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การวิจัยครัง้นี  ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรม

เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ โดยการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการวิจยัเชิงสาเหตุ กลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ์ ชัน้ปีที่ 1 และ 2 ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 5 แห่ง ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 371 คน และการวิจยัระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาจาก
การวิจยัระยะที่ 1 ที่มีคะแนนพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีนต ่า สุม่กลุม่ตวัอยา่งเขา้ในกลุม่ทดลอง จ านวน 27 
คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 25 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ที่มีค่า
ความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .85 ถึง .94 ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุมีความ
กลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ และพบว่า พฤติกรรมการปรบัตัวในการเรียนไดร้บัอิทธิพลทางตรงจาก
ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั นอกจากนี ้
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนยงัไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากความคิดสรา้งสรรค์ จิตวิญญาณ และการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ที่ปัญหา ผา่นความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง และผลการวิจยัระยะที่ 
2 พบว่า กลุม่ทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีความหมายในชีวิต  
ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูกว่ากลุม่ควบคุมในหลงัการทดลอง
ทนัที และกลุม่ทดลองยงัมีความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรยีนเพิ่มสงูขึน้ในหลงัการทดลองทนัทีและหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ผลการวิจยัครัง้นีส้ามารถชีใ้หเ้ห็นตวั
แปรส าคญัที่เป็นประโยชนใ์นการน าไปใชเ้สริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาเพื่อก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและ
ความคงทนของคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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This study aims to examine the causal relationship model and to study the effect of the 

transformative coping program on learning adjustment behavior among computer science students. 
This research was conducted in two phases. In phase one, a causal model research was used. The 
samples consisted of 371 first and second year computer science students from five public, 
autonomous universities in Bangkok. In phase two, experimental research was used. The samples 
randomly assigned in phase one had a low level of learning adjustment behavior, and divided into 
two groups; an experimental group of 27 participants, and a control group of 25 participants. 
Questionnaires were used to collect the data which had a reliability between .85 and .94. In phase 
one, the results revealed that the causal relationship model fit the empirical data and found that 
learning adjustment behavior received direct effects by meaning-in-life, hope, self-esteem, and 
social support at university. Furthermore, learning adjustment behavior was also received indirect 
effects by creativity, spirituality, and problem-focused strategies, through meaning-in-life, hope, and 
self-esteem. In phase two, the results revealed that the experimental group had more meaning-in-life, 
hope, self-esteem, and learning adjustment behavior than the control group after the post-test 
session, and the experimental group had changes in meaning-in-life, hope, self-esteem, and learning 
adjustment behavior post-test and 4 weeks of follow-up sessions. The implication of this study points 
out the crucial advantage factors as a way to allow promotion of coping skills to lead changing and 
maintenance in terms of positive psychological characteristics and learning adjustment behavior 
among computer science students. 

 
Keyword : transformative coping, learning adjustment behavior, meaning-in-life, hope, self-esteem 

 

 

  



  ฉ 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์นีจ้ะส าเร็จลุล่วงไปมิไดห้ากขาดความกรุณาช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.องัศินนัท ์อินทรก าแหง อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกัปริญญานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.สดุารตัน ์
ตนัติวิวทัน ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์ ท่ีใหค้วามเมตตา คอยใหค้  าปรึกษา ใหแ้นวคิดและ
ค าแนะน าการแกปั้ญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาในการด าเนินการวิจยัอย่างเต็มท่ีเพ่ือใหป้ริญญานิพนธนี์ ้
ส  าเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนีผู้วิ้จยัขอขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิริณธ์ิ กิตติพิชยั และผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ท่ีใหเ้กียรติและกรุณาเสียสละเวลาในการเป็นประธานและ
กรรมการสอบปริญญานิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการปรบัปรุงแกไ้ขปริญญานิพนธ์
ใหม้ีความสมบูรณย่ิ์งขึน้ รวมทัง้ขอขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย ์ พิมพท์อง อาจารย ์ ดร.
พิชญาณี พูนพล ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
รองศาสตราจารย ์ดร.ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐธนนท ์หงสว์ริทธ์ิธร อาจารย ์ดร.
พิศุทธิภา เมธีกุล และอาจารย ์ ดร.ธนกฤต ยอดอดุม ท่ีกรุณาใหข้อ้เสนอแนะและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุหวัหนา้ภาควิชา อาจารย ์และนกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรท์ุก
ท่านท่ีใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจัยเป็นอย่างดี  จนสามารถไดข้อ้คน้พบ
ทางการวิจยัอนัเป็นประโยชนแ์ละมีคณุค่าย่ิงต่อการศกึษาพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุคณาจารยท์กุท่านท่ีกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้และขอขอบพระคณุ
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร  ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีใหข้า้พเจา้ไดเ้ขา้มาศกึษาและท าปริญญา
นิพนธท่ี์หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าผลงานปริญญานิพนธฉ์บบันีจ้ะเป็นประโยชนส์  าหรบัผูท่ี้สนใจศึกษาไม่มากก็
นอ้ย ตลอดจนขอบคณุเพ่ือนพ่ีนอ้งร่วมสถาบนั รวมถึงเจา้หนา้ท่ีทุกคนในสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ ท่ี
คอยช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ดว้ยดีมาโดยตลอด และท่ีส  าคญัผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา และ
ขอบคณุสมาชิกทกุคนในครอบครวั ท่ีรกัและห่วงใย ใหก้ าลงัใจ และสนบัสนุนในทุกสิ่งท่ีอยากท าและเรียนรู  ้
สดุทา้ยนี ้ขอขอบคณุคูชี่วิตท่ีคอยอยู่เคียงขา้งและเป็นก าลงัใจใหก้นัเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัโลกแห่งการเรียนรูไ้ดเ้ปล่ียนแปลงไป ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจัดการศึกษา ส่งผลใหผู้เ้รียนตอ้งมีการปรบัตวัต่อการ
เรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ขา้กับสงัคมในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง โดยเป้าหมายในการจดัการ
เรียนรูน้อกจากการพฒันาความรูท้างวิชาการแลว้ยงัมุ่งส่งเสริมคณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะและทักษะดา้นการท างาน ดา้นการเรียนรู ้และดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมอนัเหมาะสมดีงาม ตลอดจนการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาผูเ้รียนให้
เหมาะสมกบัสงัคมในยคุแห่งการเปล่ียนแปลง ส่งผลใหผู้เ้รียนตอ้งมีการปรบัตวัและเตรียมพรอ้ม
ใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงในดา้นตา่ง ๆ สถาบนัการศกึษาจงึเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
ช่วยส่งเสริมพฒันาทกัษะเหล่านี ้เพ่ือน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต โดยครูอาจารยจ์ะเป็นผูท้  าหนา้ท่ี
อบรมสั่งสอนในดา้นวิชาการ ระเบียบวินัย คณุธรรมจริยธรรม และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นคนท่ีมีความสมบูรณท์ัง้ในดา้นความรู ้สติปัญญา สงัคม อารมณ ์รา่งกาย
และจิตใจ เพ่ือใหส้ามารถออกไปพฒันาประเทศได ้จึงเรียกไดว้่าสถาบนัการศกึษาเป็นตวัแทนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมท่ีเตรียมความพรอ้มส าหรบับทบาทผูใ้หญ่ใหแ้ก่เยาวชน (Berns, 2004; งามตา 
วนินทานนท,์ 2537) ซึ่งการท่ีผูเ้รียนมีความสมบรูณไ์ดจ้ะตอ้งมีหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้มในการเรียน และสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านีจ้ะตอ้งท างานสมัพนัธก์ันเป็นอย่างดี จึงจะสามารถส่งผลใหก้ารเรียนการสอนนัน้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ สามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้นการพฒันา
ประเทศ แนวทางการจดัการศกึษาจงึควรมุง่เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา และสามารถน าศกัยภาพ
ท่ีมีอยูใ่นตวับคุคลมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

เป้าหมายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นัน้มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพ สนับสนุนให้ผู้เรียนไดพ้ัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตเพ่ือตอบสนองความทา้ทายและพรอ้มเผชิญการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในสงัคม มีความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาและศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งในระดบัท่ีลุม่ลกึมากขึน้จากการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎีไปสูก่ารปฏิบตัิ เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และสรา้งสรรคน์วตักรรมได ้
และพฒันาผูเ้รียนใหมี้การปรบัตวัในดา้นต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และการเรียนรูด้ว้ย
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ตนเอง การมีทกัษะดา้นการบริหารจัดการและการเป็นผูน้  า ทกัษะการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความสามารถในการส่ือสาร และทักษะการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาตนเองบนพืน้ฐานของการเปล่ียนแปลงของโลก รวมถึง
สามารถเขา้ใจสงัคมและปรบัตวัในการอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสขุ (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2561) ดงันัน้ การท่ีจะจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว นอกจากจะตอ้ง
สง่เสรมิความรูแ้ละทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ยงัควรสง่เสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในสงัคม
รว่มดว้ย  

นอกจากนีก้ารศกึษาท่ีผา่นมายงัระบวุา่ ผูเ้รียนในระดบัอดุมศกึษาเป็นวยัท่ีมีความเครียด
และตอ้งเผชิญกับความกดดันและความเปล่ียนแปลงในหลายดา้น เน่ืองจากการปรบัตวัเขา้สู่
ระบบการศกึษาในมหาวิทยาลยัจงึท าใหเ้กิดทัง้ปัญหาส่วนตวัตา่ง ๆ และปัญหาการเรียน ซึ่งถือได้
วา่เป็นชว่งวยัท่ีเส่ียงตอ่การเกิดภาวะวิกฤต (พิชญา จนัทรบ์  ารุง, 2554) และหากผูเ้รียนไม่สามารถ
หาวิธีการแกปั้ญหาท่ีก าลงัเผชิญได ้ก็จะท าใหเ้กิดความเครียดสงูขึน้ ท่ีส่งผลกระทบตอ่การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั จนอาจเสียสมดุลทางความคิด อารมณ ์ความรูส้ึก ท่ีเส่ียงต่อการคิดท าลายชีวิต
ตนเองและผูอ่ื้น (Caplan, 1964) ส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตท่ีอาจจะตามมา เช่น 
ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศรา้ ท่ีก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงท่ีบางครัง้หา
ทางออกไม่ไดถ้ึงขัน้คิดฆ่าตวัตายเพ่ือหลีกหนีปัญหา ซึ่งเห็นไดจ้ากกรณีท่ีมีข่าวเก่ียวกบัการฆ่าตวั
ตายของนกัศึกษาปรากฏอยู่เป็นระยะในช่วงปีท่ีผ่านมา ท่ีสาเหตสุ่วนใหญ่ของการฆ่าตวัตายมา
จากปัญหาความเครียดในเรื่องการเรียนและปัญหาความรกั (วรสิทธ์ิ เจริญศิลป์, วาสนา สปิุนนะ, 
จฑุามาส สขุอ่ิม, และ ศภุชยั นาทองไชย, 2562) ซึ่งปัญหาความเครียดและสขุภาพจิตนบัว่าเป็น
ปัญหาท่ีพบไดใ้นหมู่นักศึกษาทั่ วไป โดยผลการส ารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 
2554–2555 ของโครงการติดตามสภาวการณเ์ด็กและเยาวชน (Child Watch) ในมิติชีวิตกับ
ความเครียดและสขุภาพจิต ไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ เยาวชนมีความรูส้กึเครียดจนมีอาการทางกาย เช่น ปวด
หวั อาเจียน เป็นลม เป็นครัง้คราวถึงเป็นประจ า เฉล่ียรอ้ยละ 41.60 และมีแนวโนม้ภาวะเครียด
สูงขึน้ตามระดบัการศึกษา ซึ่งนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษามีภาวะความเครียดมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 
46.63 และมีอตัราเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพยายามฆ่าตวัตาย โดยผลการ
ส ารวจในปี 2552 พบว่า มีเยาวชนพยายามฆ่าตวัตายถึง 7,300 คน ซึ่งใกลเ้คียงกบัปีก่อนนั่นคือ 
8,058 คน และมีเยาวชนท่ีฆ่าตวัตายส าเร็จถึง 682 คน หรือเฉล่ียวนัละ 2 คน (โครงการติดตาม
สภาวการณเ์ดก็และเยาวชน (Child Watch), 2558ก, 2558ข)  
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ผลการศึกษาของงานวิจยัในประเทศไทยท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่า นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั
ตอ้งเผชิญปัญหาหลากหลายท่ีส่งผลให้เกิดความเครียดได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นการเรียน 
ตลอดจนปัญหาสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั ปัญหาดา้นการเงิน ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
และปัญหาการปรบัตวั (ไพรชั วงศศ์รีตระกลู, 2554; พีรภาว ์ลิมปนวสัส,์ 2549; ภาสกร สวนเรือง, 
สจุิตรา จรจิตร, และ ช่อลดา พนัธุเสนา, 2552; มานพ ชูนิล, พิสมยั รกัจรรยา, และ ชวนีย ์
พงศาพิชณ,์ 2550) แมว้่าการเผชิญปัญหาและการปรบัตวันัน้สามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดชีวิตในทกุ
เพศทกุวยั แตช่ว่งชีวิตท่ีส าคญัยิ่งท่ีประสบปัญหาและเผชิญวิกฤติการณใ์นการปรบัตวัมากกว่าวยั
อ่ืนก็คือช่วงวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากเป็นวัยท่ีตอ้งปรับตัวเข้าสู่ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลยัและตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กับสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้ ทัง้การเปล่ียนแปลงดา้น
ร่างกาย อารมณ ์และสงัคมในสถานศึกษา อนัน ามาซึ่งความกดดนัท่ีส่งผลต่อการเผชิญปัญหา
และการปรบัตวั นอกจากนีก้ารด าเนินชีวิตและการศึกษาของผูเ้รียนท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มของ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท่ีมีการแข่งขันและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ยงัมีความเส่ียงตอ่ปัญหาการปรบัตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศกึษาในมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรฐั ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีการแข่งขนักนัสงู และเป็นแหล่งท่ีรวมผูเ้รียนท่ีมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการสูง มีลกัษณะทา้ทายให้ผูเ้รียนตอ้งปรบัตวัทัง้ในรูปแบบการเรียนการ
สอน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มท่ีเฉพาะ อนัเกิดจากภาพลกัษณแ์ละความมีช่ือเสียงในดา้น
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัท่ีมีมานาน ซึ่งส่งผลต่อบรรทดัฐานในการวางเป้าหมายในชีวิตท่ีผูเ้รียน
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จทางการศกึษา ท่ีอาจท าใหต้อ้งพบกับความกดดนัและทา้ทาย
หลายอย่างใหต้อ้งปรบัตวั (Hurtado, 1992; นนัทพร กุลชนะธารา, 2560) เม่ือนกัศึกษาไม่
สามารถปรบัตวัไดก็้จะส่งผลกระทบทางอารมณจ์นกลายเป็นความเครียด ความวิตกกงัวล ความ
คับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตท่ีส่งผลต่อการเรียนต่อไปจนส าเร็จ
การศกึษา ท่ีอาจท าใหผู้เ้รียนออกกลางคนัหรือส าเร็จการศกึษาล่าชา้ (กฤตินี ตรงสิทธิรกัษ์, 2546) 
ซึ่งสิ่งนีอ้าจก่อใหเ้กิดปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคา่ใชจ้่ายในการศกึษา ซึ่ง
เป็นภาระของบิดามารดาและผู้ปกครองตลอดจนรัฐบาลท่ีต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเป็นจ านวนมากทุกปี นอกจากนีย้ังอาจส่งผลกระทบต่อการสนองต่อ
ความตอ้งการของตลาดแรงงานอีกดว้ย การปรบัตวัในการเรียนจึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีผูเ้รียน
จะใช้ภายหลังท่ีต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ให้สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค
เหลา่นัน้ไปได ้ 
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การเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เ ป็นสาขาวิชาเฉพาะท่ีศึกษาเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรท์ัง้ดา้นฮารด์แวร ์(Hardware) หรือโครงสรา้งของคอมพิวเตอร ์และดา้นซอฟตแ์วร ์
(Software) หรือการท างานภายในคอมพิวเตอร ์รวมไปถึงการน าคอมพิวเตอรไ์ปประยุกตใ์ชง้าน 
และเป็นการเรียนท่ีเนน้ทัง้ความรูใ้นดา้นทฤษฏีและเชิงประยกุตค์วบคูก่นัไป กระบวนการเรียนรูจ้ึง
ค่อนข้างยาก มีความซับซ้อน ประกอบกับผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบสูง และต้องใช้
ความสามารถหลายดา้นรว่มกนั ไม่ว่าจะเป็นความรูท้างวิชาชีพ และทกัษะท่ีจ าเป็นในดา้นการคิด
เชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) และความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) เพ่ือหาค าตอบของปัญหาท่ีมี
ความซบัซอ้น รวมถึงทกัษะดา้นการตดัสินใจ (Decision Making) การส่ือสาร (Communication) 
และการท างานไดดี้ภายใตค้วามกดดนั (Working Well Under Pressure) รว่มดว้ย (Assiri, 2016) 
เม่ือผูเ้รียนเขา้มาศึกษาในปีแรกจะตอ้งมีการปรบัตวัทัง้ในดา้นการใชชี้วิตในมหาวิทยาลัย การ
ปรบัตวัใหเ้ขา้ใจกับสภาพแวดลอ้มทางดา้นวิชาการตา่ง ๆ เช่น การใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน การเรียนท่ีเน้นการประยุกตค์วามรูท้างดา้นวิทยาการ
คอมพิวเตอรม์ากกว่าการเนน้ในทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียว และเม่ือเขา้สู่การเรียนปีท่ีสอง ปัญหา
การปรบัตวัก็ยงัคงอยู่ โดยเฉพาะดา้นการเรียนในเนือ้หาวิชาเฉพาะในหลกัสูตร เช่น ตอ้งพฒันา
ทกัษะทางดา้นการเขียนโปรแกรม (Programming) ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรบัการศกึษาใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง เม่ือผูเ้รียนไม่สามารถท าไดต้ามท่ีตนเองและ
ผูส้อนคาดหวัง อาจท าให้เกิดความเครียด รูส้ึกวิตกกังวล หรือเกิดความขัดแย้งในใจเก่ียวกับ
หลกัสตูร สภาพแวดลอ้ม หรือกระบวนการเรียนการสอนตา่ง ๆ และบางครัง้อาจเกิดความรูส้ึกคบั
ขอ้งใจและรูส้ึกว่าตนเองไม่มีความสามารถพอจนท าใหเ้ห็นคณุคา่ในตนเองนอ้ยลง (พนิดา จนัทร
กรานต,์ 2559) นอกจากนีง้านวิจยัท่ีผ่านมาไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ผูเ้รียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มกัจะมีบคุลิกภาพแบบเก็บตวัมากกว่าผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนโดยทั่วไป (Cruz, da Silva, & Capretz, 
2015; McPherson & Mensch, 2007; Reynolds, Adams, Ferguson, & Leidig, 2017; Werth, 
1986) โดยลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีบคุลิกภาพแบบเก็บตวัมกัจะมองโลกแบบยึดตนเองเป็นหลกั มี
ความคิดความรูส้ึกเกิดขึน้ภายในตนเองไม่ไดเ้กิดจากสิ่งแวดลอ้ม เป็นนักคิดเพอ้ฝัน ขีอ้าย ชอบ
แยกตวั และไม่ชอบเขา้สงัคม เม่ือประสบปัญหาหรือเกิดความเครียดจึงมกัจะหมกมุ่นครุน่คิดอยู่
กบัตวัเองคนเดียว นอกจากนีย้งัมกัใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีหรือแยกตวัจากสถานการณ์
ปัญหามากกวา่ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยการเผชิญหนา้กบัปัญหาหรือการเขา้สงัคมอยู่กบักลุ่มเพ่ือนเพ่ือ
ลดความเครียดท่ีเกิดขึน้ ซึ่งบุคลิกภาพดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการปรบัตวัของบุคคลเป็นอย่าง
มาก (Jung, 1971; สิริวรรณ สาระนาค, 2549) เม่ือผูเ้รียนไม่สามารถปรบัตวัตอ่สิ่งต่าง ๆ อาจ
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น าไปสูก่ารหนีปัญหาดว้ยการลาออกจากการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้รียนท่ีก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 
1 และ 2 ท่ีพบว่ามีอัตราความเส่ียงต่อการออกกลางคนัสูงกว่าชัน้ปีอ่ืน ๆ (รวมพร สิทธิมงคล, 
องัคาร สาเหล,้ วิมลมาศ โสธรศกัดิ,์ และ สธิุดา โพธ์ิพนัธุ,์ 2558) ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นอปุสรรคตอ่
ความส าเรจ็ในการศกึษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถปรบัตวัตอ่สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้เก่ียวกบัการเรียนได ้ 

นอกจากนี ้งานวิจัยท่ีผ่านมาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าสาเหตุหลกัของความเครียดและการ
ปรับตัวมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางจิตของแต่ละบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมบาง
ประการ (อมราพร สรุการ, 2555; อรพินทร ์ชชูม และ อจัฉรา สขุารมณ์, 2535; องัศินนัท ์อินทรก า
แหง, 2551) ดงันัน้ การท่ีบคุคลจะสามารถฝ่าฟันและผ่านพน้อปุสรรคเหล่านีไ้ปไดน้ัน้ จึงขึน้อยู่กบั
การรบัรูปั้ญหาและความเขม้แข็งของสภาพจิตใจท่ีมีอยู่ในตวับคุคลนัน้ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรบัตวั และช่วยใหบุ้คคลสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงนีไ้ด้
อย่างมีความสุข เกิดความหยุ่นตัว และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างท่ีเคยเป็นได้ (ชวนีย ์
พงศาพิชณ,์ 2552; นนัทินี ศภุมงคล, 2547; ระวีนนัท ์รื่นพรต, 2553) สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ 
Lazarus (1969, pp. 17-21) ท่ีว่ามนุษยต์อ้งมีการปรบัตวัและปรบัพฤติกรรมของตนเองให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตนเองและสงัคม และปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมมกัเป็นผลมาจาก
การท่ีบคุคลไม่สามารถปรบัตวัไดห้รือมีปัญหาในดา้นการปรบัตวั การปรบัตวัเพ่ือใหพ้น้จากความ
ทุกขห์รือความไม่สบายใจจึงเป็นเรื่องส าคญั หากผูเ้รียนสามารถปรบัตวัต่อภาวะความเครียดท่ี
เกิดขึน้ ก็จะสามารถผ่านพน้ปัญหาเหล่านัน้ไปไดด้ว้ยดี ดงันัน้จึงควรใหค้วามส าคญัในการพฒันา
แนวทางการเผชิญปัญหาของบคุคลใหเ้ป็นไปในทางบวก (Gillham & Seligman, 1999; Monat & 
Lazarus, 1985) เพ่ือใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัและเผชิญปัญหาเหลา่นัน้ไปได ้

จากขอ้คน้พบท่ีเป็นตวับง่ชีว้่าการศกึษาในระดบัอุดมศกึษานัน้เป็นการศึกษาในระดบัท่ี
ผูเ้รียนอยู่ในวัยท่ีจะพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยท่ีตอ้งปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงมากมายทั้ง
ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์และสงัคม ส่งผลใหต้อ้งเผชิญปัญหาตา่ง ๆ มากมายทัง้ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และการเรียน เม่ือไม่สามารถปรับตวัไดก็้อาจส่งผลกระทบและส่งผลเสียอย่าง
รุนแรงต่อการด าเนินชีวิตทัง้ตนเองและคนใกลช้ิด ดงันัน้จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งพัฒนาแนวทางการ
เผชิญปัญหาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
ซึ่งการเผชิญปัญหานัน้มีความแตกต่างกันไปตามแต่ลกัษณะของบุคคลและเกิดจากภายในและ
ภายนอกตวับุคคล ส าหรบัแหล่งภายในตวับุคคลนัน้เกิดจากการท่ีบคุคลเรียนรูท่ี้จะตอบสนองต่อ
สิ่งท่ีคกุคาม โดยอาศยัความสามารถและความพยายามของตน ไดแ้ก่ การพึ่งพาตนเอง การใช้
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อารมณข์นั การเรียนรูท่ี้จะแกไ้ข และควบคมุภาวะเครียด ส่วนแหล่งภายนอกบุคคลเ กิดจากการ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากสังคม การใช้ความรู้จากแหล่งให้บริการ และจากบุคคลท่ีมีปัญหา
คลา้ยคลึงกนั (Hamilton & David, 1977) หากนกัศกึษามีแนวทางในการเผชิญปัญหาท่ีถกูตอ้ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลว้ ก็จะเป็นการช่วยให้สามารถจดัการกบัความเครียดและผ่านพน้
ปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ อนัจะส่งผลใหน้กัศกึษาสามารถปรบัตวัและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเรียนมากขึน้ได ้ซึ่งการท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีแนวทางในการเผชิญปัญหาท่ี
เหมาะสมและสามารถปรบัตวัในการเรียนไดดี้นัน้ จ  าเป็นตอ้งทราบถึงปัจจยัของกระบวนการเผชิญ
ปัญหาท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนใ์นการน าไป
พฒันาองคค์วามรูแ้ละเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหา รวมถึงคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ เพ่ือช่วยปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ี
ถกูตอ้งเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ   

ผูว้ิจยัจึงสนใจศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกตใ์ช้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง (Transformative Coping Theory) (Corry, Lewis, & Mallett, 2014; Corry, 
Mallett, Lewis, & Abdel-Khalek, 2013) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีมีการน ามาใชใ้นการศกึษากระบวนการ
เผชิญปัญหาของบคุคล โดยมีฐานคดิมาจากทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress and 
Coping) ของ Lazarus และ Folkman (1984) และทฤษฎีการขยายและสรา้งอารมณเ์ชิงบวก 
(Broaden-and-Build Theory) ของ Fredrickson (2004) เป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาคณุลกัษณะทางจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity) และจิตวิญญาณ 
(Spirituality) ไปพรอ้มกบัการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ทัง้การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
(Problem-Focused Strategies) และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์(Emotion-Focused 
Strategies) โดยจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้นและส่งเสริมการตระหนกัรูใ้นตนเอง 
(Self-Awareness) ใหเ้พิ่มขึน้ ขณะท่ีความคิดสรา้งสรรคจ์ะส่งเสริมในการแสดงออกทางอารมณ ์
(Emotional Expression) ท่ีสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตใหเ้ป็นไปใน
ทางบวกทัง้ในดา้นการใหค้วามหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) ความหวงั (Hope) และการเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ท่ีช่วยให้บุคคลเริ่มกระบวนการทางความคิดในการประเมิน
สถานการณใ์หม่ท่ีเขา้มาคกุคามจากสถานการณ์ใหเ้กิดผลในทางบวกกับตนเอง อนัเป็นการเพิ่ม
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ความหยุ่นตัว  (Resilience) เ พ่ือรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีจะเผชิญกับ
สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีจะเขา้มาตลอดชว่งชีวิต  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาตามแนวคิดการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของงานวิจยั
ท่ีผา่นมานัน้เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในแถบตะวนัตก และยงัมิไดมี้การน าแนวคิดดงักล่าวไปศกึษากบั
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน ซึ่งผลการศกึษาอาจมีความแตกตา่งกนัไปตามบริบทสงัคมและ
วฒันธรรมท่ีศกึษา ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษากระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงเพ่ือน ามา
อธิบายพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ท่ีจะท าใหท้ราบถึงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าผลการศกึษาท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาโปรแกรมเพ่ือจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นการเสริมสรา้งกระบวนการเผชิญปัญหาท่ีก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีของ
นกัศกึษา ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดแ้บง่การวิจยัออกเป็นสองระยะ โดยระยะแรกเป็นการศกึษา
อิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ซึ่งงานวิจยัท่ีผ่านมาบางส่วนก็ไดส้นบัสนนุว่าความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลลพัธท์างภาวะสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดีของบคุคล ขณะเดียวกนั
ก็ส่งผลใหบ้คุคลมีทกัษะในการเผชิญปัญหา สามารถจดัการอารมณค์วามรูส้ึกของตนเองไดดี้ขึน้ 
ช่วยปรบัเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อปัญหา เป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลพยายามหาแนวทางในการเผชิญ
ปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และสามารถเพิ่มการรบัรูข้องบุคคลในดา้นความหวงั ความหมายใน
ชีวิต และการเห็นคณุคา่ในตนเองใหเ้ป็นไปในทางบวก ซึ่งเป็นคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกท่ีส าคญั
ท่ีส่งผลใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัไดดี้ (Aspinwall & Taylor, 1992; Faull & Hills, 2006; Kiang & 
Fuligni, 2010; Madden & Bloom, 2004; Mueller, Plevak, & Rummans, 2001; Park & 
Folkman, 1997; Rand & Cheavens, 2009; Reynolds, Lim, & Prior, 2008; Spandler, 
Secker, Kent, Hacking, & Shenton, 2007) บคุคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคเ์ม่ือตอ้งเผชิญกับ
สถานการณเ์ลวรา้ยจะมีการรบัรูท่ี้เป็นทางบวกมากขึน้ จนสามารถแกปั้ญหาและผ่านพน้อปุสรรค
เหลา่นัน้ไปได ้(Falat, 2000) นอกจากนีผู้เ้รียนท่ีมีสขุภาวะทางจิตวิญญาณสงูมกัจะมีความวิตกกงั
กลและความเครียดนอ้ยกว่าผูเ้รียนท่ีมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณต ่า และสามารถปรบัตวัในดา้น
การเรียน ดา้นอารมณ ์และดา้นสงัคมไดดี้ อันจะส่งผลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีตามไปดว้ย 
(Brown, Carney, Parrish, & Klem, 2013; Mansor & Khalid, 2012) งานวิจยัท่ีผ่านมายงัพบว่า 
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่พฤติกรรมของ
บุคคล ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง  
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ท่ีมีความส าคญัต่อการปรบัตวักบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลยั และยงัส่งผลใหส้ามารถ
ปรบัตวัตอ่สถานการณปั์ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ไดเ้ป็นอย่างดี (Wang, Chen, Zhao, & Xu, 2006) 
โดยผูเ้รียนท่ีไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุม่เพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อนมากจะสามารถปรบัตวั
ในมหาวิทยาลยัไดดี้ อีกทัง้ยงัช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ช่วยลดภาวะซึมเศรา้ และช่วย
ใหผู้เ้รียนรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเองมากขึน้อีกดว้ย (Bejerano, 2014; Rueger, Malecki, & 
Demaray, 2010) ส่วนการวิจยัระยะท่ีสอง เป็นการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมในโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาท่ี
ไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีอาศยัแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาตามกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) เพ่ือท าการศกึษาผล
ของโปรแกรมการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิง
บวกในดา้นความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

จากความส าคญัของปัญหาและการตระหนกัถึงความส าคญัของการศกึษาท่ีจะสามารถ
น าพาให้ประเทศชาติพัฒนาและก้าวไปสู่ความยั่ งยืน กระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงและพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาจึงเป็นประเด็นท่ีสงัคมไทยควรให้
ความส าคญัในการศกึษาและพฒันา เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัอุดมศกึษาส่วนใหญ่อยู่
ในวยัคาบเก่ียวระหว่างวยัรุน่ตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ซึ่งเป็นระยะวิกฤตส าคญัท่ีมีผลต่อ
การเรียนและการท างานในภายภาคหนา้ หากนกัศกึษามีความเขา้ใจถึงแนวทางและทกัษะในการ
เผชิญปัญหา สามารถแกไ้ขปัญหาใหส้  าเร็จและเป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม สามารถปรับตนเอง
และปรบัตวัต่อสงัคมไดดี้ ก็จะสามารถปรบัตวัต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในอนาคตได ้(ราตรี พงษ์
สวุรรณ, 2540) การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ซึ่งผลท่ีไดจ้ากการศึกษานีส้ามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัจะท าให้
ทราบถึงสาเหตุท่ีน ามาอธิบายกระบวนการเผชิญปัญหาและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
และชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของนกัศกึษาได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ อนัเป็นประโยชนใ์นการช่วยพฒันาองคค์วามรู้และกระบวนการเรียนการสอน เป็น
ขอ้มูลท่ีส าคญัในการส่งเสริมทกัษะการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง และยงัสามารถเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมเสริมสรา้งกระบวนการเผชิญปัญหา เพ่ือใหน้กัศึกษาสาขาวิทยาการ
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คอมพิวเตอรเ์กิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนท่ีเหมาะสม 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นสองระยะ โดยการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นการวิจยั

เชิงสาเหต ุและการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีความมุง่หมายในการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน

ของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
2. เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่

พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวั

ในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ์ และศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยผลท่ีไดจ้ากการศกึษาจะเป็นขอ้มูลส าคญัและก่อใหเ้กิดคณุประโยชน์
ทัง้ในทางทฤษฎีและการประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบตัิ ดงันี ้

ความส าคัญของการวิจัยในเชิงทฤษฏี 
การศึกษารูปแบบความสมัพันธเ์ชิงสาเหตท่ีุมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 

เป็นการศกึษาท่ีช่วยยืนยนัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมาอธิบายความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุอง
ตวัแปรทางพฤตกิรรมศาสตรก์บัพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน ท าใหไ้ดต้วัแปรท่ีชดัเจนตรงตาม
บริบทท่ีตอ้งการศึกษา สามารถน ามาพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีมี
ความเหมาะสม ชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจถึงการประยกุตแ์นวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง ท าใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของบุคคลในบริบทท่ีต้องการศึกษา และทราบข้อค้นพบในการอธิบาย
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษา นอกจากนีผ้ลการศึกษายงัช่วยใหท้ราบถึงขนาด
อิทธิพลและความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเชิงสาเหตตุ่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียน และการวิจยัครัง้นีย้งัท  าใหไ้ดโ้ปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหาท่ีมีตอ่พฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีการทดลองและประเมินผลแลว้ ซึ่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุ
และแนวทางในการเสริมสรา้งพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษา นอกจากนีย้งัเป็น
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ประโยชนต์่อนกัวิจยั อาจารยผ์ูส้อน หรือผูท่ี้สนใจศึกษา สามารถน าขอ้คน้พบจากการวิจยัทัง้ใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ไปศึกษาวิจยัขยายองคค์วามรูแ้ละพฒันา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ืออธิบายกระบวนการเผชิญปัญหาท่ีมุ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คณุลักษณะทางจิตเชิงบวกในดา้นความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคุณค่าในตนเอง 
รวมถึงพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนใหมี้ความสมบรูณแ์ละมีประสิทธิภาพตอ่ไป  

ความส าคัญของการวิจัยในเชิงประยุกต ์
การวิจยัครัง้นีท้  าใหท้ราบปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน และเป็นแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
เรียนท่ีเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาองคค์วามรู้และส่งเสริมทักษะการเผชิญปัญหาท่ีมีต่อ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การ
จดักิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียนใหเ้หมาะสม และผล
การศึกษาครัง้นีย้ังท าให้ไดโ้ปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีสามารถน าผล
การศึกษาไปพฒันาและปรบัใชใ้นหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาเพ่ือใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการ
เรียนท่ีดีขึน้ อีกทัง้ผูส้อนยังสามารถประยุกตใ์ช้รูปแบบการจัดกิจกรรมในโปรแกรมมาออกแบบ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนไดอี้กดว้ย นอกจากนีย้งัสามารถ
น าผลการศึกษาไปเป็นตน้แบบในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะการเผชิญปัญหาเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียนในระดับปริญญาตรีท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้ และเป็น
ประโยชนต์อ่สถาบนัการศึกษา อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศกึษาและผูท่ี้สนใจ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมทกัษะการเผชิญปัญหา รวมถึงพฤติกรรมอนัพึงประสงค์
ของผู้เรียนในดา้นต่าง ๆ เพ่ือช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ อีกทัง้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปอ้งกนั
ภาวะความเครียดของผู้เรียน สามารถใช้เป็นแนวทางในการลดพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ และ
สนบัสนนุใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะทางจิตในเชิงบวกและมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี ท่ีช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีโอกาสประสบความส าเรจ็ในการเรียนมากย่ิงขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน และศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
โดยขอบเขตของการวิจยัแบง่ไดต้ามระยะของการวิจยั ดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั รวมจ านวน 1,070 คน (ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2560) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน โดยมีวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างและวิธีการเลือก
กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้ 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลอง

ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงสาเหตแุบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent 
Variable) ดงันัน้จงึตอ้งก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของตวัอย่างโดยใชเ้กณฑค์วามเพียงพอในการวิเคราะหข์อ้มลู
ท่ีว่า การวิเคราะหข์อ้มลูควรมีขนาดตวัอย่างตอ่จ านวนตวัแปรสงัเกตในสดัส่วน 10-20 ตอ่ตวัแปร
สงัเกต 1 ตวัแปร (Kline, 2011) จากเกณฑใ์นการพิจารณาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างในสดัส่วน 20 คน ตอ่ตวัแปรสงัเกต 1 ตวัแปร ซึ่งในการวิจยัครัง้นีมี้
ตวัแปรสงัเกตจ านวน 18 ตวัแปร จึงมีกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวิเคราะห ์ 360 คน และเพ่ือปอ้งกนั
การสญูหายของกลุม่ตวัอยา่งจงึวางแผนการเก็บขอ้มลูเพิ่มเป็น 380 คน 
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การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ตามสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามรายนามมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรฐัในกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปิดสอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรช์ัน้ปีท่ี 1 และ ชัน้ปีท่ี 2 ในแตล่ะมหาวิทยาลยัตาม
สดัส่วนประชากร รวมกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คน ซึ่งภายหลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการเก็บ
ขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัไดร้บัขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณจ์ากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 371 คน คิดป็นรอ้ยละ 
97.37 

การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ท่ีนกัศกึษามีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนอยูใ่นระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 ซึ่งเป็นผลท่ีไดจ้ากการศกึษาใน
การวิจยัระยะท่ี 1  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใชม้หาวิทยาลยัเป็นตวัแบง่กลุ่ม จากนัน้สุ่มเลือกมหาวิทยาลยัจ านวน 1 
แห่ง ทั้งนีเ้พ่ือความสะดวกในการให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันสามารถเข้าร่วมการ
ทดลองในโปรแกรมได ้รวมจ านวน 60 คน โดยการสุ่มเลือกมาจากนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนอยู่ในระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 ดว้ย
วิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) และเม่ือด าเนินการเสร็จสิน้การทดลองจึงเหลือ
กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้โปรแกรมครบทกุขัน้ตอน จ านวน 52 คน โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 52 คนจะถกูแบง่
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัสงู และกลุ่มท่ีมี
คะแนนเฉล่ียการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยต ่า  จากนั้นจึงท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
(Random Assignment) ท่ีมีคะแนนเฉล่ียการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัสงูและต ่าเขา้ใน
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กลุ่มทดลอง จ านวน 27 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 25 คน เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุมีระดบัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีเกณฑใ์นการ
คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้

1. เป็นนกัศกึษาท่ีไมเ่คยเขา้รว่มโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง 

2. เป็นนกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนอยู่ในระดับต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนใกลเ้คียงกนั 

3. เป็นนกัศกึษาท่ีสมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน และการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้สองระยะ ดงันี ้

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 1 การวิจยัเชิงสาเหต ุ(Causal Research) 
ประกอบดว้ยตวัแปร 2 กลุม่ ดงันี ้  

1. ตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบดว้ย 
1.1 ความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 1 ตวั ไดแ้ก่ 

ความคดิสรา้งสรรค ์
1.2 จิตวิญญาณ (Spirituality) ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 1 ตวั ไดแ้ก่  

จิตวิญญาณ 
1.3 การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั (Social Support at University) 

ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ตวั ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางอารมณ์ การสนบัสนนุขอ้มลูข่าวสาร 
และการสนบัสนนุวตัถสุิ่งของ  

2. ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย 
2.1 การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused Coping 

Strategies) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 2 ตวั ไดแ้ก่ การควบคมุตนเอง และการแสดงความ
รบัผิดชอบ  
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2.2 การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา (Problem-Focused Coping 
Strategies) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 4 ตวั ไดแ้ก่ การเผชิญหนา้กับปัญหา การวางแผน
แกปั้ญหา การแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม และการประเมินทางบวก 

2.3 ความหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 1 ตวั 
ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต 

2.4 ความหวงั (Hope) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 1 ตวั ไดแ้ก่ ความหวงั 
2.5 การเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-Esteem) ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 1 

ตวั ไดแ้ก่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
2.6 พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Learning Adjustment Behavior) 

ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 4 ตวั ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นวิชาการ การปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั 
การปรบัตวัดา้นสงัคม และการปรบัตวัดา้นสถานศกึษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิ จัยระยะที่  2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ประกอบดว้ยตวัแปร 3 กลุม่ ดงันี ้

1. ตัวแปรจัดกระท า ไดแ้ก่ โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน  

3. ตวัแปรจดัประเภท ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์หมายถึง ผูท่ี้ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐัใน
กรุงเทพมหานคร 

โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพื่อการเปล่ียนแปลง หมายถึง ชุดกิจกรรม
ตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรท่ี์ผูว้ิจยัพฒันาขึน้เพ่ือเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาของนกัศกึษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมในโปรแกรมให้สอดคล้องกับผล
การศกึษาท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี 1 ประกอบกบัอาศยัแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาโปรแกรมตาม
ขัน้ตอนกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ท่ีมุ่งพฒันาตวัแปรส าคญัในกระบวนการ
เผชิญปัญหา ไดแ้ก่ จิตวิญญาณ ความคิดสรา้งสรรค ์การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์และการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา โดยโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง
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เลือกใชเ้ทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม ร่วมกับการบรรยาย  
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั การระดมสมอง การสะทอ้นคิด การใชเ้กม การ
ใช้ส่ือวีดิทัศน์ การมอบหมายงาน การใช้สถานการณ์จ าลอง การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้ผัง
ความคิด การฝึกปฏิบตัิ และการเสริมแรงทางบวก ผ่านการท ากิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเผชิญ
ปัญหารวมจ านวน 8 กิจกรรม ท่ีใชเ้วลาในการจดักิจกรรมทัง้สิน้ 12.5 ชั่วโมง เพ่ือพัฒนาให้
นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก อนัไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต  ความหวงั 
และการเห็นคณุคา่ในตนเอง รวมถึงเพ่ือใหน้กัศกึษามีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
1. พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน หมายถึง การท่ีนกัศกึษาเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเอง 

ยอมรบัและพยายามจัดการความเครียดหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ในสภาพแวดลอ้มหรือ
สถานการณต์า่ง ๆ เก่ียวกบัการเรียน โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเองและใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและสถานการณต์่าง ๆ ในสังคม
มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาความสมดุลของชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประสบ
ความส าเรจ็ในการเรียนและการใชชี้วิตในรัว้มหาวิทยาลยั วดัไดจ้าก 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1.1 การปรบัตวัดา้นวิชาการ หมายถึง การท่ีนกัศกึษาสามารถจดัการเปา้หมายและ
งานทางการเรียนท่ีตอ้งท าอนัจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ในการเรียน เป็นความพยายามในการเขา้เรียน
และความสามารถในการติดตามการเรียนในแต่ละวันไดท้ันเวลา มีความมุ่งมั่นตัง้ใจเรียนและ
ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและส่งตามก าหนดเวลา มีการเตรียมพรอ้มใน
การเรียนเพ่ือใหไ้ดผ้ลการเรียนท่ีดี และเม่ือไม่เขา้ใจในเนือ้หาท่ีเรียนก็พยายามซกัถามขอ้สงสยักบั
อาจารยผ์ูส้อน 

1.2 การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถควบคุม
อารมณข์องตนเองเพ่ือลดหรือบรรเทาความเครียดหรือความวิตกกังวล ความทอ้แท ้และความ
ขดัแยง้ในใจ ตลอดจนสามารถแสดงอารมณไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถตดัสินใจ
ในเรื่องตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง และยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ เพ่ือใหจ้ิตใจและอารมณอ์ยู่
ในภาวะท่ีสขุสบายมากท่ีสดุ 

1.3 การปรบัตวัดา้นสังคม หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
อาจารยผ์ูส้อนและผูอ่ื้นในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีความสขุ เป็นความสามารถในการเขา้กบัเพ่ือน
รว่มชัน้เรียน การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือและใหค้วามรว่มมือในการท างานกบัเพ่ือนดว้ยความเต็ม
ใจ รวมถึงการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัขึน้ โดยนกัศกึษาตอ้งปรบั
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พฤติกรรมและความตอ้งการของตนเองดว้ยการแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบตัิตวั
ใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบคุคลท่ีอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

1.4 การปรบัตวัดา้นสถานศึกษา หมายถึง การท่ีนักศึกษามีการแสดงออกถึงการ
ยอมรบัและปฏิบตัติามเง่ือนไขของหลกัสตูรหรือมหาวิทยาลยัก าหนดดว้ยความเต็มใจ สามารถเขา้
กบัสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัได ้การยอมรบัและการปฏิบตัิตนอยู่ในกฏ
ระเบียบเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัดว้ยความเต็มใจ ตลอดจนความสามารถ
ในการใชห้อ้งปฏิบตักิารคอมพิวเตอรเ์พ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู ้และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยัเพ่ือศกึษาเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี อนัจะส่งเสริมและเอือ้อ านวยต่อการปรบัตวัและ
การใชชี้วิตของนกัศกึษา 

ในการวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนท่ีสรา้งข้อค าถามขึน้จากการปรับปรุงแบบวัดการปรับตัว (The Student 
Adaptation to College Questionnaire: SACQ) ของ Baker และ Siryk (1984) ท่ีปรบัใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบับรบิทท่ีศกึษา เพ่ือมาปรบัใชใ้นการวดัองคป์ระกอบเก่ียวกบัพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของนกัศึกษา โดยแบบวดัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบ
มาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไมเ่คยเลยให ้1 คะแนน จนถึงบอ่ยมากให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสูงกว่าผูท่ี้ได้คะแนนต ่า
กวา่ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองของนักศึกษาท่ีใช้ใน
กระบวนการคิดเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะ
ของบุคคลและการแสดงออกทางการคิดเพ่ือการแก้ปัญหาในหลายแง่มุม นักศึกษาสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดท่ีแตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อสิ่งเรา้ได้
หลายรูปแบบ อนัน าไปสู่การคน้พบค าตอบหรือรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ท่ีท าใหน้กัศึกษาสามารถ
แกปั้ญหาและเผชิญอปุสรรคท่ีเขา้มาในชีวิตไดอ้ยา่งราบรื่นและเหมาะสมกบัสถานการณ ์

ในการวดัความคิดสรา้งสรรคข์องการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัความคิด
สรา้งสรรค ์ท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัความคิดสรา้งสรรคข์อง จกัรพนัธ ์จตพุร
พนัธ ์(2554) และแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Coping Scale: 
CCS) ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) 
มาปรบัใชใ้นการวัดเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรคข์องนักศึกษา ซึ่งแบบวัดความคิดสรา้งสรรคมี์
ลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมาก
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ท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดงวา่มีระดบัความคิดสรา้งสรรคส์งู
กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

3. จิตวิญญาณ หมายถึง ความคิดเก่ียวกบัสิ่งยึดเหน่ียวในชีวิตท่ีมีอิทธิพลมาจากความ
ศรทัธาและความเช่ือส่วนบุคคล  ค าสอนและหลักปฏิบัติท่ีนักศึกษาเคารพนับถือ รวมถึงการ
ตระหนกัถึงจดุมุ่งหมายในชีวิตของนกัศกึษา เม่ือนกัศึกษาประสบปัญหาหรือเกิดความวิตกกังวล 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เพ่ือช่วยใหก้้าวผ่านปัญหาและ
อปุสรรคตา่ง ๆ อนัน ามาซึ่งความสขุในชีวิตท่ีแทจ้รงิ  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จาก
การปรบัปรุงแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) ตาม
ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) มาปรบัใช้
ในการวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณของนกัศกึษา ซึ่งแบบวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณมีลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให ้6 คะแนน 
นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีระดบัการรบัรูท้างจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้ได้
คะแนนต ่ากวา่ 

4. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่อารมณ ์หมายถึง กระบวนการคิดของนกัศึกษาในการ
พยายามจดัการปัญหาหรือความเครียดทางอารมณ ์โดยมุ่งแกไ้ขอารมณท่ี์เป็นทกุขใ์นสถานการณ์
ท่ีนกัศกึษารูส้กึวา่ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ข โดยใชก้ารปรบักระบวนการคิดและใชก้ลไกทางจิต  
ดว้ยการควบคมุอารมณข์องตนเอง การยอมรบัและแสดงความรบัผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ วดัได้
จาก 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

4.1 การควบคมุตนเอง หมายถึง ความพยายามของนกัศกึษาในการควบคมุอารมณ์
ของตนเองใหค้งท่ี เป็นการพึ่งพาตนเองในการคิดเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้และพยายามพิสูจนว์่า
ตนเองสามารถท าใหปั้ญหานัน้ดีขึน้ได ้เพ่ือใหส้ภาวะจิตใจและอารมณก์ลบัสูภ่าวะท่ีสมดลุ 

4.2 การแสดงความรบัผิดชอบ หมายถึง กระบวนการทางความคิดของนกัศึกษาท่ี
ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหา จึงตอ้งยอมรบัและเป็นผู้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบต่อปัญหาท่ี
เกิดขึน้ ดว้ยการแสดงออกหรือการตอบสนองทางอารมณ ์เพ่ือท าใหส้ถานการณปั์ญหานัน้บรรเทา
บางลง 

ในการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีอารมณ ์ท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงขอ้ค าถามจากแบบวดัการเผชิญปัญหา 
(The Ways of Coping Questionnaire: WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มาปรบัใช ้
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ในการวดัองคป์ระกอบเก่ียวกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ โดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง
เก่ียวกับวิธีการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก
ไมจ่รงิเลยให ้1 คะแนน จนถึงจรงิมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า
แสดงวา่มีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณส์งูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

5. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา หมายถึง กระบวนการคิดและการแสดงออกถึง
ความพยายามในการท่ีจะจดัการกับปัญหาหรือสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด โดยมุ่งเนน้
การจัดการกับสาเหตขุองปัญหาโดยตรง มีการคิดวิเคราะหว์างแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน 
การน าประสบการณม์าใชป้ระกอบการพิจารณาเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ และมีการแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนทางสังคมท่ีเป็นประโยชนใ์นการแก้ปัญหา รวมถึงการประเมินสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ใหเ้ป็นไปในทางบวก วดัไดจ้าก 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

5.1 การเผชิญหนา้กับปัญหา หมายถึง ความพยายามของนกัศึกษาในการคดิหรือ
แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา ในการเขา้ใจสถานการณท่ี์เป็นจริง พรอ้มท่ีจะตอ่สูเ้พ่ือขจดัปัญหาท่ี
เกิดขึน้กบัตนเอง  

5.2 การวางแผนแก้ปัญหา หมายถึง  ความพยายามของนัก ศึกษาในการ
เปล่ียนแปลงสถานการณปั์ญหานัน้ ๆ ใหดี้ขึน้ โดยการมองปัญหาอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการวิเคราะห์
ปัญหาและการน าประสบการณม์าใชเ้พ่ือแกปั้ญหาใหดี้ขึน้ 

5.3 การแสวงหาแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม หมายถึง ความพยายามของนกัศกึษาใน
การแสวงหาสิ่งเกื ้อหนุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือทางอารมณ์ และดา้นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาจากบุคคลอ่ืนมาปรับเปล่ียนความคิดของตนเอง เพ่ือน าไปแก้ไข
สถานการณปั์ญหานัน้ใหดี้ขึน้ 

5.4 การประเมินทางบวก หมายถึง ความพยายามของนกัศกึษาในการแกปั้ญหาโดย
การปรับเปล่ียนการให้ความหมายท่ีตนเองมีต่อสถานการณ์นั้น ๆ ใหม่ให้เป็นในทางท่ีดีหรือ
ทางบวก โดยปราศจากการบดิเบือนความจรงิท่ีเกิดขึน้ เพ่ือพยายามท าใหปั้ญหานัน้ดีขึน้ 

ในการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัวิธีการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีปัญหา ท่ีสรา้งข้อค าถามขึน้จากการปรบัปรุงข้อค าถามจากแบบวัดการเผชิญปัญหา 
(The Ways of Coping Questionnaire: WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มาปรบัใชใ้น
การวัดองคป์ระกอบเก่ียวกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ใชว้ิธีการประเมินตนเองเก่ียวกับ
วิธีการเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ซึ่งมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลย
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ให ้1 คะแนน จนถึงจรงิมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามี
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

6. ความหวัง หมายถึง กระบวนการทางความคิดความรู้สึกท่ีนักศึกษารับรู ้ว่าตน
สามารถจะบรรลเุปา้หมาย เป็นการคาดหมายท่ีจะบรรลถุึงสิ่งท่ีดีในอนาคต การมีเปา้หมายในชีวิต 
การมีความตัง้ใจ ซึ่งจะเป็นแรงจงูใจภายในของตนท่ีจะรเิริ่มและสนบัสนนุใหมี้การกระท าเพ่ือใหไ้ป
ถึงเป้าหมาย และการมีแนวทาง ซึ่งเป็นการคิดเพ่ือหาทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางท่ีจะน าไปยงั
เป้าหมายท่ีปรารถนา ท่ีช่วยให้นักศึกษามีแรงจูงใจท่ีจะด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และ
สามารถท่ีจะเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ได ้

ในการวดัความหวงัของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัความหวัง ท่ีสรา้งขอ้
ค าถามจากการปรบัปรุงแบบวดัความหวงั (Adult Hope Scale: AHS) ของ Snyder และคนอ่ืน ๆ  
(1991) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัความหวงัของนกัศกึษา โดยมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดงว่ามีความหวงัสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

7. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การท่ีนกัศกึษาพิจารณาคณุค่าท่ีมีอยู่ภายใน
ตนเองในเชิงบวก จากการประเมินสิ่งท่ีตนเองกระท าหรือสิ่งท่ีตนเองเป็น โดยมองตนเองว่าเป็นคน
ท่ีมีความส าคญั มีคุณค่า มีประโยชน ์มีความสามารถ และมีความส าเร็จ รวมถึงการไดร้บัการ
ยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนโดยประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง ซึ่งบุคคลอ่ืน
สามารถรบัรูไ้ดจ้ากค าพดูและพฤตกิรรมท่ีนกัศกึษาแสดงออกมา 

ในการวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัการเห็น
คณุค่าในตนเองโดยปรบัปรุงจากแบบวัดการเห็นคณุค่าในตนเอง (Coopersmith Self-Esteem 
Inventory: CSEI) ของ Coopersmith (1981) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง
ของนกัศกึษา โดยแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 
ระดบั จากไมจ่รงิเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบ
วดัมากกวา่แสดงวา่เป็นผูท่ี้มีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

8. ความหมายในชีวิต หมายถึง การท่ีนักศึกษารบัรูแ้ละตอบสนองต่อสถานการณ ์
ต่าง ๆ ท่ีท าให้ตนเองมีก าลังใจด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง เป็นสิ่งเช่ือมโยงบุคคลให้สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดลอ้มรอบตวั กระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตอยา่งมุง่มั่นผา่นการมีทศันะตอ่ชีวิตท่ีเขม้แข็ง การ
มีจดุมุง่หมายในชีวิต การคน้หาสิ่งท่ีท าใหชี้วิตมีคณุคา่และมีความหมาย เพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวิต
อยูต่อ่ไปไดด้ว้ยการรบัรูแ้ละเขา้ใจถึงความหมายของชีวิต 
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ในการวดัความหมายในชีวิตของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัความหมาย
ในชีวิต ท่ีสรา้งขอ้ค าถามจากการปรบัปรุงแบบวดัความหมายในชีวิต (The Meaning in Life 
Questionnaire: MLQ) ของ Steger, Frazier, Oishi, และ Kaler (2006) มาปรบัใชใ้นการวดั
เก่ียวกับความหมายในชีวิตของนักศึกษา โดยมีลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 
ระดบั จากไมจ่รงิเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบ
วดัมากกวา่แสดงวา่มีการรบัรูค้วามหมายในชีวิตสงูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

9. การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย หมายถึง การรบัรูข้องนกัศึกษาต่อการ
ไดร้บัความรกั ความเอาใจใส ่การเห็นอกเห็นใจ การเห็นคณุคา่ การไดร้บัค าแนะน า การสะทอ้นให้
รบัรูถ้ึงการกระท า และการไดร้บัความชว่ยเหลือสนบัสนนุจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อนในดา้น
ตา่ง ๆ วดัไดจ้าก 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

9.1 การสนบัสนนุทางอารมณ ์ไดแ้ก่ การไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ การปลอบโยนใหก้ าลงัใจ และการรบัฟังจากกลุม่เพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อน 

9.2 การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การไดร้บัค าแนะน า การเสนอแนะ หรือการ
ใหข้อ้มูลข่าวสารจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อน และการสะทอ้นใหร้บัรูถ้ึงการกระท าของ
นกัศกึษา  

9.3 การสนับสนุนวัตถุสิ่งของ ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือโดยตรงต่อความ
จ าเป็นของนกัศกึษาจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อน ในดา้นการบริการและทรพัยากรตา่ง ๆ อนั
ไดแ้ก่ การเงิน สิ่งของ รวมถึงการช่วยเหลือแบง่เบาภาระหนา้ท่ี ซึ่งเป็นการใหบ้ริการช่วยเหลือใน
รูปแบบของสิ่งท่ีจบัตอ้งได ้  

ในการวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัการสนบัสนนุ 
ทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการสนบัสนนุทางสงัคมของ Schaefer, 
Coyne, และ Lazarus (1981) รว่มกบัการสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัการรบัรูก้าร
สนบัสนุนทางสังคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) ของ 
Gordon-Hollingsworth และคนอ่ืน ๆ (2016) มาปรบัใช้ในการวัดองคป์ระกอบเก่ียวกับการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัของนกัศกึษาในดา้นการสนบัสนนุทางอารมณ ์การสนบัสนุน
ขอ้มลูขา่วสาร และการสนบัสนนุวตัถสุิ่งของ โดยแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมี
ลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมาก
ท่ีสุดให้ 6 คะแนน นักศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการรับรูก้ารไดร้ับการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรโ์ดยใชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน และศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ี
มีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบั ดงันี ้

1. พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 
2. การเผชิญปัญหา  
3. ความคดิสรา้งสรรค ์
4. จิตวิญญาณ 
5. ความหวงั 
6. ความหมายในชีวิต 
7. การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
8. การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 
9. การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
10. กรอบแนวคดิการวิจยั 
11. สมมตฐิานการวิจยั 

พฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 
สภาพสังคมในปัจจุบันท าให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย 

นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัตอ้งเผชิญปัญหาหลากหลายท่ีส่งผลใหเ้กิดความเครียดได้ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาดา้นการเรียน ปัญหาดา้นการเงิน ดา้นความสัมพันธ์ทางสังคม และปัญหาการปรับตัว
ตลอดจนปัญหาสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั ดงันัน้ พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีผูเ้รียนจะใชใ้นการปรบัตนเองเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ จนสามารถ
ผ่านพน้ปัญหาและอปุสรรคเหล่านัน้ไปได้ และเพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของการวิจยัในครัง้นี ้จึงควรท าความเขา้ใจในความรูท่ี้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี 
ความหมาย การวดั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัตวัในการเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ความหมายของพฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 
การปรบัตวั (Adjustment) มีจุดเริ่มตน้มาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชารล์ ดารว์ิน 

(Charles Darwin) ซึ่งการปรบัตวัในความหมายทางชีววิทยาคือค าว่า “Adaptation” โดยเช่ือว่า
สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มไดเ้ท่านัน้ท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ต่อมา
นกัจิตวิทยาไดยื้มแนวคิดการปรบัตวันีม้าใช ้โดยการปรบัตวัในความหมายทางจิตวิทยาคือค าว่า 
“Adjustment” เพ่ือน าแนวคิดการปรบัตวัมาท าการศกึษาและท าความเขา้ใจพฤติกรรมของมนษุย ์
ลาซารสั (Lazarus) ไดก้ลา่วถึงการปรบัตวัในแง่จิตวิทยาวา่ เป็นการศกึษาพฤติกรรมมนษุย ์มนษุย์
ต่างมีการปรับพฤติกรรมของตนเอง เ พ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม (Lazarus, 1969, pp. 17-18) ในการศึกษาเก่ียวกบัการปรบัตวัของ
บคุคล ไดมี้ผูอ้ธิบายและใหค้วามหมายของการปรบัตวัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น อรพินทร ์ชชูม และ 
อจัฉรา สขุารมณ ์(2535, น. 11) ไดใ้หค้วามหมายของการปรบัตวัไวว้่า การปรบัตวั หมายถึง การ
ปรบัและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเ้กิดความสอดคลอ้งกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
และความตอ้งการของตนเอง ส าหรบันกัจิตวิทยาในตา่งประเทศ เช่น Coleman (1981, p. 109) 
กลา่ววา่ การปรบัตวั หมายถึง ผลของความพยายามของบคุคลท่ีพยายามปรบัสภาพปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบัตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความตอ้งการ หรือดา้นอารมณ ์เพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม จนบคุคลนัน้สามารถด ารงอยู่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มนัน้ไดอ้ย่างมี
ความสขุ นอกจากนี ้Haber และ Runyon (1984, pp. 4-10) ไดอ้ธิบายและใหค้  าจ ากดัความของ
การปรบัตวัไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีบคุคลพยายามลดภาวะความเครียด โดยการแสวงหาวิถีทางท่ี
จะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการทางกายหรือจิตใจ โดยบุคคล
จะตอ้งปรบัพฤติกรรมของตนเองใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ นัน้ การปรบัตวัของบุคคลเป็น
กระบวนการท่ีซับซ้อน ดงันัน้ในการท่ีจะศึกษาและวิเคราะหพ์ฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยกระบวนการของการปรบัตวัท่ีเกิดขึน้ตามล าดบัขัน้ ดงันี ้ 

ขั้นท่ี 1 เม่ือบุคคลมีความต้องการ จะเกิดแรงขับท่ีผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤตกิรรมตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายและความตอ้งการตามท่ีตนตัง้ไว ้  

ขั้นท่ี 2 เม่ือบุคคลพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรค บุคคลนั้นก็จะพยายาม
แกปั้ญหานัน้ และหากไม่สามารถแกปั้ญหาไดส้  าเร็จ บคุคลนัน้จะเกิดความคับขอ้งใจขึน้ และจะ
พยายามท่ีจะแสวงหาวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้และพยายามไปใหถ้ึงเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้
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ขัน้ท่ี 3 บคุคลจะใชค้วามพยายามตา่ง ๆ เพ่ือไปใหถ้ึงเปา้หมาย บางคนใชค้วาม
พยายามอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ บางคนอาจใช้ระยะเวลานาน และบางคนสามารถใช้วิธี
แก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายและสามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม 
หากบคุคลไม่สามารถแกปั้ญหาหรือหาหนทางไปสู่เปา้หมายได ้ก็อาจแสดงพฤติกรรมการปรบัตวั
ต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การหลีกหนีสถานการณน์ัน้ หรือการแสวงหาเป้าหมายใหม่ ตามแต่
วิธีการปรบัตวัของแตล่ะบคุคล  

จากการศกึษาความหมายของการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาในบริบทของไทย
พบว่า มีผูอ้ธิบายและใหค้วามหมายของการปรับตวัในการเรียนไวห้ลากหลาย โดยส่วนใหญ่นัน้
ความหมายของการปรับตัวในการเรียนจะครอบคลุมถึงลักษณะของการปรับตนเองและการ
ปรบัตวัทางสงัคมของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนท่ีมีการปรบัตวัดีจะเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในตนเอง พรอ้มท่ี
จะเผชิญกบัสถานการณท์ัง้ปัจจบุนัและอนาคต มีความรู้สึกนึกคิดและมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบุคคลท่ีอยู่รอบข้างได ้ในการ
อธิบายและใหค้วามหมายของการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษา อาทิเช่น  กันตก์นิษฐ์ เกษม
พงษท์องดี (2546, น. 17) ไดก้ลา่ววา่ การปรบัตวัในการเรียน หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเรียนรูเ้ก่ียวกับ
ตนเอง ยอมรบัและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเองในสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณต์่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยปรากฎออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของตนเอง เพ่ือใหเ้กิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและ
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ ปราศจากความคบัขอ้งใจ สอดคลอ้งกบั ธาราวดี 
อธิมาตรานนท ์(2548, น. 6) ท่ีไดใ้หค้วามหมายไปในแนวทางเดียวกนัว่า การปรบัตวัในการเรียน 
เป็นความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเอง ยอมรบัและจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบั
ตนเองในขณะท่ีก าลังศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสม โดยผูเ้รียนจะมีความรูส้ึกนึกคิดหรือพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของตนเอง เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง
ผูเ้รียนกบับคุคลรอบขา้ง รวมถึงสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ ปราศจากความ
คบัขอ้งใจ และ นิรมล สวุรรณโคตร (2553, น. 8) ไดน้ิยามความหมายของการปรบัตวัในการเรียน
ว่า เป็นการแสดงออกของผูเ้รียนในการพยายามท่ีจะปฏิบตัิตนเองใหเ้ข้ากับสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณต์่าง ๆ เพ่ือรกัษาความสมดลุของชีวิต เป็นผลใหเ้กิดความสุขกายสบายใจ ประสบ
ความส าเรจ็ในการเรียนและการใชชี้วิตเป็นนกัศกึษา 
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จากการศึกษาลกัษณะแนวคิดของการปรบัตวัและการปรบัตวัในการเรียน ผูว้ิจยัไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน หมายถึง การท่ีนกัศึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกับตนเอง 
ยอมรบัและพยายามจัดการความเครียดหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ในสภาพแวดลอ้มหรือ
สถานการณต์า่ง ๆ เก่ียวกบัการเรียน โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเองและใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและสถานการณต์่าง ๆ ในสังคม
มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาความสมดุลของชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประสบ
ความส าเรจ็ในการเรียนและการใชชี้วิตในรัว้มหาวิทยาลยั 

การวัดพฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 
การปรบัตวัเป็นกระบวนการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ 

และสังคม เม่ือมีสิ่งเรา้ไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกร่างกายมากระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือลดความตึงเครียด ซึ่งการปรบัตวัของแต่ละบุคคลมีไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ 
และจะมีความแตกต่างกนัตามการรบัรู ้ความเช่ือ และวิธีการจดัการตอ่สถานการณ์หรือปัญหาท่ี
เกิดขึน้นัน้ ในการวดัการปรบัตวัของบุคคลนัน้มีทัง้แบบวดัทั่วไปและแบบวัดท่ีเฉพาะเจาะจงกับ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา และมีทัง้แบบวดัการปรบัตวัของผูป่้วยและแบบวดัการปรบัตวัของบคุคลปกติ
ทั่วไป โดยมีนกัวิชาการหลายทา่นไดแ้บง่องคป์ระกอบในการวดัการปรบัตวัไวแ้ตกตา่งกนั ดงันี ้

ส าหรบั Roy และ Andrews (1999) กล่าวว่า การปรบัตวัของบคุคลสามารถแสดง
ออกมาเป็นพฤตกิรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การปรบัตวัตามความตอ้งการดา้นรา่งกาย (Physiological 
Needs) เพ่ือตอบสนองความมั่นคงดา้นรา่งกาย (Physiologic Integrity) โดยพิจารณาจากการ
ตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนษุย ์ (Basic Need) 2) การปรบัตวัดา้นอตัมโนทศัน ์
(Self-Concept) เพ่ือตอบสนองความมั่นคงดา้นจิตใจ (Psychic Integrity) ท าใหเ้กิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีความเช่ือมั่นและเห็นคณุค่าของตนเองมากขึน้ 3) การ
ปรบัตวัตามบทบาทหนา้ท่ี (Role Function) เป็นการแสดงบทบาทตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายให้
เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นความมั่นคงหรือการไดร้บัการยอมรบัในสงัคม (Social 
Integrity) และ 4) การปรบัตวัดา้นการพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependence) พฤติกรรมดา้น
ความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคลอ่ืน เป็นการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของบุคคลเพ่ือคงไวซ้ึ่ง
ความมั่นคงหรือการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม ก่อใหเ้กิดความมั่นคงทางจิตใจและสงัคม 
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นอกจากนี ้Baker และ Siryk (1984) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการปรบัตวัใน
ระดบัอดุมศกึษาเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การปรบัตวัดา้นการเรียนหรือดา้นวิชาการ เป็นการปรบัตวัท่ี
มีความเก่ียวข้องกับความตอ้งการและประสบการณ์ในการเรียนของผู้เรียน การมีเป้าหมาย  
มีความเอาใจใส่ตอ่การเรียน มีความตัง้ใจในการศกึษาใหส้  าเร็จ และมีความพึงพอใจและยอมรบั
สภาพแวดลอ้มในการเรียน 2) การปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั เป็นการปรบัตวัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัความรูส้กึตอ่สภาวะภายในรา่งกายและจิตใจของตนเอง เชน่ ปวดศรีษะและนอนไม่หลบับอ่ย ๆ 
3) การปรบัตวัดา้นสงัคม เป็นการปรบัตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของบคุคลท่ีมีตอ่สงัคมและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอ่ืน เพ่ือการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได ้
และ 4) การปรบัตวัดา้นสถานศึกษา เป็นการปรบัตวัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึกทั่วไปและ
ความรูส้ึกเฉพาะเจาะจงของผูเ้รียนท่ีมีต่อสถานศึกษาและการใชชี้วิตในสถานศึกษา เป็นความ
มุ่งมั่นในเป้าหมายการศึกษา ความผูกพนัของผูเ้รียนกับสถานศึกษา ความรูส้ึกพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนในสถานศกึษา และความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบับรรยากาศของสถานศึกษา
ในทกุดา้น  

การปรบัตวันัน้มักจะมีเป้าหมายในการวดัการปรบัตวัท่ีมีองคป์ระกอบแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ตอ้งการศกึษาการปรบัตวัทางอารมณ ์และการปรบัตวัทางสงัคม เพราะเช่ือว่าสาเหตุ
ใดก็ตามท่ีมีผลตอ่จิตใจย่อมมีผลตอ่สงัคมดว้ย บคุคลจึงตอ้งปรบัตวัเพ่ือรกัษาสมดลุของรา่งกาย 
จิตใจ และสงัคม โดยในงานวิจยัมกัจะวดัภาวะของจิตใจและอารมณต์ามสถานการณท์ัง้บวกและ
ลบ และการวัดการด ารงความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคม และ
ความสัมพนัธก์ับบุคคลในครอบครวั โรงเรียนหรือชุมชน และยงัมีการศึกษาเก่ียวกับการปรบัตวั  
ในการใชชี้วิตท่ีครอบคลุมถึงการปรบัตวัเก่ียวกบัตนเอง อารมณ ์ การเรียน สงัคม และท่ีพกัอาศยั 
และการวัดหรือประเมินการปรบัตัวของบุคคลสามารถท าไดห้ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต
พฤติกรรมการปรบัตวัเพ่ือประเมินความสามารถในการเขา้กับบุคคลอ่ืนหรือสิ่งแวดลอ้ม แบบ
ส ารวจปัญหาดา้นต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ดา้นครอบครวั โรงเรียน และสงัคม รวมถึงแบบวัดการ
รายงานพฤติกรรมการปรบัตวัของตนเอง เพ่ือใหบ้คุคลรายงานเก่ียวกบัการปรบัตวัในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยการใชแ้บบสอบถาม ซึ่งวิธีการนีเ้ป็นท่ีนิยมใชก้ันมากในปัจจุบนั และจากการศึกษา
งานวิจยัท่ีผ่านมาเก่ียวกับการปรบัตวัท่ีน ามาใชก้ับการเรียนของเยาวชนท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา
พบว่า แบบวัดท่ีมีการน ามาปรบัใชใ้นการศึกษาเก่ียวกับการปรบัตวัในการเรียน อาทิเช่น แบบ
ส ารวจปัญหาการปรบัตวัของมนูนีย ์(The Mooney Problem Checklist Adjustment) (Mooney 
& Gordon, 1950) แบบทดสอบบคุลิกภาพดา้นการปรบัตวั (The California Test of Personality: 
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Intermediate Form) (Thorpe.  1955) แบบวดัรายงานตนเองเก่ียวกบัการปรบัตวัในสงัคม (The 
Social Adjustment Scale-Self Report: SAS-SR) (Weissman, 1999) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ
ประเมินการปรบัตวัในมหาวิทยาลยั (The Student Adaptation to College Questionnaire: 
SACQ) ของ Baker และ Siryk (1984) ท่ีมีผูน้ิยมน ามาใชอ้ย่างแพรห่ลาย โดยแบบวดัดงักล่าวมี
ลกัษณะเป็นแบบประเมินการรายงานตนเอง และเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 9 ระดบั รวมจ านวน 
67 ขอ้ ท่ีวดัองคป์ระกอบของการปรบัตวั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนหรือดา้นวิชาการ ดา้นอารมณ์
สว่นตวั ดา้นสงัคม และดา้นสถานศกึษา  

ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาใน
ประเทศไทย จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีการวดัองคป์ระกอบของ
การปรบัตวัท่ีหลากหลาย ทัง้การน าแบบวดัของนกัวิชาการตา่งประเทศและการพฒันาแบบวดัการ
ปรบัตวัในการเรียนโดยการน าแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัตวัมาปรบัใชใ้หค้รอบคลมุ
เปา้หมายและวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการศกึษา อาทิเช่น ศิริวรรณ ทวีวฒันปรีชา (2549) ไดส้รา้งแบบ
วัดการปรบัตวัในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  ตามแนวคิดการ
ปรบัตวัในสงัคมของ Weissman (1999) ท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 54 ขอ้ มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั ครอบคลมุองคป์ระกอบของการปรบัตวัในสงัคมของ
นิสิต 5 ดา้น คือ ดา้นการท าหนา้ท่ีการงาน ดา้นการเรียน ดา้นกิจกรรมยามว่างในสังคม ดา้น
ความสมัพนัธก์ับสมาชิกในครอบครวัและเพ่ือน และดา้นการเงิน มีคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้
ฉบบัเท่ากบั .78 ต่อมา นิรมล สวุรรณโคตร (2553) ไดพ้ฒันาแบบวดัการปรบัตวัของนิสิตระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั เป็นขอ้ค าถามท่ีวดัการปรบัตวัใน 5 ดา้น รวมจ านวน 52 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นการเรียน 
จ านวน 12 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง .36 ถึง .74 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากบั .86 ดา้นผูส้อน จ านวน 10 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง .37 
ถึง .69 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .85 ดา้นกลุ่มเพ่ือน มีจ านวน 13 ขอ้ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง .25 ถึง .78 และมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 
.84 ดา้นสภาพแวดลอ้ม จ านวน 8 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r)  อยู่ระหว่าง .30 ถึง .75 และมี
คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทา่กบั .87 และดา้นกิจกรรม มีจ านวน 9 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนก
รายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง .40 ถึง .72 และมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .84 รวมถึง 
นิลญา อาภรณก์ุล (2557) ก็ไดพ้ฒันาแบบวดัการปรบัตวัของนักศึกษาแพทยช์ัน้ปีท่ี 1 คณะ
แพทยศาสตรแ์หง่หนึ่งในประเทศไทย ดว้ยแบบส ารวจปัญหาการปรบัตวั 10 ดา้น ตามแนวคิดของ 
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Mooney และ Gordon (1950) โดยแบบวดัการปรบัตวัท่ีพฒันาขึน้นีมี้ขอ้ค าถามจ านวนรวมทัง้สิน้ 
127 ขอ้ และมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ท่ีวดัการปรบัตวัในดา้นสขุภาพและ
พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นการเงินสภาพการเป็นอยู่และการงาน  ดา้นกิจกรรมทางสงัคมและ
นนัทนาการ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ดา้นการปรบัตวัทางอารมณแ์ละส่วนตวั ดา้นการปรบัตวั
ทางเพศ ดา้นบา้นและครอบครวั ดา้นศีลธรรมจรรยาและศาสนา  ดา้นการเรียน และดา้นหลกัสตูร
และการสอน ซึ่งมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัตัง้แต ่.63 - .93  

นอกจากนี ้นันทพร กุลชนะธารา (2560) ไดพ้ัฒนาแบบวัดการปรับตวัของนิสิต
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีจากครอบครวัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากแบบวัดการปรบัตัวของนักศึกษา (The Student Adaptation to College 
Questionnaire: SACQ) ของ Baker, McNeil, และ Siryk (1985) โดยปรบัใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
บรบิทของงานวิจยั ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 18 ขอ้ และมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณ
คา่ 5 ระดบั จากไม่จริงเลย จนถึง จริงท่ีสุด ท่ีวดัองคป์ระกอบของการปรบัตวัใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
การปรบัตวัดา้นการเรียน 2) การปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั 3) การปรบัตวัดา้นสงัคม และ 4) การ
ปรบัตวัดา้นสถานศกึษา ซึ่งมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .87  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การวดัการปรบัตวัในกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นนักศึกษา นักวิจัยหลายท่านไดพ้ัฒนาเครื่องมือท่ีมุ่งวัดองคป์ระกอบของการปรับตัวของ
นกัศกึษาในหลายดา้น โดยดา้นท่ีนิยมน ามาใชว้ดัการปรบัตวัของนกัศกึษามี 4 ดา้นหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นการเรียนหรือดา้นวิชาการ ดา้นอารมณส์่วนตวั ดา้นสงัคม และดา้นสถานศกึษา ส าหรบัการ
วิจยัครัง้นี ้ในการวดัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบ
วดัการปรบัตวั (The Student Adaptation to College Questionnaire: SACQ) ของ Baker และ 
Siryk (1984) ซึ่งเป็นแบบวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ
ศึกษา และผูว้ิจยัไดท้  าการปรบัปรุงแบบวดัใหมี้ความสอดคลอ้งกับบริบทท่ีศึกษาและปรบัใชใ้น
การวดัองคป์ระกอบเก่ียวกับพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 
ดา้น ดงันี ้ 

1. การปรบัตวัดา้นวิชาการ หมายถึง การท่ีนกัศึกษาสามารถจดัการเป้าหมาย
และงานทางการเรียนท่ีตอ้งท าอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน เป็นความพยายามในการเขา้
เรียนและความสามารถในการตดิตามการเรียนในแตล่ะวนัไดท้นัเวลา มีความมุ่งมั่นตัง้ใจเรียนและ
ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและส่งตามก าหนดเวลา มีการเตรียมพรอ้มใน
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การเรียนเพ่ือใหไ้ดผ้ลการเรียนท่ีดี และเม่ือไม่เขา้ใจในเนือ้หาท่ีเรียนก็พยายามซกัถามขอ้สงสยักบั
อาจารยผ์ูส้อน 

2. การปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั หมายถึง การท่ีนกัศึกษาสามารถควบคุม
อารมณข์องตนเองเพ่ือลดหรือบรรเทาความเครียดหรือความวิตกกังวล ความทอ้แท ้และความ
ขดัแยง้ในใจ ตลอดจนสามารถแสดงอารมณไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์สามารถตดัสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง และยอมรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได ้เพ่ือใหจ้ิตใจและอารมณอ์ยู่
ในภาวะท่ีสขุสบายมากท่ีสดุ 

3. การปรบัตวัดา้นสงัคม หมายถึง การท่ีนกัศกึษาสามารถอยู่รว่มกบักลุ่มเพ่ือน 
อาจารยผ์ูส้อนและผูอ่ื้นในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีความสขุ เป็นความสามารถในการเขา้กบัเพ่ือน
รว่มชัน้เรียน การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือและใหค้วามรว่มมือในการท างานกบัเพ่ือนดว้ยความเต็ม
ใจ รวมถึงการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัขึน้ โดยนกัศกึษาตอ้งปรบั
พฤติกรรมและความตอ้งการของตนเองดว้ยการแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบตัิตวั
ใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งบคุคลท่ีอยูร่ว่มกนัในสงัคม  

4. การปรบัตวัดา้นสถานศกึษา หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีการแสดงออกถึงการ
ยอมรบัและปฏิบตัติามเง่ือนไขของหลกัสตูรหรือมหาวิทยาลยัก าหนดดว้ยความเต็มใจ สามารถเขา้
กบัสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัได ้การยอมรบัและการปฏิบตัิตนอยู่ในกฏ
ระเบียบเง่ือนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ ตลอดจนกา รใช้
หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรเ์พ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู ้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือศึกษาเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี อนัจะส่งเสริมและเอือ้อ านวยต่อการปรบัตวัและการ
ใชชี้วิตของนกัศกึษา  

ทั้งนี ้แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีพัฒนาขึน้มีข้อค าถามจ านวน
ทัง้หมด 19  ขอ้ มีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่เคยเลยให ้1 คะแนน 
จนถึงบ่อยมากให ้6 คะแนน โดยนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษานบัไดว้า่เป็นการศกึษาท่ีผูเ้รียนอยูใ่นวยัท่ีจะพฒันาไปสู่

