน้ ฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึง
สามารถเข้าใจสังคมและปรับตัวในการอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2561) ดังนัน้ การที่จะจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากจะต้อง
ส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังควรส่งเสริมทักษะที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตในสังคม
ร่วมด้วย
นอกจากนีก้ ารศึกษาที่ผา่ นมายังระบุวา่ ผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษาเป็ นวัยที่มีความเครียด
และต้องเผชิญกับความกดดันและความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เนื่องจากการปรับตัวเข้าสู่
ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงทาให้เกิดทัง้ ปั ญหาส่วนตัวต่าง ๆ และปั ญหาการเรียน ซึ่งถือได้
ว่าเป็ นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤต (พิชญา จันทร์บารุง, 2554) และหากผูเ้ รียนไม่สามารถ
หาวิธีการแก้ปัญหาที่กาลังเผชิญได้ ก็จะทาให้เกิดความเครียดสูงขึน้ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน จนอาจเสียสมดุลทางความคิด อารมณ์ ความรู ส้ ึก ที่เสี่ ยงต่อการคิดทาลายชีวิต
ตนเองและผูอ้ ่ืน (Caplan, 1964) ส่งผลให้เกิดปั ญหาทางด้านสุขภาพจิตที่อาจจะตามมา เช่น
ความเครียด ความวิตกกัง วล และภาวะซึม เศร้า ที่ ก่อ ให้เกิ ด การใช้ค วามรุ น แรงที่ บางครัง้ หา
ทางออกไม่ได้ถึงขัน้ คิดฆ่าตัวตายเพื่ อหลีกหนีปัญหา ซึ่งเห็นได้จากกรณีท่ีมีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัว
ตายของนักศึกษาปรากฏอยู่เป็ นระยะในช่วงปี ท่ีผ่านมา ที่สาเหตุส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายมา
จากปัญหาความเครียดในเรื่องการเรียนและปั ญหาความรัก (วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ , วาสนา สุปินนะ,
จุฑามาส สุขอิ่ม, และ ศุภชัย นาทองไชย, 2562) ซึ่งปั ญหาความเครียดและสุขภาพจิตนับว่าเป็ น
ปั ญ หาที่ พ บได้ใ นหมู่นัก ศึกษาทั่วไป โดยผลการส ารวจสภาวการณ์เด็ก และเยาวชนในรอบปี
2554–2555 ของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ในมิติชีวิตกับ
ความเครียดและสุขภาพจิต ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า เยาวชนมีความรูส้ กึ เครียดจนมีอาการทางกาย เช่น ปวด
หัว อาเจียน เป็ นลม เป็ นครัง้ คราวถึงเป็ นประจา เฉลี่ยร้อยละ 41.60 และมีแนวโน้มภาวะเครียด
สูงขึน้ ตามระดับการศึกษา ซึ่งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีภาวะความเครียดมากที่สุดถึงร้อยละ
46.63 และมีอตั ราเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวโน้มการพยายามฆ่าตัวตาย โดยผลการ
สารวจในปี 2552 พบว่า มีเยาวชนพยายามฆ่าตัวตายถึง 7,300 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปี ก่อนนั่นคือ
8,058 คน และมีเยาวชนที่ฆ่าตัวตายสาเร็จถึง 682 คน หรือเฉลี่ยวันละ 2 คน (โครงการติดตาม
สภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch), 2558ก, 2558ข)
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ผลการศึกษาของงานวิจยั ในประเทศไทยที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต้องเผชิ ญ ปั ญ หาหลากหลายที่ ส่ง ผลให้เกิ ดความเครียดได้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้านการเรีย น
ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปั ญหาด้านการเงิน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
และปัญหาการปรับตัว (ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล, 2554; พีรภาว์ ลิมปนวัสส์, 2549; ภาสกร สวนเรือง,
สุจิตรา จรจิตร, และ ช่อลดา พันธุเสนา, 2552; มานพ ชูนิล, พิสมัย รักจรรยา, และ ชวนีย ์
พงศาพิชณ์, 2550) แม้ว่าการเผชิญปั ญหาและการปรับตัวนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดชีวิตในทุก
เพศทุกวัย แต่ชว่ งชีวิตที่สาคัญยิ่งที่ประสบปั ญหาและเผชิญวิกฤติการณ์ในการปรับตัวมากกว่าวัย
อื่ นก็ คื อช่วงวัยรุ ่น ที่ กาลัง ศึกษาในระดับอุดมศึก ษา เนื่ องจากเป็ นวัยที่ ตอ้ งปรับตัว เข้าสู่ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยและต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคมในสถานศึกษา อันนามาซึ่งความกดดันที่ส่งผลต่อการเผชิญปั ญหา
และการปรับตัว นอกจากนี ก้ ารดาเนินชีวิตและการศึก ษาของผูเ้ รียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ สัง คม และเทคโนโลยี ที่ มี การแข่ง ขันและเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ยังมีความเสี่ยงต่อปั ญหาการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีการแข่งขันกันสูง และเป็ นแหล่งที่รวมผูเ้ รียนที่มีความรู ้
ความสามารถทางวิชาการสูง มีลกั ษณะท้าทายให้ผเู้ รียนต้องปรับตัวทัง้ ในรู ปแบบการเรียนการ
สอน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เฉพาะ อันเกิดจากภาพลักษณ์และความมีช่ือเสียงในด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ มีมานาน ซึ่งส่งผลต่อบรรทัดฐานในการวางเป้าหมายในชีวิตที่ผเู้ รียน
ต้องให้ความสาคัญกับความสาเร็จทางการศึกษา ที่อาจทาให้ตอ้ งพบกับความกดดันและท้าทาย
หลายอย่างให้ตอ้ งปรับตัว (Hurtado, 1992; นันทพร กุลชนะธารา, 2560) เมื่อนักศึกษาไม่
สามารถปรับตัวได้ก็จะส่งผลกระทบทางอารมณ์จนกลายเป็ นความเครียด ความวิตกกังวล ความ
คับข้องใจ ความขัด แย้ง ในใจ ก่อให้เกิ ด ปั ญหาสุขภาพจิ ตที่ ส่ง ผลต่อการเรียนต่อไปจนส าเร็จ
การศึกษา ที่อาจทาให้ผเู้ รียนออกกลางคันหรือสาเร็จการศึกษาล่าช้า (กฤตินี ตรงสิทธิรกั ษ์, 2546)
ซึ่งสิ่งนีอ้ าจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซึ่ง
เป็ นภาระของบิ ด ามารดาและผู้ป กครองตลอดจนรัฐ บาลที่ ต ้อ งจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น ให้แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็ นจานวนมากทุกปี นอกจากนีย้ ังอาจส่งผลกระทบต่อการสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย การปรับตัวในการเรียนจึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ผเู้ รียน
จะใช้ภ ายหลัง ที่ ต ้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาต่า ง ๆ ที่ เ กิ ดขึน้ ให้ส ามารถผ่า นพ้น ปั ญหาและอุปสรรค
เหล่านัน้ ไปได้
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การเรี ย นในสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นสาขาวิ ช าเฉพาะที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ทงั้ ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ และด้านซอฟต์แวร์
(Software) หรือการทางานภายในคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งาน
และเป็ นการเรียนที่เน้นทัง้ ความรูใ้ นด้านทฤษฏีและเชิงประยุกต์ควบคูก่ นั ไป กระบวนการเรียนรูจ้ ึง
ค่ อ นข้า งยาก มี ค วามซั บ ซ้อ น ประกอบกั บ ผู้เ รี ย นต้อ งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบสู ง และต้ อ งใช้
ความสามารถหลายด้านร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นความรู ท้ างวิชาชีพ และทักษะที่จาเป็ นในด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อหาคาตอบของปั ญหาที่มี
ความซับซ้อน รวมถึงทักษะด้านการตัดสินใจ (Decision Making) การสื่อสาร (Communication)
และการทางานได้ดีภายใต้ความกดดัน (Working Well Under Pressure) ร่วมด้วย (Assiri, 2016)
เมื่อผูเ้ รียนเข้ามาศึกษาในปี แรกจะต้องมีการปรับตัวทัง้ ในด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การ
ปรับตัวให้เข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ม าช่วยในการเรียนการสอน การเรียนที่ เน้นการประยุกต์ความรู ท้ างด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มากกว่าการเน้นในทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว และเมื่อเข้าสู่การเรียนปี ท่ีสอง ปั ญหา
การปรับตัวก็ยงั คงอยู่ โดยเฉพาะด้านการเรียนในเนือ้ หาวิชาเฉพาะในหลักสูตร เช่น ต้องพัฒนา
ทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญสาหรับการศึกษาใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อผูเ้ รียนไม่ สามารถทาได้ตามที่ตนเองและ
ผูส้ อนคาดหวัง อาจทาให้เ กิดความเครียด รู ส้ ึกวิตกกังวล หรือเกิดความขัดแย้ง ในใจเกี่ ยวกับ
หลักสูตร สภาพแวดล้อม หรือกระบวนการเรียนการสอนต่าง ๆ และบางครัง้ อาจเกิดความรูส้ ึกคับ
ข้องใจและรูส้ ึกว่าตนเองไม่มีความสามารถพอจนทาให้เห็นคุณค่าในตนเองน้อยลง (พนิดา จันทร
กรานต์, 2559) นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ผ่านมาได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูเ้ รียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มักจะมีบคุ ลิกภาพแบบเก็บตัวมากกว่าผูเ้ รียนกลุ่มอื่นโดยทั่วไป (Cruz, da Silva, & Capretz,
2015; McPherson & Mensch, 2007; Reynolds, Adams, Ferguson, & Leidig, 2017; Werth,
1986) โดยลักษณะของผูเ้ รียนที่มีบคุ ลิกภาพแบบเก็บตัวมักจะมองโลกแบบยึดตนเองเป็ นหลัก มี
ความคิดความรู ส้ ึกเกิดขึน้ ภายในตนเองไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็ นนักคิดเพ้อฝั น ขีอ้ าย ชอบ
แยกตัว และไม่ชอบเข้าสังคม เมื่อประสบปั ญหาหรือเกิดความเครียดจึงมักจะหมกมุ่นครุน่ คิดอยู่
กับตัวเองคนเดียว นอกจากนีย้ งั มักใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีหรือแยกตัวจากสถานการณ์
ปัญหามากกว่าที่จะแก้ปัญหาด้วยการเผชิญหน้ากับปั ญหาหรือการเข้าสังคมอยู่กบั กลุ่มเพื่อนเพื่อ
ลดความเครียดที่เกิดขึน้ ซึ่งบุคลิกภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของบุคคลเป็ นอย่าง
มาก (Jung, 1971; สิริวรรณ สาระนาค, 2549) เมื่อผูเ้ รียนไม่สามารถปรับตัวต่อสิ่งต่าง ๆ อาจ
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นาไปสูก่ ารหนีปัญหาด้วยการลาออกจากการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ รียนที่กาลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี
1 และ 2 ที่พบว่ามีอัตราความเสี่ยงต่อการออกกลางคันสูงกว่าชัน้ ปี อ่ืน ๆ (รวมพร สิทธิมงคล,
อังคาร สาเหล้, วิมลมาศ โสธรศักดิ,์ และ สุธิดา โพธิ์พนั ธุ,์ 2558) ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ ว้ นเป็ นอุปสรรคต่อ
ความสาเร็จในการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ทาให้ผเู้ รียนไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เกี่ยวกับการเรียนได้
นอกจากนี ้ งานวิจัยที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าสาเหตุหลักของความเครียดและการ
ปรับตัวมี ความสัม พันธ์กับคุณ ลักษณะทางจิ ตของแต่ละบุคคลและปั จ จัยสภาพแวดล้อมบาง
ประการ (อมราพร สุรการ, 2555; อรพินทร์ ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์, 2535; อังศินนั ท์ อินทรกา
แหง, 2551) ดังนัน้ การที่บคุ คลจะสามารถฝ่ าฟั นและผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านีไ้ ปได้นนั้ จึงขึน้ อยู่กบั
การรับรูป้ ัญหาและความเข้มแข็งของสภาพจิตใจที่มีอยู่ในตัวบุคคลนัน้ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ที่มีอิทธิ พลต่อการปรับตัว และช่วยให้บุคคลสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงนีไ้ ด้
อย่ า งมี ค วามสุข เกิ ด ความหยุ่น ตัว และกลับ มาใช้ชี วิ ต ตามปกติ อ ย่ า งที่ เ คยเป็ นได้ (ชวนี ย ์
พงศาพิชณ์, 2552; นันทินี ศุภมงคล, 2547; ระวีนนั ท์ รื่นพรต, 2553) สอดคล้องกับคากล่าวของ
Lazarus (1969, pp. 17-21) ที่ ว่ามนุษย์ตอ้ งมีการปรับตัวและปรับพฤติกรรมของตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและสังคม และปั ญหาที่เกิดขึน้ ในสังคมมักเป็ นผลมาจาก
การที่บคุ คลไม่สามารถปรับตัวได้หรือมีปัญหาในด้านการปรับตัว การปรับตัวเพื่อให้พน้ จากความ
ทุกข์หรือความไม่สบายใจจึงเป็ นเรื่องสาคัญ หากผูเ้ รียนสามารถปรับตัว ต่อภาวะความเครียดที่
เกิดขึน้ ก็จะสามารถผ่านพ้นปั ญหาเหล่านัน้ ไปได้ดว้ ยดี ดังนัน้ จึงควรให้ความสาคัญในการพัฒนา
แนวทางการเผชิญปั ญหาของบุคคลให้เป็ นไปในทางบวก (Gillham & Seligman, 1999; Monat &
Lazarus, 1985) เพื่อให้บคุ คลสามารถปรับตัวและเผชิญปัญหาเหล่านัน้ ไปได้
จากข้อค้นพบที่เป็ นตัวบ่งชีว้ ่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ เป็ นการศึกษาในระดับที่
ผูเ้ รียนอยู่ในวัยที่จะพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ เป็ น วัยที่ ตอ้ งปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงมากมายทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้ตอ้ งเผชิญปั ญหาต่าง ๆ มากมายทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และการเรียน เมื่อไม่สามารถปรับตัวได้ก็ อาจส่งผลกระทบและส่งผลเสียอย่าง
รุ นแรงต่อการดาเนินชีวิตทัง้ ตนเองและคนใกล้ชิด ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาแนวทางการ
เผชิญปั ญหาและส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถที่จะเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งการเผชิญปั ญหานัน้ มีความแตกต่างกันไปตามแต่ลกั ษณะของบุค คลและเกิดจากภายในและ
ภายนอกตัวบุคคล สาหรับแหล่งภายในตัวบุคคลนัน้ เกิดจากการที่บคุ คลเรียนรูท้ ่ีจะตอบสนองต่อ
สิ่งที่คกุ คาม โดยอาศัยความสามารถและความพยายามของตน ได้แก่ การพึ่งพาตนเอง การใช้
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อารมณ์ขนั การเรียนรู ท้ ่ีจะแก้ไข และควบคุมภาวะเครียด ส่วนแหล่งภายนอกบุคคลเกิดจากการ
ช่ว ยเหลื อ สนับ สนุน จากสัง คม การใช้ค วามรู ้จ ากแหล่ง ให้บ ริ ก าร และจากบุค คลที่ มี ปั ญ หา
คล้ายคลึงกัน (Hamilton & David, 1977) หากนักศึกษามีแนวทางในการเผชิญปั ญหาที่ถกู ต้อง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเป็ นการช่วยให้สามารถจัดการกับความเครียดและผ่านพ้น
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อันจะส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวและมีโอกาสประสบ
ความสาเร็จในการเรียนมากขึน้ ได้ ซึ่งการที่จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีแนวทางในการเผชิญปั ญหาที่
เหมาะสมและสามารถปรับตัวในการเรียนได้ดีนนั้ จาเป็ นต้องทราบถึงปัจจัยของกระบวนการเผชิญ
ปัญหาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการนาไป
พัฒนาองค์ความรู แ้ ละเสริม สร้างทักษะการเผชิญปั ญหา รวมถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียนในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนให้เป็ นไปในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิ ญปั ญ หาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงที่มี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด ทางทฤษฎี การเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Coping Theory) (Corry, Lewis, & Mallett, 2014; Corry,
Mallett, Lewis, & Abdel-Khalek, 2013) ซึ่งเป็ นทฤษฎี ท่ีมีการนามาใช้ในการศึกษากระบวนการ
เผชิญปัญหาของบุคคล โดยมีฐานคิดมาจากทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress and
Coping) ของ Lazarus และ Folkman (1984) และทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์เชิงบวก
(Broaden-and-Build Theory) ของ Fredrickson (2004) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณลักษณะทางจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และจิตวิญญาณ
(Spirituality) ไปพร้อมกับการเผชิญปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ทัง้ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
(Problem-Focused Strategies) และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ (Emotion-Focused
Strategies) โดยจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนและส่งเสริมการตระหนักรูใ้ นตนเอง
(Self-Awareness) ให้เพิ่มขึน้ ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมในการแสดงออกทางอารมณ์
(Emotional Expression) ที่ส ามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิต ให้เป็ นไปใน
ทางบวกทัง้ ในด้านการให้ความหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) ความหวัง (Hope) และการเห็น
คุณ ค่า ในตนเอง (Self-Esteem) ที่ ช่วยให้บุค คลเริ่ม กระบวนการทางความคิดในการประเมิ น
สถานการณ์ใหม่ท่ีเข้ามาคุกคามจากสถานการณ์ให้เกิดผลในทางบวกกับตนเอง อันเป็ นการเพิ่ม
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ความหยุ่ น ตัว (Resilience) เพื่ อ รัก ษาสมดุ ล ของร่ า งกายและจิ ต ใจ พร้อ มที่ จ ะเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะเข้ามาตลอดช่วงชีวิต
อย่างไรก็ตาม การศึกษาตามแนวคิดการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของงานวิจยั
ที่ผา่ นมานัน้ เป็ นแนวคิดที่เกิดขึน้ ในแถบตะวันตก และยังมิได้มีการนาแนวคิดดังกล่าวไปศึกษากับ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ซึ่งผลการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่ศกึ ษา ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษากระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนามา
อธิบายพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ที่จะทาให้ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นการเสริมสร้างกระบวนการเผชิญปั ญหาที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีของ
นักศึกษา ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ นสองระยะ โดยระยะแรกเป็ นการศึกษา
อิท ธิ พ ลของปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ พฤติกรรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นของนักศึกษาสาขาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งงานวิจยั ที่ผ่านมาบางส่วนก็ ได้สนับสนุนว่าความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์ทางภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของบุคคล ขณะเดียวกัน
ก็ส่งผลให้บคุ คลมีทกั ษะในการเผชิญปั ญหา สามารถจัดการอารมณ์ความรูส้ ึกของตนเองได้ดีขึน้
ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหา เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลพยายามหาแนวทางในการเผชิญ
ปั ญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม และสามารถเพิ่มการรับรู ข้ องบุคคลในด้านความหวัง ความหมายใน
ชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเองให้เป็ นไปในทางบวก ซึ่งเป็ นคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่สาคัญ
ที่ส่งผลให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้ดี (Aspinwall & Taylor, 1992; Faull & Hills, 2006; Kiang &
Fuligni, 2010; Madden & Bloom, 2004; Mueller, Plevak, & Rummans, 2001; Park &
Folkman, 1997; Rand & Cheavens, 2009; Reynolds, Lim, & Prior, 2008; Spandler,
Secker, Kent, Hacking, & Shenton, 2007) บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์เลวร้ายจะมีการรับรูท้ ่ีเป็ นทางบวกมากขึน้ จนสามารถแก้ปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรค
เหล่านัน้ ไปได้ (Falat, 2000) นอกจากนีผ้ เู้ รียนที่มีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณสูงมักจะมีความวิตกกัง
กลและความเครียดน้อยกว่าผูเ้ รียนที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณต่า และสามารถปรับตัวในด้าน
การเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคมได้ดี อันจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามไปด้วย
(Brown, Carney, Parrish, & Klem, 2013; Mansor & Khalid, 2012) งานวิจยั ที่ผ่านมายังพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นปัจจัยสภาพแวดล้อมอีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมของ
บุคคล ก่อให้เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงคุณลักษณะทางจิ ตเชิ งบวกในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง
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ที่มีความสาคัญต่อการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัย และยังส่งผลให้สามารถ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ได้เป็ นอย่างดี (Wang, Chen, Zhao, & Xu, 2006)
โดยผูเ้ รียนที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากกลุม่ เพื่อนและอาจารย์ผสู้ อนมากจะสามารถปรับตัว
ในมหาวิทยาลัยได้ดี อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยลดภาวะซึมเศร้า และช่วย
ให้ผเู้ รียนรู ส้ ึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ อีกด้วย (Bejerano, 2014; Rueger, Malecki, &
Demaray, 2010) ส่วนการวิจยั ระยะที่สอง เป็ นการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยกาหนดเนือ้ หาและกิจกรรมในโปรแกรมให้สอดคล้องกับ ผลการศึกษาที่
ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่อาศัยแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาตามกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) เพื่อทาการศึกษาผล
ของโปรแกรมการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิง
บวกในด้านความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากความสาคัญของปั ญหาและการตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาที่จะสามารถ
น าพาให้ป ระเทศชาติ พัฒ นาและก้า วไปสู่ ค วามยั่ง ยื น กระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาจึงเป็ นประเด็นที่สงั คมไทยควรให้
ความสาคัญในการศึกษาและพัฒนา เนื่องจากนักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุ ดมศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในวัยคาบเกี่ยวระหว่างวัยรุน่ ตอนปลายและวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ซึ่งเป็ นระยะวิกฤตสาคัญที่มีผลต่อ
การเรียนและการทางานในภายภาคหน้า หากนักศึกษามีความเข้าใจถึงแนวทางและทักษะในการ
เผชิญปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาให้สาเร็จและเป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม สามารถปรับตนเอง
และปรับตัวต่อสังคมได้ดี ก็จะสามารถปรับตัวต่อปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในอนาคตได้ (ราตรี พงษ์
สุวรรณ, 2540) การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการปรับตัว ในการเรี ยน ซึ่ง ผลที่ ไ ด้จ ากการศึก ษานี ส้ ามารถน าไปใช้ใ นการพัฒ นา
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั จะทาให้
ทราบถึงสาเหตุท่ีนามาอธิ บายกระบวนการเผชิญปั ญหาและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
และช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้
ชัดเจนยิ่งขึน้ อันเป็ นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาองค์ความรู ้และกระบวนการเรียนการสอน เป็ น
ข้อมูลที่สาคัญในการส่งเสริมทักษะการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถเป็ น
แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเผชิญปั ญหา เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาวิทยาการ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั เป็ นสองระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั
เชิงสาเหตุ และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีความมุง่ หมายในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิ ญปั ญ หาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลงที่มี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นข้อมูลสาคัญและก่อให้เกิดคุณประโยชน์
ทัง้ ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
ความสาคัญของการวิจัยในเชิงทฤษฏี
การศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
เป็ นการศึกษาที่ช่วยยืนยันแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องที่มาอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์กบั พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ทาให้ได้ตวั แปรที่ชดั เจนตรงตาม
บริบทที่ตอ้ งการศึกษา สามารถนามาพั ฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ มี
ความเหมาะสม ช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงการประยุกต์แนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ทาให้เข้าใจถึง กระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการ
ปรับ ตัว ในการเรี ย นของบุค คลในบริ บ ทที่ ต ้อ งการศึก ษา และทราบข้อ ค้น พบในการอธิ บ าย
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังช่วยให้ทราบถึงขนาด
อิทธิ พลและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเชิง สาเหตุต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียน และการวิจยั ครัง้ นีย้ งั ทาให้ได้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหาที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาที่มีการทดลองและประเมินผลแล้ว ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุ
และแนวทางในการเสริม สร้างพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา นอกจากนีย้ งั เป็ น
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ประโยชน์ต่อนักวิจยั อาจารย์ผสู้ อน หรือผูท้ ่ีสนใจศึกษา สามารถนาข้อค้นพบจากการวิจยั ทัง้ ใน
รู ป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุแ ละผลของโปรแกรมเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ไปศึกษาวิจยั ขยายองค์ความรู แ้ ละพัฒนา
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ อธิ บ ายกระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หาที่ มุ่ง ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้านความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง
รวมถึงพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป
ความสาคัญของการวิจัยในเชิงประยุกต์
การวิจยั ครัง้ นีท้ าให้ทราบปั จจัยเชิงสาเหตุ ท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ของนักศึก ษาระดับปริญ ญาตรีส าขาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ ที่ สามารถอธิ บายพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน และเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
เรี ย นที่ เ หมาะสม อี ก ทั้ง ยัง ช่ว ยพัฒ นาองค์ค วามรู ้แ ละส่ง เสริม ทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้เหมาะสม และผล
การศึกษาครัง้ นี ย้ ัง ท าให้ไ ด้โ ปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญปั ญหาเพื่ อ การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ สามารถนาผล
การศึกษาไปพัฒนาและปรับใช้ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาเพื่อให้ผเู้ รียนมีพฤติกรรมการ
เรียนที่ดีขึน้ อีกทัง้ ผูส้ อนยังสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมในโปรแกรมมาออกแบบ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้อีกด้วย นอกจากนีย้ งั สามารถ
นาผลการศึกษาไปเป็ นต้นแบบในการพัฒ นาโปรแกรมเสริม สร้างทักษะการเผชิ ญปั ญหาเพื่ อ
ส่ง เสริม กระบวนการเรียนรู ข้ องผู้เรี ยนในระดับปริญ ญาตรีท่ี มี บ ริบ ทใกล้เ คีย งกั นได้ และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สถาบันการศึกษา อาจารย์ผสู้ อน ตลอดจนผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาและผูท้ ่ีสนใจ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะการเผชิญปั ญหา รวมถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ของผู้เ รีย นในด้า นต่า ง ๆ เพื่ อ ช่วยปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการปรับ ตัว ในการเรีย นให้เ ป็ น ไปใน
แนวทางที่ถกู ต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทัง้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการป้องกัน
ภาวะความเครี ย ดของผู้เ รี ย น สามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการลดพฤติก รรมเสี่ ย งต่า ง ๆ และ
สนับสนุนให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทางจิตในเชิงบวกและมี พฤติกรรมการเรียนที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรียนมากยิ่งขึน้
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน และศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยขอบเขตของการวิจยั แบ่งได้ตามระยะของการวิจยั ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมจานวน 1,070 คน (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2560)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 380 คน โดยมีวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือก
กลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ผู้วิ จัย วิ เ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ แ บบจ าลอง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent
Variable) ดังนัน้ จึงต้องกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างให้เหมาะสมและเพียงพอกับสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลควรมีขนาดตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสังเกตในสัดส่วน 10-20 ต่อตัวแปร
สังเกต 1 ตัวแปร (Kline, 2011) จากเกณฑ์ในการพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่างในสัดส่วน 20 คน ต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี
ตัวแปรสังเกตจานวน 18 ตัวแปร จึงมีกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ 360 คน และเพื่อป้องกัน
การสูญหายของกลุม่ ตัวอย่างจึงวางแผนการเก็บข้อมูลเพิ่มเป็ น 380 คน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามรายนามมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐในกรุ งเทพมหานครที่มีการเปิ ดสอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชนั้ ปี ท่ี 1 และ ชัน้ ปี ท่ี 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยตาม
สัดส่วนประชากร รวมกลุ่มตัวอย่าง จานวน 380 คน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการเก็บ
ข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั ได้รบั ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 371 คน คิดป็ นร้อยละ
97.37
การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นกั ศึกษามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนอยูใ่ นระดับต่าในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25-50 ซึ่งเป็ นผลที่ได้จากการศึกษาใน
การวิจยั ระยะที่ 1
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็ นตัวแบ่งกลุ่ม จากนัน้ สุ่มเลือกมหาวิทยาลัยจานวน 1
แห่ง ทั้ง นี เ้ พื่ อความสะดวกในการให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันสามารถเข้าร่วมการ
ทดลองในโปรแกรมได้ รวมจานวน 60 คน โดยการสุ่มเลือกมาจากนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนอยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์เ ซ็นไทล์ท่ี 25-50 ด้วย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเมื่อดาเนินการเสร็จสิน้ การทดลองจึงเหลือ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าโปรแกรมครบทุกขัน้ ตอน จานวน 52 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 52 คนจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยสูง และกลุ่มที่มี
คะแนนเฉลี่ ยการสนับสนุนทางสัง คมในมหาวิทยาลัยต่ า จากนั้น จึง ทาการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง
(Random Assignment) ที่มีคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย สูงและต่าเข้าใน
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กลุ่มทดลอง จานวน 27 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 25 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมมีระดับการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ดังนี ้
1. เป็ นนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
2. เป็ นนักศึกษาที่ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนอยู่ในระดับต่ า ในช่วงเปอร์เ ซ็ นไทล์ท่ี 25-50 เพื่ อให้กลุ่ม ตัวอย่างมี คะแนนพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนใกล้เคียงกัน
3. เป็ นนักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมตลอดระยะเวลาการทากิจกรรม
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การวิ จัย ครั้ง นี ้เ ป็ นการศึกษารู ปแบบความสัม พันธ์เชิ ง สาเหตุข องพฤติก รรมการ
ปรับ ตัว ในการเรี ย น และการศึ ก ษาผลของโปรแกรมเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยมีตวั แปรที่ใช้ในการวิจยั ทัง้ สองระยะ ดังนี ้
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 1 การวิจยั เชิงสาเหตุ (Causal Research)
ประกอบด้วยตัวแปร 2 กลุม่ ดังนี ้
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย
1.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 1 ตัว ได้แก่
ความคิดสร้างสรรค์
1.2 จิตวิญ ญาณ (Spirituality) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 1 ตัว ได้แก่
จิตวิญญาณ
1.3 การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย (Social Support at University)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนวัตถุส่งิ ของ
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย
2.1 การเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์ (Emotion-Focused Coping
Strategies) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การควบคุมตนเอง และการแสดงความ
รับผิดชอบ
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2.2 การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา (Problem-Focused Coping
Strategies) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัว ได้แก่ การเผชิญหน้ากับปั ญหา การวางแผน
แก้ปัญหา การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม และการประเมินทางบวก
2.3 ความหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 1 ตัว
ได้แก่ ความหมายในชีวิต
2.4 ความหวัง (Hope) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 1 ตัว ได้แก่ ความหวัง
2.5 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 1
ตัว ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
2.6 พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Learning Adjustment Behavior)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัว ได้แก่ การปรับตัวด้านวิชาการ การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว
การปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้านสถานศึกษา
ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ระยะที่ 2 การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) ประกอบด้วยตัวแปร 3 กลุม่ ดังนี ้
1. ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
3. ตัวแปรจัดประเภท ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ หมายถึง ผูท้ ่ีกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ชุดกิจกรรม
ตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ เพื่อเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาของนักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดเนื อ้ หาและกิ จ กรรมในโปรแกรมให้สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบกับอาศัยแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาโปรแกรมตาม
ขัน้ ตอนกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่ม่งุ พัฒนาตัวแปรสาคัญในกระบวนการ
เผชิญปั ญหา ได้แก่ จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และการ
เผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปัญ หา โดยโปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
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นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน หมายถึง การที่นกั ศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเอง
ยอมรับและพยายามจัดการความเครียดหรือปั ญหาที่ เกิดขึน้ กับตนเอง ในสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการเรียน โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองและให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ รัก ษาความสมดุล ของชี วิ ต และด ารงอยู่ใ นสัง คมอย่า งมี ค วามสุข ประสบ
ความสาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย วัดได้จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 การปรับตัวด้านวิชาการ หมายถึง การที่นกั ศึกษาสามารถจัดการเป้าหมายและ
งานทางการเรียนที่ตอ้ งทาอันจะนาไปสูค่ วามสาเร็จในการเรียน เป็ นความพยายามในการเข้าเรียน
และความสามารถในการติดตามการเรียนในแต่ละวันได้ทันเวลา มีความมุ่งมั่นตัง้ ใจเรียนและ
ทางานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและส่งตามกาหนดเวลา มีการเตรียมพร้อมใน
การเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดี และเมื่อไม่เข้าใจในเนือ้ หาที่เรียนก็พยายามซักถามข้อสงสัยกับ
อาจารย์ผสู้ อน
1.2 การปรับ ตัว ด้า นอารมณ์ส่ ว นตัว หมายถึ ง การที่ นัก ศึก ษาสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองเพื่อลดหรือบรรเทาความเครียดหรือความวิตกกังวล ความท้อแท้ และความ
ขัดแย้งในใจ ตลอดจนสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้ เพื่อให้จิตใจและอารมณ์อยู่
ในภาวะที่สขุ สบายมากที่สดุ
1.3 การปรับตัวด้านสังคม หมายถึง การที่ นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน
อาจารย์ผสู้ อนและผูอ้ ่ืนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็ นความสามารถในการเข้ากับเพื่อน
ร่วมชัน้ เรียน การให้คาแนะนาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนด้วยความเต็ม
ใจ รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้ โดยนักศึกษาต้องปรับ
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พฤติกรรมและความต้องการของตนเองด้วยการแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิตวั
ให้เข้ากับผูอ้ ่ืนได้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลที่อยูร่ ว่ มกันในสังคม
1.4 การปรับตัวด้านสถานศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษามี การแสดงออกถึง การ
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกาหนดด้วยความเต็มใจ สามารถเข้า
กับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ การยอมรับและการปฏิบตั ิตนอยู่ในกฏ
ระเบียบเงื่อนไขและข้อกาหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ ตลอดจนความสามารถ
ในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาเรียนรู ไ้ ด้อย่างเต็มที่ อันจะส่งเสริมและเอือ้ อานวยต่อการปรับตัวและ
การใช้ชีวิตของนักศึกษา
ในการวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรีย น ผู้วิจัย พัฒ นาแบบวัด พฤติกรรมการ
ปรับตัว ในการเรียนที่ ส ร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุ ง แบบวัดการปรับตัว (The Student
Adaptation to College Questionnaire: SACQ) ของ Baker และ Siryk (1984) ที่ปรับให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทที่ศกึ ษา เพื่อมาปรับใช้ในการวัดองค์ประกอบเกี่ยวกับ พฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษา โดยแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เคยเลยให้ 1 คะแนน จนถึงบ่อยมากให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่า
กว่า
2. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถทางสมองของนัก ศึก ษาที่ ใ ช้ใ น
กระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของบุคคลและการแสดงออกทางการคิดเพื่ อการแก้ปั ญหาในหลายแง่ มุม นักศึก ษาสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่แตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
หลายรูปแบบ อันนาไปสู่การค้นพบคาตอบหรือรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ที่ทาให้นกั ศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาและเผชิญอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับสถานการณ์
ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ จักรพันธ์ จตุพร
พันธ์ (2554) และแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Coping Scale:
CCS) ตามทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013)
มาปรับใช้ในการวัดเกี่ ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่งแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มี
ลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมาก
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ที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีระดับความคิดสร้างสรรค์สงู
กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
3. จิตวิญญาณ หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตที่มีอิทธิพลมาจากความ
ศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคล คาสอนและหลักปฏิบัติท่ีนักศึกษาเคารพนับถื อ รวมถึงการ
ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายในชีวิต ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาประสบปั ญหาหรือเกิดความวิตกกังวล
จาเป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ เพื่อช่วยให้ก้าวผ่านปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อันนามาซึ่งความสุขในชีวิตที่แท้จริง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่สร้างข้อคาถามขึน้ จาก
การปรับปรุ งแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) ตาม
ทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) มาปรับใช้
ในการวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของนักศึกษา ซึ่งแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณมีลกั ษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สุดให้ 6 คะแนน
นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี ระดับการรับรู ท้ างจิตวิญญาณสูงกว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนต่ากว่า
4. การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ หมายถึง กระบวนการคิดของนักศึกษาในการ
พยายามจัดการปัญหาหรือความเครียดทางอารมณ์ โดยมุ่งแก้ไขอารมณ์ท่ีเป็ นทุกข์ในสถานการณ์
ที่นกั ศึกษารูส้ กึ ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยใช้การปรับกระบวนการคิดและใช้กลไกทางจิต
ด้วยการควบคุมอารมณ์ของตนเอง การยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ วัดได้
จาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่
4.1 การควบคุมตนเอง หมายถึง ความพยายามของนักศึกษาในการควบคุมอารมณ์
ของตนเองให้คงที่ เป็ นการพึ่งพาตนเองในการคิดเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึน้ และพยายามพิสูจน์ว่า
ตนเองสามารถทาให้ปัญหานัน้ ดีขนึ ้ ได้ เพื่อให้สภาวะจิตใจและอารมณ์กลับสูภ่ าวะที่สมดุล
4.2 การแสดงความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการทางความคิดของนักศึกษาที่
ตระหนักว่าตนเองเป็ นผู้ก่อให้เกิดปั ญหา จึงต้องยอมรับ และเป็ นผู้ท่ีตอ้ งรับผิดชอบต่อปั ญหาที่
เกิดขึน้ ด้วยการแสดงออกหรือการตอบสนองทางอารมณ์ เพื่อทาให้สถานการณ์ปัญหานัน้ บรรเทา
บางลง
ในการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่อารมณ์ ที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุ งข้อคาถามจากแบบวัดการเผชิญปั ญหา
(The Ways of Coping Questionnaire: WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มาปรับใช้
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ในการวัดองค์ประกอบเกี่ ยวกับ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับวิธีการเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก
ไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่ามีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
5. การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา หมายถึง กระบวนการคิดและการแสดงออกถึง
ความพยายามในการที่จะจัดการกับปั ญหาหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด โดยมุ่งเน้น
การจัดการกับสาเหตุของปั ญหาโดยตรง มีการคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน
การนาประสบการณ์มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ และมีการแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนทางสัง คมที่เ ป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหา รวมถึง การประเมิน สถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึน้ ให้เป็ นไปในทางบวก วัดได้จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่
5.1 การเผชิญหน้ากับปั ญหา หมายถึง ความพยายามของนักศึกษาในการคิดหรือ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ในการเข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็ นจริง พร้อมที่จะต่อสูเ้ พื่อขจัดปั ญหาที่
เกิดขึน้ กับตนเอง
5.2 การวางแผนแก้ ปั ญหา หมายถึ ง ความพยายามของนั ก ศึ ก ษาในการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหานัน้ ๆ ให้ดีขนึ ้ โดยการมองปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน มีการวิเคราะห์
ปัญหาและการนาประสบการณ์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ดีขนึ ้
5.3 การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความพยายามของนัก ศึกษาใน
การแสวงหาสิ่ ง เกื ้อหนุนจากแหล่ง ต่า ง ๆ ทั้ง การช่ว ยเหลื อทางอารมณ์ และด้า นข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์ใ นการแก้ปั ญ หาจากบุค คลอื่ น มาปรับเปลี่ ย นความคิด ของตนเอง เพื่ อ น าไปแก้ไ ข
สถานการณ์ปัญหานัน้ ให้ดีขนึ ้
5.4 การประเมินทางบวก หมายถึง ความพยายามของนักศึกษาในการแก้ปัญหาโดย
การปรับ เปลี่ ยนการให้ความหมายที่ ตนเองมี ต่อสถานการณ์นั้น ๆ ใหม่ใ ห้เป็ นในทางที่ ดี หรื อ
ทางบวก โดยปราศจากการบิดเบือนความจริงที่เกิดขึน้ เพื่อพยายามทาให้ปัญหานัน้ ดีขนึ ้
ในการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดวิธีการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่ง ที่ปัญหา ที่ส ร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุ งข้อคาถามจากแบบวัดการเผชิ ญปั ญหา
(The Ways of Coping Questionnaire: WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มาปรับใช้ใน
การวัดองค์ประกอบเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ใช้วิธีการประเมินตนเองเกี่ ยวกับ
วิธีการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลย
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ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่า มี
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
6. ความหวั ง หมายถึ ง กระบวนการทางความคิ ด ความรู ้สึ ก ที่ นัก ศึก ษารับ รู ้ว่ า ตน
สามารถจะบรรลุเป้าหมาย เป็ นการคาดหมายที่จะบรรลุถึงสิ่งที่ดีในอนาคต การมีเป้าหมายในชีวิต
การมีความตัง้ ใจ ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจภายในของตนที่จะริเริ่มและสนับสนุนให้มีการกระทาเพื่อให้ไป
ถึงเป้าหมาย และการมีแนวทาง ซึ่งเป็ นการคิดเพื่อหาทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางที่จะนาไปยัง
เป้า หมายที่ ป รารถนา ที่ ช่ว ยให้นักศึก ษามี แ รงจูง ใจที่ จ ะด าเนิ นการเพื่ อ บรรลุเ ป้า หมาย และ
สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้
ในการวัดความหวังของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความหวัง ที่สร้างข้อ
คาถามจากการปรับปรุงแบบวัดความหวัง (Adult Hope Scale: AHS) ของ Snyder และคนอื่น ๆ
(1991) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับความหวังของนักศึกษา โดยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีความหวังสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
7. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การที่นกั ศึกษาพิจารณาคุณค่า ที่มีอยู่ภายใน
ตนเองในเชิงบวก จากการประเมินสิ่งที่ตนเองกระทาหรือสิ่งที่ตนเองเป็ น โดยมองตนเองว่าเป็ นคน
ที่มีความสาคัญ มีคุณค่า มีประโยชน์ มีความสามารถ และมีความสาเร็จ รวมถึงการได้รบั การ
ยอมรับ นับ ถื อ จากบุค คลอื่ น โดยประเมิ น จากการตอบสนองของบุค คลรอบข้า ง ซึ่ง บุค คลอื่ น
สามารถรับรูไ้ ด้จากคาพูดและพฤติกรรมที่นกั ศึกษาแสดงออกมา
ในการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเองโดยปรับปรุ งจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Coopersmith Self-Esteem
Inventory: CSEI) ของ Coopersmith (1981) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษา โดยแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6
ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบ
วัดมากกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
8. ความหมายในชีวิต หมายถึง การที่นักศึกษารับรู แ้ ละตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ ทาให้ตนเองมี กาลัง ใจดารงชี วิตอยู่อย่างมั่นคง เป็ นสิ่ ง เชื่ อมโยงบุคคลให้สัม พันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว กระทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตอย่างมุง่ มั่นผ่านการมีทศั นะต่อชีวิตที่เข้มแข็ง การ
มีจดุ มุง่ หมายในชีวิต การค้นหาสิ่งที่ทาให้ชีวิตมีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย เพื่อให้สามารถดารงชีวิต
อยูต่ อ่ ไปได้ดว้ ยการรับรูแ้ ละเข้าใจถึงความหมายของชีวิต
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ในการวัดความหมายในชีวิตของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความหมาย
ในชีวิต ที่สร้างข้อคาถามจากการปรับปรุ ง แบบวัดความหมายในชีวิต (The Meaning in Life
Questionnaire: MLQ) ของ Steger, Frazier, Oishi, และ Kaler (2006) มาปรับใช้ในการวัด
เกี่ ยวกับความหมายในชีวิตของนักศึกษา โดยมีลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6
ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบ
วัดมากกว่าแสดงว่ามีการรับรูค้ วามหมายในชีวิตสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
9. การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย หมายถึง การรับรู ข้ องนักศึกษาต่อการ
ได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ การเห็นอกเห็นใจ การเห็นคุณค่า การได้รบั คาแนะนา การสะท้อนให้
รับรูถ้ ึงการกระทา และการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อนในด้าน
ต่าง ๆ วัดได้จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่
9.1 การสนับสนุนทางอารมณ์ ได้แก่ การได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ การปลอบโยนให้กาลังใจ และการรับฟั งจากกลุม่ เพื่อนและอาจารย์ผสู้ อน
9.2 การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การได้รบั คาแนะนา การเสนอแนะ หรือการ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผูส้ อน และการสะท้อนให้รบั รู ถ้ ึงการกระทาของ
นักศึกษา
9.3 การสนับ สนุน วัต ถุส่ิ ง ของ ได้แ ก่ การได้รับ ความช่ว ยเหลื อ โดยตรงต่อ ความ
จาเป็ นของนักศึกษาจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อน ในด้านการบริการและทรัพยากรต่าง ๆ อัน
ได้แก่ การเงิน สิ่งของ รวมถึงการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ ซึ่งเป็ น การให้บริการช่วยเหลือใน
รูปแบบของสิ่งที่จบั ต้องได้
ในการวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่สร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer,
Coyne, และ Lazarus (1981) ร่วมกับการสร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดการรับรูก้ าร
สนับสนุนทางสังคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) ของ
Gordon-Hollingsworth และคนอื่ น ๆ (2016) มาปรับใช้ในการวัด องค์ประกอบเกี่ ยวกับ การ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนวัตถุส่งิ ของ โดยแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมี
ลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมาก
ที่ สุดให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ ไ ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี การรับรู ก้ ารได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อ ศึกษารู ปแบบความสัม พันธ์เชิง สาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน และศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงที่
มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผูว้ ิจยั ได้ทา
การประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี ้
1. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
2. การเผชิญปัญหา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. จิตวิญญาณ
5. ความหวัง
6. ความหมายในชีวิต
7. การเห็นคุณค่าในตนเอง
8. การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
9. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
10. กรอบแนวคิดการวิจยั
11. สมมติฐานการวิจยั
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
สภาพสัง คมในปั จ จุบัน ท าให้เ ด็ก และเยาวชนต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาต่า ง ๆ มากมาย
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องเผชิญปั ญหาหลากหลายที่ส่งผลให้เกิดความเครียดได้ ไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญหาด้านการเรียน ปั ญหาด้านการเงิ น ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และปั ญหาการปรับตัว
ตลอดจนปั ญหาสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนจึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ผเู้ รียนจะใช้ในการปรับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จนสามารถ
ผ่านพ้นปั ญหาและอุปสรรคเหล่านัน้ ไปได้ และเพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของการวิจยั ในครัง้ นี ้ จึงควรทาความเข้าใจในความรู ท้ ่ีเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ความหมาย การวัด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ความหมายของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
การปรับตัว (Adjustment) มีจุดเริ่มต้นมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ล ดาร์วิน
(Charles Darwin) ซึ่งการปรับตัวในความหมายทางชีววิทยาคือคาว่า “Adaptation” โดยเชื่อว่า
สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เท่านัน้ ที่จะสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ต่อมา
นักจิตวิทยาได้ยืมแนวคิดการปรับตัวนีม้ าใช้ โดยการปรับตัวในความหมายทางจิตวิทยาคือคาว่า
“Adjustment” เพื่อนาแนวคิดการปรับตัวมาทาการศึกษาและทาความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์
ลาซารัส (Lazarus) ได้กล่าวถึงการปรับตัวในแง่จิตวิทยาว่า เป็ นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ มนุษย์
ต่ า งมี ก ารปรับ พฤติ ก รรมของตนเอง เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของตนเองและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม (Lazarus, 1969, pp. 17-18) ในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของ
บุคคล ได้มีผอู้ ธิบายและให้ความหมายของการปรับตัวไว้หลากหลาย อาทิเช่น อรพินทร์ ชูชม และ
อัจฉรา สุขารมณ์ (2535, น. 11) ได้ให้ความหมายของการปรับตัวไว้ว่า การปรับตัว หมายถึง การ
ปรับและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของตนเอง สาหรับนักจิตวิทยาในต่างประเทศ เช่น Coleman (1981, p. 109)
กล่าวว่า การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปั ญหาที่เกิด
ขึน้ กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้า นบุคลิกภาพ ด้านความต้องการ หรือด้านอารมณ์ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จนบุคคลนัน้ สามารถดารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนัน้ ได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี ้ Haber และ Runyon (1984, pp. 4-10) ได้อธิบายและให้คาจากัดความของ
การปรับตัวไว้วา่ เป็ นกระบวนการที่บคุ คลพยายามลดภาวะความเครียด โดยการแสวงหาวิถีทางที่
จะตอบสนองความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นความต้องการทางกายหรือจิตใจ โดยบุคคล
จะต้องปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นัน้ การปรับตัวของบุคคลเป็ น
กระบวนการที่ซับซ้อน ดังนัน้ ในการที่ จะศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะต้อง
ประกอบไปด้วยกระบวนการของการปรับตัวที่เกิดขึน้ ตามลาดับขัน้ ดังนี ้
ขั้น ที่ 1 เมื่ อบุคคลมี ค วามต้องการ จะเกิ ดแรงขับ ที่ ผ ลัก ดัน ให้บุค คลแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายและความต้องการตามที่ตนตัง้ ไว้
ขั้น ที่ 2 เมื่ อ บุคคลพบเจอกับ ปั ญหาหรื ออุป สรรค บุค คลนั้น ก็ จ ะพยายาม
แก้ปัญหานัน้ และหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ บุคคลนัน้ จะเกิดความคั บข้องใจขึน้ และจะ
พยายามที่จะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ และพยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
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ขัน้ ที่ 3 บุคคลจะใช้ความพยายามต่าง ๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย บางคนใช้ความ
พยายามอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บางคนอาจใช้ระยะเวลานาน และบางคนสามารถใช้วิ ธี
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
หากบุคคลไม่สามารถแก้ปัญหาหรือหาหนทางไปสู่เป้าหมายได้ ก็อาจแสดงพฤติกรรมการปรับตัว
ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น การหลีกหนีสถานการณ์นนั้ หรือการแสวงหาเป้าหมายใหม่ ตามแต่
วิธีการปรับตัวของแต่ละบุคคล
จากการศึกษาความหมายของการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาในบริบทของไทย
พบว่า มีผอู้ ธิบายและให้ความหมายของการปรับตัวในการเรียนไว้หลากหลาย โดยส่วนใหญ่นนั้
ความหมายของการปรับตัวในการเรีย นจะครอบคลุม ถึง ลักษณะของการปรับตนเองและการ
ปรับตัวทางสังคมของผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนที่มีการปรับตัวดีจะเป็ นผูท้ ่ีมีความเข้าใจในตนเอง พร้อมที่
จะเผชิญกับสถานการณ์ทงั้ ปั จจุบนั และอนาคต มีความรู ้สึกนึกคิดและมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา
อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบุคคลที่อยู่รอบข้างได้ ในการ
อธิบายและให้ความหมายของการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา อาทิเช่น กันต์กนิษฐ์ เกษม
พงษ์ทองดี (2546, น. 17) ได้กล่าวว่า การปรับตัวในการเรียน หมายถึง การที่ผเู้ รียนเรียนรูเ้ กี่ยวกั บ
ตนเอง ยอมรับและจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อ ย่ า งเหมาะสม โดยปรากฎออกมาเป็ น ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ พฤติ ก รรมที่ ส อดคล้อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง เพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและ
สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ปราศจากความคับข้องใจ สอดคล้องกับ ธาราวดี
อธิมาตรานนท์ (2548, น. 6) ที่ได้ให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกันว่า การปรับตัวในการเรียน
เป็ นความสามารถของผูเ้ รียนในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเอง ยอมรับและจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ กับ
ตนเองในขณะที่กาลังศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยผูเ้ รียนจะมีความรู ส้ ึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผูเ้ รียนกับบุคคลรอบข้าง รวมถึงสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปราศจากความ
คับข้องใจ และ นิรมล สุวรรณโคตร (2553, น. 8) ได้นิยามความหมายของการปรับตัวในการเรียน
ว่า เป็ นการแสดงออกของผูเ้ รียนในการพยายามที่จะปฏิบตั ิตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาความสมดุลของชีวิต เป็ นผลให้เกิดความสุขกายสบายใจ ประสบ
ความสาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตเป็ นนักศึกษา
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จากการศึกษาลักษณะแนวคิดของการปรับตัวและการปรับตัวในการเรียน ผูว้ ิจยั ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน หมายถึง การที่นกั ศึกษาเรียนรู เ้ กี่ยวกับตนเอง
ยอมรับและพยายามจัดการความเครียดหรือปั ญหาที่ เกิดขึน้ กับตนเอง ในสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับการเรียน โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเองและให้สอดคล้อ งกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ รัก ษาความสมดุล ของชี วิ ต และด ารงอยู่ใ นสัง คมอย่า งมี ค วามสุข ประสบ
ความสาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย
การวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
การปรับตัวเป็ นกระบวนการตอบสนองความต้องการทางด้านร่า งกาย อารมณ์ จิตใจ
และสังคม เมื่อมีส่ิงเร้าไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกร่างกายมากระตุน้ ให้บุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อลดความตึงเครียด ซึ่งการปรับตัวของแต่ละบุคคลมีได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ
และจะมีความแตกต่างกันตามการรับรู ้ ความเชื่อ และวิธีการจัดการต่อสถานการณ์ หรือปั ญหาที่
เกิดขึน้ นัน้ ในการวัดการปรับตัวของบุคคลนัน้ มีทงั้ แบบวัดทั่วไปและแบบวัดที่เฉพาะเจาะจงกับ
กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา และมีทงั้ แบบวัดการปรับตัวของผูป้ ่ วยและแบบวัดการปรับตัวของบุคคลปกติ
ทั่วไป โดยมีนกั วิชาการหลายท่านได้แบ่งองค์ประกอบในการวัดการปรับตัวไว้แ ตกต่างกัน ดังนี ้
สาหรับ Roy และ Andrews (1999) กล่าวว่า การปรับตัวของบุคคลสามารถแสดง
ออกมาเป็ นพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวตามความต้องการด้านร่างกาย (Physiological
Needs) เพื่อตอบสนองความมั่นคงด้านร่างกาย (Physiologic Integrity) โดยพิจารณาจากการ
ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ (Basic Need) 2) การปรับตัวด้านอัตมโนทัศ น์
(Self-Concept) เพื่อตอบสนองความมั่นคงด้านจิตใจ (Psychic Integrity) ทาให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มี ความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเองมากขึน้ 3) การ
ปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ (Role Function) เป็ นการแสดงบทบาทตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายให้
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงหรือการได้รบั การยอมรับในสังคม (Social
Integrity) และ 4) การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependence) พฤติกรรมด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น เป็ นการตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของบุคคลเพื่อคงไว้ซ่ึง
ความมั่นคงหรือการได้รบั การยอมรับจากสังคม ก่อให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจและสังคม
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นอกจากนี ้ Baker และ Siryk (1984) ได้แบ่งองค์ประกอบของการปรับตัวใน
ระดับอุดมศึกษาเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวด้านการเรียนหรือด้านวิชาการ เป็ นการปรับตัวที่
มี ความเกี่ ยวข้อ งกับความต้อ งการและประสบการณ์ใ นการเรี ยนของผู้เ รีย น การมี เป้าหมาย
มีความเอาใจใส่ตอ่ การเรียน มีความตัง้ ใจในการศึกษาให้สาเร็จ และมีความพึงพอใจและยอมรับ
สภาพแวดล้อมในการเรียน 2) การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว เป็ นการปรับตัวที่มีความเกี่ยวข้อง
กับความรูส้ กึ ต่อสภาวะภายในร่างกายและจิตใจของตนเอง เช่น ปวดศรีษะและนอนไม่หลับบ่อย ๆ
3) การปรับตัวด้านสังคม เป็ นการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคลที่มีตอ่ สังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น เพื่อการเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้
และ 4) การปรับตัวด้านสถานศึกษา เป็ นการปรับตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู ส้ ึกทั่วไปและ
ความรู ส้ ึกเฉพาะเจาะจงของผูเ้ รียนที่มีต่อสถานศึกษาและการใช้ชีวิตในสถานศึกษา เป็ นความ
มุ่งมั่นในเป้าหมายการศึกษา ความผูกพันของผูเ้ รียนกับสถานศึกษา ความรู ส้ ึกพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบรรยากาศของสถานศึกษา
ในทุกด้าน
การปรับตัวนัน้ มักจะมีเป้าหมายในการวัดการปรับตัวที่ มีองค์ประกอบแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ต้องการศึกษาการปรับตัวทางอารมณ์ และการปรับตัวทางสังคม เพราะเชื่อว่าสาเหตุ
ใดก็ตามที่มีผลต่อจิตใจย่อมมีผลต่อสังคมด้วย บุคคลจึงต้องปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย
จิตใจ และสังคม โดยในงานวิจยั มักจะวัดภาวะของจิตใจและอารมณ์ตามสถานการณ์ทงั้ บวกและ
ลบ และการวั ด การด ารงความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ นทั ก ษะทางสั ง คม และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว โรงเรียนหรือชุมชน และยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตที่ครอบคลุมถึงการปรับตัว เกี่ยวกับตนเอง อารมณ์ การเรียน สังคม และที่พกั อาศัย
และการวัดหรือประเมิ น การปรับตัวของบุคคลสามารถทาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็ นการสัง เกต
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อประเมิ นความสามารถในการเข้ากับบุคคลอื่นหรือสิ่ง แวดล้อม แบบ
สารวจปั ญหาด้านต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ด้านครอบครัว โรงเรียน และสังคม รวมถึงแบบวัดการ
รายงานพฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง เพื่อให้บคุ คลรายงานเกี่ยวกับการปรับตัวในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งวิธีการนีเ้ ป็ นที่นิยมใช้กันมากในปั จจุบนั และจากการศึกษา
งานวิจยั ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปรับตัวที่นามาใช้กับการเรียนของเยาวชนที่เป็ นนักเรียนนักศึกษา
พบว่า แบบวัดที่มีการนามาปรับใช้ในการศึกษาเกี่ ยวกับการปรับตัวในการเรียน อาทิเช่น แบบ
สารวจปั ญหาการปรับตัวของมูนนีย ์ (The Mooney Problem Checklist Adjustment) (Mooney
& Gordon, 1950) แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านการปรับตัว (The California Test of Personality:
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Intermediate Form) (Thorpe. 1955) แบบวัดรายงานตนเองเกี่ยวกับการปรับตัวในสังคม (The
Social Adjustment Scale-Self Report: SAS-SR) (Weissman, 1999) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ
ประเมินการปรับตัวในมหาวิทยาลัย (The Student Adaptation to College Questionnaire:
SACQ) ของ Baker และ Siryk (1984) ที่มีผนู้ ิยมนามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยแบบวัดดังกล่าวมี
ลักษณะเป็ นแบบประเมินการรายงานตนเอง และเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 9 ระดับ รวมจานวน
67 ข้อ ที่วดั องค์ประกอบของการปรับตัว 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนหรือด้านวิชาการ ด้านอารมณ์
ส่วนตัว ด้านสังคม และด้านสถานศึกษา
ส าหรับ การศึก ษาเกี่ ย วกับ การปรับ ตัว ในการเรี ย นของนัก เรี ย นและนัก ศึก ษาใน
ประเทศไทย จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการวัดองค์ประกอบของ
การปรับตัวที่หลากหลาย ทัง้ การนาแบบวัดของนักวิชาการต่างประเทศและการพัฒนาแบบวัดการ
ปรับตัวในการเรียนโดยการนาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวมาปรับใช้ให้ครอบคลุม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการศึกษา อาทิเช่น ศิริวรรณ ทวีวฒ
ั นปรีชา (2549) ได้สร้างแบบ
วัดการปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิดการ
ปรับตัวในสังคมของ Weissman (1999) ที่ประกอบด้วยข้อคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 54 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ครอบคลุมองค์ประกอบของการปรับตัวในสังคมของ
นิสิต 5 ด้าน คือ ด้านการทาหน้าที่การงาน ด้านการเรียน ด้านกิจกรรมยามว่างในสังคม ด้าน
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน และด้านการเงิน มีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้
ฉบับเท่ากับ .78 ต่อมา นิรมล สุวรรณโคตร (2553) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีลักษณะของแบบวัดเป็ น มาตรประมาณค่า 5
ระดับ เป็ นข้อคาถามที่วดั การปรับตัวใน 5 ด้าน รวมจานวน 52 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการเรียน
จานวน 12 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .36 ถึง .74 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .86 ด้านผูส้ อน จานวน 10 ข้อ มีคา่ อานาจจาแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .37
ถึง .69 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .85 ด้านกลุ่มเพื่อน มีจานวน 13 ข้อ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .25 ถึง .78 และมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ
.84 ด้านสภาพแวดล้อม จานวน 8 ข้อ มีคา่ อานาจจาแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .30 ถึง .75 และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .87 และด้านกิจกรรม มีจานวน 9 ข้อ มีคา่ อานาจจาแนก
รายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .40 ถึง .72 และมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .84 รวมถึง
นิลญา อาภรณ์กุล (2557) ก็ ได้พฒ
ั นาแบบวัดการปรับตัวของนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปี ท่ี 1 คณะ
แพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยแบบสารวจปั ญหาการปรับตัว 10 ด้าน ตามแนวคิดของ
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Mooney และ Gordon (1950) โดยแบบวัดการปรับตัวที่พฒ
ั นาขึน้ นีม้ ีขอ้ คาถามจานวนรวมทัง้ สิน้
127 ข้อ และมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่วดั การปรับตัวในด้านสุขภาพและ
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการเงินสภาพการเป็ นอยู่และการงาน ด้านกิจกรรมทางสังคมและ
นันทนาการ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว ด้านการปรับตัว
ทางเพศ ด้านบ้านและครอบครัว ด้านศีลธรรมจรรยาและศาสนา ด้านการเรียน และด้านหลักสูตร
และการสอน ซึ่งมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับตัง้ แต่ .63 - .93
นอกจากนี ้ นันทพร กุลชนะธารา (2560) ได้พัฒนาแบบวัด การปรับตัวของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี ท่ี 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริม ณฑล จากแบบวัดการปรับตัวของนักศึกษา (The Student Adaptation to College
Questionnaire: SACQ) ของ Baker, McNeil, และ Siryk (1985) โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของงานวิจยั ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 18 ข้อ และมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ จากไม่จริงเลย จนถึง จริงที่สุด ที่วดั องค์ประกอบของการปรับตัวใน 4 ด้าน ได้แก่ 1)
การปรับตัวด้านการเรียน 2) การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว 3) การปรับตัวด้านสังคม และ 4) การ
ปรับตัวด้านสถานศึกษา ซึ่งมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .87
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การวัดการปรับตัวในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น นักศึกษา นัก วิจัย หลายท่านได้พัฒ นาเครื่ องมื อที่ มุ่ง วัด องค์ประกอบของการปรับตัว ของ
นักศึกษาในหลายด้าน โดยด้านที่นิยมนามาใช้วดั การปรับตัวของนักศึกษามี 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่
ด้านการเรียนหรือด้านวิชาการ ด้านอารมณ์ส่วนตัว ด้านสังคม และด้านสถานศึกษา สาหรับการ
วิจยั ครัง้ นี ้ ในการวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบ
วัดการปรับตัว (The Student Adaptation to College Questionnaire: SACQ) ของ Baker และ
Siryk (1984) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการ
ศึกษา และผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับปรุ งแบบวัดให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาและปรับใช้ใน
การวัดองค์ประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 4
ด้าน ดังนี ้
1. การปรับตัวด้านวิชาการ หมายถึง การที่นกั ศึกษาสามารถจัดการเป้าหมาย
และงานทางการเรียนที่ตอ้ งทาอันจะนาไปสู่ความสาเร็จในการเรียน เป็ นความพยายามในการเข้า
เรียนและความสามารถในการติดตามการเรียนในแต่ละวันได้ทนั เวลา มีความมุ่งมั่นตัง้ ใจเรียนและ
ทางานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและส่งตามกาหนดเวลา มีการเตรียมพร้อมใน
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การเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดี และเมื่อไม่เข้าใจในเนือ้ หาที่เรียนก็พยายามซักถามข้อสงสัยกับ
อาจารย์ผสู้ อน
2. การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว หมายถึง การที่นกั ศึกษาสามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองเพื่อลดหรือบรรเทาความเครียดหรือความวิตกกังวล ความท้อแท้ และความ
ขัดแย้งในใจ ตลอดจนสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้ เพื่อให้จิตใจและอารมณ์อยู่
ในภาวะที่สขุ สบายมากที่สดุ
3. การปรับตัวด้านสังคม หมายถึง การที่นกั ศึกษาสามารถอยู่รว่ มกับกลุ่มเพื่อน
อาจารย์ผสู้ อนและผูอ้ ่ืนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็ นความสามารถในการเข้ากับเพื่อน
ร่วมชัน้ เรียน การให้คาแนะนาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนด้วยความเต็ม
ใจ รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้ โดยนักศึกษาต้องปรับ
พฤติกรรมและความต้องการของตนเองด้วยการแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิตวั
ให้เข้ากับผูอ้ ่ืนได้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลที่อยูร่ ว่ มกันในสังคม
4. การปรับตัวด้านสถานศึกษา หมายถึง การที่นกั ศึกษามีการแสดงออกถึงการ
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกาหนดด้วยความเต็มใจ สามารถเข้า
กับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ การยอมรับและการปฏิบตั ิตนอยู่ในกฏ
ระเบี ย บเงื่ อ นไขและข้อ ก าหนดต่า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ด้ว ยความเต็ ม ใจ ตลอดจนกา รใช้
ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์เพื่ อพัฒ นาทักษะการเรียนรู ้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่ อันจะส่งเสริมและเอือ้ อานวยต่อการปรับตัวและการ
ใช้ชีวิตของนักศึกษา
ทั้ง นี ้ แบบวัด พฤติก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นที่ พัฒ นาขึน้ มี ข้อ ค าถามจ านวน
ทัง้ หมด 19 ข้อ มีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เคยเลยให้ 1 คะแนน
จนถึงบ่อยมากให้ 6 คะแนน โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า

29

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานับได้วา่ เป็ นการศึกษาที่ผเู้ รียนอยูใ่ นวัยที่จะพัฒนาไปสู่
วัยผูใ้ หญ่ ในความเห็นของ Hurlock (1974) ถือว่าพัฒนาการอยู่ในช่วงของวัยรุ ่นตอนปลายที่มี
อายุระหว่าง 17-21 ปี เป็ นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อที่สาคัญช่วงหนึ่งของการปรับตัว เป็ นวัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยวัยนีเ้ ป็ นวัยที่กาลังเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เป็ นหนุ่มสาว มี
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และสังคม ที่ตอ้ งพัฒนาตนให้เป็ นวัยผูใ้ หญ่ในด้านต่าง ๆ
มากมาย อาทิเช่น การพัฒนาความรับผิดชอบในตนเอง การพัฒนาความคิดความรูส้ ึกทางจิตใจที่
เป็ นอิสระ การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะผูใ้ หญ่กบั เพื่อนทัง้ เพศเดียวกันและเพื่อน
ต่างเพศมากกว่าครอบครัว ตลอดจนการเรียนรูบ้ ทบาทและหน้าที่ของตนในสังคม
นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุน่ แล้ว พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ของนักศึกษายังมี ความสัมพันธ์กับลักษณะการปรั บตัวในการเรียนด้วย โดยในเบือ้ งต้นการที่
ผูเ้ รียนจะประสบความสาเร็จในการเรียน จะต้องอาศัยความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นตัง้ ใจใน
การเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรคปั ญหา โดย ประธาน วัฒนวาณิชย์
(2543) กล่าวว่า การเรียนของนักศึกษาให้ได้ผลดีนนั้ ควรมีลกั ษณะดังนี ้ 1) ความอยากที่จะเรียน
(Motivation) เป็ นการทาให้มีความศรัทธาที่อยากจะเรียน ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่จะ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความอยากเรียน โดยควรกระตุน้ ตนเองให้เกิดความสนใจที่อยากจะเรียน 2)
การตอบสนองต่อการเรียน (Reaction) การประสบความสาเร็จในการเรียนย่อมขึน้ อยู่กับความ
พร้อมของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยผูเ้ รียนจะต้องมีความพร้อมในการที่จะเรียน และมีเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายในการเรียนอย่างชัดเจน 3) การมีสมาธิในการเรียน (Concentration) การเรียนที่มี
ประสิทธิ ภาพต้องอาศัยความตัง้ ใจจดจ่ออยู่กับการเรียน ผูเ้ รียนต้องสนใจในการเรียนวิชานัน้ ๆ
และต้องขจัดสิ่งที่จะมารบกวนสมาธิในการเรียน ไม่ว่าจะเป็ นความหิว หรือเสียงรบกวนให้หมดไป
เมื่อเกิดข้อสงสัยในขณะฟั งคาบรรยายก็ควรรีบจดไว้ เพื่อไม่ให้ขอ้ สงสัยนัน้ รบกวนสมาธิในการ
เรียน 4) การจัดลาดับเรื่องที่เรียน (Organization) ผูเ้ รียนจะต้องจัดลาดับเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียนให้
เป็ นหมวดหมูก่ ่อนหลัง เพื่อมิให้สบั สนจนเรียนไม่เข้าใจ อันจะนาไปสู่ความเบื่อหน่ายและไม่อยาก
เรียน 5) ความเข้าใจ (Comprehension) ผูเ้ รียนจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เรียน สามารถ
จับประเด็นสาคัญของเรื่องที่เรียน และมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจในการเรียนร่วมด้วย เช่น
การศึกษาเนือ้ หาที่จะเรียนล่วงหน้า การซักถามเมื่อเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ และ 6) การ
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ทบทวน (Repetition) ผูเ้ รียนควรหมั่นทบทวนบทเรียนเพื่อเป็ นการยา้ ไม่ให้ลืมเนือ้ หาเรื่องที่กาลัง
เรียน โดยอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกหรือทาโน๊ตย่อเนือ้ หาที่เรียน
นอกจากนี ้ ในการที่จะเรียนให้สาเร็จนัน้ ต้องอาศัยการปฏิบตั ิตวั ของผูเ้ รียนทัง้ ในและ
นอกห้องเรียน (กาญจนา ศรีวรกุล, 2548; ดวงแข วิทยาสุนทรวงศ์, 2541) กล่าวคือ การปฏิบตั ิตวั
ในห้องเรียน ผูเ้ รียนควรให้ความสนใจในขณะที่อาจารย์สอน เมื่อเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจใน
เนือ้ หาควรยกมือซักถาม และควรมีการจดบันทึกเนือ้ หาที่เรียนตามความเข้าใจของผูเ้ รียนเอง ส่วน
การปฏิ บัติตัวนอกห้อ งเรียน ผู้เ รียนควรมี ความขยันในการท างานตามที่ ไ ด้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ผสู้ อน หมั่นทบทวนบทเรียนและมีการเตรียมการเรียนล่วงหน้า นอกจากนีป้ ั จจัยสาคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทาให้ผูเ้ รียนประสบความสาเร็จ ในการศึกษานั่นคือ ผูเ้ รียนต้องมีความเข้าใจใน
ตนเอง มี การพัฒ นาศักยภาพแห่ง ตน ที่ จ ะทาให้มี ค วามเชื่ อ มัน ในตนเอง มี ค วามอดทน รู จ้ ัก
บทบาทหน้าที่ รับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่ืนได้ (Hurlock, 1987;
Rogers, 1974) สอดคล้องกับองค์ประกอบที่แสดงว่าบุคคลสามารถปรับตัวได้ดีของ Lazarus
(1969) ที่ควรมีลกั ษณะดังนี ้ 1) เป็ นบุคคลที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) มีการ
วางแผนและมีความสุขในการคิดแก้ปัญหา 2) มีทกั ษะทางสังคม (Socialibility) สามารถเข้ากับ
บุคคลอื่นได้ดี 3) มีความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) ไม่ปล่อยอารมณ์ไปกับความ
กลัวหรือความวิตกกังวลจนเกินไป ผ่อนคลายความเครียดและมองชีวิตตามสภาพความเป็ นจริง
4) มีความเชื่อมั่น (Confidence) เห็นคุณค่าในการตัดสินใจของตนเอง พร้อมที่จะเผชิญกับ
ปั จ จุบัน และอนาคต สามารถปรับ ตัว ได้กับ สถานการณ์ใ หม่ ๆ หรื อ แม้ก ระทั่ง สถานการณ์ท่ี
ยากลาบาก 5) มีความสัมพันธ์สว่ นบุคคล (Personal Relations) กล่าวคือ การเป็ นบุคคลที่มีความ
อดทน มองโลกในแง่ดี และวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นในขอบเขตที่เหมาะสม และ 6) มีความ
พึงพอใจในครอบครัว (Home Satisfaction) เป็ นการมีสมั พันธภาพในครอบครัวที่ดี มีความเข้าใจ
และพึงพอใจในสภาพครอบครัว และได้รบั การยกย่องจากครอบครัว
นอกจากนี ้ นิภา นิธยายน (2530) ยังได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนด
แนวทางพฤติกรรมการปรับตัวอันเป็ นรากฐานบุคคลิกภาพของบุคคล ที่เชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ตลอด
ชีวิต 3 ประการ ดังนี ้
1. อิทธิพลพืน้ ฐานทางกายภาพในเชิงชีววิทยา โดยอิทธิพลของพันธุกรรม จะเป็ น
ตัวกาหนดลักษณะต่าง ๆ ที่ทาให้เกิ ดโครงสร้างทางกายภาพและการทาหน้าที่ ทางสรีระวิทยา
ภายในตัว ของบุค คล เช่น การท างานของระบบประสาทและต่อ มไร้ท่อ รู ป ร่า งหน้า ตา และ
พัฒนาการ ซึ่งเป็ นตัวจากัดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของบุคคล เช่น แรงขับ ศักยภาพในการ
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เรียนรู อ้ ารมณ์ และการเคลื่ อนไหว และสิ่ ง นี ย้ ัง มี อิทธิ พ ลที่ ทาให้บุคคลมี การปรับ ตัวต่อสภาพ
ปัญหาแตกต่างกัน
2. อิทธิพลของสภาพแวดล้อม เป็ นลักษณะทางสภาพแวดล้อมที่ทาให้บุคคล
ปรับตัวและแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแรงขับภายในของบุคคล
รวมถึงวัฒนธรรมในสังคมอันเป็ นรากฐานของบุคลิกภาพทัง้ ในด้านความรู ส้ ึกนึกคิด การกระทา
ความเชื่อ ศีลธรรมจรรยา มารยาท และกฎระเบียบต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งมีครอบครัวเป็ นพืน้ ฐานและ
มีอิทธิพลต่อการปลูกฝั งลักษณะนิสยั และบุคลิกภาพ ร่วมกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ เช่น ชุมชน
วัด และโรงเรียน ที่เป็ นตัวแทนสาคัญในการขัดเกลาทางสังคม อันเป็ นส่วนกาหนดระเบียบแบบ
แผนการประพฤติปฎิบตั ทิ ่ีบคุ คลในสังคมนัน้ ยอมรับ
3. อิทธิพลของสภาวะความเป็ น “ตน” ซึ่งเป็ นอิทธิพลของความรูส้ ึกและความ
เข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ แบบแผนชีวิต ลักษณะนิสยั ความสนใจ ค่านิยม รวมถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งบุคคลจะเรียนรู แ้ ละประเมินคุณค่าของตนเองจากการได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม และจากการยอมรับจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม ซึ่งบุคคลจะประเมินตนเองจาก
เจตคติท่ีผอู้ ่ืนมีต่อตนเอง โดยเฉพาะบุคคลที่มีความหมายและมีความสาคัญต่อชีวิตของตนเอง
เช่น บิดา มารดา เพื่อน และครูอาจารย์
ดังนัน้ บุคคลที่ปรับตัวได้จะเป็ นบุคคลที่มีความเข้าใจและยอมรับทัง้ ตนเองและผูอ้ ่ืน
สามารถรับรู ป้ ระสบการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็ นจริง รวมทั้ง มีการรับรู แ้ ละมี ความคิดเกี่ ยวกับ
ตนเองในทางบวก ส่วนบุคคลที่ปรับตัวไม่ได้นั้นมักจะมีความขัดแย้งระหว่างความคิดเกี่ ยวกับ
ตนเองและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รบั ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความเครียด วิตกกังวล สับสน ขาด
ความเชื่อมั่น ไม่เป็ นตัวของตัวเอง และมีความคิดเป็ นไปในทางลบ และถึงแม้ว่าปั ญหาและการ
ปรับตัวนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดชีวิตในทุกเพศทุกวัย แต่ช่วงชีวิตที่สาคัญยิ่ งที่มกั ประสบปั ญหา
และต้องเผชิญวิกฤตการณ์ในการปรับตัวมากกว่าวัยอื่น ๆ คือ ช่วงวัยรุน่ เนื่องจากวัยรุ ่นเป็ นวัยที่
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม เป็ นวัยที่จะก้าว
เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ นอกจากนี ้ มีงานวิจยั จานวนหนึ่งที่รายงานผลกระทบของปั ญหาในการปรับตัวของ
ผูเ้ รียนเมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น นักศึกษาชายมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับผลการ
เรียน การปรับตัวด้านสังคม การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนรุ ่น
เดียวกัน และการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ส่วนนักศึกษาหญิงมักมีปัญหาด้านอารมณ์ ปั ญหา
การคบเพื่อน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียน และมักได้รบั ความกดดันจากพ่อแม่ผปู้ กครอง
ส าหรับ ปั ญ หาการปรับ ตัว ของนัก ศึก ษาในสถาบัน อุด มศึ ก ษาของประเทศไทยก็ พ บปั ญ หา
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เช่นเดียวกัน โดยพบว่านักศึกษายังขาดทักษะในการเรียน เช่น การจดคาบรรยาย การค้นคว้าและ
การศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจนการแบ่งเวลาเพื่อการศึกษาเล่าเรียนที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาที่มีนิสยั การเรียนไม่เหมาะสมมักจะมีปัญหาการปรับตัวในด้านการเรียน สอดคล้องตามที่
Upcruff (1984 อ้า งถึ ง ใน ดวงแข วิ ท ยาสุน ทรวงศ์, 2541) กล่า วไว้ว่า นัก ศึก ษาที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ ในการปรับตัว จะมี การพัฒนาตนเองไปในทางที่ ดี เกิดความเชื่ อมั่นในการเผชิ ญ
ปัญหาในอนาคตได้ หากนักศึกษาประสบความล้มเหลวในการปรับตัวก็จะทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ
ที่สง่ ผลให้นกั ศึกษาเกิดความท้อแท้ แต่หากนักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดี ก็จะเกิดความสอดคล้อง
สมดุล ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ส่ง ผลให้นักศึกษานั้นมี ความสุขและ
ประสบความสาเร็จในการศึกษา
งานวิจยั ที่ผ่านมาของ Baker, McNeil, และ Siryk (1985) ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาที่
กาลังศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1 มีความคาดหวังและการรับรู ส้ ภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต่างกัน โดย
นักศึกษาจะมีความคาดหวังต่อการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสูงกว่าการรับรู ต้ ามความเป็ นจริง
ภายหลัง ที่ เ ข้า มาศึก ษาในมหาวิ ทยาลัย นอกจากนี ค้ วามคาดหวัง ยัง ส่ง ผลต่อ การปรับ ตัว ใน
มหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวด้านการเรียนหรือด้านวิชาการ ที่เป็ นความตัง้ ใจและ
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนกาลังศึกษา 2) การปรับตัวด้านสังคม ที่เป็ นความสามารถในการอยู่
ร่วมกันและการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ บุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย 3) การปรับตัวด้านอารมณ์
ส่วนตัว ที่เป็ นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ 4) การปรับตัวด้านสถานศึกษา ที่เป็ นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนและบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
นอกจากนี ้ใ นงานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปรับ ตัว ของนัก ศึ ก ษาใน
สถาบัน อุด มศึก ษาในบริบ ทของไทยได้ชี ใ้ ห้เ ห็ น ว่า มี ก ารแบ่ง การปรับ ตัว ออกเป็ น หลายด้า น
แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะสนใจศึกษาการปรับตัวในองค์ประกอบ 5 ด้านหลัก ๆ ที่สาคัญ ได้แก่
การปรับตัวด้านการเรียนหรือด้านวิชาการ การปรับตัวด้านอารมณ์ การปรับตัวด้านส่วนตัว การ
ปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้านสถานศึกษา โดยตัวอย่างงานวิจยั ที่ผ่านมาที่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา อาทิเช่น นิลญา อาภรณ์กลุ (2557) ได้ทาการศึกษา
การปรับตัวของนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปี ท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ชีใ้ ห้เห็นว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียน เช่นเดียวกับผลการศึกษาปั ญหาการปรับตัว
ของนักศึกษาโดยทั่วไป (ณัฐพล แนวจาปา, 2540; สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2524) ที่พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีปัญหาการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังไม่ทราบแนวทางหรือ
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วิธีการเรียนที่มีประสิทธิ ภาพหรือขาดความพร้อมในการเรียน ทาให้ไม่สามารถเรียนได้ทนั เวลา
การปรับตัวในการเรียนจึงมีความสาคัญที่หากนักศึกษาสามารถปรับตัวด้านการเรียนได้ดีย่อมเพิ่ม
โอกาสให้สามารถประสบความสาเร็จในการเรียนได้
ในการศึกษาการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาพยาบาล งานวิจยั ที่ผ่ านมา
ของ กันต์กนิษฐ์ เกษมพงษ์ทองดี (2546) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัง หวัดนนทบุรี เป็ นการปรับตัวที่นักศึกษา
เรี ย นรู ้เ กี่ ย วกับ ตนเอง ยอมรับ และจัด การปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ตนเองในสภาพแวดล้อ มหรื อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยปรากฎออกมาเป็ นความรู ้ สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่
เหมาะสม โดยแบ่งการปรับตัวออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้าน
สังคม และการปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ นิสัยการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
เจตคติต่อวิชาชีพ บรรยากาศในหอพัก สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และกับเพื่อน
และบรรยากาศในวิทยาลัย ต่อมา งานวิจยั ของ ธาราวดี อธิมาตรานนท์ (2548) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทาการศึกษาการ
ปรับตัวที่เป็ นความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเอง ยอมรับและจัดการกับปั ญหา
ที่เกิดขึน้ กับตนเองขณะที่กาลังศึกษาในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกในด้าน
ความรูส้ กึ นึกคิดและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักศึกษาและบุคคลรอบข้าง โดยแบ่งการปรับตัวในการเรียนออกเป็ น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสังคม และด้านส่วนตัว ซึ่งผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ เจตคติต่อวิชาชีพ และความฉลาดทางอารมณ์ในด้านความสามารถในการ
รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ ่ืน
งานวิจัยที่ผ่านมาของ โสภาวดี บุณยฤทธิ กิจ (2546) ทาการศึกษาเกี่ ยวกับภาวะ
สุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรีชนั้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการ
ปรับตัวเป็ นความพยายามของนิสิตที่จะลดความเครียดและแสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการ
ของตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็ นสุข ทาการศึกษาการปรับตัว
ใน 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว
และการปรับตัวด้านสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจยั ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นิสิตมีภาวะสุขภาพจิตโดยอยู่ใน
ระดับดีและมีการปรับตัวโดยรวมและในรายด้านอยูใ่ นระดับดี นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ยังพบว่าภาวะ
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สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ นันทพร กุลชนะ
ธารา (2560) ได้ทาการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดา้ นจิตสังคมของการปรับตัวของ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ ปี ท่ี 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือกากับของรัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงพืน้ ที่ใกล้เคียง ทาการศึกษาการปรับตัวที่นกั ศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ความรูส้ ึก
และพฤติกรรมของตนให้เข้ากับการเรียน สังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ โดยศึกษาการปรับตัวใน 4
ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวด้านการเรียน คือ การที่ นกั ศึกษามีความใส่ใจในการเรียน มีแรงจูงใจใน
การเรียน สามารถติดตามการเรียนได้ทัน และมีความพึงพอใจในการเรียน 2) การปรับตัวด้าน
อารมณ์ คือ การที่ นักศึกษามี ความมั่นคงทางอารมณ์ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 3) การ
ปรับตัวด้านสังคม คือ การที่ นกั ศึกษามีความเป็ นมิตร สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
และรูส้ กึ ดีเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ และ 4) การปรับตัวด้านสถานศึกษา
คือ การที่นกั ศึกษาพึงพอใจในมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศของมหาวิทยาลัย มี
ความมุง่ มั่นและคาดหวังจะสาเร็จการศึกษา ซึ่งผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
การปรับตัวของนิสิตนักศึกษามากที่สดุ คือ การเผชิญปัญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา รองลงมาคือ
การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต และความเป็ นตัวเองตามลาดับ นอกจากนีย้ งั พบว่าตัว
แปรทุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต และความ
ผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการปรับตัว ส่วนตัวแปรความกดดันด้านการ
เรียนพบว่ามีอิทธิพลทางอ้อมในทางลบต่อการปรับตัว โดยตัวแปรสาเหตุดงั กล่าวทั้งหมดสามารถ
ร่วมกันทานายการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาได้รอ้ ยละ 78
ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของพัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุน่ ที่กาลังศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็ นช่วงชีวิตที่สาคัญยิ่งที่ประสบปั ญหาและเผชิญวิกฤติการณ์ในการ
ปรับตัวมากกว่าวัยอื่น และเป็ นวัยที่ตอ้ งปรับตัวเข้าสู่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย และต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ จึงให้ความสนใจในการศึกษาและทาความเข้าใจถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงและลักษณะของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การเป็ นแนวทางส่งเสริม คุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปรับตัวและเผชิญชีวิตในสังคม
ปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
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การเผชิญปั ญหา
การดารงชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการเผชิญต่อปั ญหาและภาวะความเครียดต่าง ๆ ใน
สภาวการณ์ท่ีบคุ คลถูกคุกคามจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ตลอดจนสิ่งเร้าภายนอกที่กระตุน้ ให้บคุ คล
เกิดความรูส้ กึ กดดัน ทาให้เกิดปัญหาขึน้ ภายในจิตใจ สิ่งเหล่านีล้ ว้ นมีผลกระทบต่อภาวะดุลยภาพ
ในจิตใจของบุคคล ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้านความคิด อารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่แสดงออกเมื่อเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม เรียกว่า การเผชิญปัญหา (Coping)
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหา
การเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ นวิ ธี ก ารทางด้า นจิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลใช้เ พื่ อ ลด
ความเครียดหรือความไม่สบายใจต่อปั ญหา ซึ่งเป็ น ความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์หรือความ
วิตกกังวลของบุคคลนัน้ และเป็ นความพยายามในการแก้ไขที่ส่ิงแวดล้อมภายนอกของบุคคล โดย
จัดการให้ความเครียดลดลงหรือหมดไป การเผชิญปั ญหาจึงเกิดทัง้ จากภายในและภายนอกตัว
บุคคล สาหรับแหล่งภายในบุคคลนัน้ เกิดจากการที่บคุ คลเรียนรูท้ ่ีจะตอบสนองต่อสิ่งที่คกุ คาม โดย
อาศัยความสามารถและความพยายามของตน ได้แก่ การพึ่งพาตนเอง การใช้อารมณ์ขัน การ
เรี ย นรู ้ท่ี จ ะแก้ไ ขปั ญ หา และการควบคุม ภาวะเครี ย ด ส่ ว นแหล่ ง ภายนอกบุค คลได้จ ากการ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างและสังคม และการใช้ความรู จ้ ากแหล่ง ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการ
เผชิ ญ ปั ญ หาที่ กล่า วมานี จ้ ะมี ก ารเลื อ กใช้แตกต่างกัน ไปตามสถานการณ์ แ ละการรับรู ้ร ะดับ
ความเครียดของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซ่งึ ภาวะสมดุลของจิตใจ (Riolli & Savicki, 2010) ทัง้ นี ้
การที่บคุ คลจะประสบความสาเร็จในการเผชิญปั ญหาหรือไม่จึงขึน้ อยู่กบั ทัง้ ปั จจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะเอือ้ ต่อการเผชิญปัญหาของแต่ละบุคคลนัน้
ตลอดหลายปี ท่ีผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้
เสนอแนวคิดและให้ความหมายของการเผชิญปั ญหาไว้หลากหลายตามขอบเขตเฉพาะของงานที่
ศึกษา โดยนักวิชาการที่ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหาไว้ อาทิเช่น Pearlin และ Schooler
(1978) ได้ให้ความหมายว่า การเผชิญปั ญหาเป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลแสดงออกเพื่อปกป้องตนเอง
จากปัญหาหรือความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามาคุกคามหรือ รบกวนจิตใจ ด้วยรูปแบบการเผชิญปั ญหา
3 ลักษณะ คือ 1) การกาจัดหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความเครียดที่เกิดขึน้ เพื่อเป็ นการแก้ไขที่
ปั ญหา 2) การควบคุมการรับรู ห้ ลังจากเกิดสถานการณ์ความเครียดขึน้ แล้วเพื่อเป็ นการบรรเทา
ปัญหา เช่น การไม่สนใจในเหตุการณ์ท่ีเป็ นปั ญหา หรือการไม่แสดงออกถึงความรูส้ ึกที่ไม่สบายใจ
และ 3) การควบคุมอารมณ์หรือความเครียดของตนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ต่อมา Goosen และ Bush (1979) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของการเผชิญภาวะความเครียด
กับกลไกวิธีป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) โดยพบว่า การเผชิญกับความเครียดเป็ น
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กระบวนการของจิตสานึก (Conscious) ในการต่อสูก้ บั สิ่งที่เข้ามาคุกคาม ส่วนกลไกการป้องกัน
ตนเองเป็ นกระบวนการของจิ ต ไร้ส านึ ก (Unconscious) เพื่ อ น าความเครี ย ดออกไปจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ กาลังเผชิ ญ และการแสดงออกทางพฤติกรรมการเผชิญ ปั ญหาจะเกิดขึน้
หลังจากที่บุคคลใช้กลวิธีป้องกันตนเองแล้วไม่สามารถขจัดความเครียดไปได้ โดยวิธีการเผชิญ
ปั ญหาแบ่งออกเป็ น การปฏิเสธ การถอยหนี การยอมรับ และการต่อสูเ้ พื่อควบคุม สถานการณ์ท่ี
เผชิญอยูใ่ นขณะนัน้
Lazarus และ Folkman (1984) ให้ความหมายของการเผชิญปั ญหาว่า เป็ นความ
พยายามทางการรูค้ ิดและพฤติกรรมของบุคคลที่ เกิดขึน้ ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการจัดการกับปั ญหา
และความต้องการทัง้ ภายในและภายนอก เมื่อบุคคลประเมินการรับรูข้ องตนเองได้ว่าอยู่ในภาวะที่
ตนถูกคุกคามหรือเป็ นภาวะที่หนักเกินกว่า จะสามารถรับได้ และในระยะเวลาต่อมา Compas,
Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, และ Wadsworth (2001) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
เผชิญปั ญหาว่า เป็ นกระบวนการกากับหรือควบคุมตนเองเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหา
หรือความเครียดที่เกิดขึน้ รวมไปถึงการรับรู ถ้ ึง ความพยายามที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
อารมณ์ ความรูส้ ึกนึกคิด ร่างกายทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมในการตอบสนอง
ต่อ ปั จ จัย ที่ ก ระตุ้น ให้เ กิ ด ความเครี ย ด ซึ่ ง กระบวนการควบคุม ต่า ง ๆ เหล่ า นี ้เ ป็ น ผลมาจาก
ความสามารถในการรับรู พ้ ฤติกรรมและอารมณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละ
บุคคล
จากแนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเผชิญปั ญหาเป็ นปั จจัย
สาคัญประการหนึ่งที่ มีการศึกษาและขยายแนวคิด เพื่อทาความเข้าใจและอธิ บายกระบวนการ
เผชิญปัญหาของบุคคลในแนวทางที่หลากหลาย เพื่อนามาช่วยให้บคุ คลสามารถผ่านพ้นอุปสรรค
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการเผชิญปั ญหาในทางบวกที่มุ่งนามาใช้ในการ
ควบคุมสถานการณ์และการเผชิญปั ญหาให้มีประสิท ธิภาพตลอดช่วงชีวิตของบุคคล จึงนามาสู่
การศึกษาการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่ช่วยให้บคุ คลนาศักยภาพและต้นทุนทางจิตใจ
(Resource) ที่มีอยูภ่ ายในตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และคาดว่าจะสามารถช่วยให้บคุ คลมีวิธีการที่
เหมาะสมในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้
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แนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพือ่ การเปลี่ยนแปลง
การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Coping) เป็ นกระบวนการ
ทางความคิดในการประเมินสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดของบุคคลที่มีการนาจิตวิญญาณ
และความคิดสร้างสรรค์อนั เป็ นต้นทุน (Resource) ทางจิตใจของบุคคลมาใช้เพื่อหาแนวทางใน
จัดการกับ สถานการณ์ปัญ หาที่ เ กิ ดขึน้ ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงการรับรู ต้ ่อสถานการณ์ให้เป็ น
ทางบวกมากขึน้ โดย Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) และ Corry, Lewis, และคนอื่น ๆ
(2014) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับการเผชิญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ยนแปลง (Transformative
Coping Theory) ซึ่งเป็ นทฤษฎี ท่ีนามาใช้ทาการศึกษาการเผชิญปั ญหาของบุคคล โดยมีฐานคิด
มาจากทฤษฏี ความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress and Coping) ของ Lazarus และ
Folkman (1984) และทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์เชิงบวก (Broaden-and-Build Theory)
ของ Fredrickson (2004) โดยทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปั ญหาได้อธิบายกระบวนการ
เผชิญปั ญหาในเชิงของวิธีการเผชิญปั ญหาที่ประกอบด้วยสองรู ปแบบ ได้แก่ วิธีการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่ปัญหา (Problem-Focused Coping Strategies) และวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
อารมณ์ (Emotion-Focused Coping Strategies) โดยกระบวนการเผชิ ญ ปั ญหาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาหรือเหตุการณ์ท่ีทาให้เกิด
ความเครียด บุคคลนัน้ จะทาการประเมินการรูค้ ิด (Cognitive Appraisal) ซึ่งเป็ นการประเมินการ
รับรู ข้ องตนเองว่า สถานการณ์นั้น เป็ นภาวะคุกคามต่อความเป็ นอยู่ ของตนเองหรือ ไม่ ซึ่ง การ
ประเมินสถานการณ์ดังกล่าวของบุคคล คือ เมื่ อมีเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาวะ
ความเครียด บุคคลจะมีการจัดการกับสถานการณ์ท่ีเป็ น ปั ญหา 2 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนแรกนั่นคือ
ขัน้ ปฐมภูมิ (Primary Appraisal) เป็ นการประเมินสถานการณ์ท่ีบุคคลจะใช้สติปัญญา ความรู ้
และประสบการณ์มาประเมินสถานการณ์ เพื่อตัดสินว่ามีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร จากนัน้ จะ
ทาการประเมินตัดสินโดยพิจารณาจากแหล่งประโยชน์ และทางเลือกที่จะจัดการกับ สถานการณ์
นัน้ ๆ ที่ตนได้ประเมินแล้วว่าส่งผลคุกคามต่อตนเอง หากปัญหาหรือความเครียดไม่ลดลงหรือหมด
ไป บุคคลจะต้องเปลี่ยนการประเมินใหม่ว่ามีผลดี ผลเสียกับตนเอง หรือเป็ นภาวะความเครียดที่
ยังคงอยู่ และในขัน้ ตอนที่สองซึ่งเป็ นขัน้ ทุติยภูมิ (Secondary Appraisal) เมื่อบุคคลประเมิน
สถานการณ์นนั้ แล้วว่าก่อให้เกิดความเครียดหรือเป็ นปั ญหากับตนเอง บุคคลนัน้ ก็จะต้องเผชิญกับ
ปัญหานัน้ ซึ่งบุคคลจะจัดการได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั พลังความสามารถและวิธีการเผชิญ
ปัญหาของแต่ละบุคคล ส่วนทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์เชิงบวกของเฟรดเดอริกสันนัน้ เป็ น
แนวคิดในการกระตุน้ ส่งเสริมให้บคุ คลมีการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกในตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์
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Primary appraisal
(What is going
on? How does
this affect me)

Stressful event
or situation

Emotion-focused
strategies
(e.g. self-expression;
connectedness)

Cognitive
appraisal

Mobilising available
resources:
Creativity & Spirituality

Secondary
appraisal
(How can I cope?)

