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The objectives of this research were to study the effectiveness of an individual counseling
program to enhance optimism on authentic happiness among the caregivers of patients with a chronic
illness. The population used in the study included thirty caregivers of the patients with chronic diseases who
were admitted to private hospitals in Bangkok for a period of two months Then, sixteen caregivers with
positive scores and true happiness scores below the fifty-fifth percentile were selected and divided into two
groups; the experimental and the control group (eight people per group). The experimental group received
an individual counseling program to enhance optimism on authentic happiness, while the control group did
not receive the individual counseling program to enhance optimism on authentic happiness. The tools used
in this research were as follows: (1) The optimism measurement; (2) authentic happiness measurement; (3)
individual counseling programs (Program Optimism – Authentic Happiness). The statistics used for testing
were non-parametric statistics.
The results of the study showed that (1) the caregivers in the experimental group who
participated in individual counseling program to enhance optimism for authentic happiness were more
optimistic than caregivers in the control group and did not participate in the program with a statistical
significance at a level of .01; (2) the caregivers in the experimental group who participated in the individual
counseling program to enhance optimism on authentic happiness had more authentic happiness than the
caregivers in the control group that did not participate in the program with a statistical significance at a level
of .01; (3) after the experiment, the caregivers in the experimental groups participated in individual
counseling programs to enhance optimism on authentic happiness among caregivers of chronic disease
patients were more optimistic than before the experiment with a statistical significance at a level of .01; (4)
after the experiment, the caregivers in the experimental groups participated in individual counseling
programs to enhance optimism on the authentic happiness of caregivers among patients with a chronic
disease and had more authentic happiness than before the experiment with a statistical significance at a
level of .01

Keyword : Individual counseling program, Optimistic, Enhanced optimism, Authentic Happiness
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคเรื อ้ รั ง เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุข ที่ ส าคัญ ในระดับ โลกและ
ประเทศไทยที่นบั วันจะทวีความรุ นแรงมากขึ ้น จากรายงานการสารวจของสานักระบาดวิทยาได้
ติดตามเฝ้าระวัง ปั ญหาการเจ็บป่ วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง 5 โรค ได้ แก่ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื อ้ รังระบบทางเดินหายใจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรู้ขนาดของปัญหาและความรุนแรง โดยเก็บข้ อมูลในโรงพยาบาลทุกระดับทัว่ ประเทศ
ซึ่งผลการเฝ้าระวังตลอดปี 2559 พบว่ามีผ้ ปู ่ วยจานวนนี ้เป็ นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ ้นและ
ผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีความจาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ในประเทศที่กาลังพัฒนานัน้ มีความจาเป็ นต้ องมีผ้ ูดูแลและครอบครัวเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญในการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนเอกสารอย่างเป็ น
ระบบในครัง้ นี ้จะเห็นได้ ว่ามีการมุ่งเน้ นไปที่การสนับสนุนผู้ดแู ลในประเทศไทยจากปี พ.ศ. 25072554 มีการสืบค้ นฐานข้ อมูลทังไทยและสากล
้
พบเครื่ องมือ Critical Appraisal Skills Program
(CASP) ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขส่ว นใหญ่ มุ่ง เน้ นไปที่ ก ารปรั บปรุ ง ความสามารถในการดูแล และ
ประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริ มสุขภาพผู้ดแู ลซึ่งช่วยให้ เป็ นการรักษาบทบาทของผู้ดแู ล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง (Lawang, 2013)
จากในส่วนนี จ้ ึง ท าให้ มี ผ้ ูดูแลผู้ป่วยจ านวนเพิ่ม สูง มากขึน้ ตามไปด้ วย ซึ่ง ในปั จ จุบัน
ประเทศไทยมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้ นการสร้ างสังคมบูรณาการโดย
ดาเนินงานด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทุกภาคส่วน เนื่องจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังมี
ผลกระทบอย่างมากต่อทังตั
้ วผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและผู้ดแู ลเอง ซึ่งจะเห็นได้ ว่าผู้ดแู ลนันเกิ
้ ดความเสี่ยง
ทางความเครี ยดสิ่งเหล่านี ม้ ีความสัมพันธ์ อย่างมากกับอาการซึมเศร้ าและความวิ ตกกังวลของ
ผู้ดแู ลทาให้ เพิ่มสูงมากขึ ้น (Eliana, Sarah, C. Cybele Raver, 2019) โดยเฉพาะผู้ดแู ลที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังมาก่อนจะทาให้ ผ้ ดู แู ลกลุ่มนี ้ต้ องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่
ผ่านเข้ ามาอีกมากมายจึงทาให้ ส่งผลกระทบทังทางด้
้
านจิตใจอยู่ไม่น้อย จึงเห็นได้ ว่าครอบครัวนัน้
มีบทบาทสาคัญในการตอบสนองความต้ องการและช่วยเหลือผู้ดแู ลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเมื่อ
ผู้ดแู ลนันเริ
้ ่ มมีปัญหาทางด้ านจิตใจเข้ ามา (Abernethy, Burns, Wheeler, & Currow, 2009;
Pierce & Lutz, 2009) ได้ ศกึ ษาและทาการวิจยั พบว่า ผู้ดแู ลมักใช้ เวลาส่วนใหญ่หรื อเกือบทังหมด
้
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ในการดูแลผู้ป่วยจนไม่ได้ พบปะเพื่อนฝูง ไม่มีเวลาเป็ นของตนเอง หรื อทากิจกรรมที่ตนเองชอบ ซึ่ง
พบว่าหากผู้ดแู ลมีภาวะเครี ยดไม่แจ่มใส หงุดหงิด โมโหง่าย มองโลกในแง่ร้าย ซึมลง จนอาจเกิด
ภาวะเศร้ าได้ ส่งผลทาให้ ไม่พบความสุขในชีวิตร่วมด้ ว ย ดังนันในการดู
้
แลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจึงถือได้
ว่าผู้ดูแลผู้ป่วยนัน้ เป็ นบุคคลส าคัญที่ต้องให้ ความใส่ใจและสนับสนุนมากที่ สุด สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ วรวี เดือนดาว (2547) ที่ศกึ ษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความ
ต้ องการด้ านสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ ง ระยะสุดท้ าย พบว่าผู้ดูแลมีอาการเหนื่ อยมาก
ร่างกายทรุ ดโทรม บางครัง้ เหนื่อยมากจนไม่อยากดูแลผู้ป่วย และพบว่าผู้ดแู ลพักผ่อนไม่เพียงพอ
ไม่มีเวลาหรื อโอกาสที่จะละวางการดูแลผู้ป่วยเพื่อที่จะทากิจกรรมที่เคยทา เช่น การออกกาลังกาย
เวลาในการดูแลตนเอง การพบปะหรื อสังสรรค์ กบั บุคคลในสังคม (Funk et al, Yoo, Lee, &
Chang, 2010) ซึง่ ผู้ดแู ลต้ องมีการปรับตัวเป็ นอย่างมากต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ สามารถทา
การดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพและตนเองมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี (ชูชื่น , 2541; กิตติกร และ
คณะ, 2552) หากผู้ดแู ลขาดความเป็ นอยู่ที่ดีแล้ วนันจะท
้
าให้ ไม่มีความสุขในชีวิต ซึ่งถ้ าผู้ดแู ล
ผู้ป่วยมีการมองโลกในแง่ดีจะสามารถนาพาไปสู่ความสุขที่แท้ จริ งได้ แต่ถ้าผู้ดแู ลผู้ป่วยมีการมอง
โลกในแง่ร้ายและขาดซึง่ ความสุขในชีวิตก็จะทาให้ เกิดปัญหาในการดาเนินชีวิต มีพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสมจนเกิดการเจ็บป่ วยขึ ้นได้ อีกทังยั
้ งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยด้ วย
ซึ่งในปั จจุบนั และที่ ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั งนัน้ เป็ นหน้ าที่ของ
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุข เช่น เจ้ าหน้ าที่พ ยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อมาได้ มีการศึกษา
สารวจความสัมพันธ์ ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับคุณภาพชีวิตของผู้ดแู ลผู้ป่วยที่มีภาวะสมอง
เสื่อม (Pablo Ruisoto, 2018) พบว่าการมองโลกในแง่ดีนนมี
ั ้ ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู้ ดูแ ลผู้ ป่ วยที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม อี ก ทัง้ ทางพระพุ ท ธศาสนาได้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
ความสัมพันธ์ ระหว่างความอดทนในพระพุทธศาสนา การมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง
เป็ นอัตวิสยั (Jianjun Deng, 2019) พบว่าการมองโลกในแง่ดีสามารถเพิ่มความสุขที่แท้ จริ งได้
สอดคล้ องกับการศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีตอ่ ความสุขที่ แท้ จริ ง
และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล อมราพร สุรการ (2556)
พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลได้ รับอิทธิพลทางตรงจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ที่ประกอบด้ วยการมองโลกในแง่ดีมีผลโดยตรงในการเพิ่มความสุขที่แท้ จริ ง อีกทังยั
้ งมีการศึกษา
และพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรี ยนวัยรุ่นโดยการให้ คาปรึกษากลุ่ม วรางคณา รัชตะวรรณ
(2554) พบว่าผลจากโปรแกรมการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรี ยน
วัย รุ่ น นัน้ ผลจากการให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม ท าให้ มี ก ารมองโลกในแง่ ดี เ พิ่ ม มากขึน้ สอดคล้ อ งกับ
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(Lambert, Passmore, Joshanloo, 2018) ได้ นาโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกมาพัฒนาความเป็ น
เลิศด้ านความรู้ และเพิ่มทักษะการเรี ยนรู้ ในสถาบันการศึกษากับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 39
ประเทศทั่วโลกที่ ก าลัง ศึกษาอยู่ในสหรั ฐ อาหรั บเอมิ เ รตส์ โดยผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้ าร่ ว ม
โปรแกรมมีระดับความพึงพอใจในความสุขเพิ่มมากขึ ้น โดยการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเชิงคุณภาพซึ่ง
เป็ นการให้ คาอธิบายและคาแนะนาสัน้ ๆ อีกทัง้ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเพื่อลดภาวะปั ญหาเมื่อ
เกิดขึ ้นกับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังไปแล้ ว แต่ในบริ บทของการป้องกันและเสริ มสร้ างก่อนที่จะเกิด
ปั ญหาต่าง ๆ กับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังนันยั
้ งมีจานวนน้ อย ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาความหมายใน
ชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยในบริ บทของโรคต่าง ๆ การลดความเครี ยด ความวิตกกัง วล แต่ยังไม่มี ผ้ ู
ศึกษาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้ จ ริ ง ของผู้ดู แ ลผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง ซึ่ง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผ้ ูที่ ใ ห้ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง มี
ความสามารถและความเข้ าใจในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ ้น มีคณ
ุ ภาพชีวิตและใช้ ชีวิตของตนได้
อย่างมีมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งร่วมกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังได้ อย่างเป็ น อันหนึ่ง
อันเดียวกัน
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ตามแนวคิดทฤษฎีการมองโลก
ในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ งเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมเกิดความผ่อนคลาย ลดความเครี ยด ความ
วิตกกังวล และความเหนื่อยล้ าจากการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง อีกทังท
้ าให้ ได้ ฝึกทักษะการมองโลกใน
แง่ ดี โ ดยมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ การให้ ค าปรึ ก ษารายบุ ค คลแบบแนวคิ ด ปั ญ ญาพฤติ ก รรมนิ ย ม
(Cognitive behavioral therapy) มาใช้ ในการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ซึ่งจากผลของโปรแกรมจะเห็นได้ ชดั เจน
ว่าช่วยทาให้ ลดภาวะเครี ยด วิตกกังวล และการมองโลกในแง่ลบ ช่วยเสริ มสร้ างจิตใจ จิตอารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ ให้ กลับมาสู่ภาวะปกติสุข ทาให้ เปลี่ยนมุมมองของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ให้ มีการมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ ้น โดยประเมินพฤติกรรมเมื่อผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังได้ รับการให้
ความรู้และฝึ กทักษะการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง โดยมี
การสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือตามความต้ องการของผู้ดแู ลที่เฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคล
เน้ นปั ญหาด้ านอารมณ์ และความรู้ สึกที่ เกิ ดกับผู้ดูแล ทัศนคติในเชิ งบวกเพื่ อส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง มี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึน้ ส่ง ผลให้ มี พัฒ นาการมองโลกในแง่ ดี และได้ พ บ
ความสุขที่แท้ จริงในชีวิต
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คาถามการวิจัย
โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ เสริ ม สร้ างการมองโลกในแง่ ดี จ ะมี ผ ลต่อ
ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังได้ หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมอง
โลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญทางทฤษฎี
แนวคิด ทฤษฎี ก ารให้ คาปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ เสริ ม สร้ างการมองโลกในแง่ ดี ที่ มี ต่อ
ความสุขที่แท้ จริ ง โดยเริ่ มต้ นด้ วยนักจิตวิทยาเซลิกแมน (Seligman, 1990) เริ่ มสนใจศึกษาเรื่ อง
การมองโลกในแง่ดีอารมณ์ในทางบวกและการมองหาว่าจะเพิ่มปั จจัยเหล่านี ้ในชีวิตได้ อย่างไรซึ่ง
ช่วยให้ เราได้ เรี ยนรู้วา่ ชีวิตที่ดีและมีความหมายคืออะไร เซลิกแมนได้ ศกึ ษาวิจยั ว่าอะไรเป็ นปั จจัยที่
ทาให้ คนที่พลาดหวังครัง้ สาคัญในชีวิตสามารถยืนหยัดต่อไปได้ และได้ พบว่าคนที่สามารถลุกขึ ้น
ยืนภายหลังจากที่ล้มลงได้ ไม่ใช่เกิดจากชัยชนะของเจตตนารมย์ของมนุษย์อย่างที่หลายคนชอบ
กล่าวถึงหากแต่เป็ นคนที่มีคณ
ุ สมบัตปิ ระจาตัวในการคิดในทางบวกหรื อมองโลกในแง่ดีนนก็
ั ้ คือคน
ที่ร้ ูจกั มองว่าความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นกับเขานันเป็
้ นเพีย งเรื่ องหนึ่งในชีวิตที่มีลกั ษณะชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
ไม่ได้ มองว่าความล้ มเหลวเป็ นเรื่ องถาวร หรื อจะมีผลกระทบต่อคุณค่าพื ้นฐานของเขา การมองโลก
ในแง่ดีเช่นนี ไ้ ม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ติดตัวคนเรามาตังแต่
้ กาเนิด แต่เกี่ ยวข้ องกับทักษะชุดหนึ่งซึ่งคนเรา
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ความโง่เขลาของคนที่มองโลกในแง่ร้ายคือ พวกเขาคิดว่าความโชคร้ ายพลาด
พลัง้ ใด ๆ ก็ตามเป็ นความผิดของเขาเองคนเดียว พวกเขาเชื่อว่าสาเหตุของความโชคร้ ายหรื อ
ความทุกข์โศกของเขามีลกั ษณะถาวร ดังนันเขาจึ
้
งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ คนส่วนใหญ่
อาจจะไม่ถึงกับมองโลกในแง่ร้ายสุดโต่งขนาดนี ้ แต่บอ่ ยครัง้ ที่ความคิดแบบมองโลกในแง่ร้ายเข้ า
มามีบทบาทชี ้นาเวลาที่คนเราพลาดหวังหรื อเจอปั ญหาที่ทาให้ เราเป็ นทุกข์ ซึ่งเราสามารถอธิบาย
ความผิดหวังของเราในแนวอื่น ๆ เพื่อที่จะไม่เปิ ดช่องทางให้ วิกฤตการนาเราไปสู่ความซึมเศร้ า
ความทุกข์ ความเศร้ าหมอง ความเครี ยด ความวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดีด้วยการจาแนกว่า
ความผิดหวังเป็ นเรื่ องเฉพาะครัง้ ที่เกิดจากหลายปัจจัยซึ่งไม่จาเป็ นจะต้ องติดตัวอยู่กบั เราไปตลอด
ชีวิตจะช่วยให้ เราผ่านวิกฤตไปได้ ดีว่าการมองโลกในแง่ร้าย การวิจยั พบว่าคนที่มองโลกในแง่ดีจะ
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ประสบความสาเร็จในชีวิตทังเรื
้ ่ องการงาน ความสัมพันธ์กบั คนอื่น และการมีสขุ ภาพกายและใจที่
ดีม ากกว่า สิ่ ง เรานี น้ ั่นเองทาให้ ชี วิต ของเราได้ พ บความสุขที่ แท้ จ ริ ง Authentic Happiness
(Seligman, 2002)
ความสาคัญทางปฏิบตั ิ
บุคลากรทางด้ านการแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และผู้ที่เกี่ ยวข้ องอื่น ๆ ที่ประกอบ
อาชีพหรื อเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาสามารถนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังไปประยุกต์ใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่
ใกล้ เคียงได้ เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง เป็ นการวิจยั กึ่ง
ทดลอง (Quasi-Experimental Research)
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นผู้ดแู ลที่เป็ นญาติและให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่
เข้ ารับการบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานครที่มารับบริ การ (1 เมษายน
2562 – 31 พฤษภาคม 2562) เป็ นระยะเวลา 2 เดือน จานวนทังสิ
้ ้น 30 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นผู้ดแู ลที่เป็ นญาติและให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ า
รับการบริ การที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึ่ง และยินดีเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่ อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ได้ ม าจากการท าแบบวัด การมองโลกในแง่ ดี ที่ ผ้ ูวิ จัย ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาจากแบบวัด ( The
Attributional Style Questionnaire : ASQ) ของเซลิกแมน (Seligman, 1982) และแบบวัด
ความสุขที่แท้ จริ งที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงและพัฒนามาจากซึ่งผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นามาจากแบบวัด (Authentic
Happiness Inventory : AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 2005) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้ า
ร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลนี ้มีคะแนนตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 55 ลงมาและปั จจุบนั ยัง
เป็ นผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง จานวน 16 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือกออกนันเป็
้ นผู้ที่ได้ คะแนน
ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 55 ขึ ้นไปหรื อไม่ยินดีเข้ าร่วมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง จากนัน้ นาแบบวัดมาตรวจให้
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คะแนนตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด จากนันสุ
้ ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีเรี ยงลาดับจากคะแนนน้ อยไป
หาคะแนนมากแล้ วจับคู่ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนันวิ
้ เคราะห์
ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองซึง่ พบว่าทังสองกลุ
้
่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจะได้ กลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 8 คนโดยที่กลุม่ ทดลองจะได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้ แก่ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่
2.1 การมองโลกในแง่ดี
2.2 ความสุขที่แท้ จริง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การให้ คาปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ ความช่วยเหลือบุคคลด้ วยการสนทนาหรื อ
การพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้ให้ คาปรึกษาจะเป็ นผู้ช่วยสร้ างบรรยากาศของสัมพันธภาพที่
ดี ตลอดจนการใช้ ทัก ษะขัน้ ตอนและทฤษฎี ข องการให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผ้ ูมี ปั ญ หาหรื อ รั บ
คาปรึ กษามีความรู้ สึกอบอุ่นใจว่าได้ รับการยอมรับและเกิดความรู้สึกไว้ วางใจ พร้ อมที่จะเปิ ดเผย
ความรู้สกึ หรื อปัญหาของตน
2. ผู้ดแู ลผู้ป่วย หมายถึง บุคคลที่เป็ นญาติและทาหน้ าที่ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการดูแลที่
กระทาต่อผู้ป่วยโดยตรงและทาหน้ าที่ช่วยเหลือในการจัดการด้ านอื่น ๆต่อผู้ป่วยและเป็ นผู้ที่อาศัย
อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วย ดังนันผู
้ ้ ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังในงานวิจยั นี ้มีความเกี่ยวข้ องโดย
เป็ น บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรหรื อญาติที่อยู่ในครอบครัว ผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดหรื อผู้ที่ถูกจ้ า งให้ มา
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
นิยามปฏิบัตกิ าร
1. ความสุขที่แท้ จริ ง หมายถึง การสร้ างความสุขและการพัฒนาความสุขของตนเองซึ่ง
เป็ น ตัวแปรของกลุ่ม จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ได้ อ ธิ บายว่า ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง นัน้ ไม่ไ ด้ เป็ น ผลมาจาก
พันธุกรรมหรื อโชคชะตาแต่เป็ นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถบ่ม เพาะขึ ้นมาได้ ด้วยการสารวจหาและใช้
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จุดแข็ง อุปนิสยั ที่ดี คุณธรรมที่เราแต่ละคนมีอยู่แล้ ว เช่น ความเมตตา ความคิดริ เริ่ ม อารมณ์ขนั
การมองโลกในแง่ดี และความโอบอ้ อมอารี เพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเราเองรวมทังคนที
้
่เราสัมพันธ์
ด้ วยไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ ้น โดยใช้ แบบวัดความสุขที่แท้ จริ งที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมาจากแบบวัด
(Authentic Happiness Inventory : AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 2005) จานวน 15 ข้ อ มีคา่
สัม ประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมั่นแอลฟ่ าของครอนบาคเท่า กับ .838 และได้ แ บ่ง ความสุข ออกเป็ น 3
องค์ประกอบ (Seligman, 2002) ดังนี ้
1.1 ความพึงพอใจ (Pleasure) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครี ยด เป็ น
ความรู้ สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้ อมในด้ าน
ต่าง ๆ หรื อเป็ นความรู้ สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทาให้ เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู้ สึกที่
บรรลุถึงความต้ องการธรรมชาติของมนุษย์
1.2 การมีส่วนร่วม (Engagement) การมีส่วนร่วมก่อให้ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาเป็ น
อย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของความคิดเห็น
ถูกรับฟั งและนาไปปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนา ซึ่งบุคคลเมื่อเผชิญกับความกับปั ญหาต่าง ๆ ก็จะยังมี
ความสุขต่อการทางาน การเรี ยน การใช้ ชีวิต โดยสภาวการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นย่อมขึ ้นกับบุคคลที่
เผชิญกับเหตุการณ์นนและท
ั้
าการแก้ ปัญหาต่าง ๆ
1.3 การมีความหมาย (Meaning) การรับรู้ และรู้ จักความสามารถของตัวเราเอง
จะต้ องรู้ ว่าเราเป็ นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และที่สาคัญเราต้ องรู้
อารมณ์ของตนเองด้ วย ว่าขณะนี ้เรามีอารมณ์เป็ นอย่างไร การรู้ จกั อารมณ์ตนเองจะนาไปสู่การ
ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการที่จะรู้จกั ตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้
ต้ องเริ่มจากการรู้ตวั หรื อการมีสติ การรู้ จักตนเองเป็ นรากฐานของการสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง
เพราะการรู้จกั ตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรา รู้ข้อจากัดของตัวเราเอง อะไรที่ทา
ได้ อะไรที่เกินฝั น การรู้จกั ตนทาให้ เราเข้ าใจผู้อื่นได้ มากขึ ้น เราจะพบว่ามีบางเรื่ องที่เราคล้ ายคน
อื่น และมีอีกหลายเรื่ องที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่ง
เหล่านีเ้ องที่ผ ลักดันให้ เ รามี พฤติกรรมหรื อการแสดงออกต่างกัน เมื่ อเราได้ เข้ าใจปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี ้ ก็จะทาให้ เกิดการยอมรับและเข้ าใจผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุขที่แท้ จริง
2. การมองโลกในแง่ ดี หมายถึง การมีทัศนคติในเชิงบวก การมีความมุ่งหวังอย่างแรง
กล้ าว่าสิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น แม้ ว่าจะเกิดอุปสรรคหรื ออารมณ์ข่นุ เคืองก็จะมี
ลักษณะนิสยั ในการอธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีตา่ ง ๆ ว่าเกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว เกิดขึ ้นเพราะปั จจัย
ภายนอกและเป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเฉพาะกรณีเท่านัน้ และอธิบายถึงสถานการณ์ที่ดีที่เกิดขึ ้น
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ว่าจะเกิดขึ ้นอยู่เสมอ และเกิดจากสาเหตุจากภายในตนซึ่งเป็ นสิ่งที่แผ่ขยายไปยังสถานการณ์อื่น
ได้ (Seligman, 1990) โดยใช้ แบบวัดการมองโลกในแง่ดีที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาจากแบบวัด (The
Attributional Style Questionnaire : ASQ) ของเซลิกแมน (Seligman, 1982) จานวน 54 ข้ อ มีคา่
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .898 และได้ มีการอธิบายมิติสาคัญทังหมด
้
3 มิติ ดังนี ้
2.1 มิติความเป็ นตนเอง (personalization) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับตัวตนของบุคคล
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ ต้ นเหตุจากตนเอง (internal) และต้ นเหตุจากสิ่งอื่นภายนอก (external)
โดยจะเชื่อมโยงไปถึงการรู้คณ
ุ ค่าในตนเอง (self-esteem)
2.2 มิติความคงทนถาวร (permanence) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับระยะเวลา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ เกิดขึ ้นชัว่ คราว (temporary) และเกิดขึ ้นอย่างถาวร (permanent) โดยเมื่อมี
เหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้นกับตนเองชัว่ คราว โดย
อาจเกิดจากโชคลาภ อารมณ์ ความพยายาม ฯลฯ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจ ะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้
เกิดขึ ้นกับตนเองอย่างถาวร เนื่องมาจากความสามารถ บุคลิกภาพ และจะเกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจา
แต่ในทางกลับกันเมื่อเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ าย ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ ้น
นันมั
้ นจะเกิดขึ ้นเป็ นประจา สิ่งที่ดีจะไม่มีทางมาและตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดยเจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทา
มากกว่าที่จะตัดสินด้ วยสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะมองสิ่งที่เกิดขึ ้นนันว่
้ าเข้ า
มาชัว่ คราว มีเหตุผลของการกระทา และตัดสินสิ่งต่าง ๆ จากสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
มากกว่าเจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทา
2.3 มิติการแผ่ขยาย (pervasiveness) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับความเฉพาะเจาะจงซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ เกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึ ้นอย่างไม่เฉพาะเจาะจง
(universal) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ น้ นัน้ เกิดขึ ้น
อย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งนันส่
้ วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจะเกิดขึ ้นกับทุกเรื่ อง
3.โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ ดีท่ ีมีต่อ
ความสุ ข ที่แท้ จริ งของผู้ ดูแลผู้ ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง หมายถึง โปรแกรมที่ ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ มาจาก
องค์ประกอบการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง (Program Optimism – Authentic
Happiness) โดยผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ าร่วมโปรแกรมได้ เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษาตามแนวทาง
ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ศึก ษาได้ ค้ น คว้ า มาโดยมี ก ารวางแผนเพื่ อ ก าหนดเป้า หมายในการเข้ า ร่ ว ม การให้
คาปรึ กษาร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การสร้ างบรรยากาศในการ
ผ่อนคลาย การตระหนักรู้ในตนเอง การฝึ กทักษะการคิดการมองโลกในแง่ดีการเพิ่มพูนความสุขที่
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แท้ จริ งในชีวิต เพื่อนาไปสู่เป้าหมายในการเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่ แท้ จริ ง
ของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังได้ เป็ นอย่างดี โดยใช้ กระบวนการให้ คาปรึ กษารายบุคคลแบบแนวคิด
ปัญญาพฤติกรรมนิยม (Cognitive behavioral therapy)
สมมติฐานของการวิจัย
1. กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ ดีที่มี ต่อความสุขที่ แท้ จ ริ ง ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง จะมี การมองโลกในแง่ ดีสูง กว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
2. กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจะมีความสุ ขที่แท้ จริ งสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
3. กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง
จะพบว่าหลังการทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสงู กว่าก่อนทดลอง
4. กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง
จะพบว่าหลังการทดลองมีความสุขที่แท้ จริงสูงกว่าก่อนทดลอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. กลุ่มเข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ ดีท่ มี ตี ่ อความสุขที่
แท้ จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
- Trust me Trust you
- รู้สกึ อย่างไรช่วยบอกที
- เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร
- มองเห็นคุณค่าของตนเองด้ วยหัวใจ
- เพื่อนร่วมหัวใจ
- มองโลกดีชีวมี ีสขุ
- สุขใจเมื่อได้ พบ
- สุขสดใส ใจสุขสันต์
2. กลุ่มไม่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ ดีท่ มี ตี ่ อความสุขที่
แท้ จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง

การมองโลกในแง่ ดีประกอบด้ วย
- มิติความเป็ นตนเอง
- มิติการแผ่ขยาย
- มิติความคงทนถาวร

ความสุขที่แท้ จริงประกอบด้ วย
- ความพึงพอใจ
- การมีสว่ นร่วม
- การมีความหมาย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดี
ที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าจากตารา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เสนอตามลาดับต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขที่แท้ จริง
1.1 ความหมายของความสุขที่แท้ จริง
1.2 แนวคิดความสุขที่แท้ จริง
1.3 องค์ประกอบของความสุขที่แท้ จริง
1.4 แนวทางการเสริมสร้ างความสุขที่แท้ จริง
1.5 การวัดความสุขที่แท้ จริง
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขที่แท้ จริง
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมองโลกในแง่ดี
2.1 ความหมายของการมองโลกในแง่ดี
2.2 พัฒนาการของแนวคิดการมองโลกในแง่ดี
2.3 องค์ประกอบของการมองโลกในแง่ดี
2.4 ประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดี
2.5 สถานการณ์ที่เหมาะจะใช้ ทกั ษะการมองโลกในแง่ดี
2.6 แนวทางการวัดการมองโลกในแง่ดี
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมองโลกในแง่ดี
3.เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องการให้ คาปรึกษารายบุคคล
3.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษา
3.2 ความหมายของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
3.3 จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษารายบุคคล
3.5 ข้ อดีของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
3.6 ข้ อจากัดของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
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4. เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการให้ คาปรึ กษาโดยการปรั บความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy)
4.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
4.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
4.3 หลักการของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
4.4 ขันตอนการให้
้
คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
4.5 เทคนิคของทฤษฎีให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
4.6 ข้ อจากัดของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
4.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
5.1 ความหมายและประเภทของผู้ดแู ล
5.2 ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
5.3 ความสามารถในการเป็ นผู้ดแู ล
5.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสุขที่แท้ จริง
1.1 ความหมายของความสุขที่แท้ จริง
ความสุขเป็ นเรื่ องสากล เพราะความสุขเป็ นสิ่งที่ทกุ คนแสวงหา และเป็ นสิ่งที่ทกุ คนยึดถือ
ร่วมกันว่าเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต เป็ นตัวแปรที่ขบั เคลื่อนการใช้ ชีวิตของบุคคล และยังเป็ น
ดัชนีชี ้วัดความเจริ ญของบางประเทศ ทาให้ ความสุขกลายเป็ นหัวข้ อที่มีผ้ พู ยายามศึกษามากขึ ้น
จากทัว่ ทุกมุมโลก และความหมายของความสุขก็มีมากมายแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับผู้ศึกษาจะ
นิยาม ซึง่ ในปัจจุบนั มีคนให้ ความหมายของความสุขไว้ มากมาย ดังนี ้
อริ สโตเติล (พระมหานิยม อิสิว โส, 2545, น. 14-15 อ้ างถึงใน Aristotle, 1887) ให้
ความหมายของความสุขว่า เป็ นกิจกรรมทางวิญญาณที่สอดคล้ องกับคุณธรรมที่สมบูรณ์
เคราท์ (Bekhet; et al., 2008, p. 1 อ้ างถึงใน Kraut, 1970, p. 170) ให้ ความหมายของ
ความสุขว่าเป็ นความเชื่อว่าตนจะได้ รับสิ่งที่สาคัญสูงสุดตามที่ตนต้ องการ
ทาทาร์ กีวิค (Bekhet; et al., 2008, p. 1 อ้ างถึงใน Tatarkiewicz, 1976, p. 16) ให้
ความหมายของความสุขว่าเป็ นความพึงพอใจโดยรวมในชีวิต
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วีนโฮเวน (Veenhoven, 1984, p. 22) ให้ ความหมายของความสุขว่าเป็ นสิ่งที่แสดงถึง
การมีคณ
ุ ภาพชีวิตโดยรวมของบุคคล
อาร์ คเล่ (Argyle, 1987) ให้ ความหมายของความสุขว่า เป็ นประสบการณ์เชิงบวก เป็ น
สิ่งที่ดีสงู สุด และเป็ นแรงจูงใจสูงสุดที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทงหมด
ั้
ดีนเนอร์ (Diener, 1987, p. 542) ให้ ความหมายของความสุขว่าเป็ นภาวะอารมณ์ ด้านบวกที่
มากกว่า อารมณ์ด้านลบ ที่บคุ คลนันมี
้ การประเมินตนเองต่ออารมณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เข้ ามาในชีวิต
ฮิลล์และอาร์ คเล่ (Hill; & Argyle, 2001, p. 1357) ให้ ความหมายของความสุขว่า
ความสุขมีโครงสร้ างอันหลากหลายที่ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบด้ านอารมณ์และสติปัญญา
โคเฮน (Cohen, 2002, p. 9) ให้ ความหมายของความสุขว่า เป็ นแนวคิดเชิงบวกที่มี
ความสาคัญและจะดารงไว้ ซงึ่ การมีสขุ ภาพที่ดี
สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2544, น. 1-2) ให้ ความหมายของความสุขว่าเป็ นสภาวะของ
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นเมื่อมีความรู้สกึ ดังต่อไปนี ้ความรู้สกึ สะดวกสบาย เป็ นความรู้สึกที่ไม่ต้องยุ่งยาก
หรื อไม่ต้องอดทน สภาวะที่ระดับความทุกข์ลดลง ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อความต้ องการหรื อความ
อยาก ได้ รับการตอบสนอง ความรู้สึกสงบ ไม่ว่นุ วายใจ ความรู้สึกดีขึ ้น ภาวะความรู้สึกที่สบาย ที่
สารในร่างกายได้ ถกู กระตุ้นให้ หลัง่ ออกมาจนเกิดอาการปิ ตยิ ินดี
พระพรหมคุณาภรณ์ (2554, น. 151) ได้ กล่าวถึง ความสุข แปลว่า คล่อง แปลว่าสะดวก
แปลว่าง่าย คือ ไม่มีอะไรบีบคัน้ ไม่ติดขัด ไม่ถกู กดดัน ก็ไม่ต้องดิ ้นรน ไม่พลุ่งพล่าน ไม่กระวน
กระวาย
เซลิกแมน (Seligman, 2002) ได้ ให้ ความหมายของความสุขที่แท้ จริ งไว้ ว่า ความสุขที่
แท้ จริงต่างจากความสาราญในแง่ที่วา่ เราจะต้ องเป็ นผู้สร้ างขึ ้นเองโดยการใช้ ความคิดทางบวกและ
สร้ างสรรค์ ใช้ ชีวิตที่มีความหมายไม่เป็ นแค่ผ้ บู ริ โภค เซลิกแมนยืนยันว่ามนุษย์เราไม่ได้ เกิดมาเพื่อ
เป็ นคนเลวและต้ องทนทุกข์ทรมานเราสามารถเรี ยนรู้ที่จะหาความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตได้
และในกระบวนการดังกล่าวนั่นเองที่พ วกเขาสามารถที่จ ะแสวงหาความสุขที่แท้ จริ งได้ ซึ่งเซลิ
กแมนได้ เ สนอว่าความสุขไม่ไ ด้ เ ป็ นผลมาจากพันธุ กรรม หรื อโชคชะตาแต่เป็ นสิ่ง ที่ ม นุษย์ เรา
สามารถบ่มเพาะขึ ้นมาได้ ด้วยการสารวจหาและใช้ จดุ แข็งอุปนิสยั ที่ดีคณ
ุ ธรรมที่เราแต่ละคนมีอยู่
แล้ ว เช่น ความเมตตา ความคิดริ เริ่ ม อารมณ์ขนั การมองโลกในแง่ดี และความโอบอ้ อมอารี เพื่อ
พัฒนาชีวิตของตัวเราเองรวมทังคนที
้ ่เราสัมพันธ์ด้วยไปสูช่ ีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ ้นด้ วยการฝึ กการใช้
จุดแข็งของตัวเองในวิถีชีวิตประจาวันของเราอยู่บอ่ ย ๆ จะทาให้ เราสร้ างภูมิต้านทานโชคร้ ายหรื อ

13
ประสบการณ์ของอารมณ์ในทางลบในยามที่เกิดขึ ้นกับเราได้ และเราจะสามารถยกระดับความคิด
ไปอยูใ่ นระนาบที่เป็ นบวกเพิ่มขึ ้นได้ ตามลาดับ
พระไพศาล วิสาโล (2551) ได้ กล่าวถึงความสุขที่แท้ จริงว่าเป็ นภาวะที่มีความสุขแท้ จริ งที่
สมบูรณ์นนจะประกอบด้
ั้
วย 1) ความมีเสรี หรื อวิมตุ ได้ แก่ ความปลอดโปร่งโล่งเบาหลุดผลไม่ถูก
ผูกมัดแต่ขึ ้นไหวได้ คล่องตามปรารถนามีอานาจในตัวเองภาวะที่หลุดพ้ นเป็ นอิสระ 2) ความสงบ
หรื อสันติ ได้ แก่ ภาวะที่ไม่มีความร้ อนรนกระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไม่เร่ าร้ อนไม่ว้าวุ่นไม่
พลุ่งพล่านทังร่
้ างกายและจิตใจไม่มีอะไรมาระคายเคือง สงบ 3) ความสะอาด หรื อบริ สุทธิ์ หรื อ
วิสทุ ธิ์ ได้ แก่ หมดจดสดใสเป็ นจิตที่ไม่มีความขุ่นมัวเศร้ าหมองมีความปลอดโปร่ง โล่งทางจิตใจ 4)
ความสว่างหรื อวิชชา ได้ แก่ ความกระจ่างแจ้ งแจ่มชัดใสสว่างหรื อผ่องใสมองเห็นทั่วตลอดเป็ น
ลักษณะของปัญญา
จากความหมายของความสุข ตามที่ มี ผ้ ูใ ห้ ความหมายไว้ ดัง กล่าวข้ างต้ น นิย ามของ
ความสุขแต่ล ะคนไม่เ หมื อนกันเลย ต่างคนก็ ต่างให้ ความหมายที่ แตกต่างกันไป ซึ่ง จาก
ความหมายที่แตกต่างกันนัน้ เป็ นที่นา่ สังเกตว่าความสุขมีมิติที่หลากหลาย กล่าวคือ เป็ นได้ ทงเหตุ
ั้
(แรงจูงใจ) ของการกระทาและผลจากการได้ รับสิ่งตอบสนองจากการกระทา เป็ นทังสภาพหรื
้
อ
สภาวะหนึง่ ในทุก ๆ ขณะจิต และเป็ นช่วงเวลาของความสุขที่บคุ คลได้ สรุปจากภาพรวมของชีวิตที่
ผ่านมา นอกจากนัน้ ความสุขยังมีองค์ประกอบและโครงสร้ างที่ ครอบคลุม ทัง้ ด้ าน อารมณ์
ความรู้สกึ ความคิด ความเชื่อ และการมีชีวิตที่สอดคล้ องกับคุณธรรม และพบว่ามีบางคาที่ใช้ แทน
ความสุข เช่น ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิต และคุณภาพชีวิต ซึ่งความสุขที่แท้ จริ งนันเป็
้ นสภาวะ
ที่รับรู้ สิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากความอยากและความไม่อยากเกิดการรับรู้ อย่างรู้ แจ้ งด้ วยจิตใจที่
สะอาดบริ สทุ ธิ์สงบเงียบที่สดุ หลุดพ้ นจากกิเลสตัณหาและความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตนในบุคคลใน
ความเป็ นตัวเราตัวเขา เป็ นความสุขทางใจโดยถ้ าได้ พิ จารณาให้ ละเอียดลึกซึ ้งลงไปอาจจะมองได้
ว่า ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ น ความสุข จากภายในที่ ไ ม่ต้ อ งพึ่ง พาปั จ จัย ภายนอกมากนัก แต่เ ป็ น
ความรู้สึกมีคณ
ุ ค่าของตนเองจากภายในมากกว่าสิ่งอื่นใด ดังนันการจะเข้
้
าใจในเรื่ องความหมาย
ของความสุขให้ ชดั เจนจาเป็ นต้ องศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความสุขด้ วย
1.2 แนวคิดความสุขที่แท้ จริง
ในปั จจุบนั มีทฤษฎีและแนวคิดมากมายและหลากหลายที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความสุข ทังใน
้
ด้ านปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และพุทธศาสนา
1.2.1 ด้ านปรัชญา
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จอห์น สจ๊ วต มิล (John Stuart Mill) นักปรัชญา (พระมหานิยม อิสิว โส, 2545, น.
14-15 อ้ างถึงใน Mill, 1949) ได้ พดู ถึงความสุขไว้ ว่า ความสุข (Pleasure or happiness) หมายถึง
ความรื่ นรมย์และความปราศจากความเจ็บปวด ซึ่งตรงกันข้ ามกับความทุกข์ (Unhappiness) คือ
ความเจ็บปวด และภาวะไร้ ความพึงพอใจ ลักษณะคาที่มีความหมายเดียวกับความสุข คือ
ประโยชน์ ความดี ความถูกต้ อง ความสุขคือความดี และความดีคือความสุข ทังสองค
้
านี ้เป็ นคา ที่
มีความหมายเดียวกันและได้ จดั ความสุขออกเป็ นสองประเภท คือ ปริ มาณและคุณภาพของ
ความสุข
ปริ มาณของความสุข หมายถึง ความสุขที่เน้ นแต่ปริ มาณความสุขเพียงอย่างเดียว
เช่น มนุษย์กินข้ าว สุกรกินรา ก็มีความสุขเท่าเทียมกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย ความสุขด้ วย
ปริมาณเป็ นความสุขระดับต่า เป็ นความสุขที่มนุษย์และสัตว์ก็มีได้
คุณภาพความสุข หมายถึง ความสุขที่ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ได้
เช่น ความสุขของคนกับสัตว์ย่อมแตกต่างกัน คุณภาพของความสุขปฏิเสธปริ มาณของความสุข
ดังกล่าวข้ างต้ นและที่สาคัญคุณภาพของความสุขเน้ นความสุขทางจิตใจมากกว่าความสุขทางกาย
อริ สโตเติล (Gavin; & Mason, 2004, pp. 379-388) เชื่อว่า คุณธรรมจะนาไปสู่
ความสุข ความสุขที่อริ สโตเติลได้ กล่าวไว้ ไม่ใช่ความสุขแบบที่เรารู้ จักกันในทุกวันนี ้ เพราะใน
ปัจจุบนั นี ้ความสุข มักจะหมายถึง ความสุขแบบวัตถุนิยม (Hedonic) ถือเป็ นความสุขแบบที่ทาให้
เรารู้สึกมีความสุขอย่างทันทีทนั ใด ไม่ต้องอดทน รอคอย หรื อคานึงถึงอนาคต แต่ชาวกรี กโบราณ
มีมมุ มองของความสุขที่แตกต่างไปจากนี ้ซึ่งเรี ยกว่า ความสุขแบบยูไดโมนิค (Eudaimonic) ไม่ใช่
เป็ นความสุขที่เกิดจากสภาวะทางด้ านอารมณ์ แต่มีความหมายมากกว่านัน้ กล่าวคือ เป็ นการเติม
เต็มในสิ่งที่เป็ นตัวตนของมนุษย์ ดังนันตามทั
้
ศนะของชาวกรี ก หนทางที่นาไปสูค่ วามสุขไม่ใช่ความ
เพลิดเพลิน เกียรติยศ หรื อเงินทอง ถึงแม้ ว่าสิ่งที่กล่าวมาจะเป็ นรูปแบบของสิ่งที่ดีงามก็ตาม แต่
ความสุขจะต้ องมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ
1) ความเป็ นอิสระ (Freedom) ความสุขเป็ นผลมาจากการที่ปัจเจกบุคคลมี
ความสามารถที่จะสร้ างทางเลือก และคนที่มีความสุขจะต้ องสามารถคิดได้ อย่าง
อิสระ และมีอิสระที่จะเลือก ซึ่งอริ สโตเติล เชื่อว่า เด็ก ทาส และผู้หญิง ไม่มีความสามารถที่จะมี
ความสุขที่แท้ จริงได้ เพราะบุคคลเหล่านี ้ขาดอิสระที่จะควบคุมจัดการกับชีวิตของตน
2) ความรู้ (Knowledge) ความสุขต้ องการองค์ประกอบในด้ านของข้ อมูล ความรู้
และความสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุผล
3) คุณงามความดี (Virture) ความสุขต้ องมีลกั ษณะของคุณงามความดีอยูเ่ พราะคุณ
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งาม ความดี จริ ยธรรม เหล่านี ้เป็ นตัวที่คอยกากับพฤติกรรมของมนุษย์ กล่าวคือถ้ า
มนุษย์ มีศีลธรรมเป็ นเครื่ องชี ้นา มนุษย์ก็จะตัดสินใจทาแต่ในสิ่งดี ๆ ซึ่งการตัดสินใจเหล่านี ้เป็ นผล
มาจาก การเห็นคุณค่าในตนเอง การเคารพตนเอง การรับรู้ ความสามารถแห่งตน ซึ่งทังหมดนี
้
้จะ
ช่วยให้ บคุ คลสามารถจัดการกับความเครี ยด หรื อความทุกข์ที่เกิดขึ ้นได้ อริ สโตเติลให้ ความสาคัญ
กับคุณงามความดี ศีลธรรมมาก เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้จะอยู่ติดตัวมนุษย์ไปตลอด และคุณ
งามความดีจะเป็ นหนทางที่นามนุษย์ไปสูค่ วามสุขได้
1.2.2 ด้ านจิตวิทยา
ในด้ านจิตวิทยา แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความสุขมาจากนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม
(นิยะดา จิตต์จรัส, 2533, น. 3) ซึ่งนาโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow), คาร์ ล โรเจอร์ ส
(Carl Rogers) และอีริช ฟอร์ ม (Erich Form) ซึ่งได้ พฒ
ั นาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ ความสุขที่สาคัญ
คือ ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขันของมาสโลว์
้
(Maslow)
ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขันของมาสโลว์
้
(นิยะดา จิตต์จรัส, 2553, น. 3 อ้ าง
ถึงใน Maslow, 1954) ซึ่งได้ กล่าวไว้ ว่าความต้ องการของมนุษย์มีการพัฒนาเป็ นไปตามลาดับขัน้
โดยความต้ องการในระดับแรกจะเป็ นฐานของการพัฒนาในลาดับขันต่
้ อ ๆ ไป โดยมาสโลว์แบ่ง
ความต้ องการของมนุษย์เป็ นลาดับขัน้ ดังต่อไปนี ้
ขันความต้
้
องการทางด้ านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้ องการขัน้
พื ้นฐานที่มนุษย์ต้องการเพื่อที่จะดารงชีวิตอยู่ได้ เช่น น ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยา รักษา
โรค ความต้ องการพักผ่อน ความต้ องการทางเพศ ฯลฯ ความต้ องการทางด้ านร่างกายจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของคนก็ตอ่ เมื่อความต้ องการทางร่ างกายยังไม่ได้ รับการตอบสนอง และเมื่อได้ รับ
การตอบสนองความต้ องการทางด้ านร่างกายอย่างเพียงพอแล้ วก็จะเริ่มมีความต้ องการขันสู
้ งขึ ้น
ขันความต้
้
องการความปลอดภัยและความมัน่ คง (Safety and security needs) เป็ น
ความต้ องการความมัน่ คงในชีวิตในหน้ าที่การงาน เช่น การมีงานทาและมีรายได้ สม่าเสมอมี
สวัสดิการ ส่วนความต้ องการความปลอดภัยนัน้ เป็ นความต้ องการที่ปราศจากการประสบ
อุบตั เิ หตุ การเจ็บป่ วย เป็ นความต้ องการที่จะมีชีวิตอยูอ่ ย่างมัน่ คง สะดวกสบายและมีแต่ความสุข
ขันความต้
้
องการทางสังคมและความรัก (Social and love needs) เมื่อมนุษย์ได้ รับ
การตอบสนองความต้ องการในสองขันต้
้ นจนเป็ นที่พอใจแล้ ว ความต้ องการทางสังคมจะเป็ น
สิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้ องการด้ านนี ้คือ ความต้ องการที่จะเป็ นที่ยอมรับของ
คนอื่น ต้ องการที่จะมีโอกาสเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ เป็ นที่รักและเป็ นที่ยอมรับของ
บุคคลหรื อสังคมนันๆ
้ เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม
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ขันความต้
้
องการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (Esteem needs) เป็ นความ
ต้ องการ การได้ รับความนับถือ อยากมีชื่อเสียงทาให้ เกิดความความภาคภูมิใจในตัวเอง การได้ รับ
การตอบสนองความต้ องการในชันนี
้ ้จะนาไปสู่ความเชื่อมัน่ ในตนอง รู้ สึกว่ามีคุณค่า รวมทัง้
ต้ องการที่จะมีฐานะโดดเด่น เป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น อยากให้ บคุ คลอื่นเคารพยกย่อง ฯลฯ ซึ่งมี
ผลทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ขันความต้
้
องการที่จะเข้ าใจถึงความหมายของชีวิตและพัฒนาจิตวิญญาณของตน
(Self- actualization) เป็ นความปรารถนาที่จะใช้ ศกั ยภาพสูงสุดที่ตนมีอยู่ทาในสิ่งที่คิดว่า สามารถ
ที่จะเป็ นหรื อทาได้ เพื่อสร้ างชีวิตให้ มีความหมายอันเป็ นความสาเร็จในชีวิต
ทฤษฎี ของมาสโลว์ (Maslow) สะท้ อนให้ เห็นว่าบุคคลจะมีความสุขเมื่อความ
ต้ องการพื ้นฐานแต่ละขันได้
้ รับการตอบสนอง ซึ่งทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) นี ้เป็ นทฤษฎี
พื ้นฐาน ให้ แก่นกั จิตวิทยาเชิงบวกที่สนใจจะศึกษาในเรื่ องของความสุข เช่น มาร์ ติน เซลิกแมน
(Martin Seligman) และเอ็ดเวิร์ด ดีนเนอร์ (Edward Diener)
แนวคิดความสุขของ มาร์ ตนิ เซลิกแมน (Martin Seligman)
มาร์ ติน เซลิกแมน (Martin Seligman) เป็ นนักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
Psychology) ที่ มีความสนใจศึกษาเรื่ องความสุขและจากการศึกษาค้ นคว้ าวิจัยในเรื่ องของ
ความสุข เขาได้ ตงทฤษฎี
ั้
ความสุขที่แท้ จริ ง (Authentic Happiness Theory) ซึ่งกล่าวว่าชีวิตที่มี
ความสุขนัน้ แบ่งได้ เป็ น 3 ลักษณะ (Seligman, 2004, p. 1380) ดังนี ้คือ
1) ชีวิตที่หรรษา (pleasant Life) คือชีวิตที่มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินโดย
ผ่านทางประสาทสัมผัส ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และมีทกั ษะในการขยายความสุข สนุกสนาน
ดังกล่าวด้ วย ซึ่งความสุขในชีวิตที่หรรษานี ้เกิดจากการจัดการกับอารมณ์ ด้านบวก (positive
emotion) ของตนอย่างเหมาะสม โดย Seligman ได้ แบ่ง อารมณ์ด้านบวกออกเป็ น อารมณ์ด้าน
บวกในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต (Seligman, 2002, pp. 261-262) ดังนี ้
อารมณ์ ด้านบวกในอดีต (Past positive emotion) ได้ แก่ ความพึงพอใจ
(Satisfaction) ความพอใจ (Contentment) ความสงบ (Serenity)
อารมณ์ด้านบวกในอนาคต (Future positive emotion) ได้ แก่ การมองโลกในแง่ดี
(Optimism) ความหวัง (Hope) ความมัน่ ใจ (Confidence) ความไว้ วางใจ (Trust) และความ
ศรัทธา (Faith)
อารมณ์ด้านบวกในปั จจุบนั (Present positive emotion) ซึ่งอารมณ์ ด้ านบวกใน
ปั จจุบนั แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ ความเพลิดเพลิน (Pleasure) และความอิ่มอกอิ่มใจ
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(Gratification) ซึ่ง ความเพลิ ด เพลิน (Pleasure) นัน้ แตกต่างจาก ความอิ่ ม อกอิ่ม ใจ
(Gratification) คือ ความเพลิดเพลิน เป็ นอารมณ์ที่เกิดจากประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การได้
รับประทานอาหารอร่อย การได้ กลิ่นดอกไม้ หอม และเป็ นอารมณ์ด้านบวกที่เกิดขึ ้นเมื่อมีเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ เข้ ามาในชีวิตเช่น อารมณ์สนุกสนาน (Amusement) ส่วนความอิ่มอกอิ่มใจ
(Gratification) เป็ นอารมณ์ ด้านบวกที่เกิดขึน้ จากการมีใจจดจ่อได้ ทากิจกรรมต่างๆที่ตนชอบ
(Flow) การที่จะมีความสุขในชีวิตที่หรรษานี ้เซลิกแมน กล่าวว่า ต้ องมีการจัดการอารมณ์ด้านลบ
ต่างๆ ในอดีต สร้ างอารมณ์ด้านบวกในอนาคต คือความหวัง และการมองโลกในแง่ดี และต้ อง
สร้ างนิสยั และหาประสบการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มอารมณ์ด้านบวกในปัจจุบนั ให้ มากขึ ้น
2) ชีวิตที่ดีงาม (Good life/Engaged life) คือการรู้ว่าอะไรเป็ นจุดแข็ง และความดี
งาม (Virtues strengths) ของชีวิตแล้ วพยายามสร้ างสรรค์และใช้ จดุ แข็งและความดีงามต่าง ๆ นี ้
ทาให้ ชีวิตทุกด้ านไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงาน ความรัก มิตรภาพ งานอดิเรกและการเป็ นพ่อแม่ดาเนินไป
อย่างราบรื่ น (Flow) มากขึ ้น ซึ่งเซลิกแมนได้ มีการรวบรวมจุดแข็งและความดีงามต่าง ๆ ทังจาก
้
แนวคิดของนักปรัชญา เช่น อริ สโตเติล (Aristotle) พลาโต (Plato) และแนวคิดความเชื่อทาง
ศาสนา ต่าง ๆ จานวน 24 ชนิด แล้ วนามาสังเคราะห์ให้ ได้ จดุ แข็งความดีงามต่าง ๆ ที่เป็ นสากล ซึ่ง
สามารถ ใช้ ได้ กบั ทุกศาสนาและความเชื่อ (Seligman, 200, p. 133) จานวน 6 ชนิด ดังนี ้
- สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความรอบรู้ (Wisdom and knowledge)
- ความกล้ าหาญ (Courage)
- ความรัก และความมีมนุษยธรรม (Love and humanity)
- ความเป็ นธรรม (Justice)
- การควบคุมตนเอง (Temperance)
- จิตวิญญาณและสภาวะข้ ามพ้ น (Spirituality and transcendence)
3) ชีวิตที่มีความหมาย (Meaningful life) ประกอบด้ วยการใช้ จดุ แข็ง และความดี
งาม (Virtues strengths) ของชีวิตในการให้ บริการ หรื อทาคุณประโยชน์แก่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า
ความเป็ นตัวเอง เซลิกแมน กล่าวว่า ชีวิตที่สมบูรณ์ (Full life) จะต้ องประกอบไปด้ วยการมี
ประสบการณ์ อารมณ์ด้านบวก ทังอดี
้ ต ปั จจุบนั และอนาคต การได้ รับความอิ่มอกอิ่มใจ จากการ
ใช้ จุดแข็งความดีงามของตนสร้ างสรรค์ชีวิตของตน และใช้ จุดแข็งความดีงามของตนไปในการ
ให้ บริ การหรื อทาคุณประโยชน์แก่บางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากกว่าทาเพื่อตนเอง (Seligman,
2002, p. 263)
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จะเห็นได้ ว่า ทฤษฎีความสุขที่แท้ จริ ง (Authentic Happiness Theory) ของเซลิ
กแมนนี ้ได้ มีการพูดครอบคลุมถึงความสุขการสร้ างความสุข และพัฒนาความสุขของตนทังที
้ ่เป็ น
ปัจเจกบุคคล (Individualistic) และความสุขที่ได้ นาจุดแข็งและความดีงามของตน ไปทาประโยชน์
เพื่อสิ่งอื่นหรื อเพื่อผู้อื่น (Altruistric) และในปี ค.ศ 2011 เซลิกแมน ได้ ปรับขยายทฤษฎีความสุขที่
แท้ จริ ง (Authentic Happiness Theory) ออกเป็ นทฤษฎีสุขภาวะ (Well-being Theory) โดย
ทฤษฎีนี ้สามารถวัดได้ จากองค์ประกอบทัง้ 5 ที่เรี ยกว่า PERMA ดังนี ้
1) Positive emotion (อารมณ์ด้านบวก)
2) Engagement (ความผูกพัน)
3) Relationship (สัมพันธภาพ)
4) Meaning and purpose (ความหมายและจุดมุง่ หมายของชีวิต)
5) Accomplishment (การประสบความสาเร็จตามจุดมุง่ หมาย)
ซึ่งทฤษฎี สุขภาวะ (Well-being Theory) นอกจากจะมี องค์ประกอบในด้ าน
Relationship (สัมพันธภาพ) และ Accomplishment (การประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย) ที่
เพิ่มมาจากทฤษฎีความสุขที่แท้ จริ ง (Authentic Happiness Theory) แล้ วยังมีความแตกต่างอื่นที่
แตกต่างจากทฤษฎีความสุขที่แท้ จริ ง (Authentic Happiness Theory) คือทฤษฎีความสุขที่แท้ จริ ง
(Authentic Happiness Theory) ได้ กล่าวถึงความสุข 3 ลักษณะ คือ ความสุขที่เกิดจากอารมณ์
ด้ านบวก (Positive emotion) ความสุขที่เกิดจากการมีชีวิตที่ดีงาม (Good life/Gngaged life)
และความสุขจากการที่มีชีวิตที่มีความหมาย (Meaningful life) ซึ่งความสุขทัง้ 3 แบบนี ้จะนาไปสู่
จุดมุ่งหมายคือ การวัดความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) และการวัดความสุขตามทฤษฎีนี ้
จะใช้ การวัดในเชิงอัตตวิสยั (Subjective) เท่านัน้ แต่การวัดความอยู่ดีมีสขุ (Well-being) เป็ นการ
วัดทัง้ 5 องค์ประกอบ (PERMA) ร่วมกันซึ่งจะต้ องอาศัยการวัดทังในเชิ
้
งอัตตวิสยั (Subjective)
โดยใช้ แบบวัดการรายงานตนเอง (Self-report) และในบางองค์ประกอบ เช่น Relationship
(สัมพันธภาพ) และ Accomplishment (การประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย) จะต้ องอาศัยทัง้
การวัดในเชิงอัตตวิสยั (Subjective) ร่วมกับการวัดในเชิงภาวะวิสยั (Objective) ด้ วย นอกจากนัน้
ในทฤษฎีความสุขที่แท้ จริ ง (Authentic Happiness Theory) จะมีการพูดถึง จุดแข็งและความดี
งามต่าง ๆ (Virtues strengths) ซึ่งจะนาไปสู่ชีวิตที่ดีงาม (Good life/Engaged life) เท่านัน้ แต่ใน
ทฤษฎีสขุ ภาวะ (Well-being Theory) จุดแข็งและความดีงามต่างๆ นันจะเป็
้
นรากฐานของทัง้ 5
องค์ประกอบ (PERMA) ไม่ใช่เฉพาะองค์ประกอบทางด้ านความผูกพัน (Engagement) เท่านัน้
(Seligman, 2011)