วยัผูใ้หญ่ ในความเห็นของ Hurlock (1974) ถือว่าพฒันาการอยู่ในช่วงของวยัรุ่นตอนปลายท่ีมี
อายุระหว่าง 17-21 ปี เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อท่ีส าคญัช่วงหนึ่งของการปรบัตวั เป็นวยัแห่งการ
เปล่ียนแปลงและตอ้งปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงหลายดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม  และ
สติปัญญา โดยวัยนีเ้ป็นวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต มีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ีเป็นหนุ่มสาว มี
การเปล่ียนแปลงทางความคิด อารมณ ์และสงัคม ท่ีตอ้งพฒันาตนใหเ้ป็นวยัผูใ้หญ่ในดา้นตา่ง ๆ 
มากมาย อาทิเชน่ การพฒันาความรบัผิดชอบในตนเอง การพฒันาความคิดความรูส้ึกทางจิตใจท่ี
เป็นอิสระ การพฒันาความสมัพนัธท์างสงัคมในลกัษณะผูใ้หญ่กบัเพ่ือนทัง้เพศเดียวกนัและเพ่ือน
ตา่งเพศมากกวา่ครอบครวั ตลอดจนการเรียนรูบ้ทบาทและหนา้ท่ีของตนในสงัคม  

นอกจากแนวคดิเก่ียวกบัพฒันาการของวยัรุน่แลว้ พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ของนักศึกษายังมีความสัมพันธ์กับลักษณะการปรับตัวในการเรียนดว้ย โดยในเบือ้งตน้การท่ี
ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จในการเรียน จะตอ้งอาศยัความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นตัง้ใจใน
การเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคปัญหา โดย ประธาน วัฒนวาณิชย ์
(2543) กล่าวว่า การเรียนของนกัศกึษาใหไ้ดผ้ลดีนัน้ควรมีลกัษณะดงันี ้ 1) ความอยากท่ีจะเรียน 
(Motivation) เป็นการท าใหมี้ความศรทัธาท่ีอยากจะเรียน ซึ่งนบัว่าเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรกท่ีจะ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียน โดยควรกระตุน้ตนเองใหเ้กิดความสนใจท่ีอยากจะเรียน  2) 
การตอบสนองต่อการเรียน (Reaction) การประสบความส าเร็จในการเรียนย่อมขึน้อยู่กับความ
พรอ้มของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีความพรอ้มในการท่ีจะเรียน และมีเปา้หมายหรือ
จดุมุ่งหมายในการเรียนอย่างชดัเจน 3) การมีสมาธิในการเรียน (Concentration) การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งอาศยัความตัง้ใจจดจ่ออยู่กับการเรียน ผูเ้รียนตอ้งสนใจในการเรียนวิชานัน้ ๆ 
และตอ้งขจดัสิ่งท่ีจะมารบกวนสมาธิในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นความหิวหรือเสียงรบกวนใหห้มดไป 
เม่ือเกิดขอ้สงสัยในขณะฟังค าบรรยายก็ควรรีบจดไว ้เพ่ือไม่ใหข้อ้สงสยันัน้รบกวนสมาธิในการ
เรียน 4) การจดัล าดบัเรื่องท่ีเรียน (Organization) ผูเ้รียนจะตอ้งจดัล าดบัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียนให้
เป็นหมวดหมูก่่อนหลงั เพ่ือมิใหส้บัสนจนเรียนไม่เขา้ใจ อนัจะน าไปสู่ความเบื่อหน่ายและไม่อยาก
เรียน 5) ความเขา้ใจ (Comprehension) ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจวตัถปุระสงคข์องเรื่องท่ีเรียน สามารถ
จบัประเด็นส าคญัของเรื่องท่ีเรียน และมีเทคนิคในการสรา้งความเขา้ใจในการเรียนรว่มดว้ย เช่น 
การศึกษาเนือ้หาท่ีจะเรียนล่วงหนา้ การซกัถามเม่ือเกิดความสงสัยหรือไม่เขา้ใจ และ 6) การ
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ทบทวน (Repetition) ผูเ้รียนควรหมั่นทบทวนบทเรียนเพ่ือเป็นการย า้ไม่ใหลื้มเนือ้หาเรื่องท่ีก าลงั
เรียน โดยอาจจะใชว้ิธีการจดบนัทกึหรือท าโน๊ตย่อเนือ้หาท่ีเรียน 

นอกจากนี ้ในการท่ีจะเรียนใหส้  าเร็จนัน้ตอ้งอาศยัการปฏิบตัิตวัของผูเ้รียนทัง้ในและ
นอกหอ้งเรียน (กาญจนา ศรีวรกลุ, 2548; ดวงแข วิทยาสนุทรวงศ,์ 2541) กล่าวคือ การปฏิบตัิตวั
ในหอ้งเรียน ผูเ้รียนควรใหค้วามสนใจในขณะท่ีอาจารยส์อน เม่ือเกิดความสงสยัหรือไม่เขา้ใจใน
เนือ้หาควรยกมือซกัถาม และควรมีการจดบนัทกึเนือ้หาท่ีเรียนตามความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง ส่วน
การปฏิบัติตัวนอกห้องเรียน ผู้เรียนควรมีความขยันในการท างานตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก
อาจารยผ์ูส้อน หมั่นทบทวนบทเรียนและมีการเตรียมการเรียนล่วงหนา้ นอกจากนีปั้จจยัส าคญัอีก
ประการหนึ่งท่ีท าให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการศึกษานั่นคือ ผูเ้รียนตอ้งมีความเขา้ใจใน
ตนเอง มีการพัฒนาศักยภาพแห่งตน ท่ีจะท าให้มีความเช่ือมันในตนเอง มีความอดทน รูจ้ัก
บทบาทหนา้ท่ี รบัรูค้วามสามารถของตนเอง และสามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได้ (Hurlock, 1987; 
Rogers, 1974) สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบท่ีแสดงว่าบุคคลสามารถปรบัตวัไดดี้ของ  Lazarus 
(1969) ท่ีควรมีลกัษณะดงันี ้1) เป็นบคุคลท่ีมีความคิดเชิงวิเคราะห ์(Analytical Thinking) มีการ
วางแผนและมีความสขุในการคิดแกปั้ญหา 2) มีทกัษะทางสงัคม (Socialibility) สามารถเขา้กบั
บคุคลอ่ืนไดดี้ 3) มีความมั่นคงทางอารมณ ์(Emotional Stability) ไม่ปล่อยอารมณไ์ปกบัความ
กลวัหรือความวิตกกังวลจนเกินไป ผ่อนคลายความเครียดและมองชีวิตตามสภาพความเป็นจริง   
4) มีความเช่ือมั่น (Confidence) เห็นคุณค่าในการตดัสินใจของตนเอง พรอ้มท่ีจะเผชิญกับ
ปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่ งสถานการณ์ท่ี
ยากล าบาก 5) มีความสมัพนัธส์ว่นบคุคล (Personal Relations) กล่าวคือ การเป็นบคุคลท่ีมีความ
อดทน มองโลกในแง่ดี และวิพากษ์วิจารณบ์ุคคลอ่ืนในขอบเขตท่ีเหมาะสม  และ 6) มีความ 
พึงพอใจในครอบครวั (Home Satisfaction) เป็นการมีสมัพนัธภาพในครอบครวัท่ีดี มีความเขา้ใจ
และพงึพอใจในสภาพครอบครวั และไดร้บัการยกยอ่งจากครอบครวั 

นอกจากนี ้นิภา นิธยายน (2530) ยังไดก้ล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด
แนวทางพฤตกิรรมการปรบัตวัอนัเป็นรากฐานบคุคลิกภาพของบคุคล ท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัตลอด
ชีวิต 3 ประการ ดงันี ้

1. อิทธิพลพืน้ฐานทางกายภาพในเชิงชีววิทยา โดยอิทธิพลของพนัธุกรรม จะเป็น
ตวัก าหนดลักษณะต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดโครงสรา้งทางกายภาพและการท าหนา้ท่ีทางสรีระวิทยา
ภายในตัวของบุคคล เช่น การท างานของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ รูปร่างหน้าตา และ
พฒันาการ ซึ่งเป็นตวัจ ากัดความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของบุคคล เช่น แรงขบั ศกัยภาพในการ
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เรียนรูอ้ารมณ์ และการเคล่ือนไหว และสิ่งนีย้ังมีอิทธิพลท่ีท าให้บุคคลมีการปรับตัวต่อสภาพ
ปัญหาแตกตา่งกนั 

2. อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม เป็นลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหบุ้คคล
ปรบัตวัและแสดงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือแรงขบัภายในของบคุคล 
รวมถึงวัฒนธรรมในสงัคมอนัเป็นรากฐานของบุคลิกภาพทัง้ในดา้นความรูส้ึกนึกคิด การกระท า 
ความเช่ือ ศีลธรรมจรรยา มารยาท และกฎระเบียบตา่ง ๆ ในสงัคม ซึ่งมีครอบครวัเป็นพืน้ฐานและ
มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังลกัษณะนิสยัและบุคลิกภาพ ร่วมกับสถาบนัทางสงัคมอ่ืน ๆ เช่น ชุมชน 
วดั และโรงเรียน ท่ีเป็นตวัแทนส าคญัในการขดัเกลาทางสงัคม อนัเป็นส่วนก าหนดระเบียบแบบ
แผนการประพฤตปิฎิบตัท่ีิบคุคลในสงัคมนัน้ยอมรบั 

3. อิทธิพลของสภาวะความเป็น “ตน” ซึ่งเป็นอิทธิพลของความรูส้ึกและความ
เขา้ใจเก่ียวกบัตนเอง ไดแ้ก่ แบบแผนชีวิต ลกัษณะนิสยั ความสนใจ ค่านิยม รวมถึงความเขา้ใจ
เก่ียวกับตนเอง ซึ่งบุคคลจะเรียนรูแ้ละประเมินคณุค่าของตนเองจากการไดเ้ก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับ
สงัคม และจากการยอมรบัจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสงัคม ซึ่งบุคคลจะประเมินตนเองจาก  
เจตคติท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนเอง โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความหมายและมีความส าคญัต่อชีวิตของตนเอง 
เชน่ บดิา มารดา เพ่ือน และครูอาจารย ์

ดงันัน้ บคุคลท่ีปรบัตวัไดจ้ะเป็นบคุคลท่ีมีความเขา้ใจและยอมรบัทัง้ตนเองและผูอ่ื้น 
สามารถรับรูป้ระสบการณต์่าง ๆ ตามความเป็นจริง รวมทั้งมีการรบัรูแ้ละมีความคิดเก่ียวกับ
ตนเองในทางบวก ส่วนบุคคลท่ีปรบัตวัไม่ได้นั้นมักจะมีความขัดแย้งระหว่างความคิดเก่ียวกับ
ตนเองและประสบการณใ์หม่ ๆ ท่ีไดร้บั ซึ่งส่งผลใหเ้กิดภาวะความเครียด วิตกกงัวล สบัสน ขาด
ความเช่ือมั่น ไม่เป็นตวัของตวัเอง และมีความคิดเป็นไปในทางลบ และถึงแมว้่าปัญหาและการ
ปรบัตวันัน้สามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดชีวิตในทกุเพศทกุวยั แตช่่วงชีวิตท่ีส าคญัยิ่ งท่ีมกัประสบปัญหา
และตอ้งเผชิญวิกฤตการณใ์นการปรบัตวัมากกว่าวยัอ่ืน ๆ คือ ช่วงวยัรุน่ เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ี
ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กับสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์และสงัคม เป็นวยัท่ีจะกา้ว
เขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ นอกจากนี ้มีงานวิจยัจ านวนหนึ่งท่ีรายงานผลกระทบของปัญหาในการปรบัตวัของ
ผูเ้รียนเม่ือเขา้ไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา เช่น นักศึกษาชายมักจะมีปัญหาเก่ียวกับผลการ
เรียน การปรบัตวัดา้นสงัคม การสรา้งความสมัพนัธก์ับเพ่ือนต่างเพศ การปรบัตวัเขา้กับเพ่ือนรุ่น
เดียวกนั และการปรบัตวักบัสิ่งแวดลอ้มใหม่ ๆ ส่วนนกัศกึษาหญิงมกัมีปัญหาดา้นอารมณ ์ปัญหา
การคบเพ่ือน มีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลการเรียน และมกัไดร้บัความกดดนัจากพ่อแม่ผูป้กครอง 
ส าหรับปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยก็พบปัญหา
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เชน่เดียวกนั โดยพบว่านกัศกึษายงัขาดทกัษะในการเรียน เช่น การจดค าบรรยาย การคน้ควา้และ
การศึกษาดว้ยตนเอง ตลอดจนการแบ่งเวลาเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนท่ีถูกตอ้ง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า
นกัศกึษาท่ีมีนิสยัการเรียนไมเ่หมาะสมมกัจะมีปัญหาการปรบัตวัในดา้นการเรียน สอดคลอ้งตามท่ี 
Upcruff (1984 อ้างถึงใน ดวงแข วิทยาสุนทรวงศ์, 2541) กล่าวไว้ว่า นักศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในการปรับตัว จะมีการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีดี เกิดความเช่ือมั่นในการเผชิญ
ปัญหาในอนาคตได ้หากนกัศกึษาประสบความลม้เหลวในการปรบัตวัก็จะท าใหเ้กิดปัญหาตา่ง ๆ 
ท่ีสง่ผลใหน้กัศกึษาเกิดความทอ้แท ้แตห่ากนกัศกึษาสามารถปรบัตวัไดดี้ ก็จะเกิดความสอดคลอ้ง
สมดุลระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ส่งผลใหน้ักศึกษานั้นมีความสุขและ
ประสบความส าเรจ็ในการศกึษา 

งานวิจยัท่ีผ่านมาของ Baker, McNeil, และ Siryk (1985) ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัศกึษาท่ี
ก าลงัศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 มีความคาดหวงัและการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัต่างกัน โดย
นกัศกึษาจะมีความคาดหวงัตอ่การเขา้มาศกึษาในมหาวิทยาลยัสงูกว่าการรบัรูต้ามความเป็นจริง
ภายหลังท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากนีค้วามคาดหวังยังส่งผลต่อการปรับตัวใน
มหาวิทยาลยัใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การปรบัตวัดา้นการเรียนหรือดา้นวิชาการ ท่ีเป็นความตัง้ใจและ
ความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนก าลงัศึกษา 2) การปรบัตวัดา้นสงัคม ท่ีเป็นความสามารถในการอยู่
ร่วมกันและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับบุคคลอ่ืนในมหาวิทยาลัย 3) การปรบัตวัดา้นอารมณ์
ส่วนตวั ท่ีเป็นความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเอง มีความเช่ือมั่นกลา้ตดัสินใจในเรื่อง
ตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง และ 4) การปรบัตวัดา้นสถานศกึษา ท่ีเป็นความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนและบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั  

นอกจากนี้ในงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในบริบทของไทยได้ชีใ้ห้เห็นว่า มีการแบ่งการปรับตัวออกเป็นหลายด้าน
แตกตา่งกัน แต่ส่วนใหญ่จะสนใจศึกษาการปรบัตวัในองคป์ระกอบ 5 ดา้นหลกั ๆ ท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ 
การปรบัตวัดา้นการเรียนหรือดา้นวิชาการ การปรบัตวัดา้นอารมณ ์การปรบัตวัดา้นส่วนตวั การ
ปรบัตวัดา้นสงัคม และการปรบัตวัดา้นสถานศึกษา โดยตวัอย่างงานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีสนใจศึกษา
เก่ียวกบัการปรบัตวัในการเรียนของนักศกึษา อาทิเช่น นิลญา อาภรณก์ลุ (2557) ไดท้  าการศกึษา
การปรบัตวัของนกัศกึษาแพทยช์ัน้ปีท่ี 1 คณะแพทยศาสตรแ์ห่งหนึ่งในประเทศไทย ท่ีชีใ้หเ้ห็นว่า
นกัศกึษาส่วนใหญ่มีปัญหาการปรบัตวัดา้นการเรียน เช่นเดียวกบัผลการศกึษาปัญหาการปรบัตวั
ของนกัศกึษาโดยทั่วไป (ณฐัพล แนวจ าปา, 2540; สภุาพรรณ โคตรจรสั, 2524) ท่ีพบว่านกัศกึษา
สว่นใหญ่มีปัญหาการปรบัตวัเก่ียวกบัการเรียน อาจเน่ืองมาจากนกัศกึษายงัไม่ทราบแนวทางหรือ
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วิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพหรือขาดความพรอ้มในการเรียน ท าให้ไม่สามารถเรียนไดท้นัเวลา 
การปรบัตวัในการเรียนจงึมีความส าคญัท่ีหากนกัศกึษาสามารถปรบัตวัดา้นการเรียนไดดี้ย่อมเพิ่ม
โอกาสใหส้ามารถประสบความส าเรจ็ในการเรียนได ้

ในการศกึษาการปรบัตวัของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาพยาบาล งานวิจยัท่ีผ่านมา
ของ กันตก์นิษฐ์ เกษมพงษ์ทองดี (2546) ไดท้  าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรบัตวัของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นการปรับตวัท่ีนักศึกษา
เรียนรู้เ ก่ียวกับตนเอง ยอมรับและจัดการปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเองในสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณต์่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยปรากฎออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม โดยแบง่การปรบัตวัออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นการเรียน การปรบัตวัดา้น
สงัคม และการปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธท์างบวก
กบัการปรบัตวัของนกัศกึษาพยาบาลอย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ นิสัยการเรียน การเขา้รว่มกิจกรรม 
เจตคติต่อวิชาชีพ บรรยากาศในหอพัก สมัพันธภาพระหว่างนกัศึกษากับอาจารยแ์ละกับเพ่ือน 
และบรรยากาศในวิทยาลยั ตอ่มา งานวิจยัของ ธาราวดี อธิมาตรานนท ์(2548) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ี
ส่งผลตอ่การปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยท าการศกึษาการ
ปรบัตวัท่ีเป็นความสามารถของนกัศกึษาในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัตนเอง ยอมรบัและจดัการกบัปัญหา
ท่ีเกิดขึน้กับตนเองขณะท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกในดา้น
ความรูส้กึนกึคดิและพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของตนเอง เพ่ือให้
เกิดความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งนกัศกึษาและบคุคลรอบขา้ง โดยแบง่การปรบัตวัในการเรียนออกเป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียน ดา้นสงัคม และดา้นส่วนตวั ซึ่งผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมากท่ีสุดสามอันดบัแรก ไดแ้ก่ สัมพันธภาพระหว่าง
นกัศกึษากับอาจารย ์เจตคติต่อวิชาชีพ และความฉลาดทางอารมณใ์นดา้นความสามารถในการ
รูจ้กัเห็นใจผูอ่ื้น  

งานวิจัยท่ีผ่านมาของ โสภาวดี บุณยฤทธิกิจ (2546) ท าการศึกษาเก่ียวกับภาวะ
สขุภาพจิตและการปรบัตวัของนิสิตปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยการ
ปรบัตวัเป็นความพยายามของนิสิตท่ีจะลดความเครียดและแสวงหาสิ่งตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองและสงัคม สามารถปรบัตวัเขา้กับสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นสุข ท าการศกึษาการปรบัตวั
ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นการเรียน การปรบัตวัดา้นสงัคม การปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั 
และการปรบัตวัดา้นสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจยัไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นิสิตมีภาวะสุขภาพจิตโดยอยู่ใน
ระดบัดีและมีการปรบัตวัโดยรวมและในรายดา้นอยูใ่นระดบัดี นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบว่าภาวะ
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สุขภาพจิตมีความสมัพันธก์ับการปรับตวัของนิสิตอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้นนัทพร กุลชนะ
ธารา (2560) ไดท้  าการศึกษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตดุา้นจิตสงัคมของการปรบัตวัของ
นิสิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 ท่ีจากครอบครวัเพ่ือเขา้ศกึษาตอ่ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัของรฐัหรือก ากบัของรฐัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงพืน้ท่ีใกลเ้คียง ท าการศกึษาการปรบัตวัท่ีนกัศกึษาสามารถปรบัเปล่ียนความคิด ความรูส้ึก
และพฤตกิรรมของตนใหเ้ขา้กบัการเรียน สงัคมและสภาพแวดลอ้มใหม่ โดยศกึษาการปรบัตวัใน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การปรบัตวัดา้นการเรียน คือ การท่ีนกัศกึษามีความใส่ใจในการเรียน มีแรงจงูใจใน
การเรียน สามารถติดตามการเรียนไดท้ัน และมีความพึงพอใจในการเรียน 2) การปรบัตวัดา้น
อารมณ์ คือ การท่ีนักศึกษามีความมั่นคงทางอารมณ์ และสามารถควบคุมอารมณ์ได ้3) การ
ปรบัตวัดา้นสงัคม คือ การท่ีนกัศกึษามีความเป็นมิตร สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
และรูส้กึดีเม่ือไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ และ 4) การปรบัตวัดา้นสถานศกึษา 
คือ การท่ีนกัศกึษาพงึพอใจในมหาวิทยาลยั สามารถปรบัตวัเขา้กบับรรยากาศของมหาวิทยาลยั มี
ความมุง่มั่นและคาดหวงัจะส าเรจ็การศกึษา ซึ่งผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นวา่ ตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่
การปรบัตวัของนิสิตนกัศกึษามากท่ีสดุ คือ การเผชิญปัญหาแบบมุง่จดัการกบัปัญหา รองลงมาคือ
การสนบัสนุนทางสงัคมผ่านอินเทอรเ์น็ต และความเป็นตวัเองตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบว่าตวั
แปรทุนทางสังคม บุคลิกภาพแบบเขม้แข็ง การสนับสนุนทางสังคมผ่านอินเทอรเ์น็ต และความ
ผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก มีอิทธิพลทางออ้มต่อการปรบัตวั ส่วนตวัแปรความกดดนัดา้นการ
เรียนพบวา่มีอิทธิพลทางออ้มในทางลบตอ่การปรบัตวั โดยตวัแปรสาเหตดุงักล่าวทั้งหมดสามารถ
รว่มกนัท านายการปรบัตวัของนิสิตนกัศกึษาไดร้อ้ยละ 78 

ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของพฒันาการและการปรบัตวัของวยัรุน่ท่ีก าลงัศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษา เน่ืองจากเป็นชว่งชีวิตท่ีส าคญัยิ่งท่ีประสบปัญหาและเผชิญวิกฤติการณใ์นการ
ปรบัตวัมากกว่าวัยอ่ืน และเป็นวัยท่ีตอ้งปรบัตวัเขา้สู่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย และตอ้ง
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งใหม ่ๆ ท่ีเกิดขึน้ จงึใหค้วามสนใจในการศกึษาและท าความเขา้ใจถึงสาเหตขุอง
การเปล่ียนแปลงและลกัษณะของพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษา เพ่ือประโยชนใ์น
การเป็นแนวทางส่งเสริมคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัและเผชิญชีวิตในสงัคม
ปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งราบรื่นและมีความสขุ 
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การเผชิญปัญหา 
การด ารงชีวิตของมนุษยจ์ะตอ้งมีการเผชิญต่อปัญหาและภาวะความเครียดต่าง ๆ ใน

สภาวการณท่ี์บคุคลถกูคกุคามจากสิ่งแวดลอ้มรอบขา้ง ตลอดจนสิ่งเรา้ภายนอกท่ีกระตุน้ใหบ้คุคล
เกิดความรูส้กึกดดนั ท าใหเ้กิดปัญหาขึน้ภายในจิตใจ สิ่งเหล่านีล้ว้นมีผลกระทบตอ่ภาวะดลุยภาพ
ในจิตใจของบุคคล ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด อารมณ ์ตลอดจนพฤติกรรม  
ตา่ง ๆ ท่ีแสดงออกเม่ือเผชิญกบัสิ่งท่ีมาคกุคาม เรียกวา่ การเผชิญปัญหา (Coping) 

แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา 
การเผชิญปัญหาเป็นวิ ธีการทางด้านจิตใจและพฤติกรรม ท่ีบุคคลใช้เ พ่ือลด

ความเครียดหรือความไม่สบายใจต่อปัญหา ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะควบคมุอารมณห์รือความ
วิตกกงัวลของบคุคลนัน้ และเป็นความพยายามในการแกไ้ขท่ีสิ่งแวดลอ้มภายนอกของบคุคล โดย
จดัการใหค้วามเครียดลดลงหรือหมดไป การเผชิญปัญหาจึงเกิดทัง้จากภายในและภายนอกตวั
บคุคล ส าหรบัแหลง่ภายในบคุคลนัน้เกิดจากการท่ีบคุคลเรียนรูท่ี้จะตอบสนองตอ่สิ่งท่ีคกุคาม โดย
อาศยัความสามารถและความพยายามของตน ไดแ้ก่ การพึ่งพาตนเอง การใชอ้ารมณข์ัน การ
เรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหา และการควบคุมภาวะเครียด ส่วนแหล่งภายนอกบุคคลได้จากการ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลรอบขา้งและสังคม และการใชค้วามรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งวิธีการ
เผชิญปัญหาท่ีกล่าวมานีจ้ะมีการเลือกใช้แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และการรับรู ้ระดับ
ความเครียดของแตล่ะบคุคล เพ่ือรกัษาไวซ้ึ่งภาวะสมดลุของจิตใจ (Riolli & Savicki, 2010) ทัง้นี ้
การท่ีบคุคลจะประสบความส าเร็จในการเผชิญปัญหาหรือไม่จึงขึน้อยู่กบัทัง้ปัจจยัส่วนบคุคลและ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอือ้ตอ่การเผชิญปัญหาของแตล่ะบคุคลนัน้ 

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมามีการศึกษาเก่ียวกับการเผชิญปัญหาอย่างต่อเน่ือง และมีผู้
เสนอแนวคิดและใหค้วามหมายของการเผชิญปัญหาไวห้ลากหลายตามขอบเขตเฉพาะของงานท่ี
ศกึษา โดยนกัวิชาการท่ีไดใ้หท้ศันะเก่ียวกับการเผชิญปัญหาไว้ อาทิเช่น Pearlin และ Schooler 
(1978) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเผชิญปัญหาเป็นพฤติกรรมท่ีบคุคลแสดงออกเพ่ือปกปอ้งตนเอง
จากปัญหาหรือความเครียดตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาคกุคามหรือรบกวนจิตใจ ดว้ยรูปแบบการเผชิญปัญหา 
3 ลกัษณะ คือ 1) การก าจดัหรือเปล่ียนแปลงสถานการณค์วามเครียดท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป็นการแกไ้ขท่ี
ปัญหา 2) การควบคมุการรบัรูห้ลงัจากเกิดสถานการณค์วามเครียดขึน้แลว้เพ่ือเป็นการบรรเทา
ปัญหา เชน่ การไมส่นใจในเหตกุารณท่ี์เป็นปัญหา หรือการไม่แสดงออกถึงความรูส้ึกท่ีไม่สบายใจ 
และ 3) การควบคมุอารมณห์รือความเครียดของตนใหอ้ยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมตอ่สถานการณท่ี์
เกิดขึน้ ตอ่มา Goosen และ Bush (1979) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องการเผชิญภาวะความเครียด
กับกลไกวิธีป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) โดยพบว่า การเผชิญกับความเครียดเป็น
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กระบวนการของจิตส านึก (Conscious) ในการต่อสูก้บัสิ่งท่ีเขา้มาคกุคาม ส่วนกลไกการปอ้งกัน
ตนเองเป็นกระบวนการของจิตไร้ส  านึก (Unconscious) เ พ่ือน าความเครียดออกไปจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีก าลังเผชิญ และการแสดงออกทางพฤติกรรมการเผชิญปัญหาจะเกิดขึน้
หลังจากท่ีบุคคลใชก้ลวิธีป้องกันตนเองแลว้ไม่สามารถขจดัความเครียดไปได ้โดยวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบง่ออกเป็น การปฏิเสธ การถอยหนี การยอมรบั และการต่อสูเ้พ่ือควบคมุสถานการณท่ี์
เผชิญอยูใ่นขณะนัน้  

Lazarus และ Folkman (1984) ใหค้วามหมายของการเผชิญปัญหาว่า เป็นความ
พยายามทางการรูค้ิดและพฤติกรรมของบคุคลท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา เพ่ือใชใ้นการจดัการกบัปัญหา
และความตอ้งการทัง้ภายในและภายนอก เม่ือบคุคลประเมินการรบัรูข้องตนเองไดว้่าอยู่ในภาวะท่ี
ตนถูกคกุคามหรือเป็นภาวะท่ีหนกัเกินกว่าจะสามารถรบัได ้และในระยะเวลาต่อมา Compas, 
Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, และ Wadsworth (2001) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการ
เผชิญปัญหาว่า เป็นกระบวนการก ากับหรือควบคุมตนเองเม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณปั์ญหา
หรือความเครียดท่ีเกิดขึน้ รวมไปถึงการรบัรูถ้ึงความพยายามท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
อารมณ ์ความรูส้ึกนึกคิด รา่งกายทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการตอบสนอง
ต่อปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดความเครียด ซึ่งกระบวนการควบคุมต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นผลมาจาก
ความสามารถในการรบัรูพ้ฤติกรรมและอารมณ ์ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางสังคมของแต่ละ
บคุคล 

จากแนวคดิเก่ียวกบัการเผชิญปัญหาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การเผชิญปัญหาเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหนึ่งท่ีมีการศึกษาและขยายแนวคิดเพ่ือท าความเขา้ใจและอธิบายกระบวนการ
เผชิญปัญหาของบคุคลในแนวทางท่ีหลากหลาย เพ่ือน ามาช่วยใหบ้คุคลสามารถผ่านพน้อปุสรรค
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการเผชิญปัญหาในทางบวกท่ีมุ่งน ามาใชใ้นการ
ควบคมุสถานการณแ์ละการเผชิญปัญหาใหมี้ประสิทธิภาพตลอดช่วงชีวิตของบุคคล จึงน ามาสู่
การศกึษาการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ท่ีช่วยใหบ้คุคลน าศกัยภาพและตน้ทนุทางจิตใจ 
(Resource) ท่ีมีอยูภ่ายในตนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และคาดว่าจะสามารถช่วยใหบ้คุคลมีวิธีการท่ี
เหมาะสมในการเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้
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แนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพือ่การเปล่ียนแปลง 
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Coping) เป็นกระบวนการ

ทางความคดิในการประเมินสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดของบคุคลท่ีมีการน าจิตวิญญาณ
และความคิดสรา้งสรรคอ์นัเป็นตน้ทุน (Resource) ทางจิตใจของบุคคลมาใชเ้พ่ือหาแนวทางใน
จัดการกับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการรับรูต้่อสถานการณ์ให้เป็น
ทางบวกมากขึน้ โดย Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) และ Corry, Lewis, และคนอ่ืน ๆ 
(2014) ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative 
Coping Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีน ามาใชท้  าการศกึษาการเผชิญปัญหาของบุคคล โดยมีฐานคิด
มาจากทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress and Coping) ของ Lazarus และ 
Folkman (1984) และทฤษฎีการขยายและสรา้งอารมณเ์ชิงบวก (Broaden-and-Build Theory) 
ของ Fredrickson (2004) โดยทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปัญหาไดอ้ธิบายกระบวนการ
เผชิญปัญหาในเชิงของวิธีการเผชิญปัญหาท่ีประกอบดว้ยสองรูปแบบ ไดแ้ก่ วิธีการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีปัญหา (Problem-Focused Coping Strategies) และวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
อารมณ์ (Emotion-Focused Coping Strategies) โดยกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ เม่ือบคุคลตอ้งเผชิญกบัสถานการณท่ี์เป็นปัญหาหรือเหตกุารณท่ี์ท าใหเ้กิด
ความเครียด บคุคลนัน้จะท าการประเมินการรูค้ิด (Cognitive Appraisal) ซึ่งเป็นการประเมินการ
รับรูข้องตนเองว่าสถานการณ์นั้นเป็นภาวะคุกคามต่อความเป็นอยู่ของตนเองหรือไม่ ซึ่งการ
ประเมินสถานการณด์ังกล่าวของบุคคล คือ เม่ือมีเหตุการณห์รือสถานการณท่ี์ก่อให้เกิดภาวะ
ความเครียด บคุคลจะมีการจดัการกบัสถานการณท่ี์เป็นปัญหา 2 ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนแรกนั่นคือ
ขัน้ปฐมภูมิ (Primary Appraisal) เป็นการประเมินสถานการณท่ี์บุคคลจะใชส้ติปัญญา ความรู ้
และประสบการณม์าประเมินสถานการณ์ เพ่ือตดัสินว่ามีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร จากนัน้จะ
ท าการประเมินตดัสินโดยพิจารณาจากแหล่งประโยชน ์และทางเลือกท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์
นัน้ ๆ ท่ีตนไดป้ระเมินแลว้วา่สง่ผลคกุคามตอ่ตนเอง หากปัญหาหรือความเครียดไม่ลดลงหรือหมด
ไป บุคคลจะตอ้งเปล่ียนการประเมินใหม่ว่ามีผลดีผลเสียกับตนเอง หรือเป็นภาวะความเครียดท่ี
ยงัคงอยู่ และในขัน้ตอนท่ีสองซึ่งเป็นขัน้ทุติยภูมิ (Secondary Appraisal) เม่ือบุคคลประเมิน
สถานการณน์ัน้แลว้วา่ก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเป็นปัญหากบัตนเอง บคุคลนัน้ก็จะตอ้งเผชิญกบั
ปัญหานัน้ ซึ่งบคุคลจะจดัการไดม้ากนอ้ยเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กบัพลงัความสามารถและวิธีการเผชิญ
ปัญหาของแตล่ะบคุคล ส่วนทฤษฎีการขยายและสรา้งอารมณเ์ชิงบวกของเฟรดเดอริกสนันัน้ เป็น
แนวคิดในการกระตุน้ส่งเสริมให้บคุคลมีการพฒันาอารมณเ์ชิงบวกในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์
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สุขใจท่ีกระตุน้ใหอ้ยากเล่น อารมณส์นใจท่ีกระตุ้นใหอ้ยากคน้หา อารมณร์กัท่ีกระตุน้ใหอ้ยากมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากอารมณ์ในทางบวก อันเป็นการขยาย
ประสบการณ์ของบุคคล และกระตุ้นให้เ กิดการค้นพบรูปแบบพฤติกรรม ความคิด และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอ่ืนในทางท่ีสรา้งสรรค ์อนัจะก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางดา้น
จิตใจ มีความคดิในเชิงสรา้งสรรค ์และมีสขุภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีตลอดชว่งชีวิต 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 ท่ีมา: Corry, Lewis, & Mallett. (2014). Harnessing the Mental Health Benefits of 
the Creativity–Spirituality Construct: Introducing the Theory of Transformative Coping.  
p. 95. 
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จากภาพประกอบ 1 ตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง อธิบายว่า การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงเป็นความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาโดยใชก้ระบวนการสรา้งความเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) และจิต
วิญญาณ (Spirituality) ซึ่งป็นตน้ทุน (Resource) ทางจิตใจในเชิงบวกท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลท่ี
บุคคลจะน ามาใชใ้นการเผชิญปัญหาและกา้วผ่านอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ท่ีบุคคลสามารถน ามาปรบั
ใชไ้ดต้ลอดช่วงชีวิต โดยการน ามาใชร้ว่มกบัวิธีการเผชิญปัญหาโดยมุ่งแกไ้ขท่ีปัญหา (Problem-
focused Strategies) เพ่ือใหมี้การเปล่ียนแปลงสถานการณห์รือปรบักระบวนการใหม่ และการ
เผชิญปัญหาโดยมุง่แกไ้ขอารมณท่ี์เป็นทกุขโ์ดยใชก้ารคิดและกลไกทางจิต เป็นการแสดงออกดว้ย
การควบคมุอารมณ ์(Emotion-focused Strategies) รวมทัง้การระบายอารมณอ์อกมาทางการ
กระท าและการพดู อนัจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางอารมณใ์นเชิงบวกและสามารถเผชิญปัญหา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระยะยาวตลอดชว่งชีวิต อีกทัง้ชว่ยสรา้งเสริมสขุภาพและความอยู่ดีมีสขุ
ของชีวิต โดยการน าจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคม์าใชใ้นการเผชิญปัญหานัน้ เริ่มตน้ดว้ย
การท่ีบุคคลตระหนักรูท้างจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม ดว้ยการเช่ือมโยงระหว่างตนเอง ผู้อ่ืน 
สิ่งแวดลอ้ม หรือสิ่งท่ีบุคคลศรทัธานับถือ ท่ีเนน้ถึงการใหคุ้ณค่าของบุคคลในทางบวก อันเป็น
ความสขุภายใน และการแสวงหาความหมายและเปา้หมายในชีวิต มีความกระตือรือรน้ท่ีจะคน้หา
มุมมองชีวิตใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยการพิจารณาว่าชีวิตมีความหมายและจะสามารถก้าวผ่าน
เหตกุารณเ์ลวรา้ยตา่ง ๆ ท่ียากจะแกปั้ญหาได ้ดว้ยการคน้หาความหมายทางจิตวิญญาณและการ
ท าใหต้นเองมีความหมายในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีบคุคลคดิวา่ดีและเหมาะสมกบัตนเอง ซึ่งอาจเป็นการ
แสดงออกในทางท่ีสรา้งสรรค ์เช่น การท าอาหาร การวาดรูป และการเล่นดนตรี จิตวิญญาณจึง
ช่วยกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการสะทอ้นและส่งเสริมการตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-Awareness) ให้
เพิ่มขึน้ และบคุคลจะแสวงหาการผ่อนคลายความเครียดดว้ยการแสดงออกทางความคิดและการ
แสดงออกทางอารมณ ์(Emotional Expression) ผ่านการใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ท่ีช่วยใหบ้คุคลมี
มุมมองใหม่ ๆ และก่อให้เกิดจินตนาการ ท่ีสามารถช่วยใหบุ้คคลสามารถคน้หาวิธีการในการ
แกปั้ญหาและสามารถปรบัปรุงแนวทางในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา ดงันัน้ จิตวิญญาณ
และความคิดสรา้งสรรคจ์ึงสามารถน ามาใชใ้นการช่วยพฒันาความสามารถในการเผชิญปัญหา
ของบคุคลใหเ้กิดขึน้ได ้ซึ่งการน าจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคม์าใชใ้นการเผชิญปัญหาจะ
ช่วยท าใหบ้คุคลสามารถคน้หาและรกัษาไวซ้ึ่งความหมายและจดุมุ่งหมายในชีวิต ท่ีช่วยใหบ้คุคล
มีความหวงัและเกิดการเห็นคณุคา่ในตนเอง  

 



  40 

ส าหรบัความหมายในชีวิตนัน้มีความสมัพนัธก์บัการเผชิญปัญหาและสขุภาพจิตและ
มีสว่นส าคญัตอ่บคุคลใหส้ามารถรบัมือกบัสถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ โดยการคน้หาความหมายใน
เชิงบวกต่อเหตุการณ์ท่ีเขา้มากระทบจิตใจนัน้ (Thompson, 1985) ซึ่งบุคคลสามารถคน้พบ
ความหมายของชีวิตไดจ้ากประสบการณแ์ละแนวทางของคณุค่าท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญกับ
สถานการณท่ี์ไมส่ามารถหลีกเล่ียงได ้ไม่ว่าจะเป็นความทกุข ์ความเสียใจ ความสิน้หวงั ตลอดจน
ความเจ็บป่วย แล้วสามารถปรับทัศนะท่ีมีต่อชีวิตใหเ้ข้มแข็งเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ต่อไปได ้หรือ
คน้พบความหมายบางอยา่งท่ีท าใหบ้คุคลกา้วพน้จากสถานการณท่ี์สิน้หวงัเหล่านัน้ อนัเป็นการให้
คณุคา่ในการเลือกแสดงอารมณค์วามรูส้ึกนึกคิดและปฏิกิริยาของตนเองตอ่สภาพชีวิต เม่ือบคุคล
ตอ้งเผชิญหนา้กับสถานการณท่ี์ไม่สามารถจัดการได ้ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
อารมณจ์ะมีประโยชนใ์นการช่วยลดความเครียดและความวิตกกงัวลลงมาได ้ดงันัน้ การท่ีบคุคล
สามารถเผชิญปัญหาท่ีเขา้มากระทบกบัอารมณห์รือจิตใจดว้ยวิธีการตอบสนองตอ่อารมณอ์ย่าง
เหมาะสม จงึท าใหบ้คุคลสามารถรบัรูว้่าชีวิตของตนเองมีความหมาย สามารถกระท าสิ่งตา่ง ๆ ใน
ชีวิตอยา่งไดอ้ย่างมุ่งมั่นเพ่ือท าให้สิ่งนัน้ลลุ่วง สามารถยืนหยดัตอ่สถานการณแ์ละด ารงชีวิตอยู่ได้
อยา่งมีความหมาย 

นอกจากนีค้วามหวงัยงัเป็นคณุลกัษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกท่ีส าคญัต่อการเผชิญ
ปัญหาท่ีช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดและหยุ่นตัวต่อความล้มเหลวหรือ
สถานการณท์างลบท่ีเกิดขึน้ได ้(Fredrickson, 2001) เน่ืองจากความหวังมีความเก่ียวขอ้งกับ
ความคิดด้านพลังแห่งความตั้งใจ ความคิดริเริ่มในการหาแนวทางหรือวิธีการเพ่ือให้ไปถึง
เป้าหมาย ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการปรบัเปล่ียนแนวทางในการแกปั้ญหา โดยในแต่
ละสถานการณท่ี์บคุคลตอ้งเผชิญสามารถมีไดห้ลายแนวทาง (Snyder, et al., 1991; Snyder & 
Shorey, 2002) หากบุคคลใดมีความหวงัก็จะเป็นผูท่ี้มีแรงจูงใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ และมี
ความพรอ้มในการท่ีจะเผชิญปัญหาและผ่านพน้อปุสรรคต่าง ๆ ไปได ้โดยบุคคลท่ีมีลกัษณะการ
เผชิญปัญหาดว้ยการวางแผนจดัการกบัปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน และการพยายามหาวิธีการหรือ
แนวทางท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองอย่างเหมาะสม จะเป็นบคุคลท่ีรบัรูว้่าตนเองมีความหวงั
สงู พรอ้มท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ีผา่นเขา้มาในชีวิต และเช่ือมั่นวา่จะสามารถบรรลถุึงเปา้หมายและ
สิ่งท่ีดีในอนาคต อันเป็นการเสริมสรา้งอารมณ์และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางบวกเพ่ือใหชี้วิต
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ (Herth, 1992) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Wonghongkul, Moore, 
Musil, Schneider, และ Deimling (2000) ท่ีชีใ้หเ้ห็นว่า บคุคลท่ีมีความหวงัสูงมกัจะใชว้ิธีการ
เผชิญปัญหาด้วยการวางแผน มีการประเมินสถานการณ์ไปในทางบวก มีการแสวงหาแหล่ง
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สนบัสนุนทางสงัคม และเผชิญหนา้กับปัญหาโดยไม่หลีกหนีปัญหา ซึ่งเป็นคณุลกัษณะของการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และงานวิจยัท่ีผ่านมาก็ไดเ้นน้ย า้ว่า ความหวงัมีความเก่ียวขอ้งกับ
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาและการมองสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดในทางบวก 
(Snyder et al., 1991; Litman, 2006; Caretta, 2011)      

เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีพบว่ามีความส าคญัต่อกระบวนการเผชิญ
ปัญหาในการประเมินการรู ้คิดในขั้นทุติยภูมิ ซึ่งเป็นขั้นการประเมินสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดหรือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเองในการช่วยเพิ่มการรบัรูถ้ึงแหล่งประโยชนท่ี์บุคคล
นัน้มีอยูเ่พ่ือน ามาใชใ้นการรบัมือกบัความเครียดหรือจดัการกบัสถานการณปั์ญหา (Juth, Smyth, 
& Santuzzi, 2008) เม่ือบุคคลสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ก็จะประเมินตนเองไปใน
ทางบวก เกิดความเช่ือมั่นในคณุค่าของตนเอง มีความเขม้แข็ง โดยบุคคลท่ีประเมินตนเองไปใน
ทางบวกมกัจะแสดงอารมณท์างดา้นบวกดว้ย (Coopersmith, 1981) นอกจากนีง้านวิจยัท่ีผ่านมา
ได้ชีใ้ห้เห็นว่า บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะรูส้ึกรักและยอมรับตนเองมากขึน้ และมักมี
แนวโนม้ท่ีจะใชก้ารเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการปัญหามากกว่าท่ีจะเผชิญปัญหาดว้ยวิธีมุ่งจดัการ
อารมณ ์(Carver, Scheier, &  Weintraub, 1989; Geyh et al., 2012; Leandro & Castillo, 
2010; Scheier, Carver, & Bridges, 1994) การเผชิญปัญหาโดยมุ่งเนน้จดัการกับปัญหาหรือ
สถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดจึงส่งเสริมอารมณค์วามรูส้ึกของบคุคลดา้นการเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง ซึ่งสิ่งนีจ้ะเป็นพลังส าคัญในการช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาและผ่านพ้น
อปุสรรคตา่ง ๆ ไปไดด้ว้ยดี และมีความกระตือรือรน้ในการท่ีจะไปใหถ้ึงจดุหมายท่ีตอ้งการ อนัจะ
สง่ผลทางบวกตอ่สขุภาพจิตของบคุคล  

การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงจึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถเพิ่มอารมณเ์ชิงบวก
ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหวัง การเห็นคณุค่าในตนเอง และความหมายในชีวิต และ
อารมณใ์นเชิงลบก็จะถกูเปล่ียนแปลงไปเป็นอารมณเ์ชิงบวก ซึ่งจากการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกนี้
จะเป็นการเพิ่มความหยุ่นตวั (Resilience) ท่ีช่วยใหบุ้คคลเริ่มกระบวนการทางความคิดในการ
ประเมินสถานการณใ์หม่ท่ีเขา้มาคกุคามจากสถานการณท่ี์เกิดผลในทางบวกกับตนเอง ซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคลท่ีเม่ือบคุคลตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีท าใหเ้ครียดก็สามารถท่ีจะเผชิญ
และฟ้ืนตวักลบัมาใชชี้วิตตามปกตอิยา่งท่ีเคยเป็นไดอี้กครัง้ เพ่ือรกัษาสมดลุของรา่งกายและจิตใจ
พรอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีจะเขา้มาในชีวิต ช่วยลดผลกระทบของภาวะความเครียด 
สามารถเผชิญปัญหาไดดี้ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Corry, 
Tracey, & Lewis,  2015) นอกจากนี ้ผลลพัธส์  าคญัของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
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เปล่ียนแปลงยังก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการใชชี้วิตของบุคคลหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นสุขภาพ 
จิตใจ และสงัคม กล่าวคือ การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกจะส่งผลใหเ้กิดความ
ผาสกุในชีวิตระยะยาว รวมถึงเกิดความเจริญงอกงามในตนเอง และเม่ือน ามาปรบัใชเ้ป็นกลวิธีใน
การเผชิญปัญหาตลอดชว่งชีวิต ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกรง่และสรา้งประสบการณใ์นการท่ีจะ
เรียนรูว้ิธีการเผชิญปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิตอนัจะช่วยเสริมสรา้งอารมณใ์หเ้ป็นไปในทางบวกมากขึน้ 
(Corry, Lewis, et al., 2014; Faull & Hills, 2006; Fredrickson, 2004) และเม่ือกล่าวถึง
ความส าคญัในทางปฏิบตัิของการสรา้งอารมณใ์นเชิงบวกนัน้ ย่อมเป็นท่ีทราบกันดีว่าก่อใหเ้กิด
ประโยชนก์ับบุคคลทัง้ในดา้นของจิตใจ รวมถึงการมีสุขภาวะทางกายท่ีดี (Physiological Well-
Being) และการท าหนา้ท่ีทางสงัคมอย่างเหมาะสม (Social Functioning) มีรายงานการวิจัย
จ านวนมากท่ีพบว่าอารมณ ์(Emotions) การรูค้ิด (Cognitions) และการมีสขุภาพท่ีดี (Wellness) 
มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญั โดยอารมณใ์นเชิงบวกเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยส่งเสริม
สขุภาพจิตและภาวะสขุภาพท่ีดีของบคุคล (Myers, Sweeney, & Witmer, 2000) และอารมณเ์ชิง
บวกยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัตอ่การปรบัตวัของบุคคลอีกดว้ย  (Fredrickson, 2004) 
และในงานวิจยัของ Fredrickson (1998) ก็ไดเ้นน้ย า้ถึงผลลพัธใ์นเชิงประจกัษท่ี์ว่า อารมณเ์ชิง
บวกสง่ผลตอ่การกระตุน้ความสนใจ การรูค้ิด และการกระท าของบคุคล และสามารถช่วยส่งเสริม
พฒันาการทางร่างกาย ความคิด และความสมัพนัธก์ับบุคคลในสงัคมอย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเผชิญปัญหาและการมีสุขภาพท่ีดี การเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงจึงเป็นการแสดงถึงศกัยภาพและความเช่ือมั่นในการท่ีจะเผชิญกับความเครียดและ
ปัญหาต่าง ๆ ได ้อันจะเป็นการช่วยป้องกันจิตใจเม่ือตอ้งเผชิญกับปัญหาและช่วยให้บุคคลมี
กระบวนการทางความคิดในการประเมินสถานการณท่ี์เขา้มาคกุคามใหเ้ป็นไปในทางบวก ส่งผล
ใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัไดแ้ละมีภาวะสขุภาพท่ีดีตามมา 

นอกจากนีง้านวิจยัท่ีผ่านมาก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ความหมายในชีวิต ความหวงั และการ
เห็นคุณค่าในตนเองนั้นมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันในทางบวก ท่ีมีอิทธิพลต่อการกระตุ้น
กระบวนการรูค้ิด การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคล (Juth, et al., 2008; 
Lazarus, 1999; Snyder, 2002) โดยความหมายในชีวิตนอกจากจะมีส่วนส าคญัท่ีช่วยใหบ้คุคล
สามารถรบัมือกับสถานการณปั์ญหาต่าง ๆ ดว้ยการคน้หาความหมายในเชิงบวกตอ่เหตกุารณท่ี์
เขา้มากระทบกระเทือนจิตใจนัน้ ยงัสามารถช่วยใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัไดดี้ (Park & Folkman, 
1997) เช่นเดียวกบัความหวังท่ีนอกจากจะมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกับวิธีการเผชิญปัญหาเชิง
บวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแกปั้ญหา การปรบัเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อปัญหาในทางบวก 
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และการเผชิญหนา้เพ่ือจดัการกบัปัญหา ความหวงัยงัมีอิทธิพลต่อการปรบัตวัของบุคคลอีกดว้ย 
(Dorsett, Geraghty, Sinnott, & Acland, 2017) บุคคลท่ีมีความหวงัสูงนอกจากจะส่งผลให้
สุขภาพกายและจิตใจดีขึน้แลว้ยังท าใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัไดดี้อีกดว้ย เน่ืองจากความหวงัมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการมุ่งคิดและเขา้ใจถึงความเป็นไปไดข้องสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตใหเ้ป็นไปใน
ทางบวกท่ีบุคคลตอ้งการปรบัตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรบัตวัต่อสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดภาวะ
เครียดหรือเจ็บป่วย (Holman & Silver, 2005) ความหวงัจึงสามารถช่วยใหก้ระบวนการปรบัตวั
ของบคุคลดีขึน้ และยงัท าใหบ้คุคลมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เห็นคณุคา่ในตนเอง 
และมีแรงจูงใจในการท าสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้อีกดว้ย (Liu, Kia-Keating, & Modir, 2017)   
นอกจากนี ้Roy และ Andrews (1999) ยงัไดก้ล่าวว่า การปรบัตวัเพ่ือคงภาวะสมดลุในบคุคลนัน้
ส่วนหนึ่งมาจากความตอ้งการทางดา้นจิตใจอันเป็นความรูส้ึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หาก
บคุคลมีความมั่นคงทางจิตใจ มีความเช่ือมั่น และมองเห็นคณุคา่ในตนเองย่อมสามารถปรบัตวัได้
ดีกว่าบคุคลท่ีมองตนเองไรค้า่ การเห็นคณุคา่ในตนเองจึงเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การปรบัตวัและการ
เรียนรูข้องบุคคล ท่ีเป็นจุดเริ่มตน้ของการรบัรูชี้วิตท่ีมีผลต่อความคิด ค่านิยม อารมณ ์และการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต อันจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล รวมถึงส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทั้งในชีวิตส่วนตัว การเรียน และการท างาน เช่นเดียวกับ Liu, 
Wang, Zhou, และ Li (2014) ท่ีชีใ้หเ้ห็นว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองนัน้มีอิทธิพลทางบวกกบัการ
ปรบัตวั ความพงึพอใจในชีวิต และการเห็นคณุคา่ในตนเองยงัชว่ยใหบ้คุคลสามารถผ่านพน้ปัญหา
และความเครียดไปได ้ดงันัน้จะเห็นไดว้่า เม่ือบคุคลมีการตอบสนองเชิงบวกตอ่สถานการณต์า่ง ๆ 
ในชีวิตจนสามารถเผชิญกับปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ บุคคลนัน้จะเกิดความหยุ่นตวัท่ี
สามารถกลบัมาใชชี้วิตตามปกติอย่างท่ีเคยเป็นไดอี้กครัง้  ซึ่งเป็นความสามารถในการปรบัตวัได้
ภายหลงัจากเผชิญกบัความเครียดหรือเหตกุารณท่ี์ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชีวิต จนบคุคลนัน้
สามารถด ารงอยูไ่ดใ้นสภาพแวดลอ้มนัน้ไดอ้ยา่งมีความสขุ  

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้ต้องการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของ
นกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ในดา้นการปรบัตวัดา้นวิชาการ การปรบัตวัดา้นอารมณ์
ส่วนตวั การปรบัตวัดา้นสงัคม และการปรบัตวัดา้นสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนนีน้่าจะไดร้บัอิทธิพลจากตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง 
อนัเป็นคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกท่ีไดจ้ากกระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, Lewis, และคนอ่ืน ๆ (2014) โดยผูว้ิจยัไดน้  า
แนวคดิดงักลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุและน ามาเป็นกรอบใน
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การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง  เพ่ือท าความเข้าใจ
กระบวนการเผชิญปัญหาและเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ทัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกศกึษาเฉพาะกระบวนการเผชิญปัญหาซึ่งเป็นกระบวนการ
เช่ือมโยงระหว่างความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ อนัเป็นรูปแบบของความสามารถตามอัต
วิสยัของมนุษย ์(Subjective Human Capacities) ท่ีมีส่วนพึ่งพาระหว่างกนัและเป็นตน้ทุนทาง
จิตใจท่ีบคุคลจะน ามาใชใ้นการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณแ์ละแบบมุ่ง
ท่ีปัญหา ซึ่งกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงสามารถช่วยเพิ่มอารมณเ์ชิงบวก ไดแ้ก่ 
ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และความหมายในชีวิตให้มากขึน้  ซึ่งเป็นผลของการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตของบคุคลใหเ้ป็นไปในทางบวก อนัเป็นกระบวนการเผชิญปัญหา
ท่ีส าคญัตามกรอบแนวคดิทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง  

วิธีการเผชิญปัญหา 
ในระยะหลายปีท่ีผา่นมามีผูศ้กึษาวิธีการเผชิญปัญหาไวแ้ตกตา่งกนัไป เช่น Lazarus 

และ Folkman (1984, pp. 141-225) กล่าวว่า เม่ือบคุคลประเมินสถานการณแ์ลว้ว่าสถานการณ์
นัน้ก่อใหเ้กิดภาวะความเครียดหรือปัญหากับตนเอง บุคคลนัน้จะมีแนวทางหรือวิธีการในการ
เผชิญกบัปัญหานัน้ ๆ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา (Problem-Focused 
Coping Strategies) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมุ่งแกปั้ญหาท่ีตนเองหรือสิ่งแวดลอ้มท่ีท าใหเ้กิดปัญหาหรือ
ภาวะความเครียดนัน้ ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหารูปแบบนีเ้ป็นความพยายามท่ีจะจัดการกับปัญหา
โดยตรงกบัสาเหตหุรือปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด และ 2) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์
(Emotion-Focused Coping Strategies) เป็นความพยายามของบคุคลท่ีจะควบคมุความเครียด
ทางอารมณ ์ไมมี่การแกไ้ขปัญหาหรือสาเหตขุองความเครียดโดยตรง วิธีการเผชิญปัญหาดงักล่าว
นีม้กัจะใชใ้นสถานการณท่ี์บุคคลนัน้รูส้ึกว่าตนไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ เป็นการบรรเทา
หรือการลดความกดดนัท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจใหเ้บาบางลง เพ่ือท าใหเ้กิดความสบายใจขึน้ 

ตอ่มา Carver, Scheier, และ Weintraub (1989) ไดศ้กึษาวิธีการเผชิญปัญหาโดย
ใชแ้นวคิดพืน้ฐานการจดัการความเครียดของ Lazarus และ Folkman (1984) รว่มกบัแนวคิดการ
ก ากบัตนเอง (Self Regulation) โดยเสนอวิธีการเผชิญปัญหาในรูปแบบของการเผชิญปัญหาแบบ
ไดป้ระโยชนน์อ้ย (Less Useful Coping) เพิ่มเติมนอกเหนือจากวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้ท่ี
ปัญหาและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งอารมณ ์โดยการเผชิญปัญหาแบบไรป้ระโยชน ์เป็นวิธีการท่ี
บุคคลพยายามหลีกหนีจากปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดขึน้ โดยการปฏิเสธทั้งดา้นความคิดและ
พฤติกรรม กล่าวคือ ไม่มีการคิดและไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ทั้งสิน้ ซึ่งวิธีนีป้ระกอบด้วย
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พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ การยึดติดกับความเครียดและมุ่งเนน้ไปท่ีการระบายอารมณ์
ความขุ่นเคือง (Focus on and Venting of Emotion) การไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ในการเผชิญ
ปัญหา (Behavior Disengagement) และการไม่ เ ก่ียวข้องทางความคิด  (Mental 
Disengagement)  

จากนิยามความหมายและแนวคิดของการเผชิญปัญหาในงานวิจยัท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็น
ว่า การเผชิญปัญหานัน้ยงัคงใชแ้นวคิดของลาซารสัและโฟลค์แมนเป็นพืน้ฐานในการอธิบายและ
ท าความเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการเผชิญปัญหาอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองคป์ระกอบของวิธีการ
เผชิญปัญหา 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาและแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ ท่ีพบว่า
แนวคดิสว่นใหญ่ยงัคงมีการน าวิธีการดงักลา่วมาปรบัใชเ้พ่ือศกึษาการเผชิญปัญหา รวมถึงแนวคิด
ทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Coping Theory) ท่ีผูว้ิจยัสนใจ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษาวิจยัครัง้นี  ้ก็ไดน้  าแนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ 
Folkman (1984) มาปรบัใชเ้ชน่เดียวกนั โดยไดเ้สนอวิธีการเผชิญปัญหา 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) การเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เพ่ือใหมี้การเปล่ียนแปลงสถานการณห์รือปรบักระบวนการใหม่ และ  2) 
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์โดยมุ่งแกไ้ขอารมณท่ี์เป็นทกุขโ์ดยใชก้ารคิดและกลไกทางจิต 
ซึ่งเป็นการแสดงออกดว้ยการควบคมุอารมณ ์รวมทัง้การระบายอารมณอ์อกมาทางการแสดงออก
และการพูด ดงันัน้การเผชิญปัญหาจึงมีจดุเนน้ท่ีส าคญัคือ การเผชิญปัญหาจะเกิดขึน้เม่ือบคุคล
รบัรูว้่ามีการเปล่ียนแปลงระหว่างตนเองกับสิ่งแวดลอ้ม กล่าวคือ เม่ือมีปัญหาหรือเหตกุารณม์า
กระทบ บคุคลจะใชก้ระบวนการทางความคิดในการประเมินสถานการณท่ี์คกุคามว่าจะเกิดผลดี
หรือผลเสียตอ่ตนเอง มีผลรา้ยแรงหรือผลในทางบวกกบัตนเอง และเมื่อบคุคลประเมินสถานการณ์
นัน้วา่ก่อใหเ้กิดภาวะเครียดหรือเป็นปัญหากบัตนเอง บคุคลนัน้ก็จะตอ้งเผชิญปัญหานัน้ ๆ โดยจะ
ใช้วิธีการเผชิญปัญหาทั้งสองวิธีการในการควบคุมหรือจัดการความต้องการทั้งภายในและ
ภายนอกตอ่สถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดในชีวิต 

นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่าการเผชิญปัญหานัน้เกิดทัง้จากภายในและภายนอกตวับคุคล 
ส าหรบัแหล่งภายในบคุคลนั้นเกิดจากการท่ีบคุคลเรียนรูท่ี้จะตอบสนองตอ่สิ่งท่ีคกุคาม โดยอาศยั
ความสามารถและความพยายามของตน ไดแ้ก่ การพึ่งพาตนเอง การใชอ้ารมณข์นั การเรียนรูท่ี้จะ
แกไ้ขปัญหา และการควบคมุภาวะเครียด สว่นแหลง่ภายนอกบคุคลไดจ้ากการช่วยเหลือสนบัสนนุ
จากบุคคลรอบขา้งและสงัคม และการใชค้วามรูจ้ากแหล่งใหบ้ริการ ทัง้นีก้ารท่ีบุคคลจะประสบ
ความส าเร็จในการเผชิญปัญหาหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีจะเอือ้ตอ่การเผชิญปัญหาของบคุคล
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นั้น ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Characteristics) และปัจจัยสภาพแวดล้อม 
(Environmental Characteristics) (Lazarus & Folkman, 1984) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ เพศ อายุ 
การศึกษา และสถานภาพ แรงจูงใจ ความเช่ือในทางบวก ประวตัิความเจ็บป่วย ค่านิยมทาง
วฒันธรรม พฒันาการการคน้พบสิ่งใหม ่ๆ ในตนเอง และแรงจงูใจในการกระท าพฤตกิรรมใหม ่

2. ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม (Environmental Characteristics) ไดแ้ก่ 1) การ
สนบัสนุนจากบคุคลอ่ืน (Support from Others) เป็นการไดร้บัการสนบัสนนุจากเครือข่ายทาง
สงัคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกลช้ิด ครอบครวั เพ่ือน ทัง้ดา้นการใหข้อ้มูลและดา้นจิตใจ 2) แหล่ง
บริการทางดา้นการฟ้ืนฟู (Recovery-Oriented Services) เป็นการบริการตอ่การฟ้ืนฟูของบคุคล 
เช่น ขนาดของการบริการ ความหนาแน่นของสถานบริการ กระบวนการการช่วยเหลือทางดา้น
สุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิต  และ 3) แหล่งสนับสนุนทางวัสดุอุปกรณ์ (Material 
Resources) เป็นการไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นการเงิน และวตัถสุิ่งของ ตลอดจนสาธารณูปโภค
ตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยเหลือบคุคลในการท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการกบัปัญหาเหลา่นัน้ 

การเผชิญปัญหาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นผลของความสามารถท่ีมีอยู่ในแตล่ะ
บคุคล จากการศกึษางานวิจยัท่ีผา่นมาชีใ้หเ้ห็นวา่ มีผูท้  าการศกึษาการเผชิญปัญหาไวม้ากมาย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ยงัคงนิยามการเผชิญปัญหาตามแนวคิดพืน้ฐานของ Lazarus และ Folkman (1984) 
โดยงานวิจยัแตล่ะงานก็จะมีรูปแบบและวิธีการเผชิญปัญหาแตกตา่งกนัไป แตจ่ะมีประเด็นส าคญั
ท่ีตรงกันนั่นคือ การเผชิญปัญหาจะเป็นวิธีการทางด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีบุคคลใชเ้พ่ือลด
ความเครียด ความไม่สบายใจตอ่ปัญหา ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะควบคมุอารมณห์รือความวิตก
กังวลของบุคคลนั้น และเป็นความพยายามในการแก้ไขท่ีสิ่งแวดลอ้มภายนอกของบุคคล โดย
จัดการให้ความเครียดลดลงหรือหมดไป ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาท่ีกล่าวมานีจ้ะมีการเลือกใช้
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และการรบัรูร้ะดบัความเครียดของแต่ละบุคคลเพ่ือรกัษาไวซ้ึ่ง
ภาวะสมดลุของจิตใจ (Riolli & Savicki, 2010) ทัง้นี ้ในการวิจยัครัง้นีเ้ลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะ
องคป์ระกอบของวิธีการเผชิญปัญหาในทางบวก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรม
เสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงในการวิจยัระยะท่ี 2 ท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัศกึษาเกิด
การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก อันไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็น
คณุคา่ในตนเองในทางบวก และเพ่ือใหน้กัศกึษามีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีเหมาะสม 
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การวัดวิธีการเผชิญปัญหา 
ในการวดัวิธีการเผชิญปัญหา Folkman และ Lazarus (1988) ไดพ้ฒันาแบบวดั

วิธีการเผชิญปัญหา (The Ways of Coping Questionnaire) ท่ีเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 4 
ระดบั โดยมีคะแนนจาก 0 หมายถึง ไม่เคยใชเ้ลย จนถึง 3 หมายถึง ใชเ้สมอ ท่ีแบง่ออกเป็น 8 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การเผชิญหนา้กบัปัญหา (Confrontive Coping) จ านวน 6 ขอ้ มีคา่ความ
เช่ือมั่น (α) เท่ากบั .70 2) การถอยห่าง (Distancing) จ านวน 6 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น (α) เท่ากบั 
.61 3) การควบคมุตนเอง (Self-Controlling) จ านวน 7 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น (α) เท่ากบั .70 4) 
การแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม (Seeking Social Support) จ านวน 6 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น 
(α) เท่ากับ .76 5) การแสดงความรบัผิดชอบ (Accepting Responsibility) จ านวน 4 ขอ้ มีค่า
ความเช่ือมั่น (α) เท่ากบั .66 6) การหลีกหนี (Escape-Avoidance) จ านวน 8 ขอ้ มีค่าความ
เช่ือมั่น (α) เท่ากบั .72 7) การวางแผนแกปั้ญหา (Planful Problem-Solving) จ านวน 6 ขอ้ มีคา่
ความเช่ือมั่น (α) เท่ากบั .68 และ 8) การประเมินทางบวก (Positive Reappraisal) จ านวน 7 ขอ้ 
มีคา่ความเช่ือมั่น (α) เทา่กบั .79  

สุภาพรรณ โคตรจรสั และ ชุมพร ยงกิตติกุล (2545) ไดพ้ัฒนาแบบวัดการเผชิญ
ปัญหาตามแนวคิดและทฤษฎีความเครียดของ  Lazarus และ Folkman (1984) และแบบวดัการ
เผชิญปัญหาของ Carver, Scheier, และ Weintraub (1989) เพ่ือท าการศกึษาวิธีการเผชิญปัญหา
ของวยัรุน่ไทย ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 40 ขอ้ โดยสามารถจดักลุ่มตามวิธีการเผชิญปัญหาไดเ้ป็น 
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เป็นความพยายามลงมือแกปั้ญหาโดย
จดัการโดยตรงกบัปัญหา ประกอบดว้ย 9 ดา้น ไดแ้ก่ การลงมือด าเนินการแกปั้ญหา การวางแผน 
การท างานหนกั ความส าเรจ็ในงาน การระงบักิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง การชะลอการเผชิญปัญหา 
การตีความหมายในทางบวก การยอมรบั การหาทางผ่อนคลาย และการแสวงหาการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ จ  านวน 20 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น (α) เทา่กบั .85 2) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแสวงหาการ
สนบัสนุนทางสงัคม เป็นความพยายามในการจดัการกับปัญหาโดยอาศยัแหล่งทรพัยากรต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ การแสวงหาการสนบัสนุนทางสงัคมเพ่ือแกปั้ญหา และการแสวงหา
การสนบัสนนุทางสงัคมเพ่ือก าลงัใจ จ านวน 4 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น (α) เท่ากบั .63 และ 3) การ
เผชิญปัญหาแบบหลีกหนี เป็นวิธีการท่ีแสดงถึงบคุคลไม่สามารถเผชิญกบัปัญหาได ้เป็นการหลีก
หนีปัญหา ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ การปฏิเสธ การไม่แสดงออกทางพฤติกรรม การไม่เก่ียวขอ้ง
ทางความคิด การเก็บความรูส้ึกไว้คนเดียว การต าหนิตนเอง การเป็นกังวล และการใส่ใจใน
อารมณท่ี์เกิดขึน้ จ านวน 16 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น (α) เทา่กบั .73 
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นอกจากนี ้อมราพร สรุการ (2555) ไดน้  าแบบวดัการเผชิญปัญหา (The Ways of 
Coping Questionnaire) ของ Folkman และ Lazarus (1988) ไปปรบัใชใ้นการศกึษาวิธีการเผชิญ
ปัญหาของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรใ์นประเทศไทย  ท่ี
แบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา แบ่งเป็น 5 ดา้นย่อย ไดแ้ก่ 
การเผชิญหนา้กบัปัญหา การวางแผนแกปั้ญหา การแสวงแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม การประเมิน
เชิงบวก และการถอยห่าง และ 2) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ท่ีแบง่เป็น 3 ดา้นย่อย ไดแ้ก่ 
การควบคมุตนเอง การแสดงความรบัผิดชอบ และการหลีกหนี ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 53 
และมีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (t) 
อยู่ระหว่าง 2.01 – 5.32 และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ดา้นการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เท่ากับ 
.92 และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ดา้นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์เทา่กบั .69 

ในการวัดวิธีการเผชิญปัญหา ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
ปัญหาและวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์จากการปรบัปรุงขอ้ค าถามจากแบบวดัการเผชิญ
ปัญหา (The Ways of Coping Questionnaire) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มาปรบัใช้
ในการวดัวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคมุตนเอง และการแสดง
ความรบัผิดชอบ และวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การเผชิญหนา้กับ
ปัญหา การแสวงหาแหล่งสนบัสนุนทางสังคม การวางแผนแกปั้ญหา และการประเมินทางบวก 
โดยใชว้ิธีการประเมินตนเองเก่ียวกบัวิธีการเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ซึ่งมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์และวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
มนษุยต์อ้งมีการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

การปรบัตวัเพ่ือใหพ้น้จากความทุกขห์รือความไม่สบายใจจึงเป็นเรื่องส าคญั หากผูเ้รียนสามารถ
ปรับตัวกับภาวะความเครียดท่ีเกิดขึน้ ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดี และ
ก่อใหเ้กิดความสมดลุและความสขุในการด ารงชีวิต ความสามารถในการเผชิญปัญหาจึงถือไดว้่า
เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการปอ้งกนัการเจ็บป่วยทางจิต อีกทัง้ยงัช่วยส่งเสริมสขุภาพและฟ้ืนฟูสภาพ
รา่งกายและจิตใจไดอี้กดว้ย การศกึษาในระดบัอดุมศกึษานัน้เป็นการศกึษาในระดบัท่ีผูเ้รียนอยู่ใน
วยัท่ีจะพฒันาไปสู่วยัผูใ้หญ่ เป็นระยะท่ีตอ้งปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงมากมาย ทัง้ดา้นรา่งกาย 
อารมณ ์และสงัคม ส่งผลใหต้อ้งเผชิญปัญหาตา่ง ๆ มากมายหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นการเรียน 
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ท่ีอาจกระทบและสง่ผลเสียอยา่งรุนแรงตอ่การด าเนินชีวิตทัง้ตนเองและคนใกลช้ิด ดงันัน้จึงจ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งพฒันาวิธีการเผชิญปัญหาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การศึกษาของ Jorgensen และ Dusek (1990) และ Ebata และ Moos (1991) 
ชีใ้ห้เห็นว่า การเผชิญปัญหามีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของวัยรุ่นและนักศึกษา ซึ่งความ
พยายามในการประเมินและจดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ีเขา้มาในชีวิตใหเ้ป็นไปในทางบวก จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเผชิญปัญหาและปรบัตวัไดดี้ในระยะยาว นอกจากนี ้ในการศึกษาเก่ียวกับ
การปรบัตวัของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา งานวิจยับางส่วนไดศ้กึษาความสมัพนัธข์อง
วิธีการเผชิญปัญหาและการปรบัตวัของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษา จ านวน 250 คน ชีใ้หเ้ห็นว่า 
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาและแบบมุ่งท่ีอารมณต์่างก็มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการ
ปรบัตวัในดา้นวิชาการ ดา้นอารมณส์่วนตวั ดา้นสถานศกึษา และดา้นสงัคมของนกัศกึษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (Chong, Elias, Mahyuddin, & Uli, 2010) นอกจากนี ้งานวิจยัของ 
Perera และ DiGiacomo (2015) และ Wang และคนอ่ืน ๆ (2006) ยงัพบว่าวิธีการเผชิญปัญหาท่ี
เป็นทางบวกยังมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนมีการปรบัตวัท่ีดีอีกดว้ย เช่นเดียวกับงานวิจัยท่ีผ่านมาของ 
Dorsett, Geraghty, Sinnott, และ Acland (2017) ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า วิธีการเผชิญปัญหาในทางบวก 
ไดแ้ก่ การวางแผนแกปั้ญหา การปรบัเปล่ียนมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหาในทางบวก และการเผชิญหนา้
เพ่ือจัดการกับปัญหา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวัง และมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของ
นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัอีกดว้ย  

นอกจากนีต้ามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงยัง
ชีใ้หเ้ห็นวา่ วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณมี์ความสมัพนัธก์บัความหมายในชีวิต และวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีความสัมพนัธก์ับความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Corry, 
Lewis, et al., 2014) นอกจากนีก้ารเห็นคณุคา่ในตนเองยงัเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญปัญหาในการ
ช่วยรบัมือกบัการเจ็บป่วยเรือ้รงัของบคุคล (Joaquim & Soares, 2000) อีกทัง้งานวิจยัท่ีผ่านมาก็
ไดชี้ใ้ห้เห็นว่า นักศึกษาท่ีมีวิธีการเผชิญปัญหาทางบวก มีการคิดวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมจะท าให้สามารถจัดการกับความเครียดไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ท่ีช่วยส่งเสริมให้
นกัศกึษาเกิดการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูมากขึน้ตามไปดว้ย (Griva & Anagnostopoulos, 2010; 
Lee, Dickson, Conley, & Holmbeck, 2014) และงานวิจยัท่ีผ่านมาของ Reynolds และคนอ่ืน ๆ 
(2008) ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ความหมายในชีวิตมีความสมัพนัธก์บัสขุภาพจิตและการเผชิญปัญหาของ
บคุคลเป็นอยา่งมาก 
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ส าหรบัการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวิธีการเผชิญปัญหา ความหวงั ความหมาย
ในชีวิต และการเห็นคณุค่าในตนเองนัน้ งานวิจัยท่ีผ่านมาบางส่วนใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีพบวา่ วิธีการเผชิญปัญหาส่งผลตอ่ความหมาย
ในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง โดยจากการศึกษาของ วราภรณ ์รตันาวิศิษฐิกุล 
(2545) ท่ีท าการศึกษาความสมัพนัธข์องความหวงัและวิธีการเผชิญปัญหา ในกลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ  านวน 509 คน ผลการศกึษาพบวา่ ความหวงัมีความสมัพนัธท์างบวก
กบัวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่จดัการกบัปัญหา และแบบแสวงหาการสนบัสนนุทางสงัคม แตไ่ม่มี
ความสัมพันธก์ับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี  และผลการศึกษาของ รชันีย ์แก้วค าศรี 
(2545) ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัศกึษามกัจะใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามากกว่าวิธีการเผชิญ
ปัญหารูปแบบอ่ืน โดยจากการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างนกัศึกษา จ านวน 409 คน พบว่า นกัศกึษา
ใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่จดัการกบัปัญหาในระดบัสงู ใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุทางสงัคมคอ่นขา้งสงู และใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีคอ่นขา้งต ่า นอกจากนี ้บรุี
ยา แตงพนัธ ์และ คณิต เขียววิชยั (2558) ไดท้  าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเผชิญปัญหาของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร ์ในปีการศกึษา 2555 จ านวน 390 คน จาก 
5 คณะ ไดแ้ก่ คณะอกัษรศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์และ
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีระดบัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาอยู่ในระดบัมาก และการเห็นคณุค่าในตนเอง การ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นส่วนท่ีเกิดขึน้ภายในตัวของ
นกัศกึษาท่ีผลกัดนันกัศกึษาใหมี้ความคดิและการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาท่ีมุ่งจดัการตอ่สถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด เช่น การทบทวน
สาเหตขุองปัญหา และการแกปั้ญหาโดยแกไ้ขท่ีตนเอง 

จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชีใ้หเ้ห็นว่า การเผชิญ
ปัญหามีความเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
ความหวัง ความหมายในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการ
ปรบัตวัของบคุคล จงึท าใหมี้หลกัฐานเพียงพอท่ีท าใหผู้ว้ิจยัคาดการณว์่า การเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
ท่ีอารมณ์มีอิทธิพลต่อความหมายในชีวิต และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลต่อ
ความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 
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ความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคล ท่ีใช้ใน

กระบวนการคดิเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหมห่รือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ นกัวิชาการท่ีศกึษาเก่ียวกบัเรื่อง
ของความคิดสรา้งสรรคห์ลายท่าน อาทิเช่น Guilford (1967) เช่ือว่าความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
คณุลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวับุคคลท่ีจะสามารถแสดงความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาในระดบัแตกตา่งกัน 
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการยอมรับปัญหา ความสามารถในการสร้างความคิด 
ความสามารถในการจัดระบบความคิด และความสามารถในการประเมินความคิดของแต่ละ
บุคคล ความคิดสรา้งสรรคจ์ึงเป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ 
ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มมุ และคิดไดก้วา้งไกล ซึ่งประกอบไปดว้ยความคิดในลกัษณะท่ี
เป็นความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 
และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) อนัจะน าไปสู่การคิดคน้สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคน้พบ
วิธีการแกปั้ญหาใหส้  าเร็จดว้ย สอดคลอ้งกบั อจัฉรา สุขารมณ,์ อรพินทร ์ชชูม, และ ทศันา ทอง
ภกัดี (2538, น. 22) ท่ีกล่าวไปในแนวทางเดียวกนัว่า ความคิดสรา้งสรรคน์ัน้เป็นกระบวนการทาง
สมองท่ีคิดไดร้วดเร็ว หลายแง่มุม และคิดเช่ือมโยงความสมัพันธข์องสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเรา้เป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดความคิด คน้พบสิ่งแปลกใหม่ดว้ยการน าเอาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วหรือความคิดเดิม
ประกอบกันเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ ตลอดจนวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์นั่นคือ ความคิด
คลอ่งแคลว่ ความคดิยืดหยุน่ ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ซึ่งความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
สิ่งท่ีท่ีมีอยู่แลว้ในตวับุคคล ซึ่งสามารถพฒันาใหสู้งขึน้ไดโ้ดยการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 
และกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงออกไดอ้ยา่งอิสระ  

ส่วน Torrance (1962) ไดอ้ธิบายความหมายของความคิดสรา้งสรรคไ์ว้ว่า ความคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการของความรูส้ึกท่ีไวต่อปัญหาและความสามารถในการแกปั้ญหาของ
บุคคล ท่ีมีการรวบรวมความคิด ประสบการณ ์หรือขอ้มูลต่าง ๆ ในหลายแง่มุมเขา้ดว้ยกัน เพ่ือ
แสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ในการเผชิญและแกปั้ญหานัน้ ซึ่งกระบวนการแกปั้ญหานีท้  างาน
ทัง้ในระดบัจิตส านึก (Conscious) และจิตไรส้  านึก (Unconscious) ซึ่งเป็นลกัษณะภายในของ
บุคคลท่ีสามารถคิดหลายแง่มุมผสมผสานกันจนได้ผลผลิตหรือแนวคิดใหม่ ประกอบด้วย
กระบวนการเกิดความคิดสรา้งสรรค ์5 ขัน้ ไดแ้ก่ การคน้หาขอ้เท็จจริง (Fact-Finding) การคน้พบ
ปัญหา (Problem-Finding) การคน้พบแนวคิด (Idea-Finding) การคน้พบค าตอบ (Solution-
Finding) และการยอมรบัผลท่ีไดจ้ากการคน้พบ (Acceptance-Finding) ซึ่งการแกปั้ญหาหรือ
คน้พบนีจ้ะน าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไป นิยามและกระบวนการเกิด
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ความคิดสรา้งสรรคล์กัษณะนีจ้ึงมีความคลา้ยกบัการคิดเพ่ือแกปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต 
โดยการเช่ือมโยงความคิด ประสบการณ์ หรือขอ้มูลต่าง ๆ ในหลายแง่มุมเข้าดว้ยกันเพ่ือไปสู่
เปา้หมาย 

ความคดิสรา้งสรรคต์ามแนวคดิทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, 
Mallett, et al., 2013; Corry, Tracey, & Lewis, 2015) สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
การแสดงออกทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้ึกท่ีบุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ ผ่าน
การมีจินตนาการและการมีมุมมองใหม่ ดว้ยการประเมินสถานการณห์รือเหตกุารณจ์ากมุมมอง
ใหม่ ๆ และการเปล่ียนแปลงการรับรู ้ต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดนั้น ให้เป็นไปใน
ทางบวก ท่ีจะชว่ยใหบ้คุคลสามารถคน้หาวิธีในการแกปั้ญหาและสามารถปรบัปรุงแนวทางในการ
แกปั้ญหาใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา เพ่ือท าใหผ้ลกระทบในทางลบท่ีมีต่อตนเองลดนอ้ยลงจนสามารถ
กลบัมามีความหวงั เห็นคณุคา่ในตนเอง และคน้พบความหมายในชีวิตของตนเองอีกครัง้ ความคิด
สรา้งสรรคจ์งึมีบทบาทส าคญัในการพฒันาอตัลกัษณเ์ชิงบวกของบคุคลและยงัเป็นตน้ทนุท่ีส าคญั
ในการเผชิญปัญหาเชิงบวกอีกดว้ย โดยบคุคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคจ์ะมีการรบัรูต้อ่สถานการณ์
ในเชิงบวกมากขึน้และสามารถแกปั้ญหาตา่ง ๆ ไดดี้ 