Problem-focused
strategies
(e.g. perspective;
new solutions)

Meaning in life

Hope

Transformation
of negative emotion
into positive ones,
and building
and improving
resilience

Self-esteem

Reappraisal with increased resilience

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Corry, Lewis, & Mallett. (2014). Harnessing the Mental Health Benefits of
the Creativity–Spirituality Construct: Introducing the Theory of Transformative Coping.
p. 95.
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จากภาพประกอบ 1 ตามกรอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง อธิ บายว่า การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาโดยใช้กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ม่งุ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และจิต
วิญญาณ (Spirituality) ซึ่งป็ นต้นทุน (Resource) ทางจิตใจในเชิงบวกที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่
บุคคลจะนามาใช้ในการเผชิญปั ญหาและก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึน้ ที่บุคคลสามารถนามาปรับ
ใช้ได้ตลอดช่วงชีวิต โดยการนามาใช้รว่ มกับวิธีการเผชิญปั ญหาโดยมุ่งแก้ไขที่ปัญหา (Problemfocused Strategies) เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับกระบวนการใหม่ และการ
เผชิญปัญหาโดยมุง่ แก้ไขอารมณ์ท่ีเป็ นทุกข์โดยใช้การคิดและกลไกทางจิต เป็ นการแสดงออกด้วย
การควบคุมอารมณ์ (Emotion-focused Strategies) รวมทัง้ การระบายอารมณ์ออกมาทางการ
กระทาและการพูด อันจะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในเชิงบวกและสามารถเผชิญปั ญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวตลอดช่วงชีวิต อีกทัง้ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและความอยู่ดีมีสขุ
ของชีวิต โดยการนาจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการเผชิญปั ญหานัน้ เริ่มต้นด้วย
การที่ บุคคลตระหนักรู ท้ างจิ ตวิญ ญาณอย่างเหมาะสม ด้วยการเชื่ อมโยงระหว่างตนเอง ผู้อ่ื น
สิ่งแวดล้อม หรือสิ่ งที่ บุคคลศรัทธานับถื อ ที่ เน้นถึง การให้คุณค่าของบุคคลในทางบวก อันเป็ น
ความสุขภายใน และการแสวงหาความหมายและเป้าหมายในชีวิต มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหา
มุม มองชี วิต ใหม่ ๆ อยู่เ สมอ โดยการพิ จ ารณาว่าชี วิ ตมี ค วามหมายและจะสามารถก้าวผ่า น
เหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ที่ยากจะแก้ปัญหาได้ ด้วยการค้นหาความหมายทางจิตวิญญาณและการ
ทาให้ตนเองมีความหมายในรูปแบบต่าง ๆ ที่บคุ คลคิดว่าดีและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่ง อาจเป็ นการ
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ เช่น การทาอาหาร การวาดรู ป และการเล่นดนตรี จิตวิญญาณจึง
ช่วยกระตุน้ ให้บุคคลเกิดการสะท้อนและส่งเสริมการตระหนักรู ใ้ นตนเอง (Self-Awareness) ให้
เพิ่มขึน้ และบุคคลจะแสวงหาการผ่อนคลายความเครียดด้วยการแสดงออกทางความคิดและการ
แสดงออกทางอารมณ์ (Emotional Expression) ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่ช่วยให้บคุ คลมี
มุม มองใหม่ ๆ และก่อให้เกิ ดจิ นตนาการ ที่ สามารถช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาวิธี การในการ
แก้ปัญหาและสามารถปรับปรุงแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ดังนัน้ จิตวิญญาณ
และความคิดสร้างสรรค์จึงสามารถนามาใช้ในการช่วยพัฒนาความสามารถในการเผชิญปั ญหา
ของบุคคลให้เกิดขึน้ ได้ ซึ่งการนาจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการเผชิญปั ญหาจะ
ช่วยทาให้บคุ คลสามารถค้นหาและรักษาไว้ซ่งึ ความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต ที่ช่วยให้บคุ คล
มีความหวังและเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง
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สาหรับความหมายในชีวิตนัน้ มีความสัมพันธ์กบั การเผชิญปัญหาและสุขภาพจิตและ
มีสว่ นสาคัญต่อบุคคลให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ โดยการค้นหาความหมายใน
เชิ งบวกต่อเหตุการณ์ท่ีเ ข้ามากระทบจิตใจนัน้ (Thompson, 1985) ซึ่งบุคคลสามารถค้นพบ
ความหมายของชีวิตได้จากประสบการณ์และแนวทางของคุณค่าที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็ นความทุกข์ ความเสียใจ ความสิน้ หวัง ตลอดจน
ความเจ็ บป่ วย แล้วสามารถปรับทัศนะที่ มี ต่อชีวิตให้เข้มแข็ง เพื่ อให้ชีวิตดารงอยู่ต่อไปได้ หรือ
ค้นพบความหมายบางอย่างที่ทาให้บคุ คลก้าวพ้นจากสถานการณ์ท่ีสิน้ หวังเหล่านัน้ อันเป็ นการให้
คุณค่าในการเลือกแสดงอารมณ์ความรูส้ ึกนึกคิดและปฏิกิริยาของตนเองต่อสภาพชีวิต เมื่อบุคคล
ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีไม่สามารถจัดการได้ ซึ่งวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับ
อารมณ์จะมีประโยชน์ในการช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลลงมาได้ ดังนัน้ การที่บคุ คล
สามารถเผชิญปั ญหาที่เข้ามากระทบกับอารมณ์หรือจิตใจด้วยวิธีการตอบสนองต่ออารมณ์อย่าง
เหมาะสม จึงทาให้บคุ คลสามารถรับรูว้ ่าชีวิตของตนเองมีความหมาย สามารถกระทาสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตอย่างได้อย่างมุ่งมั่นเพื่อทาให้ส่ิงนัน้ ลุล่วง สามารถยืนหยัดต่อสถานการณ์และดารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความหมาย
นอกจากนี ค้ วามหวังยังเป็ นคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกที่สาคัญต่อการเผชิญ
ปั ญ หาที่ ช่ ว ยให้บุ ค คลสามารถจัด การกั บ ความเครี ย ดและหยุ่ น ตัว ต่ อ ความล้ม เหลวหรื อ
สถานการณ์ทางลบที่เกิดขึน้ ได้ (Fredrickson, 2001) เนื่องจากความหวัง มีความเกี่ ยวข้องกับ
ความคิด ด้า นพลัง แห่ ง ความตั้ง ใจ ความคิด ริเ ริ่ม ในการหาแนวทาง หรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ไ ปถึ ง
เป้าหมาย ซึ่งเป็ นความสามารถของบุคคลในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหา โดยในแต่
ละสถานการณ์ท่ีบคุ คลต้องเผชิญสามารถมีได้หลายแนวทาง (Snyder, et al., 1991; Snyder &
Shorey, 2002) หากบุคคลใดมีความหวังก็จะเป็ นผูท้ ่ี มีแรงจูงใจในการกระทาสิ่งต่าง ๆ และมี
ความพร้อมในการที่จะเผชิญปั ญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยบุคคลที่มีลกั ษณะการ
เผชิญปั ญหาด้วยการวางแผนจัดการกับปั ญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน และการพยายามหาวิธีการหรือ
แนวทางที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองอย่างเหมาะสม จะเป็ นบุคคลที่รบั รูว้ ่าตนเองมีความหวัง
สูง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่ผา่ นเข้ามาในชีวิต และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายและ
สิ่งที่ดีในอนาคต อันเป็ นการเสริมสร้างอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางบวกเพื่อให้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ (Herth, 1992) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wonghongkul, Moore,
Musil, Schneider, และ Deimling (2000) ที่ชีใ้ ห้เห็นว่า บุคคลที่มีความหวังสูง มักจะใช้วิธีการ
เผชิ ญ ปั ญ หาด้วยการวางแผน มี การประเมิ นสถานการณ์ไ ปในทางบวก มี การแสวงหาแหล่ง
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สนับสนุนทางสังคม และเผชิญหน้ากับปั ญหาโดยไม่หลีกหนีปัญหา ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ปัญหา และงานวิจยั ที่ผ่านมาก็ได้เน้นยา้ ว่า ความหวังมีความเกี่ยวข้องกับ
วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาและการมองสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดในทางบวก
(Snyder et al., 1991; Litman, 2006; Caretta, 2011)
เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าในตนเองที่ พบว่ามี ความสาคัญต่อกระบวนการเผชิ ญ
ปั ญ หาในการประเมิ น การรู ้คิด ในขั้น ทุติย ภูมิ ซึ่ง เป็ น ขั้น การประเมิ น สถานการณ์ท่ี ก่ อ ให้เ กิ ด
ความเครียดหรือเป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองในการช่วยเพิ่มการรับรูถ้ ึงแหล่งประโยชน์ท่ีบุคคล
นัน้ มีอยูเ่ พื่อนามาใช้ในการรับมือกับความเครียดหรือจัดการกับสถานการณ์ปัญหา (Juth, Smyth,
& Santuzzi, 2008) เมื่อบุคคลสามารถจัดการกับปั ญหาที่ เกิดขึน้ ได้ก็จะประเมินตนเองไปใน
ทางบวก เกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง มีความเข้มแข็ง โดยบุคคลที่ประเมินตนเองไปใน
ทางบวกมักจะแสดงอารมณ์ทางด้านบวกด้วย (Coopersmith, 1981) นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ผ่านมา
ได้ชี ใ้ ห้เ ห็ น ว่า บุค คลที่ เ ห็น คุณ ค่าในตนเองสูง จะรู ส้ ึก รัก และยอมรับ ตนเองมากขึน้ และมัก มี
แนวโน้มที่จะใช้การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการปั ญหามากกว่าที่จะเผชิญปั ญหาด้วยวิธีม่งุ จัดการ
อารมณ์ (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989; Geyh et al., 2012; Leandro & Castillo,
2010; Scheier, Carver, & Bridges, 1994) การเผชิญปั ญหาโดยมุ่งเน้นจัดการกับปั ญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดจึงส่งเสริมอารมณ์ความรูส้ ึกของบุคคลด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ซึ่ง สิ่ ง นี จ้ ะเป็ นพลัง ส าคัญในการช่ว ยให้บุค คลสามารถจัด การกับ ปั ญ หาและผ่า นพ้น
อุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ดว้ ยดี และมีความกระตือรือร้นในการที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่ตอ้ งการ อันจะ
ส่งผลทางบวกต่อสุขภาพจิตของบุคคล
การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นแนวคิดที่สามารถเพิ่มอารมณ์เชิงบวก
ให้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และความหมายในชีวิต และ
อารมณ์ในเชิงลบก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอารมณ์เชิงบวก ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี ้
จะเป็ นการเพิ่มความหยุ่นตัว (Resilience) ที่ช่วยให้บุคคลเริ่มกระบวนการทางความคิดในการ
ประเมินสถานการณ์ใหม่ท่ีเข้ามาคุกคามจากสถานการณ์ท่ีเกิดผลในทางบวกกับตนเอง ซึ่งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาที่ทาให้เครียดก็สามารถที่จะเผชิญ
และฟื ้ นตัวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เคยเป็ นได้อีกครัง้ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ
พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ช่วยลดผลกระทบของภาวะความเครียด
สามารถเผชิญปั ญหาได้ดี และป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตได้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (Corry,
Tracey, & Lewis, 2015) นอกจากนี ้ ผลลัพธ์สาคัญของกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
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เปลี่ยนแปลงยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตของบุคคลหลายด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านสุขภาพ
จิตใจ และสังคม กล่าวคือ การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจะส่งผลให้เกิดความ
ผาสุกในชีวิตระยะยาว รวมถึงเกิดความเจริญงอกงามในตนเอง และเมื่อนามาปรับใช้เป็ นกลวิธีใน
การเผชิญปัญหาตลอดช่วงชีวิต ก็จะเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งและสร้างประสบการณ์ในการที่จะ
เรียนรูว้ ิธีการเผชิญปัญหาที่เข้ามาในชีวิตอันจะช่วยเสริมสร้างอารมณ์ให้เป็ นไปในทางบวกมากขึน้
(Corry, Lewis, et al., 2014; Faull & Hills, 2006; Fredrickson, 2004) และเมื่อกล่าวถึง
ความสาคัญในทางปฏิบตั ิของการสร้างอารมณ์ในเชิงบวกนัน้ ย่อมเป็ นที่ทราบกันดีว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบุคคลทัง้ ในด้านของจิตใจ รวมถึงการมีสุ ขภาวะทางกายที่ดี (Physiological WellBeing) และการทาหน้าที่ทางสังคมอย่างเหมาะสม (Social Functioning) มีรายงานการวิจัย
จานวนมากที่พบว่าอารมณ์ (Emotions) การรูค้ ิด (Cognitions) และการมีสขุ ภาพที่ดี (Wellness)
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ โดยอารมณ์ในเชิงบวกเป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยส่งเสริม
สุขภาพจิตและภาวะสุขภาพที่ดีของบุคคล (Myers, Sweeney, & Witmer, 2000) และอารมณ์เชิง
บวกยังเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการปรับตัวของบุคคลอีกด้วย (Fredrickson, 2004)
และในงานวิจยั ของ Fredrickson (1998) ก็ได้เน้นยา้ ถึงผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ท่ีว่า อารมณ์เชิง
บวกส่งผลต่อการกระตุน้ ความสนใจ การรูค้ ิด และการกระทาของบุคคล และสามารถช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย ความคิด และความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นสิ่ง
ส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่อ กระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หาและการมี สุข ภาพที่ ดี การเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็ นการแสดงถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นในการที่จะเผชิญกับความเครียดและ
ปั ญ หาต่าง ๆ ได้ อันจะเป็ นการช่วยป้องกันจิ ตใจเมื่ อต้องเผชิ ญกับปั ญหาและช่วยให้บุคคลมี
กระบวนการทางความคิดในการประเมินสถานการณ์ท่ีเข้ามาคุกคามให้เป็ นไปในทางบวก ส่งผล
ให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้และมีภาวะสุขภาพที่ดีตามมา
นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ผ่านมาก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ความหมายในชีวิต ความหวัง และการ
เห็ น คุณ ค่า ในตนเองนั้น มี ค วามเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์กัน ในทางบวก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกระตุ้น
กระบวนการรู ค้ ิด การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคล (Juth, et al., 2008;
Lazarus, 1999; Snyder, 2002) โดยความหมายในชีวิตนอกจากจะมีส่วนสาคัญที่ช่วยให้บคุ คล
สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการค้นหาความหมายในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ท่ี
เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจนัน้ ยังสามารถช่วยให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้ดี (Park & Folkman,
1997) เช่นเดียวกับความหวังที่นอกจากจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับวิธีการเผชิญปั ญหาเชิง
บวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การวางแผนแก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหาในทางบวก
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และการเผชิญหน้าเพื่อจัดการกับปั ญหา ความหวังยังมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของบุคคลอีกด้วย
(Dorsett, Geraghty, Sinnott, & Acland, 2017) บุคคลที่มีความหวังสูงนอกจากจะส่งผลให้
สุขภาพกายและจิต ใจดีขึน้ แล้วยังทาให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ดีอีกด้วย เนื่องจากความหวังมี
ความเกี่ยวข้องกับการมุ่งคิดและเข้าใจถึงความเป็ นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตให้เป็ นไปใน
ทางบวกที่บุคคลต้องการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาวะ
เครียดหรือเจ็บป่ วย (Holman & Silver, 2005) ความหวังจึงสามารถช่วยให้กระบวนการปรับตัว
ของบุคคลดีขนึ ้ และยังทาให้บคุ คลมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง
และมีแรงจูงใจในการทาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ อีกด้วย (Liu, Kia-Keating, & Modir, 2017)
นอกจากนี ้ Roy และ Andrews (1999) ยังได้กล่าวว่า การปรับตัวเพื่อคงภาวะสมดุลในบุคคลนัน้
ส่วนหนึ่ง มาจากความต้องการทางด้านจิตใจอัน เป็ นความรู ส้ ึกนึกคิดที่ บุคคลมีต่อตนเอง หาก
บุคคลมีความมั่นคงทางจิตใจ มีความเชื่อมั่น และมองเห็นคุณค่าในตนเองย่อมสามารถปรับตัวได้
ดีกว่าบุคคลที่มองตนเองไร้คา่ การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการปรับตัวและการ
เรียนรู ข้ องบุคคล ที่ เป็ นจุดเริ่มต้นของการรับรู ช้ ีวิตที่มีผลต่อความคิด ค่านิยม อารมณ์ และการ
ตั้ง เป้า หมายในชี วิ ต อัน จะส่ ง ผลต่อ การแสดงพฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุค คล รวมถึ ง ส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็จ หรือความล้ม เหลวทั้ง ในชี วิ ตส่วนตัว การเรียน และการทางาน เช่นเดียวกับ Liu,
Wang, Zhou, และ Li (2014) ที่ชีใ้ ห้เห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ มีอิทธิพลทางบวกกับการ
ปรับตัว ความพึงพอใจในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเองยังช่วยให้บคุ คลสามารถผ่านพ้นปั ญหา
และความเครียดไปได้ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลมีการตอบสนองเชิงบวกต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ในชีวิตจนสามารถเผชิญ กับปั ญหาและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ บุคคลนัน้ จะเกิด ความหยุ่นตัว ที่
สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่เคยเป็ นได้อีกครัง้ ซึ่งเป็ นความสามารถในการปรับตัวได้
ภายหลังจากเผชิญกับความเครียดหรือเหตุการณ์ท่ีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จนบุคคลนัน้
สามารถดารงอยูไ่ ด้ในสภาพแวดล้อมนัน้ ได้อย่างมีความสุข
ส าหรับ การวิ จัย ในครั้ง นี ้ต ้อ งการศึก ษาพฤติ ก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นของ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในด้านการปรับตัวด้านวิชาการ การปรับตัวด้านอารมณ์
ส่วนตัว การปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้านสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนนีน้ ่าจะได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง
อันเป็ นคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่ได้จากกระบวนการเผชิญปั ญหาตามกรอบแนวคิด ทางทฤษฎี
การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry, Lewis, และคนอื่น ๆ (2014) โดยผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และนามาเป็ นกรอบใน
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การพัฒ นาโปรแกรมเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ท าความเข้า ใจ
กระบวนการเผชิญปั ญหาและเพื่อ อธิบายพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึก ษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะกระบวนการเผชิญปั ญหาซึ่งเป็ นกระบวนการ
เชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ อันเป็ นรู ปแบบของความสามารถตามอัต
วิสยั ของมนุษย์ (Subjective Human Capacities) ที่มีส่วนพึ่งพาระหว่างกันและเป็ นต้นทุนทาง
จิตใจที่บคุ คลจะนามาใช้ในการเผชิญปั ญหาด้วยวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์และแบบมุ่ง
ที่ปัญหา ซึ่งกระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยเพิ่มอารมณ์เชิงบวก ได้แก่
ความหวัง การเห็ น คุณ ค่า ในตนเอง และความหมายในชี วิ ต ให้ม ากขึ น้ ซึ่ ง เป็ นผลของการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตของบุคคลให้เป็ นไปในทางบวก อันเป็ นกระบวนการเผชิญปั ญหา
ที่สาคัญตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเผชิญปั ญหา
ในระยะหลายปี ท่ีผา่ นมามีผศู้ กึ ษาวิธีการเผชิญปัญหาไว้แตกต่างกันไป เช่น Lazarus
และ Folkman (1984, pp. 141-225) กล่าวว่า เมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์แล้ว ว่าสถานการณ์
นัน้ ก่อให้เ กิดภาวะความเครียดหรือปั ญหากับตนเอง บุคคลนัน้ จะมีแนวทางหรือวิธีการในการ
เผชิญกับปั ญหานัน้ ๆ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา (Problem-Focused
Coping Strategies) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ ม่งุ แก้ปัญหาที่ตนเองหรือสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิด ปั ญหาหรือ
ภาวะความเครียดนัน้ ซึ่งวิธีการเผชิญปั ญหารู ปแบบนี เ้ ป็ นความพยายามที่ จะจัดการกับปั ญหา
โดยตรงกับสาเหตุหรือปั ญหาที่ก่อให้เกิดความเครียด และ 2) การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์
(Emotion-Focused Coping Strategies) เป็ นความพยายามของบุคคลที่จะควบคุมความเครียด
ทางอารมณ์ ไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือสาเหตุของความเครียดโดยตรง วิธีการเผชิญปั ญหาดังกล่าว
นีม้ กั จะใช้ในสถานการณ์ท่ีบุคคลนัน้ รู ส้ ึกว่าตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เป็ นการบรรเทา
หรือการลดความกดดันที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจให้เบาบางลง เพื่อทาให้เกิดความสบายใจขึน้
ต่อมา Carver, Scheier, และ Weintraub (1989) ได้ศกึ ษาวิธีการเผชิญปั ญหาโดย
ใช้แนวคิดพืน้ ฐานการจัดการความเครียดของ Lazarus และ Folkman (1984) ร่วมกับแนวคิดการ
กากับตนเอง (Self Regulation) โดยเสนอวิธีการเผชิญปั ญหาในรูปแบบของการเผชิญปั ญหาแบบ
ได้ประโยชน์นอ้ ย (Less Useful Coping) เพิ่มเติมนอกเหนือจากวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งเน้นที่
ปั ญหาและการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ โดยการเผชิญปั ญหาแบบไร้ประโยชน์ เป็ นวิธีการที่
บุค คลพยายามหลี ก หนี จ ากปั ญ หาหรื อ สาเหตุท่ี เ กิ ด ขึน้ โดยการปฏิ เ สธทั้ง ด้า นความคิด และ
พฤติ ก รรม กล่ า วคื อ ไม่ มี ก ารคิด และไม่ ก ระท าพฤติ ก รรมใด ๆ ทั้ง สิ น้ ซึ่ง วิ ธี นี ป้ ระกอบด้ว ย

45

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การยึดติดกับความเครียดและมุ่งเน้นไปที่การระบายอารมณ์
ความขุ่นเคือง (Focus on and Venting of Emotion) การไม่กระทาพฤติกรรมใด ๆ ในการเผชิญ
ปั ญหา (Behavior Disengagement)
และการไม่ เ กี่ ยวข้ อ งทางความคิ ด (Mental
Disengagement)
จากนิยามความหมายและแนวคิดของการเผชิญปั ญหาในงานวิจยั ที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็น
ว่า การเผชิญปั ญหานัน้ ยังคงใช้แนวคิดของลาซารัสและโฟล์คแมนเป็ นพืน้ ฐานในการอธิบายและ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเผชิญปั ญหาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบของวิธีการ
เผชิญปั ญหา 2 รูปแบบ ได้แก่ วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาและแบบมุ่งที่อารมณ์ ที่พบว่า
แนวคิดส่วนใหญ่ยงั คงมีการนาวิธีการดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อศึกษาการเผชิญปั ญหา รวมถึงแนวคิด
ทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Coping Theory) ที่ผวู้ ิจยั สนใจ
นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ก็ได้นาแนวคิดการเผชิญปั ญหาของ Lazarus และ
Folkman (1984) มาปรับใช้เช่นเดียวกัน โดยได้เสนอวิธีการเผชิญปั ญหา 2 วิธี ได้แก่ 1) การเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับกระบวนการใหม่ และ 2)
การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ โดยมุ่งแก้ไขอารมณ์ท่ีเป็ นทุกข์โดยใช้การคิดและกลไกทางจิต
ซึ่งเป็ นการแสดงออกด้วยการควบคุมอารมณ์ รวมทัง้ การระบายอารมณ์ออกมาทางการแสดงออก
และการพูด ดังนัน้ การเผชิญปั ญหาจึงมีจดุ เน้นที่สาคัญคือ การเผชิญปั ญหาจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคล
รับรู ว้ ่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาหรือเหตุการณ์มา
กระทบ บุคคลจะใช้กระบวนการทางความคิดในการประเมินสถานการณ์ท่ีคกุ คามว่าจะเกิดผลดี
หรือผลเสียต่อตนเอง มีผลร้ายแรงหรือผลในทางบวกกับตนเอง และเมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์
นัน้ ว่าก่อให้เกิดภาวะเครียดหรือเป็ นปั ญหากับตนเอง บุคคลนัน้ ก็จะต้องเผชิญปั ญหานัน้ ๆ โดยจะ
ใช้วิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาทั้ง สองวิ ธี ก ารในการควบคุม หรื อ จัด การความต้อ งการทั้ง ภายในและ
ภายนอกต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต
นอกจากนีจ้ ะเห็นได้ว่าการเผชิญปั ญหานัน้ เกิดทัง้ จากภายในและภายนอกตัวบุคคล
สาหรับแหล่งภายในบุคคลนั้นเกิดจากการที่บคุ คลเรียนรูท้ ่ีจะตอบสนองต่อสิ่งที่คกุ คาม โดยอาศัย
ความสามารถและความพยายามของตน ได้แก่ การพึ่งพาตนเอง การใช้อารมณ์ขนั การเรียนรูท้ ่ีจะ
แก้ไขปัญหา และการควบคุมภาวะเครียด ส่วนแหล่งภายนอกบุคคลได้จากการช่วยเหลือสนับสนุน
จากบุคคลรอบข้างและสังคม และการใช้ความรู จ้ ากแหล่งให้บริการ ทัง้ นีก้ ารที่บุคคลจะประสบ
ความสาเร็จในการเผชิญปั ญหาหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยที่จะเอือ้ ต่อการเผชิญปั ญหาของบุคคล
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นั้ น ได้แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (Personal
Characteristics) และปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม
(Environmental Characteristics) (Lazarus & Folkman, 1984) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ เชือ้ ชาติ เพศ อายุ
การศึกษา และสถานภาพ แรงจูงใจ ความเชื่อในทางบวก ประวัติความเจ็บป่ วย ค่านิยมทาง
วัฒนธรรม พัฒนาการการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในตนเอง และแรงจูงใจในการกระทาพฤติกรรมใหม่
2. ปั จจัยสภาพแวดล้อม (Environmental Characteristics) ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนจากบุคคลอื่น (Support from Others) เป็ นการได้รบั การสนับสนุนจากเครือข่ายทาง
สังคม ไม่ว่าจะเป็ น บุคคลใกล้ชิด ครอบครัว เพื่อน ทัง้ ด้านการให้ขอ้ มูลและด้านจิตใจ 2) แหล่ง
บริการทางด้านการฟื ้ นฟู (Recovery-Oriented Services) เป็ นการบริการต่อการฟื ้ นฟูของบุคคล
เช่น ขนาดของการบริการ ความหนาแน่นของสถานบริการ กระบวนการการช่วยเหลือทางด้าน
สุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิต และ 3) แหล่งสนับสนุนทางวัสดุอุปกรณ์ (Material
Resources) เป็ นการได้รบั การสนับสนุนทางด้านการเงิน และวัตถุส่ิงของ ตลอดจนสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือบุคคลในการที่จะต้องดาเนินการจัดการกับปัญหาเหล่านัน้
การเผชิญปั ญหาจึงเป็ นกระบวนการหนึ่งที่เป็ นผลของความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละ
บุคคล จากการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมาชีใ้ ห้เห็นว่า มีผทู้ าการศึกษาการเผชิญปั ญหาไว้มากมาย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ยงั คงนิยามการเผชิญปั ญหาตามแนวคิดพืน้ ฐานของ Lazarus และ Folkman (1984)
โดยงานวิจยั แต่ละงานก็จะมีรูปแบบและวิธีการเผชิญปั ญหาแตกต่างกันไป แต่จะมีประเด็นสาคัญ
ที่ตรงกันนั่น คือ การเผชิญ ปั ญหาจะเป็ นวิธีการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่ บุคคลใช้เพื่ อลด
ความเครียด ความไม่สบายใจต่อปั ญหา ซึ่งเป็ น ความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์หรือความวิตก
กังวลของบุคคลนั้น และเป็ นความพยายามในการแก้ไขที่ส่ิ งแวดล้อมภายนอกของบุคคล โดย
จัดการให้ค วามเครี ยดลดลงหรือหมดไป ซึ่ง วิ ธี การเผชิ ญ ปั ญ หาที่ กล่า วมานี จ้ ะมี ก ารเลื อ กใช้
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และการรับรู ร้ ะดับความเครียดของแต่ละบุคคลเพื่อรักษาไว้ซ่ึง
ภาวะสมดุลของจิตใจ (Riolli & Savicki, 2010) ทัง้ นี ้ ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ลือกที่จะศึกษาเฉพาะ
องค์ป ระกอบของวิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาในทางบวก เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ใ นการพัฒ นาโปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการวิจยั ระยะที่ 2 ที่ม่งุ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิ งบวก อันได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็น
คุณค่าในตนเองในทางบวก และเพื่อให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่เหมาะสม
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การวัดวิธีการเผชิญปั ญหา
ในการวัดวิธีการเผชิญปั ญหา Folkman และ Lazarus (1988) ได้พฒ
ั นาแบบวัด
วิธีการเผชิญปั ญหา (The Ways of Coping Questionnaire) ที่เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4
ระดับ โดยมีคะแนนจาก 0 หมายถึง ไม่เคยใช้เลย จนถึง 3 หมายถึง ใช้เสมอ ที่แบ่งออกเป็ น 8
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเผชิญหน้ากับปั ญหา (Confrontive Coping) จานวน 6 ข้อ มีคา่ ความ
เชื่อมั่น (α) เท่ากับ .70 2) การถอยห่าง (Distancing) จานวน 6 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ
.61 3) การควบคุมตนเอง (Self-Controlling) จานวน 7 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .70 4)
การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม (Seeking Social Support) จานวน 6 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมั่น
(α) เท่ากับ .76 5) การแสดงความรับผิดชอบ (Accepting Responsibility) จานวน 4 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .66 6) การหลีกหนี (Escape-Avoidance) จานวน 8 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น (α) เท่ากับ .72 7) การวางแผนแก้ปัญหา (Planful Problem-Solving) จานวน 6 ข้อ มีคา่
ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .68 และ 8) การประเมินทางบวก (Positive Reappraisal) จานวน 7 ข้อ
มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .79
สุภาพรรณ โคตรจรัส และ ชุมพร ยงกิตติกุล (2545) ได้พัฒนาแบบวัดการเผชิญ
ปั ญหาตามแนวคิดและทฤษฎีความเครียดของ Lazarus และ Folkman (1984) และแบบวัดการ
เผชิญปัญหาของ Carver, Scheier, และ Weintraub (1989) เพื่อทาการศึกษาวิธีการเผชิญปั ญหา
ของวัยรุน่ ไทย ประกอบด้วยข้อคาถาม 40 ข้อ โดยสามารถจัดกลุ่มตามวิธีการเผชิญปั ญหาได้เป็ น
3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา เป็ นความพยายามลงมือแก้ปัญหาโดย
จัดการโดยตรงกับปั ญหา ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ การลงมือดาเนินการแก้ปัญหา การวางแผน
การทางานหนัก ความสาเร็จในงาน การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การชะลอการเผชิญปั ญหา
การตีความหมายในทางบวก การยอมรับ การหาทางผ่อนคลาย และการแสวงหาการเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ จานวน 20 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .85 2) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคม เป็ นความพยายามในการจัดการกับปั ญหาโดยอาศัยแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ
ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ปัญหา และการแสวงหา
การสนับสนุนทางสังคมเพื่อกาลังใจ จานวน 4 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .63 และ 3) การ
เผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี เป็ นวิธีการที่แสดงถึงบุคคลไม่สามารถเผชิญกับปั ญหาได้ เป็ นการหลีก
หนีปัญหา ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ การปฏิเสธ การไม่แสดงออกทางพฤติกรรม การไม่เกี่ยวข้อง
ทางความคิด การเก็ บความรู ส้ ึกไว้คนเดียว การตาหนิตนเอง การเป็ นกัง วล และการใส่ใจใน
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ จานวน 16 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .73

48

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

นอกจากนี ้ อมราพร สุรการ (2555) ได้นาแบบวัดการเผชิญปั ญหา (The Ways of
Coping Questionnaire) ของ Folkman และ Lazarus (1988) ไปปรับใช้ในการศึกษาวิธีการเผชิญ
ปั ญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ที่
แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา แบ่งเป็ น 5 ด้านย่อย ได้แก่
การเผชิญหน้ากับปั ญหา การวางแผนแก้ปัญหา การแสวงแหล่งสนับสนุนทางสังคม การประเมิน
เชิงบวก และการถอยห่าง และ 2) การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ที่แบ่งเป็ น 3 ด้านย่อย ได้แก่
การควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และการหลีกหนี ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 53
และมีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t)
อยู่ระหว่าง 2.01 – 5.32 และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ด้านการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา เท่ากับ
.92 และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ด้านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ เท่ากับ .69
ในการวัดวิธี การเผชิ ญปั ญหา ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดวิธี การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่
ปัญหาและวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ จากการปรับปรุงข้อคาถามจากแบบวัดการเผชิญ
ปั ญหา (The Ways of Coping Questionnaire) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มาปรับใช้
ในการวัดวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ใน 2 ด้าน ได้แก่ การควบคุมตนเอง และการแสดง
ความรับผิดชอบ และวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาใน 4 ด้าน ได้แก่ การเผชิญหน้ากับ
ปั ญหา การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม การวางแผนแก้ปัญหา และการประเมิน ทางบวก
โดยใช้วิธีการประเมินตนเองเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามี วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง ที่อารมณ์และวิธี การเผชิ ญ
ปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
มนุษย์ตอ้ งมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมทางสังคม
การปรับตัวเพื่อให้พน้ จากความทุกข์หรือความไม่สบายใจจึงเป็ นเรื่องสาคัญ หากผูเ้ รียนสามารถ
ปรับ ตัว กับ ภาวะความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึน้ ก็ จ ะสามารถผ่า นพ้น ปั ญ หาเหล่า นั้น ไปได้ด ้วยดี และ
ก่อให้เกิดความสมดุลและความสุขในการดารงชี วิต ความสามารถในการเผชิญปั ญหาจึงถือได้ว่า
เป็ นทักษะที่จาเป็ นในการป้องกันการเจ็บป่ วยทางจิต อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพและฟื ้ นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจได้อีกด้วย การศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ เป็ นการศึกษาในระดับที่ผเู้ รียนอยู่ใน
วัยที่จะพัฒนาไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ เป็ นระยะที่ตอ้ งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทัง้ ด้านร่างกาย
อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้ตอ้ งเผชิญปั ญหาต่าง ๆ มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียน
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ที่อาจกระทบและส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อการดาเนินชีวิตทัง้ ตนเองและคนใกล้ชิด ดังนัน้ จึงจาเป็ น
ที่จะต้องพัฒนาวิธีการเผชิญปั ญหาและส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถที่จะเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
การศึกษาของ Jorgensen และ Dusek (1990) และ Ebata และ Moos (1991)
ชี ใ้ ห้เ ห็น ว่า การเผชิ ญ ปั ญ หามี ค วามสัม พันธ์กับการปรับ ตัว ของวัยรุ ่นและนัก ศึก ษา ซึ่ง ความ
พยายามในการประเมินและจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตให้เป็ นไปในทางบวก จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเผชิญปั ญหาและปรับตัวได้ดีในระยะยาว นอกจากนี ้ ในการศึกษาเกี่ยวกับ
การปรับตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนนักศึกษา งานวิจยั บางส่วนได้ศกึ ษาความสัม พันธ์ของ
วิธีการเผชิญปั ญหาและการปรับตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา จานวน 250 คน ชีใ้ ห้เห็นว่า
วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาและแบบมุ่งที่อารมณ์ต่างก็มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ปรับตัวในด้านวิชาการ ด้านอารมณ์ส่วนตัว ด้านสถานศึกษา และด้านสังคมของนักศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 (Chong, Elias, Mahyuddin, & Uli, 2010) นอกจากนี ้ งานวิจยั ของ
Perera และ DiGiacomo (2015) และ Wang และคนอื่น ๆ (2006) ยังพบว่าวิธีการเผชิญปั ญหาที่
เป็ นทางบวกยังมีส่วนช่วยให้ผเู้ รียนมี การปรับตัวที่ดีอีกด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ
Dorsett, Geraghty, Sinnott, และ Acland (2017) ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า วิธีการเผชิญปั ญหาในทางบวก
ได้แก่ การวางแผนแก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ ปั ญหาในทางบวก และการเผชิญหน้า
เพื่ อจัดการกับปั ญ หา มี ความสัม พันธ์ทางบวกกับความหวัง และมี อิทธิ พ ลต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
นอกจากนี ต้ ามกรอบแนวคิดทางทฤษฎี การเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงยัง
ชีใ้ ห้เห็นว่า วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์มีความสัมพันธ์กบั ความหมายในชีวิต และวิธีการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีความสัมพันธ์กับความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Corry,
Lewis, et al., 2014) นอกจากนีก้ ารเห็นคุณค่าในตนเองยัง เกี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหาในการ
ช่วยรับมือกับการเจ็บป่ วยเรือ้ รัง ของบุคคล (Joaquim & Soares, 2000) อีกทัง้ งานวิจยั ที่ผ่านมาก็
ได้ชี ใ้ ห้เ ห็นว่า นักศึกษาที่ มีวิธี การเผชิ ญปั ญหาทางบวก มีการคิ ดวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมจะทาให้ส ามารถจัดการกับความเครียดได้มี ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ที่ ช่วยส่ง เสริม ให้
นักศึกษาเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองสูง มากขึน้ ตามไปด้วย (Griva & Anagnostopoulos, 2010;
Lee, Dickson, Conley, & Holmbeck, 2014) และงานวิจยั ที่ผ่านมาของ Reynolds และคนอื่น ๆ
(2008) ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพจิตและการเผชิญปั ญหาของ
บุคคลเป็ นอย่างมาก
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สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธี การเผชิญปั ญหา ความหวัง ความหมาย
ในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ งานวิจัยที่ผ่านมาบางส่วนให้ผลการศึกษาที่สอดคล้อง
ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่พบว่า วิธีการเผชิญปั ญหาส่งผลต่อความหมาย
ในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจากการศึกษาของ วราภรณ์ รัตนาวิศิษฐิ กุล
(2545) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของความหวังและวิธีการเผชิญปั ญหา ในกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 509 คน ผลการศึกษาพบว่า ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา และแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี และผลการศึกษาของ รัชนีย ์ แก้วคาศรี
(2545) ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษามักจะใช้วิธี การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามากกว่าวิธีการเผชิญ
ปั ญหารู ปแบบอื่น โดยจากการศึกษากับ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จานวน 409 คน พบว่า นักศึกษา
ใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ จัดการกับปัญหาในระดับสูง ใช้วิธีการเผชิญปั ญหาแบบแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมค่อนข้างสูง และใช้วิธีการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนีคอ่ นข้างต่า นอกจากนี ้ บุรี
ยา แตงพันธ์ และ คณิต เขียววิชยั (2558) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญปั ญหาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในปี การศึกษา 2555 จานวน 390 คน จาก
5 คณะ ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีระดับการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาอยู่ ในระดับมาก และการเห็นคุณค่าในตนเอง การ
รับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ เป็ น ส่ว นที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในตัว ของ
นักศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาให้มีความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาที่ม่งุ จัดการต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด เช่น การทบทวน
สาเหตุของปัญหา และการแก้ปัญหาโดยแก้ไขที่ตนเอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องชีใ้ ห้เห็นว่า การเผชิญ
ปั ญหามีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ น
ความหวัง ความหมายในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ส่ง ผลต่อการเกิดพฤติกรรมการ
ปรับตัวของบุคคล จึงทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์ว่า การเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
ที่ อารมณ์มี อิทธิ พ ลต่อ ความหมายในชี วิต และการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปั ญหามี อิ ทธิ พ ลต่อ
ความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
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ความคิดสร้างสรรค์
ความคิ ด สร้า งสรรค์ (Creativity) เป็ นความสามารถทางสมองของบุ ค คลที่ ใ ช้ใ น
กระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ นักวิชาการที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่อง
ของความคิดสร้างสรรค์หลายท่าน อาทิเช่น Guilford (1967) เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ น
คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาในระดับแตกต่างกัน
ซึ่ ง พิ จ ารณาจากความสามารถในการยอมรับ ปั ญ หา ความสามารถในการสร้า งความคิ ด
ความสามารถในการจัดระบบความคิด และความสามารถในการประเมินความคิดของแต่ละ
บุคคล ความคิดสร้างสรรค์จึง เป็ นลักษณะความคิด แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ
ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มมุ และคิดได้กว้างไกล ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดในลักษณะที่
เป็ นความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) อันจะนาไปสู่การคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการค้นพบ
วิธีการแก้ปัญหาให้สาเร็จด้วย สอดคล้องกับ อัจฉรา สุขารมณ์, อรพินทร์ ชูชม, และ ทัศนา ทอง
ภักดี (2538, น. 22) ที่กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า ความคิดสร้างสรรค์นนั้ เป็ นกระบวนการทาง
สมองที่คิดได้รวดเร็ว หลายแง่มุม และคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เ กิ ดความคิด ค้นพบสิ่ ง แปลกใหม่ดว้ ยการนาเอาสิ่ ง ที่ มี อยู่แล้วหรือ ความคิดเดิม
ประกอบกันเพื่ อ ให้เกิ ดสิ่ง ใหม่ ตลอดจนวิธี การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นั่น คือ ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็ น
สิ่งที่ท่ีมีอยู่แล้วในตัวบุคคล ซึ่งสามารถพัฒนาให้สูงขึน้ ได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนแสดงออกได้อย่างอิสระ
ส่วน Torrance (1962) ได้อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นกระบวนการของความรู ส้ ึก ที่ไวต่อปั ญหาและความสามารถในการแก้ปัญหาของ
บุคคล ที่มีการรวบรวมความคิด ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในหลายแง่มุม เข้าด้วยกัน เพื่อ
แสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ในการเผชิญและแก้ปัญหานัน้ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานีท้ างาน
ทัง้ ในระดับจิตสานึก (Conscious) และจิตไร้สานึก (Unconscious) ซึ่งเป็ นลักษณะภายในของ
บุค คลที่ ส ามารถคิ ด หลายแง่ มุม ผสมผสานกัน จนได้ผ ลผลิ ต หรื อ แนวคิ ด ใหม่ ประกอบด้ว ย
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 5 ขัน้ ได้แก่ การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact-Finding) การค้นพบ
ปั ญหา (Problem-Finding) การค้นพบแนวคิด (Idea-Finding) การค้นพบคาตอบ (SolutionFinding) และการยอมรับผลที่ได้จากการค้นพบ (Acceptance-Finding) ซึ่งการแก้ปัญหาหรือ
ค้นพบนี จ้ ะนาไปสู่หนทางที่ จ ะทาให้เกิ ดแนวคิดหรือสิ่ ง ใหม่ต่อไป นิยามและกระบวนการเกิ ด
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ความคิดสร้างสรรค์ลกั ษณะนีจ้ ึงมีความคล้ายกับการคิดเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
โดยการเชื่ อมโยงความคิด ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในหลายแง่ มุม เข้าด้วยกัน เพื่ อไปสู่
เป้าหมาย
ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry,
Mallett, et al., 2013; Corry, Tracey, & Lewis, 2015) สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
การแสดงออกทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์ความรู ส้ ึก ที่บุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ ผ่าน
การมีจินตนาการและการมีมุมมองใหม่ ด้วยการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมอง
ใหม่ ๆ และการเปลี่ ย นแปลงการรับรู ้ต่อ สถานการณ์ท่ี ก่อ ให้เกิ ด ความเครีย ดนั้น ให้เป็ นไปใน
ทางบวก ที่จะช่วยให้บคุ คลสามารถค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาและสามารถปรับปรุงแนวทางในการ
แก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อทาให้ผลกระทบในทางลบที่มีต่อตนเองลดน้อยลงจนสามารถ
กลับมามีความหวัง เห็นคุณค่าในตนเอง และค้นพบความหมายในชีวิตของตนเองอีกครัง้ ความคิด
สร้างสรรค์จงึ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงบวกของบุคคลและยังเป็ นต้นทุนที่สาคัญ
ในการเผชิญปั ญหาเชิงบวกอีกด้วย โดยบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีการรับรูต้ อ่ สถานการณ์
ในเชิงบวกมากขึน้ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
ความคิดสร้างสรรค์จึง เป็ นคุณลักษณะและศักยภาพของแต่ละบุค คล ดัง ที่ Maslow
(1968) กล่าวว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพสร้างสรรค์จะมีความแตกต่างไปจากบุคคลโดยทั่วไปใน
ลักษณะเฉพาะคือ มีความเป็ นตัวของตัวเองและไม่กลัวต่อสิ่ งที่ตนเองไม่รูห้ รือสงสัย แต่กลับรู ส้ ึก
พึง พอใจและตื่นเต้นที่ จ ะเผชิญ กับสิ่ ง เหล่านัน้ มีความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ สามารถค้นคว้าและ
แสวงหาคาตอบด้วยความถูกต้องและมีคณ
ุ ค่า ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคลสามารถนามา
พัฒนาต่อยอดให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์นนั้ จึง
สอดคล้อ งกับ การพัฒ นาศัก ยภาพตนเองให้เ ป็ น บุค คลที่ มี ค วามสมบูร ณ์ม ากขึ น้ นอกจากนี ้
Garison (1954 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2546) ได้อธิบายลักษณะของบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่า บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นนั้ จะต้อง 1) มีความสนใจปั ญหา ยอมรับความ
เปลี่ ย นแปลงไม่ถ อยหนี ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ กล้า ที่ จ ะเผชิ ญ กับ ปั ญ หา มี ค วามกระตื อ รื อ ร้น ที่ จ ะ
แก้ปัญหา ตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2) มีความสนใจและทันต่อ
เหตุการณ์รอบด้าน เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู จ้ ากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทัง้
ยอมรับข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ และนาข้อมูลเหล่านัน้ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุ งพัฒนา
ตนเอง 3) คิดหาแนวทางสาหรับการแก้ปัญหาไว้หลาย ๆ ทางเสมอ เพื่อจะช่วยให้มีความคล่องตัว
และประสบผลสาเร็จมากขึน้ ซึ่งการเตรียมแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ย่อมสะดวกในการ
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เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และยังเป็ นการเพิ่มกาลังใจในการแก้ปัญหาให้กบั ตนเองด้วย
อีกทางหนึ่ง 4) มีสขุ ภาพสมบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ การเป็ นบุคคลที่ สขุ ภาพกายและ
สุขภาพจิตดี และ 5) ยอมรับและเชื่อว่าสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ดังนัน้
การจั ด สถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มให้มี ค วามเหมาะสม จะช่ ว ยขจั ด สิ่ ง รบกวนและอุ ป สรรค
ต่าง ๆ และทาให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจยั ครัง้ นีท้ าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา ซึ่งเป็ นวัย
ที่มีพฒ
ั นาการอยู่ในช่วงวัยรุ ่นตอนปลาย เป็ นวัยที่มีความคิดเป็ นอิสระ มีความสนใจเฉพาะเรื่อง
และมี พลัง ในทางสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาและการเข้าร่วมกลุ่ม ต่าง ๆ ในสังคม (Torrance,
1962) ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงบวกและเป็ นต้นทุนทางบวก
ที่สาคัญต่อการเผชิญปั ญหาของผูเ้ รียน (Reynolds et al., 2008) ในการจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
เผชิญปัญหาหรือความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ ดังนัน้ ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ในการวิจัยครัง้ นีจ้ ึงหมายถึง ความสามารถทางสมองของนักศึกษาที่ใช้ในกระบวนการคิดเพื่ อ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึน้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลและการ
แสดงออกทางการคิดเพื่อการแก้ปัญหาในหลายแง่มุม นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดที่แตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายรู ปแบบ อันนาไปสู่
การค้นพบค าตอบหรือรู ปแบบความคิดใหม่ ๆ ที่ ทาให้นัก ศึกษาสามารถแก้ปัญหาและเผชิ ญ
อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับสถานการณ์
การวัดความคิดสร้างสรรค์
การวัด ความคิด สร้า งสรรค์เ ป็ น การวัด ที่ แ ตกต่า งไปจากการวัด ด้า นสติปั ญ ญา
โดยทั่วไป Cropley (2000 อ้างถึงใน อรสา จูภทั รธนากุล , 2551) กล่าวว่า มโนทัศน์การสร้างสรรค์
มีลักษณะเป็ น หลายมิ ติ (Multidimention Concept) และผลของการสร้างสรรค์นั้นมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ท่ีซบั ซ้อนระหว่างตัวแปรหลาย ๆ ด้านของบุคคล ได้แก่ กระบวนการทางปั ญญาเฉพาะ
ด้าน (Specific Cognitive Process) เช่น การคิดหลากหลายทิศทาง การสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยง และคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น แรงจูงใจ เจตคติ ความเชื่อ และบุคลิกภาพ งานวิจยั ที่
ผ่านมามีผูพ้ ฒ
ั นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการสร้างสรรค์ตา่ ง ๆ เพื่อใช้ศึกษากับ
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ น ผู้ป่ วยและบุค คลทั่ว ไป เช่น แบบวัด ที่ เ น้น การวัด ความคิด แบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) ที่เน้นความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มมุ และคิดได้กว้างไกล ได้แก่ แบบ
วัดโครงสร้างทางปั ญญาของกิลฟอร์ด (structure of intellect model of Intelligence) (Guilford,
1967) โดยกิลฟอร์ดได้เสนอว่า ความคิดสร้างสรรค์นนั้ สามารถวัดได้จาก 4 ด้านที่สาคัญ ได้แก่
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1) ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็ นความสามารถในการสร้างความคิด ที่แปลกใหม่และแตกต่าง
จากความคิดเดิม โดยความคิดริเริ่มนัน้ สามารถอธิบายได้ตามลักษณะทางกระบวนการคิด ที่แปลก
ใหม่ ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะของบุค คลที่ เ ชื่ อ มั่น ในตนเอง กล้า คิด และยิ น ดี ท่ี จ ะเผชิ ญ และเสี่ ย งกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และลักษณะทางผลิตผลที่ แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้ง ต่อ
ตนเองและเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม 2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็ นความสามารถ
ของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคาตอบในปริมาณที่ มากและ
หลากหลายภายในเวลาจากัด แบ่งเป็ นความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา การเชื่อมโยงสัมพันธ์
การแสดงออก และความคล่องในการคิด 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็ นความสามารถของ
บุคคลในการคิดหาคาตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็ นความคิดยืดหยุ่น ที่
เกิดขึน้ ทันที และความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง เพื่อนาแนวทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์
หลากหลาย และ 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นความคิดที่ตอ้ งทาด้วยความ
ระมัด ระวัง และมี ร ายละเอี ย ดที่ ส ามารถท าให้ค วามคิด สร้างสรรค์นั้นสมบูรณ์ขึน้ ได้ และเป็ น
ความคิดที่มีคณ
ุ ลักษณะในการสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้สาเร็จ
นอกจากนีย้ ัง มี แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ (Torrance Test of
Creative Thinking: TTCT) (Torrance, 1966) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่นิยมและมีการนามาปรับใช้เพื่อวัด
ความคิ ด สร้า งสรรค์ ใ ห้เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของไทย มี ลั ก ษณะของแบบวัด ประกอบด้ว ย
แบบทดสอบที่เป็ นแบบภาษา (Verbal) แบ่งออกเป็ น 7 กิจกรรม และที่เป็ นแบบรูปภาพ (Figural)
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม สาหรับการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบของทอร์แรนซ์จะให้คะแนนเป็ น 4
คุณลักษณะ คือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ซึ่งหมายถึง จานวนคาตอบที่ได้ทงั้ หมด ความคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง จานวนกลุ่มของคาตอบที่แตกต่างกัน ความคิดริเริ่ ม (Originality)
หมายถึง จานวนคาตอบที่ไม่ซา้ กันกับคาตอบของผูอ้ ่ืน และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
หมายถึง จานวนคาตอบที่แสดงถึงส่วนประกอบที่เป็ นรายละเอียด
สาหรับการพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ จักรพันธ์ จตุพรพันธ์ (2554) ได้
ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการปรับปรุ งแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของ จุฑามาศ นาคนิยม (2552) ซึ่ง ได้พัฒ นาแบบวัดตามแนวคิดของกิ ลฟอร์ด
(Guilford. 1967) ที่มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีขอ้ คาถามจานวน
ทั้ง สิน้ 13 ข้อ ที่ วัดคุณ ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ 2 องค์ประกอบคือ ความคิดริเริ่ม /รวดเร็ว
จานวน 6 ข้อ และความคิดปรับแต่ง/ละเอียดลออ จานวน 7 ข้อ โดยมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบวัด
ในแต่ละองค์ประกอบเท่ากับ .83 และ .72 ตามลาดับ ต่อมา Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013)
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ได้พฒ
ั นาแบบวัด Creative Coping Scale (CCS) ซึ่งเป็ นแบบรายงานตนเองเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อประเมินการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นแนวทางในการเผชิญปั ญหา ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์เป็ นตัวแปรที่ มีความซับซ้อน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างข้อ คาถามให้สามารถ
ครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ทงั้ ในด้านอารมณ์ (Emotion) สติปัญญา (Cognition)
และการรับรู ้ (Perception) รวมถึงด้านมุมมอง (Perspective) การแสดงความรู ส้ ึกนึกคิดของ
ตนเอง (Self-Expression) การแก้ ปั ญหา (Problem Solving) การเบี่ ย งเบนความสนใจ
(Distraction) และการผ่อนคลาย (Relaxation) ซึ่งแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ฉบับเต็มมีจานวน
31 ข้อ ใช้วดั คุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลใน 2 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
เกิ ด จากการเลี ย้ งดู (Nurtured Creativity) และการเผชิ ญ ปั ญ หาด้ว ยความคิ ด สร้า งสรรค์
(Creative Coping) โดยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จากไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ 1 คะแนน จนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 7 คะแนน โดยผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่า เป็ นผู้
ที่ มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ สูง ซึ่งเมื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาที่มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี จานวน 610 คน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component
Analysis) และตัดข้อคาถามที่ใช้จริงเหลือเพียง 19 ข้อ พบว่า แบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .95 ซึ่งถือว่าเป็ นแบบวัดที่มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้
จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลสามารถวัดได้หลายมิติ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้น
ศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปที่ เกี่ ยวข้องกับความสามารถและกระบวนการคิดของบุคคล
อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยความคิด
สร้างสรรค์ในการเผชิญปั ญหาเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ศกึ ษาความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่การ
นาความคิดสร้างสรรค์อนั เป็ นต้นทุนทางจิตใจที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้เป็ นแนวทางในการหาวิธี
จัดการกับปั ญหาที่เข้ามาในชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกี่ ยวข้องกับการเผชิญปั ญหาจึงน่าจะมี
ความเหมาะสมในการนามาศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ การเผชิญปั ญหา ความหมาย
ในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้
พัฒ นาแบบวัด ความคิ ด สร้า งสรรค์ ที่ ส ร้า งข้อ ค าถามขึ น้ จากการปรับ ปรุ ง แบบวัด ความคิ ด
สร้างสรรค์ของ จักรพันธ์ จตุพรพันธ์ (2554) และแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์
(Creative Coping Scale: CCS) ตามทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry,
Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) มาปรับใช้ในการวัดองค์ประกอบเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา ซึ่งแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก
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ไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่ามีระดับความคิดสร้างสรรค์สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
Corry, Lewis, และคนอื่น ๆ (2014) กล่าวว่า บุคคลจะจัดการความเครียดได้มาก
น้อยเพียงใดนัน้ มักขึน้ อยู่กับพลังความสามารถและแนวทางในการเผชิญปั ญหาของแต่ละบุคคล
ประกอบกับ บุคคลจะต้อ งมี การพัฒ นาอารมณ์เ ชิ ง บวกในตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์สุขใจที่
กระตุ้น ให้อ ยากเล่ น อารมณ์ส นใจที่ ก ระตุ้น ให้อ ยากค้น หา อารมณ์รัก ที่ ก ระตุ้น ให้อ ยากมี
ความสัม พัน ธ์ใ กล้ชิ ด หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากอารมณ์ใ นทางบวก อัน เป็ น การขยาย
ประสบการณ์ ข องบุ ค คล และกระตุ้น ให้เ กิ ด การค้น พบรู ป แบบพฤติ ก รรม ความคิ ด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นในทางที่สร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้าน
จิตใจ มี ความคิดในเชิ งสร้างสรรค์ และมี สุขภาวะความเป็ นอยู่ท่ี ดีตลอดช่วงชี วิต ซึ่ง ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มมุ ทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่
แตกต่างไปจากเดิม การเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู แ้ ละเข้าใจจนเกิด
เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการที่ นาไปสู่การคิดค้นสิ่งแปลกใหม่หรือเพื่อ
การแก้ปัญหา โดยอาศัยประสบการณ์และความรูท้ ่ีส่ งั สมมา นอกจากนี ้ ความคิดสร้างสรรค์ยงั มี
ความสัมพันธ์กบั การปรับตัวด้วย ดังที่ Mouly (1968) กล่าวว่า การปรับตัวที่ดีของบุคคลนอกจาก
จะประกอบด้ว ยความสามารถด้า นการรับ รู ้แ ละสติ ปั ญ ญา ความสามารถด้า นสัง คม และ
ความสามารถด้านการบรรลุศกั ยภาพของตนเองแล้ว ยังรวมถึงความสามารถด้านอารมณ์ของ
บุคคลที่ใช้ในการปรับตัวด้วยไม่ว่าจะเป็ นการมีความสุข การชื่นชมกับชีวิต การมีอารมณ์แจ่มใส
เบิกบาน และการมีความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับ
การเผชิญปั ญหาและการจัดการอารมณ์ความรูส้ ึกของบุคคล โดยในงานวิจยั ของ Madden และ
Bloom (2004) ได้เน้นยา้ ถึงความสาคัญของการพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการส่งเสริมภาวะสุขภาพ การแสดงออก และความสัมพันธ์ของบุคคล โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาร่างกาย การแสดงออกทางอารมณ์ ความคิด สติปัญญา และความสามารถในการทาหน้าที่
ทางสังคม รวมถึง การสร้างความตระหนัก รู ใ้ นตนเอง และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ โดยบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้าย จะมีการรับรู ท้ ่ีเป็ น
ทางบวกมากขึน้ จนสามารถแก้ปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านัน้ ไปได้ (Falat, 2000) นอกจากนี ้
ในการศึกษาของ Spandler และคนอื่น ๆ (2007) ยังพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กบั
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ภาวะสุขภาพจิตของบุคคลอย่างมีนยั สาคัญ ในการช่วยเพิ่มการรับรู ข้ องบุคคลในด้านแรงจูงใจ
เป้า หมาย ความหมายในชี วิ ต การเห็ น คุณ ค่า ในตนเอง การนับ ถื อ ตนเอง ความหวัง และ
เอกลักษณ์แห่งตนให้เ ป็ นไปในทางบวก และความคิดสร้างสรรค์ยัง มี ประโยชน์ในการช่วยลด
พฤติกรรมการทาร้ายตนเองได้อีกด้วย เช่นเดียวกับในงานวิจยั ของ Corry, Tracey, และ Lewis
(2015) ที่ได้ทาการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ในการเผชิญปั ญหา ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
หลักที่ เ ป็ นศิล ปิ น สมาชิ กกลุ่ม นักบวช และผู้รับบริการทางด้านสุขภาพจิ ต ชาวไอร์แลนด์และ
ไอร์แลนด์เหนือ จานวน 10 คน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้พวก
เขาเปลี่ยนแปลงอารมณ์จากเชิงลบให้เป็ นเชิงบวกได้ และยังช่วยพัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหา
เพื่อรับมือกับเหตุการณ์และภาวะความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ โดยความคิดสร้างสรรค์
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ถูกนามาใช้ในกระบวนการเผชิญปั ญหา และความคิดสร้างสรรค์ยงั ส่งเสริมให้
เกิ ดการเห็นคุณ ค่าในตนเอง รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ยังทาให้รูส้ ึกว่าชีวิตของพวกเขานั้นมี
คุณค่าและมีความหมาย
นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั บางส่วนของ Ogoemeka และ Helen (2011) ที่ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ การแก้ปัญหาและการปรับตัวของวัยรุ ่นในประเทศ
ไนจีเรียที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 300 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นปั จจัยสาคัญในการทานายการแก้ปัญหาทางสังคม (Social Problem
Solving) ของวัยรุ ่น นอกจากนีค้ วามคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านการรู ค้ ิด (Cognitive
Ability) ยังสามารถร่วมกันทานายการปรับตัวของวัยรุ ่นได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กบั การปรับตัวของวัยรุน่ ชาวชิลี
ของ Sagone และ Caroli (2013) ที่ได้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า บุคลิกภาพในมิติสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวทางสัมพันธภาพอย่างมีนัยสาคัญ โดยความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
ความอยากรู อ้ ยากเห็น (Curiosity) และด้านความเต็มใจและพร้อมที่จะเสี่ยง (Willingness to
Risk-Taking) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวด้านส่วนตัวและความรู ส้ ึกร่วม (Passivity)
และความคิดสร้างสรรค์ในด้านความเต็มใจและพร้อมที่จะเสี่ยง ยังมีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
ปรับตัวในด้านความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ทางสังคม (Social Stress) อีกด้วย

58

1896483104

จะเห็นได้ว่า งานวิจยั ที่ผ่านมาได้ชีใ้ ห้เห็นบทบาทที่สาคัญของความคิดสร้างสรรค์ซ่งึ เป็ น
คุณลักษณะทางบวกที่มีในแต่ละบุคคล ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิง
บวกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคลหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นความหมายในชีวิต ความหวัง
และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึ งวิธีการเผชิญปั ญหาของผูเ้ รียน อันจะนาไปสู่การปรับตัวที่ดี
ในการเรียนและการดาเนินชีวิต จึงทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์ว่า ความคิด
สร้างสรรค์มี อิ ทธิ พ ลต่อการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์ การเผชิ ญปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปัญ หา
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียน
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จิตวิญญาณ
จิ ต วิ ญ ญาณ หรื อ Spirituality มี ร ากศัพ ท์เ ดิ ม มาจากภาษาละติ น ที่ ว่ า Spititus ซึ่ ง
หมายถึง ลมหายใจ (Breath) การมีชีวิต (Life) วิญญาณ (Soul) และจิตใจ (Mind) ซึ่งเป็ น
ความหมายที่แท้จริงของชีวิตและเป็ นส่วนสาคัญ ที่สดุ ของการมีชีวิตอยู่ของบุคคล (MacDonald,
1972; Runes, 1975) การศึกษาเกี่ ยวกับจิตวิญญาณ (Spirituality) ที่ผ่านมามีการนิยามจิต
วิญญาณกันหลากหลายชื่อ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่งที่มีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน เช่น จิต
วิญญาณ จิตตปั ญญา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความต้องการด้านจิตวิญญาณ หรือความผาสุก
ทางจิ ตวิญ ญาณ นอกจากนี ้คาว่าจิ ตวิญญาณยัง มีความแตกต่างกันไปตามวัฒ นธรรม ภาษา
ประวัติศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางศาสนา ที่เห็นได้ชดั เจนว่าศาสนาจะเน้น
ไปที่พิธีกรรมและคาสอนทางศาสนา ส่วนจิตวิญญาณนัน้ จะเน้นไปที่ความคิด ความรู ้ สึก และ
แรงจูงใจภายในตัวบุคคล ซึ่งจิตวิญญาณจะทาให้บคุ คลตระหนักรูถ้ ึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สิ่ง
ศักดิส์ ิทธิ์ อันเป็ นจุดร่วมพืน้ ฐานที่สาคัญของการดาเนินชีวิต (Marques, Dhiman, & King, 2007)
Hill และ Smith (1985) ได้กล่าวว่า จิ ตวิญญาณเป็ นองค์ประกอบของภาวะสุขภาพที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การมีชีวิตอยู่ โดยธรรมชาติแล้วชีวิตมนุษย์ประกอบขึน้ ด้วยส่วนที่มองเห็นด้วยตา
และสัมผัสได้ ได้แก่ ส่วนประกอบที่เป็ นร่างกาย และส่วนประกอบที่มองไม่เห็น ได้แก่ จิตวิญญาณ
ซึ่งส่วนนีเ้ ปรียบเสมือนลมหายใจแห่งชีวิต โดยจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการมีชีวิต
อยู่ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา เป้าหมายของชีวิต ความรัก สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ท่ีบคุ คลเคารพและนับถือ สิ่งที่
เหลื อ เชื่ อ เกี่ ย วกับ ตนเอง ประสบการณ์สูง สุด ของชี วิ ต ความรู ้สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในใจตนเองโดย
สัญชาตญาณ การปฏิบตั ิเกี่ ยวกับพิธีกรรม การให้พลังแก่ชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างมีคณ
ุ ค่า
และมีความหมาย การสร้างสรรค์ การมีความสุขกับชีวิต การตระหนักในความรับผิดชอบ ซึ่งจิต
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วิญญาณอาจจะไม่ใช่เรื่องของศาสนาโดยตรง แต่การปฏิบตั ิทางศาสนาจะช่วยทาให้บคุ คลมีภาวะ
ทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
การศึกษาเกี่ ยวกับจิ ตวิญญาณที่ ผ่านมาส่วนใหญ่ มีความเกี่ ยวข้องกับความเชื่อทาง
ศาสนา แต่ปัจจุบนั จิตวิญญาณได้มีการนาไปใช้ศึกษาในบริบทต่าง ๆ ที่กว้างมากขึน้ โดย Ross
(1995) กล่าวว่า จิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความต้องการ
มีชีวิตที่มีคณ
ุ ค่ามีความหมาย มีจุดมุ่งหมาย และมีส่ิงที่เติมเต็มชีวิต (Meaning Purpose and
Fulfillment in Life) 2) ความหวังหรือการมีชีวิตอยู่ (Hope/ Will to Live) และ 3) ความเชื่อและ
ความศรัทธา (Belief and Faith) นอกจากนี ้ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) ได้กล่าวว่า จิต
วิญญาณมีความซับซ้อนและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของจิตวิญญาณ อันได้แก่ ความเชื่อที่สมั พันธ์
กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ (Transcendence) ความผูกพันเป็ นเจ้าของ (Belonging) ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน(Connectedness) หรือความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
บุคคลอื่ น หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี อยู่เหนือตน (Higher Being) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของชีวิต
(Purpose) ตลอดจนการตระหนักรู ใ้ นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของจิ ต
วิญญาณทัง้ ที่มาจากการเลีย้ งดู (Nurtured Spirituality) และจิตวิญญาณในการเผชิญปั ญหา
(Spiritual Coping)
จิ ต วิ ญ ญาณตามแนวคิ ด ทางทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง (Corry,
Mallett, et al., 2013; Corry, Tracey, & Lewis, 2015) สะท้อนให้เห็นว่า จิตวิญญาณเป็ นความ
เชื่อที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น หรือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ท่ีบคุ คลนับถือ รวมทัง้ สิ่งต่าง ๆ
ที่ อ ยู่ร อบตัว โดยเน้นถึ ง การให้คุณค่าของบุค คลในทางบวกอันเป็ น ความสุข ภายใน และการ
แสวงหาเป้าหมายหรือจุดมุ่ง หมายในชีวิต ตลอดจนการตระหนักรู ใ้ นตนเอง อันสะท้อนถึง จิ ต
วิญ ญาณที่ เ ป็ น รากฐานความเชื่ อ ทางจิ ต วิ ญ ญาณอันเป็ น ต้นทุน ทางจิ ต ใจที่ จ ะช่ว ยให้บุค คล
สามารถเผชิญกับความเครียดและปั ญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ ด้วยการตระหนักรู ้ เข้าใจคุณค่าและ
จุดมุ่งหมายของชีวิต รวมถึงการมีเจตคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ ยนแปลงไปในชีวิต โดย
พิ จ ารณาว่ า ชี วิ ต มี ค วามหมายและจะสามารถก้า วผ่ า นสถานการณ์เ ลวร้า ยต่า ง ๆ ที่ ย ากจะ
แก้ปัญหาไปได้ เพื่อให้บุคคลกลับมามีความหวัง เห็นคุณค่าในตนเอง และค้นพบความหมายใน
ชีวิตของตนเองอีกครัง้
จิตวิญญาณตามแนวคิดของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) (Fisher,
1998; Stoll, 1989) อธิบายว่า บุคคลดารงอยู่ดว้ ยการเชื่อมโยงระหว่างตนเอง ผูอ้ ่ืน สิ่งแวดล้อม
และสิ่ ง ที่ศรัทธานับถื อในมิติทางจิ ตวิญญาณ ด้วยความรัก ความไว้วางใจ และการให้อภัย ที่
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สะท้อนถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของการดารงอยู่ท่ีดีทางจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างกลมกลืน
เพื่อคงไว้ซ่ึงสภาวะที่ดีทางจิตวิญญาณใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านตนเอง เป็ นความสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างตนเองเกี่ ยวกับการตระหนักรู ใ้ นความหมาย จุดมุ่งหมาย และคุณค่าในชีวิต เพื่อค้นหา
ตัวตนและคุณค่าในตนเอง 2) ด้านบุคคลอื่น เป็ นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
บุคคลอื่นเกี่ ยวกับศีลธรรมและวัฒนธรรม ที่แสดงออกด้วยความรัก ความไว้วางใจ การให้อภัย
และความศรัทธา 3) ด้านสิ่ ง แวดล้อม เป็ นการรับรู แ้ ละตระหนักในความเป็ นหนึ่ง เดียวของ
สิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านความศรัทธาต่อสิ่งที่ตนนับถือ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบางสิ่ง
บางอย่างหรือบางคนที่ มีอานาจเหนื อตน ได้แ ก่ พระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่ง ที่ เ หนื อธรรมชาติ
รวมถึงความเลื่อมใสศรัทธาและความเคารพบูชาในสิ่งลึกลับหรือสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ ซึ่งเป็ นความ
ศรัทธาต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้ ที่เป็ นการให้
คุณค่าในสิ่งที่ตนเองศรัทธา เพื่อกระตุน้ ให้บคุ คลมีเป้าหมายในชีวิตและมีแรงจูงใจในการกระทาสิ่ง
ต่าง ๆ ดัง นั้นสุขภาวะทางจิ ตวิ ญ ญาณจึง เป็ นขอบเขตในการด าเนินชี วิต ของบุคคลที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ในมิติทางจิตวิญญาณระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น สภาพแวดล้อม และความ
ศรัทธา เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีความหมายและมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต
สาหรับจิตวิญญาณตามแนวคิดของความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being)
ในผูท้ ่ีเจ็บป่ วย (O’ Brien, 2008) มีความเกี่ยวข้องกับความศรัทธาในศาสนา และความเข้าใจใน
ศักยภาพของตน การมองตนเองด้วยความไว้วางใจ ซึ่ง เป็ น การรับรู ท้ ่ี อยู่ภ ายในตัว ของบุคคล
รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์และการยอมรับผูอ้ ่ืน โดยผูป้ ่ วยหรือผูท้ ่ีมีปัญหาเข้ามาคุกคามต่อชีวิตจะมี
ความต้องการในการค้นหาความหมายของความเจ็บป่ วย และเป้าหมายของชีวิต การมีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง และการให้ความหวังในการมีชีวิต เพื่อให้ตนเองมีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่เหลืออยู่ดี
ขึน้ พร้อมที่จะต่อสูก้ บั สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับตนเอง หากบุคคลมีความพร่องของจิตวิญญาณ อาจ
ส่งผลให้บคุ คลนัน้ เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลในการมีชีวิตอยู่ การอยู่อย่างไร้ความหมาย รวมถึง
การไม่ยอมรับกับความเจ็บป่ วยหรือปั ญหาที่เข้ามาในชีวิต การรับรู ้ดา้ นจิตวิญญาณของบุคคลจึง
เป็ นสิ่งสาคัญในการระบุปัญหาและเป็ นแหล่งข้อมูลในการสนับสนุนประคับประคองจิตวิญญาณ
ของผูท้ ่ีเจ็บป่ วย ซึ่งองค์ประกอบสาคัญที่ จะนาไปสู่การค้นพบความหมายของจิตวิญญาณและ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ได้แก่ 1) ความเชื่อส่วนบุคคล เป็ นความเชื่อตามหลักศาสนา ความ
ศรัทธาในความเชื่อของตนเองและยึดมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อ 2) ความอิ่มเอิบใจทางจิตวิญญาณ เป็ น
ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนนับถือ และความรู ส้ ึกได้รบั การคุม้ ครองจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ โดย
บุคคลจะรู ส้ ึกปลอดภัย เชื่ อมั่น และไม่เกรงกลัวต่อสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ น้ ในอนาคต เนื่องจากมี ความ
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ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ ยม 3) การปฏิบตั ิตามหลักศาสนา เป็ นการสนับสนุนให้บคุ คลปฏิบตั ิตามความ
เชื่อ และการปฏิบตั ิตามหลักคาสอนของศาสนา ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่บคุ คลกระทาตามหลักความเชื่อ
ในศาสนาที่ตนเองยึดถือ และการมีศาสนาเป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การสวดมนต์ รวมถึงการมี
แบบอย่าง กฎเกณฑ์ ประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความสงบสุขในการอยู่รว่ มกัน 4)
ความรุ น แรงของความเจ็ บ ป่ วย เป็ น ระดับ ความรุ นแรงของการสูญเสี ยหน้าที่ การทางานของ
ร่างกาย เป็ นปั จจัยที่ผปู้ ่ วยเรื อ้ รังและมีภาวะคุกคามต่อชีวิตได้รบั ความทุกข์จากการเจ็บป่ วยและ
ผลข้างเคียงของการรักษา ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน 5) ภาวะวิกฤตของชีวิต เป็ น
ภาวะวิกฤตทางด้านอารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตที่ทกุ คน
ต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ เผชิ ญ เหล่านี จ้ ะทาให้บุคคลดิน้ รน
เพื่อให้พน้ สภาพปั ญหาที่ประสบอยู่ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึน้ จะช่วยให้บคุ คลสร้างกลไกใหม่ในการเผชิญกับ
ปั ญหาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยจิ ต
วิญ ญาณจะเป็ นแหล่งประโยชน์ท่ี ส าคัญในการทาให้บุคคลสามารถเผชิญกับภาวะของชีวิตที่
เกิดขึน้ ได้ และ 6) การสนับสนุนทางสังคม เป็ นการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน หรือผูด้ แู ล โดย
สามารถร่วมกันค้นหาความหมายของจิตวิญญาณจากประสบการณ์ ช่วยให้ บุคคลมีกาลังใจใน
การดาเนินชีวิตต่อไป (ปัณณธร รัตนิล, 2554) นอกจากนีส้ ขุ ภาวะหรือความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ยังมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การเลีย้ งดูของครอบครัว การดาเนินชีวิต ความเชื่อ
การนับถือศาสนา และการได้รบั การตอบสนองทางจิตวิญญาณ (ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตร
ดอกไม้ไพร, และ อุษา ตันทพงษ์, 2558) และจิตวิญญาณยังส่งผลให้เกิดความสมดุลและความสุข
ในชีวิต เนื่องจากได้รบั ความรัก การคุม้ ครองจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ หรือสิ่งที่เหนือจากธรรมชาติ จะทาให้
บุคคลมีความหวังในการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความพึงพอใจในชีวิต และทาให้มี
แนวทางที่ถกู ต้องในการดาเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย (Spurr, Burry, & Walker, 2013)
ดังนัน้ ความหมายของจิตวิญญาณไม่ว่าจะมาจากรากฐานความคิดด้านใดจึงล้วนแต่
เป็ น เรื่ อ งของธรรมชาติ แ ละเป็ น ประสบการณ์ข องแต่ล ะบุค คลในการแสดงพลัง ทางบวกที่
สร้างสรรค์และพัฒนาทัง้ ที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรม โดยทางนามธรรมจะเป็ นความตระหนักรู ้
คุณค่าของจิตสานึก ความสุข และความอิ่มเอม ส่วนทางรูปธรรมก็คือพฤติกรรมที่เกิดจากแรงผลัก
หรือแรงจูง ใจภายในตนเองที่ แสดงออกอย่างต่อเนื่ อ งในวิ ถีชี วิต เป็ น ความสงบ สุขสบาย อัน
เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ทุกย่างก้าวของชีวิต (ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม, 2554) สาหรับในบริบทสังคมและ
วัฒ นธรรมไทย จิ ตวิญ ญาณเป็ นสิ่ ง ยึดเหนี่ ยวในชี วิต อาจหมายถึง สิ่ ง เหนื อธรรมชาติ ศาสนา
สมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ซึ่งสิ่งเหล่านีก้ ่อให้เกิดความหวัง การให้ความสาคัญกับชีวิต
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การมีกาลังใจในการมีชีวิต การมี เป้าหมายในการดาเนินชีวิต รวมถึง ความสุข ที่แท้จ ริง ในชีวิต
(ทัศนีย ์ ทองประทีป, 2545; วัลภา คุณทรงเกียรติ, 2551)
จากสภาพสังคมในปัจจุบนั ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีการ
แข่งขันสูง ทาให้นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นค่านิยม เจตคติ และความเชื่อ
ของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะสังคมในเมืองหลวง ทาให้บุคคลเกิดความเครียด ซึ่ง เป็ นภาวะที่
บุคคลถูกกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ ส่งผลให้ทงั้ ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิ ญญาณของบุคคลเสียสมดุล ซึ่งหากมีส่วนหนึ่ง ส่วนใดเสี ยสมดุลไปย่อมส่งผล
กระทบต่อส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วย ทาให้บคุ คลต้องพยายามปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของชีวิตเอาไว้
(พรรณวิภา บรรณเกียรติ, 2548) จิตวิญญาณจึงมีความเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของบุคคลเมื่อ
ต้องเผชิญกับปั ญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิ ดภาวะความเครียดที่เข้ามาในชีวิต อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเนื่องจากจิตวิญญาณเป็ นพืน้ ฐานสาคัญที่ซึมซับอยู่ในทุกส่วนของชีวิต และมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ เจตคติ ความเชื่ อ และสุ ข ภาพของบุ ค คล ในทางการศึ ก ษา นั้น จิ ต วิ ญ ญาณมี
ความสาคัญในฐานะการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนจะใช้จิตวิญญาณในการแสวงหาความรูอ้ นั ก่อให้เกิดความ
งอกงามทางปั ญ ญาพร้อมด้วยความสุขจากการเรียนรู น้ ั้น รวมถึงเป็ นทางออกของปั ญหาและ
หนทางหลุด พ้น จากความทุกข์ท่ี ต ้องเผชิ ญ ในการศึกษาเรีย นรู ้ ซึ่ง บุคคลที่ มี พัฒ นาการในจิ ต
วิญญาณดีจะเป็ นผูท้ ่ีมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และสามารถควบคุมจิต ใจของตนให้มีสมาธิ สามารถใช้
ปัญญาในการแสวงหาความรูแ้ ละแก้ปัญหาด้วยเหตุผล ดาเนินชีวิตอย่างรอบคอบ ได้พบความสุข
ที่แท้จริง และประสบความสาเร็จในชีวิต
นอกจากนี ้ ในบริบทสังคมไทยมีรากฐานของความเชื่อตามคาสอนของศาสนา ที่เน้นการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์จากภายในหรือจิตใจให้ดารงอยู่ในคุณงามความดี การศึกษาเกี่ยวกับจิต
วิญญาณจึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตที่มีอิทธิพลมาจากศาสนา ความเชื่อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี บุคคลนัน้ นับถื อ รวมถึงบุคคลรอบข้าง เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และครู
อาจารย์ อันเป็ นการรับรู แ้ ละการยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าเป็ นความจริง และเป็ นการปฏิบตั ิหรือ
การกระทาตามหลักคาสอนของศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านีก้ ่อให้เกิดความหวัง การให้ความสาคัญกับ
ชีวิต กาลังใจในการมีชีวิต การมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต และเมื่อบุคคลเกิดความวิตกกังวล
หรือมีปัญหา จาเป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ เพื่อช่วยให้กา้ วผ่าน
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันนามาซึ่งความสุขในชีวิตที่แท้จริง โดยในการวิจั ยครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เลือก
ทาการศึกษาจิตวิญญาณภายใต้บริบทของไทยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
การรับรู เ้ กี่ยวกับจิตวิญญาณของนักศึกษาในการใช้เป็ นทางออกของปั ญหาและหนทางหลุดพ้น
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จากความทุก ข์ เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและอุป สรรคต่า ง ๆ ที่ เ ข้า มาในชี วิ ต การเ รี ย นรู ้ใ น
มหาวิทยาลัย ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จิตวิญ ญาณจึงหมายถึง ความคิดเกี่ยวกับสิ่งยึดเหนี่ยวใน
ชีวิตที่มีอิทธิ พลมาจากความศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงคาสอนและหลักปฏิบตั ิท่ี
นักศึกษาเคารพนับถื อ รวมถึง การตระหนักถึง จุดมุ่ง หมายในชี วิต ของนักศึกษา เมื่ อนักศึกษา
ประสบปั ญ หาหรือเกิ ดความวิตกกัง วล จ าเป็ นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการด้านจิ ต
วิญญาณ เพื่อช่วยให้กา้ วผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันนามาซึ่งความสุขในชีวิตที่แท้จริง
การวัดจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณเป็ นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลและเป็ นคุณลักษณะที่อยู่ภายในที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นตัวตนอันแท้จริงของบุคคลนัน้ นอกจากนี ้จิตวิญญาณยังเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศาสนา
ปรัชญา คุณความดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ี บุคคลศรัทธานับถื อ งานวิจัยที่ ผ่านมามีการประเมินจิ ต
วิญญาณใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินในเชิงปริมาณที่นกั วิจยั พัฒนาแบบวัดจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบและหาค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ และการประเมินจิตวิญญาณในเชิงคุณภาพโดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ผวู้ ิจยั จะต้องเข้าไปเรียนรู แ้ ละมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อวัดและประเมิน สาหรับในต่างประเทศมีการพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณขึน้ มาหลายแบบวัด
เช่น แบบวัด The Spiritual Scale (SS) ของ Jagers และ Smith (1996) และแบบวัด The
Spiritual Assessment Inventory (SAI) ของ Hall และ Edwards (2002) สาหรับ O’ Brien
(2008) ได้เ สนอว่า ในการประเมิ นทางด้านจิ ตวิญญาณควรพิจ ารณาในมิ ติของความศรัทธา
ความสาคัญ สังคม และบุคลิกลักษณะ นอกจากนีก้ ารประเมินความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ
ควรเน้นถึงระบบความเชื่อด้านจิตวิญญาณ จิตวิญญาณส่วนบุคคล การพัฒนาหรือการเข้าถึงใน
เรื่องของจิตวิญญาณในชุมชน การปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา ข้อจากัดในการดูแลตนเอง และการ
วางแผนเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต นอกจากนีก้ ารวัดจิตวิญญาณยังมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการกับอารมณ์และภาวะความเครียดที่เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ (Keating, 2008) ซึ่งการรับรูท้ างจิตวิญญาณด้วยการเชื่อมโยงตนเองกับ
สิ่ง ต่าง ๆ จะช่วยให้บุคคลมี มุม มองต่อสถานการณ์ท่ี แตกต่างออกไปเพื่ อให้สามารถก้าวข้า ม
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายไปได้
Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยจิต
วิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) ซึ่งเป็ นแบบรายงานตนเองเกี่ยวกับจิตวิญญาณ เพื่อวัด
คุณลักษณะของบุคคลในการใช้จิตวิญญาณในการเผชิญปั ญหาและผ่านพ้นอุปสรรคที่เข้ามาใน
ชีวิต ซึ่งจิตวิญญาณเป็ นตัวแปรที่มีความซับซ้อน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งในการที่จ ะสร้างข้อคาถามให้
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สามารถครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ ของจิตวิญญาณ อันได้แก่ ความเชื่อที่สมั พันธ์กบั สิ่งที่เหนือธรรมชาติ
(Transcendence)
ความผู ก พั น เป็ นเจ้า ของ (Belonging) ความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น
(Connectedness) หรือความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง บุคคลอื่น
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) เป้าหมายหรือจุดมุ่ง หมายในชีวิต (Purpose)
ตลอดจนการตระหนักรู ใ้ นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งแบบวัดจิตวิญญาณฉบับเต็มมีจานวน 45
ข้อ ใช้วดั คุณลักษณะด้านจิตวิญญาณของบุคคลใน 2 ด้าน คือ จิตวิญญาณที่เกิดจากการเลีย้ งดู
(Nurtured Spirituality) และการเผชิญปั ญหาด้วยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping) โดยมีลกั ษณะ
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน จนถึงเห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ 7 คะแนน โดยผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่า เป็ นผูท้ ่ีมีจิตวิญญาณสูง เมื่อนาไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จานวน 610 คน และทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) ที่ตดั ข้อคาถามที่ใช้จริงเหลือจานวน 30 ข้อ
พบว่า แบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ เท่ากับ .99 ซึ่งถือว่าเป็ นแบบวัดที่มี
คุณภาพและเชื่อถือได้
สาหรับการวัดจิตวิญญาณในบริบทของไทยพบว่าแบบวัดส่วนใหญ่พัฒนามาจาก
แบบวัดในต่างประเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อคาถามให้มีความเหมาะสมกับความเชื่อและบริบทของ
สังคม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สนใจศึกษามักจะเป็ นผูป้ ่ วย ผูท้ ่ีดแู ลผูป้ ่ วย และบุคคลทั่วไป โดยงานวิจยั
ของ ปั ณณธร รัตนิล (2554) ได้พฒ
ั นาแบบวัดจิตวิญญาณเชิงพุทธของผูป้ ่ วยสูงอายุท่ีเป็ นมะเร็ง
ระยะสุดท้าย ตามแนวคิดของ O’ Brien (2008) ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะกับบริบท
ของผูส้ งู อายุไทยพุทธ โดยมีขอ้ คาถามทัง้ หมด 20 ข้อ เป็ นคาถามเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล 7
ข้อ ความอิ่มเอิบใจในจิตวิญญาณ 6 ข้อ และการปฏิบตั ิตามหลักศาสนา 7 ข้อ และมีลกั ษณะแบบ
วัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .85
ต่อมา ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ (2554) ได้พัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ
แบบวั ด ความผาสุ ข ทางจิ ต ใจ เพื่ อ ท าการศึ ก ษากั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ที่วัดการมีจิ ตวิญญาณใน 3 ด้าน ได้แก่ การศรัทธายึดมั่นทางศาสนา การเชื่ อ
เกี่ ยวกับการทาความดี และการมี ความเชื่ อเกี่ ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยึดเหนี่ ยว โดยมีขอ้
คาถามทัง้ หมด 10 ข้อ และมี ลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่น (α) ของแบบวัดด้านการมีจิตวิญญาณเท่ากับ .76
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จะเห็นได้ว่าการศึกษาเกี่ ยวกับจิ ตวิญญาณนัน้ มี หลากหลายมิติ ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ศึกษาถึ ง องค์ประกอบของจิ ตวิญ ญาณโดยทั่ว ไปและจิ ตวิ ญญาณยัง สามารถน ามาศึกษาใน
ขอบเขตที่เจาะจงเฉพาะเรื่องได้ อย่างไรก็ตาม การประเมินการรับรู ท้ างจิตวิญญาณในบริบทของ
สังคมไทยในปั จจุบนั ยังมีขอ้ จากัดอยู่มาก เนื่องจากจิตวิญญาณเป็ นเรื่องเฉพาะภายในตัวบุคคล
และยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา รวมถึงการรับรูแ้ ละเข้าใจคุณค่าของชีวิต อีกทัง้
ความหมายของจิตวิญญาณยังเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา
จึงอาจเป็ นข้อจากัดในการนาแบบวัดจิตวิญญาณไปใช้กับประชากรทั่วไป (พิณนภา แสงสาคร,
อรพินทร์ ชูชม, และ พรรณี บุญประกอบ, 2555) สาหรับการวิจยั ครัง้ นีเ้ น้นศึกษาจิตวิญญาณซึ่ง
เป็ นต้นทุนทางจิตใจที่มีอยูใ่ นแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่บคุ คลจะนามาใช้เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการจัด การกับ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ อัน สะท้อ นถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณที่ เ ป็ น รากฐานความเชื่ อ ทางจิ ต
วิญญาณที่จะช่วยให้บคุ คลสามารถเผชิญกับความเครียดและปั ญหาที่เข้ามาในชีวิต ได้ ด้วยการ
ตระหนักรู ้ เข้าใจคุณค่า และจุดมุ่งหมายของชีวิต รวมถึงการมีเจตคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในชีวิต ดังนัน้ จิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหาจึงน่าจะเหมาะสมที่จะ
นามาใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปั ญหาของบุคคลที่ ม่งุ เน้นไปที่การใช้จิตวิญญาณในการ
เผชิญปั ญหา เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่สร้างข้อคาถามขึน้ จาก
การปรับปรุ งแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) ตาม
ทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) มาปรับใช้
ในการวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของนักศึกษา ซึ่งแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณมีลกั ษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สุดให้ 6 คะแนน
นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี ระดับการรับรู ท้ างจิตวิญญาณสูงกว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
บุคคลที่มีความเข้าใจในธรรมชาติและความเป็ นไปของชีวิต มีความเข้าใจและรับรูถ้ ึง
คุณค่าภายในตนเอง มีการค้นหามุมมองในการดาเนินชีวิตตามหลักของความเป็ นจริง จะเป็ นผูท้ ่ีมี
การตัง้ ความหวังตามสภาพความเป็ นจริงของตนเอง มีความเชื่อว่าตนจะหาหนทางในการทาให้
บรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้ บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับปั ญหาและการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และสร้างมุมมองต่อชีวิต และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในเชิงบวกควบคูก่ ันไป โดยใน
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การปรับตัวเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปั ญหาหรือความเครียดไม่ว่าจะจากการเรียนหรือการดาเนิน
ชีวิต บุคคลต้องมีการค้นหาแรงจูงใจที่แท้จริง และนาพลังสร้างสรรค์ภายในตนเองออกมาใช้ เพื่อ
สร้างความหวังและความมั่นใจให้กบั ตนเอง บนพืน้ ฐานของจริยธรรม ศีลธรรม และค่านิยมอันดี ที่
นามาสู่การปฏิ บตั ิจ ริง อันเป็ นจิ ตวิญญาณของแต่ละบุคคลที่ จะนามาซึ่งทางออกของปั ญหาที่
เหมาะสม โดยบุคคลที่มีจิตวิญญาณสูงย่อมมีความเข้าใจในความเป็ นไปของชีวิตและไม่ยึดติดกับ
สิ่งต่าง ๆ จนเกินไป และเมื่อ ต้องเผชิ ญกับปั ญหาหรืออุปสรรคในชี วิตก็ ยังมี ความเชื่ อว่า ตนจะ
สามารถฟั นฝ่ าไปได้ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการได้ (พิรยิ าพร พลอยทิพย์, 2553)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ พบว่า ยังมีงานวิจยั
ส่วนน้อยที่ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหา ความหวัง ความหมายใน
ชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่มีตอ่ การปรับตัวในการเรียน โดยจากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่าน
มาบางส่ว นพบว่ า จิ ต วิ ญ ญาณกับ การเผชิ ญ ปั ญ หานั้น มี ค วามเกี่ ย วข้อ งสัม พัน ธ์กัน อย่า งมี
นัยสาคัญ นอกจากนี จ้ ิตวิญญาณยังได้รบั การยอมรับในฐานะที่เป็ น ต้นทุนทางจิตใจหรือแหล่ง
ประโยชน์ในการเผชิญความเครียดของบุคคลอีกด้วย ที่ช่วยลดความตึงเครียดและความทุกข์ทาง
อารมณ์ เป็ นแนวทางในการรับมือกับภาวะใกล้ความตาย และช่วยให้ผูป้ ่ วยรับรู ถ้ ึงการค้นพบ
ความหมายในชีวิต (Boscaglia, Clarke, Jobling, & Quinn, 2005; Levine, Yoo, Aviv, Ewing,
& Au, 2007) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vachon (2008) ที่ศกึ ษาการปรับตัวของผูร้ อดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง ซึ่งผลการศึกษาได้ชีใ้ ห้เห็น ว่า ความเชื่ อทางศาสนาและจิตวิญญาณเป็ นสิ่ง ที่ทาให้
ผูร้ อดชีวิตค้นพบความหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีในระหว่างที่ป่วย และมีแนวทางในการเผชิญ
ปั ญหาที่เหมาะสมจนสามารถมีชีวิตอยู่รอดมาได้ นอกจากนีใ้ นการวิจยั เชิงคุณภาพของ Corry,
Tracey, และ Lewis (2015) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ในการเผชิญปั ญหา โดยการศึกษาประสบการณ์เผชิญ
ปัญหาด้วยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ นศิลปิ น สมาชิกกลุ่มภาวนา และผูร้ บั บริการทางด้าน
สุขภาพจิต ชาวไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ จานวน 10 คน ซึ่งผลการวิจยั ก็เป็ นไปตามทฤษฎีการ
เผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis et al., 2014) สาหรับประเด็นเกี่ยวกับจิต
วิญญาณในการเผชิญปั ญหานัน้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าจิตวิญญาณช่วยให้พวกเขา
เปลี่ยนแปลงอารมณ์จากเชิงลบให้เป็ นเชิงบวกได้ และยังช่วยพัฒนาทัก ษะการเผชิญปั ญหาเพื่อ
รับมือกับเหตุการณ์และภาวะความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ โดยจิตวิญญาณเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ถูกนามาใช้ในกระบวนการเผชิญปั ญหา และจิตวิญญาณช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ
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ปัญหาในช่วงเวลาที่ชีวิตพวกเขาเกิดความยุ่งยาก และยังก่อให้เกิดความหวังในการดาเนินชีวิตอีก
ด้วย อีกทัง้ จิตวิญญาณยังทาให้พวกเขารู ส้ ึกว่าชีวิตมีความหมายและได้รบั ความคุม้ ครองในการ
ช่วยป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน
สาหรับในประเทศไทย งานวิจยั ของ พิริยาพร พลอยทิพย์ (2553) ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ ความหวังในการทางาน และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพยาบาล โดยผลการศึกษาพบว่า จิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความหวัง ในการทางานทั้ง ในด้านความสามารถในการคิดหาแนวทางเพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย
ความหวังในด้านแรงจูงใจ และความหวังด้านอารมณ์ และจิตวิญญาณยังมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุง่ ที่ปัญหาและการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ร ะดับ .01 และในงานวิ จัย ของ พัศ ญา วัฒ นชัย พงษ์ (2552) ยัง ได้
ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความเชื่อทางพุทธศาสนาและการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนากั บการ
เห็นคุณค่าในตนเองของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นวัยผูใ้ หญ่ ซึ่งผลการศึกษาก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ความเชื่อทาง
พุทธศาสนาและการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ผ่านมาบางส่วนก็ได้ชี ใ้ ห้เห็นว่า จิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กบั
การปรับตัวของนักศึกษาอีกด้วย อาทิเช่น ในงานวิจยั ของ Mansor และ Khalid (2012) ได้ศกึ ษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) กับการปรับตัวใน
มหาวิ ท ยาลัย ของนัก ศึก ษาในประเทศมาเลเซี ย โดยศึก ษาสุข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณในสอง
องค์ประกอบ คือ จิตวิญญาณในความศรัทธายึดมั่นทางศาสนา (Spiritual Religious) และจิต
วิญญาณในสิ่งที่เป็ นอยู่ (Spiritual Existential) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวด้านการเรียน
หรือด้านวิชาการ การปรับตัวด้านอารมณ์ และการปรับตัวด้านสังคม กล่าวคือ นักศึกษาที่มีสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณสูงจะสามารถปรับตัวในการเรียน ปรับตัวด้านอารมณ์ และด้านสังคมได้ดี
อันจะส่งผลให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามไปด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Ratliff (2005) ที่พบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ในสหรัฐอเมริกา และนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการรับรูถ้ ึ งสุขภาวะทางจิต
วิญญาณด้านความศรัทธายึดมั่นทางศาสนาสูงกว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณในสิ่งที่เป็ นอยู่อย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี ้ งานวิจัยที่ผ่านมาของ Aspinwall, Leaf, และ Leachman (2012) ยัง
ชีใ้ ห้เห็นว่า ความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กบั ความหมายในชีวิตที่ช่วยให้
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ผูป้ ่ วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่ วยร้ายแรงต่าง ๆ ไปได้ อีกทัง้ งานวิจยั ที่ผ่านมาของ Barton,
Miller, Wickramaratne, Gameroff, และ Weissman (2013) ก็ได้เน้นยา้ ว่าการมีส่วนร่วมใน
กิจ กรรมทางศาสนาและการปรับตัวทางสัง คมยัง เป็ นปั จ จัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ในการช่วย
ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าของบุคคลได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าจิตวิญญาณนัน้ ตัง้ อยู่ บนพืน้ ฐานของการรับรู ้ ความเชื่อ ความศรัทธา
การมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต และการตระหนักรู ้ในตนเอง ที่ประกอบขึน้ มาในลักษณะ
ของการให้คุณค่าต่อบางสิ่ง โดยจิตวิญญาณจะทาให้บุคคลแสดงความรู ส้ ึกนึกคิดที่เป็ นตัวของ
ตัวเองในด้านความคิด ความรูส้ ึก การตัดสินใจ ตลอดจนการสร้างสรรค์ตา่ ง ๆ จิตวิญญาณจึงเป็ น
แรงจูงใจให้บคุ คลมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต รูจ้ กั ความรักและรับความรักจากผูอ้ ่ืน
และจิ ตวิ ญ ญาณยัง ช่ว ยให้บุคคลมี ความหวัง และความหมายในชี วิ ต (Boscaglia, Clarke,
Jobling, & Quinn, 2005; Chao, Chen, & Yen, 2003) ช่วยเปลี่ยนมุมมองในชีวิตให้เป็ นไปใน
ทางบวก ก่อ ให้เ กิ ด การพัฒ นาและความเจริญงอกงามทางจิ ตวิ ญญาณ ที่ จ ะท าให้บุคคลพบ
ความสุขอันแท้จริงในชีวิต (Krok, 2008; Moritz et al., 2007) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณชีใ้ ห้เห็นว่า การอธิบายสาเหตุของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้
นาไปสู่การเลือกแนวทางในการเผชิญปั ญหาที่ แตกต่างกัน หากผูท้ ่ี อยู่ในกลุ่ม เสี่ ยงมี มโนทัศน์
เกี่ ยวกับตนเอง มองโลกตามความเป็ นจริง มีการรับรู ท้ างจิตวิญญาณในด้านบวก จะสามารถ
จัดการกับภาวะความเครียดที่เกิดขึน้ กับตนเองได้ดี ดังนัน้ จิตวิญญาณจึง สามารถก่อให้เกิดการ
เห็นคุณค่าในตนเอง การค้นหาและการเข้าใจถึง ความหมายในชีวิต รวมถึงการมีความหวังในการ
ใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นคุณลักษณะที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลที่หากได้รบั การส่งเสริมก็จะส่งผลให้
บุคคลเกิดการกระตุน้ ตนเองให้กา้ วไปสู่เป้าหมาย และมีความสุขกับการเรียน สามารถปรับตัวอยู่
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในสัง คม มี ค วามมั่น คงทางจิ ต ใจ ไม่ วิ ต กกั ง วลต่ อ การเผชิ ญ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อันจะสามารถทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกได้
อย่างเหมาะสมและเป็ นไปในทางบวก ที่สง่ ผลให้บคุ คลประสบความสาเร็จในการเรียนได้ ผูว้ ิจยั จึง
คาดการณ์ว่า จิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบ
มุ่งที่ปัญหา ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน
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ความหวัง
ปั จจุบนั มีปัญ หารุ มเร้าเด็กและเยาวชนมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการเรียนและการ
แข่งขัน ตลอดจนสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องเผชิญปั ญหา
หลากหลายไม่ ว่า จะเป็ น ปั ญ หาสภาพแวดล้อ มของมหาวิ ท ยาลัย ปั ญ หาด้า นการเงิ น ด้า น
ความสัม พัน ธ์ท างสัง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาการปรับ ตัว ในการเรี ย นที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด
ความเครียด สิ น้ หวัง ท้อแท้และหมดกาลังใจที่จ ะเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ เกี่ ยวกับ การเรียนจนไม่
สามารถปรับตัวได้ ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านสุขภาพจิตตามมา เช่น ความเครียด วิตกกังวล
และภาวะซึมเศร้า ความหวังจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการดารงชีวิตอยู่ของบุคคล
(Miller & Powers, 1988) ที่ช่วยให้บุคคลมีความพร้อมในการที่จะเผชิญปั ญหาและผ่านพ้น
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้
Snyder (1994) และ Snyder และ Shorey (2002) กล่าวว่า ความหวัง (Hope) เป็ น
กระบวนการต่อเนื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับความคิดด้านพลัง แห่งความตัง้ ใจ ความคิดริเริ่ม ในการหา
แนวทางสนับสนุนให้มีการกระทาเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย และความคิดด้านพลังแห่งแนวทาง ซึ่ง
เป็ นการคิดเพื่อหาหนทางใดหนทางหนึ่งหรือหลายทาง เพื่อที่จ ะนาไปยังเป้าหมายที่ปรารถนา
ความหวัง เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ต่อการดารงชี วิต ของบุคคล เป็ น การคาดหมายถึง สิ่ ง ที่ ดีท่ี จ ะเกิ ดขึน้
ตามมาอย่างต่อเนื่อง มีการคาดหมายอนาคตในทางที่ดีและอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมี สมั พันธภาพที่
ดีกบั บุคคลอื่น โดยสิ่งที่คาดหวังอาจเกิดขึน้ จริงหรือไม่ก็ได้ บุคคลใดมีความหวังก็จะเป็ นผูท้ ่ีมีความ
พร้อมในการที่จะเผชิญปั ญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ นอกจากนัน้ แล้ว ความหวังยังเป็ น
แรงผลักดันให้บคุ คลพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหาและเอาชนะความคับข้องใจที่เกิดขึน้ กับตนเอง
อีกด้วย
Miller (1983 อ้างถึงใน วราภรณ์ รัตนาวิศิษฐิ กลุ , 2545, น. 9) กล่าวไว้ว่า ความหวังที่
พบในบุคคลทั่วไปมี 3 ระดับด้วยกัน คือ ความหวังระดับที่หนึ่ง เป็ นความปรารถนาของบุคคลที่จะ
ได้รับ ความสะดวกสบายในชี วิ ตประจ าวัน จากอุป กรณ์เ ครื่ อ งใช้ต่า ง ๆ เพื่ อ ให้ก ารด ารงชี วิ ต
ประจาวันเป็ นไปอย่างราบรื่น หากบุคคลไม่สมหวังก็จะรูส้ ึกไม่พอใจในระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ส่วน
ความหวังระดับที่สองจะเป็ นความหวังที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ เป็ นความหวังในลักษณะที่บคุ คลจะ
พัฒ นาตนไปในแนวทางที่ เ หมาะสม และหวัง ที่ จะประสบความส าเร็จ เกี่ ยวกับตนเอง หากไม่
สมหวังก็มกั จะเกิดความวิตกกังวลขึน้ กับตนเอง และความวิตกกังวลจะหมดไปเมื่อบุคคลมีการตัง้
ความหวัง ใหม่ ขึน้ มา และความหวัง ระดับ ที่ ส ามที่ เ ป็ น ความหวัง ระดับ สูง สุ ด ของบุค คล เป็ น
ความหวังที่จะทาให้บุคคลหลุดพ้นจากความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความลาบาก การถูก
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กักขัง หรือขาดอิสระภาพ ซึ่งความหวังในระดับนีเ้ ป็ นแหล่งพลังที่สาคัญของบุคคลในการปรับตัว
ต่อความเจ็บป่ วยเรือ้ รัง และความเจ็บป่ วยที่คุกคามชีวิต หากบุคคลไม่สมหวัง มักจะเกิ ดความ
ท้อแท้ เบื่อหน่าย และสิน้ หวัง บุคคลจึงต้องใช้พลังทางจิตใจทัง้ จากภายในและภายนอกเพื่อช่วย
ในการปรับตัว
นักวิชาการได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความหวังไว้หลากหลาย เช่น Dufault และ
Martocchio (1985) กล่าวว่า ความหวังสามารถแสดงออกได้ทงั้ ด้านอารมณ์และพฤติกรรมของ
บุคคลที่ประกอบกันในหลายมิติ เป็ นความสัมพันธ์ของความหวังระหว่างความหวัง ที่ เป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจง (Particularized Hope) และความหวังโดยทั่วไป (Generalized Hope) ประกอบไป
ด้วย มิติดา้ นอารมณ์ ปั ญ ญา ความผูกพัน เวลา สถานการณ์ และพฤติกรรม โดยความหวัง ที่
เฉพาะเจาะจงนัน้ จะเป็ นความหวังที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ดีและมีคณ
ุ ค่า เป็ น ความหวังในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ส่งผลดีต่อสถานการณ์ปัจจุบนั และต้องการได้รบั ต่อไปในอนาคตด้วย ซึ่งความหวังจะ
เป็ นสิ่งกระตุน้ และจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการเผชิญปั ญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนิน ชีวิตไปสู่
เป้าหมายตามที่หวังไว้ ส่วนความหวังโดยทั่วไปจะเป็ นความหวังในลักษณะที่ยงั ไม่พฒ
ั นาไปจนถึง
ที่สดุ แต่จะเป็ นความหวังที่ปอ้ งกันการเกิดความสิน้ หวัง หากบุคคลเกิดความล้มเหลวในความหวัง
นัน้ เพื่อให้บคุ คลสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข
ส่วนความหวังตามทัศนะของ Snyder และคนอื่น ๆ (1991) และ Snyder และ Shorey
(2002) ประกอบด้วย 1) เป้าหมาย (Goal) โดยเป้าหมายนัน้ เป็ นได้ทงั้ สิ่งของ ประสบการณ์ หรือ
ความสาเร็จที่บคุ คลจิตนาการ ปรารถนาให้เกิด และต้องการจะได้รบั รวมทัง้ การบรรลุถึงเป้าหมาย
ที่จะทาให้ชีวิตของแต่ละบุคคลมีความสุขด้วย 2) ความตัง้ ใจ (Agency) เป็ นแรงจูงใจที่มีพลังแห่ง
ความตัง้ ใจที่จะทาตามแนวทางที่กาหนดไว้ และเป็ นการรับรูถ้ ึงความสามารถที่จะริเริ่มและคงไว้ซ่งึ
การกระทาที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายที่ตอ้ งการ เป็ นการช่วยให้บคุ คลสามารถเอาชนะอุปสรรคจนไปถึง
เป้าหมายได้ และ 3) แนวทาง (Pathway) เป็ นการคิดเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการในการที่จะนา
บุคคลให้ไปถึงเป้าหมาย โดยในแต่ละสถานการณ์ท่ีบุคคลต้องเผชิญสามารถมีได้หลายแนวทาง
เพื่ อ ให้ส ามารถเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ม าขัด ขวางการบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ซึ่ ง เป็ น
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือเป้าหมายที่เชื่อว่าตนเองจะสามารถบรรลุได้ อย่างไร
ก็ตาม ความตัง้ ใจและแนวทางต่างก็มีผลซึ่งกันและกันในการทาให้บรรลุเป้าหมาย โดยเมื่อบุคคล
มีความพยายามในการคิดหาแนวทางต่าง ๆ ก็จะมีความตัง้ ใจมากขึน้ ซึ่งความตัง้ ใจก็จะส่งผลให้มี
แนวทางเพิ่มมากขึน้ ด้วย
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สาหรับ งานวิจัย ที่ผ่านมาเกี่ ยวกับความหวังในบริบทด้านการศึกษาของ Sympson
(1999) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ความหวังและได้พัฒนาแบบวัดความหวัง (Domain Specific
Hope Scale: DSHS) เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความหวังในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา โดย
พบว่าแบบวัดความหวังสามารถทาให้ทราบถึงความหวังของนักศึกษาใน 6 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ 1)
ความหวังด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship Hope) เป็ นความหวังที่เกี่ยวกับ
สัมพันธภาพและแนวทางที่ ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืน 2) ความหวังด้านการเรียน (Academic
Hope) เป็ นความหวังที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน สถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)
ความหวังด้านความรัก (Romantic Relationship Hope) เป็ นความหวังเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่
ผูเ้ รียนมี กับคนรัก 4) ความหวัง ด้านครอบครัว (Family Hope) เป็ น ความหวังที่ เกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ รียนกับสมาชิกในครอบครัว การได้ทากิจกรรมร่วมกัน และประสบการณ์ตา่ ง
ๆ ที่สมั พันธ์กบั ครอบครัว 5) ความหวังด้านการทางาน (Work Hope) เป็ นความหวังในด้านที่
เกี่ยวกับการทางานในอนาคต และการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และ 6)
ความหวังด้านกิจกรรมยามว่าง (Leisure Hope) เป็ นความหวังที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมต่าง ๆ ใน
เวลาว่าง เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ ที่ทาให้ผเู้ รียนพึงพอใจ สาหรับความหวังที่เกี่ยวกับ
การศึกษาในบริบทของไทย อุรปรีย ์ เกิดในมงคล (2557) ได้เสนอว่า ความหวังทางการศึกษาของ
นักเรียนวัยรุ ่น ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) เป้าหมายทางการศึกษา 2) วิถีทางที่จะบรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษา 3) ความตัง้ ใจที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 4) ความเชื่อมั่นว่าจะ
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และ 5) ความพยายามและอดทนต่อการที่จะบรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษา
นอกจากนี ้ Snyder (1994) ยังได้กล่าวถึงปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อระดับความหวังของ
บุคคล มีดงั นี ้
1. ความสามารถทางปัญญา เป็ นการรับรูค้ วามสามารถของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิ น สถานการณ์ท่ี คุก คาม และการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการเตรี ย มรับ กั บ
สถานการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์ท่ีเลวร้ายหรือคุกคามบุคคล โดยบุคคลที่มีทางแก้ไขปั ญหาหรือ
สามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์นนั้ ได้ จะเป็ นบุคคลที่มีความหวังในระดับสูง
2. แรงสนับสนุนทางสังคม เป็ นสิ่งที่บคุ คลได้รบั จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ทา
ให้บุคคลได้รบั การช่วยเหลื อทางด้านร่างกาย การตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์
รวมถึงการยอมรับจากสังคม
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3. ภาวะสุขภาพกาย เป็ นพืน้ ฐานในการไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ โดยบุคคลที่มีสุขภาพ
กายแข็งแรงสมบูรณ์ ย่อมมีพลังใจที่จะคิดหาแนวทางไปสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการ และมีความพร้อม
ในการกระทาที่นาไปสูเ่ ป้าหมายที่ตอ้ งการ
4. ประสบการณ์ความสาเร็จของตนหรือ บุคคลอื่น ประสบการณ์แห่งความสาเร็จใน
การเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่จะผลักดันและส่งเสริมให้
บุคคลเกิดความหวังได้
ดังนัน้ ความหมายของความหวังในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงหมายถึง กระบวนการทางความคิด
ความรูส้ กึ ที่นกั ศึกษารับรูว้ า่ ตนสามารถจะบรรลุเป้าหมาย เป็ นการคาดหมายที่จะบรรลุถึงสิ่งที่ดีใน
อนาคต การมีเป้าหมายในชีวิต การมีความตัง้ ใจ ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจภายในของตนที่จะริเริ่มและ
สนับสนุนให้มีการกระทาเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย และการมีแนวทาง ซึ่งเป็ นการคิดเพื่อหาทางใดทาง
หนึ่งหรือหลายทางที่จะนาไปยังเป้าหมายที่ปรารถนา ที่ช่วยให้นกั ศึกษามีแรงจูงใจที่จะดาเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย และสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้
การวัดความหวัง
ในการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการวัดเกี่ยวกับความหวังนัน้ จากการประมวล
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเทศ พบว่า มีการนาแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศมา
ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาความหวังของบุคคลที่แตกต่างกัน โดยมีทงั้ แบบวัดความหวังทั่วไป
และแบบวัดที่ เฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม ตัวอย่างที่ ศึกษาตัง้ แต่เยาวชนไปจนถึง ผู้สูงอายุ อาทิเช่น
งานวิจยั ของ วาริณี คุณธรรมสถาพร (2545) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ ความหวัง และการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กาลังศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1
จาก 17 คณะ จานวน 409 คน โดยทาการพัฒนาแบบวัดความหวังตามแนวคิดของ Snyder และ
คนอื่น ๆ (1991) ซึ่ง เป็ นแบบวัดที่ มีการนามาศึกษาอย่างต่อเนื่องที่ทาให้มี หลักฐานว่า แบบวัด
ดังกล่าวมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น โดยลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 4
ระดับ จานวน 12 ข้อ ที่วดั ความหวังใน 2 ด้านย่อย ได้แก่ 1) ความหวังด้านความตัง้ ใจ ที่เป็ นการ
รับรูข้ องนักศึกษาถึงความคิดในการตัดสินใจและความตัง้ ใจ ที่นกั ศึกษาใช้เป็ นพลังในการมุ่งไปยัง
เป้าหมายที่ตอ้ งการในขณะนัน้ บนพืน้ ฐานประสบการณ์ท่ีเคยได้รบั เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคเพื่อ
จะไปถึงเป้าหมาย ก็สามารถคิดริเริ่ม ลงมือกระทา และสนับสนุนให้เกิดการกระทาเพื่อเอาชนะ
สถานการณ์ท่ีย่งุ ยากต่าง ๆ ได้ และ 2) ความหวังด้านแนวทาง ที่เป็ นการรับรู ข้ องนักศึกษาถึง
ความสามารถในการคิดเพื่อวางแผน หาแนวทางที่มีประสิทธิภาพหรือวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้
ไปถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการได้ โดยนักศึกษาที่มีพลังแห่งแนวทางสูงจะสามารถค้นหาวิธีการหรือ