19
แนวคิดความสุขของเอ็ดเวิร์ด ดีนเนอร์ (Edward Diener)
เอ็ดเวิร์ด ดีนเนอร์ (Diener, 2003) ได้ ม่งุ อธิบายความสุขว่า ความสุขเป็ นความพึง
พอใจในชีวิต ความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิต เป็ นอารมณ์
ความรู้สกึ ด้ านบวกที่สงู กว่าด้ านลบ และคนที่มีความสุขเกิดขึ ้นได้ จากปั จจัยหลายอย่างที่แตกต่าง
กันไป เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ สิ่งแวดล้ อม ที่ส่งผลต่อความต้ องการของบุคคลให้ เกิด
ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) โดยดีนเนอร์ มีแนวคิดที่ละเอียดเกี่ ยวกับอารมณ์
ความรู้สกึ และความพึงพอใจในชีวิตเป็ นสามมิติซึ่งในแต่ละมิติสามารถแยกส่วนการวิเคราะห์ออก
จากกันได้ ดังนี ้
มิติที่หนึ่ง เป็ นความรู้ สึกด้ านบวก กล่าวคือ คนเรามีอารมณ์ความรู้ สึกทางบวก
บ่อยครัง้ แค่ไหน
มิตทิ ี่สอง เป็ นความรู้สึกด้ านลบ กล่าวคือ คนเรามีอารมณ์ความรู้สึกทางลบบ่อยครัง้
แค่ไหน
มิติที่สาม ความพึงพอใจในชีวิต กล่าวคือ ปั จเจกบุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต ของ
ตนเองในภาพรวมเป็ นอย่างไร (Diener, 1984; Diener; et al., 1999) และบุคคลจะประเมิน
ความสุขจาก 2 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ (Diener, 1994, pp. 103-157)
1) องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive component) เป็ นการประเมิน
ความสุขโดยใช้ ความคิดในการตัดสินหรื อประเมินรูปแบบของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็ น การ
ประเมิ นแบบสรุ ปรวมชี วิตของบุคคลทัง้ เหตุการณ์ ในชี วิต กิ จ กรรมและสภาพแวดล้ อมแล้ ว
ตัดสินใจว่ามีความพึงพอใจหรื อไม่
2) องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective component) เป็ นการประเมินความสุข
โดยใช้ ประสบการณ์ทางความรู้สกึ คือ ประเมินความสุขในแง่ของอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทาง
ลบ กล่าวคือ ในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันไป บุคคลจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ ความรู้ สึก
ตอบสนองออกมาอย่างไร
สรุ ปก็คือ ความสุขนันเป็
้ นการประกอบกันของการประเมินชีวิตของบุคคลอัน
ประกอบด้ วยการตัดสินทางความคิด ในแง่ความพึงพอใจโดยรวมและการประเมินทางอารมณ์ ที่
จะต้ องสมดุลกันระหว่างอารมณ์ทางบวกและทางลบที่เกิดขึ ้นในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้ อยู่กับสถานการณ์ แ ต่ล ะสถานการณ์ ที่เข้ ามาสู่การรั บรู้ และนามาสู่การประเมินรวมเป็ น
ความสุข
1.2.3 ด้ านสังคมวิทยา
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แนวคิดความสุขของรูท วีนโฮเวน (Ruut Veenhoven)
รูท วีนโฮเวน นักสังคมวิทยา ได้ สร้ างแนวคิดเกี่ยวกับความสุขขึ ้นมาโดยได้ ให้ คา
จากัดความของความสุขไว้ วา่ เป็ นระดับของความชอบ ไม่ชอบ หรื อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
โดยรวมที่บคุ คลมีการประเมินหรื อตัดสินจากคุณภาพชีวิตของตนเอง โดยแนวคิดความสุขของ วีน
โฮเวน (Veenhoven, 1984, pp. 22-24) นี ้เป็ นการอธิบายถึง ภาวะความสุขส่วนบุคคลเท่านัน้
ไม่ใช่ความสุขที่ประเมินกับหมูค่ ณะ หรื อองค์กร และความสุขนี ้ไม่ใช่เป็ นการวัดความสุขหรื อความ
พึงพอใจสูงสุด แต่เป็ นการวัดความสุขโดยเฉลี่ยที่บุคคลได้ ประเมินแล้ วว่าในชีวิตตนเองมีสิ่งดีๆ
มากกว่าสิ่งที่ไม่ดี ซึง่ ความสุขไม่ใช่การประเมินจากความเพลิดเพลินใจ (Pleasure) ที่เป็ นเพียงการ
ประเมินอย่างผิวเผิน แต่เป็ นการประเมินที่ต้องผ่านกระบวนการรู้คิด (Cognition) และไม่ใช่เป็ น
การประเมิน เพียงแง่มมุ ใดมุมหนึ่งของชีวิต แต่เป็ นการประเมินชีวิตในทุกแง่มมุ และครอบคลุมทัง้
ประสบการณ์ที่ได้ รับในปั จจุบนั ประสบการณ์อนั หลากหลายที่ผ่านมาในอดีต และความคาดหวัง
ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งประสบการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านี ้จะมีทงเรื
ั ้ ่ องดี และไม่ดี ซึ่งบุคคลจะมีการประเมิน
ว่าตนเองมีความสุข ถ้ าบุคคลนันมี
้ การประเมินว่ามีสิ่งดีมากกว่าสิ่งไม่ดีในชีวิต
วีนโฮเวนได้ นาเสนอปั จจัยต่าง ๆ ที่ต้องนามาพิจารณาร่ วมกับการประเมินความสุข
ในชีวิตของบุคคล ((Veenhoven, 1984, pp. 22-24) ไว้ ดงั นี ้ ความมัน่ คง (Stability) ความสุขของ
บุคคลมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก จะค่อนข้ างคงที่และถ้ าบุคคลมีการประเมินว่า ระดับของ
ความสุขเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เช่น วันนี ้มีความสุข พรุ่งนี ้มีความทุกข์ แสดงว่าต้ องมีสาเหตุที่
สาคัญ หรื อเหตุผลที่เพียงพอที่ทาให้ บคุ คลมีการประเมินเช่นนัน้
ช่วงเวลา (Time – emphasis) ความสุขถึงแม้ จะเป็ นการประเมินชีวิตโดยรวม ซึ่งต้ อง
ครอบคลุมทังประสบการณ์
้
ที่ได้ รับในปั จจุบนั ประสบการณ์อนั หลากหลายที่ผ่านมาในอดีต และ
ความคาดหวังต่าง ๆในอนาคต แต่บุคคลอาจจะมีการให้ น ้าหนักต่อ ประสบการณทังในอดี
้
ต
ปัจจุบนั และอนาคตที่แตกต่างกัน
การระลึกได้ (Consciousness) บุคคลเมื่อมีการรับรู้ เหตุการณ์และประสบการณ์
มักจะเลือกเก็บและจดจาข้ อมูลที่มีผลกระทบกับตนเอง โดยบางคนอาจมีการเลือกจะจดจา หรื อ
บิดเบือนข้ อมูล เก็บกด หาเหตุผลเข้ าข้ างตนเอง ซึ่งนั่นไม่ถือเป็ นข้ อมูลที่ควรนามาประเมิน
ความสุข
ความเหมาะสม (Appropriateness) การที่บคุ คลจะประเมินว่าสถานการณ์ใด หรื อ
ประสบการณ์ที่ทา ให้ ตนเองเกิดความสุข เหตุการณ์และประสบการณ์นนต้
ั ้ องเป็ นเรื่ องที่เหมาะสม
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สาหรับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประเมินความสุขของบุคคล มี 2 องค์ประกอบ
(Veenhoven, 1984, pp. 26-27) คือ ระดับความพึงพอใจในอารมณ์ (Hedonic level of affect)
เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้ องกับอารมณ์ ความรู้ สึก คือ เป็ นอารมณ์ ที่หลากหลายของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจเท่านัน้ เช่น อารมณ์ชอบ ความรู้สึกรื่ นรมย์ ซึ่งเป็ นอารมณ์ที่บคุ คลมี
การประเมินตนเองในช่วงเวลา ต่าง ๆ เช่น ในช่วงชัว่ โมง ในช่วงสัปดาห์ หรื อเป็ นเดือน เป็ นปี ซึ่ง
องค์ประกอบด้ านนี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรู้คิด (Cognition) เป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่าง
เป็ นอัตโนมัติ เช่น ในเด็กเล็ก ๆ จะสามารถยิ ้มเล่น หัวเราะได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องคิดใด ๆ ดังนัน้
องค์ประกอบด้ านนี ้จะเกี่ยวข้ องแต่เฉพาะประสบการณ์ที่บคุ คลได้ รับในอดีต และปั จจุบนั เท่านัน้
ไม่รวมถึงความคาดหวังต่าง ๆ ในอนาคต ความพึงพอใจ (Contentment) เป็ นระดับของความพึง
พอใจที่บุคคลรับรู้ และ ประเมินตนเองว่าได้ บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการหรื อไม่ เป็ นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรู้คิด (Cognition) คืออย่างน้ อยบุคคลต้ องมีการคิดสะท้ อนตนเอง (Selfreflection) ได้ ว่าตนเองต้ องการอะไร และสามารถไปถึงระดับความต้ องการที่ตนเองต้ องการได้
แล้ วหรื อยัง ซึ่งการประเมินนี ้บุคคลต้ องมีการมองย้ อนกลับไปถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
และมองอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตว่า ตนเองได้ บรรลุเป้าหมายแล้ วหรื อไม่ สาหรับความสุขด้ าน
ศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึง่ มีการกล่าวถึงความสุขไว้ อย่างมากมายและค่ อนข้ างครอบคลุม
ความสุขในทุกๆ แนวคิดของความสุขด้ านตะวันตก ผู้วิจยั จึงขอแยกข้ อมูลที่เกี่ยวกับความสุขทาง
พุทธศาสนาแยกออกเป็ นอีกหัวข้ อหลักถัดไป
1.2.3 แนวคิดและทฤษฎีความสุขตามแนวทางพุทธศาสนา
เมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนา ชาวตะวันตกหลายท่านเมื่อหันมาศึกษาพุทธศาสนาอย่าง
ผิวเผิน ก็มกั จะด่วนสรุปว่า พุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่สอนให้ มองดูโลกในแง่ร้าย เห็นว่าสิ่งต่างๆ
ล้ วนเป็ นทุกข์ การมีทศั นคติต่อโลกเช่นนี ้คนที่ปฏิบตั ิตามจะมีความสุขได้ อย่างไร เช่น อาเธอร์
โชเพนฮาว-เออร์ (Arthur Schopenhaue) นับเป็ นหนึ่งในนักปรัชญาตะวันตกที่มีความเชื่ อเช่นนี ้
เขาจึงสรุปว่า “ชีวิตไม่มีอะไรมากหรอก นอกจากเป็ นเพียงลูกตุ้มที่แกว่งไปมาระหว่างความทุกข์กบั
ความเบื่อหน่าย” การกล่าวเช่นนี ้เป็ นเพราะยังไม่เข้ าใจถึงหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ าอย่างแท้ จริ ง
และจับเอาเฉพาะบางจุด บางประเด็นมาขยายความอย่างไม่ถกู ต้ อง พุทธศาสนาจึงถูกเหมารวม
ให้ เป็ นศาสนาที่สอนให้ มองแต่ในแง่ร้าย เป็ นศาสนาที่สอนแต่เรื่ องความทุกข์ แต่แท้ ที่จริ งแล้ ว
พุท ธศาสนาไม่ใ ช่ศ าสนาที่ ส อนให้ ม องโลกในแง่ ดี (Optimism) หรื อ มองโลกในแง่ ร้ าย
(Pessimism) แต่พทุ ธศาสนาสอนให้ มองโลกตามความเป็ นจริ ง (Realism) (ว.วชิรเมธี , 2550, น.
18) และการที่มนุษย์จะได้ พบกับความสุขที่แท้ จริ งได้ นนั ้ มนุษย์ต้องรู้จกั เรี ยนรู้จากความจริ งของ
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ธรรมชาติ โดยศาสนาพุทธเริ่มแสดงให้ เห็นถึงชีวิตตามสภาพความเป็ นจริ งว่า ประกอบขึ ้นจากขันธ์
5 จนถึง ลักษณะที่แท้ ของชีวิตที่เต็มไปด้ วยความทุกข์ ดังที่ปรากฏให้ เห็นในคาสอนสาคัญทาง
พุทธศาสนา นันคื
้ อ หลักอริยสัจ 4 โดยให้ เริ่ มพิจารณาจากตัวทุกข์ว่ามีสภาพเป็ นอย่างไร มีหนทาง
ใดบ้ างในการ ดับทุกข์ สภาวะที่เป็ นความทุกข์นนเป็
ั ้ นเช่นไร และต้ องปฏิบตั เิ ช่นไรจึงจะสามารถดับ
ทุกข์ได้ การให้ แนวทางปฏิบตั ิเพื่อการพ้ นทุกข์แสดงว่าพุท ธศาสนามิได้ สอนให้ เห็นถึงแต่มุมมอง
ทางด้ านความ ทุกข์ หากแต่การกล่าวถึงเรื่ องของความทุกข์ของพุทธศาสนานันก็
้ เพื่อนาไปสู่
ต้ นเหตุของปั ญหา และเพื่อที่จะแสวงหาวิธีการที่จะลุล่วงออกจากความทุกข์ จนกระทัง่ พบกับ
ความสุขได้ โดยการพยายามแสดงให้ เห็นว่า มนุษย์แท้ จริ งนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นอย่างไร เราจะดาเนิน
ชีวิตอย่างไรให้ ไม่เกิด ความทุกข์ หรื อเมื่อเกิดความทุกข์แล้ วมีวิธีการแก้ ไขอย่างไร และจากการ
พยายามแสวงหาวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้ าจึงสามารถกล่าวได้ ว่า พุทธศาสนานันเป็
้ นศาสนา
แห่งความสุข เพราะการแสวงหาวิธีการพ้ นทุกข์ก็เพื่อไปสู่สภาพที่เป็ นสุขของชีวิต การสอนเรื่ อง
ความทุกข์จงึ เป็ นเพียงสอน ให้ เข้ าใจข้ อเท็จจริงของชีวิตเท่านัน้ จึงอาจกล่าวได้ ว่า พุทธศาสนาสอน
ให้ ร้ ูจกั ความทุกข์ เพื่อให้ อยูเ่ ป็ นสุข และจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่เป็ นบรมสุขนัน้ ก็พึงบรรลุ
ได้ ด้วยความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์หรื อข้ อปฏิบตั ิที่เป็ นทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ , 2552, น.
529)
เมื่อกล่าวถึงความสุขตามทฤษฎีทางจิตวิทยาตะวันตก (Fixed point Theory) ที่เชื่อ
ว่าระดับความสุขของบุคคลถูกกาหนดมาในระดับหนึง่ อาจจะโดยกรรมพันธุ์หรื อบุคลิกภาพส่วนตัว
และการเผชิญสถานการณ์ ทงด้
ั ้ านบวก ด้ านลบ อาจมีส่วนทาให้ ระดับความสุขของบุคคลนัน้
เปลี่ยนไปชัว่ คราว แต่ท้ายที่สดุ แล้ วระดับความสุขจะกลับมาอยู่ในระดับเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงอยู่
ในช่วงแคบเท่านัน้ แต่ในทางพุทธศาสนา ถือว่า ความสุขของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ ดังเช่น พระ
พุทธพจน์ที่ปรากฏในพระสูตรที่ชื่อว่า มาคัณฑิยสูตร ซึง่ ตรัสเรื่ องเกี่ยวกับพัฒนาการชีวิตคนในการ
มีความสุขตังแต่
้ ความสุขของทารก ไปจนถึงสุขสูงสุดจนถึงขันของนิ
้
พพาน ซึ่งพระพุทธเจ้ าตรัสเป็ น
ทานองอุปมา โดยทรงยกตัวอย่างให้ เห็นถึงการหา การเสพของความสุขของคนว่าแม้ แต่ในชีวิต
ตามปกติของคนก็ยงั มีการพัฒนาในทางความสุขอยู่แล้ ว ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ได้ สรุปสาระไว้
ดังนี ้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2554, น. 58-87)
จึงสรุปได้ วา่ แนวคิดความสุขที่แท้ จริงนัน้ ถ้ าเราเข้ าใจธรรมชาติของความสุขที่แท้ จริ ง
เราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปอยู่ในแดนของความสุขมากกว่าความทุกข์ได้ ความสุขและความ
ทุกข์นนมี
ั ้ ขอบเขตของมันซึ่งไม่สามารถเพิ่มสูงขึ ้นได้ เรื่ อย ๆ ตลอดกาลมนุษย์เราโดยทัว่ ไปแล้ วมี
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ธรรมชาติที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หลังจากทุกข์หนักหรื อหลังจากมีความสุขมาก ซึ่งความสุขที่
แท้ จริงจากภายในนันเป็
้ นการพัฒนาจิตใจ ความคิด ปัญญาและจิตวิญญาณ
1.3 องค์ประกอบของความสุขที่แท้ จริง
ในการศึกษาองค์ประกอบของความสุขที่แท้ จริ งในปั จจุบนั นักวิจยั จานวนมากมักนิยาม
ความสุขจาก 2 องค์ประกอบร่วมกันคือ องค์ประกอบของความพึงพอใจ และองค์ประกอบของ
อารมณ์ ซึง่ แยกเป็ นอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบตามทัศนะของไดเนอร์ (Diener, 1994, p.
107) จากคานิยามความสุขในข้ างต้ นที่กล่าวมา สรุปได้ ดงั นี ้
1) เป็ นการประเมินเชิงอัตวิสยั (Subjective) กล่าวคือเป็ นการประเมินประสบการณ์
ภายในของบุคคลแต่ละคน
2) ความสุขไม่ใช่เพียงแค่การปราศจากอารมณ์หรื อความรู้สึ กทางลบเท่านันแต่
้ ยงั
หมายรวมถึงการมีอารมณ์หรื อความรู้ สึกทางบวกด้ วยดังที่เบรดเบิร์น (Bradburn Citing in
Fordyce. 1983:484) ให้ ความหมายว่า ความสุข เป็ นผลของความรู้ สึกทางบวก และการไม่มี
ความรู้สกึ ทางลบ
3) ความสุขเป็ นการประเมินโดยรวม มากกว่าการประเมินเฉพาะองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึง่ ของชีวิตเท่านัน้ (Diener, 1994, p. 106)
อีกทังยั
้ งมีนกั วิชาการศึกษาอีกท่านหนึ่งคือ Greenbreg (1996) ได้ กล่างถึงองค์ประกอบ
ของ ความสุขที่แท้ จริง ซึง่ เป็ นภาวะที่สมดุลขององค์ประกอบทางด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และด้ านจิตวิญญาณ ซึง่ จะส่งเสริมให้ เกิดภาวะสุขภาพดีทงั ้ 5 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1) สุข ภาพด้ า นร่ า งกาย เป็ นการรู้ จัก ป้อ งกัน โรคและการออกก าลัง กายอย่ า ง
สม่าเสมอ งดสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจาปี
2) สุขภาพด้ านอารมณ์ เป็ นความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์
ได้ อย่างเหมาะสม
3) สุข ภาพด้ า นสัง คม เป็ นความสามารถในการปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ บุ ค คลและ
สิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีความสุข
4) สุขภาพด้ านจิตใจ เป็ นความสามารถในการพัฒนาด้ านสติปัญญาการเรี ยนรู้ ให้
เกิดเป็ นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต
5) สุข ภาพทางด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ เป็ น ความเชื่ อ ในการรวมพลัง ของบุค คลการมี
เป้าหมายและการค้ นหาจุดหมายในชีวิตซึง่ นอกจากนี ้องค์ประกอบของความสุข
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Seligman (2002) ได้ นาแนวคิดเรื่ องชีวิตที่ดีของอริ สโตเติล (นักปรัชญากรี กโบราณ)
มาอธิบายใหม่โดยเสนอให้ เราสารวจหาจุดแข็งของคุณสมบัติส่วนตัวของแต่ละคนและรู้จกั พัฒนา
และใช้ จดุ แข็งเหล่านี ้ทุกวันในชีวิต เพื่อที่จะนาเราไปสูช่ ีวิตที่ดี ความพอใจที่จะทาในสิ่งที่เรารักหาก
เราทาได้ ดีมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งพอใจมีความสุขเพิ่มขึ ้นเท่านัน้ เราจึงต้ องพยายามดูตวั เองให้ แน่ชดั
แล้ วประยุกต์ใช้ ความรู้ นนในชี
ั ้ วิตประจาวันของเราเพิ่มขึ ้น ซึ่งปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ เราพอใจ
ในชีวิตและมีความสุขมาจากการพัฒนาอย่างช้ า ๆ ของสิ่งที่เรี ยกว่าลักษณะนิสยั ซึ่งลักษณะนิสยั
ประกอบไปด้ วยคุณค่าที่เป็ นสากลที่เราอาจจะพบได้ ในวรรณกรรมทุกยุคและในทุกวัฒนธรรมซึ่ง
รวมทังภู
้ มิปัญญาและความรู้ ความกล้ าหาญความรักและความมีมนุษยธรรมความอดกลันและ
้
การให้ คณ
ุ ค่าต่อเรื่ อง Spirituality สิ่งที่เรารู้สกึ ว่าสูงส่งกว่าตัวเราเองเราได้ คณ
ุ ค่าเหล่านี ้มาด้ วยการ
พัฒ นาและฟูม ฟั กดูแลจุดแข็ง ส่วนตัวของเรา เช่น ความริ เริ่ ม ความกล้ า ความซื่ อสัตย์ ความ
จงรักภักดีตอ่ กลุม่ ความเมตตา และความรักความเป็ นธรรม
โดยกล่าวสรุปองค์ประกอบของความสุขที่แท้ จริ งได้ ว่า จุดแข็งส่วนบุคคลและความสุขมี
ความแตกต่างระหว่างความเป็ นคนฉลาดซึ่ง มาจากพันธุ กรรมที่ ทาให้ เราเก่ง ในบางเรื่ องโดย
ธรรมชาติ แ ละจุด แข็ ง ส่ว นบุค คลซึ่ ง เราเป็ น ฝ่ ายเลื อ กที่ จ ะพัฒ นาขึ น้ มาภายหลัง ได้ เรารู้ สึ ก
ประทับใจคนที่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างมากกว่าคนฉลาดที่
ได้ อะไรมาอย่างง่าย ๆ เหมือนเป็ นไปโดยธรรมชาติ หากเราใช้ ความตังใจและความมุ
้
่งมัน่ ไปเสริ ม
ความฉลาดที่ เ รามีอยู่เราจะภูมิ ใจในความสาเร็ จ ของเราแบบเดียวกับที่ เ ราทาอะไรส าเร็ จด้ วย
คุณลักษณะที่ดีทงั ้ หมดของตัวเราเอง ลาพังความฉลาดอย่างเดียวอาจจะบอกแค่ว่าเราโชคดีที่
ได้ รับพันธุกรรมที่ดีมาจากบรรพบุรุษของเราต่อคุณธรรมและความฉลาดที่เกิดจากการพัฒนาจุด
แข็งของเราด้ วยตัวเราเองคือสิ่งที่บอกความเป็ นตัวตนของเราคนแต่ละคนมีจดุ แข็งและจุดอ่อนของ
ตัวเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งการรู้ จักพัฒนาจุดแข็งส่วนตัวของเราเราจะได้ รับความพอใจจากชีวิต
และมีความสุขที่แท้ จริ งมากกว่าการมุ่งใช้ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเพื่อแก้ ไขจุดอ่อนของเรา คนที่เน้ น
การแก้ ไขจุดอ่อนของตัวเองอาจจะเลือกทางเดินที่ผิดทางเพราะว่าความสาเร็ จสูงสุดในชีวิตและ
ความพอใจหรื อความสุขที่แท้ จริงมาจากการมุง่ พัฒนาจุดแข็งของตัวเรามากกว่าปัจจัยอื่นใด
1.4 แนวทางการเสริมสร้ างความสุขที่แท้ จริง
ถ้ าเราเข้ าใจธรรมชาติของความสุขที่แท้ จริงเราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปอยู่ในแดนของ
ความสุขมากกว่าความทุกข์ได้ ความสุขและความทุกข์ นนั ้ มีขอบเขตของมันซึ่งไม่สามารถเพิ่ม
สูงขึ ้นได้ เรื่ อย ๆ ตลอดกาล มนุษย์เราโดยทัว่ ไปแล้ วมีธรรมชาติที่จะกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ หลังจาก
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ทุกข์หนักหรื อหลังจากมีความสุขมาก ซึ่ง แนวทางการเสริ มสร้ างความสุข ที่แท้ จริ งมีนักวิชาการ
กล่าวไว้ ดงั นี ้
ประเวศ วะสี (2552) ได้ กล่าวถึง การเสริมสร้ างความสุขที่แท้ จริง ดังนี ้
1) การเสริมสร้ างความสุขทางกายนันต้
้ องออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย เช่น เดิน
วิ่ง ปั่ นจักรยาน ว่ายนา้ ทุกคนควรมีการออกกาลัง กายที่ ตนเองชอบ ถนัด และสะดวก เพื่อให้
ร่างกายของเราแข็งแรง มีการเจริ ญอาหาร การขับถ่ายเป็ นไปตามปกติ จิตใจแจ่มใส เนื่องจากมี
การหลัง่ ของสารแห่งความสุข (Endorphin)
2) การเสริ มสร้ างความสุขทางด้ านจิตใจการหลับตาผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย
สักพักจะรู้ สึกดีขึน้ การทาสมาธิ ทาให้ เราผ่อนคลายทัง้ กายและใจ นอกจากนัน้ การคิดเ ชิงบวก
(Positive Thinking) นับเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ ใจของเราแข็งแกร่ ง เข้ มแข็งแปรวิกฤติให้ เป็ น
โอกาส มองโลกทางสร้ างสรรค์ เข้ าใจโลก เข้ าใจมนุษย์ เข้ าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งที่มีการเกิดขึ ้น
ตังอยู
้ ่ ดับไป เป็ นของธรรมดา เข้ าใจ โลกธรรมทุกสิ่งเป็ นของคูก่ นั
3) การเสริ มสร้ างความสุขทางสังคมครอบครัว ที่ทางาน ชุมชน สังคมที่เราอยู่อาศัย
หรื อเครื อข่ายทีม งานควรประกอบไปด้ วย ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้คนและกลุ่มคน เป็ นกลุ่ม
ชุมชนที่มีปฏิสมั พันธ์กนั ด้ วยอาการแห่งความมีเมตตากรุณา มองเห็นมนุษย์และสรรพสัตว์อื่นเป็ น
เพื่ อน ก่อให้ เ กิ ดความเคารพซึ่ง กันและกัน ลดการเบียดเบียน ลดความบีบคัน้ และการปะทะ
น้ อยลง ย่อมก่อให้ เกิดความสุขได้
4) การเสริ มสร้ างความสุขทางด้ านปั ญญาปั ญญา เป็ นความคิด ความรู้ ที่ถูกต้ องดี
งาม การเข้ าถึงปั ญญาที่แท้ จ ริ งจาต้ องมีสัม มาทิฐิหรื อศรัทธาในการเข้ าถึงสิ่งสูงสุด ปั ญญาจะ
นาไปสูอ่ ิสรภาพและความสุขที่แท้ จริงของการเสริ มสร้ างความสุขทางปั ญญา โดยการศึกษาเรี ยนรู้
เพื่ อสร้ างสรรค์ความดีงาม การเสวนา พูดคุยและฟั งสิ่ง ที่เป็ นมงคลการฟั ง ธรรมตามกาล การ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นกุศลล้ วนก่อให้ เกิดปัญญาที่ดีงามและน้ อมนาไปสู่ความสุข
5) การเสริ มสร้ างความสุขทางจิตวิญญาณ การพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีภาวะเป็ น
สุขทางจิตวิญ ญาณ เป็ นภาวะที่ เป็ นสุขเพราะมีจิตใจที่สูงขึน้ ไปในทางที่ ดีง ามเป็ นสิริม งคล มี
ปัญญาที่เข้ าใจแยกแยะได้ ในเหตุผล ดี ชัว่ บาป บุญ คุณ โทษ ยึดมัน่ ในสัจธรรม ความจริ ง ซื่อสัตย์
สุจริ ต ทังกาย
้
วาจา ใจ จิตที่ลดละความเห็นแก่ตวั ลง เสียสละ เห็นแก่คนอื่น และส่วนรวมมากขึ ้น
มีความเมตตา อยากให้ ผ้ อู ื่นเป็ นสุข
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จะเห็นได้ วา่ แนวทางการเสริมสร้ างความสุขแบ่งเป็ น การเสริมสร้ างจากภายนอกและ
ภายใน ซึ่งการเสริ มสร้ างความสุขจากภายนอกได้ แก่ การออกกาลังกาย การอยู่ ในสังคมที่ดี และ
การเสริมสร้ างความสุขจากภายในได้ แก่ การพัฒนาจิตใจ ความคิด ปัญญาและจิตวิญญาณ
1.5 การวัดความสุขที่แท้ จริง
ปั จจุบนั การวัดความสุข (Happiness) หรื อ สุขภาวะ (Well-being) ได้ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ มีการแบ่งการชี ้วัดเป็ น 2 แบบ คือการวัดความสุขเชิงภาวะวิสยั (Objective wellbeing) และการวัดความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective well-being) (สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ,
2550, น. 328) ซึง่ มีความหมายแตกต่างกันดังนี ้
การวัดความสุขเชิงภาวะวิสยั (Objective well-being) เป็ นการวัดค่าความสุขของบุคคล
จากเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเป็ นปั จจัยภายนอกเช่น สุขภาพ ความรู้ หรื อการศึกษา การมีซึ่งสิ่งที่เป็ น
ปั จจัยพื ้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย น ้าสะอาด อาหารเพียงพอ สภาพแวดล้ อมดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การมีธรรมาภิบาล เป็ นต้ น ซึ่งการวัด ความสุขนี ้มีวิธีการวัดได้ หลายแบบ ขึ ้นอยู่
กับองค์ประกอบ (Component) ที่มาคานวณและการให้ น ้าหนัก (Weight) ของแต่ละตัวแปรหรื อ
ดัชนี ซึ่งในการคานวณของแต่ละสถาบันที่ทาการศึกษาวิจยั และที่ใช้ ในแต่ละประเทศจะมีความ
แตกต่างกันไป (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ , 2550, น. 3)
การวัดความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective well-being) เป็ นการวัดค่าความสุขของบุคคล
จากการสอบถามความรู้สึกของตัวบุคคลโดยตรง ถึงระดับความสุขในชีวิต (ที่ไม่ใช่ความสุขระยะ
สันที
้ ่เปลี่ยนแปลงบ่อย) ความสุขในระดับปั จเจกเป็ น ความสุขขึ ้นอยู่กับการให้ คณ
ุ ค่าในสิ่งที่มี
มากกว่าการมีหรื อความต้ องการ การมีหรื อการเป็ นเจ้ าของ ในวัตถุอาจทาให้ ไม่มีความสุขหรื อเป็ น
ทุกข์ก็ได้ การที่บคุ คลสามารถตอบได้ ว่ามีความสุขในระดับเท่าใด ต้ องมีดลุ ยพินิจในการประเมิน
คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และที่คาดการณ์ในอนาคตโดยเป็ นการสะท้ อน
ถึงความพึงพอใจในชีวิตของตนโดยภาพรวม ไม่ใช่ด้านใดด้ านหนึ่ง อย่างไรก็ตามการวัดปั จจัย
ภายในที่สะท้ อนถึงความรู้สึกที่มีความสุขโดยรวมของประชาชน ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน
ไป ตามสภาพและวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งเวลาตอบคาถามคนจะให้ คา่ ความพึงพอใจในชีวิตของเขา
อยูใ่ นช่วงของระดับคะแนนจากต่าสุดถึงสูงสุด (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ , 2550, น. 3)
ซึ่งการสอบถามความรู้ สึกในระดับบุคคลนันอาจใช้
้
คาถามแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
คาถามเชิงเดี่ยว คือ มีคาถามเดียว (Single-item question) และคาถามเชิงซ้ อน
การวัดความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective well-being) เป็ นการวัดค่าความสุขของบุคคล
จากการสอบถามความรู้สึกของตัวบุคคลโดยตรงถึงระดับความสุขในชีวิต (ที่ไม่ใช่ความสุขระยะ
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สันที
้ ่เปลี่ยนแปลงบ่อย) ความสุขในระดับปั จเจกเป็ นความสุขขึ ้นอยู่กับการให้ คณ
ุ ค่าในสิ่งที่มี
มากกว่าการมีหรื อความต้ องการการมีหรื อการเป็ นเจ้ าของ ในวัตถุอาจทาให้ ไม่มีความสุขหรื อเป็ น
ทุกข์ก็ได้ การที่บคุ คลสามารถตอบได้ ว่ามีความสุขในระดับเท่าใด ต้ องมีดลุ ยพินิจในการประเมิน
คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และที่คาดการณ์ในอนาคตโดยเป็ นการสะท้ อน
ถึงความพึงพอใจในชีวิตของตนโดยภาพรวม ไม่ใช่ด้านใดด้ านหนึ่ง อย่างไรก็ตามการวัดปั จจัย
ภายในที่สะท้ อนถึงความรู้สึกที่มีความสุขโดยรวมของประชาชน ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน
ไป ตามสภาพและวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งเวลาตอบคาถามคนจะให้ ค่าความพึงพอใจในชีวิตของ
เขาอยูใ่ นช่วงของระดับคะแนนจากต่าสุดถึงสูงสุด ซึง่ การสอบถามความรู้สกึ ในระดับบุคคลนันอาจ
้
ใช้ คาถามแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ คาถามเชิงเดี่ยว คือ มีคาถามเดียว (Single-item question)
และคาถามเชิงซ้ อนซึ่งมีหลายคาถาม (Multiple-item question) แล้ วมาสังเคราะห์รวมค่าให้ เป็ น
ค่าเดียวในการสอบถาม ทัศนคติของบุคคลว่ามีการระบุความอยู่ดีมีสขุ ของเขาอย่างไร ซึ่งการวัด
ความสุขเชิ ง อัตวิสัยนี จ้ ะมี รายละเอี ยดที่ แตกต่างกันตามแนวคิดของทฤษฎี ที่เป็ นพื น้ ฐานของ
ความสุขซึง่ อาจแตกต่างกันไป (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ , 2550, น. 3)
ตัวอย่างคาถามเชิงเดี่ยวเกี่ยวกับความสุข เช่น ใน The World Values Survey ถามว่า
“โดยภาพรวมแล้ ว คุณคิดว่า คุณมีความสุขในระดับใด” โดยมีเกณฑ์ให้ เลือกตอบ 4 ระดับ คือ มี
ความสุขมาก ค่อนข้ างมีความสุข ไม่มีความสุข หรื อไม่มีความสุขเลย หลังจากนัน้ แต่ละคนจะ
ตอบ โดยการให้ คะแนนตามระดับความรู้ สึก ซึ่งคล้ ายกับการวัดความสุขของ General Social
Surveys (GSS) (General Social Surveys, 2007) ที่ได้ รวบรวมข้ อมูลความสุขของประชาชนใน
ประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็ นประจาทุกปี นับตังแต่
้ ปี 1972 จนถึงปัจจุบนั มีวิธีการวัดความสุขของแต่
ละบุคคล ซึ่งไม่ได้ ระบุกรอบแนวคิด แต่วดั จากการตอบคาถามจานวน 1 ข้ อ คือ “ถ้ านาทุกๆ เรื่ อง
มารวมกัน คุณคิดว่าชีวิตปั จจุบนั ของคุณเป็ นอย่างไร?” แล้ วให้ บคุ คลเลือกคาตอบ 1 ข้ อ จาก
ทังหมด
้
3 ตัวเลือก
1) “คุณสามารถพูดได้ วา่ ชีวิตคุณมีความสุขมาก”
2) “คุณสามารถพูดได้ วา่ ชีวิตคุณมีความสุขปานกลาง”
3) “คุณสามารถพูดได้ วา่ ชีวิตคุณไม่มีความสุขเลย”
และการวัดความสุขในชีวิตของประชาชน ซึ่งจัดทาโดย German Socio-Economic
Panel Study (GSOEP) (Ferrer-i-Carbonell, 2005) มีวิธีการวัดความสุขของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ไม่ได้ ระบุกรอบแนวคิด แต่วดั จากการตอบคาถามจานวน1 ข้ อ คือ “ถ้ านาทุกๆ เรื่ องมารวมกันคุณ
รู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากน้ อยเพียงไร?” ผู้ศกึ ษาจะมีเกณฑ์ให้ บุคคลเลือกความสุข ตังแต่
้
0
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แปลว่าไม่มี ความสุขเลย ถึง 10 แปลว่า มีความสุขมากที่สดุ แล้ วนาค่าที่ได้ ไปเป็ นตัวแทนความสุข
ของบุคคล (พรชัย ฬิลหาเวสส, 2551, น. 12)
สาหรับคาถามเชิงซ้ อนที่เกี่ยวกับการวัดความสุขในปั จจุบนั มีมากมายแตกต่างกันตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ เป็ นพื ้นฐานที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั เช่น มาตรวัดความพึงพอใจในชีวิต (The
Satisfaction with Life Scale) ของดีนเนอร์ (Diener, 1985) ซึ่งออกแบบการวัดภาพรวม ความพึง
พอใจในชีวิตผ่าน 5 ประเด็นประกอบด้ วย (1) ชีวิตส่วนใหญ่เป็ นตามที่ตงใจไว้
ั้
(2) สิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในชีวิตฉันดีมาก (3) ฉันพึงพอใจกับชีวิตฉัน (4) มาถึงตอนนี ้ฉันได้ ในสิ่งสาคัญที่ชีวิต
ต้ องการแล้ ว (5) ถ้ าฉันย้ อนเวลากลับไปได้ ฉันก็แทบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้ ว โดย
ผู้ตอบแบบสารวจจะต้ องระบุระดับความพึงพอใจ 1 ถึง 7 ระดับ จากเห็นด้ วยอย่างยิ่งจนกระทัง่ ไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่งใน 5 ประเด็นนัน้ เพื่อประเมินความพึงพอใจในชีวิตโดยทัว่ ๆ ไป แล้ วจึงนาค่า
เหล่านันมาสั
้
งเคราะห์เป็ นค่าเดียวตามมาตรวัดเชิงซ้ อน (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ , 2553, น. 3)
คาถามเชิงซ้ อนเหล่านี ้มักจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถวัดความสุขของ
บุคคลได้ อย่างครอบคลุมและชัดเจนมากที่สดุ เช่น แบบวัด Oxford Happiness Questionnaire
(OHQ) ที่จดั ทาขึ ้นโดยฮิลล์และอาร์ คเล่ (Hill; & Argyle) ในปี ค.ศ. 2002 โดยได้ มีการปรับปรุงและ
พัฒนามาจากแบบประเมิน OHI (The Oxford Happiness Inventory, 1989) เพื่อใช้ ประเมิน
ความสุขในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-68 ปี มีทงหมด
ั้
29 ข้ อ โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสารวจได้ แสดง
ความ คิดเห็นเป็ น 6 ระดับ โดย 1 คือ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ จนถึง 6 คือเห็นด้ วยที่สดุ มีช่วงของคะแนน
อยู่ระหว่าง 29-174 คะแนน โดยที่ระดับคะแนนสูงจะหมายถึงการมีความสุขมาก (Bekhet; et al.,
2008, p. 19)
การเลือกใช้ คาถามเชิงเดี่ยวหรื อเชิงซ้ อนขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการสารวจโจทย์ ของ
งานวิจยั วัตถุประสงค์ในการวิจยั รวมไปถึงข้ อจากัดของเวลา โดยคาถามเชิงเดี่ยวซึ่งมีข้อดี ตรงที่ใช้
ระยะเวลาอันสันในการท
้
าสารวจหากแต่คาถามเหล่านี ้อาจจะมีความน่าเชื่อถือและความมีเหตุมี
ผลน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับการวัดในคาถามเชิงซ้ อน สาเหตุเป็ นเพราะความผิดพลาดจากการวัด
นันมี
้ แนวโน้ มที่น้อยกว่ากรณีคาถามเชิงเดี่ยว
สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั ที่ต้องการศึกษาความสุขแบบปั จเจกบุคคลโดยใช้
พืน้ ฐานแนวคิดของความสุขทางพุทธศาสนา ดังนัน้ ผู้วิจัยจึง ได้ พยายามศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับแบบวัดประเภทนี ้ทังลั
้ กษณะ องค์ประกอบและข้ อคาถามของแต่ละ
แบบวัด ซึง่ สามารถสรุปและเปรี ยบเทียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละแบบวัดได้ ดงั นี ้
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1. แบบวัด The Satisfaction with Life Scale (SWLS) จัดทาโดย ดีนเนอร์ และคณะ
เมื่อปี ค.ศ. 1985 (Diener; et al., 1985) ใช้ เพื่อประเมินความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต โดยใช้ วดั ทังใน
้
กลุ่มประชากรปกติทวั่ ไป และผู้ที่เคยผ่านการบาบัดทางจิตมาก่อนไม่จากัดอายุ ประกอบด้ วยข้ อ
คาถามจานวน 5 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 7 ระดับ ตังแต่
้ ระดับ 1 คือไม่เห็น
ด้ วยมากที่สดุ (Strongly disagree) จนถึงระดับ 7 คือเห็นด้ วยมากที่สดุ ในชีวิต (Strongly agree)
มี 3 องค์ประกอบคือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) อารมณ์ความรู้ สึกทางบวก
(Positive- affect) และอารมณ์ความรู้สึกทางลบ (Negative affect) (Pavot; & Diener, 1993, pp.
164-172) โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่า กว่าแบบวัดนี ้มี
การรายงานคุณภาพของเครื่ องมือ คือมีการหาความเชื่อมัน่ โดยการหาค่า สัมประสิทธ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.87 และหาความเชื่อมัน่ ชนิดทดสอบซ ้า
(Test – retest reliability; 2 months) เท่ากับ 0.82 มีการหาความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์ คือ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับแบบวัดความซึมเศร้ าที่จดั ทาโดยเบค (Beck) ในปี ค.ศ.1978 (The Beck
Depression Inventory ; BDI) (r = 0.52)
2. แบบวัด The Oxford Happiness Inventory (OHI) จัดทาโดย Department of
Experimental Psychology of the University of Oxford โดยอาร์ คเล่ มาร์ ตินและครอสแลนด์
(Argyle; Martin; & Crossland) ในปี ค.ศ.1989 ใช้ เพื่อประเมินความสุขทัว่ ไปในกลุ่มประชากรที่
เป็ น นักเรี ยน นักศึกษา ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 29 ข้ อ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบมาจากแบบ
วัด The Beck Depression Inventory (BDI) ซึ่งเป็ นแบบตัวเลือก (Multiple choice) 4 ตัวเลือกซึ่ง
แต่ละข้ อตัวเลือกจะแตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนต่ากว่า ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า แบบวัดนี ้มีหลายองค์ประกอบ เช่น
จาก งานวิจยั ของลิวอีส (Lewis, 2002, p. 211) พบว่ามี 3 องค์ประกอบคือ
- ความถี่และระดับของอารมณ์ทางบวก (The frequency and degree of positive
affect a joy)
- ระดับความพึงพอใจในชีวิตช่วงที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย (The average level of
satisfaction over a period)
- การไม่มีอารมณ์ทางลบ (The absence of negative feelings)
จากงานวิจยั ของเลกแฮทดรา และคณะ (Liaghatdar; et.al., 2008, p. 312) ที่ได้ นาแบบ
วัด OHI นี ้ไปใช้ วิจยั ความสุขของนักเรี ยนชาวอิหร่าน พบว่ามี 6 องค์ประกอบคือ ความพึงพอใจใน
ชีวิต (Life satisfaction) ความสนุกสนาน (Joy) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – esteem) ความ
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สงบ (Calm) การควบคุมตน (Control) และความสามารถ (Efficacy) แบบวัดนี ้มีการรายงาน
คุณภาพของเครื่ องมือ คือมีการหาความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.90 และหาความเชื่อมัน่ ชนิ ดทดสอบซ ้า (Test –
Retest reliability ; 7 wks) เท่ากับ 0.78 มีการหาความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์ คือ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับแบบวัด The Bradburn Balanced ของบราดเบริ น (Bradburn) ในปี ค.ศ.1963 (r
=0.32) ,แบบวัด Argyle’s Life Saticfaction Index ของอาร์ คเล่ (Argyle) ในปี ค.ศ. 1987 (r
=0.57) และมี ความสัมพันธ์ทางลบกับแบบวัดความซึมเศร้ า (The Beck Depression Inventory ;
BDI) ที่จดั ทา โดยเบค (Beck) ในปี ค.ศ.1978 (r =0.52)
3. แบบวัด The Subjective Happiness Scale จัดทาโดยลิวบอมเมอร์ สกี ้และเลปเปอร์
(Lyubomirsky; & Lepper) ในปี 1999 ใช้ เพื่อวัดประเมินความสุขในกลุ่มประชากร อายุตงแต่
ั ้ 1494 ปี แบบวัดนี ้มี 4 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 7 ระดับ โดย แบ่งเป็ น 2 ข้ อแรก
เป็ นการให้ ผ้ สู อบถามประเมินระดับความสุขของตนเอง และประเมินความสุข ของตนเองเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่น และ 2 ข้ อหลัง เป็ นข้ อความที่อธิบายถึงลักษณะของผู้ที่มี ความสุข และผู้ที่ไม่
มีความสุขโดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกว่าเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวมาก น้ อยแค่ไหนโดยผู้
ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่า กว่าแบบวัดนีม้ ี การรายงาน
คุณภาพของเครื่ องมือ คือมีการหาความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.79 ถึง 0.94 และหาความเชื่อมัน่ ชนิด ทดสอบซ ้า
(Test – Retest reliability ; 3 wks to 1 year) เท่ากับ 0.55 ถึง 0.90 มีการหาความตรงตามเกณฑ์
สัมพันธ์แบบ Convergent Validity กับแบบวัด Affect-Balance Scale , Delighted - Terrible
Scale , Global happiness items , Recent happiness items , Satisfaction With Life Scale (r
= 0.52 ถึง 0.72) และหาความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์แบบ Discriminant Validity กับ คะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบ The Scholastic Aptitude Test (SAT) (r =0.14)
4. แบบวัด Oxford Happiness Questionaire (OHQ) จัดทาขึ ้นโดยฮิลล์และอาร์ เล่ ใน
ปี คศ. 2002 (Hill; & Argyle. 2002) โดยได้ มีการปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบประเมิน OHI
(The Oxford Happiness Inventory) เพื่อใช้ ประเมินความอยู่ดีมีสขุ (Subjective well-being) ใน
กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-68 ปี มีทงหมด
ั้
29 ข้ อ โดยปรับจากเดิมที่เป็ นแบบหลายตัวเลือก
(Multiple choice) ให้ เป็ นแบบลิเคิร์ต (Likert’ scale) 6 ระดับแทน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่า
เป็ น ผู้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า แบบวัดนี ้มี ทังสิ
้ ้น 7 องค์ประกอบคือ ความพึงพอใจ
ใน ชีวิต (Life satisfaction) ความสามารถ (Efficacy) การมีอารมณ์ร่วมรู้สึกกับสังคม (Sociability
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/ Empathy) การมองโลกแง่บวก (Positive out-look) ความอยู่ดีมีสขุ (Well-being) ความสดชื่นรื่ น
เริง (Cheerfulness)และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) (Hill; & Argle. 1998) แต่จากการ
ประเมินแบบวัดของ ทอร์ ด บี แคชดาน (Kashdan. 2004: 1230) พบว่าบางข้ อวัดของแบบวัด
OHQ ไม่ได้ ม่งุ วัดแค่เพียงความอยู่ดีมีสขุ (Subjective well-being) เท่านัน้ แต่ยงั คาบเกี่ยวกับการ
วัดจิตลักษณะด้ านอื่นๆด้ วย เช่น วัดความสามารถในการควบคุมตนเอง (Lucus of control)
ลักษณะมุ่งอนาคต (Sense of purpose) แบบวัดนี ้มีการรายงานคุณภาพของเครื่ องมือ คือมีการ
หาความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.91 และมีความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์ คือ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับแบบวัดความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-esteem) (r =0.81) แบบวัด Life regard Index (r =0.81) และแบบวัดThe
Depression Happiness Scale (r =0.90)
5. แบบวัด Authentic Happiness Inventory (AHI) จัดทาโดย Chris Peterson ในปี
2005 ซึง่ แบบวัดนี ้ใช้ แนวคิดมาจาก ทฤษฎีความสุขที่แท้ จริ ง (Authentic Happiness) ของ มาร์ ติน
เซลิกแมน (Seligman, 2002) โดยมุ่งเน้ นวัดความสุขทัง้ 3 ด้ านรวมกันคือ ความสุขจากการมีชีวิต
ที่หรรษา (The Pleasant life) ความสุขจากการมีชีวิตที่ดีงาม (The good life / Engaged life) และ
ความสุขจากการมีชีวิตที่มีความหมาย (The meaningful life) แบบวัดนี ้ไม่ได้ มีการจากัด อายุของ
ผู้ทาแบบประเมิน มีจานวนทังสิ
้ ้น 24 ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบตัวเลือก (Multiple choice)
5 ตัวเลือก ตังแต่
้ ระดับ 1 ไม่มีความสุข (Unhappiness) จนถึงระดับ 5 มีความสุข
(Happiness)โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้มีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่า กว่าแบบวัดนี ้มี
การรายงานคุณภาพของเครื่ องมือ คือมีการหาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.90 และหาความเชื่อมัน่ ชนิดทดสอบซ ้า
(Test – retest reliability) เท่ากับ 0.80 มีการหาค่าสัมประสิทธิ์ ความตรง (The validity
coefficient) เท่ากับ 0.90
6. ดัชนีชีว้ ัดความสุขคนไทยใหม่ ฉบับสัน้ 15 ข้ อ: ปี 2547 (The New Thai
Happiness Indicator: THI-15; 2004 ) จัดทาโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโดย
อภิชยั มงคล และคณะ เมื่อปี 2547 เพื่อใช้ วดั ประเมินสุขภาพจิตของบุคคลที่มีอายุในช่วง 15 ถึง
60 ปี โดยมีการให้ คาจากัดความของผู้จดั ทาว่า คนที่มีความสุขคือคนที่มีสขุ ภาพจิตดีนนั่ เอง โดย
แบบประเมินนี ้มีจานวนทังสิ
้ ้น 15 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ตังแต่
้
ระดับ 0 คือไม่เลย จนถึงระดับ 3 คือ มากที่สดุ โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้มีสขุ ภาพจิตดี มี
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ความสุขมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่า กว่า โดยแบบประเมินนี ้จะมีการประเมินถึงองค์ประกอบของ
สุขภาพจิต ซึง่ แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. สภาพจิตใจ หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็ น สุข หรื อ ทุกข์
2. สมรรถภาพของจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้อื่น และการ
จัดการกับปัญหา
3. คุณภาพของจิตใจ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการดาเนิน ชีวิต เข่น
ความภาคภูมิใจ ความรัก ความเมตตา กรุณา
4. ปั จจัยสนับสนุน หมายถึง ปั จจัยที่สนับสนุนในบุคคลที่มีสขุ ภาพจิตดี เช่น ครอบครัว
ชุมชน ศาสนา ตลอดจน สิ่งแวดล้ อมต่างๆ
แบบวัดนี ้มีการรายงานคุณภาพของเครื่ องมือ คือมีการหาความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัม
ประสิทธ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.90 และมีการหา ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity) โดยการวิเคราะห์ปัจจัย Factor analysis factor
loading ตังแต่
้ 0.40 ขึ ้นไป
7. มาตรวัดความสุขของนิสิต นักศึกษาในบริบทพุทธธรรม จัดทาโดย ชุติมา พงศ์ว
ริ นทร์ ซึ่งเป็ นงานวิจยั ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นงานวิจยั เพื่อพัฒนามาตรวัด
ความสุขของนิสิตและนักศึกษาปริ ญญาตรี ในบริ บททางพุทธธรรม มาตรวัดมีทงสิ
ั ้ ้น 76 ข้ อ
ลักษณะของมาตรวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งมาตรวัดนี ้ให้ คาจากัด
ความของความสุขในบริ บทพุทธธรรมว่า หมายถึง ความรู้ สึกสุขสบายทางใจอันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติปรุงแต่ง จิตใจที่เป็ นกุศลหรื ออกุศลสาหรับบุคคลที่ใช้ ชีวิตทางโลก ซึ่งยังเกี่ยวข้ องกับการ
รับรู้อารมณ์ที่เนื่อง ด้ วย รูปรส กลิ่นเสียง และสัมผัส มาตรวัดนี ้มีองค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ 1) ด้ าน
ความพึงพอใจใน ชีวิต 2) ด้ านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื ้อกูลกัน 3) ด้ านการมีศรัทธาต่อการ
ดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ องดีงาม 4) ด้ านการมีใจที่สขุ สงบ และ 5) ด้ านการมีปัญญารู้และเข้ าใจความ
จริ งของชีวิต มาตรวัดนี ้มี การรายงานคุณภาพของเครื่ องมืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีการความตรง
ตามเนื ้อหาจากการตรวจสอบ ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีความตรงตามเกณฑ์สมั พันธ์คือมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแบบวัดปั ญญา (r = 0.76) แบบวัดสุขภาวะทางจิต 6 ด้ าน (r = 0.13 ถึง 0.53) และมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับแบบวัด ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์เฉพาะ (r = -0.60) และแบบวัด
ความวิตกกังวลของตนเองโดยทัว่ ไป (r = -0.73) และมีการรายงานค่าความเที่ยงสัมประสิทธ์
แอลฟาของครอนบัคเท่ากับ 0.92 และมี การพัฒนาเกณฑ์ปกติในรูปคะแนนทีปกติพบว่ามีคะแนน
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ทีปกติอยู่ในช่วง T16 ถึง T84 ซึ่งทาให้ มาตรวัดนี ้มีเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบผลคะแนนที่ได้ จาก
การทดสอบที่เป็ นมาตรฐาน
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าจากแบบวัดที่มีผ้ ูคิดค้ นมามากมาย ผู้วิจยั ได้ นาแบบวัด Authentic
Happiness Inventory (AHI) มาพัฒนาเพื่อสร้ างแบบวัดความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รังเนื่องจากแบบวัดชุดนีค้ วามเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขที่แท้ จริง
รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง เครื่ องมือวัดการทางานอย่างมีความสุข
กรณี ศึกษา นักศึก ษาภาคพิ เ ศษ ระดับปริ ญญาโท สถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริ หารศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เ พื่ อออกแบบที่ ส ามารถวัดการทางานอย่างมี ความสุขในองค์ก รได้ เครื่ องมื อจะ
สามารถบอกระดับความสุขและปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ในแต่ ละมิ ติ ซึ่ง จากการศึกษามิ ติที่ก่อให้ เกิ ด
ความสุขในการทางานมีทงหมด
ั้
5 มิติ คือ 1.มิติด้านผู้นา 2.มิติทางด้ านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
3.มิติทางด้ านความรักในงาน 4.มิติทางด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน 5.มิติทางด้ านค่านิยมของ
องค์กร จากการใช้ แบบทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 207 คน พบว่า ระดับความสุขในการ
ทางานอยูใ่ นระดับมาก และยังชี ้ต่อไปอีกว่าการใช้ เครื่ องวัดการทางานอย่างมีความสุข คือ การนา
ค่าต่างระหว่างระดับความคิดเห็นกับค่าระดับความสุขมาพัฒนาเครื่ องมือที่จะสร้ างการทางาน
อย่างมีความสุขให้ เกิดขึ ้นในองค์กร
เบรบเนอร์ (Brebner, 1998, pp. 279-296) ที่ศกึ ษาบุคลิกภาพที่สมั พันธ์กบั ความสุขใน
แง่ของความสุขที่เป็ นความถี่ของอารมณ์ทางบวก การไม่มีความสุขหรื อความถี่ของอารมณ์ทางลบ
และความคงทนของความสุข โดยเปรี ยบเทียบกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ กับกลุ่มตัวอย่าง 143
คนโดยใช้ แบบวัดทางความสุขและแบบวัดบุคลิกภาพหลายชิ ้น ร่วมกับ the Oxford Happiness
Inventory (OHI) พบว่าบุคลิ กภาพที่ สัม พัน ธ์ กันกับความสุข คือ บุค ลิกภาพแบบแสดงตัว
(Extraversion) แบบสนุกสนานร่วมกับผู้คน (Enjoying people) และความไม่หยุดนิ่ง ก้ าวไป
ข้ างหน้ า (Surgency) และเชื่อว่าความสุขนัน้ มาบุคลิกลักษณะและจากสภาพทางกายภาพ
มากกว่าสิ่งแวดล้ อมหรื อมาจากสถานการณ์
แมนเนี ยน (ชุม สุข สุข หิ น้ , 2553, น. 94; อ้ า งถึง ใน Manion, 2003) ได้ ศึก ษา
องค์ประกอบของความสุขในการทางานของพยาบาลกลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาล จานวน 24 คน
จากการศึกษาพบว่า ความสุขในการทางานของพยาบาลเกิดจากปั จจัย 4 ประการ ได้ แก่ การ
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ติดต่อ ความรักในงาน ความสาเร็ จในงาน และการเป็ นที่ยอมรับ นอกจากนี ้พบว่า ความสุขในการ
ทางาน มีความสัม พันธ์ ทางบวกในการทางาน เช่น การเห็นคุณค่าในตน การรับรู้ ลักษณะงาน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สภาพแวดล้ อมในการทางาน และภาวะผู้นา ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้
เกิดการคงอยูใ่ นอัตราที่สงู ขึ ้น
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมองโลกในแง่ ดี
2.1 ความหมายของการมองโลกในแง่ดี
จากการศึกษาเรื่ องการมองโลกในแง่ดีในบริ บททางจิตวิทยา ได้ มีผ้ ูสร้ างกรอบแนวคิด
และแนวทางการวัดประเมินการมองโลกในแง่ดีไว้ อย่างหลากหลาย ซึ่งพบว่าการมองโลกในแง่ดีมี
ความเชื่อมโยงกับอารมณ์ทางบวก กาลังใจที่ดีซึ่งนาไปสู่ความมุ่งมัน่ พยายามการแก้ ปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ การประสบความสาเร็ จในด้ านต่าง ๆ ความเห็นคุณค่าในตนเอง การมีสขุ ภาพที่ดี
ไปจนถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวและปราศจากความทุกข์ทางใจ (Peterson; & Bossio, 2001, p. 244)
ซึง่ การมองโลกในแง่ดีได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดงั ต่อไปนี ้
คาสดิน (Kazdin, 2000) กล่าวถึงการมองในแง่ดีว่าเป็ นความคาดหวังของบุคคลซึ่งคาด
ว่าสิ่งที่ดีจะเกิดกับตน เซลิกแมน (Seligman} 2004) กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นลักษณะนิสยั
ในการอธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีตา่ งๆ ว่าเกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว เกิดขึ ้นเพราะปั จจัยภายนอกและ
เป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเฉพาะกรณีเท่านัน้ และอธิบายถึงสถานการณ์ที่ดีที่เกิดขึ ้นว่าจะเกิดขึ ้นอยู่
เสมอ เกิดจากสาเหตุจากภายในตนและเป็ นสิ่งที่แผ่ขยายไปยังสถานการณ์อื่นได้
Michael และ Maryann (1998 อ้ างถึงใน สุวรรณา ม่วงงาม, 2550) อธิบายว่าการมอง
โลกในแง่ดีประกอบด้ วย
1. การมีวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนว่าชีวิตเป็ นเรื่ องน่าตื่นเต้ นและมีความหมาย
2. ความสามารถที่จะปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
3. ความมัน่ ใจและมีทศั นคติวา่ “ต้ องทาได้ ” (can-do)
4. ความสามารถในการควบคุมตนเองให้ เกิดความมุมานะ
5. ความรับผิดชอบต่อตนเองสูง
6. ความสามารถเข้ ากับผู้อื่นได้ ดี
7. ประสบความสาเร็จในชีวิต
สุวรรณา ม่วงงาม (2550) สรุ ปความหมายของการมองโลกในแง่ ดีไว้ ว่า คือ อารมณ์
ทัศนคติที่ทาให้ บคุ คลที่มองโลกในแง่ดีประเมินเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะประสบความสาเร็ จตามที่
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ตังเป้
้ าหมายไว้ แม้ ว่าจะเกิดอุปสรรคหรื อความล้ ม เหลวขึน้ ก็มี ความคิดว่าสามารถจัดการกับ
สถานการณ์เลวร้ ายได้ และเพิ่มความพยายามมากขึ ้นเพื่อให้ ประสบความสาเร็จ
เทอดศักดิ์ เดชคง (2543, น. 68-70) ให้ ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่าเกิดจาก
การยอมรั บสภาพความล าบากว่ามันดารงอยู่จ ริ ง ๆ แต่ก็คิดในแง่ที่ดีว่าคงมีเวลาที่เราประสบ
ความสุขบ้ าง และพยายามมองหาสิ่งดีในบรรดาสิ่งร้ าย ๆ ทังหลาย
้
ทังยั
้ งกล่าวถึงการมองโลกใน
แง่ ดี กั บ ความคาดหวัง นัน้ คล้ ายกั น คนที่ ห วัง ว่ า ตนเองจะเป็ น คนเก่ ง มี โ อกาสที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จ ความคาดหวังในแง่บวกจึงมักจะเกิดขึ ้นในใจผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีตวั อย่างมากมายชี ้
ชัดว่าการมองโลกและคาดหวังในแงบ่วกเป็ นแรงกระตุ้นให้ บุคคลใช้ ความพยายามจนประสบ
ความสาเร็จ
นิตยา คชภักดี (2542, น. 90-95) กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดี คือ การที่คนเราสามารถ
ยอมรับและรู้จกั ตนเอง ซึง่ ทาให้ สามารถตังความคาดหวั
้
งที่เป็ นจริงเหมาะสมกับทักษะของตนเอง
ศิวิม ล คานวล (2552) ได้ สรุ ปความหมายของการมองโลกในแง่ดีไว้ ว่า คือ ความคิด
ความเชื่อหรื อทัศนคติในทางบวกต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างมีเหตุมีผลโดยคนที่มองโลกในแง่ดีจะ
มีการอธิบายสถานการณ์ทางบวกว่าเป็ นสถานการณ์ ที่คงทนเกิดขึ ้นสม่าเสมอเกิดขึน้ ได้ อีกเป็ น
ประจา เกิดกับสถานการณ์อื่น ๆ ได้ และตนเองเป็ นผู้ที่ทาให้ เกิดสถานการณ์ นนั ้ ดังนัน้ บุคคลที่
มองโลกในแง่ดี และบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย จะมีแรงจูงใจในตนเองต่างกัน จึงมีวิธีในการแก้ ไข
ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นนันแตกต่
้
างกันไปด้ วย โดยบุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะมีความเข้ าใจ
และพึงพอใจกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นรอบตัว รวมทังสามารถจั
้
ดการกับสถานการณ์เลวร้ าย
นัน้ และมีความสุขในชีวิตมากกว่าบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย
ปริ ญญา ตันสกุล (2543, น. 62-63) ได้ ให้ ความหมายการมองโลกในแง่ดีว่า หมายถึง
การมีทศั นคติที่ดีทงต่
ั ้ อตนเองและผู้อื่น เพื่อช่วยค ้าจุนความสมดุลทางอารมณ์ความรู้สึกกับการ
นึกคิดของตนและของผู้อื่นไว้ ในทางที่จะนาไปสู่ การสร้ างสรรค์พลังอานาจในตนเองเพื่อการสร้ าง
ตนและสร้ างโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในทุกย่างก้ าวของชีวิต
วี ร ะวัฒ น์ ปั น นิ ต ามัย (2542) ได้ ก ล่า วถึ ง การมองโลกในแง่ ดี ว่ า มี ส่ว นในการสร้ าง
แรงจูงใจ ซึ่งแรงจูง ใจเป็ นแนวโน้ ม ของอารมณ์ ที่เกื อ้ หนุนการมุ่งสู่เป้าหมาย แม้ มีอุปสรรคหรื อ
ปั ญหาก็ยงั คงมุ่งมัน่ สู่เป้าหมาย ผู้ที่มองโลกในแง่ดีเมื่อมีสมั พันธภาพกับผู้อื่นจึงเป็ นผู้ที่อดทนใน
การอยูร่ ่วมกับผู้อื่น เพราะมีแรงจูงใจที่ดีกบั ความสาเร็ จของตนแม้ ปัญหากับผู้ร่วมงานก็คิดในด้ าน
บวกว่าตนกับผู้ที่มีสมั พันธภาพด้ วยจะสามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคได้
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เสาวนีย์ พงผึ ้ง (2542, น. 49) กล่าวถึง การมองโลกในแง่ดีว่าเป็ นการคิดเชิงบวกเป็ นวิธี
และความเคยชินในการอธิบายความผิดหวังให้ กบั ตัวเอง คนมองโลกในแง่ลบมักเชื่อว่าเหตุการณ์
เลวร้ ายเป็ นผลจากเงื่อนไขตายตัวที่แก้ ไขไม่ได้ และเรื่ องดี ๆ จะเกิดจากเงื่อนไขชั่ วคราว ส่วนผู้ที่
มองโลกในแง่ดีจะถือว่าความล้ มเหลวเกิดจากสาเหตุเพียงครัง้ คราวที่แก้ ไขไม่ได้ และถือว่าสาเหตุ
ของเรื่ องน่ายินดีนนด
ั ้ ารงอยู่อย่างถาวร คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะยอมให้ ความผิดหวังในด้ านหนึ่ง
ของชีวิตมีผลต่อด้ านอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีกลับไม่ยอมให้ ความล้ มเหลวเข้ ามาทาลายทัง้
ชีวิต
ประเวศ วะสี (2541, น. 12-15) กล่าวถึงการมองโลกในแง่ดีว่าเป็ นการมองโลกแบบทวิ
ลักษณ์ คือ การคิดแบบ 2 ด้ าน มองลักษณะ มองสรรพสิ่งต่าง ๆ ทังด้
้ านที่เป็ นคุณและด้ านที่เป็ น
โทษ การมองโลกในแง่ดีเป็ นการมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ที่เป็ นคุณ
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต. 2540, น. 34-47) กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นสุ
ทัศนะนิยมหรื อที่เรี ยกว่า Realistic optimism คือการมองโลกดีอย่างมีเหตุผลมีความหวัง เชื่อว่า
เราสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วยความพยายามไม่ยอมจานนต่อโชคชะตา
กล่าวโดยสรุ ป การมองโลกในแง่ดี หมายถึง ลักษณะของบคุคลที่มีความคาดหวังใน
ทางบวกว่าจะมี ป ระสบการณ์ ที่ ดีในอนาคตอย่างมี เหตุผ ลตามสภาพความเป็ นจริ ง ไม่ว่าจะ
ประสบอุปสรรคมากน้ อยเพี ยงใดก็ สามารถจะเผชิ ญอุปสรรคนัน้ ได้ ด้วยความมั่นใจในตนเอง
ควบคุมตนเอง มุง่ แก้ ปัญหาและอธิบายถึงเหตุการณ์ตา่ งๆ ไปในทางที่ดีได้
2.2 พัฒนาการของแนวคิดการมองโลกในแง่ดี
จากการศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี ทาให้ พบว่ามีลกั ษณะแนวคิดที่เห็นได้ ชดั ใน
การศึ ก ษาวิ จั ย คื อ ลั ก ษณะแรกเห็ น ว่ า การมองโลกในแง่ ดี เ ป็ นเรื่ อ งของความคาดหวั ง
(expectation) ถึงผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต ส่วนลักษณะที่สองเห็นว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นลักษณะ
การอธิบาย (explanatory) เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลในทางที่ดี (Luthans et
al, 2005) จะเห็นว่าการศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานของการมองโลกในแง่ดีทงั ้ สองลักษณะมีความ
แตกต่างกัน ผู้วิจยั ได้ สรุปแนวคิดพื ้นฐานของการมองโลกในแง่ดีของทังสองลั
้
กษณะดังนี ้
ลักษณะแรก คือเห็นว่าการมองโลกในแง่ดีที่เป็ นเรื่ องการคาดหวังโดยทัว่ ไปถึงสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต นักจิตวิทยาที่ได้ ศกึ ษาการมองโลกในแง่ดีลกั ษณะนี ้ได้ แก่ Carver และ Scheier (อ้ างถึง
ใน Snyder & Lopez, 2002) โดยเสนอแนวคิดสาคัญของการมองโลกในแง่ดี ซึ่งใช้ โมเดลแรงจูงใจ
ของมูลค่าความคาดหวังอธิบายดังนี ้
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โมเดลแรงจูงใจของมูลค่าความคาดหวัง (expectation-value model of motivation)
เริ่ ม จากสมมติฐ านที่ ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่ เ กิ ดจากความต้ อ งการจะไปให้ ถึง เป้า หมายซึ่ง
เป้าหมายนันอาจจะเป็
้
นเหตุการณ์หรื อการกระทาใดก็ตามซึ่งสามารถมองได้ ทงแง่
ั ้ ที่น่าพึงพอใจ
หรื อไม่น่าพึงพอใจ โดยบุคคลนันจะพยายามที
้
่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะไปให้ ถึงเป้าหมายที่น่า
พึงพอใจ ดังนัน้ หากปราศจากเป้าหมายที่มีคุณค่าพอแล้ วบุคคลนัน้ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะกระทา
นอกจากนันความมั
้
น่ ใจของบุคคลที่จะไปให้ ถึงเป้าหมายก็เป็ นสิ่งที่สาคัญถ้ าหากบุคคลขาดความ
เชื่อมัน่ และลังเลว่าจะสามารถไปให้ ถึงเป้าหมายได้ บุคคลก็จะไม่กระทาพฤติกรรมในทางตรงกัน
ข้ าม ถ้ าบุคคลมี ความมั่นใจว่าสามารถไปถึงเป้าหมายนัน้ ได้ บุคคลก็ จะมี ความพยายามที่ จ ะ
เผชิญหน้ ากับอุปสรรคเพื่อไปให้ ถึงเป้าหมายที่มีคณ
ุ ค่าเพียงพอนัน้
ลักษณะที่สองคือเห็นว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นลักษณะการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับบุคคล นักจิตวิทยาที่ศกึ ษาการมองโลกในแง่ดีลกั ษณะนี ้ ได้ แก่ Seligman,
Steen, Park, และ Peterson (2005) แนวคิดที่สาคัญของการมองโลกในแง่ดีลกั ษณะนี ้ ได้ แก่
รูปแบบในการอธิบายของบุคคล (explanatory style) ซึง่ มีจดุ เริ่ มต้ นจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ความสิ ้น
หวัง (learned helplessness theory) และทฤษฎีการให้ เหตุผล (attribution Theory)
ทฤษฎี การให้ เ หตุผ ล (attribution theory) เป็ นทฤษฎี ที่อธิ บายถึง สาเหตุการเกิ ด
พฤติกรรมของตนเองหรื อบุค คลอื่นโดยจะมีสองลักษณะคือ หนึ่งพฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
ปั จจัยภายใน (internal factor) เกิดจากลักษณะนิสยั ของตน แรงจูงใจและความสามารถของ
บุคคล สองพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปั จจัยภายนอก (external factor) เกิดจากอิทธิพลของ
สังคมภายนอก
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ความสิ ้นหวัง (learned helplessness theory) เริ่ มจากการศึกษาใน
สัตว์โดย Overmierและ Seligman (1967) ซึ่งเป็ นทฤษฎี การตอบสนองต่อสิ่งเร้ าสรุ ปได้ ว่าเมื่อ
บุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมหรื อจัดการได้ บุคคลจะเกิดความกังวล หดหู่ ขาด
แรงจูงใจ และเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ นนนาน
ั้
ๆ เข้ า บุคคลจะเรี ยนรู้ ว่าตนไร้ ความสามารถไม่
สามารถทาอะไรได้ ตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ บุคคลจะไม่เรี ยนรู้ การไร้
ความสามารถ
แม้ ว่าทังในการมองโลกในแง่
้
ดีที่ถกู อธิบายไปสองลักษณะจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่
ทัง้ สองลักษณะต่างเชื่อว่าผู้ที่มองโลกในแง่ ดีมีแนวโน้ มที่จะมองสิ่งที่ เกิดขึน้ ในด้ านที่ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ โดยเชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ ้นกับตัวเองมากกว่าที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดี
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2.3 องค์ประกอบของการมองโลกในแง่ดี
เซลิกแมน (Seligman, 1990) ได้ อธิบายมิตสิ าคัญ 3 มิติ ดังนี ้
1.มิติความคงทนถาวร (permanence) เป็ นมิติที่เกี่ ยวข้ องกับระยะเวลา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ เกิดขึ ้นชัว่ คราว (temporary) และเกิดขึ ้นอย่างงถาวร (permanent) โดยเมื่อมี
เหตุการณ์ที่ดีขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ดขึ ้นกับตนเองชัว่ คราว โดยอาจ
เกิดจากโชคลาภ อารมณ์ ความพยายาม ฯลฯ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ด
ขึ ้นกับตนเองอย่างถาวร เนื่องมาจากความสามารถ บุคลิกภาพ และจะเกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจา แต่
ในทางกลับกันเมื่อเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ าย ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ ้นนั น้
มันจะเกิ ดขึน้ เป็ นประจา สิ่ง ที่ดีจะไม่มีทางมาและตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดยเจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทา
มากกว่าที่จะตัดสินด้ วยสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะมองสิ่งที่เกิดขึ ้นนันว่
้ าเข้ า
มาชัว่ คราว มีเหตุผลของการกระทา และตัดสินสิ่งต่าง ๆ จากสถานการณ์หรื อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
มากกว่าเจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทา
2. มิติการแผ่ขยาย (pervasiveness) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับความเฉพาะเจาะจงซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ เกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึ ้นอย่างไม่เฉพาะเจาะจง
(universal) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้นอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับสิ่งนัน้ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจะเกิดขึ ้นกับทุกเรื่ อง แต่ในทาง
กลับกันเมื่อเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ ายผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนันกั
้ บทุก
เรื่ อง ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจะเกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง
3. มิติส่วนบุคคล (personalization) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับตัวตนของบุคคล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ านคือ ต้ นเหตุจากตนเอง (internal) และต้ นเหตุจากสิ่งอื่นภายนอก (external) โดยจะ
เชื่อมโยงไปถึงการรู้ คณ
ุ ค่าในตนเอง (self-esteem) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่
ร้ ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ดจากสิ่งอื่น เช่น “เป็ นความสามารถของเพื่อนร่วมทีม ” ส่วนผู้ที่มอง
โลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจากตนเอง เช่น “เป็ นความสามารถของฉัน” แต่ในทางกลับกันเมื่อ
เผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ าย ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ดจากตนเอง เช่น
“ฉันไม่มีความสามารถในการเล่นไพ่ ” ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจากสิ่งอื่น เช่น
“ฉันไม่มีโชคในการเล่นไพ่”
จากที่ได้ กล่าวมานันสรุ
้ ปได้ ว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติประจาตัวในการมองโลกในแง่ดีนนเป็
ั้ น
คนที่ร้ ูจกั มองว่าความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นเป็ นเพียงเรื่ องหนึ่งในชีวิตที่มีลกั ษณะชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวไม่ได้
มองว่าความล้ มเหลวเป็ นเรื่ องถาวร หรื อจะมีผลกระทบต่อคุณค่าพื ้นฐานของเขาซึ่งการมองโลกใน
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แง่ดีเช่นนี ้ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ตดิ ตัวเรามาแต่กาเนิดแต่เกี่ยวข้ องกับทักษะชุดหนึง่ ซึ่งคนเราสามารถเรี ยนรู้
ได้
2.4 ประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดี
1. ด้ านสุขภาพจิ ต การมองโลกในแง่ดีทาให้ มีสุขภาพจิตดี ลดภาวะซึมเศร้ า โรค
ประสาท ลดภาวะซึ ม เศร้ าภายหลัง การคลอดบุต ร ผู้ที่ มี ลัก ษณะการมองโลกในแง่ ดี จ ะมี
สุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่มีลักษณะการมองโลกในแง่ร้าย (Plomin; et al., 1992, pp. 921-930;
Seligman, 1998, pp. 93-167; Carver; & Gain, 1987) นอกจากนี ้ จากการศึกษาเกี่ยวกับการ
มองโลกในแง่ดีของนักเรี ยนและนักศึกษาพบว่านักเรี ยน นักศึกษาที่มีการมองโลกในแง่ดีมีระดับ
ความเครี ยดต่ากว่านักเรี ยนที่มีการมองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ กับการ
เห็นคุณค่าในตนเองและอานาจแห่งตน (Locus of control) มีความอดทนต่อความซึมเศร้ า มีการ
ปรับตัวที่ดีและมีการเผชิญ ปั ญหาแบบหลีกหนีน้อยกว่าผู้ ที่มีการมองโลกในแง่ร้าย (Aspinwall; &
Taylor, 1992; Seligman; & Buchman, 1996; Baldwin; et al., 2003; ทิวา มัง่ น้ อย, 2534;
กนกวรรณ สุพรรณวรรษา, 2544; สุมิตรา เดชพิทกั ษ์ , 2546)
2. ด้ านสุขภาพกาย การมองโลกในแง่ดีทาให้ มีสขุ ภาพกายแข็งแรงในคนปกติจะมี
การดูแลสุขภาพที่ดีในคนที่มีภาวะเจ็บป่ วยนันอาการเจ็
้
บป่ วยจะทุเลาได้ เร็ วกว่าคนมองโลกในแง่
ร้ าย ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของปี เตอร์ สนั และเดอ อวีลลา (Peterson; & De Avila, 1995, p.
128132) ที่พบว่ารู ปแบบการอธิ บายตนเองเพื่อการมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ความเชื่อที่วา่ สุขภาพดีสามารถควบคุมได้ (เช่น การควบคุม และการส่งเสริม) อีกทังได้
้ มีการศึกษา
เปรี ยบเทียบในผู้ป่วยที่เป็ นโรคร้ ายแรง โรคเรื อ้ รังหรื อในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ าก็พบว่าผู้ป่วยที่มี
คุณลักษณะการมองโลกในแง่ดีจะมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้ป่วยที่มีคณ
ุ ลั กษณะการ
มองโลกในแง่ร้าย เช่น คาร์ ฟเวอร์ และคนอื่น ๆ (Carver; et al., 1994, pp. 213-220) พบว่าจาก
การศึกษาในหญิง 70 คน ที่เป็ นมะเร็ งเต้ านมในระยะแรกโดยให้ มีการรายงานตนในเรื่ องอารมณ์
ความสุขใน 4 ระยะคือ ระยะก่อนผ่าตัด 1 วัน และหลังจากนัน้ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่ง
พบว่าในหญิงที่มีคณ
ุ ลักษณะการมองโลกในแง่ดีมีความสุขสามารถปรับตัวได้ ดีกว่าและมีอาการ
ปวด ซึมเศร้ าน้ อยกว่าหญิงที่มีคณ
ุ ลักษณะการมองโลกในแง่ร้าย หรื อในงานวิจยั ของสเชียเออร์
และคาร์ ฟเวอร์ (Scheier; & Carver, 1985, p. 219247; Scheire; et al., 1989; Fitgerarald; et
al., 1993) ที่ศกึ ษาในผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass surgery) พบว่า
ผู้ป่วยที่มองโลกในแง่ดีมีความซึมเศร้ าหลังผ่าตัดน้ อยกว่าและมีความสุข นอกจากนีย้ งั มีอาการ
เจ็บปวดลดลงมากกว่าผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย รวมทังมี
้ ความรู้ สึกพึงพอใจอย่ างมากต่อการรักษา