ความคิดสร้างสรรคจ์ึงเป็นคุณลักษณะและศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังท่ี Maslow 
(1968) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพสรา้งสรรคจ์ะมีความแตกต่างไปจากบุคคลโดยทั่ วไปใน
ลกัษณะเฉพาะคือ มีความเป็นตวัของตวัเองและไม่กลวัต่อสิ่งท่ีตนเองไม่รูห้รือสงสยั แต่กลบัรูส้ึก
พึงพอใจและต่ืนเตน้ท่ีจะเผชิญกับสิ่ งเหล่านัน้ มีความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ สามารถคน้ควา้และ
แสวงหาค าตอบดว้ยความถูกตอ้งและมีคณุค่า ซึ่งความคิดสรา้งสรรคใ์นตวับุคคลสามารถน ามา
พฒันาตอ่ยอดใหเ้กิดการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสรา้งสรรค  ์ ดงันัน้ ความคิดสรา้งสรรคน์ัน้จึง
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์มากขึน้  นอกจากนี ้
Garison (1954 อา้งถึงใน อารี พนัธม์ณี, 2546) ไดอ้ธิบายลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิด
สรา้งสรรคไ์วว้่า บุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคน์ัน้จะตอ้ง 1) มีความสนใจปัญหา ยอมรบัความ
เปล่ียนแปลงไม่ถอยหนีปัญหาท่ีเกิดขึน้ กล้าท่ีจะเผชิญกับปัญหา มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
แกปั้ญหา ตลอดจนหาทางปรบัปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาตนเองอยู่เสมอ 2) มีความสนใจและทนัตอ่
เหตกุารณร์อบดา้น เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งต่าง  ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ พรอ้มทัง้
ยอมรบัขอ้คิดเห็นท่ีมีประโยชน ์และน าขอ้มูลเหล่านัน้มาประกอบการพิจารณาปรบัปรุงพัฒนา
ตนเอง 3) คดิหาแนวทางส าหรบัการแกปั้ญหาไวห้ลาย ๆ ทางเสมอ เพ่ือจะช่วยใหมี้ความคล่องตวั
และประสบผลส าเรจ็มากขึน้ ซึ่งการเตรียมแนวทางการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ย่อมสะดวกในการ
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เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และยงัเป็นการเพิ่มก าลงัใจในการแกปั้ญหาใหก้บัตนเองดว้ย
อีกทางหนึ่ง 4) มีสขุภาพสมบรูณท์ัง้รา่งกายและจิตใจ กล่าวคือ การเป็นบคุคลท่ีสขุภาพกายและ
สขุภาพจิตดี และ 5) ยอมรบัและเช่ือว่าสภาพแวดลอ้มมีผลกระทบตอ่ความคิดสรา้งสรรค ์ดงันัน้ 
การจัดสถานท่ีและสิ่ งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม จะช่วยขจัดสิ่ งรบกวนและอุปสรรค 
ตา่ง ๆ และท าใหก้ารพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

การวิจยัครัง้นีท้  าการศกึษาความคดิสรา้งสรรคก์บักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษา ซึ่งเป็นวยั
ท่ีมีพฒันาการอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย เป็นวยัท่ีมีความคิดเป็นอิสระ มีความสนใจเฉพาะเรื่อง 
และมีพลังในทางสรา้งสรรค ์มีการแก้ปัญหาและการเขา้ร่วมกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (Torrance, 
1962) ความคดิสรา้งสรรคมี์บทบาทส าคญัในการพฒันาอตัลกัษณเ์ชิงบวกและเป็นตน้ทนุทางบวก
ท่ีส าคญัตอ่การเผชิญปัญหาของผูเ้รียน (Reynolds et al., 2008) ในการจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
เผชิญปัญหาหรือความเครียดตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้ดงันัน้ ความหมายของความคิดสรา้งสรรค์
ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงหมายถึง ความสามารถทางสมองของนักศึกษาท่ีใชใ้นกระบวนการคิดเพ่ือ
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะของบุคคลและการ
แสดงออกทางการคิดเพ่ือการแกปั้ญหาในหลายแง่มุม นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างความคิดท่ีแตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อสิ่งเรา้ไดห้ลายรูปแบบ อนัน าไปสู่
การคน้พบค าตอบหรือรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ท่ีท าให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาและเผชิญ
อปุสรรคท่ีเขา้มาในชีวิตไดอ้ยา่งราบรื่นและเหมาะสมกบัสถานการณ ์

การวัดความคิดสร้างสรรค ์
การวัดความคิดสร้างสรรค์เป็นการวัดท่ีแตกต่างไปจากการวัดด้านสติปัญญา

โดยทั่วไป Cropley (2000 อา้งถึงใน อรสา จภูทัรธนากลุ, 2551) กล่าวว่า มโนทศันก์ารสรา้งสรรค์
มีลักษณะเป็นหลายมิติ (Multidimention Concept) และผลของการสรา้งสรรคน์ั้นมาจาก
ปฏิสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นระหวา่งตวัแปรหลาย ๆ ดา้นของบคุคล ไดแ้ก่ กระบวนการทางปัญญาเฉพาะ
ดา้น (Specific Cognitive Process) เช่น การคิดหลากหลายทิศทาง การสรา้งความสัมพันธ์
เช่ือมโยง และคณุลกัษณะส่วนบคุคล เช่น แรงจงูใจ เจตคติ ความเช่ือ และบคุลิกภาพ งานวิจยัท่ี
ผ่านมามีผูพ้ฒันาแบบวดัความคิดสรา้งสรรคต์ามกระบวนการสรา้งสรรคต์า่ง ๆ เพ่ือใชศ้ึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป เช่น แบบวัดท่ีเน้นการวัดความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) ท่ีเนน้ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มมุ และคิดไดก้วา้งไกล ไดแ้ก่ แบบ
วดัโครงสรา้งทางปัญญาของกิลฟอรด์ (structure of intellect model of Intelligence) (Guilford, 
1967) โดยกิลฟอรด์ไดเ้สนอว่า ความคิดสรา้งสรรคน์ัน้สามารถวดัไดจ้าก 4 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
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1) ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นความสามารถในการสรา้งความคิดท่ีแปลกใหม่และแตกตา่ง
จากความคดิเดมิ โดยความคดิรเิริ่มนัน้สามารถอธิบายไดต้ามลกัษณะทางกระบวนการคิดท่ีแปลก
ใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลท่ีเช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิด และยินดีท่ีจะเผชิญและเส่ียงกับ
สถานการณต์่าง ๆ และลักษณะทางผลิตผลท่ีแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อ
ตนเองและเป็นประโยชนต์อ่สงัคมส่วนรวม 2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการคิดหาค าตอบไดอ้ย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณท่ีมากและ
หลากหลายภายในเวลาจ ากดั แบง่เป็นความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า การเช่ือมโยงสมัพนัธ ์
การแสดงออก และความคล่องในการคิด 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถของ
บุคคลในการคิดหาค าตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็นความคิดยืดหยุ่น ท่ี
เกิดขึน้ทนัที และความคิดยืดหยุ่นทางดา้นการดดัแปลง เพ่ือน าแนวทางมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
หลากหลาย และ 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดท่ีตอ้งท าดว้ยความ
ระมัดระวังและมีรายละเอียดท่ีสามารถท าให้ความคิดสร้างสรรคน์ั้นสมบูรณ์ขึน้ได้ และเป็น
ความคดิท่ีมีคณุลกัษณะในการสรา้งผลงานท่ีมีความแปลกใหมใ่หส้  าเรจ็  

นอกจากนีย้ังมีแบบวัดความคิดสรา้งสรรคข์องทอรแ์รนซ ์(Torrance Test of 
Creative Thinking: TTCT) (Torrance, 1966) ซึ่งเป็นแบบวดัท่ีนิยมและมีการน ามาปรบัใชเ้พ่ือวดั
ความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย มีลักษณะของแบบวัดประกอบด้วย
แบบทดสอบท่ีเป็นแบบภาษา (Verbal) แบง่ออกเป็น 7 กิจกรรม และท่ีเป็นแบบรูปภาพ (Figural) 
ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ส าหรบัการตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบของทอรแ์รนซจ์ะใหค้ะแนนเป็น 4 
คณุลกัษณะ คือ ความคดิคลอ่งแคลว่ (Fluency) ซึ่งหมายถึง จ  านวนค าตอบท่ีไดท้ัง้หมด ความคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง จ  านวนกลุ่มของค าตอบท่ีแตกต่างกัน ความคิดริเริ่ม (Originality) 
หมายถึง จ  านวนค าตอบท่ีไม่ซ  า้กันกบัค าตอบของผูอ่ื้น และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
หมายถึง จ  านวนค าตอบท่ีแสดงถึงสว่นประกอบท่ีเป็นรายละเอียด 

ส าหรบัการพฒันาแบบวดัความคิดสรา้งสรรคข์อง จกัรพนัธ ์จตพุรพนัธ ์(2554) ได้
ศึกษาความคิดสรา้งสรรคข์องนิสิตนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยการปรบัปรุงแบบวดัความคิด
สรา้งสรรคข์อง จุฑามาศ นาคนิยม (2552) ซึ่งไดพ้ัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของกิลฟอรด์ 
(Guilford.  1967) ท่ีมีลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั มีขอ้ค าถามจ านวน
ทั้งสิน้ 13 ข้อ ท่ีวัดคุณลักษณะความคิดสรา้งสรรค ์2 องคป์ระกอบคือ ความคิดริเริ่ม/รวดเร็ว 
จ านวน 6 ขอ้ และความคิดปรบัแตง่/ละเอียดลออ จ านวน 7 ขอ้ โดยมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดั
ในแตล่ะองคป์ระกอบเท่ากบั .83 และ .72 ตามล าดบั ตอ่มา Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) 
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ไดพ้ฒันาแบบวดั Creative Coping Scale (CCS) ซึ่งเป็นแบบรายงานตนเองเก่ียวกบัความคิด
สรา้งสรรค ์เพ่ือประเมินการใชค้วามคิดสรา้งสรรคเ์ป็นแนวทางในการเผชิญปัญหา ซึ่งความคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นตวัแปรท่ีมีความซับซอ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะสรา้งขอ้ค าถามใหส้ามารถ
ครอบคลมุมิตติา่ง ๆ ของความคดิสรา้งสรรคท์ัง้ในดา้นอารมณ ์(Emotion) สติปัญญา (Cognition) 
และการรบัรู ้ (Perception) รวมถึงดา้นมุมมอง (Perspective) การแสดงความรูส้ึกนึกคิดของ
ตนเอง  (Self-Expression) การแก้ ปัญหา  (Problem Solving) การ เบี่ ย ง เบนความสนใจ 
(Distraction) และการผ่อนคลาย (Relaxation) ซึ่งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคฉ์บบัเต็มมีจ านวน 
31 ขอ้ ใชว้ดัคณุลกัษณะดา้นความคิดสรา้งสรรคข์องบคุคลใน 2 ดา้น คือ ความคิดสรา้งสรรคท่ี์
เกิดจากการเลีย้งดู (Nurtured Creativity) และการเผชิญปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค ์
(Creative Coping) โดยมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 7 ระดบั จากไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิ่งให ้1 คะแนน จนถึงเห็นดว้ยอย่างยิ่งให ้7 คะแนน โดยผูต้อบท่ีไดค้ะแนนสงูแสดงว่าเป็นผู้
ท่ีมีความคิดสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัสูง ซึ่งเม่ือน าไปใชก้ับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี จ  านวน 610 คน ดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principle Component 
Analysis) และตดัขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงเหลือเพียง 19 ขอ้ พบว่า แบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่น (α) ของ
แบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .95 ซึ่งถือวา่เป็นแบบวดัท่ีมีคณุภาพและเช่ือถือได ้  

จะเห็นไดว้่าความคิดสรา้งสรรคข์องบุคคลสามารถวดัไดห้ลายมิติ ส่วนใหญ่มุ่งเนน้
ศึกษาความคิดสรา้งสรรคโ์ดยทั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกับความสามารถและกระบวนการคิดของบุคคล 
อย่างไรก็ตาม ความคิดสรา้งสรรคก็์สามารถมุ่งเนน้ศกึษาในเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงได ้โดยความคิด
สรา้งสรรคใ์นการเผชิญปัญหาเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีศกึษาความคิดสรา้งสรรคโ์ดยมุ่งเนน้ไปท่ีการ
น าความคดิสรา้งสรรคอ์นัเป็นตน้ทนุทางจิตใจท่ีมีอยู่ในแตล่ะบคุคลมาใชเ้ป็นแนวทางในการหาวิธี
จดัการกับปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิต ความคิดสรา้งสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกับการเผชิญปัญหาจึงน่าจะมี
ความเหมาะสมในการน ามาศกึษาเก่ียวกบัความคดิสรา้งสรรคท่ี์มีตอ่การเผชิญปัญหา ความหมาย
ในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ดงันัน้ ในการวดัความคิดสรา้งสรรคข์องการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัยได้
พัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ท่ีสร้างข้อค าถามขึน้จากการปรับปรุงแบบวัดความคิด
สรา้งสรรคข์อง จกัรพนัธ ์จตพุรพนัธ์ (2554) และแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์
(Creative Coping Scale: CCS) ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, 
Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) มาปรบัใชใ้นการวดัองคป์ระกอบเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรคข์อง
นกัศกึษา ซึ่งแบบวดัความคดิสรา้งสรรคมี์ลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก
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ไมจ่รงิเลยให ้1 คะแนน จนถึงจรงิมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า
แสดงวา่มีระดบัความคดิสรา้งสรรคส์งูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Corry, Lewis, และคนอ่ืน ๆ (2014) กล่าวว่า บคุคลจะจดัการความเครียดไดม้าก

นอ้ยเพียงใดนัน้มกัขึน้อยู่กับพลงัความสามารถและแนวทางในการเผชิญปัญหาของแต่ละบคุคล 
ประกอบกับบุคคลจะตอ้งมีการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุขใจท่ี
กระตุ้นให้อยากเล่น อารมณ์สนใจท่ีกระตุ้นให้อยากค้นหา อารมณ์รักท่ีกระตุ้นให้อยากมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากอารมณ์ในทางบวก อันเป็นการขยาย
ประสบการณ์ของบุคคล และกระตุ้นให้เ กิดการค้นพบรูปแบบพฤติกรรม ความคิด และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอ่ืนในทางท่ีสรา้งสรรค ์อนัจะก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางดา้น
จิตใจ มีความคิดในเชิงสรา้งสรรค ์และมีสุขภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีตลอดช่วงชีวิต ซึ่งความคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มมุ ท าใหเ้กิดความคิดแปลกใหม่
แตกต่างไปจากเดิม การเห็นความสมัพนัธข์องสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั เกิดการเรียนรูแ้ละเขา้ใจจนเกิด
เป็นปฏิกิริยาตอบสนองใหเ้กิดความคิดเชิงจินตนาการท่ีน าไปสู่การคิดคน้สิ่งแปลกใหม่หรือเพ่ือ
การแกปั้ญหา โดยอาศยัประสบการณแ์ละความรูท่ี้สั่งสมมา นอกจากนี ้ความคิดสรา้งสรรคย์งัมี
ความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัดว้ย ดงัท่ี Mouly (1968) กล่าวว่า การปรบัตวัท่ีดีของบคุคลนอกจาก
จะประกอบด้วยความสามารถด้านการรับรู ้และสติปัญญา ความสามารถด้านสังคม และ
ความสามารถดา้นการบรรลุศกัยภาพของตนเองแลว้ ยงัรวมถึงความสามารถดา้นอารมณข์อง
บคุคลท่ีใชใ้นการปรบัตวัดว้ยไม่ว่าจะเป็นการมีความสุข การช่ืนชมกับชีวิต การมีอารมณแ์จ่มใส
เบกิบาน และการมีความคดิสรา้งสรรค ์ 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์ความสมัพนัธก์ับ
การเผชิญปัญหาและการจดัการอารมณค์วามรูส้ึกของบุคคล โดยในงานวิจยัของ Madden และ 
Bloom (2004) ไดเ้นน้ย า้ถึงความส าคญัของการพฒันาความคิดสรา้งสรรคว์่ามีประโยชนอ์ย่างยิ่ง
ตอ่การส่งเสริมภาวะสุขภาพ การแสดงออก และความสมัพนัธข์องบุคคล โดยเฉพาะในดา้นการ
พฒันารา่งกาย การแสดงออกทางอารมณ ์ความคดิ สตปัิญญา และความสามารถในการท าหนา้ท่ี
ทางสังคม รวมถึงการสรา้งความตระหนักรูใ้นตนเอง และการยอมรบัการเปล่ียนแปลงในดา้น 
ตา่ง ๆ โดยบุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคเ์ม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณเ์ลวรา้ย จะมีการรบัรูท่ี้เป็น
ทางบวกมากขึน้จนสามารถแกปั้ญหาและผา่นพน้อปุสรรคเหล่านัน้ไปได ้(Falat, 2000) นอกจากนี้
ในการศกึษาของ Spandler และคนอ่ืน ๆ (2007) ยงัพบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์ความสมัพนัธก์บั
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ภาวะสุขภาพจิตของบุคคลอย่างมีนยัส าคญั ในการช่วยเพิ่มการรบัรูข้องบุคคลในดา้นแรงจูงใจ 
เป้าหมาย ความหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง การนับถือตน เอง ความหวัง และ
เอกลักษณ์แห่งตนใหเ้ป็นไปในทางบวก และความคิดสรา้งสรรคย์ังมีประโยชนใ์นการช่วยลด
พฤติกรรมการท ารา้ยตนเองไดอี้กดว้ย เช่นเดียวกบัในงานวิจยัของ  Corry, Tracey, และ Lewis 
(2015) ท่ีไดท้  าการศกึษาเชิงคณุภาพเพ่ือคน้หาความสมัพนัธแ์ละผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคใ์นการเผชิญปัญหา ซึ่งจากผลการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูล
หลักท่ีเป็นศิลปิน สมาชิกกลุ่มนักบวช และผู้รับบริการทางดา้นสุขภาพจิต ชาวไอรแ์ลนดแ์ละ
ไอรแ์ลนดเ์หนือ จ านวน 10 คน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เช่ือวา่ความคิดสรา้งสรรคช์่วยใหพ้วก
เขาเปล่ียนแปลงอารมณจ์ากเชิงลบใหเ้ป็นเชิงบวกได ้และยงัช่วยพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหา
เพ่ือรบัมือกับเหตกุารณแ์ละภาวะความเครียดต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้โดยความคิดสรา้งสรรค์
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีถูกน ามาใชใ้นกระบวนการเผชิญปัญหา และความคิดสรา้งสรรคย์งัส่งเสริมให้
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งความคิดสรา้งสรรคย์ังท าให้รูส้ึกว่าชีวิตของพวกเขานั้นมี
คณุคา่และมีความหมาย 

นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยับางส่วนของ Ogoemeka และ Helen (2011) ท่ีไดศ้กึษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสรา้งสรรคก์ับการแกปั้ญหาและการปรบัตวัของวยัรุ่นในประเทศ
ไนจีเรียท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 300 คน ซึ่งผลการศกึษาพบว่า 
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นปัจจยัส าคญัในการท านายการแกปั้ญหาทางสงัคม  (Social Problem 
Solving) ของวัยรุ่น นอกจากนีค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละความสามารถดา้นการรูค้ิด (Cognitive 
Ability) ยงัสามารถร่วมกนัท านายการปรบัตวัของวยัรุ่นไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นอกจากนี ้ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดสรา้งสรรคก์บัการปรบัตวัของวยัรุน่ชาวชิลี 
ของ Sagone และ Caroli (2013) ท่ีไดท้  าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ท่ีมีอายุระหว่าง 14-18 ปี ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า บุคลิกภาพในมิติสรา้งสรรคมี์
ความสัมพันธ์กับการปรบัตวัทางสัมพันธภาพอย่างมีนัยส าคญั โดยความคิดสรา้งสรรคใ์นดา้น
ความอยากรูอ้ยากเห็น (Curiosity) และดา้นความเต็มใจและพรอ้มท่ีจะเส่ียง (Willingness to 
Risk-Taking) มีความสัมพนัธ์ทางลบกับการปรบัตวัดา้นส่วนตวัและความรูส้ึกร่วม (Passivity) 
และความคิดสรา้งสรรคใ์นดา้นความเต็มใจและพรอ้มท่ีจะเส่ียง ยงัมีความสมัพนัธท์างลบกบัการ
ปรบัตวัในดา้นความเครียดท่ีเกิดจากสถานการณท์างสงัคม (Social Stress) อีกดว้ย  
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 จะเห็นไดว้่า งานวิจยัท่ีผ่านมาไดชี้ใ้หเ้ห็นบทบาทท่ีส าคญัของความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็น
คณุลกัษณะทางบวกท่ีมีในแตล่ะบคุคล ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิง
บวกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องบคุคลหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นความหมายในชีวิต ความหวงั 
และการเห็นคณุค่าในตนเอง รวมถึงวิธีการเผชิญปัญหาของผูเ้รียน อนัจะน าไปสู่การปรบัตวัท่ีดี 
ในการเรียนและการด าเนินชีวิต จึงท าใหมี้หลกัฐานเพียงพอท่ีท าใหผู้ว้ิจยัคาดการณว์่า ความคิด
สร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียน 

จิตวิญญาณ 
จิตวิญญาณ หรือ Spirituality มีรากศัพท์เดิมมาจากภาษาละติน ท่ีว่า Spititus ซึ่ง

หมายถึง ลมหายใจ (Breath) การมีชีวิต (Life) วิญญาณ (Soul) และจิตใจ (Mind) ซึ่งเป็น
ความหมายท่ีแทจ้ริงของชีวิตและเป็นส่วนส าคญัท่ีสดุของการมีชีวิตอยู่ของบุคคล (MacDonald, 
1972; Runes, 1975) การศึกษาเก่ียวกับจิตวิญญาณ (Spirituality) ท่ีผ่านมามีการนิยามจิต
วิญญาณกันหลากหลายช่ือ ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งท่ีมีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน เช่น จิต 
วิญญาณ จิตตปัญญา สขุภาวะทางจิตวิญญาณ ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ หรือความผาสกุ
ทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ค  าว่าจิตวิญญาณยังมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ภาษา 
ประวตัิศาสตร ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกตา่งทางศาสนา ท่ีเห็นไดช้ดัเจนว่าศาสนาจะเนน้
ไปท่ีพิธีกรรมและค าสอนทางศาสนา ส่วนจิตวิญญาณนัน้จะเนน้ไปท่ีความคิด ความรู้สึก และ
แรงจงูใจภายในตวับคุคล ซึ่งจิตวิญญาณจะท าใหบ้คุคลตระหนกัรูถ้ึงความเช่ือมโยงสมัพนัธก์บัสิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิ อนัเป็นจดุรว่มพืน้ฐานท่ีส าคญัของการด าเนินชีวิต (Marques, Dhiman, & King, 2007) 
Hill และ Smith (1985) ไดก้ล่าวว่า จิตวิญญาณเป็นองคป์ระกอบของภาวะสุขภาพท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัการมีชีวิตอยู ่โดยธรรมชาติแลว้ชีวิตมนษุยป์ระกอบขึน้ดว้ยส่วนท่ีมองเห็นดว้ยตา
และสมัผสัได ้ไดแ้ก่ สว่นประกอบท่ีเป็นรา่งกาย และส่วนประกอบท่ีมองไม่เห็น ไดแ้ก่ จิตวิญญาณ 
ซึ่งส่วนนีเ้ปรียบเสมือนลมหายใจแห่งชีวิต โดยจิตวิญญาณมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการมีชีวิต
อยู่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรชัญา เปา้หมายของชีวิต ความรกั สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีบคุคลเคารพและนบัถือ สิ่งท่ี
เหลือเช่ือเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์สูงสุดของชีวิต ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในใจตนเองโดย
สญัชาตญาณ การปฏิบตัิเก่ียวกบัพิธีกรรม การใหพ้ลงัแก่ชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตวัอย่างมีคณุค่า
และมีความหมาย การสรา้งสรรค ์การมีความสุขกับชีวิต การตระหนกัในความรบัผิดชอบ ซึ่งจิต
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วิญญาณอาจจะไมใ่ชเ่รื่องของศาสนาโดยตรง แตก่ารปฏิบตัิทางศาสนาจะช่วยท าใหบ้คุคลมีภาวะ
ทางจิตวิญญาณท่ีสมบรูณย์ิ่งขึน้  

การศึกษาเก่ียวกับจิตวิญญาณท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้องกับความเช่ือทาง
ศาสนา แต่ปัจจุบนัจิตวิญญาณไดมี้การน าไปใชศ้ึกษาในบริบทต่าง ๆ ท่ีกวา้งมากขึน้  โดย Ross 
(1995) กลา่ววา่ จิตวิญญาณมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการ
มีชีวิตท่ีมีคณุค่ามีความหมาย มีจุดมุ่งหมาย และมีสิ่งท่ีเติมเต็มชีวิต (Meaning Purpose and 
Fulfillment in Life) 2) ความหวงัหรือการมีชีวิตอยู่ (Hope/ Will to Live) และ 3) ความเช่ือและ
ความศรทัธา (Belief and Faith) นอกจากนี ้Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดก้ล่าวว่า จิต
วิญญาณมีความซบัซอ้นและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของจิตวิญญาณ อนัไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีสมัพนัธ์
กบัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ (Transcendence) ความผูกพนัเป็นเจา้ของ (Belonging) ความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกนั(Connectedness) หรือความเป็นหนึ่งเดียวกนั (Unity) ความสมัพนัธร์ะหว่างตนเอง 
บุคคลอ่ืน หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของชีวิต 
(Purpose) ตลอดจนการตระหนักรูใ้นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของจิต
วิญญาณทัง้ท่ีมาจากการเลีย้งด ู(Nurtured Spirituality) และจิตวิญญาณในการเผชิญปัญหา 
(Spiritual Coping) 

จิตวิญญาณตามแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง  (Corry, 
Mallett, et al., 2013; Corry, Tracey, & Lewis, 2015) สะทอ้นใหเ้ห็นว่า จิตวิญญาณเป็นความ
เช่ือท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบับคุคลอ่ืน หรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีบคุคลนบัถือ รวมทัง้สิ่งตา่ง ๆ 
ท่ีอยู่รอบตัว โดยเน้นถึงการให้คุณค่าของบุคคลในทางบวกอันเป็นความสุขภายใน และการ
แสวงหาเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต ตลอดจนการตระหนักรูใ้นตนเอง อันสะท้อนถึงจิต
วิญญาณท่ีเป็นรากฐานความเช่ือทางจิตวิญญาณอันเป็นต้นทุนทางจิตใจท่ีจะช่วยให้บุคคล
สามารถเผชิญกับความเครียดและปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิตได ้ดว้ยการตระหนกัรู ้เขา้ใจคณุคา่และ
จุดมุ่งหมายของชีวิต รวมถึงการมีเจตคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในชีวิต  โดย
พิจารณาว่าชีวิตมีความหมายและจะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์เลวร้ายต่าง ๆ ท่ียากจะ
แกปั้ญหาไปได ้เพ่ือใหบุ้คคลกลบัมามีความหวงั เห็นคณุคา่ในตนเอง และคน้พบความหมายใน
ชีวิตของตนเองอีกครัง้ 

จิตวิญญาณตามแนวคิดของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) (Fisher, 
1998; Stoll, 1989) อธิบายว่า บคุคลด ารงอยู่ดว้ยการเช่ือมโยงระหว่างตนเอง ผูอ่ื้น สิ่งแวดลอ้ม 
และสิ่งท่ีศรัทธานับถือในมิติทางจิตวิญญาณ ดว้ยความรกั ความไว้วางใจ และการให้อภัย ท่ี
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สะทอ้นถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธข์องการด ารงอยู่ท่ีดีทางจิตวิญญาณของมนุษยอ์ย่างกลมกลืน 
เพ่ือคงไวซ้ึ่งสภาวะท่ีดีทางจิตวิญญาณใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นตนเอง เป็นความสมัพนัธภ์ายใน
ระหว่างตนเองเก่ียวกับการตระหนักรูใ้นความหมาย จุดมุ่งหมาย และคณุค่าในชีวิต เพ่ือคน้หา
ตวัตนและคณุคา่ในตนเอง 2) ดา้นบคุคลอ่ืน เป็นการแสดงออกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบั
บุคคลอ่ืนเก่ียวกับศีลธรรมและวฒันธรรม ท่ีแสดงออกดว้ยความรกั ความไวว้างใจ การใหอ้ภัย 
และความศรัทธา 3) ดา้นสิ่งแวดล้อม เป็นการรับรูแ้ละตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวของ
สิ่งแวดลอ้ม และ 4) ดา้นความศรทัธาตอ่สิ่งท่ีตนนบัถือ เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบับางสิ่ง
บางอย่างหรือบางคนท่ีมีอ านาจเหนือตน ไดแ้ก่ พระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรือสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ
รวมถึงความเล่ือมใสศรทัธาและความเคารพบชูาในสิ่งลึกลบัหรือสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ  ซึ่งเป็นความ
ศรทัธาต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกับความเช่ือทางศาสนาก็ได ้ท่ีเป็นการให้
คณุคา่ในสิ่งท่ีตนเองศรทัธา เพ่ือกระตุน้ใหบ้คุคลมีเปา้หมายในชีวิตและมีแรงจงูใจในการกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ ดังนั้นสุขภาวะทางจิตวิญญาณจึงเป็นขอบเขตในการด าเนินชีวิตของบุคคลท่ี มีความ
เช่ือมโยงสมัพนัธก์นัในมิติทางจิตวิญญาณระหว่างตนเองกบับคุคลอ่ืน สภาพแวดลอ้ม และความ
ศรทัธา เพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งมีความหมายและมีจดุมุง่หมายในชีวิต 

ส าหรบัจิตวิญญาณตามแนวคดิของความผาสกุทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) 
ในผูท่ี้เจ็บป่วย (O’ Brien, 2008) มีความเก่ียวขอ้งกบัความศรทัธาในศาสนา และความเขา้ใจใน
ศกัยภาพของตน การมองตนเองดว้ยความไว้วางใจ ซึ่งเป็นการรับรูท่ี้อยู่ภายในตัวของบุคคล 
รวมถึงการมีปฏิสมัพนัธแ์ละการยอมรบัผูอ่ื้น โดยผูป่้วยหรือผูท่ี้มีปัญหาเขา้มาคกุคามตอ่ชีวิตจะมี
ความตอ้งการในการคน้หาความหมายของความเจ็บป่วย และเปา้หมายของชีวิต การมีคณุคา่ใน
ตนเอง และการใหค้วามหวงัในการมีชีวิต เพ่ือใหต้นเองมีความสขุและมีคณุภาพชีวิตท่ีเหลืออยู่ดี
ขึน้ พรอ้มท่ีจะตอ่สูก้บัสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง หากบคุคลมีความพรอ่งของจิตวิญญาณ อาจ
ส่งผลใหบ้คุคลนัน้เกิดภาวะซึมเศรา้ วิตกกังวลในการมีชีวิตอยู่ การอยู่อย่างไรค้วามหมาย รวมถึง
การไม่ยอมรบักบัความเจ็บป่วยหรือปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิต การรบัรู ้ดา้นจิตวิญญาณของบคุคลจึง
เป็นสิ่งส าคญัในการระบุปัญหาและเป็นแหล่งขอ้มูลในการสนบัสนนุประคบัประคองจิตวิญญาณ
ของผูท่ี้เจ็บป่วย ซึ่งองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะน าไปสู่การคน้พบความหมายของจิตวิญญาณและ
ความผาสกุทางจิตวิญญาณ ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือส่วนบุคคล เป็นความเช่ือตามหลกัศาสนา ความ
ศรทัธาในความเช่ือของตนเองและยึดมั่นในสิ่งท่ีตนเช่ือ 2) ความอ่ิมเอิบใจทางจิตวิญญาณ เป็น
ความพงึพอใจในสิ่งท่ีตนนบัถือ และความรูส้ึกไดร้บัการคุม้ครองจากพระเจา้หรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ โดย
บุคคลจะรูส้ึกปลอดภัย เช่ือมั่น และไม่เกรงกลัวต่อสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เน่ืองจากมีความ
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ศรทัธาอยา่งเตม็เป่ียม 3) การปฏิบตัิตามหลกัศาสนา เป็นการสนบัสนนุใหบ้คุคลปฏิบตัิตามความ
เช่ือ และการปฏิบตัิตามหลกัค าสอนของศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีบคุคลกระท าตามหลกัความเช่ือ
ในศาสนาท่ีตนเองยึดถือ และการมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ เช่น การสวดมนต ์รวมถึงการมี
แบบอย่าง กฎเกณฑ ์ประเพณี คา่นิยม วฒันธรรม ท่ีก่อใหเ้กิดความสงบสขุในการอยู่รว่มกัน  4) 
ความรุนแรงของความเจ็บป่วย เป็นระดับความรุนแรงของการสูญเสียหน้าท่ีการท างานของ
รา่งกาย เป็นปัจจยัท่ีผูป่้วยเรือ้รงัและมีภาวะคกุคามต่อชีวิตไดร้บัความทกุขจ์ากการเจ็บป่วยและ
ผลขา้งเคียงของการรกัษา ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรกัษายาวนาน 5) ภาวะวิกฤตของชีวิต เป็น
ภาวะวิกฤตทางดา้นอารมณ ์สงัคม เศรษฐกิจ รวมถึงการเผชิญกบัเหตกุารณว์ิกฤตในชีวิตท่ีทกุคน
ตอ้งประสบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเผชิญเหล่านีจ้ะท าให้บุคคลดิน้รน
เพ่ือใหพ้น้สภาพปัญหาท่ีประสบอยู่ ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้จะช่วยใหบ้คุคลสรา้งกลไกใหม่ในการเผชิญกบั
ปัญหาเพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต โดยจิต
วิญญาณจะเป็นแหล่งประโยชนท่ี์ส าคัญในการท าใหบุ้คคลสามารถเผชิญกับภาวะของชีวิตท่ี
เกิดขึน้ได ้และ 6) การสนบัสนนุทางสงัคม เป็นการสนบัสนนุจากครอบครวั เพ่ือน หรือผูด้แูล โดย
สามารถร่วมกันคน้หาความหมายของจิตวิญญาณจากประสบการณ ์ช่วยให้บุคคลมีก าลงัใจใน
การด าเนินชีวิตตอ่ไป (ปัณณธร รตันิล, 2554) นอกจากนีส้ขุภาวะหรือความผาสกุทางจิตวิญญาณ
ยงัมีความแตกตา่งในแตล่ะบคุคลทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเลีย้งดขูองครอบครวั การด าเนินชีวิต ความเช่ือ 
การนบัถือศาสนา และการไดร้บัการตอบสนองทางจิตวิญญาณ  (ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ ์ฉัตร
ดอกไมไ้พร, และ อษุา ตนัทพงษ,์ 2558) และจิตวิญญาณยงัสง่ผลใหเ้กิดความสมดลุและความสขุ
ในชีวิต เน่ืองจากไดร้บัความรกั การคุม้ครองจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ หรือสิ่งท่ีเหนือจากธรรมชาติ จะท าให้
บคุคลมีความหวงัในการด าเนินชีวิต การเห็นคณุคา่ในตนเอง มีความพึงพอใจในชีวิต และท าใหมี้
แนวทางท่ีถกูตอ้งในการด าเนินชีวิตอย่างมีเปา้หมาย (Spurr, Burry, & Walker, 2013)    

ดงันัน้ ความหมายของจิตวิญญาณไม่ว่าจะมาจากรากฐานความคิดดา้นใดจึงลว้นแต่
เป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการแสดงพลังทางบวกท่ี
สรา้งสรรคแ์ละพัฒนาทัง้ท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยทางนามธรรมจะเป็นความตระหนกัรู ้
คณุคา่ของจิตส านกึ ความสขุ และความอิ่มเอม ส่วนทางรูปธรรมก็คือพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงผลกั
หรือแรงจูงใจภายในตนเองท่ีแสดงออกอย่างต่อเน่ืองในวิถีชีวิต เป็นความสงบ สุขสบาย อัน
เช่ือมโยงสมัพนัธก์บัทกุย่างกา้วของชีวิต (ศรญัญารตัน ์คงอ่ิม, 2554) ส าหรบัในบริบทสงัคมและ
วัฒนธรรมไทย จิตวิญญาณเป็นสิ่งยึดเหน่ียวในชีวิต อาจหมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ ศาสนา 
สมาชิกในครอบครวั หรือกลุ่มเพ่ือน ซึ่งสิ่งเหล่านีก้่อใหเ้กิดความหวงั การใหค้วามส าคญักับชีวิต 
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การมีก าลังใจในการมีชีวิต การมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต รวมถึงความสุขท่ีแทจ้ริงในชีวิต 
(ทศันีย ์ทองประทีป, 2545; วลัภา คณุทรงเกียรติ, 2551)  

จากสภาพสงัคมในปัจจบุนัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีการ
แข่งขนัสูง ท าใหน้  ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นค่านิยม เจตคติ และความเช่ือ
ของบุคคลในสงัคม โดยเฉพาะสังคมในเมืองหลวง ท าใหบุ้คคลเกิดความเครียด ซึ่ง เป็นภาวะท่ี
บคุคลถกูกดดนัจากสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมากระทบตอ่รา่งกายหรือจิตใจ ส่งผลใหท้ัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
สังคม และจิตวิญญาณของบุคคลเสียสมดุล ซึ่งหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียสมดุลไปย่อมส่งผล
กระทบตอ่สว่นประกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ท าใหบ้คุคลตอ้งพยายามปรบัตวัเพ่ือรกัษาสมดลุของชีวิตเอาไว ้
(พรรณวิภา บรรณเกียรติ, 2548) จิตวิญญาณจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการปรบัตวัของบุคคลเม่ือ
ตอ้งเผชิญกับปัญหาและสถานการณต์่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาวะความเครียดท่ีเขา้มาในชีวิตอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้และเน่ืองจากจิตวิญญาณเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีซึมซบัอยู่ในทกุส่วนของชีวิต และมี
อิทธิพลต่อเจตคติ ความเช่ือ และสุขภาพของบุคคล ในทางการศึกษานั้นจิตวิญญาณมี
ความส าคญัในฐานะการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนจะใชจ้ิตวิญญาณในการแสวงหาความรูอ้นัก่อใหเ้กิดความ
งอกงามทางปัญญาพรอ้มดว้ยความสุขจากการเรียนรูน้ั้น รวมถึงเป็นทางออกของปัญหาและ
หนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีต้องเผชิญในการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งบุคคลท่ีมีพัฒนาการในจิต
วิญญาณดีจะเป็นผูท่ี้มีคณุธรรมจรยิธรรม และสามารถควบคมุจิตใจของตนใหมี้สมาธิ สามารถใช้
ปัญญาในการแสวงหาความรูแ้ละแกปั้ญหาดว้ยเหตผุล ด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ ไดพ้บความสขุ
ท่ีแทจ้รงิ และประสบความส าเรจ็ในชีวิต 

นอกจากนี ้ในบรบิทสงัคมไทยมีรากฐานของความเช่ือตามค าสอนของศาสนา ท่ีเนน้การ
พฒันาศกัยภาพมนุษยจ์ากภายในหรือจิตใจใหด้  ารงอยู่ในคณุงามความดี การศึกษาเก่ียวกับจิต
วิญญาณจึงมีความหมายท่ีครอบคลมุถึงสิ่งยึดเหน่ียวในชีวิตท่ีมีอิทธิพลมาจากศาสนา  ความเช่ือ 
สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีบุคคลนัน้นบัถือ รวมถึงบุคคลรอบขา้ง เช่น สมาชิกในครอบครวั เพ่ือน และครู
อาจารย ์อนัเป็นการรบัรูแ้ละการยอมรบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าเป็นความจริง และเป็นการปฏิบตัิหรือ
การกระท าตามหลกัค าสอนของศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านีก้่อใหเ้กิดความหวงั การใหค้วามส าคญักับ
ชีวิต ก าลงัใจในการมีชีวิต การมีเปา้หมายในการด าเนินชีวิต และเม่ือบคุคลเกิดความวิตกกงัวล
หรือมีปัญหา จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เพ่ือช่วยใหก้า้วผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัน ามาซึ่งความสุขในชีวิตท่ีแทจ้ริง โดยในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือก
ท าการศึกษาจิตวิญญาณภายใตบ้ริบทของไทยกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษา เพ่ือใหท้ราบถึง
การรบัรูเ้ก่ียวกับจิตวิญญาณของนกัศึกษาในการใชเ้ป็นทางออกของปัญหาและหนทางหลุดพน้
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จากความทุกข์ เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตการเ รียนรู้ใน
มหาวิทยาลยั ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้จิตวิญญาณจึงหมายถึง ความคิดเก่ียวกับสิ่งยึดเหน่ียวใน
ชีวิตท่ีมีอิทธิพลมาจากความศรทัธาและความเช่ือส่วนบุคคล  รวมถึงค าสอนและหลักปฏิบตัิท่ี
นักศึกษาเคารพนับถือ รวมถึงการตระหนักถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของนักศึกษา เม่ือนักศึกษา
ประสบปัญหาหรือเกิดความวิตกกังวล จ าเป็นตอ้งไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิต
วิญญาณ เพ่ือชว่ยใหก้า้วผา่นปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ อนัน ามาซึ่งความสขุในชีวิตท่ีแทจ้รงิ 

การวัดจิตวิญญาณ 
จิตวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะตวับคุคลและเป็นคณุลกัษณะท่ีอยู่ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของบุคคลนัน้ นอกจากนี้จิตวิญญาณยงัเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ ศาสนา 
ปรชัญา คุณความดี และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีบุคคลศรทัธานับถือ งานวิจัยท่ีผ่านมามีการประเมินจิต
วิญญาณใน 2 ลกัษณะ คือ การประเมินในเชิงปริมาณท่ีนกัวิจยัพฒันาแบบวดัจากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบและหาคา่ความเช่ือมั่นทางสถิติ และการประเมินจิตวิญญาณในเชิงคณุภาพโดยการ
ใชแ้บบสมัภาษณแ์ละเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ไปเรียนรูแ้ละมีส่วนร่วมกับกลุ่มตวัอย่าง
เพ่ือวดัและประเมิน ส าหรบัในต่างประเทศมีการพฒันาแบบวดัจิตวิญญาณขึน้มาหลายแบบวัด 
เช่น แบบวัด The Spiritual Scale (SS) ของ Jagers และ Smith (1996) และแบบวดั The 
Spiritual Assessment Inventory (SAI) ของ Hall และ Edwards (2002) ส  าหรบั O’ Brien 
(2008) ไดเ้สนอว่า ในการประเมินทางดา้นจิตวิญญาณควรพิจารณาในมิติของความศรัทธา 
ความส าคญั สงัคม และบคุลิกลกัษณะ นอกจากนีก้ารประเมินความตอ้งการทางดา้นจิตวิญญาณ
ควรเนน้ถึงระบบความเช่ือดา้นจิตวิญญาณ จิตวิญญาณส่วนบุคคล การพฒันาหรือการเขา้ถึงใน
เรื่องของจิตวิญญาณในชมุชน การปฏิบตัพิิธีกรรมทางศาสนา ขอ้จ ากดัในการดแูลตนเอง และการ
วางแผนเม่ืออยู่ในระยะสดุทา้ยของชีวิต นอกจากนีก้ารวดัจิตวิญญาณยงัมีความเช่ือมโยงกบัการ
จดัการกับอารมณแ์ละภาวะความเครียดท่ีเป็นส่วนส าคญัในการช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญกับ
ปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิตได ้(Keating, 2008) ซึ่งการรบัรูท้างจิตวิญญาณดว้ยการเช่ือมโยงตนเองกบั
สิ่งต่าง ๆ จะช่วยให้บุคคลมีมุมมองต่อสถานการณ์ท่ีแตกต่างออกไปเพ่ือให้สามารถก้าวข้าม
สถานการณท่ี์เลวรา้ยไปได ้

Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) ไดพ้ฒันาแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยจิต
วิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) ซึ่งเป็นแบบรายงานตนเองเก่ียวกบัจิตวิญญาณ เพ่ือวดั
คณุลกัษณะของบุคคลในการใชจ้ิตวิญญาณในการเผชิญปัญหาและผ่านพน้อุปสรรคท่ีเขา้มาใน
ชีวิต ซึ่งจิตวิญญาณเป็นตวัแปรท่ีมีความซบัซอ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะสรา้งขอ้ค าถามให้
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สามารถครอบคลมุมิตติา่ง ๆ ของจิตวิญญาณ อนัไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีสมัพนัธก์บัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 
(Transcendence) ความผูกพันเป็นเจ้าของ (Belonging) ความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงกัน 
(Connectedness) หรือความเป็นหนึ่งเดียวกนั (Unity) ความสมัพนัธร์ะหว่างตนเอง บุคคลอ่ืน 
หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต (Purpose) 
ตลอดจนการตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งแบบวดัจิตวิญญาณฉบบัเต็มมีจ านวน 45 
ขอ้ ใชว้ดัคณุลกัษณะดา้นจิตวิญญาณของบคุคลใน 2 ดา้น คือ จิตวิญญาณท่ีเกิดจากการเลีย้งด ู
(Nurtured Spirituality) และการเผชิญปัญหาดว้ยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping) โดยมีลกัษณะ
แบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั จากไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให ้1 คะแนน จนถึงเห็นดว้ย
อย่างยิ่งให ้7 คะแนน โดยผูต้อบท่ีไดค้ะแนนสงูแสดงว่าเป็นผูท่ี้มีจิตวิญญาณสงู เม่ือน าไปใชก้ับ
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษา ท่ีมีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ  านวน 610 คน และท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principle Component Analysis) ท่ีตดัขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงเหลือจ านวน 30 ขอ้ 
พบว่า แบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบั เท่ากบั .99 ซึ่งถือว่าเป็นแบบวดัท่ีมี
คณุภาพและเช่ือถือได ้

ส าหรบัการวดัจิตวิญญาณในบริบทของไทยพบว่าแบบวัดส่วนใหญ่พัฒนามาจาก
แบบวดัในตา่งประเทศ ท่ีมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหมี้ความเหมาะสมกบัความเช่ือและบริบทของ
สงัคม ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจศกึษามกัจะเป็นผูป่้วย ผูท่ี้ดแูลผูป่้วย และบคุคลทั่วไป โดยงานวิจยั
ของ ปัณณธร รตันิล (2554) ไดพ้ฒันาแบบวดัจิตวิญญาณเชิงพทุธของผูป่้วยสงูอายุท่ีเป็นมะเร็ง
ระยะสดุทา้ย ตามแนวคิดของ  O’ Brien (2008) ท่ีมีการปรบัปรุงเพ่ือใหมี้ความเหมาะกบับริบท
ของผูส้งูอายุไทยพุทธ โดยมีขอ้ค าถามทัง้หมด 20 ขอ้ เป็นค าถามเก่ียวกบัความเช่ือส่วนบคุคล 7 
ขอ้ ความอ่ิมเอิบใจในจิตวิญญาณ 6 ขอ้ และการปฏิบตัิตามหลกัศาสนา 7 ขอ้ และมีลกัษณะแบบ
วดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .85 
ต่อมา ภมรพรรณ ์ยุระยาตร ์(2554) ไดพ้ัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณซึ่งเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของ
แบบวัดความผาสุขทางจิตใจ  เ พ่ือท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ท่ีวัดการมีจิตวิญญาณใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การศรัทธายึดมั่นทางศาสนา การเช่ือ
เก่ียวกับการท าความดี และการมีความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือสิ่งท่ีตนยึดเหน่ียว โดยมีขอ้
ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ และมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความ
เช่ือมั่น (α) ของแบบวดัดา้นการมีจิตวิญญาณเทา่กบั .76 

  



  65 

จะเห็นไดว้่าการศึกษาเก่ียวกับจิตวิญญาณนัน้มีหลากหลายมิติ ส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ศึกษาถึงองคป์ระกอบของจิตวิญญาณโดยทั่วไปและจิตวิญญาณยังสามารถน ามาศึกษาใน
ขอบเขตท่ีเจาะจงเฉพาะเรื่องได ้อย่างไรก็ตาม การประเมินการรบัรูท้างจิตวิญญาณในบริบทของ
สงัคมไทยในปัจจุบนัยงัมีขอ้จ ากัดอยู่มาก เน่ืองจากจิตวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะภายในตวับคุคล
และยงัเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ความศรทัธา ศาสนา รวมถึงการรบัรูแ้ละเขา้ใจคณุคา่ของชีวิต อีกทัง้
ความหมายของจิตวิญญาณยงัเช่ือมโยงกบับรบิททางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัของกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา 
จึงอาจเป็นขอ้จ ากัดในการน าแบบวดัจิตวิญญาณไปใชก้ับประชากรทั่วไป (พิณนภา แสงสาคร, 
อรพินทร ์ชชูม, และ พรรณี บุญประกอบ, 2555) ส  าหรบัการวิจยัครัง้นีเ้นน้ศกึษาจิตวิญญาณซึ่ง
เป็นตน้ทนุทางจิตใจท่ีมีอยูใ่นแตล่ะบคุคล ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีบคุคลจะน ามาใชเ้พ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ อันสะท้อนถึงจิตวิญญาณท่ีเป็นรากฐานความเช่ือทางจิต
วิญญาณท่ีจะช่วยใหบ้คุคลสามารถเผชิญกบัความเครียดและปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิตได ้ดว้ยการ
ตระหนักรู ้เขา้ใจคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต รวมถึงการมีเจตคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปในชีวิต ดงันัน้ จิตวิญญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญปัญหาจึงน่าจะเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชเ้พ่ือศึกษาเก่ียวกับวิธีการเผชิญปัญหาของบุคคลท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการใชจ้ิตวิญญาณในการ
เผชิญปัญหา เพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จาก
การปรบัปรุงแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) ตาม
ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) มาปรบัใช้
ในการวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณของนกัศกึษา ซึ่งแบบวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณมีลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให ้6 คะแนน 
นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีระดบัการรบัรูท้างจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้ได้
คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
บคุคลท่ีมีความเขา้ใจในธรรมชาตแิละความเป็นไปของชีวิต มีความเขา้ใจและรบัรูถ้ึง

คณุคา่ภายในตนเอง มีการคน้หามมุมองในการด าเนินชีวิตตามหลกัของความเป็นจริง จะเป็นผูท่ี้มี
การตัง้ความหวงัตามสภาพความเป็นจริงของตนเอง มีความเช่ือว่าตนจะหาหนทางในการท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได ้บุคคลจะมีการปรบัตวัเพ่ือเผชิญกับปัญหาและการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณท่ี์เกิดขึน้ และสรา้งมมุมองตอ่ชีวิตและสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัในเชิงบวกควบคูก่ันไป โดยใน
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การปรบัตวัเม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกับปัญหาหรือความเครียดไม่ว่าจะจากการเรียนหรือการด าเนิน
ชีวิต บุคคลตอ้งมีการคน้หาแรงจูงใจท่ีแทจ้ริง และน าพลงัสรา้งสรรคภ์ายในตนเองออกมาใช ้เพ่ือ
สรา้งความหวงัและความมั่นใจใหก้บัตนเอง บนพืน้ฐานของจริยธรรม ศีลธรรม และคา่นิยมอนัดี ท่ี
น ามาสู่การปฏิบตัิจริง อันเป็นจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลท่ีจะน ามาซึ่งทางออกของปัญหาท่ี
เหมาะสม โดยบคุคลท่ีมีจิตวิญญาณสงูยอ่มมีความเขา้ใจในความเป็นไปของชีวิตและไม่ยึดติดกบั
สิ่งต่าง ๆ จนเกินไป และเม่ือตอ้งเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตก็ยังมีความเช่ือว่าตนจะ
สามารถฟันฝ่าไปได ้อีกทัง้ยงัสามารถช่วยคน้หาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายท่ี
ตอ้งการได ้(พิรยิาพร พลอยทิพย,์ 2553)   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณ  พบว่า ยงัมีงานวิจยั
สว่นนอ้ยท่ีศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหา ความหวงั ความหมายใน
ชีวิต และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีมีตอ่การปรบัตวัในการเรียน โดยจากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่าน
มาบางส่วนพบว่า จิตวิญญาณกับการเผชิญปัญหานั้นมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนีจ้ิตวิญญาณยังไดร้บัการยอมรบัในฐานะท่ีเป็นตน้ทุนทางจิตใจหรือแหล่ง
ประโยชนใ์นการเผชิญความเครียดของบคุคลอีกดว้ย ท่ีช่วยลดความตงึเครียดและความทกุขท์าง
อารมณ ์เป็นแนวทางในการรบัมือกับภาวะใกล้ความตาย และช่วยให้ผูป่้วยรบัรูถ้ึงการคน้พบ
ความหมายในชีวิต (Boscaglia, Clarke, Jobling, & Quinn, 2005; Levine, Yoo, Aviv, Ewing, 
& Au, 2007) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Vachon (2008) ท่ีศกึษาการปรบัตวัของผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง ซึ่งผลการศึกษาไดชี้ใ้ห้เห็นว่า ความเช่ือทางศาสนาและจิตวิญญาณเป็นสิ่งท่ีท าให้
ผูร้อดชีวิตคน้พบความหมายในชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีในระหว่างท่ีป่วย และมีแนวทางในการเผชิญ
ปัญหาท่ีเหมาะสมจนสามารถมีชีวิตอยู่รอดมาได ้นอกจากนีใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพของ Corry, 
Tracey, และ Lewis (2015) ท่ีไดท้  าการศกึษาความสมัพนัธแ์ละผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคใ์นการเผชิญปัญหา โดยการศึกษาประสบการณเ์ผชิญ
ปัญหาดว้ยการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีเป็นศิลปิน สมาชิกกลุ่มภาวนา และผูร้บับริการทางดา้น
สขุภาพจิต ชาวไอรแ์ลนดแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนือ จ านวน 10 คน ซึ่งผลการวิจยัก็เป็นไปตามทฤษฎีการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis et al., 2014) ส าหรบัประเด็นเก่ียวกับจิต
วิญญาณในการเผชิญปัญหานัน้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เช่ือว่าจิตวิญญาณช่วยใหพ้วกเขา
เปล่ียนแปลงอารมณจ์ากเชิงลบใหเ้ป็นเชิงบวกได ้และยงัช่วยพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาเพ่ือ
รบัมือกับเหตกุารณแ์ละภาวะความเครียดต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้โดยจิตวิญญาณเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีถูกน ามาใชใ้นกระบวนการเผชิญปัญหา และจิตวิญญาณช่วยปรบัเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อ
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ปัญหาในชว่งเวลาท่ีชีวิตพวกเขาเกิดความยุ่งยาก และยงัก่อใหเ้กิดความหวงัในการด าเนินชีวิตอีก
ดว้ย อีกทัง้จิตวิญญาณยงัท าใหพ้วกเขารูส้ึกว่าชีวิตมีความหมายและไดร้บัความคุม้ครองในการ
ชว่ยปอ้งกนัผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั  

ส าหรบัในประเทศไทย งานวิจยัของ พิริยาพร พลอยทิพย ์(2553) ไดท้  าการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างจิตวิญญาณ ความหวงัในการท างาน และพฤติกรรมการเผชิญความเครียด
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพยาบาล โดยผลการศกึษาพบว่า จิตวิญญาณมีความสมัพนัธท์างบวกกับ
ความหวังในการท างานทั้งในด้านความสามารถในการคิดหาแนวทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ความหวงัในดา้นแรงจงูใจ และความหวงัดา้นอารมณ ์และจิตวิญญาณยงัมีความสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมเผชิญความเครียดแบบมุง่ท่ีปัญหาและการแสวงหาแหล่งสนบัสนนุทางสงัคมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และในงานวิจัยของ พัศญา วัฒนชัยพงษ์ (2552)  ยังได้
ท าการศกึษาถึงความสมัพนัธข์องความเช่ือทางพทุธศาสนาและการปฏิบตัิทางพทุธศาสนากับการ
เห็นคณุคา่ในตนเองของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ ซึ่งผลการศกึษาก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ความเช่ือทาง
พุทธศาสนาและการปฏิบตัิทางพุทธศาสนามีความสมัพนัธท์างบวกกับการเห็นคณุค่าในตนเอง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

นอกจากนีง้านวิจยัท่ีผ่านมาบางส่วนก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า จิตวิญญาณมีความสมัพนัธก์บั
การปรบัตวัของนกัศกึษาอีกดว้ย อาทิเช่น ในงานวิจยัของ Mansor และ Khalid (2012) ไดศ้กึษา
ถึงความสมัพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) กับการปรบัตวัใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาในประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในสอง
องคป์ระกอบ คือ จิตวิญญาณในความศรทัธายึดมั่นทางศาสนา (Spiritual Religious) และจิต
วิญญาณในสิ่งท่ีเป็นอยู่ (Spiritual Existential) ซึ่งผลการศกึษาพบว่า สขุภาวะทางจิตวิญญาณมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัในมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรบัตวัดา้นการเรียน
หรือดา้นวิชาการ การปรบัตวัดา้นอารมณ ์และการปรบัตวัดา้นสังคม กล่าวคือ นักศึกษาท่ีมีสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณสูงจะสามารถปรบัตวัในการเรียน ปรบัตวัดา้นอารมณ ์และดา้นสงัคมไดดี้ 
อนัจะส่งผลใหน้กัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
Ratliff (2005) ท่ีพบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัในมหาวิทยาลยั
ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ในสหรฐัอเมริกา และนกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียการรบัรูถ้ึงสุขภาวะทางจิต
วิญญาณดา้นความศรทัธายดึมั่นทางศาสนาสงูกวา่สขุภาวะทางจิตวิญญาณในสิ่งท่ีเป็นอยู่อย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนี ้งานวิจัยท่ีผ่านมาของ Aspinwall, Leaf, และ Leachman (2012) ยัง
ชีใ้หเ้ห็นว่า ความเช่ือทางศาสนาและจิตวิญญาณมีความสมัพนัธก์บัความหมายในชีวิตท่ีช่วยให้
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ผูป่้วยสามารถเผชิญกบัความเจ็บป่วยรา้ยแรงตา่ง ๆ ไปได้ อีกทัง้งานวิจยัท่ีผ่านมาของ Barton, 
Miller, Wickramaratne, Gameroff, และ Weissman (2013) ก็ไดเ้นน้ย า้ว่าการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาและการปรับตัวทางสังคมยังเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการช่วย
ปอ้งกนัการเกิดภาวะซมึเศรา้ของบคุคลไดอี้กดว้ย 

จะเห็นไดว้่าจิตวิญญาณนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการรบัรู ้ความเช่ือ ความศรทัธา 
การมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต และการตระหนกัรู ้ในตนเอง ท่ีประกอบขึน้มาในลกัษณะ
ของการใหคุ้ณค่าต่อบางสิ่ง โดยจิตวิญญาณจะท าใหบุ้คคลแสดงความรูส้ึกนึกคิดท่ีเป็นตวัของ
ตวัเองในดา้นความคดิ ความรูส้ึก การตดัสินใจ ตลอดจนการสรา้งสรรคต์า่ง ๆ จิตวิญญาณจึงเป็น
แรงจงูใจใหบ้คุคลมีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีเปา้หมายในชีวิต รูจ้กัความรกัและรบัความรกัจากผูอ่ื้น 
และจิตวิญญาณยังช่วยให้บุคคลมีความหวังและความหมายในชีวิต  (Boscaglia, Clarke, 
Jobling, & Quinn, 2005; Chao, Chen, & Yen, 2003) ช่วยเปล่ียนมมุมองในชีวิตใหเ้ป็นไปใน
ทางบวก ก่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ ท่ีจะท าให้บุคคลพบ
ความสขุอนัแทจ้ริงในชีวิต (Krok, 2008; Moritz et al., 2007) จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณชีใ้หเ้ห็นว่า การอธิบายสาเหตขุองสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้
น าไปสู่การเลือกแนวทางในการเผชิญปัญหาท่ีแตกต่างกัน หากผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเส่ียงมีมโนทัศน์
เก่ียวกับตนเอง มองโลกตามความเป็นจริง มีการรบัรูท้างจิตวิญญาณในดา้นบวก จะสามารถ
จดัการกับภาวะความเครียดท่ีเกิดขึน้กับตนเองไดดี้ ดงันัน้ จิตวิญญาณจึงสามารถก่อใหเ้กิดการ
เห็นคณุคา่ในตนเอง การคน้หาและการเขา้ใจถึงความหมายในชีวิต รวมถึงการมีความหวงัในการ
ใชชี้วิต ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคลท่ีหากไดร้บัการส่งเสริมก็จะส่งผลให้
บคุคลเกิดการกระตุน้ตนเองใหก้า้วไปสู่เป้าหมาย และมีความสขุกบัการเรียน สามารถปรบัตวัอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม มีความมั่ นคงทางจิตใจ ไม่วิตกกังวลต่อการเผชิญปัญหาหรือ
สถานการณท่ี์มีการเปล่ียนแปลง อนัจะสามารถท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีแสดงออกได้
อยา่งเหมาะสมและเป็นไปในทางบวก ท่ีสง่ผลใหบ้คุคลประสบความส าเร็จในการเรียนได ้ผูว้ิจยัจึง
คาดการณว์่า จิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์การเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งท่ีปัญหา ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน 
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ความหวัง  
ปัจจุบนัมีปัญหารุมเรา้เด็กและเยาวชนมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเรียนและการ

แขง่ขนั ตลอดจนสภาพสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัตอ้งเผชิญปัญหา
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปัญหาด้านการเงิน ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการปรับตัวในการเรียนท่ีส่งผลให้เกิด
ความเครียด สิน้หวัง ทอ้แทแ้ละหมดก าลังใจท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนจนไม่
สามารถปรบัตวัได ้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นสขุภาพจิตตามมา เช่น ความเครียด วิตกกงัวล 
และภาวะซมึเศรา้ ความหวงัจงึเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหนึ่งในการด ารงชีวิตอยู่ของบคุคล 
(Miller & Powers, 1988) ท่ีช่วยใหบุ้คคลมีความพรอ้มในการท่ีจะเผชิญปัญหาและผ่านพน้
อปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้

Snyder (1994) และ Snyder และ Shorey (2002) กล่าวว่า ความหวงั (Hope) เป็น
กระบวนการต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิดดา้นพลังแห่งความตัง้ใจ ความคิดริเริ่มในการหา
แนวทางสนับสนุนใหมี้การกระท าเพ่ือใหไ้ปถึงเป้าหมาย และความคิดดา้นพลงัแห่งแนวทาง ซึ่ง
เป็นการคิดเพ่ือหาหนทางใดหนทางหนึ่งหรือหลายทาง เพ่ือท่ีจะน าไปยังเป้าหมายท่ีปรารถนา 
ความหวังเป็นสิ่งท่ีส  าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุคคล เป็นการคาดหมายถึงสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้
ตามมาอยา่งตอ่เน่ือง มีการคาดหมายอนาคตในทางท่ีดีและอยูบ่นพืน้ฐานของการมีสมัพนัธภาพท่ี
ดีกบับคุคลอ่ืน โดยสิ่งท่ีคาดหวงัอาจเกิดขึน้จรงิหรือไมก็่ได ้บคุคลใดมีความหวงัก็จะเป็นผูท่ี้มีความ
พรอ้มในการท่ีจะเผชิญปัญหาและผ่านพน้อปุสรรคตา่ง ๆ ไปได ้นอกจากนัน้แลว้ความหวงัยงัเป็น
แรงผลกัดนัใหบ้คุคลพยายามหาทางท่ีจะแกปั้ญหาและเอาชนะความคบัขอ้งใจท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง
อีกดว้ย   

Miller  (1983 อา้งถึงใน วราภรณ ์รตันาวิศิษฐิกลุ, 2545, น. 9) กล่าวไวว้่า ความหวงัท่ี
พบในบคุคลทั่วไปมี 3 ระดบัดว้ยกนั คือ ความหวงัระดบัท่ีหนึ่ง เป็นความปรารถนาของบคุคลท่ีจะ
ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้การด ารงชีวิต
ประจ าวนัเป็นไปอย่างราบรื่น หากบคุคลไม่สมหวงัก็จะรูส้ึกไม่พอใจในระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ ส่วน
ความหวงัระดบัท่ีสองจะเป็นความหวงัท่ีเก่ียวกบัสมัพนัธภาพ เป็นความหวงัในลกัษณะท่ีบคุคลจะ
พัฒนาตนไปในแนวทางท่ีเหมาะสม และหวังท่ีจะประสบความส าเร็จเก่ียวกับตนเอง หากไม่
สมหวงัก็มกัจะเกิดความวิตกกงัวลขึน้กบัตนเอง และความวิตกกงัวลจะหมดไปเม่ือบคุคลมีการตัง้
ความหวังใหม่ขึน้มา และความหวังระดับท่ีสามท่ีเป็นความหวังระดับสูงสุดของบุคคล เป็น
ความหวังท่ีจะท าใหบุ้คคลหลุดพ้นจากความเจ็บปวด ความทุกขท์รมาน ความล าบาก การถูก
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กกัขงั หรือขาดอิสระภาพ ซึ่งความหวงัในระดบันีเ้ป็นแหล่งพลงัท่ีส าคญัของบุคคลในการปรบัตวั
ต่อความเจ็บป่วยเรือ้รงั และความเจ็บป่วยท่ีคุกคามชีวิต หากบุคคลไม่สมหวังมักจะเกิดความ
ทอ้แท ้เบื่อหน่าย และสิน้หวงั บุคคลจึงตอ้งใชพ้ลงัทางจิตใจทัง้จากภายในและภายนอกเพ่ือช่วย
ในการปรบัตวั  

นกัวิชาการไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของความหวังไวห้ลากหลาย เช่น Dufault และ 
Martocchio (1985) กล่าวว่า ความหวงัสามารถแสดงออกไดท้ัง้ดา้นอารมณแ์ละพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีประกอบกันในหลายมิติ เป็นความสัมพันธ์ของความหวังระหว่างความหวังท่ีเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง (Particularized Hope) และความหวงัโดยทั่วไป (Generalized Hope) ประกอบไป
ดว้ย มิติดา้นอารมณ์ ปัญญา ความผูกพัน เวลา สถานการณ ์และพฤติกรรม โดยความหวังท่ี
เฉพาะเจาะจงนัน้จะเป็นความหวงัท่ีเก่ียวกับเป้าหมายท่ีดีและมีคณุค่า เป็นความหวงัในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งท่ีส่งผลดีต่อสถานการณปั์จจุบนัและตอ้งการไดร้บัตอ่ไปในอนาคตดว้ย ซึ่งความหวงัจะ
เป็นสิ่งกระตุน้และจงูใจใหเ้กิดพฤตกิรรมในการเผชิญปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตไปสู่
เปา้หมายตามท่ีหวงัไว ้สว่นความหวงัโดยทั่วไปจะเป็นความหวงัในลกัษณะท่ียงัไม่พฒันาไปจนถึง
ท่ีสดุ แตจ่ะเป็นความหวงัท่ีปอ้งกนัการเกิดความสิน้หวงัหากบคุคลเกิดความลม้เหลวในความหวงั
นัน้ เพ่ือใหบ้คุคลสามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปไดอ้ยา่งมีความสขุ  

ส่วนความหวงัตามทศันะของ Snyder และคนอ่ืน ๆ (1991) และ Snyder และ Shorey 
(2002) ประกอบดว้ย 1) เปา้หมาย (Goal) โดยเปา้หมายนัน้เป็นไดท้ัง้สิ่งของ ประสบการณ ์หรือ
ความส าเรจ็ท่ีบคุคลจิตนาการ ปรารถนาใหเ้กิด และตอ้งการจะไดร้บั รวมทัง้การบรรลถุึงเปา้หมาย
ท่ีจะท าใหชี้วิตของแตล่ะบคุคลมีความสขุดว้ย 2) ความตัง้ใจ (Agency) เป็นแรงจงูใจท่ีมีพลงัแห่ง
ความตัง้ใจท่ีจะท าตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้และเป็นการรบัรูถ้ึงความสามารถท่ีจะรเิริ่มและคงไวซ้ึ่ง
การกระท าท่ีจะน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีตอ้งการ เป็นการชว่ยใหบ้คุคลสามารถเอาชนะอปุสรรคจนไปถึง
เปา้หมายได ้ และ 3) แนวทาง (Pathway) เป็นการคิดเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการในการท่ีจะน า
บคุคลใหไ้ปถึงเปา้หมาย โดยในแต่ละสถานการณท่ี์บุคคลตอ้งเผชิญสามารถมีไดห้ลายแนวทาง 
เพ่ือให้สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมาขัดขวางการบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งเป็น
ความสามารถในการปรบัเปล่ียนแนวทางหรือเปา้หมายท่ีเช่ือว่าตนเองจะสามารถบรรลไุด ้อย่างไร
ก็ตาม ความตัง้ใจและแนวทางตา่งก็มีผลซึ่งกนัและกนัในการท าใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยเม่ือบคุคล
มีความพยายามในการคดิหาแนวทางตา่ง ๆ ก็จะมีความตัง้ใจมากขึน้ ซึ่งความตัง้ใจก็จะส่งผลใหมี้
แนวทางเพิ่มมากขึน้ดว้ย 
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ส าหรบังานวิจัยท่ีผ่านมาเก่ียวกับความหวังในบริบทดา้นการศึกษาของ Sympson 
(1999) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับความหวังและไดพ้ัฒนาแบบวัดความหวัง (Domain Specific 
Hope Scale: DSHS) เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัความหวงัในดา้นตา่ง ๆ ของนกัศกึษา โดย
พบวา่แบบวดัความหวงัสามารถท าใหท้ราบถึงความหวงัของนกัศกึษาใน 6 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) 
ความหวงัดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม (Social Relationship Hope) เป็นความหวงัท่ีเก่ียวกับ
สมัพนัธภาพและแนวทางท่ีผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 2) ความหวงัดา้นการเรียน (Academic 
Hope) เป็นความหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกับรายวิชาท่ีเรียน สถานศกึษา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3) 
ความหวงัดา้นความรกั (Romantic Relationship Hope) เป็นความหวงัเก่ียวกับสมัพนัธภาพท่ี
ผูเ้รียนมีกับคนรัก 4) ความหวังดา้นครอบครัว (Family Hope) เป็นความหวังท่ีเก่ียวกับ
ความสมัพนัธข์องผูเ้รียนกบัสมาชิกในครอบครวั การไดท้  ากิจกรรมรว่มกัน และประสบการณต์า่ง 
ๆ ท่ีสมัพนัธก์บัครอบครวั 5) ความหวงัดา้นการท างาน (Work Hope) เป็นความหวงัในดา้นท่ี
เก่ียวกบัการท างานในอนาคต และการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยั และ 6) 
ความหวงัดา้นกิจกรรมยามวา่ง (Leisure Hope) เป็นความหวงัท่ีเก่ียวกบัการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ใน
เวลาว่าง เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ ท่ีท าใหผู้เ้รียนพึงพอใจ ส าหรบัความหวงัท่ีเก่ียวกับ
การศกึษาในบริบทของไทย อุรปรีย ์เกิดในมงคล (2557) ไดเ้สนอว่า ความหวงัทางการศกึษาของ
นักเรียนวัยรุ่น ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายทางการศึกษา 2) วิถีทางท่ีจะบรรลุ
เปา้หมายทางการศกึษา 3) ความตัง้ใจท่ีจะบรรลเุปา้หมายทางการศกึษา 4) ความเช่ือมั่นว่าจะ
บรรลเุปา้หมายทางการศกึษา และ 5) ความพยายามและอดทนต่อการท่ีจะบรรลเุปา้หมายทาง
การศกึษา 

นอกจากนี ้Snyder (1994) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อระดบัความหวงัของ
บคุคล มีดงันี ้

1. ความสามารถทางปัญญา เป็นการรบัรูค้วามสามารถของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีคุกคาม และการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเตรียมรับกับ
สถานการณ ์เม่ือเกิดสถานการณท่ี์เลวรา้ยหรือคกุคามบุคคล โดยบคุคลท่ีมีทางแกไ้ขปัญหาหรือ
สามารถจดัการกบัปัญหาหรือสถานการณน์ัน้ได ้จะเป็นบคุคลท่ีมีความหวงัในระดบัสงู 

2. แรงสนบัสนนุทางสงัคม เป็นสิ่งท่ีบคุคลไดร้บัจากการมีปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ท า
ใหบุ้คคลไดร้บัการช่วยเหลือทางดา้นร่างกาย การตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจ อารมณ ์
รวมถึงการยอมรบัจากสงัคม 
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3. ภาวะสุขภาพกาย เป็นพืน้ฐานในการไปสู่เป้าหมายอ่ืน ๆ โดยบคุคลท่ีมีสุขภาพ
กายแข็งแรงสมบูรณ์ ย่อมมีพลงัใจท่ีจะคิดหาแนวทางไปสู่เปา้หมายท่ีตอ้งการ และมีความพรอ้ม
ในการกระท าท่ีน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีตอ้งการ 

4. ประสบการณค์วามส าเร็จของตนหรือบคุคลอ่ืน ประสบการณแ์ห่งความส าเร็จใน
การเอาชนะอุปสรรคเพ่ือไปถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะผลกัดนัและส่งเสริมให้
บคุคลเกิดความหวงัได ้

ดงันัน้ ความหมายของความหวงัในการวิจยัครัง้นีจ้ึงหมายถึง กระบวนการทางความคิด
ความรูส้กึท่ีนกัศกึษารบัรูว้า่ตนสามารถจะบรรลเุปา้หมาย เป็นการคาดหมายท่ีจะบรรลถุึงสิ่งท่ีดีใน
อนาคต การมีเป้าหมายในชีวิต การมีความตัง้ใจ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจภายในของตนท่ีจะริเริ่มและ
สนบัสนนุใหมี้การกระท าเพ่ือใหไ้ปถึงเปา้หมาย และการมีแนวทาง ซึ่งเป็นการคดิเพ่ือหาทางใดทาง
หนึ่งหรือหลายทางท่ีจะน าไปยงัเปา้หมายท่ีปรารถนา ท่ีช่วยใหน้กัศกึษามีแรงจงูใจท่ีจะด าเนินการ
เพ่ือบรรลเุปา้หมาย และสามารถท่ีจะเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ได ้

การวัดความหวัง 
ในการศึกษาและพฒันาเครื่องมือในการวดัเก่ียวกบัความหวงันัน้ จากการประมวล

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ พบว่า มีการน าแนวคิดของนกัวิชาการตา่งประเทศมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาความหวังของบุคคลท่ีแตกต่างกัน โดยมีทัง้แบบวดัความหวังทั่วไป
และแบบวัดท่ีเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาตัง้แต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุ อาทิเช่น 
งานวิจยัของ วารณีิ คณุธรรมสถาพร (2545) ไดท้  าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทาง
อารมณ ์ความหวงั และการปรบัตวัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีก าลงัศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 
จาก 17 คณะ จ านวน 409 คน โดยท าการพฒันาแบบวดัความหวงัตามแนวคิดของ Snyder และ
คนอ่ืน ๆ (1991) ซึ่งเป็นแบบวัดท่ีมีการน ามาศึกษาอย่างต่อเน่ืองท่ีท าใหมี้หลักฐานว่าแบบวัด
ดงักล่าวมีความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น โดยลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 
ระดบั จ านวน 12 ขอ้ ท่ีวดัความหวงัใน 2 ดา้นย่อย ไดแ้ก่ 1) ความหวงัดา้นความตัง้ใจ ท่ีเป็นการ
รบัรูข้องนกัศกึษาถึงความคดิในการตดัสินใจและความตัง้ใจ ท่ีนกัศกึษาใชเ้ป็นพลงัในการมุ่งไปยงั
เปา้หมายท่ีตอ้งการในขณะนัน้ บนพืน้ฐานประสบการณท่ี์เคยไดร้บั เม่ือตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคเพ่ือ
จะไปถึงเป้าหมาย ก็สามารถคิดริเริ่ม ลงมือกระท า และสนบัสนุนใหเ้กิดการกระท าเพ่ือเอาชนะ
สถานการณท่ี์ยุ่งยากต่าง ๆ ได ้และ 2) ความหวงัดา้นแนวทาง ท่ีเป็นการรบัรูข้องนกัศึกษาถึง
ความสามารถในการคิดเพ่ือวางแผน หาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพหรือวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้
ไปถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้โดยนักศึกษาท่ีมีพลังแห่งแนวทางสูงจะสามารถคน้หาวิธีการหรือ
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แนวทางเพ่ือไปสู่เปา้หมายไดห้ลายแนวทาง และสามารถปรบัแนวทางใหส้อดคลอ้งกับเปา้หมาย
และอปุสรรคท่ีเผชิญอยู่ได ้โดยมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .86 และงานวิจยั
ท่ีผ่านมาของ Korkmaz และ Cenkseven Önder (2019) ไดท้  าการพฒันาแบบวดัความหวงัตาม
แนวคดิของ Snyder และคนอ่ืน ๆ (1991) เพ่ือศกึษาบทบาทของความหวงัท่ีมีตอ่ความสามารถใน
การปรบัตวัทางอาชีพของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อายุระหว่าง 
14-19 ปี จ  านวน 353 คน ท่ีวดัคะแนนความหวงัโดยรวมดา้นการคิดท่ีเป็นความตัง้ใจและการคิด
หาแนวทางเขา้ดว้ยกัน รวมจ านวน 8 ขอ้ มีลักษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 8 
ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .79 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Snyder 
และคนอ่ืน ๆ (1991) ท่ีวดัความหวงัจากการวดัซ า้ 4 ครัง้ในระยะห่างกนั 3-10 สปัดาห ์ท่ีชีใ้หเ้ห็น
วา่ แบบวดัความหวงัมีความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .74 - .84 และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงโครงสรา้งของแบบวัดดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน  พบว่า แบบจ าลองมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นระดบัท่ียอมรบัได้ (𝜒2 = 46.82, 𝑑𝑓 = 19, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.46, 
RMSEA = .06, GFI = .97, CFI = .91) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ แบบวดัความหวงัท่ีพฒันาขึน้สามารถ
ใชไ้ดก้บักลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาจงึถือว่าเป็นแบบวดัท่ีมีคณุภาพและเช่ือถือได ้ 

นอกจากนี ้Martin-Krumm, Delas, Lafrenière, Fenouillet, และ Lopez (2014) ได้
ท าการศกึษาโครงสรา้งของแบบวดัความหวงัตามแนวคิดของ Snyder และคนอ่ืน ๆ (1996) ท่ีเป็น
การวดัความหวงัทั่วไปโดยการรวมคะแนนความหวงัในดา้นความตัง้ใจและการคิดหาแนวทางเขา้
ดว้ยกนั ท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 
ระดบั โดยท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสท่ีมีอายุระหว่าง 10-23 ปี 
จ  านวน 930 คน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า แบบวดัความหวงัมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบั
เท่ากับ .86 และผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัดดว้ยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นระดบัท่ียอมรบั
ได ้(𝜒2 = 23.66, 𝑑𝑓 = 9, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.63, RMSEA = .06, SRMR = .02, CFI = .91, TLI = .98, 
AIC = 47.66) ซึ่งเป็นแบบวดัท่ีสามารถวดัโครงสรา้งความหวงัโดยทั่วไปท่ีสมัพนัธท์างบวกกับ
ภาวะสขุภาพจิตอย่างมีนยัส าคญัเท่าเทียมกนักบัการวดัความหวงัแบบท่ีมีสององคป์ระกอบ (β = 
.26; p < .001) ซึ่งผลการศกึษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาของ Brouwer, Meijer, Weekers, 
และ Baneke (2008) ท่ีไดท้  าการพัฒนาแบบวัดความหวังท่ีเป็นการวัดความหวังโดยรวมท่ี
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีครอบคลุมทัง้ดา้นการคิดท่ีเป็นความตัง้ใจและการคิดหาแนวทาง ตาม
แนวคิดของ Snyder และคนอ่ืน ๆ (1991) โดยท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป่้วยจิตเวช 
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ผูก้ระท าความผิด และนกัเรียน รวมจ านวน 676 คน ซึ่งผลการวิจยัไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงโครงสรา้งของ
ความหวังโดยทั่วไป ท่ีมีพลังแห่งความตัง้ใจและแนวทางเพ่ือไปถึงเป้าหมายท างานสัมพันธ์
ระหว่างกัน ท่ีสามารถก่อใหเ้กิดมิติของความหวงัโดยรวมท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบเดียว 
และในงานวิจยัท่ีผ่านมาก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การวดัความหวงัดว้ยองคป์ระกอบเดียวสามารถน ามาใช้
เพ่ือศกึษาความหวงัท่ีมีตอ่ภาวะสขุภาพจิตของบคุคลไดอ้ย่างมีนยัส าคญั (Espinoza et al, 2017; 
Korkmaz & Cenkseven Önder, 2019; Pacico, Bastianello, Zanon, & Hutz, 2012)       