73

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

แนวทางเพื่อไปสู่เป้าหมายได้หลายแนวทาง และสามารถปรับแนวทางให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และอุปสรรคที่เผชิญอยู่ได้ โดยมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .86 และงานวิจยั
ที่ผ่านมาของ Korkmaz และ Cenkseven Önder (2019) ได้ทาการพัฒนาแบบวัดความหวัง ตาม
แนวคิดของ Snyder และคนอื่น ๆ (1991) เพื่อศึกษาบทบาทของความหวังที่มีตอ่ ความสามารถใน
การปรับตัวทางอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง
14-19 ปี จานวน 353 คน ที่วดั คะแนนความหวังโดยรวมด้านการคิดที่เป็ นความตัง้ ใจและการคิด
หาแนวทางเข้าด้วยกัน รวมจานวน 8 ข้อ มี ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 8
ระดับ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .79 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Snyder
และคนอื่น ๆ (1991) ที่วดั ความหวังจากการวัดซา้ 4 ครัง้ ในระยะห่างกัน 3-10 สัปดาห์ ที่ชีใ้ ห้เห็น
ว่า แบบวัดความหวังมีความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .74 - .84 และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิง โครงสร้างของแบบวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน พบว่า แบบจ าลองมี ความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ (𝜒2 = 46.82, 𝑑𝑓 = 19, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.46,
RMSEA = .06, GFI = .97, CFI = .91) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แบบวัดความหวังที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถ
ใช้ได้กบั กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาจึงถือว่าเป็ นแบบวัดที่มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้
นอกจากนี ้ Martin-Krumm, Delas, Lafrenière, Fenouillet, และ Lopez (2014) ได้
ทาการศึกษาโครงสร้างของแบบวัดความหวังตามแนวคิดของ Snyder และคนอื่น ๆ (1996) ที่เป็ น
การวัดความหวังทั่วไปโดยการรวมคะแนนความหวังในด้านความตัง้ ใจและการคิดหาแนวทางเข้า
ด้วยกัน ที่ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6
ระดับ โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสที่ มีอายุระหว่าง 10-23 ปี
จานวน 930 คน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า แบบวัดความหวังมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .86 และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (𝜒2 = 23.66, 𝑑𝑓 = 9, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.63, RMSEA = .06, SRMR = .02, CFI = .91, TLI = .98,
AIC = 47.66) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่สามารถวัดโครงสร้างความหวังโดยทั่วไปที่สมั พันธ์ทางบวกกับ
ภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนยั สาคัญเท่าเทียมกัน กับการวัดความหวังแบบที่มีสององค์ประกอบ (β =
.26; p < .001) ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาของ Brouwer, Meijer, Weekers,
และ Baneke (2008) ที่ ไ ด้ทาการพัฒนาแบบวัด ความหวัง ที่ เป็ นการวัดความหวังโดยรวมที่
ประกอบด้วยข้อคาถามที่ครอบคลุมทัง้ ด้านการคิดที่เป็ นความตัง้ ใจและการคิดหาแนวทาง ตาม
แนวคิดของ Snyder และคนอื่น ๆ (1991) โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผูป้ ่ วยจิตเวช
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ผูก้ ระทาความผิด และนักเรียน รวมจานวน 676 คน ซึ่งผลการวิจยั ได้ชีใ้ ห้เห็นถึงโครงสร้างของ
ความหวัง โดยทั่ว ไป ที่ มี พ ลัง แห่ง ความตัง้ ใจและแนวทางเพื่ อไปถึ ง เป้า หมายทางานสัม พัน ธ์
ระหว่างกัน ที่สามารถก่อให้เกิดมิติของความหวัง โดยรวมที่สามารถวัดได้ดว้ ยองค์ประกอบเดียว
และในงานวิจยั ที่ผ่านมาก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การวัดความหวังด้วยองค์ประกอบเดียวสามารถนามาใช้
เพื่อศึกษาความหวังที่มีตอ่ ภาวะสุขภาพจิตของบุคคลได้อย่างมีนยั สาคัญ (Espinoza et al, 2017;
Korkmaz & Cenkseven Önder, 2019; Pacico, Bastianello, Zanon, & Hutz, 2012)
ความหวังซึ่งเป็ นกระบวนการทางการรูค้ ิดโดยใช้แรงจูงใจภายใน โดยบุคคลจะไปถึง
เป้าหมายได้นั้นจะต้อ งมี พ ลัง แห่ง ความตัง้ ใจและพลัง แห่ง แนวทางในการหาหนทางเพิ่ ม เติม
เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายนัน้ ซึ่งความหวังเป็ นทุนจิตวิทยาเชิงบวกอันเป็ นผลลัพธ์สาคัญของการ
เผชิ ญปั ญ หาของบุคคลที่ เมื่ อสามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้บุคคลนัน้ ก็จะมีความหวัง ที่
พร้อมจะเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต และยังส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใน
ทางบวกมากขึน้ ด้วย (Corry, Tracey, & Lewis, 2015) ดังนัน้ การวัดความหวังในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยได้พัฒ นาแบบวัด ความหวัง ที่ สร้างข้อค าถามจากการปรับปรุ ง แบบวัดความหวัง (Adult
Hope Scale: AHS) ของ Snyder และคนอื่น ๆ (1991) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับความหวังของ
นักศึกษา โดยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน
จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่า มีความหวังสูง
กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจยั ที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับความหวังตามแนวคิดของสไนเดอร์ ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า
ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว (Rand & Cheavens, 2009) เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ Du และ King (2013) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับการปรับตัว
ของนักศึกษา จานวน 196 คน โดยได้ศึกษาความหวังตามแนวคิดของ Bernardo (2010) ที่
แบ่งเป็ นสองด้าน คือ ความหวังในตน (Internal Locus of Hope) และความหวังนอกตน (External
Locus of Hope) ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่า ความหวัง ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ ครอบครัวและเพื่ อ น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ วาริณี คุณธรรม
สถาพร (2545) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความหวัง และการ
ปรับ ตัว ของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ชั้น ปี ที่ 1 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดูร ้อ น ปี
การศึกษา 2543 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก 17 คณะ รวมทัง้ สิน้ 409 คน ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษามีการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านอารมณ์
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ส่วนตัว ด้านหลักสูตรการเรียนและการสอน และด้านกิจกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม และมี
การปรับตัวอยู่ในระดับสูงในด้านสภาพแวดล้อม นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ยังพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ (r = .59) และความหวัง (r = .42) ที่เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของทุน ทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychological Capital) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 และความฉลาดทางอารมณ์และความหวังยัง สามารถร่วมกันทานายการ
ปรับตัวของนักศึกษาได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .001
Liu, Kia-Keating, และ Modir (2017) ทาการศึกษาความหวังกับการปรับตัวของ
นัก ศึก ษาที่ ไ ด้รับ ผลกระทบทางจิ ต ใจจากเหตุก ารณ์ก ราดยิ ง ในมหาวิ ท ยาลัย ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จานวน 263 คน โดยศึกษาความหวังตามแนวคิดของ Snyder และคนอื่น ๆ (1991)
ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ความหวังเป็ นปั จ จัยที่ สามารถทานายการปรับตัวของนักศึกษาที่ มี ภาวะ
ซึมเศร้าและมีความเครียดจากการเผชิญเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบจิตใจได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติท่ี ร ะดับ .01 โดยความหวัง สามารถช่วยป้อ งกัน ผลกระทบในทางลบต่อสภาพจิ ต ใจของ
นักศึกษาที่ตอ้ งเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด ซึ่ง นักศึกษาที่มีความหวังสูง จะมีการ
ปรับ ความคิด ที่ มี ต่อเหตุก ารณ์ท่ี จ ะเกิ ด ขึน้ ในอนาคตให้เป็ น ไปในทางบวก ที่ สามารถช่ว ยให้
กระบวนการปรับตัวดีขึน้ และยังทาให้มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่า ใน
ตนเอง และมีแรงจูงใจในการทาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ อีกด้วย นอกจากนี ้ Holman และ Silver
(2005) ยังได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความหวังสูงนอกจากจะส่งผลให้สขุ ภาพกายและจิตใจดีขนึ ้ แล้วยัง
ทาให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ดีอีกด้วย เนื่องจากความหวังมีความเกี่ ยวข้องกับการมุ่งคิ ดและ
เข้าใจถึงความเป็ นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตให้เป็ นไปในทางบวกที่บคุ คลต้องการปรับตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดภาวะเครียดหรือเจ็บป่ วย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้องชีใ้ ห้เห็นว่า ความหวังส่งผลต่อการ
ปรับตัวของบุคคล จึงทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์ว่า ความหวังมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
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ความหมายในชีวิต
ความหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) เป็ นการรับรู ห้ รือตอบสนองของบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์ท่ี ท าให้บุค คลนั้นมี กาลัง ใจในการดารงชี วิตอยู่อ ย่า งมั่น คง ความหมายในชี วิต มี
ลักษณะเฉพาะที่ผนั แปรไปตามแต่ละบุคคล เป็ นแรงจูงใจให้บคุ คลสามารถดารงชีวิตต่อไปได้ ซึ่ง
การมีชีวิตอยู่ของบุคคลเป็ นผลมาจากการแสวงหาและการค้นพบความหมายและความสาคัญใน
ชีวิตแต่ละขณะนัน้ ดังนัน้ ในการดาเนินชีวิตมนุษย์จึงมีความหมายในชีวิตเป็ นแรงจูงใจเบือ้ งต้นใน
การดารงชีวิต (Frankl, 1963) ความหมายในชีวิตมีส่วนสาคัญต่อบุคคลให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ โดยการค้นหาความหมายในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ท่ีเข้ ามากระทบจิตใจ
นัน้ (Thompson, 1985) และการค้นพบความหมายในชีวิตยังช่วยให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้ดี
(Park & Folkman, 1997)
ความหมายในชีวิตตามทัศนะของ Steger และคนอื่น ๆ (2006, pp. 80-81) กล่าวไว้ว่า
ความหมายในชีวิตเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงบุคคลให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อต้องเผชิญกับ
อุปสรรคปัญหาหรือวิกฤตของชีวิต ผ่านสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับผูค้ นรอบข้าง และผ่านการมี
ทัศ นะต่ อ ชี วิ ต ที่ เ ข้ม แข็ ง เพื่ อ ให้ชี วิ ต สามารถด ารงอยู่ต่ อ ไปได้ บุค คลที่ รับ รู ้ว่ า ชี วิ ต ตนเองมี
ความหมายจะสามารถกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตอย่างได้อย่างมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เพื่อทา
ให้กิจกรรมชีวิตนัน้ ลุล่วง โดยมีความรู ส้ ึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า มีความหมาย และมีส่วนร่วมในสิ่งที่
เกิดขึน้ รวมถึงมีความซาบซึง้ ในคุณงามความดี การเสียสละของผูค้ น สัจธรรมต่าง ๆ มีทศั นะต่อ
ชีวิตที่เข้มแข็งไว้ยึดเหนี่ยวเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหา ความทุกข์ หรือภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่เข้ามาใน
ชีวิต ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลขาดความหมายในชีวิต บุคคลนัน้ จะไม่รูว้ ่าตนควรมีชีวิตอยู่เพื่อ
อะไร จะต่อสูเ้ พื่อสิ่งใด และไม่สามารถที่จะค้นหาเป้าหมายใด ๆ ในชีวิต ส่งผลให้เกิดความรู ส้ ึก
เบื่อหน่าย ขาดความสร้างสรรค์ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว รู ส้ ึกท้อแท้หมดหวังในอนาคต และ
มักจะมองโลกในด้านลบจนมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตาย (อรัญญา ตุย้ คาภีร,์ 2536)
อรัญญา ตุย้ คาภีร ์ (2554) กล่าวว่า ความหมายในชีวิตเกี่ยวข้องกับแนวคิดพืน้ ฐานเชิง
ปรัชญาที่ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการ ดังนี ้
1. อิสรภาพของเจตจานง (Freedom of Will) เป็ นการรับรูถ้ ึงอิสรภาพในการเลือก
และกาหนดแนวทางในการใช้ชีวิตของตนเอง รวมถึงการมีความกล้ าที่จะเป็ นเจ้าของการเลือกนัน้
ด้วย เป็ นอิสรภาพในการเลือกเจตคติหรือความรูส้ ึกต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่บุคคลกาลังเผชิญอยู่
ช่วยให้บคุ คลสามารถยืนหยัดต่อสถานการณ์และดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหมาย กล่าวคือ การ
ที่ บุค คลมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ การตัด สิ น ใจและการกระท าของตนเอง แต่ห ากการเลื อ กนั้น
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ปราศจากอิสรภาพ อันเป็ นการเลือกที่ได้รบั อิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมหรือบุคคลอื่น ซึ่งการ
เลื อ กลัก ษณะเช่ น นี ้จ ะน ามาซึ่ ง ความวิ ต กกัง วล ความกลัว และความรู ้สึ ก ผิ ด ที่ ไ ม่ ส ามารถ
รับผิดชอบตนเองได้
2. เจตจานงสู่ความหมาย (Will to Meaning) เป็ นแรงจูงใจภายในที่ม่งุ สู่ความหมาย
เป็ นความปรารถนาเชิงจิตวิญญาณที่ทาให้บคุ คลมีอิสระจากการนึกถึงตนเอง (Self Detachment)
การมีชีวิตอยู่เหนือตน (Self Transcendence) และการอยู่เหนือข้อจากัดของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหรือข้อจากัดที่เกิดจากความบกพร่องทางด้านร่างกายของตนเอง เช่น ความรัก (Love)
ซึ่งเป็ นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับสิ่งที่เหนือตัวตน โดยความรัก
จะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้บุคคลตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและค้นพบเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตนเอง และมโนธรรม (Conscience) เป็ นแรงจูงใจภายในที่กาหนดคุณค่าการมีชีวิตอยู่ของบุคคล
เป็ นศักยภาพด้านการคิด การวางแผนหรือการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึน้ เพื่อให้บุคคลตัดสินใจ
กระทาสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี ตนเองประสบพบเจอ มโนธรรมจึงเป็ นตัวกาหนดคุณค่า
ให้กบั สิ่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาความหมายในชีวิต
3. ความหมายของชีวิต (Meaning of Life) เป็ นการรับรูห้ รือการตอบสนองของบุคคล
ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถเข้าใจได้ดว้ ยการใช้กระบวนการเชิงเหตุผลโดยตรง แต่จะเข้าถึง
ความหมายได้โดยอาศัยความมุ่งมั่นตัง้ ใจปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบางอย่างในแต่ละขณะ ซึ่งแต่
ละบุคคลสามารถค้นพบความหมายของตนเองได้ในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยการที่จะค้นพบ
ความหมายของชีวิตได้จะต้องเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สถานการณ์นนั้ โดยตรง และบุคคลจะมี
ชีวิตอยูเ่ พื่อค้นหาความหมายให้ชีวิตของตนเองมากกว่าการมีชีวิตอยูอ่ ย่างไร้ความหมาย
ความหมายในชี วิต ของบุคคลที่ มีพัฒ นาการอยู่ในช่วงวัยรุ ่น เป็ นความพยายามที่ จ ะ
ค้นหาความหมายในชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นการค้นหาและตัง้ คาถามถึงจุดมุ่งหมายในชีวิต
รวมถึงการแสวงหาความชอบและแรงจูงใจในสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตและกับการเรียน (Kiang &
Fuligni, 2010) ดังนัน้ สิ่งสาคัญที่จะทาให้บคุ คลสามารถตอบคาถามเหล่านีไ้ ด้มากน้อ ยเพียงใด
นัน้ จึงขึน้ อยู่กบั วุฒิภาวะตามช่วงวัยของบุคคล ในการทาความเข้าใจถึงแนวทางและความตัง้ ใจที่
จะไปสู่เป้าหมายที่ตนเองนัน้ ต้องการ นอกจากนีค้ วามหมายในชีวิตยังถูกกาหนดเป็ นมิติพืน้ ฐาน
ของสุขภาวะที่ดีระยะยาว (Eudaimonic Well-Being) รวมถึงสุขภาวะทางจิตในมิติของการเป็ นตัว
ของตัวเอง การมี สัม พันธภาพที่ ดีกับผู้อ่ื น การยอมรับตนเอง ความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และความเจริญงอกงามในตน โดยบุคคลที่รบั รู ถ้ ึงชีวิตที่มีความหมายจะเกิด
การพัฒนาตนเองในทางบวกทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Ryff, 1995)
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นอกจากนีม้ มุ มองความหมายในชีวิตของบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุน่ นัน้ มีความแตกต่างจากวัย ผูใ้ หญ่
กล่าวคือ ความหมายในชีวิตตามมุมมองผูใ้ หญ่นนั้ จะเกี่ ยวข้องกับความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพ โดยความหมายในชีวิตจะแสดงออกผ่านการทางานหรือสถานะการจ้างงาน (Ryff &
Singer, 1998) ขณะที่ความหมายในชีวิตของวัยรุน่ จะแสดงออกผ่านการมีเจตคติและแรงจูงใจใน
การเรียน ความสาเร็จในการเรียน รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียน ดังนัน้ ความหมาย
ในชี วิตของวัยรุ ่นจึง ไม่เ พี ยงแต่จ ะเกี่ ยวข้องกับการปรับตัวเท่านั้น แต่ยัง ส่ง ผลต่อคุณลักษณะ
ทางการเรียนอีกด้วย เช่น แรงจูงใจภายในและความสุขในการเรี ยน (Kiang & Fuligni, 2010;
Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2001)
ความหมายในชี วิ ต จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะและผัน แปรไปในแต่ล ะบุค คลตาม
ประสบการณ์ท่ี แ ตกต่า งกัน และเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ บุค คลลงมื อ กระท าบางสิ่ ง เพื่ อ มุ่ง สู่
เป้า หมายหรื อ จุด มุ่ง หมายบางอย่า ง โดย Frankl (1963) กล่า วว่ า บุค คลสามารถค้น พบ
ความหมายของชีวิตได้จากประสบการณ์และแนวทางของคุณค่าต่าง ๆ 3 แนวทาง คือ 1) คุณค่า
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Value) เป็ นคุณค่าที่บคุ คลรับรู จ้ ากการกระทาบางสิ่งบางอย่าง หรือจาก
การท ากิ จ กรรมต่าง ๆ เพื่ อให้ชี วิ ต ของตนมี ค วามหมาย ซึ่ง คุณ ค่า เชิ ง สร้างสรรค์นี ้นับ ว่า เป็ น
ความหมายที่บุคคลได้กระทาสิ่ งต่าง ๆ ให้แก่ชีวิตด้วยความทุ่มเท 2) คุณค่าเชิงประสบการณ์
(Experience Value) เป็ นคุณค่าที่บคุ คลได้รบั จากการมีประสบการณ์บางอย่างหรือสัจธรรมต่า ง ๆ
กับบางคนในด้านความรัก ความดีงาม หรือกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ่ืน
ความรู ส้ ึกอิ่มเอิบในประสบการณ์ของความเป็ นหนึ่งเดียวในการทาบางสิ่ง เป็ นต้น ซึ่งคุณค่าเชิง
ประสบการณ์เป็ นความหมายที่บคุ คลได้รบั จากการมีส่วนร่วมกับ สังคมรอบตัว และ 3) คุณค่าเชิง
เจตคติ (Attitude Value) เป็ นคุณค่าที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ท่ีไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เช่น ความทุกข์ ความเสียใจ ความสิน้ หวัง ความเจ็บป่ วย ตลอดจนความตาย แล้ว
สามารถปรับทัศนะต่อชีวิตหรือค้นพบความหมายบางอย่างที่ทาให้บคุ คลก้าวพ้นจากสถานการณ์
ที่สนิ ้ หวังเหล่านัน้ เป็ นการให้คณ
ุ ค่าในการเลือกความรูส้ ึกนึกคิด และปฏิกิริยาของตนเองต่อสภาพ
ชีวิต ซึ่งจะทาให้บุคคลสามารถค้นพบความหมายในชีวิตที่ลึกซึง้ ในรู ปแบบของการเสียสละและ
ความหวัง (จุรีรตั น์ นิลจันทึก, 2553, น. 9-10) สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ความหมายในชีวิตเป็ นการ
รับรู ้ของบุนัก ศึกษาต่อ สิ่ ง ที่ ทาให้ต นเองนั้น ดารงชี วิ ตอยู่ และท าให้ นักศึกษามี กาลัง ใจในการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมุ่งมั่นเมื่อเผชิญกับปั ญหาอุปสรรคหรือวิกฤตต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต
เป็ นสิ่งเชื่อมโยงบุคคลให้สมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมรอบตัว กระทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตอย่างมุ่งมั่น
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ผ่านสัมพันธ์ภาพต่อผูค้ นรอบข้าง และผ่านการมีทศั นะต่อชีวิตที่เข้มแข็งเพื่อให้สามารถดารงชีวิต
อยูต่ อ่ ไปได้
การวัดความหมายในชีวิต
ในการวัดความหมายในชีวิตจากการศึกษาของงานวิจยั ที่ผ่านมา เป็ นการศึกษาและ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในชีวิตเพื่อช่วยให้บุคคลมีกาลังใจ มีทิศทางในการดารงชีวิต
และมุ่ง มั่น เมื่ อ เผชิ ญ กับ ปั ญ หาหรื อ อุป สรรคที่ เ ข้า มาชี วิ ต โดยมี การศึก ษากับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่
แตกต่างกัน อาทิเช่น Steger และคนอื่น ๆ (2006) ได้พัฒนาแบบวัดความหมายในชีวิต (The
Meaning in Life Questionnaire: MLQ) เพื่อประเมินความหมายในชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวกับ
ความเข้าใจถึงความหมายในชีวิต (Presence of Meaning) ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคคล
สามารถเข้าใจชีวิตของตนเอง ทัง้ การเข้าใจตนเองรวมถึงเข้าใจโลกภายนอก ตลอดจนสามารถ
ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และการค้นหาความหมายในชีวิต (Search for
Meaning) ซึ่งเป็ นการระบุถึงความมุง่ มั่นในการที่จะมีชีวิตที่ยืนยาว มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ที่มีขอ้ คาถามรวมจานวน 10 ข้อ และเมื่อนาแบบวัดมาทาการศึกษากับ
สุขภาวะทางจิตของนักศึกษา พบว่า ความเข้าใจถึงความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวก
ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์เชิงบวก ขณะที่การค้นหาความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กบั
อารมณ์เชิงลบและภาวะซึมเศร้าของบุคคล อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่ผ่านมาก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การ
ค้นหาความหมายในชี วิต มี ความสัม พัน ธ์ทางบวกที่ ส่ง ผลให้บุคคลมี ความพึง พอใจในชี วิต มี
ความสุขมากขึน้ และมีภาวะซึมเศร้าลดลง (N. Park, Park, & Peterson, 2010) นอกจากนีค้ วาม
เข้าใจถึงความหมายในชีวิต และการค้นหาความหมายในชีวิต ต่างก็ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของ
บุคคลอย่างมีนยั สาคัญ (K. Cohen & Cairns, 2012; Doğan, Sapmaz, Tel, Sapmaz, &
Temizel, 2012; Ho, Cheung, & Cheung, 2010) ต่อมา อรฤทัย โฉมเฉิด (2552) ได้ทาการศึกษา
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความรู ส้ ึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและความหมายในชีวิตของ
ญาติผดู้ แู ลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม จานวน 200 คน โดยทาการวัดความหมายในชีวิตด้วย 2
แบบวัดย่อย ได้แก่ แบบวัดความหมายในชีวิตที่พฒ
ั นาจากแบบวัดความหมายในชีวิตของ Steger
และคนอื่น ๆ (2006) เพื่อประเมินความหมายในชีวิต ความรู ส้ ึกลงตัว การใช้ชีวิตอย่างมีทิศทาง
และความมุง่ หวังในชีวิต จานวน 10 ข้อ ที่วดั ความเข้าใจถึงความหมายในชีวิต ซึ่งเป็ นการรับรูข้ อง
นักศึกษาในการเข้าใจความหมายในชีวิต ความชัดเจนของจุดมุ่งหมายในชีวิต และการรับรู ว้ ่า
นักศึกษาควรสิ่ง ใดที่ จะทาให้ชี วิตมี ความหมาย รวมถึง ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายของชี วิต
ตนเอง และวัดการค้นหาความหมายในชีวิต ซึ่งเป็ นการรับรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับการมองหาบาง
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สิ่งบางอย่างที่ทาให้ชีวิตมีความหมาย การมองหาเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต รวมถึงการ
ค้นหาบางสิ่งที่ทาให้ชีวิตมีความหมาย โดยมีคา่ ความเชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .91 ซึ่งเป็ น
ค่าความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับสูง และยังได้ประยุกต์ใช้แบบวัดความมุ่งหวังในชีวิตที่ของ อรัญญา
ตุย้ คาภีร ์ (2544) เพื่อใช้ประเมินการรับรู เ้ ป้าหมายและความหมายในชีวิต ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพชีวิต ด้านความหมายของการดารงอยู่ ด้านความตาย ด้านการเลือก และด้านการเกษี ยณ
งาน มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน
30 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .87 ซึ่งเป็ นค่าความเชื่อมั่นที่อยู่ใน
ระดับสูง นอกจากนี ้ Yalçın และ Malkoç (2015) ได้ทาการศึกษาความหวังที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี จานวน 482 คน โดยพัฒนาแบบวัดความหมายในชีวิต
ตามแนวคิดของ Steger และคนอื่น ๆ (2006) เพื่อประเมินความหมายในชีวิตเฉพาะองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวกับความเข้าใจถึงความหมายในชีวิต ของนักศึกษา มี ลกั ษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ที่มีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.67 - .86 และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดเท่ากับ .81
จะเห็นได้ว่าการศึกษาความหมายในชีวิต นอกจากจะศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูป้ ่ วยแล้วยังสามารถนามาใช้วดั กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเยาวชนนักศึกษาได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับเหตุผลของศาสตร์ทางด้านจิ ตวิทยาเชิงบวกที่ ได้เน้นยา้ ว่า การรับรู ค้ วามหมายในชีวิตนั้นมี
ความสาคัญต่อการปรับตัวของเยาวชน กล่าวคือ หากเยาวชนรับรูว้ ่าตนเองมีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งที่มี
ความหมายและมีความสาคัญต่อชีวิต พวกเขาก็จะมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการค้นหา
ตนเองและค้นหาความหมายที่เหมาะสมกับชีวิตของตน มีความพยายามจะเติมเต็มความรู ส้ ึก
อ้างว้างในชีวิต ด้วยการกระทาที่ มุ่งสู่เป้าหมายและความหมายในชี วิต นัน้ ตลอดจนการทุ่มเท
ตนเองด้วยการกระทาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต ในทางตรงกันข้าม เยาวชนที่รบั รู ค้ วามหมาย
ในชีวิตตนเองต่ามักจะเป็ นผูท้ ่ีใช้ชีวิตไปวัน ๆ อย่างไร้ทิศทางไร้ความหมาย และปล่อยให้ผอู้ ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมกาหนดชีวิตของตน (Crumbaugh & Maholic, 1969 อ้างถึงใน อรัญญา ตุย้ คาภีร,์
2536; Fabry, 1988) และถึงแม้ว่ามิติของความหมายในชีวิตในด้านความเข้าใจถึงความหมายใน
ชีวิตและการค้นหาความหมายในชี วิตจะถูกนามาศึกษาเป็ นตัวแปรแยกกัน ชัดเจนเพื่ออธิ บาย
เกี่ ยวกับสุข ภาวะทางจิ ตของบุค คลในบริบทต่างกัน ที่ พ บว่า ความหมายในชี วิต ทั้ง สองด้านมี
ความสัมพันธ์กนั ทางลบ (Hallford, Mellor, Cummins, & McCabe, 2016; Scrignaro et al.,
2015; Steger, Oishi, & Kashdan, 2009) หรือไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ กัน (Schulenberg, Strack,
& Buchanan, 2011) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมาบางส่วนที่ศึกษาความหมายในชีวิตที่
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เกี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหาและการปรับตัวของบุคคลได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ความหมายในชีวิตในด้าน
ความเข้าใจถึงความหมายในชีวิตและการค้นหาความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญ โดยการค้นหาความหมายในชี วิตมีส่วนส าคัญในการสนับสนุน แนวทางการ
เผชิญปั ญหาและการปรับตัว แม้ว่าบุคคลจะค้นพบความหมายในชีวิตบางอย่างแล้วก็ตาม ทัง้ นี ้
เพื่ อ เป็ นการเยี ย วยาสภาพจิ ต ใจขณะที่ ก าลั ง ต่ อ สู้กั บ ปั ญ หาหรื อ ความเจ็ บ ป่ วยเหล่ า นั้น
(Naghiyaee, Bahmani, & Asgari, 2020) ความหมายในชีวิตจึงเป็ นตัวแปรที่สามารถนามาใช้
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตและการปรับตัว ของบุคคล อีกทัง้ ยัง สามารถทาหน้าที่เป็ นเกราะ
ป้องกันความเครียดได้อีกด้วย (Frankl, 1963) และในงานวิจยั ของ Cho, Lee, Lee, Bae, &
Jeong (2014) ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ความหมายในชีวิตสามารถนามาใช้ประเมินความหมายในชีวิตของ
ผูเ้ รียนโดยภาพรวมได้ โดยพบว่าความเข้าใจถึงความหมายในชีวิตและการค้นหาความหมายใน
ชีวิตต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวกสูงที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี ้ ทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Mallett, et al., 2013) ยังได้
สะท้อนให้เห็นว่า ความหมายในชีวิตเป็ นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่สาคัญของ
การเผชิญปั ญหาในทางบวกของบุคคล โดยความหมายในชีวิต ของบุคคลจะเกิดขึน้ ได้โดยการ
ได้รบั การตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีมมุ มองในทางบวกต่อ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่ บุคคลต้องเผชิญ ที่ จ ะทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนอารมณ์ทางลบให้เป็ น
อารมณ์ดา้ นบวก จนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาเหล่านัน้ ซึ่งบุคคลที่จะสามารถเผชิญปั ญหา
และฟั นฝ่ าอุปสรรคไปได้จะต้องเป็ นผูท้ ่ีมี ความเข้าใจถึงความหมายในชีวิต และพยายามค้นหา
ความหมายในชีวิตที่มีต่อสถานการณ์นนั้ จนสามารถค้นพบความหมายในชีวิตของตนเองอีกครัง้
เพื่อนามาใช้รบั มือกับปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ดังนัน้ การวัดการรับรู ค้ วามหมายในชีวิต
โดยภาพรวมจึงมี ความส าคัญ และสามารถอธิ บายความหมายในชี วิตที่ ส่ง ผลทางบวกต่อการ
ปรับตัวในการเรียนได้
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและความรู พ้ ื น้ ฐานที่
นักวิจยั นามาใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหมายในชีวิตได้เป็ นอย่างดี โดยการวัดความหมายในชีวิต
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความหมายในชีวิตที่สร้างข้อคาถามจากการปรับปรุง แบบ
วัดความหมายในชีวิต (The Meaning in Life Questionnaire: MLQ) ของ Steger และคนอื่น ๆ
(2006) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับความหมายในชีวิตของนักศึกษา โดยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สุดให้ 6 คะแนน
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นักศึกษาที่ ไ ด้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่า มี การรับรู ค้ วามหมายในชี วิต สูง กว่าผู้ท่ี ไ ด้
คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ความหมายในชีวิตมีความสาคัญกับพัฒนาการในช่วงวัยรุน่ เนื่องจากความหมายใน
ชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย รวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ ยวกับการมีความหมาย คุณค่า และเป้าหมายในชีวิต (Krok, 2018) นอกจากนี ้
ความหมายในชี วิต ยัง มี บทบาทส าคัญ ต่อการด าเนิน ชี วิตของวัยรุ ่นตอนปลาย เมื่ อต้องเผชิ ญ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพยายามตีความและจัดการกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่ตอ้ งเผชิญ
ในชีวิต โดยการกาหนดมุมมองที่สาคัญของชีวิต ตนเองและสังคม และการค้นพบความหมายที่
ลึกซึง้ ในชีวิต (Kiang & Fuligni, 2010)
ความหมายในชี วิ ต จึง เป็ น ปั จ จัยส าคัญในการป้องกันปั ญหาทางสุขภาพจิ ตและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ของวัยรุ ่น (Brassai, Piko, & Steger, 2011) อีกทัง้ ยังเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อการปรับตัว รวมถึงยังเป็ นตัวชีว้ ดั ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล และความหมายใน
ชีวิตยังมีส่วนสาคัญในการค้นหาความหมายในเชิงบวกเมื่อบุคคลต้องเผชิญปั ญหา ความเครียด
หรือเหตุการณ์ท่ีเจ็บปวด (Thompson, 1985) สาหรับงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความหมายในชีวิต
ที่มีตอ่ การปรับตัวนัน้ ผลการศึกษาที่ผ่านมาบางส่วนได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การค้นพบความหมายในชีวิต
จะช่วยให้บุคคลเกิ ด การปรับตัว และช่วยกระตุน้ ความเจริญ งอกงามของบุค คลได้ (Park &
Folkman, 1997) และงานวิจยั ที่ผ่านมาของ Kiang และ Fuligni (2010) ที่ได้ทาการศึกษา
ความหมายในชีวิตที่มีตอ่ การปรับตัวของวัยรุน่ ในละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรป ที่มีอายุระหว่าง
16-19 ปี จานวน 579 คน ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า วัยรุ ่นที่มีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุต์ ่างกันจะมีการรับรู ้
ความหมายในชีวิตแตกต่างกัน ที่สง่ ผลต่อการปรับตัวทางจิตวิทยาและการปรับตัวในการเรียน โดย
ความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวในการเรียนทัง้ ในด้านสถานศึกษา ความสาเร็จใน
การเรี ย น และแรงจูง ใจในการเรี ย น การเห็ นคุณ ค่า ในตนเอง รวมถึง สุขภาวะทางจิ ต อย่า งมี
นัยสาคัญ ความหมายในชีวิตของวัยรุน่ จึงไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการปรับตัวโดยทั่วไป ยังรวมถึง
ผลลัพธ์ในบริบทของการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นแรงจูงใจและความสุขในการเรียนอีกด้วย
นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ผ่านมาของ Cho, Lee, Lee, Bae, และ Jeong (2014) ที่
ทาการศึกษาผลกระทบของความหมายในชี วิต วิธีการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหา และการ
ยอมรับตนเอง ที่มีต่อการปรับตัวในโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศเกาหลี ที่มี
อายุระหว่าง 16-17 ปี จานวน 200 คน ซึ่งความหมายในชีวิตของผูเ้ รียนนัน้ เป็ นความพยายามใน
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การทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จและสามารถค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ โดยผลการวิจยั ก็ได้
สนับสนุนว่า ความหมายในชีวิต ส่งอิทธิ พลทางบวกต่อ การปรับตัวในโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ด้าน
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องชีใ้ ห้เห็นว่า ความหมายในชีวิตส่งผล
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การเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) เป็ นตัวแปรที่มีการศึกษาทัง้ ในด้านจิตวิทยาและ
ด้านสังคมศาสตร์ ทาให้นิยามความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองมีความหลากหลาย เช่น
Rosenberg (1979) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นการประเมินคุณค่าโดยรวมของบุคคล
ทัง้ ในด้านบวกและลบเกี่ยวกับการยอมรับนับถือตนเอง และการมองตนเองว่าเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ค่า
และมีประโยชน์ สาหรับการเห็นคุณค่าในตนเองที่เป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานของมนุษย์ตามทฤษฎี
ของ Maslow (1970) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเกิดจากการได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่ืน ซึ่ง
ประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง หรือความเชื่อในความสามารถและการประสบ
ความสาเร็จ หรือล้มเหลวของตนเอง หากการประเมิน เป็ นไปในด้านบวกบุค คลก็ จ ะเกิด ความ
เชื่อมั่นในคุณ ค่า ของตนเอง มีความเข้ม แข็ง ในทางกลับกันหากการประเมินเป็ นไปในด้านลบ
บุคคลจะรู ส้ ึก อ่อนแอ เป็ น ปมด้อย และขาดความมั่นใจ และอีกแนวคิดหนึ่งของ Coopersmith
(1981) ได้อธิบายความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองว่า เป็ นการที่บคุ คลรับรูแ้ ละประเมิน คุณ
ค่าที่อยู่ภายในตนเองตามความคิดความรูส้ ึกหรือเจตคติท่ีมีตอ่ ตนเอง ซึ่งความคิดความรูส้ ึกนีจ้ ะ
เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ ได้กระทาสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันไป และบุคคลจะแสดง
ความรู ส้ ึกนีใ้ ห้ผูอ้ ่ืนรับรู จ้ ากการพูดหรือการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขต
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับความสามารถ ความสาคัญ ความสาเร็จ และความมี
คุณค่า
การเห็นคุณค่าในตนเองจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต โดยการเห็นคุณค่าในตนเอง
จะมีผลต่อความคิดความรู ส้ ึก ความกล้าแสดงออก ความสุข รวมถึงความทุกข์ของบุคคล ซึ่งการ
เห็นคุณค่าในตนเองนีจ้ ะอยู่กับบุคคลไปตลอดช่วงชีวิต ในการที่จะเป็ นพลังสาคัญในการช่วยให้
บุค คลสามารถผ่ า นพ้น ปั ญ หาและอุป สรรคต่า ง ๆ สามารถเผชิ ญ ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ท่ี
ก่อให้เ กิ ดความคับข้องใจและความยุ่งยากไปได้ และมี ความกระตือรือร้น ในการที่ จะไปให้ถึง
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จุดหมายที่ตนเองต้องการ (ชื่นทิพย์ อารีสมาน, 2545, น. 53) นอกจากนีก้ ารเห็นคุณค่าในตนเอง
ยังเป็ นปั จจัยสาคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคม และการเรียนรู ้ เป็ นจุดเริ่มต้นของการรับรู ้
ชีวิตที่มีผลต่อความคิด ความปรารถนา ค่านิยม อารมณ์ และการตัง้ เป้าหมายในชีวิต อันจะส่งผล
ต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล รวมถึงการประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ทัง้ ในชีวิตส่วนตัว การศึกษาเล่าเรียน และการทางาน (วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์, 2552, น. 16) โดย
คุณลักษณะพืน้ ฐานของการเห็นคุณค่าในตนเองที่ บุคคลนามาใช้ตดั สินความสาเร็จในลักษณะ
โดยรวม (Global Self-Esteem) มี 4 ประการ (Coopersmith, 1981) ดังนี ้
1. การมีความสามารถ (Competence) เป็ นการพิจารณาถึงความสาคัญโดยการ
กระทาให้สาเร็จตามเป้าหมายที่บคุ คลต้องการ สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ด้วยความมั่นใจ สามารถปรับตัวได้ดีและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมีอานาจ (Power) เป็ นอิทธิพลที่บคุ คลมีตอ่ ตนเองและต่อสถานการณ์ท่ีผ่าน
เข้ามาในชีวิต และมีความสามารถเพียงพอในการควบคุมบุคคลอื่น ควบคุมสถานการณ์และการ
กระทาต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ดว้ ยตนเอง
3. การมีความสาคัญ (Significance) เป็ นความรูส้ ึกของบุคคลเกี่ยวกับการได้รบั การ
ยอมรับ การได้รบั การใส่ใจ และการมีคณ
ุ ค่าอย่างเหมาะสม รวมถึงการได้รบั ความรักจากบุคคล
อื่น ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัว และความรูส้ กึ ว่าตนเองมีประโยชน์ตอ่ สังคม
4. การมี คุณ ธรรม (Virtue) เป็ นการที่ บุคคลปฏิ บัติต นสอดคล้องกับศีลธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม ประเพณี ตามมาตรฐานสังคม สามารถรับรูค้ ณ
ุ ค่าของตนตาม
ความเป็ นจริง มีความคิดที่ดีและถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม มองโลกในแง่ดี และมีความพึง
พอใจในชีวิต
สาหรับการเห็นคุณค่าในตนเองของผูเ้ รียนที่เป็ นนักศึกษาซึ่งมีพฒ
ั นาการอยู่ในช่วงวัยรุน่
ตอนปลายนัน้ ส่วนใหญ่จะประเมิ นการเห็นคุณค่าในตนเองจากลักษณะทางกายภาพ เจตคติ
ค่านิ ยม ความสามารถทางสติปั ญญา และความสามารถของตนเองในด้า นต่า ง ๆ ตลอดจน
ประเมินจากการที่ตนเองได้รบั การยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น การรับรูว้ ่าตนเองเป็ นที่รกั ของ
บุคคลอื่นและการประสบความสาเร็จที่ตนได้รบั ซึ่งผูเ้ รียนมักต้องการการชื่นชมจากบุคคลอื่น เพื่อ
ทาให้ตนเองเกิ ด ความรู ส้ ึก มั่นใจ ภาคภูมิ ใ จ และรู ้สึก เห็ นคุณ ค่าในตนเองมากขึน้ ซึ่ง ในทาง
จิตวิทยานับได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ เป็ นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพและสังคมของ
บุคคลที่แสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงวัยรุน่ และสามารถพัฒนาได้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต โดยการเห็น
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คุณค่าในตนเองจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถดาเนินชีวิตไปในแนวทางที่เป็ นประโยชน์ทงั้ ต่อตนเองและ
สังคมได้ (Goebal & Brown, 1981 อ้างถึงใน ทรงเกียรติ ล้นหลาม, 2550)
การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งในการดารงชีวิต อันเป็ นพลัง
สาคัญที่ จะช่วยให้บุคคลสามารถผ่านพ้นปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยนักวิชาการหลาย
ท่านได้อธิ บายถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองไว้แตกต่างกัน
อาทิเช่น Rosenberg (1979) อธิบายว่า การเห็นคุณค่าในตนเองประกอบด้วย 2 มิติ คือ 1) การรู ้
คิดในตนเอง (Cognitive Self) ซึ่งเป็ นความรูค้ วามเข้าใจที่บคุ คลมีตอ่ ตนเองจากสถานภาพภายใน
โครงสร้างของสังคมที่อาศัยหรือเป็ นสมาชิกอยู่ ทาให้แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง เช่น
การเป็ นพ่อแม่ เพื่อน ครู อาจารย์ โดยเอกลักษณ์ท่ีบุคคลได้รบั จากสังคมนีจ้ ะทาให้บุคคลรับรู ว้ ่า
ตนเองเป็ นใคร และบุคคลอื่นเป็ นใคร และ 2) การประเมินตนเอง (Evaluative Self) เป็ นการ
อธิ บายตนเองของบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลนาตนเองไปประเมินกับสิ่งอื่นหรือ บุคคลอื่ น
เพื่ อให้บุค คลรับ รู ้ว่า ตนเองมี คุณ ค่า หรื อมี ค วามภาคภูมิ ใ จในตนเองมากน้อยเพี ย งใด ซึ่ง การ
ประเมินตนเองของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง อันจะนาไปสู่การแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่าง ๆ นอกจากนี ้ Maslow (1970) ได้กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีท่ี มาจาก
1) ความต้องการคุณ ค่าในตนเอง ซึ่ง เป็ นความต้องการที่ เกี่ ยวกับ การยอมรับนับถื อ ตนเอง ที่
ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความต้องการความเข้มแข็ง ผลสัมฤทธิ์ ความพอเพียง ความ
เชี่ยวชาญและความสามารถ ความเชื่อมั่น และความอิสระโดยไม่พ่งึ พาบุคคลอื่น และ 2) ความ
ต้องการได้รบั การยอมรับคุณค่าจากบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นความต้องการให้บคุ คลอื่นยอมรับนับถือ และ
การได้รบั การยกย่องเชิดชู ความเก่ง ความดี และความมีประโยชน์หรือเป็ นที่นา่ ชมเชยจากผูอ้ ่ืน
Coopersmith (1981) ได้กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความเกี่ยวข้องกับพืน้ ฐาน
ทางอารมณ์และทางชีววิทยา (Biologic-Temperament) โดยได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี ้
1. อิทธิพลทางชีววิทยาและพืน้ ฐานทางอารมณ์ เป็ นการเห็นคุณค่าในตนเองที่เกิด
จากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพืน้ ฐานทางอารมณ์และปั จจัยทางสภาพแวดล้อมที่
ตอบสนองต่ อ บุ ค คล ที่ มี ผ ลท าให้ก ารเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองของแต่ ล ะบุ ค คลแตกต่า งกัน ไป
ประกอบด้วย 1) ลักษณะทางกายภาพ โดยลักษณะทางกายภาพมีส่วนช่วยให้บคุ คลมีความรูส้ ึก
เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ เช่น การมีรูปร่างหน้าตาดี มีความคล่องแคล่ว หรือการมีลกั ษณะทาง
กายภาพที่ดี โดยบุคคลที่มีลกั ษณะทางกายภาพดีมักจะเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลที่มี
ลักษณะทางกายภาพที่ดอ้ ย 2) ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพ โดยความสามารถ ทักษะ
และประสิทธิภาพ เป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงการประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในสิ่งที่ บคุ คลได้กระทา และ
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จะมี ร ะดับ สติ ปั ญ ญาเข้า มาเกี่ ย วข้อ งด้ว ย โดยหากเป็ นบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นวัย เรี ย นจะหมายถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมภายในโรงเรียน ครอบครัว หรือสังคม อันนาไปสู่การเห็นคุณค่า
ในตนเองที่เพิ่มขึน้ 3) ภาวะทางอารมณ์ เป็ นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น
ความรูส้ ึกเป็ นสุข พึงพอใจ วิตกกังวล ซึ่งภาวะทางอารมณ์เหล่านีเ้ ป็ นผลมาจากการประเมินสิ่งที่
ตนเองพบเจอ หรือเป็ นผลมาจากการมีปฏิ สัมพันธ์กับผูอ้ ่ืน โดยบุคคลที่ ประเมิ นตนเองไปใน
ทางบวกมักจะแสดงอารมณ์ทางด้านบวกด้วย ส่วนบุคคลที่ประเมินตนเองไปในทางลบ มักจะไม่มี
ความพึงพอใจในชีวิต รูส้ ึกหมดหวัง และมองว่าตนเองไม่สามารถประสบความสาเร็จ 4) ค่านิยม
ส่วนบุคคล เป็ นการประเมินตนเองกับสิ่งที่ตนเองให้คณ
ุ ค่าและสังคมให้คณ
ุ ค่า หากค่านิยมส่วนตัว
ของบุคคลสอดคล้องกับค่านิยมของสัง คม บุคคลจะเห็นคุณค่าในตนเองสูง ขณะเดียวกันหาก
ค่านิยมของตนไม่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม บุคคลนัน้ จะเห็นคุณค่าในตนเองต่า 5) ความ
ปรารถนาของบุคคล เป็ นการตัดสินคุณค่าในตนเองของบุคคลเกิดจากมีการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงานกับ ความสาเร็จของตนเองตามเกณฑ์ท่ีได้ตงั้ เป้าหมายไว้ ซึ่งหากความสามารถของ
บุคคลอยู่ในเกณฑ์ท่ีตนเองกาหนดหรือ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตนเองตัง้ ไว้ บุคคลนัน้ จะเห็นว่าตนเองมี
คุณค่ามากขึน้ และ 6) ปั ญหาและโรคภัยไข้เจ็บ ได้แก่ ปั ญหาสุขภาพจิตโดยทั่วไป หรือความ
ผิดปกติทางพฤติกรรมและระบบประสาท กล่าวคือ บุคคลที่มีปัญหาดังกล่าวสูงจะเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่า และมักแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะวิตกกังวลและมีความทุกข์ ส่วนผูท้ ่ีมีปัญหา
น้อยมักจะเห็นคุณค่าในตนเองสูง
2. อิ ท ธิ พ ลด้ า นสภาพแวดล้ อ ม เป็ นการเห็ น คุ ณ ค่ า ภายนอกตนเองที่ เ ป็ น
สภาพแวดล้อมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองที่
แตกต่างกันไป ประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์กับครอบครัว ซึ่งความสัมพันธ์กับครอบครัวมี
อิทธิพลต่อเด็กในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นอย่างมาก โดยเด็กที่ได้รบั ความรัก ความ
อบอุน่ และการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว ให้ยอมรับความคิด ความรูส้ ึก ให้กาลังใจ และจัด
ให้เด็กได้มีอิสระในการแสดงออกและการกระทาในขอบเขตอันสมควร ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะทาให้เด็ก
เกิ ด ความรู ้สึ ก มั่น คงปลอดภัย และสามารถพัฒ นาการเห็ น คุณ ค่า ในตนเองให้เ กิ ด ขึน้ ได้ 2)
สถานศึกษาและการเรี ยน ซึ่ง สถานศึกษาเป็ นสถานที่ พัฒ นาการเห็น คุณค่า ในตนเองต่อจาก
ครอบครัว โดยมีหน้าที่ช่วยอบรมให้เด็กมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ซึ่งประสบการณ์ท่ีเด็กได้รบั จากสถานศึกษาจะช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองให้เพิ่มขึน้ จาก
การที่เด็กได้รบั จากครอบครัว 3) สถานภาพทางสังคม เป็ นการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นโดย
พิจารณาจากลักษณะอาชีพตาแหน่งการงาน บทบาทสังคม รายได้หรือสถานะทางเศรษฐกิจ โดย
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สิ่งเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า บุคคลใดประสบความสาเร็จในชีวิตจะทาให้เกิดความรู ส้ ึกว่าตนเองมี
คุณค่าสูง และ 4) สังคมและกลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็ นการที่บุคคลรับรู ใ้ นการมองตนเองตามสภาพที่
เป็ นอยู่เปรียบเทียบกับบุคคลอื่น เมื่อบุคคลเปรียบเทียบแล้วพบว่าตนเองมีความสามารถ และมี
ทักษะในการเรียนรู ใ้ นการทากิจ กรรมต่าง ๆ หรือมีความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่ากลุ่ม
เพื่อนในวัยเดียวกัน บุคคลนัน้ จะมีความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึน้
ดังนัน้ การเห็นคุณค่าในตนเองในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงหมายถึง การที่นกั ศึกษาพิจารณาคุณ
ค่าที่มีอยูภ่ ายในตนเองในเชิงบวก จากการประเมินสิ่งที่ตนเองกระทาหรือสิ่งที่ตนเองเป็ น โดยมอง
ตนเองว่าเป็ นคนที่มีความสาคัญ มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ มีความสามารถ และมีความสาเร็จ รวมถึง
การได้รบั การยอมรับนับถื อจากบุคคลอื่นโดยประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง ซึ่ง
บุคคลอื่นสามารถรับรูไ้ ด้จากคาพูดและพฤติกรรมที่นกั ศึกษาแสดงออกมา
การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
จากการศึกษางานวิจัยที่ ผ่านมาเกี่ ยวกับ การวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนนักศึกษา ชีใ้ ห้เห็นว่า มีการใช้วิธีการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 2 วิธี
คือ การประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเอง และการประเมินพฤติกรรมของ
ผูถ้ กู วัดโดยบุคคลอื่น ซึ่งการประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเองถือได้ว่าเป็ น
วิธี ก ารวัด ที่ ไ ด้รับความนิย มในปั จ จุบัน อาทิ เ ช่น แบบประเมิ น การเห็ นคุณ ค่า ในตนเอง (SelfEsteem Scale) ของ Rosenberg (1965) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem
Inventory) ของ Coopersmith (1981) และแบบประเมินภาวะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Scale for
Measuring State Self-Esteem) ของ Heatherton และ Polivy (1991) ส่วนวิธี การประเมิน
พฤติกรรมของผูถ้ กู วัดโดยบุคคลอื่น ไม่วา่ จะเป็ นจากบิดามารดา ครู อาจารย์ หรือเพื่อน รวมถึงการ
ประเมินจากนักจิตวิทยาเพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างการประเมินจากการรายงาน
ตนเองกับการประเมินโดยบุคคลอื่ น ซึ่งแบบประเมิ น นีจ้ ะมี เฉพาะในแบบวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของคูเปอร์สมิธ (Coopersmith) เท่านัน้ โดย Coopersmith (1981) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการ
เห็นคุณค่าในตนเองที่มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินการรายงานตนเองเพื่อวัดเจตคติท่ีมีตอ่ ตนเองใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านตนเองโดยทั่วไป ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการเรียน
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 58 ข้อ แบ่งเป็ นข้อคาถามที่ใช้วดั เจตคติท่ีมีตอ่ ตนเอง จานวน 50
ข้อ และข้อคาถามที่ใช้วดั การตอบไม่ตรงกับความเป็ นจริง (Lie scale) จานวน 8 ข้อ มีลกั ษณะของ
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 2 ระดับ โดยวัดคะแนนออกมาเป็ นการ
เห็นคุณค่าในตนเองแบบโดยรวม (Global Score) ที่มีการวัดคะแนนในแต่ละด้านย่อยรวมกัน แต่
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สามารถอธิ บายการเห็นคุณค่าในตนเองเฉพาะด้านที่ สัม พันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
ภาพรวมได้ ซึ่งคะแนนการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจะอยู่ในช่วงตัง้ แต่ 0 – 50 คะแนน โดยผูท้ ่ีได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนน้อยกว่า และ
เมื่ อนาแบบวัด การเห็นคุณ ค่าในตนเองไปศึกษากับกลุ่ม ประชากรที่ มี เชื อ้ ชาติแ ละวัฒ นธรรม
แตกต่างกันพบว่าแบบวัดมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) อยูร่ ะหว่าง .80 ถึง .92 ซึ่งเป็ นค่าความเชื่อมั่นที่อยู่
ในระดับสูง (Coopersmith, 2002)
งานวิจยั ในประเทศไทยได้มีการนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธ
(Coopersmith) มาปรับใช้อย่างแพร่หลาย โดย ชไมพร เจริฐครบุรี (2546) ได้กล่าวถึงแบบวัดการ
เห็นคุณค่าในตนเองที่ นักวิจัย ส่วนใหญ่ นามาปรับใช้สาหรับเก็บข้อมูลมากที่ สุดคื อแบบวัดของ
คูเ ปอร์ส มิ ธ (Coopersmith) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 50.75 รองลงมาคื อ แบบวัด ของโรเซนเบอร์ก
(Rosenberg) คิดเป็ นร้อยละ 34.33 อาทิเช่น ศิริวรรณ ทวีวฒ
ั นปรีชา (2549) ได้ทาการศึกษาการ
เห็นคุณค่าในตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการปรับตัวในสังคมของ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองตาม
แนวคิดของคูเปอร์สมิท (Coopersmith) มีลกั ษณะของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 2 ระดับ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 57 ข้อ ที่มีลักษณะข้อคาถามเป็ น
ประโยคบอกเล่ารายงานตนเองที่แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ข้อคาถามที่ใช้วดั การตอบไม่ตรงกับความ
เป็ นจริง จานวน 8 ข้อ และข้อคาถามที่วดั เจตคติเกี่ยวกับตนเอง จานวน 49 ข้อ ทาการวัดการเห็น
คุณค่าในตนเอง 4 ด้าน พบว่า แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัด
ในด้านตนเองโดยทั่วไป (26 ข้อ) เท่ากับ .78 ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน (7 ข้อ) เท่ากับ .53 ด้าน
ครอบครัว (8 ข้อ) เท่ากับ .63 และด้านการเรียน (8 ข้อ) เท่ากับ .51 และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .85 นอกจากนี ้ ทรงเกียรติ ล้นหลาม (2550) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบวัด การเห็ นคุณค่า ในตนเองที่ พัฒ นาตามแนวคิดของคูเ ปอร์ส มิ ธ
(Coopersmith) ที่มีลกั ษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 2 ระดับ จานวน 25 ข้อ เป็ นข้อ
คาถามเชิงบวก 8 ข้อ และคาถามเชิงลบ 17 ข้อ วัดคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองแบบโดยรวม ที่
แบ่งเป็ นด้านการเห็นคุณค่าในตนเองโดยไป ด้านสังคมและกลุม่ เพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการ
เรียน ซึ่งมีคา่ อานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดตัง้ แต่ .17 - .60 และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบ
วัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .80
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การเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่สาคัญ
ของกระบวนการเผชิญปั ญหาในเชิงบวกของบุคคล ซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ย
การได้รบั การตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็ นต้นทุนทางจิตใจที่
สาคัญที่ บุคคลจะนามาใช้ในการจัดการกับปั ญหา เพื่อให้มีมุมมองในทางบวกต่อสถานการณ์
ปั ญหาที่ตอ้ งเผชิญ ซึ่งบุคคลจะเกิดการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบให้เป็ นอารมณ์ดา้ นบวกที่จะทาให้
กลับ มาเห็นคุณ ค่า ในตนเองอี ก ครัง้ จนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ไปได้
(Corry, Mallett, et al., 2013) การวัดเจตคติท่ีบคุ คลมีตอ่ ตนเองในเชิงบวกจึงมีความสาคัญและ
สามารถอธิบายการเห็นคุณค่าในตนเองที่ส่งผลทางบวกต่อการปรับตัวในการเรียนได้ โดยในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองโดยเลือกที่จะนาแบบวัดการเห็นคุณค่า
ในตนเอง (Coopersmith Self-Esteem Inventory: CSEI) ของ Coopersmith (1981) มาปรับใช้
ในการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาเพื่อวัด เจตคติท่ีนกั ศึกษามีต่อตนเองในเชิงบวก
โดยแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่
จริง เลยให้ 1 คะแนน จนถึง จริง มากที่ สุด ให้ 6 คะแนน โดยนักศึกษาที่ ไ ด้คะแนนจากแบบวัด
มากกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
สาหรับงานวิจยั ที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อการปรับตัว
ของนักศึกษานัน้ งานวิจยั ของ Pasha และ Munaf (2013) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของการ
เห็นคุณค่าในตนเองกับการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา
แรกของการเรียน ที่มีอายุระหว่าง 21-23 ปี จานวน 83 คน โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า การเห็น
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักศึกษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
การเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ส่วนตัว และด้านสถานศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Y. Liu, Wang, Zhou, และ Li (2014) ที่พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นมีอิทธิพล
ทางบวกกับการปรับตัวและความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี ก้ ารเห็นคุณค่าในตนเองยังช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถผ่านพ้นความเครียดได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bejerano (2014) ที่ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการปรับตัวในมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน ด้านอารมณ์ส่วนตัว ด้านสังคม และด้านสถานศึกษา โดย
ทาการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 198 คน ซึ่งผลการวิจยั ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า
การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักศึกษา และนักศึกษาที่มีการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงจะสามารถปรับตัวได้ดีกว่านักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่า นอกจากนี ้
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ในงานวิจยั ของ ศิริวรรณ ทวีวฒ
ั นปรีชา (2549) ที่ได้ทาการศึกษาลักษณะของการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ลักษณะการปรับตัวในสังคม และความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเองกับการปรับตัว
ในสังคมของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนิสิตปริญญาตรี
คณะเภสัช ศาสตร์ทุก ชั้นปี จ านวน 533 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูล ส่ว นบุค คลและข้อ มูล
ครอบครัว ซึ่งวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่ปรับปรุ งจากแบบวัด The Coopersmith Self-Esteem
Inventories (CSEI) และวัดการปรับตัวในสังคมที่ปรับปรุงจากแบบวัด The Social Adjustment
Scale-Self Report (SAS-SR) โดยผลการวิจยั ก็ได้พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวในสังคมอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ นิสิตที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีการ
ปรับตัวในสังคมดีขนึ ้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องชีใ้ ห้เห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
ส่งผลต่อการปรับตัวของบุคคล จึงทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์ว่า การเห็น
คุณค่าในตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากตัวแปรเชิงสาเหตุตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎี การเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้พิจารณาเลือกปั จจัยสภาพแวดล้อม
อีก 1 ตัวแปร นั่นคือ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย (Social Support at University) มา
เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ซึ่งจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของ
กระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การเผชิญปั ญหาเป็ นผลมาจากทัง้
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็ นประสบการณ์ในการเผชิญปั ญหาของแต่ละบุคคล
(Corry, Tracey, & Lewis, 2015, p. 522) นอกจากนีย้ งั พบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัย และยังส่งผล
ให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ปัญหาที่ กาลังเผชิญอยู่ได้เป็ นอย่างดี (Wang et al.,
2006) โดยผูเ้ รียนที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อนมากจะสามารถ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยได้ดี อีกทัง้ การสนับสนุนทางสังคมยังช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดภาวะซึมเศร้า และช่วยให้ผเู้ รียนรูส้ ึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ อีกด้วย (Bejerano, 2014;
Rueger et al., 2010) ซึ่ง ในการวิจัยครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัย คาดว่าปั จ จัยการสนับสนุนทางสัง คมใน
มหาวิทยาลัยน่าจะมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นของนัก ศึก ษาสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวกับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน มีรายละเอียดดังนี ้
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การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
การเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็ นช่วงชีวิต ของนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของวัยรุ ่นตอน
ปลาย ที่ตอ้ งเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายเช่นเดียวกับวัยรุ ่นในช่วงอายุ อ่ืน ๆ แต่สาเหตุ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดที่มีลกั ษณะเฉพาะของผูเ้ รียนในกลุ่มช่วงอายุนีก้ ็คือ ภาวะความเครียด
ความขัดแย้ง และความกดดันต่าง ๆ จากการปรับตัวในการเรียน ซึ่งผูเ้ รียนจะต้องพยายามปรับตัว
เพื่อให้สามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึน้ ได้ และอีกปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่บคุ คลจะพิจารณา
ถึงนัน้ ก็คือ การได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุนจากสังคมที่ดารงอยู่ เพื่อช่วยส่งเสริมความพยายามให้
สามารถผ่านพ้นปั ญหาได้ สอดคล้องตามที่ Lazarus และ Folkman (1984, p. 245) กล่าวว่า การ
เผชิญปัญหาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นนั้ ส่วนหนึ่งขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมร่วมด้วย
ในการที่จะช่วยป้องกันความเครียดและผลกระทบที่เกิดจากความเครียด ช่วยลดความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์ และเป็ นแหล่งประโยชน์เพื่อการปรับตัวต่อวิกฤตต่าง ๆ เหล่านัน้
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) อธิ บายว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่
ของแต่ละบุคคลนัน้ มักขึน้ อยู่กบั อิทธิพลของบุคคลที่มีความสาคัญ ในชีวิต และมีอานาจเหนือกว่า
ตนเองอยู่ต ลอดเวลา ซึ่ง การสนับสนุนทางสัง คมมี บ ทบาทส าคัญยิ่ ง ต่อ พฤติก รรมของบุค คล
(Hauenstein, McGonigle, & Flinder, 2001, p. 98) Pender (1982, p. 396) ได้กล่าวว่า การ
สนับสนุนทางสังคมเป็ นการที่บคุ คลรับรู ถ้ ึงการได้รบั การยอมรับ รูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และเป็ นที่
ต้องการของบุคคลอื่น โดยการสนับสนุนทางสังคมของบุคคลจะได้จากกลุ่มคนในระบบของสังคม
นัน้ ที่เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านจิตใจ อารมณ์ วัตถุส่ิงของ ข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนา อันจะทา
ให้บคุ คลนัน้ สามารถดารงอยู่ในสังคมได้เหมาะสม นอกจากนี ้ Faber (1983, p. 199) ได้เสนอว่า
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นความสัมพันธ์ยดึ เหนี่ยวระหว่างบุคคลที่ทาให้เกิดความช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งความสัมพันธ์นนั้ อาจเกิดจากการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม เช่น การให้ความ
สนใจ การให้กาลังใจ การให้การยอมรับ การให้ความสนิทสนม การพบปะสังสรรค์ หรือพูดคุย และ
การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และการสนับสนุนด้วยการให้ความรู แ้ ละคาแนะนาใน
การแก้ปัญหาหรือการปฏิบตั ิตนของบุคคล
การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง โดยผู้ท่ี ไ ด้รับ การสนับสนุน ทางสัง คมมักจะได้รับ การสนับ สนุน ช่ว ยเหลื อทางด้า นข้อมูล
ข่าวสาร วัตถุส่ิงของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจ จากผูใ้ ห้การสนับสนุนที่อาจเป็ น เพื่อนหรือ
บุคคลอื่น ที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อ อยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต ทาให้ผูท้ ่ี ได้รบั การ
ช่วยเหลือรู ส้ ึกว่ามีคุณค่าและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็ นไปตามความต้องการด้านร่างกาย
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จิ ต ใจ สัง คม และอารมณ์ข องบุ ค คลนั้น ส่ ง ผลให้ผู้ไ ด้รับ การช่ ว ยเหลื อ สามารถเผชิ ญ กั บ
ความเครียดต่าง ๆ ที่เ กิดขึน้ และสามารถปรับตัว ได้ นอกจากนี ้ การสนับสนุนทางสังคมยังเป็ น
ความจาเป็ นพืน้ ฐานที่บคุ คลต้องการจากการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคลหรือการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่นในสังคมที่ตนเองดารงอยู่ เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม ซึ่งเมื่อบุคคลต้องเผชิญปั ญหาหรือเกิดภาวะความเครียดขึน้ ก็จะมีความต้องการการ
สนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ทาให้มีการแบ่งประเภทของการสนับสนุน
ทางสังคมไว้หลากหลายรูปแบบ สาหรับ Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) ได้แบ่งการสนับสนุนทาง
สังคมออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional Support) ประกอบด้วย
การให้ความใกล้ชิดผูกพัน การทาให้เกิดความมั่นใจ และการทาให้รูส้ ึกไว้วางใจและพึ่งพาได้ ซึ่ง
การสนับสนุนด้านอารมณ์นีจ้ ะช่วยทาให้บคุ คลรับรูว้ า่ ตนเองเป็ นที่รกั และเอาใจใส่จากบุคคลอื่น 2)
การสนับสนุนด้านวัตถุส่ิงของ (Tangible Support) เป็ นการให้ความช่วยเหลือ หรือการให้บริการ
โดยตรง รวมถึง การให้ส่ิ ง ของ เงิ น ทอง หรื อ การให้บ ริก ารในรู ป แบบต่าง ๆ เช่น การดูแ ลเมื่ อ
เจ็ บป่ วย การช่วยทางานหรือแบ่ง เบาภาระหน้าที่ และ 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
(Informational Support) เป็ นการให้คาแนะนาหรือการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การเสนอแนะที่สามารถ
ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ รวมถึง การสะท้อนให้บุคคลรับรู ถ้ ึงพฤติกรรมและการกระทา
ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บคุ คลรูส้ ึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Social Integration) และ
คงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) นอกจากนีก้ ารสนับสนุนด้านวัตถุส่ิงของและด้าน
ข้อมูลข่าวสารยังเป็ นประโยชน์ในการสนับสนุนด้านอารมณ์ เมื่อบุคคลต้องการการดูแลช่วยเหลือ
สอดคล้องกับ Gordon-Hollingsworth (2011) ที่ได้สรุปการสนับสนุนทางสังคมไว้ 3 ด้าน ได้แก่
1) การสนับสนุนทางอารมณ์ หมายถึง การให้การสนับสนุนในรูปแบบของการพูดคุย การใส่ใจดูแล
หรือการให้ความรัก ผ่านพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ สามารถรับรู ไ้ ด้ 2) การสนับสนุนวัต ถุ
สิ่งของ หมายถึง การจัดหาหรือการให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุหรือสิ่งของตามความต้องการ และ
3) การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล หรือการให้คาแนะนา
ต่าง ๆ
สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมในบริบทของไทย อัจฉรา โอประเสริฐ
สวัสดิ์ (2531) ได้เสนอว่า การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนทางอารมณ์
(Emotional Support) หมายถึง การได้รบั การปลอบใจให้กาลังใจ (Reassurance) การได้รบั ความ
รักความห่วงใย (Intimacy and Attachment) การได้รบั ความมั่นใจ (Confidence) และความรูส้ ึก
มีท่ีพ่ึง (Reliance ant Another) ซึ่งทาให้บุคคลรู ส้ ึกว่ามีคนรักและคอยดูแลเอาใจใส่ 2) ความ
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ช่วยเหลือด้านวัตถุส่ิงของ (Tangible Support) หมายถึง การได้รบั ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ
การเงิน และแรงงาน และ 3) ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึง
การได้รบั คาแนะนา ที่บคุ คลสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ได้ดี การสนับสนุน
ทางสังคมจึงเป็ นการรับรูข้ องบุคคลต่อการได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ การเห็นคุณค่า และความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลที่อยูร่ อบข้างในสังคม เช่น พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือกลุ่มเพื่อน ที่ให้การ
สนับสนุนในรูปแบบที่เป็ นรูปธรรม ซึ่งเป็ นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการ
ได้รบั วัตถุส่ิงของหรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่ช่วยเกื อ้ กูลให้บุคคลนัน้ นาไปแก้ไขปั ญหาของตนเองได้
และการสนับสนุนที่เป็ นนามธรรมซึ่งอยู่ในรูปแบบของการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การให้ความรักหรือให้
กาลังใจ เป็ นการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความรูส้ ึก ที่ทาให้บคุ คลนัน้ รู ส้ ึกว่าตนเองมี
ความสาคัญและมีคณ
ุ ค่าในสายตาของผูอ้ ่ืน
งานวิ จัย ที่ ผ่า นมาได้ชี ใ้ ห้เ ห็ น ว่า การสนับ สนุน ทางสัง คมจากครอบครัว เพื่ อ น และ
สถาบันการศึกษา มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนของผูเ้ รียนได้อีกทางหนึ่ง (Berns,
2004) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางสังคมจากครู อาจารย์ เนื่องจากครู อาจารย์เป็ นบุคคล
สาคัญ ที่ ส่ง ผลต่อการเรียนของผูเ้ รียนโดยตรง และการสนับสนุนของครู อาจารย์ก็ยัง ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมของผูเ้ รียนด้วย ไม่ว่าจะเป็ นความตัง้ ใจและความร่วมมือในการเรียนการสอน (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน และ อัมพร ม้าคนอง, 2547) นอกจากนีก้ ารสนับสนุนทางสังคมยังช่วยให้บุคคลมี
สุขภาพดี ซึ่งสุขภาพกายย่อมส่งผลถึงสมรรถภาพทางสมองและความพร้อมในการเรียน (พลรพี
ทุมมาพันธ์, 2554) และผูเ้ รียนที่มีสุขภาพจิตดีย่อมมีจิตใจปลอดโปร่ง และมี โอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเรียนสูง อีกทั้งผู้ท่ี ได้รบั การสนับสนุนทางสัง คมยังรู ส้ ึก ว่าตนเองเป็ นคนที่ มี
คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย (กันยา สุวรรณแสง, 2538) ซึ่งงานวิจยั ที่ผ่านมาก็ได้
สนับ สนุน และชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า การสนับ สนุน ทางสัง คมช่ ว ยยับ ยั้ง ความเครี ย ดที่ เ ป็ น ตัว บั่น ทอน
ประสิทธิ ภาพทางสมองและประสิทธิภาพในการปรับตั วเมื่อต้องเผชิญปั ญหาทางการเรียนด้วย
โดยครู อาจารย์ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน เป็ นแหล่งที่ให้ส่ิงเอือ้ อานวยทางสังคมกับนักศึกษา ทา
ให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดีและสามารถใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
การสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาจึงควรเกิดขึ น้ จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์ผสู้ อน ได้แก่ ครู
อาจารย์ ซึ่งเป็ นผูท้ าหน้าที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู ้ 2) ครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครองหรือ
ญาติพ่ีนอ้ ง และ 3) เพื่อน ได้แก่ เพื่อนร่วมชัน้ เรียน เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนที่รว่ มทา
กิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
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การสนับสนุนทางสังคมของนักศึกษาจึงเป็ นการที่นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ กับแหล่งเอือ้ อานวยทางสังคมของตนซึ่งก็คือ ครอบครัว เพื่อน และอาจารย์ผสู้ อนใน
ช่วงเวลาหนึ่ง และสามารถตัดสินคุณค่าของการมีปฏิสมั พันธ์เกี่ยวกับความช่วยเหลือ การดูแลเอา
ใจใส่ การให้ความรัก การเคารพให้เกียรติ รวมถึงข้อมูลข่าวสารทัง้ หมดที่นกั ศึกษาได้รบั อย่างไรก็
ตาม การสนับสนุนทางสังคมจากผูป้ กครองและสมาชิกในครอบครัวอาจลดลงเมื่อวัยรุน่ มีอายุมาก
ขึน้ ขณะที่การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนกลายเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมากกว่าบุคคลอื่นในชีวิต
ของวัย รุ ่น เช่น ในการใช้ชี วิ ตของนักศึกษาในมหาวิ ทยาลัย กลุ่ม เพื่ อนจะมี การติด ต่อ สื่ อ สาร
ระหว่างกันเสมอ ซึ่งมากกว่าการที่นกั ศึกษาจะติดต่อกับพ่อแม่หรือผูป้ กครอง และเนื่องจากการ
เรียนในระดับอุดมศึกษานัน้ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของผูเ้ รียนมักจะดาเนินอยู่ในมหาวิทยาลัย และ
ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในหอพัก ทาให้ผเู้ รียนต้องปรับตัวในทุกด้านทัง้ การเรียนและการใช้ชีวิต
ร่วมกับเพื่อนทัง้ ในห้องเรียนและเพื่อนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในหอพักนักศึกษา รวมถึงการได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในสถาบันการศึกษาด้วย เนื่องจากอาจารย์เป็ นบุคคลสาคัญที่ มี
บทบาทในกระบวนการเรียนการสอนทางวิช าการของผูเ้ รียนโดยตรง อี กทัง้ ยัง มีส่วนช่วยเหลื อ
แก้ปัญหา การให้คาปรึกษา ยอมรับ รับฟั งและเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ให้กาลังใจ รวมถึ ง
การกระตุน้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจเป้าหมายของการใช้
ชีวิตภายในรัว้ มหาวิทยาลัยอีกด้วย การสนับสนุนทางสังคมจึงขึน้ อยู่กับสถานการณ์ เวลา และ
บุคคล ซึ่งช่วงเวลาของวัยรุ ่นที่อยู่ในวัยเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นัน้ กลุ่มของความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่มีความเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มกั จะเป็ นกลุ่มเพื่อนและบุคคลใกล้ชิดในมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่ม
เพื่อนจะช่วยก่อให้เกิดความรู ส้ ึกอบอุ่นและเห็นความสาคัญของตนเอง ช่วยให้ผเู้ รียนได้ระบาย
อารมณ์และแสดงความรู ส้ ึกได้อย่างอิสระ มีการพัฒนาทักษะทางสังคม ที่ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนและมีการปรับตัวทางสังคมที่ดี (Hurlock, 1973)
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงได้เน้นศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ที่เป็ น
การรับรูข้ องนักศึกษาต่อการได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ การเห็นอกเห็นใจ การเห็นคุณค่า การ
ได้รบั คาแนะนา การสะท้อนให้รบั รูถ้ ึงการกระทา และการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจากกลุ่ม
เพื่อนและอาจารย์ผสู้ อนในด้านต่าง ๆ โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและ
อาจารย์จากแหล่งสนับสนุนทางสังคมใน 3 ด้าน ที่ครอบคลุมทัง้ ด้านจิตใจและการช่วยเหลือที่เป็ น
รูปธรรม ตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนทางอารมณ์ ได้แก่ การได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ
การปลอบโยนให้กาลังใจ และการรับฟั งจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อน 2) การสนับสนุนข้อมูล
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ข่าวสาร ได้แก่ การได้รบั คาแนะนา การเสนอแนะ หรื อการให้ขอ้ มูลข่าวสารจากกลุ่มเพื่อนและ
อาจารย์ผสู้ อน และการสะท้อนให้รบั รูถ้ ึงการกระทาของนักศึกษา และ 3) การสนับสนุนวัตถุส่ิงของ
ได้แก่ การได้รบั ความช่วยเหลือโดยตรงต่อความจาเป็ นของนักศึกษาจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์
ผูส้ อน ในด้านการบริการและทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แ ก่ การเงิน สิ่งของ รวมถึงการช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ ซึ่งเป็ นการให้บริการช่วยเหลือในรูปแบบของสิ่งที่จบั ต้องได้
การวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
ในการวัดการสนับสนุนทางสังคมจากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า เป็ นการวัด
เกี่ยวกับการรับรู ข้ องบุคคลที่รายงานถึงการสนับสนุนทางสังคมที่ตนเองได้รบั และเนื่องจากการ
สนับสนุนทางสังคมมีความหลากหลายของแนวคิดและมีหลายองค์ประกอบ นักวิชาการจึงเสนอ
ว่าในการวัดการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ควรวัดการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
หรือวัดขนาดของเครือข่ายทางสังคม และหากการสนับสนุนทางสังคมมีผลโดยอ้อมต่อสุขภาพหรือ
มีผลเป็ นตัวบรรเทา ที่ผวู้ ิจัยต้องการทราบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีผลช่วยลดผลกระทบจาก
ความเครียดและช่วยให้ปรับตัวได้ดีขนึ ้ หรือไม่ ควรเลือกเครื่องมือที่ใช้วดั การรับรูถ้ ึงการกระทาเพื่อ
สนับสนุนให้บุคคลนัน้ ปรับตัวกับความเครียดได้ อย่างไรก็ตาม ในการวัดการสนับสนุนทางสังคม
ควรมีการวัดการรับรูค้ วามเครียดของเหตุการณ์นนั้ ควบคูก่ นั ไป (Lakey & Cohen, 2000 อ้างถึงใน
อภิญญา ศิรพิ ิทยาคุณกิจ, 2553, น. 312)
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่า แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมมีการ
สร้างจากพืน้ ฐานทางแนวคิดและทฤษฎี ของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งในการวัดการสนับสนุนทาง
สังคมของบุคคลนัน้ มีทงั้ แบบวัดทั่วไปและแบบวัดที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยมี
ทัง้ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของผูป้ ่ วยและแบบวัด การสนับสนุนทางสังคมของบุคคลทั่วไป
สาหรับการวัดการสนับสนุนทางสังคมที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในผูเ้ รียนที่เป็ นทัง้ เด็กและวัยรุ ่น
เช่น แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเด็กและวัยรุ ่น (The Child and Adolescent Social
Support Scale: CASSS) ของ Malecki, Demaray, และ Elliott (2000) ที่วดั การสนับสนุนทาง
สังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ 2) การสนับสนุนวัตถุส่ิงของ 3) การสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร และ 4) การสนับสนุนด้านการประเมิน โดยวัดการรับรูก้ ารสนับสนุนทางสังคมของ
นักเรียนที่ไ ด้รบั จากพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนสนิท และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องใน
โรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดในแต่ละด้านย่อยตัง้ แต่ .92 - .93 อย่างไรก็ตาม แบบวัด
ดังกล่าวยังมีขอ้ จากัดที่วัดเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวคอเคเซียน (Caucasian) ในชนชัน้
กลางขึน้ ไป ต่อมา Gordon-Hollingsworth และคนอื่น ๆ (2016) จึงได้พฒ
ั นาแบบวัดการรับรู ก้ าร
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สนับสนุนทางสังคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว ที่สามารถวัดการสนับสนุนทางสังคมกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความแตกต่างกันทางชาติพนั ธุห์ รือวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึน้ โดยวัดการสนับสนุนทางสังคม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้านวัตถุส่ิงของ และ 3) การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ที่วดั การสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนอายุระหว่าง 8-18 ปี ที่มีเชือ้
ชาติแตกต่างกัน ได้แก่ คอเคเซียน แอฟริกนั อเมริกนั เอเชีย และเชือ้ ชาติอ่ืน ๆ โดยวัดการรับรูก้ าร
สนับสนุนทางสังคมจากแหล่งสนับสนุนทางสังคม 5 แหล่ง ได้แก่ 1) พ่อแม่ 2) บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทางสายเลือด 3) บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือด เช่น เพื่อนบ้าน ครู อาจารย์ หรือบุคคลใน
ชุมชน 4) พี่นอ้ ง และ 5) เพื่อน ที่ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 50 ข้อ มีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .97 (ค่าความเชื่อมั่น
รายด้าน ได้แก่ พ่อแม่ α = .94 บุคคลที่เกี่ยวข้องทางสายเลือด α = .95 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทาง
สายเลือด α = .96 พี่นอ้ ง α = .96 และเพื่อน α = .95)
งานวิจยั ในประเทศไทยของ อรุณี เกษรอุบล (2544) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ที่สร้างแบบวัดขึน้ จากแนวคิดของ Cobb (1976)
ร่วมกับแนวคิดของ Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) เพื่อประเมินความคิดเห็นหรือความรู ส้ ึกของ
ผูเ้ รียนต่อการได้รบั การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมการสนับสนุนรวม 5 ด้าน ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการยอมรับและการเห็นคุณค่า การสนับสนุนด้านการเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของ ที่
วัดการได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลื อจากบุคคลรอบข้างของนักเรียน ได้แก่ บุคคลในครอบครัว
เพื่อน และครู อาจารย์ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 25 ข้อ ที่มีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .93 และ นันทินี ศุภ
มงคล (2547) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมที่นามาใช้วดั การสนับสนุนทางสังคมกับ
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสิตนักศึกษา จานวน 679 คน ซึ่งแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมเป็ นแบบวัดที่
ให้ผตู้ อบรายงานตนเอง จานวน 20 ข้อ มีเนือ้ หาเกี่ยวกับการได้รบั การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ จากพ่อแม่ ญาติพ่ีนอ้ ง เพื่อน และอาจารย์ผสู้ อน ที่วดั องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านการประเมิน ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านสิ่งของ แรงงาน
และการเงิน ที่มีคา่ ความเชื่อมั่น (α) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 นอกจากนี ้ อมราพร สุรการ
(2555) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเด็กและวัยรุน่ จากแนวคิดของ Malecki และ
คนอื่น ๆ (2000) โดยนามาสร้างข้อคาถามจากการสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนทาง
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อารมณ์ การสนับสนุนด้านเครื่องมือ การสนับสนุนด้านข้อมูล และการสนับสนุนด้านการประเมิน
และแบ่งแหล่งของการสนับสนุนในบริบทของโรงเรียนออกเป็ น 2 แบบวัด คือ แบบวัดการสนับสนุน
จากครู จานวน 23 ข้อ มีคา่ อานาจจาแนกรายข้อ (t) อยูร่ ะหว่าง 2.66 - 7.14 และมีคา่ ความเชื่อมั่น
(α) เท่ากับ .93 และแบบวัดการสนับสนุนจากเพื่อน จานวน 23 ข้อ มีคา่ อานาจจาแนกรายข้อ (t)
อยูร่ ะหว่าง 2.89 - 5.91 และมีคา่ ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ .94
การวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัด
การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่สร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
ของ Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) ร่วมกับการสร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดการ
รับรูก้ ารสนับสนุนทางสังคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) ของ
Gordon-Hollingsworth และคนอื่น ๆ (2016) มาปรับใช้ในการวัดการสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะแบบวัด
เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน
นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการรับรูก้ ารได้รบั การสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดสุขภาวะทางจิตที่ดี
(Psychological Well-Being) ได้แก่ ความรัก การให้การช่วยเหลือ การให้คาแนะนา และการเห็น
คุณค่าในตนเอง ซึ่งการสนับสนุน ทางสังคมมีผลทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อ สุขภาวะของบุคคล
โดยทางตรงจะเป็ น การส่ง เสริม สุขภาวะไม่ว่าบุคคลจะเผชิ ญกับความเครียดในระดับใด ส่วน
ทางอ้อ มจะท าหน้า ที่ เ ป็ น ตัว ช่ ว ยลดความรุ น แรงหรื อ ลดแรงปะทะเมื่ อ บุค คลต้อ งเผชิ ญ กั บ
ความเครี ย ดจากประเด็น ที่ ส องนี อ้ ธิ บ ายได้ว่าเมื่ อ บุค คลต้อ งเผชิ ญ กับ เหตุการณ์ท่ี ก่ อ ให้เ กิ ด
ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยบรรเทาไม่ให้ความเครียดส่งผลกระทบที่รุนแรงมาก
เกินไปต่อการปรับตัวของบุคคล (Antonucci, Jennifer, & Ajrouch, 2000) ดังนัน้ การสนับสนุน
ทางสังคมตามการรับรูข้ องบุคคลนัน้ จึงสามารถปกป้องบุคคลจากความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์
ในชี วิตประจ าวัน อี กทั้ง ยัง ช่วยส่ง เสริม ความพยายามในการจัด การกับปั ญ หา ทาให้บุคคลมี
ความหวังว่ายังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือ และสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยใส่ใจ และความผูกพัน
จากสมาชิกในสังคม โดยที่ประโยชน์ของการสนับสนุนจากสังคมเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ภายในบริบทของ
ความสัมพันธ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพที่ดีดว้ ย (อรุณี เกษรอุบล, 2544)
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การสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความเครียดในวัยรุ ่นได้ เนื่องจากการ
สนับสนุนทางสังคมสามารถช่วยให้บคุ คลเกิดความรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง รูส้ ึกมั่นใจ มีอารมณ์ท่ี
มั่นคง และรู ส้ ึกปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับตนเอง โดยงานวิจยั ที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่า
การสนับสนุนทางสังคมได้รบั การศึกษาควบคู่ไ ปกั บการเผชิญปั ญหาและการปรับตัว อาทิเช่น
Wang และคนอื่น ๆ (2006) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาที่เข้า เรียนใน
มหาวิทยาลัยในปี แรก ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวของผูเ้ รียนอย่างมีนัยสาคัญ การสนับสนุนทางสังคมจึงมีความสาคัญต่อการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัย และยัง มีส่วนช่วยให้ผเู้ รียนมีการปรับตัวในการเรียนที่ดีอีก
ด้วย และผลการวิจยั ที่ผา่ นมาของ อมราพร สุรการ (2555) ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนส่งอิทธิ พลทางตรงต่อการปรับตัวในการเรียนที่ ช่วยให้ผเู้ รียนปรับตัวในการเรียนไปใน
แนวทางที่ดี
Bejerano (2014) ได้ทาการศึกษาบทบาทของการสนับสนุนทางสังคม การเห็น
คุณ ค่ า ในตนเอง และภาวะซึ ม เศร้า ที่ มี ต่ อ การปรับ ตัว ของนั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ภาวะซึมเศร้า สามารถร่วมกันทานายการปรับตัวของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูเ้ รียนที่มีการ
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนและมีการรับรู ก้ ารสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ผสู้ อนมากจะสามารถ
ปรับตัวได้ดี การปรับตัวจึงเป็ นกระบวนการซับซ้อนที่ได้รบั อิทธิ พลจากปั จจัยหลายด้าน ทัง้ จาก
ระดับการเห็นคุณ ค่าในตนเองและภาวะซึม เศร้าที่ผู้เรียนกาลังเผชิญอยู่ ร่วมกับการได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อน นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ผ่านมาของ Arslan
(2009) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรียนในตุรกีท่ีมีอายุระหว่าง 16-18 ปี ก็ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและ
ครูอาจารย์มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญ ในการช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการยอมรับในตนเองและมั่นใจในตนเองมากขึน้ ตามไปด้วย สอดคล้องกับ ผลการวิจยั
ของ Ikiz และ Cakar (2010) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการรับรู ก้ าร
สนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุน่ ในตุรกีท่ีพบว่า วัยรุน่ ทัง้ ชายและหญิงมี
การรับ รู ้ก ารสนับ สนุน ทางสัง คมจากกลุ่ ม เพื่ อ น จากครอบครัว และจากอาจารย์ ผู้ส อน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญ เช่นเดียวกับ Kumar, Lal, และ
Bhuchar (2014) ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน และบุคคลรอบข้างมี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ การเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองของนัก ศึก ษาอย่ า งมี นัย ส าคัญ ส าหรับ
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ผลการวิจยั ในประเทศไทยที่ผ่านมา มธุรส ธัญญเฉลิม (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรที่ส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาช่วงชัน้ ที่ 4 จานวน
1,005 คน ซึ่งผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวทาง
สังคม กล่าวคือ ผูเ้ รียนที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูงย่อมจะส่งผลให้มีการปรับตัวทางสังคมสูง
ตามไปด้วย นอกจากนีใ้ นงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ Rueger และคนอื่น ๆ (2010) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการ
สนับ สนุนทางสัง คมกับการปรับตัวในการเรีย นยัง ได้ชี ใ้ ห้เ ห็น ว่า การสนับสนุน ทางสัง คมจาก
อาจารย์ผสู้ อนส่งผลต่อการปรับตัวทางอารมณ์ และยังช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วย
ลดภาวะซึมเศร้า และช่วยให้ผเู้ รียนรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเองมากขึน้ อีกทัง้ ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การปรับตัวในสถานศึกษาได้อีกด้วย
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการช่วยเหลือที่ทาให้
บุคคลเกิดความรูส้ ึกว่าได้รบั ความรัก ความเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ การได้รบั ความใว้วางใจจาก
สังคม เกิดความภาคภูมิใจ และรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า มีความหมายและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มี
ความมุ่งมั่นอดทนต่อการเผชิญปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทัง้ การได้รบั ข้อมูลและคาแนะนา
ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน ที่ทาให้บคุ คลสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
ประเมินตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ให้บคุ คลมีพฤติกรรมในทางบวก
มากขึน้ และยัง ส่ง ผลต่อการปรับ ตัวในการใช้ชี วิตอยู่ร่วมกับ บุคคลอื่ นในสัง คม ช่วยลดภาวะ
ความเครียด รวมถึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนจากการได้รบั คาแนะนาจากบุคคลรอบข้าง
จึงทาให้มีหลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผวู้ ิจยั คาดการณ์ว่า การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมี
อิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพือ่ การเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ พฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นการวิจัยในระยะที่ 2
ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดเนือ้ หาและกิจกรรมในโปรแกรม โดยผูว้ ิจัยได้เสริมสร้าง
คุณ ลัก ษณะทางจิ ต และวิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หา ซึ่ ง เป็ นตัว แปรที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของ
กระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากการวิจยั ระยะที่ 1 ที่ผลการวิจัยชีใ้ ห้เห็นว่า
นักศึกษาที่มี ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ ร่วมกับการมีแนวทางในการเผชิญปั ญหาทัง้
แบบมุง่ ที่อารมณ์และการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทาง
จิตเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็ น
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ตัวแปรสาเหตุสาคัญที่ มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาอย่างมี
นัย ส าคัญ โดยโปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ น้ นี ้ อ าศัย พื ้น ฐานทางทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Coping Theory) ของ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) และ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress and Coping Theory) ของ
Lazarus และ Folkman (1984) เป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเสริมสร้างทักษะการเผชิญ
ปั ญหา (Coping Skill) โดยแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้อธิบายว่า
การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงเป็ นความสามารถในการเผชิญปั ญหาของบุคคลโดยใช้
กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มุ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ อันเป็ นต้นทุน
ทางจิตใจเชิงบวกที่สาคัญเพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการหาวิธีจดั การกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ที่
บุคคลสามารถนามาปรับใช้ได้ตลอดช่วงชี วิต ร่วมกับการใช้วิธีการเผชิ ญ ปั ญหาโดยมุ่งแก้ไขที่
ปั ญหาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับกระบวนการใหม่ และการเผชิญปั ญหาโดย
มุ่งแก้ไขอารมณ์ท่ีเป็ นทุกข์โดยใช้การคิดและกลไกทางจิต ที่ เป็ นการแสดงออกด้วยการควบคุม