40
เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ แอฟแฟลค และเทนนิน (Chang, 2001, p. 152; citing Affleck;
&Tennen, 2001, pp. 151-180) ที่ศึกษาในผู้ป่วยที่มี อาการปวดเรื อ้ รั งก็พ บผู้ที่มีรูปแบบการ
อธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแง่ดีมีการยอมรับและมีการเจ็บปวดน้ อยกว่ าผู้ที่มีรูปแบบ
การอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายเช่นกัน
3. ด้ านการงานและการเรี ยน คนที่มีการมองโลกในแง่ดีทาให้ มีความสาเร็ จในการ
งาน การเรี ยน กีฬา มากกว่าคนมองโลกในแง่ร้าย จากการศึกษาของเซลิกแมน (Seligman, 1998,
pp. 154-158) พบว่าพนักงานขาย (Salesman) ที่มองโลกในแง่ดีสามารถประสบความสาเร็ จใน
อาชีพมากกว่าพนักงานขายที่มีการมองโลกในแง่ร้าย ในกีฬาประเภททีม เช่น บาสเกตบอล ทีมที่มี
สมาชิก มองโลกในแง่ดีจะมีโอกาสชนะได้ มากกว่า เนื่องจากมีแรงกดดันน้ อยกว่า และนักกีฬาที่มี
รู ปแบบการอธิบายที่สามารถเปลี่ยนแปลงจากการมองโลกในแง่ร้ายเป็ นมองโลกในแง่ดีได้ จะมี
โอกาสชนะมากกว่าเมื่ออยูภ่ ายใต้ สถานการณ์กดดัน ส่วนในด้ านการเรี ยน เซลิกแมนและคนอื่น ๆ
(Seligman; et al., 1997, pp. 1-14) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี และเกรด
เฉลี่ยในระดับวิทยาลัย พบว่าการมองโลกในแง่ดีสามารถทานายเกรดเฉลี่ยที่สงู กว่า ซึ่งสอดคล้ อง
กับการศึกษาของ ประสูต หรุ่นวงศ์มาศ (2534) ที่ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของการมองโลกใน
แง่ดีกบั ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งพบว่านักเรี ยนที่
มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สงู กว่านักเรี ยนที่มีลกั ษณะ
การมองโลกในแง่ร้าย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 นอกจากนันจากการศึ
้
กษาของสุภาวดี
จันทร์ เพ็ญ (2541) ยังพบว่ารู ปแบบของการมองโลกในแง่ดีมีสหสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงทางบวกกับ
ความตังใจที
้ ่จะสอบคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย
4. ด้ านสัมพันธภาพ ผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะมีสมั พันธภาพกับผู้อื่นได้ ดีกว่าคนมองโลก
ในแง่ร้าย เนื่องจากผู้ที่มองโลกในแง่ดีให้ อภัยในความผิดของผู้อื่นและพร้ อมสร้ างสัมพันธภาพกับ
คนอื่นยืนยาว จากการวิจยั ของคาเรนและคนอื่นๆ (Karen; et al., 1999, pp. 104-113) ที่ศกึ ษา
ผลของการมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายต่อลักษณะความวิตกกังวล ความดันโลหิตและอารมณ์ใน
ชีวิตประจาวันพบว่า คนที่มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ร้ายจะมีลกั ษณะวิตกกังวลในการเข้ าสังคม
(Social anxiety) มากกว่าคนที่มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ดี
เซลิกแมน (Seligman, 1998) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดีวา่
1. ท าให้ มี สุข ภาพจิ ต ดี ลดภาวะซึ ม เศร้ า โรคประสาทการศึก ษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศพบว่าผู้ที่มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ดีจะมีสขุ ภาพจิตดีกว่าผู้ที่มีลกั ษณะการมองโลก
ในแง่ร้าย
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2. ทาให้ มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงในคนปกติจะมีการดูแลสุ ขภาพที่ดี ในคนที่มีภาวะ
เจ็บป่ วยนันอาการเจ็
้
บป่ วยจะทุเลาได้ เร็วกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย
3. ทาให้ มีความสาเร็ จในการงาน การเรี ยน การกีฬา มากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย
จากการศึกษาของSeligman (1998) พบว่าพนักงานขายที่มองโลกในแง่ดีสามารถประสบ
ผลส าเร็ จ ในอาชี พ มากกว่ า ผู้ ที่ ม องโลกในแง่ ร้ าย หรื อ ทางเดี ย วกั น กี ฬ าประเภทที ม เช่ น
บาสเกตบอลในทีมที่มีสมาชิกการมองโลกในแง่ดีจะมีโอกาสชนะได้ มากกว่าเนื่องจากมีแรงกดดัน
น้ อยกว่า
4. ทาให้ มีสมั พันธภาพกับผู้อื่นได้ ดีกว่าคนที่ม องโลกในแง่ร้าย เนื่องจากคนมองโลก
ในแง่ดีจะให้ อภัยในความผิดของผู้อื่นและพร้ อมสร้ างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้ ยืนยาว
จากที่ได้ กล่าวถึงผู้วิจยั ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดีซึ่งจะเห็นได้ ว่า
เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ บคุ คลมีชีวิตที่มีอยู่อย่างเป็ นสุข เพราะบุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะเป็ น
ผู้ที่มีกาลังใจที่จ ะสามารถมองเห็นโอกาสที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ ที่เลวร้ ายให้ ดีขึน้ มาไม่
ท้ อถอยต่ออุปสรรค ที่ขวางกันการมองโลกในแง่
้
ดีจึงจัดว่าเป็ นส่วนหนึ่งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่
มีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่ง สอดคล้ องกับบริ บทของประเทศไทยที่กรมสุขภาพจิต (2553) ได้ ระบุให้
การมองโลกในแง่ดีเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบการดารงอยูอ่ ย่างเป็ นสุขด้ วย
2.5 สถานการณ์ที่เหมาะจะใช้ ทกั ษะการมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดีเป็ นทักษะที่ควรมีความยืดหยุ่น ผู้ใช้ ทกั ษะการมองโลกในแง่ดีควรใช้ ให้ เหมาะ
กับสถานการณ์และในบางสถานการณ์ไม่เหมาะสมกับการใช้ ทกั ษะการมองโลกในแง่ดี (สุรีย์พร
ไชยฤกษ์ , 2550; อ้ างถึงใน Seligman, 1998) สถานการณ์ที่เหมาะจะใช้ ทกั ษะการมองโลกในแง่ดี
ได้ แก่
1. สถานการณ์เรื่ องความสาเร็จ
2. สถานการณ์ที่เกิดความรู้สกึ เศร้ า หดหูต่ ้ องการรักษาขวัญและกาลังใจ
3. สถานการณ์ทางสุขภาพที่มีปัญหาเรื อ้ รัง
4. สถานการณ์ที่ต้องการแรงบันดาลใจให้ ผ้ อู ื่น
5. สถานการณ์ที่ความล้ มเหลวมีมูลค่าต่า เช่น พนักงานขายตัดสินใจโทรศัพท์ชวน
ลูกค้ าอีกครัง้ ซึง่ จะสูญเสียเพียงเวลาถ้ าไม่ประสบความสาเร็จ
ส่วนสถานการณ์ที่ไม่เหมาะจะใช้ ทกั ษะการมองโลกในแง่ดี
1. สถานการณ์ในอนาคตที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง
2. สถานการณ์ที่ต้องให้ คาปรึกษากับบุคคลที่มีอนาคตมืดมัว
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3. สถานการณ์ที่ต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์ยากของผู้อื่น
4. สถานการณ์ที่ความล้ มเหลวมีมลู ค่าสูง เช่น การตัดสินใจขับรถกกลับบ้ านขณะมึน
เมาอาจเกิดอุบตั เิ หตุ
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีเป็ นเรื่ องของการจาแนกความผิดหวัง
เป็ นเรื่ องเฉพาะครัง้ ที่เกิดจากหลายปั จจัย ซึ่งไม่จาเป็ นจะต้ องติดตัวเราไปตลอดชีวิต แต่จะช่วยให้
เราผ่านวิ กฤตไปได้ ดีกว่าการมองโลกในแง่ ร้ายซึ่ง จะเห็นได้ ว่าคนที่ ม องโลกในแง่ ดี จ ะประสบ
ความส าเร็ จ ในชี วิตทัง้ เรื่ องการงาน ความสัม พันธ์ กับคนอื่ น และการมี สุขภาพกายและใจที่ ดี
มากกว่า
2.6 แนวทางการวัดการมองโลกในแง่ดี
แบบการประเมินการมองโลกในแง่ดีนนั ้ มีอยูด่ ้ วยกัน 2 แบบ มีแบบวิธีการอนุมานสาเหตุ
และแบบใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาคาพูด ดังนี ้
1.แบบวิธีการอนุมานสาเหตุ
การประเมินโดยใช้ แบบสอบถามการอนุมานสาเหตุของ Seligman(1998) (Attributional
style questionnaire หรื อ ASQ) ซึง่ เป็ นการ อนุมานสาเหตุมาจากจากอิทธิพลของความเชื่อในแต่
ละบุคคลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซึ่งมาจาก 3 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการระบุสาเหตุที่เกิดขึ ้นว่ามา
จาก
1.1 ภายในหรื อภายนอก
1.2 คงทนถาวร หรื อแค่ชวั่ คราว
1.3 เป็ นเรื่ องทัว่ ไปหรื อแค่เฉพาะเจาะจง
เป็ นแบบสอบถามที่สร้ างเพื่อใช้ ในการวัดรู ปแบบการอธิบายสาเหตุในสถานการณ์ตา่ งๆ
ซึ่งมีสถานการณ์ สมมติทงั ้ หมด 12 สถานการณ์ ประกอบด้ วยสถานการณ์ทางบวกและทางลบ
อย่างละ 6 สถานการณ์ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะประกอบด้ วย 3 มาตรวัดโดยวัด 3 มิติ คือ มิติ
แหล่งกาเนิดของสาเหตุ มิติสม่าเสมอและมิติความทัว่ ไปในแต่ละสถานการณ์จะมีคาถามให้ ตอบ
4 ข้ อย่อย คือ 1.ถามสาเหตุหลักของเหตุการณ์ (ไม่นามาคิดคะแนน) ข้ อ2-4ถามเกี่ยวกับสาเหตุ
ของสถานการณ์ นัน้ ใน 3 มิ ติ การคิ ด คะแนนจะแยกกั น ระหว่ า งสถานการณ์ ท างบวกและ
สถานการณ์ ท างลบ โดยแบ่ง เป็ นคะแนนเฉลี่ ย ในแต่ละมิ ติคะแนนรวมทางบวก (Composite
Positive : CP) คะแนนรวมทางลบ(Composite Negative : CN) และคะแนนรวม(CP-CN :
CPCN)
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มาตรวัดการมองโลกในแง่ดี (Optimistic’s Scale) ใช้ สาหรับวัดคุณลักษณะนิสยั การมองโลกจาก
รู ปแบบการอธิ บายสถานการณ์ ทางบวกและทางลบประกอบด้ วยคาถามเกี่ ยวกับสถานการณ์
ประจาวันจานวน 48 ข้ อ แบ่งเป็ นสถานการณ์ทางบวกและทางลบอย่างละ 24 ข้ อ โดยแบ่งเป็ นข้ อ
ที่วดั ในมิติแหล่งกาเนิดของสาเหตุ มิติสม่าเสมอ และมิติความทัว่ ไปอย่างละ 16 ข้ อ ลักษณะการ
ตอบคาถามเป็ นลักษณะบังคับให้ เลือกตอบแต่ละสถานการณ์ ประกอบด้ วย 2 ตัวเลือก ให้ ผ้ ตู อบ
ทาเครื่ องหมายกากบาทลงในข้ อที่ตรงกับความรู้ สึกของตนมากที่สุด การให้ คะแนนจะให้ คะแนน
รายข้ อ แต่ละข้ อจะมีคะแนนเป็ น 0-1 คะแนนขึ ้นอยู่กบั ว่าผู้ตอบ จะเลือกตอบข้ อใด คะแนนจะถูก
รวมเป็ นรายมิติ คะแนนรวมในสถานการณ์ ทางบวก คะแนนรวม ในสถานการณ์ ทางลบ และ
ผลรวมของคะแนนทัง้ ฉบับ เกิ ด จากการน าคะแนนรวมจากสถานการณ์ ท างบวกลบด้ วย
สถานการณ์ทางลบ ถ้ าผู้ตอบมีคะแนนสูงหมายถึงเป็ นผู้ที่มีรูปแบบการอธิบายการมองโลกในแง่ดี
คะแนนต่าหมายถึงเป็ นผู้มองโลกในแง่ร้าย
2. แบบใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาคาพูด
การใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาคาพูด(The Content Analysis of Verbatim Explanation: CAVE) เป็ น
วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบย้ อนเวลาเหมาะส าหรั บ บุ ค คลที่ ไ ม่ ต้ องการตอบ หรื อ ไม่ ส ามารถตอบ
แบบสอบถามได้ การศึกษาโดยใช้ CAVE สิ่งจาเป็ นคือ
2.1 เครื่ องมือที่เป็ นตัวอย่างของคาพูด อาจได้ มาจากการบันทึกประจาวันจดหมาย
หนังสือ
2.2 การฝึ กตัดสินใจที่จะสกัดตัวอย่างคาพูดทังหมดของเหตุ
้
การณ์ ซึ่งได้ มีการอธิบาย
สาเหตุไว้ เรี ยบร้ อย
2.3 ผู้ประเมินที่เป็ นอิสระจากกัน 3 คน ซึ่งจะประเมินการอธิบายสาเหตุบนสเกล 7
สเกล (เหมือน ASQ) ในแต่ละมิตขิ องรูปแบบการอธิบาย มีการนาวิธีนี ้มาใช้ อย่างหลากหลาย มีคา่
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินสูง ฝึ กง่ายและเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรง ผู้ประเมินต้ องเป็ นอิสระต่อกัน
และต้ องดูเพียงข้ อความที่กาหนดมาให้ เท่านัน้
นอกจากนัน้ ยัง มี ก ารประเมิ น การมองโลกในแง่ ดี จ ากความคาดหวัง ของ Schiere&
Carver (1985) (The life orientation test หรื อ LOT-R) ซึ่งมาตรนี ้มีความใกล้ เคียงกับความหมาย
ของคาว่า การมองโลกในแง่ดี ซึ่งถือว่าเป็ นความคาดหวังกับเหตุการณ์ในอนาคตในทางที่ดี แบบ
วัดจะเป็ นการถามเรื่ องเกี่ยวกับความเชื่อในการมองแง่ดี (optimism) หรื อแง่ร้าย (pessimism)
เกี่ยวกับสิ่งที่ จะเกิดขึ ้นกับตนเองมากน้ อยเท่าไร ซึ่งจะเป็ นการวัดที่จะบ่งชี ้ให้ เห็นระหว่างคนที่มอง
โลกในแง่ดี และคนที่มองโลกในแง่ร้ายได้ เป็ นอย่างดี
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จากการวัดการมองโลกในแง่ดีของ Seligman (1998) ที่มีองค์ประกอบของการมองในแง่
ดี 3 มิติ คือ ความคงทนถาวร (Permanence) ความครอบคลุม (Pervasiveness) ความเกี่ยวข้ อง
กับตนเอง (Personalization) นับเป็ นมิตทิ ี่จาเป็ นและมีความสาคัญต่อการมองโลกในแง่ดีทงสิ
ั ้ ้น
ซึ่งผู้วิจยั มีความเห็นว่าจากที่ได้ กล่าวมาทังหมดแล้
้
วนันการมองโลกในแง่
้
ดีทาให้ สมอง
ของเราสามารถที่จะคิดอะไรได้ รวดเร็วและมีพลังในการคิดอะไรได้ ง่าย ๆ หาทางออกได้ ดี สามารถ
ที่จะมีสติพิจารณาได้ อย่างเป็ นระบบสามารถที่จะยอมรับสิ่งต่าง ๆ ทาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาใน
ชีวิตได้ ดีด้วยตนเองจนนาไปสู่การเป็ นผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่มองโลกในแง่ดีและมีความสุขอย่าง
แท้ จริงในชีวิต
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมองโลกในแง่ดี
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ยังไม่พบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการมองโลกในแง่ดีกบั
ความสุขโดยตรง มีเพียงงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
แชง (กรกวรรณ สุพรรณวรรษา, 2544, น. 45 อ้ างอิงจาก Chang, 1996) ได้ ศกึ ษาการ
มองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ลบและอารมณ์ทางด้ านบวกและลบในวัยกลางคนโดยใช้ แบบวัด
รูปแบบความคิดและอารมณ์ทางด้ านการปรับตัวเชิงจิตวิทยา การวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัย
กลางคน 237 คน ผลของการศึกษาพบว่าทังการมองโลกในแง่
้
ดีและการมองโลกในแงร้ ายมี
นัยสาคัญทางตรงและผกผันกัน (จากอารมณ์ทางด้ านบวกและลบ) ต่ออาการซึมเศร้ า ผลของ
การศึกษานี ้อาจกล่าวได้ ว่าการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ลบเป็ นสิ่งสาคัญที่ควบคู่ไป
กับการปรับตัวทางจิตวิทยาในผู้ใหญ่
คาเรน (Karren, 2002) ที่ศกึ ษาพบความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและร่างกาย โดยทัศนคติ
และอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อสุขภาพและความผาสุกซึ่งอารมณ์ทางด้ านลบ เช่น ความ
โกรธความซึมเศร้ า และความเครี ยดมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ในขณะที่อารมณ์ทางด้ านบวก
เช่น อารมณ์ขาขัน การมองโลกในแง่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในทางที่ดีทาให้ มีอายุยืนยาว
พิมพรรณ กวางเดินดง (2542) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นผู้นา การมองโลก
ในแง่ดี และความสาเร็จในการทางานของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าการมองโลกในแง่ดี มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ความเป็ น ผู้น าและความส าเร็ จ ในการท างานของวิ ศ วกรโรงงาน
อุตสาหกรรม
สุมิตรา เดชพิทกั ษ์ (2546) ที่ศกึ ษาผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีตอ่ ความ
ซึมเศร้ าและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่าหลังจากที่กลุ่ม
นักศึกษาได้ เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีการมองโลกในแง่ดีและมีการเห็นคุณค่า
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ในตนเองสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมส่วนด้ านความซึมเศร้ าในกลุ่มนักศึกษาที่
เข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีความซึมเศร้ าต่ากว่ากลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ เข้ าร่วม
โปรแกรม ในระยะติดตามกลุ่มนักศึกษาที่เข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีมีคะแนน
ความซึมเศร้ า ต่ากว่ากลุม่ นักศึกษาที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
นพมาศ แซ่เสี ้ยว (2550, น. 45-46) การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วยั กลางคน พบว่าปั จจัยเชิงสาเหตุ (ปั จจัยปกป้อง) ที่ช่วย
สร้ างเสริ มการมีคณ
ุ ภาพชีวิตแต่ละด้ านของผู้ใหญ่วยั กลางคน คือ การบรรลุเอกลักษณ์แห่งตน
การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด การมองโลกในแง่ดีและวิถีชีวิตตาม
แนวศาสนา
สรุปได้ วา่ การมองโลกในแง่ดีจะสร้ างให้ มีในบุคคลได้ ด้วยการฝึ กฝน และเมื่อบุคคลได้ รับ
การฝึ กฝนการมองโลกในแง่ดีแล้ วก็จะทาให้ เกิดการมองโลกในแง่ดี เชื่อว่าจะเกิดสิ่งดีๆ ขึ ้นในชีวิต
ประสบความสาเร็จในชีวิต มีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีเป็ นสุข
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องการให้ คาปรึกษารายบุคคล
3.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษา
เนลสัน (Nelson ,1995) ได้ กล่าวถึงการให้ คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาว่า
1. การให้ คาปรึกษาเป็ นลักษณะเฉพาะของสัมพันธภาพที่มีการช่วยเหลือกันระหว่างผู้ให้
คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา โดยผู้ให้ คาปรึกษามีความเข้ าใจ มีความเคารพในศักยภาพของผู้มา
รับคาปรึกษา ในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของเขา และมีความจริ งใจโดยใช้ ทกั ษะทางวิชาชีพ
ในการให้ คาปรึ กษา เช่น การฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ และภาษากายต่าง ๆ ที่แสดงถึงการยอมรับ
การสนใจในตัวผู้มารับคาปรึกษา
2. การให้ คาปรึ กษาเป็ นลักษณะขององค์ประกอบรวมของการแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือผู้
มารั บ ค าปรึ ก ษา โดยขณะที่ มี ก ารพูด คุย ระหว่า งผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและผู้รั บ ค าปรึ ก ษานัน้ ผู้ใ ห้
คาปรึ กษาจะใช้ ทัก ษะวิธี การทางวิช าชี พ เพื่ อช่วยให้ ผ้ ูม ารั บบริ การมี ความเข้ าใจตนเอง และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ทฤษฎีตา่ ง ๆ มาใช้ อย่างเหมาะสมกับผู้
มารับคาปรึกษาแต่ละคน และความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาของผู้มารับคาปรึกษา (Corsini, 1989)
ได้ เ สนอว่ าลักษณะบุคลิ กภาพของผู้ให้ คาปรึ ก ษา และลักษณะของสัม พันธภาพระหว่างผู้ใ ห้
คาปรึกษานันมี
้ สว่ นสาคัญอย่างยิ่งในการเลือกวิธีการช่วยเหลือ
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3. การให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น กระบวนการทางจิ ตวิ ท ยา เนื่ อ งจากกระบวนการในการให้
คาปรึกษานันมี
้ จดุ มุง่ หมายในการทาความเข้ าใจความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมของบุคคล ในการ
ดาเนินชีวิตซึ่งไม่มีกฎตายตัวแน่นอนว่าจะต้ องทาอย่างไร แต่เป็ นกระบวนการที่ขึน้ อยู่กับจิตใจ
และความรู้ สึกของทังผู
้ ้ ให้ คาปรึ กษาและผู้มารับคาปรึ กษา และประการสุดท้ ายคือ พืน้ ฐานและ
จุดมุง่ หมายของทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในกระบวนการให้ คาปรึกษานันมาจากทฤษฎี
้
ทางจิตวิทยา ซึ่งใน
อดีตผู้นาในทางทฤษฎีการให้ คาปรึกษานันต่
้ างก็เป็ นนักจิตวิทยามาก่อน เช่น Rogers และ Ellis
บางท่านก็เป็ นจิตแพทย์ เช่น Beck และ Bernes ที่สาคัญผลการวิจยั ทางจิตวิทยานันมี
้ ผลต่อการ
สร้ างและพัฒนาทฤษฎี ทางการให้ คาปรึ กษา การประเมินกระบวนการและผลที่ไ ด้ จ ากการให้
คาปรึกษา
4. จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษานัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของผู้มารับคาปรึ กษา แต่ส่วนใหญ่มีเป้าหมายคือการจัดการกับปั ญหาในปั จจุบนั
การพัฒ นาการสื่ อ สารระหว่า งบุค คล การสร้ างและตัด สิน ทางเลื อ กและพัฒ นาทัก ษะต่า ง ๆ
เป้าหมายในการพัฒนานันมั
้ กใช้ กับผู้มารับคาปรึ กษาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วง
ชีวิต เช่น การต้ องอยูค่ นเดียว การหาคูค่ รอง หรื อการเข้ าสู่วยั ชรา ซึ่งการให้ คาปรึกษาจะเน้ นที่การ
พัฒนาให้ มีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนีก้ ระบวนการให้ คาปรึ กษายังมีเป้าหมายที่ จะให้ ผ้ ูมารับคา
ปรึ กษามีพฒ
ั นาบุคลิกภาพทางความคิด ความรู้ สึกและการแสดงออกในการสร้ างและตัดสินใจ
แก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่สิ ้นสุดกระบวนการให้ คาปรึกษา
วัชรี ทรัพ ย์มี (2546) ได้ ให้ ความหมายของการให้ คาปรึ กษาว่า เป็ นกระบวนการของ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาซึง่ เป็ นนักวิชาชีพที่ได้ รับการฝึ กอบรม กับผู้รับบริ การซึ่งต้ องการ
ความช่วยเหลื อ เพื่ อให้ ผ้ ูรั บ บริ ก ารเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจผู้อื่น และเข้ าใจสิ่ง แวดล้ อ มเพิ่ ม ขึน้ ได้
ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการแก้ ปัญหาตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่
จะทาให้ ตนเองพัฒนาขึ ้น
การุ ณ ย์ หงส์ กา (2545) ได้ ให้ ความหมายของการให้ คาปรึ กษาว่า เป็ นกระบวนการ
ช่วยเหลือซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตังแต่
้ 2 คนขึน้ ไป ได้ แก่ ผู้ให้ คาปรึ กษาโดยผู้ให้
ค าปรึ ก ษาเป็ นผู้ ที่ มี ค วามสามารถผ่ า นการฝึ ก อบรมในวิ ช าชี พ มาโดยเฉพาะ ต ลอดจนมี
ประสบการณ์ ในการช่วยเหลื อบุคคล เพื่ อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษารู้ จักตนเองรั บผิดชอบตนเอง และ
สิ่งแวดล้ อมได้ ดีขึ ้น มีทกั ษะและความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ อย่าง
เหมาะสมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และช่วยให้ บคุ คลพัฒนาตนเองในด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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Nystul (2003 อ้ างถึงใน ดวงมณี จงรักษ์ , 2549) ได้ ให้ ความหมายของการให้ คาปรึกษา
ว่าเป็ นกระบวนการพลวัตรระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาที่ได้ รับการฝึ กฝนเพื่อช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษาที่มี
เรื่ องกังวลใจ ในกระบวนการนี ้ผู้ให้ คาปรึกษาจะใช้ กลวิธีตา่ งๆ ซึ่งอาจทาเป็ นรายบุค คล เป็ นกลุ่ม
หรื อกับครอบครัว เพื่อเอื ้อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่งเสริ มทักษะการเผชิญปั ญหา การ
ตัดสินใจ และการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงการมีสมั พันธภาพ
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ (2552) ได้ ให้ ความหมายของการให้ คาปรึกษาว่า เป็ นกระบวนการ
ให้ ความช่วยเหลือบุคคลด้ วยการสนทนาหรื อการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้ให้ คาปรึกษาจะ
เป็ นผู้ช่วยสร้ างบรรยากาศของสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการใช้ ทกั ษะขันตอนและทฤษฎี
้
ของการ
ให้ คาปรึกษา เพื่อให้ ผ้ มู ีปัญหาหรื อรับคาปรึกษามีความรู้สึกอบอุ่นใจว่าได้ รับการยอมรับและเกิด
ความรู้ สึกไว้ วางใจ พร้ อมที่ จะเปิ ดเผยความรู้ สึกหรื อปั ญหาของตน เกิ ดการเรี ยนรู้ สาเหตุของ
ปั ญหาที่กาลังเผชิ ญอยู่จ นสามารถตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องต่างๆ ได้ ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม
จากข้ อมูลข้ างต้ นอาจกล่าวได้ ว่า การให้ คาปรึ กษา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลื อ
บุคคลระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษา เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาเข้ าใจตนเอง สามารถ
สารวจหาสาเหตุของปั ญหารวมทังตั
้ ดสินใจและแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม โดยอาศัย
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา
3.2 ความหมายของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2558: 136; อ้ างถึงใน Egan, 2004) กล่าวว่า การให้
คาปรึกษารายบุคคลเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสวงหาความช่วยเหลือกับผู้ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาส่วนบุคคลที่เข้ ามารบกวน หรื อทาให้ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขหรื อมีความพึงพอใจ
ในชีวิต ผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นผู้มีความเต็มใจจะให้ คาปรึกษาและมีความสามารถที่จะช่วยเหลือ หรื อ
ได้ รั บ การฝึ ก มาที่ จ ะให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ในสถานที่ ที่ จัด บริ ก ารให้ ค วามช่ว ยเหลื อ และรั บ การ
ช่วยเหลือ
การุณย์ หงส์กา (2545) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษารายบุคคลเป็ นกระบวนการช่วยเหลือ
ซึง่ เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึกษา และผู้รับคาปรึกษาเพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจ
ตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ทัก ษะและความสามารถในการตัด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาต่า งๆ ได้ อ ย่า ง
เหมาะสม ซึง่ นาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ (2552) กล่าวว่า กระบวนการที่ช่ วยให้ มีการสารวจและหาข้ อสรุ ป
เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสถานการณ์ที่เป็ นความต้ องการของแต่ละบุคคล โดยผู้ให้ คาปรึกษาทา
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หน้ าที่เป็ นผู้เอื ้ออานวยให้ ผ้ ทู ี่มารับคาปรึกษาเข้ าใจตนเองและโลกอย่างถูกต้ องชัดเจนจากการที่ทงั ้
ผู้ให้ และผู้รับคาปรึกษาสารวจความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษา สารวจสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นตลอดจนหาทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหาและตัดสินใจเลือกให้ ดีเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบนั ของผู้รับคาปรึกษา
จากข้ อมูล ข้ างต้ นอาจกล่าวได้ ว่า การให้ คาปรึ กษารายบุคคลหมายถึง กระบวนการ
ช่วยเหลื อโดยอาศัยสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษา และผู้รับคาปรึ กษาโดยมี จุดมุ่ง หมาย
เพื่อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเข้ าใจตนเอง และสิ่งแวดล้ อมอย่างถูกต้ อง สามารถตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหา
และพัฒนาตนเองได้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนหาทางเลือกในการแก้ ไขปัญหาและตัดสินใจเลือกให้
ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของผู้รับคาปรึกษา
3.3 จุดมุง่ หมายของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เจียรนัย ทรงชัยกุล (2542) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการให้ คาปรึกษารายบุคคลเป็ น 2
ลักษณะ คือจุดประสงค์ทวั่ ไปของการให้ คาปรึ กษารายบุคคล คือ เพื่อช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษารู้ จกั
ตนเองอย่างถูกต้ อง ยอมรับความจริ งเกี่ยวกับตนเอง สามารถแก้ ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจุด ประสงค์ เ ฉพาะของการให้ ค าปรึ กษารายบุค คลขึน้ อยู่กับ ปั ญ หา และความ
ต้ องการรับความช่วยเหลือของผู้รับคาปรึ กษาแต่ละราย โดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์เฉพาะของการให้
คาปรึ กษารายบุคคลมักจะครอบคลุมการช่วยให้ ผ้ รู ับบริ การมีความสามารถ หรื อมีทกั ษะในการ
แก้ ไขปัญหาที่เผชิญอยูด่ ้ วยตนเองอย่างเหมาะสม ตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง และช่วยให้ ผ้ รู ับบริ การ
เรี ยนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พงึ ประสงค์
ลักขณา สิรวัฒน์ (2543) กล่าวว่า จุดประสงค์ของการให้ คาปรึกษารายบุคคล คือ
1. เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ จกั และเข้ าใจตนเอง
2. เพื่อช่วยให้ มองเห็นลูท่ างและตัดสินใจได้ เอง
3. เพื่อให้ เขายอมรับและเผชิญกับความเป็ นจริง
4. เพื่อให้ เกิดทักษะในการแก้ ปัญหาในคราวต่อไป
5. เพื่อฝึ กให้ เกิดทักษะในการคิด
6. เพื่อช่วยให้ เขาปรับปรุงความสามารถด้ านมนุษยสัมพันธ์
7. เพื่อขจัดข้ อบกพร่องด้ านบุคลิกภาพ ความรู้ และทักษะอื่นๆ
วัชรี ทรัพย์มี (2546) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการในการให้ คาปรึกษาที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาจัดขึ ้น
เพื่อให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ูขอรั บบริ การเพื่อให้ เข้ าได้ พัฒ นาตนเองด้ วยตัวเขาเองอันเป็ นการเฉพาะ
รายบุคคล
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สรุปได้ วา่ จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึ กษานันเป็
้ นการช่วยเหลือให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เกิด
ความเข้ าใจสามารถที่ จ ะพัฒ นาตัวเองและพร้ อมที่ จ ะได้ รับ คาปรึ กษาจากผู้ให้ คาปรึ กษา จะ
เล็งเห็นได้ วา่ การกาหนดเป้าหมายร่วมกันของผู้ให้ คาปรึกษากับผู้รับคาปรึกษานันส
้ าคัญเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะทาให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษารายบุคคล
การให้ คาปรึ กษาเป็ นบริ การทางวิชาชีพที่มีทฤษฎี ทักษะและขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ชดั เจน
จึงจาเป็ นต้ องมีการกาหนดระยะเวลาในการให้ บริ การไว้ ให้ เหมาะสมกับวัยของผู้รับบริ การและ
เนื่องจากในขณะให้ คาปรึกษานันทั
้ งผู
้ ้ ให้ และผู้รับคาปรึกษาต้ อ งใช้ พลังอย่างมากในการทาความ
เข้ าใจกับปัญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหา การกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมจึงเป็ นการช่วยให้ การ
ให้ คาปรึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Petterson and Nisenhold (1995) ได้ เสนอว่า เวลาที่ควรใช้ ในการให้ คาปรึกษาผู้ป่วย
แต่ละรายดังนี ้
- การให้ คาปรึกษารายบุคคลแก่ผ้ ใู หญ่ ควรใช้ เวลา 50 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
- การให้ คาปรึกษารายบุคคลแก่เด็ก ควรใช้ เวลา 20-30 นาที
นอกจากนี ้ Petterson and Nisenholdยังได้ แสดงความเห็นว่าการให้ คาปรึกษาแต่ละ
รายควรใช้ เวลาอย่างน้ อย 1 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 1 ปี
Meier and Davis (1993) เสนอว่า โดยทั่วไปแล้ วควรใช้ เวลาในการให้ คาปรึ กษา
รายบุคคลครัง้ ละ 45-50 นาที และการให้ คาปรึกษาควรอยูใ่ นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
Brown and Srebalus (1996) ให้ ความเห็นว่า การให้ คาปรึกษารายบุคคลควรเวลาใน
การให้ คาปรึกษาระหว่าง 30-45 นาที/ครัง้ โดยให้ คานึงถึงอายุของผู้รับคาปรึกษา และเสนอแนะ
ด้ วยว่า ในการให้ คาปรึกษาแต่ละรายอาจใช้ เวลา 1-3 สัปดาห์
สรุ ปได้ ว่าระยะเวลาของการให้ คาปรึ กษาควรใช้ ระยะเวลา 45-60 นาทีเป็ นอย่างน้ อย
เพื่อให้ การให้ คาปรึกษานันบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์อย่างแท้ จริ งเพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เข้ าใจในปั ญหา
นัน้ ๆ และพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง และความคิดที่เป็ นอยูไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ข้ อดีของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เจียรนัย ทรงชัยกุล (2529, น. 411) กล่าวถึงข้ อดีของการให้ คาปรึกษารายบุคคลไว้ ดงั นี ้
1. ผู้รับคาปรึ กษาได้ รับความช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะของเขาจากผู้ให้
คาปรึกษาโดยตรง ด้ วยความละเอียด ครอบคลุม และรอบคอบอย่างเพียงพอ
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2. ผู้รับคาปรึกษาเป็ นจุดสนใจของผู้ให้ คาปรึกษาแต่เพียงผู้เดียวในการให้ คาปรึกษา
แต่ละครัง้ เขาจึงเป็ นผู้ควรได้ รับการประโยชน์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างเต็มที่
3. ผู้รับคาปรึ กษากล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเองอย่างอิสระกับผู้ให้ คาปรึ กษาซึ่งจะช่วยให้
การวินิจฉัยปัญหาและหาทางแก้ ไขปัญหาได้ ถกู ต้ องรวดเร็ว
4. ผู้รับคาปรึ กษาไม่ต้องกังวลถึงความคิดเห็น ความรู้สึกและข้ อเสนอแนะของผู้อื่น
นอกจากของผู้ให้ คาปรึกษาเพียงผู้เดียวในระหว่างการให้ คาปรึกษา
5. ผู้รับคาปรึ กษาไม่ต้องวิตกกังวลถึงความไม่พร้ อมทางด้ านทักษะในเรื่ องมนุษย
สัม พั น ธ์ หรื อ บุ ค ลิ ก ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมของเขาในการแสดงออกกั บ ผู้ อื่ น เพราะเขาจะมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ให้ คาปรึกษาเพียงผู้เดียวในระหว่างการให้ คาปรึกษา
โดยสรุปข้ อดีแล้ วทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ าร่วมโปรแกรม
การให้ คาปรึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รัง
3.6 ข้ อจากัดของการให้ คาปรึกษารายบุคคล
ข้ อจากัดบางประการของการให้ คาปรึ กษารายบุคคลที่ควรคานึงถึง ซึ่งเจียรนัย ทรงชัยกุล (2529, น.
411) ได้ รวบรวมไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ให้ คาปรึกษาเสียโอกาสอันดีที่จะเสริมสร้ างทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว
ด้ านต่างๆ กับเพื่อนคนอื่นๆ ในวัยเดียวกันที่เผชิญปัญหาที่คล้ ายคลึงกับตน
2. ผู้รับคาปรึกษาอาจเกิดความเคยชินที่จะไว้ วางใจ และต้ องการพึ่งพาความช่วยเหลือ
เฉพาะจากผู้ให้ คาปรึกษาเท่านัน้
3. ผู้รับคาปรึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่นโดยทัว่ ไปมีความเชื่อว่า ปั ญหาที่ตนประสบนัน้ เพื่อนรุ่น
เดียวกันจะเข้ าใจ และหาทางออกให้ ได้ ดีกว่าความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ต่างวัยและต่างความคิด
จากเขา
4. ผู้รับคาปรึกษาซึ่งอยู่ในวัยรุ่น โดนธรรมชาติไม่ต้องการแสดงตนอย่างเปิ ดเผยว่า ไม่มี
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองให้ ผ้ ใู หญ่ได้ ร้ ู เพราะเกรงจะเสียสถานภาพที่ตนถูก
มองว่าเป็ นเด็ก
5. การให้ คาปรึกษารายบุคคล เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ เวลาและบุคลากรที่มีอยู่จากัด ดังนัน้
นักเรี ยนบางคนที่ต้องการได้ รับคาปรึกษาจึงอาจไม่ได้ รับบริการโดยทัว่ ถึง
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy)
การให้ คาปรึ กษา (Counseling) หมายถึงกระบวนการให้ การช่ วยเหลือผู้รับการปรึ กษา
และครอบครัวโดยผ่านสัมพันธภาพแห่งความไว้ วางใจ เพื่อจะช่ วยให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาได้ ระบาย
ออกถึงความคับข้ องใจไม่สบายใจต่างๆ และผลกระทบภายใต้ ความไว้ วางใจต่อผู้ให้ คาปรึ กษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาได้ ลดอารมณ์ทางลบต่างๆ ที่เกิดขึ ้น เช่นความวิตกกังวล
เครี ยดกลัวเสี ย ใจ หมดหวัง น้ อ ยใจฯลฯและช่ว ยให้ ไ ด้ วิเคราะห์ ปัญหาของตนเอง เช่น ปั ญหา
ครอบครัว ปั ญหาการทางาน ปั ญหาสุขภาพ หรื อปั ญหาเศรษฐกิจจากนันก็
้ จะเข้ าสู่กระบวนการ
แก้ ไขปั ญหาตามความเป็ นจริ งที่สามารถจะปรับได้ เป้าหมายสูงสุดของการให้ คาปรึกษาก็คือ การ
ให้ ผ้ ูรับ คาปรึ กษาได้ ร้ ู จักตนเองมี สติร้ ู เท่าทันความคิดอารมณ์ และพฤติกรรมได้ มี การเจริ ญขึน้
ภายในจิตใจ (internal growth) เข้ าใจโลกและชีวิตที่แท้ มากขึ ้นและปรับตัวให้ สามารถอยู่ ได้ กับ
สภาพการณ์ที่เป็ นปั ญหาได้ อย่างสมดุลและเหมาะสมมากที่ สดุ (Bor and McCan, 1999; Dexter
and Wash, 1995) การให้ คาปรึกษามีหลายแนวคิด การให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและ
พฤติกรรมเป็ นหนึ่งในแนวคิดที่ได้ รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิผลมากการให้ คาปรึ กษาโดยการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมมีความหมายและรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี ้
4.1 ความหมายของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavior Therapy)
เบค (Beck, 1979) กล่าวไว้ วา่ การให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมเป็ น
การให้ คาปรึ กษารู ปแบบหนึ่งซึ่งมีลกั ษณะที่สาคัญคือ เป็ นการให้ คาปรึ กษาเชิงรุ ก และมีทิศทาง
(Active and Directive) มีระยะเวลาในการให้ คาปรึกษาที่มีขอบเขต (time-limited) และมีรูปแบบ
โครงสร้ างชัดเจน (Structured) สามารถใช้ บาบัดรักษาโรคทางจิตเวชได้ หลากหลาย ได้ แก่ โรค
ซึมเศร้ า (depressive disorder) โรควิตกกังวล (anxiety disorder) โรคกลัว (phobias) โดยการ
บาบัดมีแนวคิดอยู่บนทฤษฎีพื ้นฐานที่ว่า อารมณ์ ความรู้ สึก และพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่
แล้ วขึ ้นอยูก่ บั แนวทางการมองโลกของบุคคลนัน้
สเตราท์ และลาเรี ย (Stuart; &Laraia, 1988) กล่าวว่า การให้ คาปรึกษาโดยการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมที่มงุ่ เน้ นการแก้ ไขปั ญหาในปั จจุบนั มีเ ป้าหมายในการบาบัดรักษาที่ชดั เจน
ผู้รับการรักษาจะต้ องมีบทบาทในการวางเป้าหมายของการรักษาไปกับผู้บาบัดรักษาด้ วย
ทราวเวอร์ แคสซีและดรายเดน (Trower, Casey, &Dryden, 2006) ได้ กล่าวถึงการให้
คาปรึ กษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมว่าเป็ นการช่วยลดปั ญหาทางอารมณ์ ต่างๆเช่ น
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ความวิตกกัง วล ความเครี ยด ความซึม เศร้ าหรื อภาวะซึม เศร้ า การให้ คาปรึ กษาโดยการปรั บ
ความคิดและพฤติกรรม
โทรเวอร์ แคสซีและ ดรายเดน (Trower, Casey & Dryden, 2006) ได้ เสนอจานวนครัง้
ของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมไว้ เพียง 6-10 ครัง้ ความถี่สปั ดาห์ละ 1
ครัง้ หรื อมากกว่าแล้ วแต่ความรุนแรงของอาการ ความยาวนานของการให้ การปรึกษาในแต่ละครัง้
ประมาณ 50-60 นาทีโดยต้ องมีการให้ ความรู้ เรื่ องการเกิดปั ญหาทางอารมณ์ที่เกิดจากการคิดที่
บิดเบือนไปในทางลบ ต้ องมีการตกลงวิธีการในการให้ การปรึกษา มีการเลือกเป้าหมายในการให้
การปรึกษาแต่ละครัง้ ตกลงวิธีการที่จะต้ องทาเพื่อให้
จากข้ อมูลดังกล่าวสรุ ปได้ ว่า การให้ คาปรึ กษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมก็คือ
การใช้ กระบวนการและเทคนิคของการเรี ยนรู้มาใช้ ในการบาบัดเพื่อเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของ
บุคคลที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสม โดยช่วยให้ บคุ คลสามารถปรับ เปลี่ยนความคิด ความเชื่อของตนให้
เกิดความคิดที่ถกู ต้ องเหมาะสม และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ตา่ งๆได้ ดีขึ ้น
4.2 ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior
Therapy)
การให้ คาปรึ กษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมมีแนวคิดพื ้นฐานจากแนวคิดทาง
ปั ญญา (Cognitive model) ของอารอนทีเบค (AaronT.Beck) คาว่า“cognition” หมายถึง
“ปัญญา” หรื อ“ความคิด” ซึง่ หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในความคิดเช่นการแปลความทัศนคติ
ความเชื่อการรับรู้ การให้ ความหมายต่อสิ่งต่างๆการพูดกับตนเองเป็ นต้ นแนวคิดนีม้ ีความเชื่อว่า
พฤติก รรมอารมณ์ แ ละสรี ร ะไม่ไ ด้ เ กิ ด โดยตรงจากสิ่ ง เร้ าหรื อ เหตุก ารณ์ ต่า ง ๆ ในชี วิ ต และมี
สมมติฐานว่าอารมณ์พฤติกรรมและสรี ระของบุคคลเกิดจากการรับรู้ (perception)และการตีความ
หรื อวิเคราะห์( construe) สถานการณ์ ของแต่ละบุคคลโดยลักษณะความคิดที่มี ผลทาให้ เกิ ด
อารมณ์พฤติกรรมและสรี ระที่เป็ นปัญหาเรี ยกว่า ความคิดอัตโนมัติ (Authomatic thought) (Beck,
2011; Westbrook,Kennerley& Kirk, 2007) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
แนวคิดนี ้มีความเชื่อว่า อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และร่างกายมนุษย์มี ความสัมพันธ์
กัน การเปลี่ยนแปลงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะทาให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ ตามมาด้ วย
ดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพประกอบ 1 อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และร่างกายมนุษย์มีความสัมพันธ์กนั
อย่างไรก็ตาม แต่ละบุคคลจะตอบสนองทางความคิดแตกต่างกันขึ ้นกับประสบการณ์ใน
อดีตที่ผ่านมา ความคิดที่สะสมไว้ จะกลายเป็ นความคิดหลัก (Core belief) ซึ่งทาให้ เกิดแบบแผน
ความคิด (cognitive schema/intermediate belief) มีลกั ษณะเป็ นกฎของความคิด มีรูปแบบ
ชัดเจนว่าจะแปลความหมายของสิ่งเร้ าต่างๆอย่างไร เมื่อบุคคลได้ รับสิ่งเร้ า ก็จะเกิดการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ านันๆ
้ ตามแบบแผนความคิด เกิดเป็ นความคิดอัตโนมัติขึ ้น (automatic thought) นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมตามมา ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แบบแผนความคิด
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ทฤษฎีนีม้ องว่าความคิดที่เกิดขึน้ เป็ นเพียงความเชื่อของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งอาจไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริง การจะรู้ให้ แน่ชดั ว่าความคิดที่เกิดขึ ้นเป็ นจริงหรื อไม่ จาเป็ นต้ องได้ รับการพิสจู น์ โดย
ในผู้ป่ วยจิ ต เวช มัก จะพบลัก ษณะความคิดที่ บิด เบือ นไปจากความเป็ น จริ ง ซึ่ง หากสามารถ
ปรับเปลี่ ยนกระบวนการคิดของผู้ป่วยได้ ก็จะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ พฤติกรรม และ
อาการทางกายตามมา และผู้ป่วยหายจากโรคได้ ในที่สดุ (Hawton, Salkovsky, Kirk. And Clark,
1990; Clark and Fairburn, 1997; Boekaerts. Pinrich; &Zeidner, 2000)
กระบวนการคิดที่ ท าให้ เกิ ดปั ญหาโรคทางจิ ตเวช เรี ยกว่า ความคิดไม่สมเหตุสมผล
(irrationalthought/dysfunctional thought) เป็ นความคิดที่บิดเบือนไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ตัวอย่างของความคิดที่ บิดเบือนไปตามทฤษฎี ปัญญานิยม (cognitive errors or faulty
information processing) (Beck et al.; อ้ างถึงในอัญชลี ฉัตรแก้ ว, 2546) ได้ แก่
1. การด่วนลงความเห็นบนพื ้นฐานข้ อมูลที่ไม่เพียงพอ (arbitrary inference) เป็ น
กระบวนการความคิดที่ดว่ นสรุปในเหตุการณ์ยงั ไม่เกิดขึ ้น เป็ นความคิดที่มกั จะสรุปไม่เป็ นไปตาม
เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ ง เช่น คนที่มี ปัญหาในการปฎิบตั ิตวั ตามแนวทางการรักษาภาวะซึมเศร้ า
แบบก่อนๆ อาจคิดว่าการรักษาแบบใหม่นี ้ไม่เหมาะสมกับตนเองและจะไม่ช่วยให้ ตนเองมีอาการดี
ขึ ้น เป้นต้ น
2. การเลือกสนใจคิดเฉพาะบางด้ าน (selective abstraction) เป็ นลักษณะความคิด
ที่ม่งุ ความสนใจในเรื่ องรายละเอียดของบริ บท โดยละเลยส่วนที่สาคัญของสถานการณ์นนๆ
ั ้ หรื อ
ลักษณะความคิดที่วา่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในปัจจุบนั เป็ นเช่นเดียวกับประสบการณ์ในทางลบต่างๆที่
ผ่านมาในอดีต เช่น ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าคิดว่าตนเองไม่ได้ ประสบกับความสุข ความพึงพอใจเลยทัง้
วัน เพราะผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ ามักจะไม่ตระหนักถึงความสุขหรื อความพึงพอใจที่เกิดขึ ้น
3. ความคิด และการแปลความเกินพื ้นฐานความเป็ นจริ ง (overgeneralization) เป็ น
ลักษณะความคิดที่สรุ ปรวมว่าเหตุการณ์ หรื อผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเป็ นเหตุการณ์ หรื อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับตนเองทังหมด
้
เป็ นการตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ วบนพื ้นฐานตัวอย่างเพียงเล็กน้ อย
และเกิ นความเป็ นจริ ง เช่น ผู้ที่มี ภ าวะซึม เศร้ าเมื่ อทาผิดเพี ย งครั ง้ เดียวแต่จ ะคิดว่าตนเองท า
ผิดพลาดทุกอย่าง เป็ นต้ น
4. การขยายต่อเติมหรื อการตัดทอนเรื่ องราว (magnification and minimization)
เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดที่ประเมิ นค่าความส าคัญหรื อขนาดของเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึน้
ผิดพลาดไปหรื อประเมินไม่เหมาะสม ทาให้ เกิ ดความคิดที่ บิดเบือน เช่น เมื่อมีเหตุการณ์ ที่ม า
กระทบตนเองเพียงเล็กน้ อยก็อาจมองว่าเหตุการณ์นนเป็
ั ้ นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตนเองอย่าง
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รุ นแรง เป็ นต้ น มักจะให้ ความสาคัญแก่สิ่งเร้ าหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์ หนึ่งมากหรื อน้ อย
เกินไป
5. มี ค วามคิ ด เอนเอี ย งไปเกี่ ย วข้ องกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ตนเอง
(personalization) มักนาตนเองเข้ าไปเป็ นธุระกับเรื่ องต่างๆ เป็ นความคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้ า ที่
เข้ ามากระทบในลักษณะที่พิจารณาสถานการณ์เพียงด้ านใดด้ านหนึ่ง เช่น เมื่อตังใจจะสบตากั
้
บ
เพื่อนที่เดินผ่านมาแต่เพื่อนกลับไม่ได้ มองตน อาจจะคิดว่าตนเองต้ องทาอะไรบางอย่าง ที่ทาให้
เพื่อนโกรธ เป็ นต้ น
6. คิ ด เพี ย งด้ านใดด้ านหนึ่ ง มากกว่ า ที่ จ ะคิ ด ถึ ง ข้ อมู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ทั ง้ หมด
(dichotomous thinking) เป็ นความคิดที่โน้ มเอียงไปในด้ านใดด้ านหนึ่งอย่างเต็มที่ เช่น คิดว่า
ตนเองมีข้อบกพร่ องเป็ นคนเลวไม่ใช่คนดี เป็ นคนบาปไม่ใช่นักบุญ เป็ นต้ น คิดว่าถ้ าตนเองไม่
สามารถทาสิ่งใดได้ ครบสมบูรณ์ร้อยละร้ อยก็จะไม่มีอะไรที่ต้องทาอีกเลยซึ่งในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ า
จะมีความคิดโน้ มเอียงไปในทางลบมากกว่าทางบวก
ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า เราจะพบแบบแผนความคิดที่ บิดเบือนไปในทางลบ 3 ประการ
เรี ยกว่า cognitive triad คือ ความคิดที่บุคคลของตนเอง สิ่งแวดล้ อมหรื อโลก และอนาคตของ
ตนเองในทางลบ
- การมองตนเองในทางลบ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ ามองตนเองว่าบกพร่ อง ไม่มีคณ
ุ ค่า ไร้
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เกิดความบกพร่องทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ จริ ยธรรมในตนเอง ยิ่งกว่าไปนี ้จะ
มองว่า ตนเองไม่เ ป็ นที่ น่า ปรารถนา ไม่มี คุณค่า อันเนื่ อ งมาจากข้ อ บกพร่ อ งที่ ตนคิดขึน้ เอง มี
แนวโน้ มที่จะโทษตนเองเมื่อเกิ ดความผิดพลาดต่างๆ ขึน้ โดยจะคิดว่าความผิดพลาดที่เกิ ดขึน้
ทังหมดเป็
้
นความผิดพลาดของตนเอง ทาให้ ความรู้สึกมีคณ
ุ ค่าในตนเองยิ่งลดต่าลง และส่งผลให้
เกิดภาวะซึมเศร้ าตามมา
- การมองสิ่งแวดล้ อมหรื อโลกในทางลบ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าจะแปลการปฏิสมั พันธ์
กับสิ่ งแวดล้ อมของตนเองในเชิ งความสูญเสี ย การถูกใส่ร้ายเป็ นประจ า รู้ สึกถูกบีบบัง คับและ
เรี ยกร้ องจากสังคมรอบตัว จะมองชีวิตเต็มไปด้ วยภาระ อุปสรรค หรื อสถานการณ์ที่ทาให้ เจ็บป่ วย
มองว่าเป็ นโลกแห่งความพ่ายแพ้ โลกแห่งการถูกลงโทษ ทังหมดนี
้
้จะลดคุณค่าของตนเองลงและ
เมื่ อต้ องพบพบกับสถานการณ์ ใดๆ ก็จ ะแปลสถานการณ์ นัน้ ไปในทางลบตามประสบการณ์ ที่
ตนเองเคยประสบมา จึงส่งผลให้ เกิดความคิดอัตโนมัตใิ นทงลบและเกิดภาวะซึมเศร้ าตามมา
- การมองอนาคตในแง่ลบ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ าจะทานายว่า ความยากลาบากหรื อ
ความทุกข์ยากในปัจจุบนั จะดาเนินต่อไปไม่มีที่สิ ้นสุด ขณะที่มองไปข้ างหน้ าก็จะพบแต่ชีวิตที่มีแต่
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ความยากลาบากที่ไม่มีวนั น้ อยลง จะมีแต่ความคับข้ องใจและการสูยเสีย เมื่อพบสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นในปัจจุบนั ก็จะมองว่าสถานการณ์ตอ่ ไปในอนาคตจะเป็ นสิ่งที่เป็ นปัญหาต่อไปไม่สิ ้นสุด ทา
ให้ ท้อแท้ ตอ่ อนาคตของตนเอง สูญเสียความหวังในอนาคตทาให้ เกิดภาวะซึมเศร้ าตามมา
จึงจะเห็นได้ ว่ามีการนาทฤษฎีการปรับความคิดและพฤติกรรมมาใช้ อย่างแพร่หลาย
และเช่นเดียวกันโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อ
ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังนี ้ก็นาทฤษฎีนี ้มาใช้ ในการให้ คาปรึกษาและใช้ เทคนิค
ต่าง ๆ ตามที่ได้ กล่าวมา
4.3 หลักการของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavior Therapy)
การให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมมีหลักการสาคัญ 10 ข้ อ ดังต่อไปนี ้
1) การทาความเข้ าใจถึงที่มาของปัญหาว่ามาอย่างไร โดยวิเคราะห์ว่าผู้ให้ คาปรึกษา
มีความคิดอะไรที่ทาให้ เขามีความรู้สึกบางอย่างและส่งผลให้ เขามีพฤติกรรมอย่างไร โดยให้ ความ
สนใจกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ เกิดอารมณ์และพฤติกรรมและการแปลที่เป็ นเหตุให้ เกิดอารมณ์และ
พฤติกรรมดังกล่าว
2) การให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม จาเป็ นต้ องมีสมั พันธภาพที่
ดีระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับผู้มาขอรับคาปรึกษา
3) การให้ คาปรึ กษาต้ องอาศัยความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมเป็ นอย่างมากตลอด
การให้ คาปรึ กษา ผู้รับคาปรึ กษาต้ องมีความรับผิดชอบที่จะช่วยคิดหรื อริ เริ่ มงานได้ เอง (active
participation)
4) มุง่ เน้ นเป้าหมายและปัญหาที่ชดั เจน
5) การให้ คาปรึกษาเน้ นปัญหาที่เกิดขึ ้นในปัจจุบนั
6) การให้ คาปรึ กษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ผู้ให้ คาปรึ กษามีบทบาทที่
จะให้ ความรู้และสอนผู้รับคาปรึกษา เพื่อที่ผ้ รู ับคาปรึกษาจะต้ องเป็ นผู้บาบัดด้ วตนเองเพื่อป้องกัน
มิให้ การกลับมาเป็ นซ ้า
7) การบาบัดทางความคิดจะต้ องมีการกาหนดเวลาที่พบกันในแต่ละครัง้ ที่ชดั เจน
8) ในการพบแต่ละครัง้ จะมีโครงสร้ างของการบาบัดที่ตงไว้
ั ้ อย่างชัดเจน
9) ผู้บาบัดจะเป็ นผู้สอนให้ ผ้ รู ับการบาบัดสามารถค้ นหาความคิด ประเมินความคิด
และปรับความคิดให้ เหมาะสม
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10) การบ าบั ด ความคิ ด สามารถใช้ เทคนิ ค อั น หลากหลายเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงใน
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคที่ใช้ บ่อย เช่น การตัง้ คาถามชวนให้ คิด
(SocraticQuestioning & Guided Discovery) การจะเลือกใช้ เทคนิคใดก็ขึ ้นอยู่กับที่มาของ
ปั ญหาและเป้าหมายในแต่ละครัง้ ของการบาบัด
4.4 ขันตอนการให้
้
คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior
Therapy)
กิ จ กรรมในแต่ล ะครั ง้ ของการให้ ก ารปรึ ก ษาโดยการปรั บ ความคิด และพฤติก รรม มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ครัง้ ที่ 1 ในขัน้ ตอนแรกที่ผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาได้ พบกับผู้รับคาปรึ กษามีข้อแนะนาจากBeck
(1995) ถึงเนื ้อหาของงานในครัง้ ที่ 1 นี ้ ดังนี ้
1. สร้ างสัมพันธภาพแห่งความไว้ วางใจกับผู้รับคาปรึกษา
2. ให้ ความรู้เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในมุมมองของแนวคิดทางปั ญญาตามรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ ที่เหมาะกับความเข้ าใจของผู้รับการปรึกษารายนันๆ
้
3. แนะนาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษารู้จกั การให้ คาปรึ กษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
รวมทังกระบวนการให้
้
คาปรึกษา
4. ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษามีความหวังในการที่จะปรับลดอารมณ์ที่ทาให้ เกิดทุกข์ของตนเอง
5. ปรับความคาดหวังของผู้รับ คาปรึ กษาให้ เหมาะสมกับผลลัพธ์ ที่จะได้ จากการปรับ
ความคิดและพฤติกรรม
6. ตังประเด็
้
นสาหรับการให้ คาปรึกษาร่วมกัน
7. ระบุอารมณ์ และให้ คะแนนระดับความรุ นแรงของอารมณ์ ที่ไม่เหมาะสม ณ ขณะ
ปั จจุบนั หากพบว่าผู้รับการปรึ กษามีระดับอารมณ์ที่ไ ม่เหมาะสมค่อนข้ างสูงผู้ให้ คาปรึ กษาควร
ช่วยให้ เกิดการผ่อนคลายอารมณ์เสียก่อนเพื่อไม่ให้ รบกวนศักยภาพในการคิดของผู้รับคาปรึกษา
8. สารวจเบื ้องต้ นถึงเรื่ องราวของปัญหาของผู้รับคาปรึกษาการให้ คาปรึกษาโดยการปรับ
ความคิดและพฤติกรรม
9. ระบุปัญหาและตังเป้
้ าหมายในการแก้ ปัญหาร่วมกัน
10. สอนผู้รับคาปรึกษาถึงความเชื่อมโยงของความคิด อารมณ์พฤติกรรมและสรี ระ
11. มอบหมายการบ้ านให้ ผ้ ูรับ คาปรึ กษาสังเกตความเชื่อมโยงของความคิดอารมณ์
พฤติกรรมและสรี ระของตนเองมาอย่างน้ อย 1 เรื่ อง