ความหวงัซึ่งเป็นกระบวนการทางการรูค้ิดโดยใชแ้รงจงูใจภายใน โดยบคุคลจะไปถึง
เป้าหมายไดน้ั้นจะตอ้งมีพลังแห่งความตัง้ใจและพลังแห่งแนวทางในการหาหนทางเพิ่มเติม
เพ่ือท่ีจะไปใหถ้ึงจดุหมายนัน้ ซึ่งความหวงัเป็นทนุจิตวิทยาเชิงบวกอนัเป็นผลลพัธ์ส  าคญัของการ
เผชิญปัญหาของบุคคลท่ีเม่ือสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดบุ้คคลนัน้ก็จะมีความหวังท่ี
พรอ้มจะเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ท่ีจะเขา้มาในชีวิต และยงัส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปใน
ทางบวกมากขึน้ดว้ย (Corry, Tracey, & Lewis, 2015) ดงันัน้ การวดัความหวงัในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจัยไดพ้ัฒนาแบบวัดความหวังท่ีสรา้งข้อค าถามจากการปรับปรุงแบบวัดความหวัง (Adult 
Hope Scale: AHS) ของ Snyder และคนอ่ืน ๆ (1991) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัความหวงัของ
นกัศกึษา โดยมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน 
จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีความหวงัสงู
กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีศึกษาเก่ียวกบัความหวงัตามแนวคิดของสไนเดอร ์ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า  

ความหวงัมีความสมัพนัธท์างบวกกับการปรบัตวั (Rand & Cheavens, 2009)  เช่นเดียวกับ
งานวิจยัของ Du และ King (2013) ท่ีท  าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความหวงักบัการปรับตวั
ของนกัศึกษา จ านวน 196 คน โดยไดศ้ึกษาความหวงัตามแนวคิดของ Bernardo (2010) ท่ี
แบง่เป็นสองดา้น คือ ความหวงัในตน (Internal Locus of Hope) และความหวงันอกตน (External 
Locus of Hope) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความหวังท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวและเพ่ือน มี
ความสมัพนัธท์างบวกกับการปรับตวัของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้วาริณี คณุธรรม
สถาพร (2545) ไดท้  าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ ์ความหวงั และการ
ปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปี
การศกึษา 2543 ซึ่งประกอบดว้ยนกัศกึษาจาก 17 คณะ รวมทัง้สิน้ 409 คน ผลการศกึษาพบว่า 
นกัศึกษามีการปรบัตวัอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นอารมณ์
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ส่วนตวั ดา้นหลกัสตูรการเรียนและการสอน และดา้นกิจกรรมและความสมัพนัธท์างสงัคม และมี
การปรบัตวัอยู่ในระดบัสงูในดา้นสภาพแวดลอ้ม นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ ์(r = .59) และความหวงั (r = .42) ท่ีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของทนุทางจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Psychological Capital) มีความสมัพนัธท์างบวกกับการปรบัตวัของนกัศกึษาอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 และความฉลาดทางอารมณแ์ละความหวงัยงัสามารถร่วมกันท านายการ
ปรบัตวัของนกัศกึษาไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 

Liu, Kia-Keating, และ Modir (2017) ท าการศกึษาความหวงักบัการปรบัตวัของ
นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์กราดยิงในมหาวิทยาลัย ของประเทศ
สหรฐัอเมริกา จ านวน 263 คน โดยศกึษาความหวงัตามแนวคิดของ Snyder และคนอ่ืน ๆ (1991) 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความหวังเป็นปัจจัยท่ีสามารถท านายการปรบัตัวของนักศึกษาท่ีมีภาวะ
ซึมเศรา้และมีความเครียดจากการเผชิญเหตกุารณรุ์นแรงท่ีกระทบจิตใจไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยความหวังสามารถช่วยป้องกันผลกระทบในทางลบต่อสภาพจิตใจของ
นกัศึกษาท่ีตอ้งเผชิญกับเหตกุารณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด ซึ่งนกัศกึษาท่ีมีความหวงัสูงจะมีการ
ปรับความคิดท่ีมีต่อเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตให้เป็นไปในทางบวก ท่ี สามารถช่วยให้
กระบวนการปรบัตวัดีขึน้ และยังท าใหมี้ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง เห็นคณุค่าใน
ตนเอง และมีแรงจูงใจในการท าสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้อีกดว้ย นอกจากนี ้Holman และ Silver 
(2005) ยงัไดก้ลา่ววา่ บคุคลท่ีมีความหวงัสงูนอกจากจะสง่ผลใหส้ขุภาพกายและจิตใจดีขึน้แลว้ยงั
ท าใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัไดดี้อีกดว้ย เน่ืองจากความหวังมีความเก่ียวขอ้งกับการมุ่งคิ ดและ
เขา้ใจถึงความเป็นไปไดข้องสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตใหเ้ป็นไปในทางบวกท่ีบคุคลตอ้งการปรบัตวั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปรบัตวัตอ่สถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดภาวะเครียดหรือเจ็บป่วย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งชีใ้หเ้ห็นว่า ความหวังส่งผลต่อการ
ปรบัตวัของบุคคล จึงท าใหมี้หลกัฐานเพียงพอท่ีท าใหผู้ว้ิจยัคาดการณว์่า ความหวงัมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 
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ความหมายในชีวิต 
ความหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) เป็นการรบัรูห้รือตอบสนองของบุคคลในแตล่ะ

สถานการณ์ท่ีท าให้บุคคลนั้นมีก าลังใจในการด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ความหมายในชีวิตมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีผนัแปรไปตามแต่ละบุคคล เป็นแรงจงูใจใหบ้คุคลสามารถด ารงชีวิตตอ่ไปได ้ซึ่ง
การมีชีวิตอยู่ของบคุคลเป็นผลมาจากการแสวงหาและการคน้พบความหมายและความส าคญัใน
ชีวิตแตล่ะขณะนัน้ ดงันัน้ ในการด าเนินชีวิตมนษุยจ์ึงมีความหมายในชีวิตเป็นแรงจงูใจเบือ้งตน้ใน
การด ารงชีวิต (Frankl, 1963) ความหมายในชีวิตมีส่วนส าคญัต่อบุคคลใหส้ามารถรบัมือกับ
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ โดยการคน้หาความหมายในเชิงบวกตอ่เหตกุารณท่ี์เข้ามากระทบจิตใจ
นัน้ (Thompson, 1985) และการคน้พบความหมายในชีวิตยงัช่วยใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัไดดี้ 
(Park & Folkman, 1997)        

ความหมายในชีวิตตามทศันะของ Steger และคนอ่ืน ๆ (2006, pp. 80-81) กล่าวไวว้่า 
ความหมายในชีวิตเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงบุคคลใหส้ัมพนัธ์กับสิ่งแวดลอ้มรอบตวั เม่ือตอ้งเผชิญกับ
อปุสรรคปัญหาหรือวิกฤตของชีวิต ผา่นสมัพนัธภาพระหว่างตนเองกบัผูค้นรอบขา้ง และผ่านการมี
ทัศนะต่อชีวิตท่ีเข้มแข็งเพ่ือให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ บุคคลท่ีรับรู ้ว่าชีวิตตนเองมี
ความหมายจะสามารถกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตอย่างไดอ้ย่างมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ เพ่ือท า
ใหกิ้จกรรมชีวิตนัน้ลุล่วง โดยมีความรูส้ึกว่าตนเองมีคณุค่า มีความหมาย และมีส่วนร่วมในสิ่งท่ี
เกิดขึน้ รวมถึงมีความซาบซึง้ในคณุงามความดี การเสียสละของผูค้น สจัธรรมตา่ง ๆ มีทศันะต่อ
ชีวิตท่ีเขม้แข็งไวย้ึดเหน่ียวเม่ือตอ้งเผชิญกับปัญหา ความทุกข ์หรือภาวะวิกฤตต่าง ๆ ท่ีเขา้มาใน
ชีวิต ในทางตรงกนัขา้ม หากบคุคลขาดความหมายในชีวิต บคุคลนัน้จะไม่รูว้่าตนควรมีชีวิตอยู่เพ่ือ
อะไร จะต่อสูเ้พ่ือสิ่งใด และไม่สามารถท่ีจะคน้หาเป้าหมายใด ๆ ในชีวิต ส่งผลใหเ้กิดความรูส้ึก
เบื่อหน่าย ขาดความสรา้งสรรค ์ไม่สนใจสิ่งแวดลอ้มรอบตวั รูส้ึกทอ้แทห้มดหวงัในอนาคต และ
มกัจะมองโลกในดา้นลบจนมีความคดิท่ีอยากจะฆา่ตวัตาย (อรญัญา ตุย้ค  าภีร,์ 2536)   

อรญัญา ตุย้ค  าภีร ์(2554) กล่าวว่า ความหมายในชีวิตเก่ียวขอ้งกับแนวคิดพืน้ฐานเชิง
ปรชัญาท่ีประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 3 ประการ ดงันี ้

1. อิสรภาพของเจตจ านง (Freedom of  Will) เป็นการรบัรูถ้ึงอิสรภาพในการเลือก
และก าหนดแนวทางในการใชชี้วิตของตนเอง รวมถึงการมีความกล้าท่ีจะเป็นเจา้ของการเลือกนัน้ 
ดว้ย เป็นอิสรภาพในการเลือกเจตคติหรือความรูส้ึกตอ่สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีบุคคลก าลงัเผชิญอยู ่
ชว่ยใหบ้คุคลสามารถยืนหยดัตอ่สถานการณแ์ละด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความหมาย กล่าวคือ การ
ท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง แต่หากการเลือกนั้น
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ปราศจากอิสรภาพ อนัเป็นการเลือกท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอ้มหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการ
เลือกลักษณะเช่นนี ้จะน ามาซึ่งความวิตกกังวล ความกลัว และความรู้สึกผิดท่ีไม่สามารถ
รบัผิดชอบตนเองได ้

2. เจตจ านงสู่ความหมาย (Will to Meaning) เป็นแรงจงูใจภายในท่ีมุ่งสู่ความหมาย
เป็นความปรารถนาเชิงจิตวิญญาณท่ีท าใหบ้คุคลมีอิสระจากการนึกถึงตนเอง (Self Detachment) 
การมีชีวิตอยู่เหนือตน (Self Transcendence) และการอยู่เหนือขอ้จ ากัดของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหรือขอ้จ ากัดท่ีเกิดจากความบกพรอ่งทางดา้นร่างกายของตนเอง เช่น ความรกั (Love) 
ซึ่งเป็นสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลและสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลกบัสิ่งท่ีเหนือตวัตน โดยความรกั
จะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้บุคคลตระหนักถึงศกัยภาพของตนเองและคน้พบเอกลักษณเ์ฉพาะของ
ตนเอง และมโนธรรม (Conscience) เป็นแรงจงูใจภายในท่ีก าหนดคณุคา่การมีชีวิตอยู่ของบคุคล 
เป็นศกัยภาพดา้นการคิด การวางแผนหรือการคาดคะเนถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือใหบุ้คคลตดัสินใจ
กระท าสิ่งท่ีเหมาะสมกับสถานการณท่ี์ตนเองประสบพบเจอ มโนธรรมจึงเป็นตวัก าหนดคุณค่า
ใหก้บัสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือคน้หาความหมายในชีวิต 

3. ความหมายของชีวิต (Meaning of Life) เป็นการรบัรูห้รือการตอบสนองของบคุคล
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไมส่ามารถเขา้ใจไดด้ว้ยการใชก้ระบวนการเชิงเหตผุลโดยตรง แตจ่ะเขา้ถึง
ความหมายไดโ้ดยอาศยัความมุ่งมั่นตัง้ใจปฏิบตัิเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายบางอย่างในแต่ละขณะ ซึ่งแต่
ละบุคคลสามารถคน้พบความหมายของตนเองไดใ้นลักษณะท่ีแตกต่างกัน โดยการ ท่ีจะคน้พบ
ความหมายของชีวิตไดจ้ะตอ้งเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธก์บัสถานการณน์ัน้โดยตรง และบคุคลจะมี
ชีวิตอยูเ่พ่ือคน้หาความหมายใหชี้วิตของตนเองมากกวา่การมีชีวิตอยูอ่ยา่งไรค้วามหมาย 

ความหมายในชีวิตของบุคคลท่ีมีพัฒนาการอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นความพยายามท่ีจะ
คน้หาความหมายในชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการคน้หาและตัง้ค  าถามถึงจดุมุ่งหมายในชีวิต 
รวมถึงการแสวงหาความชอบและแรงจงูใจในสิ่งท่ีมีความหมายกบัชีวิตและกบัการเรียน (Kiang & 
Fuligni, 2010) ดงันัน้ สิ่งส  าคญัท่ีจะท าใหบ้คุคลสามารถตอบค าถามเหล่านีไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด
นัน้จึงขึน้อยู่กบัวฒุิภาวะตามช่วงวยัของบคุคล ในการท าความเขา้ใจถึงแนวทางและความตัง้ใจท่ี
จะไปสู่เปา้หมายท่ีตนเองนัน้ตอ้งการ นอกจากนีค้วามหมายในชีวิตยงัถกูก าหนดเป็นมิติพืน้ฐาน
ของสขุภาวะท่ีดีระยะยาว (Eudaimonic Well-Being) รวมถึงสขุภาวะทางจิตในมิติของการเป็นตวั
ของตัวเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน การยอมรับตนเอง ความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณต์่าง ๆ และความเจริญงอกงามในตน โดยบุคคลท่ีรบัรูถ้ึงชีวิตท่ีมีความหมายจะเกิด
การพัฒนาตนเองในทางบวกทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ (Ryff, 1995) 
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นอกจากนีม้มุมองความหมายในชีวิตของบคุคลท่ีอยู่ในช่วงวยัรุน่นัน้มีความแตกตา่งจากวยัผูใ้หญ่ 
กล่าวคือ ความหมายในชีวิตตามมุมมองผูใ้หญ่นัน้จะเก่ียวขอ้งกับความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ โดยความหมายในชีวิตจะแสดงออกผ่านการท างานหรือสถานะการจา้งงาน (Ryff & 
Singer, 1998) ขณะท่ีความหมายในชีวิตของวยัรุน่จะแสดงออกผ่านการมีเจตคติและแรงจงูใจใน
การเรียน ความส าเร็จในการเรียน รวมถึงการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมการเรียน ดงันัน้ ความหมาย
ในชีวิตของวัยรุ่นจึงไม่เพียงแต่จะเก่ียวข้องกับการปรับตัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคุณลักษณะ
ทางการเรียนอีกดว้ย เช่น แรงจูงใจภายในและความสุขในการเรียน (Kiang & Fuligni, 2010; 
Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2001)  

ความหมายในชีวิตจึงเป็นสิ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะและผันแปรไปในแต่ละบุคคลตาม
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน และเป็นสิ่งท่ีจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลลงมือกระท าบางสิ่ งเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบางอย่าง โดย Frankl (1963) กล่าวว่า บุคคลสามารถค้นพบ
ความหมายของชีวิตไดจ้ากประสบการณแ์ละแนวทางของคณุคา่ตา่ง ๆ 3 แนวทาง คือ 1) คณุค่า
เชิงสรา้งสรรค ์(Creative Value) เป็นคณุคา่ท่ีบคุคลรบัรูจ้ากการกระท าบางสิ่งบางอย่าง หรือจาก
การท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ชีวิตของตนมีความหมาย ซึ่งคุณค่าเชิงสร้างสรรคนี์ ้นับว่าเป็น
ความหมายท่ีบุคคลไดก้ระท าสิ่งต่าง ๆ ใหแ้ก่ชีวิตดว้ยความทุ่มเท 2) คณุค่าเชิงประสบการณ ์
(Experience Value) เป็นคณุคา่ท่ีบคุคลไดร้บัจากการมีประสบการณบ์างอย่างหรือสจัธรรมตา่ง ๆ 
กบับางคนในดา้นความรกั ความดีงาม หรือกบัสิ่งแวดลอ้มรอบตวั เช่น การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ความรูส้ึกอ่ิมเอิบในประสบการณข์องความเป็นหนึ่งเดียวในการท าบางสิ่ง เป็นตน้ ซึ่งคณุค่าเชิง
ประสบการณเ์ป็นความหมายท่ีบคุคลไดร้บัจากการมีส่วนรว่มกบัสงัคมรอบตวั และ 3) คณุคา่เชิง
เจตคติ (Attitude Value) เป็นคณุค่าท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลเผชิญกับสถานการณท่ี์ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได ้เช่น ความทุกข ์ความเสียใจ ความสิน้หวงั ความเจ็บป่วย ตลอดจนความตาย แลว้
สามารถปรบัทศันะตอ่ชีวิตหรือคน้พบความหมายบางอย่างท่ีท าใหบ้คุคลกา้วพน้จากสถานการณ์
ท่ีสิน้หวงัเหลา่นัน้ เป็นการใหค้ณุคา่ในการเลือกความรูส้ึกนึกคิด และปฏิกิริยาของตนเองตอ่สภาพ
ชีวิต ซึ่งจะท าใหบุ้คคลสามารถคน้พบความหมายในชีวิตท่ีลึกซึง้ในรูปแบบของการเสียสละและ
ความหวงั (จรุีรตัน ์นิลจนัทึก, 2553, น. 9-10) ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ความหมายในชีวิตเป็นการ
รับรู ้ของบุนักศึกษาต่อสิ่งท่ีท าให้ตนเองนั้นด ารงชีวิตอยู่ และท าให้นักศึกษามีก าลังใจในการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมุ่งมั่นเม่ือเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือวิกฤตต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิต 
เป็นสิ่งเช่ือมโยงบคุคลใหส้มัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มรอบตวั กระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตอย่างมุ่งมั่น
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ผ่านสมัพนัธภ์าพต่อผูค้นรอบขา้ง และผ่านการมีทศันะต่อชีวิตท่ีเขม้แข็งเพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวิต
อยูต่อ่ไปได ้

การวัดความหมายในชีวิต 
ในการวดัความหมายในชีวิตจากการศกึษาของงานวิจยัท่ีผ่านมา เป็นการศกึษาและ

ท าความเขา้ใจเก่ียวกับความหมายในชีวิตเพ่ือช่วยใหบุ้คคลมีก าลงัใจ มีทิศทางในการด ารงชีวิต
และมุ่งมั่นเม่ือเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเข้ามาชีวิต  โดยมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ี
แตกต่างกัน อาทิเช่น Steger และคนอ่ืน ๆ (2006) ไดพ้ัฒนาแบบวดัความหมายในชีวิต (The 
Meaning in Life Questionnaire: MLQ) เพ่ือประเมินความหมายในชีวิตของบคุคลท่ีเก่ียวกับ
ความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิต (Presence of Meaning) ซึ่งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบคุคล
สามารถเขา้ใจชีวิตของตนเอง ทัง้การเขา้ใจตนเองรวมถึงเขา้ใจโลกภายนอก ตลอดจนสามารถ
ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกับสถานการณต์่าง ๆ ได ้และการคน้หาความหมายในชีวิต (Search for 
Meaning) ซึ่งเป็นการระบถุึงความมุง่มั่นในการท่ีจะมีชีวิตท่ียืนยาว มีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบ
มาตรประมาณคา่ 7 ระดบั ท่ีมีขอ้ค าถามรวมจ านวน 10 ขอ้ และเม่ือน าแบบวดัมาท าการศกึษากบั
สุขภาวะทางจิตของนกัศึกษา พบว่า ความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิตมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณเ์ชิงบวก ขณะท่ีการคน้หาความหมายในชีวิตมีความสมัพนัธก์บั
อารมณเ์ชิงลบและภาวะซึมเศรา้ของบคุคล อย่างไรก็ตาม งานวิจยัท่ีผ่านมาก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การ
คน้หาความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกท่ีส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต มี
ความสขุมากขึน้ และมีภาวะซึมเศรา้ลดลง (N. Park, Park, & Peterson, 2010)  นอกจากนีค้วาม
เขา้ใจถึงความหมายในชีวิตและการคน้หาความหมายในชีวิตต่างก็ส่งผลตอ่สุขภาวะทางจิตของ
บคุคลอย่างมีนยัส าคญั (K. Cohen & Cairns, 2012; Doğan, Sapmaz, Tel, Sapmaz, & 
Temizel, 2012; Ho, Cheung, & Cheung, 2010) ตอ่มา อรฤทยั โฉมเฉิด (2552) ไดท้  าการศกึษา
ประสบการณก์ารดูแลผู้ป่วย ความรูส้ึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและความหมายในชีวิตของ
ญาติผูด้แูลผูป่้วยโรคมะเร็งระยะลกุลาม จ านวน 200 คน โดยท าการวดัความหมายในชีวิตดว้ย 2 
แบบวดัยอ่ย ไดแ้ก่ แบบวดัความหมายในชีวิตท่ีพฒันาจากแบบวดัความหมายในชีวิตของ Steger 
และคนอ่ืน ๆ (2006) เพ่ือประเมินความหมายในชีวิต ความรูส้ึกลงตวั การใชชี้วิตอย่างมีทิศทาง 
และความมุง่หวงัในชีวิต จ านวน 10 ขอ้ ท่ีวดัความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิต ซึ่งเป็นการรบัรูข้อง
นักศึกษาในการเขา้ใจความหมายในชีวิต ความชัดเจนของจุดมุ่งหมายในชีวิต และการรบัรูว้่า
นักศึกษาควรสิ่งใดท่ีจะท าใหชี้วิตมีความหมาย รวมถึงความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายของชีวิต
ตนเอง และวดัการคน้หาความหมายในชีวิต ซึ่งเป็นการรบัรูข้องนกัศกึษาเก่ียวกับการมองหาบาง
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สิ่งบางอย่างท่ีท าใหชี้วิตมีความหมาย การมองหาเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต รวมถึงการ
คน้หาบางสิ่งท่ีท าใหชี้วิตมีความหมาย โดยมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .91 ซึ่งเป็น
คา่ความเช่ือมั่นท่ีอยู่ในระดบัสงู และยงัไดป้ระยุกตใ์ชแ้บบวดัความมุ่งหวงัในชีวิตท่ีของ อรญัญา 
ตุย้ค  าภีร ์(2544) เพ่ือใชป้ระเมินการรบัรูเ้ปา้หมายและความหมายในชีวิตใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
คณุภาพชีวิต ดา้นความหมายของการด ารงอยู ่ดา้นความตาย ดา้นการเลือก และดา้นการเกษียณ
งาน มีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 
30 ขอ้ โดยมีค่าความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากับ .87 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นท่ีอยู่ใน
ระดบัสงู นอกจากนี ้Yalçın และ Malkoç (2015) ไดท้  าการศกึษาความหวงัท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิต
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในประเทศตรุกี จ  านวน 482 คน โดยพฒันาแบบวดัความหมายในชีวิต
ตามแนวคิดของ Steger และคนอ่ืน ๆ (2006) เพ่ือประเมินความหมายในชีวิตเฉพาะองคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวกับความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิตของนกัศึกษา มีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 7 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 
.67 - .86 และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัเทา่กบั .81  

จะเห็นไดว้่าการศึกษาความหมายในชีวิตนอกจากจะศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูป่้วยแลว้ยงัสามารถน ามาใชว้ดักับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเยาวชนนกัศึกษาไดเ้ช่นกัน ซึ่งสอดคลอ้ง
กับเหตุผลของศาสตรท์างดา้นจิตวิทยาเชิงบวกท่ีไดเ้นน้ย า้ว่า การรบัรูค้วามหมายในชีวิตนั้นมี
ความส าคญัตอ่การปรบัตวัของเยาวชน กลา่วคือ หากเยาวชนรบัรูว้่าตนเองมีชีวิตอยู่เพ่ือบางสิ่งท่ีมี
ความหมายและมีความส าคญัตอ่ชีวิต พวกเขาก็จะมีความสนใจ มีความกระตือรือรน้ในการคน้หา
ตนเองและคน้หาความหมายท่ีเหมาะสมกับชีวิตของตน มีความพยายามจะเติมเต็มความรูส้ึก
อา้งวา้งในชีวิต ดว้ยการกระท าท่ีมุ่งสู่เป้าหมายและความหมายในชีวิตนัน้ ตลอดจนการทุ่มเท
ตนเองดว้ยการกระท าเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายในชีวิต ในทางตรงกนัขา้ม เยาวชนท่ีรบัรูค้วามหมาย
ในชีวิตตนเองต ่ามกัจะเป็นผูท่ี้ใชชี้วิตไปวนั ๆ อย่างไรท้ิศทางไรค้วามหมาย และปล่อยใหผู้อ่ื้นและ
สิ่งแวดลอ้มก าหนดชีวิตของตน (Crumbaugh & Maholic, 1969 อา้งถึงใน อรญัญา ตุย้ค  าภีร,์ 
2536; Fabry, 1988) และถึงแมว้่ามิติของความหมายในชีวิตในดา้นความเขา้ใจถึงความหมายใน
ชีวิตและการคน้หาความหมายในชีวิตจะถูกน ามาศึกษาเป็นตัวแปรแยกกันชัดเจนเพ่ืออธิบาย
เก่ียวกับสุขภาวะทางจิตของบุคคลในบริบทต่างกัน ท่ีพบว่าความหมายในชีวิตทั้งสองดา้นมี
ความสมัพนัธก์นัทางลบ (Hallford, Mellor, Cummins, & McCabe, 2016; Scrignaro et al., 
2015; Steger, Oishi, & Kashdan, 2009) หรือไม่มีความสมัพนัธต์อ่กนั (Schulenberg, Strack, 
& Buchanan, 2011) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยท่ีผ่านมาบางส่วนท่ีศึกษาความหมายในชีวิตท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการเผชิญปัญหาและการปรบัตวัของบคุคลไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ความหมายในชีวิตในดา้น
ความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิตและการคน้หาความหมายในชีวิตมีความสมัพนัธก์ันทางบวก
อย่างมีนัยส าคญั โดยการคน้หาความหมายในชีวิตมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนแนวทางการ
เผชิญปัญหาและการปรบัตวั แมว้่าบุคคลจะคน้พบความหมายในชีวิตบางอย่างแลว้ก็ตาม ทัง้นี ้
เ พ่ือเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจขณะท่ีก าลังต่อสู้กับปัญหาหรือความเจ็บป่วย เหล่านั้น 
(Naghiyaee, Bahmani, & Asgari, 2020) ความหมายในชีวิตจึงเป็นตวัแปรท่ีสามารถน ามาใช้
เพ่ือเสริมสรา้งสุขภาวะทางจิตและการปรบัตวัของบุคคล อีกทัง้ยังสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเกราะ
ปอ้งกันความเครียดไดอี้กดว้ย (Frankl, 1963) และในงานวิจยัของ Cho, Lee, Lee, Bae, & 
Jeong (2014) ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ ความหมายในชีวิตสามารถน ามาใชป้ระเมินความหมายในชีวิตของ
ผูเ้รียนโดยภาพรวมได ้โดยพบว่าความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิตและการคน้หาความหมายใน
ชีวิตต่างมีความสมัพนัธ์ต่อกันในทางบวกสูงท่ีส่งผลต่อการปรบัตวัในการเรียนอย่างมีนัยส าคญั 
นอกจากนี ้ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Mallett, et al., 2013) ยงัได้
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ความหมายในชีวิตเป็นการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกท่ีส าคญัของ
การเผชิญปัญหาในทางบวกของบุคคล โดยความหมายในชีวิตของบุคคลจะเกิดขึน้ไดโ้ดยการ
ไดร้บัการตอบสนองทางดา้นจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรค ์เพ่ือใหมี้มมุมองในทางบวกต่อ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีบุคคลตอ้งเผชิญ ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนอารมณท์างลบให้เป็น
อารมณด์า้นบวก จนสามารถผ่านพน้อปุสรรคปัญหาเหล่านัน้ ซึ่งบคุคลท่ีจะสามารถเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรคไปไดจ้ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจถึงความหมายในชีวิตและพยายามคน้หา
ความหมายในชีวิตท่ีมีต่อสถานการณน์ัน้จนสามารถคน้พบความหมายในชีวิตของตนเองอีกครัง้ 
เพ่ือน ามาใชร้บัมือกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาในชีวิต ดงันัน้ การวดัการรบัรูค้วามหมายในชีวิต
โดยภาพรวมจึงมีความส าคัญและสามารถอธิบายความหมายในชีวิตท่ีส่งผลทางบวกต่อการ
ปรบัตวัในการเรียนได ้

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาได้สะท้อนใหเ้ห็นถึงแนวคิดและความรูพื้น้ฐานท่ี
นกัวิจยัน ามาใชเ้พ่ือศกึษาเก่ียวกบัความหมายในชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี โดยการวดัความหมายในชีวิต
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัความหมายในชีวิตท่ีสรา้งขอ้ค าถามจากการปรบัปรุงแบบ
วดัความหมายในชีวิต (The Meaning in Life Questionnaire: MLQ) ของ Steger และคนอ่ืน ๆ 
(2006) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัความหมายในชีวิตของนกัศึกษา โดยมีลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให ้6 คะแนน 
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นักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่า มีการรับรูค้วามหมายในชีวิตสูงกว่าผู้ท่ีได้
คะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ความหมายในชีวิตมีความส าคญักบัพฒันาการในช่วงวยัรุน่ เน่ืองจากความหมายใน

ชีวิตมีความสมัพนัธต์่อการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในการบรรลุถึงจดุมุ่งหมาย รวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจเก่ียวกับการมีความหมาย คุณค่า และเป้าหมายในชีวิต (Krok, 2018) นอกจากนี้
ความหมายในชีวิตยังมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นตอนปลาย เม่ือตอ้งเผชิญ
สถานการณห์รือเหตกุารณใ์หม ่ๆ เพ่ือพยายามตีความและจดัการกบัสิ่งทา้ทายตา่ง ๆ ท่ีตอ้งเผชิญ
ในชีวิต โดยการก าหนดมุมมองท่ีส าคญัของชีวิตตนเองและสงัคม และการคน้พบความหมายท่ี
ลกึซึง้ในชีวิต (Kiang & Fuligni, 2010)  

ความหมายในชีวิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตและ
พฤติกรรมเส่ียงตา่ง ๆ ของวยัรุ่น (Brassai, Piko, & Steger, 2011) อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัตอ่การปรบัตวั รวมถึงยงัเป็นตวัชีว้ดัถึงคณุภาพชีวิตท่ีดีของบคุคล และความหมายใน
ชีวิตยงัมีส่วนส าคญัในการคน้หาความหมายในเชิงบวกเม่ือบคุคลตอ้งเผชิญปัญหา ความเครียด 
หรือเหตกุารณท่ี์เจ็บปวด (Thompson, 1985) ส าหรบังานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัความหมายในชีวิต
ท่ีมีตอ่การปรบัตวันัน้ ผลการศกึษาท่ีผ่านมาบางส่วนไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การคน้พบความหมายในชีวิต
จะช่วยให้บุคคลเกิดการปรับตัวและช่วยกระตุน้ความเจริญงอกงามของบุคคลได ้ (Park & 
Folkman, 1997) และงานวิจยัท่ีผ่านมาของ Kiang และ Fuligni (2010) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ความหมายในชีวิตท่ีมีตอ่การปรบัตวัของวยัรุน่ในละตินอเมริกา เอเชีย และยโุรป ท่ีมีอายรุะหว่าง 
16-19 ปี จ  านวน 579 คน ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า วยัรุ่นท่ีมีอตัลกัษณท์างชาติพนัธุต์่างกันจะมีการรบัรู ้
ความหมายในชีวิตแตกตา่งกนั ท่ีสง่ผลตอ่การปรบัตวัทางจิตวิทยาและการปรบัตวัในการเรียน โดย
ความหมายในชีวิตมีความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัในการเรียนทัง้ในดา้นสถานศกึษา ความส าเร็จใน
การเรียน และแรงจูงใจในการเรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงสุขภาวะทางจิตอย่างมี
นยัส าคญั ความหมายในชีวิตของวยัรุน่จึงไม่เพียงแต่จะส่งผลตอ่การปรบัตวัโดยทั่วไป ยงัรวมถึง
ผลลพัธใ์นบรบิทของการศกึษาไมว่า่จะเป็นแรงจงูใจและความสขุในการเรียนอีกดว้ย 

นอกจากนีง้านวิจยัท่ีผ่านมาของ Cho, Lee, Lee, Bae, และ Jeong (2014) ท่ี
ท าการศึกษาผลกระทบของความหมายในชีวิต วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และการ
ยอมรบัตนเอง ท่ีมีต่อการปรบัตวัในโรงเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในประเทศเกาหลี ท่ีมี
อายรุะหว่าง 16-17 ปี จ  านวน 200 คน ซึ่งความหมายในชีวิตของผูเ้รียนนัน้เป็นความพยายามใน
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การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้  าเร็จและสามารถคน้พบความหมายของการมีชีวิตอยู่ โดยผลการวิจยัก็ได้
สนับสนุนว่า ความหมายในชีวิตส่งอิทธิพลทางบวกต่อการปรบัตวัในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคญั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างครูอาจารย ์ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างเพ่ือน ดา้น
หลกัสตูรการเรียนการสอน และดา้นระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชีใ้หเ้ห็นว่า ความหมายในชีวิตส่งผล
ต่อการปรบัตวัของบุคคล จึงท าใหมี้หลกัฐานเพียงพอท่ีท าใหผู้ว้ิจยัคาดการณว์่า ความหมายใน
ชีวิตมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน  

การเหน็คุณค่าในตนเอง 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self-Esteem) เป็นตวัแปรท่ีมีการศกึษาทัง้ในดา้นจิตวิทยาและ

ดา้นสงัคมศาสตร ์ท าใหน้ิยามความหมายของการเห็นคณุค่าในตนเองมีความหลากหลาย เช่น  
Rosenberg (1979) กล่าวว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นการประเมินคณุคา่โดยรวมของบคุคล
ทัง้ในดา้นบวกและลบเก่ียวกบัการยอมรบันบัถือตนเอง และการมองตนเองว่าเป็นบคุคลท่ีมีคณุคา่
และมีประโยชน ์ส าหรบัการเห็นคณุค่าในตนเองท่ีเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของมนุษยต์ามทฤษฎี
ของ Maslow (1970) กล่าวว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองเกิดจากการไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น ซึ่ง
ประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบขา้ง หรือความเช่ือในความสามารถและการประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของตนเอง หากการประเมินเป็นไปในดา้นบวกบุคคลก็จะเกิดความ
เช่ือมั่นในคุณค่าของตนเอง มีความเขม้แข็ง ในทางกลับกันหากการประเมินเป็นไปในดา้นลบ 
บุคคลจะรูส้ึกอ่อนแอ เป็นปมดอ้ย และขาดความมั่นใจ และอีกแนวคิดหนึ่งของ Coopersmith 
(1981) ไดอ้ธิบายความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเองว่า เป็นการท่ีบคุคลรบัรูแ้ละประเมินคณุ
คา่ท่ีอยู่ภายในตนเองตามความคิดความรูส้ึกหรือเจตคติท่ีมีตอ่ตนเอง ซึ่งความคดิความรูส้ึกนีจ้ะ
เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีไดก้ระท าสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันไป และบุคคลจะแสดง
ความรูส้ึกนีใ้หผู้อ่ื้นรบัรูจ้ากการพูดหรือการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขต
ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อตนเองเก่ียวกับความสามารถ ความส าคญั ความส าเร็จ และความมี
คณุคา่  

การเห็นคณุคา่ในตนเองจงึมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต โดยการเห็นคณุคา่ในตนเอง
จะมีผลตอ่ความคิดความรูส้ึก ความกลา้แสดงออก ความสขุ รวมถึงความทกุขข์องบุคคล ซึ่งการ
เห็นคณุค่าในตนเองนีจ้ะอยู่กับบุคคลไปตลอดช่วงชีวิต ในการท่ีจะเป็นพลงัส าคญัในการช่วยให้
บุคคลสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความคับขอ้งใจและความยุ่งยากไปได ้และมีความกระตือรือรน้ในการท่ีจะไปให้ถึง
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จดุหมายท่ีตนเองตอ้งการ (ช่ืนทิพย ์อารีสมาน, 2545, น. 53) นอกจากนีก้ารเห็นคณุคา่ในตนเอง
ยงัเป็นปัจจัยส าคญัในการปรบัตวัทางอารมณ ์สงัคม และการเรียนรู ้เป็นจุดเริ่มตน้ของการรบัรู ้
ชีวิตท่ีมีผลตอ่ความคิด ความปรารถนา คา่นิยม อารมณ์ และการตัง้เปา้หมายในชีวิต อนัจะส่งผล
ตอ่การแสดงออกทางพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล รวมถึงการประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ทัง้ในชีวิตส่วนตวั การศกึษาเล่าเรียน และการท างาน (วิภาวี วงศอ์นนัตน์นท,์ 2552, น. 16) โดย
คณุลักษณะพืน้ฐานของการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีบุคคลน ามาใชต้ดัสินความส าเร็จในลกัษณะ
โดยรวม (Global Self-Esteem) มี 4 ประการ (Coopersmith, 1981) ดงันี ้ 

1. การมีความสามารถ (Competence) เป็นการพิจารณาถึงความส าคญัโดยการ
กระท าใหส้  าเร็จตามเปา้หมายท่ีบคุคลตอ้งการ สามารถเผชิญอปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต
ดว้ยความมั่นใจ สามารถปรบัตวัไดดี้และด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การมีอ านาจ (Power) เป็นอิทธิพลท่ีบคุคลมีตอ่ตนเองและตอ่สถานการณท่ี์ผ่าน
เขา้มาในชีวิต และมีความสามารถเพียงพอในการควบคมุบุคคลอ่ืน ควบคมุสถานการณแ์ละการ
กระท าตา่ง ๆ ใหบ้รรลตุามเปา้หมายไดด้ว้ยตนเอง 

3. การมีความส าคญั (Significance) เป็นความรูส้ึกของบคุคลเก่ียวกบัการไดร้บัการ
ยอมรบั การไดร้บัการใส่ใจ และการมีคณุคา่อย่างเหมาะสม รวมถึงการไดร้บัความรกัจากบุคคล
อ่ืน ความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของครอบครวั และความรูส้กึวา่ตนเองมีประโยชนต์อ่สงัคม 

4. การมีคุณธรรม (Virtue) เป็นการท่ีบุคคลปฏิบัติตนสอดคล้องกับศีลธรรม 
จริยธรรม คา่นิยม และวฒันธรรม ประเพณี ตามมาตรฐานสงัคม สามารถรบัรูค้ณุคา่ของตนตาม
ความเป็นจริง มีความคิดท่ีดีและถกูตอ้งตามธรรมนองคลองธรรม มองโลกในแง่ดี และมีความพึง
พอใจในชีวิต 

ส าหรบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศกึษาซึ่งมีพฒันาการอยู่ในช่วงวยัรุน่
ตอนปลายนัน้ ส่วนใหญ่จะประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองจากลักษณะทางกายภาพ เจตคต ิ
ค่านิยม ความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถของตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดจน
ประเมินจากการท่ีตนเองไดร้บัการยอมรบัและยกย่องจากบคุคลอ่ืน การรบัรูว้่าตนเองเป็นท่ีรกัของ
บคุคลอ่ืนและการประสบความส าเร็จท่ีตนไดร้บั ซึ่งผูเ้รียนมกัตอ้งการการช่ืนชมจากบคุคลอ่ืนเพ่ือ
ท าให้ตนเองเกิดความรูส้ึกมั่นใจ ภาคภูมิใจ และรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ ซึ่งในทาง
จิตวิทยานับไดว้่าการเห็นคณุค่าในตนเองนัน้เป็นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพและสังคมของ
บคุคลท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนในช่วงวยัรุน่ และสามารถพฒันาไดต้อ่เน่ืองตลอดชีวิต โดยการเห็น
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คณุคา่ในตนเองจะชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถด าเนินชีวิตไปในแนวทางท่ีเป็นประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและ
สงัคมได ้ (Goebal & Brown, 1981 อา้งถึงใน ทรงเกียรต ิลน้หลาม, 2550) 

การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นปัจจัยส าคญัประการหนึ่งในการด ารงชีวิต อันเป็นพลัง
ส าคญัท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถผ่านพน้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้โดยนักวิชาการหลาย
ท่านไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองไวแ้ตกต่างกัน 
อาทิเช่น Rosenberg (1979) อธิบายว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองประกอบดว้ย 2 มิติ คือ 1) การรู้
คดิในตนเอง (Cognitive Self) ซึ่งเป็นความรูค้วามเขา้ใจท่ีบคุคลมีตอ่ตนเองจากสถานภาพภายใน
โครงสรา้งของสงัคมท่ีอาศยัหรือเป็นสมาชิกอยู่ ท  าให้แตล่ะบคุคลมีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง เช่น 
การเป็นพ่อแม่ เพ่ือน ครูอาจารย ์โดยเอกลกัษณท่ี์บุคคลไดร้บัจากสังคมนีจ้ะท าใหบุ้คคลรบัรูว้่า
ตนเองเป็นใคร และบุคคลอ่ืนเป็นใคร และ 2) การประเมินตนเอง (Evaluative Self) เป็นการ
อธิบายตนเองของบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลน าตนเองไปประเมินกับสิ่งอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 
เพ่ือให้บุคคลรับรู ้ว่าตนเองมีคุณค่าหรือมีความภาคภูมิใจในตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งการ
ประเมินตนเองของบคุคลจะเก่ียวขอ้งกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง อนัจะน าไปสู่การแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่าง ๆ นอกจากนี ้Maslow (1970) ไดก้ล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีท่ีมาจาก  
1) ความตอ้งการคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกับการยอมรับนับถือตนเอง ท่ี
ประกอบดว้ยปัจจัยต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความเขม้แข็ง ผลสัมฤทธ์ิ ความพอเพียง ความ
เช่ียวชาญและความสามารถ ความเช่ือมั่น และความอิสระโดยไม่พึ่งพาบุคคลอ่ืน และ 2) ความ
ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัคณุคา่จากบคุคลอ่ืน ซึ่งเป็นความตอ้งการใหบ้คุคลอ่ืนยอมรบันบัถือ และ
การไดร้บัการยกยอ่งเชิดช ูความเก่ง ความดี และความมีประโยชนห์รือเป็นท่ีนา่ชมเชยจากผูอ่ื้น 

Coopersmith (1981) ไดก้ล่าวว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความเก่ียวขอ้งกบัพืน้ฐาน
ทางอารมณแ์ละทางชีววิทยา (Biologic-Temperament) โดยไดร้บัอิทธิพลจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อิทธิพลทางชีววิทยาและพืน้ฐานทางอารมณ ์เป็นการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีเกิด
จากการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะพืน้ฐานทางอารมณแ์ละปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มท่ี
ตอบสนองต่อบุคคล ท่ีมีผลท าให้การเห็นคุณค่าในตนเองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป 
ประกอบดว้ย 1) ลกัษณะทางกายภาพ โดยลกัษณะทางกายภาพมีส่วนช่วยใหบ้คุคลมีความรูส้ึก
เห็นคณุคา่ในตนเองมากขึน้ เช่น การมีรูปรา่งหนา้ตาดี มีความคล่องแคล่ว หรือการมีลกัษณะทาง
กายภาพท่ีดี โดยบุคคลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพดีมักจะเห็นคณุค่าในตนเองมากกว่าบุคคลท่ีมี
ลกัษณะทางกายภาพท่ีดอ้ย 2) ความสามารถ ทกัษะ และประสิทธิภาพ โดยความสามารถ ทกัษะ 
และประสิทธิภาพ เป็นตวับง่ชีถ้ึงการประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวในสิ่งท่ีบคุคลไดก้ระท า และ
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จะมีระดับสติปัญญาเข้ามาเก่ียวข้องด้วย โดยหากเป็นบุคคลท่ีอยู่ในวัยเรียนจะหมายถึง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมภายในโรงเรียน ครอบครวั หรือสงัคม อนัน าไปสู่การเห็นคณุค่า
ในตนเองท่ีเพิ่มขึน้ 3) ภาวะทางอารมณ์ เป็นสิ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเห็นคณุค่าในตนเอง เช่น 
ความรูส้ึกเป็นสุข พึงพอใจ วิตกกังวล ซึ่งภาวะทางอารมณเ์หล่านีเ้ป็นผลมาจากการประเมินสิ่งท่ี
ตนเองพบเจอ หรือเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น โดยบุคคลท่ีประเมินตนเองไปใน
ทางบวกมกัจะแสดงอารมณท์างดา้นบวกดว้ย ส่วนบคุคลท่ีประเมินตนเองไปในทางลบ มกัจะไม่มี
ความพึงพอใจในชีวิต รูส้ึกหมดหวงั และมองว่าตนเองไม่สามารถประสบความส าเร็จ 4) คา่นิยม
สว่นบคุคล เป็นการประเมินตนเองกบัสิ่งท่ีตนเองใหค้ณุคา่และสงัคมใหค้ณุคา่ หากคา่นิยมส่วนตวั
ของบุคคลสอดคลอ้งกับค่านิยมของสังคม บุคคลจะเห็นคุณค่าในตนเองสูง  ขณะเดียวกันหาก
คา่นิยมของตนไม่สอดคลอ้งกับค่านิยมของสงัคม บุคคลนัน้จะเห็นคณุค่าในตนเองต ่า 5) ความ
ปรารถนาของบุคคล เป็นการตดัสินคณุค่าในตนเองของบุคคลเกิดจากมีการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบตัิงานกับความส าเร็จของตนเองตามเกณฑท่ี์ไดต้ัง้เป้าหมายไว ้ซึ่งหากความสามารถของ
บุคคลอยู่ในเกณฑท่ี์ตนเองก าหนดหรือสูงกว่าเกณฑท่ี์ตนเองตัง้ไว้ บุคคลนัน้จะเห็นว่าตนเองมี
คณุค่ามากขึน้ และ 6) ปัญหาและโรคภัยไขเ้จ็บ ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพจิตโดยทั่วไป หรือความ
ผิดปกติทางพฤติกรรมและระบบประสาท กล่าวคือ บุคคลท่ีมีปัญหาดงักล่าวสูงจะเห็นคณุค่าใน
ตนเองต ่า และมกัแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะวิตกกงัวลและมีความทกุข ์ส่วนผูท่ี้มีปัญหา
นอ้ยมกัจะเห็นคณุคา่ในตนเองสงู 

2. อิท ธิพลด้านสภาพแวดล้อม  เ ป็นการเห็นคุณค่าภายนอกตนเอง ท่ี เ ป็น
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีบุคคลมีปฏิสมัพันธ์ดว้ย ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดการเห็นคณุค่าในตนเองท่ี
แตกต่างกันไป ประกอบดว้ย 1) ความสัมพันธ์กับครอบครวั ซึ่งความสัมพันธ์กับครอบครวัมี
อิทธิพลตอ่เดก็ในการพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นอย่างมาก โดยเด็กท่ีไดร้บัความรกั ความ
อบอุน่ และการสนบัสนนุจากบคุคลในครอบครวั ใหย้อมรบัความคดิ ความรูส้ึก ใหก้ าลงัใจ และจดั
ใหเ้ด็กไดมี้อิสระในการแสดงออกและการกระท าในขอบเขตอนัสมควร ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท าใหเ้ด็ก
เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองให้เกิดขึน้ได้ 2) 
สถานศึกษาและการเรียน ซึ่งสถานศึกษาเป็นสถานท่ีพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองต่อจาก
ครอบครวั โดยมีหนา้ท่ีช่วยอบรมใหเ้ด็กมีความรูค้วามสามารถ มีทกัษะ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ซึ่งประสบการณท่ี์เด็กไดร้บัจากสถานศกึษาจะช่วยส่งเสริมการเห็นคณุคา่ในตนเองใหเ้พิ่มขึน้จาก
การท่ีเดก็ไดร้บัจากครอบครวั 3) สถานภาพทางสงัคม เป็นการเปรียบเทียบตนเองกบับคุคลอ่ืนโดย
พิจารณาจากลกัษณะอาชีพต าแหน่งการงาน บทบาทสงัคม รายไดห้รือสถานะทางเศรษฐกิจ โดย
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สิ่งเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นว่า บุคคลใดประสบความส าเร็จในชีวิตจะท าให้เกิดความรูส้ึกว่าตนเองมี
คณุค่าสูง และ 4) สังคมและกลุ่มเพ่ือน ซึ่งเป็นการท่ีบุคคลรบัรูใ้นการมองตนเองตามสภาพท่ี
เป็นอยู่เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน เม่ือบคุคลเปรียบเทียบแลว้พบว่าตนเองมีความสามารถ และมี
ทักษะในการเรียนรูใ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือมีความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่ากลุ่ม
เพ่ือนในวยัเดียวกนั บคุคลนัน้จะมีความรูส้กึเห็นคณุคา่ในตนเองเพิ่มขึน้  

ดงันัน้ การเห็นคณุคา่ในตนเองในการวิจยัครัง้นีจ้ึงหมายถึง การท่ีนกัศกึษาพิจารณาคณุ
คา่ท่ีมีอยูภ่ายในตนเองในเชิงบวก จากการประเมินสิ่งท่ีตนเองกระท าหรือสิ่งท่ีตนเองเป็น โดยมอง
ตนเองว่าเป็นคนท่ีมีความส าคญั มีคณุคา่ มีประโยชน ์มีความสามารถ และมีความส าเร็จ รวมถึง
การไดร้บัการยอมรบันับถือจากบุคคลอ่ืนโดยประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบขา้ง ซึ่ง
บคุคลอ่ืนสามารถรบัรูไ้ดจ้ากค าพดูและพฤตกิรรมท่ีนกัศกึษาแสดงออกมา 

การวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาเก่ียวกับการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ชีใ้หเ้ห็นว่า มีการใชว้ิธีการประเมินการเห็นคณุคา่ในตนเอง 2 วิธี 
คือ การประเมินการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเอง และการประเมินพฤติกรรมของ
ผูถ้กูวดัโดยบคุคลอ่ืน ซึ่งการประเมินการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยวิธีการรายงานตนเองถือไดว้่าเป็น
วิธีการวัดท่ีไดร้ับความนิยมในปัจจุบัน อาทิเช่น แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
Esteem Scale) ของ Rosenberg (1965) แบบประเมินการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self-Esteem 
Inventory) ของ Coopersmith (1981) และแบบประเมินภาวะการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Scale for 
Measuring State Self-Esteem) ของ Heatherton และ Polivy (1991) ส่วนวิธีการประเมิน
พฤตกิรรมของผูถ้กูวดัโดยบคุคลอ่ืน ไมว่า่จะเป็นจากบิดามารดา ครูอาจารย ์หรือเพ่ือน รวมถึงการ
ประเมินจากนกัจิตวิทยาเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งกันระหว่างการประเมินจากการรายงาน
ตนเองกับการประเมินโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งแบบประเมินนีจ้ะมีเฉพาะในแบบวัดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของคเูปอรส์มิธ (Coopersmith) เท่านัน้ โดย Coopersmith (1981) ไดพ้ฒันาแบบวดัการ
เห็นคณุคา่ในตนเองท่ีมีลกัษณะเป็นแบบประเมินการรายงานตนเองเพ่ือวดัเจตคติท่ีมีตอ่ตนเองใน
ดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นตนเองโดยทั่วไป ดา้นสงัคมและกลุ่มเพ่ือน ดา้นครอบครวั และดา้นการเรียน 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 58 ขอ้ แบง่เป็นขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัเจตคติท่ีมีตอ่ตนเอง จ านวน 50 
ขอ้ และขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัการตอบไมต่รงกบัความเป็นจรงิ (Lie scale) จ านวน 8 ขอ้ มีลกัษณะของ
แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 2 ระดบั โดยวดัคะแนนออกมาเป็นการ
เห็นคณุคา่ในตนเองแบบโดยรวม (Global Score) ท่ีมีการวดัคะแนนในแตล่ะดา้นย่อยรวมกนั แต่
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สามารถอธิบายการเห็นคุณค่าในตนเองเฉพาะดา้นท่ีสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
ภาพรวมได ้ซึ่งคะแนนการวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองจะอยู่ในช่วงตัง้แต ่0 – 50 คะแนน โดยผูท่ี้ได้
คะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีการเห็นคุณคา่ในตนเองสงูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า และ
เม่ือน าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองไปศึกษากับกลุ่มประชากรท่ีมีเชือ้ชาติและวัฒนธรรม
แตกตา่งกนัพบวา่แบบวดัมีคา่ความเช่ือมั่น (α) อยูร่ะหว่าง .80 ถึง .92 ซึ่งเป็นคา่ความเช่ือมั่นท่ีอยู่
ในระดบัสงู (Coopersmith, 2002)  

งานวิจยัในประเทศไทยไดมี้การน าแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองของคเูปอรส์มิธ 
(Coopersmith) มาปรบัใชอ้ย่างแพรห่ลาย โดย ชไมพร เจริฐครบรุี (2546) ไดก้ล่าวถึงแบบวดัการ
เห็นคุณค่าในตนเองท่ีนักวิจัยส่วนใหญ่น ามาปรบัใช้ส  าหรับเก็บขอ้มูลมากท่ีสุดคือแบบวัดของ 
คูเปอร์สมิธ (Coopersmith) คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือแบบวัดของโรเซนเบอร์ก 
(Rosenberg) คิดเป็นรอ้ยละ 34.33 อาทิเช่น ศิริวรรณ ทวีวฒันปรีชา (2549) ไดท้  าการศกึษาการ
เห็นคณุคา่ในตนเองและความสมัพนัธร์ะหว่างการเห็นคณุคา่ในตนเองกบัการปรบัตวัในสงัคมของ
นิสิตคณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยพฒันาแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองตาม
แนวคิดของคเูปอรส์มิท (Coopersmith) มีลกัษณะของแบบวัดการเห็นคณุค่าในตนเองเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 2 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 57 ขอ้ ท่ีมีลักษณะขอ้ค าถามเป็น
ประโยคบอกเล่ารายงานตนเองท่ีแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ ขอ้ค าถามท่ีใชว้ดัการตอบไม่ตรงกบัความ
เป็นจริง จ านวน 8 ขอ้ และขอ้ค าถามท่ีวดัเจตคติเก่ียวกบัตนเอง จ านวน 49 ขอ้ ท าการวดัการเห็น
คณุคา่ในตนเอง 4 ดา้น พบว่า แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดั
ในดา้นตนเองโดยทั่วไป (26 ขอ้) เท่ากบั .78 ดา้นสงัคมและกลุ่มเพ่ือน (7 ขอ้) เท่ากบั .53 ดา้น
ครอบครวั (8 ขอ้) เทา่กบั .63 และดา้นการเรียน (8 ขอ้) เท่ากบั .51 และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของ
แบบวดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .85 นอกจากนี ้ทรงเกียรติ ลน้หลาม (2550) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุลิกภาพแบบวิตกกงัวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคณุคา่ในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยั 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีพัฒนาตามแนวคิดของคูเปอรส์มิธ 
(Coopersmith) ท่ีมีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 2 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ เป็นขอ้
ค าถามเชิงบวก 8 ขอ้ และค าถามเชิงลบ 17 ขอ้ วดัคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองแบบโดยรวม ท่ี
แบง่เป็นดา้นการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยไป ดา้นสงัคมและกลุม่เพ่ือน ดา้นครอบครวั และดา้นการ
เรียน ซึ่งมีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัตัง้แต ่.17 - .60 และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบ
วดัทัง้ฉบบัเทา่กบั .80 
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การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะทางจิตเชิงบวกท่ีส าคญั
ของกระบวนการเผชิญปัญหาในเชิงบวกของบุคคล ซึ่งการเห็นคณุค่าในตนเองจะเกิดขึน้ไดด้ว้ย
การไดร้บัการตอบสนองทางดา้นจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นตน้ทุนทางจิตใจท่ี
ส าคญัท่ีบุคคลจะน ามาใชใ้นการจัดการกับปัญหา เพ่ือให้มีมุมมองในทางบวกต่อสถานการณ์
ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญ ซึ่งบุคคลจะเกิดการเปล่ียนอารมณท์างลบใหเ้ป็นอารมณด์า้นบวกท่ีจะท าให้
กลับมาเห็นคุณค่าในตนเองอีกครัง้ จนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นไปได ้
(Corry, Mallett, et al., 2013) การวดัเจตคติท่ีบคุคลมีตอ่ตนเองในเชิงบวกจึงมีความส าคญัและ
สามารถอธิบายการเห็นคณุค่าในตนเองท่ีส่งผลทางบวกตอ่การปรบัตวัในการเรียนได้ โดยในการ
วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยเลือกท่ีจะน าแบบวดัการเห็นคณุค่า
ในตนเอง (Coopersmith Self-Esteem Inventory: CSEI) ของ Coopersmith (1981) มาปรบัใช้
ในการวดัการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาเพ่ือวัดเจตคติท่ีนกัศึกษามีต่อตนเองในเชิงบวก 
โดยแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่
จริงเลยให้ 1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให้ 6 คะแนน โดยนักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบวัด
มากกวา่แสดงวา่เป็นผูท่ี้มีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกวา่นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ส าหรบังานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีศึกษาเก่ียวกับการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีมีต่อการปรบัตวั

ของนกัศกึษานัน้ งานวิจยัของ Pasha และ Munaf (2013) ไดท้  าการศกึษาความสมัพนัธข์องการ
เห็นคณุคา่ในตนเองกบัการปรบัตวัของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา
แรกของการเรียน ท่ีมีอายุระหว่าง 21-23 ปี จ  านวน 83 คน โดยผลการศกึษาชีใ้หเ้ห็นว่า การเห็น
คณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธท์างบวกกับการปรบัตวัของนกัศึกษาในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การเรียน ดา้นสังคม ดา้นอารมณส์่วนตวั และดา้นสถานศึกษาอย่างมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ Y. Liu, Wang, Zhou, และ Li (2014) ท่ีพบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองนั้นมีอิทธิพล
ทางบวกกับการปรบัตัวและความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนีก้ารเห็นคณุค่าในตนเองยังช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถผ่านพน้ความเครียดได้ สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Bejerano (2014) ท่ีได้
ท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเห็นคณุคา่ในตนเองกบัการปรบัตวัในมหาวิทยาลยัในดา้น
ตา่ง ๆ ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นการเรียน ดา้นอารมณส์่วนตวั ดา้นสงัคม และดา้นสถานศกึษา โดย
ท าการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ  านวน 198 คน ซึ่งผลการวิจยัไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า 
การเห็นคณุค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรบัตวัของนกัศึกษา และนกัศึกษาท่ีมีการเห็น
คณุคา่ในตนเองสงูจะสามารถปรบัตวัไดดี้กว่านกัศกึษาท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองต ่า นอกจากนี ้
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ในงานวิจยัของ ศิริวรรณ ทวีวฒันปรีชา (2549) ท่ีไดท้  าการศึกษาลกัษณะของการเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง ลกัษณะการปรบัตวัในสงัคม และความสมัพนัธข์องการเห็นคณุคา่ในตนเองกบัการปรบัตวั
ในสงัคมของนิสิตคณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ซึ่งกลุม่ตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาตรี
คณะเภสัชศาสตรท์ุกชั้นปี จ  านวน 533 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ครอบครวั ซึ่งวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีปรบัปรุงจากแบบวดั The Coopersmith Self-Esteem 
Inventories (CSEI) และวดัการปรบัตวัในสงัคมท่ีปรบัปรุงจากแบบวดั The Social Adjustment 
Scale-Self Report (SAS-SR) โดยผลการวิจยัก็ไดพ้บว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธ์
กับการปรบัตวัในสังคมอย่างมีนยัส าคญั กล่าวคือ นิสิตท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีการ
ปรบัตวัในสงัคมดีขึน้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชีใ้หเ้ห็นว่า การเห็นคณุค่าในตนเอง
ส่งผลต่อการปรบัตวัของบุคคล จึงท าใหมี้หลกัฐานเพียงพอท่ีท าใหผู้ว้ิจยัคาดการณว์่า การเห็น
คณุคา่ในตนเองมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน  

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากตวัแปรเชิงสาเหตุตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงแลว้ ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดพ้ิจารณาเลือกปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
อีก 1 ตวัแปร นั่นคือ การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั (Social Support at University) มา
เป็นปัจจยัเชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ซึ่งจากผลการศกึษาความสมัพนัธข์อง
กระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การเผชิญปัญหาเป็นผลมาจากทัง้
ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประสบการณใ์นการเผชิญปัญหาของแตล่ะบคุคล 
(Corry, Tracey, & Lewis,  2015, p. 522) นอกจากนีย้งัพบว่า การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นอีก
ปัจจยัหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การปรบัตวักบัสภาพแวดลอ้มใหม ่ๆ ในมหาวิทยาลยั และยงัส่งผล
ใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัต่อสถานการณปั์ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ไดเ้ป็นอย่างดี (Wang et al., 
2006) โดยผูเ้รียนท่ีไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารย์ผูส้อนมากจะสามารถ
ปรบัตวัในมหาวิทยาลยัไดดี้ อีกทัง้การสนบัสนนุทางสงัคมยงัช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ลดภาวะซึมเศรา้ และช่วยใหผู้เ้รียนรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเองมากขึน้อีกดว้ย (Bejerano,  2014; 
Rueger et al., 2010) ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยคาดว่าปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลยัน่าจะมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกในดา้นการเห็นคณุค่าในตนเองและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรดงักลา่วกบัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน มีรายละเอียดดงันี ้
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การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
การเรียนในระดบัอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นช่วงชีวิตของนกัศึกษาท่ีอยู่ในช่วงของวยัรุ่นตอน

ปลาย ท่ีตอ้งเผชิญกับสถานการณต์่าง ๆ มากมายเช่นเดียวกับวยัรุ่นในช่วงอายุ อ่ืน ๆ แต่สาเหตุ
หนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดท่ีมีลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนในกลุ่มช่วงอายนีุก็้คือ ภาวะความเครียด 
ความขดัแยง้ และความกดดนัตา่ง ๆ จากการปรบัตวัในการเรียน ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งพยายามปรบัตวั
เพ่ือใหส้ามารถเผชิญกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้และอีกปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีบคุคลจะพิจารณา
ถึงนัน้ก็คือ การไดร้บัการชว่ยเหลือสนบัสนนุจากสงัคมท่ีด ารงอยู ่เพ่ือชว่ยสง่เสรมิความพยายามให้
สามารถผ่านพน้ปัญหาได ้สอดคลอ้งตามท่ี Lazarus และ Folkman (1984, p. 245) กล่าวว่า การ
เผชิญปัญหาจะมีประสิทธิภาพหรือไมน่ัน้ สว่นหนึ่งขึน้อยูก่บัปัจจยัการสนบัสนนุทางสงัคมรว่มดว้ย 
ในการท่ีจะช่วยปอ้งกนัความเครียดและผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียด ช่วยลดความรุนแรงของ
วิกฤตการณ ์และเป็นแหลง่ประโยชนเ์พ่ือการปรบัตวัตอ่วิกฤตตา่ง ๆ เหลา่นัน้ 

แนวคิดการสนับสนุนทางสงัคม (Social Support) อธิบายว่า การตดัสินใจส่วนใหญ่ 
ของแตล่ะบุคคลนัน้มกัขึน้อยู่กบัอิทธิพลของบคุคลท่ีมีความส าคญัในชีวิต และมีอ านาจเหนือกว่า
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล 
(Hauenstein, McGonigle, & Flinder, 2001, p. 98) Pender (1982, p. 396) ไดก้ล่าวว่า การ
สนบัสนนุทางสงัคมเป็นการท่ีบคุคลรบัรูถ้ึงการไดร้บัการยอมรบั รูส้ึกมีคณุคา่ในตนเอง และเป็นท่ี
ตอ้งการของบคุคลอ่ืน โดยการสนบัสนนุทางสงัคมของบคุคลจะไดจ้ากกลุ่มคนในระบบของสงัคม
นัน้ท่ีเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุดา้นจิตใจ อารมณ ์วตัถสุิ่งของ ขอ้มลูข่าวสาร หรือค าแนะน า อนัจะท า
ใหบ้คุคลนัน้สามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดเ้หมาะสม นอกจากนี ้Faber (1983, p. 199) ไดเ้สนอว่า 
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นความสมัพนัธย์ดึเหน่ียวระหวา่งบคุคลท่ีท าใหเ้กิดความช่วยเหลือซึ่งกนั
และกนั ซึ่งความสมัพนัธน์ัน้อาจเกิดจากการสนบัสนนุทางดา้นอารมณแ์ละสงัคม เชน่ การใหค้วาม
สนใจ การใหก้ าลงัใจ การใหก้ารยอมรบั การใหค้วามสนิทสนม การพบปะสงัสรรค ์หรือพดูคยุ และ 
การสนบัสนุนทางการเงิน สิ่งของเครื่องใช ้และการสนบัสนุนดว้ยการใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าใน
การแกปั้ญหาหรือการปฏิบตัิตนของบคุคล 

การสนบัสนุนทางสงัคมจึงเป็นปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในสถานการณใ์ดสถานการณ์
หนึ่ง โดยผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมมักจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางดา้นข้อมูล 
ข่าวสาร วตัถุสิ่งของ หรือการสนบัสนนุทางดา้นจิตใจ จากผูใ้หก้ารสนบัสนุนท่ีอาจเป็น เพ่ือนหรือ
บุคคลอ่ืน ท่ีสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้ม่ืออยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต ท าใหผู้ท่ี้ไดร้บัการ
ช่วยเหลือรูส้ึกว่ามีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นไปตามความตอ้งการดา้นร่างกาย 
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จิตใจ สังคม และอารมณ์ของบุคคลนั้น ส่งผลให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือสามารถเผชิญกับ
ความเครียดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้และสามารถปรบัตวัได ้นอกจากนี ้การสนับสนุนทางสังคมยังเป็น
ความจ าเป็นพืน้ฐานท่ีบคุคลตอ้งการจากการมีสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลหรือการติดตอ่ส่ือสารกบั
บุคคลอ่ืนในสงัคมท่ีตนเองด ารงอยู่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
และสงัคม ซึ่งเม่ือบคุคลตอ้งเผชิญปัญหาหรือเกิดภาวะความเครียดขึน้ ก็จะมีความตอ้งการการ
สนบัสนุนทางสงัคมท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ท าใหมี้การแบ่งประเภทของการสนบัสนุน
ทางสงัคมไวห้ลากหลายรูปแบบ ส าหรบั Schaefer และคนอ่ืน ๆ (1981) ไดแ้บง่การสนบัสนนุทาง
สงัคมออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนนุทางอารมณ ์(Emotional Support) ประกอบดว้ย 
การใหค้วามใกลช้ิดผูกพนั การท าใหเ้กิดความมั่นใจ และการท าใหรู้ส้ึกไวว้างใจและพึ่งพาได ้ซึ่ง
การสนบัสนนุดา้นอารมณนี์จ้ะชว่ยท าใหบ้คุคลรบัรูว้า่ตนเองเป็นท่ีรกัและเอาใจใส่จากบคุคลอ่ืน 2) 
การสนบัสนุนดา้นวตัถสุิ่งของ (Tangible Support) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือหรือการใหบ้ริการ
โดยตรง รวมถึงการให้สิ่งของ เงินทอง หรือการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดูแลเม่ือ
เจ็บป่วย การช่วยท างานหรือแบ่งเบาภาระหน้าท่ี และ 3) การสนับสนุนดา้นข้อมูลข่าวสาร 
(Informational Support) เป็นการใหค้  าแนะน าหรือการใหข้อ้มลูข่าวสาร การเสนอแนะท่ีสามารถ
ช่วยใหบุ้คคลสามารถแกปั้ญหาได ้รวมถึงการสะทอ้นใหบุ้คคลรบัรูถ้ึงพฤติกรรมและการกระท า
ของตนเอง ซึ่งจะช่วยใหบ้คุคลรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม (Social Integration) และ
คงไวซ้ึ่งเอกลกัษณท์างสังคม (Social Identity) นอกจากนีก้ารสนบัสนนุดา้นวตัถสุิ่งของและดา้น
ขอ้มลูข่าวสารยงัเป็นประโยชนใ์นการสนบัสนนุดา้นอารมณ ์เม่ือบคุคลตอ้งการการดแูลช่วยเหลือ 
สอดคลอ้งกบั Gordon-Hollingsworth (2011) ท่ีไดส้รุปการสนบัสนุนทางสงัคมไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่  
1) การสนบัสนนุทางอารมณ ์หมายถึง การใหก้ารสนบัสนนุในรูปแบบของการพดูคยุ การใส่ใจดแูล 
หรือการให้ความรัก ผ่านพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีสามารถรับรูไ้ด ้2) การสนับสนุนวัตถุ
สิ่งของ หมายถึง การจดัหาหรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นวตัถุหรือสิ่งของตามความตอ้งการ และ 
3) การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูลหรือการใหค้  าแนะน า
ตา่ง ๆ  

ส าหรบัการศกึษาเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคมในบริบทของไทย อจัฉรา โอประเสริฐ
สวสัดิ์ (2531) ไดเ้สนอว่า การสนบัสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) การสนบัสนุนทางอารมณ ์
(Emotional Support) หมายถึง การไดร้บัการปลอบใจใหก้ าลงัใจ (Reassurance) การไดร้บัความ
รกัความห่วงใย (Intimacy and Attachment) การไดร้บัความมั่นใจ (Confidence) และความรูส้ึก
มีท่ีพึ่ง (Reliance ant Another) ซึ่งท าใหบุ้คคลรูส้ึกว่ามีคนรกัและคอยดแูลเอาใจใส่ 2) ความ
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ช่วยเหลือดา้นวตัถุสิ่งของ (Tangible Support) หมายถึง การไดร้บัความช่วยเหลือดา้นสิ่งของ 
การเงิน และแรงงาน และ 3) ความช่วยเหลือดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Information Support) หมายถึง 
การไดร้บัค าแนะน า ท่ีบคุคลสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู่ไดดี้ การสนบัสนุน
ทางสงัคมจงึเป็นการรบัรูข้องบคุคลตอ่การไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่ การเห็นคณุคา่ และความ
ชว่ยเหลือสนบัสนนุจากบคุคลท่ีอยูร่อบขา้งในสงัคม เชน่ พอ่แม ่ผูป้กครอง หรือกลุ่มเพ่ือน ท่ีใหก้าร
สนบัสนนุในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงตอ่บคุคล ไม่ว่าจะเป็นการ
ไดร้บัวตัถุสิ่งของหรือทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีช่วยเกือ้กูลใหบุ้คคลนัน้น าไปแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้
และการสนบัสนนุท่ีเป็นนามธรรมซึ่งอยู่ในรูปแบบของการใหข้อ้มลูข่าวสาร การใหค้วามรกัหรือให้
ก าลงัใจ เป็นการช่วยเหลือทางดา้นจิตใจ อารมณ ์และความรูส้ึก ท่ีท าใหบ้คุคลนัน้รูส้ึกว่าตนเองมี
ความส าคญัและมีคณุคา่ในสายตาของผูอ่ื้น 

งานวิจัยท่ีผ่านมาได้ชีใ้ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพ่ือน และ
สถาบนัการศกึษา มีอิทธิพลอย่างยิ่งตอ่ความส าเร็จในการเรียนของผูเ้รียนไดอี้กทางหนึ่ง (Berns, 
2004) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนนุทางสงัคมจากครูอาจารย ์เน่ืองจากครูอาจารยเ์ป็นบคุคล
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนของผูเ้รียนโดยตรง และการสนับสนุนของครูอาจารยก็์ยังส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของผูเ้รียนดว้ย ไม่ว่าจะเป็นความตัง้ใจและความรว่มมือในการเรียนการสอน (ดจุเดือน 
พนัธุมนาวิน และ อมัพร มา้คนอง, 2547) นอกจากนีก้ารสนบัสนุนทางสังคมยงัช่วยใหบุ้คคลมี
สขุภาพดี ซึ่งสุขภาพกายย่อมส่งผลถึงสมรรถภาพทางสมองและความพรอ้มในการเรียน (พลรพี 
ทุมมาพันธ์, 2554) และผูเ้รียนท่ีมีสุขภาพจิตดีย่อมมีจิตใจปลอดโปร่งและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเรียนสูง อีกทั้งผู้ท่ีได้รบัการสนับสนุนทางสังคมยังรูส้ึกว่าตนเองเป็นคนท่ีมี
คณุคา่และมีความภาคภมูิใจในตนเองอีกดว้ย (กนัยา สวุรรณแสง, 2538) ซึ่งงานวิจยัท่ีผ่านมาก็ได้
สนับสนุนและชี ้ให้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมช่วยยับยั้งความเครียดท่ีเป็นตัวบั่นทอน
ประสิทธิภาพทางสมองและประสิทธิภาพในการปรบัตัวเม่ือตอ้งเผชิญปัญหาทางการเรียนดว้ย 
โดยครูอาจารย ์ครอบครวั และกลุ่มเพ่ือน เป็นแหล่งท่ีใหส้ิ่งเอือ้อ านวยทางสงัคมกบันกัศึกษา ท า
ใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีและสามารถใชชี้วิตนกัศึกษาไดอ้ย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ 
การสนบัสนนุทางสงัคมของนกัศกึษาจึงควรเกิดขึน้จาก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) อาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ครู 
อาจารย ์ซึ่งเป็นผูท้  าหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนและใหค้วามรู ้2) ครอบครวั ไดแ้ก่ พ่อแม่ ผูป้กครองหรือ
ญาติพ่ีนอ้ง และ 3) เพ่ือน ไดแ้ก่ เพ่ือนร่วมชัน้เรียน เพ่ือนรว่มมหาวิทยาลยั หรือเพ่ือนท่ีรว่มท า
กิจกรรมตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยั 
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การสนบัสนุนทางสงัคมของนักศึกษาจึงเป็นการท่ีนกัศึกษามีปฏิสมัพันธท์างสงัคมใน
รูปแบบตา่ง ๆ กบัแหลง่เอือ้อ านวยทางสงัคมของตนซึ่งก็คือ ครอบครวั เพ่ือน และอาจารย์ผูส้อนใน
ชว่งเวลาหนึ่ง และสามารถตดัสินคณุคา่ของการมีปฏิสมัพนัธเ์ก่ียวกบัความช่วยเหลือ การดแูลเอา
ใจใส ่การใหค้วามรกั การเคารพใหเ้กียรติ รวมถึงขอ้มลูข่าวสารทัง้หมดท่ีนกัศกึษาไดร้บั อย่างไรก็
ตาม การสนบัสนนุทางสงัคมจากผูป้กครองและสมาชิกในครอบครวัอาจลดลงเม่ือวยัรุน่มีอายมุาก
ขึน้ ขณะท่ีการสนบัสนนุทางสงัคมจากเพ่ือนกลายเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัมากกว่าบคุคลอ่ืนในชีวิต
ของวัยรุ่น เช่น ในการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุ่มเพ่ือนจะมีการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกันเสมอ ซึ่งมากกว่าการท่ีนกัศึกษาจะติดต่อกับพ่อแม่หรือผูป้กครอง และเน่ืองจากการ
เรียนในระดบัอดุมศกึษานัน้การใชชี้วิตในแตล่ะวนัของผูเ้รียนมกัจะด าเนินอยู่ในมหาวิทยาลยั และ
ส่วนใหญ่จะพกัอาศยัอยู่ในหอพกั ท าใหผู้เ้รียนตอ้งปรบัตวัในทกุดา้นทัง้การเรียนและการใชชี้วิต
ร่วมกับเพ่ือนทัง้ในหอ้งเรียนและเพ่ือนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกันในหอพกันกัศึกษา รวมถึงการไดร้บัการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากบคุลากรในสถาบนัการศกึษาดว้ย เน่ืองจากอาจารยเ์ป็นบคุคลส าคญัท่ีมี
บทบาทในกระบวนการเรียนการสอนทางวิชาการของผูเ้รียนโดยตรง อีกทัง้ยังมีส่วนช่วยเหลือ
แกปั้ญหา การใหค้  าปรกึษา ยอมรบั รบัฟังและเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น ใหก้ าลงัใจ รวมถึง
การกระตุน้เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนและการช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป้าหมายของการใช้
ชีวิตภายในรัว้มหาวิทยาลัยอีกดว้ย การสนับสนุนทางสงัคมจึงขึน้อยู่กับสถานการณ ์เวลา และ
บคุคล ซึ่งช่วงเวลาของวยัรุ่นท่ีอยู่ในวยัเรียนในระดบัมหาวิทยาลยันัน้ กลุ่มของความสมัพนัธท์าง
สงัคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่มกัจะเป็นกลุ่มเพ่ือนและบคุคลใกลช้ิดในมหาวิทยาลยั ซึ่งกลุ่ม
เพ่ือนจะช่วยก่อใหเ้กิดความรูส้ึกอบอุ่นและเห็นความส าคญัของตนเอง ช่วยให้ผูเ้รียนไดร้ะบาย
อารมณแ์ละแสดงความรูส้ึกไดอ้ย่างอิสระ มีการพฒันาทกัษะทางสงัคม ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
ปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงดา้นการเรียนและมีการปรบัตวัทางสงัคมท่ีดี (Hurlock, 1973) 

ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงไดเ้นน้ศกึษาถึงการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีเป็น
การรบัรูข้องนกัศกึษาตอ่การไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่ การเห็นอกเห็นใจ การเห็นคณุค่า การ
ไดร้บัค าแนะน า การสะทอ้นใหร้บัรูถ้ึงการกระท า และการไดร้บัความช่วยเหลือสนบัสนนุจากกลุ่ม
เพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อนในดา้นต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพ่ือนและ
อาจารยจ์ากแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมใน 3 ดา้น ท่ีครอบคลมุทัง้ดา้นจิตใจและการช่วยเหลือท่ีเป็น
รูปธรรม ตามแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคมของ Schaefer และคนอ่ืน ๆ (1981) ไดแ้ก่ 1) การ
สนบัสนุนทางอารมณ์ ไดแ้ก่ การไดร้บัความรกั ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจ ความเห็นอกเห็นใจ 
การปลอบโยนใหก้ าลงัใจ และการรบัฟังจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อน 2) การสนบัสนนุขอ้มลู
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ข่าวสาร ไดแ้ก่ การไดร้บัค าแนะน า การเสนอแนะ หรือการใหข้อ้มูลข่าวสารจากกลุ่มเพ่ือนและ
อาจารยผ์ูส้อน และการสะทอ้นใหร้บัรูถ้ึงการกระท าของนกัศกึษา และ 3) การสนบัสนนุวตัถสุิ่งของ 
ไดแ้ก่ การไดร้บัความช่วยเหลือโดยตรงตอ่ความจ าเป็นของนกัศึกษาจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารย์
ผูส้อน ในดา้นการบริการและทรพัยากรตา่ง ๆ อนัไดแ้ก่ การเงิน สิ่งของ รวมถึงการช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระหนา้ท่ี ซึ่งเป็นการใหบ้รกิารชว่ยเหลือในรูปแบบของสิ่งท่ีจบัตอ้งได ้  

การวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
ในการวดัการสนบัสนุนทางสงัคมจากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า เป็นการวดั

เก่ียวกับการรบัรูข้องบุคคลท่ีรายงานถึงการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีตนเองไดร้บั และเน่ืองจากการ
สนบัสนนุทางสงัคมมีความหลากหลายของแนวคิดและมีหลายองคป์ระกอบ นกัวิชาการจึงเสนอ
ว่าในการวดัการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ควรวดัการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
หรือวดัขนาดของเครือขา่ยทางสงัคม และหากการสนบัสนนุทางสงัคมมีผลโดยออ้มตอ่สขุภาพหรือ
มีผลเป็นตวับรรเทา ท่ีผูว้ิจัยตอ้งการทราบว่าการสนบัสนุนทางสงัคมมีผลช่วยลดผลกระทบจาก
ความเครียดและชว่ยใหป้รบัตวัไดดี้ขึน้หรือไม่ ควรเลือกเครื่องมือท่ีใชว้ดัการรบัรูถ้ึงการกระท าเพ่ือ
สนบัสนนุใหบุ้คคลนัน้ปรบัตวักับความเครียดได ้อย่างไรก็ตาม ในการวดัการสนบัสนุนทางสงัคม
ควรมีการวดัการรบัรูค้วามเครียดของเหตกุารณน์ัน้ควบคูก่นัไป (Lakey & Cohen, 2000 อา้งถึงใน 
อภิญญา ศริพิิทยาคณุกิจ, 2553, น. 312)    