อารมณ์ความรูส้ ึก รวมทัง้ การระบายอารมณ์ออกมาทางการกระทาและการพูด อันจะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ให้เป็ นไปในทางบวกเพื่อให้สามารถเผชิญปั ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว อีกทัง้ ยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของชีวิต การเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ ย นแปลงจึง เป็ น แนวคิด ที่ ส ามารถเพิ่ ม อารมณ์เ ชิ ง บวกให้เพิ่ ม มากขึน้ ได้ ซึ่ง จะก่ อ ให้เ กิ ด
ความหวัง การเห็ น คุณ ค่า ในตนเอง และการให้ค วามหมายของชี วิ ต ในทางบวก ซึ่ง จากการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนีจ้ ะช่วยเพิ่มความหยุ่นตัวที่ช่วยให้บคุ คลเริ่มกระบวนการทางความคิดใน
การประเมินสถานการณ์ใหม่ท่ีเข้ามาคุกคามให้เกิดผลในทางบวกกับตนเอง เพื่อรักษาสมดุลของ
ร่า งกายและจิ ต ใจพร้อ มที่ จ ะเผชิ ญ กับ สถานการณ์ปั ญ หาต่า ง ๆ ที่ จ ะเข้า มาในชี วิ ต ช่ว ยลด
ผลกระทบของภาวะความเครียด สามารถเผชิญปั ญหาได้ดี และเมื่อบุคคลนากระบวนการเผชิญ
ปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้เป็ นแนวทางในการเผชิญปั ญหาตลอดช่วงชีวิต ก็จะเป็ นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งและสร้างประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู ว้ ิธี ในการเผชิญปั ญหา อันจะช่วย
เสริมสร้างอารมณ์ให้เป็ นไปในทางบวกมากขึน้ (Corry, Lewis, et al., 2014; Faull & Hills, 2006)
ซึ่งอารมณ์เชิงบวกเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่จะช่วยส่งเสริม สุขภาพจิตและภาวะสุขภาพที่ดีของบุคคล
(Myers, Sweeney, & Witmer, 2000) และยังเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการปรับตัวของ
บุคคลอีกด้วย (Fredrickson, 2004)
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ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตในเชิงบวก อันได้แก่ ความหมายในชีวิต
ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนเป็ นไปในลักษณะที่พึงประสงค์ หลังจากที่ ผวู้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อกาหนดตัวแปรเป้าหมายที่ ตอ้ งการให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม ร่วมกับการพิจารณาสาเหตุท่ีสาคัญของการเกิดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนจาก
ข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่เป็ นการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าตัวแปรสาคัญที่จะช่วย
ให้นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตในเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนที่ ดี ประกอบด้วย ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ วิธี การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่
อารมณ์ และวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา จึงนาตัวแปรดังกล่าวมาเป็ นตัวแปรเป้าหมาย
ของการพัฒนาโปรแกรม โดยการพัฒนาโปรแกรมครัง้ นีม้ งุ่ เน้นเสริมสร้างกระบวนการเผชิญปั ญ หา
ตามทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง กระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์แล้วว่าสถานการณ์นนั้ ก่อให้เกิดความเครียด
หรือเกิดปั ญ หากับตนเอง จ าเป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็ นต้นทุนทางจิตใจที่มีอยูใ่ นแต่ละบุคคลนัน้ เพื่อนามาใช้จดั การกับปั ญหา
ที่เกิดขึน้ กับตนเอง ซึ่งการนาจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการเผชิญปั ญหาจะทา
ให้บุคคลสามารถค้นหาและรักษาไว้ซ่ึงความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความหวัง และเกิด
การเห็นคุณค่าในตนเอง อันเป็ น การเปลี่ ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกของบุคคลที่ ช่วย
ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหา และช่วยพัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์
และภาวะความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ดังนัน้ เพื่อให้สามารถกาหนดกรอบแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากการศึกษาแนวคิดทาง
ทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้กล่าวไปแล้วนัน้ ยังรวมถึงการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแปรเป้าหมายที่สาคัญในกระบวนการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ และ 3) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นความสามารถทางสมองของบุคคลที่ใช้ในกระบวนการคิด
เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ Guilford (1967) เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ น
คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาในระดับแตกต่างกัน
ซึ่ ง พิ จ ารณาจากความสามารถในการยอมรับ ปั ญ หา ความสามารถในการสร้า งความคิ ด
ความสามารถในการจัดระบบความคิด และความสามารถในการประเมินความคิดของแต่ละ
บุคคล Corry, Lewis, และคนอื่น ๆ (2014, pp. 93-95) กล่าวว่า บุคคลจะจัดการความเครียด
ได้มากน้อยเพียงใดนัน้ มักขึน้ อยู่กบั พลังความสามารถและแนวทางในการเผชิญปั ญหาของแต่ละ
บุคคล ประกอบกับบุคคลจะต้องมีการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกในตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์สขุ ใจที่
กระตุ้น ให้อ ยากเล่ น อารมณ์ส นใจที่ ก ระตุ้น ให้อ ยากค้น หา อารมณ์รั ก ที่ ก ระตุ้น ให้อ ยากมี
ความสัม พัน ธ์ใ กล้ชิ ด หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากอารมณ์ใ นทางบวก อัน เป็ น การขยาย
ประสบการณ์ข องบุ ค คล และกระตุ้น ให้เ กิ ด การค้น พบรู ป แบบพฤติ ก รรม ความคิ ด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นในทางที่สร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้าน
จิตใจ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และมีสขุ ภาวะความเป็ นอยูท่ ่ีดีตลอดช่วงชีวิต
กระบวนการคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็ นวิธี การคิดและการทางานของสมองอย่างเป็ น
ขัน้ ตอนที่สามารถคิดแก้ปัญหาได้สาเร็จ (อารีย ์ พันธ์มณี , 2545) นักวิชาการหลายท่านได้อธิบาย
ว่ า กระบวนการคิ ด สร้า งสรรค์นั้น มี ลั ก ษณะเป็ นล าดับ ขั้น เช่ น เดี ย วกั บ การแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เป็ นกระบวนการของความรูส้ ึกที่ไวต่อปั ญหา แล้วรวบรวมความคิดตัง้ เป็ น
สมมติฐาน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เหล่านัน้ เพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน แล้วค้นพบและ
ได้ผลลัพธ์ท่ีเป็ นแนวทางใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บคุ คลสามารถคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และได้ผลลัพธ์ท่ีเป็ น
ประโยชน์ และช่วยให้ส ามารถสร้างสรรค์วิธี การใหม่ ๆ ในการจัดการกับปั ญหาที่ ซับซ้อนให้มี
ประสิทธิภาพดีขนึ ้ (Vangundy, 1987 อ้างถึงใน ภารดี กาภู ณ อยุธยา, 2560) กระบวนการคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ นลักษณะทางการคิดที่มีการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา
เข้าไว้ดว้ ยกัน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์มีขนั้ ตอนต่าง ๆ ตามแนวคิดที่แตกต่างกัน โดย ณัฏฐ
พงศ์ กาญจนฉายา (2559) ได้สรุปกระบวนการคิดสร้างสรรค์ท่ีนกั วิชาการและนักการศึกษาทัง้ ของ
ไทยและต่างประเทศได้ทาการศึกษาไว้ว่าประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนที่สาคัญ ได้แก่ 1) การค้นหา
ความจริง ประกอบด้วย การรับรูถ้ ึงสภาพที่เป็ นปั ญหาการทาความเข้าใจกับปั ญหาที่ เกิดขึน้ และ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุปัญหา 2) การค้นหาปั ญหา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
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ที่เกิดขึน้ การจัดลาดับความสาคัญและพิจารณาคัดเลือกปั ญหาที่ควรได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
และการตัง้ สมมติฐานสาเหตุของปั ญหา 3) การค้นหาความคิด ประกอบด้วย การนาเสนอและ
รวบรวมวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วามหลากหลายและแปลกใหม่ 4) การค้น หาค าตอบ
ประกอบด้วย การบอกข้อดีและข้อจากัดของแต่ละวิธี การวิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับวิธีการใน
การแก้ปัญหา การกาหนดเกณฑ์คดั เลือกวิธีการแก้ปัญหา และการพิจารณาคัดเลือกวิธีแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมที่สดุ และ 5) การค้นหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับ ประกอบด้วย การนาวิธีการแก้ปัญหาที่
ได้เลือกไว้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและสามารถแก้ปัญหานัน้ ได้ ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์
และการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ นทักษะที่สาคัญและสามารถพัฒนาให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
ได้ (อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์, 2553) เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนากระบวนการคิด สร้างสรรค์มาปรับใช้กบั
สถานการณ์หรือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
แนวทางการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ ด้วยการฝึ ก
ปฏิบตั ิกระตุน้ ให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และกระตุน้ การคิดและการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การสร้างบรรยากาศในการเรียนรูแ้ บบเป็ นอิสระทัง้ ทางการคิดและการ
แสดงออก ส่ง เสริม การคิด จิ น ตนาการ ตลอดจนส่ง เสริม ให้คิด หาค าตอบหลาย ๆ ทาง หรื อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ รวมถึงการฝึ กบูรณาการปั ญหาและเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ
เหล่านัน้ (Hallman, 1971; อารี พันธ์มณี , 2546; อารี รังสินนั ท์, 2532) นอกจากนีค้ วามคิด
สร้างสรรค์ยงั สามารถเสริมสร้างด้วยการจัดกิจกรรมและบรรยากาศที่เหมาะสม พร้อมกับ การใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ (Smith, Ward, & Finke, 1995) การระดม
สมอง (Osborn, 1963) การคิดแบบอุปมาอุปมัย (Synectics) (Gordon, 1961) และการฝึ กคิด
แบบหมวกหกใบ (De Bono, 1970) โดยในที่นีข้ อกล่าวถึงเฉพาะการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ด้วยเทคนิคการระดมสมอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
การระดมสมอง (Brainstorming) เป็ นการจัดประสบการณ์เพื่อให้บุคคลได้คิด
แก้ปัญหา ซึ่งจะใช้เมื่อมีปัญหาที่ ตอ้ งการหาคาตอบใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ที่สามารถได้
ความคิดใหม่ท่ีหลากหลายจากบุคคลในกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความคิด
เพื่ อหาคาตอบให้ไ ด้ปริม าณมากที่ สุด ในลักษณะของการคิดหลายทางและคิดคล่องแคล่วใน
ช่วงเวลาที่จากัด โดยในการจัดกิจกรรมอาจจัดในลักษณะกลุม่ ใหญ่หรือกลุ่มย่อยเพื่อหาคาตอบให้
ได้ม ากที่ สุดในเวลาอันรวดเร็วเท่าที่จ ะทาได้ เป็ นการคิดได้คาตอบที่เน้นปริมาณความคิดและ
ความแปลกใหม่โดยที่ยงั ไม่ตอ้ งคานึงถึงการประเมินความคิดนัน้ และหลังจากรวบรวมความคิด
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ต่าง ๆ แล้วจึงทาการประเมินเพื่อเลือกคาตอบที่ ดีท่ี สุดมาใช้ในแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิ ภาพ
(Osborn, 1963) โดยมีหลักเกณฑ์ในการฝึ กแก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมสมอง ดังนี ้
1. การห้ามวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อมีบคุ คลเสนอความคิดขึน้ มา สมาชิกกลุ่ม ไม่
ควรวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินความคิดใด ๆ ของสมาชิกกุล่ม แม้ความคิด
นัน้ จะเป็ นความคิดที่ดี หรืออาจมีประโยชน์นอ้ ยก็ตาม เพื่อไม่ให้ความคิดสร้างสรรค์หายไป
2. การให้อิสระในการคิดหาคาตอบ ส่งเสริมความคิดแปลกใหม่และแตกต่าง
จากคนอื่น โดยให้บคุ คลมีการเสนอความคิดไปเรื่อย ๆ อย่างอิสระเท่าที่จะมากได้
3. การส่งเสริมปริมาณความคิด โดยการกระตุน้ ให้บุคคลคิดให้ได้ปริมาณ
มาก ๆ เนื่องจากยิ่งบุคคลมีความคิดหลากหลายเท่าใด ศักยภาพในการแก้ปัญหาก็จะมีมากขึน้
เท่านัน้
4. การรวบรวมและปรับปรุงความคิด การนาความคิดที่ได้เ สนอไว้ทงั้ หมดมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็ นความพยายามรวมความคิดที่คล้ายหรือเหมือนกันให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
หรืออาจนาแนวคิดมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของ
ความคิ ด และพยายามปรับ ปรุ ง ความคิด บางความคิด ให้ดี ขึ น้ โดยสมาชิ ก กลุ่ม อาจช่ว ยกัน
เสนอแนะว่าความคิดนัน้ จะทาให้ดีขนึ ้ ได้อย่างไร
ส าหรับกระบวนการระดมสมองนั้นมี ล าดับขั้นตอนโดยเริ่ม จากการแบ่ง กลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุ่มย่อย อาจมีประมาณ 6-12 คน จากนัน้ จึงทาการกระตุน้ ให้คิดหรือ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาออกมาให้ได้มากที่สุด โดยให้ผูน้ ากลุ่ มเป็ นผูต้ งั้ คาถามหรือ
ประเด็นปั ญหาขึน้ มา ซึ่งเป็ นปั ญหาที่สมาชิก กลุ่มจะสามารถหาคาตอบได้หลายแง่มมุ ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมหรือสมาชิกกลุม่ จะได้รบั การกระตุน้ ให้คิดหาคาตอบออกมาให้ได้มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
และสามารถขยายความคิดของคนอื่นได้อย่างอิสระเพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะหรือความคิดในการ
แก้ปัญหา โดยไม่มีการตัดสินหรือประเมินว่าความคิดนัน้ ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี โดยที่สมาชิกใน
กลุ่มต้องไม่วิจารณ์ความคิดผูอ้ ่ืนและต้องยอมรับในทุกความคิดของทุกคน โดยคาตอบที่สมาชิก
กลุ่มตอบจะได้รบั การบันทึกไว้เพื่อเป็ นแนวทางให้ผอู้ ่ืนคิดเพิ่มเติมในประเด็นอื่นต่อไป ซึ่ง ในการ
ดาเนินกิจกรรมควรใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที แล้วจึงยุติ จากนัน้ สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นและจัดหมวดหมู่ของความคิดเป็ นกลุ่ม ๆ หลังจากนัน้ จึงช่วยกันกาหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินความคิดที่ได้ เช่น แนวทางในแต่ละความคิดนัน้ สามารถแก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดแนวคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ หรือสามารถปฏิบตั ิได้จริงหรือไม่ หากประเมินแนวคิดหรือวิธีแก้ปัญหานัน้ ว่า
เป็ นที่ยอมรับและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ก็ให้ยุติประเด็นนัน้ แล้วมองปั ญหาอื่น ๆ ที่ตอ้ งระดม
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ความคิดต่อไป (Katena, 1971 อ้างถึงใน แคทลียา โคตะนนท์, 2549) การระดมสมองจึงเป็ น
เทคนิคที่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่และทั่วถึง ที่ จะช่วยกระตุน้ ให้
สมาชิกกลุม่ ได้รบั การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นอกจากนี ้ David และ O'Sullivan (1980) ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาขึน้ ได้ดว้ ยการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ใน 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การตระหนักรูถ้ ึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ (Awareness of the
Importance of Creativity) เป็ นขัน้ ที่จะทาให้บุคคลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ใ นแต่ละบุคคล เช่น การรู จ้ ัก พัฒนาตนเอง การมี สุขภาพจิ ตที่ ดี การเข้าใจ
นวัต กรรมสร้างสรรค์ท่ี ผ่า นมาในอดี ต ที่ ส่ง ผลต่อ ความเจริญ ก้า วหน้า และการรับ รู ้ถึ ง วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาในปัจจุบนั และอนาคต
2. ความเข้าใจในธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ (Understanding of the
Nature of Creativity) เป็ นขัน้ ที่บคุ คลได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จากการจัดการ
เรียนรู ้ เพื่อให้บุคคลมีความเข้าใจในเนือ้ หาสาระที่สาคัญ มีความสนใจและให้ความสาคัญกับ
ความคิ ด สร้า งสรรค์เ พิ่ ม ขึ น้ โดยเนื ้อ หาสาระที่ ส าคัญ อาจเป็ นในเรื่ อ งของ ทฤษฎี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถที่สร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ปัจจัยหรือวิธีฝึกให้บคุ คลเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
3. เทคนิคที่ ก่อให้เกิ ดผลผลิตที่สร้างสรรค์ (Techniques of Creative
Production) เป็ นขัน้ ของการใช้เทคนิคหรือ วิธีการในการฝึ กกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของ
บุคคล เพื่ อส่ง เสริมให้เ กิ ด ผลผลิ ตที่ สร้างสรรค์ ซึ่ง เทคนิคที่ สามารถนามาใช้ในการเสริม สร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การระดมสมอง การนาคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ มาแจกแจงหรือปรับ
ลักษณะ การใช้ความคิดริเ ริ่ม เพื่ อสร้างสิ่ ง ใหม่โ ดยอาศัย ข้อมูลที่ มี อยู่ แ ล้ว และการคิดโดยใช้
คุณลักษณะของการเปรียบเทียบ เพื่อนาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความแปลก
ใหม่
4. การพัฒนาตนอย่างสมบูรณ์เต็มที่ตามศักยภาพ (Self-Actualization) เป็ น
ขัน้ การพัฒนาบุคคลไปสู่การรูจ้ กั และเข้าใจตนเองตามที่เป็ นจริง ซึ่งเป็ นเป้าหมายของการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ การที่บคุ คลดึงเอาศักยภาพ ความสามารถและความถนัดของตนมา
ใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ทั้ง ต่ อ ตนเองและสัง คม และพึ ง พอใจในความสามารถที่ ต นเองมี โดย
คุณลักษณะของบุคคลที่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงประกอบด้วย 1) สามารถนาประสบการณ์ตา่ ง ๆ
มาปรับให้เข้ากับตนเองได้ดี 2) มีความสนใจในความเป็ นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ 3) มีความคิดริเริ่มใน
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การนาตนเองและริเริ่ม ผลิตสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ 4) มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม
การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์อีกรู ปแบบหนึ่ง ที่ จ ะช่วยทาให้บุค คลเข้าใจสิ่ ง
ต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ และมองเห็นส่วนที่น่าจะปรับปรุ งหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนัน้ ให้สวยงามหรือเกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึน้ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาความคิดของบุคคลให้กว้างขวางขึน้ นั่นคือ การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เชิงประดิษฐ์ (Creative by Design) โดย Perkins (1984) ได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ความรูท้ กุ ชนิดทัง้ ที่เป็ นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์
ต่าง ๆ หรือนามธรรม เช่น หลักการหรือทฤษฏี ล้วนเกิดขึน้ จากแรงจูงใจในการออกแบบของมนุษย์
ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นการคิดในแบบที่นาไปสู่ผลงานที่สร้างสรรค์ วิธีการ
จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึ กให้ผเู้ รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การ
เน้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดคล่องเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งให้ผเู้ รียนสามารถออกแบบหรือประดิษฐ์
ผลงานออกมาได้ดว้ ย ด้วยการเน้นให้ผูเ้ รียนฝึ กวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์
ได้แก่ 1) การวิเ คราะห์ผ ลงานออกแบบที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน เช่น เก้าอี ้ กรรไกร ในหัวข้อ
เกี่ ยวกับ จุดประสงค์ โครงสร้าง รู ปแบบจาลอง และคาอธิ บายเกี่ ยวกับเหตุผลในการออกแบบ
2) การประเมินงานออกแบบที่ได้ทาการวิเคราะห์แล้ว พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งาน
มีคณ
ุ ค่ามากขึน้ 3) การออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ท่ียงั ไม่มีผคู้ ิดค้นมาก่อน และ 4) การวิเคราะห์
งานออกแบบที่นาไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและสวยงามมากขึน้
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รียนกลุ่มที่เป็ นนักเรียนนักศึกษา พบว่ายังไม่มีรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ท่ีแ น่นอนตายตัว งานวิจัยที่ ผ่านมาที่ทาการวิจัยเชิง ทดลอง
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เป็ น
พืน้ ฐาน ที่คาดว่าการดาเนินการตามกิจกรรมในโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ จะส่งผลให้บคุ คลมีความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) ได้ทาการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมสาหรับนักศึกษาด้วย
กิจกรรมศิลปะที่ทาให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้แก่ การวาด การออกแบบ
และการประดิษ ฐ์ เ พื่ อ พัฒ นาความคิด สร้างสรรค์ใ นด้า นความคิด ริเ ริ่ม ความคิด คล่อ งแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอี ยดลออ และพัฒนาทักษะการผลิตผลงานในด้านนวัตกรรม
การดัดแปลง หรือการเลียนแบบ โดยทาการศึกษากับ กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ใน
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 30 คน ซึ่งมี แนวทางในการจัด
กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้
กระตุน้ จินตนาการ (Imagine) 2) ขัน้ ระดมสมอง (Brainstorming) 3) ขัน้ สร้างสรรค์ผลงาน
(Creating) 4)ขัน้ นาเสนอผลงาน (Presenting) และ 5) ขัน้ ประเมินผล (Assessing) ประกอบด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ 6 กิจกรรม ได้แก่ การวาดภาพตามจินตนาการ การวาดภาพจาก
ประสบการณ์ การวาดภาพจากเรื่องราว การวาดภาพจากเสียงเพลง การวาดภาพจากการแสดง
บทบาทสมมติ และการวาดภาพจากสิ่งเร้าที่กาหนด และกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการประดิษฐ์
ได้แก่ การออกแบบสิ่งของจากเงื่อนไขที่กาหนด และการประดิษฐ์ส่ิ งของจากสิ่งเร้าที่กาหนด โดย
ใช้เวลาในการทากิจกรรมรวมทัง้ สิน้ 16 ชั่วโมง ที่แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 16 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้า งสรรค์ของนักศึกษาหลัง การฝึ กอบรมสูง กว่าก่อน
ฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ที่ได้รบั การฝึ กอบรมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั การฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
นอกจากนีย้ งั พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการผลิตผลงานของนักศึกษาที่ได้รบั การฝึ กอบรมผ่าน
เกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ท่ีรอ้ ยละ 70
วจี ปั ญญาใส (2557) ทาการศึกษารู ปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี คณะครุ ศาสตร์ ที่ กาลัง ศึกษาในสาขาวิช าภาษาไทย สัง คมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ ปฐมวัย และคอมพิ ว เตอร์ โดยกลุ่ม ทดลองเป็ น นัก ศึก ษาที่ มี ค ะแนนความคิ ด
สร้างสรรค์อยูใ่ นระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย รวมจานวน 15 คน ทาการศึกษารูปแบบความคิดสร้างสรรค์
ใน 4 ด้าน ได้แก่ การคิดริเริ่ม การคิดคล่องแคล่วเชื่อมโยง การคิดยืดหยุ่น และการคิดละเอียดลออ
ที่เป็ นการบูรณาการแนวคิดความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการระดมสมองมาปรับใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยกิจกรรมในโปรแกรมจะใช้เวลาในการเข้ากลุ่มจานวน
10 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชั่วโมง ซึ่ง การดาเนินกิจกรรมในครัง้ แรกจะเป็ นการปฐมนิเทศและสร้าง
ความคุน้ เคยรวมถึงการชีแ้ จงวัตถุประสงค์และการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม ครัง้ ที่ 2 และ 3 เป็ น
การเรียนรูเ้ พื่อฝึ กการคิดริเริ่ม ครัง้ ที่ 4 และ 5 เป็ นกิจกรรมฝึ กความคิดคล่องแคล่ว /การเชื่อมโยง
ความสัม พัน ธ์ โดยการจัด กิ จ กรรมต่า ง ๆ นี ม้ ุ่ง ส่ง เสริม ให้นัก ศึก ษาได้คิด ค าถามจากโจทย์ท่ี
กาหนดให้อย่างอิสระและหลากหลาย สามารถตอบได้หลายคาตอบ เพื่อฝึ กทักษะให้นกั ศึกษาเกิด
การคิดริเริ่ม มีความคล่องแคล่วในการหาคาตอบ ฝึ กการคิดเชื่อมโยงความสัมพัน ธ์ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ และฝึ กให้คิดหลากหลายแตกต่างกันไป รวมถึงฝึ กการคิดคล่องแคล่วในการใช้คาเพื่อให้
รายละเอียดและข้อสรุ ปปลีกย่อยของคาตอบ และการฝึ กความละเอี ยดลออในการคิดหาคาตอบ
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หรือเล่า เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่า งสมบูรณ์ เมื่ อนาผลของคะแนนเฉลี่ ยความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกันพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนีง้ านวิจัยยังชีใ้ ห้เห็นว่า
เทคนิคการระดมสมองสามารถพัฒนาการกล้าแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ของผูเ้ รียนได้
เป็ นอย่างดี
ธนะวัชร จริยะภูมิ และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2559) ได้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู ด้ ว้ ยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการนาทฤษฎีการแก้ปัญหา
(Problem Solving) (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556; สุทธิชยั ปั ญญโรจน์, 2554; Dewey, 1976;
O’ Donohue, & Krasner, 1995; Race, 1994) และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
(Guilford. 1970; Osborn, 1957; Torrance, 1965) มาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ยการแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผลการศึกษา
ชีใ้ ห้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผูเ้ รียน
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหา (Problem Definition) เป็ นการทาความเข้าใจกับ
ปั ญ หา พร้อ มทั้ง ระบุป ระเด็ น ปั ญ หาด้ว ยการแก้ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ใ นลัก ษณะการคิ ด
คล่องแคล่ว (Fluency) กล่าวคือ สามารถทาความเข้าใจปั ญหาพร้อมทั้ง สามารถระบุประเด็น
ปัญหาได้ภายในเวลาที่กาหนด ประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ผเู้ รียนนาเสนอปั ญหา ทาความเข้าใจกับ
ปั ญหาและสรุ ปความเข้าใจ และระบุประเด็นปั ญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในเวลาที่กาหนด
2) การค้นหาข้อมูล (Data Finding) เป็ นการรวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อมาใช้ในการหาแนวทางใน
การแก้ปั ญ หาในขั้น ตอนต่อ ไปด้ว ยการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้า งสรรค์ใ นลัก ษณะคิด คล่อ งแคล่ว
(Fluency) กล่าวคือ การค้นหาข้อมูลให้ได้จานวนมากที่สดุ เพื่อนามาใช้ในการหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา และสามารถสรุ ปข้อมูลที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาในขัน้ ต่อไปได้ภายในเวลาที่กาหนด
ประกอบด้ว ยกิ จ กรรมที่ ใ ห้ผู้เ รี ย นค้น หาและรวบรวมข้อ มูล เพื่ อ น ามาใช้ใ นการหาวิ ธี ใ นการ
แก้ปัญหาในขัน้ ตอนต่อไปให้ได้ขอ้ มูล จานวนมากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด และให้ผูเ้ รียนสรุ ป
ข้อมูลที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในเวลาที่กาหนด 3) การค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็ นการกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้
แนวทางในการแก้ปัญหามากที่สุด ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะการคิดยืดหยุ่น
(Flexibility) กล่าวคือ สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ให้ผเู้ รียนค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาหลายวิธีและ
หลายทิศทาง 4) การเลือกวิธีในการแก้ปัญหา (Solution Finding) เป็ นการวิเคราะห์ สรุ ป และ
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เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ พร้อมทัง้ ให้เหตุผลว่า ทาไมจึงเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหานัน้ ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะการคิดริเริ่ม (Originality) ที่สามารถ
แตกวิธี การแก้ปัญ หาเดิมไปสู่วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ประกอบด้วยกิจ กรรมที่ ให้ผูเ้ รียนวิเคราะห์
แนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละแนวทางว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ผเู้ รียน
สรุปแนวทางในการแก้ปัญหาว่าแต่ละแนวทางจะสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
ได้ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์ และให้ผเู้ รียนเลือกวิธีในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และเป็ นวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด พร้อมทัง้ อภิปรายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 5) การยอมรับการแก้ปัญหา (Acceptance
Finding) เป็ นการนาวิธีท่ีจะนาไปใช้ในการแก้ปัญหามาคิดวิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถว้ น
ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะการคิดละเอียดลออ (Elaboration) กล่าวคือ การ
พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโดยขยายวิธีการแก้ปัญหาหลักให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ เพื่อนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหา ประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ผเู้ รียนวิเคราะห์พิจารณาวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่
ถ้วนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และให้ผูเ้ รียนยอมรับและนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไ ปใช้
แก้ปัญหา สาหรับแนวทางการวัดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมและการใช้แบบประเมิน
การเข้าร่วมกิ จกรรมกลุ่ม ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู ท้ ่ี พัฒ นาขึน้ พบว่า มีความเหมาะสมโดยภาพรวมในระดับมากที่สามารถนากิ จกรรมการ
เรียนรูน้ ีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกับ Guilford และ Hoepfiner (1971) ที่ได้เสนอว่า ในการแก้ปัญหาควร
ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ตามลาดับขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้ เตรียมการ (Preparation) เป็ นขัน้ ของ
การตั้ง ปั ญ หาหรือ ค้น หาว่า ปั ญ หาที่ แ ท้จ ริง ของเหตุก ารณ์นั้น คือ อะไร 2) ขั้นวิ เ คราะห์ปั ญ หา
(Analysis) เป็ นขัน้ ในการพิจารณาดูว่ามีส่ิงใดบ้างที่เป็ นสาเหตุสาคัญของปั ญหา 3) ขัน้ เสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา (Production) เป็ นขัน้ ของการหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงสาเหตุข องปั ญหา
โดยออกมาในรูปของวิธีการและผลลัพธ์ท่ีได้ 4) ขัน้ ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา (Verification) เป็ น
ขัน้ ในการประเมินแนวทางผลลัพธ์ท่ีได้จากการเสนอวิธีแก้ปัญหา เพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สดุ ซึ่งหากผลลัพธ์นนั้ ไม่ได้ผลที่ถกู ต้องจะต้องเสนอวิธีการแก้ปัญหานัน้ ใหม่จนกว่าจะได้วิธีการที่
ดีหรือถูกต้องที่ สุด และ 5) ขั้นนาไปประยุกต์ใช้ (Reapplication) เป็ นขัน้ ของการนาวิธี การที่
ถูกต้องไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาเมื่ อพบกับเหตุการณ์หรือปั ญหาที่ ใกล้เคียงกับปั ญหาที่ เคย
ประสบมาแล้ว
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ความคิดสร้างสรรค์จึง เป็ นกระบวนการทางการรู ค้ ิดที่ สาคัญในการจะช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถเผชิญปั ญหาหรือความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ ดังนัน้ ในโปรแกรมจึงมีแนว
ทางการพัฒ นากระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงด้ว ยการเสริ ม สร้า งความคิ ด
สร้า งสรรค์ เพื่ อ ให้นักศึก ษาสามารถคิดแก้ปัญหาและเผชิ ญอุปสรรคที่ เข้า มาในชี วิ ตได้อย่า ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในกิจกรรมจะเป็ นการเสริมสร้างกระบวนการคิดของนักศึกษาให้
สามารถคิดเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ
บุ ค คลและการแสดงออกทางการคิ ด เพื่ อ การแก้ปั ญ หาในหลายแง่ มุ ม สามารถเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่แตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ
อันนาไปสู่การค้นพบคาตอบหรือรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ที่ทาให้นกั ศึกษาสามารถแก้ปัญหาและ
เผชิญอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบด้วย กิจกรรม
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ การเล่นเกมและการระดมสมองเพื่อกระตุน้
ให้คดิ สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ซึ่งการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็ นการนาความรู ห้ รือประสบการณ์ม าใช้เผชิญและจัดการกับ
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็ นขัน้ เป็ นตอน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
การใช้คาถามที่กระตุน้ หรือท้าทายด้วยการใช้คาถามปลายเปิ ด เพื่อให้คิดปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ
การใช้สถานการณ์ปัญหาเกี่ ยวกับการเรียน ด้วยการฝึ กปฏิบัติและการระดมสมองช่วยกันคิด
แก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์
แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ
การศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณในระยะที่ผ่านมา ได้มีการนิยามเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
กันหลากหลายชื่อ เช่น จิต วิญญาณ จิตตปัญญา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความต้องการด้านจิต
วิญญาณ หรือความผาสุกทางจิ ตวิญญาณ แต่ล้วนแล้วก็เป็ นสิ่ งที่มี ความหมายไปในแนวทาง
เดี ย วกั น นอกจากนี ้ค าว่ า จิ ต วิ ญ ญาณยั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามวั ฒ นธรรม ภาษา
ประวัติศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางศาสนา ที่ เห็นได้ชดั เจนว่าศาสนาจะเน้น
ไปที่พิธีกรรมและคาสอนทางศาสนา ส่วนจิตวิญญาณนัน้ จะเน้นไปที่ความคิด ความรู ส้ ึก และ
แรงจูงใจภายในตัวบุคคล และจิตวิญญาณจะทาให้บคุ คลตระหนักรูถ้ ึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็ นจุดร่วมพืน้ ฐานที่สาคัญของการดาเนินชีวิต (Marques et al., 2007) จิต
วิญญาณจึงมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความต้องการมีชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า
มีความหมาย มีจดุ มุ่งหมาย และมีส่ิงที่เติมเต็มชีวิต (Meaning Purpose and Fulfillment in Life)
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2) ความหวังหรือการมีชีวิตอยู่ (Hope/ Will to Live) และ 3) ความเชื่อและความศรัทธา (Belief
and Faith) (Ross, 1995) นอกจากนี ้ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) ยังได้กล่าวว่า จิต
วิญญาณเป็ นตัวแปรที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของจิตวิญญาณ อันได้แก่ ความ
เชื่อที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ (Transcendence) ความผูกพันเป็ นเจ้าของ (Belonging)
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Connectedness) หรือความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ความสัมพันธ์
ระหว่างตนเอง บุคคลอื่น หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) จุดมุ่งหมายของชีวิต
(Purpose) ตลอดจนการตระหนักรู ใ้ นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของจิ ต
วิญญาณทัง้ ที่มาจากการเลีย้ งดู (Nurtured Spirituality) และจิตวิญญาณในการเผชิ ญปั ญหา
(Spiritual Coping)
สาหรับในบริบทสังคมไทยมีรากฐานของความเชื่อตามคาสอนของศาสนา ที่เน้นการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์จากภายในหรือจิตใจให้ดารงอยู่ในคุณงามความดี การศึกษาเกี่ยวกับจิต
วิญญาณจึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตที่มีอิทธิพลมาจากศาสนา ความเชื่อ
รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีบุคคลนัน้ นับถือ และบุคคลรอบข้าง เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน และครู
อาจารย์ เป็ นการรับรูแ้ ละการยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าเป็ นความจริง และเป็ นการปฏิบตั ิหรือการ
กระทาตามหลักคาสอนของศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านีก้ ่อให้เกิดความหวัง การให้ความสาคัญกับชีวิต มี
กาลังใจในการมีชี วิต มีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต และเมื่อบุคคลมีปัญหาหรือเกิดความวิตก
กังวล จาเป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ เพื่อช่วยให้กา้ วผ่านปั ญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ อันนามาซึ่งความสุขในชีวิตที่แท้จริง (ทัศนีย ์ ทองประทีป, 2545; วัลภา คุณ
ทรงเกียรติ, 2551)
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้เสริมสร้างจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการมี
จุดมุง่ หมายในชีวิตด้วยการเสริมสร้างการตัง้ เป้าหมาย (Goal Setting) ซึ่งการตัง้ เป้าหมายเป็ นการ
กาหนดพฤติกรรมหรือสิ่งที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบุคคลคาดหวังว่าจะทาเป้าหมายนัน้ ได้สาเร็จ
โดยต้องมีความพยายามมุง่ มั่นและการวางแผน เพื่อกระทาพฤติกรรมให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้
ไว้ ทัง้ นี ้ Bandura (1986) ได้ให้ความหมายของการตัง้ เป้าหมายว่าเป็ นการกาหนดพฤติกรรม
เป้าหมายหรือเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมที่จะต้องกระทาอย่างชัดเจนและใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินเปรียบเทียบ
พฤติกรรมที่ ไ ด้กระท าจริง กับพฤติกรรมที่ กาหนดไว้ ว่าพฤติกรรมนั้นมี การเปลี่ ยนแปลงไปใน
ลักษณะใด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับในการแสดงปฏิริยาต่ อตนเองทัง้ ทางบวกและทางลบต่อไป
โดยกระบวนการตัง้ เป้าหมายที่ดีและสามารถทาให้บรรลุผลสาเร็จได้นนั้ บุคคลจะต้องคานึงถึง
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คุณ ลักษณะของเป้า หมาย กล่าวคือ มี ความเฉพาะเจาะจง มี ความชัดเจน มี ความท้าทาย มี
ระยะเวลากาหนดทัง้ การกาหนดเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาว และต้องสอดคล้องกับความเป็ น
จริงด้วย (Locke & Latham, 1991) ดังนัน้ การตัง้ เป้าหมายที่ดี หากมีการกาหนดเป้าหมายเป็ น
ระยะสัน้ ร่วมกับการตัง้ เป้าหมายระยะยาวไว้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการนาไปปฏิบตั ิได้ดีกว่า
การกาหนดเพียงเป้าหมายระยะสัน้ หรือเป้าหมายระยะยาวอย่างใดอย่างหนึ่ง และชีวิตที่จะประสบ
ความสาเร็จได้นนั้ มักต้องมีเป้าหมายและมีการวางแผนที่จะดาเนินไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ โดยช่วง
ชีวิตของนักศึกษาซึ่งอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนปลาย ซึ่งเป็ นระยะที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาหลากหลายด้าน
ที่ก่อให้เกิดความสับสนวิตกกังวล โดยเฉพาะการจัดการกับการเรียนและการวางแผนการเข้าสู่
วิชาชีพเมื่อจบการศึกษา ดังนัน้ การสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตปั จจุบนั และอาชี พของตนเองใน
อนาคต จึงจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้กบั ตนเอง
เป้าหมายในชีวิตจึงสามารถเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อต่อสูก้ บั ความท้อแท้ วิตกกังวล
ในช่วงเวลาที่ตอ้ งเผชิญกับอุปสรรคปั ญหาและเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึน้ สอดคล้องตาม Geldard
และ Geldard (1999) ที่ได้กล่าวถึงการตัง้ เป้าหมายในชีวิต (Setting Lifestyle Goals) ของวัยรุน่
ว่า วัยรุ ่นเป็ นวัยที่ตอ้ งเผชิญกั บการปรับตัวและการแสวงหาอัตลักษณ์ต่าง ๆ ให้กับตนเอง การ
ส่ง เสริม ให้วัย รุ ่น ได้ค ้นพบเป้า หมายของชี วิ ต จะช่วยให้ส ามารถกาหนดทิศ ทางในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ชดั เจนขึน้ ซึ่งเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ ่นเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านความรูส้ กึ เกี่ยวกับเป้าหมาย ด้านความรูค้ วามสามารถและความสร้างสรรค์ ด้านความ
ต้องการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณในตนเอง ด้านความสัมพันธภาพระหว่างตนเองและคนรอบข้าง
รวมถึ ง ด้า นการติ ด ตามเป้า หมายที่ ต ้อ งการ ดัง นั้น เมื่ อ นัก ศึก ษาได้ส ารวจจุด มุ่ง หมายและ
ตัง้ เป้าหมายในชีวิตของตนเอง และสามารถจัดลาดับเป้าหมายตามความสาคัญในชีวิตที่ต นเอง
ต้องการ จะเป็ นการช่วยทาให้นักศึกษาสามารถเห็นถึง เป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาวได้
ชัดเจนขึน้ (ภูรเิ ดช พาหุยทุ ธ์, 2560)
จิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาและ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะความเครียดที่เข้ามาในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเนื่องจาก
จิตวิญญาณเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญของบุคคลที่ซึมซับอยู่ในทุกส่วนของชีวิต และมีอิทธิพลต่อเจตคติ
ความเชื่อ และสุขภาพของบุคคล ในทางการศึกษาจิตวิญญาณจึงมีความสาคัญในการเรียนที่
ผูเ้ รียนจะใช้จิตวิญญาณในการแสวงหาความรู อ้ นั ก่ อให้เกิดความงอกงามทางปั ญญาพร้อมด้วย
ความสุขจากการเรียนรู น้ นั้ รวมถึง การใช้เป็ นทางออกของปั ญหาและหนทางหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ท่ี บุคคลต้องเผชิ ญในชีวิต ซึ่งบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิ ตวิญญาณดีจ ะเป็ นผูท้ ่ี มีคุณธรรม
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จริยธรรม สามารถควบคุม จิตของตนให้มีสมาธิ สามารถใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู แ้ ละ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล ดาเนินชีวิตอย่างรอบคอบ ได้พบความสุขที่แท้จริงและประสบความสาเร็จ ใน
ชีวิต ดังนัน้ ในโปรแกรมจึงมีแนวทางการพัฒนากระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการเสริม สร้างจิ ตวิญ ญาณด้วยการสร้างการรับรู ท้ างความเชื่ อ ความศรัทธา รวมถึง การ
ตระหนักถึงการมีจดุ มุง่ หมายในการดาเนินชีวิตที่ชดั เจน เมื่อนักศึกษาประสบปั ญหาหรือเกิดความ
วิตกกังวล จาเป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ เพื่อช่วยให้ก้าวผ่าน
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ โดยในกิจกรรมจะเป็ น การเสริมสร้างให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการมีความเชื่ อและความศรัทธาต่อหลักคาสอนหรือหลักปฏิบตั ิท่ี
นัก ศึก ษาเคารพนับ ถื อ และการเสริ ม สร้า งให้นัก ศึก ษาตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการมี
จุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรมสะท้อนการตระหนักถึง ความศรัทธาและ
ความเชื่อส่วนบุคคลและการนาจิตวิญญาณมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต รวมทัง้ การเสริมสร้างให้
นักศึกษาได้ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับตนเองในการมีเป้าหมายในการเรียนและการดาเนินชีวิตทัง้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ (2554) ได้ทาการศึกษาและพัฒนาความผาสุกทางจิตใจ
ของนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 ในมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ นิสิต
นัก ศึก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 1,000 คน ที่คดั เลือกจากการสุ่มแบบ
หลายขัน้ ตอน เพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบความผาสุกทางจิตใจ และนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามชัน้ ปี ท่ี 1 ที่มีคะแนนความผาสุกทางจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับต่าตัง้ แต่
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา จานวน 24 คน ซึ่งแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 12 คนเพื่อเข้ารับการให้
คาปรึกษากลุม่ และกลุม่ ควบคุมจานวน 12 คน ที่ไม่ได้รบั การให้คาปรึกษา โดยมีองค์ประกอบของ
ความผาสุก ทางจิ ต ใจที่ ป ระกอบด้ว ย การยอมรับ ตนเอง (Self-Acceptance) อิ ส ระแห่ ง ตน
(Autonomy) ความเจริญงอกงามแห่งตน (Personal Growth) การมีจดุ มุ่งหมายในชีวิต (Purpose
in Life) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) การมีจิต
วิ ญ ญาณ (Spirituality) ความสามารถในการสร้า งสัม พัน ธภาพที่ ดี กับ บุค คลอื่ น (Positive
Relationship with Others) และการสร้างคุณประโยชน์แก่สงั คม (Social contribution) เพื่อ
พัฒ นาความผาสุกทางจิ ตใจของนิสิ ตนัก ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ให้สูง ขึน้ โดยใช้ทฤษฎี การให้
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คาปรึกษากลุ่ม สาหรับแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความผาสุก
ทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาของงานวิจยั ชิน้ นีพ้ บว่าได้ทาการพัฒนาการมีจิตวิญญาณในมิติของ
1) การศรัทธายึดมั่นทางศาสนา 2) การเชื่อเกี่ยวกับการทาความดี และ 3) การมีความเชื่อเกี่ยวกับ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยวเพื่อเป็ นกาลังใจในการดาเนินชีวิต โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
ให้คาปรึกษากลุ่มแบบเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (Rational Emotional Behavior Therapy) ที่ใช้
การสอนทฤษฏี A-B-C ร่วมกับฝึ กบันทึกการสอนทฤษฏี A-B-C ตามสถานการณ์จาลองเกี่ยวกับ
การศรัทธายึดมั่นทางศาสนาและการมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยว และ
การมีความเชื่อในเรื่องทาดีได้ดีทาชั่วได้ช่วั และใช้เทคนิคการโต้แย้งกับความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล
(Disputing Irrational Belief) เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักรูใ้ นการศรัทธายึดมั่นทางศาสนา และการ
มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยว ร่วมกับการอภิปรายร่วมกันถึงเหตุผลในการ
ที่ตอ้ งมีศาสนาที่ตนเองยึดมั่นศรัทธา โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาการมีจิตวิญญาณทัง้ สิน้
90 นาที ซึ่งเมื่ อพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเที ยบความผาสุกทางจิตใจของนิสิต นักศึกษาใน
องค์ป ระกอบด้า นการมี จิ ตวิ ญ ญาณพบว่า กลุ่ม ทดลองมี ความผาสุกทางจิ ต ใจด้านการมี จิ ต
วิญญาณในระยะก่อนการทดลองและหลั งการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งชีใ้ ห้เห็นว่าการให้คาปรึกษากลุ่มสามารถพัฒนาความผาสุกทางจิตใจด้านการมีจิต
วิญญาณของกลุ่มทดลองดีขนึ ้ นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า นิสิตนักศึกษามีความ
เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ เชื่อว่าใครทาอะไรไว้ส่ิงนัน้ ก็จะย้อนกลับมาหาตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องดี
หรือไม่ดีก็ตาม และผลก็จะเกิดภายในชาตินีไ้ ม่ตอ้ งรอถึงชาติหน้า มีความเชื่อว่าใครที่ทาไม่ดีกับ
พ่อแม่ชีวิตจะไม่เจริญ และเชื่อว่าทาดีได้ดีทาชั่วได้ช่ วั รวมทัง้ เชื่อว่าการสวดมนต์จะช่วยทาให้ชีวิต
ดีขนึ ้ ทาให้มีความสุข นอกจากนี ย้ งั ทาให้ได้ทราบถึงเรื่องความศรัทธาและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ รูว้ ่า
บาปบุญมีจริง และทาให้ได้มองปัญหาในแง่มมุ ใหม่ ๆ
รัตติกรณ์ จงวิศาล และ อิสระ บุญญะฤทธิ์ (2560) ได้ทาการพัฒนาจิตวิญญาณ
และจริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้มี ก ารน าหลั ก จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
(Contemplative Education) มาเป็ นแนวทางสาคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณ ซึ่งเป็ นแนวคิดหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ีมีแนวคิดและแนวปฏิบตั ทิ ่ีมงุ่ เน้นให้มนุษย์หนั มาใส่ใจกับการ
พัฒนาคุณภาพของความเป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีเกิ ดจากการใคร่ครวญ
ภายในจิ ต ใจ และการแสดงออกต่ อ ความสัม พัน ธ์กับ โลกภายนอก ด าเนิ น การวิ จัย โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) ที่อาศัยความร่วมมือของผูม้ ีส่วนได้เสียสาคัญ
ได้แก่ นิสิตนักศึกษา กระบวนกร (Facilitator) และผูว้ ิจยั ในการสร้างแนวทางในการพัฒนาจิต
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วิญญาณและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย และเมื่อนาหลักสูตรฝึ กอบรมไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ เ ป็ น นิสิ ตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวนทัง้ หมด 31 คน โดยแบ่ง เป็ นนิสิต
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 20 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 5
คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จานวน 5 คน และมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 1 คน ซึ่งผลการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารพบว่าคุณลักษณะจิตวิญญาณและจริยธรรมที่นิสิตนักศึกษาควรพัฒนาประกอบด้วย 4
โมดูล ได้แก่ โมดูลที่ 1 การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและการพัฒนาการเห็นคุณค่าของผูอ้ ่ืน
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถชื่นชม ยอมรับ และเคารพตนเองได้ มองเห็นคุณสมบัติทางด้านบวก
ของตนเอง สามารถขยายพืน้ ที่ไปมองเห็นคุณค่าและความดีของผูอ้ ่ืนได้ รูเ้ ท่าทันการตัดสินผูอ้ ่ืนได้
โมดูลที่ 2 การพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ผูอ้ ่ืนและการให้อภัย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเองกับผูอ้ ่ืน ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ่ืน การสร้างพลังกลุ่ม และการสร้าง
ความสุขแก่ผอู้ ่ืน โมดูลที่ 3 การพัฒนาความรับผิดชอบตนเอง ผูอ้ ่ืน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาสามารถใช้วิจารณญาณสาหรับตัดสินใจและยอมรับผลที่ตามมาของตนเอง มีจิตสานึก
และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อผูอ้ ่ืนและสังคม ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมและ
ใช้ค วามคิ ด สร้า งสรรค์เ พื่ อ แก้ปั ญ หา สามารถเชื่ อ มโยงความรับ ผิ ด ชอบของตนเองที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ และโมดูลที่ 4 การวางแผนการพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของตนเอง และ
การติดตามผล เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถสรุปรายละเอียดและวางเส้นทางการพัฒนาตนเองได้
ดาเนินการพัฒนาตนเอง พร้อมทัง้ มีการประเมินผลตนเอง การแบ่งปั นการพัฒนากับกลุ่มเพื่อน
และกลุ่ม กระบวนกร ผลการวิจัย เชิ ง ปริม าณในการทดสอบความต่างของคะแนนตัว แปรจิ ต
วิญญาณและจริยธรรมระหว่างก่อนได้รบั การพัฒนากับหลังได้รบั การพัฒนา พบว่า ภายหลังได้รบั
การพัฒนาตามหลักสูตรฝึ กอบรมแล้วนิสิตนักศึกษามีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง (t (25) =
5.59, p < .01) การเห็นคุณค่าของผูอ้ ่ืน (t (25) = 2.12, p < .05) สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ่ืน (t (25)
= 1.98, p < .05) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (t (25) = 6.15, p < .01) และความรับผิดชอบต่อ
ผูอ้ ่ืน (t (25) = 8.81, p < .01) มากกว่าก่อนได้รบั การพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้
ผลการวิจยั ยังพบว่า นิสิตนักศึกษามีคะแนนสุขภาวะทางจิตวิญญาณภายหลังได้รบั การพัฒนา
ตามหลักสูตรฝึ กอบรมมากกว่าก่อนได้รบั การพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (t (25) = 3.14, p <
.01) นอกจากนี ้ ผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการระดมสมอง การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกการเขียนสะท้อนพัฒนาการของตนเอง (Journal
Journey) สามารถค้นพบประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมใน
4 ประเด็นได้แก่ 1) การพัฒ นาจิตวิญญาณเป็ นการสร้างประสบการณ์ภ ายในตนเอง (Inner
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Experience) และจะต้องถูกศึกษาผ่านปรากฎการณ์เกี่ยวกับชีวิตภายใน สะท้อนจากคุณค่าและ
ความหมายของชีวิตตนเองที่เกิดขึน้ กล่าวคือ การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมเป็ นการสร้าง
ประสบการณ์ให้ผเู้ รียนรูไ้ ด้สะท้อนความคิดและความรู ส้ ึกของตนเองโดยผ่านการนาของกระบวน
กร และการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดขึน้ จากการมอบความรูจ้ ากกระบวนกรซึ่งเป็ นสิ่ง
เร้าภายนอก แต่หากเกิดจากการตระหนักรูท้ างจิตวิญญาณที่ตวั ผูเ้ รียนรู ส้ ร้างขึน้ จากภายใน โดย
ผ่านกระบวนการสะท้อนและตีความด้วยตนเอง 2) การพัฒนาจิตวิญญาณเป็ นกระบวนการสร้าง
การเชื่อมโยงกับตัวตนเองภายใน (Impact on Connect with Oneself) ทาให้ผูเ้ รียนรู ม้ ี
ประสบการณ์เ กี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงกั บ ตนเอง ที่ ส ะท้อ นให้เ กิ ด การยอมรับ ตนเอง (SelfAcceptance) การเข้าใจตนเอง (Understanding Oneself) การให้คณ
ุ ค่าแก่ตนเอง (Self-Worth)
และการมีพลังในการดาเนินชีวิต (Vigor) 3) การพัฒนาจิตวิญญาณเป็ นกระบวนการสร้างการ
เชื่อมโยงกับผูอ้ ่ืน (Connect with Others) ภายหลังจากการเข้าใจความต้องการ ความรูส้ ึก และ
ค่านิยมของตนเอง ผลอาจทาให้บุคคลแผ่ขยายความรู ส้ ึกทางบวกไปยังบุคคลอื่นด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพทางบวกซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ ที่ เมื่อใดก็
ตามที่บุคคลสามารถสร้างความรู ส้ ึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ข องสัมพันธภาพ
ทางบวกที่มีความหมาย เป้าหมายของชีวิตและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณจึงจะเกิดขึน้ ซึ่งผล
ของการพัฒนาก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูอ้ ่ื น ทั้งในด้านการเปิ ดรับผู้อ่ืน (Openness to
Others) ก า ร ย อ ม รั บ ผู้ อ่ื น ( Other-Acceptance) แ ล ะ สั ม พั น ธ ภ า พ ท า ง บ ว ก ( Positive
Relationships) และ 4) การพัฒนาจิตวิญญาณเป็ นกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม
(Connect with the Society & Environment) ซึ่งคุณลักษณะทางจิตวิญญาณนอกจากเป็ นการ
เชื่อมโยงตนเองกับบุคคลอื่นแล้ว ยังจะต้องเชื่อมโยงตนเองกับมิติท่ีเป็ นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่มนุษย์
(Non-Human Environment) และสถานการณ์ทางสังคมอีกด้วย กล่าวคือ การพัฒนาจิตวิญญาณ
ของบุ ค คลต้อ งใช้ก ารพิ จ ารณาใคร่ ค รวญถึ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ของตนเองที่ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองด้วยการเปิ ดรับ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว (Openness to the Environment) และการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม (Concern
for the Environment) ดังนัน้ การพัฒนาจิตวิญญาณจึงเป็ นการสร้างให้นิสิต นักศึกษามีท่าที
(Approach) ทางบวกและมีเมตตากับตนเองและหน่วย (Entity) ที่อยูน่ อกเหนือตนเองได้
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แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
การเผชิญปั ญหามีจุดเน้นที่สาคัญคือ การเผชิญปั ญหาจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลรับรูว้ ่ามี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อมี ปัญหาหรือเหตุการณ์มากระทบ
บุคคลจะใช้กระบวนการทางความคิดในการประเมิ นสถานการณ์ท่ี คุกคามว่าจะเกิ ดผลดีหรือ
ผลเสียต่อตนเอง มีผลร้ายแรงหรือผลในทางบวกกับตนเอง และเมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์นนั้
ว่าก่อให้เกิดภาวะเครียดหรือเป็ นปั ญหากับตนเอง บุคคลนัน้ ก็จะต้องเผชิญปั ญหานัน้ โดยจะใช้วิธี
ในการเผชิญปั ญหา 2 รู ปแบบเพื่อควบคุมหรือจัดการความต้องการทัง้ ภายในและภายนอกต่อ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด ได้แก่ 1) วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา (ProblemFocused Coping Strategies) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ม่งุ แก้ปัญหาที่ตนเองหรือสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิด
ปั ญหาหรือภาวะความเครียดนัน้ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับกระบวนการใหม่
ซึ่งวิธีการเผชิญปั ญ หารู ปแบบนี เ้ ป็ นความพยายามที่ จะจัดการกับปั ญหาโดยตรงกับสาเหตุหรือ
ปั ญหาที่ก่อให้เกิดความเครียด และ 2) วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ (Emotion-Focused
Coping Strategies) เป็ นความพยายามของบุคคลที่จะควบคุมความเครียดทางอารมณ์ โดยมุ่ง
แก้ไ ขอารมณ์ท่ี เ ป็ นทุกข์โดยใช้ก ารคิด และกลไกทางจิ ต ไม่มี การแก้ไ ขปั ญหาหรือ สาเหตุข อง
ความเครียดโดยตรง ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาดังกล่าวนีม้ กั จะใช้ในสถานการณ์ท่ีบคุ คลนัน้ รูส้ ึกว่าตน
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ที่เป็ นการแสดงออกด้วยการควบคุมอารมณ์ รวมถึงการระบาย
อารมณ์ออกมาทางการแสดงออกหรือการพูด เพื่อบรรเทาหรือลดความกดดันที่เกิดขึน้ ภายใน
จิตใจให้เบาบางลงเพื่อทาให้เกิดความสบายใจ (Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et
al., 2013; Lazarus & Folkman, 1984)
ดังนัน้ ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้
จึงมีแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเผชิญปั ญหาใน 2 วิธี ได้แก่ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
อารมณ์ และการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ เพื่อให้นกั ศึกษาได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู ้
แนวทางในการฝึ กการเผชิญปัญหาแบบมุง่ จัดการกับอารมณ์ ทัง้ ในด้านการควบคุมตนเองและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับตนเอง ด้วยวิธีการผ่อนคลายความเครียดอย่าง
ถูกต้องและสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยในกิจกรรมจะเป็ นการเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความสามารถในการควบคุม
ตนเอง โดยการฝึ กผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถระงับหรือควบคุม
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อารมณ์ไ ด้ดีขึน้ และ 2) การเสริมสร้างกระบวนการทางความคิด ในการเข้าใจ ยอมรับ และ
รับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยการฝึ กบันทึกอารมณ์เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่ออารมณ์
ของตนเองและรูเ้ ท่าทันอารมณ์ท่ีเกิดขึน้
2. การเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรู ้
แนวทางในการฝึ กการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับปั ญ หา ทัง้ ในด้านการเผชิญหน้ากับปั ญหา
การวางแผนแก้ปัญหา การประเมินทางบวก และการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม เพื่อให้
สามารถมีทกั ษะในการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการที่ปัญหาและนาไปปรับใช้ในการเผชิญปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในกิจกรรมจะเป็ นการเสริมสร้างการ
เผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปัญ หาเพื่ อ ให้เกิ ด ทักษะในกระบวนการเผชิ ญปั ญหาอย่า งเป็ นขั้นตอน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเผชิญหน้ากับปั ญหา ที่เป็ นการเสริมสร้างให้นกั ศึกษา
ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับสาเหตุหรือที่มาของปั ญหา และพร้อมที่จะต่อสูเ้ พื่อขจัดปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ 2) การวางแผนแก้ปัญหา ที่เป็ นการเสริมสร้างให้นกั ศึกษาสามารถกาหนดแนวทางและ
วิธี การมุ่งจัดการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ดขึน้ อย่างเป็ นขั้นตอน 3) การประเมิ นทางบวก ที่ เป็ นการ
เสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถระบุแนวทางในการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดเชิงบวกต่อ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อพยายามทาให้ปัญหานัน้ ดีขึน้ และ 4) การแสวงหาแหล่งสนับสนุน
ทางสังคม ที่เป็ นการให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง สามารถ
ค้นหาบุคคลหรือแหล่งที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือตนเองในการเผชิญปั ญหาที่เกิดขึน้
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้อธิบายแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
เสริม สร้างการเผชิ ญปั ญ หาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงของกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา ซึ่งจากการ
ประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญ หาของบุคคลที่ จ ะสามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาโปรแกรมและจัดกิ จ กรรมเพื่ อ
เสริมสร้างการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงที่ มี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่ งการเผชิญปั ญหาเป็ นความพยายามทางการรู ค้ ิดและ
พฤติกรรมของบุคคลที่ เกิ ดขึน้ ตลอดเวลา เพื่ อ ใช้ในการจัดการกับปั ญหาและความต้องการทั้ง
ภายในและภายนอก เมื่อบุคคลประเมินการรับรู ข้ องตนเองได้ว่าอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามหรือเป็ น
ภาวะที่หนักเกินกว่าจะสามารถรับได้ (Lazarus & Folkman, 1984) นอกจากนีก้ ารเผชิญปั ญหายัง
เป็ นกระบวนการกากับหรือควบคุมตนเองเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาหรือความเครียดที่
เกิดขึน้ รวมไปถึงการรับรู ถ้ ึง ความพยายามที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง อารมณ์ ความรู ส้ ึก
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นึกคิด ร่างกายทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมในการตอบสนองต่อปั จจัยที่กระตุน้
ให้เกิดความเครียด ซึ่งกระบวนการควบคุมต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นผลมาจากความสามารถในการรับรู ้
พฤติกรรมและอารมณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละบุคคล (Compas et al.,
2001, p. 88) ดังนัน้ แนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหาจึงน่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
สาหรับงานวิจยั ที่ทาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเผชิญปั ญหาของผูเ้ รียน
จากการประมวลงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มะลิวรรณ เชียงทอง (2548) ได้นาแนวคิดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองมาทาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปั ญหา
และฟั นฝ่ าอุปสรรคของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยมีแหล่งที่มาของการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองจากความสาเร็จจากการกระทาด้วยตนเอง การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืนที่ประสบ
ความสาเร็จหรือการเห็นตัวแบบประสบความสาเร็จ การชักจูงด้วยคาพูด และสภาวะทางกายและ
อารมณ์ของบุคคล กลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 6
คน และแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลการทดลอง โดยจัดกิจกรรมทัง้ หมด 10 ครัง้ ที่แบ่งเป็ นสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที
และดาเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์รว่ มกัน การใช้สถานการณ์จาลอง และการใช้กรณีศกึ ษาจากตัวอย่างเหตุการณ์
ที่เกิดขึน้ จริงจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปัญหาและฟั นฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง มี
คะแนนความสามารถในการเผชิญปั ญหาและฟั นฝ่ าอุปสรรคในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ลลนา ประทุม (2550) ได้ทาการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญ
ความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ ตอนต้นโดยอาศัยแนวคิดของการปรับการรูค้ ิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy) ซึ่งโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิ ญความเครียด ประกอบด้วย
1) การฝึ กทักษะในการจัดการกับความคิดทางลบ 2) การฝึ กใช้วิธีการเผชิญความเครียดที่
หลากหลาย และเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 3) การเปิ ดเผยเรื่องส่วนตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู ท้ กั ษะการเผชิญ
ความเครียดที่หลากหลายจากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม การให้ข้ อมูลป้อนกลับซึ่งกันและ
กัน และการเสริมแรงทางบวกเมื่อสมาชิกมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ 4) การนาวิธีการต่าง ๆ ที่
ได้รบั จากการเข้ากลุ่มไปฝึ กปฏิบตั ิและทาการบ้าน ที่ประกอบด้วย การบันทึกอารมณ์ของวัยรุ ่น
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เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดในแต่ละวัน การบันทึกความคิดและความรูส้ ึกที่มีต่อ
สถานการณ์ ตลอดจนวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่และการให้รางวัลกับตนเองเมื่อสามารถคิด
ทางบวกได้ โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 15 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รบั โปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียด
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมจานวน 11 ครัง้ เป็ นเวลา
ทัง้ สิน้ 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รบั การดูแลช่วยเหลือตามปกติท่ี ทางโรงเรียนจัดให้ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า วัยรุน่ ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าเมื่อสิน้ สุดโปรแกรมทันที ระยะ
ติดตามผล 1 เดือน และระยะติดตามผล 3 เดือน ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01, .01 และ .05 ตามลาดับ
ต่อมา อติรตั น์ วัฒนไพลิน, ลลนา ประทุม, และ ยาใจ สิทธิมงคล (2554) ได้
ทาการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ ตอนต้น
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาในโรงเรียนสตรีชนั้ มัธยมต้นและโรงเรียนสหศึกษาชัน้
มัธยมปลาย ในจังหวัดจันทบุรี รวมจานวน 30 คน ที่ถกู สุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่ม
ละ 15 คน โดยโปรแกรมพัฒ นาทัก ษะการเผชิ ญ ความเครี ย ดได้พัฒ นาขึ น้ จากการปรับ ปรุ ง
โปรแกรมการเผชิญความเครียดและภาวะซึมเศร้าของวัยรุน่ (Clarke et al., 1995; Lewinsohn,
Clarke, Hops, & Andrews, 1990) ตามแนวคิดการปรับการรูค้ ิดและพฤติกรรม ที่มีกิจกรรม
ทัง้ หมด 11 กิจกรรม และดาเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ ความเครียดและภาวะซึมเศร้า ความคิดทางลบและภาวะซึมเศร้า
การหยุดคิด การเปลี่ยนความคิดทางลบเป็ นความคิดทางบวก การฝึ กการผ่อนคลาย ทักษะการ
สื่อสาร การฝึ กทักษะกล้าแสดงออก ทักษะการแก้ไขปั ญหา และการสรุป ประเมินผลและปิ ดกลุ่ม
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วัยรุ ่นในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าในระยะสิน้ สุดโปรแกรม
ทันที ระยะติดตามผล 1 เดือน และระยะติดตามผล 3 เดือน ต่ากว่าก่อนการทดลอง และมีคะแนน
เฉลี่ยภาวะซึมเศร้าในระยะสิน้ สุดโปรแกรมทันที ระยะติดตามผล 1 เดือน และระยะติดตามผล 3
เดือน ต่ากว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, .01 และ.05 ตามลาดับ
พรทิพย์ แม่นทรง (2555) ทาการศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะใน
การจัดการความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาทันตแพทย์ชนั้ ปี ท่ี 5 ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 9 คน รวมจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 17 คน โดยการดาเนินกิจกรรมกลุ่มได้ประยุกต์จากแนวคิดการปรับความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy) รวมถึงแนวคิดทางจิตวิทยา ที่ ประกอบด้วยกิจกรรม
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เชิงสอนนา กิจกรรมเชิงประสบการณ์ การอภิปราย การสร้างสัมพันธภาพ การใช้เทคนิคการผ่อน
คลาย การสื่ อ สารระหว่างบุคคล การเปิ ดเผยตัว ตน และการสรุ ป ทบทวนและยุติการเข้าร่ว ม
กิจกรรม ซึ่งมีการทากิจกรรมกลุ่มรวมจานวน 4 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 3
ชั่วโมง รวมทัง้ สิน้ 9 ชั่วโมง และดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยผล
การศึกษาพบว่า โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะในการจัดการความเครียด ความวิตกกังวล และ
ภาวะซึมเศร้าไม่ส่งผลต่อระดับความเครียด แต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความวิตกกังวล
และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาทันตแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
มัลลิกา จันทร์เพ็ญ (2557) ทาการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญความเครียดต่อความสามารถในการดูแลของผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเภทในชุมชน โดยนาทฤษฎีการ
ประเมินความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress Appraisal and Coping) (Lazarus &
Folkman, 1984) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม ที่ประกอบด้วยการประเมินการรู ้
คิด (Cognitive Appraisal) 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การประเมินขัน้ ปฐมภูมิ (Primary Appraisal) ที่เป็ น
การประเมินสถานการณ์โดยใช้ความรู แ้ ละประสบการณ์ของบุคคล 2) การประเมินขัน้ ทุติยภูมิ
(Secondary Appraisal) ที่เป็ นการประเมินแหล่งประโยชน์หรือทางเลือ กที่บุคคลเห็นว่าตนเอง
สามารถทาได้และจัดการกับสถานการณ์เครียดที่ตนรับรู โ้ ดยใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
ตามที่ตนเองต้องการ และ 3) การประเมินซา้ (Reappraisal) ซึ่งเป็ นการประเมินสถานการณ์เดิม
จากการได้รบั ข้อมูลมาใหม่และพิจารณาเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว เพื่อทบทวนว่าสถานการณ์นนั้ ยัง
มีอนั ตรายอยู่หรือลดลงแล้วเพียงใด จึงอาจถื อ ได้ว่าเป็ นการประเมินขัน้ ปฐมภูมิใหม่อีก ครัง้ หนึ่ง
เพื่อทาให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ดีขึน้ เมื่อต้องเผชิญกับความเครียดในอนาคตข้างหน้า โดย
ดาเนิ น กิ จ กรรมในรู ป แบบกระบวนการกลุ่ม ที่ ประกอบด้ว ย 7 กิ จ กรรม ได้แ ก่ 1) การสร้า ง
สัมพันธภาพและให้ความรูเ้ รื่องกระบวนการประเมินสถานการณ์ 2) การประเมินความเครียดจาก
สถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาจากการดูแลผูป้ ่ วยจิตเภท 3) การค้นหาแหล่งประโยชน์ ให้ความรูเ้ รื่อง
โรคจิตเภท และทักษะการดูแลผูป้ ่ วยจิตเภท 4) การฝึ กทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 5) การ
ฝึ กทักษะการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา 6) การฝึ กทักษะการจัดการกับอารมณ์ดว้ ย
วิธีการผ่อนคลายความเครียด และ 7) การประเมินซา้ โดยดาเนินกิจกรรมกลุ่มด้วยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน ที่ใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรมสัปดาห์
ละ 1-2 กิ จ กรรม กิ จ กรรมละ 60-90 นาที รวมทั้ง สิ น้ 4 สัป ดาห์ ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่ า
ความสามารถในการดูแลของผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเภทในชุมชนหลังได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญความเครียดสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม และความสามารถในการดูแลของผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิต
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เภทในชุมชนกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติอย่า งมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่ีระดับ .05
นอกจากนี ้ งานวิจัยของ ภูริเดช พาหุยุทธ์ (2560) ได้ทาการพัฒ นาโปรแกรม
ส่งเสริมการเผชิญปั ญหาเชิงบวก (Positive Coping) ของนักเรียนวัยรุน่ โดยอาศัยแนวคิดการให้
คาปรึกษาเชิงรุ กในการเรียนรู แ้ ลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ความรู ส้ ึกและประสบการณ์ร่วมกัน
เพื่อให้นกั เรียนได้ทบทวนตนเอง พัฒนาความสามารถในการเผชิญปั ญหาเชิงบวก และมีแนวทาง
ในการจัดการเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ให้สาเร็จ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการ
เผชิญปั ญหาแบบการตอบสนอง การให้ความหมายที่มีคณ
ุ ค่า ความหยุ่นตัว การเผชิญปั ญหาที่
กาลังจะเกิดขึน้ การรับรูค้ วามสามารถในการเผชิญปั ญหา การมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหา การมองโลก
ในแง่ ดี การกาหนดเป้าหมาย และการเผชิ ญปั ญหาเชิ ง รุ ก โดยใช้เทคนิคและทักษะในการให้
คาปรึกษากลุม่ ได้แก่ การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ทักษะการฟั งอย่างตัง้ ใจ ทักษะการถาม ทักษะ
การตีความ ทักษะการสะท้อนเนือ้ หาและความรู ส้ ึก ทักษะการให้กาลังใจ และทักษะการสรุ ป
ความ รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเชิญชวนที่อธิบายถึงสถานการณ์และเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน ที่ นกั เรียนได้นาสิ่งที่เรียนรู ไ้ ปปรับใช้จริงในการดาเนินชีวิต ดาเนินการทดลองกับ
นักเรียนที่มีคะแนนการเผชิญปั ญหาเชิงบวกตัง้ แต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา รวมจานวน 8 คน ที่
ดาเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมจานวน 12 ครัง้ และใช้ระยะเวลา
ทัง้ สิน้ 5 สัปดาห์ โดยเมื่อพิจารณาประเด็นสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเผชิญปั ญหาเชิง
บวกในด้านการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหาซึ่งเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกั บพฤติกรรมและ
ความคิดของบุคคลจะเห็นได้ว่า ในกิ จ กรรมการเรียนรู ้มี การสอนเกี่ ยวกับวิธี การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้นกั เรียนวัยรุ ่นเข้าใจสาเหตุของปั ญหา สามารถระบุวิธีการจัดการปั ญหา
อย่า งเป็ นขั้น ตอน และส่ง เสริม ทัก ษะและความสามารถในการมุ่ง จัด การแก้ไ ขปั ญ หา ซึ่ง ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนวัยรุ ่นในกลุ่มทดลองมีการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหาสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่า
การให้นกั เรียนวัยรุ ่นได้มีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะต่าง ๆ ในกลุ่ม สามารถช่วยให้เข้าใจ
ปั ญหาและเข้าใจความคิดความรู ส้ ึกจากมุมมองของตนเองที่มีต่อปั ญหา สามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้ตรงตามลักษณะของตนเอง และสามารถนาขัน้ ตอนและวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ นอกจากนีก้ ารพัฒนาการเผชิญปั ญหาเชิงบวกของวัยรุน่ ในด้านการตัง้ เป้าหมาย
ที่ม่งุ ส่งเสริมให้วยั รุ ่นตระหนักถึงความสาคัญของการกาหนดเป้าหมายในชีวิต เรียนรู ก้ ารกาหนด
เป้า หมายทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาว และเรี ย นรู ้แ นวทางในการปฏิ บัติ ต นเองให้ป ระสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ยังส่งผลให้นกั เรียนวัยรุน่ ในกลุ่มทดลองมีการตัง้ เป้าหมายในระยะหลัง
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การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทัง้ นี ้ ผลการพัฒนาการ
เผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน่ ในภาพรวมยังได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักเรียนวัยรุน่ กลุ่มทดลองที่เข้า
ร่วมโปรแกรมการให้คาปรึกษากลุ่มเชิงรุกเพื่อพัฒนาการเผชิญปั ญหาเชิงบวกมีคะแนนการเผชิญ
ปั ญหาเชิงบวกในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีการเผชิญปั ญหาเชิงบวกสูง
กว่ากลุ่มควบคุมทัง้ ในระยะหลังการทดลองและติดตามผลอย่า งมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ซึ่งการเผชิญปัญหาเชิงบวกสูงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผูเ้ รียน ที่สามารถเลือกใช้แนวทาง
ในการเผชิญปั ญหาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถเรียนรู แ้ ละค้นหาความหมายจาก
ประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็ นแหล่งทรัพยากรภายในตนและภายนอกตน เพื่อให้ชีวิตสามารถ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า แนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
นัน้ ควรพัฒนาให้นักศึกษามี กระบวนการเผชิญปั ญหาที่เป็ นไปในทางบวกร่วมกับการใช้เทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสม และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ พื่อให้ นกั ศึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและความคงทนของคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์นนั้ ควร
ประเมินผลโปรแกรมให้ครอบคลุมทัง้ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล และควรใช้เวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ประมาณ 50-120 นาที
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณพหุวิธี (Multimethod) (Morse, 2003) ที่แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2
ระยะ เริ่มต้นจากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เ ชิง สาเหตุท่ีมี ต่อ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ โดยท าการศึ ก ษาภายใต้ก รอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ ย นแปลง (Transformative Coping Theory) ที่ อ ธิ บ ายว่า การเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นความสามารถในการเผชิญปั ญหาโดยใช้กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่
มุ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ ร่วมกับวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์และแบบ
มุ่งที่ปัญหา ซึ่งเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาในเชิงบวกที่บุคคลสามารถนามาปรับใช้ได้ตลอดช่วงชีวิต
โดยจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนและส่งเสริมการตระหนักรู ใ้ นตนเองให้เพิ่มขึน้
ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ ที่สามารถช่วยเพิ่มอารมณ์เชิงบวก
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ให้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และความหมายในชีวิ ต อันเป็ น
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกสาคัญ ที่ช่วยให้บุคคลรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะ
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตได้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (Corry, Lewis, et
al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ร่วมกับการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของ
บุคคลที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยการที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรม
หรือการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ นอกจากจะมีปัจจัยมาจากภายในตัวบุคคลเองแล้ว ยังรวมถึง
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลซึ่งเป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมด้วย และในการพัฒนาพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
บุคคลจาเป็ นต้องทราบถึงอิทธิพลที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ ระบวนการเผชิญปั ญหาก็เป็ นผลมาจากทัง้ ปั จจัยส่วน
บุคคลและปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เป็ นประสบการณ์ในการเผชิญปั ญหาของแต่ละบุคคล (Corry,
Tracey, et al., 2015) ทัง้ นี ้ จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลลัพธ์
ของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลซึ่ง
เป็ นคุณลักษณะภายในจิตใจของผูเ้ รียนที่ส่งผลผลักดันให้เกิดพฤติก รรมการปรับตัวในการเรียน
และปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เอือ้ หรือขัดขวางการเกิดพฤติกรรมการปรับตัว ที่จะส่งผลให้ผเู้ รียนมี
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนแตกต่างกัน ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยพบตัวแปรสาคัญที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1) คุณลักษณะทางจิต
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ 2) ปั จจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคมในมหาวิทยาลัย 3) วิธีการเผชิญปั ญหา ได้แก่ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหา และ 4) คุณลักษณะทางจิ ต เชิงบวก ได้แก่ ความหมายในชีวิต
ความหวัง และการเห็ น คุณ ค่ า ในตนเอง โดยสามารถสรุ ป เป็ นกรอบแนวคิ ด การวิ จัย ดัง
ภาพประกอบ 2 และจากกรอบแนวคิดการวิจยั ในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสมมติฐานในการวิจยั
เชิงสาเหตุจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่งสามารถสร้างเป็ น รู ปแบบ
ความสัม พันธ์เ ชิ ง สาเหตุของพฤติก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ยนของนัก ศึก ษาสาขาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ดังภาพประกอบ 3
สาหรับการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่เมื่อ
ค้นพบตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ที่เป็ นผลมาจากการวิจยั
ระยะที่ 1 จึงนาตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมาพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ นีจ้ ะอาศัยพืน้ ฐานของกระบวนการเผชิญปั ญหาตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
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การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Mallett, et al., 2013) และการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress and Coping Theory) (Lazarus & Folkman,
1984) เป็ นแนวคิดหลักในการพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
กับความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปั ญหา (Coping Skill)
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ ความหมายใน
ชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิท ยาการคอมพิว เตอร์ นอกจากนี ผ้ ลการวิ จัย ระยะที่ 1 พบว่า การสนับ สนุนทางสัง คมใน
มหาวิ ท ยาลั ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการปรับ ตั ว ในการเรี ย น ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนดให้ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็ นตัวแปรจัดประเภท เพื่อศึกษาอิทธิ พ ลของตัวแปรที่ มี ต่อการได้รับ
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนนัน้ มี
ความแตกต่างกัน การส่งเสริมพฤติกรรมจึงต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย และ
พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยส่วนบุคคลร่วมกันในลักษณะกาหนดซึ่งกัน
และกันกับปั จ จัยทางสภาพแวดล้อ มและพฤติกรรม ดังนั้น ในการวิจัยครัง้ นี ผ้ ู้วิจัยจึง ได้ทาการ
พัฒนาคุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ ภายใต้พืน้ ฐานกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎี การเผชิญ ปั ญหาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงและผลที่ ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 รวมทั้งการนา
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้านความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่า
ในตนเอง และมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนเป็ นไปในลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสามารถ
แสดงเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 2
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- จิตวิญญาณ

คุณลักษณะทางจิตเชิงบวก
1896483104

- ความหมายในชีวิต

วิธีการเผชิญปั ญหา
- การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
- การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา

- ความหวัง

พฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียน
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- การเห็นคุณค่าในตนเอง

ปั จจัยสภาพแวดล้อม
- การสนับสนุนทางสังคม
ในมหาวิทยาลัย

การวิจยั ระยะที่ 2
ตัวแปรต้น
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
- การได้รบั โปรแกรม
- การไม่ได้รบั โปรแกรม

ตัวแปรจัดประเภท
ตัวแปรทีส่ าคัญจากการวิจยั ระยะที่ 1
- การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
- ความหมายในชีวิต
- ความหวัง
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
- พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
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ควบคุมตนเอง
แสดงความรับผิดชอบ

ความคิดสร้างสรรค์

การเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์

ความหมายในชีวิต

ความหมายในชีวิต

ความหวัง

ความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์

วิชาการ
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การเห็นคุณค่าในตนเอง

จิตวิญญาณ
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จิตวิญญาณ
สร้างสรรค์

พฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง
สถานศึกษา

เผชิญหน้ากับปัญหา
วางแผนแก้ปัญหา
แสวงหาแหล่งสนับสนุน
ประเมินทางบวก

อารมณ์
ส่วนตัว

ความหวัง

สังคม

การเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหา

การสนับสนุน
ทางสังคมใน
มหาวิทยาลัย

อารมณ์
ข้อมูลข่าวสาร
วัตถุสิ่งของ

ภาพประกอบ 3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
จากกรอบแนวคิดการวิจัยและรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั เพื่อทาการทดสอบตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั ดังนี ้
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้น
อิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดังนี ้
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1. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิ พลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์
2. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิ พลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหา
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3. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มี
อิทธิพลทางตรงต่อความหมายในชีวิต
4. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหามี
อิทธิพลทางตรงต่อความหวัง
5. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา และการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
6. ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน
ทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
7. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหมายในชีวิต
ผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
8. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหวังและการ
เห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
9. ความคิดสร้างสรรค์และจิ ตวิญญาณมี อิทธิ พ ลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์ การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง
10. การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่อ พฤติก รรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต
11. การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่อ พฤติ ก รรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง
12. การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเห็นคุณค่าในตนเอง
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สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
จากกรอบแนวคิดการวิจยั ในระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั เพื่อทาการ
ทดสอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย ที่เป็ น การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิ ญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ดังนี ้
1. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนการทดลอง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงปริมาณพหุวิธี (Multimethod) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2
ระยะ โดยการวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อศึกษารู ปแบบ
ความสัมพันธ์เ ชิง สาเหตุท่ีมี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อค้นพบตัวแปรเชิงสาเหตุสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
จึงนามาใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 ที่เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีขนั้ ตอนในการดาเนิ นการวิจยั ในแต่ละ
ระยะ ดังนี ้
วิธีดาเนินการวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงสาเหตุ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุท่ีมีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี
วิธีดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี ้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ปี การศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร จานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1 จานวน 548 คน และมีนกั ศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 522 คน รวมมีจานวนนักศึกษาทัง้ สิน้
1,070 คน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 สุม่ มาจากจานวนประชากรนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ กาลัง ศึกษาอยู่ในชั้นปี ท่ี 1 และชั้นปี ท่ี 2 ของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร จานวน 380 คน โดยมีวิธีการกาหนดขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
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1. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้การวิเ คราะห์แบบจ าลองความสัม พันธ์โครงสร้างเชิ ง สาเหตุแบบมี ตวั แปรแฝง (Causal
Structural Models with Latent Variable) ดังนัน้ จึงต้องกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้
เหมาะสมและเพียงพอกับสถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้เ กณฑ์ความเพี ยงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ว่า การวิเคราะห์ข้ อมูลควรมี ขนาดตัวอย่างต่อ
จานวนตัวแปรสังเกตในสัดส่วน 10-20 ต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร (Kline, 2011) จากเกณฑ์ใน
การพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยได้กาหนดขนาดตัวอย่างในสัดส่วน 20 คน
ต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ซึ่ง ในการวิจัยครัง้ นี ม้ ี ตวั แปรสังเกตจานวน 18 ตัวแปร จึง มีกลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ 360 คน และเพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างจึง วาง
แผนการเก็บข้อมูลเพิ่มเป็ น 380 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามรายนามมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐที่มีการเปิ ดสอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จานวน 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนัน้
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชนั้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ในแต่ละ
มหาวิทยาลัยตามสัดส่วนประชากร เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ได้วางแผนไว้ รวมจานวน
380 คน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการเก็บข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั ได้รบั ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 371 คน คิดป็ นร้อยละ 97.37 ซึ่งเพียงพอต่อการวิเคราะห์แบบจาลอง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง โดยข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั
แสดงดังตาราง 1