58
12. สรุปการสนทนาและให้ ข้อมูลย้ อนกลับจากผู้รับคาปรึกษา
ครัง้ ที่ 2 มีงานในการให้ การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมดังต่อไปนี ้
1. ผู้ให้ คาปรึกษาสรุปย่อถึงปัญหาของผู้รับคาปรึกษาและสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในครัง้ ที่ 1
2. ถามผู้รับคาปรึกษาถึงภาวะอารมณ์ในปัจจุบนั และให้ ระดับคะแนน
3. ทบทวนการบ้ านที่ได้ มอบหมายในครัง้ ที่แล้ วและถามถึงการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น
4. สอนให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ร้ ูจกั กับความคิดอัตโนมัติทางลบซึ่งเป็ นต้ นเหตุของอารมณ์ที่
ไม่เหมาะสมรวมทังวิ
้ ธีการค้ นหาความคิดอัตโนมัตทิ างลบของตนเองและให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาทราบว่า
ความคิดดังกล่าวสามารถประเมิน พิสจู น์และปรับเปลี่ยนได้
5. ฝึ กค้ นหาความคิดอัตโนมัตทิ างลบร่วมกับผู้รับคาปรึกษา
6. มอบหมายการบ้ านให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาไปค้ นหาความคิดอัตโนมัตทิ างลบในชีวิตจริ งของ
ผู้รับการปรึกษามาอย่างน้ อย 1 เรื่ อง
7. สรุปการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในการให้ ปรึกษาครัง้ นี ้และให้ ข้อมูลย้ อนกลับระหว่างกัน
ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ต่อๆ ไป มีงานในการให้ การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
ดังต่อไปนี ้
1. ทักทายและระบุอารมณ์รวมทังให้
้ ระดับคะแนนของอารมณ์ ณ ปัจจุบนั
2. ทบทวนการบ้ านที่ได้ มอบหมายในครัง้ ที่ 2 ในเรื่ องการค้ นหาความคิดอัตโนมัติและ
สอบถามการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในผู้รับการปรึกษา
3. เลือกความคิดอัตโนมัติมา 1 เรื่ องเพื่อฝึ กการประเมิน ตรวจสอบหรื อพิสูจน์ว่าความคิด
ดังกล่าวเป็ นจริ งหรื อไม่มากน้ อยเพียงใด
4. ในกรณีที่ความคิดนันไม่
้ จริ ง หรื อจริ งเป็ นบางส่วนนาผู้รับคาปรึกษาเข้ าสู่การปรับเปลี่ยน
ความคิดในกรณีที่ความคิดอัตโนมัตนิ นเป็
ั ้ นจริง นาผู้รับคาปรึกษาเข้ าสู่การแก้ ปัญหา
5. ระบุอารมณ์ รวมทัง้ ให้ ระดับคะแนนของอารมณ์ ณ ปั จจุบัน หลังจากการปรับเปลี่ยน
ความคิด
6. มอบหมายการบ้ านให้ ผ้ รู ับการปรึกษาฝึ กพิสจู น์และปรับเปลี่ยนความคิดอัตโนมัติของ
ตนเองมาอย่างน้ อย 1 เรื่ อง พร้ อมทังหาปั
้ ญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้นเพื่อจะได้ นามาพูดคุยใน
การปรึกษาครัง้ ต่อไป
7. สรุ ปและให้ ข้อมูลย้ อนกลับระหว่างกันในครั ง้ ต่อๆ ไปจะมีกิจกรรมเช่นเดียวกันใน
ขันตอนการค้
้
นหาความคิดอัตโนมัตกิ ารพิสจู น์และปรับเปลี่ยนความคิดอัตโนมัติ