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่า แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมมีการ
สรา้งจากพืน้ฐานทางแนวคิดและทฤษฎีของนกัวิชาการหลายท่าน ซึ่งในการวดัการสนบัสนุนทาง
สงัคมของบุคคลนัน้มีทัง้แบบวดัทั่วไปและแบบวดัท่ีเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา โดยมี
ทัง้แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมของผูป่้วยและแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของบคุคลทั่วไป 
ส าหรบัการวดัการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีการใชอ้ย่างแพร่หลายในผูเ้รียนท่ีเป็นทัง้เด็กและวยัรุ่น 
เช่น แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมของเด็กและวยัรุ่น (The Child and Adolescent Social 
Support Scale: CASSS) ของ Malecki, Demaray, และ Elliott (2000) ท่ีวดัการสนบัสนนุทาง
สงัคมใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนนุทางอารมณ ์2) การสนบัสนนุวตัถสุิ่งของ 3) การสนบัสนนุ
ขอ้มลูข่าวสาร และ 4) การสนบัสนนุดา้นการประเมิน โดยวดัการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมของ
นักเรียนท่ีไดร้บัจากพ่อแม่ ครูอาจารย ์เพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือนสนิท และบุคคลท่ีเก่ียวข้องใน
โรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัในแต่ละดา้นย่อยตัง้แต่ .92 - .93 อย่างไรก็ตาม แบบวดั
ดงักล่าวยังมีขอ้จ ากัดท่ีวัดเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวคอเคเซียน (Caucasian) ในชนชัน้
กลางขึน้ไป ตอ่มา Gordon-Hollingsworth และคนอ่ืน ๆ (2016) จึงไดพ้ฒันาแบบวดัการรบัรูก้าร
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สนบัสนนุทางสงัคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) เพ่ือศกึษา
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการปรบัตวั ท่ีสามารถวดัการสนบัสนุนทางสังคมกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ความแตกตา่งกนัทางชาตพินัธุห์รือวฒันธรรมท่ีหลากหลายมากขึน้ โดยวดัการสนบัสนนุทางสงัคม
ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนดา้นอารมณ ์2) การสนบัสนนุดา้นวตัถุสิ่งของ และ 3) การ
สนบัสนนุดา้นขอ้มลูขา่วสาร ท่ีวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของนกัเรียนอายรุะหว่าง 8-18 ปี ท่ีมีเชือ้
ชาติแตกตา่งกนั ไดแ้ก่ คอเคเซียน แอฟริกนั อเมริกนั เอเชีย และเชือ้ชาติอ่ืน ๆ โดยวดัการรบัรูก้าร
สนบัสนนุทางสงัคมจากแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม 5 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) พ่อแม่ 2) บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางสายเลือด 3) บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งทางสายเลือด เช่น เพ่ือนบา้น ครูอาจารย ์หรือบุคคลใน
ชมุชน 4) พ่ีนอ้ง และ 5) เพ่ือน ท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 50 ขอ้ มีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบ
มาตรประมาณคา่ 4 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .97 (คา่ความเช่ือมั่น
รายดา้น ไดแ้ก่ พ่อแม่  α = .94  บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางสายเลือด α = .95 บคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งทาง
สายเลือด α = .96 พ่ีนอ้ง α = .96 และเพ่ือน α = .95) 

งานวิจยัในประเทศไทยของ อรุณี เกษรอบุล (2544) ไดพ้ฒันาแบบวดัการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสรา้งแบบวดัขึน้จากแนวคิดของ Cobb (1976) 
รว่มกบัแนวคิดของ Schaefer และคนอ่ืน ๆ (1981) เพ่ือประเมินความคิดเห็นหรือความรูส้ึกของ
ผูเ้รียนตอ่การไดร้บัการช่วยเหลือในดา้นตา่ง ๆ โดยครอบคลมุการสนบัสนนุรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ การ
สนบัสนนุดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุดา้นการยอมรบัและการเห็นคณุคา่ การสนบัสนนุดา้นการเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร และการสนบัสนุนดา้นการเงินและสิ่งของ ท่ี
วัดการไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างของนักเรียน ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัว 
เพ่ือน และครูอาจารย ์ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 25 ขอ้ ท่ีมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .93 และ นนัทินี ศภุ
มงคล (2547) ไดพ้ฒันาแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีน ามาใชว้ดัการสนบัสนุนทางสงัคมกับ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตนกัศกึษา จ านวน 679 คน ซึ่งแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นแบบวดัท่ี
ใหผู้ต้อบรายงานตนเอง จ านวน 20 ขอ้ มีเนือ้หาเก่ียวกบัการไดร้บัการสนบัสนนุช่วยเหลือเก่ียวกบั
สิ่งต่าง ๆ จากพ่อแม่ ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือน และอาจารย์ผูส้อน ท่ีวดัองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การ
สนับสนุนทางสงัคมดา้นอารมณ ์ดา้นการประเมิน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสิ่งของ แรงงาน 
และการเงิน ท่ีมีคา่ความเช่ือมั่น (α) ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 นอกจากนี ้อมราพร สุรการ 
(2555) ไดพ้ฒันาแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของเด็กและวยัรุน่จากแนวคิดของ Malecki และ
คนอ่ืน ๆ (2000) โดยน ามาสรา้งขอ้ค าถามจากการสนบัสนุน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทาง
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อารมณ ์การสนบัสนนุดา้นเครื่องมือ การสนบัสนนุดา้นขอ้มูล และการสนบัสนุนดา้นการประเมิน 
และแบง่แหลง่ของการสนบัสนนุในบรบิทของโรงเรียนออกเป็น 2 แบบวดั คือ แบบวดัการสนบัสนนุ
จากครู จ านวน 23 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (t) อยูร่ะหว่าง 2.66 - 7.14 และมีคา่ความเช่ือมั่น 
(α) เท่ากบั .93 และแบบวดัการสนบัสนนุจากเพ่ือน จ านวน 23 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (t) 
อยูร่ะหวา่ง 2.89 - 5.91 และมีคา่ความเช่ือมั่น (α) เทา่กบั .94 

การวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวัด
การสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคม
ของ Schaefer และคนอ่ืน ๆ (1981) รว่มกบัการสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัการ
รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) ของ 
Gordon-Hollingsworth และคนอ่ืน ๆ (2016) มาปรบัใชใ้นการวัดการสนบัสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลยัของนกัศกึษา โดยแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีลกัษณะแบบวดั
เป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน 
นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีการรบัรูก้ารไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยัสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดสขุภาวะทางจิตท่ีดี 

(Psychological  Well-Being) ไดแ้ก่ ความรกั การใหก้ารช่วยเหลือ การใหค้  าแนะน า และการเห็น
คณุค่าในตนเอง ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมมีผลทัง้โดยตรงและโดยออ้มต่อสุขภาวะของบุคคล 
โดยทางตรงจะเป็นการส่งเสริมสุขภาวะไม่ว่าบุคคลจะเผชิญกับความเครียดในระดับใด ส่วน
ทางอ้อมจะท าหน้าท่ีเป็นตัวช่วยลดความรุนแรงหรือลดแรงปะทะเม่ือบุคคลต้องเผชิญกับ
ความเครียดจากประเด็นท่ีสองนีอ้ธิบายได้ว่าเม่ือบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด การสนบัสนุนทางสังคมจะช่วยบรรเทาไม่ใหค้วามเครียดส่งผลกระทบท่ีรุนแรงมาก
เกินไปตอ่การปรบัตวัของบคุคล (Antonucci, Jennifer, & Ajrouch, 2000) ดงันัน้ การสนบัสนนุ
ทางสงัคมตามการรบัรูข้องบคุคลนัน้จงึสามารถปกปอ้งบคุคลจากความเครียดท่ีเกิดจากเหตกุารณ์
ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความพยายามในการจัดการกับปัญหา ท าให้บุคคลมี
ความหวงัวา่ยงัมีคนท่ีพรอ้มจะชว่ยเหลือ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความห่วงใยใส่ใจ และความผกูพนั
จากสมาชิกในสงัคม โดยท่ีประโยชนข์องการสนบัสนนุจากสงัคมเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ภายในบริบทของ
ความสมัพนัธท่ี์มีคณุภาพท่ีดีดว้ย (อรุณี เกษรอบุล, 2544)    
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การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความเครียดในวัยรุ่นได ้เน่ืองจากการ
สนบัสนุนทางสงัคมสามารถช่วยใหบ้คุคลเกิดความรูส้ึกมีคณุค่าในตนเอง รูส้ึกมั่นใจ มีอารมณท่ี์
มั่นคง และรูส้ึกปลอดภยัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับตนเอง โดยงานวิจยัท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่า
การสนับสนุนทางสังคมไดร้บัการศึกษาควบคู่ไปกับการเผชิญปัญหาและการปรบัตัว อาทิเช่น 
Wang และคนอ่ืน ๆ (2006) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการปรบัตวัของนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนใน
มหาวิทยาลยัในปีแรก ซึ่งผลการศกึษาพบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัของผูเ้รียนอย่างมีนัยส าคญั การสนับสนุนทางสังคมจึงมีความส าคญัต่อการปรบัตวักับ
สภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลยั และยงัมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนมีการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีอีก
ดว้ย และผลการวิจยัท่ีผา่นมาของ อมราพร สรุการ (2555) ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การสนบัสนนุทางสงัคม
จากเพ่ือนส่งอิทธิพลทางตรงต่อการปรบัตวัในการเรียนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนปรบัตวัในการเรียนไปใน
แนวทางท่ีดี  

Bejerano (2014) ไดท้  าการศึกษาบทบาทของการสนับสนุนทางสังคม การเห็น
คุณค่าในตนเอง และภาวะซึมเศร้า ท่ีมีต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา โดยผลการศกึษาชีใ้หเ้ห็นว่า การสนบัสนนุทางสงัคม การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
ภาวะซมึเศรา้ สามารถรว่มกนัท านายการปรบัตวัของนกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญั โดยผูเ้รียนท่ีมีการ
สนบัสนนุจากกลุ่มเพ่ือนและมีการรบัรูก้ารสนับสนนุทางสงัคมจากอาจารย์ผูส้อนมากจะสามารถ
ปรบัตวัไดดี้ การปรบัตวัจึงเป็นกระบวนการซับซอ้นท่ีไดร้บัอิทธิพลจากปัจจัยหลายดา้น ทัง้จาก
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศรา้ท่ีผู้เรียนก าลังเผชิญอยู่ ร่วมกับการไดร้บัการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อน นอกจากนีง้านวิจยัท่ีผ่านมาของ Arslan 
(2009) ท่ีท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนนุทางสงัคมและการเห็นคณุคา่ในตนเอง
ของนกัเรียนในตรุกีท่ีมีอายรุะหวา่ง 16-18 ปี ก็ไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ การสนบัสนนุทางสงัคมจากเพ่ือนและ
ครูอาจารยมี์ความสมัพนัธก์นัทางบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองอย่างมีนยัส าคญั ในการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการยอมรบัในตนเองและมั่นใจในตนเองมากขึน้ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกับผลการวิจยั
ของ Ikiz และ Cakar (2010) ท่ีไดท้  าการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดบัของการรบัรูก้าร
สนบัสนนุทางสงัคมและการเห็นคณุคา่ในตนเองของวยัรุน่ในตรุกีท่ีพบว่า วยัรุน่ทัง้ชายและหญิงมี
การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือน จากครอบครัว และจากอาจารย์ผู้สอน มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองอย่างมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบั Kumar, Lal, และ 
Bhuchar (2014) ท่ีพบว่าการสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั กลุ่มเพ่ือน และบคุคลรอบขา้งมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ  ส าหรับ
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ผลการวิจยัในประเทศไทยท่ีผ่านมา มธุรส ธัญญเฉลิม (2550) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ
ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการปรบัตวัทางสังคมของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาช่วงชัน้ท่ี 4 จ  านวน 
1,005 คน ซึ่งผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีอิทธิพลทางตรงตอ่การปรบัตวัทาง
สงัคม กลา่วคือ ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมสงูยอ่มจะส่งผลใหมี้การปรบัตวัทางสงัคมสงู
ตามไปดว้ย นอกจากนีใ้นงานวิจยัท่ีผา่นมาของ Rueger และคนอ่ืน ๆ (2010) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการ
สนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวในการเรียนยังไดชี้ใ้ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก
อาจารยผ์ูส้อนส่งผลตอ่การปรบัตวัทางอารมณ ์และยงัช่วยส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ช่วย
ลดภาวะซึมเศรา้ และช่วยใหผู้เ้รียนรูส้ึกมีคณุคา่ในตนเองมากขึน้ อีกทัง้ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การปรบัตวัในสถานศกึษาไดอี้กดว้ย  

จากงานวิจยัท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่า การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการช่วยเหลือท่ีท าให้
บคุคลเกิดความรูส้ึกว่าไดร้บัความรกั ความเห็นใจ การดแูลเอาใจใส่ การไดร้บัความใวว้างใจจาก
สงัคม เกิดความภาคภมูิใจ และรูส้กึวา่ตนเองมีคณุคา่ มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม มี
ความมุ่งมั่นอดทนต่อการเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทัง้การไดร้บัขอ้มูลและค าแนะน า
ตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้มลูปอ้นกลบัซึ่งกนัและกนั ท่ีท าใหบ้คุคลสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและ
ประเมินตนเองเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจไดอี้กดว้ย ซึ่งจะช่วยกระตุน้ใหบ้คุคลมีพฤติกรรมในทางบวก
มากขึน้ และยังส่งผลต่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ช่วยลดภาวะ
ความเครียด รวมถึงสามารถสรา้งแรงจงูใจในการเรียนจากการไดร้บัค าแนะน าจากบคุคลรอบขา้ง 
จึงท าใหมี้หลกัฐานเพียงพอท่ีท าใหผู้ว้ิจยัคาดการณว์่าการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมี
อิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองและพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพือ่การเปล่ียนแปลง 
ในการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤติกรรม

การปรบัตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นการวิจัยในระยะท่ี 2 
ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมในโปรแกรม โดยผูว้ิจัยไดเ้สริมสรา้ง
คุณลักษณะทางจิตและวิธีการเผชิญปัญหา ซึ่งเป็นตัวแปร ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงจากการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีผลการวิจัยชีใ้หเ้ห็นว่า
นกัศึกษาท่ีมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ ร่วมกับการมีแนวทางในการเผชิญปัญหาทัง้
แบบมุง่ท่ีอารมณแ์ละการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา ส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทาง
จิตเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึ่งเป็น
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ตวัแปรสาเหตสุ  าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาอย่างมี
นัยส าคัญ โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้นี ้อาศัยพื ้นฐานทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง (Transformative Coping Theory) ของ Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) และ
การประยุกตใ์ชท้ฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress and Coping Theory) ของ 
Lazarus และ Folkman (1984) เป็นแนวคดิหลกัในการพฒันาโปรแกรม รว่มกบัการศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญ
ปัญหา (Coping Skill) โดยแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงไดอ้ธิบายว่า 
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงเป็นความสามารถในการเผชิญปัญหาของบุคคลโดยใช้
กระบวนการสรา้งความเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ อนัเป็นตน้ทุน
ทางจิตใจเชิงบวกท่ีส าคญัเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการหาวิธีจดัการกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ท่ี
บุคคลสามารถน ามาปรบัใชไ้ดต้ลอดช่วงชีวิต ร่วมกับการใชว้ิธีการเผชิญปัญหาโดยมุ่งแก้ไขท่ี
ปัญหาเพ่ือใหมี้การเปล่ียนแปลงสถานการณห์รือปรบักระบวนการใหม่ และการเผชิญปัญหาโดย
มุ่งแก้ไขอารมณ์ท่ีเป็นทุกขโ์ดยใชก้ารคิดและกลไกทางจิตท่ีเป็นการแสดงออกดว้ยการควบคุม
อารมณค์วามรูส้ึก รวมทัง้การระบายอารมณอ์อกมาทางการกระท าและการพดู อนัจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงอารมณใ์หเ้ป็นไปในทางบวกเพ่ือใหส้ามารถเผชิญปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว อีกทัง้ยังช่วยสรา้งเสริมสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของชีวิต การเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงจึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถเพิ่มอารมณ์เชิงบวกให้เพิ่มมากขึน้ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการให้ความหมายของชีวิตในทางบวก ซึ่งจากการ
เปล่ียนแปลงในเชิงบวกนีจ้ะช่วยเพิ่มความหยุ่นตวัท่ีช่วยใหบ้คุคลเริ่มกระบวนการทางความคิดใน
การประเมินสถานการณใ์หม่ท่ีเขา้มาคกุคามใหเ้กิดผลในทางบวกกบัตนเอง เพ่ือรกัษาสมดลุของ
ร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาในชีวิต ช่วยลด
ผลกระทบของภาวะความเครียด สามารถเผชิญปัญหาไดดี้ และเม่ือบคุคลน ากระบวนการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมาปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการเผชิญปัญหาตลอดช่วงชีวิต ก็จะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งและสรา้งประสบการณใ์นการท่ีจะเรียนรูว้ิธี ในการเผชิญปัญหา อันจะช่วย
เสริมสรา้งอารมณใ์หเ้ป็นไปในทางบวกมากขึน้ (Corry, Lewis, et al., 2014; Faull & Hills, 2006) 
ซึ่งอารมณเ์ชิงบวกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและภาวะสุขภาพท่ีดีของบุคคล 
(Myers, Sweeney, & Witmer, 2000) และยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัตอ่การปรบัตวัของ
บคุคลอีกดว้ย (Fredrickson, 2004) 
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ดงันัน้ แนวทางในการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง
เพ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตในเชิงบวก อนัไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต 
ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัศกึษามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนเป็นไปในลักษณะท่ีพึงประสงค ์หลังจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดตัวแปรเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม รว่มกบัการพิจารณาสาเหตท่ีุส าคญัของการเกิดพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนจาก
ขอ้คน้พบในการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีเป็นการศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ซึ่งพบว่าตวัแปรส าคญัท่ีจะช่วย
ใหน้กัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตในเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนท่ีดี ประกอบดว้ย ตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
อารมณ ์และวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา จึงน าตวัแปรดงักล่าวมาเป็นตวัแปรเป้าหมาย
ของการพฒันาโปรแกรม โดยการพฒันาโปรแกรมครัง้นีมุ้ง่เนน้เสริมสรา้งกระบวนการเผชิญปัญหา
ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ซึ่งกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้เม่ือบคุคลประเมินสถานการณแ์ลว้ว่าสถานการณน์ัน้ก่อใหเ้กิดความเครียด
หรือเกิดปัญหากับตนเอง จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณและ
ความคดิสรา้งสรรค ์อนัเป็นตน้ทนุทางจิตใจท่ีมีอยูใ่นแตล่ะบคุคลนัน้ เพ่ือน ามาใชจ้ดัการกบัปัญหา
ท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ซึ่งการน าจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคม์าใชใ้นการเผชิญปัญหาจะท า
ใหบุ้คคลสามารถคน้หาและรกัษาไวซ้ึ่งความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความหวงั และเกิด
การเห็นคุณค่าในตนเอง อันเป็นการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกของบุคคลท่ีช่วย
ปรบัเปล่ียนมมุมองท่ีมีต่อปัญหา และช่วยพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาเพ่ือรบัมือกับเหตกุารณ์
และภาวะความเครียดต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิต ดงันัน้ เพ่ือใหส้ามารถก าหนดกรอบแนวทางในการ
พฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง นอกจากการศึกษาแนวคิดทาง
ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นัน้ ยงัรวมถึงการศกึษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตวัแปรเปา้หมายท่ีส าคญัในกระบวนการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลง อนัไดแ้ก่ 1) แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ 2) แนวคิด
เก่ียวกบัการเสริมสรา้งจิตวิญญาณ และ 3) แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสรา้งสรรค ์เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีใชใ้นกระบวนการคิด

เพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ Guilford (1967) เช่ือว่าความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
คณุลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวับุคคลท่ีจะสามารถแสดงความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาในระดบัแตกตา่งกัน 
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการยอมรับปัญหา ความสามารถในการสร้างความคิด 
ความสามารถในการจัดระบบความคิด และความสามารถในการประเมินความคิดของแต่ละ
บคุคล Corry, Lewis, และคนอ่ืน ๆ (2014, pp. 93-95) กล่าวว่า บุคคลจะจดัการความเครียด
ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนัน้มกัขึน้อยู่กบัพลงัความสามารถและแนวทางในการเผชิญปัญหาของแตล่ะ
บคุคล ประกอบกบับคุคลจะตอ้งมีการพฒันาอารมณเ์ชิงบวกในตนเอง ไมว่่าจะเป็นอารมณส์ขุใจท่ี
กระตุ้นให้อยากเล่น อารมณ์สนใจท่ีกระตุ้นให้อยากค้นหา อารมณ์รักท่ีกระตุ้นให้อยากมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากอารมณ์ในทางบวก อันเป็นการขยาย
ประสบการณ์ของบุคคล และกระตุ้นให้เ กิดการค้นพบรูปแบบพฤติกรรม ความคิด และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอ่ืนในทางท่ีสรา้งสรรค ์อนัจะก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางดา้น
จิตใจ มีความคดิในเชิงสรา้งสรรค ์และมีสขุภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีตลอดชว่งชีวิต  

กระบวนการคิดสร้างสรรค ์
กระบวนการคิดสรา้งสรรคเ์ป็นวิธีการคิดและการท างานของสมองอย่างเป็น

ขัน้ตอนท่ีสามารถคิดแกปั้ญหาไดส้  าเร็จ (อารีย ์พนัธม์ณี, 2545) นกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบาย
ว่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้นมีลักษณะเป็นล าดับขั้นเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์กล่าวคือ เป็นกระบวนการของความรูส้ึกท่ีไวตอ่ปัญหา แลว้รวบรวมความคิดตัง้เป็น
สมมติฐาน และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านัน้เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน แลว้คน้พบและ
ไดผ้ลลพัธท่ี์เป็นแนวทางใหม ่ซึ่งจะชว่ยใหบ้คุคลสามารถคดิสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่และไดผ้ลลพัธท่ี์เป็น
ประโยชน ์และช่วยให้สามารถสรา้งสรรคว์ิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกับปัญหาท่ีซับซ้อนให้มี
ประสิทธิภาพดีขึน้ (Vangundy, 1987 อา้งถึงใน ภารดี ก าภู ณ อยธุยา, 2560) กระบวนการคิด
สรา้งสรรคจ์ึงเป็นลกัษณะทางการคิดท่ีมีการบูรณาการความคิดสรา้งสรรคแ์ละการคิดแกปั้ญหา
เขา้ไวด้ว้ยกนั  

กระบวนการคิดสรา้งสรรคมี์ขัน้ตอนต่าง ๆ ตามแนวคิดท่ีแตกตา่งกัน โดย ณฏัฐ
พงศ ์กาญจนฉายา (2559) ไดส้รุปกระบวนการคดิสรา้งสรรคท่ี์นกัวิชาการและนกัการศกึษาทัง้ของ
ไทยและต่างประเทศไดท้  าการศึกษาไวว้่าประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การคน้หา
ความจริง ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงสภาพท่ีเป็นปัญหาการท าความเขา้ใจกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ และ
การรวบรวมขอ้มลูเพ่ือระบปัุญหา 2) การคน้หาปัญหา ประกอบดว้ย การวิเคราะหป์ระเด็นปัญหา
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ท่ีเกิดขึน้ การจดัล าดบัความส าคญัและพิจารณาคดัเลือกปัญหาท่ีควรไดร้บัการแกไ้ขอย่างเรง่ดว่น 
และการตัง้สมมติฐานสาเหตุของปัญหา 3) การคน้หาความคิด ประกอบดว้ย การน าเสนอและ
รวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่ 4) การค้นหาค าตอบ 
ประกอบดว้ย การบอกขอ้ดีและขอ้จ ากัดของแต่ละวิธี การวิเคราะห ์ประเมิน จัดล าดบัวิธีการใน
การแกปั้ญหา การก าหนดเกณฑค์ดัเลือกวิธีการแกปั้ญหา และการพิจารณาคดัเลือกวิธีแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และ 5) การคน้หาค าตอบท่ีเป็นท่ียอมรบั ประกอบดว้ย การน าวิธีการแกปั้ญหาท่ี
ไดเ้ลือกไวไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิและสามารถแกปั้ญหานัน้ได ้ดงันัน้ ความคิดสรา้งสรรค์
และการคิดแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคจ์ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและสามารถพฒันาใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียน
ได ้(อษุณีย ์อนรุุทธว์งศ,์ 2553) เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน ากระบวนการคิดสรา้งสรรคม์าปรบัใชก้บั
สถานการณห์รือในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

แนวทางการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์
ความคดิสรา้งสรรคข์องบคุคลสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาใหเ้กิดขึน้ได ้ดว้ยการฝึก

ปฏิบตัิกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเอง และกระตุน้การคิดและการแสดงออกทาง
ความคดิสรา้งสรรค ์ภายใตก้ารสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบเป็นอิสระทัง้ทางการคิดและการ
แสดงออก ส่งเสริมการคิดจินตนาการ ตลอดจนส่งเสริมให้คิดหาค าตอบหลาย ๆ ทาง หรือ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยวิธีการท่ีแปลกใหม่  รวมถึงการฝึกบรูณาการปัญหาและเขา้ใจปัญหาตา่ง ๆ 
เหล่านัน้ (Hallman, 1971; อารี พนัธม์ณี, 2546; อารี รงัสินนัท,์ 2532) นอกจากนีค้วามคิด
สรา้งสรรคย์งัสามารถเสริมสรา้งดว้ยการจดักิจกรรมและบรรยากาศท่ีเหมาะสม พรอ้มกับการใช้
เทคนิควิธีการตา่ง ๆ เช่น การสรา้งสรรคค์วามคิดใหม่ (Smith, Ward, & Finke, 1995)   การระดม
สมอง (Osborn, 1963) การคิดแบบอปุมาอปุมยั (Synectics) (Gordon, 1961) และการฝึกคิด
แบบหมวกหกใบ (De Bono, 1970) โดยในท่ีนีข้อกลา่วถึงเฉพาะการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์
ดว้ยเทคนิคการระดมสมอง ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการจัดประสบการณเ์พ่ือใหบุ้คคลไดค้ิด
แก้ปัญหา ซึ่งจะใชเ้ม่ือมีปัญหาท่ีตอ้งการหาค าตอบใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไขขอ้บกพร่อง ท่ีสามารถได้
ความคิดใหม่ท่ีหลากหลายจากบุคคลในกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลมีความคิด
เพ่ือหาค าตอบให้ไดป้ริมาณมากท่ีสุด ในลักษณะของการคิดหลายทางและคิดคล่องแคล่วใน
ชว่งเวลาท่ีจ ากดั โดยในการจดักิจกรรมอาจจดัในลกัษณะกลุม่ใหญ่หรือกลุ่มย่อยเพ่ือหาค าตอบให้
ไดม้ากท่ีสุดในเวลาอันรวดเร็วเท่าท่ีจะท าได ้เป็นการคิดไดค้  าตอบท่ีเน้นปริมาณความคิดและ
ความแปลกใหม่โดยท่ียงัไม่ตอ้งค านึงถึงการประเมินความคิดนัน้ และหลงัจากรวบรวมความคิด
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ต่าง ๆ แล้วจึงท าการประเมินเพ่ือเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดมาใชใ้นแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Osborn, 1963) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการฝึกแกปั้ญหาดว้ยวิธีการระดมสมอง ดงันี ้

1. การหา้มวิพากษว์ิจารณ ์เม่ือมีบคุคลเสนอความคิดขึน้มา สมาชิกกลุ่มไม่
ควรวิพากษว์ิจารณก์ารแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินความคิดใด ๆ ของสมาชิกกุล่ม แมค้วามคิด
นัน้จะเป็นความคดิท่ีดี หรืออาจมีประโยชนน์อ้ยก็ตาม เพ่ือไมใ่หค้วามคดิสรา้งสรรคห์ายไป 

2. การใหอิ้สระในการคดิหาค าตอบ ส่งเสริมความคิดแปลกใหม่และแตกตา่ง
จากคนอ่ืน โดยใหบ้คุคลมีการเสนอความคิดไปเรื่อย ๆ อยา่งอิสระเทา่ท่ีจะมากได ้ 

3. การส่งเสริมปริมาณความคิด โดยการกระตุน้ใหบุ้คคลคิดใหไ้ดป้ริมาณ
มาก ๆ เน่ืองจากยิ่งบุคคลมีความคิดหลากหลายเท่าใด ศกัยภาพในการแกปั้ญหาก็จะมีมากขึน้
เทา่นัน้  

4. การรวบรวมและปรบัปรุงความคิด การน าความคิดท่ีไดเ้สนอไวท้ัง้หมดมา
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เป็นความพยายามรวมความคิดท่ีคลา้ยหรือเหมือนกันใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกัน 
หรืออาจน าแนวคิดมาผสมผสานกันเพ่ือใหไ้ดค้วามคิดใหม่ พิจารณาจัดล าดบัความส าคญัของ
ความคิด และพยายามปรับปรุงความคิดบางความคิดให้ดีขึน้ โดยสมาชิกกลุ่มอาจช่วยกัน
เสนอแนะวา่ความคดินัน้จะท าใหดี้ขึน้ไดอ้ย่างไร 

ส าหรับกระบวนการระดมสมองนั้นมีล าดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย อาจมีประมาณ 6-12 คน จากนัน้จึงท าการกระตุน้ใหค้ิดหรือ
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยใหผู้น้  ากลุ่มเป็นผูต้ัง้ค  าถามหรือ
ประเด็นปัญหาขึน้มา ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มจะสามารถหาค าตอบไดห้ลายแง่มมุ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมหรือสมาชิกกลุม่จะไดร้บัการกระตุน้ใหค้ิดหาค าตอบออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได ้
และสามารถขยายความคิดของคนอ่ืนไดอ้ย่างอิสระเพ่ือใหไ้ดข้อ้เสนอแนะหรือความคิดในการ
แก้ปัญหา โดยไม่มีการตดัสินหรือประเมินว่าความคิดนัน้ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี โดยท่ีสมาชิกใน
กลุ่มตอ้งไม่วิจารณค์วามคิดผูอ่ื้นและตอ้งยอมรบัในทุกความคิดของทุกคน โดยค าตอบท่ีสมาชิก
กลุ่มตอบจะไดร้บัการบนัทึกไวเ้พ่ือเป็นแนวทางใหผู้อ่ื้นคิดเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนต่อไป ซึ่ง ในการ
ด าเนินกิจกรรมควรใชเ้วลาประมาณ 10-20 นาที แลว้จึงยตุิ จากนัน้สมาชิกกลุ่มจะช่วยกนัแสดง
ความคดิเห็นและจดัหมวดหมู่ของความคิดเป็นกลุ่ม ๆ หลงัจากนัน้จึงช่วยกนัก าหนดเกณฑใ์นการ
ประเมินความคิดท่ีได ้เช่น แนวทางในแต่ละความคิดนัน้สามารถแกปั้ญหาหรือก่อใหเ้กิดแนวคิด
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ หรือสามารถปฏิบตัิไดจ้ริงหรือไม่  หากประเมินแนวคิดหรือวิธีแกปั้ญหานัน้ว่า
เป็นท่ียอมรบัและมีคุณค่าอย่างสรา้งสรรคก็์ใหยุ้ติประเด็นนัน้แลว้มองปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งระดม
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ความคิดต่อไป (Katena, 1971 อา้งถึงใน แคทลียา โคตะนนท ,์ 2549) การระดมสมองจึงเป็น
เทคนิคท่ีเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไดใ้ชค้วามคิดอย่างเต็มท่ีและทั่วถึง ท่ีจะช่วยกระตุน้ให้
สมาชิกกลุม่ไดร้บัการพฒันาทกัษะความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

นอกจากนี ้  David และ O'Sullivan (1980) ไดอ้ธิบายว่า ความคิดสรา้งสรรค์
สามารถพฒันาขึน้ไดด้ว้ยการสง่เสรมิกระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรคใ์น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การตระหนกัรูถ้ึงความส าคญัของความคิดสรา้งสรรค ์(Awareness of the 
Importance of Creativity) เป็นขัน้ท่ีจะท าใหบุ้คคลไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา
ความคิดสรา้งสรรคใ์นแต่ละบุคคล เช่น การรูจ้ักพัฒนาตนเอง การมีสุขภาพจิตท่ีดี การเข้าใจ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ีผ่านมาในอดีตท่ีส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า และการรับรู ้ถึงวิธีการ
แกปั้ญหาในปัจจบุนัและอนาคต 

2. ความเขา้ใจในธรรมชาติของความคิดสรา้งสรรค ์(Understanding of the 
Nature of Creativity) เป็นขัน้ท่ีบคุคลไดร้บัความรูเ้ก่ียวกับความคิดสรา้งสรรคจ์ากการจดัการ
เรียนรู ้เพ่ือใหบุ้คคลมีความเขา้ใจในเนือ้หาสาระท่ีส าคญั มีความสนใจและใหค้วามส าคญักับ
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ โดยเนื ้อหาสาระท่ีส าคัญอาจเป็นในเรื่องของ ทฤษฎีความคิด
สรา้งสรรค ์กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์ความสามารถท่ีสรา้งสรรค ์แบบทดสอบความคิดสรา้งสรรค ์
ปัจจยัหรือวิธีฝึกใหบ้คุคลเกิดความคิดสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

3. เทคนิคท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีสรา้งสรรค ์(Techniques of Creative 
Production) เป็นขัน้ของการใชเ้ทคนิคหรือวิธีการในการฝึกกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรคข์อง
บุคคล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลผลิตท่ีสรา้งสรรค ์ซึ่งเทคนิคท่ีสามารถน ามาใช้ในการเสริมสรา้ง
ความคิดสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ การระดมสมอง การน าคณุลกัษณะของสิ่งต่างๆ มาแจกแจงหรือปรบั
ลักษณะ การใช้ความคิดริเริ่มเพ่ือสรา้งสิ่งใหม่โดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว และการคิดโดยใช้
คณุลกัษณะของการเปรียบเทียบ เพ่ือน าสิ่งท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนัมาเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือใหเ้กิดความแปลก
ใหม ่ 

4. การพฒันาตนอยา่งสมบรูณเ์ต็มท่ีตามศกัยภาพ (Self-Actualization) เป็น
ขัน้การพฒันาบคุคลไปสู่การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองตามท่ีเป็นจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์กลา่วคือ การท่ีบคุคลดงึเอาศกัยภาพ ความสามารถและความถนดัของตนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และพึงพอใจในความสามารถท่ีตนเองมี โดย
คณุลกัษณะของบคุคลท่ีเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงประกอบดว้ย 1) สามารถน าประสบการณต์า่ง ๆ 
มาปรบัใหเ้ขา้กบัตนเองไดดี้ 2) มีความสนใจในความเป็นอยู่ของเพ่ือนมนษุย ์3) มีความคิดริเริ่มใน
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การน าตนเองและริเริ่มผลิตสิ่งตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง และ 4) มีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น เพ่ือ
ปรบัเปล่ียนแนวทางในการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสม 

การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์อีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะช่วยท าให้บุคคลเข้าใจสิ่ง 
ต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ และมองเห็นส่วนท่ีน่าจะปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงสิ่งนัน้ใหส้วยงามหรือเกิด
ประโยชนม์ากยิ่งขึน้เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาความคิดของบคุคลใหก้วา้งขวางขึน้ นั่นคือ การส่งเสริม
ความคดิสรา้งสรรคเ์ชิงประดิษฐ์ (Creative by Design) โดย Perkins (1984) ไดเ้สนอแนวทางการ
พฒันาความคิดสรา้งสรรคภ์ายใตค้วามเช่ือท่ีว่า ความรูท้กุชนิดทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์
ตา่ง ๆ หรือนามธรรม เชน่ หลกัการหรือทฤษฏี ลว้นเกิดขึน้จากแรงจงูใจในการออกแบบของมนษุย ์
ความคิดสรา้งสรรคต์ามแนวคิดดงักล่าวจึงเป็นการคิดในแบบท่ีน าไปสู่ผลงานท่ีสรา้งสรรค์ วิธีการ
จดักิจกรรมท่ีเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือฝึกใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสรา้งสรรคจ์ึงไม่ใช่การ
เนน้เก่ียวกบักระบวนการคดิคลอ่งเพียงอยา่งเดียว แตต่อ้งใหผู้เ้รียนสามารถออกแบบหรือประดิษฐ์
ผลงานออกมาไดด้ว้ย ดว้ยการเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกวิเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเองอย่างสรา้งสรรค ์
ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะหผ์ลงานออกแบบท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น เก้าอี ้กรรไกร ในหัวข้อ
เก่ียวกับ จุดประสงค ์โครงสรา้ง รูปแบบจ าลอง และค าอธิบายเก่ียวกับเหตุผลในการออกแบบ  
2) การประเมินงานออกแบบท่ีไดท้  าการวิเคราะหแ์ลว้ พรอ้มเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหง้าน
มีคณุคา่มากขึน้ 3) การออกแบบเครื่องมือเครื่องใชท่ี้ยงัไม่มีผูค้ิดคน้มาก่อน และ 4) การวิเคราะห์
งานออกแบบท่ีน าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้กิดประโยชนใ์ชส้อยและสวยงามมากขึน้ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสริมสรา้งความคิด

สรา้งสรรคข์องผูเ้รียนกลุ่มท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา พบว่ายงัไม่มีรูปแบบของการพฒันาโปรแกรม
เพ่ือเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ท่ีแน่นอนตายตวั งานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีท าการวิจัยเชิงทดลอง
เก่ียวกบัการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคจ์ะพฒันาโปรแกรมตามทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
พืน้ฐาน ท่ีคาดวา่การด าเนินการตามกิจกรรมในโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้จะส่งผลใหบ้คุคลมีความคิด
สรา้งสรรคเ์พิ่มมากขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

ศิริพงษ ์เพียศิริ (2550) ไดท้  าการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมส าหรบันกัศกึษาดว้ย
กิจกรรมศิลปะท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ ไดแ้ก่ การวาด การออกแบบ 
และการประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ และพฒันาทักษะการผลิตผลงานในดา้นนวตักรรม 
การดดัแปลง หรือการเลียนแบบ โดยท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ใน
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน ซึ่งมีแนวทางในการจัด
กิจกรรมศิลปะเพ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้
กระตุน้จินตนาการ (Imagine) 2) ขัน้ระดมสมอง (Brainstorming) 3) ขัน้สรา้งสรรคผ์ลงาน 
(Creating) 4)ขัน้น าเสนอผลงาน (Presenting) และ 5) ขัน้ประเมินผล (Assessing) ประกอบดว้ย
กิจกรรมสรา้งสรรคท์างศิลปะ 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ การวาดภาพตามจินตนาการ การวาดภาพจาก
ประสบการณ ์การวาดภาพจากเรื่องราว การวาดภาพจากเสียงเพลง การวาดภาพจากการแสดง
บทบาทสมมติ และการวาดภาพจากสิ่งเรา้ท่ีก าหนด  และกิจกรรมสรา้งสรรคท์างการประดิษฐ์ 
ไดแ้ก่ การออกแบบสิ่งของจากเง่ือนไขท่ีก าหนด และการประดิษฐ์สิ่ งของจากสิ่งเรา้ท่ีก าหนด โดย
ใชเ้วลาในการท ากิจกรรมรวมทัง้สิน้ 16 ชั่วโมง ท่ีแบง่กิจกรรมออกเป็น 16 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียความคิดสรา้งสรรคข์องนักศึกษาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และคะแนนเฉล่ียความคิดสรา้งสรรคข์องนกัศกึษา
ท่ีไดร้บัการฝึกอบรมสูงกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นอกจากนีย้งัพบวา่ คะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการผลิตผลงานของนกัศกึษาท่ีไดร้บัการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้รอ้ยละ 70 

วจี ปัญญาใส (2557) ท าการศึกษารูปแบบการพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์อง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ์ท่ีก าลังศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย และคอมพิวเตอร ์โดยกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาท่ีมีคะแนนความคิด
สรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัต ่ากวา่คา่เฉล่ีย รวมจ านวน 15 คน ท าการศกึษารูปแบบความคิดสรา้งสรรค์
ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การคดิรเิริ่ม การคดิคลอ่งแคล่วเช่ือมโยง การคิดยืดหยุ่น และการคิดละเอียดลออ 
ท่ีเป็นการบรูณาการแนวคดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละเทคนิคการระดมสมองมาปรบัใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการคิดสรา้งสรรคข์องนกัศกึษา โดยกิจกรรมในโปรแกรมจะใชเ้วลาในการเขา้กลุ่มจ านวน 
10 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งการด าเนินกิจกรรมในครัง้แรกจะเป็นการปฐมนิเทศและสรา้ง
ความคุน้เคยรวมถึงการชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ครัง้ท่ี 2 และ 3 เป็น
การเรียนรูเ้พ่ือฝึกการคิดริเริ่ม ครัง้ท่ี 4 และ 5 เป็นกิจกรรมฝึกความคิดคล่องแคล่ว/การเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นีมุ้่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดค าถามจากโจทย์ท่ี
ก าหนดใหอ้ยา่งอิสระและหลากหลาย สามารถตอบไดห้ลายค าตอบ เพ่ือฝึกทกัษะใหน้กัศกึษาเกิด
การคิดริเริ่ม มีความคล่องแคล่วในการหาค าตอบ ฝึกการคิดเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องเหตกุารณ์
ต่าง ๆ และฝึกใหค้ิดหลากหลายแตกต่างกันไป รวมถึงฝึกการคิดคล่องแคล่วในการใชค้  าเพ่ือให้
รายละเอียดและขอ้สรุปปลีกย่อยของค าตอบ และการฝึกความละเอียดลออในการคิดหาค าตอบ
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หรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ เม่ือน าผลของคะแนนเฉล่ียความคิดสรา้งสรรคข์อง
นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างในช่วงก่อนและหลงัการทดลองมาเปรียบเทียบกนัพบว่า คะแนนเฉล่ียหลงั
การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 นอกจากนีง้านวิจัยยงัชีใ้หเ้ห็นว่า
เทคนิคการระดมสมองสามารถพฒันาการกลา้แสดงออกทางความคิดท่ีสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งด ี

ธนะวชัร จริยะภูมิ และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ ์(2559) ไดอ้อกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูด้ว้ยการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคผ์่านส่ือสงัคมออนไลน์ จากการน าทฤษฎีการแกปั้ญหา 
(Problem Solving) (ประพนัธศ์ิริ สเุสารจั, 2556; สทุธิชยั ปัญญโรจน,์ 2554; Dewey, 1976;  
O’ Donohue, & Krasner, 1995; Race, 1994) และทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) 
(Guilford. 1970; Osborn, 1957; Torrance, 1965) มาสงัเคราะหแ์ละประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคผ์่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยผลการศึกษา
ชีใ้หเ้ห็นวา่ กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคผ์่านส่ือสงัคมออนไลน์ของผูเ้รียน
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การระบปัุญหา (Problem Definition) เป็นการท าความเขา้ใจกบั
ปัญหา พร้อมทั้งระบุประเด็นปัญหาด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะการคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) กล่าวคือ สามารถท าความเข้าใจปัญหาพรอ้มทั้งสามารถระบุประเด็น
ปัญหาไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนน าเสนอปัญหา ท าความเขา้ใจกบั
ปัญหาและสรุปความเขา้ใจ และระบุประเด็นปัญหาผ่านส่ือสงัคมออนไลนภ์ายในเวลาท่ีก าหนด  
2) การคน้หาขอ้มลู (Data Finding) เป็นการรวบรวมและสรุปขอ้มลูเพ่ือมาใชใ้นการหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไปด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคใ์นลักษณะคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) กล่าวคือ การคน้หาขอ้มลูใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสดุ เพ่ือน ามาใชใ้นการหาแนวทางในการ
แกปั้ญหา และสามารถสรุปขอ้มลูท่ีจะมาใชใ้นการแกปั้ญหาในขัน้ต่อไปได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนค้นหาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการหาวิธีในการ
แก้ปัญหาในขัน้ตอนต่อไปใหไ้ดข้อ้มูลจ านวนมากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนด และใหผู้เ้รียนสรุป
ขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาผ่านส่ือสงัคมออนไลนภ์ายในเวลาท่ีก าหนด 3) การคน้หา
แนวทางในการแกปั้ญหา (Solution Finding) เป็นการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาใหไ้ด้
แนวทางในการแกปั้ญหามากท่ีสุด ดว้ยการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นลกัษณะการคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) กล่าวคือ สามารถหาวิธีแก้ปัญหาไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง ประกอบดว้ย
กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนคน้หาแนวทางในการแกปั้ญหาเพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหาหลายวิธีและ
หลายทิศทาง 4) การเลือกวิธีในการแกปั้ญหา (Solution Finding) เป็นการวิเคราะห ์สรุป และ
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เลือกแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลว่าท าไมจึงเลือกแนวทางในการ
แกปั้ญหานัน้ดว้ยการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นลกัษณะการคิดริเริ่ม  (Originality) ท่ีสามารถ
แตกวิธีการแก้ปัญหาเดิมไปสู่วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนวิเคราะห์
แนวทางในการแกปั้ญหาในแตล่ะแนวทางว่ามีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไรผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ใหผู้เ้รียน
สรุปแนวทางในการแกปั้ญหาว่าแตล่ะแนวทางจะสามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 
ไดผ้า่นส่ือสงัคมออนไลน ์และใหผู้เ้รียนเลือกวิธีในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ และเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด พรอ้มทัง้อภิปรายผ่านส่ือสงัคมออนไลน  ์ และ 5) การยอมรบัการแกปั้ญหา (Acceptance 
Finding) เป็นการน าวิธีท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหามาคิดวิเคราะหพ์ิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถว้น
ดว้ยการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นลักษณะการคิดละเอียดลออ (Elaboration) กล่าวคือ การ
พิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาโดยขยายวิธีการแกปั้ญหาหลกัใหส้มบูรณย์ิ่งขึน้  เพ่ือน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนวิเคราะหพ์ิจารณาวิธีการแกปั้ญหาอย่างละเอียดถ่ี
ถว้นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และใหผู้เ้รียนยอมรบัและน าวิธีการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคไ์ปใช้
แกปั้ญหา ส าหรบัแนวทางการวดัการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคจ์ะประเมินความสามารถในการ
แกปั้ญหาดว้ยความคิดสรา้งสรรคใ์น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม 
ความคิดยืดหยุ่น  และความคิดละเอียดลออ ดว้ยแบบสงัเกตพฤติกรรมและการใชแ้บบประเมิน
การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้พบว่ามีความเหมาะสมโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสามารถน ากิจกรรมการ
เรียนรูนี้ไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เชน่เดียวกบั Guilford และ Hoepfiner (1971) ท่ีไดเ้สนอว่า ในการแกปั้ญหาควร
ประกอบดว้ยกระบวนการตา่ง ๆ ตามล าดบัขัน้ ไดแ้ก่ 1) ขัน้เตรียมการ (Preparation) เป็นขัน้ของ
การตั้งปัญหาหรือค้นหาว่าปัญหาท่ีแท้จริงของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 
(Analysis) เป็นขัน้ในการพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดบา้งท่ีเป็นสาเหตุส  าคญัของปัญหา 3) ขัน้เสนอ
แนวทางในการแกปั้ญหา (Production) เป็นขัน้ของการหาวิธีแกปั้ญหาใหต้รงสาเหตขุองปัญหา 
โดยออกมาในรูปของวิธีการและผลลพัธท่ี์ได ้4) ขัน้ตรวจสอบวิธีการแกปั้ญหา (Verification) เป็น
ขัน้ในการประเมินแนวทางผลลัพธท่ี์ไดจ้ากการเสนอวิธีแก้ปัญหา เพ่ือเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี
ท่ีสดุ ซึ่งหากผลลพัธน์ัน้ไมไ่ดผ้ลท่ีถกูตอ้งจะตอ้งเสนอวิธีการแกปั้ญหานัน้ใหม่จนกว่าจะไดว้ิธีการท่ี
ดีหรือถูกตอ้งท่ีสุด และ 5) ขั้นน าไปประยุกตใ์ช ้(Reapplication) เป็นขัน้ของการน าวิธีการท่ี
ถูกตอ้งไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาเม่ือพบกับเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีใกล้เคียงกับปัญหาท่ีเคย
ประสบมาแลว้ 
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ความคิดสรา้งสรรคจ์ึงเป็นกระบวนการทางการรูค้ิดท่ีส าคัญในการจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเผชิญปัญหาหรือความเครียดตา่ง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้ดงันัน้ในโปรแกรมจึงมีแนว
ทางการพัฒนากระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงด้วยการเสริมสร้างความคิด
สรา้งสรรค ์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดแก้ปัญหาและเผชิญอุปสรรคท่ีเข้ามาในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในกิจกรรมจะเป็นการเสริมสรา้งกระบวนการคิดของนกัศึกษาให้
สามารถคิดเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะของ
บุคคลและการแสดงออกทางการคิดเพ่ือการแก้ปัญหาในหลายแง่มุม สามารถเช่ือมโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิท่ีแตกตา่งหลากหลาย สามารถตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ไดห้ลายรูปแบบ 
อนัน าไปสู่การคน้พบค าตอบหรือรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ท่ีท าใหน้กัศึกษาสามารถแกปั้ญหาและ
เผชิญอปุสรรคท่ีเขา้มาในชีวิตไดอ้ยา่งราบรื่นและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบดว้ย กิจกรรม
กระตุน้ใหน้กัศกึษาแสดงออกถึงความคดิสรา้งสรรค ์ทัง้การเลน่เกมและการระดมสมองเพ่ือกระตุน้
ใหค้ดิสรา้งสรรคเ์พ่ือปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์รวมทัง้การเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหา 
ซึ่งการแก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นการน าความรูห้รือประสบการณม์าใช้เผชิญและจัดการกับ
ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นขัน้เป็นตอน โดยจดักิจกรรมในรูปแบบของ
การใชค้  าถามท่ีกระตุน้หรือทา้ทายดว้ยการใชค้  าถามปลายเปิดเพ่ือใหค้ิดปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์และ
การใช้สถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับการเรียน ดว้ยการฝึกปฏิบัติและการระดมสมองช่วยกันคิด
แกปั้ญหาในเชิงสรา้งสรรค ์

 
แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ 

การศกึษาเก่ียวกบัจิตวิญญาณในระยะท่ีผ่านมา ไดมี้การนิยามเก่ียวกบัจิตวิญญาณ
กนัหลากหลายช่ือ เชน่ จิต วิญญาณ จิตตปัญญา สขุภาวะทางจิตวิญญาณ ความตอ้งการดา้นจิต
วิญญาณ หรือความผาสุกทางจิตวิญญาณ แต่ล้วนแลว้ก็เป็นสิ่งท่ีมีความหมายไปในแนวทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ค  าว่าจิตวิญญาณยังมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ภาษา 
ประวตัิศาสตร ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกตา่งทางศาสนา ท่ีเห็นไดช้ดัเจนว่าศาสนาจะเนน้
ไปท่ีพิธีกรรมและค าสอนทางศาสนา ส่วนจิตวิญญาณนัน้จะเนน้ไปท่ีความคิด ความรูส้ึก และ
แรงจงูใจภายในตวับคุคล และจิตวิญญาณจะท าใหบ้คุคลตระหนกัรูถ้ึงความเช่ือมโยงสมัพนัธก์ับ
สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ อนัเป็นจุดร่วมพืน้ฐานท่ีส าคญัของการด าเนินชีวิต (Marques et al., 2007) จิต
วิญญาณจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการมีชีวิตท่ีมีคณุคา่
มีความหมาย มีจดุมุ่งหมาย และมีสิ่งท่ีเติมเต็มชีวิต (Meaning Purpose and Fulfillment in Life) 
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2) ความหวงัหรือการมีชีวิตอยู่ (Hope/ Will to Live) และ 3) ความเช่ือและความศรทัธา (Belief 
and Faith) (Ross, 1995) นอกจากนี ้Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) ยงัไดก้ล่าวว่า จิต
วิญญาณเป็นตวัแปรท่ีมีความซบัซอ้นและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของจิตวิญญาณ อนัไดแ้ก่ ความ
เช่ือท่ีสัมพนัธก์ับสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ (Transcendence) ความผูกพันเป็นเจา้ของ (Belonging) 
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั (Connectedness) หรือความเป็นหนึ่งเดียวกนั (Unity) ความสมัพนัธ์
ระหว่างตนเอง บุคคลอ่ืน หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) จุดมุ่งหมายของชีวิต 
(Purpose) ตลอดจนการตระหนักรูใ้นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของจิต
วิญญาณทัง้ท่ีมาจากการเลีย้งด ู(Nurtured Spirituality) และจิตวิญญาณในการเผชิญปัญหา 
(Spiritual Coping)  

ส าหรบัในบรบิทสงัคมไทยมีรากฐานของความเช่ือตามค าสอนของศาสนา ท่ีเนน้การ
พฒันาศกัยภาพมนุษยจ์ากภายในหรือจิตใจใหด้  ารงอยู่ในคณุงามความดี การศึกษาเก่ียวกับจิต
วิญญาณจึงมีความหมายท่ีครอบคลมุถึงสิ่งยึดเหน่ียวในชีวิตท่ีมีอิทธิพลมาจากศาสนา ความเช่ือ 
รวมถึงสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีบุคคลนัน้นบัถือ และบุคคลรอบขา้ง เช่น สมาชิกในครอบครวั เพ่ือน และครู
อาจารย ์เป็นการรบัรูแ้ละการยอมรบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าเป็นความจริง และเป็นการปฏิบตัิหรือการ
กระท าตามหลกัค าสอนของศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านีก้่อใหเ้กิดความหวงั การใหค้วามส าคญักบัชีวิต มี
ก าลังใจในการมีชีวิต มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต และเม่ือบุคคลมีปัญหาหรือเกิดความวิตก
กงัวล จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เพ่ือช่วยใหก้า้วผ่านปัญหา
และอปุสรรคตา่ง ๆ อนัน ามาซึ่งความสขุในชีวิตท่ีแทจ้ริง (ทศันีย ์ทองประทีป, 2545; วลัภา คณุ
ทรงเกียรต,ิ 2551)  

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ไดเ้สริมสรา้งจิตวิญญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการในการมี
จดุมุง่หมายในชีวิตดว้ยการเสรมิสรา้งการตัง้เปา้หมาย (Goal Setting) ซึ่งการตัง้เปา้หมายเป็นการ
ก าหนดพฤติกรรมหรือสิ่งท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง ซึ่งบคุคลคาดหวงัว่าจะท าเปา้หมายนัน้ไดส้  าเร็จ 
โดยตอ้งมีความพยายามมุง่มั่นและการวางแผน เพ่ือกระท าพฤติกรรมใหส้  าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้
ไว ้ทัง้นี ้ Bandura (1986) ไดใ้หค้วามหมายของการตัง้เป้าหมายว่าเป็นการก าหนดพฤติกรรม
เปา้หมายหรือเกณฑใ์นการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งท่ีบุคคลตอ้งการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะ
ท าใหท้ราบถึงพฤตกิรรมท่ีจะตอ้งกระท าอย่างชดัเจนและใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินเปรียบเทียบ
พฤติกรรมท่ีไดก้ระท าจริงกับพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ ว่าพฤติกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปใน
ลกัษณะใด เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูยอ้นกลบัในการแสดงปฏิริยาต่อตนเองทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ไป 
โดยกระบวนการตัง้เป้าหมายท่ีดีและสามารถท าใหบ้รรลุผลส าเร็จไดน้ัน้ บุคคลจะตอ้งค านึงถึง
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คุณลักษณะของเป้าหมาย กล่าวคือ มีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน มีความท้าทาย มี
ระยะเวลาก าหนดทัง้การก าหนดเปา้หมายระยะสัน้และระยะยาว และตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็น
จริงดว้ย (Locke & Latham, 1991) ดงันัน้ การตัง้เป้าหมายท่ีดีหากมีการก าหนดเปา้หมายเป็น
ระยะสัน้ ร่วมกับการตัง้เปา้หมายระยะยาวไวอ้ย่างตอ่เน่ือง จะส่งผลต่อการน าไปปฏิบตัิไดดี้กว่า
การก าหนดเพียงเปา้หมายระยะสัน้หรือเปา้หมายระยะยาวอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และชีวิตท่ีจะประสบ
ความส าเร็จไดน้ัน้มกัตอ้งมีเปา้หมายและมีการวางแผนท่ีจะด าเนินไปใหถ้ึงเปา้หมายนัน้ โดยช่วง
ชีวิตของนกัศกึษาซึ่งอยูใ่นชว่งวยัรุน่ตอนปลาย ซึ่งเป็นระยะท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลากหลายดา้น
ท่ีก่อใหเ้กิดความสับสนวิตกกังวล โดยเฉพาะการจัดการกับการเรียนและการวางแผนการเขา้สู่
วิชาชีพเม่ือจบการศึกษา ดงันัน้ การสรา้งเป้าหมายใหก้ับชีวิตปัจจุบนัและอาชีพของตนเองใน
อนาคต จงึจ  าเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือเสรมิสรา้งความพรอ้มใหก้บัตนเอง  

เปา้หมายในชีวิตจึงสามารถเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจเพ่ือตอ่สูก้บัความทอ้แท ้วิตกกงัวล 
ในช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคปัญหาและเพ่ือพฒันาชีวิตใหดี้ขึน้ สอดคลอ้งตาม Geldard 
และ Geldard (1999) ท่ีไดก้ล่าวถึงการตัง้เปา้หมายในชีวิต (Setting Lifestyle Goals) ของวยัรุน่
ว่า วัยรุ่นเป็นวัยท่ีตอ้งเผชิญกับการปรบัตวัและการแสวงหาอัตลักษณ์ต่าง ๆ ใหก้ับตนเอง การ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นไดค้้นพบเป้าหมายของชีวิตจะช่วยให้สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัไดช้ดัเจนขึน้ ซึ่งเป้าหมายในชีวิตของวยัรุ่นเก่ียวขอ้งกับคณุลกัษณะในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึเก่ียวกบัเปา้หมาย ดา้นความรูค้วามสามารถและความสรา้งสรรค ์ดา้นความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาจิตวิญญาณในตนเอง ดา้นความสมัพนัธภาพระหว่างตนเองและคนรอบขา้ง 
รวมถึงด้านการติดตามเป้าหมายท่ีต้องการ ดังนั้น เม่ือนักศึกษาได้ส  ารวจจุดมุ่งหมายและ
ตัง้เป้าหมายในชีวิตของตนเอง และสามารถจดัล าดบัเป้าหมายตามความส าคญัในชีวิตท่ีตนเอง
ตอ้งการ จะเป็นการช่วยท าใหน้ักศึกษาสามารถเห็นถึงเป้าหมายในระยะสัน้และระยะยาวได้
ชดัเจนขึน้ (ภรูเิดช พาหยุทุธ,์ 2560)   

จิตวิญญาณมีความเก่ียวขอ้งกับการปรบัตวัของบคุคลเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาและ
สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาวะความเครียดท่ีเขา้มาในชีวิตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และเน่ืองจาก
จิตวิญญาณเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของบคุคลท่ีซึมซบัอยู่ในทกุส่วนของชีวิต และมีอิทธิพลตอ่เจตคต ิ
ความเช่ือ และสุขภาพของบุคคล ในทางการศึกษาจิตวิญญาณจึงมีความส าคญัในการเรียนท่ี
ผูเ้รียนจะใชจ้ิตวิญญาณในการแสวงหาความรูอ้นัก่อใหเ้กิดความงอกงามทางปัญญาพรอ้มด้วย
ความสุขจากการเรียนรูน้ัน้ รวมถึงการใชเ้ป็นทางออกของปัญหาและหนทางหลุดพน้จากความ
ทุกขท่ี์บุคคลตอ้งเผชิญในชีวิต ซึ่งบุคคลท่ีมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณดีจะเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม
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จริยธรรม สามารถควบคุมจิตของตนใหมี้สมาธิ สามารถใชปั้ญญาในการแสวงหาความรูแ้ละ
แกปั้ญหาดว้ยเหตผุล ด าเนินชีวิตอยา่งรอบคอบ ไดพ้บความสขุท่ีแทจ้รงิและประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ดงันัน้ ในโปรแกรมจึงมีแนวทางการพฒันากระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง
ดว้ยการเสริมสรา้งจิตวิญญาณดว้ยการสรา้งการรับรูท้างความเช่ือ ความศรัทธา รวมถึงการ
ตระหนกัถึงการมีจดุมุง่หมายในการด าเนินชีวิตท่ีชดัเจน เม่ือนกัศกึษาประสบปัญหาหรือเกิดความ
วิตกกังวล จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เพ่ือช่วยใหก้้าวผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิตได ้โดยในกิจกรรมจะเป็นการเสริมสรา้งใหน้ักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความเช่ือและความศรัทธาต่อหลักค าสอนหรือหลักปฏิบตัิท่ี
นักศึกษาเคารพนับถือ และการเสริมสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการมี
จุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย กิจกรรมสะทอ้นการตระหนักถึงความศรทัธาและ
ความเช่ือส่วนบคุคลและการน าจิตวิญญาณมาปรบัใช้ในการด าเนินชีวิต รวมทัง้การเสริมสรา้งให้
นกัศกึษาไดต้ระหนกัรูเ้ก่ียวกบัตนเองในการมีเปา้หมายในการเรียนและการด าเนินชีวิตทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ 
ภมรพรรณ ์ยุระยาตร ์(2554) ไดท้  าการศึกษาและพฒันาความผาสุกทางจิตใจ

ของนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ชัน้ปีท่ี 1 จ  านวน 1,000 คน ท่ีคดัเลือกจากการสุ่มแบบ
หลายขัน้ตอน เพ่ือใชส้  าหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบความผาสกุทางจิตใจ และนิสิตนกัศกึษาใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคามชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีคะแนนความผาสกุทางจิตใจโดยรวมอยู่ในระดบัต ่าตัง้แต่
เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา จ านวน 24 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 12 คนเพ่ือเขา้รบัการให้
ค  าปรกึษากลุม่ และกลุม่ควบคมุจ านวน 12 คน ท่ีไมไ่ดร้บัการใหค้  าปรกึษา โดยมีองคป์ระกอบของ
ความผาสุกทางจิตใจท่ีประกอบด้วย การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) อิสระแห่งตน 
(Autonomy) ความเจริญงอกงามแห่งตน (Personal Growth) การมีจดุมุ่งหมายในชีวิต (Purpose 
in Life) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การเห็นคณุค่าในตนเอง (Self-Esteem) การมีจิต
วิญญาณ (Spirituality) ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน (Positive 
Relationship with Others) และการสรา้งคณุประโยชนแ์ก่สงัคม (Social contribution) เพ่ือ
พัฒนาความผาสุกทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สูงขึน้โดยใช้ทฤษฎีการให้
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ค าปรึกษากลุ่ม ส าหรบัแนวทางการพฒันาจิตวิญญาณซึ่งเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของความผาสุก
ทางจิตใจของนิสิตนกัศึกษาของงานวิจยัชิน้นีพ้บว่าไดท้  าการพฒันาการมีจิตวิญญาณในมิติของ 
1) การศรทัธายดึมั่นทางศาสนา 2) การเช่ือเก่ียวกบัการท าความดี และ 3) การมีความเช่ือเก่ียวกบั
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิหรือสิ่งท่ีตนยดึเหน่ียวเพ่ือเป็นก าลงัใจในการด าเนินชีวิต โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
ใหค้  าปรกึษากลุ่มแบบเหตผุล อารมณ ์พฤติกรรม (Rational Emotional Behavior Therapy) ท่ีใช้
การสอนทฤษฏี A-B-C รว่มกบัฝึกบนัทึกการสอนทฤษฏี A-B-C ตามสถานการณจ์ าลองเก่ียวกับ
การศรทัธายึดมั่นทางศาสนาและการมีความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือสิ่งท่ีตนยึดเหน่ียว และ
การมีความเช่ือในเรื่องท าดีไดดี้ท าชั่วไดช้ั่ว และใชเ้ทคนิคการโตแ้ยง้กบัความเช่ือท่ีไม่สมเหตสุมผล 
(Disputing Irrational Belief)  เพ่ือใหน้กัศกึษาตระหนกัรูใ้นการศรทัธายึดมั่นทางศาสนา และการ
มีความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิหรือสิ่งท่ีตนยึดเหน่ียว รว่มกบัการอภิปรายรว่มกนัถึงเหตผุลในการ
ท่ีตอ้งมีศาสนาท่ีตนเองยดึมั่นศรทัธา โดยใชเ้วลาในการจดักิจกรรมพฒันาการมีจิตวิญญาณทัง้สิน้ 
90 นาที ซึ่งเม่ือพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาใน
องคป์ระกอบด้านการมีจิตวิญญาณพบว่า กลุ่มทดลองมีความผาสุกทางจิตใจด้านการมีจิต
วิญญาณในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าการใหค้  าปรกึษากลุ่มสามารถพฒันาความผาสุกทางจิตใจดา้นการมีจิต
วิญญาณของกลุ่มทดลองดีขึน้ นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า นิสิตนกัศกึษามีความ
เช่ือเรื่องบาปบญุคณุโทษ เช่ือวา่ใครท าอะไรไวส้ิ่งนัน้ก็จะยอ้นกลบัมาหาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี
หรือไม่ดีก็ตาม และผลก็จะเกิดภายในชาตินีไ้ม่ตอ้งรอถึงชาติหนา้ มีความเช่ือว่าใครท่ีท าไม่ดีกับ
พอ่แมชี่วิตจะไมเ่จริญ และเช่ือว่าท าดีไดดี้ท าชั่วไดช้ั่ว รวมทัง้เช่ือว่าการสวดมนตจ์ะช่วยท าใหชี้วิต
ดีขึน้ ท าใหมี้ความสขุ นอกจากนีย้งัท าใหไ้ดท้ราบถึงเรื่องความศรทัธาและสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ รูว้่า
บาปบญุมีจรงิ และท าใหไ้ดม้องปัญหาในแง่มมุใหม่ ๆ  

รตัตกิรณ ์จงวิศาล และ อิสระ บญุญะฤทธ์ิ (2560) ไดท้  าการพฒันาจิตวิญญาณ
และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ท่ีได้มีการน าหลักจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education) มาเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่ง
ของการจดัการศกึษาในรูปแบบใหมท่ี่มีแนวคิดและแนวปฏิบตัท่ีิมุง่เนน้ใหม้นษุยห์นัมาใส่ใจกบัการ
พฒันาคุณภาพของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ ์ผ่านกระบวนการเรียนรูท่ี้เกิดจากการใคร่ครวญ
ภายในจิตใจ และการแสดงออกต่อความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ด าเนินการวิจัยโดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Action Research) ท่ีอาศยัความรว่มมือของผูมี้ส่วนไดเ้สียส าคญั
ไดแ้ก่ นิสิตนักศึกษา กระบวนกร (Facilitator) และผูว้ิจยั ในการสรา้งแนวทางในการพัฒนาจิต
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วิญญาณและจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัไทย และเม่ือน าหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ  านวนทัง้หมด 31 คน โดยแบ่งเป็นนิสิต
นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จ  านวน 20 คน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 
คนมหาวิทยาลยัเชียงใหมจ่  านวน 5 คน และมหาวิทยาลยัศลิปากร จ านวน 1 คน ซึ่งผลการวิจยัเชิง
ปฏิบตักิารพบวา่คณุลกัษณะจิตวิญญาณและจริยธรรมท่ีนิสิตนกัศกึษาควรพฒันาประกอบดว้ย 4 
โมดลู ไดแ้ก่ โมดลูท่ี 1 การพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองและการพฒันาการเห็นคณุค่าของผูอ่ื้น 
เพ่ือใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถช่ืนชม ยอมรบั และเคารพตนเองได ้มองเห็นคณุสมบตัิทางดา้นบวก
ของตนเอง สามารถขยายพืน้ท่ีไปมองเห็นคณุคา่และความดีของผูอ่ื้นได ้รูเ้ท่าทนัการตดัสินผูอ่ื้นได้ 
โมดลูท่ี 2 การพฒันาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้นและการใหอ้ภยั เพ่ือใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถสรา้ง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น ความรบัผิดชอบตอ่ผูอ่ื้น การสรา้งพลงักลุ่ม และการสรา้ง
ความสุขแก่ผูอ่ื้น โมดลูท่ี 3 การพฒันาความรบัผิดชอบตนเอง ผูอ่ื้นและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหน้ิสิต
นกัศึกษาสามารถใชว้ิจารณญาณส าหรบัตดัสินใจและยอมรบัผลท่ีตามมาของตนเอง มีจิตส านึก
และความกลา้หาญท่ีจะรบัผิดชอบตอ่ผูอ่ื้นและสงัคม ตระหนกัถึงความไม่เท่าเทียมทางสงัคมและ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา สามารถเช่ือมโยงความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อ
สิ่งแวดลอ้มได ้และโมดลูท่ี 4 การวางแผนการพฒันาจิตวิญญาณและจริยธรรมของตนเอง และ
การตดิตามผล เพ่ือใหน้ิสิตนกัศกึษาสามารถสรุปรายละเอียดและวางเสน้ทางการพฒันาตนเองได ้
ด าเนินการพฒันาตนเอง พรอ้มทัง้มีการประเมินผลตนเอง การแบ่งปันการพัฒนากับกลุ่มเพ่ือน
และกลุ่มกระบวนกร ผลการวิจัยเชิงปริมาณในการทดสอบความต่างของคะแนนตัวแปรจิต
วิญญาณและจรยิธรรมระหวา่งก่อนไดร้บัการพฒันากบัหลงัไดร้บัการพฒันา พบว่า ภายหลงัไดร้บั
การพฒันาตามหลกัสตูรฝึกอบรมแลว้นิสิตนกัศึกษามีคะแนนการเห็นคณุค่าในตนเอง (t (25) = 
5.59, p < .01) การเห็นคณุคา่ของผูอ่ื้น (t (25) = 2.12, p < .05) สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น (t (25) 
= 1.98, p < .05) ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง (t (25) = 6.15, p < .01) และความรบัผิดชอบตอ่
ผูอ่ื้น (t (25) = 8.81, p < .01) มากกว่าก่อนไดร้บัการพัฒนาอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี้
ผลการวิจยัยังพบว่า นิสิตนกัศึกษามีคะแนนสุขภาวะทางจิตวิญญาณภายหลงัไดร้บัการพฒันา
ตามหลกัสตูรฝึกอบรมมากกวา่ก่อนไดร้บัการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t (25) = 3.14, p < 
.01) นอกจากนี ้ผลการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการระดมสมอง การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณเ์ชิงลึก และบนัทึกการเขียนสะทอ้นพัฒนาการของตนเอง (Journal 
Journey) สามารถคน้พบประเดน็เก่ียวกบัประสิทธิผลของการพฒันาจิตวิญญาณและจริยธรรมใน 
4 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การพัฒนาจิตวิญญาณเป็นการสรา้งประสบการณภ์ายในตนเอง ( Inner 
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Experience) และจะตอ้งถูกศกึษาผ่านปรากฎการณเ์ก่ียวกบัชีวิตภายใน สะทอ้นจากคณุค่าและ
ความหมายของชีวิตตนเองท่ีเกิดขึน้ กล่าวคือ การพฒันาจิตวิญญาณและจริยธรรมเป็นการสรา้ง
ประสบการณใ์หผู้เ้รียนรูไ้ดส้ะทอ้นความคิดและความรูส้ึกของตนเองโดยผ่านการน าของกระบวน
กร และการเช่ือมโยงทางจิตวิญญาณท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้จากการมอบความรูจ้ากกระบวนกรซึ่งเป็นสิ่ง
เรา้ภายนอก แตห่ากเกิดจากการตระหนกัรูท้างจิตวิญญาณท่ีตวัผูเ้รียนรูส้รา้งขึน้จากภายใน โดย
ผ่านกระบวนการสะทอ้นและตีความดว้ยตนเอง 2) การพฒันาจิตวิญญาณเป็นกระบวนการสรา้ง
การเช่ือมโยงกับตวัตนเองภายใน (Impact on Connect with Oneself) ท าใหผู้เ้รียนรูมี้
ประสบการณ์เ ก่ียวกับการเช่ือมโยงกับตนเอง  ท่ีสะท้อนให้เ กิดการยอมรับตนเอง (Self-
Acceptance) การเขา้ใจตนเอง (Understanding Oneself) การใหค้ณุคา่แก่ตนเอง (Self-Worth) 
และการมีพลงัในการด าเนินชีวิต (Vigor) 3) การพฒันาจิตวิญญาณเป็นกระบวนการสรา้งการ
เช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น (Connect with Others) ภายหลงัจากการเขา้ใจความตอ้งการ ความรูส้ึก และ
ค่านิยมของตนเอง ผลอาจท าใหบุ้คคลแผ่ขยายความรูส้ึกทางบวกไปยังบุคคลอ่ืนด้วยการสรา้ง
สมัพันธภาพทางบวกซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเช่ือมโยงทางจิตวิญญาณ ท่ีเม่ือใดก็
ตามท่ีบุคคลสามารถสรา้งความรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณข์องสัมพันธภาพ
ทางบวกท่ีมีความหมาย เปา้หมายของชีวิตและการเช่ือมโยงทางจิตวิญญาณจึงจะเกิดขึน้  ซึ่งผล
ของการพัฒนาก่อใหเ้กิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้น ทั้งในดา้นการเปิดรบัผู้อ่ืน (Openness to 
Others) ก า ร ยอม รับ ผู้ อ่ื น  (Other-Acceptance) แ ล ะ สัมพัน ธภ าพทา งบวก  ( Positive 
Relationships) และ 4) การพฒันาจิตวิญญาณเป็นกระบวนการสรา้งการเช่ือมโยงกบัสิ่งแวดลอ้ม 
(Connect with the Society & Environment) ซึ่งคณุลกัษณะทางจิตวิญญาณนอกจากเป็นการ
เช่ือมโยงตนเองกับบุคคลอ่ืนแลว้ ยงัจะตอ้งเช่ือมโยงตนเองกับมิติท่ีเป็นสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่ใช่มนษุย ์
(Non-Human Environment) และสถานการณท์างสงัคมอีกดว้ย กล่าวคือ การพฒันาจิตวิญญาณ
ของบุคคลต้องใช้การพิจารณาใคร่ครวญถึงการด าเนินชีวิตของตนเองท่ีอาจจะส่งผลต่อ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและธรรมชาติ โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองดว้ยการเปิดรบั
สิ่งตา่ง ๆ รอบตวั (Openness to the Environment) และการใส่ใจตอ่สภาพแวดลอ้ม (Concern 
for the Environment) ดงันัน้ การพฒันาจิตวิญญาณจึงเป็นการสรา้งใหน้ิสิตนักศึกษามีท่าที 
(Approach) ทางบวกและมีเมตตากบัตนเองและหนว่ย (Entity) ท่ีอยูน่อกเหนือตนเองได ้
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แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการเผชิญปัญหา 
การเผชิญปัญหามีจุดเนน้ท่ีส าคญัคือ การเผชิญปัญหาจะเกิดขึน้เม่ือบคุคลรบัรูว้่ามี

การเปล่ียนแปลงระหว่างตนเองกับสิ่งแวดลอ้ม กล่าวคือ เม่ือมีปัญหาหรือเหตกุารณม์ากระทบ 
บุคคลจะใชก้ระบวนการทางความคิดในการประเมินสถานการณท่ี์คุกคามว่าจะเกิดผลดีหรือ
ผลเสียตอ่ตนเอง มีผลรา้ยแรงหรือผลในทางบวกกบัตนเอง และเม่ือบคุคลประเมินสถานการณน์ัน้
วา่ก่อใหเ้กิดภาวะเครียดหรือเป็นปัญหากบัตนเอง บคุคลนัน้ก็จะตอ้งเผชิญปัญหานัน้ โดยจะใชว้ิธี
ในการเผชิญปัญหา 2 รูปแบบเพ่ือควบคมุหรือจดัการความตอ้งการทัง้ภายในและภายนอกต่อ
สถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด ไดแ้ก่ 1) วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา (Problem-
Focused Coping Strategies) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมุ่งแกปั้ญหาท่ีตนเองหรือสิ่งแวดลอ้มท่ีท าใหเ้กิด
ปัญหาหรือภาวะความเครียดนัน้ เพ่ือใหมี้การเปล่ียนแปลงสถานการณห์รือปรบักระบวนการใหม่ 
ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหารูปแบบนีเ้ป็นความพยายามท่ีจะจัดการกับปัญหาโดยตรงกับสาเหตุหรือ
ปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด และ 2) วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์(Emotion-Focused 
Coping Strategies) เป็นความพยายามของบุคคลท่ีจะควบคมุความเครียดทางอารมณ ์โดยมุ่ง
แก้ไขอารมณ์ท่ีเป็นทุกข์โดยใช้การคิดและกลไกทางจิต ไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือสาเหตุของ
ความเครียดโดยตรง ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาดงักลา่วนีม้กัจะใชใ้นสถานการณท่ี์บคุคลนัน้รูส้ึกว่าตน
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ท่ีเป็นการแสดงออกดว้ยการควบคมุอารมณ ์รวมถึงการระบาย
อารมณอ์อกมาทางการแสดงออกหรือการพูด เพ่ือบรรเทาหรือลดความกดดนัท่ีเกิดขึน้ภายใน
จิตใจใหเ้บาบางลงเพ่ือท าใหเ้กิดความสบายใจ (Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et 
al., 2013; Lazarus & Folkman, 1984)  

ดงันัน้ ในการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้
จึงมีแนวทางการเสริมสรา้งกระบวนการเผชิญปัญหาใน 2 วิธี ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
อารมณ ์และการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์เพ่ือใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกั
ถึงความส าคญัของการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์และเพ่ือเสริมสรา้งใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรู้
แนวทางในการฝึกการเผชิญปัญหาแบบมุง่จดัการกบัอารมณ ์ทัง้ในดา้นการควบคมุตนเองและการ
แสดงความรบัผิดชอบตอ่ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง ดว้ยวิธีการผ่อนคลายความเครียดอย่าง
ถกูตอ้งและสามารถน าไปปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยในกิจกรรมจะเป็นการเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การเสริมสรา้งความสามารถในการควบคุม
ตนเอง โดยการฝึกผ่อนคลายความเครียดดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถระงับหรือควบคุม
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อารมณ์ไดดี้ขึน้ และ 2) การเสริมสรา้งกระบวนการทางความคิดในการเข้าใจ ยอมรับ และ
รบัผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยการฝึกบนัทึกอารมณเ์พ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบตอ่อารมณ์
ของตนเองและรูเ้ทา่ทนัอารมณท่ี์เกิดขึน้ 

2. การเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้
แนวทางในการฝึกการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกับปัญหา ทัง้ในดา้นการเผชิญหนา้กับปัญหา 
การวางแผนแก้ปัญหา การประเมินทางบวก และการแสวงหาแหล่งสนบัสนุนทางสังคม เพ่ือให้
สามารถมีทกัษะในการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการท่ีปัญหาและน าไปปรบัใชใ้นการเผชิญปัญหา
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  โดยในกิจกรรมจะเป็นการเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาเพ่ือให้เกิดทักษะในกระบวนการเผชิญปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การเผชิญหนา้กบัปัญหา ท่ีเป็นการเสริมสรา้งใหน้กัศกึษา
ท าความเขา้ใจเก่ียวกับสาเหตุหรือท่ีมาของปัญหา และพรอ้มท่ีจะต่อสูเ้พ่ือขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ 2) การวางแผนแกปั้ญหา ท่ีเป็นการเสริมสรา้งใหน้กัศึกษาสามารถก าหนดแนวทางและ
วิธีการมุ่งจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นขั้นตอน 3) การประเมินทางบวก ท่ีเป็นการ
เสริมสรา้งใหน้ักศึกษาสามารถระบุแนวทางในการปรบัเปล่ียนมุมมองหรือความคิดเชิงบวกต่อ
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ เพ่ือพยายามท าใหปั้ญหานัน้ดีขึน้ และ 4) การแสวงหาแหล่งสนบัสนุน
ทางสงัคม ท่ีเป็นการใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการไดร้บัการสนบัสนุนจากบุคคลรอบขา้ง สามารถ
คน้หาบคุคลหรือแหลง่ท่ีสามารถสนบัสนนุชว่ยเหลือตนเองในการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหา 
งานวิจยัท่ีผา่นมาไดอ้ธิบายแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม

เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษา ซึ่งจากการ
ประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบแนวทางในการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาของบุคคลท่ีจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตวัในการเรียนของ
นกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ด ้ซึ่งการเผชิญปัญหาเป็นความพยายามทางการรูค้ิดและ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา เพ่ือใช้ในการจัดการกับปัญหาและความตอ้งการทั้ง
ภายในและภายนอก เม่ือบุคคลประเมินการรบัรูข้องตนเองไดว้่าอยู่ในภาวะท่ีถูกคกุคามหรือเป็น
ภาวะท่ีหนกัเกินกวา่จะสามารถรบัได ้(Lazarus & Folkman, 1984) นอกจากนีก้ารเผชิญปัญหายงั
เป็นกระบวนการก ากบัหรือควบคมุตนเองเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณปั์ญหาหรือความเครียดท่ี
เกิดขึน้ รวมไปถึงการรบัรูถ้ึงความพยายามท่ีจะควบคมุพฤติกรรมของตนเอง อารมณ ์ความรูส้ึก
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นึกคิด รา่งกายทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการตอบสนองตอ่ปัจจยัท่ีกระตุน้
ใหเ้กิดความเครียด ซึ่งกระบวนการควบคมุต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นผลมาจากความสามารถในการรบัรู ้
พฤติกรรมและอารมณ ์ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของแต่ละบุคคล  (Compas et al.,  
2001, p. 88) ดงันัน้ แนวคิดเก่ียวกับการเผชิญปัญหาจึงน่าจะสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของนกัศกึษาไดอี้กทางหนึ่ง  