132
ตาราง 1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1
มหาวิทยาลัย

ประชากร (คน) รวมประชากร กลุม่ ตัวอย่าง (คน) รวมกลุม่ ตัวอย่าง
ชัน้ ปี 1 ชัน้ ปี 2 ทัง้ หมด (คน) ชัน้ ปี 1 ชัน้ ปี 2 ทัง้ หมด (คน)
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

69

59

128

25

21

46

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

162

165

327

57

59

116

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

53

43

96

19

15

34

83

195

40

29

69

172

324

54

61

115

522

1,070

195

185

380

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
112
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
152
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รวม

548

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ซึ่งใช้วดั ตัวแปร
ในการวิจยั นีท้ งั้ หมด 9 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามสาหรับวัดตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ
ตอนที่ 3 ข้อ มูล ตัวแปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย สภาพแวดล้อ ม ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามสาหรับวัดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ข้อ มูล ตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หา ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามสาหรับวัดตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
ปัญหา
ตอนที่ 5 ข้อ มู ล ตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ตัว แปรคุณ ลัก ษณะทางจิ ต เชิ ง บวก
ประกอบด้วย ข้อคาถามสาหรับวัดตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง
ตอนที่ 6 ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตามหรือตัวแปรผลด้านพฤติกรรม
ประกอบด้วย ข้อคาถามสาหรับวัดตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
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โดยการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีขนั้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ดังนี ้
1. ศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิด และทฤษฎี รวมถึง งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปร
พฤติก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย น การเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง การเผชิ ญ ปั ญ หา
ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ ความหวัง ความหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และการ
สนับสนุนทางสังคม ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อทาความเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
นิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการวัดตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา โดย
ค้น คว้า แบบวัด ตัว แปรนั้น ๆ จากผู้ท่ี เ คยสร้า งและเคยใช้แ บบวัด ตัว แปรนั้น มาก่ อ น จากนั้น
พิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทของการวิจัยครัง้ นี ้ และนามา
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการวิจยั มากที่สดุ
3. ทาการสร้างแบบวัดตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้
4. นาแบบวัดที่ใช้ในการวิจยั แต่ละตัวแปรไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
5. นาแบบวัดทัง้ หมดที่ผา่ นการปรับปรุงแก้ไขไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมื อวัด ด้านเนื อ้ หาทางพฤติกรรมศาสตร์ และผู้มี ประสบการณ์ การสอนในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมจานวน 5 คน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) และทาการปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อให้แบบวัด
มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ โดยตัดหรือปรับปรุ งข้อคาถามที่มีค่า IOC (Index of item-Objective
Congruence) ต่ากว่า .50 (Rovinelli & Hambleton, 1977)
6. นาแบบวัดที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ถกู เลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 120 คน
7. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยใช้การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้อ (Item
Analysis) ผูว้ ิจัยหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item Discrimination) เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดด้วยวิธีการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation: rct) ร่วมกับการตรวจสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s 𝛼 -Coefficient)
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าวในการปรับปรุ งแก้ไขแบบวัดให้สมบูรณ์
ยิ่งขึน้ ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยพิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อคาถามที่มีคา่ สัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ต่ากว่า
.30 (Aiken, 2003)
8. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของเครื่องมือวัด
ทุกตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อ
ยื น ยัน ว่า เครื่ อ งมื อ วัด ตัว แปรแต่ล ะตัว แปรที่ ไ ด้พัฒ นามาจากแนวคิด และทฤษฎี ต่า ง ๆ นั้น มี
องค์ประกอบเป็ นไปตามโครงสร้างนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ความสอดคล้องของทัง้ แบบจาลองที่กาหนดให้แบบจาลองการวัดที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ควรมีคา่ 𝜒2/𝑑𝑓 น้อยกว่า 3.00 ค่า Comparative Fit Index (CFI) มากกว่า .90 ค่า Goodness
of Fit Index (GFI) มากกว่า .90 ค่า Non-Normed Fit Index (NNFI) มากกว่า .90 และค่า Root
Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) น้อยกว่า .08 (Hair, Black, Babin, &
Anderson, 2010) ซึ่งหากแบบจาลองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จะทาการ
ปรับ แบบจ าลองโดยใช้วิ ธี ก ารตัด ข้อ ค าถาม โดยพิ จ ารณาการตัด ข้อ ค าถามจากค่า ดัช นี ก าร
ปรับปรุงแบบจาลอง (Modification indices) ที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัด
ข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามที่มีใจความซา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกัน
ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หาก
ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าแบบจาลองมี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมั่นและความเที่ยงตรงในการวัด โดย
การตรวจสอบคุณ ภาพของตัว บ่ง ชี ้ว่าตัวแปรสัง เกตของตัว แปรแฝงมี ค วามเชื่ อมั่น และความ
เที่ ย งตรงในการวัด ตัว แปรแฝงด้ว ยการค านวณหาค่า ความเชื่ อ มั่น เชิ ง โครงสร้า ง (Construct
Reliability) ที่พิจารณาจากค่า Composite Reliability (CR) จากเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดให้
ควรมีคา่ มากกว่า .70 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่ อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ ต้องการจะวัด
(Hair et al., 2010, p. 710) และทาการคานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent
Validity) ที่พิจารณาจากค่า Average Variance Extracted (AVE) ซึ่งเป็ นการคานวณค่าเฉลี่ย
ความแปรปรวนของตัว แปรสัง เกตที่ ตัวแปรแฝงสามารถอธิ บ ายได้ จากเกณฑ์การพิจ ารณาที่
กาหนดให้ควรมีคา่ มากกว่า .50 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตนีม้ ีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง
ในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010) ทัง้ นี ้ สามารถสรุปรายละเอียดของการสร้าง
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และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อที่ใช้ในการวิจยั ทัง้ 9 ตัวแปร รวมถึงตัวอย่างแบบวัดของ
แต่ละตัวแปรได้ดงั ต่อไปนี ้
1. แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
การสร้างแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ในการวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุ งแบบวัดการปรับตัว (The Student
Adaptation to College Questionnaire: SACQ) ของ Baker และ Siryk (1984) และปรับให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา เพื่อมาปรับใช้ในการวัดองค์ประกอบเกี่ ยวกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านวิชาการ
การปรับตัวด้านอารมณ์ การปรับตัวด้านสัง คม และการปรับตัวด้านสถานศึกษา โดยแบบวัด
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เคย
เลยให้ 1 คะแนน จนถึงบ่อยมากให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน
29 ข้อ ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบจ านวน 4 องค์ป ระกอบ เมื่ อน าไปท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 5 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง
.60 – .80 จานวน 24 ข้อ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 และ
ค่า อ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง .06 ถึ ง .59 โดยผู้วิ จัย คัด เลื อ กข้อ ค าถามที่ มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30
ขึน้ ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อ
คาถามที่มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์พิจารณาแล้ว ทาให้แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมีจานวน
ข้อคาถามที่ใช้จริงทัง้ หมด 19 ข้อ เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า แบบวัดมี ค่าความ
เชื่อมั่น แบบค่าสัม ประสิทธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับ เท่ากับ .86 และค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .32 ถึง .59
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึง ทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการ
ตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการ
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ตัดข้อคาถามที่มีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่น
ออกไปทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (𝜒 2= 185.21, 𝑑𝑓= 71, CFI
= .96, GFI = .93, NNFI = .94, RMSEA = .066) แม้ว่าค่าสถิติไค–สแควร์จะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะ
มีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควร์มีจุดอ่อนที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติได้ อัน
เนื่องมาจากจานวนกลุม่ ตัวอย่างมีจานวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .89 ซึ่งถือว่ามีคา่ ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง (Hair
et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity)
พบว่ามีคา่ AVE เท่ากับ .38 ซึ่งค่า AVE ควรมีคา่ มากกว่า .50 (Hair et al., 2010, p. 709) เพื่อ
แสดงว่าตัวบ่งชีน้ ีม้ ีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั บ่งชีน้ นั้ จะวัด ดังนัน้ ค่า AVE ที่
ต่าจึงอาจแสดงถึงปั ญหาความเที่ยงตรงเชิงเสมือน อย่างไรก็ตาม Ping (2007) กล่าวว่า ความ
เที่ยงตรงเชิงเสมือนสามารถพิจารณาจากค่าอื่นประกอบกัน ได้แก่ 1) พิจารณาความเชื่อมั่นเชิง
โครงสร้าง (Construct Reliability) ควรมีคา่ มากกว่า .70 2) พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
(Discriminant Validity) ในกรณี เ ป็ น ตัว แปรที่ ส ร้า งขึ น้ ใหม่ และ 3) พิจ ารณาค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีคา่ t มากกว่า 2.20 สาหรับค่านา้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี พ้ บว่า องค์ประกอบแรกมี คา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .55 ถึง .66
องค์ประกอบที่สองมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .60 ถึง .63 องค์ประกอบที่สามมี ค่า
นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .55 ถึง .65 และองค์ประกอบที่ส่ีมีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .57 ถึง .67 โดยค่านา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 9.99
ถึง 12.94) ซึ่งการที่แบบวัดนี ม้ ีค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้และค่า
นา้ หนักองค์ประกอบมีนยั สาคัญ ค่า AVE ดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะยอมรับความเที่ยงตรงของ
แบบจ าลองการวัด นี ้ ดัง นั้น แบบวัด นี จ้ ึ ง มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เสมื อ นและมี ค วามเชื่ อ มั่น เชิ ง
โครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี ้ผู้วิ จัย ได้ต รวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant
Validity) เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่มีมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจาลอง
การวัดแบบ 4 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจาลองการวัดที่
กาหนดให้มีองค์ประกอบเดียวอย่างมีนยั สาคัญ (𝜒2= 358.21, 𝑑𝑓= 77, CFI = .90, GFI = 1.00,
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NNFI = .89, RMSEA = .099) ดังนัน้ แบบวัดจึงยังมี จานวนองค์ประกอบเป็ น 4 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และคงเหลือข้อคาถามจานวน 14 ข้อ (องค์ประกอบที่ 1 และ 4 จานวนด้านละ 4 ข้อ และ
องค์ประกอบที่ 2 และ 3 จานวนด้านละ 3 ข้อ) แสดงว่าแบบจาลองการวัดพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ใน
การอธิบายองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันได้
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พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน

ระดับพฤติกรรม
บ่อยมาก
ไม่เคยเลย
6 5 4 3 2 1

การปรับตัวด้านวิชาการ
(0) ฉันเข้าเรียนให้ทนั เวลาในทุกวิชาทีม่ ีการสอน
การปรับตัวด้านอารมณ์
(0) ฉันจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวล ในเรือ่ งต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเรียนได้
การปรับตัวด้านสังคม
(0) ฉันให้ความร่วมมือในการทางานกลุม่ กับเพื่อนด้วยความเต็มใจ
การปรับตัวด้านสถานศึกษา
(0) ฉันปฏิบตั ิตนตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์
การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พัฒนาแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของจักรพันธ์
จตุพรพันธ์ (2554) และแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Coping
Scale: CCS) ตามทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ
(2013) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและปรับให้มีความสอดคล้อง
กับนิยามเชิงปฏิบตั ิการและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้ ซึ่งแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีลกั ษณะ
แบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สุดให้ 6
คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีระดับความคิดสร้างสรรค์สงู กว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนต่ากว่า
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การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
แบบวัด ความคิ ด สร้า งสรรค์ท่ี ผู้วิ จัย สร้า งขึ น้ มี ข้อ ค าถามจ านวน 12 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 1 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง
เนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 2 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80
จานวน 7 ข้อ และมีค่า IOC ต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยจานวน 3 ข้อ จึงได้ปรับแก้ขอ้ คาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 และ
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .28 ถึง .70 โดยผูว้ ิจัยคัดเลือกข้อคาถามที่ มีค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30
ขึน้ ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อ
คาถามที่มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์พิจารณาแล้ว ทาให้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีจานวนข้อคาถามที่ใช้
จริงทัง้ หมด 10 ข้อ เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมั่นแบบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .89 และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .51 ถึง .70
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของความคิดสร้างสรรค์ยงั ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคาถาม
จากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถาม
ที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออกไปทีละ
ข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (𝜒2= 10.83, 𝑑𝑓= 5, CFI = .99, GFI =
.99, NNFI = .99, RMSEA = .056) และพบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองการวัดตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .86 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อ น (Convergent Validity) พบว่า มี ค่า AVE เท่า กับ .56 กล่า วคื อ ตัว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีม้ ีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .53 ถึง .84 โดยค่า
นา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 10.44 ถึง 18.95) ที่มี 1
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องค์ประกอบ และคงเหลือข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน
และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถาม
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ระดับความคิดเห็น
จริงที่สุด
ไม่จริงเลย
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(0) ฉันมักเสนอความคิดที่แปลกใหม่ไปจากเพื่อนในกลุม่
(00) เมื่อเกิดปั ญหา ฉันมักคิดหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางออกใหม่ ๆ
ให้กบั ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้

3. แบบวัดจิตวิญญาณ
การสร้างแบบวัดจิตวิญญาณ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่สร้างข้อคาถาม
ขึน้ จากการปรับปรุ งแบบวัดการเผชิญปั ญหาด้วยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS)
ตามทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอื่น ๆ (2013) มา
ปรับใช้ในการวัดเกี่ ยวกับจิตวิญญาณของนักศึกษาและปรับให้มีความสอดคล้องกับ นิยามเชิ ง
ปฏิบตั ิการและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้ ซึ่งแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณมีลกั ษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สุดให้ 6 คะแนน
นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามี ระดับการรับรู ท้ างจิตวิญญาณสูงกว่าผูท้ ่ีได้
คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจิตวิญญาณ
แบบวัดจิตวิญญาณที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน 18 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบจานวน 1 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื อ้ หาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 1 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80 จานวน 12
ข้อ มีคา่ IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยจานวน 4 ข้อ และมีคา่ IOC ต่ากว่าเกณฑ์มากจานวน 1 ข้อ
ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการตัดข้อคาถามที่ มีคา่ IOC ต่ากว่าเกณฑ์มากทิง้ และได้ปรับแก้ขอ้ คาถามที่มีค่า
IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้เหลือข้อคาถามจานวน 17 ข้อ
จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) พบค่าความ
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เชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ทัง้ ฉบับเท่ากับ .93 และค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .17 ถึง .80 โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (Aiken, 2003, p. 6667) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อคาถามที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์
พิจารณาแล้ว ทาให้แบบวัดจิตวิญญาณมีจานวนข้อคาถามที่ใช้จริงทัง้ หมด 15 ข้อ เมื่อผูว้ ิจยั นา
แบบวัด ไปเก็ บ ข้อมูล จริง พบว่า แบบวัด มี ค่า ความเชื่ อมั่น แบบค่าสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ าของ
ครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .94 และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .37 ถึง .80
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของจิตวิญญาณยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคาถามจากค่า
ดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามที่มีคา่
นา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออกไปทีละข้อจน
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (𝜒2= 27.48, 𝑑𝑓= 14, CFI = 1.00, GFI =
.98, NNFI = .99, RMSEA = .051) แม้ว่าค่าสถิติไค–สแควร์จะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควร์มีจุดอ่อนที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติได้ อันเนื่องมาจาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างมีจานวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น
ๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรจิตวิญญาณมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .91 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al, 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .61 กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair, et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีม้ ีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .53 ถึง .89 โดยค่า
นา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 10.70 ถึง 21.74) ที่มี 1
องค์ประกอบ และคงเหลือข้อคาถามจานวน 7 ข้อ ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน
และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
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(0) ในช่วงเวลาที่ฉนั เกิดความเครียด ฉันมักจะนึกถึงบุคคลหรือ
ความศรัทธาต่อสิง่ ยึดเหนีย่ วที่ฉนั นับถือ
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4. แบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งทีอ่ ารมณ์
การสร้างแบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งทีอ่ ารมณ์
ในการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ที่สร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุ งข้อคาถามจากแบบวัด การเผชิญ
ปั ญหา (The Ways of Coping Questionnaire: WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มา
ปรับ ใช้ใ นการวัด องค์ประกอบเกี่ ยวกับ การเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์แ ละปรับให้มี ค วาม
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี ้ โดยวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
ที่อารมณ์จาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมตนเอง และการแสดงความรับผิดชอบ โดยใช้
วิธี การประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับวิธี การเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ง มี ลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์สงู กว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่า
กว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งทีอ่ ารมณ์
แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ท่ีผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน
11 ข้อ ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบจ านวน 2 องค์ป ระกอบ เมื่ อน าไปท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 1 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง
.60 – .80 จานวน 5 ข้อ มีคา่ IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยจานวน 5 ข้อ จึงได้ปรับแก้ขอ้ คาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ทัง้ ฉบับเท่ากับ .75 และ
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .08 ถึง .55 โดยผู้วิจัย คัดเลื อกข้อคาถามที่ มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30
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ขึน้ ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อ
คาถามที่มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์พิจารณาแล้ว ทาให้แบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มีจานวน
ข้อคาถามที่ใช้จริงทัง้ หมด 9 ข้อ เมื่อผูว้ ิจัยนาแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมี ค่าความ
เชื่อมั่น แบบค่าสัม ประสิทธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับ เท่ากับ .87 และค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .53 ถึง .69
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ยงั ไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึง ทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการ
ตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair, et al., 2010) ร่วมกับ
การตัดข้อค าถามที่ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่ มี ใจความใกล้เคียงกับข้อ
คาถามอื่นออกไปทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (𝜒2= 22.74, 𝑑𝑓=
13, CFI = .99, GFI = .98, NNFI = .99, RMSEA = .045) แม้ว่าค่าสถิติไค–สแควร์จะไม่ผ่าน
เกณฑ์เพราะมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควร์มีจดุ อ่อนที่อาจมีนยั สาคัญทาง
สถิติได้ อันเนื่องมาจากจานวนกลุ่มตัวอย่างมีจานวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปร
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .88 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อ น (Convergent Validity) พบว่า มี ค่า AVE เท่ า กับ .51 นั่น คื อ ตัว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair, et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี พ้ บว่า องค์ประกอบแรกมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .69 ถึง .82 องค์ประกอบที่สองมี คา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .61 ถึง .69 โดยค่า
นา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 11.15 ถึง 17.91) ดังนัน้ แบบวัด
นีจ้ งึ มีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี ้ผู้วิ จัย ได้ต รวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant
Validity) เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่มีมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจาลอง
การวัดแบบ 2 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจาลองการวัดที่
กาหนดให้มีองค์ประกอบเดียวอย่างมีนยั สาคัญ (𝜒2= 74.52, 𝑑𝑓= 14, CFI = .96, GFI = .95,
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NNFI = .94, RMSEA = .108) ดังนัน้ แบบวัดจึงยังมี จานวนองค์ประกอบเป็ น 2 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และคงเหลือข้อคาถามจานวน 7 ข้อ (องค์ประกอบที่ 1 จานวน 4 ข้อ และองค์ประกอบที่ 2
จานวน 3 ข้อ) แสดงว่าแบบจาลองการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มีความเที่ยงตรงเชิง
จาแนก กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบที่มี
ความแตกต่างกันได้
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การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์

ระดับความคิดเห็น
จริงที่สุด
ไม่จริงเลย
6 5 4 3 2 1

การควบคุมตนเอง
(0) ฉันพยายามควบคุมอารมณ์ความรูส้ กึ จากสิง่ รบกวนต่าง ๆ มากมาย
การแสดงความรับผิดชอบ
(0) ฉันยอมรับว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นความผิดของฉัน
และฉันต้องรับผิดชอบต่อปั ญหานัน้

5. แบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งทีป่ ั ญหา
การสร้างแบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งทีป่ ั ญหา
ในการวัดการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดวิธีการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ปัญหา ที่ส ร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุ งข้อคาถามจากแบบวัดการเผชิ ญ
ปั ญหา (The Ways of Coping Questionnaire: WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) และ
ปรับให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้ โดยวัดการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเผชิญหน้ากับปั ญหา การแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนทางสังคม การวางแผนแก้ปัญหา และการประเมินทางบวก โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับวิธีการเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก
ไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่ามีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
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การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งทีป่ ั ญหา
แบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ มุ่งที่ปัญหาที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ มี ขอ้ คาถาม
จานวน 21 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 4 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 10 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง
.60 – .80 จานวน 9 ข้อ มีคา่ IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยจานวน 2 ข้อ จึงได้ปรับแก้ขอ้ คาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 และ
ค่าอานาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .25 ถึง .66 โดยผู้วิจัย คัดเลื อกข้อคาถามที่มี ค่า สัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30
ขึน้ ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อ
คาถามที่มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์พิจารณาแล้ว ทาให้แบบวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหามีจานวน
ข้อคาถามที่ใช้จริงทัง้ หมด 19 ข้อ เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมีคา่ ความ
เชื่อมั่น แบบค่าสัม ประสิทธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับ เท่ากับ .91 และค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .31 ถึง .67
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหายังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึง ทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการตัด
ข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัด
ข้อคาถามที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่น
ออกไปทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (𝜒 2= 122.14, 𝑑𝑓= 59, CFI
= .98, GFI = .95, NNFI = .98, RMSEA = .054) แม้ว่าค่าสถิติไค–สแควร์จะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะ
มีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควร์มีจุดอ่อนที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติได้ อัน
เนื่องมาจากจานวนกลุม่ ตัวอย่างมีจานวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .93 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อ น (Convergent Validity) พบว่า มี ค่า AVE เท่ า กับ .51 นั่น คื อ ตัว แปรสัง เกตมี
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ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบแรกมีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.55 ถึง .66 องค์ประกอบที่สองมี คา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .68 ถึง .74 องค์ประกอบที่
สามมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .61 ถึง .76 และองค์ประกอบที่ ส่ี มี ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .67 ถึง .79 โดยค่านา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t
อยูร่ ะหว่าง 12.09 ถึง 16.65) ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือนและมีความเชื่อมั่นเชิง
โครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี ้ผู้วิ จัย ได้ต รวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant
Validity) เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่มีมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจาลอง
การวัดแบบ 2 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจาลองการวัดที่
กาหนดให้มีองค์ประกอบเดียวอย่างมีนยั สาคัญ (𝜒2= 658.45, 𝑑𝑓= 65, CFI = .87, GFI = .79,
NNFI = .85, RMSEA = .157) ดังนัน้ แบบวัดจึงยังมี จานวนองค์ประกอบเป็ น 4 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และคงเหลือข้อคาถามจานวน 13 ข้อ (องค์ประกอบที่ 1, 2 และ 4 จานวน 3 ข้อ และ
องค์ประกอบที่ 3 จานวน 4 ข้อ) แสดงว่าแบบจาลองการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหามี
ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ในการอธิบาย
องค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันได้
ตัวอย่างข้อคาถาม
การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
การเผชิญหน้ากับปั ญหา
(0) เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะมุง่ จัดการแก้ไขไปที่สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึน้
การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
(0) เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใคร ๆ เพื่อบอกให้เขารูถ้ ึงความรูส้ กึ
ของฉัน
การวางแผนแก้ปัญหา
(0) ฉันมุง่ มั่นจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ไปทีละขัน้ ตอน
การประเมินทางบวก
(0) ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชีวิต ทาให้ฉนั ได้เรียนรู ้
และมีมมุ มองในการใช้ชีวิตมากขึน้

ระดับความคิดเห็น
จริงที่สุด
ไม่จริงเลย
6 5 4 3 2 1
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6. แบบวัดความหมายในชีวิต
การสร้างแบบวัดความหมายในชีวิต
ในการวัด ความหมายในชี วิ ต ของการวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ได้พัฒ นาแบบวัด
ความหมายในชีวิตที่สร้างข้อคาถามจากการปรับปรุงแบบวัดความหมายในชีวิต (The Meaning in
Life Questionnaire: MLQ) ของ Steger และคนอื่น ๆ (2006) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับ
ความหมายในชีวิตของนักศึกษาและปรับให้มีความสอดคล้องกับ นิยามเชิงปฏิบตั ิการและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี ้ โดยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลย
ให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่า มี
การรับรูค้ วามหมายในชีวิตสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความหมายในชีวิต
แบบวัด ความหมายในชี วิ ต ที่ ผู้วิ จัย สร้า งขึ น้ มี ข้อ ค าถามจ านวน 10 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 1 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง
เนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 1 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80
จานวน 8 ข้อ และมีค่า IOC ต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยจานวน 1 ข้อ จึงได้ปรับแก้ขอ้ คาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค ทัง้ ฉบับเท่ากับ .82 และ
ค่าอานาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .27 ถึง .75 โดยผู้วิจัย คัดเลือกข้อคาถามที่มี ค่า สัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30
ขึน้ ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อ
คาถามที่มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์พิจารณาแล้ว ทาให้แบบวัดความหมายในชีวิตมีจานวนข้อคาถามที่ใช้
จริงทัง้ หมด 9 ข้อ เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมี คา่ ความเชื่อมั่นแบบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .85 และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .42 ถึง .72
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของความหมายในชีวิต ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคาถาม
จากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถาม
ที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออกไปทีละ
ข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝜒2= 3.26, 𝑑𝑓= 2, CFI = 1.00, GFI =
1.00, NNFI = .99, RMSEA = .041) และพบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองการวัดตัวแปรความหมายในชีวิตมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .81 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อ น (Convergent Validity) พบว่ า มี ค่า AVE เท่ า กับ .52 กล่ า วคื อ ตัว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีม้ ีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .45 ถึง .83 โดยค่า
นา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 8.33 ถึง 17.88) ที่มี 1
องค์ประกอบ และคงเหลือข้อคาถามจานวน 4 ข้อ ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน
และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถาม

ความหมายในชีวิต

ระดับความคิดเห็น
จริงที่สุด
ไม่จริงเลย
6 5 4 3 2 1

(0) ฉันรูว้ า่ สิง่ ใดมีความหมายสาหรับชีวิตฉัน
(00) ฉันกาลังค้นหาจุดมุง่ หมายหรือภารกิจสาคัญในชีวิตของฉัน

7. แบบวัดความหวัง
การสร้างแบบวัดความหวัง
ในการวัดความหวังของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาแบบวัดความหวัง ที่
สร้างข้อคาถามจากการปรับปรุงแบบวัดความหวัง (Adult Hope Scale: AHS) ของ Snyder และ
คนอื่น ๆ (1991) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับความหวังของนักศึกษาและปรับให้มีความสอดคล้อง
กับนิยามเชิงปฏิบตั ิการและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้ โดยมีลักษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีความหวังสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความหวัง
แบบวัดความหวัง ที่ ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ มี ขอ้ คาถามจานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบจานวน 1 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื อ้ หาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 3 ข้อ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80 จานวน 4 ข้อ
และมีค่า IOC ต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยจานวน 1 ข้อ จึงได้ปรับแก้ขอ้ คาถามตามคาแนะนาของ

148

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability)
พบค่าความเชื่อมั่น แบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .80 และค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง .43 ถึง .64 ทาให้แบบวัดความหวังยังคงมีจานวนข้อคาถามที่ใช้จริงทัง้ หมด 8
ข้อเช่น เดิม เมื่ อ ผู้วิ จัย นาแบบวัด ไปเก็ บข้อมูล จริง พบว่า แบบวัดมี ค่า ความเชื่ อมั่น แบบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .88 และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .57 ถึง .73
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของความหวัง ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคาถามจากค่า
ดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัดข้อคาถามที่มีคา่
นา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่มีใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออกไปทีละข้อจน
แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ (𝜒2= 6.69, 𝑑𝑓= 5, CFI = 1.00, GFI = .99,
NNFI = 1.00, RMSEA = .030) และพบว่าดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองการวัดตัวแปรความหวังมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .84 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อน (Convergent Validity) พบว่า มี ค่า AVE เท่ากับ .52 กล่าวคื อ ตัว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีม้ ีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .64 ถึง .85 โดยค่า
นา้ หนักองค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 12.89 ถึง 18.93) ที่มี 1
องค์ประกอบ และคงเหลือข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมีความเที่ยงตรงเชิงเสมือน
และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถาม
ความหวัง
(0) ฉันมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ นเองต้องการ
(00) ฉันมีแนวทางในการทาสิง่ ต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองประสบความสาเร็จ

ระดับความคิดเห็น
จริงที่สุด
ไม่จริงเลย
6 5 4 3 2 1
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8. แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
การสร้างแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ในการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัด
การเห็นคุณค่าในตนเองโดยปรับปรุ งจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง (Coopersmith SelfEsteem Inventory: CSEI) ของ Coopersmith (1981) มาปรับใช้ในการวัดเกี่ยวกับการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักศึกษาและปรับให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการและกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษานี ้ โดยแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีลกั ษณะแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6
ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สดุ ให้ 6 คะแนน นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบ
วัดมากกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ มีขอ้ คาถามจานวน 21 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 1 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง
เนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 15 ข้อ และมีคา่ IOC เท่ากับ .80 จานวน
6 ข้อ หลังจากที่ผวู้ ิจยั ปรับแก้ขอ้ คาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ ผูว้ ิจยั ได้
นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) พบค่าความเชื่อมั่นแบบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .84 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .29 ถึง .58
โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
(Corrected Item-Total Correlation) ตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใช้ใน
การศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งหลังจากที่ตดั ข้อคาถามที่มีคา่ ต่ากว่าเกณฑ์พิจารณาแล้ว ทาให้
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมีจานวนข้อคาถามที่ใช้จริงทัง้ หมด 16 ข้อ เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดไป
เก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับ
เท่ากับ .89 และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .46 ถึง .65
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจาลองของการเห็นคุณค่าในตนเองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผูว้ ิจัยจึง ทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดยพิ จารณาการตัดข้อ
คาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) ร่วมกับการตัดข้อ
คาถามที่ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบน้อย และข้อคาถามที่ มี ใจความใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่ น
ออกไปทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝜒2 = 28.15, 𝑑𝑓= 14, CFI =
.99, GFI = .98, NNFI = .98, RMSEA = .052) แม้ว่าค่าสถิติไค–สแควร์จะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ อย่า งไรก็ ต าม ค่า สถิ ติไ ค–สแควร์มี จุด อ่ อ นที่ อ าจมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติไ ด้
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อันเนื่องมาจากจานวนกลุ่มตัวอย่างมีจานวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรการเห็น
คุณค่าในตนเองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .82 ซึ่งถือว่ามีคา่ ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง (Hair
et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity)
พบว่ามีคา่ AVE เท่ากับ .40 ซึ่งค่า AVE ควรมีคา่ มากกว่า .50 (Hair et al., 2010, p. 709) เพื่อ
แสดงว่าตัวบ่งชีน้ ีม้ ีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั บ่งชีน้ นั้ จะวัด ดังนัน้ ค่า AVE ที่
ต่าจึงอาจแสดงถึงปั ญหาความเที่ยงตรงเชิงเสมือน อย่างไรก็ตาม Ping (2007) กล่าวว่า ความ
เที่ยงตรงเชิงเสมือนสามารถพิจารณาจากค่าอื่นประกอบกัน ได้แก่ 1) พิจารณาความเชื่อมั่นเชิง
โครงสร้าง (Construct Reliability) ควรมีคา่ มากกว่า .70 2) พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
(Discriminant Validity) ในกรณี เ ป็ น ตัว แปรที่ ส ร้า งขึ น้ ใหม่ และ 3) พิจ ารณาค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีคา่ t มากกว่า 2.20 สาหรับค่านา้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี พ้ บว่ามีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .44 ถึง .76 โดยค่านา้ หนัก
องค์ประกอบทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 8.25 ถึง 16.02) ซึ่งการที่แบบวัดนีม้ ีคา่
ความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้และค่านา้ หนักองค์ประกอบมีนยั สาคัญ ค่า
AVE ดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะยอมรับความเที่ยงตรงของแบบจาลองการวัดนี ้ ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมี
ความเที่ยงตรงเชิงเสมือนและมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถาม

การเห็นคุณค่าในตนเอง
(0) ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ไม่วา่ จะสถานการณ์ใด
(00) ฉันเป็ นที่รกั ใคร่ของผูอ้ ื่น
(000) ในการเรียนฉันมักจะทาอะไรได้ดีตามที่อยากทา

ระดับความคิดเห็น
จริงที่สุด
ไม่จริงเลย
6 5 4 3 2 1
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9. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
การสร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
ในการวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่สร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ
Schaefer และคนอื่น ๆ (1981) ร่วมกับการสร้างข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดการรับรูก้ าร
สนับสนุนทางสังคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) ของ
Gordon-Hollingsworth และคนอื่น ๆ (2016) มาปรับให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้ เพื่อใช้ในการวัดองค์ประกอบเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาในด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และการ
สนับสนุนวัตถุส่ิงของ โดยแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะแบบวัดเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากที่สุดให้ 6 คะแนน
นักศึกษาที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการรับรูก้ ารได้รบั การสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยสูงกว่าผูท้ ่ีได้คะแนนต่ากว่า
การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีขอ้ คาถาม
จานวน 15 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 3 องค์ประกอบ เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากับ 1 จานวน 14 ข้อ มีคา่ IOC เท่ากับ .80
จ านวน 1 ข้อ หลัง จากที่ ผู้วิจัยได้ป รับ แก้ข้อ คาถามตามคาแนะน าของผู้เ ชี่ ย วชาญให้มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) พบค่า
ความเชื่อมั่นแบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .907 และค่าอานาจจาแนก
อยูร่ ะหว่าง .51 ถึง .72 ทาให้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย มีจานวนข้อคาถามที่
ใช้จริงทัง้ หมด 15 ข้อเช่นเดิม เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมั่น
แบบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ .91 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .50
ถึง .66
จากนั้น ท าการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้า งโดยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิ ง ยื นยัน พบว่า แบบจ าลองของการสนับสนุนทางสัง คมในมหาวิท ยาลัยยัง ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึง ทาการปรับแบบจาลองด้วยวิธีการตัดข้อคาถาม โดย
พิจารณาการตัดข้อคาถามจากค่าดัชนีการปรับปรุ งแบบจาลองที่มากกว่า 4.00 (Hair et al.,
2010) ร่ว มกับ การตัด ข้อ ค าถามที่ มี ค่า น า้ หนัก องค์ป ระกอบน้อ ย และข้อ ค าถามที่ มี ใ จความ
ใกล้เคียงกับข้อคาถามอื่นออกไปทีละข้อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์
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(𝜒2= 48.06, 𝑑𝑓= 24, CFI = .99, GFI = .97, NNFI = .98, RMSEA = .052) แม้ว่าค่าสถิติไค–
สแควร์จะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควร์มีจุดอ่อนที่
อาจมีนยั สาคัญทางสถิตไิ ด้ อันเนื่องมาจากจานวนกลุ่มตัวอย่างมีจานวนมาก (Brown & Cudeck,
1993) ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้วทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลอง
การวัดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ในการวัด
ตัวแปรแฝงของแบบวัดพบว่ามีคา่ CR เท่ากับ .92 ซึ่งถือว่าแบบวัดนีม้ ีคา่ ความเชื่อมั่นในการวัดตัว
แปรแฝงในระดับที่เชื่อถือได้ (Hair et al., 2010, p. 710) และเมื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เสมื อ น (Convergent Validity) พบว่า มี ค่า AVE เท่ า กับ .58 นั่น คื อ ตัว แปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair et al., 2010, p. 709)
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี พ้ บว่า องค์ประกอบแรกมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .75 ถึง .81 องค์ประกอบที่สองมี คา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .77 ถึง .87 และ
องค์ประกอบที่สามมี คา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .61 ถึง .74 โดยค่านา้ หนักองค์ประกอบ
ทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 11.36 ถึง 19.12) ดังนัน้ แบบวัดนีจ้ ึงมีความเที่ยงตรง
เชิงเสมือน และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงอยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี ้ผู้วิ จัย ได้ต รวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant
Validity) เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่มีมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจาลอง
การวัดแบบ 3 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าแบบจาลองการวัดที่
กาหนดให้มีองค์ประกอบเดียวอย่างมีนยั สาคัญ (𝜒2= 548.04, 𝑑𝑓= 27, CFI = .79, GFI = .75,
NNFI = .72, RMSEA = .228) ดังนัน้ แบบวัดจึงยังมี จานวนองค์ประกอบเป็ น 3 องค์ประกอบ
เช่นเดิม และคงเหลือข้อคาถามจานวน 9 ข้อ (องค์ประกอบที่ 1 ถึง 3 จานวนองค์ประกอบละ 3
ข้อ) แสดงว่าแบบจ าลองการวัด การสนับสนุน ทางสัง คมในมหาวิ ทยาลัยมี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง
จาแนก กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตของแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ในการอธิบายองค์ประกอบที่มี
ความแตกต่างกันได้
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การสนับสนุนทางอารมณ์
(0) เมื่อฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพื่อนคอยรับฟั งและปลอบโยนให้กาลังใจฉัน
การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
(0) อาจารย์แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาให้ฉนั
การสนับสนุนวัตถุสิ่งของ
(0) เพื่อนกับฉันแบ่งปั นสิง่ ของหรืออุปกรณ์การเรียนที่จาเป็ น
ให้หยิบยืมกันได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูลตาม
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ทาหนังสือเพื่อขออนุมตั ิโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจยั ไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการเก็บข้อมูลในแต่
ละระยะการวิจยั
3. เมื่อได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูล จากมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งแล้ว ผูว้ ิจัยจึง
ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยประสานกับหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละมหาวิทยาลัย
เพื่อขอความช่วยเหลือในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาแบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ไปให้ก ลุ่ม ตัว อย่ า งตอบแบบวัด ด้ว ยตนเองตามก าหนดเวลานัด หมาย โดยได้ท าการชี ้แ จง
วัตถุประสงค์การวิจยั และวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างได้ทราบ
5. ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมแบบวัดทัง้ หมดและทาการตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของการตอบแต่ละฉบับมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี กาหนดไว้ เพื่อนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ทดสอบสมมติฐาน และรายงานผลการวิจยั ต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการทางสถิติ 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
สถิตพิ ืน้ ฐานของตัวแปร และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้
ทราบลัก ษณะของกลุ่ม ตัว อย่า ง โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์สถิติพืน้ ฐานของตัวแปร เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง
(Kurtosis) เพื่ อ ให้ท ราบลั ก ษณะการแจกแจงข้อ มู ล ของตัว แปรสัง เก ต และการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั เป็ นการ
วิเคราะห์แบบจาลองเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจาลองสมมติฐานเชิงทฤษฎี กั บข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยวิธีการดังต่อไปนี ้ (Jöreskog &
Sörbom, 1993; Kelloway, 1998)
3.1 กาหนดข้อมูลจาเพาะของแบบจาลอง (Specification of the Model)
เพื่อศึกษาว่าปั จจัยเชิง สาเหตุใดส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
โดยรู ปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง มี
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของแบบจาลองว่า ความสัมพันธ์ตอ้ งเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive)
ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variable)
ทัง้ นีเ้ นื่องจากแบบจาลองที่สร้างขึน้ ไม่ซบั ซ้อนและมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียวจะทาให้
แบบจาลองมีลกั ษณะเฉพาะ (Identified)
3.2 การระบุความเป็ นไปได้ดว้ ยค่าเดียวของแบบจาลอง (Identification of
the Model) พิจารณาโดยใช้กฎความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Rule) นั่นคือ ค่า 𝑑𝑓 ต้อง
มากกว่า 0 จึงจะแสดงว่าจานวนที่รูค้ า่ มากกว่าจานวนไม่รูค้ า่ คานวณจากสูตร

155
𝑑𝑓 = 1⁄2 [(𝑝 + 𝑞)(𝑝 + 𝑞 + 1)] − 𝑡

เมื่อ

𝑝
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คือ จานวนตัวแปรอิสระ
คือ จานวนตัวแปรตาม
คือ จานวนสัมประสิทธิ์ตอ้ งการประมาณค่าในแบบจาลอง
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3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลอง (Parameter Estimation
from the Model) โดยใช้การประมาณค่าไลท์ลิฮดู สูงสุด (Maximum Likelihood)
3.4 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลอง (Goodness of
Fit Measures) เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจาลองว่าสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ โดยมีดชั นีท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบแบบจาลองหลายกรณี
ร่วมกัน (Hair et al., 2010; Kline, 2011; Schumacker & Lomax, 2010) ดังนี ้
3.4.1 ดัชนี วัดความกลมกลืน แบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Index)
ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics: 𝜒2) โดยมี เ กณฑ์ก ารพิจ ารณาดัง นี ้
1) พิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิติ (p-value) หากค่านัยสาคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า .05
แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) พิจารณาจากค่าไค–
สแควร์สมั พัทธ์ (𝜒2 /𝑑𝑓) หากมีค่าน้อยกว่า 3.00 แสดงว่าข้อมูลแบบจาลองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root
Mean Square Residual Error of Approximation: RMSEA) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่า
RMSEA ที่ ควรมี ค่าน้อยกว่า .08 ซึ่งเป็ นค่าที่ ยอมรับได้ และค่าดัง กล่าวเมื่อผ่านการทดสอบ
Closeness of Fit แล้วควรจะไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01 และ 4) ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index: GFI) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่า GIF ที่คา่ เข้าใกล้ 1 สูง แสดงว่า
แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนสูง ซึ่งจะใช้เกณฑ์การพิจารณาค่า GIF ที่มากกว่า .90 เป็ น
ค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.4.2 ดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)
ประกอบด้วย 1) ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit Index) โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาค่า CFI ที่มากกว่า .90 ซึ่งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ท่ีแสดงว่าแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนไม่อิงเกณฑ์ (NonNormed Fit Index: NNFI) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่า NNFI ที่มีคา่ เกินกว่า .90 ซึ่งแสดงว่า
แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนดี
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3.4.3 ดัชนี วัดความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimony Fit Index)
ประกอบด้วย 1) ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงประหยัดอิงเกณฑ์ (Parsimony Normed Fit Index:
PNFI) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่า PNFI ที่มากกว่า .50 ซึ่งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ท่ี แสดงว่า
แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ค่าเกณฑ์สารสนเทศของอา
ไคเคะที่สอดคล้องกัน (Consistent Akaike Information Criterion: CAIC) โดยเกณฑ์การ
พิจารณาค่า CAIC จะใช้เปรียบเทียบแบบจาลองทางเลือก (Alternative model) หากแบบจาลอง
ใดมีคา่ CAIC น้อยกว่าจะเป็ นโมเดลที่ดีกว่า ซึ่งแสดงว่าแบบจาลองนัน้ มีความสอดคล้องกลมกลืน
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วิธีดาเนินการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงที่ มี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นกั ศึกษามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนอยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25-50 ซึ่งเป็ นผลที่ได้จากการวิจัย
ระยะที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็ นตัวแบ่งกลุ่ม จากนัน้ สุ่มเลือกมหาวิทยาลัยจานวน 1
แห่ง ทั้ง นี เ้ พื่ อความสะดวกในการให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันสามารถเข้าร่วมการ
ทดลองในโปรแกรมได้ และทาการสุ่มเลือกนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนอยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25-50 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) เข้าในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวน 60 คน และเมื่อดาเนินการเสร็จ
สิน้ การทดลองจึงเหลือกลุม่ ตัวอย่างที่เข้าโปรแกรมครบทุกขัน้ ตอน จานวน 52 คน
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โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ดังนี ้
1. เป็ นนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
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2. เป็ นนักศึกษาที่ มีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมของพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนอยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25–50 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนใกล้เคียงกัน
3. สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมตลอดระยะเวลาการทากิจกรรม
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในระยะที่ 2 นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบ
แผนการทดลองเป็ น แบบสุ่ม ภายในบล็อก (Randomized Block Design) โดยมี โปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นตัวแปรจัดกระทา และตัวแปรการสนับสนุน
ทางสังคมในมหาวิทยาลัยเป็ น ตัวแปรจัดประเภทหรือตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ได้
จากผลการวิจัยระยะที่ 1 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน และมีการวัดตัวแปรตาม
ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียน ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลองสิน้ สุดแล้ว 4 สัปดาห์ โดย
มีขนั้ ตอนในการจัดนักศึกษาเข้ากลุม่ การทดลอง ดังนี ้
1. ทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มจานวน 52 คน ออกเป็ นกลุ่ม 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยสูง จานวน 25 คน และ
กลุม่ นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยต่า จานวน 27 คน
2. ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random Assignment) ที่มีคะแนนเฉลี่ยการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยสูงเข้ากลุม่ ทดลองจานวน 13 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 12
คน และสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี คะแนนเฉลี่ ยการสนับสนุนทางสัง คมในมหาวิทยาลัยต่ า เข้ากลุ่ม
ทดลอง จานวน 14 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 13 คน
ทัง้ นี ้ แบบแผนการทดลองสามารถแสดงดังภาพประกอบ 4
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ตัวแปรจัดประเภท
การสนับสนุนทางสังคม
ในมหาวิทยาลัย
รวม

สูง
ต่า

กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
13 คน
12 คน
14 คน
13 คน
27 คน
25 คน

รวม
25 คน
27 คน
52 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ในการวิจยั ระยะที่ 2 ประกอบด้วย แบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั และ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ดังนี ้
1. แบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบวัดชุดเดียวกันกับแบบวัดตัวแปรใน
การวิจยั ระยะที่ 1 ที่มีการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ตามขัน้ ตอนการวิจยั ระยะที่ 1 โดยจะ
นาแบบวัดมาใช้วดั ผลของโปรแกรมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียน ซึ่งกาหนดให้มีการวัดใน 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที
และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยแบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ตอนที่ 2 แบบวัดความหมายในชีวิต
ตอนที่ 3 แบบวัดความหวัง
ตอนที่ 4 แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตอนที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ในการพัฒ นาโปรแกรมเสริม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
การกาหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพือ่ การเปลี่ยนแปลง
ผูว้ ิจัยทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพื่อกาหนดตัวแปร
เป้าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการพิจารณาสาเหตุท่ีสาคัญของการ
เกิดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนจากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่เป็ นการศึกษารู ปแบบ
ความสัมพันธ์เ ชิง สาเหตุท่ีมี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับการใช้แนวคิด ทางทฤษฎี การเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง (Corry,
Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ซึ่งตัวแปรสาคัญที่จะช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงคุณ ลัก ษณะทางจิ ต ในเชิ ง บวกและมี พ ฤติ ก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นที่ ดี ขึ น้
ประกอบด้วย ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และการ
เผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หา จึง น าตัว แปรดัง กล่า วมาเป็ น ตัว แปรเป้า หมายของการพัฒ นา
โปรแกรม โดยการพัฒ นาโปรแกรมครั้ง นี ้มุ่ง เน้น เสริม สร้างกระบวนการเผชิ ญปั ญ หาเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงตามทฤษฎี การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ เมื่อ บุคคลประเมินสถานการณ์แล้วว่าสถานการณ์นนั้ ก่อให้เกิดภาวะ
ความเครีย ดหรือ เกิ ดปั ญ หากับ ตนเอง จ าเป็ นต้องได้รับ การตอบสนองความต้องการด้านจิ ต
วิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ อันเป็ นต้นทุน (Resource) ทางจิตใจที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลนัน้
เพื่อนามาใช้ในการหาวิธีจดั การกับปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเอง ซึ่งการนาจิตวิญญาณและความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ในการเผชิญปั ญหาจะทาให้บคุ คลสามารถค้นหาและรักษาไว้ซ่งึ ความหมายและ
จุด มุ่ง หมายในชี วิ ต มี ค วามหวัง และเกิ ด การเห็ น คุณ ค่า ในตนเอง ซึ่ง เป็ น การเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะในเชิงบวกของบุคคลที่ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหา และช่วยพัฒนาทักษะ
การเผชิญปั ญหาเพื่อรับมือกับ ความเครียดและสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ดังนัน้
การกาหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ จึงได้ปรับกิจกรรมให้ตรงตามกระบวนการเผชิญปั ญหาตามกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎี การเผชิญ ปั ญหาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ง การเผชิ ญปั ญหาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงเป็ น
กระบวนการที่ประกอบด้วย 1) การประเมินการรู ค้ ิด ซึ่งเป็ นการใช้กระบวนการทางความคิด เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือเหตุการณ์ท่ี เข้ามากระทบจิตใจ 2) การ
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ตระหนักรู ท้ างจิตวิญญาณ ซึ่งเป็ นความคิดเกี่ยวกับสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตที่มีอิทธิพลมาจากความ
ศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคล คาสอนและหลักปฏิบตั ิท่ี บคุ คลเคารพนับถือ รวมถึงการตระหนัก
ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิต ที่เน้นถึงการให้คุณค่าของบุคคลในทางบวกอันเป็ นความสุขภายในชีวิต
เพื่อให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปได้ 3) การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งเป็ นการแสดงออกทางความคิด ในมุมมองใหม่และเกิดจินตนาการที่กระตุน้ ให้บุคคลสามารถ
ค้นหาแนวทางในการเผชิญปั ญหาและปรับปรุ งแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา 4)
การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ซึ่งเป็ นการพยายามจัดการกับปั ญหาหรือความเครียดที่เข้ามา
กระทบกับอารมณ์หรือจิตใจ โดยมุ่งแก้ไขอารมณ์ท่ีเป็ นทุกข์ในสถานการณ์ท่ีนกั ศึกษารู ้สึกว่าไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยการควบคุมอารมณ์และยอมรับ กับปั ญหาที่เกิดขึน้ และ 5) การ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา ซึ่งเป็ นกระบวนการคิดและการแสดงออกของบุคคลในการหาวิธีการ
หรือแนวทางเพื่อจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยมุ่งเน้นการจัดการกับสาเหตุของปั ญหาโดยตรง
การวางแผนแก้ปัญหา การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และการ
ปรับเปลี่ยนมุม มองที่มี ต่อ สถานการณ์ปัญหาให้เป็ น ไปในทางบวก โดยมี รายละเอี ยดของแนว
ทางการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การประเมินการรู ค้ ิด (Cognitive Appraisal) เป็ นการใช้กระบวนการทาง
ความคิดเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือเหตุการณ์ท่ีเข้ามากระทบ
จิตใจ อาศัยแนวคิดพืน้ ฐานตามทฤษฏีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et
al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) และทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Lazarus &
Folkman, 1984) ประกอบด้ว ยขั้น ตอนของการประเมิ น สถานการณ์ขั้น ปฐมภู มิ (Primary
appraisal) ที่เป็ นการประเมินสถานการณ์โดยใช้ความรู แ้ ละประสบการณ์ของบุคคล โดยหาก
ประเมินว่าสถานการณ์นนั้ ไม่มีความสาคัญต่อตนเอง (Irrelevant) หรือเป็ นสถานการณ์ท่ีมีผลดีตอ่
ตนเอง (Benign positive) บุคคลก็มกั ตัดสินใจว่าไม่ตอ้ งจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ นัน้ แต่
หากประเมินว่าสถานการณ์นนั้ ก่อให้เกิดปัญหาหรืออาจเป็ นอันตรายที่ไม่สามารถควบคุมได้ แสดง
ว่าบุคคลนัน้ ได้ประเมินว่าสถานการณ์นนั้ เป็ นภาวะที่ ก่อให้เกิดความเครียด (Stressful) ต่อตนเอง
และเมื่อเกิดความเครียดบุคคลนัน้ ก็จะตัดสินใจที่จะจัดการกับสถานการณ์นนั้ ทันที และการ
ประเมินสถานการณ์ขนั้ ทุติยภูมิ (Secondary Appraisal) ซึ่งเป็ นการประเมินแหล่งประโยชน์หรือ
ทางเลือกที่ตนเองสามารถกระทาได้ และจัดการกับสถานการณ์ความเครียดตามที่ตนเองรับรู ้ โดย
ใช้วิธี ใด ๆ ก็ ตามที่ ทาให้เ กิ ดความส าเร็จ ตามที่ ตนเองต้องการ ส าหรับ แนวทางในการพัฒ นา
โปรแกรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินการรูค้ ดิ ประกอบด้วย การประเมินขัน้ ปฐมภูมิซ่งึ เป็ นการ
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ประเมินสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปั ญหาหรื อความเครียด และการประเมินขัน้ ทุติยภูมิซ่ึงเป็ นการ
ประเมิ นความสามารถและแหล่ง ช่วยเหลื อในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ เพื่ อ
เสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถระบุผลกระทบจากสถานการณที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือเป็ น
ปั ญ หาตามการรับรู แ้ ละประสบการณ์ของนักศึกษา ประเมิ นความสามารถของตนเองในการ
จัดการกับสถานการณ์ปัญหา และระบุแหล่งช่วยเหลือที่ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อ
เป็ นการทบทวนตนเองเกี่ ยวกับวิธี การเผชิ ญปั ญหาที่ผ่านมา เนื่องจากหากนักศึกษาใช้วิธี การ
เผชิญปั ญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้นกั ศึกษาไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึน้ ได้อย่างถูกต้อง (Lazaruz & Folkman, 1984) โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการสารวจระดับ
ความเครียดของนักศึกษาแต่ละคนในขัน้ ต้นด้วยการทาแบบประเมินความเครียดออนไลน์ (ST5)
ของกรมสุขภาพจิต เพื่อสารวจอาการหรือความรู ส้ ึกที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา และการ
ประเมินการรู ค้ ิดของนักศึกษาที่ สะท้อนผ่านการใช้ผังความคิด (Mind Map) ซึ่งเมื่อนักศึกษา
ประเมินสถานการณ์แล้วว่าสถานการณ์นนั้ ก่อให้เกิดภาวะความเครียดหรือ เกิดปั ญหากับตนเอง
จาเป็ นต้องได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ อันเป็ น
ทรัพยากรหรือต้นทุนทางจิตใจที่มีอยูใ่ นแต่ละบุคคคล เพื่อนามาใช้ในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึน้
2. การเสริ ม สร้า งความคิ ด สร้า งสรรค์ (Creativity) เป็ น การเสริ ม สร้า ง
กระบวนการคิดของนักศึกษาให้สามารถคิดเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลและการแสดงออกทางการคิดเพื่ อการแก้ปัญหาในหลาย
แง่มมุ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่แตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ต่อ สิ่ ง เร้า ได้ห ลายรู ป แบบ อัน น าไปสู่ก ารค้น พบค าตอบหรื อ รู ป แบบความคิด ใหม่ ๆ ที่ ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและเผชิญอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยอาศัยแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดการเผชิญปั ญหาด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ของทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014;
Corry, Mallett, et al., 2013) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวอาศัยพืน้ ฐานแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ของ Guilford (1967) ที่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่จะสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาในระดับแตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการยอมรับ
ปั ญ หา ความสามารถในการสร้า งความคิ ด ความสามารถในการจัด ระบบความคิ ด และ
ความสามารถในการประเมินความคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถ
ของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มมุ ทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม นาไปสู่
การคิดเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ โดยอาศัยประสบการณ์และความรูท้ ่ีส่ งั
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สมมา ในกิจกรรมการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นนั้ จะเน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ กระตุน้ ให้นักศึกษาเกิด ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนาไปใช้ในการ
เผชิ ญ ปั ญ หา โดยแนวทางในการเสริม สร้างความคิดสร้างสรรค์มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อกระตุน้ ให้
นักศึกษาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การเผชิญปั ญหาเกี่ยวกับการเรียนได้ โดยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามกระบวนการที่ทาให้
เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 4 ขัน้ ตอน (Davis & O’Sullivan, 1980) ได้แก่ 1) การตระหนักรู ้
ถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ เป็ นขัน้ ที่จะทาให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การพัฒ นาความคิ ด สร้า งสรรค์ใ นแต่ล ะบุค คล ด้ว ยการท าให้นัก ศึก ษาได้เ ข้า ใจนวัต กรรม
สร้างสรรค์ท่ีผ่านมาในอดีตที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าและรับรูถ้ ึงวิธีแก้การปั ญหาในปั จจุบนั
และอนาคต ด้วยการให้นกั ศึกษาดูวีดิทศั น์เกี่ยวกับนวัตกรรมตูเ้ ย็นอัจฉริยะ “Samsung Smart
Family Hub Fridge” และใช้การตัง้ คาถามเพื่อให้นกั ศึกษาสะท้อนคิดถึงสิ่งที่ได้จากการชมวี ดิ
ทัศน์ 2) ความเข้าใจในธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ เป็ นขัน้ ที่ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้รบั ความรู ้
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระที่สาคัญเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจและให้ความสาคัญกับ ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ โดยใช้การ
บรรยายในเรื่องของทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และวิธีฝึกให้นกั ศึกษา
เกิดความคิดสร้างสรรค์ 3) เทคนิคที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างสรรค์ เป็ นขัน้ ของการใช้เทคนิคหรือ
วิ ธี ก ารในการฝึ ก กระบวนการคิด อย่ า งสร้า งสรรค์ข องนัก ศึก ษา ซึ่ ง เทคนิ ค ที่ น ามาใช้ใ นการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การระดมสมอง และ 4) การพัฒนาตนอย่างสมบูรณ์เต็มที่
ตามศักยภาพ เป็ นขัน้ การพัฒนานักศึกษาไปสู่การรูจ้ กั และเข้าใจตนเองตามที่เป็ นจริง สามารถนา
ประสบการณ์ม าปรับ ให้ เ ข้า กั บ ตนเอง มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ผลิ ต สิ่ ง ต่ า ง ๆ ด้ว ยตนเอง และมี
ความสามารถในการคิดยืดหยุ่นเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม ด้วยการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงประดิษฐ์ (Perkins, 1984) ซึ่งเป็ นการคิดในแบบที่นาไปสู่ผลงานที่
สร้างสรรค์ โดยการให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ดว้ ยการออกแบบนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มี
ความสร้างสรรค์แปลกใหม่และไม่เหมื อนใคร ซึ่ง เป็ นวิธี การจัดกิ จ กรรมที่ เสริม สร้างความคิด
สร้างสรรค์เพื่อฝึ กให้ผเู้ รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วยการเน้นให้นกั ศึกษาฝึ กการ
วิเ คราะห์ผ ลงานออกแบบที่พ บเห็นในชี วิตประจ าวัน พร้อมทั้ง อธิ บายแนวคิดการออกแบบใน
ประเด็นของ จุดประสงค์ โครงสร้าง/ลักษณะ คุณ สมบัติ/ฟั งก์ชนั การทางาน และประโยชน์ใช้สอย
และให้นกั ศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนีใ้ นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ยังมีกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรมที่กระตุน้ ให้นกั ศึกษาฝึ กคิดและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาตาม
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สถานการณ์จริงเกี่ยวกับการเรียนในเชิงสร้างสรรค์ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process) (ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, 2559) ใน 5
ขัน้ ตอนที่สาคัญ ได้แก่ 1) การระบุประเด็นปั ญหา/การรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุปัญหา 2) การ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหา/การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา 3) การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์/การนาเสนอและรวบรวมวิธีการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ 4)
การเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์/การพิจารณาคัดเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ เหมาะสมที่สดุ /การ
อธิบายกระบวนการขัน้ ตอนวิธีการแก้ปัญหา/การระบุขอ้ ดีและข้อจากัดของวิธีการแก้ปัญหา และ
5) การนาวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและสามารถแก้ปัญหาได้/
ผลกระทบจากการแก้ปัญหาหรือผลการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้แก้ปัญหาไปแล้ว ซึ่งเป็ น
กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบของการใช้คาถามและปั ญหา โดยให้สมาชิกระดม
สมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่กาหนดให้
รวมถึงให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบหน้าจอแสดงผลการทางานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสถานการณ์ท่ีสร้างสรรค์
3. การเสริมสร้างจิตวิญญาณ (Spirituality) เป็ นการเสริมสร้างความคิดเกี่ยวกับ
สิ่งยึดเหนี่ ยวในชีวิตที่มีอิทธิ พลมาจากความศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคล คาสอนและหลัก
ปฏิบตั ิท่ีนกั ศึกษาเคารพนับถือ รวมถึงการตระหนักถึงจุดมุ่งหมายในการดาเนินชีวิต ที่เกิดขึน้ ใน
จิตใจของนักศึกษา เมื่ อนักศึกษาประสบปั ญหาหรือเกิดความวิตกกังวล จ าเป็ นต้องได้รับการ
ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ เพื่อช่วยให้กา้ วผ่านปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันนามา
ซึ่งความสุขในชีวิต เป็ นกิจกรรมที่ เสริมสร้างจิตวิญญาณในการเผชิญปั ญหาตามแนวทางการ
เผชิญปัญหาด้วยจิตวิญญาณตามทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et
al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่า จิตวิญญาณเป็ นตัวแปรที่มีความ
ซับซ้อนและครอบคลุม มิ ติต่าง ๆ ของจิ ตวิญญาณ อั นได้แก่ ความเชื่ อที่ สัม พันธ์กับสิ่ ง ที่ เหนื อ
ธรรมชาติ (Transcendence) ความผูกพันเป็ นเจ้าของ (Belonging) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
(Connectedness) หรือความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง บุคคลอื่น
หรือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) จุดมุ่งหมายของชีวิต (Purpose) ตลอดจนการ
ตระหนักรูใ้ นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของจิตวิญญาณทัง้ ที่มาจากการเลีย้ งดู
(Nurtured Spirituality) และจิตวิญญาณในการเผชิญปั ญหา (Spiritual Coping) นอกจากนี ้
Ross (1995) ยังได้กล่าวว่าจิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคล 3 ประการ
ได้แ ก่ 1) ความต้องการมี ชี วิ ต ที่ มี คุณค่า มี ค วามหมาย มี จุด มุ่ง หมาย และมี ส่ิ ง ที่ เ ติม เต็ม ชี วิ ต
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(Meaning Purpose and Fulfillment in Life) 2) ความหวังหรือการมีชีวิตอยู่ (Hope/ Will to Live)
และ 3) ความเชื่อและความศรัทธา (Belief and Faith) สาหรับกิจกรรมการเสริมสร้างจิตวิญญาณ
มี วัตถุประสงค์เ พื่ อให้นักศึกษาตระหนักถึ ง ความส าคัญของการมี ความเชื่ อ และความศรัทธา
เกี่ ยวกับหลักคาสอนหรือหลักปฏิบัติท่ี นักศึกษาเคารพนับถื อ และเพื่ อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีจุดมุ่งหมายในการดาเนินชี วิต และเนื่องจากจิตวิญญาณเป็ นพื น้ ฐานที่
สาคัญของมนุษย์ท่ี ซึมซับอยู่ในทุกส่วนของชีวิต และในบริบททางการศึกษานัน้ จิตวิญญาณยังมี
ความสาคัญในฐานะการเรียนรู ท้ ่ีผเู้ รียนใช้จิตวิญญาณในการแสวงหาความรู อ้ นั ก่ อให้เกิดความ
งอกงามทางปั ญญาพร้อมด้วยความสุขจากการเรียนรูน้ นั้ รวมถึงเป็ นทางออกของปั ญหาที่บคุ คล
ต้องเผชิญในชีวิตการศึกษาเรียนรู ้ ดังนัน้ กิจกรรมในโปรแกรมจึงมีแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมสร้างจิตวิญญาณโดยการสร้างความตระหนักถึง
การมีจิตวิญญาณในมิตขิ อง 1) การมีความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งที่นกั ศึกษายึดเหนี่ยวเคารพนับถือ
เพื่อเป็ นกาลังใจในการดาเนินชีวิต โดยในการจัดกิจกรรมจะเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้สะท้อน
การมีความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทัง้ ร่วมกันอภิปรายถึง
เหตุผลที่ ตอ้ งมีความเชื่อ และศรัทธาต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน้ การมีความเชื่อและศรัทธาที่ถูกต้อง
เหมาะสม ผลกระทบของการมีความเชื่อและศรัทธาต่อการดาเนินชีวิต และการนาจิตวิญญาณมา
ปรับใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนหรือการดาเนินชีวิตของนักศึกษา และ 2) การตระหนักถึงการมี
จุดมุง่ หมายในการดาเนินชีวิตที่ชดั เจน โดยในการจัดกิจกรรมจะเป็ นการเสริมสร้างให้นกั ศึกษาได้
ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับตนเองในการมี จิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการมีจดุ มุ่งหมายใน
ชีวิตด้วยการส่งเสริมการตัง้ เป้าหมายในชีวิต (Setting Lifestyle Goals) ตามแนวทางของ
Geldard และ Geldard (1999) ที่ได้อธิบายถึงการตัง้ เป้าหมายในชีวิตของวัยรุน่ ว่า วัยรุน่ เป็ นวัยที่
ต้องเผชิญกับการปรับตัวและการแสวงหาอัตลักษณ์ต่าง ๆ ให้กับตนเอง การส่งเสริมให้วยั รุ ่นได้
ค้นพบเป้าหมายของชีวิตจะช่วยให้สามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ชั ดเจน
ขึน้ ซึ่งเป้าหมายในชีวิตของวัยรุน่ ส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะในด้านความต้องการที่
จะพัฒนาจิตวิญญาณในตนเอง ดังนัน้ เมื่อนักศึกษาได้สารวจจุดมุ่งหมายและตัง้ เป้าหมายในชีวิต
ของตนเอง สามารถจัด ล าดับ เป้า หมายตามความส าคัญ ในชี วิต ที่ ต นเองต้อ งการ จะช่ว ยให้
นักศึกษาสามารถเห็นถึงเป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาวได้ชดั เจนขึน้ โดยในกิจกรรมจะเป็ น
การให้นกั ศึกษาดูวีดิทศั น์เกี่ยวกับ “ทางนาชีวิต: เป้าหมายชีวิตที่คิดเป็ น ” เพื่อให้เห็นความสาคัญ
ของการมีเป้าหมายในชีวิต พร้อมกับให้นกั ศึกษาได้ฝึกกาหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง โดยการ
ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและลองค้นหาและบันทึกเป้าหมายทัง้ ในด้านการเรียนและการดาเนินชีวิต
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ของตนเองทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จากนัน้ ให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแบ่งปันเป้าหมายในชีวิตของตนเอง
4. การเสริม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์ (Emotion-Focused
Coping Strategies) เป็ นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาในการพยายาม
จัด การปั ญ หาหรื อ ความเครี ย ดทางอารมณ์ โดยมุ่ง แก้ไ ขอารมณ์ท่ี เป็ น ทุก ข์ใ นสถานการณ์ท่ี
นักศึกษารู ส้ ึกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยใช้การปรับกระบวนการคิ ดด้วยการควบคุม
อารมณ์ของตนเอง การยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยอาศัยแนวทางใน
การเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ตามแนวคิดการเผชิญปั ญหาของ Lazarus และ
Folkman (1984) ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาดังกล่าวนีม้ กั จะใช้ในสถานการณ์ท่ีบคุ คลนัน้ รูส้ ึกว่าตนไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาได้ เป็ นการแสดงออกด้วยการควบคุมอารมณ์ รวมทัง้ การระบาย
อารมณ์ออกมาทางการพูดหรือการแสดงออกเพื่อลดความกดดันที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจให้เบาบาง
ลง เพื่อให้เกิดความสบายใจ (Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013; Lazarus
& Folkman, 1984) ซึ่ง ในการเสริมสร้างการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์ของนักศึกษามี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์
และเพื่อให้นกั ศึกษาเรียนรูแ้ นวทางในการฝึ กการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ ด้วยการ
จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ทราบถึง วิธีการผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องและสามารถนาไป
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในกิจกรรมจะเป็ นการเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ 2
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง โดยการฝึ กผ่อนคลาย
ความเครี ย ดด้ว ยวิธี ก ารต่า ง ๆ เพื่ อให้ส ามารถระงับ หรื อ ควบคุม อารมณ์ไ ด้ดี ขึน้ ด้ว ยการให้
นักศึกษาได้เรียนรู ว้ ิธีการคลายเครียดและฝึ กผ่อนคลายความเครียดตามคู่มือคลายเครียดด้วย
ตนเองสาหรับวัยรุน่ ของกรมสุขภาพจิต ให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน โดยใช้การฝึ กทักษะการ
จัดการกับอารมณ์ดว้ ยวิธีท่ีถกู ต้อง ด้วยการให้นกั ศึกษาฝึ กการผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึ ก
การหายใจ พร้อ มทั้ง กระตุ้น ให้ นัก ศึ ก ษาได้ฝึ ก การจัด การควบคุม อารมณ์ข องตนเองจาก
สถานการณ์ตวั อย่างที่เป็ นปัญหาหรือก่อให้เกิดความเครียดด้วยการให้สะท้อนอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ ต่อ
สถานการณ์ พิจารณาผลกระทบจากการแสดงอารมณ์นนั้ และให้เสนอแนวทางการจัดการควบคุม
อารมณ์ของตนเอง และ 2) การเสริมสร้างกระบวนการทางความคิดในการเข้าใจ ยอมรับ และ
รับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยการฝึ กบันทึกอารมณ์เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่ออารมณ์
ของตนเองและรู เ้ ท่าทันอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ ด้วยการมอบหมายงาน (Home Work Assignment)
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกบันทึกตามดูรูอ้ ารมณ์ของตนเองภายในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้
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เข้าใจตนเองดีขึน้ รู เ้ ท่าทันอารมณ์ของตนเอง สามารถเรียนรู ก้ ารระบุถึงอารมณ์ความรูส้ ึกต่าง ๆ
และยอมรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ช่วยให้ฝึกมองตนเองอย่างยอมรับและรับผิดชอบต่ออารมณ์ของ
ตนเอง กระตุ้น พฤติกรรมที่ น าไปสู่อ ารมณ์ท างบวก และส่ง เสริม ให้น าเทคนิ ค การผ่อ นคลาย
ความเครียดไปใช้จดั การกับความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวัน
5. การเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ ง ที่ ปั ญ หา (Problem-Focused
Coping Strategies) เป็ นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดและการแสดงออกของนักศึกษาถึง
ความพยายามในการที่จะจัดการกับปั ญหาหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด โดยมุ่งเน้น
การจัดการกับสาเหตุของปัญหาโดยตรง มีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นประโยชน์ใน
การแก้ปัญหา และมี การคิดวิเ คราะห์วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน รวมถึง การประเมิ น
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ ให้เป็ นไปในทางบวก โดยอาศัยแนวทางในการเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาตามแนวคิดการเผชิญปั ญหาของ Lazarus และ Folkman (1984) ซึ่งการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาเป็ นวิธีการมุ่งแก้ปัญหาที่ตนเองหรือสิ่งที่ทาให้เกิด ปั ญหาหรือภาวะ
ความเครียดนัน้ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับกระบวนการใหม่ ซึ่งวิธีการเผชิญ
ปัญหาดังกล่าวนีเ้ ป็ นความพยายามที่จะจัดการกับปั ญหาโดยตรงกับปั ญหาหรือสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นกั ศึกษามีความเข้าใจเกี่ ยวกับสาเหตุหรือที่มา
ของปั ญหา สามารถวางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหาที่ เกิดขึน้ อย่างเป็ น
ขัน้ ตอนและพร้อมที่จะต่อสูเ้ พื่อขจัดปั ญหาที่ เกิดขึน้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถระบุแนวทางในการ
ปรับเปลี่ ยนมุม มองหรือความคิดเชิ ง บวกต่อสถานการณ์ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ และเพื่ อให้นักศึกษา
สามารถค้นหาบุคคลหรือแหล่งที่ สามารถสนับสนุนช่วยเหลือตนเองในการเผชิญปั ญหาที่ เกิดขึน้
โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติท่ีดีตอ่ การเผชิญปั ญหาและให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ นวทางการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ที่ม่งุ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปรับเปลี่ยนมุมมองปั ญหาหรือการ
ตีค วามหมายในทางบวกต่อสถานการณ์ปัญ หาต่า ง ๆ จากสถานการณ์ตัว อย่าง ที่ ก าหนดให้
รวมถึงการเสริมสร้างให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงบุคคลหรือแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหา
หรือความเครียด ด้วยการให้ระบุถึง บุคคลหรือแหล่ง ช่วยเหลือที่ คิดว่าสามารถไว้วางใจพูดคุย
ปรึกษา พร้อมกับ สะท้อนคิดว่าบุคคลหรือ แหล่ง ช่วยเหลื อเหล่า นั้นมี ส่วนส าคัญในการช่วยให้
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาได้อย่างไร รวมถึงการให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฝึ กการแก้ปัญหาด้วย
การสร้างแนวทางหรือวิธีในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ จากกรณีตวั อย่าง และฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นขัน้ ตอน ตามแนวคิดของ Geldard และ Geldard (1999) ที่ประกอบด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหา 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การระบุปัญหาที่เกิดขึน้ โดยให้นกั ศึกษาเขียนสิ่งที่คิดว่าเป็ นปั ญหา
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หลัก และอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 2) การคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็ นไปได้ โดย
ให้นกั ศึกษาเขียนแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาหลาย ๆ แนวทาง ให้มีความแปลกใหม่ ที่คิดว่าสามารถ
ใช้แก้ปัญหาในครัง้ นีไ้ ด้ 3) การบอกข้อดีขอ้ เสียของวิธีการแก้ปัญหา โดยให้นกั ศึกษาเขียนข้อดีและ
ข้อเสียเกี่ยวกับวิธีการที่นามาใช้แก้ปัญหา 4) การเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีท่ีสดุ โดยให้นกั ศึกษาเขียน
วิธีแก้ปัญหาที่คิดว่าดีท่ีสดุ พร้อมทัง้ ระบุส่ิงที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ความคิดความเชื่อ ทักษะ และ
แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ 5) การระบุขนั้ ตอนในการแก้ปัญหา โดยให้นกั ศึกษาเขียนลาดับ
ขัน้ ตอนในการแก้ปัญหา พร้อมระบุส่ิงจาเป็ นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้สาเร็จ และ 6) การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของปัญหา โดยให้นกั ศึกษาเขียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้แก้ปัญหาไปแล้ว
ตามขัน้ ตอนที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้า ซึ่งในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาจะต้องระดมสมองเพื่อ
ช่วยกันแก้ปัญหา ร่วมกับการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึงผลของการฝึ กแก้ปัญหาในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ การจัด กิ จ กรรมในโปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ (จินดารัตน์ ปี มณี , 2545; ทิศนา
แขมมณี, 2550; นงลักษณ์ ประเสริฐ, 2548; อรุณรัตน์ จากถิ่น, 2548) มาเป็ นแนวทางในการ
กาหนดเนือ้ หาและสร้างรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยใน
การจัดกิจ กรรมในโปรแกรม ผู้วิจัยประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดกิ จกรรมการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบของ
กระบวนการกลุม่ ร่วมกับการบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน การระดม
สมอง การสะท้อนคิด การใช้เกม การใช้ส่ือวีดิทศั น์ การมอบหมายงาน การใช้สถานการณ์จาลอง
การใช้กรณีตวั อย่าง การใช้ผงั ความคิด การฝึ กปฏิบตั ิ และการเสริมแรงทางบวก เพื่อให้นกั ศึกษา
เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเป็ นไปในทางบวก ส่งเสริมกระบวนการเผชิญปั ญหาและ
ประสบการณ์ในการที่จะเรียนรูแ้ นวทางในการเผชิญปั ญหาที่เข้ามาในชีวิต อันจะช่วยให้นกั ศึกษา
มีความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง และมีพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนเป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งเทคนิคการจัดกิจกรรมเรียนรูต้ า่ ง ๆ เหล่านีจ้ ะสอดแทรกอยู่
ในแต่ละขัน้ ตอนของการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะสาคัญของการ
พัฒนาตามขัน้ ของกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูว้ ิจยั คาดว่าเทคนิค การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ต้ ่าง ๆ ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งมีพัฒนาการอยู่
ในช่ว งวัย รุ ่น ตอนปลาย ที่ มี ค วามคิ ด เป็ น อิ ส ระ มี ค วามสนใจเฉพาะเรื่ อ ง และมี พ ลัง ในทาง
สร้างสรรค์ มี การแก้ปัญหาและการเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (Torrance, 1962) โดยแนวทาง
การจัด กิ จ กรรมในโปรแกรมเสริม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ประกอบด้ว ย
รายละเอียดของชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดสาคัญ วิธีการดาเนินกิจกรรม เทคนิคการเรียนรู ้

168
ระยะเวลา สื่ อ /อุป กรณ์ท่ี ใ ช้ และการประเมิ นผลกิ จ กรรม ผ่า นการทากิ จ กรรมรวมจ านวน 8
กิจกรรม ที่ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมทัง้ สิน้ 750 นาที หรือ 12.5 ชั่วโมง ซึ่งสามารถกาหนดเป็ น
กรอบในการสร้างกิจกรรมและแนวทางในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดที่แสดงดังภาพประกอบ 5 และตาราง 2

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

ตัวแปรเป้าหมาย
ในการเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่
ปั ญหา)

กิจกรรมการประเมินการรูค้ ิด
- การประเมินเหตุการณ์/สถานการณ์ทกี่ ่อให้เกิดความเครียด
“เกิดอะไรขึน้ กับฉัน”
“ส่งผลต่อฉันอย่างไร”
- การประเมินความสามารถและประเมินแหล่งช่วยเหลือในการจัดการสถานการณ์
“ฉันจะจัดการกับสถานการณ์นนั้ อย่างไร”
“มีแหล่งให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง”

กิจกรรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์
- การฝึ กผ่อนคลายความเครียด
- การฝึ กจัดการอารมณ์ของตนเอง

กิจกรรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหา
- การปรับเปลี่ยนมุมมองทางบวกที่มีตอ่ ปั ญหา
- การค้นหาแหล่งสนับสนุนในการแก้ปัญหา
- การวางแผนจัดการแก้ปัญหาตามขัน้ ตอน

กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตวิญญาณ
- การมีความเชื่อและศรัทธา
- การตัง้ เป้าหมายในชีวิต

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์
- ความคิดสร้างสรรค์เชิงประดิษฐ์
- การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวก
- ความหมายในชีวิต
- ความหวัง
- การเห็นคุณค่าในตนเอง

ภาพประกอบ 5 กรอบในการสร้างกิจกรรมในโปรแกรม

นักศึกษามีพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนดีขนึ ้

169
ตาราง 2 แนวทางการจัดกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เทคนิค/วิธีการ
การประเมินผล
ดาเนินกิจกรรม
1
สร้างสัมพันธ์ ทฤษฏีการเผชิญปั ญหาเพื่อ
- การบรรยาย
1. การสังเกต
(90นาที) ฝ่ าฟั นปั ญหา การเปลีย่ นแปลง (Transformative - การใช้กิจกรรมกลุม่ การมีสว่ นร่วม
Coping Theory)
ในการทา
กิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 1
2
รูค้ ิดพิชิตปั ญหา ทฤษฏีการเผชิญปั ญหาเพื่อ
- การบรรยาย
1. การสังเกต
(90นาที)
การเปลีย่ นแปลง (Transformative - การใช้กิจกรรมกลุม่ การมีสว่ นร่วม
Coping Theory)
- การใช้ Mind Map ในการทา
ทฤษฏีความเครียดและการเผชิญ
กิจกรรม
ปั ญหา (Stress and Coping
2. การประเมิน
Theory)
ใบงานที่ 2
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม

ทฤษฎี/แนวคิดที่ใช้
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- การประเมินการรู ค้ ดิ
(Cognitive Appraisal)

3
ปลุกจิตวิญญาณ ทฤษฎีจิตวิญญาณ (Spiritual
(90นาที)
สูจ่ ดุ หมาย
Theory)
- มิตทิ างจิตวิญญาณ
(Spiritual Dimension)
- ความเชื่อ ความศรัทธา
และการมีจดุ มุ่งหมายในชีวติ

ทฤษฎีการตัง้ เป้าหมาย
(Goal Setting Theory)
- การตัง้ เป้าหมายในชีวติ
(Setting Lifestyle Goals)

- การบรรยาย
- การดูวีดิทศั น์
- การเล่นเกม
- การอภิปราย
- การเสริมแรง
ทางบวก

1. การสังเกต
การมีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 3 และ 4

170
ตาราง 2 (ต่อ)
เทคนิค/วิธีการ
ดาเนินกิจกรรม
4
เรียนรูส้ ร้างสรรค์ ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์
- การบรรยาย
(120นาที) ฝ่ าฟั นปั ญหา (Creativity Theory)
- การเล่นเกม
- ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว - การดูวีดิทศั น์
ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
- การใช้กิจกรรมกลุม่
ละเอียดลออ
- การใช้สถานการณ์
แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหา
จาลอง
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem - การระดมสมอง
Solving Process)
- การฝึ กปฏิบตั ิ
- กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ - การเสริมแรง
5 ขัน้ ตอน ได้แก่
ทางบวก
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม

ทฤษฎี/แนวคิดที่ใช้
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1. การระบุประเด็นปัญหา/
การรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุปัญหา
2. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
3. การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์/การนาเสนอและ
รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลายและแปลกใหม่
4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์/การพิจารณาคัดเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด/
การอธิบายกระบวนการขัน้ ตอน
วิธีการแก้ปัญหา/การระบุขอ้ ดีและ
ข้อจากัดของวิธีการแก้ปัญหา
5. การนาวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
และสามารถแก้ปัญหาได้/ผลกระทบ
จากการแก้ปัญหาหรือผล
การเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้
แก้ปัญหาไปแล้ว

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 5 และ 6

171
ตาราง 2 (ต่อ)
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม

5
(90นาที)

ผ่อนคลาย
สบายอารมณ์

1896483104

เทคนิค/วิธีการ
ดาเนินกิจกรรม
ทฤษฏีความเครียดและการเผชิญ - การใช้กิจกรรมกลุม่
ปั ญหา (Stress and Coping
- การอภิปราย
Theory)
- การใช้กรณีตวั อย่าง
- วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่
- การฝึ กปฏิบตั ิ
อารมณ์ (Emotion-Focused
- การมอบหมายงาน
ทฤษฎี/แนวคิดที่ใช้

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 7 และ 8
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Coping Strategies)
ได้แก่ การควบคุมตนเอง และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหา

เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
- การฝึ กการหายใจ และการบันทึก
คลายเครียด

6
(90นาที)

ปั ญหามีไว้
ให้พงุ่ ชน
ครัง้ ที่ 1

ทฤษฏีความเครียดและการเผชิญ
ปั ญหา (Stress and Coping
Theory)
- วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา

- การบรรยาย
- การชีแ้ นะทางวาจา
- การเล่นเกม
- การอภิปราย
- การใช้ Mind Map
- การใช้กรณีตวั อย่าง
- การฝึ กปฏิบตั ิ

1. การสังเกต
การมีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 9 และ
10

ทฤษฏีความเครียดและการเผชิญ - การบรรยาย
ปั ญหา (Stress and Coping
- การชีแ้ นะทางวาจา
Theory)
- การเล่นเกม
- วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา - การอภิปราย
(Problem-Focused Coping
- การระดมสมอง
Strategies)
- การใช้ Mind Map
ได้แก่ การเผชิญหน้ากับปัญหา
- การใช้กรณีตวั อย่าง
และการวางแผนแก้ปัญหา
- การฝึ กปฏิบตั ิ

1. การสังเกต
การมีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 11

(Problem-Focused Coping
Strategies)
ได้แก่ การประเมินทางบวก
และการแสวงหาแหล่งสนับสนุน
ทางสังคม

7
(90นาที)

ปั ญหามีไว้
ให้พงุ่ ชน
ครัง้ ที่ 2

172
ตาราง 2 (ต่อ)
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม

ทฤษฎี/แนวคิดที่ใช้

เทคนิค/วิธีการ
ดาเนินกิจกรรม

การประเมินผล

ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem
Solving Theory)
1896483104

- กระบวนการแก้ปัญหา 6 ขัน้ ตอน
ได้แก่
1. การระบุปัญหาที่เกิดขึน้
2. การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เป็ นไปได้
3. การบอกข้อดีขอ้ เสียของวิธีการ
แก้ปัญหา
4. การเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีท่สี ดุ
5. การระบุขนั้ ตอนในการ
แก้ปัญหา
6. การตรวจสอบความก้าวหน้า
ของปัญหา
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8
สะท้อนการเรียนรู ้ ทฤษฏีการเผชิญปั ญหาเพื่อ
- การอภิปราย
(90นาที) สูก่ ารเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลง (Transformative - การสะท้อนคิด
Coping Theory)
- การเสริมแรง
ทางบวก

1. การสังเกต
การมีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรม
2. การประเมิน
ใบงานที่ 12

การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรม
การตรวจสอบคุณ ภาพและความเหมาะสมของโปรแกรม ประกอบด้ว ย
ขัน้ ตอนดังนี ้
1. ผูว้ ิจัยนาโปรแกรมที่ใช้ในการวิจยั ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
และปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา จากนัน้ ผูว้ ิจยั นาโปรแกรมที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จานวน 6 คน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของโปรแกรม ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการดาเนิน
กิจกรรม เทคนิค สื่อ/อุปกรณ์ ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม และการประเมินผล รวมถึงความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ซึ่งมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .50 - 1.00 จากนัน้ จึงนา
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ข้อเสนอแนะที่ไ ด้ม าดาเนินการปรับปรุ งแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะที่ ได้รับ จากผู้เชี่ ยวชาญเพื่ อให้
โปรแกรมมีความสมบูรณ์ย่งิ ขึน้
2. ผูว้ ิจยั นาโปรแกรมที่ได้รบั การตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครัง้ แล้วจึงนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาก่อนนาไปทดลองใช้
3. ผูว้ ิจยั นาโปรแกรมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มนักศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน เพื่อเป็ นการฝึ กการดาเนิน
กิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเบือ้ งต้น และปรับปรุ ง
แก้ไขโปรแกรมให้มีความเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนที่แบ่งเป็ น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ซึ่งในการดาเนินการ
ทดลองจะใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระยะก่อนการทดลอง
ในระยะก่อนการทดลอง ผูว้ ิจยั มีการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ทาการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ซึ่งเป็ นนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชัน้ ปี ท่ี 1 และ ชัน้ ปี ท่ี 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนอยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25-50 เพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดย
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. ทาการจัดเตรียมเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ตลอดจน
การจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
3. ทาการเก็บข้อมูล ของตัวแปรตามเพื่ อเป็ นคะแนนก่อนการทดลอง
(Pretest) ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง พฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียน และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิ ทยาลัย โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการใช้โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง 1 สัปดาห์
ระยะการทดลอง
ในระยะการทดลองมีการดาเนินการวิจยั โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ก าหนดแผนการด าเนิน การทดลองตามขั้น ตอนการ
ฝึ กอบรมแบบกลุม่ (Stage of Training Group) (Nelson-Jones, 1992) โดยมีขนั้ ตอน ดังนี ้
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1. ขัน้ เริ่มต้น (Initial stage) เป็ นขัน้ ตอนเริ่มต้นการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
ฝึ ก อบรมในแต่ล ะครั้ง ของการจัด กิ จ กรรมฝึ ก อบรม โดยการเริ่ ม ต้น ประกอบด้ว ย การสร้า ง
สัม พันธภาพและบรรยากาศที่ ดีในการจัดกิจ กรรม เพื่อสร้างความคุน้ เคยระหว่างวิทยากรกับ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน เป็ นขัน้ ตอนในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู ้ และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในโปรแกรม รวมถึงการนาเข้าสู่เนือ้ หา การ
ทบทวนเนือ้ หาในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ และการเตรียมความพร้อมให้กับ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ก่อนที่จะดาเนินกิจกรรมในขัน้ ต่อไป
2. ขัน้ ดาเนินการ (Working Stage) เป็ นขัน้ ตอนในการให้ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู ท้ กั ษะกระบวนการคิดหรือพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เ ข้าร่วมกิ จ กรรมมี ส่วนร่วมในกิ จ กรรมตามเนื อ้ หาแต่ละกิ จ กรรมในโปรแกรม โดยผู้เข้า ร่ว ม
กิจกรรมจะเป็ นผูฝ้ ึ กการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง ที่ มีการแบ่งกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุ่มย่อย
เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรูร้ ว่ มกัน
3. ขัน้ ยุติ (Ending Stage) เป็ นขัน้ ของการสรุ ปเนือ้ หาสาระต่าง ๆ ซึ่ง
วิทยากรอาจสรุปหรือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็ นผูส้ รุป การทาความเข้าใจร่วมกัน การสะท้อนคิดถึงสิ่งที่
ได้เรียนรู ้ การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมซักถามประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ การให้
ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันระหว่า งผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม การให้การบ้านหรือการมอบหมายงาน
บางอย่างในการฝึ กปฏิบตั ิ และการส่งเสริมให้ได้มีการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของสิ่งที่ได้เรียนรู ใ้ น
การเข้า ร่ ว มโปรแกรมในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ผู้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมได้คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละน า
ประสบการณ์ท่ีได้รบั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงการประเมินผล
การเรียนรูใ้ นแต่ละกิจกรรม
ระยะหลังการทดลอง
ภายหลังการสิน้ สุดการทดลองทันที ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวัดข้อมูลตัวแปรตาม
โดยทาการวัดทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นอกจากนี ้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มทดลองจะ
ได้รับ การประเมิ น ภาพรวมของการเข้า ร่ ว มโปรแกรมเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ประเมินจากประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม
และภายหลังการทดลองในระยะหลังการทดลองที่ยตุ ิการดาเนินการทดลองแล้ว 4 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั
ได้ทาการติดตามและประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างในทุกกลุ่มการทดลอง โดย
การให้ตอบแบบวัดความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน เพื่อเก็บผลการทดลองเป็ นคะแนนในระยะหลังการทดลอง โดยในขัน้ ตอนนีจ้ ะ
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รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลการทดลองในแต่ละระยะการทดลองสามารถสรุปได้ดงั ตาราง 3
ตาราง 3 การวัดผลการทดลองของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละระยะการทดลอง
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กลุม่ ตัวอย่าง
หลังการสุม่

วัดผลก่อนทดลอง
(T1)

โปรแกรม
(Treatment)

วัดผลหลังทดลอง
สิน้ สุดทันที (T3)

วัดผลหลังทดลอง
สิน้ สุด 4 สัปดาห์ (T4)
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กลุม่ ทดลอง (ER) BT1, HT1, MT1, ST1

X

BT2, HT2, MT2, ST2 BT3, HT3, MT3, ST3

กลุม่ ควบคุม (CR) BT1, HT1, MT1, ST1

-

BT2, HT2, MT2, ST2 BT3, HT3, MT3, ST3

ความหมายของสัญลักษณ์ มีดงั นี ้
BT1, BT2, BT3 คือ การวัดตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนครัง้ ที่ 1, 2 และ 3
HT1, HT2, HT3 คือ การวัดตัวแปรความหวังครัง้ ที่ 1, 2 และ 3
MT1, MT2, MT3 คือ การวัดตัวแปรความหมายในชีวิตครัง้ ที่ 1, 2 และ 3
ST1, ST2, ST3 คือ การวัดตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองครัง้ ที่ 1, 2 และ 3
X
คือ การได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการทางสถิติ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
วิเคราะห์คา่ สถิตพิ ืน้ ฐานของแต่ละตัวแปรด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ได้แก่
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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1.2 การวิเคราะห์สถิติพืน้ ฐานของตัวแปร เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง
(Kurtosis) เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร
1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
1.4 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน –
แปรปรวนร่วมของตัวแปรตามระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Box’s M Test และการตรวจสอบความ
เท่ากันของความแปรปรวนโดยใช้สถิติ Levene’s Test
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
และการวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนหลายตัว แปรสองทางแบบวัด ซ า้ (Two-Way Repeated
Measures MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา รวมถึงมี
การวิ จัย ในมนุ ษ ย์ ดัง นั้น เพื่ อ เป็ น การพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องผู้เ ข้า ร่ ว มวิ จัย จึง ได้ท าเรื่ อ งขออนุมัติ
โครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รบั การพิจารณารับรองโครงการวิจยั เลขที่
SWUEC/E-275/2559 รวมถึงผูว้ ิจยั ได้ทาการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจยั พร้อมทัง้
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั ให้นกั ศึกษาได้ทราบ โดยคายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
ขึน้ อยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา นอกจากนีข้ อ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ทัง้ หมดจะถูกนาเสนอใน
ภาพรวม โดยไม่มีการระบุช่ือของนักศึกษา และจะนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์สาหรับการวิจยั เท่านัน้
หากนักศึกษาไม่ยินดีหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการวิจยั ก็สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจยั ได้
ตลอดเวลา แม้วา่ โครงการวิจยั จะยังไม่สนิ ้ สุดโดยไม่มีเงื่อนไข และการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนหรือตัวนักศึกษาใด ๆ ทัง้ สิน้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงปริมาณพหุวิธี (Multimethod) โดยการวิจยั ระยะที่ 1
เป็ นการวิจัยเชิ ง สาเหตุ (Causal Research) เพื่ อศึกษารู ปแบบความสัม พันธ์เชิง สาเหตุของ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อค้นพบตัวแปร
เชิงสาเหตุสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน จึงนามาใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2
ที่เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน โดยผูว้ ิจยั ขอนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่วนตามระยะของการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ระยะที่ 1
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ระยะที่ 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1
สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์แทน
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการ
แปลผล ดังตาราง 4
ตาราง 4 สัญลักษณ์แทนค่าสถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สัญลักษณ์
N
Mean
𝑆𝐷

r
R2
DE
IE

ความหมาย
จานวนนักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
(Pearson product moment correlation coefficient)
ค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง
(squared multiple correlations)
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
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ตาราง 4 (ต่อ)
สัญลักษณ์
TE
𝜒2
𝑑𝑓
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p
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GFI
CFI
NNFI