59
4.5 เทคนิคของทฤษฎีให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavior Counseling’s Techniques)
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ทฤษฎีให้ คาปรึกษาแนวการปรับความคิดและพฤติกรรมจะผสมผสาน
ใช้ เทคนิคที่ส่วนใหญ่นามาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีความรู้ความเข้ าใจ ไม่ว่าจะเป็ น
การเสริ ม แรง (Positive Reinforcement) การปรั บเปลี่ ยนความคิดที่ ไ ม่มี เหตุผล(Irrational
Thoughts) การเปลี่ยนมุมมองปั ญหา (Reframing) การลดระดับความรู้ สึกไวในการเรี ยนรู้
(Systematic Desensitization) การเป็ นแม่แบบ (Modeling) การฝึ กพฤติกรรมกล้ าแสดงออก
อย่างเหมาะสม การฝึ กผ่อนคลายกล้ ามเนือ้ เพื่อลดความเครี ยด รวมทัง้ การบริ การความเครี ยด
(Stress Management) การเลือกใช้ เทคนิคชนิดใดขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของการ
ช่วยเหลือนัน้
4.6 ข้ อจากัดของการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavior Therapy)
การให้ คาปรึ กษาโดยการปรับ ความคิดและพฤติกรรมอาจมีข้ อจากัดบางประการ ดังนี ้ (Beck,
1995)
1) ผู้รับการบาบัดที่มีอาการทางจิตที่ รุนแรงไม่อยู่ในโลกความเป็ นจริ ง เช่น มี อาการ
หลงผิด (delusion) ประสาทหลอน (hallucination) จนไม่สามารถพูดคุยด้ วยเหตุด้วยผล หรื อผู้ที่มี
ระดับเชาวน์ปัญญาค่อนข้ างต่าอย่างน้ อยผู้รับการบาบัดต้ องสามารถทาความเข้ าใจกับปั ญหาของ
ตนเองได้ หรื ออาจใช้ CBT ร่วมกับการรักษาด้ วยยา
2) การบาบัดความคิดและพฤติกรรม อาจไม่สามารถช่วยได้ ทกุ โรคโดยเฉพาะโรคจิต
เวชบางโรค หรื อลักษณะปั ญหาที่ไม่ชดั เจน เช่น ปัญหาจากการที่ไม่มีความสุข หรื อไม่สามารถเติม
เต็มให้ กบั ตนเองได้ หรื อผู้ที่มีปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ เป็ นต้ น
3) ผู้ รั บ การบ าบัด ต้ อ งมี ค วามสมัค รใจ มี ส่ ว นร่ ว มกับ ผู้บ าบัด และมี ค วามเพี ย ร
พยายามในการพิจารณาใคร่ ครวญ ท้ าทายความคิดของตนเอง ซึ่งอาจจะต้ องเผชิ ญกับความ
ยากลาบากในการใช้ ความคิด และจาเป็ นต้ องคิด หรื อทาการบ้ านมาล่วงหน้ า
4) ผู้รับการบาบัดต้ องมีเวลาพบผู้บาบัดอย่างน้ อย 8-12ครัง้ อย่างต่อเนื่อง จากข้ อมูล
ดังกล่าวสรุ ปได้ ว่า การบาบัดความคิดและพฤติกรรมมีความเชื่อว่ า อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม
และร่ างกายของมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กัน การเปลี่ ยนแปลงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆตามมาด้ วย ทฤษฎี นี ้มองว่าความคิดที่เกิดขึน้ เป็ นเพียงความเชื่อของ
บุคคลนันๆ
้ ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเป็ นจริ งโดยผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ านันเนื
้ ่องมาจากแบบแผน
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ความคิดที่บดิ เบือนไปในทางลบ 3 ประการ เรี ยกว่ า depressive cognitive triad อันประกอบด้ วย
ความคิดในทางลบ (negative automatic thoughts – NATs) คือความคิดที่บุคคลมองตนเอง
สิ่งแวดล้ อมหรื อโลก และอนาคตของตนเองในทางลบดังนั
้ นเป้
้ าหมายของการบาบัดความคิดและ
พฤติกรรมในการรักษาโรคซึมเศร้ าจึงประกอบด้ วย การช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยตระหนักถึงความคิดในทาง
ลบของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดในทางลบต่ อตนเอง โลก และอนาคตเหล่านันให้
้
สมดุล สอดคล้ องกับความเป็ นจริงมากยิ่งขึ ้น
4.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavior Therapy)
กุล ธิ ดา สุภ าคุณ (2550, น. 78) ได้ ศึก ษาผลของโปรแกรมการบาบัดทางพฤติกรรม
ความคิดต่อภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะซึมเศร้ า
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าก่อน และหลังการได้ รับโปรแกรมการบาบัดทางพฤติกรรมความคิด และการ
เปรี ยบเทียบภาวะซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่ได้ รับโปรแกรมการบาบัดทางพฤติกรรมความคิด
กับกลุ่มที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่รับการรักษาในแผนก
ผู้ป่ วยใน ของโรงพยาบาลสวนปรุ ง จัง หวัด เชี ยงใหม่ จ านวน 40 คน จับ คู่ ตามคุณ ลัก ษณะที่
คล้ ายกัน ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา คะแนนภาวะซึมเศร้ าและการรักษาที่ได้ รับ แล้ วสุ่มแยกเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม กลุ่มละ 20 คน ผลการวิจยั พบว่า 1. ภาวะซึมเศร้ าของกลุ่มทดลอง
ภายหลังได้ รับโปรแกรมการบาบัดทางพฤติกรรมความคิดน้ อยกว่าก่อนที่จะได้ รับโปรแกรมการ
บาบัดทางพฤติกรรมความคิดอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ภาวะซึม เศร้ าของกลุ่ม
ทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการบาบัดทางพฤตกรรมความคิดน้ อยกว่ากลุ่มที่ได้ รับการพยาบาล
ตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05.
พรนิภา หาญละคร และคณะ (2550, น. 206) ได้ ศกึ ษาผลของกลุ่มบาบัดแบบพฤติกรรม
ปั ญญานิยมต่อความหวังและความซึมเศร้ าในผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ รับยาต้ านไวรัส ใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ รับยาต้ าน
ไวรัส เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ ที่กาหนด จานวน 32 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 16 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผู้ติดเชื ้อเอชไอวีระยะไม่ปรากฏอาการ และระยะเอดส์
เท่ากัน ร้ อยละ 37.5 ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 31-40 ปี ร้ อยละ 46.85 กลุ่มควบคุมได้ รับการพยาบาล
ตามปกติ 16 สัปดาห์ กลุ่มทดลองได้ รับการพยาบาลตามปกติร่ วมกับกลุ่มบาบัดแบบพฤติกรรม
ปั ญญานิยม เนื ้อหาในการทากลุ่มประกอบด้ วยการให้ ความรู้ เกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา การ
รับประทานยาต้ านไวรัส การดูแลตัวเอง และการจัดการความเครี ยด การฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
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ปรับเปลี่ยนความคิดไปในทางบวก การเปิ ดเผยผลเลือด การใส่ถุงยางอนามัย และการฝึ กผ่อน
คลาย รวมทังมี
้ การอภิปรายกลุ่ ม การสร้ างเครื อข่ายเพื่อส่งเสริ มให้ กาลังใจกัน การให้ แรงเสริ ม
และการวางแผนการดาเนินชีวิตต่อไป ทากลุ่มทุก 2 สัปดาห์ ครัง้ ละ 60-90 นาที ทัง้ หมด 8 ครัง้
ผลการวิจยั พบว่าเมื่อวัดความหวังและความซึมเศร้ าภายหลังการศึกษาทันที จะพบว่ากลุ่มที่ได้ รับ
การพยาบาลตามปกติร่ วมกับกลุ่มบาบัดแบบพฤติกรรมปั ญญานิยมมีคะแนนความหวังสูงกว่ า
กลุม่ ที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 และคะแนนความซึมเศร้ า
ต่ากว่ากลุม่ ที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01เมื่อติดตามประเมิน
อีก6เดือนพบว่ ามีมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติทงั ้ ในคะแนนความหวังและความ
ซึมเศร้ าของกลุม่ บาบัดแบบพฤติกรรมปั ญญานิยม
กาญจน์ กนก สุรินทร์ ชมภู (2551, น. 71-72) ได้ ทาการศึกษาการบาบัดความคิดและ
พฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้ าที่ได้ รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนคริ นทร์ จานวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะซึมเศร้ าของผู้ป่วยหลังการ
บาบัด ความคิดและในระยะการติดตามผลการบาบัด 1 เดือน และ 3 เดือน มีระดับลดลง การ
บาบัดโดยใช้ การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจความคิดที่ผิดปกติไปจาก
เดิมหรื อความคิด ที่บดิ เบือนไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งของตนเอง สามารถช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีแบบ
แผนความคิดไปในทางบวก เผชิญปั ญหาและปรับตัวกับภาวะซึมเศร้ าที่เกิดขึ ้น มีความยืดหยุ่น
และยอมรับความเป็ นจริ งได้ มากขึ ้น มีความคิดว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า มีความหวังต่อการมีชีวิตอยู่ช่วย
ให้ ความรู้สกึ ซึมเศร้ าลดลง
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลด้ วยทฤษฎี การปรับความคิด
และพฤติกรรมเป็ นการฝึ กทักษะการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุข ที่แท้ จริ งได้ และช่วยทาให้ ผ้ ทู ี่
เข้ าร่วมโปรแกรมนันเปลี
้ ่ยนวิธีการมองโลกในแง่ลบได้ อย่างสมจริ ง รู้จกั คิดอย่างชัดเจนและด้ วยใจ
ที่สงบ
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
5.1 ความหมายและประเภทของผู้ดแู ล
ผู้ดแู ลมาจากภาษาอังกฤษที่พบบ่อยอยู่หลายคา เช่น “ Carer” หรื อ “ Caregiver” หรื อ
“Informal care” แม้ คาว่าผู้ดแู ลจะถูกใช้ บอ่ ยๆ แต่มกั ใช้ กนั ผิดๆอยู่เสมอ เราอาจบอกว่าผู้ดแู ลคือ
ใครก็ได้ ที่ให้ การดูแลผู้ป่วย อย่างไรก็ตามผู้ดแู ลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ กลุ่มผู้ ดูแลที่มา
จากสถานพยาบาล หรื ออาสาสมัครที่เคยได้ รับการฝึ กฝนมาก่อนและได้ รับเงินค่าตอบแทนเรี ยกว่า
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“Formal carer” ซึ่งอาจเป็ นบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมทังพนั
้ กงานหรื อเจ้ าหน้ าที่จาก
ศูนย์ที่ให้ บริ การการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Health care assistant) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ดแู ลที่ไม่ได้
รับการฝึ กฝนมาก่อน การดูแลอาจนานถึง 24 ชัว่ โมงต่อวัน มักพบว่ามีความสัมพันธ์ แบบ 1 ต่อ1
(Ungerson, 1990 อ้ างถึงใน ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์ , 2546) และที่สาคัญก็คือไม่ได้ รับค่าตอบแทน แต่
เป็ นการดูแลที่ม าจากความรั ก ความส านึกในบุญคุณหรื อหน้ าที่ เราจะเรี ยกผู้ดูแลกลุ่มนี ว้ ่า “
Informal care” หรื อ “ Carer” ซึ่งอาจจะมาจากความสัมพันธ์ทางการสมรสหรื อจากครอบครัว
เช่น คู่สมรส ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนหรื อเพื่อนบ้ านของผู้ป่วย (Bell and Gibbons,1989;
Twigg , 1992 อ้ างถึงใน ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์, 2546)
นอกจากนีค้ วามหมายของผู้ดแู ลยังจาแนกตามระดับความรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
ดูแลโดย Horowitz (1985 อ้ างถึงในยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2539) ได้ ให้ ความหมายของผู้ดแู ล 2
ลักษณะกล่าวคือ
1. ผู้ดแู ลหลัก (Primary caregiver) หมายถึง ผู้ที่เป็ นหลักในการรับผิดชอบดูแล
ผู้ป่วยโดยตรง มุ่งเน้ นที่กระทาเพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านร่างกาย เช่น การอาบน ้าทาความ
สะอาดร่ างกาย ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ป้อนอาหารหรื อให้ อาหารทางสายยาง ทาความสะอาด
แผล ช่วยในการดูแลอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมากกว่าสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ
2. ผู้ดแู ลรอง (Secondary caregiver) หมายถึง บุคคลอื่นที่อยู่ในเครื อข่ายของการ
ให้ การดูแลเท่านัน้ มีหน้ าที่จดั การด้ านอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การดูแลที่กระทาต่อผู้ป่วยโดยตรง เช่น เป็ น
ธุระแทนในการติดต่อกับชุมชนหรื อสังคมจัดการเกี่ ยวกับการเดินทางในการตรวจรักษา เป็ นต้ น
หรื ออาจปฏิบตั กิ ิจกรรมการดูแลผู้ป่วยโดยตรงเป็ นครัง้ คราว แต่ไม่ได้ ทาสม่าเสมอและต่อเนื่อง เมื่อ
ผู้ดแู ลหลักไม่สามารถกระทาหน้ าที่ได้ หรื อคอยช่วยเหลือผู้ดแู ลหลักในการดูแลผู้ป่วย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ คาว่าผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทาหน้ าที่ในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการดูแลที่กระทาต่อผู้ป่ วยโดยตรงและทาหน้ าที่ช่วยเหลือในการจัดการด้ าน อื่น ๆ
ต่อ ผู้ป่ วยและเป็ นผู้ที่อ าศัย อยู่ในครอบครั ว เดี ยวกัน กับผู้ป่วย ดัง นัน้ ผู้ดูแ ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง ใน
งานวิจยั นี ้มีความเกี่ยวข้ องโดยเป็ น บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรหรื อญาติที่อยู่ในครอบครัว ผู้ที่
อยูใ่ กล้ ชิดหรื อผู้ที่ถกู จ้ างให้ มาดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
5.2 ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็ นโรคเรื อ้ รังมีปัญหาหลงเหลือและมีความคงอยู่ของโรคทังในด้
้ านร่างกายและ
จิ ต ใจ ท าให้ เ กิ ด ข้ อ จ ากัด ในการปฏิ บัติกิ จ กรรมต่า ง ๆ ผู้ป่ วยที่ เ ป็ น โรคเรื อ้ รั ง และไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันได้ จึงต้ องการการดูแลทังด้
้ านร่างกายและจิตใจเพื่อ
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ช่วยเหลือผู้ป่วยในกิจกรรมที่ไม่สามารถกระทาได้ ด้วยตนเอง โดยความต้ องการการดูแลจากผู้ป่วย
ขึน้ อยู่กับระดับความพิการของผู้ป่วย ถ้ าผู้ป่วยมี ระดับความพิการด้ านร่ างกายและจิ ตใจหลง
เหลืออยูม่ ากจะมีความต้ องการการดูแลจากผู้ดแู ลมาก
1. ผลกระทบทางด้ า นร่ า งกาย เกิ ด ขึ น้ จากการที่ ผ้ ู ดู แ ลต้ องดู แ ลผู้ ป่ วยเกื อ บ
ตลอดเวลา จึงได้ รับการพักผ่อนน้ อยหรื อพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลเกิดความเหนื่อยล้ าได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย คือ ระบบต่างๆ ภายในร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มี
แนวโน้ มที่ร่างกายเกิ ดการติดเชือ้ หรื อมี ไข้ เนื่ องจากระบบภูมิค้ มุ กันในร่ างกายต่างเกิดภาวะที่
น ้าตาลในเลือด และระดับคอเรสเตอรอลในกระแสเลือดสูง เนื่องจากการมีภาวะเครี ยดเพิ่มขึน้
ระบบหัวใจและหลอดเลือดทางานเพิ่มมากขึ ้น ส่ งผลให้ เป็ นโรคต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง เป็ นต้ น (Teel et al., 2001) และยังพบว่าผู้ดแู ลมีอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวด
เมื่อยทัว่ ร่างกาย ปวดเข่า (Buddhawan, 2002)
2. ผลกระทบทางด้ านจิตใจ ซึ่งจากการศึกษาของ (พิทยาภรณ์ นวลสีทอง, 2549)
พบว่าผู้ดแู ลมักรู้ สึกไม่สบายใจ วิตกกังวลกับผู้ป่วยซึ่งเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการที่ผ้ ดู แู ลมีการ
ปรั บตัวและการเผชิ ญ ปั ญ หาอย่างไม่มี ประสิ ทธิ ภ าพ ส่ง ผลให้ เ กิ ด เป็ นภาระทุก ข์ ใ จ และเกิ ด
ความเครี ย ดในระดับ สู ง ที่ ม ากกว่ า บุ ค คลทั่ว ไป (ดารารั ต น์ ปานดี , 2549) ซึ่ ง เมื่ อ ผู้ ดูแ ลมี
ความเครี ยดในระดับรุ นแรงที่สงู ขึ ้น ผู้ดแู ลอาจรู้ สึกถูกคุกคาม ท้ อแท้ เกิดความเบื่อหน่าย รู้สึกว่า
ตนเองไร้ ประโยชน์ (Halm, 1990) ทาให้ ผ้ ดู แู ลเกิดอาการเจ็บป่ วยทางร่างกายตามมา ทาให้ เกิด
อาการนอนไม่หลับ หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ การตัดสินใจไม่ดี อาจเกิดพฤติกรรมถอยหนีเหตุการณ์
(ชบา เรี ยนรมย์, 2551)
5.3 ความสามารถในการเป็ นผู้ดแู ล
ความสามารถในการเป็ นผู้ดแู ล (Dependent care agency) เป็ นความสามารถของ
ผู้ดูแลในการที่จ ะปฏิ บตั ิกิจ กรรมหรื อกระทาเพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการการดูแลตนเองที่
จาเป็ นของผู้ดแู ลผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการดูแลตนเองหรื อเจ็บป่ วยเป็ นโรคเรื อ้ รัง อันเนื่องจาก
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพซึ่ง (Orem, 2001) ได้ ให้ แนวคิดในเรื่ องของความสามารถของบุคคลมี่
ต้ องรับผิดชอบบุคคลที่ต้องพึง่ พาต่อความต้ องการการดูแลตนเองที่จาเป็ นของบุคคลอื่น โครงสร้ าง
ของความสามารถในการเป็ นผู้ดแู ลมี 3 ระดับ คือ
1. ความสามารถในการปฏิบตั ิเพื่อการเป็ นผู้ดแู ลบุคคลที่ต้องพึ่งพา (Capabilities foe
dependent operation) เป็ นความสามารถที่จาเป็ นและใกล้ ชิดโดยตรงที่จะต้ องใช้ ในการดูแล
บุคคลที่ต้องพึง่ พาในขณะนันทั
้ นที ซึง่ ประกอบด้ วยความสามารถ 3 ประการ คือ
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1.1 ความสามารถในการคาดการณ์ (Estimate) เป็ นความสามารถในการตรวจสอบ
สถานการณ์และองค์ประกอบในตนเอง และสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญสาหรับการเป็ นผู้ดแู ลบุคคลที่ต้อง
พึง่ พา ความหมายและความต้ องการในการปรับการดูแลบุคคลที่ต้องพึง่ พา
1.2 การปรับเปลี่ยน (Transitional) เป็ นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่
สามารถจะกระทาเพื่อสนองตอบต่อความต้ องการการดูแลที่จาเป็ นของบุคคลที่ต้องพึง่ พา
1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Productive operation) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจ กรรมต่าง ๆ เพื่ อตอบสนองความต้ องการดูแลที่ จ าเป็ นของบุคคลที่ ต้องพึ่ง พา ทัง้ นี จ้ ะต้ อง
ประกอบด้ วย พลังความสามารถ 10 ประการ
2. พลังความสามารถ 10 ประการ (Power components of care) เป็ นตัวกลางซึ่งเชื่อม
การรับรู้ และการกระทาของผู้ดแู ลโดยเฉพาะเจาะจงสาหรับการกระทาอย่างจงใจ เพื่อการดูแล
ผู้ป่วยประกอบด้ วย
2.1 ความสนใจและเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นผู้รับผิดชอบ รวมทังสนใจและ
้
เอาใจใส่ภาวะแวดล้ อม ตลอดจนปัจจัยที่สาคัญสาหรับการดูแลผู้ป่วย
2.2 ความสามารถที่ จ ะควบคุม พลัง งานทางด้ านร่ า งกายของตนเองให้ เพี ยงพอ
สาหรับริเริ่มและปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
2.3 ความสามารถที่จะควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วย
2.4 ความสามารถที่จะใช้ เหตุใช้ ผลเพื่อการดูแลผู้ป่วย
2.5 มี แ รงจูง ใจที่ จ ะกระท าการดูแ ลผู้ป่ วย เช่น มี เ ป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยที่
สอดคล้ องกับคุณลักษณะ และความหมายของชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพ
2.6 มีทกั ษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย และปฏิบตั ติ ามที่ได้ ตดั สินใจ
2.7 มี ค วามสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ เกี่ ย วกับ การดูแ ลผู้ป่วยจากผู้ที่
เหมาะสมและเชื่อถือได้ สามารถจดจาและนาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ไิ ด้
2.8 มีทกั ษะในการใช้ กระบวนการทางความคิด สติปัญญาการรับรู้การจัดกระทาการ
ติดต่อและการสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อปรับการปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วย
2.9 มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วย
2.10 มีความสามารถที่จะปฏิบตั กิ ารดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และสอดแทรกการดูแล
ผู้ป่วยเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในแบบแผนการดาเนินชีวิต
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3. ความสามารถและคุณสมบัติขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ดแู ล (Foundation) เป็ นความสามารถ
ขัน้ พื น้ ฐานของมนุ ษ ย์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การกระท าอย่ า งจงใจและมี เ ป้ า หมายโดยทั่ว ไปซึ่ ง
ประกอบด้ วย
3.1 ความสามารถและทักษะในการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ความจา ความสามารถในการอ่าน
เขียน นับเลข รวมทังความสามารถในการหาเหตุ
้
ผลและใช้ เหตุผล
3.2 หน้ าที่ ของประสาท ส าหรั บความรู้ สึก (Sensation) รวมทัง้ การสัม ผัส การ
มองเห็น การได้ ยิน การได้ กลิ่น และการรับรส
3.3 การรู้ในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทังภายในและภายนอก
้
3.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง
3.5 นิสยั ประจาตัว
3.6 ความตังใจ
้
3.7 ความเข้ าใจในตนเอง
3.8 ความห่วงใยในตนเอง
3.9 การยอมรับตนเอง
3.10 ระบบการจัดลาดับความสาคัญ รู้จกั จัดแบ่งเวลาในการกระทากิจกรรมต่าง ๆ
3.11 ความสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับตนเอง
ผู้ดแู ลคนป่ วย (caregiver) มีสิทธิ คือ
1. ดูแลตนเองบ้ าง ทังนี
้ ้ไม่ใช่เรื่ องของความเห็นแก่ตวั แต่เป็ นการทาให้ ตวั ผู้ดแู ลคน
ป่ วยเองมีพลังที่จะดูแลผู้ที่ตนรักได้ ดียิ่งขึ ้น
2. เสาะหาความช่วยเหลือจากคนอื่นให้ มาช่วยดูแลคนป่ วย แม้ ว่าบางครัง้ คนป่ วยที่
ตนรักจะไม่เห็นด้ วยก็ตาม เพราะผู้ดแู ลย่อมทราบขีดจากัดของพลังและความอดทนที่ตนเองมี และ
ย่อมไม่ควรฝื นทาอะไรที่เกินขีดจากัดของตนเอง
3. ยังคงใช้ ชีวิตบางด้ านของตนเองที่เป็ นความรื่ นเริ งบันเทิงใจโดยไม่มีคนป่ วยอยู่
ด้ วย เหมือนเมื่อครัง้ ยังไม่มีใครป่ วย เพราะผู้ดแู ลผู้ป่วยย่อมทราบดีว่าตนได้ ทาอะไรที่ตนพึงทา
ได้ แก่ผ้ ปู ่ วยไปแล้ ว และมีสิทธิที่จะทาอะไรเพื่อตัวเองได้ ตามปกติ
4. อาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวหรื อโกรธได้ บ้าง เหงาบ้ าง เศร้ าบ้ าง อารมณ์เสียบ้ าง
5. เพิกเฉยต่อความพยายามของคนป่ วยที่จะกดดันผู้ดูแล (ที่อาจจะทาไปโดยรู้ ตวั
หรื อไม่ร้ ูตวั ) เสียบ้ าง เพราะหากเอาแต่ใส่ใจมากเกินไป จะกลายเป็ นความกดดันที่ก่อความรู้สึกผิด
หรื อโกรธ หรื อซึมเศร้ า ต่อตัวผู้ดแู ลได้ เมื่อความรู้สกึ เหล่านี ้เกิดขึ ้น ผลเสียจะตกกับตัวผู้ป่วยเอง
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6. ได้ รับความเข้ าใจ ความรัก การให้ อภัย และการยอมรับจากคนป่ วยซึ่งเป็ นคนที่ตน
รัก ตราบใดที่ตนได้ ให้ ความรู้สกึ ดีๆเหล่านี ้ตอบแทนกลับไป
7. ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองได้ ทาไป เพื่อช่วยเหลือคนป่ วยที่ตนรัก
8. ปกป้องความเป็ นตัวของตัวเองและสิทธิที่จะใช้ ชีวิตส่วนตัวของตัวเองไว้ เผื่อว่าวัน
หนึ่ง คนป่ วยที่ ตนรักไม่ไ ด้ ต้องการการดูแลเต็มเวลาจากตนอี กต่อไปแล้ ว ตนเองจะยังสามารถ
เดินหน้ ากับชีวิตตนเองต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม (Orem, 2001) เน้ นว่าการเป็ นผู้ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง นัน้ จะเห็นได้ ว่า
ความสามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพาตามกรอบแนวคิดของ (Orem,2001) นัน้ ประกอบด้ วย
องค์ประกอบมากมาย ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถพัฒนาให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังมีการมองโลกใน
แง่ดีและมีความสุขอย่างแท้ จริงเมื่อได้ ให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างลึกซึ ้งและต่อเนื่อง
5.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ดวงพร หิรัญรัตน์ (2543) ศึกษาผลของการให้ คาปรึกษาเชิงวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโร
เจอร์ สต่อความสุขของเด็กกาพร้ าในสถานสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือเด็กกาพร้ าหญิงในสถาน
สงเคราะห์จานวน 16 คน คัดเลือกจากผู้มีคะแนนความสุขต่ากว่าค่าเฉลี่ย -1.0 SD แบ่งเป็ น กลุ่ม
ทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองเข้ าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโร
เจอร์ ส มีระยะเวลา 20 ชั่วโมง พบว่าหลังการทดลองเด็กกาพร้ าที่เข้ าร่ วมกลุ่มการปรึ กษาเชิ ง
จิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ ส มีคะแนนความสุขสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และมีคะแนนสูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ ร่วมกลุม่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวโรเจอร์ ส อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พรรณพิไล สุทธนะ (2544) ศึกษาเปรี ยบเทียบความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล
โดยใช้ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบชี่กงและแอโรบิก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา พยาบาล
ศาสตร์ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่ใช้ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบชี่กงและแอโรบิค18 คน และ
กลุ่มควบคุมที่มีการดาเนินชีวิตแบบปกติ 18 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ โปรแกรมการออก
กาลังกายแบบชี่กงและแอโรบิคและแบบประเมินความสุขสมบูรณ์พบว่านักศึกษาพยาบาลที่ใช้
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบชี่กงและแอโรบิคมีความสุขสมบูรณ์สงู กว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสุขสมบูรณ์สูงกว่ากลุ่มที่ดาเนินชีวิตตามปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ศรี นวล
จินตนา สนธิวงษ์เดช (2547) ศึกษาการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ตอ่ ความสุขของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา โดยแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มทดลอง 7 คน กลุ่มควบคุม 7 คน กลุ่ม ทดลอง
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ให้ เข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ตอ่ ความสุขจานวน 12 ครัง้ ๆละประมาณ 1 ชัว่ โมง
30 นาที พบว่ากลุ่มทดลองมีความสุขหลังทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกลุม่ ทดลองมีความสุขหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
นงคราญ ผาสุก (2549) ศึกษาสุขภาวะทางจิตของบุคลากรพยาบาลจานวน 932 คน
โดยเป็ นกลุ่มหัวหน้ าตึก 41 คน พยาบาลประจาการ 464 คน ผู้ช่วยพยาบาล 428 คน พบว่าภาวะ
สุขภาพจิตของบุคลากรพยาบาลตังแต่
้ หวั หน้ าตึก พยาบาลประจาการ ผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในระดับ
ที่ไม่แตกต่างกัน โดยบุคลากรพยาบาลที่มีอายุงานสูงมีปัญหาสุขภาวะทางจิตสูง สุขภาวะทางจิต
ของพยาบาลที่ปฏิบตั งิ านเวรบ่ายและเวรดึกมีปัญหาสุขภาวะทางจิตสูง
ณัฐิกา ราชบุตร และคณะ (2549) ศึกษาปั ญหาสุขภาวะทางจิตและการปรับตัวของ
เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ โดยการศึกษาจากเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ จานวน 245 คน พบว่าสาเหตุที่ก่อให้ เกิดปั ญหาสุข
ภาวะทางจิตได้ บอ่ ยคือ ตนเอง เพื่อนบ้ าน และการเงิน ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิต
คือความเสี่ยงในหน้ าที่การงาน การสัมผัสกับผู้ป่วยและฐานะทางการเงิน
วราภรณ์ ผาทอง (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีตอ่ การมอง
โลกในแง่ดีและความสุขในชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง จ านวน 40 คน โดยมีกลุ่ม ทดลองจ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 20 คน
สาหรับกลุม่ ทดลองให้ เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ซึ่งใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง ใน
ระยะเวลา 1 เดือน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ โปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี แบบ
วัดการมองโลกในแง่ดี และแบบวัดความสุขในชีวิตพบว่า หลังการทดลองผู้ป่ วยโรคความดันโลหิต
สูงที่เข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีการมองโลกในแง่ดีมากขึน้ อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีมี
ความสุขในชีวิต มากกว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกใน
แง่ดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ชนาธิ ป ศิริ ปั ญ ญาวงศ์ (2550) ศึก ษาการพัฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยใช้ หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญา
แห่งการเรี ยนรู้ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลจานวน 30 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นากลุ่มทดลองให้ เข้ าร่ วมรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยนเพื่อส่งเสริ มสุขภาวะทางจิตโดยใช้ หลักการนีโอฮิวแมนนิสและสัญญาแห่งการ
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เรี ยนรู้ ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีสุขภาวะทางจิตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
Diener & Chan (2010) ได้ ศกึ ษาหลักฐานที่แสดงถึงสุขภาวะเชิงอัตวิสยั (เช่นความพึง
พอใจในชีวิต ความไม่มีอารมณ์เชิงลบ มองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ในด้ านบวก) โดยศึกษาจาก
หลักฐาน 7 ประเภท คือ 1) สุขภาวะเชิงอัตวิสยั กับความเจ็บป่ วยและการตายของประชากร 2) สุข
ภาวะเชิงอัตวิสยั กับการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระ 3) ผลของอารมณ์และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ
4) สภาพแวดล้ อ มกับ สุข ภาวะ 5) ผลของอารมณ์ ที่ มี ต่อโรคระบบหลอดเลื อ ดหัว ใจ 6) การ
เสริ มสร้ างสุขภาวะเชิงอัตวิสยั มีผลต่อทางสรี ระ 7) สุขภาวะเชิงอัตวิสยั กับการลดความเจ็บปวด
โดยการวิ จัย มนุ ษ ย์ แ ละสัต ว์ ท ดลองรวมทัง้ การศึ ก ษาธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงของ
กระบวนการเป็ นอยู่ที่ดีและสรี รวิทยา เมื่อการศึกษาผ่านไปพบว่าสุขภาวะเชิงอัตวิสัยมีผลต่อ
สุขภาพและความมีอายุยืนยาวของประชากร และทาให้ ผ้ ู ป่ วยบางโรค เช่นโรคมะเร็ ง โรคไตวายมี
อายุยืนยาวมากขึน้ แสดงให้ เห็นว่าความรู้ สึกทางบวกช่วยให้ มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีได้
มากกว่าอารมณ์ทางลบ
Mary, Laima และ Dorothy (1993) ได้ ทาการศึกษาที่เกี่ยวกับกับการสื่อสารภายใน
ครอบครั ว หลัก โดยมี ก ารท ากิ จ กรรมกลุ่ ม และช่ ว ยให้ ผ้ ู ป่ วยและญาติ ไ ด้ พ บปะแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ทาให้ มีความกระตือรื อร้ นในการติดตามข้ อมูลข่าวสารและแสวงหาคาแนะนาต่อ
ปัญหาที่พบในชีวิตประจาวันเพื่อให้ ได้ แนวทางการแก้ ปัญหาส่งผลทาให้ ประเมินความสามารถใน
การดูแลตนเองได้ วา่ อยูใ่ นระดับใด
ซึ่งจากการที่ได้ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ดแู ลผู้ป่วยนันพบว่
้
าถ้ าหากการดูแล
ได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมอย่างเพียงพอนันจะสามารถช่
้
วยลดความวิตกกังวล ความเครี ยดที่เกิด
ขึ ้นกับผู้ดูแลได้ เป็ นอย่างดีโดยจะเห็นได้ ว่าผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังนันเมื
้ ่อต้ องแบกรับภาระในการ
ดูแลบุคคลในครอบครัวของตนเองแล้ ว ยังต้ องรับภาระหน้ าที่อย่างอื่นที่ต้องทาในชีวิตประจาวันจึง
ส่ง ผลให้ สิ่ง เหล่านี ท้ ี่เ กิดขึน้ กับตัวของผู้ดูแลเอง และโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่ อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ ดีที่มีต่อความสุขที่ แท้ จริ ง นีเ้ องจะช่วยลดภาวะต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ กับ
ผู้ดแู ล เช่น ภาวะวิตกกังวล ภาวะเครี ยด ซึมเศร้ าที่อาจเกิดขึ ้นมาจะช่วยทาให้ มีการมองโลกในแง่ดี
เพิ่มสูงมากยิ่งขึ ้นและพบความสุขที่แท้ จริงในชีวิต

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยทดสอบก่อนและหลังการควบคุม (Pretest - Posttest Design)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง และจัดทาโปรแกรมการให้ คาปรึ ก ษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง โดย
การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนการมองโลกในแง่ดีและคะแนนความสุขที่แท้ จริ ง ของผู้ที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมการให้ คาปรึกษาทังก่
้ อนและหลังการทดลอง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการวิจยั ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุม่ ตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นผู้ดแู ลที่เป็ นญาติและให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่
เข้ ารับการบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานครที่มารับบริ การ (1 เมษายน
2562 – 31 พฤษภาคม 2562) เป็ นระยะเวลา 2 เดือน จานวนทังสิ
้ ้น 30 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดแู ลที่เป็ นญาติและให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ ารับการบริ การที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และยินดีเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมอง
โลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ มาจากการทาแบบ
วัด การมองโลกในแง่ ดี ที่ ผ้ ูวิ จัย ปรั บปรุ ง และพัฒ นาจากแบบวัด (The Attributional Style
Questionnaire : ASQ) ของเซลิกแมน (Seligman, 1982) และแบบวัดความสุขที่แท้ จริ งที่ผ้ วู ิจยั
ปรับปรุงและพัฒนามาจากซึ่งผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นามาจากแบบวัด (Authentic Happiness Inventory :
AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 2005) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้
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คาปรึกษารายบุคคลนี ้มีคะแนนตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 55 ลงมาและปั จจุบนั ยังเป็ นผู้ดแู ลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รัง จานวน 16 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือกออกนันเป็
้ นผู้ที่ได้ คะแนนตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่
55 ขึ ้นไปหรื อไม่ยินดีเข้ าร่วมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อ
ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง จากนัน้ นาแบบวัดมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่
ผู้วิจยั กาหนด จากนันสุ
้ ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีเรี ยงลาดับจากคะแนนน้ อยไปหาคะแนนมากแล้ ว
จับคู่ผ้ ูดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเข้ ากลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม จากนัน้ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองซึง่ พบว่าทังสองกลุ
้
ม่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจะได้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 8 คนโดยที่กลุ่ม ทดลองจะได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการ
มองโลกในแง่ ดีที่ มี ต่อ ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ดูแ ลผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง ส่ว นกลุ่ม ควบคุม ไม่ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของ
ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) แบบวัดการมองโลกในแง่ดี 2) แบบวัดความสุขที่
แท้ จริ ง และ 3) โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อ
ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
2.1 แบบวัดการมองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริง
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริง โดยมีลาดับขันตอนในการ
้
สร้ าง ดังนี ้
1) ศึกษาจากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการ
มองโลกในแง่ดแี ละความสุขที่แท้ จริง
2) ผู้วิจัย ได้ ส ร้ างและพัฒ นาแบบวัดการมองโลกในแง่ดีม าจากแบบวัด (The
Attributional Style Questionnaire : ASQ) ของเซลิกแมน (Seligman, 1982) โดยประกอบด้ วย
ข้ อคาถาม 54 ข้ อ ที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์ปฏิบตั ิการ 1. มิติ
ความเป็ น ตนเอง 2. มิ ติค วามคงทนถาวร 3. มิ ติก ารแผ่ข ยาย และแบบวัด ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง
(Authentic Happiness Inventory : AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 2005) โดยมีข้อคาถาม
ทังหมด
้
15 ข้ อ นาแบบวัดความสุขที่แท้ จริ ง ที่มีลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ ตรงกับความรู้ สึกตนเองมากที่สุด ตรงกับความรู้ สึกตนเองมาก ตรงกับ
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ความรู้ สึกตนเองน้ อย ตรงกับความรู้ สึกตนเองน้ อยที่สุด และไม่ตรงกับความรู้ สึกตนเองเลย ให้
สอดคล้ องกับนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร 1. ความพึงพอใจ 2. การมีสว่ นร่วม 3. การมีความหมาย
3) นาแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพ นธ์ พิจารณา และ
ทาการปรับปรุงข้ อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
4) หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนาแบบวัดการมองโลกในแง่ดี
และแบบวัดความสุขที่แท้ จริ ง ที่ผ้ ูวิจัยได้ ทาการปรับปรุ งข้ อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวัดและการประเมินผลด้ านการศึกษา และด้ านจิตวิทยา จานวน
4 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมทังด้
้ านเนื ้อหา ข้ อคาถาม และภาษาที่ใช้ พิจารณาคาถามในแบบ
ประเมินที่สร้ างขึ ้น ว่าสามารถวัดได้ ตรงตามนิยามที่ศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้หรื อไม่ มาคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้ อคาถามที่มีคา่ IOC
ตังแต่
้ 0.51-1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรงใช้ ได้ และข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.50 ต้ องปรับปรุง
ซึ่งจากการคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ องได้ คา่ ตังแต่
้ 0.75-1.00 แล้ วนาแบบวัดมาปรับปรุ ง
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้ ซึง่ พบว่าข้ อคาถามผ่านเกณฑ์ทงหมด
ั้
5) นาแบบวัดที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ดแู ล
ที่เป็ นญาติผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รังและที่เข้ ารับการบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 30 คน ซึ่ง
มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
6) นาแบบวัดที่ได้ มาตรวจวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างข้ อคาถาม
รายข้ อและความเชื่อมัน่ (Reliability) ทังฉบั
้ บ โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) พบว่าแบบวัดการมองโลกในแง่ดีมี คา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอยู่ที่ระดับ
.898 และแบบวัดความสุขที่แท้ จริงมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอยูท่ ี่ระดับ .838
แบบวัดการมองโลกในแง่ดีแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 มิติความ
เป็ นตนเองข้ อคาถามข้ อที่ 1-9 เป็ นข้ อคาถามทางบวก และข้ อคาถามข้ อที่ 10-18 เป็ นข้ อคาถาม
ทางลบ องค์ประกอบที่ 2 มิติความคงทนถาวร ข้ อคาถามข้ อที่ 19-27 เป็ นข้ อคาถามทางบวก และ
ข้ อคาถามข้ อที่ 27-36 เป็ นข้ อคาถามทางลบ และองค์ประกอบที่ 3 มิติการแผ่ขยาย ข้ อคาถามข้ อที่
37-45 เป็ นข้ อคาถามทางบวก และข้ อคาถามข้ อที่ 46-54 เป็ นข้ อคาถามทางลบโดยแบ่งเป็ น
มาตราส่วน 4 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งต้ อง
ตอบตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึงตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ โดยการประมาณค่าการมองโลกในแง่
ดีอยู่ในระดับสูง แปลว่าผู้ตอบแบบวัดมีการมองโลกในแง่ดีระดับสูง แต่หากการประมาณค่าการ
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มองโลกในแง่ ดี อยู่ในระดับ ต่าแปลว่าผู้ตอบแบบวัด มี ระดับการมองโลกในแง่ ดี อยู่ในระดับ ต่า
ตัวอย่างแบบวัดการมองโลกในแง่ดีดงั ภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างแบบวัดการมองโลกในแง่ดี
แบบวัดความสุขที่แท้ จริงมีข้อคาถามมีทงหมด
ั้
15 ข้ อ ให้ กลุ่มตัวอย่างอ่านข้ อคาถาม
ทุกข้ ออย่างละเอียดและทาเครื่ องหมาย √ ตัวเลือกที่ตรงกับความรู้ สึกปั จจุบนั หรื อความรู้สึกใน 1
สัปดาห์ที่ผ่านมาของตนเองมากที่สุดให้ ครบทุกข้ อ โดยทาเครื่ องหมาย √ หนึ่งคาตอบต่อหนึ่งข้ อ
เท่านัน้ คาตอบจะมี 5 ตัวเลือก คือ ตรงกับความรู้สึกตนเองมากที่สดุ ตรงกับความรู้สึกตนเองมาก
ตรงกับความรู้สกึ ตนเองน้ อย ตรงกับความรู้สึกตนเองน้ อยที่สดุ และไม่ตรงกับความรู้สึกตนเองเลย
ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างแบบวัดความสุขที่แท้ จริง
2.2 โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่
ความสุขที่แท้ จริง มีลาดับขันตอนในการสร้
้
างดังนี ้
1) ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องกับการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ
เสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
2) ดาเนินการสร้ างโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังโดยบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ ของทฤษฎี
การให้ คาปรึ กษาให้ ส อดคล้ องกับตัวแปรตาม นิยามศัพท์เฉพาะและจุดมุ่งหมายของการให้
คาปรึกษาที่ใช้ ในแต่ละครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1) โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง โดยดาเนินการให้ คาปรึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
กลุ่มทดลอง จานวน 8 คน โดยใช้ เวลาในการให้ คาปรึกษาคนละ 8 ครัง้ ๆ ละ 45-60 นาที เป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน
2.2) โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดี ที่มี
ต่อความสุขที่แท้ จริ ง ประกอบไปด้ วย หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ เวลา ทฤษฎี และเทคนิคที่ใช้ และ
วิธีดาเนินการ ซึ่งได้ แก่ ขัน้ เริ่ มต้ นการให้ คาปรึ กษาขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึ กษา ขันยุ
้ ติการให้
คาปรึกษา และการประเมินผล
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2.3) นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดี ที่
มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์พิจารณา และทา
การปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
2.4) ผู้วิจยั นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกใน
แง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ที่ได้ ไปปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้ องของความสอดคล้ องทัง้
ในด้ านเนื ้อหา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการ และการประเมินผลในการ
ให้ คาปรึกษารายบุคคล จากนันน
้ าคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 4 ท่าน มาคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้ อคาถามที่มี ค่า IOC
ตังแต่
้ 0.51-1.00 มีคา่ ความเที่ยงตรงใช้ ได้ และข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ต่ากว่า 0.51 ต้ องปรับปรุง
ซึง่ จากการคานวณหาค่า ดัชนีความสอดคล้ องได้ ค่าตังแต่
้ 0.75-1.00 และนาโปรแกรมไปปรับปรุง
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
และสามารถนาไปใช้ พฒ
ั นาได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังแสดงในตาราง 1

ครัง้ ที่ 2
รู้สึกอย่ างไร
ช่ วยบอกที

ครัง้ ที่/หัวข้ อ
ครัง้ ที่ 1
Trust me
Trust you

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาคุ้นเคย
ไว้ วางใจ และเกิดความพร้ อมใจที่จะ
รับคาปรึกษา
2.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ทราบ
จุดมุง่ หมายของการปรึกษา บทบาท
ประโยชน์ และกาหนดการปรึกษา
3.เพื่อให้ เกิดความร่วมมือเป็ นอย่างดี
4.เพื่อประเมินการมองโลกในแง่ดีและ
ความสุขที่แท้ จริ งของผู้รับคาปรึกษา
ก่อนการทดลอง เพื่อเป็ นข้ อมูล
เปรี ยบเทียบกับหลังการทดลอง
5.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถ
สารวจ ทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบ
ความคิดของตนเองซึง่ จะนาไปสูค่ วาม
เข้ าใจในปั ญหาของตนเอง
1.ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจและ
ตระหนักรู้ในตนเอง
2.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรียนรู้ถึง
แนวคิดปั ญญาพฤติกรรมนิยม
และแนวคิดการมองโลกในแง่ดี
ด้ านมิติความเป็ นตนเอง

แนวคิด/ทฤษฎี
1. การเข้ ากันได้
2. การสร้ างความไว้ วางใจ
3. การมองโลกในแง่ดีและการ
ยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข
4. การเข้ าถึงความรู้สกึ หรื อ
เข้ าใจตามการรับรู้ของผู้รับ
คาปรึกษา
5. มีการติดต่อสือ่ สารที่มี
จุดประสงค์
6. มีการถ่ายโอนความรู้สกึ
7. การกาหนดหรื อตังเป้
้ าหมาย
ชัดเจน
8. การมีอารมณ์ขนั

1.การใส่ใจ
2.การถาม
3.การสะท้ อนกลับ

เทคนิค
1.การสร้ างสัมพันธภาพ
และการเอาใจใส่
2.การฟั ง
3.การตอบโต้ -ซักถาม

1.ผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ในตนเอง
2.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสถานการณ์ ความคิด พฤติกรรม

ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษามีความคุ้นเคยและไว้ วางใจ
พร้ อมที่จะรับคาปรึกษา
2.ผู้รับคาปรึกษาทราบจุดมุง่ หมายของการ
ปรึกษา บทบาท ประโยชน์ และกาหนดการ
ปรึกษา
3.ผู้รับคาปรึกษาให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
4.ผู้รับคาปรึกษาทาแบบวัดการมองโลกในแง่ดี
และแบบวัดความสุขที่แท้ จริ งก่อนการทดลอง
5.ผู้รับคาปรึกษาได้ เกิดการคิดทบทวนตนเองจน
นาไปสูค่ วามเข้ าใจในปั ญหาที่ตนเองกาลัง
เผชิญ

ตาราง 1 สรุปโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง

2.มีความสอดคล้ องกลมกลืนใน

คุณค่ าของ

ครัง้ ที่ 4
มองเห็น

ครัง้ ที่ 3
เชื่อฉันอย่ า
หลงไปเชื่อ
ใคร

วัตถุประสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์
ความคิด พฤติกรรม อารมณ์
3.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาจาแนกได้ วา่
ความคิดอัตโนมัติทเี่ กิดขึ ้นในมิตคิ วาม
เป็ นตนเอง
1. มุง่ ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจและ
ตระหนักรู้ความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
ภายในตนเอง
2. กระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความ
ต้ องการเปลีย่ นแปลงและสามารถ
กาหนดแนวทางที่จะเปลีย่ นแปลง
ตนเองไปสูค่ วามสมดุล
3.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจ
ความคิดในแง่ดีและแง่ร้าย
4. เพื่อจาแนกความคิดทีเ่ กิดขึ ้นทังแง่
้
ดีและแง่ร้ายในตนเองในมิติความ
คงทนถาวร
1.ทาให้ เกิดความตระหนักรู้ตนเองด้ วย
หัวใจ