ส าหรบังานวิจยัท่ีท าการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมการเผชิญปัญหาของผูเ้รียน 
จากการประมวลงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า มะลิวรรณ เชียงทอง (2548) ไดน้  าแนวคิดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองมาท าการพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรคของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีแหล่งท่ีมาของการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองจากความส าเร็จจากการกระท าดว้ยตนเอง การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้นท่ีประสบ
ความส าเรจ็หรือการเห็นตวัแบบประสบความส าเร็จ การชกัจงูดว้ยค าพดู และสภาวะทางกายและ
อารมณข์องบุคคล กลุ่มตวัอย่างจ านวน 12 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 6 
คน และแบง่การศกึษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะ
ตดิตามผลการทดลอง โดยจดักิจกรรมทัง้หมด 10 ครัง้ ท่ีแบง่เป็นสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
และด าเนินกิจกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม ท่ีใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณร์ว่มกนั การใชส้ถานการณจ์ าลอง และการใชก้รณีศกึษาจากตวัอย่างเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้จริงจากส่ือสิ่งพิมพต์่าง ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ได ้ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีไดร้ับโปรแกรมการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง มี
คะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในระยะหลงัการทดลองและระยะ
ตดิตามผลสงูกวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ลลนา ประทมุ (2550) ไดท้  าการศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะการเผชิญ
ความเครียดตอ่ภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ตอนตน้โดยอาศยัแนวคดิของการปรบัการรูค้ิดและพฤติกรรม 
(Cognitive Behavioral Therapy) ซึ่งโปรแกรมพฒันาทกัษะการเผชิญความเครียด ประกอบดว้ย 
1) การฝึกทักษะในการจัดการกับความคิดทางลบ 2) การฝึกใชว้ิธีการเผชิญความเครียดท่ี
หลากหลาย และเลือกใชใ้หเ้หมาะกับสถานการณค์วามเครียดต่าง  ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 3) การเปิดเผยเรื่องส่วนตวั แลกเปล่ียนประสบการณ์ และเรียนรูท้กัษะการเผชิญ
ความเครียดท่ีหลากหลายจากประสบการณข์องสมาชิกในกลุ่ม การใหข้้อมูลป้อนกลบัซึ่งกนัและ
กนั และการเสริมแรงทางบวกเม่ือสมาชิกมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ 4) การน าวิธีการตา่ง ๆ ท่ี
ไดร้บัจากการเขา้กลุ่มไปฝึกปฏิบตัิและท าการบา้น ท่ีประกอบดว้ย การบนัทึกอารมณข์องวัยรุ่น
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เก่ียวกับสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดในแตล่ะวนั การบนัทึกความคิดและความรูส้ึกท่ีมีต่อ
สถานการณ ์ตลอดจนวิธีการปรบัเปล่ียนความคิดใหม่และการใหร้างวลักบัตนเองเม่ือสามารถคิด
ทางบวกได ้โดยท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุกลุ่มละ 15 คน โดยกลุ่มทดลองจะไดร้บัโปรแกรมพฒันาทกัษะการเผชิญความเครียด 
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมจ านวน 11 ครัง้ เป็นเวลา
ทัง้สิน้ 6 สปัดาห ์ส่วนกลุ่มควบคมุจะไดร้บัการดแูลช่วยเหลือตามปกติท่ีทางโรงเรียนจดัให ้ซึ่งผล
การศกึษาพบว่า วยัรุน่ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศรา้เม่ือสิน้สดุโปรแกรมทนัที ระยะ
ติดตามผล 1 เดือน และระยะติดตามผล 3 เดือน ต ่ากว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01,  .01 และ .05 ตามล าดบั  

ตอ่มา อติรตัน ์วฒันไพลิน, ลลนา ประทุม, และ ยาใจ สิทธิมงคล (2554) ได้
ท าการศกึษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะการเผชิญความเครียดตอ่ภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ตอนตน้ 
โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนสตรีชัน้มธัยมตน้และโรงเรียนสหศึกษาชัน้
มธัยมปลาย ในจงัหวดัจนัทบรุี รวมจ านวน 30 คน ท่ีถกูสุ่มเขา้กลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง กลุ่ม
ละ 15 คน โดยโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดได้พัฒนาขึน้จากการปรับปรุง
โปรแกรมการเผชิญความเครียดและภาวะซึมเศรา้ของวยัรุน่ (Clarke et al., 1995; Lewinsohn, 
Clarke, Hops, & Andrews, 1990) ตามแนวคิดการปรบัการรูค้ิดและพฤติกรรม ท่ีมีกิจกรรม
ทัง้หมด 11 กิจกรรม และด าเนินกิจกรรมสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบดว้ย 
กิจกรรมการสรา้งสมัพนัธภาพ ความเครียดและภาวะซึมเศรา้ ความคิดทางลบและภาวะซึมเศรา้ 
การหยุดคิด การเปล่ียนความคิดทางลบเป็นความคิดทางบวก การฝึกการผ่อนคลาย ทกัษะการ
ส่ือสาร การฝึกทกัษะกลา้แสดงออก ทกัษะการแกไ้ขปัญหา และการสรุป ประเมินผลและปิดกลุ่ม 
ซึ่งผลการศกึษาพบว่า วยัรุ่นในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศรา้ในระยะสิน้สดุโปรแกรม
ทนัที ระยะตดิตามผล 1 เดือน และระยะติดตามผล 3 เดือน ต ่ากว่าก่อนการทดลอง และมีคะแนน
เฉล่ียภาวะซึมเศรา้ในระยะสิน้สดุโปรแกรมทนัที ระยะติดตามผล 1 เดือน และระยะติดตามผล 3 
เดือน ต ่ากวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, .01 และ.05 ตามล าดบั 

พรทิพย ์แม่นทรง (2555) ท าการศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะใน
การจดัการความเครียด ความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศรา้ของนกัศกึษาทนัตแพทยช์ัน้ปีท่ี 5 ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่ีแบง่เป็นกลุ่มทดลอง 8  คน และกลุ่มควบคมุ 9 คน รวมจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 17 คน โดยการด าเนินกิจกรรมกลุ่มไดป้ระยกุตจ์ากแนวคิดการปรบัความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy) รวมถึงแนวคิดทางจิตวิทยา ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรม
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เชิงสอนน า กิจกรรมเชิงประสบการณ ์การอภิปราย การสรา้งสมัพนัธภาพ การใชเ้ทคนิคการผ่อน
คลาย การส่ือสารระหว่างบุคคล การเปิดเผยตัวตน และการสรุปทบทวนและยุติการเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งมีการท ากิจกรรมกลุ่มรวมจ านวน 4 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 3 
ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 9 ชั่วโมง และด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองไปตลอดระยะเวลา 4 สปัดาห ์โดยผล
การศึกษาพบว่า โปรแกรมการเสริมสรา้งทกัษะในการจัดการความเครียด ความวิตกกังวล และ
ภาวะซึมเศรา้ไม่ส่งผลต่อระดบัความเครียด แต่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัความวิตกกังวล
และภาวะซมึเศรา้ของนกัศกึษาทนัตแพทยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

มลัลิกา จนัทรเ์พ็ญ (2557) ท าการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะการ
เผชิญความเครียดตอ่ความสามารถในการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยจิตเภทในชมุชน โดยน าทฤษฎีการ
ประเมินความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress Appraisal and Coping) (Lazarus & 
Folkman, 1984) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาโปรแกรม ท่ีประกอบดว้ยการประเมินการรู ้
คิด (Cognitive Appraisal) 3 ขัน้ตอน คือ 1) การประเมินขัน้ปฐมภูมิ (Primary Appraisal) ท่ีเป็น
การประเมินสถานการณโ์ดยใช้ความรูแ้ละประสบการณข์องบุคคล 2) การประเมินขัน้ทุติยภูมิ 
(Secondary Appraisal) ท่ีเป็นการประเมินแหล่งประโยชนห์รือทางเลือกท่ีบุคคลเห็นว่าตนเอง
สามารถท าไดแ้ละจดัการกบัสถานการณเ์ครียดท่ีตนรบัรูโ้ดยใชว้ิธีใด ๆ ก็ตามท่ีท าใหเ้กิดผลส าเร็จ
ตามท่ีตนเองตอ้งการ และ 3) การประเมินซ า้ (Reappraisal) ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณเ์ดิม
จากการไดร้บัขอ้มลูมาใหม่และพิจารณาเหตกุารณท่ี์ผ่านมาแลว้ เพ่ือทบทวนว่าสถานการณน์ัน้ยงั
มีอนัตรายอยู่หรือลดลงแลว้เพียงใด จึงอาจถือไดว้่าเป็นการประเมินขัน้ปฐมภูมิใหม่อีกครัง้หนึ่ง 
เพ่ือท าใหบุ้คคลสามารถตดัสินใจไดดี้ขึน้เม่ือตอ้งเผชิญกับความเครียดในอนาคตขา้งหนา้ โดย
ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการกลุ่มท่ีประกอบดว้ย 7 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) การสร้าง
สมัพนัธภาพและใหค้วามรูเ้รื่องกระบวนการประเมินสถานการณ์ 2) การประเมินความเครียดจาก
สถานการณท่ี์เป็นปัญหาจากการดแูลผูป่้วยจิตเภท 3) การคน้หาแหล่งประโยชน ์ใหค้วามรูเ้รื่อง
โรคจิตเภท และทกัษะการดแูลผูป่้วยจิตเภท 4) การฝึกทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 5) การ
ฝึกทกัษะการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหา 6) การฝึกทกัษะการจดัการกับอารมณด์ว้ย
วิธีการผ่อนคลายความเครียด และ 7) การประเมินซ า้ โดยด าเนินกิจกรรมกลุ่มดว้ยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 20 คน ท่ีใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรมสปัดาห์
ละ 1-2 กิจกรรม กิจกรรมละ 60-90 นาที รวมทั้งสิน้ 4 สัปดาห์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ความสามารถในการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยจิตเภทในชมุชนหลงัไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะการ
เผชิญความเครียดสูงกว่าก่อนไดร้บัโปรแกรม และความสามารถในการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยจิต
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เภทในชมุชนกลุ่มท่ีไดร้บัโปรแกรมสงูกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

นอกจากนี ้งานวิจัยของ ภูริเดช พาหุยุทธ์ (2560) ไดท้  าการพัฒนาโปรแกรม
ส่งเสริมการเผชิญปัญหาเชิงบวก (Positive Coping) ของนกัเรียนวยัรุน่ โดยอาศยัแนวคิดการให้
ค  าปรึกษาเชิงรุกในการเรียนรูแ้ลกเปล่ียนมุมมองความคิด ความรูส้ึกและประสบการณร์่วมกัน 
เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้บทวนตนเอง พฒันาความสามารถในการเผชิญปัญหาเชิงบวก และมีแนวทาง
ในการจัดการเป้าหมายท่ีตัง้ไวใ้หส้  าเร็จ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการ
เผชิญปัญหาแบบการตอบสนอง  การใหค้วามหมายท่ีมีคณุค่า ความหยุ่นตวั การเผชิญปัญหาท่ี
ก าลงัจะเกิดขึน้ การรบัรูค้วามสามารถในการเผชิญปัญหา การมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหา การมองโลก
ในแง่ดี การก าหนดเป้าหมาย และการเผชิญปัญหาเชิงรุก โดยใช้เทคนิคและทักษะในการให้
ค  าปรกึษากลุม่ ไดแ้ก่ การยอมรบัอยา่งไมมี่เง่ือนไข ทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ ทกัษะการถาม ทกัษะ
การตีความ ทักษะการสะทอ้นเนือ้หาและความรูส้ึก ทักษะการใหก้ าลังใจ และทักษะการสรุป
ความ รวมถึงการใชก้ลยทุธก์ารเชิญชวนท่ีอธิบายถึงสถานการณแ์ละเหตกุารณพ์ิเศษท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีนกัเรียนไดน้  าสิ่งท่ีเรียนรูไ้ปปรบัใชจ้ริงในการด าเนินชีวิต ด าเนินการทดลองกับ
นกัเรียนท่ีมีคะแนนการเผชิญปัญหาเชิงบวกตัง้แตเ่ปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา รวมจ านวน 8 คน ท่ี
ด  าเนินกิจกรรมสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมจ านวน 12 ครัง้ และใชร้ะยะเวลา
ทัง้สิน้  5 สปัดาห ์ โดยเม่ือพิจารณาประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเผชิญปัญหาเชิง
บวกในดา้นการมุ่งจัดการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นวิธีการเผชิญปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมและ
ความคิดของบุคคลจะเห็นไดว้่า ในกิจกรรมการเรียนรู้มีการสอนเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือใหน้กัเรียนวัยรุ่นเขา้ใจสาเหตุของปัญหา สามารถระบุวิธีการจัดการปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน และส่งเสริมทักษะและความสามารถในการมุ่งจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า นกัเรียนวยัรุ่นในกลุ่มทดลองมีการมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหาสูงขึน้ แสดงใหเ้ห็นว่า 
การใหน้กัเรียนวยัรุ่นไดมี้ส่วนรว่มในการเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะตา่ง ๆ ในกลุ่ม สามารถช่วยใหเ้ขา้ใจ
ปัญหาและเขา้ใจความคิดความรูส้ึกจากมุมมองของตนเองท่ีมีต่อปัญหา สามารถเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาไดต้รงตามลักษณะของตนเอง และสามารถน าขัน้ตอนและวิธีการแก้ปัญหาไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากนีก้ารพฒันาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของวยัรุน่ในดา้นการตัง้เปา้หมาย 
ท่ีมุ่งส่งเสริมใหว้ยัรุ่นตระหนกัถึงความส าคญัของการก าหนดเปา้หมายในชีวิต เรียนรูก้ารก าหนด
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติตนเองให้ประสบ
ความส าเรจ็ตามเปา้หมาย ยงัสง่ผลใหน้กัเรียนวยัรุน่ในกลุ่มทดลองมีการตัง้เปา้หมายในระยะหลงั
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การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นี ้ผลการพฒันาการ
เผชิญปัญหาเชิงบวกของนกัเรียนวยัรุน่ในภาพรวมยงัไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ นกัเรียนวยัรุน่กลุ่มทดลองท่ีเขา้
รว่มโปรแกรมการใหค้  าปรกึษากลุ่มเชิงรุกเพ่ือพฒันาการเผชิญปัญหาเชิงบวกมีคะแนนการเผชิญ
ปัญหาเชิงบวกในระยะหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีการเผชิญปัญหาเชิงบวกสูง
กว่ากลุ่มควบคมุทัง้ในระยะหลงัการทดลองและติดตามผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซึ่งการเผชิญปัญหาเชิงบวกสงูจะก่อใหเ้กิดผลลพัธใ์นเชิงบวกตอ่ผูเ้รียน ท่ีสามารถเลือกใชแ้นวทาง
ในการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีการท่ีสรา้งสรรค ์ตลอดจนสามารถเรียนรูแ้ละคน้หาความหมายจาก
ประสบการณใ์นอดีตมาใชเ้ป็นแหล่งทรพัยากรภายในตนและภายนอกตน เพ่ือใหชี้วิตสามารถ
ประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า แนวทางในการพฒันา
โปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
นัน้ ควรพฒันาใหน้ักศึกษามีกระบวนการเผชิญปัญหาท่ีเป็นไปในทางบวกร่วมกับการใชเ้ทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เหมาะสม และในการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือให้นกัศึกษาเกิดการ
เปล่ียนแปลงและความคงทนของคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ัน้ควร
ประเมินผลโปรแกรมใหค้รอบคลุมทัง้ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ตดิตามผล และควรใชเ้วลาในการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้ประมาณ 50-120 นาที 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผลของโปรแกรมการเผชิญปัญหาเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรใ์น
ครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณพหวุิธี (Multimethod) (Morse, 2003) ท่ีแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 
ระยะ เริ่มตน้จากการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงสาเหต ุ(Causal Research) เพ่ือศกึษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยท าการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง (Transformative Coping Theory) ท่ีอธิบายว่า การเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงเป็นความสามารถในการเผชิญปัญหาโดยใชก้ระบวนการสรา้งความเปล่ียนแปลงท่ี
มุ่งใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ ร่วมกบัวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณแ์ละแบบ
มุ่งท่ีปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการเผชิญปัญหาในเชิงบวกท่ีบุคคลสามารถน ามาปรบัใชไ้ดต้ลอดช่วงชีวิต 
โดยจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้นและส่งเสริมการตระหนักรูใ้นตนเองใหเ้พิ่มขึน้ 
ขณะท่ีความคดิสรา้งสรรคจ์ะสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณ ์ท่ีสามารถชว่ยเพิ่มอารมณเ์ชิงบวก
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ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และความหมายในชีวิต อนัเป็น
คณุลักษณะทางจิตเชิงบวกส าคญัท่ีช่วยใหบุ้คคลรกัษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ พรอ้มท่ีจะ
เผชิญกบัสถานการณต์่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาในชีวิตไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Corry, Lewis, et 
al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) รว่มกบัการอธิบายสาเหตขุองการเกิดพฤติกรรมของ
บคุคลท่ีว่า พฤติกรรมของบคุคลเกิดจากสาเหตหุลายประการ โดยการท่ีบคุคลจะแสดงพฤติกรรม
หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งนัน้ นอกจากจะมีปัจจยัมาจากภายในตวับคุคลเองแลว้ ยงัรวมถึง
ปัจจยัภายนอกตวับคุคลซึ่งเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มดว้ย และในการพฒันาพฤติกรรมตา่ง ๆ ของ
บคุคลจ าเป็นตอ้งทราบถึงอิทธิพลท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม เพ่ือใหส้ามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ระบวนการเผชิญปัญหาก็เป็นผลมาจากทัง้ปัจจยัส่วน
บคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาของแตล่ะบุคคล (Corry, 
Tracey, et al., 2015) ทัง้นี ้จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ผลลพัธ์
ของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนเกิดจากสาเหตหุลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลซึ่ง
เป็นคณุลกัษณะภายในจิตใจของผูเ้รียนท่ีส่งผลผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
และปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้หรือขดัขวางการเกิดพฤติกรรมการปรบัตวั ท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมี
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนแตกต่างกัน ดงันัน้ ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยพบตวัแปรส าคญัท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน แบง่ไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) คณุลกัษณะทางจิต 
ไดแ้ก่ ความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ 2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทาง
สงัคมในมหาวิทยาลยั 3) วิธีการเผชิญปัญหา ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ และการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และ 4) คุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต 
ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  ดัง
ภาพประกอบ 2 และจากกรอบแนวคิดการวิจยัในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานในการวิจยั
เชิงสาเหตุจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งสามารถสรา้งเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ดงัภาพประกอบ 3   

ส าหรบัการวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท่ีเม่ือ
คน้พบตวัแปรเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการวิจยั
ระยะท่ี 1 จึงน าตวัแปรเชิงสาเหตท่ีุส่งผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนมาพฒันาโปรแกรม
เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้นีจ้ะอาศยัพืน้ฐานของกระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎี
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การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Mallett, et al., 2013) และการประยกุตใ์ชแ้นวคิด
ทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress and Coping Theory) (Lazarus & Folkman, 
1984) เป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาโปรแกรม รว่มกบัการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญปัญหา  (Coping Skill) 
เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่ความหมายใน
ชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์นอกจากนีผ้ลการวิจัยระยะท่ี 1 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นตัวแปรจัดประเภท เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีต่อการไดร้ับ
โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเช่ือว่าบุคคลแต่ละคนนัน้มี
ความแตกต่างกัน การส่งเสริมพฤติกรรมจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย และ
พฤตกิรรมของบคุคลจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัส่วนบคุคลรว่มกนัในลกัษณะก าหนดซึ่งกนั
และกันกับปัจจัยทางสภาพแวดลอ้มและพฤติกรรม ดงันั้น ในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยจึงไดท้  าการ
พัฒนาคุณลักษณะของบุคคลตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร ์ภายใตพื้น้ฐานกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงและผลท่ีไดจ้ากการวิจัยระยะท่ี 1 รวมทั้งการน า
เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เหมาะสมมาเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกิดการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกในดา้นความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่
ในตนเอง และมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนเป็นไปในลักษณะท่ีพึงประสงค ์โดยสามารถ
แสดงเป็นกรอบแนวคดิการวิจยัและความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ ดงัภาพประกอบ 2 
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การวิจยัระยะท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิจยัระยะท่ี 2 
 

           
           
           
           
           
           
           
    
 

 ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 

- การสนบัสนนุทางสงัคม 
 ในมหาวิทยาลยั  

คุณลักษณะทางจิต 
 

- ความคิดสรา้งสรรค ์ 
- จิตวิญญาณ  

 

 

 
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวก 

 
 

- ความหมายในชีวิต  
 

- ความหวงั  
 

- การเห็นคณุคา่ในตนเอง  

 

 
 
 

พฤติกรรม 
การปรับตัวในการเรียน 

 
 

 

วิธีการเผชิญปัญหา 
 

- การเผชิญปัญหาแบบมุง่ที่อารมณ ์   
- การเผชิญปัญหาแบบมุง่ที่ปัญหา   

ตัวแปรจัดประเภท 
 

ตวัแปรทีส่  าคญัจากการวิจยัระยะที่ 1 
 - การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวทิยาลยั  

 

ตัวแปรตาม 
 

 

- ความหมายในชีวิต  
- ความหวงั 
- การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
- พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน 
 

ตัวแปรตน้ 
 

โปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหา 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 - การไดร้บัโปรแกรม 
 - การไมไ่ดร้บัโปรแกรม 



  127 

 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 

สมมตฐิานการวิจัย 
สมมตฐิานการวิจัยระยะที ่1 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัเพ่ือท าการทดสอบตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั ดงันี ้

รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมี์ความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยมีสมมติฐานย่อยตามเสน้
อิทธิพลของตวัแปรในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุดงันี ้

 
 

 

 

ความคิด
สรา้งสรรค ์
สรา้งสรรค ์

 

พฤติกรรมการปรบัตวั 
ในการเรยีน 

 

 
 วิชาการ 

 

อารมณส์ว่นตวั 

สถานศกึษา 

 สงัคม 

  

 

 ความคิดสรา้งสรรค ์

 อารมณ ์

การเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ที่อารมณ ์   

ความหมายในชีวิต 

 

 วตัถสุิ่งของ 

ขอ้มลูข่าวสาร 

เผชิญหนา้กบัปัญหา 
 

วางแผนแกปั้ญหา 

แสวงหาแหลง่สนบัสนนุ 

ประเมินทางบวก 

ความหมายในชีวิต 

.61 

.52* 

.72* 

.76* 

.81 
.51* 

.68* 

การเผชิญปัญหา 
 แบบมุง่ที่ปัญหา 

 

 

 
การสนบัสนนุ
ทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยั 

ความหวงั 

จิตวิญญาณ 
สรา้งสรรค ์ การเห็นคณุคา่

ในตนเอง 

จิตวิญญาณ 

ความหวงั 

การเห็นคณุค่าในตนเอง 

อารมณ ์

 ขอ้มลูขา่วสาร 

วตัถสุิ่งของ 

ควบคมุตนเอง 

แสดงความรบัผิดชอบ 

วิชาการ 
อารมณ์
สว่นตวั 

สงัคม 
สถานศึกษา 
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1. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีอารมณ ์

2. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีปัญหา 

3. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณมี์
อิทธิพลทางตรงตอ่ความหมายในชีวิต 

4. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามี
อิทธิพลทางตรงตอ่ความหวงั 

5. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

6. ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน
ทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 

7. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ความหมายในชีวิต
ผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์

8. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มต่อความหวงัและการ
เห็นคณุคา่ในตนเองผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 

9. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

10. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนผา่นความหมายในชีวิต 

11. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนผา่นความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

12. การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนผา่นการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
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สมมตฐิานการวิจัยระยะที ่2 
จากกรอบแนวคดิการวิจยัในระยะท่ี 2 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัเพ่ือท าการ

ทดสอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย ท่ีเป็นการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ดงันี ้

1. นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนสงูกวา่นกัศกึษาท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัที 

2. นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและหลงัการทดลอง 4 สปัดาหส์งูกวา่ก่อนการทดลอง 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณพหุวิธี (Multimethod) แบง่การวิจยัออกเป็น 2 
ระยะ โดยการวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพ่ือศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ซึ่งเม่ือคน้พบตวัแปรเชิงสาเหตสุ  าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 
จึงน ามาใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 2 ท่ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศกึษา
ผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัในแต่ละ
ระยะ ดงันี ้

วิธีด าเนินการวิจัยระยะที ่1 
การวิจยัระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงสาเหต ุมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยมี
วิธีด  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 ของมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรฐั ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ซึ่งในแตล่ะมหาวิทยาลยัมีนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 548 คน และมีนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 522 คน รวมมีจ านวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 
1,070 คน (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2560)   

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 สุม่มาจากจ านวนประชากรนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ของ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน โดยมีวิธีการก าหนดขนาดของ
กลุม่ตวัอยา่งและวิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้
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1. การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลู
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสรา้งเชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal 
Structural Models with Latent Variable) ดงันัน้จึงตอ้งก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้
เหมาะสมและเพียงพอกบัสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
ใชเ้กณฑค์วามเพียงพอในการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีว่า การวิเคราะหข์้อมูลควรมีขนาดตัวอย่างต่อ
จ านวนตวัแปรสงัเกตในสดัส่วน 10-20 ตอ่ตวัแปรสงัเกต 1 ตวัแปร (Kline, 2011) จากเกณฑใ์น
การพิจารณาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม โดยไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างในสดัส่วน 20 คน 
ต่อตวัแปรสังเกต 1 ตวัแปร ซึ่งในการวิจัยครัง้นีมี้ตวัแปรสงัเกตจ านวน 18 ตวัแปร จึงมีกลุ่ม
ตวัอย่างส าหรบัการวิเคราะห์ 360 คน และเพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่มตวัอย่างจึงวาง
แผนการเก็บขอ้มลูเพิ่มเป็น 380 คน 

2. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัครัง้นี ้ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
แบง่ชัน้ตามสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามรายนามมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรฐัท่ีมีการเปิดสอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์จ  านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั จากนัน้
ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรช์ัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ในแต่ละ
มหาวิทยาลยัตามสดัส่วนประชากร เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างตามจ านวนท่ีไดว้างแผนไว ้รวมจ านวน 
380 คน ซึ่งภายหลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการเก็บขอ้มลูแลว้ ผูว้ิจยัไดร้บัขอ้มลูท่ีมีความสมบรูณ์
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 371 คน คิดป็นรอ้ยละ 97.37 ซึ่งเพียงพอตอ่การวิเคราะหแ์บบจ าลอง
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงสาเหตแุบบมีตวัแปรแฝง โดยขอ้มลูจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
แสดงดงัตาราง 1  
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ตาราง 1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 

มหาวิทยาลยั 
ประชากร (คน) รวมประชากร

ทัง้หมด (คน) 
กลุม่ตวัอย่าง (คน) รวมกลุม่ตวัอย่าง 

ทัง้หมด (คน) ชัน้ปี 1 ชัน้ปี 2 ชัน้ปี 1 ชัน้ปี 2 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 69 59 128 25 21 46 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 162 165 327 57 59 116 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 53 43 96 19 15 34 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

112 83 195 40 29 69 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

152 172 324 54 61 115 

รวม 548 522 1,070 195 185 380 

 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 6 ตอน ซึ่งใชว้ดัตวัแปร
ในการวิจยันีท้ัง้หมด 9 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลตัวแปรท่ีเ ก่ียวข้องกับคุณลักษณะทางจิต ประกอบด้วย  

ขอ้ค าถามส าหรบัวดัตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย  

ขอ้ค าถามส าหรบัวดัตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 
ตอนท่ี 4 ข้อมูลตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการเผชิญปัญหา  ประกอบด้วย  

ขอ้ค าถามส าหรบัวัดตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
ปัญหา 

ตอนท่ี 5 ข้อมูลตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก 
ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามส าหรบัวัดตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าใน
ตนเอง 

ตอนท่ี 6 ขอ้มูลตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัแปรตามหรือตวัแปรผลดา้นพฤติกรรม 
ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามส าหรบัวดัตวัแปรพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
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โดยการสรา้งเครื่องมือวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้มีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ
และการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดั ดงันี ้

1. ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปร
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง การเผชิญปัญหา 
ความคดิสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ ความหวงั ความหมายในชีวิต การเห็นคณุคา่ในตนเอง และการ
สนบัสนนุทางสงัคม ทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือท าความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
นิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบตักิารของตวัแปรท่ีตอ้งการศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้

2. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการวดัตวัแปรท่ีตอ้งการศกึษา โดย
ค้นคว้าแบบวัดตัวแปรนั้น ๆ จากผู้ท่ีเคยสร้างและเคยใช้แบบวัดตัวแปรนั้นมาก่อน จากนั้น
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างและบริบทของการวิจัยครัง้นี ้และน ามา
ปรบัปรุงใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของการวิจยัมากท่ีสดุ 

3. ท าการสรา้งแบบวดัตวัแปรท่ีตอ้งการศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้
4. น าแบบวดัท่ีใชใ้นการวิจยัแตล่ะตวัแปรไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบและ

ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
5. น าแบบวดัทัง้หมดท่ีผา่นการปรบัปรุงแกไ้ขไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสรา้งและ

พัฒนาเครื่องมือวัด ดา้นเนือ้หาทางพฤติกรรมศาสตร ์และผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์รวมจ านวน 5 คน ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) และท าการปรบัปรุงแกไ้ขแบบวดัตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัจากผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหแ้บบวดั
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยตดัหรือปรบัปรุงขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC (Index of item-Objective 
Congruence) ต ่ากวา่ .50 (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

6. น าแบบวัดท่ีผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรท่ี์ไมไ่ดถ้กูเลือกเป็นกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 120 คน 

7. ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดั โดยใชก้ารวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ (Item 
Analysis) ผูว้ิจัยหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item Discrimination) เพ่ือวิเคราะหค์่าความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือวดัดว้ยวิธีการพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับ
คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation: rct) ร่วมกับการตรวจสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบวดัดว้ยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 𝛼 -Coefficient) 
ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชผ้ลการตรวจสอบคณุภาพแบบวดัดงักล่าวในการปรบัปรุงแกไ้ขแบบวดัใหส้มบูรณ์
ยิ่งขึน้ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจริง โดยพิจารณาตดัหรือปรบัปรุงขอ้ค าถามท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ต ่ากว่า 
.30 (Aiken, 2003)   

8. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) ของเครื่องมือวดั
ทกุตวัแปร ดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือ
ยืนยันว่าเครื่องมือวัดตัวแปรแต่ละตัวแปรท่ีได้พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง  ๆ นั้นมี
องคป์ระกอบเป็นไปตามโครงสรา้งนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีไดก้ าหนดไว ้ โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา
ความสอดคลอ้งของทัง้แบบจ าลองท่ีก าหนดใหแ้บบจ าลองการวดัท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ควรมีคา่ 𝜒2/𝑑𝑓 นอ้ยกว่า 3.00 คา่ Comparative Fit Index (CFI) มากกว่า .90 คา่ Goodness 
of Fit Index (GFI) มากกว่า .90 คา่ Non-Normed Fit Index (NNFI) มากกว่า .90 และคา่ Root 
Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) นอ้ยกว่า .08 (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010) ซึ่งหากแบบจ าลองดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจะท าการ
ปรับแบบจ าลองโดยใช้วิธีการตัดข้อค าถาม โดยพิจารณาการตัดข้อค าถามจากค่าดัชนีการ
ปรบัปรุงแบบจ าลอง (Modification indices) ท่ีมากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดั
ขอ้ค าถามท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย รวมถึงขอ้ค าถามท่ีมีใจความซ า้ซอ้นหรือใกลเ้คียงกัน 
ซึ่งสามารถใชแ้ทนกนัไดอ้อกไปทีละขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ หาก
ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่าแบบจ าลองมี
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง  

นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหห์าคา่ความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงในการวดั โดย
การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเช่ือมั่นและความ
เท่ียงตรงในการวัดตัวแปรแฝงด้วยการค านวณหาค่าความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct 
Reliability) ท่ีพิจารณาจากคา่ Composite Reliability (CR) จากเกณฑก์ารพิจารณาท่ีก าหนดให้
ควรมีคา่มากกวา่ .70 ซึ่งแสดงวา่ตวัแปรสงัเกตของตวัแปรแฝงมีความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง 
หรือตวัแปรสังเกตมีความสมัพันธเ์ฉพาะกับตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้ตอ้งการจะวัด 
(Hair et al., 2010, p. 710) และท าการค านวณหาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเสมือน (Convergent 
Validity) ท่ีพิจารณาจากค่า Average Variance Extracted (AVE) ซึ่งเป็นการค านวณคา่เฉล่ีย
ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตท่ีตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได ้จากเกณฑก์ารพิจารณาท่ี
ก าหนดใหค้วรมีคา่มากกว่า .50 ซึ่งแสดงว่าตวัแปรสงัเกตนีมี้ความเท่ียงตรงในการวดัตวัแปรแฝง
ในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair et al., 2010) ทัง้นี ้สามารถสรุปรายละเอียดของการสรา้ง
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และการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้ 9 ตวัแปร รวมถึงตวัอย่างแบบวดัของ
แตล่ะตวัแปรไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. แบบวัดพฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 
การสร้างแบบวัดพฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 

ในการวดัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัการปรบัตวั  (The Student 
Adaptation to College Questionnaire: SACQ) ของ Baker และ Siryk (1984) และปรบัใหมี้
ความสอดคลอ้งกับบริบทท่ีศึกษา เพ่ือมาปรบัใชใ้นการวัดองคป์ระกอบเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษา ซึ่งแบง่ออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การปรบัตวัดา้นวิชาการ 
การปรับตัวดา้นอารมณ์ การปรับตัวดา้นสังคม และการปรับตัวดา้นสถานศึกษา โดยแบบวัด
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่เคย
เลยให ้1 คะแนน จนถึงบอ่ยมากให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามี
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 
แบบวดัพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีขอ้ค าถามจ านวน 

29  ข้อ ประกอบด้วยองคป์ระกอบจ านวน 4 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากบั 1 จ  านวน 5 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 
.60 – .80 จ  านวน 24 ขอ้ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่น 
(Reliability) พบคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .06 ถึง .59 โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต ่.30 
ขึน้ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใชใ้นการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลงัจากท่ีตดัขอ้
ค าถามท่ีมีคา่ต ่ากว่าเกณฑพ์ิจารณาแลว้ ท าใหแ้บบวดัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนมีจ านวน
ขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงทัง้หมด 19 ขอ้ เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัไปเก็บขอ้มูลจริงพบว่า แบบวดัมีค่าความ
เช่ือมั่นแบบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากับ .86 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหวา่ง .32 ถึง .59 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการ
ตดัขอ้ค าถามจากคา่ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) รว่มกบัการ
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ตดัขอ้ค าถามท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย และขอ้ค าถามท่ีมีใจความใกลเ้คียงกบัขอ้ค าถามอ่ืน
ออกไปทีละขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(𝜒2= 185.21, 𝑑𝑓= 71, CFI 
= .96, GFI = .93, NNFI = .94, RMSEA = .066) แมว้่าคา่สถิติไค–สแควรจ์ะไม่ผ่านเกณฑเ์พราะ
มีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควรมี์จุดอ่อนท่ีอาจมีนยัส าคญัทางสถิติได ้อนั
เน่ืองมาจากจ านวนกลุม่ตวัอยา่งมีจ านวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเม่ือพิจารณารว่มกบั
ดชันีตวัอ่ืน ๆ แลว้ทุกตวัผ่านเกณฑ ์ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองการวดัตวัแปรพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบว่ามีคา่ CR เท่ากบั .89 ซึ่งถือว่ามีคา่ความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัสงู (Hair 
et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity) 
พบว่ามีคา่ AVE เท่ากบั .38 ซึ่งคา่ AVE ควรมีคา่มากกว่า .50 (Hair et al., 2010, p. 709) เพ่ือ
แสดงวา่ตวับง่ชีนี้มี้ความเท่ียงตรงในการวดัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวับง่ชีน้ัน้จะวดั ดงันัน้ คา่ AVE ท่ี
ต  ่าจึงอาจแสดงถึงปัญหาความเท่ียงตรงเชิงเสมือน อย่างไรก็ตาม Ping (2007) กล่าวว่า ความ
เท่ียงตรงเชิงเสมือนสามารถพิจารณาจากคา่อ่ืนประกอบกนั ไดแ้ก่ 1) พิจารณาความเช่ือมั่นเชิง
โครงสรา้ง (Construct Reliability) ควรมีคา่มากกว่า .70 2) พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant Validity) ในกรณีเป็นตัวแปรท่ีสร้างขึน้ใหม่ และ 3) พิจารณาค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ (Factor Loading) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีคา่ t มากกว่า 2.20 ส  าหรบัค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบของตวับง่ชีพ้บว่า องคป์ระกอบแรกมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .55 ถึง .66 
องคป์ระกอบท่ีสองมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .60 ถึง .63 องคป์ระกอบท่ีสามมีค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .55 ถึง .65 และองคป์ระกอบท่ีส่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง .57 ถึง .67 โดยคา่น า้หนกัองคป์ระกอบทกุคา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ t อยู่ระหว่าง 9.99 
ถึง 12.94) ซึ่งการท่ีแบบวดันีมี้ค่าความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได้และค่า
น า้หนักองคป์ระกอบมีนยัส าคญั ค่า AVE ดงักล่าวจึงเพียงพอท่ีจะยอมรบัความเท่ียงตรงของ
แบบจ าลองการวัดนี ้ดังนั้น แบบวัดนีจ้ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือนและมีความเช่ือมั่นเชิง
โครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant 
Validity) เน่ืองจากเป็นแบบวดัท่ีมีมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจ าลอง
การวดัแบบ 4 องคป์ระกอบมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์มากกว่าแบบจ าลองการวดัท่ี
ก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียวอย่างมีนยัส าคญั (𝜒2= 358.21, 𝑑𝑓= 77, CFI = .90, GFI = 1.00, 
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NNFI = .89, RMSEA = .099) ดงันัน้ แบบวดัจึงยงัมีจ  านวนองคป์ระกอบเป็น 4 องคป์ระกอบ
เชน่เดมิ และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 14 ขอ้ (องคป์ระกอบท่ี 1 และ 4 จ านวนดา้นละ 4 ขอ้ และ
องคป์ระกอบท่ี 2 และ 3 จ านวนดา้นละ 3 ขอ้) แสดงว่าแบบจ าลองการวดัพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนมีความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก กล่าวคือ ตวัแปรสงัเกตของแตล่ะองคป์ระกอบสามารถใชใ้น
การอธิบายองคป์ระกอบท่ีมีความแตกตา่งกนัได ้ 

 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

พฤติกรรมการปรับตวัในการเรียน 
ระดับพฤติกรรม 

บ่อยมาก              ไม่เคยเลย  
6 5 4 3 2 1 

การปรับตัวด้านวิชาการ 
(0) ฉนัเขา้เรยีนใหท้นัเวลาในทกุวิชาทีม่ีการสอน       
การปรับตัวด้านอารมณ ์
(0) ฉนัจดัการกบัความเครยีดหรอืความวติกกงัวล ในเรือ่งตา่ง ๆ 
เก่ียวกบัการเรยีนได ้

      

การปรับตัวด้านสังคม 
(0) ฉนัใหค้วามรว่มมือในการท างานกลุม่กบัเพื่อนดว้ยความเต็มใจ       
การปรับตัวด้านสถานศึกษา 
(0) ฉนัปฏิบตัิตนตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลยัอยา่งเครง่ครดั       

 
2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค ์

การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค ์
ในการวัดความคิดสรา้งสรรคข์องการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ัฒนาแบบวัด

ความคดิสรา้งสรรค ์ท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัความคิดสรา้งสรรคข์องจกัรพนัธ ์
จตพุรพนัธ์ (2554) และแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Coping 
Scale: CCS) ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ 
(2013) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาและปรบัใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบันิยามเชิงปฏิบตัิการและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี ้ซึ่งแบบวดัความคิดสรา้งสรรคมี์ลกัษณะ
แบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให ้6 
คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดงวา่มีระดบัความคิดสรา้งสรรคส์งูกว่าผูท่ี้ได้
คะแนนต ่ากวา่ 
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การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความคิดสร้างสรรค ์
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจ านวน 1 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากบั 1 จ  านวน 2 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80 
จ  านวน 7 ขอ้ และมีค่า IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยจ านวน 3 ขอ้ จึงไดป้รบัแก้ขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่น 
(Reliability) พบคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .28 ถึง .70 โดยผูว้ิจัยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต ่.30 
ขึน้ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใชใ้นการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลงัจากท่ีตดัขอ้
ค าถามท่ีมีคา่ต ่ากวา่เกณฑพ์ิจารณาแลว้ ท าใหแ้บบวดัความคิดสรา้งสรรคมี์จ านวนขอ้ค าถามท่ีใช้
จริงทัง้หมด 10 ขอ้ เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัไปเก็บขอ้มลูจริง พบว่า แบบวดัมีคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเทา่กบั .89 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .51 ถึง .70 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองของความคิดสรา้งสรรคย์งัไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการตดัขอ้ค าถาม
จากคา่ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00  (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดัขอ้ค าถาม
ท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย และขอ้ค าถามท่ีมีใจความใกลเ้คียงกบัขอ้ค าถามอ่ืนออกไปทีละ
ขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(𝜒2= 10.83, 𝑑𝑓= 5, CFI = .99, GFI = 
.99, NNFI = .99, RMSEA = .056) และพบว่าดชันีความกลมกลืนทกุตวัผ่านเกณฑ ์จึงสรุปไดว้่า
แบบจ าลองการวดัตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์ความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .86 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .56 กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair et al., 2010, p. 709)  
ส  าหรบัคา่น า้หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีมี้คา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .53 ถึง .84 โดยคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 10.44 ถึง 18.95) ท่ีมี 1 
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องคป์ระกอบ และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน 
และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  
 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

ความคดิสร้างสรรค ์
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

(0) ฉนัมกัเสนอความคิดที่แปลกใหมไ่ปจากเพื่อนในกลุม่       
(00) เมื่อเกิดปัญหา ฉนัมกัคิดหาวิธีการแกปั้ญหาหรอืหาทางออกใหม ่ๆ  
ใหก้บัปัญหาทีเ่กิดขึน้ 

      

   
3. แบบวัดจิตวิญญาณ 

การสร้างแบบวัดจิตวิญญาณ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณท่ีสรา้งขอ้ค าถาม

ขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัการเผชิญปัญหาดว้ยจิตวิญญาณ (Spiritual Coping Scale: SCS) 
ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Corry, Mallett, และคนอ่ืน ๆ (2013) มา
ปรบัใช้ในการวัดเก่ียวกับจิตวิญญาณของนักศึกษาและปรบัให้มีความสอดคลอ้งกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี ้ซึ่งแบบวดัเก่ียวกบัจิตวิญญาณมีลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให ้6 คะแนน 
นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีระดบัการรบัรูท้างจิตวิญญาณสูงกว่าผูท่ี้ได้
คะแนนต ่ากวา่ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจิตวิญญาณ 
แบบวดัจิตวิญญาณท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีขอ้ค าถามจ านวน 18 ขอ้ ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบจ านวน 1 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากบั 1 จ  านวน 1 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80 จ  านวน 12 
ขอ้ มีคา่ IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยจ านวน 4 ขอ้ และมีคา่ IOC ต ่ากว่าเกณฑม์ากจ านวน 1 ขอ้ 
ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการตดัขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC ต ่ากว่าเกณฑม์ากทิง้ และไดป้รบัแกข้อ้ค าถามท่ีมีค่า 
IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหเ้หลือขอ้ค าถามจ านวน 17 ขอ้ 
จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) พบค่าความ
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เช่ือมั่นแบบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ทัง้ฉบบัเท่ากับ .93 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหวา่ง .17 ถึง .80 โดยผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนราย
ขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต ่.30 ขึน้ไป (Aiken, 2003, p. 66-
67) มาใชใ้นการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลังจากท่ีตดัขอ้ค าถามท่ีมีค่าต ่ากว่าเกณฑ์
พิจารณาแลว้ ท าใหแ้บบวดัจิตวิญญาณมีจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงทัง้หมด 15 ขอ้ เม่ือผูว้ิจยัน า
แบบวัดไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นแบบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 
ครอนบาคทัง้ฉบบัเทา่กบั .94 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .37 ถึง .80 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองของจิตวิญญาณยงัไม่สอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการตดัขอ้ค าถามจากค่า
ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00  (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดัขอ้ค าถามท่ีมีคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย และขอ้ค าถามท่ีมีใจความใกลเ้คียงกบัขอ้ค าถามอ่ืนออกไปทีละขอ้จน
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (𝜒2= 27.48, 𝑑𝑓= 14, CFI = 1.00, GFI = 
.98, NNFI = .99, RMSEA = .051) แมว้่าคา่สถิติไค–สแควรจ์ะไม่ผ่านเกณฑเ์พราะมีนยัส าคญั
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควรมี์จุดอ่อนท่ีอาจมีนยัส าคญัทางสถิติได ้อนัเน่ืองมาจาก
จ านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเม่ือพิจารณารว่มกบัดชันีตวัอ่ืน 
ๆ แลว้ทกุตวัผา่นเกณฑ ์ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าแบบจ าลองการวดัตวัแปรจิตวิญญาณมีความกลมกลืน
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .91 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al, 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .61 กล่าวคือ ตวัแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair, et al., 2010, p. 709)  
ส  าหรบัคา่น า้หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีมี้คา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .53 ถึง .89 โดยคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 10.70 ถึง 21.74) ท่ีมี 1 
องคป์ระกอบ และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน 
และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู 
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ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

จิตวิญญาณ 
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

(0) ในช่วงเวลาที่ฉนัเกิดความเครยีด ฉนัมกัจะนกึถึงบคุคลหรอื 
ความศรทัธาตอ่สิง่ยดึเหน่ียวที่ฉนันบัถือ 

      

(00) ฉนัรบัรูว้า่ฉนัสามารถฟันฝ่าปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ไปไดด้ว้ยดี
เพราะความศรทัธาในความสามารถของตวัฉนัเอง 

      

 
4. แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งทีอ่ารมณ ์

การสร้างแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งทีอ่ารมณ ์
ในการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงขอ้ค าถามจากแบบวัดการเผชิญ
ปัญหา (The Ways of Coping Questionnaire:  WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) มา
ปรับใช้ในการวัดองคป์ระกอบเก่ียวกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์และปรับให้มีความ
สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตักิารและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษานี ้โดยวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
ท่ีอารมณจ์าก 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคมุตนเอง และการแสดงความรบัผิดชอบ โดยใช้
วิธีการประเมินตนเองเก่ียวกับวิธีการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดงวา่มีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณส์งูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่า
กวา่ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งทีอ่ารมณ ์
แบบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีขอ้ค าถามจ านวน 

11  ข้อ ประกอบด้วยองคป์ระกอบจ านวน 2 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากบั 1 จ  านวน 1 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 
.60 – .80 จ  านวน 5 ขอ้ มีคา่ IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยจ านวน 5 ขอ้ จึงไดป้รบัแกข้อ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่น 
(Reliability) พบคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ทัง้ฉบบัเท่ากบั .75 และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .08 ถึง .55 โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต ่.30 
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ขึน้ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใชใ้นการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลงัจากท่ีตดัขอ้
ค าถามท่ีมีคา่ต ่ากวา่เกณฑพ์ิจารณาแลว้ ท าใหแ้บบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์มีจ  านวน
ขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงทัง้หมด 9 ขอ้ เม่ือผูว้ิจัยน าแบบวดัไปเก็บขอ้มูลจริงพบว่า แบบวดัมีค่าความ
เช่ือมั่นแบบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากับ .87 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหวา่ง .53 ถึง .69 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองของการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการ
ตดัขอ้ค าถามจากคา่ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00  (Hair, et al., 2010) รว่มกับ
การตัดข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อย และข้อค าถามท่ีมีใจความใกล้เคียงกับข้อ
ค าถามอ่ืนออกไปทีละขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (𝜒2= 22.74, 𝑑𝑓= 
13, CFI = .99, GFI = .98, NNFI = .99, RMSEA = .045) แมว้่าคา่สถิติไค–สแควรจ์ะไม่ผ่าน
เกณฑเ์พราะมีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม คา่สถิติไค–สแควรมี์จดุอ่อนท่ีอาจมีนยัส าคญัทาง
สถิติได ้อนัเน่ืองมาจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาร่วมกบัดชันีตวัอ่ืน ๆ แลว้ทุกตวัผ่านเกณฑ ์ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองการวดัตวัแปร
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณมี์ความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .88 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al.,  2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .51 นั่นคือตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair, et al., 2010, p. 709)  
ส  าหรบัค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีพ้บว่า องคป์ระกอบแรกมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง .69 ถึง .82 องคป์ระกอบท่ีสองมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .61 ถึง .69 โดยคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบทกุคา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ t อยู่ระหว่าง 11.15 ถึง 17.91) ดงันัน้ แบบวดั
นีจ้งึมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant 
Validity) เน่ืองจากเป็นแบบวดัท่ีมีมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจ าลอง
การวดัแบบ 2 องคป์ระกอบมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์มากกว่าแบบจ าลองการวดัท่ี
ก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียวอย่างมีนยัส าคญั (𝜒2= 74.52, 𝑑𝑓= 14, CFI = .96, GFI = .95, 
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NNFI = .94, RMSEA = .108) ดงันัน้ แบบวดัจึงยงัมีจ  านวนองคป์ระกอบเป็น 2 องคป์ระกอบ
เชน่เดมิ และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ (องคป์ระกอบท่ี 1 จ านวน 4 ขอ้ และองคป์ระกอบท่ี 2 
จ านวน 3 ขอ้) แสดงว่าแบบจ าลองการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์มีความเท่ียงตรงเชิง
จ าแนก กล่าวคือ ตวัแปรสงัเกตของแตล่ะองคป์ระกอบสามารถใชใ้นการอธิบายองคป์ระกอบท่ีมี
ความแตกตา่งกนัได ้ 
 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่อารมณ ์
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

การควบคุมตนเอง 
(0) ฉนัพยายามควบคมุอารมณค์วามรูส้กึจากสิง่รบกวนตา่ง ๆ มากมาย       
การแสดงความรับผิดชอบ 
(0) ฉนัยอมรบัวา่ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นความผิดของฉนั 
และฉนัตอ้งรบัผิดชอบตอ่ปัญหานัน้ 

      

  
5. แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งทีปั่ญหา 

การสร้างแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งทีปั่ญหา 
ในการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัวิธีการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ท่ีสรา้งข้อค าถามขึน้จากการปรบัปรุงข้อค าถามจากแบบวัดการเผชิญ
ปัญหา (The Ways of Coping Questionnaire:  WCQ) ของ Folkman และ Lazarus (1988) และ
ปรบัใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตักิารและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี ้โดยวดัการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาจาก 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเผชิญหนา้กบัปัญหา การแสวงหาแหล่ง
สนบัสนนุทางสงัคม การวางแผนแกปั้ญหา และการประเมินทางบวก โดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง
เก่ียวกับวิธีการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก
ไมจ่รงิเลยให ้1 คะแนน จนถึงจรงิมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่า
แสดงวา่มีวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 
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การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งทีปั่ญหา 
แบบวัดการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีมุ่งท่ีปัญหาท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีขอ้ค าถาม

จ านวน 21 ขอ้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจ านวน 4 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีคา่ IOC เทา่กบั 1 จ  านวน 10 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 
.60 – .80 จ  านวน 9 ขอ้ มีคา่ IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยจ านวน 2 ขอ้ จึงไดป้รบัแกข้อ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่น 
(Reliability) พบคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ทัง้ฉบบัเท่ากบั .88 และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .25 ถึง .66 โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต ่.30 
ขึน้ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใชใ้นการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลงัจากท่ีตดัขอ้
ค าถามท่ีมีคา่ต ่ากว่าเกณฑพ์ิจารณาแลว้ ท าใหแ้บบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีจ านวน
ขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงทัง้หมด 19 ขอ้ เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัไปเก็บขอ้มูลจริง พบว่า แบบวดัมีคา่ความ
เช่ือมั่นแบบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากับ .91 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหวา่ง .31 ถึง .67 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ แบบจ าลองของการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหายงัไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการตดั
ขอ้ค าถามจากคา่ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดั
ขอ้ค าถามท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย และขอ้ค าถามท่ีมีใจความใกลเ้คียงกับขอ้ค าถามอ่ืน
ออกไปทีละขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(𝜒2= 122.14, 𝑑𝑓= 59, CFI 
= .98, GFI = .95, NNFI = .98, RMSEA = .054) แมว้่าคา่สถิติไค–สแควรจ์ะไม่ผ่านเกณฑเ์พราะ
มีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควรมี์จุดอ่อนท่ีอาจมีนยัส าคญัทางสถิติได ้อนั
เน่ืองมาจากจ านวนกลุม่ตวัอยา่งมีจ านวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเม่ือพิจารณารว่มกบั
ดชันีตวัอ่ืน ๆ แลว้ทกุตวัผ่านเกณฑ ์ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองการวดัตวัแปรการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีปัญหามีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .93 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .51 นั่นคือตัวแปรสังเกตมี
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ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair et al., 2010, p. 709)  
ส  าหรบัคา่น า้หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชี  ้องคป์ระกอบแรกมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 
.55 ถึง .66 องคป์ระกอบท่ีสองมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .68 ถึง .74 องคป์ระกอบท่ี
สามมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .61 ถึง .76 และองคป์ระกอบท่ีส่ีมีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .67 ถึง .79 โดยคา่น า้หนกัองคป์ระกอบทกุคา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ t 
อยูร่ะหวา่ง 12.09 ถึง 16.65) ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือนและมีความเช่ือมั่นเชิง
โครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant 
Validity) เน่ืองจากเป็นแบบวดัท่ีมีมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจ าลอง
การวดัแบบ 2 องคป์ระกอบมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์มากกว่าแบบจ าลองการวดัท่ี
ก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียวอย่างมีนยัส าคญั (𝜒2= 658.45, 𝑑𝑓= 65, CFI = .87, GFI = .79, 
NNFI = .85, RMSEA = .157) ดงันัน้ แบบวดัจึงยงัมีจ  านวนองคป์ระกอบเป็น 4 องคป์ระกอบ
เช่นเดิม และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 13 ขอ้ (องคป์ระกอบท่ี 1, 2 และ 4 จ านวน 3 ขอ้ และ
องคป์ระกอบท่ี 3 จ านวน 4 ขอ้) แสดงว่าแบบจ าลองการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามี
ความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก กลา่วคือ ตวัแปรสงัเกตของแตล่ะองคป์ระกอบสามารถใชใ้นการอธิบาย
องคป์ระกอบท่ีมีความแตกตา่งกนัได ้ 
 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา 
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

การเผชิญหน้ากับปัญหา       
(0) เมื่อเกิดปัญหาฉนัจะมุง่จดัการแกไ้ขไปท่ีสาเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้       
การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม       
(0) เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใคร ๆ เพื่อบอกใหเ้ขารูถ้ึงความรูส้กึ 
ของฉนั 

      

การวางแผนแกปั้ญหา       
(0) ฉนัมุง่มั่นจดัการกบัปัญหาทีเ่กิดขึน้ไปทีละขัน้ตอน       
การประเมินทางบวก       
(0) ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ที่ผา่นเขา้มาในชีวิต ท าใหฉ้นัไดเ้รยีนรู ้
และมีมมุมองในการใชชี้วิตมากขึน้ 
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6. แบบวัดความหมายในชีวิต 
การสร้างแบบวัดความหมายในชีวิต 

ในการวัดความหมายในชีวิตของการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัด
ความหมายในชีวิตท่ีสรา้งขอ้ค าถามจากการปรบัปรุงแบบวดัความหมายในชีวิต (The Meaning in 
Life Questionnaire: MLQ) ของ Steger และคนอ่ืน ๆ (2006) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกับ
ความหมายในชีวิตของนักศึกษาและปรบัใหมี้ความสอดคลอ้งกับนิยามเชิงปฏิบตัิการและกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษานี ้ โดยมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลย
ให ้1 คะแนน จนถึงจรงิมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามี
การรบัรูค้วามหมายในชีวิตสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่  

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความหมายในชีวิต 
แบบวัดความหมายในชีวิตท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจ านวน 1 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากบั 1 จ  านวน 1 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80 
จ  านวน 8 ขอ้ และมีค่า IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยจ านวน 1 ขอ้ จึงไดป้รบัแก้ขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่น 
(Reliability) พบคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ทัง้ฉบบัเท่ากบั .82 และ
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .27 ถึง .75 โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต ่.30 
ขึน้ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใชใ้นการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลงัจากท่ีตดัขอ้
ค าถามท่ีมีคา่ต ่ากว่าเกณฑพ์ิจารณาแลว้ ท าใหแ้บบวดัความหมายในชีวิตมีจ านวนขอ้ค าถามท่ีใช้
จริงทัง้หมด 9 ขอ้ เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัไปเก็บขอ้มูลจริง พบว่า แบบวดัมีคา่ความเช่ือมั่นแบบค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเทา่กบั .85 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .42 ถึง .72 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองของความหมายในชีวิตยังไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการตดัขอ้ค าถาม
จากคา่ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00 (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดัขอ้ค าถาม
ท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย และขอ้ค าถามท่ีมีใจความใกลเ้คียงกบัขอ้ค าถามอ่ืนออกไปทีละ
ขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(𝜒2= 3.26, 𝑑𝑓= 2, CFI = 1.00, GFI = 
1.00, NNFI = .99, RMSEA = .041) และพบว่าดชันีความกลมกลืนทกุตวัผ่านเกณฑ ์จึงสรุปไดว้่า
แบบจ าลองการวดัตวัแปรความหมายในชีวิตมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 
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เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .81 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .52 กล่าวคือตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair et al., 2010, p. 709) 
ส าหรบัคา่น า้หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีมี้คา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .45 ถึง .83 โดยคา่
น า้หนักองคป์ระกอบทุกค่ามีนัยส าคญัทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 8.33 ถึง 17.88) ท่ีมี 1 
องคป์ระกอบ และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้ ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน
และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  
   

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

ความหมายในชวีิต 
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

(0) ฉนัรูว้า่สิง่ใดมคีวามหมายส าหรบัชีวิตฉนั       
(00) ฉนัก าลงัคน้หาจดุมุง่หมายหรอืภารกิจส าคญัในชีวิตของฉนั       

   
7. แบบวัดความหวัง 

การสร้างแบบวัดความหวัง 
ในการวัดความหวงัของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดพ้ฒันาแบบวัดความหวงั ท่ี

สรา้งขอ้ค าถามจากการปรบัปรุงแบบวดัความหวงั (Adult Hope Scale: AHS) ของ Snyder และ
คนอ่ืน ๆ (1991) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัความหวงัของนกัศกึษาและปรบัใหมี้ความสอดคลอ้ง
กับนิยามเชิงปฏิบตัิการและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษานี ้ โดยมีลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีได้
คะแนนจากแบบวดัมากกวา่แสดงว่ามีความหวงัสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความหวัง 
แบบวัดความหวังท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีขอ้ค าถามจ านวน 8 ข้อ ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบจ านวน 1 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่ามีคา่ IOC เท่ากบั 1 จ  านวน 3 ขอ้ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .60 – .80 จ  านวน 4 ขอ้ 
และมีค่า IOC ต ่ากว่าเกณฑเ์ล็กนอ้ยจ านวน 1 ขอ้ จึงไดป้รบัแก้ขอ้ค าถามตามค าแนะน าของ
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ผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวัดไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
พบค่าความเช่ือมั่นแบบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากับ .80 และค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง .43 ถึง .64 ท าใหแ้บบวดัความหวงัยงัคงมีจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงทัง้หมด 8 
ข้อเช่นเดิม เม่ือผู้วิจัยน าแบบวัดไปเก็บข้อมูลจริง พบว่า แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นแบบค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเทา่กบั .88 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .57 ถึง .73 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองของความหวังยังไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการตดัขอ้ค าถามจากค่า
ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00  (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดัขอ้ค าถามท่ีมีคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบนอ้ย และขอ้ค าถามท่ีมีใจความใกลเ้คียงกบัขอ้ค าถามอ่ืนออกไปทีละขอ้จน
แบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (𝜒2= 6.69, 𝑑𝑓= 5, CFI = 1.00, GFI = .99, 
NNFI = 1.00, RMSEA = .030) และพบว่าดชันีความกลมกลืนทกุตวัผ่านเกณฑ ์จึงสรุปไดว้่า
แบบจ าลองการวดัตวัแปรความหวงัมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .84 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .52 กล่าวคือตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair et al., 2010, p. 709) 
ส าหรบัคา่น า้หนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีมี้คา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .64 ถึง .85 โดยคา่
น า้หนกัองคป์ระกอบทุกค่ามีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า t อยู่ระหว่าง 12.89 ถึง 18.93) ท่ีมี 1 
องคป์ระกอบ และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเสมือน
และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  
 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

ความหวัง 
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

(0) ฉนัมีความมุง่มั่นตัง้ใจในการไปสูเ่ปา้หมายทีต่นเองตอ้งการ       
(00) ฉนัมีแนวทางในการท าสิง่ตา่ง ๆ เพื่อใหต้นเองประสบความส าเรจ็       
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8. แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
การสร้างแบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

ในการวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบวดั
การเห็นคณุค่าในตนเองโดยปรบัปรุงจากแบบวัดการเห็นคณุค่าในตนเอง (Coopersmith Self-
Esteem Inventory: CSEI) ของ Coopersmith (1981) มาปรบัใชใ้นการวดัเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่
ในตนเองของนกัศึกษาและปรบัใหมี้ความสอดคลอ้งกับนิยามเชิงปฏิบตัิการและกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษานี ้โดยแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 
ระดบั จากไมจ่รงิเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสดุให ้6 คะแนน นกัศกึษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบ
วดัมากกวา่แสดงวา่เป็นผูท่ี้มีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
แบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีขอ้ค าถามจ านวน 21 ขอ้ 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจ านวน 1 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีคา่ IOC เทา่กบั 1 จ  านวน 15 ขอ้ และมีคา่ IOC เท่ากบั .80 จ  านวน 
6 ขอ้ หลงัจากท่ีผูว้ิจยัปรบัแกข้อ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญใหส้มบูรณย์ิ่งขึน้ ผูว้ิจยัได้
น าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) พบค่าความเช่ือมั่นแบบค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากบั .84 และคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .29 ถึง .58 
โดยผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม  
(Corrected Item-Total Correlation) ตัง้แต่ .30 ขึน้ไป (Aiken, 2003, pp. 66-67) มาใชใ้น
การศกึษากบักลุ่มตวัอย่างจริง ซึ่งหลงัจากท่ีตดัขอ้ค าถามท่ีมีคา่ต ่ากว่าเกณฑพ์ิจารณาแลว้ ท าให้
แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองมีจ านวนขอ้ค าถามท่ีใชจ้ริงทัง้หมด 16 ขอ้ เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัไป
เก็บขอ้มลูจริง พบว่า แบบวดัมีคา่ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั
เทา่กบั .89 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .46 ถึง .65 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า แบบจ าลองของการเห็นคณุค่าในตนเองยงัไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูล
เชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดยพิจารณาการตดัขอ้
ค าถามจากคา่ดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00  (Hair et al., 2010) รว่มกบัการตดัขอ้
ค าถามท่ีมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อย และข้อค าถามท่ีมีใจความใกล้เคียงกับข้อค าถามอ่ืน
ออกไปทีละขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(𝜒2= 28.15, 𝑑𝑓= 14, CFI = 
.99, GFI = .98, NNFI = .98, RMSEA = .052) แมว้่าคา่สถิติไค–สแควรจ์ะไม่ผ่านเกณฑเ์พราะมี
นัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควรมี์จุดอ่อนท่ีอาจมีนัยส าคัญทางสถิติได ้ 
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อนัเน่ืองมาจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมาก (Brown & Cudeck, 1993) ซึ่งเม่ือพิจารณา
ร่วมกับดชันีตวัอ่ืน ๆ แลว้ทุกตวัผ่านเกณฑ ์ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองการวดัตวัแปรการเห็น
คณุคา่ในตนเองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบว่ามีคา่ CR เท่ากบั .82 ซึ่งถือว่ามีคา่ความเช่ือมั่นอยู่ในระดบัสงู (Hair 
et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity) 
พบว่ามีคา่ AVE เท่ากบั .40 ซึ่งคา่ AVE ควรมีคา่มากกว่า .50 (Hair et al., 2010, p. 709) เพ่ือ
แสดงวา่ตวับง่ชีนี้มี้ความเท่ียงตรงในการวดัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวับง่ชีน้ัน้จะวดั ดงันัน้ คา่ AVE ท่ี
ต  ่าจึงอาจแสดงถึงปัญหาความเท่ียงตรงเชิงเสมือน อย่างไรก็ตาม Ping (2007) กล่าวว่า ความ
เท่ียงตรงเชิงเสมือนสามารถพิจารณาจากคา่อ่ืนประกอบกนั ไดแ้ก่ 1) พิจารณาความเช่ือมั่นเชิง
โครงสรา้ง (Construct Reliability) ควรมีคา่มากกว่า .70 2) พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก 
(Discriminant Validity) ในกรณีเป็นตัวแปรท่ีสร้างขึน้ใหม่ และ 3) พิจารณาค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ (Factor Loading) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีคา่ t มากกว่า 2.20 ส  าหรบัค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบของตวับ่งชีพ้บว่ามีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .44 ถึง .76 โดยค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบทกุคา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ t อยู่ระหว่าง 8.25 ถึง 16.02) ซึ่งการท่ีแบบวดันีมี้คา่
ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือไดแ้ละคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมีนยัส าคญั ค่า 
AVE ดงักลา่วจงึเพียงพอท่ีจะยอมรบัความเท่ียงตรงของแบบจ าลองการวดันี ้ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมี
ความเท่ียงตรงเชิงเสมือนและมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  
 

ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

การเหน็คุณค่าในตนเอง 
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

(0) ฉนัสามารถดแูลตวัเองไดไ้มว่า่จะสถานการณใ์ด       
(00) ฉนัเป็นท่ีรกัใครข่องผูอ้ื่น       
(000) ในการเรยีนฉนัมกัจะท าอะไรไดด้ีตามที่อยากท า       
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9. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
การสร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 

ในการวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั ผูว้ิจยัพฒันาแบบวดัการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีสรา้งขอ้ค าถามขึน้ตามแนวคิดการสนบัสนุนทางสงัคมของ 
Schaefer และคนอ่ืน ๆ (1981) รว่มกบัการสรา้งขอ้ค าถามขึน้จากการปรบัปรุงแบบวดัการรบัรูก้าร
สนบัสนุนทางสังคมของเด็ก (Social Support Questionnaire for Children: SSQC) ของ  
Gordon-Hollingsworth และคนอ่ืน ๆ (2016)  มาปรบัใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ
และกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี ้เพ่ือใชใ้นการวดัองคป์ระกอบเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยัของนกัศกึษาในดา้นการสนบัสนนุทางอารมณ ์การสนบัสนนุขอ้มลูข่าวสาร และการ
สนบัสนุนวตัถุสิ่งของ โดยแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีลกัษณะแบบวดัเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จากไม่จริงเลยให ้1 คะแนน จนถึงจริงมากท่ีสุดให ้6 คะแนน 
นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนจากแบบวดัมากกว่าแสดงว่ามีการรบัรูก้ารไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยัสงูกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีขอ้ค าถาม

จ านวน 15 ขอ้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจ านวน 3 องคป์ระกอบ เม่ือน าไปท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีคา่ IOC เทา่กบั 1 จ  านวน 14 ขอ้ มีคา่ IOC เท่ากบั .80 
จ  านวน 1 ข้อ หลังจากท่ีผู้วิจัยไดป้รับแก้ข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัไดน้  าแบบวดัไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) พบคา่
ความเช่ือมั่นแบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากบั .907 และคา่อ านาจจ าแนก
อยูร่ะหวา่ง .51 ถึง .72 ท าใหแ้บบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีจ านวนขอ้ค าถามท่ี
ใชจ้รงิทัง้หมด 15 ขอ้เชน่เดมิ เม่ือผูว้ิจยัน าแบบวดัไปเก็บขอ้มลูจรงิพบวา่ แบบวดัมีคา่ความเช่ือมั่น
แบบคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากบั .91 และคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .50 
ถึง .66 

จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจ าลองของการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยยังไม่
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัแบบจ าลองดว้ยวิธีการตดัขอ้ค าถาม โดย
พิจารณาการตดัขอ้ค าถามจากค่าดชันีการปรบัปรุงแบบจ าลองท่ีมากกว่า 4.00  (Hair et al., 
2010) ร่วมกับการตัดข้อค าถามท่ีมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบน้อย และข้อค าถามท่ีมีใจความ
ใกลเ้คียงกับขอ้ค าถามอ่ืนออกไปทีละขอ้จนแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
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(𝜒2= 48.06, 𝑑𝑓= 24, CFI = .99, GFI = .97, NNFI = .98, RMSEA = .052) แมว้่าคา่สถิติไค–
สแควรจ์ะไม่ผ่านเกณฑเ์พราะมีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ค่าสถิติไค–สแควรมี์จุดอ่อนท่ี
อาจมีนยัส าคญัทางสถิตไิด ้อนัเน่ืองมาจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมาก (Brown & Cudeck, 
1993) ซึ่งเม่ือพิจารณาร่วมกบัดชันีตวัอ่ืน ๆ แลว้ทุกตวัผ่านเกณฑ ์ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลอง
การวดัตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

เม่ือพิจารณาความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้ง (Construct Reliability) ในการวดั
ตวัแปรแฝงของแบบวดัพบวา่มีคา่ CR เท่ากบั .92 ซึ่งถือว่าแบบวดันีมี้คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวั
แปรแฝงในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(Hair et al., 2010, p. 710) และเม่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน (Convergent Validity) พบว่ามีค่า AVE เท่ากับ .58 นั่นคือตัวแปรสังเกตมี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นท่ีตวัแปรสงัเกตนัน้จะวดั (Hair et al., 2010, p. 709) 
ส าหรบัค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชีพ้บว่า องคป์ระกอบแรกมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง .75 ถึง .81 องคป์ระกอบท่ีสองมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .77 ถึง .87 และ
องคป์ระกอบท่ีสามมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .61 ถึง .74 โดยคา่น า้หนกัองคป์ระกอบ
ทกุคา่มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ t อยู่ระหว่าง 11.36 ถึง 19.12) ดงันัน้ แบบวดันีจ้ึงมีความเท่ียงตรง
เชิงเสมือน และมีความเช่ือมั่นเชิงโครงสรา้งของตวัแปรแฝงอยูใ่นระดบัสงู  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant 
Validity) เน่ืองจากเป็นแบบวดัท่ีมีมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบ ผลการตรวจสอบพบว่า แบบจ าลอง
การวดัแบบ 3 องคป์ระกอบมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์มากกว่าแบบจ าลองการวดัท่ี
ก าหนดใหมี้องคป์ระกอบเดียวอย่างมีนยัส าคญั (𝜒2= 548.04, 𝑑𝑓= 27, CFI = .79, GFI = .75, 
NNFI = .72, RMSEA = .228) ดงันัน้ แบบวดัจึงยงัมีจ  านวนองคป์ระกอบเป็น 3 องคป์ระกอบ
เช่นเดิม และคงเหลือขอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ (องคป์ระกอบท่ี 1 ถึง 3 จ านวนองคป์ระกอบละ 3 
ข้อ) แสดงว่าแบบจ าลองการวัดการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีความเท่ียงตรงเชิง
จ าแนก กล่าวคือ ตวัแปรสงัเกตของแตล่ะองคป์ระกอบสามารถใชใ้นการอธิบายองคป์ระกอบท่ีมี
ความแตกตา่งกนัได ้ 
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ตัวอย่างข้อค าถาม 
 

การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
ระดับความคดิเห็น 

จริงที่สุด               ไม่จริงเลย      
6 5 4 3 2 1 

การสนับสนุนทางอารมณ ์
(0) เมื่อฉนัรูส้กึไมส่บายใจ เพื่อนคอยรบัฟังและปลอบโยนใหก้ าลงัใจฉนั       
การสนับสนุนขอ้มูลข่าวสาร 
(0) อาจารยแ์นะน าขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่ทนุสนบัสนนุการศกึษาใหฉ้นั       
การสนับสนุนวตัถุสิ่งของ 
(0) เพื่อนกบัฉนัแบง่ปันสิง่ของหรอือปุกรณก์ารเรยีนที่จ าเป็น 
ใหห้ยิบยืมกนัได ้

      

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ท าหนงัสือเพ่ือขออนมุตัิโครงการวิจยัตอ่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจยัในมนษุย ์ของสถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. ติดต่อบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือออกหนังสือขอ

ความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัไปยงัแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการเก็บขอ้มลูในแต่
ละระยะการวิจยั 

3. เม่ือไดร้บัอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มูลจากมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งแลว้ ผูว้ิจัยจึง
ด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยประสานกับหวัหนา้ภาควิชาและอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละมหาวิทยาลัย 
เพ่ือขอความชว่ยเหลือในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการน าแบบวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั
ไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดด้วยตนเองตามก าหนดเวลานัดหมาย โดยได้ท าการชี ้แจง
วตัถปุระสงคก์ารวิจยัและวิธีการตอบแบบสอบถามใหก้ลุม่ตวัอย่างไดท้ราบ 

5. ผูว้ิจยัท าการรวบรวมแบบวัดทัง้หมดและท าการตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณข์องการตอบแต่ละฉบบัมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิต ิทดสอบสมมตฐิาน และรายงานผลการวิจยัตอ่ไป 
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การวิเคราะหข้์อมูล  
การวิเคราะหข์อ้มูลส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีแนวทางในการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย

วิธีการทางสถิติ 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์
สถิตพืิน้ฐานของตวัแปร และการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือให้
ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) รอ้ยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ืออธิบายลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงัของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตวัแปร เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้ คา่เฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ ้(Skewness) ความโด่ง 
(Kurtosis) เ พ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรสังเกต และการวิ เคราะห์
ความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธเ์พียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือทดสอบวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั เป็นการ
วิเคราะหแ์บบจ าลองเพ่ือหารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง 
(Structural Equation Model) ดว้ยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ดว้ยวิธีการดังต่อไปนี  ้ (Jöreskog & 
Sörbom, 1993; Kelloway, 1998)     

3.1 ก าหนดขอ้มลูจ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of the Model) 
เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัเชิงสาเหตใุดส่งผลโดยตรงและโดยออ้มต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
โดยรูปแบบการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุประกอบดว้ย ตวัแปรสงัเกตและตวัแปรแฝง มี
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของแบบจ าลองว่า ความสมัพนัธ์ตอ้งเป็นความสมัพนัธ์ทางเดียว (Recursive) 
ระหว่างตวัแปรภายนอก (Exogenous Variable) และตวัแปรภายใน (Endogenous Variable) 
ทัง้นีเ้น่ืองจากแบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้ไม่ซบัซอ้นและมีลกัษณะเป็นความสมัพนัธท์างเดียวจะท าให้
แบบจ าลองมีลกัษณะเฉพาะ (Identified) 

3.2 การระบคุวามเป็นไปไดด้ว้ยคา่เดียวของแบบจ าลอง (Identification of 
the Model) พิจารณาโดยใชก้ฎความสมัพนัธท์างเดียว (Recursive Rule) นั่นคือ ค่า 𝑑𝑓 ตอ้ง
มากกวา่ 0 จงึจะแสดงวา่จ านวนท่ีรูค้า่มากกวา่จ านวนไมรู่ค้า่ ค  านวณจากสตูร   
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       𝑑𝑓 =  1
2⁄ [(𝑝 + 𝑞)(𝑝 + 𝑞 + 1)] − 𝑡 

 

        เม่ือ  𝑝  คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
      𝑞  คือ จ านวนตวัแปรตาม 
      𝑡  คือ จ านวนสมัประสิทธ์ิตอ้งการประมาณคา่ในแบบจ าลอง 
 

3.3 การประมาณคา่พารามิเตอรข์องแบบจ าลอง (Parameter Estimation 
from the Model) โดยใชก้ารประมาณคา่ไลทล์ิฮดูสงูสดุ (Maximum Likelihood)  

3.4 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจ าลอง (Goodness of 
Fit Measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของแบบจ าลองว่าสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์
หรือไม่ โดยมีดชันีท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบแบบจ าลองหลายกรณี
รว่มกนั (Hair et al., 2010; Kline, 2011; Schumacker & Lomax, 2010)  ดงันี ้

3.4.1 ดชันีวัดความกลมกลืนแบบสมบูรณ ์(Absolute Fit Index) 
ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square Statistics: 𝜒2) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดังนี ้ 
1) พิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (p-value) หากค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่ามากกว่า .05 
แสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ และ 2) พิจารณาจากคา่ไค–
สแควรส์มัพทัธ ์(𝜒2/𝑑𝑓) หากมีค่านอ้ยกว่า 3.00 แสดงว่าขอ้มลูแบบจ าลองมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 3) คา่ประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root 
Mean Square Residual Error of Approximation: RMSEA) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาค่า 
RMSEA ท่ีควรมีค่านอ้ยกว่า .08 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได ้และค่าดงักล่าวเม่ือผ่านการทดสอบ 
Closeness of Fit แลว้ควรจะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และ 4) คา่ดชันีวดัความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาคา่ GIF ท่ีคา่เขา้ใกล ้1 สงู แสดงว่า
แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนสงู ซึ่งจะใชเ้กณฑก์ารพิจารณาคา่ GIF ท่ีมากกว่า .90 เป็น
คา่ท่ียอมรบัได ้เพ่ือแสดงวา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

3.4.2 ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
ประกอบดว้ย 1) คา่ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit Index) โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาค่า CFI ท่ีมากกว่า .90 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรบัไดท่ี้แสดงว่าแบบจ าลองมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ 2) คา่ดชันีวดัความกลมกลืนไม่อิงเกณฑ ์ (Non-
Normed Fit Index: NNFI) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาคา่ NNFI ท่ีมีคา่เกินกว่า .90 ซึ่งแสดงว่า
แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนดี 
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3.4.3 ดชันีวัดความกลมกลืนเชิงประหยดั (Parsimony Fit Index) 
ประกอบดว้ย 1) คา่ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงประหยดัอิงเกณฑ ์(Parsimony Normed Fit Index: 
PNFI) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาค่า PNFI ท่ีมากกว่า .50 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรบัไดท่ี้แสดงว่า
แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์และ 2) คา่เกณฑส์ารสนเทศของอา
ไคเคะท่ีสอดคลอ้งกัน (Consistent Akaike Information Criterion: CAIC) โดยเกณฑก์าร
พิจารณาคา่ CAIC จะใชเ้ปรียบเทียบแบบจ าลองทางเลือก (Alternative model) หากแบบจ าลอง
ใดมีคา่ CAIC นอ้ยกวา่จะเป็นโมเดลท่ีดีกวา่ ซึ่งแสดงวา่แบบจ าลองนัน้มีความสอดคลอ้งกลมกลืน 

วิธีด าเนินการวิจัยระยะที ่2  
การวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม

เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตวัในการเรียนของ
นกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยมีวิธีด  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ท่ีนกัศกึษามีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนอยู่ในระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 ซึ่งเป็นผลท่ีไดจ้ากการวิจัย
ระยะท่ี 1  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใชม้หาวิทยาลยัเป็นตวัแบง่กลุ่ม จากนัน้สุ่มเลือกมหาวิทยาลยัจ านวน 1 
แห่ง ทั้งนีเ้พ่ือความสะดวกในการให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันสามารถเข้าร่วมการ
ทดลองในโปรแกรมได ้และท าการสุ่มเลือกนกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนอยู่ในระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เขา้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จ านวน 60 คน และเม่ือด าเนินการเสร็จ
สิน้การทดลองจงึเหลือกลุม่ตวัอยา่งท่ีเขา้โปรแกรมครบทกุขัน้ตอน จ านวน 52 คน  
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โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
1. เป็นนกัศกึษาท่ีไมเ่คยเขา้รว่มโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง 
2. เป็นนกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤติกรรมการปรบัตวัในการ

เรียนอยู่ในระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25–50 เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนใกลเ้คียงกนั 

3. สมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม 
แบบแผนการวิจัย  

การวิจยัในระยะท่ี 2 นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบ
แผนการทดลองเป็นแบบสุ่มภายในบล็อก (Randomized Block Design) โดยมีโปรแกรม
เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงเป็นตวัแปรจดักระท า และตวัแปรการสนบัสนุน
ทางสงัคมในมหาวิทยาลยัเป็นตวัแปรจดัประเภทหรือตวัแปรจดักลุ่ม (Block) ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีได้
จากผลการวิจัยระยะท่ี 1 ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน และมีการวดัตัวแปรตาม 
ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียน ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และหลงัการทดลองสิน้สดุแลว้ 4 สปัดาห ์โดย
มีขัน้ตอนในการจดันกัศกึษาเขา้กลุม่การทดลอง ดงันี ้ 

1. ท าการแบง่กลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่มจ านวน 52 คน ออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มนกัศกึษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัสงู จ  านวน 25 คน และ
กลุม่นกัศกึษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัต ่า จ  านวน 27 คน 

2. ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random Assignment) ท่ีมีคะแนนเฉล่ียการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัสงูเขา้กลุม่ทดลองจ านวน 13 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 12 
คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนเฉล่ียการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยต ่า เข้ากลุ่ม
ทดลอง จ านวน 14 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 13 คน 