ความหมาย
อิทธิพลรวม (Total Effect)
ค่าสถิติไค–สแควร์ (Chi-square)
ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าไค–สแควร์สมั พัทธ์ (Chi-Square Statistic)
ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ (p-Value)
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย
(Root Mean Square Error of Approximation)
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Fit Index)
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนไม่อิงเกณฑ์ (Non-Normed
Fit Index)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 371 คน โดยข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
เพศ อายุ ชัน้ ปี ที่พกั อาศัย ภูมิลาเนา สถานภาพของบิดามารดา แหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รบั โดยเฉลี่ยต่อเดือน ทัง้ นีส้ ามารถแสดงรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นดังกล่าวได้ดงั ตาราง 5

179
ตาราง 5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
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มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพศ
- ชาย
- หญิง

จานวน

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

57
58
79
82

15.40
15.60
21.30
22.10

95

25.60

219
152

59.00
41.00

อายุ (17-22 ปี )
ชัน้ ปี
- ปี 1
- ปี 2
วิธีการรับเข้าศึกษา
- ระบบรับตรง
- ระบบ Admissions
- ระบบโควตา
ที่พกั อาศัย
- บ้าน
- หอพัก
- อื่น ๆ เช่น คอนโด
ภูมิลาเนา
- กรุ งเทพมหานคร
- ต่างจังหวัด

19.15
186
185

50.10
49.90

136
170
65

36.70
45.80
17.50

193
170
8

52.00
45.80
2.20

193
178

52.00
48.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.88
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
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สถานภาพของบิดามารดา
- คู/่ อยู่ดว้ ยกัน
- หย่าร้าง/แยกทางกัน
- เสียชีวิต
แหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
- บิดาและมารดา
- บิดา
- มารดา
- ญาติพ่ีนอ้ ง
- กองทุนกูย้ ืม
- อื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รบั ต่อเดือนโดยเฉลี่ย (บาท)

จานวน

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

291
67
13

78.40
18.10
3.50

237
50
55
10
17
2

63.90
13.50
14.80
2.70
4.60
0.50
6,650.67

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5.22

จากตาราง 5 ชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 371 คน ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง คิดเป็ นร้อยละ 25.60 รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ
นครเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 22.10 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 21.30 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 15.60 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็ นร้อยละ 15.40 และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 59.00 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
41.00 มีอายุโดยเฉลี่ย 19.15 ปี กาลังศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 50.10 และชัน้ ปี ท่ี 2 คิด
เป็ นร้อยละ 49.90 และส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาที่ถกู รับ เข้าศึกษาด้วยระบบ Admissions คิดเป็ น
ร้อยละ 45.80 รองลงมาเป็ นระบบรับตรง คิดเป็ นร้อยละ 36.70 นักศึกษาเหล่านีส้ ่วนใหญ่พกั อาศัย
อยูบ่ า้ น คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และอาศัยอยูใ่ นหอพัก คิดเป็ นร้อยละ 45.80 และนักศึกษาส่วนใหญ่
มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 48.00
สถานภาพของบิดามารดาของนักศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ดว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 78.40 รองลงมาเป็ น
หย่าร้าง/แยกทางกัน คิดเป็ นร้อยละ 18.10 นอกจากนีค้ า่ ใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่
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ได้รับการสนับ สนุนจากทั้ง บิดาและมารดา คิดเป็ นร้อยละ 63.90 รองลงมาเป็ น การได้รับ เงิ น
สนับสนุนจากมารดาเป็ นหลัก คิดเป็ นร้อยละ 14.80 และนักศึกษาได้รบั ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน
โดยเฉลี่ย 6,650.67 บาท
ผลการวิเคราะห์สถิตพ
ิ นื้ ฐานของตัวแปร
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปร เป็ นการตรวจสอบข้อตกลง
เบื อ้ งต้น ในการวิ เ คราะห์แ บบจ าลองความสัม พัน ธ์โ ครงสร้า งเชิ ง สาเหตุแ บบมี ตัว แปรแฝง
ประกอบด้วย การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการ
วัดตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวอย่างว่ามีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ หรือไม่ ซึ่งค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบ
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้
(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่านัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
ของความเบ้และความโด่ง หากไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value > .05) แสดงว่าข้อมูลมีการแจก
แจงเป็ นโค้งปกติ (Kline, 2011, p. 50) โดยผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรมี
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรสังเกตในกลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 371 คน

ตัวแปร
1. การปรับตัวด้านวิชาการ
2. การปรับตัวด้านอารมณ์สว่ นตัว
3. การปรับตัวด้านสังคม
4. การปรับตัวด้านสถานศึกษา
5. การควบคุมตนเอง
6. การแสดงความรับผิดชอบ
7. การเผชิญหน้ากับปั ญหา

Mean

𝑆𝐷

4.701
4.321
4.705
4.666
4.951
4.659
4.642

0.739
0.831
0.742
0.714
0.714
0.723
0.722

Skewness Kurtosis
-0.271
-0.207
-0.464
-0.280
-0.907
-0.234
-0.332

-0.322
-0.279
-0.589
-0.492
-1.462
-0.571
-0.786

Skewness
& Kurtosis
p - value
0.915
0.942
0.755
0.852
0.227
0.826
0.695

182
ตาราง 6 (ต่อ)

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

ตัวแปร

Mean

𝑆𝐷

8. การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
9. การวางแผนแก้ปัญหา
10. การประเมินทางบวก
11. ความหวัง
12. การเห็นคุณค่าในตนเอง
13. ความหมายในชีวิต
14. ความคิดสร้างสรรค์
15. จิตวิญญาณ
16. การสนับสนุนทางอารมณ์
17. การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
18. การสนับสนุนวัตถุสงิ่ ของ

4.298
4.551
4.713
4.614
4.309
4.510
4.100
4.076
4.604
4.388
4.637

0.820
0.685
0.777
0.715
0.660
0.709
0.812
1.037
0.787
0.908
0.800

Skewness Kurtosis
-0.082
-0.206
-0.519
-0.213
-0.055
-0.127
-0.094
-0.145
-0.543
-0.401
-0.544

-0.391
-0.306
-0.810
-0.500
-0.028
-0.217
-0.113
-0.392
-0.965
-0.690
-0.929

Skewness
& Kurtosis
p - value
0.923
0.934
0.629
0.862
0.998
0.969
0.989
0.916
0.542
0.727
0.560

ในการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของข้อมูลในเบือ้ งต้น พบว่า ข้อมูลตัวแปร
บางส่วนมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น ดังนัน้ จึงได้แปลงคะแนน
ตัวแปรให้เป็ นคะแนนปกติ (Normal Scores) เพื่อช่วยให้การแจกแจงมีความเป็ นโค้งปกติมากขึน้
ก่อนนาไปตรวจสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ ซึ่งจากตาราง 6 ผลการตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรสังเกตในกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า ตัวแปรสังเกต
ทุกตัวไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (ค่า p-value ของ Skewness & Kurtosis มากกว่า .05) แสดงว่า
ข้อมูล ที่ ไ ด้จ ากการวัดตัวแปรสัง เกตในกลุ่ม ตัว อย่างมี การแจกแจงเป็ นโค้ง ปกติ ดัง นั้น ข้อมูล
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ตวั แปรทัง้ หมดทาการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ต่อไปได้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบ
ความสัม พันธ์เ ชิ ง เส้นตรง โดยใช้ก ารทดสอบความสัม พันธ์ระหว่า งตัวแปรสองตัว (Bivariate
Relationship) ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงดังตาราง 7
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1
1

2
.271**
1

3
.446**
.392**
1

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05, ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01

1. การปรับตัวด้านวิชาการ
2. การปรับตัวด้านอารมณ์สว่ นตัว
3. การปรับตัวด้านสังคม
4. การปรับตัวด้านสถานศึกษา
5. การควบคุมตนเอง
6. การแสดงความรับผิดชอบ
7. การเผชิญหน้ากับปั ญหา
8. การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
9. การวางแผนแก้ปัญหา
10. การประเมินทางบวก

ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
4
5
6
7
.459** .372** .295** .433**
.428** .293** .339** .324**
.528** .544** .392** .497**
1
.451** .433** .469**
1
.573** .623**
1
.632**
1
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ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุม่ ตัวอย่างจานวน 371 คน

8
.348**
.103*
.350**
.355**
.413**
.329**
.490**
1

9
.448**
.360**
.438**
.492**
.598**
.580**
.743**
.581**
1

10
.423**
.297**
.475**
.497**
.556**
.581**
.635**
.417**
.700**
1

183

12
.389**
.355**
.491**
.466**
.413**
.370**
.505**
.402**
.531**
.512**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05, ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01

1. การปรับตัวด้านวิชาการ
2. การปรับตัวด้านอารมณ์สว่ นตัว
3. การปรับตัวด้านสังคม
4. การปรับตัวด้านสถานศึกษา
5. การควบคุมตนเอง
6. การแสดงความรับผิดชอบ
7. การเผชิญหน้ากับปั ญหา
8. การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
9. การวางแผนแก้ปัญหา
10. การประเมินทางบวก

11
.446**
.357**
.450**
.514**
.479**
.454**
.590**
.386**
.631**
.574**

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
13
14
15
16
.357**
.254**
.196**
.280**
.210**
.237**
.148**
.237**
.434**
.363**
.193**
.395**
.444**
.311**
.244**
.402**
.431**
.217**
.116*
.349**
.390**
.339**
.220**
.354**
.535**
.417**
.313**
.428**
.341**
.339**
.329**
.395**
.526**
.457**
.272**
.411**
.511**
.395**
.280**
.440**
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ตัวแปร

1896483104

ตาราง 7 (ต่อ)

17
.255**
.113*
.221**
.341**
.239**
.184**
.333**
.230**
.291**
.325**

18
.211**
.212**
.403**
.375**
.349**
.308**
.345**
.305**
.318**
.354**

184

12
.607**
1

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05, ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01

11. ความหวัง
12. การเห็นคุณค่าในตนเอง
13. ความหมายในชีวิต
14. ความคิดสร้างสรรค์
15. จิตวิญญาณ
16. การสนับสนุนทางอารมณ์
17. การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
18. การสนับสนุนวัตถุส่ิงของ

11
1

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
13
14
15
16
.548**
.514**
.298**
.449**
.494**
.454**
.423**
.586**
1
.497**
.407**
.417**
1
.408**
.312**
1
.432**
1
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ตัวแปร
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ตาราง 7 (ต่อ)

17
.387**
.314**
.377**
.280**
.327**
.339**
1

18
.292**
.442**
.365**
.301**
.309**
.566**
.412**
1

185

186
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จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ทุกตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์ทางบวก โดยมีค่า
สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .10 ถึง .74 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุดคือ ตัวแปรสังเกตในกลุ่ม
ตัวแปรแฝงการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา โดยที่ตวั แปรการเผชิญหน้ากับปั ญหามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการวางแผนแก้ปัญหา (r = .74, p < .01) รองลงมาคือตัวแปรการวางแผนแก้ปัญหามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการประเมินทางบวก (r = .70, p < .01) และตัวแปรการเผชิญหน้ากับ
ปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประเมินทางบวก (r = .64, p < .01)
ส่วนตัวแปรที่มีคา่ ความสัมพันธ์ทางบวกที่นอ้ ยที่สดุ พบว่า ตัวแปรสังเกตในกลุ่ม
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ได้แก่ ตัวแปรการปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว และตัว
แปรสังเกตในกลุ่มตัวแปรแฝงการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ได้แก่ ตัวแปรการแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนทางสังคม โดยตัวแปรการปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร
การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม (r = .10, p > .05) และตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวแปรแฝง
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ได้แก่ ตัวแปรการปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรการสนับสนุนข้อมูลข่า วสาร ซึ่ง เป็ นตัวแปรสัง เกตในกลุ่ม ตัว แปรแฝงการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย (r = .11, p < .05) นอกจากนีต้ วั แปรจิตวิญญาณก็มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการควบคุมตนเอง ซึ่งเป็ นตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวแปรแฝงการ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ (r = .12, p < .05)
ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Kline (2011) กล่าวว่า
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรจะเกิดขึน้ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรมีคา่ สูงมากกว่า .85 และเมื่อผูว้ ิจยั พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน .85 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษานี ้
ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงและสามารถใช้ตวั แปรทัง้ หมดทาการวิเคราะห์ตอ่ ไปได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิ เ คราะห์ข้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จัย เป็ น การวิ เ คราะห์รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลุ่มตัวแปรคุณลักษณะทางจิต ปั จจัยสภาพแวดล้อม วิธีการเผชิญ
ปั ญหา และคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรีย น โดยในการวิจยั
ครัง้ นีท้ าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือการวิเคราะห์แบบจาลองลิสเรล (Linear
Structural Relationship: LISREL) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของตัว
แปรในแบบจาลอง โดยการหาขนาดอิทธิ พลที่ปรากฏในความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและ
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ทดสอบว่าแบบจาลองที่ สร้างขึน้ จากพืน้ ฐานทางทฤษฎี สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
สาหรับการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานเป็ นอั นดับแรก
และเมื่อพบว่าแบบจาลองไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการปรับแบบจาลอง
โดยพิจารณาจากค่าดัชนี การปรับ (Modification Indices) ที่ได้จากผลการวิเคราะห์รว่ มกับความ
สมเหตุสมผลตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
แบบจาลองปั จจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจยั ในครัง้ นีม้ ีแนวทางในการศึกษา
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนตามกระบวนการเผชิญปัญหาจากกรอบแนวคิดการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, & et al., 2014) ร่วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้อง
โดยสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีตวั แปร 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1) คุณลักษณะทางจิต ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ
2) ปั จจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 3) วิธีการเผชิญปั ญหา
ได้ แ ก่ การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ ง ที่ อ ารมณ์ และการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ ง ที่ ปั ญ หา และ
4) คุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผลการวิ เ คราะห์แบบจ าลองความสัม พันธ์โครงสร้างเชิ ง สาเหตุข องกลุ่ม ตัวแปร
คุณลักษณะทางจิต ปัจจัยสภาพแวดล้อม วิธีการเผชิญปัญหา และคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ที่มี
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน จากการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในแรกเริ่มตามสมมติฐาน สามารถแสดงรายละเอียดดังตาราง 8
ตาราง 8 ค่าสถิตทิ ดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(แบบจาลองตามสมมติฐาน)
ดัชนีความกลมกลืน
𝜒2
𝜒 2 /𝑑𝑓

GFI
CFI
NNFI
RMSEA

เกณฑ์พิจารณา
p > .05
น้อยกว่า 3.00
มากกว่า .90
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ (แบบจาลองสมมติฐาน)
𝜒 2 = 641.83, 𝑑𝑓 = 119, p < .01
5.39
.84
.94
.93
.11

แปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
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จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาค่าสถิติตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบจาลองที่บง่ ชีว้ ่าแบบจาลองสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรื อ ไม่ พบว่ า แบบจ าลองสมมติ ฐ านมี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ใ นระดับ น้อ ย
เนื่องจากค่า ไค-สแควร์ (𝜒2) ยังมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า 𝜒2/𝑑𝑓 ยังมีคา่ มากกว่า 3.00 ค่า GFI ยัง
มีค่าน้อยกว่า .90 และค่า RMSEA ยังมีค่ามากกว่า .08 อย่างไรก็ตาม การปรับแบบจาลองที่ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นนั้ Jöreskog และ Sörbom (1993, pp. 251-253) ได้อธิบายไว้
ว่า การปรับแบบจาลองเริ่มแรกที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นนั้ ผูว้ ิจยั จะต้องทาการปรับ
แบบจาลองให้สอดคล้องเหมาะสมกั บข้อมูลโดยให้เป็ นไปตามแนวทางของทฤษฏี และมีความ
เที่ยงตรง ซึ่งในการวิเคราะห์แบบจาลองเพื่อค้นหาแบบจาลองที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(Modification Searches) นัน้ สามารถใช้เกณฑ์การพิจารณาจากค่าที (t) ซึ่งเป็ นอิทธิพลของตัว
แปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อค่า t มากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 และการพิจารณาความสอดคล้อง
โดยรวม (Overall Fit) ตามที่ได้นาเสนอเกณฑ์การพิจารณาไว้ในบทที่ 3
สาหรับแนวทางในการปรับแบบจาลองในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มิได้ตดั เส้นอิทธิพลที่
ไม่มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติอ อก เนื่ อ งจากเส้น อิ ท ธิ พ ลในแต่ล ะเส้น มี ค วามส าคัญ ในการอธิ บ าย
กระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมี
แนวทางในการปรับแบบจาลองเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีการปรับแบบจาลอง (Modification Indices) ควบคูไ่ ปกับการใช้หลักพิจารณาความเป็ นไป
ได้ในทางแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์หรือไม่
เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมมากขึน้ จนกระทั่ง
ได้แ บบจ าลองที่ มี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่ง ในการปรับ แบบจ าลองผู้วิ จัย ได้
ดาเนินการโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กนั ดังนี ้
1. ผูว้ ิจยั ยอมให้ความคลาดเคลื่ อนของตัวแปรแฝง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั คือ
ตัวแปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์กบั ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ซึ่งทัง้ สองตัว
แปรนี เ้ ป็ นตัวแปรในกลุ่มวิธีการเผชิ ญปั ญหาตามทฤษฎี การเผชิญปั ญหาของ Lazarus และ
Folkman (1984, pp. 141-225) ซึ่งเป็ นความพยายามทางการรู ค้ ิดและพฤติกรรมของบุคคลที่
เกิดขึน้ ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการจัดการกับปั ญหาและความต้องการทัง้ ภายในและภายนอก เมื่อ
บุคคลประเมินการรับรูข้ องตนเองได้ว่าอยู่ในภาวะที่ตนถูกคุกคามหรือเป็ นภาวะที่หนักเกินกว่าจะ
สามารถรับได้ บุคคลนัน้ จะมีวิธีในการเผชิญกับปั ญหาสองรูปแบบ ได้แก่ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
ที่ ปั ญ หา ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ มุ่ง แก้ปั ญ หาที่ ต นเองหรื อ สิ่ ง แวดล้อ มที่ ท าให้เ กิ ด ปั ญ หาหรื อ ภาวะ
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ความเครียดนัน้ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ เป็ นการลดความไม่สบายใจเมื่อพบว่าไม่
สามารถแก้ไขสถานการณ์นนั้ ได้ ซึ่งแสดงถึงการยอมรับว่าตัวแปรแฝงภายในทัง้ สองตัวแปรนีเ้ ป็ น
ผลมาจากตัวแปรการเผชิญปั ญหาตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแบบจาลองที่ศึกษาในการวิจัยในครัง้ นี ้
หรืออาจกล่าวได้วา่ นอกจากปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีศกึ ษาในแบบจาลองที่นามาวิเคราะห์ยงั มีปัจจัยเชิง
สาเหตุอ่ืนที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรวิธีการเผชิญปัญหาทัง้ สองตัวแปรนี ้
2. ผูว้ ิจยั เพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต 2 ตัว
ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ เนื่องจากกระบวนการเผชิญปั ญหาตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014) อธิบายว่า ตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณเป็ นสองตัวแปรที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณกับกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาในยุโรปและอเมริกาที่มีอายุระหว่าง
18-30 ปี จานวน 534 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ทงั้ ความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 72.98) และจิต
วิญญาณ (ร้อยละ 51.28) ในการเผชิญปั ญหา และทัง้ สองตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก (r =
.38, p < .01) โดยจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนและส่งเสริมการตระหนักรู ใ้ น
ตนเอง ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมในการแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อให้บุคคลสามารถ
ปรับตัวต่อปั ญหาที่ตอ้ งเผชิญในระยะยาวได้ (Corry, Mallett, et al., 2013) ซึ่งผลการศึกษานี ้
สนับสนุนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณตามทฤษฎีการ
เผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองภายหลังจากการปรับแบบจาลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า ไค-สแควร์ (𝜒2) มีคา่ เท่ากับ 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p-value < .01,
RMSEA = .69, GFI = .91, CFI = .98, NNFI = .97 และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีขา้ งต้นกับเกณฑ์
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในดัชนีวัดความกลมกลืนกลุ่ม
Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝜒2) ยังมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งค่าสถิตินีอ้ าจได้รบั
ผลกระทบมาจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ หากแบบจาลองที่ทดสอบได้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์ (𝜒2) ก็มีแนวโน้มที่จะมีนยั สาคัญ (Jöreskog & Sörbom, 1993) ดังนัน้
การพิจาณาความกลมกลืนจึงสามารถพิจารณาจากค่า 𝜒2 /𝑑𝑓 ซึ่งเป็ นค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน
ในกลุ่ม Parsimony Fit Index จากการพิจารณาพบว่ามีคา่ น้อยกว่า 3 (𝜒2 /𝑑𝑓 = 2.77) ซึ่งถือว่า
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาค่าดัชนี ความกลมกลืนตัวอื่นในกลุ่ม Absolute Fit
Index และ Incrementai Fit Index ตามเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาพบว่า ค่า RMSEA ค่า GFI ค่า CFI
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และค่า NNFI ซึ่งค่าดัชนีดงั กล่าวบ่งชี ว้ ่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับที่ยอมรับได้ จึงสรุ ปได้ว่า แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนที่ปรับใหม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค่าไค-สแควร์
(𝜒2) มีคา่ เท่ากับ 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p-value < .01, 𝜒2 /𝑑𝑓 = 2.77, RMSEA = .069, GFI =
.91, CFI = .98 และ NNFI = .97 ดังแสดงในตาราง 9 ทัง้ นี ้ ผลการประมาณค่าความสัมพันธ์
ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ซึ่งแสดงด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) สามารถแสดงรายละเอียดดังภาพประกอบ 6 และ
ตาราง 10
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ตาราง 9 ค่าสถิตทิ ดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(แบบจาลองที่ปรับแล้ว)
ดัชนีความกลมกลืน
𝜒2
𝜒 2 /𝑑𝑓

GFI
CFI
NNFI
RMSEA

เกณฑ์พิจารณา
p > .05
น้อยกว่า 3.00
มากกว่า .90
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .08

ค่าสถิติ (แบบจาลองที่ปรับแล้ว)
𝜒 2 = 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p < .01
2.77
.91
.98
.97
.069

แปลผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

191

แสดงความรับผิดชอบ

.94
ความคิด
สร้างสรรค์

R2=.41
.92 ความหมายในชีวิต
การเผชิญปั ญหา .19*
ความหมายในชีวิต R2=.61
แบบมุง่ ที่อารมณ์
.74
.55*
.58*
.49*
.16*
.44*

.77

ควบคุมตนเอง

ความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์

ความหวัง

.46*
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R2=.69
.39*

จิตวิญญาณ
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.97

ความหวัง

.32*

.62*
จิตวิญญาณ
สร้างสรรค์

.39*
.08

.61

.39*

การเห็นคุณค่าในตนเอง

.44*

.42*

.55* .70*
เผชิญหน้ากับปัญหา
.85 *
การเผชิญปั ญหา
.67
วางแผนแก้ปัญหา
.88
แบบมุง่ ที่ปัญหา
แสวงหาแหล่งสนับสนุน
.79
R2=.61
ประเมินทางบวก

วิชาการ

.94

.94
.19*

.72

2

R =.67

สังคม

.28*
การสนับสนุน
ทางสังคมใน
มหาวิทยาลัย

.52

พฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน

.20*

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง

อารมณ์
ส่วนตัว

R2=.65
.76
สถานศึกษา

อารมณ์
.81
.51 ข้อมูลข่าวสาร
.68
วัตถุสิ่งของ

ภาพประกอบ 6 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจาลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
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ตาราง 10 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุท่ีสง่ ผลต่อตัวแปรผล และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)
ตัวแปรผล
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ตัวแปรสาเหตุ

การเผชิญ
ปั ญหาแบบ
มุง่ ที่อารมณ์

การเผชิญ
ปั ญหาแบบ
มุง่ ที่ปัญหา

ความหมาย
ในชีวิต

ความหวัง

การเห็นคุณค่า พฤติกรรม
ในตนเอง
การปรับตัว
ในการเรียน

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE
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ความคิดสร้างสรรค์
จิตวิญญาณ
การเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์
การเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหา
ความหมายในชีวิต
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
การสนับสนุนทางสังคม
ในมหาวิทยาลัย

.58* - .58* .70* - .70* .55* .11* .66* .46* .27* .73* .44* .06 .50* - .49* .49*
.44* - .44* .55* - .55* .49* .08* .57* .32* .21* .53* .39* .05 .44* - .38* .38*
-

-

-

-

-

- .19* - .19* -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- .39* -

.39* .08 - .08 - .17* .17*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- .28* - .28* .19* .05 .24*

-

-

-

-

- .03 .03

- .16* - .16*
- .39* - .39*
- .20* - .20*

R2
0.41
0.61
0.61
0.69
0.67
0.65
2
2
𝜒 = 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p < .01, 𝜒 /𝑑𝑓 = 2.77, RMSEA = .069, GFI = .91, CFI = .98, NNFI = .97

นอกจากนี จ้ ากภาพประกอบ 6 และตาราง 10 ผลการวิเ คราะห์อิท ธิ พ ลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียน สามารถสรุปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี ้
1. ค่านา้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้วัดตัวแปรแฝง
จากภาพประกอบ 6 เมื่อพิจารณาแบบจาลองการวัดของตัวแปรแฝง ซึ่งได้
กาหนดให้ทกุ ตัวแปรแฝงมีหน่วยการวัดเดียวกับตัวแปรสังเกตแรกของตัวแปรแฝงนัน้ ดังนัน้ ตัวแปร
สัง เกตแรกจึ ง ไม่ มี ก ารทดสอบนัย ส าคัญ ของค่ า น ้า หนัก องค์ป ระกอบ และตัว แปรแฝงที่ มี
องค์ประกอบเดียวไม่สามารถประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ดังนัน้ ในการวิเคราะห์จึงได้
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด ตัวแปรแฝงที่ วดั ด้วยตัวแปรสังเกตเดียวให้มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบเป็ นค่าคงที่ ไม่มีการทดสอบนัยสาคัญ
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เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรสั ง เกตที่ มี ก ารทดสอบนั ย ส าคั ญ ของค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบ พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรสังเกตมีนยั สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05
และเมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า 1) ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ตัว
แปรสัง เกตมี ค่า น า้ หนั ก องค์ป ระกอบอยู่ร ะหว่ า ง .52 ถึ ง .76 โดยตัว แปรสัง เกตที่ ค่า น ้า หนัก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ การปรับตัวด้านสถานศึกษา แสดงว่า การปรับตัวด้านสถานศึกษามี
ความสาคัญต่อตัวแปรแฝงพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมากที่สุด 2) ตัวแปรแฝงการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ตัวแปรสังเกตมีค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .74 ถึง .77 โดยตัว
แปรสังเกตที่คา่ นา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ การควบคุมตนเอง แสดงว่า การควบคุมตนเองมี
ความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มากที่สดุ 3) ตัวแปรแฝงการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา ตัวแปรสังเกตมีคา่ นา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .67 ถึง .88 โดยตัวแปร
สังเกตที่คา่ นา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม แสดงว่า การ
แสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมมีความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ งที่ปัญหา
มากที่สดุ และ 4) ตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ตัวแปรสังเกตมีคา่ นา้ หนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .51 ถึง .81 โดยตัวแปรสังเกตที่คา่ นา้ หนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ การ
สนับ สนุน ทางอารมณ์ แสดงว่า การสนับสนุน ทางอารมณ์ มี ค วามส าคัญ ต่อ ตัว แปรแฝงการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมากที่สดุ
2. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล
จากภาพประกอบ 6 และตาราง 10 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีส่งผลต่อตัว
แปรผล สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
2.1 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียน
ตัวแปรสาเหตุท่ี มีอิ ทธิ พ ลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียน ได้แก่ ตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน
ทางสังคมในมหาวิทยาลัย โดยตัวแปรความหมายในชีวิตมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .16 ตัวแปรความหวัง
มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .39 ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .20 และตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ส่วนตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน ได้แก่ ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .49 ตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .38
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และตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .17 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ทัง้ นี ้ ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนได้รอ้ ยละ 65
2.2 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
อารมณ์
ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
อารมณ์ ได้แก่ ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ .58 และตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .44 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ทัง้ นี ้ ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ได้รอ้ ยละ 41
2.3 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
ปั ญหา
ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
ปั ญหา ได้แก่ ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ .70 และตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .55 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ทัง้ นี ้ ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาได้รอ้ ยละ 61
2.4 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผลต่อความหมายในชีวิต
ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อความหมายในชีวิต ได้แก่
ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยตัวแปรการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .19 ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีคา่ อิทธิพล
เท่ากับ .55 และตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .49 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ส่วนตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิ พลทางบวกโดยอ้อมต่อความหมายในชีวิต
ได้แก่ ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ .11 และตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ทัง้ นี ้ ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรความหมายในชีวิตได้รอ้ ยละ 61
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2.5 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทสี่ ่งผลต่อความหวัง
ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อความหวัง ได้แก่ ตัวแปรการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยตัวแปรการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหามีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .39 ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .46 และตัว
แปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .32 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ส่วนตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิ พลทางบวกโดยอ้อมต่อความหวัง ได้แ ก่ ตัว
แปรความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .27
และตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ทัง้ นี ้ ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรความหมายในชีวิตได้รอ้ ยละ 69
2.6 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทสี่ ่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตัวแปรสาเหตุท่ี มีอิทธิ พ ลทางบวกโดยตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ได้แก่ ตัวแปร ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย โดย
ตัวแปรความคิดสร้างสรรค์มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .44 ตัวแปรจิตวิญญาณมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .39
และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .28 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่ีระดับ .05
ทัง้ นี ้ ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรความหมายในชีวิตได้รอ้ ยละ 67
สรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย
จากอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรสาเหตุ ท่ี มี ต่ อ ตัว แปรผลทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ดัง
ภาพประกอบ 6 และตาราง 10 สามารถสรุ ปผลตามสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดว่า รู ปแบบ
ความสัม พันธ์เ ชิ ง สาเหตุของพฤติก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ยนของนัก ศึก ษาสาขาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลการวิจยั พบว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานย่อย
ดังนี ้
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1 “ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่อารมณ์ โดยมีค่าอิทธิ พลเท่ากับ .58 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญ
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ปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .44 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 1
สมมติฐานย่อยข้อที่ 2 “ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่ปัญหา โดยมีค่าอิทธิ พลเท่ากับ .70 และจิตวิญญาณมีอิทธิ พลทางตรงต่อการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .55 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 2
สมมติฐานย่อยข้อที่ 3 “ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความหมายในชีวิต”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิ พลทางตรงต่อ ความหมายใน
ชีวิต โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .55 จิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อความหมายในชีวิต โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ .49 และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความหมายในชีวิต
โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง
สนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 3
สมมติฐานย่อยข้อที่ 4 “ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหามีอิทธิพลทางตรงต่อความหวัง”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อความหวัง โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ .46 จิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อความหวัง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .32
และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีอิทธิพลทางตรงต่อความหวัง โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ.39
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 4
สมมติฐานย่ อยข้ อ ที่ 5 “ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่ปัญหา และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเอง”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .44 จิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง โดย
มีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .39 การเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .08 และการสนับสนุนทาง
สังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .28
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 5
บางส่วน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 6 “ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง
และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียน”
ผลการวิจยั พบว่า ความหมายในชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .16 ความหวังมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .39 การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .20 และการสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .19
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 6
สมมติฐานย่อยข้อที่ 7 “ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความหมายในชีวิตผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่อารมณ์”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหมายใน
ชีวิตผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .11 และจิตวิญญาณมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความหมายในชีวิตผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .08
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 7
สมมติฐานย่อยข้อที่ 8 “ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหวังผ่าน
การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .27 แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ
.06 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหวังผ่าน
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .21 แต่จิตวิญญาณไม่มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยมีค่าอิทธิ พลเท่ากับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึง สนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 8
บางส่วน
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 9 “ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ อารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบ
มุง่ ที่ปัญหา ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง”
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์ การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .49 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ความหมายในชีวิต
ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .38 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยข้อที่ 9
สมมติฐานย่อยข้อที่ 10 “การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต”
ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ไม่มีอิทธิพลทางบวก
โดยอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .03 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงปฏิเสธสมมติฐานย่อยข้อที่ 10
สมมติฐานย่อยข้อที่ 11 “การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง”
ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีค่าอิทธิ พล
เท่ากับ .17 อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 ดัง นัน้ ผลการวิจัยดัง กล่าวจึง สนับสนุน
สมมติฐานย่อยข้อที่ 11
สมมติฐานย่ อยข้ อ ที่ 12 “การสนับสนุนทางสัง คมในมหาวิทยาลัยมี อิทธิ พ ล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านการเห็นคุณค่าในตนเอง”
ผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ .05 ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงปฏิเสธสมมติฐานย่อย
ข้อที่ 12
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลงที่มี ต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิตพิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนการทดลอง
สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์แทน
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการ
แปลผล ดังตาราง 11
ตาราง 11 สัญลักษณ์แทนค่าสถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สัญลักษณ์
N
𝑋̅
𝑆𝐷

F
𝑑𝑓

p
SS
MS
𝑆𝐸

Wilks’s Lambda

ความหมาย
จานวนนักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิติทดสอบ F ที่ได้จากการคานวณความแปรปรวน
ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ (p-Value)
ผลรวมของกาลังสอง (Sum of Square)
ค่าเฉลี่ยของกาลังสอง (Mean of Square)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่
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การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีจานวนทัง้ หมด 52 คน แบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลองจานวน 27 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน 25 คน โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.40 และ
เพศหญิงจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.60 มีอายุโดยเฉลี่ย 19.33 ปี กาลังศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 1
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.40 และชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.60 และเมื่อ
พิจารณาภูมิลาเนาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามี ภูมิลาเนาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อย
ละ 50.00 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับจานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะ
ที่ 2 แสดงดังตาราง 12
ตาราง 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่
ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2

ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
อายุเฉลี่ย (18-21 ปี )

กลุม่ ทดลอง
(N = 27)
จานวน ร้อยละ

กลุม่ ควบคุม
รวม
(N = 25)
(N = 52)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

19.22 (𝑆𝐷 = .89)

19.44 (𝑆𝐷 = .77) 19.33 (𝑆𝐷 = .83)

เพศ
- ชาย
- หญิง
ชัน้ ปี
- ปี 1
- ปี 2
ภูมิลาเนา
- กรุ งเทพมหานคร
- ต่างจังหวัด

15
12

55.60
44.40

19
6

76.00
24.00

34
18

65.40
34.60

13
14

48.10
51.90

8
17

32.00
68.00

21
31

40.40
59.60

13
14

48.10
51.90

13
12

52.00
48.00

50
50

50.00
50.00
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ผลการวิเคราะห์สถิตพ
ิ นื้ ฐานของตัวแปร
สาหรับคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิง
บวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน จาแนกตามกลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม และจาแนกตามระยะการทดลอง ได้แก่ ระยะวัดผลก่อนการทดลอง ระยะวัดผลหลัง
การทดลองทันที และระยะวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดงั
ตาราง 13
1896483104

ตาราง 13 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน จาแนกตามกลุม่ การทดลองและระยะการทดลอง
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ตัวแปร

กลุม่ ทดลอง (N = 27) กลุม่ ควบคุม (N = 25) กลุม่ รวม (N = 52)
𝑋̅

𝑆𝐷

𝑋̅

𝑆𝐷

𝑋̅

𝑆𝐷

4.10
4.61
4.83

.465
.503
.536

4.03
4.16
3.94

.722
.617
.556

4.07
4.40
4.40

.597
.600
.701

3.99
4.66
4.87

.498
.425
.524

3.94
4.12
3.98

.588
.443
.420

3.97
4.41
4.45

.538
.509
.652

3.90
4.44
4.56

.543
.578
.509

3.88
3.91
3.79

.498
.495
.396

3.89
4.19
4.19

.517
.596
.598

4. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ก่อนทดลอง
3.90
หลังทดลองทันที
4.34
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
4.55

.333
.264
.265

3.94
3.97
3.76

.265
.258
.266

3.92
4.16
4.17

.300
.321
.476

1. ความหมายในชีวิต
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

2. ความหวัง
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
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จากตาราง 13 ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม
ได้แก่ ตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ประกอบด้วย ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็น
คุณค่าในตนเอง และตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ที่จาแนกตามกลุ่มการทดลองและ
ระยะการทดลอง ชีใ้ ห้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมีความแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ทัง้ ในระยะก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของกลุม่ ทดลอง พบว่า มีคา่ เพิ่มขึน้ ในระยะหลังการทดลองทันทีและระยะหลัง
การทดลอง 4 สัปดาห์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็น
คุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อน
ทดลอง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่ากลุม่ ควบคุมเล็กน้อย ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรใน
กลุ่มควบคุมพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังทดลองทันทีเพิ่มขึน้ จากระยะก่อนทดลองเล็กน้อย
และมีคะแนนลดลงในระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันความแตกต่างและ
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนจึงต้องทาการทดสอบทางสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ดังนัน้
ก่อนการทดสอบสมมติฐ าน จึง ได้ทาการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเ คราะห์ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. การตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality
Distribution) โดยใช้สถิติทดสอบ Shapiro – Wilk ควบคูก่ บั การตรวจสอบความเบ้ (Skewness)
และความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรแต่ละตัว โดยพิจ ารณาจากเกณฑ์ค่า นัยส าคัญทางสถิ ติ
(p-value) ของ Shapiro – Wilk หากไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value > .05) แสดงว่าข้อมูลมีการ
แจกแจงเป็ นโค้งปกติ โดยผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรตามในแต่ละกลุ่ม มี
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 14

203
ตาราง 14 ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และค่า Shapiro – Wilk ของตัวแปร
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง (N=27)
ตัวแปร

กลุม่ ควบคุม (N=25)

Skewness Kurtosis Shapiro p-value Skewness Kurtosis Shapiro p-value
–Wilk
–Wilk

1896483104
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ความหมายในชีวติ
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
พฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน

.350
.191
-.016

-.535 .973
.613 .956
-1.274 .925

.687
.304
.051

-.568
-.278
.465

.364
.542
.396

.974
.940
.943

.741
.144
.177

-.847

.382

.915*

.030

-.624

-.621

.910* .031

.558
.590
-.656

-.546
.322
-.191

.935
.930
.929

.092
.069
.065

-.191
.105
-.400

-.755
-.385
-.734

.969
.967
.948

.630
.563
.223

.630

.382

.952

.244

-.717

-.119

.928

.080

.056
.034
-.436

-1.038 .958
-.918 .960
.211 .959

.341
.376
.343

.101
-.032
-.515

-1.208
-.003
.299

.937 .126
.954 .308
.916* .041

.311

-.460

.472

.211

-.924

.951

หลังทดลองทันที
ความหมายในชีวติ
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
พฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน

หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ความหมายในชีวติ
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
พฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

.965

.264
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จากตาราง 14 ผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร พบว่า ตัวแปร
เกือบทุกตัวไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value ของ Shapiro - Wilk มากกว่า .05) ยกเว้นตัวแปรการ
เห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ในกลุ่มควบคุม พบว่า มี
ค่าสถิติทดสอบ Shapiro – Wilk เท่ากับ .916 (p-value = .041) และตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียนในระยะก่อนทดลองในกลุ่มทดลอง พบว่า มีคา่ สถิติทดสอบ Shapiro – Wilk เท่ากับ
.915 (p-value = .030) และในกลุ่มควบคุม พบว่า มีคา่ สถิติทดสอบ Shapiro – Wilk เท่ากับ .910
(p-value = .031) ซึ่งไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของการแจกแจงแบบโค้งปกติหลายตัวแปร
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการแจกแจงร่วมกับความเบ้และความโด่ง ของตัวแปรดังกล่าวแล้ว
พบว่ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง ±2.00 ซึ่งไม่กระทบต่อความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานประเภท
ที่ 1 (Type I error) มากนัก (Stevens, 2009) จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถที่จะใช้ตวั แปรทัง้ หมด
ทาการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ต่อไปได้
2. การตรวจสอบการเท่า กัน ของเมทริก ซ์ค วามแปรปรวน-แปรปรวนร่ว ม
(Homogeneity of Variance-Covariance Matrices) โดยใช้สถิติบ๊อกซ์ (Box’s M Test) หากไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value > .05) แสดงว่าความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตัวแปรตามมี
ความเท่ากันทุกกลุ่ม โดยผลการตรวจสอบการเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม
ของตัวแปรในแต่ละกลุ่ม พบว่า ค่าสถิติทดสอบ Box’s M Test ของตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิง
บวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลองมีคา่ เท่ากับ 12.252 (F = 1.119;
p = .343) ในระยะหลังทดลองทันทีมีคา่ เท่ากับ 7.012 (F = .640; p = .780) และในระยะหลัง
ทดลอง 4 สัปดาห์มีคา่ เท่ากับ 19.430 (F = 1.774; p = .060) ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด
นอกจากนี ้ เมื่อทาการตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัวแปรตามระหว่างกลุ่ม โดย
ใช้สถิติเลวีน (Levene’s Test) ดังแสดงในตาราง 15 ก็พบว่า ตัวแปรตามทุกตัวแปรไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมของตัวแปรตามระหว่างกลุ่มไม่
แตกต่างกัน
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ตาราง 15 ผลการตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัวแปรตามระหว่างกลุม่
ตัวแปร

F

p-value

2.848
0.226
1.552
1.254

.098
.637
.219
.268

1.194
0.051
0.218
0.097

.280
.822
.643
.757

0.134
2.234
1.086
0.161

.716
.141
.302
.690

ก่อนทดลอง
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ความหมายในชีวติ
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
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ความหมายในชีวติ
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน

หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ความหมายในชีวติ
ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง เส้น ตรงระหว่างตัวแปรตามเพื่อทดสอบ
ข้อตกลงเบือ้ งต้น ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยผลการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม แสดงดังตาราง 16
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ปรับตัวในการเรียน
ตัวแปร
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
4
5
6
7
8
9

1 .342* .167 .308* .185 .269
1 .402** .165 .227 .427**
1 -.057 .340* .460**
1 .533** .260
1 .622**
1

.303*
.320*
.148
.322*
.269
.030
1

.313*
.369**
.416**
.256
.362**
.306*
.638**
1

.209
.543**
.449**
.083
.403**
.535**
.304*
.609**
1

10

11

12

.262
.091
.094
.112
-.007
-.232
.322*
.251
.116
1

.164
.163
.481**
.095
.380**
.297*
.147
.477**
.405**
.306*
1

.084
.241
.556**
.062
.473**
.549**
.037
.419**
.490**
.027
.717**
1

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
หมายเหตุ:
3. ความหมายในชีวิต (หลัง 4 สัปดาห์)
6. ความหวัง (หลัง 4 สัปดาห์)
7. การเห็นคุณค่าในตนเอง (ก่อน)
8. การเห็นคุณค่าในตนเอง (หลังทันที)
9. การเห็นคุณค่าในตนเอง (หลัง 4 สัปดาห์)
10. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (ก่อน) 11. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (หลังทันที) 12. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (หลัง 4 สัปดาห์)
1. ความหมายในชีวิต (ก่อน)

2. ความหมายในชีวิต (หลังทันที)

4. ความหวัง (ก่อน)

5. ความหวัง (หลังทันที)
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จากตาราง 16 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น ตรงระหว่างตัวแปรตาม
พบว่า ตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนมีความสัมพันธ์กัน โดยในระยะก่อนทดลองพบว่า ตัวแปรความหวัง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความหมายในชีวิต (r = .308, p < .05) ส่วนตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความหมายในชีวิต (r = .303, p < .05) ความหวัง (r = .322, p < .05)
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (r = .322, p < .05) ในระยะหลังทดลองทันที พบว่า ตัวแปร
การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหมายในชีวิต (r = .369, p < .01)
ความหวัง (r = .362, p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (r = .477, p < .01) ส่วนตัว
แปรความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (r = .380, p < .01)
สาหรับในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า ตัวแปรความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความหวัง (r = .460, p< .01) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (r = .449, p < .01) และตัวแปร
ความหวังยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง (r = .535, p < .01) ส่วนตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงกับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนคือ ตัวแปรความหมายในชีวิต (r
= .556, p < .01) รองลงมาคือ ตัวแปรความหวัง (r = .549, p < .01) และตัวแปรการเห็นคุณค่า
ในตนเอง (r = .490, p < .01) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์โดยรวมพบว่า
ความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรตามทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิ น .80
(Stevens, 2009) จึงสรุปได้วา่ ตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปรจะมี ความเหมาะสมเมื่ อตัวแปรตามที่ นามาพิจ ารณามี ความสัม พัน ธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัว
แปรตาม
นอกจากนีไ้ ด้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรร่วมกับตัว
แปรตาม โดยผลการทดสอบพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ความหมายในชี วิ ต ในระยะก่ อ นทดลองมี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิตในระยะหลังทดลองทันที (r = .342; p < .05)
คะแนนเฉลี่ยความหวังในระยะก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กับคะแนนความหวังในระยะหลัง
ทดลองทันที (r = .533; p < .01) และคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะก่อนทดลองมี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะหลังทดลองทันที (r = .638; p <
.01) อี กทั้ง ยัง พบว่า คะแนนเฉลี่ ย พฤติกรรมการปรับตัวในการเรีย นในระยะก่อ นทดลองมี
ความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลองทันที
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(r = .306; p < .05) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งในการพิจารณาตัวแปรร่วมนัน้ ควร
เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั สูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปรตาม และตัวแปรร่วมต้องมี
ความสัม พัน ธ์ต่อ กัน อยู่ใ นระดับ ต่ า (Stevens, 2009) อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ท าการทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยตัวแปรตามในระยะก่อนทดลองระหว่างกลุ่มการ
ทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลองไม่แตกต่างกันในกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม (Wilks’s
Lambda = .987; p = .958) แสดงให้เห็นว่า ในตอนเริ่มต้นก่อนทาการทดลองกลุ่มตัวอย่างทัง้ สอง
กลุ่ม มีพื น้ ฐานของคะแนนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ู้วิจัยจึง มิไ ด้นาคะแนนตัว แปร
ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนใน
ระยะก่อนทดลองมาควบคุมเพื่อลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เป็ นผลมาจาก
การได้รบั โปรแกรม
จากผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัว
แปรได้ชี ใ้ ห้เ ห็น ว่า ข้อมูล ที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ส้ ่วนใหญ่ เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของสถิ ติ
ทดสอบ จึงดาเนินการทดสอบสมมติฐานต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
ผลการวิ เ คราะห์ค ะแนนเฉลี่ ยคุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต เชิ งบวกและพฤติก รรมการ
ปรับตัวในการเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ พศและชั้นปี แตกต่างกัน
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2 ครัง้ นีเ้ ป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ได้มาจาก
การสุม่ เลือกนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนอยู่ในระดับต่า
ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25-50 ซึ่งเมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างในเบือ้ งต้นได้
ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 65.40 และเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 34.60 นอกจากนีย้ งั พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 คิดเป็ นร้อยละ 59.60 และ
ชัน้ ปี ท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 40.40 ซึ่งความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอาจส่งผลต่อคะแนน
เฉลี่ยคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก (ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง)
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนแตกต่างกันในกลุ่มการทดลอง ดังนัน้ ก่อนทาการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าเพศและชัน้ ปี ของกลุ่มตัวอย่างมีผล
ต่อคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนหรือไม่ โดยผล
การวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี ้
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แหล่งความแปรปรวน

Wilks’s Lambda

Hypothesis df

Error df

F

p-value

เพศ

.935

4.000

47.000

.811

.525

ชัน้ ปี

.834

4.000

47.000

2.339

.069

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรเพศและชัน้ ปี ท่ีมีต่อ คะแนน
เฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลอง
ทันที ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร พบว่า เพศและชัน้ ปี ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผล
ต่อคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรเพศมีคา่ สถิติ
Wilks’s Lambda = .935 และค่า p-value = .525 ส่วนตัวแปรชัน้ ปี มีคา่ สถิติ Wilks’s Lambda =
.834 และค่า p-value = .069 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็น
คุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลองทันที ไม่แตกต่างกันไป
ตามเพศและชัน้ ปี ของนักศึกษา ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมิได้นาตัวแปรดังกล่าวมาควบคุมเพื่อลดความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นของตัว แปรตามที่ ไ ม่ไ ด้เ ป็ น ผลมาจากการได้รับ โปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาทีไ่ ด้รับโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่านั กศึกษาที่ไม่ได้รับโปรแกรมใน
ระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนระหว่างกลุม่ การทดลองในระยะก่อนทดลอง
1896483104
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แหล่งความแปรปรวน

Wilks’s Lambda

Hypothesis df

Error df

F

p-value

กลุม่ การทดลอง

.987

4.000

47.000

.160

.958

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก
(ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง) และพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนระหว่างกลุ่มการทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ในระยะ
ก่อนการทดลอง ชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มการทดลองไม่มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยจากการทดสอบ พบว่า ค่าสถิติ Wilks’s Lambda = .987 และค่า p-value = .958 แสดง
ให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลองไม่แตกต่างกันในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

211
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนระหว่างกลุม่ การทดลองในระยะหลังทดลองทันที
แหล่งความแปรปรวน

Wilks’s
Hypothesis df Error df
Lambda

F

p-value
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SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

กลุม่ การทดลอง

.478

4.000

45.000

12.286*

< .01

การสนับสนุนทางสังคม
ในมหาวิทยาลัย

.920

4.000

45.000

.976

.430

กลุม่ การทดลอง x การสนับสนุน
ทางสังคมในมหาวิทยาลัย

.931

4.000

45.000

.830

.513

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

การวิจยั ครัง้ นีม้ ีแบบแผนการทดลองเป็ นแบบสุ่มภายในบล็อก (Randomized Block
Design) ที่มีตวั แปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยเป็ นตัวแปรจัดประเภทหรือตัวแปรจัด
กลุ่ม (Block) โดยแบ่งกลุ่มคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยเป็ นกลุ่มสูงและ
กลุม่ ต่าและสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนใน
การทดลอง ซึ่งจากผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ที่มีตอ่
ตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนในระยะหลังทดลองทันที ดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ดัง
แสดงในตาราง 19 ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ผลปฎิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างกลุ่มการทดลองและการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Wilks’s Lambda = .931;
p = .513) กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาทัง้ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกันไป
ตามระดับการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ที่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ระหว่างกลุ่มการทดลองในระยะหลังทดลองทันที ดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
พบว่า กลุ่มการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยจากการ
ทดสอบพบว่า ค่าสถิติ Wilks’s Lambda = .478 และค่า p-value < .01 แสดงให้เห็นว่า คะแนน

212
เฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ของนัก ศึก ษาในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ความแตกต่า งกัน ดัง นั้น จึง ท าการวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของคะแนนเฉลี่ ย ระหว่ า งกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ด้ว ยการ
เปรียบเทียบรายคูโ่ ดยใช้การทดสอบ Bonferroni ซึ่งรายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดังตาราง
20
1896483104

ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูข่ องตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนระหว่างกลุม่ การทดลองในระยะหลังทดลองทันที
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ตัวแปร
ความหมายในชีวิต
ความหวัง
การเห็นคุณค่า
ในตนเอง

กลุม่ การ
ทดลอง

𝑋̅

กลุม่ ทดลอง 4.61
กลุม่ ควบคุม 4.16
กลุม่ ทดลอง 4.66
กลุม่ ควบคุม 4.12
กลุม่ ทดลอง 4.44
กลุม่ ควบคุม 3.91

พฤติกรรมการปรับตัว กลุม่ ทดลอง 4.34
ในการเรียน
กลุม่ ควบคุม 3.97

95% Confidence

Mean
Difference

𝑆𝐸

.453*

.156

.539*

p-value Interval for Difference
Lower

Upper

< .01

.141

.766

.121

< .01

.297

.781

.525*

.150

< .01

.224

.826

.375*

.072

< .01

.230

.521

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05; Mean Difference = กลุม่ ทดลอง - กลุม่ ควบคุม

จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ของตัวแปรคุณลักษณะทางจิต
เชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ระหว่างกลุ่มการทดลองในระยะหลังทดลองทันที
ชีใ้ ห้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (Mean Difference = .453; p < .01) ความหวัง
(Mean Difference = .539; p < .01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean Difference = .525; p <
.01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean Difference = .375; p < .01) ในกลุ่มทดลอง
สูง กว่า กลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 แสดงว่า นักศึก ษาที่ ไ ด้รับ โปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การ

213
เห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรม
ดังนัน้ ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1

1896483104
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาทีไ่ ด้รับโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะวัดผลหลั งการทดลองทันทีและ
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์สูงกว่าก่อนการทดลอง
ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิง
บวก (ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง) และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตัวแปรสองทางแบบวัดซา้ (Two-Way Repeated Measures MANOVA) ซึ่ง
ผลการทดสอบความแปรปรวนของผลต่างคะแนน (Sphericity) ของการวัด คะแนนเฉลี่ ย
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ในการวัด แต่ล ะครัง้ ด้วยสถิติทดสอบ Mauchly’s Test of Sphericity ชี ใ้ ห้เห็นว่า ตัวแปร
ความหมายในชีวิตมี คา่ Mauchly’s W = .983 และค่า p-value = .663 ตัวแปรการเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีคา่ Mauchly’s W = .896 และค่า p-value = .069 ซึ่งไม่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จึงเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นที่สามารถใช้การทดสอบด้วยวิธีของ Sphericity ได้ ส่วนตัวแปร
ความหวัง พบว่า มีคา่ Mauchly’s W = .872 และค่า p-value = .035 และตัวแปรพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน มีคา่ Mauchly’s W = .839 และค่า p-value = .014 ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จึงใช้การปรับแก้ดว้ ยวิธีของ Greenhouse-Geisser โดยผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ในระยะ
ก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์ แสดงดังตาราง 21

214
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์
แหล่งความแปรปรวน
ความหมายในชีวิต
ครัง้ ของการวัด
1896483104

ครัง้ ของการวัด x กลุม่ การทดลอง

SS

df

MS

F

p-value

3.560
4.340

2.000
2.000

1.780
2.170

7.285*
8.881*

< .01
< .01

6.896
5.546

1.773
1.773

3.889
2.564

25.599*
16.877*

< .01
< .01

2.831
3.822

2.000
2.000

1.416
1.911

11.565*
15.613*

< .01
< .01

1.961
4.478

1.723
1.723

1.138
2.599

19.847*
45.329*

< .01
< .01

ความหวัง
ครัง้ ของการวัด
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ครัง้ ของการวัด x กลุม่ การทดลอง

การเห็นคุณค่าในตนเอง
ครัง้ ของการวัด
ครัง้ ของการวัด x กลุม่ การทดลอง

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ครัง้ ของการวัด
ครัง้ ของการวัด x กลุม่ การทดลอง

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยตัวแปร
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวก (ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง) และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์
ชีใ้ ห้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (F = 7.285; p < .01) ความหวัง (F = 25.599; p <
.01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (F = 11.565; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (F =
19.847; p < .01) แตกต่างกันไปตามครัง้ ของการวัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (F = 8.881; p < .01) ความหวัง (F = 16.877;
p < .01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (F = 15.613; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
(F = 45.329; p < .01) มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครัง้ ของการวัดและกลุ่มการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 กล่าวคือ ผลของกลุม่ การทดลองที่มีตอ่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็น
คุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนแตกต่างกันไปตามครัง้ ของการวัด ซึ่ง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งกลุ่ม การทดลองและครั้ง ของการวัด เมื่ อ วัด ตัว แปรความหมายในชี วิ ต

215
ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนซา้ สามครัง้ สามารถ
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5.00
4.00

6.00

4.61

4.83

4.10
4.03

3.00

5.00

4.16

3.94

3.00
2.00

1.00

1.00

0.00

4.12

3.98

3.99
3.94

0.00

ก่อน

หลังทันที

กลุ่มทดลอง

หลัง 4 สัปดาห์

ก่อน

กลุ่มควบคุม

คะแนนเฉลีย่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
6.00

หลังทันที

กลุ่มทดลอง

หลัง 4 สัปดาห์

กลุ่มควบคุม

คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
6.00

4.44

4.56

3.90

4.00
3.00

4.87

4.00

2.00

5.00

4.66

5.00

4.55
3.90

4.34

4.00

3.88

3.91

3.79

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

0.00

3.94

3.97

3.76

0.00

ก่อน

หลังทันที

กลุ่มทดลอง

หลัง 4 สัปดาห์

กลุ่มควบคุม

ก่อน

หลังทันที

กลุ่มทดลอง

หลัง 4 สัปดาห์

กลุ่มควบคุม

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนระหว่างกลุม่ การทดลองและครัง้ ของการวัด
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กลุม่ ทดลอง
ความหมาย
ในชีวติ
กลุม่ ควบคุม

กลุม่ ทดลอง

ความหวัง

กลุม่ ควบคุม

ครัง้ ของการวัด
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

95% Confidence

Mean
Difference

𝑆𝐸

.514*

.128

.728*

p-value Interval for Difference
Lower

Upper

< .01

.257

.771

.143

< .01

.442

1.015

.214

.133

.113

-.052

.480

.129

.133

.337

-.138

.396

-.089

.148

.551

-.386

.209

-.218

.138

.120

-.495

.059

.667*

.086

< .01

.493

.840

.881*

.116

< .01

.649

1.114

.215*

.095

.028

.024

.406

.184*

.090

.046

.004

.364

.048

.120

.692

-.194

.290

-.136

.099

.175

-.335

.063
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ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
ก่อนทดลอง
กลุม่ ทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
การเห็น
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
คุณค่า
ก่อนทดลอง
ในตนเอง
หลังทดลองทันที
ก่อนทดลอง
กลุม่ ควบคุม
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
กลุม่ ทดลอง

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที

พฤติกรรม
การปรับตัว
ในการเรียน

หลังทดลอง 4 สัปดาห์
ก่อนทดลอง
หลังทดลองทันที
กลุม่ ควบคุม

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 4 สัปดาห์
หลังทดลองทันที
หลังทดลอง 4 สัปดาห์

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

95% Confidence

Mean
Difference

𝑆𝐸

.540*

.079

.661*

p-value Interval for Difference
Lower

Upper

< .01

.381

.698

.105

< .01

.450

.872

.122

.100

.228

-.079

.322

.034

.082

.677

-.130

.199

-.091

.109

.406

-.311

.128

-.126

.104

.231

-.334

.082

.447*

.058

< .01

.330

.564

.653*

.071

< .01

.511

.796

.206*

.051

< .01

.105

.308

.029

.060

.638

-.093

.150

-.177*

.074

.020

-.325

-.029

-.205*

.053

< .01

-.311

-.100
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จากตาราง 22 และภาพประกอบ 7 ที่แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของคะแนนเฉลี่ย
ตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก (ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง)
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนระหว่างกลุ่มการทดลองในแต่ละครัง้ ของการวัด ชีใ้ ห้เห็นว่า
นักศึกษาในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลองทันที พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ย
ความหมายในชีวิต (Mean Difference = .514; p < .01) ความหวัง (Mean Difference = .667; p
< .01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean Difference = .540; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียน (Mean Difference = .447; p < .01) ในระยะหลังทดลองทันที สงู กว่าก่อนทดลอง
และผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะก่อนทดลองกับ หลังทดลอง 4
สัปดาห์ พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (Mean Difference =
.728; p < .01) ความหวัง (Mean Difference = .881; p < .01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean
Difference = .661; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean Difference = .653;
p < .01) ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนทดลอง ขณะที่ผลการเปรียบเทียบคะแนนของ
นักศึกษากลุ่มควบคุม พบว่า นักศึกษาในกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต การเห็น
คุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลองทันทีไม่
แตกต่างกัน แต่มีคะแนนเฉลี่ยความหวังแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความหวัง (Mean Difference = .184; p = .046) ในระยะหลังทดลองทันทีเพิ่มขึน้
กว่าก่อนทดลอง ส่วนในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษาในกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกัน
แต่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean Difference = -.177; p = .020)
ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ต่ากว่าก่อนทดลอง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลอง
ทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต
(Mean Difference = .214; p = .113) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean Difference = .122; p
= .228) ในระยะหลัง ทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์ไ ม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน พบว่า นักศึกษา
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ในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลอง
ทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนน
ความหวัง (Mean Difference = .215; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean
Difference = .206; p < .01) ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าหลังทดลองทันที ขณะที่ผล
การวิเคราะห์คะแนนของนักศึกษาในกลุม่ ควบคุม พบว่า ในระยะหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง
4 สัปดาห์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเองไม่
แตกต่างกัน แต่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลองทันทีและหลัง
ทดลอง 4 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียน (Mean Difference = -.205; p < .01) ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ต่า
กว่าหลังทดลองทันที
นอกจากนี ้ เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงของคะแนนเฉลี่ ย ตัว แปร
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มทดลองจะ
เห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวแปรของนักศึกษาในกลุ่มทดลองมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามครัง้ ของ
การวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแปรความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่พบว่า เมื่อ
เวลาผ่านไป 4 สัปดาห์นักศึกษาในกลุ่ม ทดลองมี พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยความหวังและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ จากระยะก่อนทดลองและหลัง
ทดลองทันที ถึงแม้วา่ คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาจะ
ไม่ไ ด้เ ปลี่ ยนแปลงจากระยะหลัง ทดลองทันที อย่า งมี นัย ส าคัญ แต่ก็มี แนวโน้ม ที่ เ พิ่ม สูง ขึน้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความคงทนของคะแนนที่ เกิดขึน้ กับนักศึกษา ขณะที่นกั ศึกษาในกลุ่มควบคุม ที่
ไม่ไ ด้รับโปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญปั ญหาเพื่อการเปลี่ ยนแปลง พบว่า เมื่ อเวลาผ่านไป 4
สัปดาห์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับ ตัว ในการเรีย นที่ ล ดลง จึง แสดงให้เ ห็น ว่า นักศึกษาที่ ไ ด้รับ
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีพฒ
ั นาการและความคงทนของคะแนน
เฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
และเมื่อทาการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) ตามวิธีของ Glass, McGaw, และ Smith
(1981) พบว่า ตัวแปรความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลองทันทีมีคา่ ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .90, 1.27, .92 และ 1.42
ตามลาดับ ขณะที่ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.65, 1.70, 1.51 และ
2.97 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นค่าขนาดอิทธิพลในระดับสูง (J. Cohen, 1988)
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จากผลการทดสอบข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ย
ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ใน
ระยะหลังทดลองทันที และในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนี ค้ วาม
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนยังเป็ นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง จึงสามารถสรุ ปได้ว่า นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนในระยะวัดผลหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนการ
ทดลอง ดังนัน้ ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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การวิจยั ในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์การวิจยั ในระยะแรกเพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุท่ีมีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการ
วิจยั ระยะที่สองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่
การเปลี่ยนคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยในบทนีจ้ ะเป็ นการนาเสนอ
ภาพรวมของการวิ จัย ที่ แ บ่ง ออกเป็ น 4 ประเด็น หลัก ๆ ได้แ ก่ 1) กระบวนการวิ จัย โดยสรุ ป
ประกอบด้วย ความมุง่ หมายของการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ตัวแปรที่ศกึ ษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย และการวิ เ คราะห์ข้อ มูล 2) การสรุ ป ผลการวิ จัย 3) การอภิ ป ราย
ผลการวิจยั และ 4) ข้อเสนอแนะ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กระบวนการวิจัยโดยสรุป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั เป็ นสองระยะ ประกอบด้วย การวิจยั ระยะที่
1 เป็ นการวิจยั เชิงสาเหตุ และการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีความมุ่งหมายใน
การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่
มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1 รู ป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุข องพฤติ ก รรมการ
ปรับ ตัว ในการเรีย นของนัก ศึก ษาสาขาวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์มี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธ์ ดังนี ้
1. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิ พลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์
2. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิ พลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหา
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3. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ อารมณ์มี
อิทธิพลทางตรงต่อความหมายในชีวิต
4. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหามี
อิทธิพลทางตรงต่อความหวัง
5. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา และการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
6. ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน
ทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
7. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหมายในชีวิต
ผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
8. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมี อิทธิพลทางอ้อมต่อความหวังและการ
เห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
9. ความคิดสร้างสรรค์และจิ ตวิญญาณมี อิทธิ พ ลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์ การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง
10. การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่อ พฤติก รรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต
11. การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่อ พฤติ ก รรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง
12. การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเห็นคุณค่าในตนเอง
สมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยมีสมมติฐานดังนี ้
1. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
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2. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนการทดลอง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเชิ ง สาเหตุ เป็ น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ในกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมจานวน 371 คน
การวิจัยระยะที่ 2 กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเชิ งทดลอง เป็ น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาอยู่ชนั้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนอยู่ในระดับต่าในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25-50 ซึ่งเป็ น
ผลที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 รวมจานวน 52 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การวิจยั ระยะที่ 1 ตัวแปรที่ศกึ ษาในการวิจยั นีแ้ บ่งออกได้เป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
1. ตัวแปรคุณลักษณะทางจิต ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ
2. ตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
3. ตัวแปรวิธีการเผชิญปั ญหา ได้แก่ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และการ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
4. ตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง
5. ตัวแปรผลด้านพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
การวิจยั ระยะที่ 2 ตัวแปรที่ศกึ ษาในการวิจยั เชิงทดลอง ประกอบด้วยตัวแปร 3 กลุ่ม
ดังนี ้
1. ตัว แปรจัด กระท า ได้แ ก่ โปรแกรมเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
3. ตัวแปรจัดประเภท ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจยั ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง และตอนที่ 2 แบบวัดตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย ข้อคาถามสาหรับวัดตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน การเผชิญ
ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์ การเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ จิ ตวิ ญญาณ
ความหมายในชี วิ ต ความหวั ง การเห็ น คุณ ค่ า ในตนเอง และการสนั บ สนุ น ทางสัง คมใน
มหาวิทยาลัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดทุกตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้วยการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การ
วิเ คราะห์รายข้อเพื่อ หาค่าความเที่ ยงตรงของเครื่องมื อวัดด้วยวิธี การพิจารณาค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ร่วมกับ
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s 𝛼-Coefficient) โดยแบบวัดทุกตัวแปรที่นามาใช้เก็บข้อมูลจริงมีคา่ ความเชื่อมั่นทัง้
ฉบับอยู่ระหว่าง .849 ถึง .936 และการวิจัยครัง้ นี ย้ ัง ได้ทาการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
โครงสร้าง (Construct Validity) ของเครื่องมือวัดทุกตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ทัง้ นี ้ ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝงในการวิจัยของแบบสอบถามมีค่าอยู่ระหว่าง
.803 ถึง .932
การวิจยั ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ซึ่งเป็ นแบบวัดชุดเดียวกันกับแบบวัดตัวแปรในการวิจยั ระยะที่ 1 ที่มีการสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือตามขัน้ ตอนการวิจัยระยะที่ 1 โดยจะใช้วดั ผลของโปรแกรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ซึ่งกาหนดให้มีการวัด 3 ระยะ
คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง ได้ทาการตรวจสอบ
คุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หา (Content Validity) และความเหมาะสมของโปรแกรม ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม เทคนิค สื่อ/อุปกรณ์ ระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจ กรรม และการประเมิ นผล รวมถึง ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ซึ่ง มี ค่าดัช นี ความ
สอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง .50 - 1.00
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงปริมาณพหุวิธีครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ 3 ส่วน
สาคัญ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์สถิ ติ พืน้ ฐานของตัวแปร เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง
(Kurtosis) เพื่ อ ให้ท ราบลั ก ษณะการแจกแจงข้อ มู ล ของตัว แปรสัง เกต และการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั เป็ น
การวิเคราะห์แบบจาลองเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมมติฐ านเชิ ง ทฤษฎี กั บข้อ มูล เชิ ง ประจักษ์ โดยพิ จ ารณาจากค่า ดัช นี ท่ี ใช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองหลายกรณีร่วมกัน ได้แก่ 1) ดัชนีวดั ความ
กลมกลื น แบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square
Statistics: 𝜒2) ค่าไค–สแควร์สมั พัทธ์ (𝜒2/𝑑𝑓) ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสอง
เฉลี่ย (Root Mean Square Residual Error of Approximation: RMSEA) ค่าดัชนีวดั ความ
กลมกลื น (Goodness of Fit Index: GFI) 2) ดัชนี วัดความกลมกลืนเชิ งเปรียบเทียบ
(Comparative Fit Index) ประกอบด้วย ค่าดัช นีวัดความกลมกลื น เชิ ง เปรียบเที ยบ CFI
(Comparative Fit Index) และค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนไม่อิงเกณฑ์ (Non-Normed Fit Index:
NNFI) และ 3) ดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimony Fit Index) ประกอบด้วย ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืนเชิงประหยัดอิงเกณฑ์ (Parsimony Normed Fit Index: PNFI) และค่าเกณฑ์
สารสนเทศของอาไคเคะที่สอดคล้องกัน (Consistent Akaike Information Criterion: CAIC) ซึ่งใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้นนีก้ าหนดระดับนัยสาคัญที่ .05
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การวิจยั ระยะที่ 2 มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การวิเคราะห์คา่ สถิติพืน้ ฐานของแต่ละตัวแปรด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์สถิติพืน้ ฐานของตัวแปร ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง
(Kurtosis) เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน–แปรปรวน
ร่วมของตัวแปรตามระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Box’s M Test และการตรวจสอบความเท่ากันของ
ความแปรปรวนของตัวแปรตามระหว่างกลุม่ โดยใช้สถิติ Levene’s Test
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการ
วิจยั โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย ข้อที่ 1 และการวิเ คราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรสองทางแบบวัดซ า้ (Two-Way
Repeated Measures MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
สรุปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีตอ่ พฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่ กาลัง ศึกษาอยู่ในชั้นปี ท่ี 1 และชั้นปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 371 คน ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง คิดเป็ นร้อยละ 25.60 รองลงมาเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 22.10 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 21.30
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 15.60 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็ นร้อยละ
15.40 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 59.00 รองลงมาเป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 41.00 มีอายุโดยเฉลี่ย 19.15 ปี กาลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 50.10 และชัน้ ปี ท่ี
2 คิดเป็ นร้อยละ 49.90 และส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาที่ถกู รับเข้าศึกษาด้วยระบบ Admissions คิด
เป็ นร้อยละ 45.80 รองลงมาเป็ นระบบรับตรง คิดเป็ นร้อยละ 36.70 นักศึกษาส่วนใหญ่พกั อาศัย
อยู่ท่ีบา้ น คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และอาศัยอยู่ท่ีหอพัก คิดเป็ นร้อยละ 45.80 และนักศึกษาส่วน
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ใหญ่ มี ภูมิ ล าเนาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ
48.00
แบบจาลองปัจจัยเชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจยั ในครัง้ นี ้ มีแนวทางในการศึกษา
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนตามขัน้ กระบวนการเผชิญปัญหาของทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014) ร่วมกับการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
โดยสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีปัจจัย 4 กลุม่ หลัก ๆ ได้แก่ 1) คุณลักษณะทางจิต ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ 2)
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 3) วิธีการเผชิญปั ญหา ได้แก่
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหา และ 4) คุณลักษณะทาง
จิ ตเชิ ง บวก ได้แก่ ความหมายในชี วิ ต ความหวัง และการเห็น คุณค่าในตนเอง โดยผลการ
ตรวจสอบความกลมกลื น ของแบบจ าลองเมื่ อ พิ จ ารณาจากค่า ดัช นี ก ารปรับ (Modification
Indices) ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ร่วมกับความสมเหตุสมผลตามแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องร่วมด้วย ซึ่งผูว้ ิจยั ยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กนั ได้ พบว่า มีค่า
ไค-สแควร์ (𝜒2) เท่ากับ 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p-value = .00, 𝜒2 /𝑑𝑓 = 2.77, RMSEA = .069,
GFI = .91, CFI = .98 และ NNFI = .97 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ ปรับแล้วมีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ในระดับที่
ยอมรับได้ ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์จงึ สนับสนุนตามสมมติฐานการวิจยั
เมื่ อพิจ ารณาผลการวิเคราะห์รู ปแบบความสัม พันธ์ของตัวแปรเชิ ง สาเหตุท่ี มี ต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ชีใ้ ห้เห็น ว่า พฤติกรรมการปรับตัว ในการเรียนได้รับอิทธิ พ ล
ทางบวกโดยตรงอย่างมีนยั สาคัญจากความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน ตัวแปรที่มี
อิทธิพลสูงสุดคือ ความหวัง รองลงมาคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัย และความหมายในชีวิต โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .39, .20, .19
และ .16 ตามลาดับ นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนยังได้รบั อิทธิพลทางบวกโดยอ้อม
อย่างมีนยั สาคัญจาก ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา โดย
ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ ความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่ปัญหา โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .49, .38 และ .17 ตามลาดับ ทัง้ นี ้
ตัวแปรสาเหตุทงั้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ได้ร ้อ ยละ 65 และเมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบตามสมมติ ฐ านการวิ จัย โดยท าการทดสอบ