ครัง้ ที่/หัวข้ อ

ตาราง 1 (ต่อ)

1.การแนะนาโดยผู้ให้
คาปรึกษาแนะนา
จุดมุง่ หมายในการให้
คาปรึกษา
2.การทาความกระจ่างชัด
3.การทวนประโยค การพูด
ซ ้าในประโยคที่ผ้ รู ับ
คาปรึกษาพูด

เทคนิค
4.การซ ้าความ/การทวน
ความ

(permanence) คนที่มองโลกใน 3.การสรุปความ

แนวคิดการมองโลกในแง่ดี ด้ าน 1.การใส่ใจ
มิติความคงทนถาวร
2.การถาม

แนวคิดการมองโลกในแง่ดี ด้ าน
มิติความคงทนถาวร
(permanence) เป็ นมิติที่
เกี่ยวข้ องกับระยะเวลา ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ เกิดขึ ้น
ชัว่ คราว (temporary) และ
เกิดขึ ้นอย่างถาวร (permanent)

แนวคิด/ทฤษฎี

2.ผู้รับคาปรึกษามีความสอดคล้ องกลมกลืนใน

1.ผู้รับคาปรึกษาเกิดความตระหนักรู้ตนเองด้ วย
หัวใจ

1. ผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ความคิด
อัตโนมัติที่เกิดขึ ้นภายในตนเอง
2. ผู้รับคาปรึกษาเกิดความต้ องการ
เปลีย่ นแปลงและสามารถกาหนดแนวทางที่จะ
เปลีย่ นแปลงตนเองไปสูค่ วามสมดุล
3.ผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจความคิดในแง่ดีและแง่ร้าย
4. ผู้รับคาปรึกษาจาแนกความคิดที่เกิดขึ ้นทังแง่
้
ดีและแง่ร้ายในตนเองในมิติความคงทนถาวร

อารมณ์
3.ผู้รับคาปรึกษาจาแนกได้ วา่ ความคิดอัตโนมัติ
ที่เกิดขึ ้นในมิตคิ วามเป็ นตนเอง

ประเมินผล
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ครัง้ ที่ 5
เพื่อนร่ วม
หัวใจ

ครัง้ ที่/หัวข้ อ
ตนเองด้ วย
หัวใจ

ตาราง 1 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
แนวคิด/ทฤษฎี
ตนเองมากยิ่งขึ ้น
ด้ านดีจะจัดการงานต่าง ๆ ด้ วย
3.มีความเข้ าใจในพลังชีวิตของตนเอง ทัศนคติที่เชื่อมัน่ ในความสุขที่
ในมิตคิ วามคงทนถาวร
แท้ จริ ง ซึง่ หมายถึงความรู้สกึ พึง
พอใจในสิง่ ที่มีอยูแ่ ล้ ว และเชื่อ
ว่าทุก ๆ คนย่อมจะต้ องได้ รับสิง่
ที่ต้องการนอกเหนือจากการมี
ชีวิต
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรียนรู้
แนวคิดการมองโลกในแง่ดี มิติ
เชื่อมโยงถึงครอบครัวของตนเองและ การแผ่ขยาย (pervasiveness)
คนรอบข้ าง
เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับความ
2.เพื่อให้ หวั ใจได้ เกิดความสอดคล้ อง เฉพาะเจาะจงซึง่ แบ่งออกเป็ น 2
กับสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว
ด้ านคือ เกิดขึ ้นอย่าง
3.เพื่อให้ ได้ เห็นภาพในชีวติ ของตนเอง เฉพาะเจาะจง (specific) และ
ในการมองโลกในแง่ดมี ิติการแผ่ขยาย เกิดขึ ้นอย่างไม่เฉพาะเจาะจง
(universal) โดยเมื่อมีเหตุการณ์
ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย
จะคิดว่าสิง่ ที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้น
อย่างเฉพาะเจาะจงกับสิง่ นัน้
ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่า
สิง่ ที่เกิดขึ ้นจะเกิดขึ ้นกับทุกเรื่ อง
1.การใส่ใจ
2.การถาม
3.การสรุปความ
4 การให้ กาลังใจ

เทคนิค

1.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรียนรู้เชื่อมโยงถึงครอบครัว
ของตนเองและคนรอบข้ าง
2.ผู้รับคาปรึกษามีหวั ใจได้ เกิดความสอดคล้ อง
กับสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว
3.ผู้รับคาปรึกษาได้ เห็นภาพในชีวิตของตนเอง
ในการมองโลกในแง่ดมี ิติการแผ่ขยาย

ตนเองมากยิ่งขึ ้น
3.ผู้รับคาปรึกษามีความเข้ าใจในพลังชีวติ ของ
ตนเองในมิตคิ วามคงทนถาวร

ประเมินผล
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ครัง้ ที่ 7
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้วธิ ีการ
สุขใจเมื่อได้ พบ จัดการความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
2.เพื่อให้ เกิดหลักฐานในการโต้ แย้ ง
ความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.เพื่อให้ ได้ มองชีวิตในแง่ดีและพบ
ความสุขทีแ่ ท้ จริง

ครัง้ ที่/หัวข้ อ
วัตถุประสงค์
ครัง้ ที่ 6
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรียนรู้
มองโลกดีชวี ี วิธีการจัดการความคิดอัตโนมัติที่
มีสุข
เกิดขึ ้น
2.เพื่อให้ เกิดหลักฐานในการโต้ แย้ ง
ความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่
ดี
3.เพื่อให้ ได้ มองชีวิตในแง่ดีมากขึ ้น
โดยรวม 3 มิติ มิตคิ วามเป็ นตนเอง
มิติความคงทนถาวร มิติการแผ่

ตาราง 1 (ต่อ)
แนวคิด/ทฤษฎี
การมองโลกในแง่ดี หมายถึง
เป็ นลักษณะนิสยั ในการอธิบาย
ถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีตา่ ง ๆ ว่า
เกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว เกิดขึ ้น
เพราะปั จจัยภายนอกและเป็ น
สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้นเฉพาะ
กรณีเท่านัน้ และอธิบายถึง
สถานการณ์ทดี่ ีที่เกิดขึ ้นว่าจะ
เกิดขึ ้นอยูเ่ สมอ เกิดจากสาเหตุ
จากภายในตนและเป็ นสิง่ ที่แผ่
ขยายไปยังสถานการณ์อื่นได้ ได้
อธิบายมิติสาคัญ 3 มิติซงึ่ ใช้
อธิบายถึงการมองโลกในแง่ดีวา่
ประกอบไปด้ วย
ความสุขที่แท้ จริ ง 3
องค์ประกอบ
1. ความพึงพอใจ (Pleasure)
2. การมีสว่ นร่วม
(Engagement)
3. การมีความหมาย (Meaning)
1.การใส่ใจ
2.การถาม
3.การสรุปความ
4 การให้ กาลังใจ

เทคนิค
1.การถาม
2.การทาให้ กระจ่างชัด
3.การสรุปความ

1.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรียนรู้วิธีการจัดการความคิด
อัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
2.ผู้รับคาปรึกษาเกิดหลักฐานในการโต้ แย้ ง
ความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.ผู้รับคาปรึกษาได้ มองชีวิตในแง่ดีและพบ
ความสุขที่แท้ จริ ง

ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรียนรู้วิธีการจัดการความคิด
อัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
2.ผู้รับคาปรึกษาเกิดหลักฐานในการโต้ แย้ ง
ความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.ผู้รับคาปรึกษามองชีวิตในแง่ดมี ากขึ ้นโดยรวม
3 มิติ มิตคิ วามเป็ นตนเอง มิตคิ วามคงทนถาวร
มิติการแผ่ขยาย
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ครัง้ ที่/หัวข้ อ
ครัง้ ที่ 8
สุขสดใส ใจ
สุขสันต์

ตาราง 1 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ พบกับ
ความสุขที่แท้ จริ ง
2.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ บรรลุ
จุดมุง่ หมายของการปรึกษา บทบาท
ประโยชน์ และกาหนดการปรึกษา
3.เพื่อประเมินการมองโลกในแง่ดีและ
ความสุขที่แท้ จริ งของผู้รับคาปรึกษา
หลังการทดลอง เพื่อเป็ นข้ อมูล
เปรี ยบเทียบ

แนวคิด/ทฤษฎี
ความสุขทีแ่ ท้ จริง การมีชีวติ ที่
สอดคล้ องกับคุณธรรม และพบว่า
มีบางคาทีใ่ ช้ แทนความสุข เช่น
ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิต และ
คุณภาพชีวติ ซึง่ ความสุขที่แท้ จริ ง
นันเป็
้ นสภาวะที่รับรู้สงิ่ ต่าง ๆ โดย
ปราศจากความอยากและความไม่
อยากเกิดการรับรู้อย่างรู้แจ้ งด้ วย
จิตใจที่สะอาดบริ สทุ ธิ์สงบเงียบ
ที่สดุ หลุดพ้ นจากกิเลสตัณหาและ
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตนใน
บุคคลในความเป็ นตัวเราตัวเขา
เป็ นความสุขทางใจโดยถ้ าได้
พิจารณาให้ ละเอียดลึกซึ ้งลงไป
อาจจะมองได้ วา่ ความสุขทีแ่ ท้ จริง
เป็ นความสุขจากภายในที่ไม่ต้อง
พึง่ พาปัจจัยภายนอกมากนักแต่
เป็ นความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าของตนเอง
จากภายในมากกว่าสิง่ อื่นใด

เทคนิค
1.การใส่ใจ
2. การถาม
3. การสะท้ อน
4. การซ ้าความ/การทวน
ความ
5.การให้ กาลังใจ
6. การสรุปความ
7. การให้ ข้อมูลและ
คาแนะนา

ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาได้ พบกับความสุขที่แท้ จริ ง
2.ผู้รับคาปรึกษาได้ บรรลุจดุ มุง่ หมายของการ
ปรึกษา บทบาท ประโยชน์ และกาหนดการ
ปรึกษา
3.ผู้รับคาปรึกษาประเมินการมองโลกในแง่ดี
และความสุขที่แท้ จริ งของผู้รับคาปรึกษาหลัง
การทดลอง
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2.5) ผู้วิจยั นาโปรแกรมที่ได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับผู้ดูแลที่เป็ น
ญาติผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ ารับการบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ
กลุม่ ตัวอย่างเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเพื่อหาข้ อบกพร่องที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการทดลอง
เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่
ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังก่อนนาไปใช้ จริง
2.6) ผู้วิจยั จัดทาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกใน
แง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ จริงกับกลุม่ ทดลอง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การทาหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเก็บข้ อมูลกับผู้ดแู ลที่เป็ นญาติ
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง และให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ ารับการบริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่
1) การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมด้ วยแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริง
2) นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริ ง ในข้ อที่
1) ไปวิเคราะห์ เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแบบวัด
3.2 การดาเนินการทดลอง โดยใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดี ที่มีต่อความสุขที่ แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ทัง้ นี ใ้ นการดาเนินการ
ทดลองแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1) ระยะก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยคัดเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ มีคะแนนการมองโลกในแง่ดีและคะแนนความสุขที่
แท้ จริ งของผู้ที่ได้ คะแนนน้ อยที่สดุ ขึ ้นมา จานวนทังสิ
้ ้น 16 คน แล้ วสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความ
สมัครใจในการเข้ ารับการให้ คาปรึกษารายบุคคล โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 8 คน และกลุ่ม
ควบคุม จานวน 8 คน
ในช่วงก่อนดาเนินการให้ คาปรึกษารายบุคคล ผู้วิจยั ไม่ได้ วดั คะแนนการมองโลกใน
แง่ดีและความสุขที่แท้ จริ งของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้ วดั ระดับคะแนนการมองโลก
ในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง ในขันตอนของการคั
้
ดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มเพื่อ เสริ มสร้ างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง จึงได้ นาคะแนนจากการประเมิน
ดังกล่าวเป็ นคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริงก่อนการทดลอง (Pretest)

81
2) ระยะการทดลอง
ผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 8 คนโดยใช้
การให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31
พฤษภาคม 2562 ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แผนดาเนินการทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วัน เดือน ปี
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5
ครัง้ ที่ 6
ครัง้ ที่ 7
ครัง้ ที่ 8

หัวข้ อ
Trust me Trust you
รู้สกึ อย่างไรช่วยบอกที
เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร
มองเห็นคุณค่าของตนเองด้ วยหัวใจ
เพื่อนร่วมหัวใจ
มองโลกดีชีวีมีสขุ
สุขใจเมื่อได้ พบ
สุขสดใส ใจสุขสันต์

3) ระยะหลังการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการประเมิ น ระดับ การมองโลกในแง่ดีและความสุขที่ แท้ จ ริ ง กับ กลุ่ม
ทดลอง จานวน 8 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 8 คน อีกครัง้ หนึ่งภายหลังการเข้ ารับการให้
คาปรึกษารายบุคคลของกลุ่มทดลองครบทัง้ 8 ครัง้ แล้ ว โดยใช้ คะแนนจากการวัดดังกล่าวเป็ น
คะแนนภายหลังการทดลอง (Posttest)
4. การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
ภายหลังการได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ว่า การวิจยั นี ้ไม่เป็ นการ
ละเมิดสิทธิของผู้ดแู ลที่เป็ นญาติ และให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ ารับการบริ การที่โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ ผู้วิจยั เข้ าพบกลุ่มตัวอย่างชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ วิธีการ
ทดลอง และผลประโยชน์ที่ได้ รับ พร้ อมทังชี
้ ้แจงสิทธิ ของกลุ่มตัวอย่างในการยินยอมให้ ข้อมูล ไม่มี
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ข้ อบังคับใด ๆ ข้ อมูลที่ได้ การจากทดลองจะถูกเก็บเป็ นความลับ และผลการวิจัยจะนาเสนอ
ภาพรวมเท่านัน้ และผู้วิจยั จะขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างในการบันทึกข้ อมูลระหว่างดาเนินกิจกรรม
หากกลุ่ม ตัวอย่างไม่ยินยอมจะยุติการบันทึกข้ อมูลทั นที หากต้ องการ เมื่ ออธิ บายเข้ าใจแล้ ว
สอบถามถึงความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างตอบรับการเข้ าร่ วมการวิจัยให้ ลงชื่อในเอกสาร
ยินยอมเข้ าร่วมการทดลอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิจัย
5.1 ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ค่าสถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.2. สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือ
1) การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัดการควบคุมตนเองแบบ
สถานการณ์โดยการหาดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-Objective Congruence: IOC) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร
2) การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นรายข้ อ และความเชื่อมั่นของแบบแบบวัดการ
ควบคุม ตนเองแบบสถานการณ์ โดยใช้ การหาค่าสัม ประสิ ทธิ์ อัล ฟา (α-Coefficient) ของ
(Cronbach) และใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
3) วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
เพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ ง โดยใช้ สถิติวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตาม
เนื ้อหาโดยใช้ สตู รคานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง
5.3 สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Non-parametric Statistic สาหรับการ
วิเ คราะห์ ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติทดสอบ วิล คอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) ส่วน
การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U Test) การวิเคราะห์ทดสอบความ
แตกต่างภายในกลุม่ ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั ใช้ สถิติทดสอบวิล คอก
ซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการวิ จัย ผลของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ
เสริ ม สร้ างการมองโลกในแง่ ดีที่ มี ต่อ ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง ในครั ง้ นี ใ้ ช้
โปรแกรมที่ผ้ วู ิจัยพัฒนามาประมวลผลโดยแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม จานวน 8 คน และกลุ่มทดลอง
จานวน 8 คน โดยคัดเลือกจากผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่ การทาแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและแบบ
วัดความสุขที่แท้ จริ งอยู่ในระดับต่าตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 55 ลงมา คือกลุ่มตัวอย่างจานวน 16 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุข
ที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ก่อนและหลังการใช้ โปรแกรม สามารถแบ่งออกเป็ นส่วนต่าง ๆ
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั เสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนการมองโลกในแง่ ดีและความสุขที่ แท้ จริ ง ของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
2. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม โดยผู้วิจัยใช้ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) การวิเคราะห์ทดสอบแบบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney
U Test)
3. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง
ภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม โดยผู้วิจยั ใช้
สถิ ติไ ม่อิ ง พารามิ เ ตอร์ (Nonparametric Statistics) การวิ เ คราะห์ ท ดสอบแบบวิ ล คอกซัน
(Wilcoxon)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลของการเปรี ยบเทียบคะแนนการมองโลกในแง่ ดีและความสุขที่แท้ จริ ง ของกลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
การวิเคราะห์ในขันนี
้ ้ ผู้วิจยั นาคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริงของกลุม่
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ทดลองและกลุม่ ควบคุมมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม

ตัวแปร
การมองโลก
ในแง่ดี
ความสุขที่
แท้ จริ ง

ก่ อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
Mean
SD
Mean
SD

หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
Mean
SD
Mean
SD

90.25

5.92

89.12

6.77

92.88

6.40

88.88

6.19

26.00

6.32

27.12

6.37

39.88

8.67

26.50

5.45

จากตาราง 3 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M =
90.25, SD = 5.92) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 89.12, SD = 6.77) ส่วน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 92.88, SD = 6.40) และกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 88.88, SD = 6.19) ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนความสุขที่แท้ จริ ง (M = 26.00, SD = 6.32) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนความสุขที่แท้ จริ ง
(M = 27.12, SD = 6.37) ส่วนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความสุขที่แท้ จริ ง (M =
39.88, SD = 8.67) และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนความสุขที่แท้ จริง (M = 26.50, SD = 5.45)
2. ผลการใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมโปรแกรม
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ ดีและความสุขที่
แท้ จริงระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม โดยผู้วิจยั ใช้ สถิติไม่
อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) การทดสอบแบบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U
Test) แสดงได้ ตามตาราง 4
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ตาราง 4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริง
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร

กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง

การมองโลกในแง่ดี

กลุม่ ควบคุม
ค่ าสถิตทิ ดสอบ
กลุม่ ทดลอง

ความสุขที่แท้ จริ ง

กลุม่ ควบคุม
ค่ าสถิตทิ ดสอบ

ก่ อนการทดลอง
Mean Rank = 8.81
Sum of Ranks = 70.50
Mean Rank = 8.19
Sum of Ranks = 65.50
Mann-Whitney U= 29.50
Z= -.264
p = .792
Mean Rank = 8.12
Sum of Ranks = 65.00
Mean Rank = 8.88
Sum of Ranks = 71.00
Mann-Whitney U= 29.00
Z= -.316
p = .752

หลังการทดลอง
Mean Rank = 10.38
Sum of Ranks = 83.00
Mean Rank = 6.62
Sum of Ranks = 53.00
Mann-Whitney U= 17.00
Z= -1.58
p = .011
Mean Rank = 10.94
Sum of Ranks = 87.50
Mean Rank = 6.06
Sum of Ranks = 48.50
Mann-Whitney U= 12.50
Z= -2.049
p = .040

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ ดี
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม พบว่า คะแนนการมองโลก
ในแง่ดีก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน (Z= -.267, p =
.792) โดยมีค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 8.81 และ 8.19 และมีคา่ ผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของ
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 70.50 และ 65.50 ในส่วนของ
คะแนนการมองโลกในแง่ดีหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Z= -1.58, p = .010) โดยมีค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม
(Mean Rank) ของกลุม่ ทดลองเท่ากับ 10.38 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 6.62 และมีคา่ ผลรวมของอันดับ
ในกลุม่ (Sum of Ranks) ของกลุม่ ทดลองเท่ากับ 83.00 กลุม่ ควบคุมเท่ากับ 53.00
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การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสุขที่แท้ จริ งระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ก่อ นและหลัง การเข้ าร่ วมโปรแกรม พบว่า คะแนนความสุข ที่ แท้ จ ริ ง ก่อ นการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ( Z= -.316, p
= .752) โดยมีคา่ เฉลี่ยของอันดับในกลุม่ (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 8.12 และ 8.88 และมีคา่ ผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของ
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 65.00 และ 71.00 ในส่วนของ
คะแนนความสุขที่แท้ จริ งหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Z= -2.049, p = .040) โดยมีค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม
(Mean Rank) ของกลุม่ ทดลองเท่ากับ 10.94 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 6.06 และมีคา่ ผลรวมของอันดับ
ในกลุม่ (Sum of Ranks) ของกลุม่ ทดลองเท่ากับ 87.50 กลุม่ ควบคุมเท่ากับ 48.50
2.2 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่
แท้ จริ งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม โดย
ผู้วิจยั ใช้ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) โดยใช้ สถิติทดสอบแบบวิลคอกซัน
(Wilcoxon) แสดงได้ ตามตาราง 5
ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริงของกลุม่
ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม

ตัวแปร

กลุ่ม

ผลที่นามา
เปรียบเทียบ

การมองโลก
ในแง่ดี
ความสุขที่
แท้ จริ ง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ก่อน - หลัง
ก่อน - หลัง
ก่อน - หลัง
ก่อน - หลัง

Mean Rank
(Negative
Ranks)
.00
3.80
.00
3.50

Mean Rank
(Positive
Ranks)
4.50
5.67
4.50
5.25

Z

ค่ า p

-2.54
-.142
-2.52
-.594

.011
.877
.012
.553

จากตาราง 5 พบว่า คะแนนการมองโลกในแง่ดีกลุ่มทดลองโดยรวมที่ได้ จากการวัดก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และคะแนนความสุขที่
แท้ จริ ง กลุ่ม ทดลองโดยรวมที่ ไ ด้ จ ากการวัดก่อนการทดลองและหลัง การทดลอง สูง ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 คะแนนการมองโลกในแง่ดีกลุม่ ควบคุมโดยรวมที่ได้ จากการวัดก่อน
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การทดลองและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกันและคะแนนความสุขที่แท้ จริ งกลุ่มควบคุม
โดยรวมที่ได้ จากการวัดก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งที่ได้ จากการทาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
จากการดาเนินการให้ คาปรึ กษาทังหมด
้
8 ครัง้ โดยใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ที่ได้ จากการ
สังเคราะห์เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์อย่ างไม่เป็ นทางการ เพื่อเก็บข้ อมูลในระหว่าง
การดาเนินการให้ คาปรึ กษา ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้รับคาปรึ กษาในแต่ละครัง้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 1 Trust me Trust you
ในการให้ ค าปรึ ก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น แนวทางเพื่ อ ให้ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาเกิ ด ความคุ้น เคย
ไว้ วางใจ และพร้ อมใจที่จะรับคาปรึกษา ทราบจุดมุง่ หมายของการปรึกษา บทบาท ประโยชน์ และ
ก าหนดการปรึ ก ษาร่ ว มกัน พร้ อมทัง้ สอบถามความสมัค รใจในการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการให้
คาปรึกษา
“...ยินดีมากค่ะที่จะเข้ าร่วมโปรแกรม...” (คนที่ 1)
“...อาจไม่คอ่ ยมีเวลาในบางครัง้ ที่นดั นะคะ...” (คนที่ 2)
“....พูดคุยธรรมดา ๆ ใช่ไหม...” (คนที่ 3)
3.2 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 2 รู้สกึ อย่างไรช่วยบอกที
การให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การให้ คาปรึกษาแบบแนวคิดปั ญญาพฤติกรรมนิยม
ที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษาโดยผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ ในตนเอง ได้ เรี ยนรู้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสถานการณ์ ความคิด พฤติกรรม อารมณ์ สามารถจาแนกได้ ว่าความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
ในมิตคิ วามเป็ นตนเอง
“...ปกติไม่ค่อยคิดเลยว่าเวลาไหนตัวเองรู้ สึกยังไง และไม่เคยรู้ ความรู้ สึกคนอื่น
...” (คนที่ 1)
“....คิดไม่ออกเหมือนกัน แต่ขอเวลาซักพัก...” (คนที่ 2)
“...ปกติเวลาแม้ แต่จะนัง่ คิดยังไม่มีเลยค่ะ ต้ องดูแลพ่อที่ป่วยทุกวัน...” (คนที่ 3)
“...จะพยายามทาตามใบที่ให้ เช็คในแต่ละวันค่ะ...” (คนที่ 4)
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3.3 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 3 เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร
ผู้วิจัย มุ่งให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเข้ าใจและตระหนักรู้ ความคิดอัตโนมัติที่เกิ ดขึน้ ภายใน
ตนเองและสามารถกาหนดแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความสมดุล ความเข้ าใจความคิด
ในแง่ดีและแง่ร้ายในด้ านมิตคิ วามคงทนถาวร
“...บางครัง้ ก็ถกู ล๊ อตเตอรี่ บ้าง...” (คนที่ 1)
“...ดูแลคุณพ่อทุกวันค่ะอย่างน้ อยคงมีอะไรดี ๆ บ้ าง...” (คนที่ 2)
“...โชคดีที่ได้ เกิดมามีพี่สาว น้ องสาวน่ารัก ถึงแม้ จะเหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเค...” (คนที่
3)
3.4 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 4 มองเห็นคุณค่าของตนเองด้ วยหัวใจ
ผู้วิจัยมุ่ง ทาให้ เ กิดความตระหนักรู้ ตนเองเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ อ งกลมกลืนใน
ตนเองมากยิ่งขึ ้นรวมถึงการมองโลกในแง่ดีของมิติความคงทนถาวร โดยคนที่มองโลกในด้ านดีจะ
จัดการงานต่าง ๆ ด้ วยทัศนคติที่เชื่อมัน่ ในความสุขที่แท้ จริ ง ซึ่งหมายถึงความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่
มีอยูแ่ ล้ ว และเชื่อว่าทุก ๆ คนย่อมจะต้ องได้ รับสิ่งที่ต้องการนอกเหนือจากการมีชีวิต
“...เมื่อก่อนอยากทางานของตนเองแต่ตอนนี ้คงไม่ได้ ทาอย่างที่อยากทาละ...แต่
ก็หาอะไรอย่างอื่นทาเวลาที่ดแู ลคุณพ่อค่ะ...” (คนที่ 1)
“...ป้าอยากถูกล๊ อตเตอรี่ รางวัลที่ 1...” (คนที่ 2)
“...ถ้ าแม่หายป่ วยนัน่ แหละเป็ นสิ่งที่ดีมากสาหรับพี่...” (คนที่ 3)
3.5 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 5 เพื่อนร่วมหัวใจ
การให้ ค าปรึ ก ษาให้ ค รั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย กระตุ้น ให้ ผู้รั บ ค าปรึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ เชื่ อ มโยงถึ ง
ครอบครัวของตนเองและคนรอบข้ าง ให้ ความสอดคล้ องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และมีการมองโลกใน
แง่ดีในมิติการแผ่ขยายแบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ เกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึ ้น
อย่างไม่เฉพาะเจาะจง (universal) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่ง
ที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งนันส่
้ วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจะเกิด
ขึ ้นกับทุกเรื่ อง
“...ดีคะ่ ทาให้ ได้ คิดทบทวนว่าจริง ๆ แล้ วยังมีเพื่อนมีหลายคนที่เป็ นห่วง...” (คนที่ 1)
“...นัง่ เฉย ๆ ผ่อนคลายก็ดีเหมือนกันนะ...” (คนที่ 2)
“...คุณพ่อน่าจะเจ็บปวดมากแต่ก็ดีที่พี่ยงั อยูข่ ้ าง ๆ ไม่เคยไปไหน และไม่มีวนั ไหน
ที่พี่หา่ งจากพ่อเลย...” (คนที่ 3)
3.6 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 6 มองโลกดีชีวีมีสขุ
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การให้ คาปรึ กษาในครัง้ นี จ้ ะทาให้ ผ้ ูรับ คาปรึ กษาได้ เรี ยนรู้ วิธีการจัดการความคิด
อัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้น
หลักฐานในการโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัติในการมองโลกในแง่ดี 3 มิติ มิติความเป็ นตนเอง มิติความ
คงทนถาวร มิติการแผ่ขยาย
“...พอได้ ฝึกมองโลกใหม่ก็แปลกว่าว่าป้าก็ทาอะไรใหม่ ๆ ตามไปด้ วย...” (คนที่ 1)
“...ฝึ กบ่อย ๆ ก็ดีเหมือนกันค่ะแต่บางทีพอพี่คิดลบมา บางครัง้ ก็พยายามหยุด
คิดทาได้ บ้าง ไม่ได้ บ้าง...” (คนที่ 2)
“...พี่นี่ก็โชคดีนะที่ได้ ดแู ลพ่อ เพื่อนพี่นะยังไม่ทนั ได้ สงั่ เสียกันเลยพ่อต้ องทาเสีย
กระทันหัน ถือว่าพี่ก็ยงั มีบญ
ุ อยูบ่ ้ าง...” (คนที่ 3)
3.7 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 7 สุขใจเมื่อได้ พบ
การให้ คาปรึกษานี ้ผู้วิจยั ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้วิธีการจัดการความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้นและ
ทาการโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัติในการมองโลกในแง่ดี เพื่อให้ พบความสุขที่แท้ จริ ง ซึ่งการสร้ าง
ความสุขและการพัฒนาความสุขของตนเองซึ่งเป็ นตัวแปรของกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวกและได้ แบ่ง
ความสุขออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ความพึงพอใจ การมีสว่ นร่วม การมีความหมาย
“...พี่นะสู้มาถึงจุดนี ้ได้ ก็เก่งมากแล้ วทังดู
้ แลที่บ้าน ดูแลแม่ ไหนจะต้ องทางานอีก
จะจ้ างใครมาช่วยดูแลแม่เรา ก็ไม่ไว้ ใจเท่าไหร่...” (คนที่ 1)
“...พอพี่เห็นพอมีความสุขดี อันตัวพี่ก็มีความสุขมากขึ ้นเหมือนกัน แบบมัน โล่ง ๆ
โล่งอก โล่งใจ...” (คนที่ 2)
“...พอมาได้ คยุ กันแล้ วอะไรดี ๆ ที่เกิดขึ ้นเล็กน้ อยพี่ก็ยงั ว่าดีเลย เหมือนได้ ตอบ
โจทย์ตวั เอง...” (คนที่ 3)
3.8 การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 8 สุขสดใส ใจสุขสันต์
การให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ต้ องการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ พบกับความสุขที่แท้ จริ ง ซึ่ง
เป็ นการบรรลุจดุ มุ่งหมายของการปรึกษา บทบาท ประโยชน์ พร้ อมทังประเมิ
้
นการทาแบบวัดการ
มองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริงหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
“...ก็ดีนะมองโลกเปลี่ยนไป แต่พี่คดิ ว่าคงต้ องฝึ กต่อบ่อย ๆ เพิ่มอีก...” (คนที่ 1)
“...ป้าได้ คุยกะหนูก็ดีนะปรึ กษาได้ หลายอย่างดี ปกติมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกใคร
หรอก ดีใจและรอบนี ้น่าจะตอบได้ เยอะขึ ้นแหละ...” (คนที่ 2)
“...พอพี่มองโลกในแง่ดีขึ ้น ก็ทาให้ อะไรต่าง ๆในชีวิตเปลี่ยนไปเลย...” (คนที่ 3)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การศึก ษาผลของโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่
สมมติฐานในการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดสมมติฐานในการวิจยั ดังนี ้
1.กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ ดีที่มี ต่อความสุขที่ แท้ จ ริ ง ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง จะมี การมองโลกในแง่ ดีสูง กว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
2.กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจะมีความสุขที่แท้ จริ งสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
3.กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง จะ
พบว่าหลังการทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสงู กว่าก่อนทดลอง
4.กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง จะ
พบว่าหลังการทดลองมีความสุขที่แท้ จริงสูงกว่าก่อนทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั โดยทดสอบก่อนและหลังการควบคุม (Pretest - Posttest Design)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการ
มองโลกในแง่ ดีที่มี ต่อความสุขที่แท้ จ ริ ง ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง และจัดทาโปรแกรมการให้
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คาปรึ กษารายบุคคลเพื่ อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ ดีที่มี ต่อความสุขที่ แท้ จ ริ ง โดยการศึกษา
เปรี ยบเทียบคะแนนการมองโลกในแง่ดีและคะแนนความสุขที่แท้ จริ งของผู้ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษาทังก่
้ อนและหลังการทดลอง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการวิจยั ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นผู้ดแู ลที่เป็ นญาติและให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่เข้ า
รับการบริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานครที่มารับบริ การ (1 เมษายน 2562 –
31 พฤษภาคม 2562) เป็ นระยะเวลา 2 เดือน จานวนทังสิ
้ ้น 30 คน
1. ศึกษาจากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการมอง
โลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง และโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมอง
โลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
2. ผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดการมองโลกในแง่ดี (Seligman, 1982) และความสุขที่แท้ จริ ง
(Seligman, 2002) หาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนาแบบวัดการมองโลกใน
แง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริงที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการปรับปรุงข้ อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวัดและการประเมินผลด้ านการศึกษา และด้ านจิตวิทยาจานวน
4 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมทังด้
้ านเนื ้อหา ข้ อคาถาม และภาษาที่ ใช้ พิจารณาคาถามในแบบ
วัดที่สร้ างขึ ้นคานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมิน
ได้ ค่าตัง้ แต่ 0.75-1.00 แล้ วนาแบบวัดมาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อน
นาไปใช้ หลังจากนันน
้ าแบบวัดที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผู้ดแู ลที่เป็ นญาติผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รังและที่เข้ ารับการบริ การที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 30
คน ซึง่ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
3. นาแบบวัดที่ได้ มาตรวจวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทังฉบั
้ บ โดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ การ
มองโลกในแง่ดีทงฉบั
ั ้ บ อยูท่ ี่ระดับ .898 และความสุขที่แท้ จริงทังฉบั
้ บ .838
4. ให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง จานวน 30 คน ทาแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาและปรับปรุงมาแล้ ว
ทังแบบวั
้
ดการมองโลกในแง่ดี
5. นาแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ งมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดแล้ วนาคะแนนของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังทุกคนมาเรี ยงจากคะแนนน้ อยไปหาคะแนนมาก
และคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคะแนนต่าตังแต่
้ เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 55 ลงมาและปั จจุบนั ยังเป็ นผู้ดแู ลผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รังได้ จานวน 16 คน
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6. ขอความร่วมมือผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังในการเข้ าร่วมการทดลอง แล้ วสุ่มอย่างง่ายเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาค้ นคว้ า จานวน 16 คน
7. ผู้วิจยั นาคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 16 คนมาเรี ยงจากคะแนนน้ อยไปหามาก แล้ วจับคูผ่ ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเข้ า
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม Matching
สามารถสรุปได้ ว่าทังสองกลุ
้
่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจะได้ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คนโดยที่กลุ่มทดลองจะได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ได้ รับโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ แบบวัดการมองโลกในแง่ ดี แบบวัดความสุขที่
แท้ จริง และโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุข
ที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองจากการทดลองตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการมองโลกในแง่ดีและ
คะแนนความสุขที่แท้ จริงจากผู้ที่ได้ คะแนนน้ อยที่สดุ ขึ ้นมา จานวนทังสิ
้ ้น 8 คน แล้ วสอบถามความ
สมัครใจในการเข้ ารับการให้ คาปรึ กษารายบุคคล โดยเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 8 คน และกลุ่ม
ควบคุม จานวน 8 คน
2. ผู้วิจยั ดาเนินการทดลอง โดยวิธีการให้ คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลกับกลุ่มทดลองตาม
โปรแกรมที่ ก าหนดคนละ 8 ครั ง้ ๆ ละ 45-60 นาที ตัง้ แต่วัน ที่ (1 เมษายน พ.ศ.2562 – 31
พฤษภาคม พ.ศ.2562) เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
3. ระยะหลังการทดลองผู้วิจยั ให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทา
แบบวัดการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง ซึ่งเป็ นฉบับเดียวกันกับแบบวัดก่อนการทดลอง
(Posttest)
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Non-parametric Statistic สาหรับการวิเคราะห์
ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั เลือกใช้
สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) ส่วนการวิเคราะห์
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ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจยั เลือกใช้
สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู (Mann-Whitney U Test) การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างภายใน
กลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลัง การทดลอง ผู้วิจัยใช้ สถิ ติท ดสอบวิล คอกซัน ( The
Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล
เพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่ ในครัง้ นี ้ใช้ โปรแกรมการให้ คาปรึกษาที่ผ้ วู ิจยั พัฒนามาจากแบบวัดการมองโลกใน
แง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริ งโดยมี กลุ่มควบคุม จานวน 8 คน และกลุ่มทดลอง จานวน 8 คน
โดยคัดเลือกจากคะแนนของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ที่มีผลหลังจาก
การทาแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริ ง อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่า
ตังแต่
้ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 55 ลงมา จานวน 16 คน จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ จานวน 30 คน โดย
สรุปตามสมมติฐานได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อ
เสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจะมีการมองโลกใน
แง่ดีสงู กว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
ผลการวิจยั พบว่า พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M =
90.25, SD = 5.92) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 89.12, SD = 6.77) ส่วน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 92.88, SD = 6.40) และกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 88.88, SD = 6.19) ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนความสุขที่แท้ จริ ง (M = 26.00, SD = 6.32) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนความสุขที่แท้ จริ ง
(M = 27.12, SD = 6.37) ส่วนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความสุขที่แท้ จริ ง (M =
39.88, SD = 8.67) และกลุม่ ควบคุมมีคะแนนความสุขที่แท้ จริง (M = 26.50, SD = 5.45) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สมมติฐานข้ อที่ 2 กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจะมีความสุขที่
แท้ จริงสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
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ผลการวิ จัย พบว่า กลุ่ม ทดลองที่ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ
เสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังมีความสุขที่แท้ จริ ง
สูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สมมติฐานข้ อที่ 3 กลุ่ม ทดลองที่ เข้ า ร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่ อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเปรี ยบเทียบก่อน
และหลังการทดลอง จะพบว่าหลังการทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสงู กว่าก่อนทดลอง
ผลการวิจัย พบว่าการเปรี ยบเที ยบกลุ่ม ทดลองที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังก่อน
และหลังการทดลอง พบว่าหลังการทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมมติฐานข้ อที่ 4 กลุ่ม ทดลองที่ เข้ า ร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่ อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเปรี ยบเทียบก่อน
และหลังการทดลอง จะพบว่าหลังการทดลองมีความสุขที่แท้ จริงสูงกว่าก่อนทดลอง
ผลการวิจัย พบว่าการเปรี ยบเที ยบกลุ่ ม ทดลองที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังก่อน
และหลังการทดลอง พบว่าหลังการทดลองมีความสุขที่แท้ จริ งสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
การศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดี
ที่มี ต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการ
ทดลอง สามารถอภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
1. กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลก
ในแง่ ดีที่มี ต่อความสุขที่ แท้ จ ริ ง ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง จะมี การมองโลกในแง่ ดีสูง กว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อ
ที่ 1 และกลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่ อเสริ มสร้ างการมองโลกใน
แง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังมีความสุขที่แท้ จริ งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2 แสดง
ว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขทีแท้ จริ ง
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กลุ่มทดลองที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี สูงและความสุขที่แท้ จริ งสูง กว่า
ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
จากผลการวิ จัย ในครั ง้ นี แ้ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุค คลเพื่ อ
เสริ ม สร้ างการมองโลกในแง่ ดี ที่ มี ต่ อ ความสุ ข ที่ แ ท้ จริ ง เป็ นกระบวนการช่ ว ยเหลื อ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ ผ้ ูดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังได้ ทราบแนวทางในการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขปั ญหา
เกี่ ยวกับการมองโลกในแง่ดีซึ่งจะทาให้ มีการเข้ าใจตนเอง เข้ าใจความรู้ สึกของตนเอง และรู้ ว่า
ความรู้สกึ นันส่
้ งผลต่อชีวิตอย่างไร นอกจากนี ้ยังสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตนเองในการนาไปสู่
เป้าหมายในชีวิต จนสามารถเข้ าใจความรู้ สึกผู้อื่นมากยิ่งขึน้ ซึ่งจัดเป็ นความสามารถในการเข้ า
สังคมขึ ้นพื ้นฐาน ในการดาเนินการให้ คาปรึ กษานี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างสัมพันธภาพกั บผู้ดแู ลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รังเพื่อให้ ผ้ ูดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง เกิดความอบอุ่น สบายใจ เป็ นกันเองกับผู้วิจัย พร้ อมที่จะให้
ความร่ วมมือในการปรับปรุ งหรื อแก้ ไข และผู้วิจยั ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ในการให้ คาปรึกษา ได้ แก่ การ
ฟั ง การใช้ คาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด การสะท้ อนความรู้ สึ ก การทวนความหรื อข้ อความ การ
ตีความ การเผชิญหน้ า การสรุปความ และการให้ กาลังใจ ซึ่งเทคนิคเหล่านี ้จะช่วยให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รังมีการเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีซึ่งผู้ที่เข้ าร่วมโปรแกรมได้ แสดงออกมาในขณะที่ตอ่ สู้
กับ สิ่ ง ที่ ท้ าทายในชี วิ ตซึ่ง จะท าให้ ม องเห็ นถึ ง เรื่ องราวต่า ง ๆ ในชี วิ ตในเรื่ อ งราวดี ๆ แม้ เพี ย ง
เล็ ก น้ อ ยที่ แ ฝงอยู่ใ นสถานการณ์ อัน เลวร้ าย ต่อ จากนัน้ ผู้วิ จัย ให้ ผู้ดูแ ลผู้ป่ วยท าสัญ ญา เพื่ อ
ดาเนินการเข้ าโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดี โดยเลือกใช้ เทคนิคการให้ คาปรึ กษา
รายบุค คล ซึ่ง ได้ แ ก่ เทคนิ คการให้ ค าปรึ ก ษาทฤษฎี ป รั บความคิด และพฤติก รรม (Cognitive
Behavior Therapy) ภูตะวัน คทวณิช (2550) เชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่ดี มีแรงจูงใจไปในด้ าน
บวกมีเหตุผล หากได้ รับการขัดเกลาและสามารถเลือกทางชีวิตของตนเองได้ มีอิสระอย่างเพียงพอ
และมีสถานการณ์ที่เอือ้ อานวยมนุษย์จะพัฒนาได้ อย่างเต็มศักยภาพไปในทิศทางที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลไปสูก่ ารรู้จกั ตนเองอย่างแท้ จริง (Self-Actualization)
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการให้ คาปรึ กษารายบุคคลพบว่าผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังสนใจ
โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของ
ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังในกลุ่มทดลองมีทกั ษะการมองโลกในแง่ดี สูงกว่าผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคล ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ วราภรณ์ ผาทอง (2548) ได้ ศกึ ษาผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีตอ่ การมองโลก
ในแง่ดีและความสุขในชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่เข้ ามารับบริ การในสถานีอนามัยบ้ านร้ องเม็ง ตาบลหนองแหย่ง อาเภอสันทราย จังหวัด
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เชียงใหม่ที่มีระดับคะแนนการมองโลกในแง่ร้ายปานกลางถึงระดับคะแนนการมองโลกในแง่ร้าย
อย่างมาก จานวน 40 คน ที่สมัครใจเข้ าร่ วมโปรแกรมและเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย
การสุม่ โดยมีกลุม่ ทดลองจานวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 20 คน ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง
ในระยะเวลา 1 เดือน หลังการทดลองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาการ
มองโลกในแง่ ดี มี ก ารมองโลกในแง่ ดี ม ากขึน้ อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ทัง้ นี เ้ มื่ อ
พิจารณาคะแนนการมองโลกในแง่ดีของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุ่มควบคุมแล้ ว พบว่ามีคะแนน
น้ อยกว่ากลุ่มทดลองซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระยะก่อนการทดลองจึง สามารถกล่าวได้ ว่าผู้ดแู ล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ ง
ไม่ได้ มีการพัฒนาการมองโลกในแง่ดเี ช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง
2. การเปรี ยบเที ยบกลุ่ม ทดลองที่ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมการให้ ค าปรึ ก ษารายบุคคลเพื่ อ
เสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่าหลังการทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐ านข้ อที่ 3 และ การเปรี ยบเที ย บกลุ่ม ทดลองที่ เข้ าร่ ว มโปรแกรมการให้
คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รังก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหลังการทดลองมีความสุขที่แท้ จริ งสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 4
จากงานวิจยั ในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ าง
การมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งนัน้ ถ้ าเราเข้ าใจธรรมชาติของความสุขที่แท้ จริ งเราจะ
สามารถพัฒนาตัวเองไปอยู่ในแดนของความสุขมากกว่าความทุกข์ได้ ความสุขและความทุกข์นนั ้
มีขอบเขตของมันซึ่งไม่สามารถเพิ่มสูงขึ ้นได้ เรื่ อย ๆ ตลอดกาลมนุษย์เราโดยทัว่ ไปแล้ วมีธรรมชาติ
ที่จะกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ หลังจากทุกข์หนักหรื อหลังจากมีความสุขมาก ซึ่งความสุขที่แท้ จริ งจาก
ภายในนันเป็
้ นการพัฒนาจิตใจ ความคิด ปั ญญาและจิตวิญญาณ โดยโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
รายบุคคลที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ นัน้ ยึดทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาโดยการปรั บความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavior Therapy) มาประยุกต์ใช้ กบั การให้ คาปรึกษารายบุคคล ซึ่งถือว่าเป็ นทฤษฎี
ที่เหมาะสมในการสร้ างความสุขอย่างแท้ จริ ง เนื่องจากอารมณ์และความรู้ สึกเรื่ องความสุขอย่าง
แท้ จริ งนัน้ นอกจากจะขึน้ อยู่กับการที่มนุษย์เราเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ ดงเดิ
ั ้ มของเรา ยัง
ขึ ้นอยู่กบั การเปรี ยบเทียบความสาเร็ จหรื อภาพพจน์ของคนอื่น ๆ ด้ วย มนุษย์เราย่อมเปรี ยบเทียบ
ตนเองกับคนอื่นอยู่เสมอ เรารวยหรื อจนแค่ไหนขึ ้นอยู่กับว่าเราเปรี ยบเทียบกับใคร เราเป็ นคนทา
อะไรช้ างุ่มง่ามหรื อเป็ นคนแคล่วคล่องว่องไวขึ ้นอยู่กบั ว่าเราเปรี ยบเทียบกับใคร ซึ่ง จากผลการวิจยั
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จะเห็นได้ ว่า คะแนนความสุขที่แท้ จริ ง ของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุ่มควบคุมแล้ วพบว่ามีคะแนน
น้ อยกว่ากลุ่มทดลองซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระยะก่อนการทดลองจึงสามารถกล่าวได้ ว่าผู้ดแู ล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ ง
ไม่ได้ มีการพัฒนาความสุขที่แท้ จริ งเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง สอดคล้ องกับการศึกษา ขนิษฐา ไชย
ฤกษ์ (2550) ความสัมพันธ์ ระหว่างการมองโลกในแง่ดีความสุขและคุณภาพการให้ บริ การของ
พนักงานให้ บริ การลูกค้ าในฝ่ ายขายกรณี ศึกษาสายการบินแห่งหนึ่ง ผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าการ
มองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการ
มองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการให้ บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ส่งผลทาให้ ความสุขมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพการให้ บริ การอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01สอดคล้ องกับงานวิจยั ชัยวัฒน์ เดชพิทกั ษ์ (2555) ผลการให้ การปรึกษากลุ่มแบบ
พิจ ารณาเหตุผ ลอารมณ์ และพฤติ กรรมต่อการมองโลกในแง่ ดีเ พื่ อ การปรั บตัวทางสัง คมของ
เยาวชนที่ถกู คุมประพฤติ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเยาวชนที่ถกู คุมประพฤติอายุระหว่าง
15 ถึง 18 ปี สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรีโดยผู้วิจยั สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการมองโลก
ในแง่ดีต่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาสุ่มเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 คนรวม
ทังสิ
้ ้น 20 คนเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและโปรแกรมการให้
คาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมจากนันผู
้ ้ วิจยั ดาเนินการให้ การปรึกษา
จานวน 10 ครัง้ ครัง้ ละ 60 นาทีด้วยการให้ การปรึกษากลุ่มโดยใช้ แบบแผนการวิจยั เชิงทดลองแบบ
สองตัวประกอบแบบวัดสามหนึ่งตัวประกอบแบ่งการทดลองออกเป็ นสามระยะคือระยะก่อนการ
ทดลองระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้าประเภทหนึ่ง
ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่มทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีบอนเฟอร์ โรนี
(Bonferroni Procedure)ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดีเพื่อการ
ปรับตัวทางสังคมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี เพื่อการปรับตัวทางสังคมใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีในนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 และซึ่ง มี การใช้ ทฤษฎี การให้ คาปรึ กษาโดยการปรั บความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavior Therapy) อีกทังยั
้ งมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี
และเกรดเฉลี่ยในระดับวิทยาลัย พบว่าการมองโลกในแง่ดีสามารถทานายเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่า ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ ประสูต หรุ่นวงศ์มาศ (2534) ที่ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของการ
มองโลกในแง่ดีกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ง
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พบว่านักเรี ยนที่มีลักษณะการมองโลกในแง่ดีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า
นักเรี ยนที่มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ร้าย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากที่ได้ กล่าวมา
นันจึ
้ งได้ นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุข
ที่แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง โดยมีการใช้ เทคนิคและทฤษฎีการให้ คาปรึกษาเพื่อ พัฒนาชีวิต
รวมทังคนที
้ ่เราสัมพันธ์ด้วยไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ ้นด้ วยการฝึ กการใช้ จดุ แข็งของตัวเองในวิถี
ชี วิตประจ าวันของเราอยู่บ่อย ๆ จะทาให้ เราสร้ างภู มิ ต้านทานโชคร้ ายหรื อประสบการณ์ ของ
อารมณ์ในทางลบในยามที่เกิดขึ ้นกับเราได้ และเราจะสามารถยกระดับความคิดไปอยู่ในระนาบที่
เป็ นบวกเพิ่มขึ ้นได้ ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถให้ หน่วยงานที่ให้ เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้ป่วย ทังแพทย์
้
พยาบาล นักจิตวิ ทยา
ที่ให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังนาไปพัฒนาศักยภาพด้ านการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริ ง
โดยผู้ที่มีความสนใจนาโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลนี ้ไปใช้ ต้ องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
และเทคนิคต่าง ๆ และควรทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการใช้ เทคนิค ฝึ กการใช้ เทคนิ คต่างๆ
จากผู้เ ชี่ ย วชาญในด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง เพื่ อ ท าให้ ก ารจัด โปรแกรมการให้
คาปรึกษานันมี
้ ประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. ผลจากการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมอง
โลกในแง่ ดี ที่ มี ต่อ ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ดูแ ลผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง สามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการให้ คาปรึกษารายบุคคลในกลุม่ ตัวอย่างอื่นที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน และปรับปรุงแก้ ไข
ให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมอง
โลกในแง่ ดี ที่ มี ต่ อ ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง นี ไ้ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม ( Group
counseling) เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รังตามแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มได้ และเป็ นแนวทางการพัฒนาทักษะด้ าน
อื่น ๆ ของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเพิ่มเติม
2. ควรมี ก ารติด ตามผลหลัง จากที่ ไ ด้ รับ การเข้ า โปรแกรมแล้ ว เป็ น ระยะทุก 2 เดื อ น
หลังจากที่ ไ ด้ รับการทดลองแล้ วว่าผู้เข้ าร่ วมการทดลองมี การมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้ จริงมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้ อยเพียงใด และเมื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ อีกจะมีการมองโลกใน
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แง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้ จริ งเป็ นอย่างไร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการจัดรู ปแบบและเทคนิคการให้
คาปรึกษาทางจิตวิทยาที่เหมาะสมในครัง้ ต่อไป
3. การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ ความสุขที่แท้ จริ งของผู้ดแู ลผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รั งดังนัน้ เพื่ อให้ การศึกษามีความสมบูรณ์ และลึกซึง้ มากยิ่ง ขึน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควร
ศึกษาเพิ่มเติมด้ วยวิธีเชิงคุณภาพ เพื่อทาให้ มองเห็นประสบการณ์หรื อปรากฎการณ์เชิงคุณภาพ
ของกลุ่ม ผู้ดูแลผู้ป่วย อี กทัง้ ยัง ช่วยให้ เข้ า ใจประสบการณ์ การกล้ าเผชิ ญปั ญหาสู่การมี ชี วิต ที่
สมบูรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีจนนาไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แก่ผ้ ดู แู ล
ผู้ป่วยในครัง้ ต่อไป
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ตี รวจสอบโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคล
เพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
1. แพทย์หญิง จินดา อุดมปั ญญาวิทย์

2. รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

Senior Coordination Physician
Bumrungrad International Hospital
คณะศึกษาศาสตร์

3. อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา พิมพการ
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ์
4. อาจารย์ ดร.วนัญญา แก้ วแก้ วปาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์

ภาคผนวก ข

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) แบบวัดการมองโลกในแง่ดี
2) แบบวัดความสุขที่แท้ จริง
3) โปรแกรมให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้ จริงของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
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แบบวัดการมองโลกในแง่ ดี
คาชีแ้ จง
แบบวัดการมองโลกในแง่ดีนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ อประเมินการมองโลกในแง่ดีของญาติผ้ ดู แู ลผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รังเพื่อนาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของญาติผ้ ูดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับจากแบบวัดการมองโลกในแง่ดีนี ้นาไปใช้ เพื่อการศึกษาและ
วิจยั เท่านัน้
แบบวัดนี ้ไม่จากัดเวลาในการตอบ จึง ขอให้ ญาติผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังตอบจนเสร็ จเรี ยบร้ อยโดย
ไม่คานึงถึงเวลา ผลการวิจยั ไม่มีการนาเสนอเป็ นรายบุคคล แต่จะเป็ นภาพรวมของการมองโลกใน
แง่ ดีของญาติผ้ ูดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง และคาตอบในแบบวัดการมองโลกในแง่ ดีชุด นี จ้ ะถื อเป็ น
ความลับไม่เปิ ดเผยไม่วา่ กรณีใด ๆ จึงขอให้ ตอบคาถามตามความจริง
แบบวัดชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 : ข้ อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 : แบบวัดการมองโลกในแง่ดีจานวน 54 ข้ อ
ขอความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามชุดนี ้ทัง้ 2 ตอนอย่างถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
ท่านมากที่สุดโดยข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยจะนาไปใช้ ประโยชน์
เพื่อการวิจยั และนาเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพรวมเท่านัน้
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ตอนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง  ตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สดุ และ
กรุณาตอบทุกข้ อ
เพศ

 ชาย

อายุ

............... ปี

สถานภาพ

 โสด

 หญิง
 สมรส

 หย่าร้ าง

ระยะเวลาดูแลผู้ป่วย......................................... ปี
ประวัตสิ ุขภาพ/โรคประจาตัว……………………………………………………………….
อาชีพปั จจุบัน…………………………............................................................................
ตอนที่ 2 : แบบวัดการมองโลกในแง่ ดี
คาชีแ้ จง โปรดอ่านข้ อความแต่ละข้ ออย่างละเอียด และเลือกคาตอบโดยใส่เครื่ องหมาย √ ใน
ช่องที่ตรงกับความคิด ความรู้สกึ และการแสดงออกที่แท้ จริงของท่าน
คาถาม

1. ฉันได้ รับคาชมในการดูแลญาติที่ป่วยเป็ นอย่างดี
2. ฉันมีความสุขจากการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง
3. ญาติที่ป่วยรับประทานอาหารได้ เยอะเป็ นเพราะฉัน
มีสว่ นสนับสนุนในการให้ กาลังใจญาติที่ป่วยอยู่
4. ฉันอาบน ้าให้ ญาติด้วยความเต็มใจและทาทุกอย่าง
อย่างใส่ใจ
5. ญาติของฉันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ มาก
ขึ ้นเกิดจากตัวฉันเป็ นช่วยสนับสนุนดูแลเป็ นหลัก
6. ถ้ าฉันทายาที่ใช้ ในการรักษาญาติที่ป่วยหายนัน้
เป็ นเพราะเพื่อนที่ไปด้ วยกันไม่ชว่ ยเตือนให้ ฉนั เก็บ
7.ฉันรู้สกึ เหนื่อยล้ าเป็ นเพราะคนอื่นไม่ชว่ ยแบ่ง
เบาภาระฉัน
8.การดูแลตนเองดีทาให้ ฉนั มีสขุ ภาพที่ดีเสมอ
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9.สุขภาพที่แข็งแรงเกิดจากความโชคดี
10.เมื่อญาติที่ป่วยอาการแย่ลงเกิดจากความ
ผิดพลาดของฉันเองคนอื่นไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องเลย
11.สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้เป็ นเพราะคนอื่นสร้ างให้ ฉนั
12.ฉันได้ รับคาชื่นชมในการดูแลญาติเป็ นเพราะ
คนชมสนิทสนมกับฉัน
13.ฉันคิดว่าการที่ฉันได้ ดีมีใช้ ทกุ วันนี ้เป็ นเพราะ
คนอื่นช่วยฉัน
14.ถ้ าฉันลืมนัดสาคัญเป็ นเพราะว่าฉันเป็ นคนชอบลืม
15.ฉันทาแจกันตกแตกเป็ นเพราะว่าฉันไม่
ระมัดระวัง
16.เพื่อนสนิทโกรธฉันเพราะว่าฉันมีนิสยั ที่ไม่ดี
17.ถ้ าฉันปวดหลังอาจเกิดจากที่ฉนั ยกตัวผู้ป่วยผิดท่า
18.ฉันเชื่อว่าสิ่งเลวร้ ายที่เกิดขึ ้นทุกวันเกิดจากตัวเอง
19.ฉันดูแลญาติที่ป่วยของฉันจึงทาให้ มกั จะพบแต่
เรื่ องโชคดีอยูเ่ สมอ
20.ฉันคิดว่าญาติที่ป่วยหากได้ อยูก่ บั ฉันนันจะ
้
รับประทานอาหารได้ เยอะและไม่สาลัก
21.ฉันมีความสามารถในการดูแลญาติที่ป่วยได้
เป็ นอย่างดีเยี่ยม
22.ฉันมีความรู้และทักษะที่ดีในการดูแลญาติที่ป่วย
23.ถ้ าหากมีการทะเลาะกันในครอบครัว ฉันหวังว่า
ในที่สดุ ทุกคนจะปรับความเข้ าใจกันได้
24.ถ้ าวันนี ้ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วเดินตกบันได ซึง่
วันข้ างหน้ าจะไม่เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน
25.วันนี ้ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วบังเอิญทาน ้าร้ อน
ลวกมือตัวเองซึง่ มันจะไม่เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน
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26.ฉันอยูด่ แู ลญาติที่ป่วยแล้ วทาให้ เพื่อนสนิท
โกรธฉันซึง่ ก็คงไม่นานหรอก
27.ถ้ าญาติของฉันอาการทรุดหนักแต่อีกไม่นาน
อาจดีขึ ้นได้
28.เมื่อฉันได้ มีโอกาสอยูด่ แู ลญาติที่ป่วยแล้ วมี
เพื่อนที่มาเยี่ยมพูดด้ วยน ้าเสียงไม่ดีกบั ฉันแต่อีกไม่
นานหรอกเค้ าจะพูดกับฉันได้ อย่างจริงใจ
29.ถึงแม้ วนั นี ้ญาติที่ป่วยของฉันอาการดีขึ ้นแต่อีก
ไม่นานอาการอาจแย่ลงอีกก็ได้
30.วันนี ้ญาติที่ป่วยของฉันอารมณ์ดีและยิ ้มตลอด
แต่อีกไม่นาน ถ้ ามีคนมาขัดใจอาจทาให้ อารมณ์ไม่
ดีใส่ฉนั อีกก็ได้
31.ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วหวังว่าให้ ทกุ วันมีแต่
เรื่ องดี ๆ เข้ ามาในชีวิต แต่ทกุ วันนี ้กลับมีแต่เรื่ องที่
แย่ ๆ เข้ ามาตลอด
32.ฉันไม่ได้ ดแู ลญาติที่ป่วยจึงทาให้ ประสบอุบตั ิเหตุ
ถึง 2 ครัง้ ในปี นี ้จะต้ องมีครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน
33.แม้ วา่ ฉันจะดูแลญาติที่ป่วยเป็ นอย่างดีแต่ก็ยงั
ทาให้ ฉนั ผิดหวังในความรักซ ้าแล้ วซ ้าเล่า ฉันคิดว่า
ชาตินี ้ฉันช่างเป็ นคนอาภัพคูเ่ สียเหลือเกิน
34.วันนี ้ญาติที่ป่วยเดินไปชนขอบโต๊ ะที่แหลมคม
ทาให้ ได้ รับบาดเจ็บ และเหตุการณ์นี ้อีกไม่นาน
อาจเกิดขึ ้นอีกก็เป็ นได้
35.วันนี ้ฉันทางานล้ มเหลว ซึ่งวันพรุ่งนี ้และต่อไปก็
อาจจะล้ มเหลวอีกก็ได้
36.ฉันทาน ้าหกใส่ญาติที่ป่วยของฉัน และอาจมี
ครัง้ ต่อไปอีกแน่นอน
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37.การที่ฉันคิดดีกบั ทุกคนนันจะท
้ าให้ ทกุ คนที่พบ
เจอฉันก็คดิ ดีกบั ฉันเช่นกัน
38.ฉันประสบความสาเร็จในหน้ าที่จากการดูแล
ญาติที่ป่วยจึงทาให้ ชีวิตทุกอย่างของฉันสาเร็จ
เช่นกัน
39.ในวันที่ฉันได้ อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยและถ้ าฉัน
ได้ รับของขวัญวันเกิดมาจะทาให้ จากนี ้ต่อไปทุก
อย่างในชีวิตฉันจะดีแน่นอน
40.ญาติที่ป่วยของฉันมีอาการดีขึ ้นจะทาให้ ทกุ
อย่างในชีวิตของฉันดีขึ ้นด้ วย
41.ฉันเผลอทาจานของญาติที่ป่วยตกแตกซึง่ อาจ
ทาให้ ฉนั ได้ เจอกับเรื่ องร้ าย ๆ อย่างแน่นอน
42.ก่อนฉันเดินออกจากบ้ านเพื่อไปหาญาติที่ป่วย
นันมี
้ ต๊ กุ แกร้ องทักบอกเหตุร้ายกับฉัน แต่อย่างไร
ฉันก็จะเจอกับเรื่ องดี ๆ อย่างแน่นอน
43.ฉันดูแลญาติที่ป่วยจนมีรูปร่างอ้ วนแต่เพื่อนทุก
คนก็ยงั ชอบฉัน
44.หากฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วเกิดพบกับความ
ผิดหวังในความรักซึง่ ก็ไม่ได้ สง่ ผลต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิตของฉัน
45.ถึงแม้ ฉนั จะเหนื่อยล้ าจากการดูแลญาติที่ป่วย
จนเดินสะดุดหกล้ ม แต่ฉันก็จะลุกยืนขึ ้นและเดิน
ต่อไปได้
46.เหตุการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้อาจไม่สง่ ผลต่อ
สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของฉันเลย
47.ขณะที่ฉนั อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยแต่มีเพื่อนสนิท
บอกว่าฉันนิสยั ไม่ดีซงึ่ เพื่อนและคนรู้จกั ของฉันทุก
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คนอาจบอกว่าฉันนิสยั ไม่ดีด้วยก็ได้
48.ญาติที่ป่วยของฉันกล่าวชื่นชมฉัน ซึง่ ไม่ได้
หมายความว่าจะทาให้ ชีวิตของฉันนันดี
้ ขึ ้นเลย
49.ฉันอารมณ์ไม่ดีที่ญาติที่ป่วยเจอกับเรื่ องร้ าย ๆ
เพื่อนเลยซื ้อขนมมาให้ ฉนั แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ ชีวิตของ
ฉันดีขึ ้นเลย
50.ฉันเผลอทากระถางต้ นไม้ ที่ญาติที่ป่วยของฉัน
รักตกแตกซึง่ อาจทาให้ ฉนั ได้ เจอกับเรื่ องร้ าย ๆ
อย่างแน่นอน
51.ฉันหลงทางระหว่างที่จะมาดูแลญาติที่ป่วย จึง
ทาให้ การเดินทางไปในทุกที่อาจทาให้ ฉันหลงทาง
อีก
52.ญาติที่ป่วยของฉันเริ่มฝึ กเดินด้ วยกายภาพและ
ล้ มกลางทางซึง่ อาจทาให้ เค้ าเดินไม่ได้ อีกต่อไป
53.ฉันเคยดูแลญาติที่ป่วยแล้ วบกพร่องในหน้ าที่
จึงทาให้ ชีวิตฉันล้ มเหลวในทุกเรื่ อง
54.ฉันทากระเป๋ าเงินที่จะซื ้อของให้ ญาติที่ป่วย
หล่นหายจึงทาให้ ชีวิตของฉันแย่ไปหมด
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คาชีแ้ จง
แบบวัดความสุขที่แท้ จริ ง นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสุขที่แท้ จริ ง ของญาติผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รังเพื่อนาผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาความสุขที่แท้ จริ งของญาติผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรค
เรื อ้ รัง ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับจากแบบวัดความสุขที่แท้ จริงนี ้นาไปใช้ เพื่อการศึกษาและวิจยั เท่านัน้
แบบวัดนี ้ไม่จากัดเวลาในการตอบ จึงขอให้ ญาติผ้ ดู แู ลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังตอบจนเสร็ จเรี ยบร้ อยโดย
ไม่คานึงถึงเวลา ผลการวิจัยไม่มีการนาเสนอเป็ นรายบุคคล แต่จะเป็ นภาพรวมของความสุขที่
แท้ จ ริ ง ของญาติ ผ้ ูดูแ ลผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง และค าตอบในแบบวัด ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง นี จ้ ะถื อ เป็ น
ความลับไม่เปิ ดเผยไม่วา่ กรณีใด ๆ จึงขอให้ ตอบคาถามตามความจริง
แบบวัดชุดนี ้มีจานวน 15 ข้ อ
ขอความกรุ ณาท่านตอบแบบสอบถามชุดนี อ้ ย่างถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับท่านมาก
ที่สดุ โดยข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยจะนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อการวิจยั
และนาเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพรวมเท่านัน้
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คาชีแ้ จง : โปรดอ่านข้ อคาถามทุกข้ ออย่างละเอียดและทาเครื่ องหมาย √ ตัวเลือกที่ตรงกับ
ความรู้สกึ ปัจจุบนั หรื อความรู้สกึ ใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมาของตนเองมากที่สดุ ให้ ครบทุกข้ อ โดยทา
เครื่ องหมาย √ หนึง่ คาตอบต่อหนึง่ ข้ อเท่านัน้
ข้ อ
1

2

3

4

คาตอบที่ตรงกับความรู้ สึกปั จจุบันมากที่สุด
ฉันรู้สกึ เหมือนเป็ นคนล้ มเหลว
ฉันไม่ร้ ูสกึ ว่าฉันเป็ นผู้ชนะ
ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ๆ
เมื่อฉันมองกลับไปนันฉั
้ นมองเห็นแต่ชยั ชนะ
ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จอย่างพิเศษมาก
ฉันไม่มีความมุง่ หมายในชีวิต
ฉันไม่ร้ ูจกั ความหมายในชีวิตของฉัน
ฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉัน
ฉันมีเป้าหมายที่ดีเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง
ฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉันที่ชดั เจนมาก
โดยปกติแล้ วฉันมักทาสิ่งต่าง ๆ ได้ แย่
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ ดีและไม่ได้ แย่
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ คอ่ นข้ างดี
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดี
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดีมาก
ฉันรู้สกึ แย่กบั ตนเอง
ฉันรู้สกึ ไม่แย่กบั ตนเอง
ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเอง
ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเองมาก
ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเองมากเป็ นพิเศษ
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5

6

7

8

9

คาตอบที่ตรงกับความรู้ สึกปั จจุบันมากที่สุด
ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จเล็กน้ อยในชีวิต
ฉันรู้สกึ ไม่ได้ ประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ๆ
ฉันรู้สกึ ว่าตนเองค่อนข้ างประสบความสาเร็จ
ฉันรู้สกึ ว่าตนเองประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ๆ
ฉันรู้สกึ ประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่นมาก
ฉันมีความทุกข์ในชีวิต
ฉันไม่มีทงความสุ
ั้
ขและความทุกข์
ฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์
ฉันมีความสุขดีและมากกว่าความทุกข์
ฉันมีความสุขจนแทบจะไม่มีความทุกข์
ฉันมีประสบการณ์ความเจ็บปวดมากกว่าความพึงพอใจ
ฉันมีประสบการณ์ความเจ็บปวดและความพึงพอใจพร้ อม ๆ กัน
ฉันมีความพึงพอใจมากกว่าความเจ็บปวด
ฉันมีความพึงพอใจมากกว่าความเจ็บปวดมาก
ในชีวิตของฉันมีแต่ความพึงพอใจ
ฉันไม่สนุกกับสิ่งที่ทาประจาทุกวัน
ฉันรู้สกึ เฉย ๆ กับสิ่งที่ทาประจาทุกวัน
ฉันชอบงานประจาของฉันและมีความสุขที่ได้ อยู่กบั งานที่ทา
ฉันชอบงานประจาของฉันจนไม่อยากพักจากงานเลย
ฉันชอบงานประจาของฉันมากจนไม่พกั จากงานเลย
ฉันรู้สกึ ทุกข์ใจที่ชีวิตของฉันมันไม่ดีเลย
ฉันรู้สกึ ดีที่ชีวิตของฉันปกติ
ฉันรู้สกึ ดีใจที่ชีวิตของฉันดี
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันนันดี
้ มาก
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันยอดเยี่ยมเหลือเกิน
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ข้ อ
10

11

12

13

14

คาตอบที่ตรงกับความรู้ สึกปั จจุบันมากที่สุด
ส่วนใหญ่ฉนั มีอารมณ์เสียเป็ นปกติ
ส่วนใหญ่ฉนั มีอารมณ์เฉย ๆ ไม่ดีใจหรื อเสียใจ
ส่วนใหญ่ฉนั ค่อนข้ างจะอารมณ์ดี
ส่วนใหญ่ฉนั อารมณ์ดี
ส่วนใหญ่ฉนั อารมณ์ดีมากอย่างไม่นา่ เชื่อ
ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับสิ่งรอบตัวมากกว่าสิ่งที่ทาอยู่
ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับสิ่งรอบตัวเท่า ๆ กับสิ่งที่ทาอยู่
ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับงานมากกว่าสิ่งรอบตัว
ขณะทางานฉันแทบไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลย
ขณะทางานฉันไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลย
ส่วนใหญ่ฉนั รู้สกึ เบื่อ
ส่วนใหญ่ฉนั ไม่ได้ ร้ ูสึกเบื่อและไม่ได้ ร้ ูสึกมีสิ่งสนใจในชีวิต
ฉันรู้สกึ มีความสนใจในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่
ฉันรู้สกึ ชอบในสิ่งที่ฉันทาอยู่
ฉันรู้สกึ หลงรักในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่
ฉันไม่ชอบงานของฉัน
ฉันรู้สึกเฉย ๆ กับงานที่ทา
ฉันค่อนข้ างจะชอบงานที่ฉนั ทา
ฉันชอบงานที่ฉนั ทามาก
ฉันรักงานที่ฉนั ทาเป็ นอย่างมาก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันไม่
้ ได้ ท้าทายความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันบางที
้
ก็ท้าทายความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันค่
้ อนข้ างที่จะท้ าทายความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอบ่อยครัง้ ที่ท้าทายความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันท้
้ าทายความสามารถของฉันอยูเ่ สมอ
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ข้ อ
15

คาตอบที่ตรงกับความรู้ สึกปั จจุบันมากที่สุด
ฉันมีความกระตือรื อร้ นเล็กน้ อยหรื อแทบจะไม่มีเลย
ฉันมีความกระตือรื อร้ นไม่สงู และไม่ต่า
ฉันเป็ นคนมีความกระตือรื อร้ น
ฉันรู้สกึ กระตือรื อร้ นในการทางานเกือบทุกอย่าง
ฉันรู้สกึ มีความกระตือรื อร้ นมากจนสามารถทางานทุกอย่างได้
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โปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ ดี
ที่มีต่อความสุขที่แท้ จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)

ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
Trust me Trust you
รู้สกึ อย่างไรช่วยบอกที
เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร
มองเห็นคุณค่าของตนเองด้ วยหัวใจ
เพื่อนร่วมหัวใจ
มองโลกดีชีวีมีสขุ
สุขใจเมื่อได้ พบ
สุขสดใส ใจสุขสันต์
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 1
Trust me Trust you
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความคุ้นเคย ไว้ วางใจ และพร้ อมใจที่จะรับคาปรึกษา
2.เพื่อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ ทราบจุดมุ่ง หมายของการปรึ กษา บทบาท ประโยชน์ และ
กาหนดการปรึกษา
3.เพื่อให้ เกิดความร่วมมือเป็ นอย่างดี
4.เพื่อประเมินผู้รับคาปรึกษาก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมโดยใช้ แบบวัดการมองโลกในแง่ดี
และแบบวัดความสุขที่แท้ จริ งที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาพัฒนาขึ ้น และใช้ เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับหลังเข้ า
ร่วมโปรแกรม
5.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาสามารถสารวจ ทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบความคิดของตนเอง
ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเข้ าใจในปัญหาของตนเอง
แนวคิด
สัมพันธภาพเพื่อการบาบัด มีลกั ษณะสาคัญดังต่อไปนี ้
1. การเข้ ากันได้ (Rapport) ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องเข้ ากันได้ กับผู้รับคาปรึ กษาอย่าง
กลมกลืน ซึ่งความรู้ สึกเข้ ากันได้ จะต้ องมีตงแต่
ั ้ แรกเริ่ มของสัมพันธภาพ รวมทัง้ ให้ เวลากับผู้ให้
คาปรึ กษาได้ สร้ างความรู้ สึกให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ผ่อนคลายและปฏิบตั ิกบั ผู้รับคาปรึกษาในฐานะ
มนุษย์เท่าเทียมกัน
2. การสร้ างความไว้ วางใจ (Trust) ซึ่งเป็ นความรู้สึกเชื่อมัน่ อย่างจริ งใจที่บคุ คลหนึ่งมีตอ่
อีกบุคคลหนึ่งโดยไม่เคลือบแคลงว่าจะเกิดอะไรขึน้ เพราะมีความเชื่อมั่นอยู่ภายใน ซึ่งความ
ไว้ วางใจตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเสมอต้ นเสมอปลาย ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องมีความสม่าเสมอ
และจริงใจเพราะจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาค่อย ๆ สร้ างความเชื่อถือในตัวผู้ให้ คาปรึกษา
3. การมองโลกในแง่ดีและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Positive
Regard and Acceptance) ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องมีความเต็มใจที่จะเข้ าใกล้ ผ้ รู ับคาปรึกษาและ
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พยายามมองในแง่ดี ไม่ตดั สินโดยมีความเชื่อในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความสาคัญของความเป็ น
บุคคล
4. การเข้ าถึงความรู้สึกหรื อเข้ าใจตามการรับรู้ของผู้รับคาปรึกษา (Empathy) คือการที่
ผู้ให้ คาปรึกษาเข้ าใจความรู้ สึกของผู้รับคาปรึกษาเหมือนกับที่ผ้ รู ับคาปรึ กษารู้สึก หรื อเหมือนกับ
ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นกับตนเองแต่ต้องแยกตนเองไว้ ต่างหาก ความรู้ สึกเหล่านันไม่
้ ได้ มีผลต่อความ
เข้ าใจตนเองแต่จะช่วยให้ เกิดความตระหนักในความเป็ นผู้อื่นได้ อย่างแท้ จริง
5. มีการติดต่อสื่อสารที่มีจุดประสงค์ (Purposeful communication) เน้ นการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง พัฒนา ส่งเสริมและป้องกันปัญหา
6. มีการถ่ายโอนความรู้สึก (Transference) อาจเป็ นทังความรู
้
้ สึกทังด้
้ านบวกและด้ าน
ลบที่ถ่ายโอนมายังผู้ให้ คาปรึกษาจากความใกล้ ชิดและรู้สึกว่าผู้ให้ คาปรึกษาเป็ นเหมือนคนสาคัญ
ของตนเองในด้ านต่าง ๆ และอาจทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา
7. การกาหนดหรื อตังเป้
้ าหมายชัดเจน (Goal Formulation) สัมพันธภาพเพื่อการบาบัด
จะต้ องมีการตัง้
เป้าหมายและปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุตามที่ตงไว้
ั้
8. การมีอารมณ์ขนั (Humor) เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดในบางสถานการณ์ที่ทงผู
ั ้ ้ ให้
คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษากาลังเผชิญอยู่
เทคนิค
1.การสร้ างสัมพันธภาพและการเอาใจใส่ ควรมองด้ วยความสนใจที่จะให้ ความช่วยเหลือ
กิริยาท่าทางมีความเป็ นกันเอง มีการแสดงออกถึงความจริงใจ น ้าเสียงเป็ นกันเอง จังหวะการพูด
ไม่เร็วหรื อช้ า
2.การฟั ง ผู้ให้ คาปรึกษามีความสนใจและเอาใจใส่รับฟั งปั ญหาของผู้รับคาปรึกษาเพื่อให้
ผู้รับคาปรึกษาได้ พดู ระบายความรู้สึกอึดอัดและปัญหาต่าง ๆ
3.การตอบโต้ -ซักถาม มีการใช้ คาถามปลายเปิ ดมากกว่าปลายปิ ด
อุปกรณ์
ตารางกาหนด วัน เวลา สถานที่การให้ คาปรึกษา
ระยะเวลา
45-60 นาที
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วิธีดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาสร้ างสายสัมพันธ์
2. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวแนะนาตนเองและแนะนาโปรแกรม POP-AH! พร้ อมทังประโยชน์
้
ของการเข้ าร่วมโปรแกรม
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาดาเนินการให้ คาปรึกษาเพื่อเสริ มสร้ างการมองโลกในแง่ดี ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1.ผู้ใ ห้ ค าปรึ กษาใช้ เ ทคนิ ค ต่า ง ๆ ในการให้ ค าปรึ กษา ได้ แ ก่ การฟั ง การใช้ ค าถาม
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด การสะท้ อนความรู้สกึ
2.ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสร้ างบรรยากาศของความเป็ น มิ ต ร ความมั่น คงปลอดภัย ความ
ไว้ วางใจ ความอบอุน่ ใจและเอาใจใส่ตอ่ ผู้รับคาปรึกษา
3. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ในการเข้ าร่วมโปรแกรม
4. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ ทาแบบประเมินความสุขที่แท้ จริ งและแบบประเมินการมองโลกในแง่ดี
5. เมื่อทาแบบประเมินเรี ยบร้ อยแล้ วกาหนดเป้าหมายร่วมกันโดยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ให้ มีการมองโลกในแง่ดีเพื่อให้ พบความสุขทีแท้ จริง
6. ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบรายบุคคล
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ ผ้ ดู ูแลผู้ป่วยที่ได้ ให้ คาปรึ กษาสรุ ปเพิ่มเติม จากนัน้ ผู้ให้ คาปรึ กษานัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษามีความคุ้นเคยและไว้ วางใจ พร้ อมที่จะรับคาปรึกษา
2.ผู้รับคาปรึ กษาทราบจุดมุ่งหมายของการปรึ กษา บทบาท ประโยชน์ และกาหนดการ
ปรึกษา
3.ผู้รับคาปรึกษาให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
4.ผู้รับคาปรึ กษาทาแบบวัด การมองโลกในแง่ดีและแบบวัดความสุขที่แท้ จริ งก่อนการ
ทดลอง
5.ผู้รับคาปรึ กษาได้ เกิดการคิดทบทวนตนเองจนนาไปสู่ความเข้ าใจในปั ญหาที่ตนเอง
กาลังเผชิญ
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 2
รู้ สึกอย่ างไรช่ วยบอกที
วัตถุประสงค์
1.ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ในตนเอง
2.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ ความคิด พฤติกรรม
อารมณ์
3.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาจาแนกได้ วา่ ความคิดอัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้นในมิติความเป็ นตนเอง
แนวคิด
แนวคิดปัญญาพฤติกรรมนิยม การบาบัดแบบปั ญญาพฤติกรรมนิยม เป็ นการบาบัดชนิด
หนึง่ ที่ใช้ หลักการปรับที่ความคิดและพฤติกรรม เพื่อช่ วยให้ ทราบถึงปั ญหาและนาไปสู่การปรับแก้
ปั ญหาเหล่านัน้ ทังปั
้ ญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม รวมถึงปั ญหาจากอาการทางกาย ซึ่งอยู่ภายใต้
ความเชื่อที่ว่าสิ่งเร้ าไม่ได้ มีผลโดยตรงต่ออารมณ์ พฤติกรรมและและอาการทางกาย แต่ ผ่าน
กระบวนการคิดที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล อันเป็ นผลมาจากการเลี ้ยงดูและประสบการณ์ในอดีตของบุคคลนัน้ ๆ
แนวคิดการมองโลกในแง่ดี ด้ านมิติความเป็ นตนเอง (personalization) เป็ นมิตทิ ี่เกี่ยวข้ อง
กับตัวตนของบุคคล ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ ต้ นเหตุจากตนเอง (internal) และต้ นเหตุจากสิ่งอื่น
ภายนอก (external) โดยจะเชื่อมโยงไปถึงการรู้คณ
ุ ค่าในตนเอง (self-esteem)
เทคนิค
1.การใส่ใจ (Attending Skill) แสดงความสนใจ เห็นความสาคัญ และให้ เกี ยรติผ้ ูรับ
คาปรึกษาเป็ นการแสดงความกระตือรื อร้ นที่จะให้ ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้
ผู้รับคาปรึกษา
2.การถาม (Question Skill) การถาม เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าเรื่ องราวที่ต้องการ
ปรึกษารวมทังความรู
้
้ สกึ นึกคิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึกษา
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3.การสะท้ อนกลับ (Reflection Skill) การสะท้ อนกลับ เป็ นการบอกความเข้ าใจของผู้ให้
คาปรึกษาที่มีตอ่ สิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษารู้สกึ รับรู้หรื อสนใจที่เป็ นปัจจุบนั
4.การซ ้าความ/การทวนความ ( Paraphrasing Skill )เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาพูดซ ้าใน
เรื่ องที่ผ้ รู ับคาปรึกษาบอกอีกครัง้ หนึ่ง โดยคงสาระสาคัญของเนื ้อหา หรื อความรู้สึกไว้ ตามเดิมแต่
ใช้ คาพูดน้ อยลง
อุปกรณ์
กระดาษ ปากกาและดินสอใช้ ในการวาดภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1. ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ อธิบายและวิเคราะห์ถึงความเป็ นตนเองว่าขณะนี ้เป็ นอย่ างไร ซึ่ง
การสื่อสารที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ การสื่อสารกับตนเองเพราะจะช่วยให้ เราสามารถควบคุม
อารมณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจโดยใช้ กิจกรรมตามใบงานที่ 1
2. ให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเขี ยน วาดภาพ หรื อเล่าถึงประสบการณ์ ที่ผ่านมาเชื่อมโยงกับ
ความรู้สกึ ในปัจจุบนั ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
3. ให้ อธิบายและเล่าถึงรายละเอียดความต้ องการในความรู้สึกของตนเองในสถานการณ์
ที่ผ้ รู ับคาปรึกษาเชื่อมโยงให้ ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาฟั ง
4. กระตุ้นให้ มองตนเอง โดยมองในแบบที่ตนมองเห็น ตามแบบความเป็ นจริ ง และใน
แบบของอุดมคติ
5. สรุปการมองเห็นตนเองในแต่ละแบบและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง
6. บรรยายความรู้สกึ จากกิจกรรม รู้สกึ อย่างไรช่วยบอกที
7.อธิ บ ายรายละเอี ย ดใบงานเครื่ อ งเช็ ค อุณ หภูมิ ใ จและให้ น ากลับ ไปใช้ ร ะหว่า งเข้ า
โปรแกรม
ประเมินผล
1 .ผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ในตนเอง
2. ผู้รับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ ความคิด พฤติกรรม
อารมณ์
3. ผู้รับคาปรึกษาจาแนกได้ ว่าความคิดอัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้นในมิตคิ วามเป็ นตนเอง
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ใบงานที่ 1
ปั จจุบันรู้ สึกอย่ างไร
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
4............................................................................................................................................
5............................................................................................................................................
6............................................................................................................................................
7............................................................................................................................................
8............................................................................................................................................
9............................................................................................................................................
10..........................................................................................................................................
เขียน วาดภาพ หรื อเล่ าถึงประสบการณ์ ท่ ผี ่ านมาเชื่อมโยงกับความรู้ สึกในปั จจุบัน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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หมายเหตุ : ให้ ท่านทบทวนความรู้ สึกในแต่ ละวัน และใส่ จานวนครั ง้ ที่ท่านใช้ ทักษะการมองโลกในแง่ ดีรวมถึงจานวนครั ง้ ที่ทาให้ ร้ ู สึกมี
อารมณ์ ทางลบตามรู ปสัญลักษณ์ ใบหน้ า

1

Date

เครื่ องเช็คอุณหภูมิใจ
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 3
เชื่อฉันอย่ าหลงไปเชื่อใคร
วัตถุประสงค์
1. มุง่ ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ความคิดอัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้นภายในตนเอง
2. กระตุ้นให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความต้ องการเปลี่ยนแปลงและสามารถกาหนดแนวทาง
ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูค่ วามสมดุล
3.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเข้ าใจความคิดในแง่ดีและแง่ร้าย
4. เพื่อจาแนกความคิดที่เกิดขึ ้นทังแง่
้ ดีและแง่ร้ายในตนเองในมิตคิ วามคงทนถาวร
แนวคิด
แนวคิดการมองโลกในแง่ดี ด้ านมิติความคงทนถาวร (permanence) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ อง
กับระยะเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ เกิดขึ ้นชัว่ คราว (temporary) และเกิดขึ ้นอย่างถาวร
(permanent) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ ที่ดีเกิดขึน้ ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึน้ นันเกิ
้ ด
ขึ ้นกับตนเองชัว่ คราว โดยอาจเกิดจากโชคลาภ อารมณ์ ความพยายาม ฯลฯ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่
ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ดขึ ้นกับตนเองอย่างถาวร เนื่องมาจากความสามารถ บุคลิกภาพ และ
จะเกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจา แต่ในทางกลับกันเมื่อเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ าย ผู้ที่มองโลกในแง่
ร้ ายจะคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ ้นนันมั
้ นจะเกิดขึ ้นเป็ นประจา สิ่งที่ดีจะไม่มีทางมาและตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดย
เจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทามากกว่าที่จะตัดสินด้ วยสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะ
มองสิ่งที่เกิดขึ ้นนันว่
้ าเข้ ามาชัว่ คราว มีเหตุผลของการกระทา และตัดสินสิ่งต่าง ๆ จากสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นมากกว่าเจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทา
เทคนิค
1.การแนะนาโดยผู้ให้ คาปรึกษาแนะนาจุดมุง่ หมายในการให้ คาปรึกษา
2.การทาความกระจ่างชัด เพื่อการให้ คาปรึกษาได้ ผลดีควรจะมีการทาความกระจ่างแจ้ ง
กับประเด็นที่เป็ นปัญหาเพื่อหาข้ อสรุปในประเด็นที่เป็ นปัญหาต่อไป
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3.การทวนประโยค การพูดซ า้ ในประโยคที่ ผ้ ูรับคาปรึ กษาพูดแต่ใช้ ถ้อยคาน้ อยลงแต่
ยังคงความหมายเดิมอยู่ เป็ นการบอกความเข้ าใจของผู้ให้ คาปรึกษาที่มีตอ่ สิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษารู้สึก
รับรู้หรื อสนใจที่เป็ นปัจจุบนั
อุปกรณ์
กระดาษปากกาในการวาดภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1. ให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาคิดทบทวนความรู้ สึกของตนเองและการรับรู้ ถึงความเชื่อพืน้ ฐาน
ในช่วงระหว่างวันที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ตอนเช้ าจนมาถึงปัจจุบนั ว่ามีความรู้สกึ ใดในใจบ้ าง
2. ให้ อธิ บายรายละเอียดและวาดภาพหรื อการบันทึกความโชคดีตามใบงานที่ 2 ใน
กระดาษ A4 ซึง่ ทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ ้นในการแสดงออกเป็ นพฤติกรรม
ซึ่งจะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง และความคิ ดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการแสดงออกมาตามความเป็ นจริง
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาตอกย ้าถึงการที่ไม่สามารถแก้ ไขความทุกข์ด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
และสิ่งแวดล้ อม
ทาการเริ่ มต้ นเปลี่ยนแปลงการรับรู้ การมองตนเองเพื่อลดความรู้ สึกไม่มีความสุขของ
ตนเอง
4. ผู้ให้ คาปรึกษาเสนอแนวทางเลือกเชิงบวกในการจัดการกับความไม่สมหวัง
5. ผู้ให้ คาปรึกษาลองให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาได้ นาแนวทางเลือกเชิงบวกไปจัดการกับปั ญหา
ต่า ง ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจ าวัน และน ากลับ ไปเขี ย นทบทวนเรื่ อ งราวต่า ง ๆ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารให้
คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
ประเมินผล
1. ผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจและตระหนักรู้ความคิดอัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้นภายในตนเอง
2. ผู้รั บค าปรึ ก ษาเกิ ด ความต้ อ งการเปลี่ ยนแปลงและสามารถกาหนดแนวทางที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปสูค่ วามสมดุล
3.ผู้รับคาปรึกษาเข้ าใจความคิดในแง่ดีและแง่ร้าย
4. ผู้รับคาปรึกษาจาแนกความคิดที่เกิดขึ ้นทัง้ แง่ดีและแง่ร้ายในตนเองในมิติความคงทน
ถาวร
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ใบงานที่ 2
บันทึกความโชคดี
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
บันทึกภาพความโชคดี
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 4
มองเห็นคุณค่ าของตนเองด้ วยหัวใจ
วัตถุประสงค์
1.ทาให้ เกิดความตระหนักรู้ตนเองด้ วยหัวใจ
2.มีความสอดคล้ องกลมกลืนในตนเองมากยิ่งขึ ้น
3.มีความเข้ าใจในพลังชีวิตของตนเองในมิตคิ วามคงทนถาวร
แนวคิด
แนวคิดการมองโลกในแง่ดี ด้ านมิติความคงทนถาวร (permanence) คนที่มองโลกใน
ด้ านดีจะจัดการงานต่าง ๆ ด้ วยทัศนคติที่เชื่อมั่นในความสุขที่แท้ จริ ง ซึ่งหมายถึงความรู้ สึกพึง
พอใจในสิ่งที่มีอยูแ่ ล้ ว และเชื่อว่าทุก ๆ คนย่อมจะต้ องได้ รับสิ่งที่ต้องการนอกเหนือจากการมีชีวิต
เทคนิค
1.การใส่ใจ (Attending Skill) แสดงความสนใจ เห็นความสาคัญ และให้ เ กียรติผ้ รู ับ
คาปรึกษาเป็ นการแสดงความกระตือรื อร้ นที่จะให้ ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้
ผู้รับคาปรึกษา
2.การถาม (Question Skill) การถาม เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าเรื่ องราวที่ต้องการ
ปรึกษารวมทังความรู
้
้ สกึ นึกคิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึ กษา
3.การสรุ ปความ (Summarizing Skill )เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญทังหมดของ
้
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้รับคาปรึกษาที่ เกิดขึ ้นในระหว่างให้ คาปรึกษาหรื อในแต่ละครัง้
โดยใช้ คาพูดสัน้ ๆให้ ได้ ใจความสาคัญทังหมด
้
ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1.ผู้ให้ คาปรึ กษาพูดคุย ให้ ผ้ ูรั บค าปรึ กษาได้ คิดทบทวนถึ ง สิ่ ง ที่ ตนเองคิด โดยใช้ การ
กระตุ้นและคิดทบทวนสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นในชีวิต
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2.ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ พูดระบายความรู้ สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจ
อย่างสร้ างสรรค์โดยให้ วาดภาพหรื อเขียนสิ่งที่เป็ นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต และต้ องการที่
จะได้ รับลงในใบงานที่ 3
3.ผู้ให้ คาปรึ กษาพูดกระตุ้นการมองโลกในแง่ดีถึงแม้ สถานการณ์ที่ผ้ รู ับคาปรึกษาพูดถึง
จะเป็ นสิ่งที่เลวร้ ายในชีวิตแต่ก็ยงั มีสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ ้นอยู่
4.ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเล่าเกี่ยวกับการมองตนเองว่ามีดีอย่างไร
5.ความเชื่อที่ ส อดคล้ องและกลมกลื นกับชี วิตทัง้ ในแง่ของคน การเปลี่ ยนแปลง การ
ปรับตัว
ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาเกิดความตระหนักรู้ตนเองด้ วยหัวใจ
2.ผู้รับคาปรึกษามีความสอดคล้ องกลมกลืนในตนเองมากยิ่งขึ ้น
3.ผู้รับคาปรึกษามีความเข้ าใจในพลังชีวิตของตนเองในมิตคิ วามคงทนถาวร
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ใบงานที่ 3
วาดภาพหรือเขียนบรรยายแรงบันดาลใจในชีวิต
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 5
เพื่อนร่ วมหัวใจ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้เชื่อมโยงถึงครอบครัวของตนเองและคนรอบข้ าง
2.เพื่อให้ หวั ใจได้ เกิดความสอดคล้ องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
3.เพื่อให้ ได้ เห็นภาพในชีวิตของตนเองในการมองโลกในแง่ดีมิตกิ ารแผ่ขยาย
แนวคิด
แนวคิดการมองโลกในแง่ดี มิติการแผ่ขยาย (pervasiveness) เป็ นมิติที่เกี่ ยวข้ องกับ
ความเฉพาะเจาะจงซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ เกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึ ้น
อย่างไม่เฉพาะเจาะจง (universal) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่ง
ที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งนันส่
้ วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจะเกิด
ขึ ้นกับทุกเรื่ อง
เทคนิค
1.การใส่ใจ (Attending Skill) แสดงความสนใจ เห็นความสาคัญ และให้ เกียรติผ้ รู ับ
คาปรึกษาเป็ นการแสดงความกระตือรื อร้ นที่จะให้ ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้
ผู้รับคาปรึกษา
2.การถาม (Question Skill) การถาม เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าเรื่ องราวที่ต้องการ
ปรึกษารวมทังความรู
้
้ สกึ นึกคิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึกษา
3.การสรุ ปความ (Summarizing Skill )เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญทังหมดของ
้
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้รับคาปรึกษาที่เกิดขึ ้นในระหว่างให้ คาปรึกษาหรื อในแต่ละครัง้
โดยใช้ คาพูดสัน้ ๆให้ ได้ ใจความสาคัญทังหมด
้
4 การให้ ก าลัง ใจ เป็ น การแสดงความสนใจ เข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาพูด และ
สนับสนุนให้ เขาพูดต่อไป โดยใช้ คาพูดหรื อท่าทาง มองหน้ า สบตา ยิ ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสัน้
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ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1.ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาอธิบายความคิดที่ยงั วนเวียนอยู่ในจิตใจ โดยบางครัง้
เป็ นความคิดในแง่ลบที่ยงั วนเวียนอยูใ่ นจิตใจเราและเป็ นอุปสรรคไปสูเ่ ป้าหมาย
2.หลังจากผู้รับคาปรึกษาได้ นงั่ สงบ หลับตาและหายใจช้ า ๆ ลึก ๆ ด้ วยจังหวะปกติและ
ปลดปล่อยความตึงเครี ยดออกจากร่างกาย โดยเกร็งกล้ ามเนื ้อแต่ละส่วนและคลายออกจนครบทุก
ส่วน
3.เมื่อผู้รับคาปรึ กษารู้สึกผ่อนคลายแล้ วให้ พิจารณาความคิดลบที่สร้ างปั ญหา ทบทวน
ความคิดนันและพู
้
ดว่า “หยุด” หรื อ “ไม่”
4.เมื่อเลิกคิดในแง่ลบได้ ให้ คดิ ในแง่บวกแทนโดยทาใบงานที่ 4 มองโลกในแง่ดีฉนั รู้วา่ ...
5.มองเห็นถึงคุณค่าการใช้ ชีวิตที่มองโลกในแง่ดี
ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้เชื่อมโยงถึงครอบครัวของตนเองและคนรอบข้ าง
2.ผู้รับคาปรึกษามีหวั ใจได้ เกิดความสอดคล้ องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
3.ผู้รับคาปรึกษาได้ เห็นภาพในชีวิตของตนเองในการมองโลกในแง่ดีมิตกิ ารแผ่ขยาย
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ใบงานที่ 4
มองโลกในแง่ ดีฉันรู้ ว่า...
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
4............................................................................................................................................
5............................................................................................................................................
6............................................................................................................................................
7............................................................................................................................................
8............................................................................................................................................
9............................................................................................................................................
10..........................................................................................................................................
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 6
มองโลกดีชีวีมีสุข
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้วิธีการจัดการความคิดอัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้น
2.เพื่อให้ เกิดหลักฐานในการโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.เพื่อให้ ได้ มองชีวิตในแง่ดีมากขึ ้นโดยรวม 3 มิติ มิติความเป็ นตนเอง มิติความคงทน
ถาวร มิตกิ ารแผ่ขยาย
แนวคิด
การมองโลกในแง่ดี หมายถึง เป็ นลักษณะนิสยั ในการอธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีตา่ ง ๆ
ว่าเกิดขึน้ เพียงชั่วคราว เกิดขึน้ เพราะปั จจัยภายนอกและเป็ นสถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ เฉพาะกรณี
เท่านัน้ และอธิบายถึงสถานการณ์ที่ดีที่เกิดขึ ้นว่าจะเกิดขึ ้นอยู่เสมอ เกิดจากสาเหตุจากภายในตน
และเป็ นสิ่งที่แผ่ขยายไปยังสถานการณ์อื่นได้ ได้ อธิบายมิตสิ าคัญ 3 มิตซิ งึ่ ใช้ อธิบายถึงการมองโลก
ในแง่ดีวา่ ประกอบไปด้ วย
1 มิติความเป็ นตนเอง (personalization) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับตัวตนของบุคคล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ านคือ ต้ นเหตุจากตนเอง (internal) และต้ นเหตุจากสิ่งอื่นภายนอก (external) โดยจะ
เชื่อมโยงไปถึงการรู้คณ
ุ ค่าในตนเอง (self-esteem)
2 มิติความคงทนถาวร (permanence) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับระยะเวลา ซึ่ง แบ่งออกเป็ น
2 ด้ าน คือ เกิดขึ ้นชัว่ คราว (temporary) และเกิดขึ ้นอย่างถาวร (permanent) โดยเมื่อมีเหตุการณ์
ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ดขึ ้นกับตนเองชัว่ คราว โดยอาจเกิดจาก
โชคลาภ อารมณ์ ความพยายาม ฯลฯ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดี จะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึน้ นันเกิ
้ ดขึ ้นกับ
ตนเองอย่างถาวร เนื่องมาจากความสามารถ บุคลิกภาพ และจะเกิดขึ ้นอยู่เป็ นประจา แต่ในทาง
กลับกันเมื่อเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ าย ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ ้นนันมั
้ นจะ
เกิดขึ ้นเป็ นประจา สิ่งที่ดีจะไม่มีทางมาและตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดยเจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทามากกว่าที่
จะตัดสินด้ วยสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะมองสิ่งที่เกิดขึ ้นนันว่
้ าเข้ ามาชัว่ คราว