ทัง้นี ้แบบแผนการทดลองสามารถแสดงดงัภาพประกอบ 4 
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ตวัแปรจดัประเภท 
กลุม่ตวัอย่าง 

รวม 
กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 

การสนบัสนนุทางสงัคม 
ในมหาวิทยาลยั 

สงู 13 คน 12 คน 25 คน 
ต ่า 14 คน 13 คน 27 คน 

รวม 27 คน 25 คน 52 คน 

ภาพประกอบ 4 แบบแผนการทดลอง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีในการวิจยัระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย แบบวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั และ

เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ดงันี ้
1. แบบวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบวดัชุดเดียวกันกับแบบวดัตวัแปรใน

การวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีมีการสรา้งและการหาคณุภาพเครื่องมือตามขัน้ตอนการวิจยัระยะท่ี 1 โดยจะ
น าแบบวดัมาใชว้ดัผลของโปรแกรมตอ่การเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียน ซึ่งก าหนดใหมี้การวดัใน 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที 
และหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์โดยแบบวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 แบบวดัพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 
ตอนท่ี 2 แบบวดัความหมายในชีวิต 
ตอนท่ี 3 แบบวดัความหวงั 
ตอนท่ี 4 แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
ตอนท่ี 5 แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลง 
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

การก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหา
เพือ่การเปล่ียนแปลง 

ผูว้ิจัยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดตัวแปร
เป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยการพิจารณาสาเหตท่ีุส าคญัของการ
เกิดพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนจากขอ้คน้พบในการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีเป็นการศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับการใช้แนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, 
Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ซึ่งตวัแปรส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัศกึษาเกิดการ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตในเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีดีขึน้ 
ประกอบดว้ย ตวัแปรความคดิสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์และการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา จึงน าตัวแปรดังกล่าวมาเป็นตัวแปรเป้าหมายของการพัฒนา
โปรแกรม โดยการพัฒนาโปรแกรมครั้งนี ้มุ่งเน้นเสริมสรา้งกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ซึ่งกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลประเมินสถานการณแ์ลว้ว่าสถานการณน์ัน้ก่อใหเ้กิดภาวะ
ความเครียดหรือเกิดปัญหากับตนเอง จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการด้านจิต
วิญญาณและความคิดสรา้งสรรค ์อนัเป็นตน้ทุน (Resource) ทางจิตใจท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลนัน้ 
เพ่ือน ามาใชใ้นการหาวิธีจดัการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง ซึ่งการน าจิตวิญญาณและความคิด
สรา้งสรรคม์าใชใ้นการเผชิญปัญหาจะท าใหบ้คุคลสามารถคน้หาและรกัษาไวซ้ึ่งความหมายและ
จุดมุ่งหมายในชีวิต มีความหวัง และเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลง
คณุลักษณะในเชิงบวกของบุคคลท่ีช่วยปรบัเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อปัญหา และช่วยพฒันาทักษะ
การเผชิญปัญหาเพ่ือรบัมือกับความเครียดและสถานการณปั์ญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิต ดงันัน้ 
การก าหนดกรอบแนวทางในการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง
ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ จึงไดป้รบักิจกรรมใหต้รงตามกระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง  ซึ่งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงเป็น
กระบวนการท่ีประกอบดว้ย 1) การประเมินการรูค้ิด ซึ่งเป็นการใชก้ระบวนการทางความคิดเพ่ือ
ประเมินสถานการณปั์ญหาท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเหตกุารณท่ี์เขา้มากระทบจิตใจ 2) การ
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ตระหนกัรูท้างจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นความคิดเก่ียวกบัสิ่งยึดเหน่ียวในชีวิตท่ีมีอิทธิพลมาจากความ
ศรทัธาและความเช่ือส่วนบคุคล ค าสอนและหลกัปฏิบตัิท่ีบคุคลเคารพนบัถือ รวมถึงการตระหนกั
ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิต ท่ีเนน้ถึงการใหคุ้ณค่าของบุคคลในทางบวกอันเป็นความสุขภายในชีวิต 
เพ่ือใหส้ามารถกา้วผ่านสถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ไปได ้3) การแสดงออกทางความคิดสรา้งสรรค ์
ซึ่งเป็นการแสดงออกทางความคิดในมุมมองใหม่และเกิดจินตนาการท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลสามารถ
คน้หาแนวทางในการเผชิญปัญหาและปรบัปรุงแนวทางในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา 4) 
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ซึ่งเป็นการพยายามจดัการกบัปัญหาหรือความเครียดท่ีเขา้มา
กระทบกับอารมณห์รือจิตใจ โดยมุ่งแกไ้ขอารมณท่ี์เป็นทุกขใ์นสถานการณท่ี์นกัศึกษารู้สึกว่าไม่
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขดว้ยการควบคมุอารมณแ์ละยอมรบักบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ และ 5) การ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการคิดและการแสดงออกของบคุคลในการหาวิธีการ
หรือแนวทางเพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยมุ่งเนน้การจดัการกับสาเหตขุองปัญหาโดยตรง 
การวางแผนแกปั้ญหา การแสวงหาแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมเพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา และการ
ปรบัเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อสถานการณ์ปัญหาใหเ้ป็นไปในทางบวก โดยมีรายละเอียดของแนว
ทางการพฒันาโปรแกรมเพ่ือเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

1. การประเมินการรูค้ิด (Cognitive Appraisal) เป็นการใชก้ระบวนการทาง
ความคิดเพ่ือประเมินสถานการณปั์ญหาท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเหตุการณท่ี์เขา้มากระทบ
จิตใจ อาศยัแนวคิดพืน้ฐานตามทฤษฏีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et 
al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) และทฤษฏีความเครียดและการเผชิญปัญหา (Lazarus & 
Folkman, 1984) ประกอบด้วยขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์ขั้นปฐมภูมิ (Primary 
appraisal) ท่ีเป็นการประเมินสถานการณโ์ดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณข์องบุคคล โดยหาก
ประเมินวา่สถานการณน์ัน้ไมมี่ความส าคญัตอ่ตนเอง (Irrelevant) หรือเป็นสถานการณท่ี์มีผลดีตอ่
ตนเอง (Benign positive) บคุคลก็มกัตดัสินใจว่าไม่ตอ้งจดัการกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้นัน้ แต่
หากประเมินวา่สถานการณน์ัน้ก่อใหเ้กิดปัญหาหรืออาจเป็นอนัตรายท่ีไม่สามารถควบคมุได ้แสดง
ว่าบคุคลนัน้ไดป้ระเมินว่าสถานการณน์ัน้เป็นภาวะท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด (Stressful) ตอ่ตนเอง 
และเม่ือเกิดความเครียดบุคคลนัน้ก็จะตดัสินใจท่ีจะจัดการกับสถานการณน์ัน้ทันที  และการ
ประเมินสถานการณข์ัน้ทตุิยภูมิ (Secondary Appraisal) ซึ่งเป็นการประเมินแหล่งประโยชนห์รือ
ทางเลือกท่ีตนเองสามารถกระท าได ้และจดัการกบัสถานการณค์วามเครียดตามท่ีตนเองรบัรู ้โดย
ใช้วิธีใด ๆ ก็ตามท่ีท าให้เกิดความส าเร็จตามท่ีตนเองตอ้งการ ส าหรับแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมในกิจกรรมเก่ียวกบัการประเมินการรูค้ดิ ประกอบดว้ย การประเมินขัน้ปฐมภูมิซึ่งเป็นการ
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ประเมินสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดปัญหาหรือความเครียด และการประเมินขัน้ทุติยภูมิซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถและแหล่งช่วยเหลือในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือ
เสริมสรา้งใหน้ักศึกษาสามารถระบุผลกระทบจากสถานการณท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเป็น
ปัญหาตามการรับรูแ้ละประสบการณ์ของนักศึกษา ประเมินความสามารถของตนเองในการ
จดัการกับสถานการณปั์ญหา และระบุแหล่งช่วยเหลือท่ีใชใ้นการจดัการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือ
เป็นการทบทวนตนเองเก่ียวกับวิธีการเผชิญปัญหาท่ีผ่านมา เน่ืองจากหากนักศึกษาใชว้ิธีการ
เผชิญปัญหาท่ีไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลใหน้กัศกึษาไม่สามารถจดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ี
เกิดขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Lazaruz & Folkman, 1984) โดยเริ่มตน้กิจกรรมดว้ยการส ารวจระดบั
ความเครียดของนกัศกึษาแต่ละคนในขัน้ตน้ดว้ยการท าแบบประเมินความเครียดออนไลน ์(ST5) 
ของกรมสุขภาพจิต เพ่ือส ารวจอาการหรือความรูส้ึกท่ีเกิดในระยะ 2-4 สปัดาหท่ี์ผ่านมา และการ
ประเมินการรูค้ิดของนักศึกษาท่ีสะทอ้นผ่านการใชผ้ังความคิด (Mind Map) ซึ่งเม่ือนักศึกษา
ประเมินสถานการณแ์ลว้ว่าสถานการณน์ัน้ก่อใหเ้กิดภาวะความเครียดหรือเกิดปัญหากับตนเอง 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรค ์อันเป็น
ทรพัยากรหรือตน้ทนุทางจิตใจท่ีมีอยูใ่นแตล่ะบคุคคล เพ่ือน ามาใชใ้นการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการคดิของนกัศกึษาใหส้ามารถคิดเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลและการแสดงออกทางการคิดเพ่ือการแก้ปัญหาในหลาย
แง่มมุ สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดท่ีแตกตา่งหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ อันน าไปสู่การค้นพบค าตอบหรือรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ท่ีท าให้
นกัศึกษาสามารถแกปั้ญหาและเผชิญอุปสรรคท่ีเขา้มาในชีวิตไดอ้ย่างราบรื่นและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์โดยอาศยัแนวทางในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคต์ามแนวคิดการเผชิญปัญหาดว้ย
ความคดิสรา้งสรรคข์องทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014; 
Corry, Mallett, et al., 2013) ซึ่งแนวคิดดงักล่าวอาศยัพืน้ฐานแนวคิดเก่ียวกบัความคิดสรา้งสรรค์
ของ Guilford (1967) ท่ีเช่ือว่าความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคณุลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวับคุคลท่ีจะสามารถ
แสดงความคดิสรา้งสรรคอ์อกมาในระดบัแตกตา่งกนั ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการยอมรบั
ปัญหา ความสามารถในการสร้างความคิด ความสามารถในการจัดระบบความคิด และ
ความสามารถในการประเมินความคิดของแตล่ะบุคคล ซึ่งความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถ
ของสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายแง่มมุ ท าใหเ้กิดความคิดแปลกใหม่แตกตา่งไปจากเดิม น าไปสู่
การคิดเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ใหดี้ขึน้ โดยอาศยัประสบการณแ์ละความรูท่ี้สั่ง
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สมมา ในกิจกรรมการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคน์ัน้จะเนน้กระบวนการคิดสรา้งสรรคแ์ละการ
คิดแก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรค ์เพ่ือกระตุน้ใหน้ักศึกษาเกิดความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือน าไปใชใ้นการ
เผชิญปัญหา โดยแนวทางในการเสริมสร้างความคิดสรา้งสรรค์มีวัตถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้ให้
นกัศึกษาแสดงออกถึงความคิดสรา้งสรรค ์และเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์น
การเผชิญปัญหาเก่ียวกับการเรียนได้ โดยเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคต์ามกระบวนการท่ีท าให้
เกิดการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์4 ขัน้ตอน (Davis & O’Sullivan, 1980) ไดแ้ก่ 1) การตระหนกัรู ้
ถึงความส าคญัของความคิดสรา้งสรรค ์เป็นขัน้ท่ีจะท าใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคล ด้วยการท าให้นักศึกษาได้เข้าใจนวัตกรรม
สรา้งสรรคท่ี์ผ่านมาในอดีตท่ีส่งผลตอ่ความเจริญกา้วหนา้และรบัรูถ้ึงวิธีแกก้ารปัญหาในปัจจุบนั
และอนาคต ดว้ยการใหน้กัศึกษาดวีูดิทศันเ์ก่ียวกับนวัตกรรมตูเ้ย็นอจัฉริยะ “Samsung Smart 
Family Hub Fridge” และใชก้ารตัง้ค  าถามเพ่ือใหน้กัศึกษาสะทอ้นคิดถึงสิ่งท่ีไดจ้ากการชมวีดิ
ทศัน ์2) ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองความคดิสรา้งสรรค ์เป็นขัน้ท่ีส่งเสริมใหน้กัศกึษาไดร้บัความรู้
เก่ียวกบัความคิดสรา้งสรรค ์เพ่ือใหน้กัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระท่ีส าคญัเก่ียวกับ
ความคิดสรา้งสรรค ์มีความสนใจและใหค้วามส าคญักับความคิดสรา้งสรรคเ์พิ่มขึน้ โดยใชก้าร
บรรยายในเรื่องของทฤษฎีความคิดสรา้งสรรค ์กระบวนการคิดสรา้งสรรค ์และวิธีฝึกใหน้กัศกึษา
เกิดความคิดสรา้งสรรค ์3) เทคนิคท่ีก่อใหเ้กิดผลผลิตท่ีสรา้งสรรค ์เป็นขัน้ของการใชเ้ทคนิคหรือ
วิธีการในการฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่งเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการ
เสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ การระดมสมอง และ 4) การพฒันาตนอย่างสมบรูณเ์ต็มท่ี
ตามศกัยภาพ เป็นขัน้การพฒันานกัศกึษาไปสู่การรูจ้กัและเขา้ใจตนเองตามท่ีเป็นจริง สามารถน า
ประสบการณ์มาปรับให้เข้ากับตนเอง มีความคิดริเริ่มผลิตสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และมี
ความสามารถในการคิดยืดหยุ่นเพ่ือปรบัเปล่ียนแนวทางในการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสม ดว้ยการ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงประดิษฐ์ (Perkins, 1984) ซึ่งเป็นการคิดในแบบท่ีน าไปสู่ผลงานท่ี
สรา้งสรรค ์ โดยการใหน้กัศึกษาสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ดว้ยการออกแบบนวตักรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าใหมี้
ความสรา้งสรรคแ์ปลกใหม่และไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นวิธีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรคเ์พ่ือฝึกใหผู้เ้รียนเกิดความคดิสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาดว้ยการเนน้ใหน้กัศกึษาฝึกการ
วิเคราะหผ์ลงานออกแบบท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน พรอ้มทั้งอธิบายแนวคิดการออกแบบใน
ประเด็นของ จดุประสงค ์โครงสรา้ง/ลกัษณะ คณุสมบตัิ/ฟังกช์นัการท างาน และประโยชนใ์ชส้อย 
และใหน้กัศกึษารว่มกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น นอกจากนีใ้นการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรค์
ยงัมีกรอบแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ใหน้กัศึกษาฝึกคิดและฝึกปฏิบตัิเพ่ือแกปั้ญหาตาม
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สถานการณจ์ริงเก่ียวกบัการเรียนในเชิงสรา้งสรรค ์โดยการประยกุตใ์ชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหา
เชิงสรา้งสรรค ์(Creative Problem Solving Process) (ณัฏฐพงศ ์กาญจนฉายา, 2559) ใน 5 
ขัน้ตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การระบุประเด็นปัญหา/การรวบรวมข้อมูลเพ่ือระบุปัญหา 2) การ
วิเคราะหป์ระเด็นปัญหา/การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 3) การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
อยา่งสรา้งสรรค/์การน าเสนอและรวบรวมวิธีการแกปั้ญหาท่ีมีความหลากหลายและแปลกใหม่ 4) 
การเลือกวิธีการแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค/์การพิจารณาคดัเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ/การ
อธิบายกระบวนการขัน้ตอนวิธีการแกปั้ญหา/การระบขุอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีการแกปั้ญหา  และ 
5) การน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีเลือกไวไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์ริงและสามารถแกปั้ญหาได/้
ผลกระทบจากการแกปั้ญหาหรือผลการเปล่ียนแปลงไปหลังจากท่ีไดแ้ก้ปัญหาไปแลว้ ซึ่งเป็น
กิจกรรมพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นรูปแบบของการใชค้  าถามและปัญหา โดยใหส้มาชิกระดม
สมองช่วยกันคิดแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคจ์ากสถานการณ์ปัญหาเก่ียวกับการเรียนท่ีก าหนดให ้
รวมถึงใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบหนา้จอแสดงผลการท างานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามสถานการณท่ี์สรา้งสรรค ์

3. การเสรมิสรา้งจิตวิญญาณ (Spirituality) เป็นการเสรมิสรา้งความคิดเก่ียวกบั
สิ่งยึดเหน่ียวในชีวิตท่ีมีอิทธิพลมาจากความศรัทธาและความเช่ือส่วนบุคคล ค าสอนและหลัก
ปฏิบตัิท่ีนกัศกึษาเคารพนบัถือ รวมถึงการตระหนกัถึงจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต ท่ีเกิดขึน้ใน
จิตใจของนักศึกษา เม่ือนักศึกษาประสบปัญหาหรือเกิดความวิตกกังวล จ าเป็นตอ้งไดร้ับการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เพ่ือชว่ยใหก้า้วผ่านปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ อนัน ามา
ซึ่งความสุขในชีวิต เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งจิตวิญญาณในการเผชิญปัญหาตามแนวทางการ
เผชิญปัญหาดว้ยจิตวิญญาณตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et 
al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ท่ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า จิตวิญญาณเป็นตวัแปรท่ีมีความ
ซับซ้อนและครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของจิตวิญญาณ อันไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีสัมพันธ์กับสิ่งท่ีเหนือ
ธรรมชาติ (Transcendence) ความผูกพนัเป็นเจา้ของ (Belonging) ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกัน
(Connectedness) หรือความเป็นหนึ่งเดียวกนั (Unity) ความสมัพนัธร์ะหว่างตนเอง บุคคลอ่ืน 
หรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีอยู่เหนือตน (Higher Being) จุดมุ่งหมายของชีวิต (Purpose) ตลอดจนการ
ตระหนกัรูใ้นตนเอง (Self-Awareness) ซึ่งเป็นคณุลกัษณะของจิตวิญญาณทัง้ท่ีมาจากการเลีย้งด ู
(Nurtured Spirituality) และจิตวิญญาณในการเผชิญปัญหา (Spiritual Coping) นอกจากนี ้
Ross (1995) ยงัไดก้ล่าวว่าจิตวิญญาณมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ความต้องการมีชีวิตท่ีมีคุณค่ามีความหมาย มีจุดมุ่งหมาย และมีสิ่งท่ีเติมเต็มชีวิต 
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(Meaning Purpose and Fulfillment in Life) 2) ความหวงัหรือการมีชีวิตอยู่ (Hope/ Will to Live) 
และ 3) ความเช่ือและความศรทัธา (Belief and Faith) ส าหรบักิจกรรมการเสริมสรา้งจิตวิญญาณ 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการมีความเช่ือและความศรัทธา
เก่ียวกับหลักค าสอนหรือหลักปฏิบัติท่ีนักศึกษาเคารพนับถือ และเพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต และเน่ืองจากจิตวิญญาณเป็นพืน้ฐานท่ี
ส าคญัของมนุษยท่ี์ซึมซบัอยู่ในทกุส่วนของชีวิต และในบริบททางการศึกษานัน้จิตวิญญาณยงัมี
ความส าคญัในฐานะการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนใชจ้ิตวิญญาณในการแสวงหาความรูอ้นัก่อใหเ้กิดความ
งอกงามทางปัญญาพรอ้มดว้ยความสุขจากการเรียนรูน้ัน้ รวมถึงเป็นทางออกของปัญหาท่ีบคุคล
ตอ้งเผชิญในชีวิตการศกึษาเรียนรู ้ดงันัน้ กิจกรรมในโปรแกรมจงึมีแนวทางการพฒันากระบวนการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงดว้ยการเสริมสรา้งจิตวิญญาณโดยการสรา้งความตระหนกัถึง
การมีจิตวิญญาณในมิตขิอง 1) การมีความเช่ือและศรทัธาตอ่สิ่งท่ีนกัศกึษายึดเหน่ียวเคารพนบัถือ
เพ่ือเป็นก าลงัใจในการด าเนินชีวิต โดยในการจดักิจกรรมจะเป็นการกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้น
การมีความเช่ือและความศรทัธาส่วนบุคคลของนกัศึกษาแต่ละคน พรอ้มทัง้ร่วมกันอภิปรายถึง
เหตุผลท่ีตอ้งมีความเช่ือและศรทัธาต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน้ การมีความเช่ือและศรทัธาท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม ผลกระทบของการมีความเช่ือและศรทัธาตอ่การด าเนินชีวิต และการน าจิตวิญญาณมา
ปรบัใชใ้นการแกปั้ญหาในการเรียนหรือการด าเนินชีวิตของนกัศกึษา และ 2) การตระหนกัถึงการมี
จดุมุง่หมายในการด าเนินชีวิตท่ีชดัเจน โดยในการจดักิจกรรมจะเป็นการเสริมสรา้งใหน้กัศกึษาได้
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัตนเองในการมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการในการมีจดุมุ่งหมายใน
ชีวิตดว้ยการส่งเสริมการตัง้เป้าหมายในชีวิต (Setting Lifestyle Goals) ตามแนวทางของ 
Geldard และ Geldard (1999) ท่ีไดอ้ธิบายถึงการตัง้เปา้หมายในชีวิตของวยัรุน่ว่า วยัรุน่เป็นวยัท่ี
ตอ้งเผชิญกับการปรบัตวัและการแสวงหาอตัลกัษณต์่าง ๆ ใหก้ับตนเอง การส่งเสริมใหว้ยัรุ่นได้
คน้พบเป้าหมายของชีวิตจะช่วยใหส้ามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดช้ัดเจน
ขึน้ ซึ่งเปา้หมายในชีวิตของวยัรุน่ส่วนหนึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะในดา้นความตอ้งการท่ี
จะพฒันาจิตวิญญาณในตนเอง ดงันัน้ เม่ือนกัศกึษาไดส้  ารวจจดุมุ่งหมายและตัง้เปา้หมายในชีวิต
ของตนเอง สามารถจัดล าดับเป้าหมายตามความส าคัญในชีวิตท่ีตนเองต้องการ จะช่วยให้
นกัศึกษาสามารถเห็นถึงเป้าหมายในระยะสัน้และระยะยาวไดช้ดัเจนขึน้ โดยในกิจกรรมจะเป็น
การใหน้กัศกึษาดวีูดิทศันเ์ก่ียวกับ “ทางน าชีวิต: เป้าหมายชีวิตท่ีคิดเป็น” เพ่ือใหเ้ห็นความส าคญั
ของการมีเปา้หมายในชีวิต พรอ้มกบัใหน้กัศกึษาไดฝึ้กก าหนดเปา้หมายในชีวิตของตนเอง โดยการ
ทบทวนชีวิตท่ีผ่านมาและลองคน้หาและบนัทึกเปา้หมายทัง้ในดา้นการเรียนและการด าเนินชีวิต
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ของตนเองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้ใหน้กัศกึษาได้แลกเปล่ียนประสบการณแ์ละแสดง
ความคดิเห็นรว่มกนัเพ่ือแบง่ปันเปา้หมายในชีวิตของตนเอง 

4. การเสริมสร้างการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง ท่ีอารมณ์ (Emotion-Focused 
Coping  Strategies) เป็นกิจกรรมท่ีเสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการคิดของนกัศกึษาในการพยายาม
จัดการปัญหาหรือความเครียดทางอารมณ์ โดยมุ่งแก้ไขอารมณ์ท่ีเป็นทุกข์ในสถานการณ์ท่ี
นักศึกษารูส้ึกว่าไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไข โดยใชก้ารปรบักระบวนการคิดดว้ยการควบคุม
อารมณข์องตนเอง การยอมรบัและแสดงความรบัผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยอาศยัแนวทางใน
การเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ตามแนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ 
Folkman (1984) ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาดงักล่าวนีม้กัจะใชใ้นสถานการณท่ี์บคุคลนัน้รูส้ึกว่าตนไม่
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขปัญหาได ้เป็นการแสดงออกดว้ยการควบคมุอารมณ ์รวมทัง้การระบาย
อารมณอ์อกมาทางการพดูหรือการแสดงออกเพ่ือลดความกดดนัท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจใหเ้บาบาง
ลง เพ่ือใหเ้กิดความสบายใจ (Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013; Lazarus 
& Folkman, 1984) ซึ่งในการเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ของนักศึกษามี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้ักศึกษาไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์
และเพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรูแ้นวทางในการฝึกการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบัอารมณ ์ดว้ยการ
จดักิจกรรมใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงวิธีการผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกตอ้งและสามารถน าไป
ปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งในกิจกรรมจะเป็นการเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การเสริมสรา้งความสามารถในการควบคมุตนเอง โดยการฝึกผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถระงับหรือควบคุมอารมณ์ได้ดีขึน้ ด้วยการให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรูว้ิธีการคลายเครียดและฝึกผ่อนคลายความเครียดตามคู่มือคลายเครียดดว้ย
ตนเองส าหรบัวยัรุน่ ของกรมสขุภาพจิต ใหน้กัศกึษาไดท้  ากิจกรรมรว่มกนั โดยใชก้ารฝึกทกัษะการ
จดัการกับอารมณด์ว้ยวิธีท่ีถกูตอ้ง ดว้ยการให้นกัศกึษาฝึกการผ่อนคลายความเครียดดว้ยการฝึก
การหายใจ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองจาก
สถานการณต์วัอยา่งท่ีเป็นปัญหาหรือก่อใหเ้กิดความเครียดดว้ยการใหส้ะทอ้นอารมณท่ี์เกิดขึน้ตอ่
สถานการณ ์พิจารณาผลกระทบจากการแสดงอารมณน์ัน้ และใหเ้สนอแนวทางการจดัการควบคมุ
อารมณข์องตนเอง และ 2) การเสริมสรา้งกระบวนการทางความคิดในการเขา้ใจ ยอมรบั และ
รบัผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยการฝึกบนัทึกอารมณเ์พ่ือเสริมสรา้งความรบัผิดชอบตอ่อารมณ์
ของตนเองและรูเ้ท่าทนัอารมณท่ี์เกิดขึน้ดว้ยการมอบหมายงาน (Home Work Assignment) 
เพ่ือใหน้กัศึกษาไดฝึ้กบนัทึกตามดูรูอ้ารมณข์องตนเองภายในช่วงระยะเวลา 1 สปัดาห ์เพ่ือให้
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เขา้ใจตนเองดีขึน้ รูเ้ท่าทนัอารมณข์องตนเอง สามารถเรียนรูก้ารระบุถึงอารมณค์วามรูส้ึกต่าง ๆ 
และยอมรบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ ช่วยใหฝึ้กมองตนเองอย่างยอมรบัและรบัผิดชอบต่ออารมณข์อง
ตนเอง กระตุ้นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่อารมณ์ทางบวก และส่งเสริมให้น าเทคนิคการผ่อนคลาย
ความเครียดไปใชจ้ดัการกบัความเครียดและปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 

5. การเสริมสร้างการเผชิญปัญหาแบบมุ่ ง ท่ี ปัญหา  (Problem-Focused 
Coping Strategies) เป็นการเสริมสรา้งทกัษะกระบวนการคิดและการแสดงออกของนกัศกึษาถึง
ความพยายามในการท่ีจะจดัการกับปัญหาหรือสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด โดยมุ่งเนน้
การจดัการกบัสาเหตขุองปัญหาโดยตรง มีการแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมท่ีเป็นประโยชนใ์น
การแก้ปัญหา และมีการคิดวิเคราะหว์างแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน รวมถึงการประเมิน
สถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ใหเ้ป็นไปในทางบวก โดยอาศยัแนวทางในการเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาตามแนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ Folkman (1984) ซึ่งการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาเป็นวิธีการมุ่งแกปั้ญหาท่ีตนเองหรือสิ่งท่ีท าใหเ้กิดปัญหาหรือภาวะ
ความเครียดนัน้ เพ่ือใหมี้การเปล่ียนแปลงสถานการณห์รือปรบักระบวนการใหม่ ซึ่งวิธีการเผชิญ
ปัญหาดงักลา่วนีเ้ป็นความพยายามท่ีจะจดัการกบัปัญหาโดยตรงกบัปัญหาหรือสาเหตท่ีุก่อใหเ้กิด
ความเครียด โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งใหน้กัศกึษามีความเขา้ใจเก่ียวกับสาเหตหุรือท่ีมา
ของปัญหา สามารถวางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็น
ขัน้ตอนและพรอ้มท่ีจะตอ่สูเ้พ่ือขจดัปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถระบุแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนมุมมองหรือความคิดเชิงบวกต่อสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และเพ่ือใหน้ักศึกษา
สามารถคน้หาบุคคลหรือแหล่งท่ีสามารถสนบัสนุนช่วยเหลือตนเองในการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
โดยการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งเจตคติท่ีดีตอ่การเผชิญปัญหาและใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรูแ้นวทางการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้ักศึกษาไดฝึ้กปรบัเปล่ียนมุมมองปัญหาหรือการ
ตีความหมายในทางบวกต่อสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์ตัวอย่าง ท่ีก าหนดให ้
รวมถึงการเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงบคุคลหรือแหล่งสนบัสนนุช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหา
หรือความเครียด ดว้ยการใหร้ะบุถึงบุคคลหรือแหล่งช่วยเหลือท่ีคิดว่าสามารถไว้วางใจพูดคุย
ปรึกษา พรอ้มกับสะท้อนคิดว่าบุคคลหรือแหล่งช่วยเหลือเหล่านั้นมีส่วนส าคัญในการช่วยให้
สามารถผ่านพน้อุปสรรคปัญหาไดอ้ย่างไร รวมถึงการใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมฝึกการแกปั้ญหาดว้ย
การสรา้งแนวทางหรือวิธีในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ จากกรณีตวัอย่าง และฝึกทักษะการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขัน้ตอน ตามแนวคิดของ Geldard และ Geldard (1999)  ท่ีประกอบดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหา 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้ โดยใหน้กัศกึษาเขียนสิ่งท่ีคิดว่าเป็นปัญหา
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หลกั และอธิบายเก่ียวกบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ 2) การคิดหาวิธีการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปได้ โดย
ใหน้กัศกึษาเขียนแนวทางหรือวิธีแกปั้ญหาหลาย ๆ แนวทาง ใหมี้ความแปลกใหม่ ท่ีคิดว่าสามารถ
ใชแ้กปั้ญหาในครัง้นีไ้ด ้3) การบอกขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการแกปั้ญหา โดยใหน้กัศกึษาเขียนขอ้ดีและ
ขอ้เสียเก่ียวกบัวิธีการท่ีน ามาใชแ้กปั้ญหา 4) การเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุ โดยใหน้กัศกึษาเขียน
วิธีแกปั้ญหาท่ีคิดว่าดีท่ีสดุ พรอ้มทัง้ระบุสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล ความคิดความเช่ือ ทกัษะ  และ
แหล่งสนบัสนนุช่วยเหลือตา่ง ๆ 5) การระบขุัน้ตอนในการแกปั้ญหา โดยใหน้กัศกึษาเขียนล าดบั
ขัน้ตอนในการแกปั้ญหา พรอ้มระบสุิ่งจ  าเป็นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหส้  าเร็จ  และ 6) การตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของปัญหา โดยใหน้กัศกึษาเขียนสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากท่ีไดแ้กปั้ญหาไปแลว้ 
ตามขัน้ตอนท่ีไดว้างแผนไวก้่อนหนา้ ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษาจะตอ้งระดมสมองเพ่ือ
ชว่ยกนัแกปั้ญหา รว่มกบัการแสดงความคดิเห็นและอภิปรายถึงผลของการฝึกแกปั้ญหาในครัง้นี ้

นอกจากนี ้การจัดกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู ้(จินดารตัน ์ปีมณี, 2545; ทิศนา 
แขมมณี, 2550; นงลกัษณ ์ประเสริฐ, 2548; อรุณรตัน ์จากถ่ิน, 2548) มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเนือ้หาและสรา้งรูปแบบกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสมตามจดุมุ่งหมายของการวิจยั โดยใน
การจัดกิจกรรมในโปรแกรม ผู้วิจัยประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรูปแบบของ
กระบวนการกลุม่ รว่มกบัการบรรยาย การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั การระดม
สมอง การสะทอ้นคิด การใชเ้กม การใชส่ื้อวีดิทศัน ์การมอบหมายงาน การใชส้ถานการณจ์ าลอง 
การใชก้รณีตวัอย่าง การใชผ้งัความคิด การฝึกปฏิบตัิ และการเสริมแรงทางบวก เพ่ือใหน้กัศกึษา
เกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเป็นไปในทางบวก ส่งเสริมกระบวนการเผชิญปัญหาและ
ประสบการณใ์นการท่ีจะเรียนรูแ้นวทางในการเผชิญปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิต อนัจะช่วยใหน้กัศกึษา
มีความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง และมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนเป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม ซึ่งเทคนิคการจดักิจกรรมเรียนรูต้า่ง ๆ เหล่านีจ้ะสอดแทรกอยู่
ในแต่ละขัน้ตอนของการด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมท่ีแตกต่างกันไปตามลกัษณะส าคญัของการ
พฒันาตามขัน้ของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ซึ่งผูว้ิจยัคาดว่าเทคนิคการจดั
กิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ ดงักล่าวมีความเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาซึ่งมีพัฒนาการอยู่
ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ท่ีมีความคิดเป็นอิสระ มีความสนใจเฉพาะเรื่อง และมีพลังในทาง
สรา้งสรรค ์มีการแกปั้ญหาและการเขา้รว่มกลุ่มตา่ง ๆ ในสงัคม (Torrance, 1962) โดยแนวทาง
การจัดกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย
รายละเอียดของช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค ์แนวคิดส าคญั วิธีการด าเนินกิจกรรม เทคนิคการเรียนรู ้
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ระยะเวลา ส่ือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ และการประเมินผลกิจกรรม ผ่านการท ากิจกรรมรวมจ านวน 8 
กิจกรรม ท่ีใชเ้วลาในการจดักิจกรรมทัง้สิน้ 750 นาที หรือ 12.5 ชั่วโมง ซึ่งสามารถก าหนดเป็น
กรอบในการสรา้งกิจกรรมและแนวทางในการจดักิจกรรมในโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลง ตามรายละเอียดท่ีแสดงดงัภาพประกอบ 5 และตาราง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบในการสรา้งกิจกรรมในโปรแกรม 

 

 

 

 

ตวัแปรเปา้หมาย 
ในการเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ 
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ที่อารมณ์
และการเผชิญปัญหาแบบมุง่ที่
ปัญหา) 
 

กิจกรรมการประเมินการรูค้ิด 
- การประเมินเหตกุารณ/์สถานการณท์ีก่่อใหเ้กิดความเครยีด 
   “เกิดอะไรขึน้กบัฉัน”  
  “สง่ผลตอ่ฉันอยา่งไร” 
- การประเมินความสามารถและประเมินแหลง่ชว่ยเหลือในการจดัการสถานการณ ์
   “ฉันจะจดัการกบัสถานการณน์ัน้อยา่งไร”  
   “มีแหลง่ใหค้วามชว่ยเหลืออะไรบา้ง” 

กิจกรรมเสรมิสรา้ง 
ความคิดสรา้งสรรค ์

  - ความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงประดิษฐ ์
  - การคิดแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค ์

กิจกรรมเสรมิสรา้ง 
จิตวิญญาณ 

- การมีความเชื่อและศรทัธา 
- การตัง้เป้าหมายในชีวิต 
 

กิจกรรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ที่อารมณ ์

- การฝึกผ่อนคลายความเครยีด 
- การฝึกจดัการอารมณข์องตนเอง 

กิจกรรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ที่ปัญหา 

  - การปรบัเปลี่ยนมมุมองทางบวกที่มีตอ่ปัญหา 
  - การคน้หาแหลง่สนบัสนนุในการแกปั้ญหา 
  - การวางแผนจดัการแกปั้ญหาตามขัน้ตอน 

นกัศกึษามีพฤติกรรม 
การปรบัตวัในการเรยีนดีขึน้ 

นกัศกึษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก 
- ความหมายในชีวิต 
- ความหวงั 
- การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
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ตาราง 2 แนวทางการจดักิจกรรมในโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม ทฤษฎ/ีแนวคดิที่ใช ้
เทคนิค/วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม 

การประเมินผล 

1 
(90นาท)ี 

สรา้งสมัพนัธ ์
ฝ่าฟันปัญหา 

 

ทฤษฏีการเผชิญปัญหาเพื่อ 
การเปลีย่นแปลง (Transformative 
Coping Theory) 
 
 
 

- การบรรยาย  
- การใชกิ้จกรรมกลุม่ 
 
 
 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท า
กิจกรรม 
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 1 

2 
(90นาท)ี 

รูค้ิดพิชิตปัญหา 
 

ทฤษฏีการเผชิญปัญหาเพื่อ 
การเปลีย่นแปลง (Transformative 
Coping Theory) 
ทฤษฏีความเครยีดและการเผชิญ
ปัญหา (Stress and Coping 
Theory) 
- การประเมินการรูค้ดิ   
  (Cognitive Appraisal) 
 

- การบรรยาย  
- การใชกิ้จกรรมกลุม่ 
- การใช ้Mind Map  
 
 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท า
กิจกรรม 
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 2 

3 
(90นาท)ี 

ปลกุจิตวิญญาณ 
สูจ่ดุหมาย 

 

ทฤษฎีจิตวิญญาณ (Spiritual 
Theory)  
- มิตทิางจิตวญิญาณ  
  (Spiritual Dimension) 
- ความเช่ือ ความศรทัธา  
  และการมีจดุมุ่งหมายในชีวติ 

ทฤษฎีการตัง้เปา้หมาย  
(Goal Setting Theory) 
- การตัง้เป้าหมายในชีวติ  
  (Setting Lifestyle Goals)   
 

- การบรรยาย  
- การดวูีดิทศัน ์  
- การเลน่เกม  
- การอภิปราย  
- การเสรมิแรง
ทางบวก 
 
 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท ากิจกรรม 
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 3 และ 4 
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ตาราง 2 (ตอ่)  

คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม ทฤษฎ/ีแนวคดิที่ใช ้
เทคนิค/วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม 

การประเมินผล 

4 
(120นาที) 

เรยีนรูส้รา้งสรรค ์
ฝ่าฟันปัญหา 

 

ทฤษฏีความคิดสรา้งสรรค ์
(Creativity Theory) 
- ความคดิรเิริ่ม ความคดิคล่องแคล่ว   
  ความคดิยืดหยุ่น และความคดิ   
  ละเอียดลออ 

แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหา 
เชิงสรา้งสรรค ์(Creative Problem 
Solving Process) 
- กระบวนการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค ์ 
  5 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่
    1. การระบปุระเดน็ปัญหา/ 
  การรวบรวมขอ้มลูเพ่ือระบปัุญหา   
    2. การวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหา/ 
  การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  
    3. การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหา 
  อย่างสรา้งสรรค/์การน าเสนอและ  
  รวบรวมวธีิการแกปั้ญหาท่ีมีความ 
  หลากหลายและแปลกใหม่  
    4. การเลือกวธีิการแกปั้ญหาอย่าง 
  สรา้งสรรค/์การพิจารณาคดัเลือกวิธี 
  แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมที่สุด/ 
  การอธิบายกระบวนการขัน้ตอน   
  วธีิการแกปั้ญหา/การระบขุอ้ดีและ 
  ขอ้จ ากดัของวธีิการแกปั้ญหา  
    5. การน าวธีิการแกปั้ญหาท่ีเลือกไว ้
  ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิ 
  และสามารถแกปั้ญหาได/้ผลกระทบ  
  จากการแกปั้ญหาหรือผล 
  การเปล่ียนแปลงไปหลงัจากท่ีได ้
  แกปั้ญหาไปแลว้ 
 

- การบรรยาย  
- การเลน่เกม  
- การดวูีดิทศัน ์  
- การใชกิ้จกรรมกลุม่  
- การใชส้ถานการณ์
จ าลอง  
- การระดมสมอง  
- การฝึกปฏิบตัิ  
- การเสรมิแรง
ทางบวก 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท ากิจกรรม 
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 5 และ 6 
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ตาราง 2 (ตอ่)  

คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม ทฤษฎ/ีแนวคดิที่ใช ้
เทคนิค/วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม 

การประเมินผล 

5 
(90นาท)ี 

ผอ่นคลาย 
สบายอารมณ ์

ทฤษฏีความเครยีดและการเผชิญ
ปัญหา (Stress and Coping 
Theory) 
 - วธีิการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี 
   อารมณ ์(Emotion-Focused  
   Coping Strategies)  
   ไดแ้ก่ การควบคมุตนเอง และ 
   การแสดงความรบัผิดชอบตอ่ปัญหา 

เทคนิคการผอ่นคลายความเครยีด 
  - การฝึกการหายใจ และการบนัทกึ  
    คลายเครียด 

- การใชกิ้จกรรมกลุม่  
- การอภิปราย  
- การใชก้รณีตวัอยา่ง  
- การฝึกปฏิบตัิ  
- การมอบหมายงาน 
 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท ากิจกรรม 
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 7 และ 8 

6 
(90นาท)ี 

ปัญหามีไว ้
ใหพุ้ง่ชน 
ครัง้ที่ 1 

 

ทฤษฏีความเครยีดและการเผชิญ
ปัญหา (Stress and Coping 
Theory) 
 - วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา 

   (Problem-Focused Coping  
   Strategies)  
   ไดแ้ก่ การประเมินทางบวก  
   และการแสวงหาแหล่งสนบัสนนุ 
   ทางสงัคม 

- การบรรยาย  
- การชีแ้นะทางวาจา 
- การเลน่เกม    
- การอภิปราย  
- การใช ้Mind Map 
- การใชก้รณีตวัอยา่ง  
- การฝึกปฏิบตั ิ

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท ากิจกรรม
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 9 และ 
10 

7 
(90นาท)ี 

ปัญหามีไว ้
ใหพุ้ง่ชน 
ครัง้ที่ 2 

 

ทฤษฏีความเครยีดและการเผชิญ
ปัญหา (Stress and Coping 
Theory) 
 - วธีิการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา  
   (Problem-Focused Coping  
   Strategies)  
   ไดแ้ก ่การเผชิญหนา้กบัปัญหา  
   และการวางแผนแกปั้ญหา 

- การบรรยาย  
- การชีแ้นะทางวาจา 
- การเลน่เกม  
- การอภิปราย 
- การระดมสมอง  
- การใช ้Mind Map 
- การใชก้รณีตวัอยา่ง  
- การฝึกปฏิบตั ิ
 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท ากิจกรรม
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 11 
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ตาราง 2 (ตอ่)  

คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม ทฤษฎ/ีแนวคดิที่ใช ้
เทคนิค/วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม 

การประเมินผล 

  ทฤษฎีการแกปั้ญหา (Problem 
Solving Theory) 
 - กระบวนการแกปั้ญหา 6 ขัน้ตอน 
   ไดแ้ก่  
      1. การระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้  
      2. การคดิหาวธีิการแกปั้ญหา 
   ตา่ง ๆ ท่ีเป็นไปได ้ 
      3. การบอกขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการ 
   แกปั้ญหา  
      4. การเลือกวธีิแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุ  
      5. การระบขุัน้ตอนในการ 
   แกปั้ญหา  
      6. การตรวจสอบความกา้วหนา้ 
   ของปัญหา 

  
 
 
 

8 
(90นาท)ี 

สะทอ้นการเรยีนรู ้
สูก่ารเปลีย่นแปลง 

ทฤษฏีการเผชิญปัญหาเพื่อ 
การเปลีย่นแปลง (Transformative 
Coping Theory) 
 

- การอภิปราย  
- การสะทอ้นคดิ  
- การเสรมิแรง
ทางบวก 

1. การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
ในการท ากิจกรรม
2. การประเมิน 
ใบงานท่ี 12 

 
การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรม  

การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรม ประกอบด้วย
ขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจัยน าโปรแกรมท่ีใชใ้นการวิจยัไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า จากนัน้ผูว้ิจยัน าโปรแกรมท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จ านวน 6 คน ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของโปรแกรม ในรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี วตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการด าเนิน
กิจกรรม เทคนิค ส่ือ/อปุกรณ ์ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล รวมถึงความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ซึ่งมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง .50 - 1.00 จากนัน้จึงน า
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ขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีไดร้ับจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้
โปรแกรมมีความสมบรูณย์ิ่งขึน้  

2. ผูว้ิจยัน าโปรแกรมท่ีไดร้บัการตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้
อาจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาอีกครัง้ แลว้จงึน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าก่อนน าไปทดลองใช ้

3. ผูว้ิจยัน าโปรแกรมท่ีผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) 
กบักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน เพ่ือเป็นการฝึกการด าเนิน
กิจกรรมตามโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงในเบือ้งตน้ และปรบัปรุง
แกไ้ขโปรแกรมใหมี้ความเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนท่ีแบง่เป็น 3 ระยะ 

ไดแ้ก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะการทดลอง และระยะหลงัการทดลอง ซึ่งในการด าเนินการ
ทดลองจะใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ระยะก่อนการทดลอง  
ในระยะก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัมีการด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ท าการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ชัน้ปีท่ี 1 และ ชัน้ปีท่ี 2 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนอยู่ในระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี์ 25-50 เพ่ือใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย โดย
แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

2. ท าการจดัเตรียมเครื่องมือ ส่ือ อปุกรณ ์และเอกสารตา่ง ๆ ตลอดจน
การจดัเตรียมสถานท่ีใหมี้ความพรอ้มในการจดักิจกรรม 

3. ท าการเก็บขอ้มูลของตวัแปรตามเพ่ือเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
(Pretest) ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง พฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียน และการสนบัสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลยั โดยผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มูลกับกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการใชโ้ปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลง 1 สปัดาห ์

ระยะการทดลอง 
ในระยะการทดลองมีการด าเนินการวิจยัโดยใชโ้ปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญ

ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ซึ่งผู้วิจัยไดก้ าหนดแผนการด าเนินการทดลองตามขั้นตอนการ
ฝึกอบรมแบบกลุม่ (Stage of Training Group) (Nelson-Jones, 1992) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ขัน้เริ่มตน้ (Initial stage) เป็นขัน้ตอนเริ่มตน้การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ฝึกอบรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยการเริ่มต้นประกอบด้วย การสร้าง
สัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรม เพ่ือสรา้งความคุน้เคยระหว่างวิทยากรกับ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกัน เป็นขัน้ตอนในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู ้และวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมในโปรแกรม รวมถึงการน าเขา้สู่เนือ้หา การ
ทบทวนเนือ้หาในการจดักิจกรรมแต่ละครัง้ และการเตรียมความพรอ้มใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ก่อนท่ีจะด าเนินกิจกรรมในขัน้ตอ่ไป 

2. ขัน้ด  าเนินการ (Working Stage) เป็นขัน้ตอนในการใหผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมไดเ้รียนรูท้กัษะกระบวนการคิดหรือพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามเนือ้หาแต่ละกิจกรรมในโปรแกรม โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะเป็นผูฝึ้กการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ท่ีมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย 
เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณก์ารเรียนรูร้ว่มกนั  

3. ขัน้ยุติ (Ending Stage) เป็นขัน้ของการสรุปเนือ้หาสาระต่าง ๆ ซึ่ง
วิทยากรอาจสรุปหรือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเป็นผูส้รุป การท าความเขา้ใจรว่มกนั การสะทอ้นคิดถึงสิ่งท่ี
ไดเ้รียนรู ้การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมซกัถามประเด็นต่าง ๆ ท่ีสงสยัหรือไม่เขา้ใจ การให้
ขอ้มูลป้อนกลบัซึ่งกันและกันระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การใหก้ารบา้นหรือการมอบหมายงาน
บางอย่างในการฝึกปฏิบตัิ และการส่งเสริมใหไ้ดมี้การอภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุปของสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้น
การเข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละกิจกรรม เ พ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดวิเคราะห์และน า
ประสบการณท่ี์ไดร้บัไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงการประเมินผล
การเรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรม  

ระยะหลังการทดลอง 
ภายหลงัการสิน้สดุการทดลองทนัที ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวดัขอ้มลูตวัแปรตาม 

โดยท าการวดัทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ นอกจากนี ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มทดลองจะ
ได้รับการประเมินภาพรวมของการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง โดยใหป้ระเมินจากประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรมในโปรแกรม 
และภายหลงัการทดลองในระยะหลงัการทดลองท่ียตุิการด าเนินการทดลองแลว้ 4 สปัดาห ์ผูว้ิจยั
ไดท้  าการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างในทุกกลุ่มการทดลอง โดย
การให้ตอบแบบวัดความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน เพ่ือเก็บผลการทดลองเป็นคะแนนในระยะหลงัการทดลอง โดยในขัน้ตอนนีจ้ะ
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ใชแ้บบแผนการทดลองท่ีศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม และวัดก่อน-หลังการ
ทดลอง (Randomized Pretest-Posttest Control Group Design) ซึ่งในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพ่ือวดัผลการทดลองในแตล่ะระยะการทดลองสามารถสรุปไดด้งัตาราง 3 

ตาราง 3 การวดัผลการทดลองของโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงในแต่
ละระยะการทดลอง 

กลุม่ตวัอยา่ง 
หลงัการสุม่ 

วดัผลก่อนทดลอง 
(T1) 

โปรแกรม 
(Treatment) 

วดัผลหลงัทดลอง 
สิน้สดุทนัที (T3) 

วดัผลหลงัทดลอง 
สิน้สดุ 4 สปัดาห ์(T4) 

กลุม่ทดลอง (ER) BT1, HT1, MT1, ST1 X BT2, HT2, MT2, ST2 BT3, HT3, MT3, ST3 

กลุม่ควบคมุ (CR) BT1, HT1, MT1, ST1 - BT2, HT2, MT2, ST2 BT3, HT3, MT3, ST3 

 
ความหมายของสญัลกัษณ ์มีดงันี ้
BT1, BT2, BT3 คือ   การวดัตวัแปรพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนครัง้ท่ี 1, 2 และ 3 
HT1, HT2, HT3 คือ   การวดัตวัแปรความหวงัครัง้ท่ี 1, 2 และ 3 
MT1, MT2, MT3 คือ   การวดัตวัแปรความหมายในชีวิตครัง้ท่ี 1, 2 และ 3 
ST1, ST2, ST3 คือ   การวดัตวัแปรการเห็นคณุคา่ในตนเองครัง้ท่ี 1, 2 และ 3 
X คือ   การไดร้บัโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหา 

        เพ่ือการเปล่ียนแปลง 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีแนวทางในการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย

วิธีการทางสถิต ิดงันี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้เพ่ือใหท้ราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ

วิเคราะหค์า่สถิตพืิน้ฐานของแตล่ะตวัแปรดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ไดแ้ก่  
1.1 การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการวิเคราะหข์อ้มูล

เพ่ือใหท้ราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency) รอ้ยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
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1.2 การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตวัแปร เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใช ้
คา่เฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ ้(Skewness) ความโดง่ 
(Kurtosis) เพ่ือใหท้ราบลกัษณะการแจกแจงขอ้มลูของตวัแปร  

1.3 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

1.4 การวิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบความเท่ากนัของเมทริกซค์วามแปรปรวน – 
แปรปรวนรว่มของตวัแปรตามระหว่างกลุ่มโดยใชส้ถิติ Box’s M Test และการตรวจสอบความ
เทา่กนัของความแปรปรวนโดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือทดสอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั โดยใช้
สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 1 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรสองทางแบบวัดซ า้ (Two-Way Repeated 
Measures MANOVA) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

การพทัิกษสิ์ทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษา รวมถึงมี

การวิจัยในมนุษย์ ดังนั้น เพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธ์ิของผู้เข้าร่วมวิจัย จึงได้ท าเรื่องขออนุมัติ
โครงการวิจยัต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ของสถาบนัยุทธศาสตรท์าง
ปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยไดร้บัการพิจารณารบัรองโครงการวิจยัเลขท่ี 
SWUEC/E-275/2559 รวมถึงผูว้ิจยัไดท้  าการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจยั พรอ้มทัง้
ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละประโยชนข์องการวิจยัให้นกัศึกษาไดท้ราบ โดยค ายินยอมเขา้รว่มการวิจยั
ขึน้อยู่กับความสมคัรใจของนกัศกึษา นอกจากนีข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทัง้หมดจะถูกน าเสนอใน
ภาพรวม โดยไม่มีการระบช่ืุอของนกัศกึษา และจะน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนส์  าหรบัการวิจยัเท่านัน้ 
หากนกัศกึษาไมย่ินดีหรือปฏิเสธท่ีจะเขา้รว่มการวิจยั ก็สามารถยกเลิกการเขา้รว่มโครงการวิจยัได้
ตลอดเวลา แมว้า่โครงการวิจยัจะยงัไมส่ิน้สดุโดยไมมี่เง่ือนไข และการวิจยัครัง้นีจ้ะไม่ส่งผลกระทบ
ตอ่ผลการเรียนหรือตวันกัศกึษาใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณพหุวิธี (Multimethod) โดยการวิจยัระยะท่ี 1 
เป็นการวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ซึ่งเม่ือคน้พบตวัแปร
เชิงสาเหตสุ  าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน จึงน ามาใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 2 
ท่ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 2 สว่นตามระยะของการวิจยั ดงันี ้ 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัระยะท่ี 1  
2. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัระยะท่ี 2  

ผลการวิเคราะหข้์อมูลการวิจัยระยะที ่1 
สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ทน
ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกันเก่ียวกับการวิเคราะหข์อ้มูลและการ
แปลผล ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 สญัลกัษณแ์ทนคา่สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 
N จ านวนนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 

Mean คา่เฉลี่ย 

𝑆𝐷 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั  

(Pearson product moment correlation coefficient) 
R2 คา่คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ชิงพหยุกก าลงัสอง  

(squared multiple correlations) 
DE อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 
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ตาราง 4 (ตอ่)  

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 
TE อิทธิพลรวม (Total Effect) 
𝜒2 คา่สถิติไค–สแควร ์(Chi-square) 
𝑑𝑓 คา่องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

𝜒2/𝑑𝑓 คา่ไค–สแควรส์มัพทัธ ์(Chi-Square Statistic) 
p คา่ความน่าจะเป็นทางสถิติ (p-Value) 

RMSEA คา่ประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลงัสองเฉลี่ย  
(Root Mean Square Error of Approximation) 

GFI คา่ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
CFI คา่ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 

Fit Index) 
NNFI คา่ดชันีวดัความกลมกลืนไมอ่ิงเกณฑ ์(Non-Normed  

Fit Index)  

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 371 คน โดยขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ตวัอย่าง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยั 
เพศ อาย ุชัน้ปี ท่ีพกัอาศยั ภูมิล  าเนา สถานภาพของบิดามารดา แหล่งสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายในการ
เรียน และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไดร้บัโดยเฉล่ียต่อเดือน ทัง้นีส้ามารถแสดงรายละเอียดของผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดงักลา่วไดด้งัตาราง 5 
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ตาราง 5 จ  านวน รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 

ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 
สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มหาวิทยาลยั 
- มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 57 15.40   
- จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั        58 15.60   
- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  79 21.30   
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

82 22.10   

- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

95 25.60   

เพศ 
- ชาย 219 59.00   
- หญิง 152 41.00   

อายุ (17-22 ปี)   19.15 0.88 

ชัน้ปี     
- ปี 1 186 50.10   
- ปี 2 185 49.90   

วิธีการรบัเขา้ศกึษา     
- ระบบรบัตรง 136 36.70   
- ระบบ Admissions        170 45.80   
- ระบบโควตา        65 17.50   

ท่ีพกัอาศยั 
- บา้น 193 52.00   
- หอพกั 170 45.80   
- อื่น ๆ เช่น คอนโด 8 2.20   

ภมูิล  าเนา     
- กรุงเทพมหานคร 193 52.00   
- ตา่งจงัหวดั 178 48.00   
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 
สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สถานภาพของบิดามารดา     
- คู/่อยู่ดว้ยกนั  291 78.40   
- หย่ารา้ง/แยกทางกนั 67 18.10   
- เสียชีวิต 13 3.50   

แหลง่สนบัสนนุคา่ใชจ้่ายในการเรียน     
- บิดาและมารดา 237 63.90   
- บิดา 50 13.50   
- มารดา 55 14.80   
- ญาติพ่ีนอ้ง   10 2.70   
- กองทนุกูยื้ม     17 4.60   
- อื่น ๆ เช่น ทนุการศกึษา 2 0.50   

คา่ใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไดร้บัตอ่เดือนโดยเฉลี่ย (บาท)   6,650.67 5.22 

 
 จากตาราง 5 ชีใ้หเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์จ  านวน 371 คน ส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ท่ีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั คิดเป็นรอ้ยละ 25.60 รองลงมาเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ คิดเป็นรอ้ยละ 22.10 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 21.30 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 15.60 และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็นรอ้ยละ 15.40 และ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 59.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 
41.00 มีอายโุดยเฉล่ีย 19.15 ปี ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 50.10 และชัน้ปีท่ี 2 คิด
เป็นรอ้ยละ 49.90 และส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาท่ีถกูรบัเขา้ศกึษาดว้ยระบบ Admissions คิดเป็น
รอ้ยละ 45.80 รองลงมาเป็นระบบรบัตรง คดิเป็นรอ้ยละ 36.70 นกัศกึษาเหล่านีส้่วนใหญ่พกัอาศยั
อยูบ่า้น คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 และอาศยัอยูใ่นหอพกั คิดเป็นรอ้ยละ 45.80 และนกัศกึษาส่วนใหญ่
มีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 52.00 และต่างจังหวัด คิดเป็นรอ้ยละ 48.00 
สถานภาพของบิดามารดาของนกัศกึษาส่วนใหญ่อยู่ดว้ยกนั คิดเป็นรอ้ยละ 78.40 รองลงมาเป็น
หยา่รา้ง/แยกทางกนั คดิเป็นรอ้ยละ 18.10 นอกจากนีค้า่ใชจ้่ายในการเรียนของนกัศกึษาส่วนใหญ่
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ไดร้ับการสนับสนุนจากทั้งบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 63.90 รองลงมาเป็นการได้รับเงิน
สนบัสนนุจากมารดาเป็นหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 14.80  และนกัศกึษาไดร้บัคา่ใชจ้่ายส่วนตวัตอ่เดือน
โดยเฉล่ีย 6,650.67 บาท 

ผลการวิเคราะหส์ถติพิืน้ฐานของตัวแปร 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของตวัแปร เป็นการตรวจสอบขอ้ตกลง

เบือ้งต้นในการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง 
ประกอบดว้ย การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตวัแปร และการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 
การตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปร พิจารณาจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

วดัตวัแปรสังเกตในกลุ่มตวัอย่างว่ามีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติหรือไม่ ซึ่งค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบ
ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ ้
(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาจากเกณฑค์่านยัส าคญัทางสถิติ (p-value) 
ของความเบแ้ละความโดง่ หากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value > .05) แสดงว่าขอ้มลูมีการแจก
แจงเป็นโคง้ปกติ (Kline, 2011, p. 50) โดยผลการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรมี
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6 คา่เฉล่ีย (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา่ความเบ ้
(Skewness) และคา่ความโดง่ (Kurtosis) ของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดัตวัแปรสงัเกตในกลุม่ตวัอยา่ง
จ านวน 371 คน 

ตวัแปร Mean 𝑆𝐷 Skewness Kurtosis 
Skewness 
& Kurtosis 
p - value 

1. การปรบัตวัดา้นวิชาการ  4.701 0.739 -0.271 -0.322 0.915 
2. การปรบัตวัดา้นอารมณส์ว่นตวั  4.321 0.831 -0.207 -0.279 0.942 
3. การปรบัตวัดา้นสงัคม  4.705 0.742 -0.464 -0.589 0.755 
4. การปรบัตวัดา้นสถานศกึษา  4.666 0.714 -0.280 -0.492 0.852 
5. การควบคมุตนเอง 4.951 0.714 -0.907 -1.462 0.227 
6. การแสดงความรบัผิดชอบ  4.659 0.723 -0.234 -0.571 0.826 
7. การเผชิญหนา้กบัปัญหา  4.642 0.722 -0.332 -0.786 0.695 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ตวัแปร Mean 𝑆𝐷 Skewness Kurtosis 
Skewness 
& Kurtosis 
p - value 

8. การแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม  4.298 0.820 -0.082 -0.391 0.923 
9. การวางแผนแกปั้ญหา 4.551 0.685 -0.206 -0.306 0.934 
10. การประเมินทางบวก  4.713 0.777 -0.519 -0.810 0.629 
11. ความหวงั 4.614 0.715 -0.213 -0.500 0.862 
12. การเห็นคณุคา่ในตนเอง 4.309 0.660 -0.055 -0.028 0.998 
13. ความหมายในชีวิต  4.510 0.709 -0.127 -0.217 0.969 
14. ความคิดสรา้งสรรค ์ 4.100 0.812 -0.094 -0.113 0.989 
15. จิตวิญญาณ 4.076 1.037 -0.145 -0.392 0.916 
16. การสนบัสนนุทางอารมณ ์ 4.604 0.787 -0.543 -0.965 0.542 
17. การสนบัสนนุขอ้มลูขา่วสาร  4.388 0.908 -0.401 -0.690 0.727 
18. การสนบัสนนุวตัถสุิง่ของ 4.637 0.800 -0.544 -0.929 0.560 

 
ในการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของขอ้มลูในเบือ้งตน้ พบว่า ขอ้มลูตวัแปร

บางสว่นมีการแจกแจงไมเ่ป็นโคง้ปกต ิซึ่งไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดงันัน้ จึงไดแ้ปลงคะแนน
ตวัแปรใหเ้ป็นคะแนนปกติ (Normal Scores) เพ่ือช่วยใหก้ารแจกแจงมีความเป็นโคง้ปกติมากขึน้ 
ก่อนน าไปตรวจสอบว่าขอ้มลูมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติหรือไม่ ซึ่งจากตาราง 6 ผลการตรวจสอบ
ลกัษณะการแจกแจงของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดัตวัแปรสงัเกตในกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ตวัแปรสงัเกต
ทกุตวัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ p-value ของ Skewness & Kurtosis มากกว่า .05) แสดงว่า 
ข้อมูลท่ีไดจ้ากการวัดตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวอย่างมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้น ข้อมูล
ดงักลา่วจงึมีความเหมาะสมท่ีจะใชต้วัแปรทัง้หมดท าการวิเคราะหส์มมตฐิานการวิจยัตอ่ไปได ้

การตรวจสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 
ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยไดด้  าเนินการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate 
Relationship) ดว้ยการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยผลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร แสดงดงัตาราง 7 
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จากตาราง 7 เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรจากคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร พบว่า ทุกตวัแปรมีค่าความสัมพนัธ์ทางบวก โดยมีค่า
สหสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง .10 ถึง .74 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกสงูสดุคือ ตวัแปรสงัเกตในกลุ่ม
ตวัแปรแฝงการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา โดยท่ีตวัแปรการเผชิญหนา้กบัปัญหามีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการวางแผนแกปั้ญหา (r = .74, p < .01) รองลงมาคือตวัแปรการวางแผนแกปั้ญหามี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัการประเมินทางบวก (r = .70, p < .01) และตวัแปรการเผชิญหนา้กบั
ปัญหามีความสมัพนัธท์างบวกกบัการประเมินทางบวก (r = .64, p < .01)  

สว่นตวัแปรท่ีมีคา่ความสมัพนัธท์างบวกท่ีนอ้ยท่ีสดุ พบว่า ตวัแปรสงัเกตในกลุ่ม
ตวัแปรแฝงพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรการปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั และตวั
แปรสงัเกตในกลุ่มตวัแปรแฝงการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ไดแ้ก่ ตวัแปรการแสวงหาแหล่ง
สนบัสนนุทางสงัคม โดยตวัแปรการปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัตวัแปร
การแสวงหาแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม (r = .10, p > .05) และตวัแปรสงัเกตในกลุ่มตวัแปรแฝง
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรการปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวัมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวแปรแฝงการ
สนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยั (r = .11, p < .05) นอกจากนีต้วัแปรจิตวิญญาณก็มี
ความสมัพนัธท์างบวกกับตวัแปรการควบคมุตนเอง ซึ่งเป็นตวัแปรสงัเกตในกลุ่มตวัแปรแฝงการ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์(r = .12, p < .05)  

ในการพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร Kline (2011) กล่าวว่า 
ปัญหาภาวะรว่มเสน้ตรง (Multicollinearity) ระหวา่งตวัแปรจะเกิดขึน้เม่ือความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรมีคา่สงูมากกวา่ .85 และเม่ือผูว้ิจยัพิจารณาจากผลการวิเคราะห ์พบว่า ตวัแปรสงัเกตทกุตวัมี
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรไม่เกิน .85 จึงสรุปไดว้่าตวัแปรสงัเกตท่ีใชใ้นการศกึษานี ้
ไมมี่ปัญหาภาวะรว่มเสน้ตรงและสามารถใชต้วัแปรทัง้หมดท าการวิเคราะหต์อ่ไปได ้

ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย เป็นการวิเคราะห์รูปแบบ

ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุของกลุ่มตวัแปรคณุลกัษณะทางจิต ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม วิธีการเผชิญ
ปัญหา และคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน โดยในการวิจยั
ครัง้นีท้  าการวิเคราะหค์วามสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเสน้หรือการวิเคราะหแ์บบจ าลองลิสเรล (Linear 
Structural Relationship: LISREL) ซึ่งเป็นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์โครงสรา้งเชิงสาเหตขุองตวั
แปรในแบบจ าลอง โดยการหาขนาดอิทธิพลท่ีปรากฏในความสัมพันธ์โครงสรา้งเชิงสาเหตุและ
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ทดสอบว่าแบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้จากพืน้ฐานทางทฤษฎีสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์หรือไม ่
ส าหรบัการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานเป็นอันดบัแรก 
และเม่ือพบวา่แบบจ าลองไม่สอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัแบบจ าลอง 
โดยพิจารณาจากคา่ดชันีการปรบั (Modification Indices) ท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะหร์ว่มกบัความ
สมเหตสุมผลตามแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรว่มดว้ย 

แบบจ าลองปัจจยัเชิงสาเหตตุามสมมติฐานการวิจยัในครัง้นีมี้แนวทางในการศกึษา
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนตามกระบวนการเผชิญปัญหาจากกรอบแนวคิดการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, & et al., 2014) รว่มกบัการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวขอ้ง 
โดยสาเหตขุองการเกิดพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
มีตวัแปร 4 กลุ่มหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) คณุลกัษณะทางจิต ไดแ้ก่ ความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ 
2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 3) วิธีการเผชิญปัญหา 
ได้แก่  การเผชิญปัญหาแบบมุ่ ง ท่ีอารมณ์  และการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง ท่ี ปัญหา และ  
4) คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของกลุ่มตัวแปร
คณุลกัษณะทางจิต ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม วิธีการเผชิญปัญหา และคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก ท่ีมี
ตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน จากการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมติฐาน
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นแรกเริ่มตามสมมตฐิาน สามารถแสดงรายละเอียดดงัตาราง 8 

ตาราง 8 คา่สถิตทิดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
(แบบจ าลองตามสมมตฐิาน) 

ดชันีความกลมกลืน เกณฑพิ์จารณา คา่สถิติ (แบบจ าลองสมมติฐาน) แปลผล 

𝜒2 p > .05 𝜒2= 641.83, 𝑑𝑓 = 119, p < .01 ไมผ่่านเกณฑ ์

𝜒2/𝑑𝑓 นอ้ยกวา่ 3.00 5.39 ไมผ่่านเกณฑ ์
GFI มากกวา่ .90 .84 ไมผ่่านเกณฑ ์
CFI มากกวา่ .90 .94 ผ่านเกณฑ ์

NNFI มากกวา่ .90 .93 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA นอ้ยกวา่ .08 .11 ไมผ่่านเกณฑ ์
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จากตาราง 8 เม่ือพิจารณาค่าสถิติตามเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาความสอดคลอ้ง
กลมกลืนของแบบจ าลองท่ีบง่ชีว้่าแบบจ าลองสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์
หรือไม่ พบว่า แบบจ าลองสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับน้อย 
เน่ืองจากคา่ ไค-สแควร ์(𝜒2) ยงัมีนยัส าคญัทางสถิติ คา่ 𝜒2/𝑑𝑓 ยงัมีคา่มากกว่า 3.00 คา่ GFI ยงั
มีค่านอ้ยกว่า .90 และค่า RMSEA ยงัมีค่ามากกว่า .08 อย่างไรก็ตาม การปรบัแบบจ าลองท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษน์ัน้ Jöreskog และ Sörbom (1993, pp. 251-253) ไดอ้ธิบายไว้
ว่า การปรบัแบบจ าลองเริ่มแรกท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษน์ัน้ ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการปรบั
แบบจ าลองใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับขอ้มูลโดยใหเ้ป็นไปตามแนวทางของทฤษฏีและมีความ
เท่ียงตรง ซึ่งในการวิเคราะหแ์บบจ าลองเพ่ือคน้หาแบบจ าลองท่ีสอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
(Modification Searches) นัน้สามารถใชเ้กณฑก์ารพิจารณาจากค่าที (t) ซึ่งเป็นอิทธิพลของตัว
แปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือคา่ t มากกว่าหรือเท่ากบั 1.96 และการพิจารณาความสอดคลอ้ง
โดยรวม (Overall Fit) ตามท่ีไดน้  าเสนอเกณฑก์ารพิจารณาไวใ้นบทท่ี 3  

ส าหรบัแนวทางในการปรบัแบบจ าลองในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมิไดต้ดัเสน้อิทธิพลท่ี
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติออก เน่ืองจากเส้นอิทธิพลในแต่ละเส้นมีความส าคัญในการอธิบาย
กระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงมี
แนวทางในการปรบัแบบจ าลองเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจาก
คา่ดชันีการปรบัแบบจ าลอง (Modification Indices) ควบคูไ่ปกบัการใชห้ลกัพิจารณาความเป็นไป
ไดใ้นทางแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสอดคลอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งความสมัพนัธห์รือไม่  
เพ่ือใหส้ามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรไดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสมมากขึน้จนกระทั่ง
ได้แบบจ าลองท่ีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งในการปรับแบบจ าลองผู้วิจัยได้
ด  าเนินการโดยยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนในการวดัมีความสมัพนัธก์นั ดงันี ้ 

1. ผูว้ิจยัยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนของตวัแปรแฝง 2 ตวัมีความสมัพนัธก์นั คือ 
ตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณก์บัตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ซึ่งทัง้สองตวั
แปรนีเ้ป็นตัวแปรในกลุ่มวิธีการเผชิญปัญหาตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ 
Folkman (1984, pp. 141-225) ซึ่งเป็นความพยายามทางการรูค้ิดและพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกิดขึน้ตลอดเวลา เพ่ือใชใ้นการจดัการกับปัญหาและความตอ้งการทัง้ภายในและภายนอก เม่ือ
บคุคลประเมินการรบัรูข้องตนเองไดว้่าอยู่ในภาวะท่ีตนถกูคกุคามหรือเป็นภาวะท่ีหนกัเกินกว่าจะ
สามารถรบัได ้บคุคลนัน้จะมีวิธีในการเผชิญกบัปัญหาสองรูปแบบ ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
ท่ีปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีตนเองหรือสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้เกิดปัญหาหรือภาวะ
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ความเครียดนัน้ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์เป็นการลดความไม่สบายใจเม่ือพบว่าไม่
สามารถแกไ้ขสถานการณน์ัน้ได ้ซึ่งแสดงถึงการยอมรบัว่าตวัแปรแฝงภายในทัง้สองตวัแปรนีเ้ป็น
ผลมาจากตวัแปรการเผชิญปัญหาตวัเดียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ในแบบจ าลองท่ีศึกษาในการวิจัยในครัง้นี ้
หรืออาจกลา่วไดว้า่นอกจากปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุศกึษาในแบบจ าลองท่ีน ามาวิเคราะหย์งัมีปัจจยัเชิง
สาเหตอ่ืุนท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรวิธีการเผชิญปัญหาทัง้สองตวัแปรนี ้ 

2. ผูว้ิจยัเพิ่มเสน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกต 2 ตวั 
ไดแ้ก่ ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ เน่ืองจากกระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014) อธิบายว่า ตวัแปร
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณเป็นสองตวัแปรท่ีส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนกระบวนการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก และจากผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณกบักลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาในยโุรปและอเมริกาท่ีมีอายรุะหว่าง 
18-30 ปี จ  านวน 534 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชท้ัง้ความคิดสรา้งสรรค ์(รอ้ยละ 72.98) และจิต
วิญญาณ (รอ้ยละ 51.28) ในการเผชิญปัญหา และทัง้สองตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัทางบวก (r = 
.38, p < .01) โดยจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้นและส่งเสริมการตระหนกัรูใ้น
ตนเอง ขณะท่ีความคิดสรา้งสรรคจ์ะส่งเสริมในการแสดงออกทางอารมณ์ เพ่ือใหบุ้คคลสามารถ
ปรบัตวัตอ่ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญในระยะยาวได้ (Corry, Mallett, et al., 2013) ซึ่งผลการศึกษานี ้
สนบัสนนุการเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณตามทฤษฎีการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง  

ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองภายหลงัจากการปรบัแบบจ าลอง
กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์พบว่า คา่ไค-สแควร ์(𝜒2) มีคา่เท่ากบั 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p-value < .01, 
RMSEA = .69, GFI = .91, CFI = .98, NNFI = .97 และเม่ือพิจารณาคา่ดชันีขา้งตน้กบัเกณฑ์
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในดชันีวัดความกลมกลืนกลุ่ม 
Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร ์(𝜒2) ยงัมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งคา่สถิตินีอ้าจไดร้บั
ผลกระทบมาจากขนาดกลุ่มตวัอย่าง กล่าวคือ หากแบบจ าลองท่ีทดสอบไดม้าจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
มีขนาดใหญ่ คา่ไค-สแควร ์(𝜒2) ก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีนยัส าคญั (Jöreskog & Sörbom, 1993) ดงันัน้ 
การพิจาณาความกลมกลืนจึงสามารถพิจารณาจากคา่ 𝜒2/𝑑𝑓 ซึ่งเป็นคา่ดชันีวดัความกลมกลืน
ในกลุ่ม Parsimony Fit Index จากการพิจารณาพบว่ามีคา่นอ้ยกว่า 3 (𝜒2/𝑑𝑓 = 2.77) ซึ่งถือว่า
อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาคา่ดชันีความกลมกลืนตวัอ่ืนในกลุ่ม Absolute Fit 
Index และ Incrementai Fit Index ตามเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาพบว่า คา่ RMSEA คา่ GFI คา่ CFI 
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และค่า NNFI ซึ่งคา่ดชันีดงักล่าวบ่งชีว้่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ใน
ระดบัท่ียอมรบัได ้จึงสรุปไดว้่า แบบจ าลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนท่ีปรบัใหม่มีความกลมกลืนกับขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยค่าไค-สแควร ์
(𝜒2) มีคา่เท่ากบั 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p-value < .01, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.77, RMSEA = .069, GFI = 
.91, CFI = .98 และ NNFI = .97 ดงัแสดงในตาราง 9 ทัง้นี ้ ผลการประมาณคา่ความสมัพนัธ์ 
ไดแ้ก่ คา่อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม ซึ่งแสดงดว้ยคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) สามารถแสดงรายละเอียดดงัภาพประกอบ 6 และ
ตาราง 10  

ตาราง 9 คา่สถิตทิดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมมตฐิานกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
(แบบจ าลองท่ีปรบัแลว้) 

ดชันีความกลมกลืน เกณฑพิ์จารณา คา่สถิติ (แบบจ าลองท่ีปรบัแลว้) แปลผล 

𝜒2 p > .05 𝜒2= 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p < .01 ไมผ่่านเกณฑ ์

𝜒2/𝑑𝑓 นอ้ยกวา่ 3.00 2.77 ผ่านเกณฑ ์
GFI มากกวา่ .90 .91 ผ่านเกณฑ ์
CFI มากกวา่ .90 .98 ผ่านเกณฑ ์

NNFI มากกวา่ .90 .97 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA นอ้ยกวา่ .08 .069 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 10 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางออ้ม 
(Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตวัแปรสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ตวัแปรผล และ
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ชิงพหยุกก าลงัสองของตวัแปร (Squared Multiple Correlation: R2) 

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 
การเผชิญ
ปัญหาแบบ 
มุง่ที่อารมณ ์

การเผชิญ
ปัญหาแบบ 
มุง่ที่ปัญหา 

ความหมาย 
ในชีวิต 

ความหวงั การเห็นคณุคา่ 
ในตนเอง 

พฤติกรรม 
การปรบัตวั 
ในการเรยีน 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
ความคิดสรา้งสรรค ์ .58* - .58* .70* - .70* .55* .11*  .66* .46* .27*  .73* .44* .06 .50* - .49* .49* 
จิตวิญญาณ .44* - .44* .55* - .55* .49* .08*  .57* .32* .21*  .53* .39* .05 .44* - .38* .38* 
การเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ที่อารมณ ์

- - - - - -  .19* -  .19* - - - - - - - .03 .03 

การเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ที่ปัญหา 

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

ความหมายในชีวิต - - - - - - - - - - - - - - - .16* - .16* 
ความหวงั - - - - - - - - - - - - - - - .39* - .39* 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง - - - - - - - - - - - - - - - .20* - .20* 
การสนบัสนนุทางสงัคม
ในมหาวิทยาลยั 

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

R2 0.41 0.61 0.61 0.69 0.67 0.65 
𝜒2= 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p < .01, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.77, RMSEA = .069, GFI = .91, CFI = .98, NNFI = .97 

 
นอกจากนีจ้ากภาพประกอบ 6 และตาราง 10 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมของรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียน สามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัไดด้งันี ้

1. ค่าน า้หนักองคป์ระกอบของตัวแปรสังเกตทีใ่ช้วัดตัวแปรแฝง 
จากภาพประกอบ 6 เม่ือพิจารณาแบบจ าลองการวดัของตวัแปรแฝง ซึ่งได้

ก าหนดใหท้กุตวัแปรแฝงมีหนว่ยการวดัเดียวกบัตวัแปรสงัเกตแรกของตวัแปรแฝงนัน้ ดงันัน้ตวัแปร
สังเกตแรกจึงไม่มีการทดสอบนัยส าคัญของค่าน ้าหนักองค์ประกอบ และตัวแปรแฝงท่ีมี
องคป์ระกอบเดียวไมส่ามารถประมาณคา่ความคลาดเคล่ือนในการวดั ดงันัน้ในการวิเคราะหจ์ึงได้
ประมาณค่าความคลาดเคล่ือนในการวดัตวัแปรแฝงท่ีวดัดว้ยตวัแปรสังเกตเดียวใหมี้ค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบเป็นคา่คงท่ี ไมมี่การทดสอบนยัส าคญั 



  193 

เ ม่ือพิจารณาตัวแปรสัง เกตท่ีมีการทดสอบนัยส าคัญของค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ พบว่า คา่น า้หนกัองคป์ระกอบของทกุตวัแปรสงัเกตมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาในแตล่ะตวัแปรแฝง พบว่า 1) ตวัแปรแฝงพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ตวั
แปรสังเกตมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .52 ถึง .76 โดยตัวแปรสังเกตท่ีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ การปรบัตวัดา้นสถานศึกษา แสดงว่า การปรบัตวัดา้นสถานศึกษามี
ความส าคญัต่อตวัแปรแฝงพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนมากท่ีสุด 2) ตวัแปรแฝงการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ตวัแปรสงัเกตมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .74 ถึง .77 โดยตวั
แปรสงัเกตท่ีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุคือ การควบคมุตนเอง แสดงว่า การควบคมุตนเองมี
ความส าคญัต่อตวัแปรแฝงการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณม์ากท่ีสดุ 3) ตวัแปรแฝงการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา ตวัแปรสงัเกตมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .67 ถึง .88 โดยตวัแปร
สงัเกตท่ีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุคือ การแสวงหาแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม แสดงว่า การ
แสวงหาแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมมีความส าคญัต่อตวัแปรแฝงการเผชิญปัญหาแบบมุ่ งท่ีปัญหา
มากท่ีสดุ และ 4) ตวัแปรแฝงการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั ตวัแปรสงัเกตมีคา่น า้หนกั
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .51 ถึง .81 โดยตวัแปรสงัเกตท่ีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุคือ การ
สนับสนุนทางอารมณ์ แสดงว่า การสนับสนุนทางอารมณ์ มีความส าคัญต่อตัวแปรแฝงการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมากท่ีสดุ 

2. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อตัวแปรผล 
จากภาพประกอบ 6 และตาราง 10 อิทธิพลของตวัแปรสาเหตท่ีุส่งผลตอ่ตวั

แปรผล สามารถอธิบายไดด้งันี ้
2.1 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการ

เรียน 
ตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการปรบัตวัใน

การเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และการสนบัสนุน
ทางสงัคมในมหาวิทยาลยั โดยตวัแปรความหมายในชีวิตมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .16 ตวัแปรความหวงั
มีคา่อิทธิพลเท่ากบั .39 ตวัแปรการเห็นคณุคา่ในตนเองมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .20 และตวัแปรการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ส่วนตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางบวกโดยออ้มตอ่พฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
โดยตวัแปรความคดิสรา้งสรรคมี์คา่อิทธิพลเท่ากบั .49 ตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .38 
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และตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีคา่อิทธิพลเท่ากบั .17 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ทัง้นี ้ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนไดร้อ้ยละ 65 