228
สมมติฐานย่อยที่ผวู้ ิจยั ได้ตงั้ ไว้จานวนทัง้ หมด 12 ข้อ ผลการวิเคราะห์พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยจ านวน 8 ข้อ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย บางส่วนจานวน 2 ข้อ และไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั จานวน 2 ข้อ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั แสดงใน
ตาราง 23
ตาราง 23 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1
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สมมติฐานการวิจยั
1. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
2. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
3. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความหมายในชีวิต
4. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ ที่ปัญหามีอิทธิพลทางตรงต่อความหวัง
5. ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเอง
6. ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง
และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
7. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความหมายในชีวิตผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
8. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหวัง
และการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
9. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต
10. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ ที่ปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนผ่านความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
บางส่วน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานการวิจยั
11. ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต ความหวัง
และการเห็นคุณค่าในตนเอง
12. การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านการเห็นคุณค่าในตนเอง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจานวนทัง้ หมด 52 คน แบ่งเป็ น
กลุม่ ทดลองจานวน 27 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน 25 คน โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม
กาลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 40.40 และชัน้ ปี ท่ี 2 คิดเป็ นร้อยละ 59.60 และส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 65.40 และเพศหญิ งคิดเป็ นร้อยละ
34.60 มีอายุโดยเฉลี่ย 19.33 ปี และเมื่อพิจารณาภูมิลาเนาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามี
ภูมิลาเนาอยู่ในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และมีภูมิลาเนาอยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็ น
ร้อยละ 50.00
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ที่ว่า “นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้าง
การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมในระยะวัดผล
หลังการทดลองทันที ” โดยการเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรับ ตัว ในการเรี ย นระยะหลัง ทดลองทัน ที ร ะหว่ า งกลุ่ม การทดลองด้ว ยการวิ เ คราะห์ค วาม
แปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) พบว่า กลุ่มการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต
ความหวัง การเห็นคุณ ค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยจากการทดสอบพบว่า ค่าสถิติ Wilks’s Lambda = .478 และ
ค่า p-value < .01 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน
ซึ่งเมื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ด้ว ยการเปรี ย บเที ยบรายคู่โ ดยใช้ก ารทดสอบ Bonferroni ผลการทดสอบชี ใ้ ห้เ ห็ น ว่ า
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คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (Mean Difference = .453; p < .01) ความหวัง (Mean
Difference = .539; p < .01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean Difference = .525; p < .01) และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean Difference = 375; p < .01) ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ย ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลองทันที สงู กว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั
โปรแกรม ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ที่ว่า “นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้าง
การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห์สูงกว่าก่อนการทดลอง” โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรสอง
ทางแบบวัดซา้ (Two-Way Repeated Measures MANOVA) พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนในระยะก่อนการทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะก่อน
ทดลองกับหลัง ทดลองทันที พบว่า นักศึกษาในกลุ่ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ยความหมายในชี วิต
(Mean Difference = .514; p < .01) ความหวัง (Mean Difference = .667; p < .01) การเห็น
คุณค่าในตนเอง (Mean Difference = .540; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
(Mean Difference = .447; p < .01) ในระยะหลังทดลองทันที สงู กว่าก่อนทดลอง และผลการ
เปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษากลุม่ ทดลองในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า
นักศึกษาในกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (Mean Difference = .728; p < .01)
ความหวัง (Mean Difference = .881; p < .01) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean Difference =
.661; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean Difference = .653; p < .01) ใน
ระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สูงกว่าก่อนทดลอง ส่วนในระยะหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4
สัปดาห์ พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต (Mean Difference =
.214; p = .113) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Mean Difference = .122; p = .228) ในระยะหลัง
ทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความหวัง (Mean Difference = .215; p < .01) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน (Mean
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Difference = .206; p < .01) ในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าหลังทดลองทันที ผลการวิจยั
ครัง้ นีจ้ ึง แสดงให้เ ห็นถึง การเปลี่ ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิ ตเชิง บวก
(ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง) และพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามครัง้ ของการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
แปรความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์นกั ศึกษาใน
กลุ่ม ทดลองมี พัฒ นาการของคะแนนเฉลี่ ยความหวัง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ จากระยะก่อนทดลองและหลังทดลองทันที ถึงแม้ว่าคะแนนเฉลี่ย
ความหมายในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากระยะหลัง
ทดลองทันที อย่างมี นัยส าคัญ แต่ก็มี แนวโน้มที่ เพิ่ม สูง ขึน้ ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึง ความคงทนของ
คะแนนที่เกิดขึน้ กับนักศึกษา จึงสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะวัดผลหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู
กว่าก่อนทดลอง ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจยั ที่ผวู้ ิจยั ได้ตงั้ ไว้จานวนทัง้ หมด 2
ข้อ พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้ 2 ข้อ โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังแสดงในตาราง 24
ตาราง 24 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2
สมมติฐานการวิจยั
1. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมในระยะวัดผลหลังการทดลองทันที
2. นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง
การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
สูงกว่าก่อนการทดลอง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
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การอภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
ในการอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจาลอง
ความสัมพันธ์เ ชิง สาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ผูว้ ิจัย ขอนาเสนอการอภิ ปราย
ผลการวิจยั ตามประเด็นสาคัญ ดังนี ้
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ” สาหรับแนวทางในการ
ปรับแบบจาลองในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มิได้ตดั เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติออก เนื่องจาก
เส้นอิทธิพลในแต่ละเส้นมีความสาคัญในการอธิบายกระบวนการเผชิญปั ญหาตามกรอบทฤษฎี
การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และได้ทาการปรับแบบจาลองเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีการปรับแบบจาลอง (Modification Indices) ควบคู่
ไปกับการใช้หลักพิจารณาความเป็ นไปได้ในทางแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้องกับ
การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ เพื่อให้สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
อย่า งสอดคล้อ งเหมาะสมมากขึ ้น จนกระทั่ง ได้แ บบจ าลองที่ มี ค วามกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ ง
ประจัก ษ์ ซึ่ง ในการปรับ แบบจ าลองได้ด าเนิ น การโดยยอมให้ค วามคลาดเคลื่ อ นในการวัด มี
ความสัมพันธ์กนั ได้ และจากสมมติฐานการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสาคัญในการศึกษากระบวนการ
เผชิ ญ ปั ญ หาตามกรอบทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ที่ ป ระกอบด้ว ยตัว แปร
คุณลักษณะทางจิต ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณ วิธีการเผชิญปั ญหา ได้แก่ การ
เผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่อารมณ์ และการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา รวมถึง การศึกษาปั จ จัย
สภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่ การสนับ สนุน ทางสัง คมในมหาวิ ท ยาลัย ที่ ส่ง ผลให้นัก ศึก ษาเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้านความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่า
ในตนเอง และช่วยส่งเสริม ให้นักศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ ดี ซึ่งผลการวิจยั ได้
ชีใ้ ห้เห็นว่า จิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง ที่อารมณ์
และการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ปัญหา อีกทัง้ ยังมี อิทธิ พลต่อ คุณลักษณะทางจิ ตเชิ งบวก ได้แก่
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนอีกด้วย รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นปั จจัย สภาพแวดล้อมก็พบว่า
ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนเช่นกัน ถึงแม้ว่าการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาจะไม่สง่ อิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากมีจิต
วิญญาณและความคิดสร้างสรรค์เป็ นตัวแปรคุณลักษณะทางจิตสาคัญที่มีอิทธิพลทาให้นกั ศึกษา
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ส่งเสริมให้นกั ศึกษามี พฤติกรรมการ
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ปรับตัวในการเรียนที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการทดสอบตามสมมติฐานย่อยของการวิจยั แล้ว
พบประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายได้ ดังนี ้
การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทางจิตและวิธีการเผชิญปั ญหาทีส่ ่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก
จากผลการวิ จัย ที่ ชี ใ้ ห้เ ห็ น ว่ า ตัว แปรคุณ ลัก ษณะทางจิ ต เชิ ง บวก ได้แ ก่
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเองได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
จากตัวแปรจิ ตวิญ ญาณและความคิดสร้างสรรค์ และได้รับอิทธิ พ ลทางบวกจากวิธี การเผชิ ญ
ปั ญ หาแบบมุ่ ง ที่ อ ารมณ์แ ละการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ ง ที่ ปั ญ หาด้ว ย และ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ลมาตรฐานของแต่ล ะตัวแปร พบว่า ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลสูง สุด คื อ ความคิด
สร้างสรรค์ รองลงมาคือ จิตวิญญาณ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา และการเผชิญปั ญหาแบบ
มุง่ ที่อารมณ์ ตามลาดับ กล่าวคือ นักศึกษาที่รบั รูถ้ ึงการมีจิตวิญญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
ระดับสูงยิ่งจะมีการใช้วิธีการเผชิญปั ญหาทัง้ แบบมุ่งที่อารมณ์และแบบมุ่งที่ปัญหาสูง ก็จะส่งผล
ทาให้นักศึกษาสามารถค้นหาและเข้าใจถึง ความหมายในชี วิต มี ความหวัง และเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงขึน้ ตามไปด้วย ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไว้ ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงสะท้อนให้
เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกของนักศึกษามีสาเหตุโดยตรงมาจากการที่
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และการมีจิตวิญญาณสูง ร่วมกับการใช้วิธีการเผชิญปั ญหาทัง้ แบบ
มุ่งที่อารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาสูง ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญ ญาณ
จึ ง เป็ นตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต ที่ ส าคัญ ในการช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาสามารถเผชิ ญ
สถานการณ์ห รื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า นเข้า มาในชี วิ ต ได้ นอกจากนี ้ผ ลการวิ จัย ยัง พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในชีวิตและ
ความหวัง ได้รบั อิทธิ พลทางอ้อมจากความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผ่านการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่ง ที่ อารมณ์และการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหา กล่าวคือ การเผชิ ญปั ญหาที่ มุ่ง ใช้จิ ต
วิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มาเป็ นแนวทางในการหาวิธีจดั การกับปัญหาทัง้ แบบมุ่งที่อารมณ์
และแบบมุง่ ที่ปัญหา สามารถช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความหวังและความหมายในชีวิต ที่ทาให้รูส้ ึกว่า
ชีวิตของตนเองมีคณ
ุ ค่ามีความหมายมากขึน้ และมีความหวังว่าจะสามารถผ่านพ้นอุป สรรคปั ญหา
หรือเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ที่ยากจะแก้ไขไปได้ดว้ ยดี ดังนัน้ การที่นักศึกษามีการรับรู ท้ างจิต
วิญญาณและมีความคิดสร้างสรรค์สงู และใช้วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์สงู จะส่งผลให้
นักศึกษามีความหมายในชีวิตสูงขึน้ ขณะเดียวกันการที่นกั ศึกษาตระหนักรูท้ างจิตวิญญาณและมี
ความคิดสร้างสรรค์สูง และใช้วิธี การเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปัญหาสูง จะส่ง ผลให้นักศึกษามี
ความหวังสูงขึน้ ซึ่งผลการวิจยั สามารถอธิบายได้ดว้ ยทฤษฎี การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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(Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ที่ได้อธิบายว่า การเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงเป็ นความสามารถในการเผชิญปัญหาโดยใช้กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่มุ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณซึ่งเป็ นต้นทุนทางจิตใจสาคัญที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล
เพื่อนามาใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เข้ามากระทบกับอารมณ์หรือจิตใจ รวมถึงเพื่อหาวิธีการหรือ
แนวทางจัดการกับปัญหานัน้ โดยบุคคลจะมีการนาจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มาใช้เป็ น
แนวทางในการหาวิธีจดั การกับปัญหาที่เกิดขึน้ ด้วยการตระหนักรูท้ างจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม
ด้วยการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นหรือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ท่ีบคุ คลนับถือ รวมทัง้ กับสิ่ง
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว การตระหนักถึงความจริงกับสิ่งที่เป็ นอยู่ โดยเน้นถึงการให้คณ
ุ ค่าของบุคคลใน
ทางบวกอัน เป็ น ความสุข ภายใน และการแสวงหาเป้า หมายหรื อ จุด มุ่ง หมายในชี วิต มี ความ
กระตือรือร้นที่จะค้นหามุมมองในชีวิตใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยพิจารณาว่าชีวิตมีความหมายและต้อง
สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ไปได้ และบุคคลจะแสวงหาการผ่อนคลายความเครียด
ด้วยการคิดและแสดงออกทางอารมณ์ความรู ส้ ึกผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่จ ะช่วยให้มี
มุมมองใหม่และเกิดจินตนาการที่สามารถค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงแนวทาง
ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อทาให้ผลกระทบในทางลบที่มีตอ่ ตนเองลดน้อยลง จน
สามารถกลับมามีความหวัง เห็นคุณค่าในตนเอง และค้นพบความหมายในชีวิตของตนเองอีกครัง้
อันจะเป็ นการช่วยป้องกันจิตใจเมื่อต้องเผชิ ญกับปั ญหา และช่วยให้บุคคลมี กระบวนการทาง
ความคิดในการประเมินสถานการณ์ท่ีเข้ามาคุกคามให้เป็ นไปในทางบวก ส่งผลให้บคุ คลสามารถ
ปรับตัวได้และมีภาวะสุขภาพที่ดีตามมา ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงเป็ นการยืนยัน ทฤษฎี การเผชิญ
ปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่พบว่าการเผชิญปัญหาโดยมุง่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ
ร่ว มกับ การใช้วิธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์แ ละแบบมุ่ง ที่ ปัญ หามากขึน้ จะส่ง ผลให้
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตในทางบวกมากขึน้ ตามไปด้วย
ผลการวิ จัย ครั้ง นี ้ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาของ Madden และ
Bloom (2004) ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปั ญหาและการจัดการ
อารมณ์ความรูส้ ึกของบุคคล และได้เน้นยา้ ถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ว่ามีประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการแสดงออกและความสัมพันธ์ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกทาง
อารมณ์ ความคิด และการสร้างการตระหนักรูใ้ นตนเอง รวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ โดยบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายจะมีการรับรูท้ ่ีเป็ น
ทางบวกมากขึน้ จนสามารถแก้ปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านัน้ ไปได้ (Falat, 2000) และจาก
การศึกษาของ Spandler และคนอื่น ๆ (2007) ยังพบว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถเพิ่มการรับรู ้
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ของบุคคลในด้านแรงจูง ใจ เป้าหมาย ความหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง การนับถื อ
ตนเอง ความหวัง และอัตลักษณ์แห่งตนให้เป็ นไปในทางบวก นอกจากนีเ้ มื่อบุคคลต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือความเครียดไม่วา่ จะจากการเรียนหรือการดาเนินชีวิต บุคคลต้องมี การค้นหาแรงจูงใจที่
แท้จริงและนาพลังสร้างสรรค์ภายในตนเองออกมาใช้เพื่อสร้างความหวังให้กับตนเอง บนพืน้ ฐาน
ของจริยธรรม ศีลธรรม และค่านิยมอันดี ที่นามาสู่การปฏิบตั ิจริง อันเป็ นจิตวิญญาณของแต่ละ
บุคคลที่จะนามาซึ่งทางออกของปั ญหาที่เหมาะสม โดยบุคคลที่มี การรับรูท้ างจิตวิญญาณสูงย่อม
มีความเข้าใจในความเป็ นไปของชีวิต มีความยืดหยุ่น และไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ เกินไป และเมื่อ
เผชิ ญ กับปั ญ หาหรื ออุป สรรคในชี วิต ก็ ยัง มี ค วามเชื่ อว่าตนจะสามารถผ่านพ้น ไปได้ อี กทั้ง ยัง
สามารถค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่ อให้ส ามารถบรรลุเ ป้า หมายที่ ตอ้ งการได้ จิ ต วิญ ญาณจึง มี
ความสัมพันธ์กับการเผชิญปั ญหาของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั บางส่วนของ พิริยาพร
พลอยทิพย์ (2553) ที่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ ความหวังในการทางาน และ
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของกลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ นพยาบาล โดยผลการศึกษาพบว่า จิ ต
วิญ ญาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวัง ทั้ง ในด้านความสามารถในการคิดหาแนวทาง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความหวังในด้านแรงจูงใจ และความหวังด้านอารมณ์ และจิตวิญญาณยังมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาอีกด้วย เช่นเดียวกับผลการวิจยั เชิง
คุณภาพของ Corry, Tracey, และคนอื่น ๆ (2015) ที่ได้ทาการศึกษาประสบการณ์การเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ หลากหลาย ทัง้ ศิลปิ น นักบวช
และผูร้ บั บริการทางด้านสุขภาพจิตชาวไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือจานวน 10 คน ซึ่งผลการวิจยั
ก็เป็ นไปตามทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยในประเด็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณนัน้
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าจิตวิญญาณช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงอารมณ์จากเชิงลบให้
เป็ น เชิ ง บวกได้ และยัง ช่ว ยพัฒ นาทัก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ รับ มื อ กับ เหตุก ารณ์และภาวะ
ความเครี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ ข้า มาในชี วิ ต ได้ โดยจิ ต วิ ญ ญาณเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ถู ก น า มาใช้ใ น
กระบวนการเผชิญปั ญหา และจิตวิญญาณจะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหาในช่วงเวลาที่
ชีวิตเกิดความยุง่ ยาก และยังก่อให้เกิดความหวังในการดาเนินชีวิตอีกด้วย นอกจากนีจ้ ิตวิญญาณ
ยังทาให้ชีวิตมีความหมาย และได้รบั ความคุม้ ครองในการช่วยป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ ใน
ชีวิตประจาวัน
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อย่ า งไรก็ ต าม ผลการวิ จัย ครั้ง นี ้ไ ด้พ บว่ า การเห็ น คุณ ค่า ในตนเองของ
นักศึกษาไม่ได้รบั อิทธิ พลทางตรงจากการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา รวมถึงไม่ได้รบั อิทธิ พล
ทางอ้อมจากจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ เมื่อผูว้ ิจยั พิจารณาถึงวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาตามทฤษฎี ความเครียด
และการเผชิญปั ญหาแล้วเห็นว่า การเผชิญปั ญหาด้วยวิธีดงั กล่าวนีเ้ ป็ นกระบวนการคิดและการ
แสดงออกถึ ง ความพยายามของบุค คลที่ จ ะจัด การกับ ปั ญ หาโดยตรงกับ สาเหตุห รื อ ปั ญ หาที่
ก่อให้เ กิ ด ความเครียดด้วยวิธี การต่า ง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การเลื อกที่ จ ะเผชิ ญหน้ากับปั ญหา การ
วางแผนแก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนมุมมองที่ตนเองมีตอ่ สถานการณ์นนั้ ใหม่ให้เป็ นในทางที่ดีหรือ
ทางบวก การแสวงหาแหล่ง สนับสนุนทางสังคม หรือแม้กระทั่ง การเลือกที่ จะแยกตัวออกจาก
ปัญหาที่เกิดขึน้ หรือลดความสาคัญของสถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหานัน้ ลงโดยหาวิธีเว้นระยะห่างของ
ตนเองกับสถานการณ์ท่ีเข้ามาคุกคาม (Lazarus & Folkman, 1984) การเผชิญปั ญหาจึงเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่เป็ นผลของความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล และบุคคลจะเลือกใช้วิธีการ
เผชิญปั ญหาแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และการรับรูร้ ะดับความเครียดของแต่ละบุคคล เพื่อ
รักษาไว้ซ่งึ ภาวะสมดุลของจิตใจ (Riolli & Savicki, 2010) ดังนัน้ การที่นกั ศึกษาจะแสดงความคิด
ความรู ส้ ึกหรือพฤติกรรมหรือไม่นนั้ จึงขึน้ อยู่กับความต้องการของนักศึกษาว่าต้องการแสดงออก
ทางความคิดและการกระทานัน้ หรือไม่ มีผลร้ายแรงหรือผลในทางบวกกับตนเอง และเมื่อประเมิน
ว่าสถานการณ์นนั้ ก่อให้เกิดภาวะเครียดหรือปั ญหากับตนเองก็จะต้องเผชิญ กับปั ญหานัน้ ทาให้
การเน้นศึกษาเพียงวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาเฉพาะรู ปแบบที่เป็ นทางบวกนัน้ อาจไม่
ส่งผลอย่างชัดเจนนักที่จะทาให้นักศึกษาแสดงความรู ส้ ึกถึงการเห็นคุณค่าในตนเองออกมาได้
เนื่องจากตามทฤษฎี ความเครียดและการเผชิญปั ญหายังมีประเด็นที่กาหนดให้บุคคลสามารถ
แสดงออกถึงแนวทางการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาในรู ปแบบอื่น นั่นคือ การเลือกที่จะแยกตัว
ออกจากปั ญหาที่ เ กิดขึน้ หรือลดความส าคัญของสถานการณ์ท่ี เป็ นปั ญหานัน้ ลงโดยหาวิธีเว้น
ระยะห่างของตนเองกับสถานการณ์ท่ีเข้ามาคุกคาม เช่นเดียวกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Heffer
และ Willoughby (2017) ที่ได้สนับสนุนว่า การที่นกั ศึกษาจะเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองสูงใน
ระยะยาวนั้น ขึ น้ อยู่กับ การใช้วิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาที่ ห ลากหลายวิ ธี ร่ว มกัน ในการจัด การกับ
ความเครียดหรือ สถานการณ์ปัญ หาที่ เข้ามากระทบกับอารมณ์หรือจิ ตใจนัน้ ด้วย ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทาให้คะแนนการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาอาจยังไม่มีนา้ หนักเพียงพอที่จะ
อธิบายถึงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้านการเห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างมีนยั สาคัญ
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นอกจากนีจ้ ะเห็นได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ เป็ นการพิจารณาคุณค่า ที่
มีอยู่ภายในตนเองในเชิงบวก ทัง้ จากการประเมินสิ่งที่ตนเองกระทาหรือสิ่งที่ ตนเองเป็ น โดยมอง
ตนเองว่าเป็ นคนที่มีความสาคัญ มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ มีความสามารถ และมีความสาเร็จ รวมถึง
การได้รบั การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นโดยประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง ดังนั้น
การเห็นคุณ ค่าในตนเองนอกจากจะเกิ ดจากการที่ บุคคลให้คุณค่าและยอมรับตนเองโดยการ
ประเมิน สิ่งที่ ตนเองกระทาหรือสิ่ งที่ตนเองเป็ น ยังขึน้ อยู่กับ สภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวที่
บุ ค คลนั้น มี ป ฏิ สัม พั น ธ์ อี ก ทั้ง การเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองของบุ ค คลยัง เปลี่ ย นแปลงไปตาม
สถานการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในชีวิตด้วย (Coopersmith, 1981; Maslow, 1970)
นอกจากนั้นแล้ว การเรียนในสาขาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ซ่ึง เป็ นสาขาวิช าที่ มี ความยากและ
ซับซ้อน นักศึกษาต้องใช้ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล เมื่ อนัก ศึกษาไม่
สามารถท าได้ต ามที่ ต นเองคาดหวั ง อาจเกิ ด ความรู ้สึ ก คับ ข้อ งใจและรู ้สึ ก ว่ า ตนเองไม่ มี
ความสามารถพอ จึงอาจทาให้เห็นคุณค่าในตนเองน้อยลง (พนิดา จันทรกรานต์, 2559) ส่งผลให้
เกิดภาวะอารมณ์ทางลบ ซึ่งอารมณ์ทางลบนัน้ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ น
อย่างมาก โดยภาวะอารมณ์ทางลบจะเป็ นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ ึกพึงพอใจตามความเป็ น
จริง ที่ มี อยู่ใ นตัวบุคคล (Coopersmith, 1981) รวมทั้ง อาจเป็ นผลมาจากธรรมชาติของกลุ่ ม
ตัว อย่ า งนัก ศึ ก ษา ซึ่ ง ถื อ ว่ า พัฒ นาการอยู่ ใ นช่ ว งของวัย รุ ่น ตอนปลาย (Hurlock, 1974)
สภาพแวดล้อมที่นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์จึงเป็ นกลุ่มเพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยมากกว่าครอบครัว
หรือบุคคลกลุ่มอื่น เช่น อาจารย์ผสู้ อน โดยการเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคมและกลุ่มเพื่อนเป็ น
การประเมินตนเองของนักศึกษาในการที่นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมและกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
และจากการรับรูใ้ นการมองตนเองตามสภาพที่เป็ นอยู่เปรียบเทียบกับบุคคลอื่น และเมื่อพิจารณา
ทฤษฎี การเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวคิดของ Coopersmith (1981) แล้ว พบว่ามีประเด็นที่
กาหนดให้บคุ คลประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองต่อเรื่องต่าง ๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านตนเอง
โดยทั่วไป ด้านครอบครัว ด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน รวมถึงด้านการเรียน ซึ่งแม้ว่านักศึกษาที่ใช้
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาจะส่งผลทาให้นกั ศึกษาเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองด้านสังคม
และกลุ่มเพื่อนสูงขึน้ ก็ตาม แต่เมื่อนาคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองที่นกั ศึกษาประเมินทุกด้าน
มารวมกันก็อาจยังไม่เพียงพอต่อการแสดงออกถึงระดับการเห็นคุณค่าในตนเองที่มากพอที่จะทา
ให้ได้รบั อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาอย่างมีนยั สาคัญก็เป็ นได้
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ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาตามความเป็ นจริงแล้วอาจเนื่องมาจากการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่ปัญหามีอิทธิพลผ่านตัวแปรอื่นที่สะท้อนถึงความตัง้ ใจหรือแรงจูงใจที่จะทาให้นกั ศึกษา
แสดงความคิดความรู ส้ ึกออกมาได้ เนื่องจากการเผชิญปั ญหาของบุคคลไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้อง
กับการเห็นคุณค่าในตนเองเท่านัน้ แต่ ยังมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้าน
ความหวัง ที่จะช่วยเสริมสร้างอารมณ์ของบุคคลให้เป็ นไปในทางบวกมากขึน้ (Corry, Lewis, et
al., 2014; Faull & Hills, 2006; Fredrickson, 2004) ซึ่งผลการวิจยั ครัง้ นีก้ ็ได้ชีใ้ ห้เห็นชัดเจนว่า
การเผชิญปั ญหาของนักศึกษามิได้ขึน้ อยู่กับวิธีการเผชิญแบบมุ่งที่ปัญหาที่ จะส่งเสริมให้เกิดการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้ เพียงอย่างเดียว แต่การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหานัน้ ยังส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อความหวัง ของนักศึ กษาอย่างมี นัยส าคัญ ในการช่วยให้นักศึก ษาสามารถผ่านพ้น
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปได้ จึงจะทาให้สามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนออกมาได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการวิจัยนีจ้ ึง สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ท่ี ใช้การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญ หาสูงจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความหวัง
สูงขึน้ มากกว่าการที่จะทาให้นกั ศึกษาเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยเมื่อบุคคลสามารถเผชิญ
ปั ญหาต่าง ๆ ไปได้ก็จะมีความหวัง เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหาและ
เอาชนะความคับข้องใจหรือสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึน้ กับตนเอง (Gottschalk, 1974) เนื่องจาก
นักศึกษาเกิดการรับรูว้ ่าตนสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายและมีการคาดหมายที่จะบรรลุถึงสิ่งที่ดีใน
อนาคต ความหวังจึงเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการดารงชีวิตที่ช่วยให้บคุ คลมีความพร้อมใน
การที่จะเผชิญปั ญหาและผ่านพ้นอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้ สอดคล้องตามแนวคิดของ Snyder
(1994) ที่กล่าวว่า ระดับความหวังของบุคคลมีสาเหตุสาคัญประการหนึ่งมาจากความสามารถของ
บุคคลในการรับมือกับสถานการณ์ปัญหา โดยบุคคลที่มีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหรือสามารถ
จัดการกับปัญหานัน้ ได้ก็จะเป็ นบุคคลที่มีความหวังในระดับสูง และการประสบความสาเร็จในการ
เอาชนะอุปสรรคปั ญหาเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการยังเป็ นแรงผลักดันและส่งเสริมให้บคุ คลเกิด
ความหวังได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎี การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายว่า
วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีความสัมพันธ์กับความหวัง (Corry, Lewis, et al., 2014)
เช่นเดียวกับ Wonghongkul, Moore, Musil, Schneider, และ Deimling (2000) ที่ได้กล่าวว่า
บุคคลที่มีความหวังสูงมักจะใช้วิธีการเผชิญปั ญหาด้วยการวางแผน มีการประเมินสถานการณ์ไป
ในทางบวก มีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม และเผชิญหน้ากับปั ญหาโดยไม่หนีปัญหา ซึ่ง
แนวทางการเผชิญปั ญหาดังกล่าวนีเ้ ป็ นคุณลักษณะของการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง ที่ปัญหา อีกทัง้
งานวิจยั ที่ผา่ นมาก็ได้เน้นยา้ ว่า ความหวังมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
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และการมองสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดในทางบวก (Snyder et al., 1991; Litman,
2006; Caretta, 2011) ความหวังจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบในทางบวกและเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการเผชิญกับปัญหาที่ผา่ นเข้ามาในชีวิตของบุคคล และถึงแม้ว่าวิธีการเผชิญปั ญหาแบบ
มุ่งที่ปัญหาสูงจะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษาเกิดความหวังสูงขึน้ มากกว่าการที่จะทาให้นกั ศึกษาเกิด
การเห็นคุณค่าในตนเอง แต่การที่นกั ศึกษามีการรับรูท้ างจิตวิญญาณและมีความคิดสร้างสรรค์สงู
ก็สามารถทาให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมากขึน้ ได้เช่นกัน เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเอง
เกิ ดขึน้ ได้ดว้ ยการได้รับการตอบสนองทางด้านจิ ตวิ ญญาณและความคิด สร้างสรรค์เ พื่ อให้มี
มุมมองในทางบวกต่อสถานการณ์ปัญหาที่ตอ้ งเผชิญ ซึ่งบุคคลจะเกิดการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบ
ให้เป็ นอารมณ์ดา้ นบวกที่จะทาให้กลับมาเห็นคุณค่าในตนเองอีกครัง้ จนสามารถผ่านพ้นอุปสรรค
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านัน้ ไปได้ (Corry, Mallett, et al., 2013) การเห็นคุณค่าในตนเองจึงยัง คงมี
ความส าคัญ ในการช่วยส่ง เสริม ให้นักศึกษาสามารถเผชิ ญกั บปั ญหาที่ เข้า มาในชี วิต เพื่ อให้มี
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขนึ ้ ได้
ดังนัน้ การที่ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่สนับสนุนตามทฤษฎี การเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเผชิญปั ญหาตามทฤษฎี การเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสามารถนามาศึกษาและอธิบายได้ในบริบทของสังคมไทย กล่าวคือ ความคิด
สร้างสรรค์และจิตวิญญาณเป็ นคุณลักษณะทางจิตที่มีบทบาทสาคัญในการเผชิญปั ญหาไม่ว่าจะ
เป็ นการใช้วิธีการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่งแก้ไขที่ ปัญหาและการเผชิญปั ญหาโดยมุ่งแก้ไขอารมณ์
เนื่ อ งจากการเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ น ทัก ษะที่ จ าเป็ น ในการจัด การกับ ความไม่ส บายใจหรื อ ภาวะ
ความเครียดที่เกิดขึน้ กับบุคคล หากนักศึกษามีวิธี การเผชิญปั ญหาในแนวทางที่เหมาะสมย่อม
ส่งผลให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาไปได้ดว้ ยดี ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทาง
จิ ต เชิ ง บวกในด้า นความหมายในชี วิ ต ความหวัง และการเห็ น คุณ ค่า ในตนเอง ซึ่ง จากการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกนีจ้ ะเป็ นการเพิ่มความหยุ่นตัว ที่ช่วยให้นักศึกษาเริ่มกระบวนการทาง
ความคิดในการประเมินสถานการณ์ใหม่ท่ีเข้ามาคุกคามให้เกิดผลในทางบวกกับตนเอง เพื่อรักษา
สมดุลของร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ช่วยลด
ผลกระทบของภาวะความเครียด สามารถเผชิญปั ญหาได้ดี และป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตได้ทงั้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ที่จะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนที่ดขี นึ ้
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การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียน
ผลการวิ จัย ครั้ง นี ไ้ ด้ชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่า พฤติก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นได้รับ
อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญจากตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกทัง้ สามตัวแปร อันได้แก่
ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ได้
ตัง้ ไว้ และเมื่ อพิ จ ารณาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ลมาตรฐานของแต่ล ะตัว แปร พบว่า ตัวแปรที่ มี
อิ ท ธิ พ ลสูง สุด คื อ ความหวัง รองลงมาคื อ การเห็ น คุณ ค่า ในตนเอง และความหมายในชี วิ ต
ตามลาดับ ซึ่งการที่พบอิทธิพลทางบวกของความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่า ใน
ตนเอง ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนนัน้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลที่มีกระบวนการ
ทางความคิดในการประเมินสถานการณ์ใหม่ท่ีเข้ามาคุกคามให้เป็ นไปในทางบวกต่อตนเอง ย่อม
ส่งผลให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้และมีภาวะสุขภาพที่ดีตามมา (Corry, Lewis, et al., 2014, p.
96) ดังนัน้ นักศึกษาที่มีความหวัง ความหมายในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเองสูง ก็จะทาให้
นัก ศึก ษาแสดงพฤติ ก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นในทางบวกมากขึ น้ ตามไปด้ว ย เนื่ อ งจาก
ความหวังเป็ นสิ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิต บุคคลใดมีความหวังก็จะเป็ นผูท้ ่ีมีความพร้อมในการที่
จะเผชิญปั ญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ (Snyder, 1994) นอกจากนัน้ แล้วความหวังยัง
ส่งผลทางบวกในการเป็ นแรงผลักดันให้บคุ คลพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหาและเอาชนะความคับ
ข้องใจที่เกิดขึน้ กับตนเอง และเป็ นพลังสาคัญในการปรับตัวอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั บางส่วน
ที่ ศึกษาความหวังตามแนวคิดของสไนเดอร์ (Snyder) ที่ ให้ผลเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ว่า
ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว ของบุคคล (Rand & Cheavens, 2009; Snyder,
2002) และความหวังที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและเพื่อนยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว
ของนักศึกษาอย่างมี นยั สาคัญ (Du & King, 2013) นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ของ วาริณี คุณธรรม
สถาพร (2545) ยังสนับสนุนว่า ความหวังซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของทุน ทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychological Capital) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การปรับตัวของนักศึกษาและ
สามารถทานายการปรับตัวของนักศึกษาได้
สาหรับการเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ เป็ นคุณลักษณะที่เกิดขึน้ ภายในตัวของ
นักศึกษาและเกี่ยวข้องในการเพิ่มแรงจูงใจ (Aspinwall & Taylor, 1992) ที่ผลักดันให้นกั ศึกษามี
ความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากนีก้ ารเห็นคุณค่าในตนเองยังเป็ น
องค์ประกอบพืน้ ฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของ Maslow (1970) โดยการเห็นคุณค่าในตนเองเกิด
จากการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ื น ซึ่งประเมิน จากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง หรือการ
ประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ ความสามารถ ความส าคั ญ ความส าเร็ จ และความมี คุ ณ ค่ า
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(Coopersmith, 1981) หากการประเมินเป็ นไปในด้านบวกบุคคลก็จะเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่า
ของตนเอง มีความเข้มแข็ง ในทางกลับกันหากการประเมินตนเป็ นไปในด้านลบ บุคคลจะรู ส้ ึก
อ่อนแอ เป็ นปมด้อย และขาดความมั่นใจ ดังนัน้ นักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองในทางบวก
ย่อมมีแนวโน้มในการแสดงออกทางพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในทางบวกมากขึน้ ตามไป
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pasha และ Munaf (2013) รวมถึงงานวิจยั ของ Bejerano (2014)
ที่พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวของนักศึกษาทุกด้านไม่ว่า
จะเป็ นด้านการเรีย น ด้า นสัง คม ด้า นอารมณ์ส่ว นตั ว และด้านสถานศึก ษาอย่างมี นัยส าคัญ
เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ Y. Liu และคนอื่น ๆ (2014) ที่พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองนัน้ มี
อิทธิ พ ลทางบวกกับการปรับตัว และการเห็นคุณค่าในตนเองยังช่วยให้ผูเ้ รียนสามารถผ่านพ้น
ความเครียดได้ นักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จึงสามารถปรับตัวได้ดีกว่านักศึกษาที่มี
การเห็นคุณค่าในตนเองต่า นอกจากนี ้ การที่นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูง จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีการปรับตัวในสังคมดีขึน้ ตามไปด้วย (ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา,
2549)
ผลการวิจยั ครัง้ นี น้ อกจากจะพบว่าความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาแล้ว ความหมายในชีวิตยัง เป็ น
อีกหนึ่ง ปั จ จัย หนึ่ง ที่ ส าคัญ ในการช่วยให้นักศึกษามี พ ฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ ดีดว้ ย
ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงสะท้อนให้เห็นว่า ยิ่งนักศึกษามีการรับรูแ้ ละตอบสนองต่อความหมายในชีวิต
มากขึน้ เท่าใด ย่อมส่งผลให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนมากขึน้ เท่านัน้ เนื่องจาก
ความหมายในชีวิตมีสว่ นสาคัญต่อบุคคลในการช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ
โดยการค้นหาความหมายในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ท่ีเข้ามากระทบจิตใจนัน้ (Thompson, 1985)
และการค้นพบความหมายในชีวิตยังช่วยให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้ดี (Park & Folkman, 1997)
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความหมายในชีวิตตามพัฒนาการของวัยรุน่ ที่กล่าวว่า การรับรูห้ รือ
การตอบสนองต่อความหมายในชีวิตของบุคคลที่มีพฒ
ั นาการอยู่ในช่วงวัยรุน่ มัก จะแสดงออกผ่าน
การมีเ จตคติและแรงจูง ใจในการเรียน การมี ความสุขและการประสบความส าเร็จ ในการเรียน
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในการเรียน (Kiang & Fuligni, 2010; Suárez-Orozco &
Suárez-Orozco, 2001) และผลการศึกษาครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาบางส่วนที่พบว่า
การค้นพบความหมายในชีวิตจะช่วยให้บคุ คลเกิดการปรับตัวและช่วยกระตุน้ ความเจริญงอกงาม
ของบุคคลได้ (Park & Folkman, 1997) และผลการวิจยั ของ Cho และคนอื่น ๆ (2014) ที่
ทาการศึกษาผลกระทบของความหมายในชีวิต ที่มีต่อการปรับตัวในโรงเรียนของนักเรีย นระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเกาหลี ก็ได้สนับสนุนว่า ความหมายในชีวิตส่งอิทธิพลทางบวก
ต่อการปรับตัวในโรงเรียนอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู
อาจารย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้านระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน ความหมายในชีวิตจึงเป็ นคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกอีกตัวแปรหนึ่งที่สาคัญ
ที่ส่ง ผลให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการปรับตัว ในการเรียนที่พึง ประสงค์ออกมาได้ โดยการที่
นักศึกษาจะรับรูห้ รือตอบสนองต่อความหมายในชีวิตต้องผ่านกระบวนการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ งที่
อารมณ์ และนักศึกษาต้องเป็ นผูท้ ่ีมีการรับรู ท้ างจิตวิญญาณและมีความคิดสร้างสรรค์สงู ร่วมด้วย
เพื่ อค้นหาความหมายและมุมมองในชี วิตใหม่ ๆ รวมถึงหาวิธี แก้ปัญหาและปรับปรุ ง แนวทาง
แก้ปัญหาใหม่ ๆ จึงจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ จนสามารถปรับตัว
และใช้ชีวิตอยูใ่ นมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
ผลการวิจัยครัง้ นี จ้ ึง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่ รับรู ถ้ ึง ความหมายในชี วิต
ความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนที่ดีสงู ขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรูแ้ ละ
การประเมินสถานการณ์ท่ีเข้ามาคุกคามให้เป็ นทางบวกมากขึน้ และมีอิทธิ พลทางบวกต่อการ
กระตุน้ กระบวนการรู ค้ ิด การแสดงออกทางอารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมของบุคคล (Juth, et al.,
2008; Lazarus, 1999; Snyder, 2002) ซึ่งจะช่วยป้องกันจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่
เข้ามาในชีวิตที่สง่ ผลให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวได้และมีภาวะสุขภาพที่ดีตามมา (Corry, Lewis,
et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) นอกจากนีค้ ณ
ุ ลักษณะทางจิตเชิงบวกยังเป็ นตัวแปร
ส่งผ่านที่สาคัญในการจะทาให้นกั ศึกษามี พฤติกรรรมการปรับตัวในการเรียนสูงขึน้ ด้วย ซึ่งเห็นได้
จากผลการวิจยั ที่ได้พบปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ โดยพบว่าความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหวัง และ
การเห็ นคุณ ค่า ในตนเอง อี กทั้ง ความคิดสร้า งสรรค์และจิ ตวิญ ญาณยัง มี อิ ทธิ พ ลทางอ้อ มต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนผ่านความหมายในชีวิตอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การใช้วิธีจดั การปั ญหาที่เข้ามากระทบกับอารมณ์หรือ
จิตใจด้วยการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์เพื่อ การตอบสนองต่ออารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม
จะทาให้นักศึกษาสามารถรับรู ว้ ่าชีวิตของตนเองมีความหมาย สามารถกระทาสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต
อย่างได้อย่างมุง่ มั่นเพื่อทาให้ส่งิ นัน้ ลุลว่ ง สามารถยืนหยัดต่อสถานการณ์และดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความหมาย แต่การที่นกั ศึกษาใช้วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์เพื่อจัดการกับปั ญหายังมี
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อิทธิพลไม่มากพอที่จะส่งผ่านการมีความหมายในชีวิตเพื่อทาให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียนที่สูงขึน้ ได้อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ
อย่างมีนยั สาคัญมากกว่า ที่ส่งผลให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงขึน้ กล่าวคือ
การที่นกั ศึกษามีการนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมาใช้เป็ นแนวทางในการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่อารมณ์สูงจะช่วยทาให้มีความหมายในชีวิตสูงขึน้ ที่ส่งผลให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนดีขนึ ้ กว่าการใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์เพียงอย่างเดียว จึงสะท้อน
ให้เห็นว่า กระบวนการทางความคิดของบุคคลในการประเมินสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด
ที่มีการนาจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์อันเป็ นต้นทุน ทางจิตใจที่ บุคคลจะนามาใช้เพื่ อ
จัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ สามารถทาให้บคุ คลเปลี่ยนแปลงการรับรูต้ อ่ สถานการณ์ให้
เป็ นทางบวกมากขึน้ ตามทฤษฎี การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al.,
2014; Corry, Mallett, et al.,2013) ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณนอกจากจะ
นามาใช้เพื่อให้สามารถหาวิธีจดั การกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ แล้ว ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ในเชิงบวกที่ทาให้สามารถค้นพบความหมายในชีวิต กลับมามีความหวัง และมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูง และช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขนึ ้ ได้
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการนาความคิด
สร้างสรรค์และจิตวิญญาณมาใช้ในการหาแนวทางจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ร่วมกับวิธีการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา ที่ส่งผลให้นกั ศึกษามีความหวังและเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน้ และช่วยให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขนึ ้ อย่างมีนยั สาคัญมากกว่าการใช้รว่ มกับวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ McNulthy (2014) ที่ได้อธิบายว่า การเลือกวิธีการ
เผชิ ญ ปั ญ หาของบุคคลนั้น ขึน้ อยู่กับต้นทุน ทางจิ ต ใจที่ มี ใ นแต่ละบุคคล ซึ่ง การที่ มี มุม มองใน
ทางบวกเป็ นต้นทุนทางจิตใจสาคัญ ประการหนึ่งที่ บุคคลจะนามาใช้จัดการกับ ปั ญหาที่ เกิดขึน้
อีกทั้งตามทฤษฎี ความเครียดและการเผชิญปั ญหาของ Lazarus และ Folkman (1984) ก็ไ ด้
สนับสนุนว่า การที่บุคคลจะประสบความสาเร็จในการเผชิญปั ญหาหรือไม่นนั้ ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กับ
คุณลักษณะทางจิตซึ่งเป็ นปัจจัยส่วนบุคคลที่จะเอือ้ ต่อวิธีการที่จะใช้เผชิญปั ญหาของแต่ละบุคคล
และเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีทาให้เกิดความเครียดหรือความกดดันทางการเรียน การใช้
วิธีการเผชิญ ปั ญ หาแบบมุ่งที่ ปัญหาเพื่อ พยายามที่ จ ะจัดการกับปั ญหาโดยตรงกับสาเหตุ หรือ
ปั ญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดนัน้ จะทาให้นกั ศึกษาปรับตัวได้ดีกว่าวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
อารมณ์ซ่งึ เป็ นการควบคุมความเครียดทางอารมณ์เพื่อบรรเทาหรือลดความกดดันที่เกิดขึน้ ภายใน
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จิตใจ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ ผ่านมาที่ พ บว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัย มักจะใช้วิธีการเผชิ ญ
ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปัญ หามากกว่าวิธี การเผชิ ญปั ญหารู ปแบบอื่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผชิ ญ
ปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหาที่มงุ่ จัดการต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครี ยด เช่น การทบทวนสาเหตุ
ของปั ญหา การแก้ไขปั ญหาโดยแก้ไขที่ตนเอง และการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม (บุรียา
แตงพันธ์ และ คณิต เขียววิชยั , 2558; รัชนีย ์ แก้วคาศรี , 2545) ซึ่งวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
ปั ญหาจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถจัดการกับปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ดีกว่าการจัดการความเครียดด้วยวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ (Iruloh &
Ukaegbu, 2017) นอกจากนีน้ กั ศึกษาที่ ใช้วิธีการเผชิญปั ญหาทางบวกและมีการคิดวางแผนการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมจะทาให้สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ที่
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด การเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองสู ง มากขึ น้ ตามไปด้ว ย (Griva &
Anagnostopoulos, 2010; Lee, Dickson, Conley, & Holmbeck, 2014) เช่นเดียวกับ Dorsett,
Geraghty, Sinnott, และ Acland (2017) ที่ กล่าวว่า วิธีการเผชิญปั ญหาเชิงบวก ได้แก่ การ
วางแผนแก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหาในทางบวก และการเผชิญหน้ากับปั ญหา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวัง และมีอิทธิพลต่อการปรับตัว ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
อี ก ด้ว ย ดัง นั้น การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หาจึง เป็ น วิ ธี ก ารที่ นัก ศึกษาสาขาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ นามาใช้จัด การกับปั ญหา ที่ช่วยให้เกิ ดความหวังและการเห็นคุณค่าใน
ตนเองจนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ ไปได้ และช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษามีพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนที่ดี
การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อคุณลักษณะทางจิต
เชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
การวิจัยครัง้ นีส้ นใจศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับคุณลักษณะ
ทางจิตเชิงบวกในด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมเป็ นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มี
ความสาคัญและเป็ นความจาเป็ นพืน้ ฐานที่บุคคลต้องการจากการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล
หรือติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นในสังคมที่ตนเองดารงอยู่ เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม และเมื่อบุคคลเกิดปั ญหาหรือความเครียดขึน้ ก็จะมีความต้องการถึง
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตัวหรือเผชิญกับความเครียดต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ได้ (Faber, 1983; Schaefer et al., 1981) การสนับสนุนทางสังคมจึงมีความสาคัญต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงคุณ ลัก ษณะทางจิ ต เชิ ง บวกและการปรับ ตัว ในการใช้ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลัย ของ
นักศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครัง้ นี ช้ ีใ้ ห้เห็นว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาได้รบั
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อิทธิ พลทางตรงจากการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย และการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักศึกษายังได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไว้ สาหรับในกรณีท่ีผลการวิจยั พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษาได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญ
สอดคล้องตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการที่บคุ คล
รับรู ถ้ ึง การได้รับการยอมรับ รู ส้ ึกมี คุณค่าในตนเอง และเป็ นที่ ตอ้ งการของบุคคลอื่ น โดยการ
สนับสนุนทางสังคมของบุคคลจะได้จากกลุ่มคนในระบบของสังคมนัน้ ๆ ที่เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ทางอารมณ์ วัตถุส่ิงของ และข้อมูล ข่าวสารหรือคาแนะนาต่าง ๆ อันจะทาให้บุคคลนัน้ สามารถ
ดารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม (Antonucci et al., 2000; Pender, 1982) อีกทัง้ ผูท้ ่ีได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมสูงยังทาให้บุคคลนัน้ รู ส้ ึกว่าตนเองเป็ นคนมีคณ
ุ ค่าหรือมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองอีกด้วย (กันยา สุวรรณแสง, 2538) จากผลการวิจยั ที่พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองได้รบั
อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย จึงกล่าวได้ว่า นักศึกษาที่มี
การรับรู ก้ ารสนับสนุนทางสัง คมในมหาวิทยาลัย ในระดับสูง ก็ จ ะมีแนวโน้ม ที่ นักศึกษาจะเห็น
คุณค่าในตนเองสูงมากขึน้ ตามไปด้วย
การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้นกั ศึกษา
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ผ่านมาของ Kumar และคนอื่น ๆ (2014)
ที่ ไ ด้ชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า การสนับ สนุ น ทางสัง คมจากครอบครัว กลุ่ ม เพื่ อ น และบุ ค คลรอบข้า งมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ เช่นเดียวกับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ในตุรกีท่ีมีอายุระหว่าง 16-18 ปี ที่ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและครูอาจารย์
มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญ และยังส่งผลทางบวกใน
การช่วยทาให้บุคคลนัน้ เกิดการยอมรับในตนเองและมั่นใจในตนเองมากขึน้ ตามไปด้วย (Arslan,
2009)สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ikiz และ Cakar (2010) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับของการรับรู ก้ ารสนับสนุนทางสัง คมและการเห็นคุณ ค่าในตนเองของวัยรุ ่น ในตุรกี โดย
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ก้ ารสนับสนุนทางสังคมของวัยรุ ่นจากเพื่อน จากครอบครัว และจาก
อาจารย์ผสู้ อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้
การสนับสนุน ทางสัง คมจากอาจารย์ผู้ส อนยัง ส่ง ผลต่อการปรับ ตัวทางอารมณ์ ช่ว ยลดภาวะ
ซึมเศร้า ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยให้ผเู้ รียนรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเองมากขึน้ อีกทัง้ ยัง
ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในสถานศึกษาได้อีกด้วย (Rueger et al., 2010) ซึ่งการเรียน
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ในระดับอุดมศึกษานัน้ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของนักศึกษามักจะดาเนินอยู่ในมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาบางส่วนก็พกั อาศัยอยู่ในหอพัก ทาให้ตอ้ งปรับตัวในทุกด้านทัง้ การเรียนและการใช้ชีวิต
ร่วมกับเพื่ อนทั้งในห้องเรียนและเพื่อนที่ อาศัยอยู่ร่วมกันในหอพัก ซึ่ง กลุ่ม เพื่ อนจะช่วยให้เกิ ด
ความรูส้ ึกอบอุ่นและเห็นคุณค่าความสาคัญของตนเอง ช่วยให้ผเู้ รียนได้ระบายอารมณ์และแสดง
ความรู ส้ ึกได้อย่างอิส ระ ได้รับคาแนะนาและสะท้อนให้รบั รู ถ้ ึงการกระทา และการได้รบั ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงต่อความจาเป็ นของนักศึกษาในด้านการบริการและทรัพยากรต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการเงิน สิ่งของ รวมถึงการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ ซ่งึ กันและกันรวมถึงการได้รบั
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในสถาบันการศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทในกระบวนการ
เรียนการสอนทางวิชาการของผูเ้ รียนโดยตรง ยังมีส่วนช่วยเหลือให้คาปรึกษาและเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการกระตุน้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและเข้าใจเป้าหมายของ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกด้วย (Hurlock, 1973, p. 75) ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยให้นกั ศึกษารูส้ ึกว่า
มีแหล่งช่วยเหลือทัง้ ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ ส่งผลให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง
รูส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีแรงจูงใจในการเรียน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เรียน มีการปรับตัวทางสังคมที่ดี และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จากผลการวิจัย
ครัง้ นีท้ ่ีได้ชีใ้ ห้เห็นว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนทาง
สังคมอย่างมีนยั สาคัญ จึงสะท้อนให้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยทัง้ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร วัตถุส่ิงของ รวมถึงการสนับสนุนทางอารมณ์ ทัง้ จากอาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเพื่อน ทาให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและมีความสุข สอดคล้อง
ตามที่ Bejerano (2014) กล่าวว่า ผูเ้ รียนที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนและรับรู ถ้ ึง
การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ผสู้ อนมากจะสามารถปรับตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั
ครัง้ นีพ้ บว่าการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยไม่สง่ อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียนผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการสนับสนุนทาง
สังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงทัง้ ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญมากกว่า จึง อาจไปลดอิทธิ พ ลของการเห็นคุณค่าในตนเอง ทาให้ไ ม่
สามารถอธิบายอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่มีตอ่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม ให้นัก ศึก ษามี พ ฤติ ก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นสูง ขึ น้ ได้อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ
ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ แสดงให้เห็นว่า การที่นกั ศึกษาได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยสูง
นอกจากจะท าให้นัก ศึก ษามี ก ารเห็ น คุณ ค่า ในตนเองสูง แล้ว ยัง ช่ว ยส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึก ษามี
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขนึ ้ อีกด้วย
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ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงสอดคล้องกับการอธิบายแนวทางการเกิด พฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งของบุคคลที่มีปฏิสมั พันธ์กับปั จจัยส่วนบุคคล เช่น ความคิด ความเชื่อ เป้าหมาย และ
ความคาดหวัง และปั จจัยสภาพแวดล้อม ซึ่ง ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านีล้ ว้ นมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดย
การที่พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปนัน้ มิได้เป็ นผลมาจากกระบวนการรูค้ ิดเพียงอย่างเดียว
หากแต่มีผลมาจากสภาพแวดล้อมที่บคุ คลนัน้ ปฏิสมั พันธ์รว่ มด้วย (Bandura, 1986) และจากผล
การศึกษาความสัม พัน ธ์ข องกระบวนการเผชิ ญปั ญ หาเพื่ อการเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้ อธิ บ ายไว้ว่า
กระบวนการเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ นผลมาจากทั้ง ปั จ จัย ส่วนบุคคลและปั จ จัย สภาพแวดล้อมที่ เป็ น
ประสบการณ์ในการเผชิญปั ญหาของแต่ละบุคคล (Corry, Tracey, et al., 2015, p. 522) การเกิด
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนจึงเป็ นกระบวนการที่ ได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นทัง้ จากคุณลักษณะทางจิตที่สาคัญ ได้แก่ การรับรู ถ้ ึงจิตวิญญาณ การมีความคิดที่สร้างสรรค์
และการมีวิธีการเผชิญกับปั ญหาที่นกั ศึกษากาลังเผชิญอยู่อย่างเหมาะสมทัง้ แบบมุ่งที่ปัญหาและ
แบบมุ่ง ที่ อ ารมณ์ รวมถึ ง การมี คุณ ลัก ษณะทางจิ ต เชิ ง ในเชิ ง บวกที่ ช่ ว ยให้นัก ศึก ษารับ รู ้ถึ ง
ความหมายในชีวิต การมีความหวัง และการเห็นคุณค่ าในตนเอง ร่วมกับการที่นกั ศึกษาได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยจากกลุม่ เพื่อนและอาจารย์ผสู้ อนอย่างเหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
ในการอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2 ที่เป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิ ญปั ญ หาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงที่มี ต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึก ษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ตามประเด็นสาคัญ ดังนี ้
การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะทางจิตเชิง บวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ที่ว่า “นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้าง
การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รบั โปรแกรมในระยะวัดผล
หลังการทดลองทันที ” ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนระยะหลังทดลองทันทีระหว่างนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาใน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐ านการวิจัย ที่ ตั้ง ไว้ หลักฐานของผลการทดสอบทางสถิ ติ ในการวิจัย ครัง้ นี จ้ ึง สามารถ
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ชีใ้ ห้เห็นว่า ผลของการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนของนักศึกษาในกลุ่ม ทดลองเป็ นผลมาจากโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงที่พัฒนาขึน้ ตามขัน้ ของกระบวนการเผชิ ญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง เป็ น
กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางบวกให้เกิดขึน้ กับบุคคล ที่ประกอบด้วย 1) การมุ่งส่งเสริม
ให้นกั ศึกษาได้กระตุน้ กระบวนการทางการรู ค้ ิดในการประเมินสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด
หรือเหตุการณ์ท่ีกระทบจิ ตใจ ซึ่งการประเมินสถานการณ์เป็ นสิ่ ง สาคัญในการกาหนดรู ปแบบ
พฤติกรรมการเผชิญปั ญหา (Garland & Bush, 1982) โดยบุคคลจะมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ปั จจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ ความสามารถในการ
รับรู อ้ ารมณ์และพฤติกรรม ทักษะ ความเชื่อ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละบุคคล
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่วา่ หากนักศึกษาใช้วิธีการเผชิญปั ญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจ
ส่งผลให้นกั ศึกษาไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ ได้อย่างถูกต้อง (Lazaruz &
Folkman, 1984) 2) การมุง่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ตระหนักรูท้ างจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม ซึ่งจิต
วิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคลในด้านความเชื่อและความศรัทธา ความ
ต้อ งการมี ชี วิ ต ที่ มี คุณ ค่า มี ค วามหมาย การมี จุด มุ่ง หมายและสิ่ ง เติ ม เต็ ม ชี วิ ต รวมถึ ง การมี
ความหวังและการมีชีวิตอยู่ (Corry, Mallett, et al., 2013; Ross, 1995) เมื่อนักศึกษาประสบ
ปั ญหาหรือเกิ ดความเครียด การที่นักศึกษาได้ตระหนักรู ถ้ ึง ความเชื่อและศรัทธา รวมถึงการมี
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน จะช่วยตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณให้
นักศึกษาก้าวผ่านอุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ และประสบความสาเร็จในชีวิต ได้ (ทัศนีย ์ ทองประทีป ,
2545; วัลภา คุณทรงเกียรติ, 2551) นอกจากนี ้ การเสริมสร้างจิตวิญญาณยัง ช่วยให้นกั ศึกษาได้
ตระหนักรู ถ้ ึงความเชื่อและศรัทธา และทาให้ได้มองปั ญหาในแง่มมุ ใหม่ ๆ (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์,
2554) และยังเป็ นการสร้างให้นกั ศึกษามีทา่ ที (Approach) ทางบวกและมีเมตตาต่อตนเอง รวมถึง
หน่วย (Entity) ที่อยู่นอกเหนือตนเองได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล และ อิสระ บุญญะฤทธิ์ , 2560)
3) การมุ่งส่งเสริมให้นกั ศึกษาแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้จดั การกับปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ทัง้ นีค้ วามคิดสร้างสรรค์ของบุคคลสามารถเรียนรู แ้ ละพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ ด้วยการฝึ ก
ปฏิบตั ิกระตุน้ ให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และกระตุน้ การคิดและการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การสร้างบรรยากาศในการเรียนรูแ้ บบเป็ นอิสระทัง้ ทางการคิดและการ
แสดงออก การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงประดิษฐ์ (Perkins, 1984) ตลอดจนส่งเสริมให้คิด
หาคาตอบหลายแนวทางหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ตามขัน้ ตอนของกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ (ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา, 2559) รวมถึงการฝึ กบูรณาการปั ญหาและเข้าใจปั ญหา
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เหล่านัน้ (Hallman, 1971; อารี พันธ์มณี , 2546; อารี รังสินนั ท์, 2532) และเสริมสร้างด้วยการจัด
กิจกรรมและบรรยากาศที่เหมาะสมพร้อมกับการใช้วิธีการระดมสมองซึ่งเป็ นเทคนิคที่เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกกลุม่ ได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่และทั่วถึง ที่กระตุน้ การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Osborn, 1963) ซึ่งสามารถช่วยให้บคุ คลสามารถคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และได้ผลลัพธ์
ที่เป็ นประโยชน์ และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกับปั ญหาที่ซบั ซ้อนให้มี
ประสิทธิภาพดีขนึ ้ (Vangundy, 1987 อ้างถึงใน ภารดี กาภู ณ อยุธยา, 2560) ดังนัน้ ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ นทักษะที่สาคัญและสามารถพัฒนาให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนได้ (อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์,
2553) เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนากระบวนการคิด สร้างสรรค์มาปรับใช้กบั สถานการณ์การเรียนหรือ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และ 4) การมุ่งส่งเสริมแนวทางการเผชิญปั ญหาด้วย
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา เพื่อจัดการกับปั ญหาที่
เข้ามากระทบอารมณ์และจิตใจ ด้วยการเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง การเข้าใจ
ยอมรับ และรับ ผิ ด ชอบต่อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ โดยการฝึ ก การควบคุม จัดการอารมณ์ ผ่อ นคลาย
ความเครียด และบันทึกอารมณ์ รวมถึงเพื่อหาวิธีจดั การกับปั ญหาที่เกิดขึน้ นัน้ โดยการเสริมสร้าง
ทักษะการเผชิ ญ หน้ากับปั ญ หาและการวางแผนแก้ปัญ หาอย่างเป็ น ขั้นตอน การปรับเปลี่ ย น
มุมมองหรือความคิดเชิงบวกต่อปัญหา และการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในการช่วยเหลือ
แก้ปัญหา ซึ่งความสามารถในการเผชิญปัญหาเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนพยายาม
ประเมินและจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตให้เป็ นไปในทางบวก ที่จะช่วยให้สามารถ
เผชิญปั ญหาและปรับตัวได้ดีในระยะยาว (Ebata & Moos, 1991; Jorgensen & Dusek, 1990)
และการส่งเสริมทักษะการเผชิญปั ญหาด้วยการฝึ กให้ผเู้ รียนสามารถเผชิญกับปั ญหา จัดการกับ
ความคิดทางลบให้เป็ นทางบวก สามารถผ่อนคลายเมื่อเกิดความเครียด และการมีทกั ษะในการ
แก้ไขปัญหา ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย (อติรตั น์ วัฒนไพลิน และคน
อื่น ๆ, 2554) จากเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ มุ่งให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิ ตและพฤติกรรมไปในทางบวก ผลการทดสอบสมมติฐานข้างต้นจึงสามารถ
ยืนยันได้ว่า นักศึกษาที่ ไ ด้รบั โปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงมี การ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้รบั โปรแกรม
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า “นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การ
เห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและ
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนการทดลอง” ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
สองทางแบบวัดซา้ (Two-Way Repeated Measures MANOVA) ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลังทดลองทันที และหลังทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาในกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยความหมายใน
ชีวิต ความหวัง การเห็นคุณ ค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ในระยะหลัง
ทดลองทันทีและในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนการทดลอง และเมื่อพิจารณาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษาในกลุม่ ทดลองได้ชีใ้ ห้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยในทุกตัวแปรของนักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามครัง้ ของการวัด ซึ่งเมื่อได้ทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปร
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองใน
ระยะหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความหมายใน
ชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์คะแนนเฉลี่ย
ความหมายในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความคงทนของคะแนนที่เกิดขึน้ กับนักศึกษา ดังนัน้ โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงจึง ช่วยส่ง เสริม ให้นักศึกษามีความคงทนของคุณลักษณะทางจิ ตเชิง บวกในด้าน
ความหมายในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเอง ขณะที่คะแนนเฉลี่ยความหวังและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลองทันทีแตกต่างจากระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหวังและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์สงู กว่าในระยะหลังทดลองทันที
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์นกั ศึกษาในกลุ่มทดลองมีพัฒนาการของคะแนน
เฉลี่ยความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ โปรแกรม
เสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาที่ พัฒ นาขึ น้ จึ ง สามารถช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขึน้ ถึงแม้ว่าคะแนนเฉลี่ย
ความหมายในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะหลังทดลอง 4 สัปดาห์ของนักศึกษาจะ
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ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากระยะหลังทดลองทันทีอย่างมีนยั สาคัญแต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่
นักศึกษาในกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพบว่า
เมื่ อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์มี แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ ย ความหมายในชี วิต
ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คะแนนเฉลี่ ย พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ พ บว่า มี แนวโน้ม ลดลงอย่า งเห็นได้ชัด ซึ่ง
สะท้อ นให้เ ห็ นว่า เมื่ อ เวลาผ่า นไปหากปล่อ ยให้นัก ศึก ษาเป็ น ไปตามสภาพโดยไม่ไ ด้รับ การ
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาที่เป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม จะส่งผลทาให้นกั ศึกษามีพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนที่ลดต่าลงเรื่อย ๆ ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนและ
ปั ญหาสุขภาพจิตตามมา เมื่อนักศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ก็จ ะส่ง ผลกระทบทางอารมณ์จ น
กลายเป็ นความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงที่บางครัง้
หาทางออกไม่ ไ ด้ถึง ขั้น คิด ฆ่าตัวตายเพื่ อ หนี ปัญ หา รวมถึ ง ส่ง ผลต่อการเรีย นต่อไปจนส าเร็จ
การศึกษา ที่อาจทาให้นกั ศึกษาลาออกกลางคันหรือสาเร็จการศึกษาล่าช้า (กฤตินี ตรงสิทธิรกั ษ์,
2546; วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ , และคนอื่น ๆ, 2562) ดังนัน้ โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ ยนแปลงที่พัฒ นาขึน้ จึง สามารถช่วยให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขนึ ้ ได้
นอกจากนี ้ ข้อ สัง เกตประการหนึ่ง ของผลการวิ จัย ที่ พ บว่ า นัก ศึก ษาที่ ได้รับ
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหวังและพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ที่แม้เวลาจะผ่านไป 4 สัปดาห์ นักศึกษาก็
ยัง คงมี ค วามหวัง และยิ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการปรับ ตัว ในการเรี ย นที่ ดี ขึ น้ การเสริ ม สร้า งทั กษะ
กระบวนการคิดและวิธีการเผชิญปั ญหาที่ดีและเหมาะสมจึงจาเป็ นและมีส่วนสาคัญในการที่จะ
ช่วยให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีในระยะยาว ซึ่งการจัดกิจกรรมในโปรแกรม
ที่ม่งุ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และตระหนักรู ท้ างจิตวิญญาณ ร่วมกับส่งเสริมการ
เผชิญปั ญหาด้วยวิธีทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา เพื่อพยายาม
จัดการกับปั ญหาที่ก่อให้เกิดความเครียด ที่ม่งุ เน้นการจัดการกับสาเหตุของปั ญหาโดยตรง มีการ
คิดวิเ คราะห์วางแผนแก้ปั ญ หาอย่างเป็ น ขั้นตอนด้ว ยการนาประสบการณ์ม าใช้ประกอบการ
พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ และมีการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่เป็ นประโยชน์ในการ
แก้ปัญ หา รวมถึง การประเมิ นสถานการณ์ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ ให้เป็ น ไปในทางบวก สามารถช่ว ย
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้นาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมาใช้ในการหาแนวทางจัดการกับ
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ที่จะทาให้นักศึกษามีความหวังและกาลังใจที่จะต่อสูก้ ับอุปสรรคปั ญหา
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และมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีตามมาได้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากกิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ด้วยการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ตระหนักรู ถ้ ึงการมีความเชื่อและความศรัทธาที่นกั ศึกษายึดเหนี่ยว
และเคารพนับถือในทางที่ถกู ต้องและเหมาะสม สามารถช่วยให้นกั ศึกษามีส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ มีสติ
และทาในสิ่ ง ที่ ดี และช่วยให้มี กาลัง ใจในการเรีย นและการดาเนิ นชี วิตมากขึน้ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ (2554) ที่ทาการศึกษาและพัฒนาความผาสุกทางจิต ใจของ
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบด้านจิตวิญญาณด้วยตัวชีว้ ดั การศรัทธายึดมั่นทาง
ศาสนา การมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์หรือสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยว ซึ่งผลการวิจยั พบว่า การมีความ
เชื่ อในเรื่องคุณ งามความดีท่ี จ ะส่ง ผลให้ชี วิตเจริญ ก้าวหน้า และมี ความสุข และการพัฒ นาจิ ต
วิญญาณทาให้นกั ศึกษามีความเชื่อในทางที่ถกู ต้องจะทาให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าและมีความสุข ทา
ให้นักศึกษารับรู ถ้ ึง ความศรัทธาและได้ม องปั ญหาในแง่ มุม ใหม่ นอกจากนี ้ การเสริม สร้างจิ ต
วิญญาณด้วยการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงการมีจดุ มุ่งหมายในชีวิต และการวางแผนเพื่อ
นาไปสูค่ วามสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริง ยังทาให้
นักศึกษารูส้ กึ ว่าชีวิตมีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย รูเ้ ป้าหมายของตนเองและมีความพยายามที่จะทา
เป้าหมายนัน้ ให้สาเร็จ มีความหวังและมีความมุ่งมั่นตัง้ ใจในการทาสิ่งที่ตอ้ งการเพื่อให้เป็ นจริงใน
อนาคต และมีความอดทนที่จะก้าวผ่านปั ญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในแต่ละวัน ซึ่งการกระตุน้ ให้
นักศึกษาได้ฝึกตัง้ เป้าหมายในชีวิตจะเป็ นการช่วยให้นกั ศึกษาได้คน้ พบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิต
และสามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินชีวิตในแต่ละวันได้ชดั เจนมากขึน้ (Geldard;& Geldard,
1999) กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ท่ีพฒ
ั นาขึน้ ยังสามารถช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้
แสดงออกถึง ความคิดสร้างสรรค์และมีการนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการหาวิธีการเผชิ ญ
ปั ญหาในแนวทางใหม่ ๆ ซึ่งการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามขัน้ ตอนของกระบวนการคิด
สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการระดมสมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จ ากสถานการณ์
จาลองเกี่ยวกับการเรียน สามารถส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ของนักศึกษาได้
เป็ นอย่างดี ทาให้สามารถนากระบวนการคิด สร้างสรรค์มาปรับใช้กับสถานการณ์หรือ ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนและในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็ นทักษะชีวิต
สาคัญประการหนึ่งที่ชว่ ยให้นกั ศึกษาสามารถป้องกันและลดภาวะซึมเศร้า สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ตนเอง ตลอดจนสามารถด ารงชี วิต ในสัง คมได้อย่างปกติสุข
(ถิรนันท์ ผิวผา, 2560)
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อีกทัง้ กิจกรรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 1)
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้พิจารณาแก้ปัญหาและมองปั ญหาให้แตกต่างจากเดิม
ด้วยการค้นหาความหมายของสถานการณ์ในทางบวก ยังสามารถทาให้นักศึกษาปรับเปลี่ยน
มุมมองหรือมองสถานการณ์เป็ นไปในทางที่ดีหรือทางบวกมากขึน้ และได้มองปั ญหาในแง่มมุ ใหม่
ซึ่งการเผชิญปั ญหาด้วยวิธีนี ไ้ ม่เพียงแต่จะช่วยลดความเครียด แต่ยังช่วยให้ นักศึกษามุ่งสู่การ
แก้ปัญหาโดยตรง และได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ท่ีได้รบั จากสถานการณ์ปัญหานัน้ ด้วย (Carver
et al., 1989; Lazarus & Folkman, 1984) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jorgensen และ
Dusek (1990) และ Ebata และ Moos (1991) ที่ชีใ้ ห้เห็นว่า การที่นกั ศึกษาพยายามประเมินและ
จัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตให้เป็ นไปในทางบวกจะช่วยให้สามารถเผชิญปั ญหา
และปรับตัวได้ดีในระยะยาว 2) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงบุคคลหรือ
แหล่ง สนับ สนุน ช่ว ยเหลื อ ในการแก้ปั ญ หา ช่ว ยให้นัก ศึก ษาสามารถค้น หาบุค คลหรื อ แหล่ ง
สนับสนุนที่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหาได้ ซึ่ง Race (1994) ก็ได้สนับสนุนว่า การได้
พูดคุยปรึกษากับบุคคลที่ไว้วางใจเมื่ อบุคคลรู ส้ ึกไม่ม่ นั ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ คิดไว้นัน้ จะได้ผล
หรือไม่ และการได้บอกถึงแผนการแก้ปัญหาของตนว่าเป็ นอย่างไร จะช่วยให้สามารถหาแนวทาง
หรือข้อแนะนาในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม และยังเป็ นการได้ทบทวนแผนการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
ดังนัน้ การที่บคุ คลมีแหล่งช่วยเหลือสนับสนุนจึงสามารถกระตุน้ การเผชิญปั ญหาไปในแนวทางที่ดี
และเป็ นทางบวกมากขึน้ (Lazarus & Folkman, 1984; Schwarzer & Knoll, 2007) อีกทัง้ การ
สนับสนุนทางสังคมยังสามารถปกป้องบุคคลจากความเครียด และยังช่วยส่งเสริมความพยายาม
ในการจัดการกับปั ญหา ทาให้บคุ คลมีความหวังว่ายังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือ และยังได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความห่วงใยใส่ใจและความผูกพันจากสมาชิกในสังคมอีกด้วย (อรุณี เกษรอุบล, 2544)
นอกจากนีง้ านวิจัยที่ผ่านมาของ Yüksel และ Bahadır-Yılmaz (2019) ยังได้สนับสนุนว่า
นักศึกษาที่มีแนวทางในการเผชิญปัญหาด้วยวิธีการแสวงหาแหล่งช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคมสูง
จะช่วยส่งเสริมให้สามารถเผชิญปั ญหาและปรับตัวในมหาวิทยาลัยได้ดี และ 3) การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างให้นกั ศึกษาเข้าใจและพร้อมที่จะเผชิญ หน้ากับปั ญหา เพื่อให้เกิดทักษะในกระบวนการ
แก้ปัญหาที่สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นขัน้ ตอน สามารถช่วยให้นกั ศึกษามีความเข้าใจ
สถานการณ์ตามที่เป็ นจริง พร้อมที่จะต่อสูเ้ พื่อขจัดปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเอง สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ อย่างเป็ นขัน้ ตอนและสามารถนาประสบการณ์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ดีขนึ ้ ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกล วรเจริญศรี (2550) ที่ได้สร้างโมเดลกลุ่มฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะชี วิ ตของวัยรุ ่นในด้านการคิดแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมฝึ กทักษะการแก้ปัญหาที่
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พัฒนาตามแนวคิดของ Geldard และ Geldard (1999) โดยใช้เทคนิคการให้คาปรึกษาแบบเน้น
การแก้ปัญหาและเทคนิคทางจิตวิทยาไม่วา่ จะเป็ นการสอน การตัง้ คาถาม การให้กาลังใจ และการ
ใช้เกม โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า นักเรียนวัยรุ ่นในกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตในด้านการ
คิด ที่ประกอบด้วยทักษะการตัดสินใจและทักษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึน้ อย่างมี นยั สาคัญ นอกจากนี ้
งานวิจยั ของ ภูริเดช พาหุยุทธ์ (2560) ก็ได้สนับสนุนว่า การส่งเสริมการเผชิญปั ญหาเชิงบวกของ
วัยรุ ่นในด้านการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหา ซึ่งเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ
ความคิดของบุคคล โดยการสอนเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน เพื่อให้นกั เรียนวัยรุ ่น
เข้าใจสาเหตุของปัญหา สามารถระบุวิธีการจัดการปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน และการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถในการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหา ยังสามารถช่วยให้วยั รุ ่นมีการมุ่งจัดการแก้ไขปั ญหา
สูง ขึน้ ช่วยให้เข้าใจปั ญ หาและเข้าใจความคิดความรู ส้ ึกจากมุม มองของตนเองที่ มี ต่อปั ญหา
สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงตามลักษณะของตนเอง และสามารถนาขัน้ ตอนและวิธีการ
แก้ปัญหาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ ดังนัน้ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาจึงสามารถช่วยให้
นักศึกษาได้เรียนรู แ้ นวทางในการฝึ กการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการที่ปัญหา สามารถประเมิน
สถานการณ์ปัญหาให้เป็ นไปในทางบวก ได้ตระหนักถึงบุคคลหรือแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหา เข้าใจสาเหตุของปั ญ หาและพร้อมที่จ ะต่อสูเ้ พื่ อจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ สามารถ
วางแผน กาหนดแนวทางและวิธีการมุง่ จัดการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างเป็ นขัน้ ตอน และสามารถ
นาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษามีความพร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาและมีความหวังว่าจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ
ไปได้ อันเป็ นการเสริมสร้างอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางบวกเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขนึ ้ (Herth, 1992)
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ พัฒนาขึน้ ในครัง้ นี ้
สอดคล้องและเป็ นไปตามขัน้ ตอนของกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิ ด
ทางทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014) โดยการจัด
กิจกรรมในโปรแกรมได้เสริมสร้างให้นกั ศึกษาในกลุ่มทดลองได้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัย
สาคัญของกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับ การเปลี่ยนแปลง
คุณ ลัก ษณะทางจิ ตเชิ ง บวกไม่ว่าจะเป็ นความหมายในชี วิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง รวมถึงผลที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่เหมาะสม และได้เห็นความสาคัญของ
การตระหนักรูท้ างความคิด ความเชื่อ การประเมินสถานการณ์ และการฝึ กทักษะการเผชิญปั ญหา
ที่สามารถนามาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาและความเครียดต่าง ๆ และการหาวิธีการหรือแนวทางเพื่อ

255

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทาให้นกั ศึกษาสามารถนากระบวนการเผชิญ
ปั ญหาหรือวิธีจดั การปั ญหาที่ได้เรียนรู ไ้ ปใช้ในการเผชิญ ปั ญหาเกี่ยวกับการเรียนและการดาเนิน
ชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพและสามารถปรับตัว ในการเรียนได้ ซึ่งการนาตัวแปรจิ ต
วิญญาณและความคิดสร้างสรรค์มาเป็ นทรัพยากรหรือต้นทุนสาคัญในการเผชิญปั ญหาจะทาให้
บุค คลสามารถค้น หาและรัก ษาไว้ซ่ึ ง ความหมายและจุด มุ่ง หมายในชี วิ ต ที่ ช่ ว ยให้บุค คลมี
ความหวังและเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันที่ส่งอิทธิพลต่อการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล (Lazarus, 1999) และสิ่งต่าง ๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ช่วยสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี และส่งผลทางบวกต่อการประเมินการรู ค้ ิด (Cognitive
Apprisal) ของบุคคล ที่ทาให้สามารถประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ จากมุมมองใหม่ ๆ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงการรับรูต้ อ่ เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือความเครียดให้เป็ นไปในทางบวก
และสร้างสรรค์ เพื่อช่วยลดผลกระทบในทางลบให้ลดน้อยลงได้ เกิดความหยุ่นตัวและมีมมุ มองต่อ
สถานการณ์ปัญหาที่แตกต่างออกไป เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะเข้ามาใน
ชีวิต (Corry, Tracey, & Lewis, 2015) อีกทัง้ ยังช่วยพัฒนาทักษะการเผชิญปั ญหาไปตลอดช่วง
ชีวิต ที่ส่งผลให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ดีในระยะยาว (Ebata & Moos, 1991) ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางบวกจนนาไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดี
นอกจากนี ้ แนวทางการจัดกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงครัง้ นีไ้ ด้ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็ น
วิธีการที่นามาใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล ก่อให้เกิดการเรียนรู ้พฒ
ั นา
ทักษะทางสังคมอย่า งเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
นอกจากนีย้ งั เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้บคุ คลเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เป็ นแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ในการได้รบั การเสริมแรงพฤติกรรมที่ดีจากเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม และการได้ขอ้ มูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน เพื่อนามาใช้ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม รวมถึง การนาสิ่งที่ได้รบั จากการเข้าร่วมโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (Corey & Corey, 2006 อ้างถึงใน มัลลิกา จันทร์เพ็ญ, 2560) โดยในการ
ดาเนินกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิค
กระบวนการกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยรุ ่น
เนื่องจากการนาวัยรุ ่นที่มีปัญหาคล้ายกันมารวมกลุ่มกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาโดยมีผใู้ หญ่คอยให้
ความช่วยเหลือ จะทาให้วยั รุ ่นพร้อมที่จะร่วมมือในการแก้ปัญหาและเสนอข้อคิดเห็น นอกจากนี ้
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บรรยากาศในการทากิ จ กรรมกลุ่ม ยัง ช่วยให้มี การยอมรับและเข้าใจกัน รับรู ว้ ่าผูอ้ ่ื นก็มี ปัญหา
เช่นเดียวกันหรือมากกว่าตน ซึ่งจะช่วยทาให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีกาลังใจและมีความพยายามที่
จะเผชิญและแก้ปัญหาให้สาเร็จ อีกทัง้ พลังของกลุ่มยังสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู ส้ ึก
และพฤติกรรมของบุคคลได้เป็ นอย่างดี (วัชรี ทรัพย์มี, 2556) และในการทากิจกรรมยังมีการใช้
เทคนิคการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการบรรยาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
การระดมสมอง การสะท้อ นคิ ด การใช้เ กม การใช้ส่ื อ วี ดิ ทัศ น์ การมอบหมายงาน การใช้
สถานการณ์จ าลอง การใช้ก รณี ตัวอย่า ง การใช้ผัง ความคิด การฝึ กปฏิ บัติ และการเสริม แรง
ทางบวก ดังนัน้ เทคนิคกระบวนการกลุ่มหรือ การใช้กิจกรรมกลุ่มจึงเหมาะสมที่จะนามาใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นวัยรุน่ เพื่อให้บรรยากาศในการทากิจกรรมกลุ่มเกิดความสนุกสนานพร้อมทัง้
เกิดการเรียนรู แ้ ละพัฒนา อันจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่เกิด
ประโยชน์สาหรับนักศึกษา
ผลการวิจยั ครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ม่งุ พัฒนาและส่งเสริม เกี่ยวกับทักษะ
การเผชิญปัญหาหรือการเผชิญความเครียดของบุคคล อาทิเช่น โปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญ
ความเครียด (Coping Skills) ที่มีต่อความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าของวัยรุ ่น (Lewinsohn,
Clarke, Hops, & Andrews, 1990; พรทิพย์ แม่นทรง, 2555; ลลนา ประทุม, 2550; อติรตั น์ วัฒน
ไพลิ น และคนอื่ น ๆ, 2554) ที่ อ าศัย แนวคิ ด การปรับ การรู ้คิ ด และพฤติ ก รรม (Cognitive
Behavioral Therapy) โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าใน
วัยรุ ่นที่เป็ นนักเรียนและนักศึกษา ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการมุ่งส่งเสริม ทักษะการแก้ไขปั ญหา
การฝึ กทักษะในการจัดการและเปลี่ยนความคิดทางลบเป็ นความคิดทางบวก การสนับสนุนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ทาให้มีความสุข การฝึ กและเรียนรู ท้ กั ษะการเผชิญความเครียดที่หลากหลาย การ
ฝึ กผ่อนคลายความเครียด การฝึ กปฏิบตั ิจดั การกับความเครียดและการฝึ กบันทึกอารมณ์ตนเอง
เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ และการเสริมสร้างทักษะทางสังคม ได้แก่ ทักษะการสื่อสารและการ
ฝึ กทักษะกล้าแสดงออกผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ขอ้ มูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน
และการเสริมแรงทางบวกเมื่อผูเ้ รียนแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาต่างก็ได้
ชีใ้ ห้เห็นว่า วัยรุน่ ในกลุ่มทดลองมีภาวะซึมเศร้าหลังสิน้ สุดโปรแกรมทันที ระยะติดตามผล 1 เดือน
และระยะติดตามผล 3 เดือน ต่ากว่าก่อนการทดลองและต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และ .01 และสอดคล้องกับโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญความเครียดต่อ
ความสามารถในการดูแลของผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเภทในชุมชน ของ มัลลิกา จันทร์เพ็ญ (2557) ที่ได้นา
ทฤษฎีการประเมินความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress Appraisal and Coping) (Lazarus
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& Folkman, 1984) ที่ประกอบด้วย การประเมินทางการรูค้ ิด (Cognitive Appraisal) 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ การประเมิ นขั้นปฐมภูมิ (Primary Appraisal) การประเมินขั้นทุติยภูมิ (Secondary
Appraisal) และการประเมินซา้ (Reappraisal) มาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
โปรแกรม ที่ม่งุ ส่งเสริมทักษะการประเมินความเครียดจากสถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหา การค้นหา
แหล่ง ประโยชน์ การให้ความรู ้และทัก ษะการดูแ ลผู้ป่ วยจิ ตเภท การฝึ ก ทักษะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ การฝึ กทักษะการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา และการฝึ กทักษะการจัดการ
กับอารมณ์ดว้ ยวิธีการผ่อนคลายความเครียด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเภทในชุมชนมี
ความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญความเครียด
และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ ภูริเดช พาหุยุทธ์ (2560) ที่ได้ทาการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญปั ญหาเชิง
บวก (Positive Coping) ของนักเรียนวัยรุน่ โดยอาศัยแนวคิดการให้คาปรึกษาเชิงรุก ในการเรียนรู ้
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดความรู ส้ ึกและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้นกั เรียนได้ทบทวนตนเอง
พัฒนาความสามารถในการเผชิญปั ญหาเชิงบวก และมีแนวทางในการจัดการเป้าหมายที่ ตงั้ ไว้ให้
สาเร็จ โดยมีความมุง่ หมายในการส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการเผชิญปั ญหาแบบการตอบสนอง
การให้ค วามหมายที่ มี คุณ ค่ า ความหยุ่ น ตัว การเผชิ ญ ปั ญ หาที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ ้น การรับ รู ้
ความสามารถในการเผชิญปั ญหา การมุ่งจัดการแก้ไขปั ญ หา การมองโลกในแง่ดี การกาหนด
เป้าหมาย และการเผชิญปั ญหาเชิงรุก ซึ่งผลการศึกษาได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักเรียนวัยรุน่ ในกลุ่มทดลอง
มีคะแนนการเผชิญปัญหาเชิงบวกในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีการเผชิญ
ปัญหาเชิงบวกสูงกว่ากลุ่มควบคุมทัง้ ในระยะหลังการทดลองและติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งการมีการเผชิ ญปั ญหาเชิง บวกสูงจะก่อให้เกิ ดผลลัพธ์เชิ งบวกต่อ ผูเ้ รียน
สามารถเลื อกใช้วิธี การในการเผชิ ญปั ญหาด้วยวิธี การที่ สร้างสรรค์ สามารถเรียนรู แ้ ละค้นหา
ความหมายจากประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็ นแหล่งทรัพยากรภายในตนและภายนอกตนในการ
ดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
ดังนัน้ การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่
อาศัยแนวคิดทางทฤษฎี การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็ นกรอบแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของบุคคลในทางบวกที่สามารถนามาปรับ
ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่เข้ามากระทบต่ออารมณ์หรือจิตใจและการหาแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหา เพื่อควบคุมสถานการณ์และสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงชีวิต
ของบุคคล ด้วยการประยุกต์แนวคิดและความเชื่อเกี่ ยวกับการเสริมสร้างการตระหนักรู ท้ างจิต
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วิญญาณอย่างเหมาะสม ที่เน้นการให้คณ
ุ ค่าของบุคคลในทางบวกและการแสวงหาความหมาย
และจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหามุมมองชีวิตในมุมใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยการ
พิจารณาว่าชีวิตมีความหมายและมีความหวังว่าจะสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายที่ยากจะ
แก้ปัญหาไปได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม และการเสริมสร้างการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ที่
บุคคลแสวงหาการผ่อนคลายความเครียดด้วยการแสดงออกทางความคิดผ่านการใช้ความคิด
สร้า งสรรค์ ที่ ช่ว ยให้มี มุม มองใหม่แ ละเกิ ด จิ น ตนาการในการค้น หาวิ ธี จัด การกับ ปั ญ หาและ
ปรับปรุงแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ทรัพ ยากรหรือต้นทุนทางจิตใจในเชิง บวกที่มี อยู่ในตัวบุคคล ที่สามารถนามาใช้เพื่อจัดการกับ
ปัญหาและความเครียดต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบกับอารมณ์หรือจิตใจ และหาวิธีการหรือแนวทางเพื่อ
จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิตให้เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละบุคคล (Corry, Tracey, &
Lewis, 2015) ซึ่งสอดคล้องตาม Lazarus และ Folkman (1984, p. 375) ที่ได้เน้นยา้ ว่า การ
พัฒ นาโปรแกรมเกี่ ย วกับ การจัด การกั บ ความเครี ย ดให้ไ ด้ผ ลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะต้อ ง
เสริม สร้างให้บุคคลได้ประเมิ นสถานการณ์ต่าง ๆ และเผชิญกับปั ญหาหรือความต้องการของ
บุคคลในวิธี การหรือแนวทางใหม่ ๆ ดัง นั้น การเปลี่ ย นแปลงคุณ ลักษณะทางจิ ตเชิ ง บวกและ
พฤติกรรมการปรับตัว ในการเรียนในระยะยาวและการคงไว้ซ่ึง พฤติ กรรมดัง กล่าว การนาจิ ต
วิญ ญาณและความคิ ดสร้างสรรค์มาใช้เป็ นแนวทางในการเผชิญปั ญหาด้วยวิธี ท่ีเหมาะสมจึง
สามารถช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกทัง้ ในด้านความหมายใน
ชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ดีขึน้ ได้ นอกจากนีเ้ มื่อได้ทาการประเมินผลกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละกิจกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก ง) ยังสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกลุ่มทดลองมีการเรียนรูแ้ ละเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและ
พฤติกรรมได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมในระดับที่ดี เนื่องจากนักศึกษา
สามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกาหนดในทุกกิจกรรม รวมทัง้ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโปรแกรม (รายละเอียดในภาคผนวก จ) ยังชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจการ
เข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับดีถึงดีม าก โดยมี คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากับ 4.41
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.20 จึงเป็ นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า
แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ที่ผวู้ ิจยั นามาปรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตัวแปรที่ตอ้ งการเสริมสร้างและต้องการให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงตามขัน้ ตอนของกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ น จิ ต
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ปัญหา สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักศึกษาให้เป็ นไปในทาง
ที่ดีและเป็ นทางบวกมากขึน้ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุสาคัญที่ให้ผลสอดคล้อง
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เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่า
ในตนเอง รวมถึงส่งผลให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขนึ ้ ได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1. ผลการวิจัยครัง้ นี ส้ ามารถสนับ สนุนการนาทฤษฎี การเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงที่กาเนิดมาจากบริบทของสัง คมต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาในบริบทของสังคมไทย โดย
ผลการวิจยั เป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะนาตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้
ให้เ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทวัฒ นธรรมและสภาพสังคมในการเรียนของไทยได้อย่าง
ชัดเจนขึน้ แม้ว่าผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัยจะไม่สอดคล้องกับสิ่ งที่ ผูว้ ิจัยคาดการณ์ไ ว้
ทัง้ หมด แต่การวิจยั ครัง้ นีก้ ็นบั ได้ว่ามี ความสาคัญในเชิงทฤษฎีท่ีช่วยเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
สนับสนุนแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีความชัดเจนมาก
ขึน้ และสามารถเพิ่มองค์ความรูใ้ ห้กบั การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผชิญปั ญหาของบุคคล
เพื่อเป็ นพืน้ ฐานของการวิจยั ต่อยอดในแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวต่อไปได้
2. ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ชีใ้ ห้เห็นว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รบั อิทธิพลทางตรงมาจากความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็น
คุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษายังได้รบั อิทธิ พลทางอ้อมจากความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ และการ
เผชิญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ปัญ หา ดังนั้น การที่จ ะเกิ ดผลลัพธ์ในทางปฏิ บตั ิหรือเกิ ดพฤติกรรมการ
ปรับ ตัว ในการเรี ย นที่ พึง ประสงค์ขึน้ ได้นั้น ผู้เ กี่ ย วข้อ งในระดับ สถ าบัน การศึก ษา สาขาวิ ช า
ตลอดจนอาจารย์ผสู้ อนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญกับการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้มี
การนาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณมาใช้ในการเผชิญปั ญหาเพื่อพยายามหาวิธีจัดการ
แก้ไขปัญหาให้สาเร็จ เพื่อช่วยให้นกั ศึกษามีความหวังและเห็นคุณค่าในตนเองว่าจะสามารถเผชิญ
ปั ญ หาต่าง ๆ ไปได้ รวมถึงการนาความคิดสร้างสรรค์และจิ ตวิญญาณมาใช้ในการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองเพื่อจัดการกับปั ญหาที่เข้ามากระทบจิตใจหรืออารมณ์ความรูส้ ึก เพื่อให้รบั รูว้ ่า
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ชีวิตยังมีความหมายและต้องสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ไปได้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมการ
สนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยจากเพื่อนและอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นกั ศึกษารับรูว้ ่าตนเองยัง
มีคณ
ุ ค่าและมีบคุ คลที่พร้อมจะคอยช่วยเหลือ เพื่อกระตุน้ การเผชิญปั ญหาของนักศึกษาให้เป็ นไป
ในทางบวกมากขึน้ ซึ่งจะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเผชิญปั ญหาและมีพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนดีขนึ ้ รวมถึงสามารถดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
3. ผลการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนดีขนึ ้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ นีม้ ีประสิทธิภาพในการนาไปเสริมสร้างการ
เผชิญปั ญหาที่ม่งุ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะทางจิตในด้านการตระหนักรู ท้ างจิตวิญญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเผชิญปั ญหาทัง้ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์และการ
เผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หา ที่ ส ถาบัน การศึก ษาที่ เ ปิ ด หลัก สูต รการสอนในสาขาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงอาจารย์ผสู้ อนสามารถนาโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการ
เผชิญปัญหา เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและมีความคงทนในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมการปรับ ตัว ในการเรี ยนที่ ดี ตลอดจนผู้ท่ี มี ส่วนเกี่ ย วข้องก็ สามารถน าไปปรับใช้กับ
ประชากรกลุม่ อื่นที่ใกล้เคียงกันได้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้การนาโปรแกรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมหรือวิทยากรควรมีความเข้าใจในกระบวนการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรมและทฤษฎีการ
เผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการนาแนวคิดและ
เทคนิคการเรียนรู ม้ าปรับใช้ในการเสริมสร้างกระบวนการเผชิญปั ญ หาเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้
ผู้เ รีย นมี คุณ ลักษณะทางจิ ตเชิ ง บวกและมี พ ฤติกรรมการปรับ ตัวในการเรียนที่ เหมาะสมตาม
ต้องการ
4. ผลการวิ จัย ระยะที่ 2 ได้ชี ใ้ ห้เ ห็ นข้อค้นพบในประเด็นของนัก ศึกษาที่ ไ ด้รับ
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีพฒ
ั นาการของคะแนนเฉลี่ยความหวัง
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ดังนัน้ หากต้องการมุ่งเน้นให้
นักศึก ษาสาขาวิ ทยาการคอมพิว เตอร์มี ความคงทนของพัฒ นาการและเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิตในเชิงบวกในด้านความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีขึน้ ใน
ระยะยาว หน่วยงานมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารคณะหรือสาขาวิชา ตลอดจนอาจารย์ผูส้ อน ควรให้
ความสาคัญในการจัดกิจกรรมที่มงุ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และตระหนักรูท้ างจิต
วิญญาณ ร่วมกับส่งเสริมการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหาให้เป็ นไปในทางบวก เพื่อกระตุน้ ให้
นักศึกษาได้นาความคิดสร้างสรรค์และจิ ตวิญญาณมาใช้ในการหาแนวทางหรือวิธี จัดการกับ
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ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อให้นกั ศึกษามีความหวังและกาลังใจที่จะต่อสูก้ ับอุปสรรคปั ญหาจน
สามารถผ่านพ้นไปได้และมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดีตามมา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมี
อิท ธิ พ ลทางบวกโดยตรงต่อ คุณ ลักษณะทางจิ ตเชิ ง บวกในด้า นการเห็ น คุณค่า ในตนเองและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน อย่างไรก็ตาม การที่ผวู้ ิจยั นาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยมาใช้วดั ผลก่อนการทดลองในการวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อทาการจัดประเภทกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่มากน้อยแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ไม่สามารถสรุป
ผลการวิจยั ได้ชดั เจนว่าการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนเกิดจากการ
ที่นกั ศึกษารับรู ว้ ่าได้รบั การสนับสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอหรือไม่ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควร
นาตัวแปรการสนับสนุน ทางสัง คมในมหาวิทยาลัยมาใช้เ ป็ นปั จ จัยทดลองหรือเป็ นตัวแปรจัด
กระทาในโปรแกรม ที่ควรเสริมด้วยกิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็ นการ
ยืนยันผลการวิจยั และสามารถอธิบายอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
การเปลี่ ยนแปลงคุณ ลักษณะทางจิ ตเชิง บวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนให้มี ความ
ชัดเจนมากขึน้
2. ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
และความหวัง เป็ นตัวแปรที่มี อิทธิ พ ลทางบวกที่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูง
ดังนัน้ เพื่อให้สามารถอธิบายคุณลักษณะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาในการสนับสนุนความสาเร็จ
ในการเรี ย นและความสมบู ร ณ์ท างจิ ต ใจ อาจท าการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ค้น หา
กระบวนการเผชิญปัญหาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนที่ดี ซึ่งอาจทาให้พบองค์ความรูใ้ นการนาไปวิจยั และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
การเผชิญปั ญหาของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสรุปผลและตอบคาถามการวิจยั ได้สมบูรณ์มากขึน้
ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. การวิจัยครัง้ นีท้ าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กาลังศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 และชัน้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ใน
กรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ในการวิ จยั ครัง้ ต่อไปอาจทาการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเอกชน เพื่อพิจ ารณาว่าโปรแกรมเสริม สร้างการ
เผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิผลกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการ
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เรียนที่แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับ กลุ่มตัวอย่าง
และบริบทที่ตอ้ งการศึกษา
4. การวิจัยครัง้ นีม้ ุ่งศึกษาวิธีการเผชิญปั ญหาทัง้ แบบมุ่งที่อารมณ์และแบบมุ่งที่
ปัญหาเฉพาะองค์ประกอบที่เป็ นทางบวกเพื่อประโยชน์ในการนาไปพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการ
เผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้นกั ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตในเชิงบวก
และมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนที่ดี โดยมิได้ศกึ ษาครอบคลุมถึงองค์ประกอบทัง้ หมดตาม
ทฤษฎี ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี
และการถอยห่างจากปั ญหาเพิ่ ม เติม เพื่ อให้สามารถอธิ บายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนได้ชดั เจนมากยิ่งขึน้
5. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการประยุกต์ใช้กระบวนการเผชิญปั ญหาตามทฤษฎีการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้
ต่อไปหากใช้ทฤษฎีดงั กล่าวเป็ นกรอบแนวคิดหลักของการวิจยั ควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงตัวแปร
ความหยุ่นตัว (Resilience) เนื่องจากข้อค้นพบทางทฤษฎีดงั กล่าวได้ชีใ้ ห้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิตในเชิงบวกส่งผลต่อการเพิ่มความหยุ่นตัวที่ช่วยให้บคุ คลเริ่มกระบวนการทาง
ความคิดในการประเมินสถานการณ์ใหม่ท่ีเข้ามาคุกคามจากสถานการณ์ให้เกิดผลในทางบวกกับ
ตนเอง เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้
ซึ่ง จะช่วยทาให้เห็นถึงผลการเปลี่ ยนแปลงของคุณลักษณะทางจิ ตเชิ งบวกและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาชัดเจนมากขึน้
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1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
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สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่ นกนก วงศ์ป่ิ นเพ็ชร์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยระยะที่ 2

1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. อาจารย์ ดร. พิศทุ ธิภา เมธีกลุ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. อาจารย์ ดร. ธนกฤต ยอดอุดม
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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คาชีแ้ จง: แบบสอบถามฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปรับตัวในการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจัยขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือจากท่านให้ความกรุ ณาตอบแบบสอบถามนีโ้ ดยปฏิบตั ิตามคาชีแ้ จงในแบบสอบถามแต่ละ
ตอน และเนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามหลายส่วน จึงขอให้ท่านอ่านคาถามแต่ละข้อให้
เข้าใจอย่างชัดเจน และขอให้ท่านตอบตรงตามความเป็ นจริงให้มากที่สุดและขอให้ตอบครบทุก
ข้อโดยไม่ตอ้ งระบุช่ือ-สกุลของท่าน ผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าข้อมูลและคาตอบของท่านทัง้ หมดจะถูกเก็บไว้เป็ น
ความลับเพื่อประโยชน์ในการวิจยั เท่านัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะทาในภาพรวมของกลุม่ ผูต้ อบทัง้ หมดและ
การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทัง้ สิน้ ทัง้ นีข้ อขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าใน
การตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ครัง้ นี ้
นางสาวจุฬาพร คามุงคุล
นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความจริง
1. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ____________ปี
4. ชัน้ ปี
ปี 1
ปี 2
5. วิธีการรับเข้าศึกษา
ระบบรับตรง
ระบบ Admissions
ระบบโควตา
อื่น ๆ (ระบุ) ________
6. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) _________________
่ ักอาศัย
7. ทีพ
บ้าน
หอพัก
อื่น ๆ (ระบุ) ________
8. ภูมิลาเนา
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดอื่น (ระบุจงั หวัด) ________
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9. ปั จจุบันอาศัยอยู่ร่วมกันกับใครเป็ นหลัก
บิดาและมารดา
บิดา
มารดา
ญาติพ่ีนอ้ ง
เพื่อน
อยู่ตามลาพัง
อื่น ๆ (ระบุ) __________
10. สถานภาพของบิดา-มารดา
คู/่ อยู่ดว้ ยกัน
หย่าร้าง/แยกทางกัน
เสียชีวิต
อื่น ๆ (ระบุ) ________
11. แหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็ นหลักได้มาจาก
บิดาและมารดา
บิดา
มารดา
ญาติพ่ีนอ้ ง
กองทุนกูย้ ืม
อื่น ๆ (ระบุ) ________
12. รายได้/ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ด้รับโดยเฉลี่ย ________________บาท/เดือน
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
คาชีแ้ จง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วเลือกคาตอบโดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่
ตรงกับระดับความบ่อยของการเกิดพฤติกรรมของท่านมากที่สดุ เพียงข้อเดียวและโปรดตอบคาถามให้
ครบทุกข้อ
ระดับความบ่อยของการเกิดพฤติกรรมของท่าน
ข้อคาถาม

ค่อนข้าง
บางครัง้
บ่อย

นานๆ
ครัง้

ไม่เคย
เลย

3

2

1

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

บ่อยมาก

บ่อย

6

5

4

1. ฉันติดตามการเรียนในแต่ละวันได้ทนั เวลา

6

5

2. ฉันเข้าเรียนให้ทนั เวลาในทุกวิชาที่มกี ารสอน

6

3. ฉันส่งการบ้านหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
ตามกาหนดเวลา
4. ฉันเตรียมพร้อมในการเรียนเทอมนี ้ เพื่อให้ได้
ผลการเรียนที่ดี
5. ฉันมุง่ มั่นกับการทารายงานทุกรายวิชา
ที่เรียนอย่างเต็มความสามารถ
6. ฉันจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวล
ในเรือ่ งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนได้
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7. เมื่อพบเจออุปสรรคในการเรียน ฉันไม่แสดง
อาการท้อแท้
8. ฉันตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
ได้ดว้ ยตนเอง
9. ฉันยอมรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเรียนทีเ่ กิดขึน้ ได้
10. ฉันให้ความร่วมมือในการทางานกลุม่ กับ
เพื่อนด้วยความเต็มใจ
11. ฉันเข้ากับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนได้ดี
12. ฉันให้คาแนะนาช่วยเหลือเพือ่ นที่ประสบ
ปั ญหาในการเรียนอย่างเต็มใจ
13. ฉันมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้
14. ฉันทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์และ
เพื่อน ๆ โดยไม่รูส้ กึ อึดอัดใจ
15. ฉันเข้ากับสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยได้
16. ฉันใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่
17. ฉันยอมรับและปฏิบตั ิตนตามกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ
18. ฉันปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหลักสูตรที่สาขาวิชา
กาหนด
19. ฉันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เพื่อการศึกษาเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่

ค่อนข้าง
บางครัง้
บ่อย

นานๆ
ครัง้

ไม่เคย
เลย

3

2

1

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

บ่อยมาก

บ่อย

6

5

4

6

5

6
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของฉัน
คาชีแ้ จง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วเลือกคาตอบโดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่
ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ เพียงข้อเดียวและโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
ระดับความคิดเห็นของท่าน
จริงทีส่ ุด

จริง

6

5

4

1. ฉันมักคิดทาสิง่ ต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่

6

5

2. ฉันมีมมุ มองต่อสิง่ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

6

ข้อคาถาม

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1896483104

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

3

2

1

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

ความคิดสร้างสรรค์
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3. แนวคิดในการแก้ปัญหาทีแ่ ปลกใหม่ของฉัน
ได้รบั การยอมรับจากเพื่อน ๆ เสมอ
4. ฉันมีความคิดที่อยากจะเริม่ ทาสิง่ ใหม่ ๆ
ที่คนอื่นไม่เคยทา
5. เวลาประชุมทางานกลุม่ ฉันมักจะคิดอะไร
ใหม่ ๆ ได้ก่อนคนอื่น
6. ฉันมักเสนอความคิดที่แปลกใหม่ไปจากเพื่อน
ในกลุม่
7. ฉันเป็ นนักขายความคิด เพราะมีความคิดดี ๆ
หลากหลายผุดขึน้ มาอยูเ่ สมอ
8. เมื่อเกิดปั ญหา ฉันมักคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
หรือหาทางออกใหม่ ๆ ให้กบั ปั ญหาที่เกิดขึน้
9. ฉันยอมรับการเปลีย่ นแปลงสิง่ ใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดแก้ปัญหาของฉัน
ให้มีความหลากหลายยิง่ ขึน้
10. ฉันศึกษาเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว เพือ่ แสวงหา
ความเป็ นไปได้มาต่อยอดความคิดในเรือ่ งใหม่ ๆ
จิตวิญญาณ
1. ในช่วงเวลาที่ฉนั เกิดความเครียด
ฉันมักจะนึกถึงบุคคลหรือความศรัทธา
ต่อสิง่ ยึดเหนี่ยวที่ฉนั นับถือ
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จิตวิญญาณ
2. ความเชื่อและความศรัทธาต่อหลักคาสอน
ทางศาสนา เป็ นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจของฉัน
3. การที่ฉนั มีความเชื่อในการปฏิบตั ิดีเพื่อตนเอง
และผูอ้ ื่น จะทาให้ชีวิตฉันมีความหวังอยูเ่ สมอ
4. ความศรัทธาในตนเอง ช่วยให้ฉนั สามารถ
เผชิญกับเหตุการณ์รา้ ยแรงต่าง ๆ ได้
5. ความศรัทธาในตนเอง ช่วยให้ฉนั รับมือกับ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้
6. เมื่อมีความกังวลใจหรือมีปัญหาเกิดขึน้
ฉันจะมีสงิ่ ที่ฉนั นับถือคอยอยูเ่ คียงข้างเสมอ
7. ความเชื่อด้านจิตวิญญาณช่วยให้ฉนั เข้าใจ
ถึงความหมายของความทุกข์หรือปั ญหา
ที่กาลังเผชิญอยู่
8. การได้ระลึกถึงคาสอนตามหลักศาสนา
หรือหลักปฏิบตั ิที่ฉนั นับถือ ช่วยให้ฉนั ผ่านพ้น
ปั ญหาอุปสรรคไปได้
9. การได้ระลึกถึงบุคคลหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นมงคลต่อชีวิต
ทาให้ฉนั รูส้ กึ สงบและผ่อนคลาย
10. หลักคาสอนหรือหลักปฏิบตั ทิ ี่ฉนั ยึดถือ
จะช่วยชีน้ าแนวทางในการดาเนินชีวิตให้กบั ฉัน
11. การที่ฉนั มีบคุ คลที่ฉนั ศรัทธานับถือ
คอยคุม้ ครองอยูใ่ กล้ ๆ ทาให้ฉนั รูส้ กึ ปลอดภัย
12. ฉันรับรูว้ า่ ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับฉันเป็ นผลมาจาก
การกระทาของตัวฉันเอง (เช่น การหมั่นทา
ความดีเสมอ การคิดบวก เป็ นต้น)
13. ฉันรับรูว้ า่ ฉันสามารถฟั นฝ่ าปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ดว้ ยดีเพราะความศรัทธา
ในความสามารถของตัวฉันเอง
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จิตวิญญาณ
14. ฉันสามารถรับรูถ้ ึงผลที่จะได้รบั จาก
ความเชื่อและหลักปฏิบตั ิทางศาสนาที่ฉนั
ศรัทธานับถือ
15. การเชื่อและศรัทธาในการกระทาดีของตนเอง
จะช่วยให้ฉนั รูส้ กึ รักและยอมรับตนเองมากขึน้
การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์
1. ฉันยอมรับว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นความผิด
ของฉันและฉันต้องรับผิดชอบต่อปั ญหานัน้
2. ถ้าฉันมีสว่ นทาให้เกิดปั ญหา ฉันจะกล่าว
ขอโทษหรือทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ปัญหานัน้
ดีขนึ ้
3. ถ้าฉันเป็ นต้นเหตุของปั ญหา ฉันรูต้ วั เองดีวา่
ฉันจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้
4. ฉันสัญญากับตัวเองว่าปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึน้ กับฉัน ฉันต้องพยายามหาทางจัดการให้ได้
5. ฉันพยายามคิดหาทางออกในการจัดการกับ
ปั ญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและพิจารณาถึง
ผลที่จะเกิดขึน้ เพื่อจะได้ไม่มาเสียใจภายหลัง
6. เมื่อเกิดปั ญหาหรือเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ
ฉันพยายามควบคุมความรูส้ กึ วิตกกังวลของ
ตนเอง
7. เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับฉัน ฉันพยายามจัดการ
ปั ญหาอย่างมีสติ ไม่เร่งรีบจัดการกับปั ญหา
มากเกินไป
8. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักใช้เวลาอยูก่ บั ตนเอง
เพื่อคิดทบทวนถึงปั ญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ที่เกิดขึน้
9. ฉันพยายามควบคุมอารมณ์ความรูส้ กึ จาก
สิง่ รบกวนต่าง ๆ มากมาย
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การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
1. เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับฉัน ฉันได้ทาอะไร
บางอย่างเพื่อแก้ปัญหานัน้ แม้อาจไม่ได้ผล
แต่อย่างน้อยฉันก็ได้ลงมือทา
2. เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะมุง่ จัดการแก้ไขไปที่
สาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
3. ฉันพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้
ไม่วา่ จะด้วยวิธีใดก็ตาม
4. ฉันยืนหยัดต่อสูก้ บั ปั ญหาที่เกิดขึน้
จนกว่าจะสามารถแก้ปัญหานัน้ ได้สาเร็จ
5. เมื่อเกิดปั ญหา ฉันมักพูดคุยกับใครบางคน
ที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาได้
6. เมื่อเจอปั ญหา ฉันมักขอความเห็นอกเห็นใจ
จากคนอื่นเพื่อต้องการให้เขาเข้าใจในตัวฉัน
7. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใครบางคน
เพื่อหาหนทางอื่น ๆ เพิ่มเติมในการช่วยแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้
8. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับญาติพี่นอ้ ง
หรือเพื่อนสนิทให้ช่วยแนะนาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
9. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใคร ๆ
เพื่อบอกให้เขารูถ้ ึงความรูส้ กึ ของฉัน
10. ฉันมุง่ มั่นจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้
ไปทีละขัน้ ตอน
11. เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ ฉันมักวางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้
12. ฉันพยายามเปลีย่ นหรือหาวิธีแก้ปัญหา
ใหม่ ๆ เมื่อใช้วิธีเดิมแล้วไม่ดีขนึ ้
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การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
13. เมื่อเจอปั ญหา ฉันมักนาประสบการณ์
ในอดีตมาพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ปั จจุบนั เพื่อแก้ปัญหา
14. ฉันรูว้ า่ ปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นสิง่ ที่ตอ้ งแก้ไขให้
สาเร็จ ดังนัน้ ฉันจึงเพิ่มความพยายามในการ
แก้ปัญหาให้มากขึน้
15. ปั ญหาที่ผา่ นมาทาให้ฉนั เกิดแรงบันดาลใจ
ในการทาสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์
16. ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ
ทาให้ฉนั ได้เรียนรูแ้ ละมีมมุ มองในการใช้ชีวิต
มากขึน้
17. เมื่อผ่านสถานการณ์ปัญหาที่ยงุ่ ยากมาได้
ทาให้ฉนั มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ดี
กว่าเดิม
18. ฉันพยายามมองปั ญหาที่เกิดขึน้ กับฉันว่า
เป็ นการค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต
19. ปั ญหาที่เกิดขึน้ ทาให้ฉนั มีการเปลีย่ นแปลง
บางอย่างในตัวเองไปในทางที่ดีขนึ ้
ความหมายในชีวิต
1. ฉันดาเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างมี
ความหมาย

4. ฉันพบว่าชีวิตของฉันมีจดุ มุง่ หมาย
เป็ นที่นา่ พอใจ
5. ฉันกาลังมองหาสิง่ ที่ทาให้ชีวติ ของฉัน
มีความหมาย
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7. ฉันค้นหาบางสิง่ ที่ทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าชีวติ ของฉัน
มีความสาคัญ
8. ฉันกาลังค้นหาจุดมุง่ หมายหรือภารกิจสาคัญ
ในชีวติ ของฉัน
9. ฉันพยายามค้นหาความหมายของชีวิตฉัน
ความหวัง
1. ฉันมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ตนเองต้องการ
2. ประสบการณ์ในอดีตช่วยให้ฉนั ได้เตรียม
ความพร้อมสาหรับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ได้เป็ นอย่างดี
3. ฉันคาดว่าฉันจะประสบความสาเร็จในชีวติ
4. ฉันบรรลุเป้าหมายในเรือ่ งต่าง ๆ
ตามทีต่ นเองได้ตงั้ ไว้
5. ฉันคิดหาแนวทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
ที่ตนเองต้องการ
6. ฉันมีแนวทางในการทาสิง่ ต่าง ๆ
เพื่อให้ตนเองประสบความสาเร็จ
7. ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึง่ สิง่ สาคัญที่สดุ ในชีวติ ของฉัน
8. แม้วา่ คนอื่น ๆ จะรูส้ กึ ท้อใจกับปั ญหาที่เกิดขึน้
แต่ฉนั เชื่อว่าฉันสามารถจัดการปัญหานัน้ ได้
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10. ครอบครัวดูสนุกสนานเมื่อมีฉนั ร่วมอยูด่ ว้ ย
11. คนในครอบครัวฉันคานึงถึงความรูส้ กึ
ของฉันเสมอ
12. คนที่บา้ นคอยดูแลใส่ใจฉัน
13. ฉันภูมิใจกับผลการเรียนของฉัน
14. ถ้าเป็ นเรือ่ งของการเรียน ฉันมักทาอะไรให้ดี
ที่สดุ อย่างเต็มความสามารถ
15. ในการเรียนฉันมักจะทาอะไรได้ดี
ตามที่อยากทา
16. อาจารย์ทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าฉันมีความสามารถ
มากพอ
การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
1. เมื่อฉันทาบางสิง่ บางอย่างได้ดีหรือประสบ
ความสาเร็จ เพื่อนจะชื่นชมยินดีกบั ฉัน
2. เมื่อฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพื่อนคอยรับฟั ง
และปลอบโยนให้กาลังใจฉัน

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

3. เพื่อนเข้าใจในตัวฉันและยอมรับในสิง่ ที่ฉนั เป็ น

6

5

4

3

2

1

ข้อคาถาม
การเห็นคุณค่าในตนเอง
1. ฉันสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
โดยไม่รูส้ กึ กังวลใจ

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง
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ระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้อคาถาม
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การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ถามไถ่
ทุกข์สขุ ของฉัน
5. อาจารย์แสดงให้ฉนั เห็นถึงความห่วงใย
ต่อปั ญหาเกี่ยวกับการเรียนของฉัน
6. เพื่อนคอยแนะนาตักเตือนฉัน เพื่อไม่ให้ฉนั
ทาผิดพลาด
7. เมื่อฉันมีปัญหาการเรียน เพื่อนพร้อมที่จะ
ให้ขอ้ มูลหรือคาแนะนาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มที่
8. อาจารย์ให้คาแนะนาฉันเกี่ยวกับการเรียน
หรือการปรับตัวในมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน
สนับสนุนการศึกษาให้ฉนั
10. อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ฉนั ได้ซกั ถาม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ
11. ฉันได้รบั การชีแ้ นะจากอาจารย์
ในการปรับปรุงการเรียนให้ดีขนึ ้
12. หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
ฉันจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ
13. เพื่อนช่วยเหลือฉันในการแบ่งเบาภาระ
การทารายงานที่อาจารย์มอบหมาย
14. เพื่อนกับฉันแบ่งปั นสิง่ ของหรืออุปกรณ์การ
เรียนที่จาเป็ นให้หยิบยืมกันได้
15. อาจารย์ให้ฉนั ยืมหนังสือหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการเรียนที่ฉนั สนใจ

จริงทีส่ ุด

จริง

6

5

4

6

5

6

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

3

2

1

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
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ภาคผนวก ค

302
ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตาราง 25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
1896483104

ข้อคาถาม
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ฉันติดตามการเรียนในแต่ละวันได้ทนั เวลา
ฉันเข้าเรียนให้ทนั เวลาในทุกวิชาที่มีการสอน
ฉันส่งการบ้านหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
ตามกาหนดเวลา
ฉันเตรียมพร้อมในการเรียนเทอมนี ้ เพื่อให้ได้
ผลการเรียนที่ดี
ฉันมุง่ มั่นกับการทารายงานทุกรายวิชา
ที่เรียนอย่างเต็มความสามารถ
ฉันจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวล
ในเรือ่ งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนได้
เมื่อพบเจออุปสรรคในการเรียน ฉันไม่แสดงอาการ
ท้อแท้
ฉันตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเรียนได้ดว้ ยตนเอง
ฉันยอมรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
ที่เกิดขึน้ ได้
ฉันให้ความร่วมมือในการทางานกลุม่ กับเพื่อน
ด้วยความเต็มใจ
ฉันเข้ากับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนได้ดี
ฉันให้คาแนะนาช่วยเหลือเพื่อนทีป่ ระสบปั ญหา
ในการเรียนอย่างเต็มใจ
ฉันมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้