141
มีเหตุผลของการกระทา และตัดสินสิ่งต่าง ๆ จากสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ มากกว่า
เจาะจงไปที่ตวั ผู้กระทา
3 มิติการแผ่ขยาย (pervasiveness) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับความเฉพาะเจาะจงซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ านคือ เกิดขึน้ อย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึน้ อย่างไม่เฉพาะเจาะจง
(universal) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้น
อย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งนันส่
้ วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นจะเกิดขึ ้นกับทุกเรื่ อง
เทคนิค
1.การถาม (Question Skill) การถาม เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าเรื่ องราวที่ต้องการ
ปรึกษารวมทังความรู
้
้ สกึ นึกคิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึกษา
2.การทาให้ กระจ่างชัด (Clarifying) ควรมีการทาความกระจ่างแจ้ งกับประเด็นที่มีปัญหา
และยังรู้สกึ คลุมเครื อ
3.การสรุ ปความ (Summarizing Skill )เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญทังหมดของ
้
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้รับคาปรึกษาที่เกิดขึ ้นในระหว่างให้ คาปรึกษาหรื อในแต่ละครัง้
โดยใช้ คาพูดสัน้ ๆให้ ได้ ใจความสาคัญทังหมด
้
ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1.ผู้ให้ คาปรึ กษาอธิบายลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความคิดที่สามารถเห็นได้ ชดั เจน
โดยในชีวิตประจาวันของเราถ้ าเราคิดอย่างไรก็จะได้ อย่างนัน้ ซึ่งในสมองของเราหากคิดแต่เรื่ อง
ร้ าย ๆ ก็จะทาให้ ผ้ นู นมี
ั ้ ความรู้สกึ ที่ไม่ดี แล้ วส่งผลต่อการแสดงออกทางด้ านคาพูด และการกระทา
ของคนเรามีแนวโน้ มที่จะไม่ดีตาม
2.ผู้ให้ คาปรึกษาสะท้ อนให้ เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีทาให้ ชีวิตดีได้ อย่างไร
3.ฝึ กให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ ใช้ การมองโลกในแง่ดีจากในชีวิตประจาวัน
4.สร้ างความเชื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ มองโลกในแง่ดีนนสามารถท
ั้
าให้ ชีวิตมีความสุขได้ อย่างไร
5.มองเห็นถึงคุณค่าในชีวิตเมื่อได้ ฝึกมองโลกในแง่ดี
ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้วิธีการจัดการความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
2.ผู้รับคาปรึกษาเกิดหลักฐานในการโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.ผู้รับคาปรึ กษามองชีวิตในแง่ดีมากขึน้ โดยรวม 3 มิติ มิติความเป็ นตนเอง มิติความ
คงทนถาวร มิตกิ ารแผ่ขยาย
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 7
สุขใจเมื่อได้ พบ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้วิธีการจัดการความคิดอัตโนมัตทิ ี่เกิดขึ ้น
2.เพื่อให้ เกิดหลักฐานในการโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.เพื่อให้ ได้ มองชีวิตในแง่ดีและพบความสุขที่แท้ จริง
แนวคิด
ความสุขที่แท้ จริ ง หมายถึง การสร้ างความสุขและการพัฒนาความสุขของตนเองซึ่งเป็ น
ตัวแปรของกลุม่ จิตวิทยาเชิงบวกและได้ แบ่งความสุขออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
1. ความพึงพอใจ (Pleasure) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครี ยด เป็ นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้ อมในด้ านต่าง ๆ หรื อ
เป็ นความรู้ สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทาให้ เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู้ สึกที่บรรลุถึง
ความต้ องการธรรมชาติของมนุษย์
2. การมีสว่ นร่วม (Engagement) การมีส่วนร่วมก่อให้ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาเป็ นอย่าง
ยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นถูกรับ
ฟั งและนาไปปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนา ซึง่ บุคคลเมื่อเผชิญกับความกับปั ญหาต่าง ๆ ก็จะยังมีความสุข
ต่อการทางาน การเรี ยน การใช้ ชีวิต โดยสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นย่อมขึ ้นกับบุคคลที่เผชิญกับ
เหตุการณ์นนและท
ั้
าการแก้ ปัญหาต่าง ๆ
3. การมีความหมาย (Meaning) การรับรู้และรู้จกั ความสามารถของตัวเราเอง จะต้ องรู้
ว่าเราเป็ นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และที่สาคัญเราต้ องรู้ อารมณ์
ของตนเองด้ วย ว่าขณะนี ้เรามีอารมณ์เป็ นอย่างไร การรู้ จกั อารมณ์ตนเองจะนาไปสู่การควบคุม
อารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป ซึง่ การที่จะรู้จกั ตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้ ต้ องเริ่ ม
จากการรู้ตวั หรื อการมีสติ การรู้จกั ตนเองเป็ นรากฐานของการสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง เพราะ
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การรู้ จักตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรา รู้ ข้ อจากัดของตัวเราเอง อะไรที่ทาได้
อะไรที่เกินฝั น การรู้จกั ตนทาให้ เราเข้ าใจผู้อื่นได้ มากขึ ้น เราจะพบว่ามีบางเรื่ องที่เราคล้ ายคนอื่น
และมีอีกหลายเรื่ องที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
เองที่ผลักดันให้ เรามีพฤติกรรมหรื อการแสดงออกต่างกัน เมื่อเราได้ เข้ าใจปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้ ก็จะ
ทาให้ เกิดการยอมรับและเข้ าใจผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุขที่แท้ จริง
เทคนิค
1.การใส่ใจ (Attending Skill) แสดงความสนใจ เห็นความสาคัญ และให้ เกียรติผ้ รู ับ
คาปรึกษาเป็ นการแสดงความกระตือรื อร้ นที่จะให้ ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้
ผู้รับคาปรึกษา
2.การถาม (Question Skill) การถาม เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าเรื่ องราวที่ต้องการ
ปรึกษารวมทังความรู
้
้ สกึ นึกคิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึกษา
3.การสรุ ปความ (Summarizing Skill )เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญทังหมดของ
้
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้รับคาปรึกษาที่เกิดขึ ้นในระหว่างให้ คาปรึกษาหรื อในแต่ละครัง้
โดยใช้ คาพูดสัน้ ๆให้ ได้ ใจความสาคัญทังหมด
้
4 การให้ ก าลัง ใจ เป็ น การแสดงความสนใจ เข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาพูด และ
สนับสนุนให้ เขาพูดต่อไป โดยใช้ คาพูดหรื อท่าทาง มองหน้ า สบตา ยิ ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสัน้
ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1.ผู้ให้ คาปรึกษาอธิบายถึงความสุขที่แท้ จริง
2.ผู้ให้ คาปรึกษาสะท้ อนให้ เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อความสุขที่แท้ จริ งที่จะได้
พบและให้ ทาใบงานที่ 5 โดยการลองนึกถึงความสาเร็ จในชีวิต แล้ วพิจารณาว่าคุณต้ องผ่านอะไร
มาบ้ างจึงไปถึงจุดนันได้
้ ไม่วา่ จะเป็ นช่วงขาขึ ้น ขาลง การดิ ้นรนพยายามหรื อยากลาบาก
3.ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ อธิบายถึงการมีความสุขในชีวิตประจาวันอย่างง่าย ๆ
4.สะท้ อนให้ เห็นถึงมุมมองการมองความสุขที่จะเกิดขึ ้นใจชีวิตประจาวัน
5.มองเห็นถึงคุณค่าในชีวิตเมื่อได้ ฝึกมองโลกในแง่ดี
ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาได้ เรี ยนรู้วิธีการจัดการความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้น
2.ผู้รับคาปรึกษาเกิดหลักฐานในการโต้ แย้ งความคิดอัตโนมัตใิ นการมองโลกในแง่ดี
3.ผู้รับคาปรึกษาได้ มองชีวิตในแง่ดีและพบความสุขที่แท้ จริง
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ใบงานที่ 5
ให้ ลองนึกถึงความสาเร็จในชีวิต แล้ วพิจารณาว่ าคุณต้ องผ่ านอะไรมาบ้ างจึงไปถึงจุดนัน้
ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นช่ วงขาขึน้ ขาลง การดิน้ รนพยายามหรือยากลาบาก
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โปรแกรมการให้ คาปรึ กษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ าง
การมองโลกในแง่ ดีท่ มี ีต่อความสุขที่แท้ จริง
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
POP-AH! (Program OPtimism – Authentic Happiness!)
ครัง้ ที่ 8
สุขสดใส ใจสุขสันต์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ พบกับความสุขที่แท้ จริง
2.เพื่ อให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาได้ บรรลุจุดมุ่ง หมายของการปรึ กษา บทบาท ประโยชน์ และ
กาหนดการปรึกษา
3.เพื่ อประเมิ นการมองโลกในแง่ ดีและความสุขที่ แท้ จ ริ ง ของผู้รับค าปรึ กษาหลัง การ
ทดลอง เพื่อเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
แนวคิด
ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง การมี ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกับ คุณ ธรรม และพบว่า มี บ างค าที่ ใ ช้ แ ทน
ความสุข เช่น ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิต และคุณภาพชีวิต ซึ่งความสุขที่แท้ จริ งนันเป็
้ นสภาวะ
ที่รับรู้ สิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากความอยากและความไม่อยากเกิดการรับรู้ อย่างรู้ แจ้ งด้ วยจิตใจที่
สะอาดบริสทุ ธิ์สงบเงียบที่สดุ หลุดพ้ นจากกิเลสตัณหาและความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตนในบุคคลใน
ความเป็ นตัวเราตัวเขา เป็ นความสุขทางใจโดยถ้ าได้ พิจารณาให้ ละเอียดลึกซึ ้งลงไปอาจจะมองได้
ว่า ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง เป็ น ความสุข จากภายในที่ ไ ม่ต้ อ งพึ่ง พาปั จ จัย ภายนอกมากนัก แต่เ ป็ น
ความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าของตนเองจากภายในมากกว่าสิ่งอื่นใด
เทคนิค
1.การใส่ใจ (Attending Skill) แสดงความสนใจ เห็นความสาคัญ และให้ เกียรติผ้ รู ับ
คาปรึกษาเป็ นการแสดงความกระตือรื อร้ นที่จะให้ ความช่วยเหลือเพื่อช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้
ผู้รับคาปรึกษา
2. การถาม (Question Skill) การถาม เป็ นการให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เล่าเรื่ องราวที่ต้องการ
ปรึกษารวมทังความรู
้
้ สกึ นึกคิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึกษา
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3. การสะท้ อนกลับ ( Reflection Skill )การสะท้ อนกลับ เป็ นการบอกความเข้ าใจของ
ผู้ให้ คาปรึกษาที่มีตอ่ สิ่งที่ผ้ รู ับคาปรึกษารู้สกึ รับรู้หรื อสนใจที่เป็ นปัจจุบนั
4. การซ ้าความ/การทวนความ ( Paraphrasing Skill )เป็ นการที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาพูดซ ้าใน
เรื่ องที่ผ้ รู ับคาปรึกษาบอกอีกครัง้ หนึ่ง โดยคงสาระสาคัญของเนื ้อหา หรื อความรู้สึกไว้ ตามเดิมแต่
ใช้ คาพูดน้ อยลง
5. การให้ ก าลัง ใจ เป็ น การแสดงความสนใจ เข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ผ้ ูรั บ ค าปรึ ก ษาพูด และ
สนับสนุนให้ เขาพูดต่อไป โดยใช้ คาพูดหรื อท่าทาง มองหน้ า สบตา ยิ ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสัน้
6. การสรุ ปความ (Summarizing Skill )เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญทังหมดของ
้
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้รับคาปรึกษาที่เกิดขึ ้นในระหว่างให้ คาปรึกษาหรื อในแต่ละครัง้
โดยใช้ คาพูดสัน้ ๆให้ ได้ ใจความสาคัญทังหมด
้
7. การให้ ข้อมูลและคาแนะนา (Giving Information and Advising Skill ) การให้ ข้อมูล
เป็ นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับข้ อมูลหรื อรายละเอียดต่าง ๆ ที่จาเป็ นแก่ผ้ รู ับคาปรึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
45-60 นาที
วิธีดาเนินการ
1.ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสร้ างบรรยากาศของความเป็ น มิ ต ร ความมั่น คงปลอดภัย ความ
ไว้ วางใจ ความอบอุ่นใจ และเอาใจใส่ต่อผู้รับคาปรึ กษาพร้ อมทังให้
้ กาลังใจ ความร่ วมมือที่ได้ รับ
ตลอดระยะเวลาการทาโปรแกรม
2.ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ อธิบายความรู้สกึ ตลอดระยะเวลาของการทาโปรแกรม
3.ให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาวาดภาพหรื ออธิบายความรู้สึกเปรี ยบเทียบก่อนทาโปรแกรมและหลัง
ทาโปรแกรม
4.ทาการชี ้แจงวัตถุประสงค์ในการที่เข้ าร่ วมโปรแกรมอีกครัง้ พร้ อมทังให้
้ ผ้ รู ับคาปรึ กษา
ทาแบบทดสอบ
5.สรุปการให้ คาปรึกษาในครัง้ นี ้และผลการเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
ประเมินผล
1.ผู้รับคาปรึกษาได้ พบกับความสุขที่แท้ จริง
2.ผู้รับคาปรึกษาได้ บรรลุจดุ มุง่ หมายของการปรึกษา บทบาท ประโยชน์ และกาหนดการ
ปรึกษา
3.ผู้รับคาปรึกษาประเมินการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้ จริงของผู้รับคาปรึกษา
หลังการทดลอง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดการมองโลกในแง่ ดี
รายการข้ อคาถาม
มิตคิ วามเป็ นตนเอง
1.ฉันได้ รับคาชมในการดูแลญาติที่ป่วยเป็ นอย่างดี
2.ฉันมีความสุขจากการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง
3.ญาติ ที่ ป่ วยรั บ ประทานอาหารได้ เ ยอะเป็ นเพราะฉั น มี ส่ ว น
สนับสนุนในการให้ กาลังใจญาติที่ป่วยอยู่
4.ฉันอาบน ้าให้ ญาติด้วยความเต็มใจและทาทุกอย่างอย่างใส่ใจ
5.ญาติของฉันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ มากขึ ้นเกิดจากตัว
ฉันเป็ นช่วยสนับสนุนดูแลเป็ นหลัก
6.ฉันเดินตกบันไดตลอดนันเป็
้ นเพราะบันไดนันก่
้ อสร้ างไม่ดี
7.ถ้ าฉันทายาที่ใช้ ในการรักษาญาติที่ป่วยหายนันเป็
้ นเพราะเพื่อนที่
ไปด้ วยกันไม่ชว่ ยเตือนให้ ฉนั เก็บ
8.ฉันรู้สกึ เหนื่อยล้ าเป็ นเพราะคนอื่นไม่ชว่ ยแบ่งเบาภาระฉัน
9.การดูแลตนเองอย่างดีทาให้ ฉันมีสขุ ภาพที่ดีเสมอ
10.สุขภาพที่แข็งแรงเกิดจากความโชคดี
11.เมื่อญาติที่ป่วยอาการแย่ลงเกิดจากความผิดพลาดของฉันเอง
คนอื่นไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องเลย
12.เมื่อฉันดูแลญาติที่ป่วยจนอาการดีขึ ้นนันเกิ
้ ดจากคนอื่นช่วยเป็ น
ส่วนใหญ่
13.สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้เป็ นเพราะคนอื่นสร้ างให้ ฉนั
14.ฉันได้ รับคาชื่นชมในการดูแลญาติเป็ นเพราะคนชมสนิทสนมกับฉัน
15.ฉันคิดว่าการที่ฉนั ได้ ดีมีใช้ ทกุ วันนี ้เป็ นเพราะคนอื่นช่วยฉัน
16.ถ้ าฉันลืมนัดสาคัญเป็ นเพราะว่าฉันเป็ นคนชอบลืม
17.ฉันทาแจกันตกแตกเป็ นเพราะว่าฉันไม่ระมัดระวัง
18.เพื่อนสนิทโกรธฉันเพราะว่าฉันมีนิสยั ที่ไม่ดี
19.ถ้ าฉันปวดหลังอาจเกิดจากที่ฉนั ยกตัวผู้ป่วยผิดท่า

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

3
3

0.75
0.75

ใช้ ได้
ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

0

0

ปรับปรุง

3

0.75

ใช้ ได้

3
4
4

0.75
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

1

0.25

ปรับปรุง

4
4
3
3
3
3
4

1
1
0.75
0.75
0.75
0.75
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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รายการข้ อคาถาม
20.ฉันเชื่อว่าสิ่งเลวร้ ายที่เกิดขึ ้นทุกวันเกิดจากตัวฉันเอง
มิตคิ วามคงทนถาวร
21.ฉันดูแลญาติที่ป่วยของฉันจึงทาให้ มกั จะพบแต่เรื่ องโชคดีอยูเ่ สมอ
22.ฉันคิดว่าญาติที่ป่วยหากได้ อยูก่ บั ฉันนันจะรั
้ บประทานอาหารได้
เยอะและไม่สาลัก
23.ฉันมีความสามารถในการดูแลญาติที่ป่วยได้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม
24.ฉันมีความรู้และทักษะที่ดีในการดูแลญาติที่ป่วย
25.ถ้ าหากมีการทะเลาะกันในครอบครัว ฉันหวังว่าในที่สดุ ทุกคนจะ
ปรับความเข้ าใจกันได้
26.ถ้ าวันนี ้ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วเดินตกบันได ซึ่งวันข้ างหน้ าจะไม่
เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน
27.วันนี ้ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วบังเอิญทาน ้าร้ อนลวกมือตัวเองซึ่ง
มันจะไม่เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน
28.ฉันอยู่ดูแลญาติที่ป่วยแล้ วทาให้ เ พื่ อนสนิทโกรธฉันซึ่งก็ คงไม่
นานหรอก
29.ถ้ าญาติของฉันอาการทรุดหนักแต่อีกไม่นานอาจดีขึ ้นได้
30.เมื่อฉันได้ มีโอกาสอยูด่ แู ลญาติที่ป่วยแล้ วมีเพื่อนที่มาเยี่ยมพูดด้ วย
น ้าเสียงไม่ดีกบั ฉันแต่อีกไม่นานหรอกเค้ าจะพูดกับฉันได้ อย่างจริงใจ
31.ถ้ าครั ง้ นี ฉ้ ันถูกล็ อตเตอรี่ รางวัลที่ หนึ่ง ครัง้ ต่อไปฉันอาจไม่ถูก
รางวัลอีกแล้ วก็ได้
32.ช่วงนี ้อากาศร้ อนมากและคงจะร้ อนมากแบบนี ้ไปอีกนาน
33.ถึง แม้ วันนี ญ
้ าติที่ป่วยของฉันอาการดีขึน้ แต่อีกไม่นานอาการ
อาจแย่ลงอีกก็ได้
34.วันนี ้ญาติที่ป่วยของฉันอารมณ์ดีและยิ ้มตลอดแต่อีกไม่นาน ถ้ า
มีคนมาขัดใจอาจทาให้ อารมณ์ไม่ดีใส่ฉนั อีกก็ได้
35.ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วหวังว่าให้ ทุกวันมีแต่เรื่ องดี ๆ เข้ ามาใน
ชีวิต แต่ทกุ วันนี ้กลับมีแต่เรื่ องที่แย่ ๆ เข้ ามาตลอด

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

4
4

1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

1

0.25

ปรับปรุง

1

0.25

ปรับปรุง

4

1

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้
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รายการข้ อคาถาม
36.ฉันไม่ได้ อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยจึงทาให้ ประสบอุบตั ิเหตุถึง 2 ครัง้ ใน
ปี นี ้จะต้ องมีครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน
37.แม้ ว่าฉันจะดูแลญาติที่ป่ วยเป็ นอย่างดี แต่ก็ยังท าให้ ฉันผิ ดหวังใน
ความรักซ ้าแล้ วซ ้าเล่า ฉันคิดว่าชาตินี ้ฉันช่างเป็ นคนอาภัพคูเ่ สียเหลือเกิน
38.วัน นี ญ
้ าติ ที่ ป่ วยเดิ น ไปชนขอบโต๊ ะที่ แ หลมคมท าให้ ได้ รั บ
บาดเจ็บ และเหตุการณ์นี ้อีกไม่นานอาจเกิดขึ ้นอีกก็เป็ นได้
39.วันนี ้ฉันทางานล้ มเหลว ซึง่ วันพรุ่งนี ้และต่อไปก็อาจจะล้ มเหลวอีกก็ได้
40.ฉันทาน ้าหกใส่ญาติที่ป่วยของฉันและอาจมีครัง้ ต่อไปอีกแน่นอน
มิตกิ ารแผ่ ขยาย
41.การที่ฉันคิดดีกับทุกคนนันจะท
้
าให้ ทุกคนที่พบเจอฉันก็คิดดีกับ
ฉันเช่นกัน
42.ฉันประสบความสาเร็จในหน้ าที่จากการดูแลญาติที่ป่วยจึงทาให้
ชีวิตทุกอย่างของฉันสาเร็จเช่นกัน
43.ในวันที่ฉนั ได้ อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยและถ้ าฉันได้ รับของขวัญวันเกิด
มาจะทาให้ จากนี ้ต่อไปทุกอย่างในชีวิตฉันจะดีแน่นอน
44.พ่อแม่รักฉันและเพื่อนทุกคนก็จะรักฉันเหมือนกัน
45.ญาติที่ป่วยของฉันมีอาการดีขึ ้นจะทาให้ ทุกอย่างในชีวิตของฉัน
ดีขึ ้นด้ วย
46.ฉันเผลอทาจานของญาติที่ป่วยตกแตกซึง่ อาจทาให้ ฉันได้ เจอกับ
เรื่ องร้ าย ๆ อย่างแน่นอน
47.ก่อนฉันเดินออกจากบ้ านเพื่อไปหาญาติที่ป่วยนันมี
้ ต๊ กุ แกร้ องทัก
บอกเหตุร้ายกับฉัน แต่อย่างไรฉันก็จะเจอกับเรื่ องดี ๆ อย่างแน่นอน
48.ฉันดูแลญาติที่ป่วยจนมีรูปร่างอ้ วนแต่เพื่อนทุกคนก็ยงั ชอบฉัน
49.หากฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วเกิดพบกับความผิดหวังในความรัก
ซึง่ ก็ไม่ได้ สง่ ผลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของฉัน
50.ถึงแม้ ฉันจะเหนื่อยล้ าจากการดูแลญาติที่ป่วยจนเดินสะดุดหก
ล้ ม แต่ฉนั ก็จะลุกยืนขึ ้นและเดินต่อไปได้

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

3
4

0.75
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

1

0.25

ปรับปรุง

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้
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รายการข้ อคาถาม
51.เหตุการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้อาจไม่สง่ ผลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต
ของฉันเลย
52.ขณะที่ฉนั อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยแต่มีเพื่อนสนิทบอกว่าฉันนิสยั ไม่ดี
ซึง่ เพื่อนและคนรู้จกั ของฉันทุกคนอาจบอกว่าฉันนิสยั ไม่ดีด้วยก็ได้
53.ญาติที่ป่วยของฉันกล่าวชื่นชมฉัน ซึง่ ไม่ได้ หมายความว่าจะทา
ให้ ชีวิตของฉันนันดี
้ ขึ ้นเลย
54.เพื่อนบอกว่าไม่อยากเจอฉันอีกซึง่ ทุกคนบนโลกก็คงไม่อยากเจอ
ฉันเหมือนกัน
55.ฉันอารมณ์ไม่ดีที่ญาติที่ป่วยเจอกับเรื่ องร้ าย ๆ เพื่อนเลยซื ้อขนม
มาให้ ฉนั แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ ชีวิตของฉันดีขึ ้นเลย
56.ฉันเผลอทากระถางต้ นไม้ ที่ญาติที่ป่วยของฉันรักตกแตกซึง่ อาจ
ทาให้ ฉนั ได้ เจอกับเรื่ องร้ าย ๆ อย่างแน่นอน
57.ฉันหลงทางระหว่างที่จะมาดูแลญาติที่ป่วย จึงทาให้ การเดินทาง
ไปในทุกที่อาจทาให้ ฉนั หลงทางอีก
58.ญาติที่ป่วยของฉันเริ่มฝึ กเดินด้ วยกายภาพและล้ มกลางทางซึง่
อาจทาให้ เค้ าเดินไม่ได้ อีกต่อไป
59.ฉันเคยดูแลญาติที่ป่วยแล้ วบกพร่องในหน้ าที่ จึงทาให้ ชีวิตฉัน
ล้ มเหลวในทุกเรื่ อง
60.ฉันทากระเป๋ าเงินที่จะซื ้อของให้ ญาติที่ป่วยหล่นหายจึงทาให้
ชีวิตของฉันแย่ไปหมด

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

0.75

ใช้ได้

3

0.75

4

1

1

0.25

3

0.75

3

0.75

3

0.75

4

1

3

0.75

4

1

ใช้ได้
ใช้ได้
ปรับปรุง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อคาถามรายข้ อกับคะแนนรวมของแบบวัด
และค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดการมองโลกในแง่ดี

รายการข้ อคาถาม
มิตคิ วามเป็ นตนเอง
1.ฉันได้ รับคาชมในการดูแลญาติที่ป่วยเป็ นอย่างดี
2.ฉันมีความสุขจากการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง
3.ญาติ ที่ ป่ วยรั บ ประทานอาหารได้ เ ยอะเป็ นเพราะฉั น มี ส่ ว น
สนับสนุนในการให้ กาลังใจญาติที่ป่วยอยู่
4.ฉันอาบน ้าให้ ญาติด้วยความเต็มใจและทาทุกอย่างอย่างใส่ใจ
5.ญาติของฉันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ มากขึ ้นเกิดจากตัว
ฉันเป็ นช่วยสนับสนุนดูแลเป็ นหลัก
6.ฉันเดินตกบันไดตลอดนันเป็
้ นเพราะบันไดนันก่
้ อสร้ างไม่ดี
7.ถ้ าฉันทายาที่ใช้ ในการรักษาญาติที่ป่วยหายนันเป็
้ นเพราะเพื่อนที่
ไปด้ วยกันไม่ชว่ ยเตือนให้ ฉนั เก็บ
8.ฉันรู้สกึ เหนื่อยล้ าเป็ นเพราะคนอื่นไม่ชว่ ยแบ่งเบาภาระฉัน
9.การดูแลตนเองอย่างดีทาให้ ฉันมีสขุ ภาพที่ดีเสมอ
10.สุขภาพที่แข็งแรงเกิดจากความโชคดี
11.เมื่อญาติที่ป่วยอาการแย่ลงเกิดจากความผิดพลาดของฉันเอง
คนอื่นไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องเลย
12.เมื่อฉันดูแลญาติที่ป่วยจนอาการดีขึ ้นนันเกิ
้ ดจากคนอื่นช่วยเป็ น
ส่วนใหญ่
13.สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้เป็ นเพราะคนอื่นสร้ างให้ ฉนั
14.ฉันได้ รับคาชื่นชมในการดูแลญาติเป็ นเพราะคนชมสนิทสนมกับ
ฉัน

CITC
(n=30)

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted

.419
.452

.896
.902

.523

.899

.592

.894

.426

.895

.057

.899

.775

.892

.437
.324
.389

.895
.901
.899

.355

.896

.052

.895

.649

.893

.567

.894

เกณฑ์
คัดเลือก
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
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รายการข้ อคาถาม
15.ฉันคิดว่าการที่ฉนั ได้ ดีมีใช้ ทกุ วันนี ้เป็ นเพราะคนอื่นช่วยฉัน
16.ถ้ าฉันลืมนัดสาคัญเป็ นเพราะว่าฉันเป็ นคนชอบลืม
17.ฉันทาแจกันตกแตกเป็ นเพราะว่าฉันไม่ระมัดระวัง
18.เพื่อนสนิทโกรธฉันเพราะว่าฉันมีนิสยั ที่ไม่ดี
19.ถ้ าฉันปวดหลังอาจเกิดจากที่ฉนั ยกตัวผู้ป่วยผิดท่า
20.ฉันเชื่อว่าสิ่งเลวร้ ายที่เกิดขึ ้นทุกวันเกิดจากตัวฉันเอง
มิตคิ วามคงทนถาวร
21.ฉันดูแลญาติที่ป่วยของฉันจึง ทาให้ มักจะพบแต่เรื่ องโชคดีอยู่
เสมอ
22.ฉันคิดว่าญาติที่ป่วยหากได้ อยูก่ บั ฉันนันจะรั
้ บประทานอาหารได้
เยอะและไม่สาลัก
23.ฉันมีความสามารถในการดูแลญาติที่ป่วยได้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม
24.ฉันมีความรู้และทักษะที่ดีในการดูแลญาติที่ป่วย
25.ถ้ าหากมีการทะเลาะกันในครอบครัว ฉันหวังว่าในที่สดุ ทุกคนจะ
ปรับความเข้ าใจกันได้
26.ถ้ าวันนี ้ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วเดินตกบันได ซึ่งวันข้ างหน้ าจะไม่
เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน
27.วันนี ้ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วบังเอิญทาน ้าร้ อนลวกมือตัวเองซึ่ง
มันจะไม่เกิดขึ ้นอีกอย่างแน่นอน
28.ฉันอยู่ดูแลญาติที่ป่วยแล้ วทาให้ เ พื่ อนสนิทโกรธฉันซึ่งก็ คงไม่
นานหรอก
29.ถ้ าญาติของฉันอาการทรุดหนักแต่อีกไม่นานอาจดีขึ ้นได้
30.เมื่อฉันได้ มีโอกาสอยู่ดแู ลญาติที่ป่วยแล้ วมีเพื่อนที่มาเยี่ยมพูด
ด้ วยน ้าเสียงไม่ดีกบั ฉันแต่อีกไม่นานหรอกเค้ าจะพูดกับฉันได้ อย่าง
จริงใจ

.409
.313
.416
.347
.467
.458

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted
.895
.897
.895
.897
.895
.901

.579

.894

.320

.896

.422
.456
.361

.895
.901

.445

.895

.638

.894

.418

.895

.338

.897

ผ่าน

.311

.897

ผ่าน

CITC
(n=30)

.897

เกณฑ์
คัดเลือก
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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31.ถ้ าครั ง้ นี ฉ้ ันถูกล็ อตเตอรี่ รางวัลที่ หนึ่ง ครัง้ ต่อไปฉันอาจไม่ถูก
รางวัลอีกแล้ วก็ได้
32.ช่วงนี ้อากาศร้ อนมากและคงจะร้ อนมากแบบนี ้ไปอีกนาน
33.ถึง แม้ วันนี ญ
้ าติที่ป่วยของฉันอาการดีขึน้ แต่อีกไม่นานอาการ
อาจแย่ลงอีกก็ได้
34.วันนี ้ญาติที่ป่วยของฉันอารมณ์ดีและยิ ้มตลอดแต่อีกไม่นาน ถ้ า
มีคนมาขัดใจอาจทาให้ อารมณ์ไม่ดีใส่ฉนั อีกก็ได้
35.ฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วหวังว่าให้ ทุกวันมีแต่เรื่ องดี ๆ เข้ ามาใน
ชีวิต แต่ทกุ วันนี ้กลับมีแต่เรื่ องที่แย่ ๆ เข้ ามาตลอด
36.ฉันไม่ได้ อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยจึงทาให้ ประสบอุบตั ิเหตุถึง 2 ครัง้ ใน
ปี นี ้จะต้ องมีครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน
37.แม้ ว่าฉันจะดูแลญาติที่ป่วยเป็ นอย่างดีแต่ก็ยังทาให้ ฉันผิดหวังใน
ความรักซ ้าแล้ วซ ้าเล่า ฉันคิดว่าชาตินี ้ฉันช่างเป็ นคนอาภัพคูเ่ สียเหลือเกิน
38.วัน นี ญ
้ าติ ที่ ป่ วยเดิ น ไปชนขอบโต๊ ะที่ แ หลมคมท าให้ ได้ รั บ
บาดเจ็บ และเหตุการณ์นี ้อีกไม่นานอาจเกิดขึ ้นอีกก็เป็ นได้
39.วันนี ้ฉันทางานล้ มเหลว ซึ่งวันพรุ่งนี ้และต่อไปก็อาจจะล้ มเหลว
อีกก็ได้
40.ฉันทาน ้าหกใส่ญาติที่ป่วยของฉันและอาจมีครัง้ ต่อไปอีกแน่นอน
มิตกิ ารแผ่ ขยาย
41.การที่ฉันคิดดีกับทุกคนนันจะท
้
าให้ ทุกคนที่พบเจอฉันก็คิดดีกับ
ฉันเช่นกัน
42.ฉันประสบความสาเร็จในหน้ าที่จากการดูแลญาติที่ป่วยจึงทาให้
ชีวิตทุกอย่างของฉันสาเร็จเช่นกัน
43.ในวันที่ฉนั ได้ อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยและถ้ าฉันได้ รับของขวัญวันเกิด
มาจะทาให้ จากนี ้ต่อไปทุกอย่างในชีวิตฉันจะดีแน่นอน
44.พ่อแม่รักฉันและเพื่อนทุกคนก็จะรักฉันเหมือนกัน

CITC
(n=30)

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted

-.006

.895

.053

.896

.428

.901

.439

.895

.359

.898

.395

.900

.419

.896

.555

.895

.313

.897

.592

.894

.702

.892

.357

.899

.775

.892

.049

.892

เกณฑ์
คัดเลือก
ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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45.ญาติที่ป่วยของฉันมีอาการดีขึ ้นจะทาให้ ทกุ อย่างในชีวิตของฉันดีขึ ้นด้ วย
46.ฉันเผลอทาจานของญาติที่ป่วยตกแตกซึง่ อาจทาให้ ฉันได้ เจอกับ
เรื่ องร้ าย ๆ อย่างแน่นอน
47.ก่อนฉันเดินออกจากบ้ านเพื่อไปหาญาติที่ป่วยนันมี
้ ต๊ กุ แกร้ องทัก
บอกเหตุร้ายกับฉัน แต่อย่างไรฉันก็จะเจอกับเรื่ องดี ๆ อย่างแน่นอน
48.ฉันดูแลญาติที่ป่วยจนมีรูปร่างอ้ วนแต่เพื่อนทุกคนก็ยงั ชอบฉัน
49.หากฉันดูแลญาติที่ป่วยแล้ วเกิดพบกับความผิดหวังในความรัก
ซึง่ ก็ไม่ได้ สง่ ผลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของฉัน
50.ถึงแม้ ฉันจะเหนื่อยล้ าจากการดูแลญาติที่ป่วยจนเดินสะดุดหก
ล้ ม แต่ฉนั ก็จะลุกยืนขึ ้นและเดินต่อไปได้
51.เหตุการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ ้นในวันนี ้อาจไม่สง่ ผลต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต
ของฉันเลย
52.ขณะที่ฉนั อยูด่ แู ลญาติที่ป่วยแต่มีเพื่อนสนิทบอกว่าฉันนิสยั ไม่ดี
ซึง่ เพื่อนและคนรู้จกั ของฉันทุกคนอาจบอกว่าฉันนิสยั ไม่ดีด้วยก็ได้
53.ญาติที่ป่วยของฉันกล่าวชื่นชมฉัน ซึง่ ไม่ได้ หมายความว่าจะทา
ให้ ชีวิตของฉันนันดี
้ ขึ ้นเลย
54.เพื่อนบอกว่าไม่อยากเจอฉันอีกซึง่ ทุกคนบนโลกก็คงไม่อยากเจอ
ฉันเหมือนกัน
55.ฉันอารมณ์ไม่ดีที่ญาติที่ป่วยเจอกับเรื่ องร้ าย ๆ เพื่อนเลยซื ้อขนม
มาให้ ฉนั แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ ชีวิตของฉันดีขึ ้นเลย
56.ฉันเผลอทากระถางต้ นไม้ ที่ญาติที่ป่วยของฉันรักตกแตกซึง่ อาจ
ทาให้ ฉนั ได้ เจอกับเรื่ องร้ าย ๆ อย่างแน่นอน
57.ฉันหลงทางระหว่างที่จะมาดูแลญาติที่ป่วย จึงทาให้ การเดินทาง
ไปในทุกที่อาจทาให้ ฉนั หลงทางอีก
58.ญาติที่ป่วยของฉันเริ่มฝึ กเดินด้ วยกายภาพและล้ มกลางทางซึง่
อาจทาให้ เค้ าเดินไม่ได้ อีกต่อไป

CITC
(n=30)
.320

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted
.899

.420

.896

.630

.894

.490

.895

.419

.896

.555

.895

.323

.897

.592

.894

.493

.894

-.024

.900

.582

.893

.759

.892

.320

.899

.429

.898

เกณฑ์
คัดเลือก
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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CITC
(n=30)

59.ฉันเคยดูแลญาติที่ป่วยแล้ วบกพร่องในหน้ าที่ จึงทาให้ ชีวิตฉัน
.498
ล้ มเหลวในทุกเรื่ อง
60.ฉันทากระเป๋ าเงินที่จะซื ้อของให้ ญาติที่ป่วยหล่นหายจึงทาให้
.487
ชีวิตของฉันแย่ไปหมด
Cronbach’s Alpha เท่ ากับ .898

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted
.894
.899

เกณฑ์
คัดเลือก
ผ่าน
ผ่าน
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบวัดความสุขที่แท้ จริง
รายการข้ อคาถาม
คะแนน IOC
รวม
ความหมายในชีวิต
1.
ฉันรู้สกึ เหมือนเป็ นคนล้ มเหลว
ฉันไม่ร้ ูสกึ ว่าฉันเป็ นผู้ชนะ
ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ๆ
เมื่อฉันมองกลับไปนันฉั
้ นมองเห็นแต่ชยั ชนะ
ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จอย่างพิเศษมาก
2.
ฉันไม่มีความมุง่ หมายในชีวิต
ฉันไม่ร้ ูจกั ความหมายในชีวิตของฉัน
ฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉัน
ฉันมีเป้าหมายที่ดีเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง
ฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉันที่ชดั เจนมาก
โดยปกติแล้ วฉันมักทาสิ่งต่าง ๆ ได้ แย่
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ ดีและไม่ได้ แย่
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ คอ่ นข้ างดี
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดี
โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดีมาก
ฉันรู้สกึ แย่กบั ตนเอง
ฉันรู้สกึ ไม่แย่กบั ตนเอง
ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเอง
ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเองมาก
ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเองมากเป็ นพิเศษ
ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จเล็กน้ อยในชีวิต
ฉันรู้สกึ ไม่ได้ ประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ๆ
ฉันรู้สกึ ว่าตนเองค่อนข้ างประสบความสาเร็จ
ฉันรู้สกึ ว่าตนเองประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่น ๆ
ฉันรู้สกึ ประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่นมาก

ผลการ
พิจารณา

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้

4

1

ใช้ ได้
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ความพึงพอใจ
ฉันมีความทุกข์ในชีวิต
ฉันไม่มีทงความสุ
ั้
ขและความทุกข์
ฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์
ฉันมีความสุขดีและมากกว่าความทุกข์
ฉันมีความสุขจนแทบจะไม่มีความทุกข์
ฉันมีประสบการณ์ความเจ็บปวดมากกว่าความพึงพอใจ
ฉันมีประสบการณ์ความเจ็บปวดและความพึงพอใจ
พร้ อม ๆ กัน
ฉันมีความพึงพอใจมากกว่าความเจ็บปวด
ฉันมีความพึงพอใจมากกว่าความเจ็บปวดมาก
ในชีวิตของฉันมีแต่ความพึงพอใจ
ฉันไม่สนุกกับสิ่งที่ทาประจาทุกวัน
ฉันรู้สกึ เฉย ๆ กับสิ่งที่ทาประจาทุกวัน
ฉันชอบงานประจาของฉันและมีความสุขที่ได้ อยูก่ บั งาน ที่ทา
ฉันชอบงานประจาของฉันจนไม่อยากพักจากงานเลย
ฉันชอบงานประจาของฉันมากจนไม่พกั จากงานเลย
ฉันรู้สกึ ทุกข์ใจที่ชีวิตของฉันมันไม่ดีเลย
ฉันรู้สกึ ดีที่ชีวิตของฉันปกติ
ฉันรู้สกึ ดีใจที่ชีวิตของฉันดี
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันนันดี
้ มาก
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันยอดเยี่ยมเหลือเกิน
ส่วนใหญ่ฉนั มีอารมณ์เสียเป็ นปกติ
ส่วนใหญ่ฉนั มีอารมณ์เฉย ๆ ไม่ดีใจหรื อเสียใจ
ส่วนใหญ่ฉนั ค่อนข้ างจะอารมณ์ดี
ส่วนใหญ่ฉนั อารมณ์ดี
ส่วนใหญ่ฉนั อารมณ์ดีมากอย่างไม่นา่ เชื่อ

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้
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การมีส่วนร่ วม
11. ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับสิ่งรอบตัวมากกว่าสิ่งที่ทาอยู่
ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับสิ่งรอบตัวเท่า ๆ กับสิ่ง
ที่ทาอยู่
ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับงานมากกว่าสิ่งรอบตัว
ขณะทางานฉันแทบไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลย
ขณะทางานฉันไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลย
ส่วนใหญ่ฉนั รู้สึกเบื่อ
ส่วนใหญ่ฉนั ไม่ได้ ร้ ูสึกเบื่อและไม่ได้ ร้ ูสกึ มีสิ่งสนใจในชีวิต
ฉันรู้สกึ มีความสนใจในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่
ฉันรู้สกึ ชอบในสิ่งที่ฉันทาอยู่
ฉันรู้สกึ หลงรักในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่
13. ฉันไม่ชอบงานของฉัน
ฉันรู้สึกเฉย ๆ กับงานที่ทา
ฉันค่อนข้ างจะชอบงานที่ฉนั ทา
ฉันชอบงานที่ฉนั ทามาก
ฉันรักงานที่ฉนั ทาเป็ นอย่างมาก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันไม่
้ ได้ ท้าทาย
ความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันบางที
้
ก็ท้าทาย
ความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันค่
้ อนข้ างที่จะท้ าทาย
ความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอบ่อยครัง้ ที่ท้าทาย
ความสามารถของฉัน
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ฉันได้ เจอนันท้
้ าทายความสามารถ
ของฉันอยูเ่ สมอ

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

4

1

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้

3

0.75

ใช้ ได้
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15.

ฉันมีความกระตือรื อร้ นเล็กน้ อยหรื อแทบจะไม่มีเลย
ฉันมีความกระตือรื อร้ นไม่สงู และไม่ต่า
ฉันเป็ นคนมีความกระตือรื อร้ น
ฉันรู้สกึ กระตือรื อร้ นในการทางานเกือบทุกอย่าง
ฉันรู้สกึ มีความกระตือรื อร้ นมากจนสามารถทางานทุก
อย่างได้

คะแนน
รวม

IOC

ผลการ
พิจารณา

4

1

ใช้ ได้

ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อคาถามรายข้ อกับคะแนนรวมของแบบวัด
และค่ าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสุขที่แท้ จริง
ได้ พัฒนามาจากแบบสอบถาม
(Authentic Happiness Inventory : AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 2005)
รายการข้ อคาถาม

CITC
(n=30)

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted

เกณฑ์
คัดเลือก

.340

.841

ผ่าน

.543

.826

ผ่าน

.381

.840

ผ่าน

ความหมายในชีวิต
1.

 ฉันรู้สกึ เหมือนเป็ นคนล้ มเหลว
 ฉันไม่ร้ ูสกึ ว่าฉันเป็ นผู้ชนะ
 ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จมากกว่า
คนอื่น ๆ
 เมื่อฉันมองกลับไปนันฉั
้ นมองเห็นแต่ชยั
ชนะ
 ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จอย่าง
พิเศษมาก

2.

 ฉันไม่มีความมุง่ หมายในชีวิต
 ฉันไม่ร้ ูจกั ความหมายในชีวิตของฉัน
 ฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉัน
 ฉันมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง
 ฉันมีแนวคิดในชีวิตของฉันที่ชดั เจนมาก

3.

 โดยปกติแล้ วฉันมักทาสิ่งต่าง ๆ ได้ แย่
 โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ ดีและ
ไม่ได้ แย่
 โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ คอ่ นข้ างดี
 โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดี
 โดยปกติแล้ วฉันทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดีมาก
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4.

 ฉันรู้สกึ แย่กบั ตนเอง
 ฉันรู้สกึ ไม่แย่กบั ตนเอง
 ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเอง
 ฉันรู้สกึ ภูมิใจในตนเองมาก

CITC
(n=30)

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted

เกณฑ์
คัดเลือก

.563

.823

ผ่าน

.705

.811

.306

.853

.697

.813

 ฉันรู้สึกภูมิใจในตนเองมากเป็ นพิเศษ
5.

 ฉันรู้สกึ ว่าฉันประสบความสาเร็จเล็กน้ อย
ในชีวิต
 ฉันรู้สกึ ไม่ได้ ประสบความสาเร็จมากกว่า
คนอื่น ๆ
 ฉันรู้สกึ ว่าตนเองค่อนข้ างประสบ
ความสาเร็จ

ผ่าน

 ฉันรู้สกึ ว่าตนเองประสบความสาเร็จ
มากกว่าคนอื่น ๆ
 ฉันรู้สึกประสบความสาเร็จมากกว่าคน
อื่นมาก
ความพึงพอใจ
6.
 ฉันมีความทุกข์ในชีวิต
 ฉันไม่มีทงความสุ
ั้
ขและความทุกข์
 ฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์
 ฉันมีความสุขดีและมากกว่าความทุกข์
 ฉันมีความสุขตลอดทังชี
้ วิตของฉัน
7.

 ฉันมีประสบการณ์ความเจ็บปวดมากกว่า
ความพึงพอใจ
 ฉันมีประสบการณ์ความเจ็บปวดและ
ความพึงพอใจพร้ อม ๆกัน

ผ่าน

ผ่าน
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CITC
(n=30)

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted

เกณฑ์
คัดเลือก

.621

.818

.473

.851

ผ่าน

.388

.833

ผ่าน

 ฉันมีความพึงพอใจมากกว่าความ
เจ็บปวด
 ฉันมีความพึงพอใจมากกว่าความ
เจ็บปวดมาก
 ในชีวิตของฉันมีแต่ความพึงพอใจ
8.

 ฉันไม่สนุกกับสิ่งที่ทาประจาทุกวัน
 ฉันรู้สกึ เฉย ๆ กับสิ่งที่ทาประจาทุกวัน
 ฉันชอบงานประจาของฉันและมีความสุข
ที่ได้ อยู่กบั มัน
 ฉันชอบงานประจาของฉันจนไม่อยากพัก
จากมัน

ผ่าน

 ฉันชอบงานประจาของฉันมากจนไม่
อยากพักเลย
9.

10.

 ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันมันไม่ดีเลย
 ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันปกติ
 ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันดี
 ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันดีมาก
 ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันดีเยี่ยม
 ส่วนใหญ่ฉนั มีอารมณ์เสียเป็ นปกติ
 ส่วนใหญ่ฉนั มีอารมณ์เฉย ๆ ไม่ดีใจหรื อ
เสียใจ
 ส่วนใหญ่ฉันอารมณ์ดี
 ส่วนใหญ่ฉันอารมณ์ดีมาก
 ส่วนใหญ่ฉันอารมณ์ดีมากอย่างไม่นา่ เชื่อ
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CITC
(n=30)

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted

.662

.817

เกณฑ์
คัดเลือก

การมีส่วนร่ วม
11.  ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับสิ่ง
รอบตัวมากกว่าสิ่งที่ทาอยู่
 ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับสิ่ง
รอบตัวเท่า ๆ กับสิ่งที่ทาอยู่
 ขณะทางานฉันให้ ความสนใจกับงาน
มากกว่าสิ่งรอบตัว

ผ่าน

 ขณะทางานฉันแทบไม่สนใจสิ่งรอบตัว
เลย
 ขณะทางานฉันไม่สนใจสิ่งรอบตัวเลย
12.

 ส่วนใหญ่ฉนั รู้สึกเบื่อ
 ส่วนใหญ่ฉันไม่ได้ ร้ ูสกึ เบื่อและไม่ได้ ร้ ูสกึ
มีสิ่งสนใจในชีวิต
 ฉันรู้สกึ มีความสนใจในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่
 ฉันค่อนข้ างสนใจในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่

.503

.827

.778

.810

ผ่าน

.497

.826

ผ่าน

ผ่าน

 ฉันรู้สกึ หลงรักในสิ่งที่ฉนั ทาอยู่
13.

14.

 ฉันไม่ชอบงานของฉัน
 ฉันรู้สกึ เฉย ๆ กับงานที่ทา
 โดยส่วนมากฉันชอบงานที่ฉนั ทา
 ฉันชอบงานที่ฉนั ทามาก
 ฉันรักงานที่ฉันทาเป็ นอย่างมาก
 เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เจอไม่ได้ ท้าทาย

ความสามารถของฉัน
 เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เจอบางครัง้ บาง
คราว
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CITC
(n=30)

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted

.467

.830

เกณฑ์
คัดเลือก

ก็ท้าทายความสามารถของฉัน
 เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เจอบางเวลาก็ท้า
ทายความสามารถของฉัน
 เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เจอบ่อยครัง้ ก็ท้าทาย
ความสามารถของฉัน
 เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เจอท้ าทาย
ความสามารถของฉันอยูเ่ สมอ
15.  ฉันมีความกระตือรื อร้ นเล็กน้ อยหรื อแทบ
จะไม่มีเลย
 ฉันมีความกระตือรื อร้ นไม่สงู และไม่ต่า
 ฉันเป็ นคนมีความกระตือรื อร้ น
 ฉันรู้สกึ กระตือรื อร้ นในการทางานเกือบ
ทุกอย่าง

 ฉันมีความกระตือรื อร้ นมากจนสามารถ
ทางานทุกอย่างได้
Cronbach’s Alpha เท่ ากับ .838

ผ่าน

เพื่อนร่วมหัวใจ

มองเห็นคุณค่าของตนเองด้ วยหัวใจ

เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร

รู้สกึ อย่างไรช่วยบอกที

ครัง้ ที่
Trust me Trust you

ด้ านที่ประเมิน
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์

คะแนนรวม
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการพิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

การวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องของโปรแกรมการให้ คาปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้ างการมองโลกในแง่ ดีท่มี ีต่อ
ความสุขที่แท้ จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง

สุขสดใส ใจสุขสันต์

สุขใจเมื่อได้ พบ

มองโลกดีชีวีมีสขุ

ครัง้ ที่

ด้ านที่ประเมิน
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
การประเมินผล

คะแนนรวม
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการพิจารณา
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ภัทรพรรณ บุญยะปานะสาร
30 พฤษภาคม 2532
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2550 มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนพระโขนงวิทยาลัย
พ.ศ.2554 จบปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ.2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์
แขนงวิชาจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
บ้ านเลขที่ 56 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