Corrected ItemTotal Correlation
0.445
0.425
0.393

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.857
0.858
0.859

0.526

0.854

0.572

0.852

0.380

0.860

0.387

0.860

0.437

0.858

0.487

0.856

0.513

0.855

0.470
0.490

0.856
0.855

0.321

0.863
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ตาราง 25 (ต่อ)
ข้อคาถาม
14
15
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17
18
19

ฉันทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์และเพื่อน ๆ
โดยไม่รูส้ กึ อึดอัดใจ
ฉันเข้ากับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยได้
ฉันใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่
ฉันยอมรับและปฏิบตั ิตนตามกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ
ฉันปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหลักสูตรที่สาขาวิชากาหนด
ฉันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เพื่อการศึกษาเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่

Corrected ItemTotal Correlation
0.497

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.855

0.590

0.852

0.477

0.856

0.411

0.859

0.546
0.505

0.854
0.855

ตาราง 26 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
องค์ประกอบ
การปรับตัวด้านวิชาการ
การปรับตัวด้านอารมณ์สว่ นตัว
การปรับตัวด้านสังคม
การปรับตัวด้านสถานศึกษา
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5,
ข้อ 6, 7, 8, 9
ข้อ 10, 11, 12,
13, 14
ข้อ 15, 16, 17,
18, 19

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น
(α)
0.752
0.698

จานวนข้อ
5
4

0.692

5

0.732

5

0.863

19

304
ตาราง 27 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ข้อคาถาม
1896483104
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2
3
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4
5
6
7
8
9

10

ฉันมักคิดทาสิง่ ต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่
ฉันมีมมุ มองต่อสิง่ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
แนวคิดในการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ของฉัน
ได้รบั การยอมรับจากเพื่อน ๆ เสมอ
ฉันมีความคิดที่อยากจะเริม่ ทาสิง่ ใหม่ ๆ
ที่คนอื่นไม่เคยทา
เวลาประชุมทางานกลุม่ ฉันมักจะคิดอะไรใหม่ ๆ
ได้ก่อนคนอื่น
ฉันมักเสนอความคิดที่แปลกใหม่ไปจากเพื่อนในกลุม่
ฉันเป็ นนักขายความคิด เพราะมีความคิดดี ๆ
หลากหลายผุดขึน้ มาอยูเ่ สมอ
เมื่อเกิดปั ญหา ฉันมักคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
หรือหาทางออกใหม่ ๆ ให้กบั ปั ญหาที่เกิดขึน้
ฉันยอมรับการเปลีย่ นแปลงสิง่ ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดแก้ปัญหาของฉันให้มีความ
หลากหลายยิง่ ขึน้
10. ฉันศึกษาเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว เพือ่ แสวงหา
ความเป็ นไปได้มาต่อยอดความคิดในเรือ่ งใหม่ ๆ

Corrected ItemTotal Correlation
0.640
0.592
0.597

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.875
0.878
0.878

0.580

0.879

0.702

0.870

0.631
0.693

0.875
0.870

0.690

0.871

0.511

0.883

0.572

0.879

ตาราง 28 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10

ทางลบ

ค่าความเชื่อมั่น
(α)

จานวนข้อ

-

0.887

10

0.887

10

305
ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดจิตวิญญาณ
ข้อคาถาม
1896483104
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3
4
5
6
7

8

9
10

ในช่วงเวลาที่ฉนั เกิดความเครียด ฉันมักจะนึกถึง
บุคคลหรือความศรัทธาต่อสิง่ ยึดเหนี่ยวที่ฉนั นับถือ
ความเชื่อและความศรัทธาต่อหลักคาสอนทางศาสนา
เป็ นเครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของฉัน
การที่ฉนั มีความเชื่อในการปฏิบตั ดิ ีเพื่อตนเองและผูอ้ ื่น
จะทาให้ชีวติ ฉันมีความหวังอยูเ่ สมอ
ความศรัทธาในตนเองช่วยให้ฉนั สามารถเผชิญกับ
เหตุการณ์รา้ ยแรงต่าง ๆ ได้
ความศรัทธาในตนเอง ช่วยให้ฉนั รับมือกับ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้
เมื่อมีความกังวลใจหรือมีปัญหาเกิดขึน้
ฉันจะมีสงิ่ ที่ฉนั นับถือคอยอยูเ่ คียงข้างเสมอ
ความเชื่อทางจิตวิญญาณช่วยให้ฉนั เข้าใจ
ถึงความหมายของความทุกข์หรือปั ญหา
ที่กาลังเผชิญอยู่
การได้ระลึกถึงคาสอนตามหลักศาสนา
หรือหลักปฏิบตั ิที่ฉนั นับถือช่วยให้ฉนั ผ่านพ้น
ปั ญหาอุปสรรคไปได้
การได้ระลึกถึงบุคคลหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นมงคลต่อชีวติ
ทาให้ฉนั รูส้ กึ สงบและผ่อนคลาย
หลักคาสอนหรือหลักปฏิบตั ิที่ฉนั ยึดถือจะช่วยชีน้ า
แนวทางในการดาเนินชีวิตให้กบั ฉัน

Corrected ItemTotal Correlation
0.725

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.931

0.754

0.930

0.590

0.934

0.546

0.935

0.518

0.936

0.794

0.929

0.769

0.929

0.800

0.928

0.759

0.930

0.765

0.930
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ตาราง 29 (ต่อ)
ข้อคาถาม
11
12
1896483104
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13

14
15

การที่ฉนั มีบคุ คลที่ฉนั ศรัทธานับถือ
คอยคุม้ ครองอยูใ่ กล้ ๆ ทาให้ฉนั รูส้ กึ ปลอดภัย
ฉันรับรูว้ า่ ทุกสิง่ ที่เกิดขึน้ กับฉันเป็ นผลมาจาก
การกระทาของตัวฉันเอง (เช่น การหมั่นทาความดีเสมอ
การคิดบวก เป็ นต้น)
ฉันรับรูว้ า่ ฉันสามารถฟั นฝ่ าปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
ไปได้ดว้ ยดีเพราะความศรัทธาในความสามารถ
ของตัวฉันเอง
ฉันสามารถรับรูถ้ งึ ผลที่จะได้รบั จากความเชื่อ
และหลักปฏิบตั ิทางศาสนาที่ฉนั ศรัทธานับถือ
การเชื่อและศรัทธาในการกระทาดีของตนเอง
จะช่วยให้ฉนั รูส้ กึ รักและยอมรับตนเองมากขึน้

Corrected ItemTotal Correlation
0.776

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.929

0.371

0.939

0.528

0.936

0.762

0.930

0.658

0.933

ตาราง 30 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิญญาณ
ด้าน
จิตวิญญาณ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15

ทางลบ

ค่าความเชื่อมั่น
(α)

จานวนข้อ

-

0.936

15

0.936

15

307
ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
ข้อคาถาม
1896483104

1
2
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3
4
5

6
7
8

9

ฉันยอมรับว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นความผิดของฉัน
และฉันต้องรับผิดชอบต่อปั ญหานัน้
ถ้าฉันมีสว่ นทาให้เกิดปั ญหา ฉันจะกล่าวขอโทษ
หรือทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ปัญหานัน้ ดีขนึ ้
ถ้าฉันเป็ นต้นเหตุของปั ญหา ฉันรูต้ วั เองดีวา่
ฉันจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้
ฉันสัญญากับตัวเองว่าปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับฉัน
ฉันต้องพยายามหาทางจัดการให้ได้
ฉันพยายามคิดหาทางออกในการจัดการกับ
ปั ญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและพิจารณาถึงผล
ที่จะเกิดขึน้ เพื่อจะได้ไม่มาเสียใจภายหลัง
เมื่อเกิดปั ญหาหรือเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ
ฉันพยายามควบคุมความรูส้ กึ วิตกกังวลของตนเอง
เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับฉัน ฉันพยายามจัดการปั ญหา
อย่างมีสติ ไม่เร่งรีบจัดการกับปัญหามากเกินไป
เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักใช้เวลาอยูก่ บั ตนเอง
เพื่อคิดทบทวนถึงปั ญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ที่เกิดขึน้
ฉันพยายามควบคุมอารมณ์ความรูส้ กึ จากสิง่ รบกวน
ต่าง ๆ มากมาย

Corrected ItemTotal Correlation
0.590

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.862

0.628

0.859

0.691

0.854

0.676

0.855

0.659

0.856

0.609

0.861

0.599

0.862

0.546

0.867

0.528

0.868
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ตาราง 32 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์
ข้อความ

ด้าน

ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4
ข้อ 5, 6, 7, 8, 9

การแสดงความรับผิดชอบ
การควบคุมตนเอง

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น
(α)
0.839
0.799

1896483104

ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

จานวนข้อ
4
5

0.874

9
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ตาราง 33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
ข้อคาถาม
1

2
3
4
5
6
7

เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับฉัน ฉันได้ทาอะไรบางอย่าง
เพื่อแก้ปัญหานัน้ แม้อาจไม่ได้ผล แต่อย่างน้อย
ฉันก็ได้ลงมือทา
เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะมุง่ จัดการแก้ไขไปที่สาเหตุ
ของปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ฉันพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้ ไม่วา่ จะด้วยวิธีใด
ก็ตาม
ฉันยืนหยัดต่อสูก้ บั ปั ญหาที่เกิดขึน้ จนกว่าจะสามารถ
แก้ปัญหานัน้ ได้สาเร็จ
เมื่อเกิดปั ญหา ฉันมักพูดคุยกับใครบางคน
ที่สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาได้
เมื่อเจอปั ญหา ฉันมักขอความเห็นอกเห็นใจ
จากคนอื่นเพื่อต้องการให้เขาเข้าใจในตัวฉัน
เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใครบางคน
เพื่อหาหนทางอื่น ๆ เพิ่มเติมในการช่วยแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้

Corrected ItemTotal Correlation
0.582

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.902

0.650

0.901

0.532

0.904

0.633

0.901

0.593

0.902

0.314

0.911

0.605

0.902
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ตาราง 33 (ต่อ)
ข้อคาถาม
8
9
1896483104
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10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับญาติพี่นอ้ ง
หรือเพื่อนสนิทให้ช่วยแนะนาแนวทางในการแก้ปัญหา
เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใคร ๆ
เพื่อบอกให้เขารูถ้ ึงความรูส้ กึ ของฉัน
ฉันมุง่ มั่นจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ไปทีละขัน้ ตอน
เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ ฉันมักวางแผนและดาเนินการ
แก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้
ฉันพยายามเปลีย่ นหรือหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ
เมื่อใช้วิธีเดิมแล้วไม่ดีขนึ ้
เมื่อเจอปั ญหา ฉันมักนาประสบการณ์ในอดีต
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบนั
เพื่อแก้ปัญหา
ฉันรูว้ า่ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ที่ตอ้ งแก้ไขให้สาเร็จ
ดังนัน้ ฉันจึงเพิ่มความพยายามในการแก้ปัญหา
ให้มากขึน้
ปั ญหาที่ผา่ นมาทาให้ฉนั เกิดแรงบันดาลใจ
ในการทาสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์
ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ
ทาให้ฉนั ได้เรียนรูแ้ ละมีมมุ มองในการใช้ชีวิตมากขึน้
เมื่อผ่านสถานการณ์ปัญหาที่ยงุ่ ยากมาได้
ทาให้ฉนั มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าเดิม
ฉันพยายามมองปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับฉันว่า
เป็ นการค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ทาให้ฉนั มีการเปลีย่ นแปลงบางอย่าง
ในตัวเองไปในทางทีด่ ีขนึ ้

Corrected ItemTotal Correlation
0.462

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.907

0.472

0.907

0.613
0.515

0.902
0.904

0.562

0.903

0.655

0.900

0.672

0.900

0.592

0.902

0.633

0.901

0.557

0.903

0.563

0.903

0.646

0.901
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ตาราง 34 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา
ข้อความ
ทางบวก

ทางลบ

ค่าความเชื่อมั่น
(α)

การเผชิญหน้ากับปั ญหา

ข้อ 10, 11, 12, 13

-

0.811

4

การแสวงหาแหล่งสนับสนุน
ทางสังคม

ข้อ 14, 15, 16,
17, 18
ข้อ 19, 20, 21,
22, 23
ข้อ 24, 25, 26,
27, 28

-

0.855

5

-

0.827

5

-

0.846

5

0.908

19

ด้าน

1896483104

การวางแผนแก้ปัญหา
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การประเมินทางบวก
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

จานวนข้อ

ตาราง 35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดความหมายในชีวิต
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ฉันดาเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันอย่างมีความหมาย
ชีวิตฉันมีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน
ฉันรูว้ า่ สิง่ ใดมีความหมายสาหรับชีวิตฉัน
ฉันพบว่าชีวิตของฉันมีจดุ มุง่ หมายเป็ นที่นา่ พอใจ
ฉันกาลังมองหาสิง่ ที่ทาให้ชีวติ ของฉัน
มีความหมาย
ฉันมองหาจุดมุง่ หมายในชีวติ อยูเ่ สมอ
ฉันค้นหาบางสิง่ ที่ทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าชีวติ ของฉัน
มีความสาคัญ
ฉันกาลังค้นหาจุดมุง่ หมายหรือภารกิจสาคัญ
ในชีวติ ของฉัน
ฉันพยายามค้นหาความหมายของชีวติ ฉัน

Corrected ItemTotal Correlation
0.497
0.501
0.544
0.574
0.420

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.840
0.840
0.835
0.832
0.850

0.717
0.618

0.817
0.828

0.674

0.821

0.587

0.831
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ตาราง 36 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความหมายในชีวิต
ข้อความ

ด้าน

ทางบวก

ทางลบ

ค่าความเชื่อมั่น
(α)

จานวนข้อ

ความเข้าใจถึงความหมายในชีวติ

ข้อ 1, 2, 3, 4

-

0.878

4

การค้นหาความหมายในชีวิต

ข้อ 5, 6, 7, 8, 9

-

0.881

5

0.849

9

1896483104

ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ
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ตาราง 37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดความหวัง
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8

ฉันมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่ตนเองต้องการ
ประสบการณ์ในอดีตช่วยให้ฉนั ได้เตรียมความพร้อม
สาหรับสิง่ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตได้เป็ นอย่างดี
ฉันคาดว่าฉันจะประสบความสาเร็จในชีวิต
ฉันบรรลุเป้าหมายในเรือ่ งต่าง ๆ ตามทีต่ นเองได้ตงั้ ไว้
ฉันคิดหาแนวทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
ที่ตนเองต้องการ
ฉันมีแนวทางในการทาสิง่ ต่าง ๆ เพื่อให้ตนเอง
ประสบความสาเร็จ
ฉันสามารถคิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึง่ สิง่ สาคัญที่สดุ ในชีวติ ของฉัน
แม้วา่ คนอื่น ๆ จะรูส้ กึ ท้อใจกับปัญหาที่เกิดขึน้
แต่ฉนั เชื่อว่าฉันสามารถจัดการปัญหานัน้ ได้

Corrected ItemTotal Correlation
0.697

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.862

0.598

0.872

0.574
0.617
0.687

0.875
0.870
0.863

0.732

0.858

0.667

0.865

0.618

0.871
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ตาราง 38 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความหวัง
ข้อความ

ด้าน

ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4
ข้อ 5, 6, 7, 8

ความตัง้ ใจ
แนวทาง

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น
(α)
0.623
0.757

1896483104

ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

จานวนข้อ
4
4

0.882

8
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ตาราง 39 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-Total
Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's Alpha
if Item Deleted) ของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ฉันสามารถตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้
โดยไม่รูส้ กึ กังวลใจ
ฉันไม่เคยเสียใจกับสิง่ ที่ฉนั ได้ทาลงไป
ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ไม่วา่ จะสถานการณ์ใด
ฉันเป็ นคนที่มีความสุข
ฉันสามารถเป็ นที่พงึ่ ของคนอื่น ๆ ได้
ฉันเป็ นที่รกั ใคร่ของผูอ้ ื่น
ใครอยูก่ บั ฉันแล้วจะสนุก
กลุม่ เพื่อนวัยเดียวกันชื่นชอบในตัวฉัน
เพื่อน ๆ มักคล้อยตามความคิดของฉัน
ครอบครัวดูสนุกสนานเมื่อมีฉนั ร่วมอยูด่ ว้ ย
คนในครอบครัวฉันคานึงถึงความรูส้ กึ ของฉันเสมอ
คนที่บา้ นคอยดูแลใส่ใจฉัน
ฉันภูมิใจกับผลการเรียนของฉัน
ถ้าเป็ นเรือ่ งของการเรียน ฉันมักทาอะไรให้ดีที่สดุ
อย่างเต็มความสามารถ
ในการเรียนฉันมักจะทาอะไรได้ดตี ามที่อยากทา
อาจารย์ทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าฉันมีความสามารถมากพอ

Corrected ItemTotal Correlation
0.492

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.884

0.458
0.477
0.583
0.645
0.608
0.600
0.619
0.589
0.543
0.597
0.475
0.520
0.512

0.886
0.885
0.881
0.879
0.880
0.880
0.880
0.881
0.882
0.880
0.885
0.884
0.884

0.542
0.492

0.882
0.884
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ตาราง 40 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้อความ

ด้าน

ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ข้อ 6, 7, 8, 9
ข้อ 10, 11, 12
ข้อ 13, 14, 15, 16

1896483104

ตนเองโดยทั่วไป
สังคมและกลุม่ เพื่อน
ครอบครัว
การเรียน
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น
จานวนข้อ
(α)
0.781
5
0.839
4
0.833
3
0.796
4
0.889

16
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ตาราง 41 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected ItemTotal Correlation) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเมื่อตัดข้อคาถามออก (Cronbach's
Alpha if Item Deleted) ของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
Corrected ItemTotal Correlation
เมื่อฉันทาบางสิง่ บางอย่างได้ดีหรือประสบความสาเร็จ
0.614
เพื่อนจะชื่นชมยินดีกบั ฉัน
เมื่อฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพื่อนคอยรับฟั ง
0.559
และปลอบโยนให้กาลังใจฉัน
เพื่อนเข้าใจในตัวฉันและยอมรับในสิง่ ที่ฉนั เป็ น
0.574
อาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ถามไถ่ทกุ ข์สขุ ของฉัน
0.576
อาจารย์แสดงให้ฉนั เห็นถึงความห่วงใยต่อปั ญหา
0.621
เกี่ยวกับการเรียนของฉัน
เพื่อนคอยแนะนาตักเตือนฉัน เพือ่ ไม่ให้ฉนั ทาผิดพลาด
0.615
เมื่อฉันมีปัญหาการเรียน เพื่อนพร้อมที่จะให้ขอ้ มูล
0.642
หรือคาแนะนาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มที่
อาจารย์ให้คาแนะนาฉันเกี่ยวกับการเรียน
0.656
หรือการปรับตัวในมหาวิทยาลัย
ข้อคาถาม

1
2
3
4
5
6
7
8

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.899
0.900
0.900
0.900
0.898
0.898
0.897
0.897

314
ตาราง 41 (ต่อ)
ข้อคาถาม
9
10
1896483104

11
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12
13
14
15

อาจารย์แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุน
การศึกษาให้ฉนั
อาจารย์เปิ ดโอกาสให้ฉนั ได้ซกั ถามแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ
ฉันได้รบั การชีแ้ นะจากอาจารย์ในการปรับปรุง
การเรียนให้ดีขนึ ้
หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
ฉันจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ
เพื่อนช่วยเหลือฉันในการแบ่งเบาภาระการทารายงาน
ที่อาจารย์มอบหมาย
เพื่อนกับฉันแบ่งปั นสิง่ ของหรืออุปกรณ์การเรียน
ที่จาเป็ นให้หยิบยืมกันได้
อาจารย์ให้ฉนั ยืมหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับ
การเรียนที่ฉนั สนใจ

Corrected ItemTotal Correlation
0.628

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
0.898

0.649

0.897

0.642

0.897

0.513

0.903

0.544

0.901

0.496

0.902

0.588

0.899

ตาราง 42 จานวนข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย
ด้าน
การสนับสนุนทางอารมณ์
การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนวัตถุสงิ่ ของ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ

ข้อความ
ทางบวก
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ข้อ 6, 7, 8, 9, 10, 11
ข้อ 12, 13, 14, 15

ทางลบ
-

ค่าความเชื่อมั่น
(α)
0.802
0.852
0.700
0.905

จานวนข้อ
5
6
4
15

315
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในการวิจัย
หลังการปรับแบบจาลอง
ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน

ตัวแปรสังเกต
1896483104
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องค์ประกอบ: การปรับตัวด้านวิชาการ
1. ฉันติดตามการเรียนในแต่ละวันได้ทนั เวลา
2. ฉันเข้าเรียนให้ทนั เวลาในทุกวิชาที่มกี ารสอน
3. ฉันส่งการบ้านหรืองานที่ได้รบั มอบหมายตามกาหนดเวลา
5. ฉันมุง่ มั่นกับการทารายงานทุกรายวิชาที่เรียนอย่างเต็มความสามารถ
องค์ประกอบ: การปรับตัวด้านอารมณ์สว่ นตัว
6. ฉันจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวลในเรือ่ งต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเรียนได้
7. เมื่อพบเจออุปสรรคในการเรียน ฉันไม่แสดงอาการท้อแท้
9. ฉันยอมรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนทีเ่ กิดขึน้ ได้
องค์ประกอบ: การปรับตัวด้านสังคม
10. ฉันให้ความร่วมมือในการทางานกลุม่ กับเพื่อนด้วยความเต็มใจ
11. ฉันเข้ากับเพื่อนร่วมชัน้ เรียนได้ดี
12. ฉันให้คาแนะนาช่วยเหลือเพือ่ นที่ประสบปั ญหาในการเรียนอย่างเต็มใจ
องค์ประกอบ: การปรับตัวด้านสถานศึกษา
15. ฉันเข้ากับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้
16. ฉันใช้หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ได้อย่างเต็มที่
18. ฉันปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหลักสูตรที่สาขาวิชากาหนด
19. ฉันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาเรียนรู ้
ได้อย่างเต็มที่
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.703

0.55**
0.63**
0.59**
0.66**
0.647
0.60**
0.62**
0.63**
0.632
0.65**
0.55**
0.60**
0.711
0.67**
0.57**
0.63**
0.60**
0.893
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความคิดสร้างสรรค์

ตัวแปรสังเกต

1896483104
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องค์ประกอบ: ความคิดสร้างสรรค์
4. ฉันมีความคิดที่อยากจะเริม่ ทาสิง่ ใหม่ ๆ ที่คนอื่นไม่เคยทา
5. เวลาประชุมทางานกลุม่ ฉันมักจะคิดอะไรใหม่ ๆ ได้ก่อนคนอื่น
6. ฉันมักเสนอความคิดที่แปลกใหม่ไปจากเพื่อนในกลุม่
7. ฉันเป็ นนักขายความคิด เพราะมีความคิดดี ๆ หลากหลาย
ผุดขึน้ มาอยูเ่ สมอ
8. เมื่อเกิดปั ญหา ฉันมักคิดหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางออกใหม่ ๆ
ให้กบั ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.858

0.55**
0.90**
0.81**
0.88**
0.62**
0.858

317
ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรจิตวิญญาณ

ตัวแปรสังเกต

1896483104
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องค์ประกอบ: จิตวิญญาณ
1. ในช่วงเวลาที่ฉนั เกิดความเครียดฉันมักจะนึกถึงบุคคลหรือความศรัทธา
ต่อสิง่ ยึดเหนี่ยวที่ฉนั นับถือ
3. การที่ฉนั มีความเชื่อในการปฏิบตั ิดีเพื่อตนเองและผูอ้ ื่นจะทาให้ชีวิตฉัน
มีความหวังอยูเ่ สมอ
7. ความเชื่อด้านจิตวิญญาณช่วยให้ฉนั เข้าใจถึงความหมายของความทุกข์
หรือปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
8. การได้ระลึกถึงคาสอนหรือหลักปฏิบตั ิที่ฉนั นับถือ
ช่วยให้ฉนั ผ่านพ้นปั ญหาอุปสรรคไปได้
9. การได้ระลึกถึงบุคคลหรือสิง่ ที่เป็ นมงคลต่อชีวิตทาให้ฉนั รูส้ กึ
สงบและผ่อนคลาย
10. หลักคาสอนหรือหลักปฏิบตั ิที่ฉนั ยึดถือจะช่วยชีน้ าแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตให้กบั ฉัน
14. ฉันสามารถรับรูถ้ ึงผลที่จะได้รบั จากความเชื่อและหลักปฏิบตั ิ
ทางศาสนาที่ฉนั ศรัทธานับถือ
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.914

0.74**
0.53**
0.82**
0.89**
0.82**
0.81**
0.79**
0.914

318
ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่อารมณ์

ตัวแปรสังเกต

1896483104
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องค์ประกอบ: การแสดงความรับผิดชอบ
1. ฉันยอมรับว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นความผิดของฉันและฉันต้องรับผิดชอบ
ต่อปั ญหานัน้
2. ถ้าฉันมีสว่ นทาให้เกิดปั ญหาฉันจะกล่าวขอโทษหรือทาอะไรบางอย่าง
เพื่อให้ปัญหานัน้ ดีขนึ ้
3. ถ้าฉันเป็ นต้นเหตุของปั ญหาฉันรูต้ วั เองดีวา่ ฉันจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้
4. ฉันสัญญากับตัวเองว่าปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับฉัน ฉันต้องพยายาม
หาทางจัดการให้ได้
องค์ประกอบ: การควบคุมตนเอง
7. เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับฉัน ฉันพยายามจัดการปั ญหาอย่างมีสติ
ไม่เร่งรีบจัดการกับปั ญหามากเกินไป
8. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักใช้เวลาอยูก่ บั ตนเองเพื่อคิดทบทวนถึงปั ญหา
และข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึน้
9. ฉันพยายามควบคุมอารมณ์ความรูส้ กึ จากสิง่ รบกวนต่าง ๆ มากมาย
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.840

0.69**
0.76**
0.82**
0.74**
0.684
0.61**
0.69**
0.64**
0.876

319
ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ ที่ปัญหา

ตัวแปรสังเกต

1896483104
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องค์ประกอบ: การเผชิญหน้ากับปั ญหา
1. เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ กับฉัน ฉันได้ทาอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานัน้
แม้อาจไม่ได้ผล แต่อย่างน้อยฉันก็ได้ลงมือทา
2. เมื่อเกิดปั ญหาฉันจะมุง่ จัดการแก้ไขไปที่สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึน้
4. ฉันยืนหยัดต่อสูก้ บั ปั ญหาที่เกิดขึน้ จนกว่าจะสามารถแก้ปัญหานัน้
ได้สาเร็จ
องค์ประกอบ: การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
5. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใครบางคน เพื่อหาหนทางอื่น ๆ เพิ่มเติม
ในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้
8. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับญาติพี่นอ้ งหรือเพื่อนสนิทให้ชว่ ยแนะนา
แนวทางในการแก้ปัญหา
9. เมื่อเกิดปั ญหาฉันมักพูดคุยกับใคร ๆ เพื่อบอกให้เขารูถ้ ึงความรูส้ กึ ของฉัน
องค์ประกอบ: การวางแผนแก้ปัญหา
10. ฉันมุง่ มั่นจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ไปทีละขัน้ ตอน
11. เมื่อเกิดปั ญหาขึน้ ฉันมักวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้
13. เมื่อเจอปั ญหา ฉันมักนาประสบการณ์ในอดีตมาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อแก้ปัญหา
14. ฉันรูว้ า่ ปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นสิง่ ที่ตอ้ งแก้ไขให้สาเร็จ
ดังนัน้ ฉันจึงเพิ่มความพยายามในการแก้ปัญหาให้มากขึน้
องค์ประกอบ: การประเมินทางบวก
15. ปั ญหาที่ผา่ นมาทาให้ฉนั เกิดแรงบันดาลใจในการทาสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์
16. ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ทาให้ฉนั ได้เรียนรู ้
และมีมมุ มองในการใช้ชีวิตมากขึน้
17. เมื่อผ่านสถานการณ์ปัญหาที่ยงุ่ ยากมาได้ ทาให้ฉนั มีประสบการณ์
ในการแก้ปัญหาทีด่ ีกว่าเดิม
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.757

0.74**
0.72**
0.68**
0.748
0.76**
0.61**
0.74**
0.809
0.66**
0.67**
0.76**
0.78**
0.770
0.79**
0.72**
0.67**
0.932
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องค์ประกอบ: ความหมายในชีวติ
1. ฉันดาเนินชีวิตอยูใ่ นแต่ละวันอย่างมีความหมาย
3. ฉันรูว้ า่ สิง่ ใดมีความหมายสาหรับชีวิตฉัน
6. ฉันมองหาจุดมุง่ หมายในชีวิตอยูเ่ สมอ
7. ฉันค้นหาบางสิง่ ที่ทาให้ฉนั รูส้ กึ ว่าชีวิตของฉันมีความสาคัญ
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.808

0.77**
0.78**
0.83**
0.45**
0.808

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความหวัง

ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบ: ความหวัง
1. ฉันมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการไปสูเ่ ป้าหมายที่ตนเองต้องการ
4. ฉันบรรลุเป้าหมายในเรือ่ งต่าง ๆ ตามที่ตนเองได้ตงั้ ไว้
5. ฉันคิดหาแนวทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการ
6. ฉันมีแนวทางในการทาสิง่ ต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองประสบความสาเร็จ
8. แม้วา่ คนอื่น ๆ จะรูส้ กึ ท้อใจกับปั ญหาที่เกิดขึน้ แต่ฉนั เชื่อว่า
ฉันสามารถจัดการปั ญหานัน้ ได้
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.844

0.65**
0.67**
0.79**
0.85**
0.64**
0.844
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องค์ประกอบ: การเห็นคุณค่าในตนเอง
3. ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ไม่วา่ จะสถานการณ์ใด
5. ฉันสามารถเป็ นที่พงึ่ ของคนอืน่ ๆ ได้
6. ฉันเป็ นที่รกั ใคร่ของผูอ้ ื่น
7. ใครอยูก่ บั ฉันแล้วจะสนุก
9. เพื่อน ๆ มักคล้อยตามความคิดของฉัน
11. คนในครอบครัวฉันคานึงถึงความรูส้ กึ ของฉันเสมอ
15. ในการเรียนฉันมักจะทาอะไรได้ดีตามที่อยากทา
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.816

0.45**
0.76**
0.75**
0.70**
0.67**
0.55**
0.44**
0.816
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องค์ประกอบ: การสนับสนุนทางอารมณ์
1. เมื่อฉันทาบางสิง่ บางอย่างได้ดีหรือประสบความสาเร็จ
เพื่อนจะชื่นชมยินดีกบั ฉัน
2. เมื่อฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพื่อนคอยรับฟั งและปลอบโยนให้กาลังใจฉัน
3. เพื่อนเข้าใจในตัวฉันและยอมรับในสิง่ ที่ฉนั เป็ น
องค์ประกอบ: การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
8. อาจารย์ให้คาแนะนาฉันเกี่ยวกับการเรียนหรือการปรับตัว
ในมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาให้ฉนั
11. ฉันได้รบั การชีแ้ นะจากอาจารย์ในการปรับปรุงการเรียนให้ดีขนึ ้
องค์ประกอบ: การสนับสนุนวัตถุสงิ่ ของ
12. หากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ฉันจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ
13. เพื่อนช่วยเหลือฉันในการแบ่งเบาภาระการทารายงาน
ที่อาจารย์มอบหมาย
14. เพื่อนกับฉันแบ่งปั นสิง่ ของหรืออุปกรณ์การเรียนที่จาเป็ น
ให้หยิบยืมกันได้
ค่าความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ค่านา้ หนัก
องค์ประกอบ

ค่าความเชื่อมั่น
ในการวัด
ตัวแปรแฝง
0.833

0.75**
0.81**
0.81**
0.848
0.87**
0.78**
0.77**
0.715
0.61**
0.74**
0.67**
0.924
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โปรแกรมเสริ ม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญ หาเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงได้พัฒ นาตามขั้น ตอน
กระบวนการเผชิญปั ญหาของทฤษฎีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Corry, Lewis, et al.,
2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ที่มีองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนา นั่นคือ การเผชิญปั ญหา
โดยใช้กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ม่งุ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณ อันเป็ น
ต้นทุนทางจิตใจที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลเพื่อนามาใช้ในการเผชิญปั ญหา โดยความคิดสร้างสรรค์จะ
ส่งเสริมการคิดและการแสดงออกทางอารมณ์ ขณะที่จิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อน
และส่งเสริมการตระหนักรู ใ้ นตนเองให้เพิ่มขึน้ ร่วมกับการใช้วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับกระบวนการใหม่ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
อารมณ์ ที่ เป็ นการแสดงออกด้วยการควบคุมอารมณ์ รวมถึงการระบายอารมณ์ออกมาทางการ
กระทาและการพูด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความหวัง ความหมายในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหยุ่นตัว เพื่อ
รักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาใน
ชี วิ ต ช่ว ยลดผลกระทบของภาวะความเครี ยด สามารถเผชิ ญปั ญหาได้ดี และป้อ งกันปั ญหา
สุขภาพจิตได้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (Corry, Tracey, & Lewis, 2015) ซึ่งโปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิ ญปั ญหาเพื่ อการเปลี่ยนแปลงที่ ผูว้ ิจัยได้พัฒนาขึน้ ตามขัน้ ของกระบวนการ
เผชิ ญปั ญ หาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญดัง กล่าวนี ้ มีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการที่สามารถ
นาไปสู่ผลการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ดังนี ้
กิจกรรมครัง้ ที่ 1 “สร้างสัมพันธ์ฝ่าฟั นปั ญหา” เป็ นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นกั ศึกษามี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และเห็นประโยชน์ของการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ การเกิดพฤติกรรมการปรับตัว
ในการเรียนที่ดี จากการฟั งบรรยาย ซึ่ง เป็ นวิธีการที่ม่งุ ช่วยให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูเ้ นือ้ หาสาระ
และความรู ้ (ทิศนา แขมมณี, 2550) โดยเมื่อหลังจากที่วิทยากรทาการบรรยายเนือ้ หาหรือความรู ้
ต่าง ๆ ให้แก่นกั ศึกษาได้เรียนรู ้ ได้มีการแบ่งกลุม่ นักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อทาการประเมินผล
การเรียนรู ผ้ ่านการตอบใบงานที่ 1 “กระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ร่วมกับการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจากการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
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และจากการประเมินผลใบงาน ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองเกือบทุกกลุ่มสามารถตอบ
คาถามเกี่ ยวกับความหมาย รวมถึงปั จจัยและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกระบวนการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 83.30 และมีเพียง 1 กลุ่มที่ตอบผิด 1
ข้อ จากทัง้ หมด 4 ข้อ นอกจากนีก้ ิจกรรมครัง้ นีย้ งั ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของกระบวนการ
เผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ในการปรับตัวด้านวิช าการ นักศึกษาส่วนหนึ่ง กล่าวว่า “การที่ เราสามารถจัดการ
เป้าหมายและงานทางการเรียนที่ตอ้ งทา” “เมื่อไม่เข้าใจเกี่ยวกับเนือ้ หาที่เรียน จะตัง้ ใจเรียนและให้
เพื่อนที่เรียนเข้าใจมาช่วยติว จนในปั จจุบนั เรียนเข้าใจมากขึน้ ” การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว
นักศึกษากล่าวว่า “สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง เวลาที่อาจารย์ส่ งั งานก็คิดว่าอาจารย์อยาก
ให้เราเก่งขึน้ จะได้ไม่เครียดในเรื่องการเรียน” “สามารถควบคุมอารมณ์ตา่ ง ๆ เพื่อไม่ให้ทอ้ แท้และ
ให้หายวิตกกังวลในการสอบ” “ทาให้ควบคุมอารมณ์ได้ดี ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งในการทางาน
กลุม่ ที่ตอ้ งรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลเข้ามาช่วย” การปรับตัวด้านสังคม นักศึกษากล่าวว่า
“การที่เราสามารถอยูร่ ว่ มกับกลุม่ เพื่อนและอาจารย์ได้อย่างมีความสุข” “การได้พยายามทาความรู ้
จักกับเพื่อนใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัย จนสามารถปรับตัวเข้ากับเขาได้” “ทาให้เรารู จ้ กั การเข้าสังคม
คิดไตร่ตรองต่อสังคมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างหรือไม่เคยพบเจอจากตอนที่เป็ นนักเรียนใน
โรงเรียน ที่อาจทาให้ตอ้ งพยายามปรับตัวในสังคมนีม้ ากขึน้ ” และการปรับตัวด้านสถานศึกษา โดย
นักศึกษากล่าวว่า “การที่เราแสดงออกถึงการยอมรับการเปลี่ยนที่เรียน ที่ทาให้เราต้องปรับตัว
ใหม่” “การที่เราสามารถยอมรับ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และการเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ได้” ดังนัน้ การจัดกิจกรรมครัง้ นีจ้ ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้ทบทวนความรู ้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และมี ความเข้าใจในกระบวนการเผชิ ญปั ญหาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงอย่างถูกต้อง และ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 “รูค้ ิดพิชิตปั ญหา” เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินการรู ค้ ิด เพื่อ
เสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถระบุผลกระทบจากสถานการณที่ก่อ ให้เกิดความเครียดหรือเป็ น
ปัญหาตามการรับรูแ้ ละประสบการณ์ของนักศึกษา ประเมินความสามารถของตนเองในการแก้ไข
สถานการณ์ปัญหา และระบุแหล่งช่วยเหลือที่ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อเป็ นการ
ทบทวนตนเองเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปั ญหาที่ผ่านมา เนื่องจากหากนักศึกษาใช้วิธีการเผชิญปั ญหา
ที่ไม่มีประสิทธิ ภาพอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ ได้
อย่างถูกต้อง (Lazaruz & Folkman, 1984) โดยจากการสารวจระดับความเครียดของนักศึกษาแต่
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ละคนในขั้นต้นด้วยการทาแบบประเมิ นความเครียดออนไลน์ (ST5) ของกรมสุขภาพจิ ต เพื่ อ
สารวจอาการหรือความรู ส้ ึกที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลอง
ร้อยละ 66.70 ส่วนใหญ่มีความเครียดปานกลาง และนักศึกษามีความเครียดมาก คิดเป็ นร้อยละ
22.20 ส่วนนักศึกษาอีกร้อยละ 11.10 พบว่ามีความเครียดน้อย ซึ่งเมื่อ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
พูดคุยแลกเปลี่ยน สารวจ วิเคราะห์ปัญหา และตอบใบงานที่ 2 “รู ค้ ิดพิชิตปั ญหา” ด้วยการ
ประเมินการรูค้ ิดของนักศึกษาที่สะท้อนผ่านการใช้ผงั ความคิด (Mind Map) ได้ชีใ้ ห้เห็นว่า ในการ
ประเมินขัน้ ปฐมภูมิ ซึ่งเป็ นการประเมินสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดปั ญหาหรือความเครียด นั กศึกษา
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เช่น เรียนไม่เข้าใจ กลัวทาข้อสอบไม่ได้ เครียด
เรื่องคะแนนสอบ กลัวติด F วิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม รองลงมาเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
เช่น นอนไม่หลับ อ้วน ปวดขา ปวดหัว พักผ่อนไม่เพียงพอ และปั ญหาเกี่ยวกับการเงิน เช่น เงินไม่
พอใช้ ตามล าดับ ส่วนการประเมิ นขัน้ ทุติยภูมิ ซึ่ง เป็ นการประเมินความสามารถและแหล่ง
ช่วยเหลือในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ นักศึกษาบางส่วนได้เสนอความคิดเห็นใน
การจัดการกับปั ญหาเกี่ยวกับการเรียนว่า “ขยันอ่านหนังสือและทาแบบฝึ กหัดทบทวนบทเรียน
บ่อย ๆ” “ตัง้ ใจฟั งที่อาจารย์สอน” “สอบถามเพื่อนคนที่เรียนเข้าใจให้ช่วยติวให้ สอบถามรุน่ พี่ท่ีเคย
เรียนผ่านไปแล้วให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจ แต่ถา้ ยังไม่เข้าใจก็จะสอบถามอาจารย์ ” “ดูหนัง ฟั งเพลง
หรือทาอะไรให้ลืมเรื่องเครียด ๆ สักพัก ถึงมันจะหายไปแค่ครูเ่ ดียว แต่อย่างน้อยก็ทาให้เราลืมเรื่อง
เครียดไปได้บา้ ง” สาหรับการจัดการปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพนักศึกษาได้เสนอแนวทางจัดการ
ปั ญหาว่า “พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอ จัดสรรเวลาในการทากิจวัตรประจาวันให้ดี ” “กิน
อาหารเพื่อสุขภาพ ไม่จริงจังกับเรื่องต่าง ๆ มากเกินไป” “พยายามเลิกกินมือ้ ดึก เลิกกินนา้ อัดลม
และออกกาลังกาย” “ปรึกษาหมอเพื่อให้ทราบปั ญหาในเบือ้ งต้นและหาทางแก้ไข” นอกจากนี ้
นักศึกษาบางส่วนยังได้เสนอแนวทางในการจัดการกับปั ญหาเกี่ยวกับการเงินว่า “ใช้เงินให้นอ้ ยลง
ประหยัด และรู จ้ กั เก็บเงินมากขึน้ ” “ปรึกษาพ่อแม่และอธิ บายถึงสิ่งที่เราเกิดปั ญหาเพื่อให้พ่อแม่
และตัวเราเข้าใจกัน” “ขอยืมเงินแม่ก่อน แล้วค่อยหางานพิเศษทาหรือออมเงินคืนแม่ ” ดังนัน้ การ
จัดกิจกรรมครัง้ นีจ้ ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถประเมินสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบกับ ตนเอง และสามารถประเมิ น ความสามารถและแหล่ง ช่ว ยเหลื อ ในการจัด การกับ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้ ได้อย่างเหมาะสม
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กิจกรรมครัง้ ที่ 3 “ปลุกจิตวิญญาณสู่จดุ หมาย” เป็ นกิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ
เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักรู ถ้ ึงการมีความเชื่อและความศรัทธาที่นกั ศึกษายึดเหนี่ยวและเคารพนับ
ถือ และให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงการมีจดุ มุ่งหมายในชีวิต โดยใช้การบรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
จิตวิญญาณภายใต้ความเชื่อ ความศรัทธา และการตัง้ เป้าหมาย การเล่นเกมและการเสริมแรง
ทางบวก เพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษาได้ฝึกตัง้ เป้าหมาย การดูวีดิทศั น์เพื่อให้ตระหนักเกี่ ยวกับการ
กาหนดเป้าหมายในชีวิต การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ การมีความเชื่อและ
ศรัทธาในแนวทางที่ ถูกต้องเหมาะสม เป้าหมายและผลกระทบต่อการเรียนและการดาเนินชีวิต
รวมถึงการประเมินการสะท้อนคิดของนักศึกษาผ่านการตอบใบงานที่ 3 “ความเชื่อและศรัทธา”
และใบงานที่ 4 “เป้าหมายในชีวิตของฉัน” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครัง้ นีท้ าให้พบว่า นักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองทุกคนมีความเชื่อเกี่ยวกับการทาดีได้ดี ทาชั่วได้ช่ วั เชื่อว่าแค่คิดดีทาดี สักวันความดีก็จะ
กลับมาหาเรา เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ว่าคนเราทาอะไรย่อมได้แบบนัน้ เป็ นผลตอบแทน ดังนัน้
ก่อนจะทาอะไรต้องคิดก่อนทา และยังเชื่อว่าความสามารถและความพยายามตัง้ ใจของตนเองจะ
ทาให้เกิดความสาเร็จ เชื่อว่าการที่เราประสบปัญหาคือบททดสอบให้เข้มแข็งมากขึน้ รวมถึงเชื่อใน
เรื่องการฝึ กสมาธิจะทาให้สขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดีขนึ ้ สาหรับในประเด็นเกี่ยวกับการตระหนัก
รูถ้ ึงความศรัทธา นักศึกษาในกลุ่มทดลองได้สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษามีความศรัทธาในคาสอน
และหลักปฏิบตั ิทางศาสนาที่ตนนับถื อ ศรัทธาในความดี คาสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ และคา
สอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงการศรัทธาในตนเอง และศรัทธาในความพยายามของบุคคลที่
ประสบความสาเร็จ นอกจากนี ้ นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั มีความคิดเห็นว่า “ความเชื่อและศรัทธาทา
ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการเชื่อฟั งคาสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผูม้ ีพระคุณเป็ นสิ่งที่ดี และจะ
ทาให้ประสบความสาเร็จในทุกอย่าง หรือแม้กระทั่งการทาความดี ถ้าทาดีก็จะส่งผลให้ชีวิตพบเจอ
แต่ส่ิงดี ๆ” และ “การเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งต่าง ๆ ทาให้เรามีส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ ว่าจะไม่ทาผิดต่อ
ความเชื่อหรือความศรัทธานัน้ ทาให้มีสติ ทาในสิ่งที่ดี และยังช่วยให้มีกาลังใจในการเรียนและการ
ดาเนินชีวิตมากขึน้ ” นอกจากนีน้ กั ศึกษายังมีความคิดเห็นว่า “เมื่อเรามีความเชื่อและศรัทธาใน
เรื่องใด ๆ เราก็จะพยายามทาสิ่งนัน้ ให้สาเร็จ เช่น ถ้าเรียนไม่เข้าใจ เราต้องเชื่อในการกระทาและ
ความพยายามของตัวเราเอง ถ้าตัง้ ใจและพยายามการเรียนของเราก็จะออกมาดี และยิ่งเราปฏิบตั ิ
ตนอยู่ในกรอบของความศรัทธาทัง้ ทางศาสนาและการกระทาของตนเองก็ย่ิงเป็ นผลดีท่ีจ ะนาไปสู่
ความสาเร็จ”
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นอกจากนี ้ ในการพัฒนาจิตวิญญาณครัง้ นีย้ งั ได้ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของถึงการมีจดุ มุง่ หมายในชีวิตด้วยการฝึ กตัง้ เป้าหมายในการเรียนและการดาเนิน
ชี วิต ซึ่ง เป็ นมิ ติทางจิ ตวิญ ญาณที่ เกี่ ยวข้องกับความต้องการมี ชี วิตที่ มี คุณค่ามี ความหมาย มี
จุดมุ่งหมาย และมีส่ิงที่เติมเต็มชีวิต ที่กระตุน้ ให้บุคคลมีเป้าหมายในชีวิต เป็ นแรงผลักดันในการ
ค้นหาตัวตนและคุณค่าในตนเอง โดยทากิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณด้วยการให้นกั ศึกษาดูวีดิ
ทัศน์ พร้อมทัง้ ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและค้นหาเป้าหมายในชีวิต จากนัน้ บันทึกการตัง้ เป้าหมายใน
การเรียนและการดาเนินชีวิตของตนเองทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้แบ่งปั น
เป้าหมายในชีวิตของตนเอง พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน ๆ พบว่า เป้าหมายใน
ระยะสัน้ ของนักศึกษา อันดับแรกเป็ นเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เกรดที่
ดี ไม่ติด F อ่านหนังสือให้ได้วนั ละ 2 ชั่วโมง และเรียนให้จบภายใน 4 ปี รองลงมาเป็ นเป้าหมาย
เกี่ ยวกับการเงิน ได้แก่ เก็บเงินเพื่อให้มีใช้จ่ายในเวลาจาเป็ น มีเงินเก็บในธนาคาร และเก็บเงิน
เที่ยว และเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และลดนา้ หนักให้ได้
ตามเกณฑ์ ส่วนเป้าหมายในระยะยาว นักศึกษาส่วนใหญ่ตงั้ เป้าหมายเกี่ยวกับการมีงานทาที่
มั่นคง เลีย้ งดูพ่อแม่และครอบครัวได้ มีรถและบ้าน มีธุรกิจเป็ นของตัวเอง และสร้างครอบครัวที่ดี
และอบอุ่น นอกจากนี ้ใ นกิ จ กรรมครั้ง นี ้นัก ศึก ษายัง ได้ฝึ ก วางแผนชี วิ ต เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ตนเองตัง้ ไว้ ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อน
ความคิดเห็นว่า การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิตจะทาให้มีกาลังใจในการดาเนินชีวิตมากขึน้ รูส้ ึกว่าชีวิตมี
คุณค่าและมีความหมาย รูเ้ ป้าหมายของตนเองและอยากที่จะพยายามทาเป้าหมายนัน้ ให้สาเร็จ มี
ความหวังและมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการทาสิ่งที่ตอ้ งการเพื่อให้เป็ นจริงในอนาคต ซึ่งบางเป้าหมาย
อาจจะยากที่จะเกิดความสาเร็จแต่เชื่อว่าจะต้องทาได้ และการมีจดุ มุ่งหมายในชีวิตยังทาให้ชีวิตมี
ระเบียบแบบแผนในการจัดการสิ่งที่ตอ้ งทาก่อนและหลังเพื่อให้เป้าหมายนัน้ สาเร็จ รวมถึงมีความ
อดทนที่จะก้าวผ่านปั ญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในแต่ละวัน เช่น “เมื่อตัง้ เป้าหมายที่จะเรียนไม่ให้ติด F
ก็ตอ้ งพยายามอ่านหนัง สื อทบทวนบทเรียน เมื่ อไม่เข้าใจก็ตอ้ งพยายามศึกษาทาความเข้าใจ
เพิ่มเติมจนเข้าใจ และเมื่อมีงานที่ได้รบั มอบหมายก็ตอ้ งทาให้เสร็จและส่งตรงตามเวลา เท่านีก้ ็จะ
ทาให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้” การกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ฝึกตัง้ เป้าหมายในชีวิตจึงเป็ น
การช่วยให้นกั ศึกษาได้คน้ พบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิต และสามารถกาหนดทิศทางในการดาเนิน
ชีวิตในแต่ล ะวันได้ชัดเจนมากขึน้ ดัง นัน้ การจัดกิ จ กรรมครัง้ นี จ้ ึง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้
ตระหนักรู ถ้ ึง การมี ความเชื่ อและความศรัทธาที่ นักศึกษายึดเหนี่ ยวและเคารพนับถื อ ในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม และนักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีจดุ มุ่งหมายในชีวิต และสามารถวางแผน
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และตัง้ เป้าหมายเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริง ที่ทาให้มีกาลังใจในการดาเนินชีวิตมากขึน้ รูส้ ึกว่าชีวิตมีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย มี
ความหวังและมีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการทาสิ่งที่ตอ้ งการให้เป็ นจริง
กิจกรรมครัง้ ที่ 4 “เรียนรูส้ ร้างสรรค์ฝ่าฟั นปั ญหา” เป็ นกิจกรรมเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และสามารถนาความคิด
สร้างสรรค์ม าใช้ในการเผชิญ ปั ญหาเกี่ ยวกับการเรียนได้ โดยเริ่มต้นกิ จกรรมด้วยการเล่นเกม
จากนัน้ จึงให้นกั ศึกษาดูวีดิทัศน์เพื่อให้เป็ นกรณี ศึกษาเกี่ ยวกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ีผ่านมาใน
อดีตที่สง่ ผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต และให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มทากิจกรรมตามใบงานที่ 5
“ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคต” เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการให้นกั ศึกษาระดมสมองช่วยกันคิดออกแบบผลงาน ซึ่งจากการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การตอบคาถาม และการประเมินผลงานที่ทาระหว่างการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยแบบตรวจผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford (1968) ที่
ปรับปรุงจาก ศิรพิ งษ์ เพียศิริ (2550) ซึ่งมีรายการประเมินที่ประกอบด้วย 1) สร้างสรรค์จากสิ่งเร้าที่
กาหนดให้ได้ 2) มีความแปลกใหม่และไม่ซา้ ใคร 3) เสร็จตามกาหนดเวลา 4) สามารถแก้ปัญหาได้
และ 5) มีรายละเอียดน่าสนใจ โดยมีเกณฑ์ประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ คะแนน 8-10 คะแนน หมายถึง
ปฏิบตั ิได้ดี คะแนน 5-7 หมายถึง ผ่าน และคะแนน 1-4 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุ ง ซึ่งการ
ประเมินผลงานจากการให้คะแนนโดยผูว้ ิจยั และวิทยากร พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีผลงาน
ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปฏิบตั ิได้ดี คิดเป็ นร้อยละ 66.70 และอยู่ในระดับผ่าน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.30 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีน้ กั ศึกษายังได้ทากิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามขัน้ ตอนของ
กระบวนการคิ ด สร้า งสรรค์ โดยให้ร ะดมสมองช่ ว ยกั น คิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์จ าก
สถานการณ์จาลองเกี่ ยวกับการเรียนตามที่กาหนดให้ ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ กาหนด
รายละเอียดโปรแกรม เขียนแผนผัง/แผนภาพแสดงการทางานของโปรแกรม และฝึ กออกแบบ
หน้าจอแสดงผลที่สร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อทาการประเมินผลการทากิจกรรมตามเกณฑ์การให้คะแนน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่มีรายการประเมิน ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหาได้มากกว่า 2
ประเด็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ 2) การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาสอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ชดั เจน 3) การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
3 วิธีขนึ ้ ไป 4) การเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีมีเหตุผล มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ชัดเจน และมีความเป็ นไปได้ท่ีจะแก้ปัญหาสาเร็จ และ 5) สามารถนาวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ไป
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ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ชดั เจน โดยมีเกณฑ์ประเมิน 4 ระดับ ได้แก่
คะแนน 16-20 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 11-15 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 6-10 คะแนน
หมายถึง พอใช้ และคะแนน 1-5 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งการประเมินผลจากการให้
คะแนนโดยผูว้ ิจยั และวิทยากร พบว่า นักศึกษามีคะแนนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็ นร้อยละ 83.30 และในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 16.70 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในกลุ่ม
ทดลองสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเผชิญปั ญหาเกี่ยวกับการเรียนได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจึงเป็ นทักษะที่สาคัญและสามารถพัฒนาให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
ได้ เพื่ อให้ผู้เ รีย นสามารถนากระบวนการคิด สร้า งสรรค์ม าปรับใช้กับสถานการณ์ห รือ ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และยังช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ และมองเห็น
ส่วนที่น่าจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนัน้ ให้สวยงามหรือเกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาความคิดของบุคคลให้กว้างขวางขึน้ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับตนเองได้
กิจกรรมครัง้ ที่ 5 “ผ่อนคลายสบายอารมณ์” เป็ นกิจกรรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
แบบมุ่งที่อารมณ์ เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ นวทางในการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
ทัง้ ในด้านการควบคุมอารมณ์ตนเองและการรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิ ดขึน้ กับตนเอง กระตุน้ ให้
นักศึกษาได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเองจากสถานกาณ์ตวั อย่างที่เป็ นปั ญหาหรือก่อให้เกิด
ความเครียด ด้วยการให้สะท้อนอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ ต่อสถานการณ์ ผลกระทบจากการแสดงอารมณ์
นัน้ และแนวทางการจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองในทางที่ถกู ต้องเหมาะสม และจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาได้เรียนรู ว้ ิธีการคลายเครียดในรู ปแบบต่าง ๆ พร้อมกับแลกเปลี่ยนวิธีการที่ ช่วยให้
คลายเครียดต่อปั ญหากับเพื่อนในกลุ่ม รวมทัง้ การฝึ กทักษะการจัดการกับอารมณ์ดว้ ยการผ่อน
คลายความเครียดด้วยการฝึ กการหายใจ ตามใบงานที่ 7 “เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดด้วย
การฝึ กการหายใจ” ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม พบว่า นักศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิและเลือกใช้วิธีผ่อนคลายความเครียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตนเองและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้ นักศึกษาในกลุ่มทดลองบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นถึงผลของ
การฝึ กผ่อนคลายความเครียดว่า “รูส้ ึกผ่อนคลาย รูส้ ึกโล่ง และสบายใจดี ” “เวลาเกิดความเครียด
หรืออารมณ์ไม่ดี การได้น่ งั สมาธิหรือฝึ กหายใจ มันทาให้เราควบคุมอารมณ์ตวั เอง ได้คิดทบทวน
ปั ญ หาหรือสิ่ ง ที่เ ราทา และมี ส ติม ากขึน้ ” การฝึ กการหายใจจึงสามารถเป็ นแนวทางในการฝึ ก
ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะและนาไปใช้ในการลดความเครียดที่มีต่อปั ญหาในสถานการณ์จริงต่อไป
ได้ หากนักศึกษาเรียนรู แ้ ละเข้าใจถึงวิธีการหายใจที่ถูกต้องก็จะสามารถควบคุมการหายใจของ
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ตนเองให้เ หมาะสม ส่ง ผลทาให้ระดับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้พ อเหมาะ ร่างกายรู ส้ ึกสดชื่ น
สามารถระงับและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึน้ และสามารถช่วยลดความเครียดลงได้ อีกทัง้ สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ ได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี ้ ในกิจกรรมครัง้ นีย้ ังมีการมอบหมายงานตามใบงานที่ 8 “ฝึ กบันทึก
อารมณ์” เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ฝึกเผชิญปั ญหาในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ จริง ด้วยการบันทึก
ตามดูรูเ้ ท่าทันอารมณ์ เข้าใจตนเอง และยอมรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ กับตนเอง เพื่อฝึ กมองตนเอง
อย่ า งยอมรับ ควบคุม และรับ ผิ ด ชอบต่อ อารมณ์ข องตนเอง กระตุ้น ความคิ ด ความเชื่ อ และ
พฤติกรรมที่นาไปสู่อารมณ์ทางบวก และส่งเสริมให้ นาเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดไปใช้
จัดการกับความเครียดหรือสถานการณ์ปัญหาที่ เกิดขึน้ จริง ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจากการเขี ยน
บันทึกอารมณ์ทาให้นกั ศึกษาได้เข้าใจและเรียนรูว้ ิธีการควบคุมจัดการอารมณ์ของตนเองให้เป็ นไป
ในทางบวก เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวันได้ โดยนักศึกษาในกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการทาบันทึกอารมณ์ว่า “ทาให้รูจ้ กั อารมณ์ตนเอง
ในแต่ละวันว่าเป็ นไปในทางบวกหรือลบ และจะทาอย่างไรเพื่อทาให้ตวั เองรูส้ ึกดีขนึ ้ ” “ทาให้รูว้ ิธีใน
การปรับอารมณ์ให้ดีขนึ ้ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ มีสติมากขึน้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
และเข้าใจในการกระทาของตนเอง” “ทาให้ได้เรียนรูว้ า่ ในแต่ละวันอารมณ์ของเราเป็ นอย่างไร เมื่อ
มีปัญหาใด ๆ เรามีการคิดและมีวิธีท่ีจะทาให้รูส้ ึกดีและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ และที่สาคัญทาให้รูจ้ กั ตนเองมากขึน้ ” “ได้ทบทวนเหตุการณ์ในแต่ละ
วันว่าส่งผลกระทบต่อความรูส้ ึกของตนเองมากน้อยแค่ไหน เรามีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งนัน้ อย่างไร
และมีวิธีรบั มือในทางบวกเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึน้ ” “ทาให้รูว้ ่าในทุก ๆ วันไม่ได้เป็ นวันที่ดี
และบางเหตุการณ์ก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป การปรับตัวและยอมรับได้จะทาให้เรามีความสุขและมี
ชีวิตอยู่ต่อไปได้ แม้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึน้ ก็ตาม” ดังนัน้ เป้าหมายของการจัดการความเครียดจึง
ไม่ใช่เพียงแค่การหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตนเองเกิดความเครียด แต่ยงั ต้องเน้นในเรื่องของการจั ดการ
กับอารมณ์ดว้ ย เพื่อให้บคุ คลสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่าง ๆ
ตามมา และการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ อารมณ์โดยผ่านการเรียนรู ใ้ นการจัด การอารมณ์และ
ควบคุมความเครียดเป็ นทักษะชีวิตที่สาคัญอย่างมากที่ควรทาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มทักษะ
การควบคุมอารมณ์ให้บคุ คลที่มีปัญหาให้สามารถคิดและจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีคบั ข้องใจ
ได้ การจัดกิจกรรมครัง้ นีจ้ ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ รู จ้ กั อารมณ์ของตนเอง เรียนรู ผ้ ลกระทบและแนวทางในการจัดการกับ
อารมณ์ทงั้ การควบคุม อารมณ์ตนเองและยอมรับ ต่อปั ญหาที่เกิ ดขึน้ กับตนเอง สามารถหาวิธี
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แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคิดและพฤติกรรมใน
ทางบวก
กิจกรรมครัง้ ที่ 6 และ 7 “ปั ญหามีไว้ให้พ่งุ ชน” เป็ นกิจกรรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปั ญ หาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หา เพื่ อให้นักศึกษาได้เรีย นรู แ้ นวทางในการฝึ ก การเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง
จัดการที่ปัญหา สามารถประเมินสถานการณ์ปัญหาให้เป็ นไปในทางบวก ได้ตระหนักถึงบุคคลหรือ
แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ปัญหา เข้าใจสาเหตุของปั ญหาและพร้อมที่จะต่อสูเ้ พื่อจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึน้ สามารถวางแผน กาหนดแนวทางและวิธีจดั การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างเป็ น
ขัน้ ตอน และสามารถนาไปปรับใช้ในการเผชิ ญปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ กับตนเองได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู ใ้ นการจัดกิจกรรมด้วยการบรรยาย การเล่นเกม การอภิปราย
การใช้สถานการณ์กรณีตวั อย่าง การชีแ้ นะทางวาจา และการฝึ กปฏิบตั ิ สาหรับการทากิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นให้นักศึก ษาได้พิ จ ารณาแก้ปั ญหาและมองปั ญ หาให้แ ตกต่า งจากเดิม ด้วยการค้น หา
ความหมายของสถานการณ์ในทางบวก ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือการประเมินปั ญหาในทางบวก
จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ ตามใบงานที่ 9 “ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ ปั ญหา” ซึ่งจากการตอบคาถาม
ในใบงานและการอภิ ปรายแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ร่ว มกัน พบว่า นัก ศึก ษาในกลุ่ม ทดลอง
สามารถมองปั ญหาในมุมใหม่หรือประเมินสถานการณ์ท่ีกาหนดให้เป็ นไปในทางบวกได้อย่าง
เหมาะสม เช่น จากสถานการณ์ผลสอบกลางภาคได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ ยของเพื่ อนในห้อง
นักศึกษาได้เปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ ปั ญหาว่า “การได้คะแนนน้อย เป็ นบทเรียนที่จะได้พฒ
ั นาตนเอง
เพื่อการสอบครัง้ ต่อไปจะต้องทาคะแนนให้ดีกว่านี”้ “การได้คะแนนน้อยทาให้รูร้ ะดับความสามารถ
ของตนเองและรูว้ า่ ต้องพยายามอ่านหนังสือทาความเข้าใจเรื่องนีใ้ ห้มากขึน้ และอย่างน้อยเราก็ได้
ทาเต็มที่แล้ว ” และจากสถานการณ์เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมไม่รูเ้ รื่องและไม่ชอบ นักศึกษา
เปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ ปั ญหาว่า “การเขียนโปรแกรมเป็ นวิชาที่ยาก เราจึงต้องพยายามฝึ ก เหมือน
ได้เรียนรู อ้ ะไรใหม่ ๆ ลองตัง้ ใจเรียน เราอาจจะชอบขึน้ มาเองก็ได้” “การเขียนโปรแกรมเป็ นวิชาที่
สนุก ถ้า เราเข้า ใจกระบวนการเขี ย นก็ จ ะสามารถสนุก ไปกับ การเขี ย นโปรแก รมก็ ไ ด้” ส่ ว น
สถานการณ์เพื่อนในห้องบางคนแสดงออกว่าไม่ชอบเรา นักศึกษาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปั ญหาว่า
“เราไม่สามารถที่จะทาให้คนทุกคนมาชอบเราได้ และเราควรปรับปรุงตัวเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้า
กับผูอ้ ่ืนให้ได้” “เราจะได้รูว้ ่าเพื่อนไม่ชอบเราในเรื่องใด เราจะได้นามาปรับปรุงแก้ไข และลองเปิ ด
ใจคุยกับเพื่อน ขอโทษในสิ่งที่เราอาจทาผิดพลาดไป” การประเมินทางบวกจึงเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งที่สาคัญของวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่ปัญหา โดยเป็ นการมองสถานการณ์นนั้ ให้เป็ นไป
ในทางที่ดีหรือทางบวก และมองปั ญหาในแง่มมุ ใหม่ ๆ ซึ่งวิธีการเผชิญปั ญหารูปแบบนีไ้ ม่เพียงแต่
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จะช่ ว ยลดความเครี ย ด แต่ ยัง ช่ ว ยให้บุ ค คลมุ่ ง สู่ ก ารแก้ปั ญ หาโดยตรง และได้เ รี ย นรู ้จ าก
ประสบการณ์ท่ีได้รบั จากสถานการณ์ปัญหานัน้
นอกจากนี ้ ในกิจกรรมครัง้ นีย้ งั ได้เสริมสร้างให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงบุคคลหรือ
แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ซึ่งจากการสะท้อนคิดผ่านการตอบใบงานที่ 10 “การ
ค้นหาแหล่ง สนับสนุนช่วยเหลื อ ” ได้ชี ใ้ ห้เห็นว่า บุคคลหรือแหล่ง สนับสนุนช่วยเหลื อในการ
แก้ปัญหาที่นกั ศึกษานึกถึงเป็ นอันดับแรก ๆ ได้แก่ 1) พ่อแม่ 2) เพื่อน 3) อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือ
อาจารย์ท่ีสนิท 4) ญาติพ่ีนอ้ ง ได้แก่ พี่ ป้า ตา ยาย น้า อา 5) รุน่ พี่ในมหาวิทยาลัย และ 6) องค์กร
ที่ให้คาปรึกษา ได้แก่ จิตแพทย์ หรือบุคคลที่รบั ปรึกษาในโซเชียล ตามลาดับ นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ยังได้สะท้อนคิดว่า บุคคลแต่ละคนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้แตกต่างกันแล้วแต่ว่าปั ญหานัน้ ควร
จะปรึกษาใคร ซึ่ง มีส่วนสาคัญในการช่วยให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปั ญหาได้ โดยการรับฟั ง
ปั ญหา ให้คาแนะนาในทางบวก แนะนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ดี คอยตักเตือนให้ทาในสิ่งที่ถูกต้อง
และเมื่อได้พูดคุยปรึกษาจะทาให้หายเครียดและรู ส้ ึกผ่อนคลายสบายใจมากขึน้ มีกาลังใจต่อสู้
ปั ญหาและทาให้รูส้ ึกว่า ตนเองไม่ได้ต่อสูก้ บั ปั ญหานัน้ คนเดียว ช่วยให้มีสติมากขึน้ และมั่นใจว่า
ต้องแก้ปัญหาหรือผ่านพ้นอุปสรรคนัน้ ไปได้ โดยนักศึกษาบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่า “เมื่อ
เรามีอุปสรรคปั ญหาหรือเครียดในเรื่องอะไรก็ตาม บุคคลเหล่านัน้ สามารถเป็ นที่รบั ฟั งความรู ส้ ึก
และปัญหาของเราได้ และบุคคลเหล่านัน้ ก็จะคอยแนะนาว่าต้องจัดการกับปั ญหาที่ เกิดขึน้ อย่างไร
มันถึงจะดีขึน้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง และควรจะมีวิธีจัดการอย่างไรให้สามารถ
แก้ปัญ หานั้น ได้โ ดยเร็ว ” นอกจากนี ้ กิ จ กรรมเสริม สร้า งการเผชิ ญ ปั ญหาแบบมุ่ง ที่ ปั ญ หาอี ก
กิจกรรมหนึ่ง นั่นคือ การเสริมสร้างให้นกั ศึกษาเข้าใจและพร้อมที่จะเผชิญ หน้ากับปั ญหา เพื่อให้
เกิดทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นขัน้ ตอน ประกอบด้วย
การระบุปัญหาที่เกิดขึน้ การคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ การบอกข้อดีขอ้ เสียของวิธีการ
แก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสดุ การระบุขนั้ ตอนในการแก้ปัญหา และการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของปั ญ หา โดยในการทากิ จ กรรมครัง้ นี จ้ ะใช้สถานการณ์ปัญหาที่ นักศึกษาได้
ประเมินสถานการณ์ไว้จากการทากิจกรรมครัง้ ที่ 2 “รู ค้ ิดพิชิตปั ญหา” โดยให้เลือกปั ญหามากลุ่ม
ละ 1 สถานการณ์ และฝึ กการแก้ปัญหาตามขั้นตอนในใบงานที่ 11 “การแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน” ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหาตามขัน้ ตอนกระบวนการแก้ปัญหา พบว่า สถานการณ์
ปั ญหาที่นกั ศึกษานามาฝึ กแก้ปัญหาประกอบด้วย ปั ญหาด้านการเรียน จานวน 3 กลุ่ม ปั ญหา
ด้านการเงิ น จานวน 1 กลุ่ม และปั ญหาด้านสุข ภาพ จานวน 1 กลุ่ม และจากการประเมิ น
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมและการตอบใบงาน ในประเด็นที่นกั ศึกษาสามารถระบุ
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สิ่งที่คดิ ว่าเป็ นปัญหาหลักและอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ได้ สามารถเสนอแนวทางหรือวิธี
แก้ปัญหาได้หลายแนวทาง สามารถบอกข้อดีขอ้ เสียเกี่ยวกั บวิธีการที่นามาใช้แก้ปัญหา สามารถ
บอกวิธีแก้ปัญหาที่คิดว่าดีท่ีสุด พร้อมทัง้ ระบุส่ิงที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ทักษะ ความคิดความเชื่อ
และแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ สามารถระบุขนั้ ตอนการแก้ปัญหาพร้อมสิ่งจาเป็ นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้สาเร็จ และสามารถสะท้อนสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้แก้ปัญหาตามขัน้ ตอนที่
ได้วางแผนไว้ไ ด้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างชัดเจน โดยมีเกณฑ์ประเมิน 4
ระดับ ได้แก่ คะแนน 16-20 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 11-15 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน
6-10 คะแนน หมายถึง พอใช้ และคะแนน 1-5 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งจากการ
ประเมินผลการให้คะแนนโดยผูว้ ิจยั และวิทยากร พบว่า นักศึกษามีคะแนนการแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 60 และในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 40 นอกจากนีน้ กั ศึกษาบางส่วนได้
แสดงความคิดเห็นว่า “กิจ กรรมครัง้ นีท้ าให้ไ ด้เรียนรู ว้ ่าทุกคนต่ างก็ มี ปัญหา และทางออกของ
ปั ญหาก็ไม่ได้มีแค่ทางเดียว ก่อนอื่นเราต้องยอมกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ก่อน รู ว้ ่าอะไรคือสาเหตุของ
ปั ญหา แล้วค่อย ๆ คิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีสติและเป็ นขัน้ ตอน และต้องคานึงด้วย
ว่าสิ่งที่เราจะทามีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไรกับเราหรือใครบ้าง ต้อ งพยายามและเชื่อว่าเราจะผ่านปั ญหา
นัน้ ไปได้” กิจกรรมครัง้ นีจ้ งึ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็ นจริง พร้อมที่จะ
ต่อสูเ้ พื่อขจัดปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเอง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ อย่างเป็ นขัน้ ตอนและสามารถ
นาประสบการณ์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ดีขนึ ้ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
กิจกรรมครัง้ ที่ 8 “สะท้อนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลง” เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ ให้นกั ศึกษา
ได้สะท้อนความคิดความรู ส้ ึก ถึงสิ่ ง ที่ไ ด้เรียนรู แ้ ละเปลี่ ยนแปลงหลัง จากการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยนัก ศึกษาบางส่วนให้ความเห็นว่า “ทาให้ได้
เรียนรูว้ ่าเมื่อมีปัญหาเราควรใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ และต้องยอมรับว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ แม้
มันจะยากเกินแก้ ก็ตอ้ งพยายามและมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้มีกาลังใจและเชื่อว่าต้องทาให้สาเร็จ
และการเข้า ร่ว มโปรแกรมท าให้ป รับ อารมณ์ข องตนเองได้ม ากขึน้ มี เ หตุผ ลในการตัด สิ น ใจ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์ และมีเป้าหมายในชีวิต ” “เข้าใจและมองเห็นแนวทางการ
แก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้มากขึน้ รู ส้ ึกดีว่าตนเอง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและได้แบ่งเบาความเครียดและความกังวลไปเยอะมาก ทาให้มองโลกใน
แง่ ดี และคิดบวกมากขึน้ ” “รู ส้ ึกว่าปั ญหาทุกอย่างมี ทางออกและไม่กลัวกับปั ญหาที่ จ ะเกิดขึน้
กิจกรรมครัง้ นีท้ าให้เป็ นคนที่กล้าเผชิญปั ญหาและมีความคิดรอบคอบขึน้ ทาให้ดาเนินชีวิตแต่ละ
วันอย่างมีความหมายและง่ายขึน้ ” “การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้รูส้ ึกสบายใจ หากเกิดปั ญหาก็มี
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วิธีแก้ไขที่ทาให้เราผ่อนคลายไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อน ได้เห็นข้อดีขอ้ เสียของปั ญหาและสามารถ
คิดแก้ปัญ หาในทางที่ ถูกต้องเหมาะสม และเมื่ อนาไปใช้ในชี วิตจริง ทาให้รูต้ นเองว่าในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงต้องคิดให้มาก ยอมรับอารมณ์ของตัวเองโดยไม่โทษตัวเองหรือคนอื่น คิดว่า
ยังมีคนคอยช่วยเหลือ และเราต้องสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ อย่าไปเครียด” “กิจกรรมครัง้ นี ้
ทาให้รูส้ ึกว่าปั ญหาที่เข้ามาในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน และทุกปั ญหาย่อมมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอยู่เสมอ ได้ฝึกทักษะความคิดในการแก้ปัญหาเรื่ องต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้วางแผน
ชีวิตและในการเรียน เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ และเกิ ดการพัฒ นาตนเองอยู่เสมอ เพื่ อนาไปสู่
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้” “เป็ นกิจกรรมที่สนุกอยากให้มีบอ่ ย ๆ เพราะทาให้ได้รูจ้ กั ตนเองและคนอื่นมาก
ขึน้ ได้ฝึกคิดหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อดทนกับปั ญหาที่ เกิดขึน้ รูจ้ กั วางแผนก่อนแก้ปัญหาทุก
ครัง้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าทาในสิ่งที่ไม่กล้าทามากขึน้ และคิดบวกอยู่เสมอ” “ได้เรียนรูก้ าร
ทางานเป็ นทีม ได้ระดมสมองใช้ความคิดกับเพื่อนในการฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ ทาให้มีกระบวนการคิดที่ดีขนึ ้ เราจึงควรมีทกั ษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวอยู่ใ นสัง คมได้อย่างมี ค วามสุข ” “มี ความรู ้ในการเผชิ ญปั ญหามากขึน้ สามารถน า
กระบวนการเผชิญปัญหาไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนและชีวิตประจาวันได้ ทาให้มีสติ ปรับอารมณ์
ของตนเองไม่ให้ต่ืนตระหนกเมื่อเจอปั ญหา กล้าตัดสินใจ และเลื อกที่จะแก้ปัญหามากกว่าหนี
ปั ญหา ทาให้รูส้ ึกว่าตนเองมีปัญหาน้อยลงและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตง่ายขึน้ ” “เป็ นกิจกรรมที่ดี
และสนุก ทาให้ได้รูจ้ กั ตนเองมากขึน้ ได้รูจ้ กั การแก้ปัญหาจากการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช้อารมณ์
ในการแก้ปัญหา ได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับเพื่ อน ได้ความสามัคคีในห้อง รู ว้ ิธี จัดการกับ
อารมณ์และมองปั ญหาให้ไม่ใช่ปัญหา ได้รูป้ ั ญหาของตนและปั ญหาของเพื่อน ทาให้รบั ฟั งเหตุผล
ของผูอ้ ่ืนมากขึน้ และเชื่อว่าปั ญหาเป็ นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้” “ทาให้รูว้ ิธีในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถมองในแง่ดีได้ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักการต่าง ๆ จากใบงานได้ดว้ ย
การลองนาปัญหาที่คดิ ว่าทาไม่ได้มาประยุกต์ใช้กบั เนือ้ หาที่ได้เรียนรูจ้ ากการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วย
ให้ปรับมุมมองปั ญหาต่าง ๆ ได้ดีขนึ ้ รูส้ ึกสบายใจมากขึน้ ” “รู จ้ กั ตนเองและได้เ รียนรูใ้ นสิ่งใหม่ ๆ
รูส้ กึ ว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ เพราะได้เปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองจากการที่เคยทาแต่
สิ่งเดิม ๆ ก็เริ่มคิดและทาสิ่งใหม่ ๆ มากขึน้ สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที่ใจร้อนได้ดีขนึ ้ จาก
การนั่งสมาธิ การออกกาลังกาย หรือการคิดในสิ่งที่ดี ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองและรับ
ฟั งความคิดเห็นของคนอื่น มีความยุติธรรมในการตัดสินใจหรือตัดสินปั ญหา และสามารถปรับตัว
เข้ากับผูอ้ ่ืนได้ง่ายขึน้ ”
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จากการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกิจกรรม จึงได้ชีใ้ ห้เห็นว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีการเรียนรูแ้ ละ
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทั้ง ความคิดและพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ล ะ
กิจ กรรมในระดับที่ ดี เนื่ องจากนักศึกษาในกลุ่ม ทดลองสามารถผ่านการประเมิ นตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดในทุกกิ จ กรรม จึง เป็ นหลักฐานที่ สามารถยื นยันได้ว่าตัวแปรที่ ตอ้ งการเสริม สร้างและ
ต้องการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทัง้ จิต
วิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งที่
ปั ญหาของนักศึกษามี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเป็ นทางบวกมากขึน้ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการเรียนรู ต้ ่าง ๆ ที่ผูว้ ิจัยนามาปรับใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมเสริม สร้างการเผชิ ญ ปั ญหาเพื่อการเปลี่ ยนแปลงสามารถส่ง เสริม ให้นักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกทัง้ ในด้านการมีความหมาย
ในชีวิต ความหวัง และการเห็ นคุณค่าในตนเอง รวมถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนเป็ นไปในแนวทางที่ดีขนึ ้ ได้
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ภาคผนวก จ
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1. กิจกรรมมี
วัตถุประสงค์ท่ีชดั เจน
2. เนือ้ หาของกิจกรรม
มีความเหมาะสม
3. เนือ้ หาของกิจกรรม
เป็ นประโยชน์ตอ่ ท่าน
4. ระยะเวลาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสม
5. สื่อที่ใช้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
กับกิจกรรม
6. เอกสาร/ใบงาน
มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
7. วิทยากรสามารถ
ถ่ายทอดเนือ้ หาได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย
8. วิทยากรมีเทคนิค
ในการจัดกิจกรรม
ที่น่าสนใจ
9. สถานที่จดั กิจกรรม
มีความเหมาะสม
10. ท่านสามารถนา
ความรู ท้ ่ีได้รบั จาก
กิจกรรมครัง้ นี ้ ไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
11. โดยภาพรวม
ท่านพึงพอใจที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้

มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ

เฉลีย่ ระดับ

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
10 37.00 13 48.10 3 11.10 1 3.70 - 4.19

มาก

13 48.10 13 48.10

1

3.70

-

-

-

-

4.41 มากที่สดุ

16 59.30

29.60

2

7.40

1

3.70

-

-

4.44 มากที่สดุ

9

33.30 11 40.70

6

22.20

1

3.70

-

-

4.04

9

33.30 16 59.30

1

3.70

1

3.70

-

-

4.22 มากที่สดุ

12 44.40 10 37.00

5

18.50

-

-

-

-

4.26 มากที่สดุ

15 55.60

29.60

4

14.80

-

-

-

-

4.41 มากที่สดุ

13 48.10 11 40.70

3

11.10

-

-

-

-

4.37 มากที่สดุ

13 48.10 10 37.00

4

14.80

-

-

-

-

4.33 มากที่สดุ

16 59.30

25.90

3

11.10

1

3.70

-

-

4.41 มากที่สดุ

14 51.90 11 40.70

1

3.70

1

3.70

-

-

4.41 มากที่สดุ

8

8

7

มาก
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4.21 – 5.00
2.61 – 3.40
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ
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โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพือ่ การเปลี่ยนแปลง
สาหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(โปรแกรมฉบับสมบูรณ์กรุ ณาติดต่อผู้วิจัยหรือสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)
กิจกรรมครั้งที่ 1
กิจกรรมครั้งที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและให้ความรูเ้ รือ่ งกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง
1896483104
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สร้างสัมพันธ์ฝ่าฟั นปั ญหา
1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่เป็ นกันเองระหว่างวิทยากรกับนักศึกษา และ
ระหว่างสมาชิกในกลุม่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. เพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการดาเนินกิจกรรม และประโยชน์ของ
วัตถุประสงค์
การเข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการเผชิญ
ปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง และเห็นประโยชน์ของการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่
มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
แนวคิด/ทฤษฎี ทฤษฏีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง (Transformative Coping Theory)
เทคนิคการเรียนรู ้ การบรรยาย การใช้กิจกรรมกลุม่
1. วิทยากรสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจและความคุน้ เคยระหว่างวิทยากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ต่อไป ด้วยการทักทาย แนะนาตนเอง และกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการดาเนินกิจกรรม และประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้
2. วิทยากรแจกกระดาษ ปากกาและดินสอสี แก่ผูเ้ ข้าร่วมกิ จกรรม จากนัน้ แนะนา
กิจกรรมเพื่อทาให้สมาชิกคนอื่น ๆ รู จ้ ักเรามากขึน้ โดยให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองที่
วิธีการดาเนิน
สาคัญ 3 ข้อ และคติประจาใจในการเรียนหรือการใช้ชีวติ ลงในกระดาษที่แจก ในหัวข้อ “ฉัน
กิจกรรม
คือใคร”
3. วิทยากรหยิบกระดาษขึน้ มาหนึง่ ใบ สุม่ ถามผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ช่วยกันทายว่าสิง่
ที่เขียนอยู่ในกระดาษหมายถึงใคร จากนัน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจัดกลุ่ม 5-6 คน สนทนา
แลกเปลีย่ นเกี่ยวกับเรือ่ งราวของตนเอง
4. วิทยากรบรรยายให้ความรู เ้ กี่ยวกับกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง
5. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมกิ จกรรมออกเป็ นกลุ่มย่อย 5-6 คน เพื่อทาใบงานที่ 1
“กระบวนการเผชิ ญปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับ
การเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง
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การประเมินผล

6. วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมกิ จกรรมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง
7. วิทยากรสรุ ป เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมซักถามและนัดหมายการทากิจกรรม
ครัง้ ต่อไป
90 นาที
1. Power Point นาเสนอเกี่ยวกับกระบวนการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลงที่มีต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
2. ใบงานที่ 1
3. กระดาษ
4. ปากกา/ดินสอสี
1. การสังเกตการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
2. การประเมินใบงานที่ 1

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในกิจกรรมครั้งที่ 1
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กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 2 การประเมินการรูค้ ิด (Cognitive Appraisal)
ชื่อกิจกรรม

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

รูค้ ิดพิชิตปั ญหา
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาระบุผลกระทบจากสถานการณที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือเป็ นปั ญหา
ตามการรับรูแ้ ละประสบการณ์ของนักศึกษา
วัตถุประสงค์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาประเมินความสามารถของตนเองในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาและ
ระบุแหล่งช่วยเหลือที่ใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้
ทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปั ญหา (Stress and Coping Theory)
แนวคิด/ทฤษฎี
ทฤษฏีการเผชิญปั ญหาเพื่อการเปลีย่ นแปลง (Transformative Coping Theory)
เทคนิคการเรียนรู ้ การบรรยาย การใช้กิจกรรมกลุม่ การใช้ Mind Map
1. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประเมินการรูค้ ิด
2. วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทาแบบประเมินความเครียดออนไลน์ (ST5) ของกรม
สุขภาพจิต เพื่อสารวจถึงระดับความเครียดของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมสารวจและพูดคุยแลกเปลีย่ นถึงปั ญหาที่ทาให้เครียด
3. วิทยากรแบ่งกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุม่ ย่อย 5-6 คน จากนัน้ แจกใบงานที่ 2
วิธีการดาเนิน
“รู ้คิ ด พิ ชิ ต ปั ญ หา” เพื่ อ สะท้อ นความคิ ด เกี่ ย วกับ การประเมิ น การรู ้คิ ด ของนัก ศึ ก ษา
กิจกรรม
จากนั้นสมาชิ ก กลุ่ม ร่ว มกันวิ เ คราะห์ปั ญหา ผลกระทบ แนวทาง และแหล่ง ช่ วยเหลือ
ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ เป็ นปั ญหาที่ได้ภายในกลุ่ม และเขียนสรุ ปโดยใช้แผนผัง
ความคิด “Mind Map”
4. วิทยากรสรุปสถานการณ์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมประเมินว่าเครียดหรือเป็ นปั ญหาในกลุม่
เพื่อนาไปใช้ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป
5. วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมซักถามและนัดหมายการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป
ระยะเวลา
90 นาที
1. Power Point นาเสนอเกี่ยวกับการประเมินการรูค้ ดิ ตามกระบวนการเผชิญปั ญหา
เพื่อการเปลีย่ นแปลง
2. แบบประเมินความเครียดออนไลน์ (ST5) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(https://www.dmh.go.th/test/qtest5/)
สือ่ /อุปกรณ์
3. ใบงานที่ 2
4. กระดาษ A3
5. กระดาษ Post-it
6. ปากกา/ดินสอสี
1. การสังเกตการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
การประเมินผล
2. การประเมินใบงานที่ 2
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345
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 3 การเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ชื่อกิจกรรม

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

ปลุกจิตวิญญาณสูจ่ ดุ หมาย
1. เพื่อเสริมสร้างให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการมีความเชื่ อและความ
วัตถุประสงค์
ศรัทธาที่นกั ศึกษายึดเหนี่ยวและเคารพนับถือ
2. เพือ่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการมีจดุ มุง่ หมายในชีวติ
ทฤษฎีจิตวิญญาณ (Spiritual Theory)
แนวคิด/ทฤษฎี
ทฤษฎีการตัง้ เป้าหมาย (Goal Setting Theory)
เทคนิคการเรียนรู ้ การบรรยาย การดูวีดิทศั น์ การเล่นเกม การอภิปราย การเสริมแรงทางบวก
1. วิทยากรบรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับจิตวิญญาณ ภายใต้ความเชื่อ ความศรัทธา และ
การตัง้ เป้าหมาย
2. วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทาใบงานที่ 3 “ความเชื่อและศรัทธา” เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนได้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคล
3. วิทยากรเลือกตัวแทนสมาชิกนาเสนอตัวอย่างความคิดความเชื่อและความศรัทธา
ของตนเอง จากนัน้ วิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันอภิปรายว่า การมีความเชื่อและ
ศรัทธาต่อสิ่งเหล่านัน้ เป็ นสิ่ง ที่ถกู ต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และเพราะเหตุใดเราจึง
ต้องมีความเชื่อความศรัทธาต่อสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ หากไม่มีจะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตของเราอย่างไร รวมถึงเราจะใช้ความเชื่อและศรัทธามาปรับใช้แก้ปัญหาในการเรียน
หรือการดาเนินชีวิตอย่างไรบ้าง
4. วิทยากรเริ่มต้นโดยการเล่นเกม (Game) “ปาเป้า” เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการดาเนิน
ได้ฝึกตัง้ เป้าหมาย โดยให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนสลับกัน ปาลูกดอกคนละ 1 ครัง้ ให้
กิจกรรม
เข้าเป้าหมายรางวัลตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งหากปาลูกดอกเข้าตรงกลางเป้า จะได้รบั
รางวัลใหญ่เป็ นเงินสด 500 บาท และหากปาลูกดอกเข้าวงนอกถัดไปจะได้รบั รางวัลเป็ น
สมุดโน้ต ปากกา และขนม ตามลาดับ จากนัน้ วิทยากรเชื่อมโยงระหว่างเกมปาเป้ากับ
การตัง้ เป้าหมายในชี วิต โดยสรุ ปว่าเป้าที่เราปาเปรียบเหมือนเป้าหมายในชี วิตที่เรา
สามารถกาหนดได้วา่ ต้องการจะปาไปที่จดุ ใด ดังนัน้ คนที่จะประสบความสาเร็จต้องรู จ้ กั
ตั้ง เป้า หมายให้กับ ชี วิ ต โดยเป้ า หมายนั้น ต้อ งมี ค วามชัด เจนและต้อ งรู ้วิ ธี ก ารไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ดว้ ย
5. วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมดูวีดิทศั น์เกี่ ยวกับ “ทางนาชีวิต: เป้าหมายชีวิตที่ คิด
เป็ น” เป็ นเวลาประมาณ 20 นาที พร้อมกับแจกใบงานที่ 4 “เป้าหมายในชีวิตของฉัน”
เพื่ อ ให้ผู้เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมได้ต ระหนัก เกี่ ย วกับ การก าหนดเป้ า หมายในชี วิ ต โดยให้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทบทวนชีวิตที่ผา่ นมาและลองค้นหาเป้าหมายในชีวิต จากนัน้
บันทึกการตัง้ เป้าหมายในการเรียนและการดาเนินชีวิตทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

346

ระยะเวลา

1896483104

SWU iThesis gs551120043 dissertation / recv: 12052563 19:37:18 / seq: 107

สือ่ /อุปกรณ์

การประเมินผล

6. วิทยากรสุม่ เลือกผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมานาเสนอหน้าห้อง เพื่อแบ่งปั นเป้าหมายในชีวติ
ของแต่ละคน พร้อมกับแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน
7. วิทยากรสรุ ป เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมซักถาม และนัดหมายการทากิจกรรม
ครัง้ ต่อไป
90 นาที
1. Power Point นาเสนอเกี่ยวกับแนวคิดจิตวิญญาณ ภายใต้ความเชื่อ ความศรัทธา
และการตัง้ เป้าหมาย
2. ใบงานที่ 3
3. ใบงานที่ 4
4. วีดิทศั น์ “ทางนาชีวติ : เป้าหมายชีวิตที่คดิ เป็ น” (https://youtu.be/ad5mmsEnYSA)
5. กระดานปาเป้าพร้อมลูกดอก
6. ของรางวัล ได้แก่ เงิน สมุดโน้ต ปากกา และขนม
7. กระดาษ
8. ปากกา/ดินสอสี
1. การสังเกตการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
2. การประเมินใบงานที่ 3 และ 4

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในกิจกรรมครั้งที่ 3
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กิจกรรมครั้งที่ 4
กิจกรรมครั้งที่ 4 การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม
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เรียนรูส้ ร้างสรรค์ฝ่าฟั นปั ญหา
1. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการเรียนได้
ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Theory)
แนวคิด/ทฤษฎี
แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Process)
การบรรยาย การเล่นเกม การดูวดี ิทศั น์ การใช้กิจกรรมกลุม่ การใช้สถานการณ์จาลอง
เทคนิคการเรียนรู ้
การระดมสมอง การฝึ กปฏิบตั ิ การเสริมแรงทางบวก
1. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดความคิดสร้างสรรค์
2. วิทยากรเริ่มต้นโดยการเล่นเกม (Game) “กระดาษ Transformer” เพื่อกระตุน้ ให้
ผูเ้ ข้า ร่วมกิ จกรรมสร้า งผลงานตามจิ นตนาการได้อย่า งสร้า งสรรค์ โดยแบ่ง ผู้เข้าร่ว ม
กิจกรรมออกเป็ นกลุม่ ย่อย 5-6 คน วิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ ละ
1 ชุด ประกอบด้วย กระดาษ A3 กรรไกร คัตเตอร์ และเทปกาว โดยให้ส มาชิกกลุม่ ระดม
สมองช่ ว ยกัน สร้า งรู ป ทรงจากกระดาษด้ว ยการตัด หรือ ฉี ก ให้เ กิ ด รู ปร่า งสามมิติ ต าม
จินตนาการโดยเน้นแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ให้เสร็จภายในเวลา 15 นาที จากนัน้ ให้
ผู้เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมแต่ละกลุ่ม น าเสนอผลงาน และวิ ท ยากรสรุ ป และเน้น ให้ผู้เ ข้า ร่ว ม
กิจกรรมอย่ายึดติดอยูก่ บั ประสบการณ์หรือรูปแบบเดิม ๆ แต่ตอ้ งกล้าที่จะคิดและทาในสิง่
ที่แปลกใหม่ หลากหลายทิศทาง และละเอียดรอบคอบ ภายในเวลาที่จากัด
3. วิทยากรให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมดูวีดิทศั น์เกี่ ยวกับนวัตกรรมตูเ้ ย็นอัจฉริยะ “Family
วิธีการดาเนิน
Hub refrigerator: The next generation of Family Hub™ l Samsung” เป็ นเวลา
กิจกรรม
ประมาณ 4 นาที เพื่อให้เป็ นกรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ผ่านมาในอดีต
ที่สง่ ผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
4. วิทยากรแบ่งกลุ่ม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมออกเป็ นกลุ่มย่อย 5-6 คน เพื่อทาใบงานที่ 5
“ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้าในอนาคต” เพื่อกระตุน้ ให้นักศึกษา
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการให้นักศึกษาระดมสมองช่วยกันคิดออกแบบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้ 1 ชนิด ที่มีเทคโนโลยีอจั ฉริยะลา้ สมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
สามารถแก้ปัญหาสิง่ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และมีประโยชน์ใช้งานได้
5. วิทยากรให้แต่ละกลุม่ ออกมานาเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ในกลุม่ ของตนเอง
ร่วมกับ การแลกเปลี่ ย นความคิดเห็น ระหว่างเพื่ อ นสมาชิ กในห้อ ง พร้อ มให้กลุ่มอื่ น ๆ
วิจารณ์ผลงานว่าจะสามารถทาอะไรเพิ่มเติมให้ดีกว่าเดิมจากทีน่ าเสนอได้บา้ ง จากนัน้ ให้
เพือ่ นสมาชิกทุกคนโหวตให้คะแนนผลงานของแต่ละกลุม่ เพื่อประกวดให้รางวัลกลุม่ ที่มี
ผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สดุ
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6. วิทยากรให้สมาชิกกลุม่ ทากิจกรรม ใบงาน 6 “การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” ซึง่ เป็ น
กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามขัน้ ตอนของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยให้
สมาชิกระดมสมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากสถานการณ์ จาลองเกี่ยวกับ
การเรียนที่กาหนดให้ รวมถึงให้สมาชิกกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ กาหนดรายละเอียด
โปรแกรม เขียนแผนผัง/แผนภาพแสดงการทางานของโปรแกรม และฝึ กออกแบบหน้าจอ
แสดงผลทีส่ ร้างสรรค์ พร้อมกับให้ตวั แทนสมาชิกกลุม่ ออกมานาเสนอ
7. วิทยากรสรุ ป และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมซักถาม พร้อมนัดหมายการทา
กิจกรรมครัง้ ต่อไป
120 นาที
1. Power Point นาเสนอเกี่ยวกับแนวคิดความคิดสร้างสรรค์
2. ใบงานที่ 5
3. ใบงานที่ 6
4. วีดิทศั น์ “Family Hub refrigerator: The next generation of Family Hub™ l
Samsung” (https://www.youtube.com/watch?v=6jcclMDjb_8)
5. กรรไกร/คัตเตอร์
6. เทปกาว
7. กระดาษ A3
8. กระดาษ Post-it
9. ปากกา/ดินสอสี
10. ของรางวัล ได้แก่ Flash drive
1. การสังเกตการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
2. การประเมินใบงานที่ 5 และ 6

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในกิจกรรมครั้งที่ 4

ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชือ่ -สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
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