2.2 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่
อารมณ ์

ตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอ่การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
อารมณ ์ไดแ้ก่ ตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์ และจิตวิญญาณ โดยตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์ค่า
อิทธิพลเท่ากบั .58 และตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .44 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ทัง้นี ้ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณไ์ดร้อ้ยละ 41  

2.3 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่
ปัญหา 

ตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอ่การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
ปัญหา ไดแ้ก่ ตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ โดยตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์ค่า
อิทธิพลเท่ากบั .70 และตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .55 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ทัง้นี ้ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาไดร้อ้ยละ 61 

2.4 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อความหมายในชีวิต 
ตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อความหมายในชีวิต ไดแ้ก่ 

ตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์ความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ โดยตวัแปรการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณมี์ค่าอิทธิพลเท่ากับ .19 ตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์คา่อิทธิพล
เทา่กบั .55 และตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .49 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ส่วนตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยออ้มต่อความหมายในชีวิต 
ไดแ้ก่ ตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ โดยตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์ค่าอิทธิพล
เทา่กบั .11 และตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .08 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

ทัง้นี ้ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรความหมายในชีวิตไดร้อ้ยละ 61   
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2.5 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อความหวัง 
ตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอ่ความหวงั ไดแ้ก่ ตวัแปรการ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ โดยตวัแปรการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีปัญหามีคา่อิทธิพลเทา่กบั .39 ตวัแปรความคดิสรา้งสรรคมี์คา่อิทธิพลเท่ากบั .46 และตวั
แปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .32 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ส่วนตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางบวกโดยออ้มต่อความหวัง ไดแ้ก่ ตวั
แปรความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ โดยตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์ค่าอิทธิพลเท่ากับ .27 
และตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .21 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ทัง้นี ้ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรความหมายในชีวิตไดร้อ้ยละ 69 

2.6 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทีส่่งผลต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง 
ตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ไดแ้ก่ ตวัแปร ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั  โดย
ตวัแปรความคิดสรา้งสรรคมี์ค่าอิทธิพลเท่ากบั .44 ตวัแปรจิตวิญญาณมีคา่อิทธิพลเท่ากับ .39 
และตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .28 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

ทัง้นี ้ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของตวั
แปรความหมายในชีวิตไดร้อ้ยละ 67 

สรุปผลการวิเคราะหต์ามสมมติฐานการวิจัย 
จากอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัวแปรผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดัง

ภาพประกอบ 6 และตาราง 10 สามารถสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรมี์ความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ซึ่งผลการวิจยัพบวา่มีความกลมกลืนกบัขอ้มลู
เชิงประจกัษ ์โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มของตวัแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานย่อย 
ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1 “ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรง
ตอ่การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ”์ 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางตรงตอ่การเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีอารมณ ์โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ.58 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญ
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ปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .44 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ 
ผลการวิจยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 1 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 2 “ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรง
ตอ่การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา”  

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางตรงตอ่การเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีปัญหา โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .70 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .55 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ 
ผลการวิจยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 2 

สมมตฐิานย่อยข้อที ่3 “ความคดิสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีอารมณมี์อิทธิพลทางตรงตอ่ความหมายในชีวิต” 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางตรงต่อความหมายใน
ชีวิต โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากับ .55 จิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงตอ่ความหมายในชีวิต โดยมีค่า
อิทธิพลเทา่กบั .49 และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณมี์อิทธิพลทางตรงตอ่ความหมายในชีวิต 
โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากับ .19 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักล่าวจึง
สนบัสนนุสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 3  

สมมตฐิานย่อยข้อที ่4 “ความคดิสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีปัญหามีอิทธิพลทางตรงตอ่ความหวงั” 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางตรงตอ่ความหวงั โดยมี
คา่อิทธิพลเท่ากับ .46 จิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงตอ่ความหวงั โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .32 
และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลทางตรงต่อความหวงั  โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั.39  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 4 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 5 “ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ การเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีปัญหา และการสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่การเห็นคณุค่า
ในตนเอง” 

ผลการวิจยั พบวา่ ความคดิสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางตรงตอ่การเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .44 จิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง โดย
มีคา่อิทธิพลเทา่กบั .39 การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาไม่มีอิทธิพลทางตรงตอ่การเห็นคณุคา่ใน
ตนเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .08 และการสนบัสนุนทาง
สงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง  โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .28 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักล่าวจึงสนบัสนนุสมมติฐานย่อยขอ้ท่ี 5 
บางสว่น 

สมมตฐิานย่อยข้อที ่6 “ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
และการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียน”  

ผลการวิจยั พบว่า ความหมายในชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .16 ความหวงัมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .39 การเห็นคณุค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .20 และการสนบัสนุนทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .19  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 6 

สมมตฐิานย่อยข้อที ่7 “ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้ม
ตอ่ความหมายในชีวิตผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ”์ 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางออ้มตอ่ความหมายใน
ชีวิตผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .11 และจิตวิญญาณมีอิทธิพล
ทางออ้มตอ่ความหมายในชีวิตผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .08 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 7  

สมมตฐิานย่อยข้อที ่8 “ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้ม
ตอ่ความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเองผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา” 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางออ้มตอ่ความหวงัผ่าน
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .27 แตค่วามคิดสรา้งสรรคไ์ม่มีอิทธิพล
ทางออ้มตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั 
.06 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มต่อความหวงัผ่าน
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา โดยมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .21 แตจ่ิตวิญญาณไม่มีอิทธิพลทางออ้ม
ตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักล่าวจึงสนับสนุนสมมติฐานย่อยขอ้ท่ี 8 
บางสว่น 
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สมมตฐิานย่อยข้อที ่9 “ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้ม
ตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์การเผชิญปัญหาแบบ
มุง่ท่ีปัญหา ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง” 

ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .49 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ความหมายในชีวิต 
ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .38 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักลา่วจงึสนบัสนนุสมมตฐิานย่อยขอ้ท่ี 9 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 10 “การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณมี์อิทธิพลทางออ้ม
ตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต” 

ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณไ์ม่มีอิทธิพลทางบวก
โดยออ้มตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านความหมายในชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .03 ดงันัน้ ผลการวิจยัดงักลา่วจงึปฏิเสธสมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 10 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 11 “การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลทางออ้ม
ตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเอง” 

ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลทางออ้มต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านความหวงัและการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ .17 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสนับสนุน
สมมตฐิานยอ่ยขอ้ท่ี 11 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 12 “การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมีอิทธิพล
ทางออ้มตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนผา่นการเห็นคณุคา่ในตนเอง” 

ผลการวิจยั พบว่า การสนบัสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลยัไม่มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านการเห็นคณุค่าในตนเองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .05 ดงันัน้ผลการวิจยัดงักล่าวจึงปฏิเสธสมมติฐานย่อย
ขอ้ท่ี 12 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลการวิจัยระยะที ่2 
การวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

ศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูท่ีแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหส์ถิตพืิน้ฐานของตวัแปร 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนสงูกวา่นกัศกึษาท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัที 

2. นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและหลงัการทดลอง 4 สปัดาหส์งูกวา่ก่อนการทดลอง 

สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ทน

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกันเก่ียวกับการวิเคราะหข์อ้มูลและการ
แปลผล ดงัตาราง 11 

ตาราง 11 สญัลกัษณแ์ทนคา่สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 
N จ านวนนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 
�̅� คา่เฉลี่ย 

𝑆𝐷 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F คา่สถิติทดสอบ F ท่ีไดจ้ากการค านวณความแปรปรวน 

𝑑𝑓 คา่องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
p คา่ความน่าจะเป็นทางสถิติ (p-Value) 

SS ผลรวมของก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS คา่เฉลี่ยของก าลงัสอง (Mean of Square) 
𝑆𝐸 คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

Wilks’s Lambda คา่สถิติทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ 
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การวิเคราะหข้์อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมี์จ านวนทัง้หมด 52 คน แบง่เป็น

กลุม่ทดลองจ านวน 27 คน และกลุม่ควบคมุจ านวน 25 คน โดยนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายจ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.40 และ
เพศหญิงจ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.60 มีอายโุดยเฉล่ีย 19.33 ปี ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1 
จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.40 และชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.60 และเม่ือ
พิจารณาภูมิล  าเนาของนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษามีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ย
ละ 50.00 และมีภมูิล  าเนาอยูใ่นตา่งจงัหวดั คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 โดยรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวน 
รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัระยะ
ท่ี 2 แสดงดงัตาราง 12 

ตาราง 12 จ  านวน รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่
ตวัอยา่งในการวิจยัระยะท่ี 2 

ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
กลุม่ทดลอง 

(N = 27) 
กลุม่ควบคมุ 

(N = 25) 
รวม 

(N = 52) 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

อายเุฉลี่ย (18-21 ปี) 19.22 (𝑆𝐷 = .89) 19.44 (𝑆𝐷 = .77) 19.33 (𝑆𝐷 = .83) 

เพศ       
- ชาย 15 55.60 19 76.00 34 65.40 
- หญิง 12 44.40 6 24.00 18 34.60 

ชัน้ปี       
- ปี 1 13 48.10 8 32.00 21 40.40 
- ปี 2 14 51.90 17 68.00 31 59.60 

ภมูิล  าเนา       
- กรุงเทพมหานคร 13 48.10 13 52.00 50 50.00 
- ตา่งจงัหวดั 14 51.90 12 48.00 50 50.00 
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ผลการวิเคราะหส์ถติพิืน้ฐานของตัวแปร 
ส าหรบัคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิง

บวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน จ าแนกตามกลุ่มการทดลอง ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ และจ าแนกตามระยะการทดลอง ไดแ้ก่ ระยะวดัผลก่อนการทดลอง ระยะวดัผลหลงั
การทดลองทนัที และระยะวดัผลหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ซึ่งผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปไดด้งั
ตาราง 13 

ตาราง 13 คะแนนเฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน จ าแนกตามกลุม่การทดลองและระยะการทดลอง 

ตวัแปร กลุม่ทดลอง (N = 27) กลุม่ควบคมุ (N = 25) กลุม่รวม (N = 52) 
�̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 �̅� 𝑆𝐷 

1. ความหมายในชีวิต 
    ก่อนทดลอง 4.10 .465 4.03 .722 4.07 .597 
    หลงัทดลองทนัที 4.61 .503 4.16 .617 4.40 .600 
    หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์ 4.83 .536 3.94 .556 4.40 .701 

2. ความหวงั 
    ก่อนทดลอง 3.99 .498 3.94 .588 3.97 .538 
    หลงัทดลองทนัที 4.66 .425 4.12 .443 4.41 .509 
    หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์ 4.87 .524 3.98 .420 4.45 .652 

3. การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
    ก่อนทดลอง 3.90 .543 3.88 .498 3.89 .517 
    หลงัทดลองทนัที 4.44 .578 3.91 .495 4.19 .596 
    หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์ 4.56 .509 3.79 .396 4.19 .598 

4. พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
    ก่อนทดลอง 3.90 .333 3.94 .265 3.92 .300 

    หลงัทดลองทนัที 4.34 .264 3.97 .258 4.16 .321 

    หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์ 4.55 .265 3.76 .266 4.17 .476 
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จากตาราง 13 ท่ีแสดงคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม 
ไดแ้ก่ ตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก ประกอบดว้ย ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็น
คณุคา่ในตนเอง และตวัแปรพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ท่ีจ  าแนกตามกลุ่มการทดลองและ
ระยะการทดลอง ชีใ้หเ้ห็นวา่ คะแนนเฉล่ียของตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนมีความแตกตา่งกนัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ทัง้ในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์โดยเม่ือพิจารณา
คะแนนเฉล่ียของตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของกลุม่ทดลอง พบว่า มีคา่เพิ่มขึน้ในระยะหลงัการทดลองทนัทีและระยะหลงั
การทดลอง 4 สปัดาห ์โดยมีคะแนนเฉล่ียของตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็น
คณุค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนตวัแปรพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อน
ทดลอง พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่กลุม่ควบคมุเล็กนอ้ย ขณะท่ีคะแนนเฉล่ียของแตล่ะตวัแปรใน
กลุ่มควบคมุพบว่ามีคะแนนเฉล่ียในระยะหลงัทดลองทนัทีเพิ่มขึน้จากระยะก่อนทดลองเล็กนอ้ย 
และมีคะแนนลดลงในระยะหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์อย่างไรก็ตาม เพ่ือยืนยนัความแตกตา่งและ
การเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนจงึตอ้งท าการทดสอบทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
การวิจยัครัง้นี ้ใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) ดงันัน้

ก่อนการทดสอบสมมติฐาน จึงได้ท าการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะห์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตวัแปร (Multivariate Normality 
Distribution) โดยใชส้ถิติทดสอบ Shapiro – Wilk ควบคูก่บัการตรวจสอบความเบ ้(Skewness) 
และความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรแต่ละตัว โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่านัยส าคัญทางสถิติ  
(p-value) ของ Shapiro – Wilk หากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value > .05) แสดงว่าขอ้มลูมีการ
แจกแจงเป็นโคง้ปกติ โดยผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรตามในแต่ละกลุ่มมี
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 คา่ความเบ ้(Skewness) คา่ความโดง่ (Kurtosis) และคา่ Shapiro – Wilk ของตวัแปร
คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตวัแปร 
กลุม่ทดลอง (N=27)  กลุม่ควบคมุ (N=25)  

Skewness Kurtosis Shapiro  
–Wilk  

p-value  Skewness   Kurtosis Shapiro 
 –Wilk 

p-value 

ก่อนทดลอง  
    ความหมายในชีวติ .350 -.535 .973 .687 -.568 .364 .974 .741 
    ความหวงั .191 .613 .956 .304 -.278 .542 .940 .144 
    การเห็นคณุคา่ในตนเอง -.016 -1.274 .925 .051 .465 .396 .943 .177 
    พฤติกรรมการปรบัตวั  
    ในการเรยีน 

-.847 .382 .915* .030 -.624 -.621 .910* .031 

หลงัทดลองทนัที  
    ความหมายในชีวติ .558 -.546 .935 .092 -.191 -.755 .969 .630 
    ความหวงั .590 .322 .930 .069 .105 -.385 .967 .563 
    การเห็นคณุคา่ในตนเอง -.656 -.191 .929 .065 -.400 -.734 .948 .223 
    พฤติกรรมการปรบัตวั  
    ในการเรยีน 

.630 .382 .952 .244 -.717 -.119 .928 .080 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์         

    ความหมายในชีวติ .056 -1.038 .958 .341 .101 -1.208 .937 .126 
    ความหวงั .034 -.918 .960 .376 -.032 -.003 .954 .308 
    การเห็นคณุคา่ในตนเอง -.436 .211 .959 .343 -.515 .299 .916* .041 
    พฤติกรรมการปรบัตวั 
    ในการเรยีน 

.311 -.460 .965 .472 .211 -.924 .951 .264 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 14 ผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตวัแปร พบว่า ตวัแปร
เกือบทกุตวัไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ (p-value ของ Shapiro - Wilk มากกว่า .05) ยกเวน้ตวัแปรการ
เห็นคณุคา่ในตนเองและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีพบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยตวัแปรการเห็นคณุค่าในตนเองในระยะหลงัการทดลอง 4 สปัดาหใ์นกลุ่มควบคมุ พบว่า มี
คา่สถิติทดสอบ Shapiro – Wilk เท่ากบั .916 (p-value = .041) และตวัแปรพฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียนในระยะก่อนทดลองในกลุ่มทดลอง พบว่า มีคา่สถิติทดสอบ Shapiro – Wilk เท่ากับ 
.915 (p-value = .030) และในกลุ่มควบคมุ พบว่า มีคา่สถิติทดสอบ Shapiro – Wilk เท่ากบั .910 
(p-value = .031) ซึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการแจกแจงแบบโคง้ปกติหลายตวัแปร 
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการแจกแจงร่วมกับความเบแ้ละความโด่งของตวัแปรดงักล่าวแลว้
พบวา่มีคา่อยูร่ะหวา่ง ±2.00 ซึ่งไม่กระทบตอ่ความคลาดเคล่ือนในการทดสอบสมมติฐานประเภท
ท่ี 1 (Type I error) มากนกั (Stevens, 2009) จากขอ้มลูดงักล่าวจึงสามารถท่ีจะใชต้วัแปรทัง้หมด
ท าการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัตอ่ไปได ้

2. การตรวจสอบการเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม 
(Homogeneity of Variance-Covariance Matrices) โดยใชส้ถิติบ๊อกซ ์(Box’s M Test) หากไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p-value > .05) แสดงว่าความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตวัแปรตามมี
ความเท่ากันทกุกลุ่ม โดยผลการตรวจสอบการเท่ากนัของเมทริกซค์วามแปรปรวน-แปรปรวนรว่ม
ของตวัแปรในแตล่ะกลุ่ม พบว่า คา่สถิติทดสอบ Box’s M Test ของตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิง
บวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลองมีคา่เท่ากบั 12.252 (F = 1.119;  
p = .343) ในระยะหลงัทดลองทนัทีมีคา่เท่ากบั 7.012 (F = .640; p = .780) และในระยะหลงั
ทดลอง 4 สปัดาหมี์คา่เทา่กบั 19.430 (F = 1.774; p = .060) ซึ่งมากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด 
นอกจากนี ้เม่ือท าการตรวจสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของตวัแปรตามระหว่างกลุ่ม โดย
ใชส้ถิติเลวีน (Levene’s Test) ดงัแสดงในตาราง 15 ก็พบว่า ตวัแปรตามทกุตวัแปรไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมของตวัแปรตามระหว่างกลุ่มไม่
แตกตา่งกนั  
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ตาราง 15 ผลการตรวจสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของตวัแปรตามระหวา่งกลุม่ 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
3. การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงระหว่างตวัแปรตามเพ่ือทดสอบ

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร ดว้ยการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยผลการตรวจสอบ
ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงระหวา่งตวัแปรตาม แสดงดงัตาราง 16 

 

 

 

ตวัแปร F p-value 
ก่อนทดลอง   

    ความหมายในชีวติ  2.848 .098 
    ความหวงั  0.226 .637 
    การเห็นคณุคา่ในตนเอง 1.552 .219 
    พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน  1.254 .268 

หลงัทดลองทนัที   

    ความหมายในชีวติ  1.194 .280 
    ความหวงั  0.051 .822 
    การเห็นคณุคา่ในตนเอง 0.218 .643 
    พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน  0.097 .757 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์   

    ความหมายในชีวติ  0.134 .716 
    ความหวงั  2.234 .141 
    การเห็นคณุคา่ในตนเอง 1.086 .302 
    พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน  0.161 .690 
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ตาราง 16 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤตกิรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน 

ตวัแปร 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 .342* .167 .308* .185 .269 .303* .313* .209 .262 .164 .084 

2  1 .402** .165 .227 .427** .320* .369** .543** .091 .163 .241 

3   1 -.057 .340* .460** .148 .416** .449** .094 .481** .556** 

4    1 .533** .260 .322* .256 .083 .112 .095 .062 

5     1 .622** .269 .362** .403** -.007 .380** .473** 

6      1 .030 .306* .535** -.232 .297* .549** 

7       1 .638** .304* .322* .147 .037 

8        1 .609** .251 .477** .419** 

9         1 .116 .405** .490** 

10          1 .306* .027 

11           1 .717** 

12            1 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, ** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
หมายเหต:ุ   
 1. ความหมายในชีวิต (ก่อน)  2. ความหมายในชีวิต (หลงัทนัที)   3. ความหมายในชีวิต (หลงั 4 สปัดาห)์ 
 4. ความหวงั (ก่อน)  5. ความหวงั (หลงัทนัที)   6. ความหวงั (หลงั 4 สปัดาห)์ 
 7. การเหน็คณุคา่ในตนเอง (ก่อน)  8. การเหน็คณุคา่ในตนเอง (หลงัทนัที)   9. การเหน็คณุคา่ในตนเอง (หลงั 4 สปัดาห)์ 
 10. พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (ก่อน) 11. พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (หลงัทนัที)   12. พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน (หลงั 4 สปัดาห)์ 
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จากตาราง 16 ผลการตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงระหว่างตวัแปรตาม 
พบวา่ ตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนมีความสัมพันธ์กัน โดยในระยะก่อนทดลองพบว่า ตวัแปรความหวังมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความหมายในชีวิต (r = .308, p < .05) ส่วนตวัแปรการเห็นคณุค่าในตนเองมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความหมายในชีวิต (r = .303, p < .05) ความหวงั (r = .322, p < .05) 
และพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน (r = .322, p < .05) ในระยะหลงัทดลองทนัที พบว่า ตวัแปร
การเห็นคณุค่าในตนเองมีความสมัพันธท์างบวกกับความหมายในชีวิต (r = .369, p < .01) 
ความหวงั (r = .362, p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (r = .477, p < .01) ส่วนตวั
แปรความหวงัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (r = .380, p < .01) 
ส  าหรบัในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์พบว่า ตวัแปรความหมายในชีวิตมีความสมัพนัธท์างบวก
กบัความหวงั (r = .460, p< .01) และการเห็นคณุคา่ในตนเอง (r = .449, p < .01) และตวัแปร
ความหวงัยงัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง (r = .535, p < .01) ส่วนตวัแปร
ท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกสงูกบัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนคือ ตวัแปรความหมายในชีวิต (r 
= .556, p < .01) รองลงมาคือ ตวัแปรความหวงั (r = .549, p < .01) และตวัแปรการเห็นคณุคา่
ในตนเอง (r = .490, p < .01) ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหโ์ดยรวมพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรตามทุกตัวมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรไม่เกิน .80 
(Stevens, 2009) จงึสรุปไดว้า่ ตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นั ซึ่งการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
หลายตัวแปรจะมีความเหมาะสมเม่ือตัวแปรตามท่ีน ามาพิจารณามีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้จึงเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงระหว่างตวั
แปรตาม  

นอกจากนีไ้ดท้  าการตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงระหว่างตวัแปรรว่มกบัตวั
แปรตาม โดยผลการทดสอบพบว่า คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิตในระยะก่อนทดลองมี
ความสมัพนัธก์บัคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิตในระยะหลงัทดลองทนัที (r  =  .342; p < .05) 
คะแนนเฉล่ียความหวงัในระยะก่อนการทดลองมีความสมัพนัธก์ับคะแนนความหวงัในระยะหลงั
ทดลองทนัที (r = .533; p < .01) และคะแนนเฉล่ียการเห็นคณุคา่ในตนเองในระยะก่อนทดลองมี
ความสมัพนัธก์บัคะแนนเฉล่ียการเห็นคณุคา่ในตนเองในระยะหลงัทดลองทนัที (r = .638; p < 
.01) อีกทั้งยังพบว่า คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะก่อนทดลองมี
ความสมัพนัธก์ับคะแนนเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลองทนัที  
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(r = .306; p < .05) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งในการพิจารณาตวัแปรรว่มนัน้ควร
เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัตวัแปรตาม และตวัแปรรว่มตอ้งมี
ความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ในระดับต ่า (Stevens, 2009) อย่างไรก็ตาม เม่ือท าการทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียตัวแปรตามในระยะก่อนทดลองระหว่างกลุ่มการ
ทดลอง พบวา่ คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลองไมแ่ตกตา่งกนัในกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ (Wilks’s 
Lambda = .987; p = .958) แสดงใหเ้ห็นวา่ ในตอนเริ่มตน้ก่อนท าการทดลองกลุ่มตวัอย่างทัง้สอง
กลุ่มมีพืน้ฐานของคะแนนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยจึงมิไดน้  าคะแนนตวัแปร
ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนใน
ระยะก่อนทดลองมาควบคมุเพ่ือลดความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนท่ีไม่ไดเ้ป็นผลมาจาก
การไดร้บัโปรแกรม 

จากผลการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตวั
แปรไดชี้ใ้ห้เห็นว่า ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีส้่วนใหญ่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งตน้ของสถิติ
ทดสอบ จงึด  าเนินการทดสอบสมมตฐิานตอ่ไปได ้โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห ์ดงันี ้ 

 
ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ

ปรับตัวในการเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีเ่พศและช้ันปีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัระยะท่ี 2 ครัง้นีเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าจาก

การสุม่เลือกนกัศกึษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนอยู่ในระดบัต ่า
ในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 ซึ่งเม่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างในเบือ้งตน้ได้
ชีใ้หเ้ห็นว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 65.40 และเพศหญิง คิด
เป็นรอ้ยละ 34.60 นอกจากนีย้งัพบว่าส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 คิดเป็นรอ้ยละ 59.60 และ
ชัน้ปีท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 40.40 ซึ่งความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวอาจส่งผลตอ่คะแนน
เฉล่ียคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก (ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง) 
และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนแตกต่างกันในกลุ่มการทดลอง ดงันัน้ ก่อนท าการทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัผูว้ิจยัจงึไดท้  าการวิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบวา่เพศและชัน้ปีของกลุ่มตวัอย่างมีผล
ตอ่คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนหรือไม่ โดยผล
การวิเคราะหมี์รายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤตกิรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของตวัแปรเพศและชัน้ปี 

แหลง่ความแปรปรวน Wilks’s Lambda Hypothesis df Error df F p-value 

เพศ .935 4.000 47.000 .811 .525 

ชัน้ปี .834 4.000 47.000 2.339 .069 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของตวัแปรเพศและชัน้ปีท่ีมีต่อคะแนน

เฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลอง
ทนัที ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร พบว่า เพศและชัน้ปีของกลุ่มตวัอย่างไม่มีผล
ตอ่คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลการทดสอบพบว่า ตวัแปรเพศมีคา่สถิต ิ
Wilks’s Lambda = .935 และคา่ p-value = .525 ส่วนตวัแปรชัน้ปีมีคา่สถิติ Wilks’s Lambda = 
.834 และคา่ p-value = .069 แสดงใหเ้ห็นว่า คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็น
คณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลองทนัทีไม่แตกตา่งกนัไป
ตามเพศและชัน้ปีของนกัศึกษา ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงมิไดน้  าตวัแปรดงักล่าวมาควบคุมเพ่ือลดความ
แปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของตัวแปรตามท่ีไม่ได้เป็นผลมาจากการได้รับโปรแกรม
เสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
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ผลการวิเคราะหส์มมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ
ปัญหาเพื่อการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับโปรแกรมใน
ระยะวัดผลหลังการทดลองทันท ี 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนระหวา่งกลุม่การทดลองในระยะก่อนทดลอง 

แหลง่ความแปรปรวน Wilks’s Lambda Hypothesis df Error df F p-value 

กลุม่การทดลอง .987 4.000 47.000 .160 .958 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ียตวัแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก 

(ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนระหวา่งกลุ่มการทดลองดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) ในระยะ
ก่อนการทดลอง ชีใ้หเ้ห็นวา่ กลุ่มการทดลองไม่มีผลตอ่คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั  
การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยจากการทดสอบ พบว่า คา่สถิติ Wilks’s Lambda = .987 และคา่ p-value = .958 แสดง
ใหเ้ห็นว่า คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลองไมแ่ตกตา่งกนัในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนระหวา่งกลุม่การทดลองในระยะหลงัทดลองทนัที  

แหลง่ความแปรปรวน 
Wilks’s 

Lambda 
Hypothesis df Error df F p-value 

   กลุม่การทดลอง .478 4.000 45.000 12.286* < .01 

   การสนบัสนนุทางสงัคม 
   ในมหาวิทยาลยั 

.920 4.000 45.000 .976 .430 

   กลุม่การทดลอง x การสนบัสนนุ 

   ทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 
.931 4.000 45.000 .830 .513 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การวิจยัครัง้นีมี้แบบแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มภายในบล็อก (Randomized Block 

Design) ท่ีมีตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัเป็นตวัแปรจดัประเภทหรือตวัแปรจดั
กลุ่ม (Block) โดยแบง่กลุ่มคะแนนเฉล่ียการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัเป็นกลุ่มสูงและ
กลุม่ต  ่าและสุ่มเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ เพ่ือลดความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนใน
การทดลอง ซึ่งจากผลการศกึษาอิทธิพลของตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีมีตอ่
ตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนในระยะหลังทดลองทนัทีดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) ดงั
แสดงในตาราง 19 ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ผลปฎิสัมพนัธแ์บบสองทางระหว่างกลุ่มการทดลองและการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Wilks’s Lambda = .931; 
p = .513) กล่าวคือ คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไม่แตกตา่งกนัไป
ตามระดบัการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลยัท่ีต่างกัน และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ระหว่างกลุ่มการทดลองในระยะหลงัทดลองทนัทีดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร 
พบวา่ กลุ่มการทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยจากการ
ทดสอบพบว่า คา่สถิติ Wilks’s Lambda = .478 และคา่ p-value < .01 แสดงใหเ้ห็นว่า คะแนน
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เฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน
ของนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการ
เปรียบเทียบรายคูโ่ดยใชก้ารทดสอบ Bonferroni ซึ่งรายละเอียดของผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 
20 

ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรายคูข่องตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนระหวา่งกลุม่การทดลองในระยะหลงัทดลองทนัที 

ตวัแปร 
กลุม่การ
ทดลอง 

�̅� 
Mean 

Difference 
𝑆𝐸 p-value 

95% Confidence 
Interval for Difference 

Lower  Upper  

ความหมายในชีวิต 
กลุม่ทดลอง 4.61 

.453* .156 < .01 .141 .766 
กลุม่ควบคมุ 4.16 

ความหวงั 
กลุม่ทดลอง 4.66 

.539* .121 < .01 .297 .781 
กลุม่ควบคมุ 4.12 

การเห็นคณุคา่ 
ในตนเอง 

กลุม่ทดลอง 4.44 
.525* .150 < .01 .224 .826 

กลุม่ควบคมุ 3.91 

พฤติกรรมการปรบัตวั 
ในการเรียน 

กลุม่ทดลอง 4.34 
.375* .072 < .01 .230 .521 

กลุม่ควบคมุ 3.97 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05; Mean Difference = กลุม่ทดลอง - กลุม่ควบคมุ 

 
จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรายคู่ของตวัแปรคณุลกัษณะทางจิต

เชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ระหว่างกลุ่มการทดลองในระยะหลงัทดลองทนัที 
ชีใ้หเ้ห็นว่า คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (Mean Difference = .453; p < .01) ความหวงั 
(Mean Difference = .539; p < .01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = .525; p < 
.01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean Difference = .375; p < .01) ในกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีไดร้ับโปรแกรม
เสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การ
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เห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสูงกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรม 
ดงันัน้ ผลการวิจยัจงึยอมรบัสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 1 

 
ผลการวิเคราะหส์มมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญ

ปัญหาเพื่อการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะวัดผลหลังการทดลองทันทีและ
หลังการทดลอง 4 สัปดาหสู์งกว่าก่อนการทดลอง 

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลักษณะทางจิตเชิง
บวก (ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง) และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์โดยใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตวัแปรสองทางแบบวดัซ า้ (Two-Way Repeated Measures MANOVA) ซึ่ง
ผลการทดสอบความแปรปรวนของผลต่างคะแนน (Sphericity) ของการวัดคะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ในการวัดแต่ละครัง้ดว้ยสถิติทดสอบ Mauchly’s Test of Sphericity ชีใ้หเ้ห็นว่า ตัวแปร
ความหมายในชีวิตมีคา่ Mauchly’s W = .983 และคา่ p-value = .663 ตวัแปรการเห็นคณุคา่ใน
ตนเองมีคา่ Mauchly’s W = .896 และคา่ p-value = .069 ซึ่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จึงเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ท่ีสามารถใชก้ารทดสอบดว้ยวิธีของ Sphericity ได ้ส่วนตวัแปร
ความหวงั พบว่า มีคา่ Mauchly’s W = .872 และคา่ p-value = .035 และตวัแปรพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียน มีคา่ Mauchly’s W = .839 และคา่ p-value = .014 ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จึงใชก้ารปรบัแกด้ว้ยวิธีของ Greenhouse-Geisser โดยผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่ง
ของคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน ในระยะ
ก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์แสดงดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์ 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ความหมายในชีวิต      
   ครัง้ของการวดั 3.560 2.000 1.780 7.285* < .01 

   ครัง้ของการวดั x กลุม่การทดลอง 4.340 2.000 2.170 8.881* < .01 

ความหวงั      
   ครัง้ของการวดั 6.896 1.773 3.889 25.599* < .01 

   ครัง้ของการวดั x กลุม่การทดลอง 5.546 1.773 2.564 16.877* < .01 

การเห็นคณุคา่ในตนเอง      
   ครัง้ของการวดั 2.831 2.000 1.416 11.565* < .01 

   ครัง้ของการวดั x กลุม่การทดลอง 3.822 2.000 1.911 15.613* < .01 

พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน      

   ครัง้ของการวดั 1.961 1.723 1.138 19.847* < .01 

   ครัง้ของการวดั x กลุม่การทดลอง 4.478 1.723 2.599 45.329* < .01 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียตวัแปร

คณุลักษณะทางจิตเชิงบวก (ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง) และ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์
ชีใ้หเ้ห็นว่า คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (F = 7.285; p < .01) ความหวงั (F = 25.599; p < 
.01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (F = 11.565; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (F = 
19.847; p < .01) แตกตา่งกนัไปตามครัง้ของการวดัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (F = 8.881; p < .01) ความหวัง (F = 16.877;  
p < .01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (F = 15.613; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน  
(F = 45.329; p < .01) มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครัง้ของการวดัและกลุ่มการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 กลา่วคือ ผลของกลุม่การทดลองท่ีมีตอ่ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็น
คณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนแตกต่างกันไปตามครัง้ของการวัด  ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองและครั้งของการวัดเม่ือวัดตัวแปรความหมายในชีวิต 
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ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนซ า้สามครัง้  สามารถ
แสดงดังภาพประกอบ 7 และผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุดว้ยการทดสอบอิทธิพลหลกัย่อย (Simple Main Effects) 
ของครัง้การวดัในแตล่ะกลุม่ยอ่ยของกลุม่การทดลอง สามารถแสดงดงัตาราง 22 

 
 

คะแนนเฉลีย่ความหมายในชีวิต 
 

คะแนนเฉลีย่ความหวงั 

  
 

คะแนนเฉลีย่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 

คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรยีน 

  

ภาพประกอบ 7 ความสมัพนัธข์องคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤตกิรรม
การปรบัตวัในการเรียนระหว่างกลุม่การทดลองและครัง้ของการวดั 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนระหวา่งกลุม่การทดลองและครัง้ของการวดั 

ตวัแปร 
กลุม่ 

การทดลอง 
ครัง้ของการวดั 

Mean 
Difference 

𝑆𝐸 p-value 

95% Confidence 

Interval for Difference 

Lower Upper 

ความหมาย 
ในชีวติ 

กลุม่ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
.514* .128 < .01 .257 .771 

หลงัทดลองทนัที 
ก่อนทดลอง 

.728* .143 < .01 .442 1.015 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

หลงัทดลองทนัที 
.214 .133 .113 -.052 .480 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

กลุม่ควบคมุ 

ก่อนทดลอง 
.129 .133 .337 -.138 .396 

หลงัทดลองทนัที 

ก่อนทดลอง 
-.089 .148 .551 -.386 .209 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

หลงัทดลองทนัที 
-.218 .138 .120 -.495 .059 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

ความหวงั 

กลุม่ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
.667* .086 < .01 .493 .840 

หลงัทดลองทนัที 
ก่อนทดลอง 

.881* .116 < .01 .649 1.114 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์
หลงัทดลองทนัที 

.215* .095 .028 .024 .406 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

กลุม่ควบคมุ 

ก่อนทดลอง 
.184* .090 .046 .004 .364 

หลงัทดลองทนัที 
ก่อนทดลอง 

.048 .120 .692 -.194 .290 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์
หลงัทดลองทนัที 

-.136 .099 .175 -.335 .063 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

ตวัแปร 
กลุม่ 

การทดลอง 
ครัง้ของการวดั 

Mean 
Difference 

𝑆𝐸 p-value 

95% Confidence 

Interval for Difference 
Lower Upper 

การเห็น
คณุคา่ 
ในตนเอง 

กลุม่ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
.540* .079 < .01 .381 .698 

หลงัทดลองทนัที 
ก่อนทดลอง 

.661* .105 < .01 .450 .872 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์
หลงัทดลองทนัที 

.122 .100 .228 -.079 .322 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

กลุม่ควบคมุ 

ก่อนทดลอง 
.034 .082 .677 -.130 .199 

หลงัทดลองทนัที 
ก่อนทดลอง 

-.091 .109 .406 -.311 .128 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์
หลงัทดลองทนัที 

-.126 .104 .231 -.334 .082 
หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

พฤติกรรม 
การปรบัตวั 
ในการเรยีน 

กลุม่ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
.447* .058 < .01 .330 .564 

หลงัทดลองทนัที 

ก่อนทดลอง 
.653* .071 < .01 .511 .796 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

หลงัทดลองทนัที 
.206* .051 < .01 .105 .308 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

กลุม่ควบคมุ 

ก่อนทดลอง 
.029 .060 .638 -.093 .150 

หลงัทดลองทนัที 

ก่อนทดลอง 
-.177* .074 .020 -.325 -.029 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

หลงัทดลองทนัที 
-.205* .053 < .01 -.311 -.100 

หลงัทดลอง 4 สปัดาห ์

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 



  218 

จากตาราง 22 และภาพประกอบ 7 ท่ีแสดงผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของคะแนนเฉล่ีย
ตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก (ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง) 
และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนระหว่างกลุ่มการทดลองในแตล่ะครัง้ของการวดั ชีใ้หเ้ห็นว่า 
นกัศกึษาในกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัทดลอง 4 สปัดาห์
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือเปรียบเทียบคะแนนของนกัศกึษากลุ่ม
ทดลองในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลองทันที พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิต (Mean Difference = .514; p < .01) ความหวงั (Mean Difference = .667; p 
< .01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = .540; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียน (Mean Difference = .447; p < .01) ในระยะหลงัทดลองทนัทีสงูกว่าก่อนทดลอง 
และผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลอง 4 
สปัดาห ์พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (Mean Difference = 
.728; p < .01) ความหวงั (Mean Difference = .881; p < .01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean 
Difference = .661; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean Difference = .653; 
p < .01) ในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าก่อนทดลอง ขณะท่ีผลการเปรียบเทียบคะแนนของ
นกัศกึษากลุ่มควบคมุ พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต การเห็น
คณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลองกบัหลงัทดลองทนัทีไม่
แตกต่างกัน แต่มีคะแนนเฉล่ียความหวงัแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียความหวงั (Mean Difference = .184; p = .046) ในระยะหลงัทดลองทนัทีเพิ่มขึน้
กว่าก่อนทดลอง ส่วนในระยะก่อนทดลองกับหลังทดลอง 4 สัปดาห ์พบว่า นักศึกษาในกลุ่ม
ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเองไม่แตกต่างกัน 
แต่มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean Difference = -.177; p = .020) 
ในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหต์  ่ากวา่ก่อนทดลอง 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนของนกัศกึษากลุ่มทดลองในระยะหลงัการทดลอง
ทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต 
(Mean Difference = .214; p = .113) และการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = .122; p 
= .228) ในระยะหลังทดลองทันทีและหลังทดลอง 4 สัปดาหไ์ม่แตกต่างกัน ขณะท่ีผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตวัแปรความหวงัและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน พบว่า นกัศกึษา
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ในกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหวงัและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลอง
ทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาหแ์ตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนน
ความหวงั (Mean Difference = .215; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean 
Difference = .206; p < .01) ในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าหลงัทดลองทนัที ขณะท่ีผล
การวิเคราะหค์ะแนนของนกัศกึษาในกลุม่ควบคมุ พบว่า ในระยะหลงัทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 
4 สปัดาห ์นกัศกึษามีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเองไม่
แตกตา่งกนั แตมี่คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลองทนัทีและหลงั
ทดลอง 4 สปัดาหแ์ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียน (Mean Difference = -.205; p < .01) ในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหต์  ่า
กวา่หลงัทดลองทนัที  

นอกจากนี้ เ ม่ือพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียตัวแปร
คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาในกลุ่มทดลองจะ
เห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียของทกุตวัแปรของนกัศึกษาในกลุ่มทดลองมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตามครัง้ของ
การวดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัแปรความหวังและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีพบว่า เม่ือ
เวลาผ่านไป 4 สัปดาหน์ักศึกษาในกลุ่มทดลองมีพัฒนาการของคะแนนเฉล่ียความหวังและ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้จากระยะก่อนทดลองและหลัง
ทดลองทนัที ถึงแมว้า่คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิตและการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัศกึษาจะ
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากระยะหลังทดลองทันทีอย่างมีนัยส าคัญแต่ก็มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึน้ ซึ่ง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคงทนของคะแนนท่ีเกิดขึน้กับนกัศึกษา ขณะท่ีนกัศึกษาในกลุ่มควบคมุท่ี
ไม่ไดร้ับโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง พบว่า เม่ือเวลาผ่านไป 4 
สปัดาหมี์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีลดลง จึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีไดร้ับ
โปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีพฒันาการและความคงทนของคะแนน
เฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 
และเม่ือท าการประมาณคา่ขนาดอิทธิพล (Effect Size) ตามวิธีของ Glass, McGaw, และ Smith 
(1981) พบว่า ตวัแปรความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลองทนัทีมีคา่ขนาดอิทธิพลเท่ากบั .90, 1.27, .92 และ 1.42 
ตามล าดบั ขณะท่ีในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์มีคา่ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.65, 1.70, 1.51 และ 
2.97 ตามล าดบั ซึ่งเป็นคา่ขนาดอิทธิพลในระดบัสงู (J. Cohen, 1988)  
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จากผลการทดสอบขา้งตน้จึงแสดงใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ใน
ระยะหลงัทดลองทันทีและในระยะหลังทดลอง 4 สปัดาหส์ูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนีค้วาม
แตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนยงัเป็นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง จึงสามารถสรุปไดว้่า นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนในระยะวดัผลหลงัทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าก่อนการ
ทดลอง ดงันัน้ ผลการวิจยัจงึยอมรบัสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงคก์ารวิจยัในระยะแรกเพ่ือศึกษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิง
สาเหตท่ีุมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์และการ
วิจยัระยะท่ีสองเพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่
การเปล่ียนคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีมีตอ่พฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยในบทนีจ้ะเป็นการน าเสนอ
ภาพรวมของการวิจัยท่ีแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 1) กระบวนการวิจัยโดยสรุป 
ประกอบดว้ย ความมุง่หมายของการวิจยั สมมตฐิานการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั ตวัแปรท่ีศกึษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 2) การสรุปผลการวิจัย 3) การอภิปราย
ผลการวิจยั และ 4) ขอ้เสนอแนะ โดยแตล่ะประเดน็มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กระบวนการวิจัยโดยสรุป 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นสองระยะ ประกอบดว้ย การวิจยัระยะท่ี 
1 เป็นการวิจยัเชิงสาเหต ุและการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีความมุ่งหมายใน
การวิจยั ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตท่ีุมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

2. เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ี
มีตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

สมมตฐิานการวิจัย  
สมมตฐิานการวิจยัระยะท่ี 1  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ

ปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมี์ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีสมมตฐิานยอ่ยตามเสน้อิทธิพลของตวัแปรในรูปแบบความสมัพนัธ ์ดงันี ้

1. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีอารมณ ์ 

2. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหา
แบบมุง่ท่ีปัญหา 
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3. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณมี์
อิทธิพลทางตรงตอ่ความหมายในชีวิต 

4. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามี
อิทธิพลทางตรงตอ่ความหวงั 

5. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

6. ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน
ทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 

7. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ความหมายในชีวิต
ผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์

8. ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ความหวงัและการ
เห็นคณุคา่ในตนเองผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 

9. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

10. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนผา่นความหมายในชีวิต 

11. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนผา่นความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

12. การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนผา่นการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

สมมติฐานการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์โดยมีสมมตฐิานดงันี ้

1. นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนสงูกวา่นกัศกึษาท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัที 
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2. นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและหลงัการทดลอง 4 สปัดาหส์งูกวา่ก่อนการทดลอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยระยะท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงสาเหตุ เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยั
ในก ากับของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั รวมจ านวน 371 คน 

การวิจัยระยะท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเชิงทดลอง เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
โดยรวมของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนอยู่ในระดบัต ่าในช่วงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 25-50 ซึ่งเป็น
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี 1 รวมจ านวน 52 คน 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
การวิจยัระยะท่ี 1 ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยันีแ้บง่ออกไดเ้ป็น 5 กลุม่ ดงันี ้

1. ตวัแปรคณุลกัษณะทางจิต ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ  
2. ตวัแปรปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั  
3. ตวัแปรวิธีการเผชิญปัญหา ไดแ้ก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์และการ

เผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา  
4. ตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวงั และ

การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
5. ตวัแปรผลดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 

การวิจยัระยะท่ี 2 ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยัเชิงทดลอง ประกอบดว้ยตวัแปร 3 กลุ่ม 
ดงันี ้

1. ตัวแปรจัดกระท า ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลง 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน  

3. ตวัแปรจดัประเภท ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั  
 



  224 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจยัระยะท่ี 1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 ตอน 

ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั และตอนท่ี 2 แบบวดัตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยั ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามส าหรบัวดัตวัแปรพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน การเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ความคิดสร้างสรรค ์จิตวิญญาณ 
ความหมายในชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง  และการสนับสนุนทางสังคมใน
มหาวิทยาลยั โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดัทกุตวัแปรในการวิจยัครัง้นี ้ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ การ
วิเคราะหร์ายข้อเพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดดว้ยวิธีการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) รว่มกับ
การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s 𝛼-Coefficient) โดยแบบวดัทกุตวัแปรท่ีน ามาใชเ้ก็บขอ้มลูจริงมีคา่ความเช่ือมั่นทัง้
ฉบับอยู่ระหว่าง .849 ถึง .936 และการวิจัยครัง้นีย้ังไดท้  าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรา้ง (Construct Validity) ของเครื่องมือวดัทกุตวัแปร ดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ยืนยัน ทัง้นี ้ค่าความเช่ือมั่นในการวัดตวัแปรแฝงในการวิจัยของแบบสอบถามมีค่าอยู่ระหว่าง 
.803 ถึง .932 

การวิจยัระยะท่ี 2 เครื่องมือท่ีในการวิจยั ประกอบดว้ย แบบวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ซึ่งเป็นแบบวดัชดุเดียวกันกบัแบบวดัตวัแปรในการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีมีการสรา้งและการหาคณุภาพ
เครื่องมือตามขัน้ตอนการวิจัยระยะท่ี 1 โดยจะใชว้ดัผลของโปรแกรมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ซึ่งก าหนดใหมี้การวดั 3 ระยะ 
คือ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองทนัที และหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์และเครื่องมือท่ีใชใ้นการ
ทดลอง ไดแ้ก่ โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ไดท้  าการตรวจสอบ
คณุภาพและความเหมาะสมของโปรแกรมจากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสมของโปรแกรม ในรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค ์ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม เทคนิค ส่ือ/อุปกรณ ์ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ซึ่งมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง .50 - 1.00 
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การวิเคราะหข้์อมูล  
การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัเชิงปรมิาณพหวุิธีครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้

การวิจยัระยะท่ี 1 มีแนวทางในการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ 3 ส่วน
ส าคญั ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการวิเคราะหข์อ้มูล
เพ่ือใหท้ราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency) รอ้ยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ืออธิบายลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงัของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตวัแปร เป็นการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ 
คา่เฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ ้(Skewness) ความโดง่ 
(Kurtosis) เ พ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรสังเกต  และการวิ เคราะห์
ความสัมพันธร์ะหว่างตวัแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธเ์พียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 

3. การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือทดสอบวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั เป็น
การวิเคราะหแ์บบจ าลองเพ่ือหารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์โดยใชส้ถิติวิเคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้ง 
(Structural Equation Model) ดว้ยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจ าลองหลายกรณีร่วมกัน ไดแ้ก่ 1) ดชันีวดัความ
กลมกลืนแบบสมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ประกอบดว้ย ค่าไค-สแควร ์(Chi-Square 
Statistics: 𝜒2) คา่ไค–สแควรส์มัพทัธ ์(𝜒2/𝑑𝑓) คา่ประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสอง
เฉล่ีย (Root Mean Square Residual Error of Approximation: RMSEA) ค่าดชันีวดัความ
กลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) 2) ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index) ประกอบดว้ย ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ CFI 
(Comparative Fit Index) และคา่ดชันีวดัความกลมกลืนไม่อิงเกณฑ ์ (Non-Normed Fit Index: 
NNFI) และ 3) ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงประหยดั (Parsimony Fit Index) ประกอบดว้ย คา่ดชันี
วดัความกลมกลืนเชิงประหยดัอิงเกณฑ ์(Parsimony Normed Fit Index: PNFI) และคา่เกณฑ์
สารสนเทศของอาไคเคะท่ีสอดคลอ้งกนั (Consistent Akaike Information Criterion: CAIC) ซึ่งใน
การวิเคราะหข์อ้มลูขา้งตน้นีก้  าหนดระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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การวิจยัระยะท่ี 2 มีแนวทางในการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ ดงันี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เพ่ือใหท้ราบลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง โดย

การวิเคราะหค์า่สถิติพืน้ฐานของแต่ละตวัแปรดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประกอบดว้ย การ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percent) คา่เฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตวัแปร ไดแ้ก่  
คา่เฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ ้(Skewness) ความโดง่ 
(Kurtosis) เพ่ือใหท้ราบลกัษณะการแจกแจงขอ้มลูของตวัแปร การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปร โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะหเ์พ่ือตรวจสอบความเท่ากนัของเมทริกซค์วามแปรปรวน–แปรปรวน
รว่มของตวัแปรตามระหว่างกลุ่มโดยใชส้ถิติ Box’s M Test และการตรวจสอบความเท่ากนัของ
ความแปรปรวนของตวัแปรตามระหวา่งกลุม่โดยใชส้ถิต ิLevene’s Test 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือตอบค าถามตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานการ
วิจยั โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยข้อท่ี 1 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรสองทางแบบวัดซ า้ (Two-Way 
Repeated Measures MANOVA) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1 เพ่ือศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุท่ีมีตอ่พฤติกรรม

การปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 371 คน ส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ท่ีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้
คณุทหารลาดกระบงั คิดเป็นรอ้ยละ 25.60 รองลงมาเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ คิดเป็นร้อยละ 22.10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.30 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 15.60 และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็นรอ้ยละ 
15.40 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 59.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิด
เป็นรอ้ยละ 41.00 มีอายโุดยเฉล่ีย 19.15 ปี ก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 50.10 และชัน้ปีท่ี 
2 คิดเป็นรอ้ยละ 49.90 และส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาท่ีถกูรบัเขา้ศกึษาดว้ยระบบ Admissions คิด
เป็นรอ้ยละ 45.80 รองลงมาเป็นระบบรบัตรง คิดเป็นรอ้ยละ 36.70 นกัศกึษาส่วนใหญ่พกัอาศยั
อยู่ท่ีบา้น คิดเป็นรอ้ยละ 52.00 และอาศยัอยู่ท่ีหอพกั คิดเป็นรอ้ยละ 45.80 และนกัศึกษาส่วน
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ใหญ่มีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 52.00 และต่างจังหวัด คิดเป็นรอ้ยละ 
48.00 

แบบจ าลองปัจจยัเชิงสาเหตตุามสมมติฐานการวิจยัในครัง้นี ้มีแนวทางในการศกึษา
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนตามขัน้กระบวนการเผชิญปัญหาของทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014) รว่มกบัการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยสาเหตขุองการเกิดพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
มีปัจจยั 4 กลุม่หลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) คณุลกัษณะทางจิต ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ 2) 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 3) วิธีการเผชิญปัญหา ไดแ้ก่ 
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และ 4) คณุลกัษณะทาง
จิตเชิงบวก ได้แก่ ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยผลการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองเม่ือพิจารณาจากค่าดัชนีการปรับ (Modification 
Indices) ท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะหร์่วมกับความสมเหตุสมผลตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งรว่มดว้ย ซึ่งผูว้ิจยัยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนในการวดัมีความสมัพนัธก์นัได้ พบว่า มีค่า
ไค-สแควร ์(𝜒2) เท่ากบั 323.95, 𝑑𝑓 = 117, p-value = .00, 𝜒2/𝑑𝑓 = 2.77, RMSEA = .069, 
GFI = .91, CFI = .98 และ NNFI = .97 จึงสรุปไดว้่า รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุอง
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีปรับแลว้มีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ในระดับท่ี
ยอมรบัได ้ดงันัน้ ผลการวิเคราะหจ์งึสนบัสนนุตามสมมตฐิานการวิจยั  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ชีใ้หเ้ห็นว่า พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนไดร้ับอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงอยา่งมีนยัส าคญัจากความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และ
การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน ตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดคือ ความหวงั รองลงมาคือ การเห็นคณุค่าในตนเอง การสนบัสนุนทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยั และความหมายในชีวิต โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั .39, .20, .19 
และ .16 ตามล าดบั นอกจากนีพ้ฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนยงัไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยออ้ม
อยา่งมีนยัส าคญัจาก ความคดิสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา โดย
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดคือ ความคิดสรา้งสรรค ์รองลงมาคือ จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีปัญหา โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั .49, .38 และ .17 ตามล าดบั ทัง้นี ้
ตวัแปรสาเหตทุัง้หมดสามารถรว่มกนัอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ได้ร้อยละ 65 และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัยโดยท าการทดสอบ
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สมมตฐิานยอ่ยท่ีผูว้ิจยัไดต้ัง้ไวจ้  านวนทัง้หมด 12 ขอ้ ผลการวิเคราะหพ์บว่าเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยจ านวน 8 ขอ้ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยบางส่วนจ านวน 2 ขอ้ และไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยั จ  านวน 2 ขอ้ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัไดด้งัแสดงใน
ตาราง 23 

ตาราง 23 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัระยะท่ี 1 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงตอ่ 
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางตรงตอ่ 
การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา  

เป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ท่ีอารมณม์ีอิทธิพลทางตรงตอ่ความหมายในชีวิต 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

4. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญปัญหา 
แบบมุง่ท่ีปัญหามีอิทธิพลทางตรงตอ่ความหวงั 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

5. ความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 
และการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่ 
การเห็นคณุคา่ในตนเอง  

เป็นไปตามสมมติฐาน
บางสว่น 

6. ความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง  
และการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงตอ่
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

7. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มตอ่
ความหมายในชีวิตผ่านการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์

เป็นไปตามสมมติฐาน 

8. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ความหวงั 
และการเห็นคณุคา่ในตนเองผา่นการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 

เป็นไปตามสมมติฐาน
บางสว่น 

9. การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณม์ีอิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนผ่านความหมายในชีวิต 

ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน 

10. การเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหามีอิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนผ่านความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
11. ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีนผ่านความหมายในชีวิต ความหวงั 
และการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

12. การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางออ้มตอ่
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีนผ่านการเห็นคณุคา่ในตนเอง  

ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2 เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ

การเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์มีจ  านวนทัง้หมด 52 คน แบง่เป็น

กลุม่ทดลองจ านวน 27 คน และกลุม่ควบคมุจ านวน 25 คน โดยนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม 
ก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 40.40 และชัน้ปีท่ี 2 คิดเป็นรอ้ยละ 59.60 และส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชายคิดเป็นรอ้ยละ 65.40 และเพศหญิงคิดเป็นรอ้ยละ 
34.60 มีอายุโดยเฉล่ีย 19.33 ปี และเม่ือพิจารณาภูมิล  าเนาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามี
ภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 และมีภูมิล  าเนาอยู่ในต่างจงัหวดั คิดเป็น
รอ้ยละ 50.00 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า “นกัศกึษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้ง
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูกว่านกัศกึษาท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมในระยะวดัผล
หลงัการทดลองทนัที” โดยการเปรียบเทียบคะแนนคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนระยะหลังทดลองทันทีระหว่างกลุ่มการทดลองด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) พบว่า กลุ่มการทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต 
ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตัวในการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยจากการทดสอบพบว่า คา่สถิติ Wilks’s Lambda = .478 และ
คา่ p-value < .01 แสดงใหเ้ห็นว่า คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าใน
ตนเอง และพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแตกตา่งกนั 
ซึ่งเม่ือท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมด้วยการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบ Bonferroni ผลการทดสอบชีใ้ห้เห็นว่า 
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คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (Mean Difference = .453; p < .01) ความหวงั (Mean 
Difference = .539; p < .01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = .525; p < .01) และ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean Difference = 375; p < .01) ในกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า นักศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลองทนัทีสงูกว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดร้บั
โปรแกรม ดงันัน้ จงึยอมรบัสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 1 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “นกัศกึษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้ง
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและหลงัการ
ทดลอง 4 สปัดาหส์ูงกว่าก่อนการทดลอง” โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปรสอง
ทางแบบวดัซ า้ (Two-Way Repeated Measures MANOVA) พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนในระยะก่อนการทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคะแนนของนกัศึกษากลุ่มทดลองในระยะก่อน
ทดลองกับหลังทดลองทันที พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต 
(Mean Difference = .514; p < .01) ความหวงั (Mean Difference = .667; p < .01) การเห็น
คณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = .540; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
(Mean Difference = .447; p < .01) ในระยะหลงัทดลองทนัทีสงูกว่าก่อนทดลอง และผลการ
เปรียบเทียบคะแนนของนกัศกึษากลุม่ทดลองในระยะก่อนทดลองกบัหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์พบว่า 
นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (Mean Difference = .728; p < .01) 
ความหวงั (Mean Difference = .881; p < .01) การเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = 
.661; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean Difference = .653; p < .01) ใน
ระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์ูงกว่าก่อนทดลอง ส่วนในระยะหลงัทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 4 
สปัดาห ์พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต (Mean Difference = 
.214; p = .113) และการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Mean Difference = .122; p = .228) ในระยะหลงั
ทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาหไ์ม่แตกต่างกัน ขณะท่ีผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ความหวงัและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ความหวงั (Mean Difference = .215; p < .01) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน (Mean 
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Difference = .206; p < .01) ในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าหลงัทดลองทนัที ผลการวิจยั
ครัง้นีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก 
(ความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง) และพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนของนกัศึกษาในกลุ่มทดลองท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตามครัง้ของการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวั
แปรความหวงัและพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีพบวา่เม่ือเวลาผ่านไป 4 สปัดาหน์กัศกึษาใน
กลุ่มทดลองมีพัฒนาการของคะแนนเฉล่ียความหวังและพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้จากระยะก่อนทดลองและหลังทดลองทันที ถึงแมว้่าคะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิตและการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัศึกษาจะไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากระยะหลงั
ทดลองทันทีอย่างมีนัยส าคัญแต่ก็มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งสะทอ้นให้เห็นถึงความคงทนของ
คะแนนท่ีเกิดขึน้กบันกัศกึษา จึงสามารถสรุปไดว้่า นกัศกึษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
และพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะวดัผลหลงัทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งู
กวา่ก่อนทดลอง ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

 เม่ือพิจารณาผลการทดสอบตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดต้ัง้ไวจ้  านวนทัง้หมด 2 
ขอ้ พบว่า ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัทัง้ 2 ขอ้ โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมตฐิานการวิจยัได ้ดงัแสดงในตาราง 24 

ตาราง 24 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัระยะท่ี 2 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. นกัศกึษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวงั  
การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูกวา่
นกัศกึษาท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัที 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. นกัศกึษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความหมายในชีวิต ความหวงั  
การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 
ในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์
สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
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การอภปิรายผลการวิจัย 
อภปิรายผลการวิจัยระยะที ่1 

ในการอภิปรายผลการวิจัยระยะท่ี 1 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหแ์บบจ าลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ผูว้ิจัยขอน าเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยัตามประเดน็ส าคญั ดงันี ้

จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า “รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์” ส าหรบัแนวทางในการ
ปรบัแบบจ าลองในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมิไดต้ดัเสน้อิทธิพลท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติออก เน่ืองจาก
เสน้อิทธิพลในแต่ละเสน้มีความส าคญัในการอธิบายกระบวนการเผชิญปัญหาตามกรอบทฤษฎี
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง และไดท้  าการปรบัแบบจ าลองเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากคา่ดชันีการปรบัแบบจ าลอง (Modification Indices) ควบคู่
ไปกบัการใชห้ลกัพิจารณาความเป็นไปไดใ้นทางแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสอดคลอ้งกบั
การปรบัโครงสรา้งความสมัพันธ์หรือไม่ เพ่ือใหส้ามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรได้
อย่างสอดคล้องเหมาะสมมากขึ ้น จนกระทั่ งได้แบบจ าลองท่ีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งในการปรับแบบจ าลองได้ด  าเนินการโดยยอมให้ความคลาดเคล่ือนในการวัดมี
ความสมัพนัธก์นัได ้และจากสมมตฐิานการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญัในการศกึษากระบวนการ
เผชิญปัญหาตามกรอบทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ท่ีประกอบด้วยตัวแปร
คณุลกัษณะทางจิต ไดแ้ก่ ความคิดสรา้งสรรค ์และจิตวิญญาณ วิธีการเผชิญปัญหา ไดแ้ก่ การ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา รวมถึงการศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย ท่ีส่งผลให้นักศึกษาเกิดการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกในดา้นความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่
ในตนเอง และช่วยส่งเสริมใหน้ักศึกษามีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดี ซึ่งผลการวิจยัได้
ชีใ้หเ้ห็นว่า จิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคมี์อิทธิพลต่อการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์
และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา อีกทัง้ยังมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ไดแ้ก่ 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนอีกดว้ย รวมถึงการสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยัซึ่งเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มก็พบว่า
ส่งผลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนเช่นกนั ถึงแมว้่าการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาจะไมส่ง่อิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองอย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากมีจิต
วิญญาณและความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตส าคญัท่ีมีอิทธิพลท าใหน้กัศกึษา
เกิดการเห็นคณุคา่ในตนเองซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงบวกท่ีส่งเสริมใหน้กัศกึษามีพฤติกรรมการ
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ปรบัตวัในการเรียนท่ีดีได ้อย่างไรก็ตาม เม่ือท าการทดสอบตามสมมติฐานย่อยของการวิจยัแลว้
พบประเดน็ส าคญัท่ีน ามาอภิปรายได ้ดงันี ้

การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทางจิตและวิธีการเผชิญปัญหาที่ส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก 

จากผลการวิจัยท่ีชีใ้ห้เห็นว่า ตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเชิงบวก ได้แก่ 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเองไดร้บัอิทธิพลทางบวกอย่างมีนยัส าคญั
จากตัวแปรจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรค์ และไดร้ับอิทธิพลทางบวกจากวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่ง ท่ีอารมณ์และการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง ท่ีปัญหาด้วย และ เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดคือความคิด
สรา้งสรรค ์รองลงมาคือ จิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา และการเผชิญปัญหาแบบ
มุง่ท่ีอารมณ ์ตามล าดบั กลา่วคือ นกัศกึษาท่ีรบัรูถ้ึงการมีจิตวิญญาณและมีความคิดสรา้งสรรคใ์น
ระดบัสงูยิ่งจะมีการใชว้ิธีการเผชิญปัญหาทัง้แบบมุ่งท่ีอารมณแ์ละแบบมุ่งท่ีปัญหาสงู ก็จะส่งผล
ท าใหน้ักศึกษาสามารถคน้หาและเขา้ใจถึงความหมายในชีวิต มีความหวัง และเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ ผลการวิจยัครัง้นีจ้ึงสะทอ้นให้
เห็นว่า การเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะทางจิตเชิงบวกของนกัศึกษามีสาเหตโุดยตรงมาจากการท่ี
นกัศกึษามีความคดิสรา้งสรรคแ์ละการมีจิตวิญญาณสงู รว่มกบัการใชว้ิธีการเผชิญปัญหาทัง้แบบ
มุ่งท่ีอารมณแ์ละการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาสงู ดงันัน้ ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ
จึงเป็นตัวแปรคุณลักษณะทางจิตท่ีส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเผชิญ
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตได้ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกของนกัศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในชีวิตและ
ความหวังไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากความคิดสรา้งสรรค์และจิตวิญญาณผ่านการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีอารมณ์และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา กล่าวคือ การเผชิญปัญหาท่ีมุ่งใช้จิต
วิญญาณและความคดิสรา้งสรรคม์าเป็นแนวทางในการหาวิธีจดัการกบัปัญหาทัง้แบบมุ่งท่ีอารมณ์
และแบบมุง่ท่ีปัญหา สามารถชว่ยใหน้กัศกึษาเกิดความหวงัและความหมายในชีวิต ท่ีท าใหรู้ส้ึกว่า
ชีวิตของตนเองมีคณุคา่มีความหมายมากขึน้และมีความหวงัว่าจะสามารถผ่านพน้อปุสรรคปัญหา
หรือเหตกุารณเ์ลวรา้ยต่าง ๆ ท่ียากจะแก้ไขไปได้ดว้ยดี ดงันัน้ การท่ีนักศึกษามีการรบัรูท้างจิต
วิญญาณและมีความคิดสรา้งสรรคส์งู และใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณส์งู จะส่งผลให้
นกัศกึษามีความหมายในชีวิตสงูขึน้ ขณะเดียวกนัการท่ีนกัศกึษาตระหนกัรูท้างจิตวิญญาณและมี
ความคิดสร้างสรรคส์ูง และใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาสูง จะส่งผลให้นักศึกษามี
ความหวงัสงูขึน้ ซึ่งผลการวิจยัสามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 



  234 

(Corry, Lewis, et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ท่ีไดอ้ธิบายว่า การเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงเป็นความสามารถในการเผชิญปัญหาโดยใชก้ระบวนการสรา้งความเปล่ียนแปลง
ท่ีมุ่งใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณซึ่งเป็นตน้ทุนทางจิตใจส าคญัท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคล 
เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัการกบัปัญหาท่ีเขา้มากระทบกบัอารมณห์รือจิตใจ รวมถึงเพ่ือหาวิธีการหรือ
แนวทางจดัการกบัปัญหานัน้ โดยบคุคลจะมีการน าจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคม์าใชเ้ป็น
แนวทางในการหาวิธีจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ดว้ยการตระหนกัรูท้างจิตวิญญาณอย่างเหมาะสม
ดว้ยการเช่ือมโยงสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกับบคุคลอ่ืนหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีบคุคลนบัถือ รวมทัง้กบัสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั การตระหนกัถึงความจริงกบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ โดยเนน้ถึงการใหค้ณุคา่ของบคุคลใน
ทางบวกอันเป็นความสุขภายใน และการแสวงหาเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความ
กระตือรือรน้ท่ีจะคน้หามมุมองในชีวิตใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยพิจารณาว่าชีวิตมีความหมายและตอ้ง
สามารถกา้วผ่านเหตกุารณเ์ลวรา้ยตา่ง ๆ ไปได ้และบคุคลจะแสวงหาการผ่อนคลายความเครียด
ดว้ยการคิดและแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ึกผ่านการใช้ความคิดสรา้งสรรค ์ท่ีจะช่วยให้มี
มมุมองใหมแ่ละเกิดจินตนาการท่ีสามารถคน้หาวิธีการในการแกปั้ญหา ตลอดจนปรบัปรุงแนวทาง
ในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา เพ่ือท าใหผ้ลกระทบในทางลบท่ีมีตอ่ตนเองลดนอ้ยลง จน
สามารถกลบัมามีความหวงั เห็นคณุคา่ในตนเอง และคน้พบความหมายในชีวิตของตนเองอีกครัง้  
อันจะเป็นการช่วยป้องกันจิตใจเม่ือตอ้งเผชิญกับปัญหา และช่วยใหบุ้คคลมีกระบวนการทาง
ความคิดในการประเมินสถานการณท่ี์เขา้มาคกุคามใหเ้ป็นไปในทางบวก ส่งผลใหบ้คุคลสามารถ
ปรบัตวัไดแ้ละมีภาวะสุขภาพท่ีดีตามมา ดงันัน้ การวิจยัครัง้นีจ้ึงเป็นการยืนยนัทฤษฎีการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีพบวา่การเผชิญปัญหาโดยมุง่ใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ 
ร่วมกับการใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์และแบบมุ่งท่ีปัญหามากขึน้ จะส่งผลให้
นกัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตในทางบวกมากขึน้ตามไปดว้ย  

ผลการวิจัยครั้งนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาของ Madden และ 
Bloom (2004) ท่ีพบว่า ความคิดสรา้งสรรคมี์ความสมัพนัธก์ับการเผชิญปัญหาและการจดัการ
อารมณค์วามรูส้ึกของบคุคล และไดเ้นน้ย า้ถึงความส าคญัของความคิดสรา้งสรรคว์่ามีประโยชน์
ตอ่การส่งเสริมการแสดงออกและความสมัพนัธข์องบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกทาง
อารมณ ์ความคดิ และการสรา้งการตระหนกัรูใ้นตนเอง รวมถึงการยอมรบัการเปล่ียนแปลงในดา้น 
ตา่ง ๆ โดยบุคคลท่ีมีความคิดสรา้งสรรคเ์ม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณเ์ลวรา้ยจะมีการรบัรูท่ี้เป็น
ทางบวกมากขึน้จนสามารถแกปั้ญหาและผ่านพน้อปุสรรคเหล่านัน้ไปได ้(Falat, 2000) และจาก
การศกึษาของ Spandler และคนอ่ืน ๆ (2007) ยงัพบว่า ความคิดสรา้งสรรคส์ามารถเพิ่มการรบัรู ้
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ของบุคคลในดา้นแรงจูงใจ เป้าหมาย ความหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง การนับถือ
ตนเอง ความหวงั และอตัลกัษณแ์ห่งตนใหเ้ป็นไปในทางบวก นอกจากนีเ้ม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกับ
ปัญหาหรือความเครียดไมว่า่จะจากการเรียนหรือการด าเนินชีวิต บคุคลตอ้งมีการคน้หาแรงจงูใจท่ี
แทจ้ริงและน าพลงัสรา้งสรรคภ์ายในตนเองออกมาใช้เพ่ือสรา้งความหวงัใหก้ับตนเอง บนพืน้ฐาน
ของจริยธรรม ศีลธรรม และค่านิยมอนัดี ท่ีน ามาสู่การปฏิบตัิจริง อันเป็นจิตวิญญาณของแต่ละ
บคุคลท่ีจะน ามาซึ่งทางออกของปัญหาท่ีเหมาะสม โดยบคุคลท่ีมีการรบัรูท้างจิตวิญญาณสงูย่อม
มีความเขา้ใจในความเป็นไปของชีวิต มีความยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ เกินไป และเม่ือ
เผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตก็ยังมีความเช่ือว่าตนจะสามารถผ่านพ้นไปได ้อีกทั้งยัง
สามารถค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้ จิตวิญญาณจึงมี
ความสมัพันธก์ับการเผชิญปัญหาของบุคคล ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจยับางส่วนของ พิริยาพร 
พลอยทิพย ์(2553) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ ความหวังในการท างาน และ
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพยาบาล โดยผลการศึกษาพบว่า  จิต
วิญญาณมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวังทั้งในดา้นความสามารถในการคิดหาแนวทาง
เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย ความหวงัในดา้นแรงจงูใจ และความหวงัดา้นอารมณ ์และจิตวิญญาณยงัมี
ความสมัพนัธท์างบวกกับการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาอีกดว้ย เช่นเดียวกับผลการวิจยัเชิง
คณุภาพของ Corry, Tracey, และคนอ่ืน ๆ (2015) ท่ีไดท้  าการศึกษาประสบการณก์ารเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยการสัมภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีหลากหลาย ทัง้ศิลปิน นักบวช 
และผูร้บับรกิารทางดา้นสขุภาพจิตชาวไอรแ์ลนดแ์ละไอรแ์ลนดเ์หนือจ านวน 10 คน ซึ่งผลการวิจยั
ก็เป็นไปตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยในประเด็นเก่ียวกบัจิตวิญญาณนัน้
พบวา่กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เช่ือว่าจิตวิญญาณช่วยใหพ้วกเขาเปล่ียนแปลงอารมณจ์ากเชิงลบให้
เป็นเชิงบวกได้ และยังช่วยพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์และภาวะ
ความเครียดต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตได้ โดยจิตวิญญาณเป็นปัจจัยส าคัญท่ีถูกน า มาใช้ใน
กระบวนการเผชิญปัญหา และจิตวิญญาณจะช่วยปรบัเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อปัญหาในช่วงเวลาท่ี
ชีวิตเกิดความยุง่ยาก และยงัก่อใหเ้กิดความหวงัในการด าเนินชีวิตอีกดว้ย นอกจากนีจ้ิตวิญญาณ
ยงัท าใหชี้วิตมีความหมาย และไดร้บัความคุม้ครองในการชว่ยปอ้งกนัผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนั  
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อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี ้ได้พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของ
นกัศึกษาไม่ไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา รวมถึงไม่ไดร้บัอิทธิพล
ทางออ้มจากจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคผ์่านการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นี ้เม่ือผูว้ิจยัพิจารณาถึงวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาตามทฤษฎีความเครียด
และการเผชิญปัญหาแลว้เห็นว่า การเผชิญปัญหาดว้ยวิธีดงักล่าวนีเ้ป็นกระบวนการคิดและการ
แสดงออกถึงความพยายามของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาโดยตรงกับสาเหตุหรือปัญหาท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหา การ
วางแผนแกปั้ญหา การปรบัเปล่ียนมมุมองท่ีตนเองมีตอ่สถานการณน์ัน้ใหม่ใหเ้ป็นในทางท่ีดีหรือ
ทางบวก การแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม หรือแม้กระทั่งการเลือกท่ีจะแยกตัวออกจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือลดความส าคญัของสถานการณท่ี์เป็นปัญหานัน้ลงโดยหาวิธีเวน้ระยะห่างของ
ตนเองกับสถานการณท่ี์เขา้มาคกุคาม (Lazarus & Folkman, 1984) การเผชิญปัญหาจึงเป็น
กระบวนการหนึ่งท่ีเป็นผลของความสามารถท่ีมีอยู่ของแตล่ะบคุคล และบุคคลจะเลือกใชว้ิธีการ
เผชิญปัญหาแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์และการรบัรูร้ะดบัความเครียดของแตล่ะบคุคล เพ่ือ
รกัษาไวซ้ึ่งภาวะสมดลุของจิตใจ (Riolli & Savicki, 2010) ดงันัน้ การท่ีนกัศกึษาจะแสดงความคิด
ความรูส้ึกหรือพฤติกรรมหรือไม่นัน้จึงขึน้อยู่กับความตอ้งการของนกัศึกษาว่าตอ้งการแสดงออก
ทางความคดิและการกระท านัน้หรือไม่ มีผลรา้ยแรงหรือผลในทางบวกกบัตนเอง และเม่ือประเมิน
ว่าสถานการณน์ัน้ก่อใหเ้กิดภาวะเครียดหรือปัญหากับตนเองก็จะตอ้งเผชิญกับปัญหานัน้ ท าให้
การเนน้ศึกษาเพียงวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาเฉพาะรูปแบบท่ีเป็นทางบวกนัน้อาจไม่
ส่งผลอย่างชัดเจนนักท่ีจะท าใหน้ักศึกษาแสดงความรูส้ึกถึงการเห็นคุณค่าในตนเองออกมาได ้
เน่ืองจากตามทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหายังมีประเด็นท่ีก าหนดใหบุ้คคลสามารถ
แสดงออกถึงแนวทางการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาในรูปแบบอ่ืน นั่นคือ การเลือกท่ีจะแยกตวั
ออกจากปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือลดความส าคัญของสถานการณท่ี์เป็นปัญหานัน้ลงโดยหาวิธีเว้น
ระยะห่างของตนเองกับสถานการณท่ี์เขา้มาคุกคาม เช่นเดียวกับงานวิจัยท่ีผ่านมาของ Heffer 
และ Willoughby (2017) ท่ีไดส้นบัสนุนว่า การท่ีนกัศึกษาจะเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองสูงใน
ระยะยาวนั้นขึน้อยู่กับการใช้วิธีการเผชิญปัญหาท่ีหลากหลายวิธีร่วมกันในการจัดการกับ
ความเครียดหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีเข้ามากระทบกับอารมณ์หรือจิตใจนัน้ดว้ย ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวจึงท าใหค้ะแนนการวดัการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาอาจยงัไม่มีน า้หนกัเพียงพอท่ีจะ
อธิบายถึงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกในดา้นการเห็นคณุคา่ในตนเองไดอ้ย่างมีนยัส าคญั 
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นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่าการเห็นคณุคา่ในตนเองนัน้เป็นการพิจารณาคณุคา่ท่ี
มีอยู่ภายในตนเองในเชิงบวก ทัง้จากการประเมินสิ่งท่ีตนเองกระท าหรือสิ่งท่ีตนเองเป็น โดยมอง
ตนเองว่าเป็นคนท่ีมีความส าคญั มีคณุคา่ มีประโยชน ์มีความสามารถ และมีความส าเร็จ รวมถึง
การไดร้บัการยอมรบันบัถือจากบคุคลอ่ืนโดยประเมินจากการตอบสนองของบคุคลรอบขา้ง ดงันั้น 
การเห็นคุณค่าในตนเองนอกจากจะเกิดจากการท่ีบุคคลให้คุณค่าและยอมรับตนเองโดยการ
ประเมินสิ่งท่ีตนเองกระท าหรือสิ่งท่ีตนเองเป็น ยังขึน้อยู่กับสภาพแวดลอ้มและสังคมรอบตวัท่ี
บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลยังเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณห์รือประสบการณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตดว้ย (Coopersmith, 1981; Maslow, 1970) 
นอกจากนั้นแล้ว การเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรซ์ึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีความยากและ
ซับซ้อน นักศึกษาตอ้งใช้ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล เม่ือนักศึกษาไม่
สามารถท าได้ตามท่ีตนเองคาดหวัง อาจเกิดความรู้สึกคับข้องใจและรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถพอ จึงอาจท าใหเ้ห็นคณุคา่ในตนเองนอ้ยลง (พนิดา จนัทรกรานต,์ 2559) ส่งผลให้
เกิดภาวะอารมณท์างลบ ซึ่งอารมณท์างลบนัน้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเห็นคุณค่าในตนเองเป็น
อยา่งมาก โดยภาวะอารมณท์างลบจะเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรูส้ึกพึงพอใจตามความเป็น
จริงท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล (Coopersmith, 1981) รวมทั้งอาจเป็นผลมาจากธรรมชาติของกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษา ซึ่ง ถือว่าพัฒนาการอยู่ในช่วงของวัยรุ่นตอนปลาย (Hurlock, 1974) 
สภาพแวดลอ้มท่ีนกัศกึษามีปฏิสมัพนัธจ์ึงเป็นกลุ่มเพ่ือนในสงัคมมหาวิทยาลยัมากกว่าครอบครวั
หรือบคุคลกลุ่มอ่ืน เช่น อาจารยผ์ูส้อน โดยการเห็นคณุค่าในตนเองดา้นสงัคมและกลุ่มเพ่ือนเป็น
การประเมินตนเองของนกัศกึษาในการท่ีนกัศกึษามีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมและกลุ่มเพ่ือนวยัเดียวกนั 
และจากการรบัรูใ้นการมองตนเองตามสภาพท่ีเป็นอยู่เปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืน และเม่ือพิจารณา
ทฤษฎีการเห็นคณุค่าในตนเองตามแนวคิดของ Coopersmith (1981) แลว้ พบว่ามีประเด็นท่ี
ก าหนดใหบ้คุคลประเมินการเห็นคณุคา่ในตนเองตอ่เรื่องตา่ง ๆ หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นตนเอง
โดยทั่วไป ดา้นครอบครวั ดา้นสงัคมและกลุ่มเพ่ือน รวมถึงดา้นการเรียน ซึ่งแมว้่านกัศึกษาท่ีใช้
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาจะสง่ผลท าใหน้กัศกึษาเกิดการเห็นคณุคา่ในตนเองดา้นสงัคม
และกลุ่มเพ่ือนสูงขึน้ก็ตาม แต่เม่ือน าคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีนกัศึกษาประเมินทกุดา้น
มารวมกนัก็อาจยงัไม่เพียงพอตอ่การแสดงออกถึงระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีมากพอท่ีจะท า
ใหไ้ดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาอย่างมีนยัส าคญัก็เป็นได ้ 

 



  238 

ทัง้นี ้ เม่ือพิจารณาตามความเป็นจริงแลว้อาจเน่ืองมาจากการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลผ่านตวัแปรอ่ืนท่ีสะทอ้นถึงความตัง้ใจหรือแรงจงูใจท่ีจะท าใหน้กัศึกษา
แสดงความคิดความรูส้ึกออกมาได ้เน่ืองจากการเผชิญปัญหาของบุคคลไม่เพียงแตจ่ะเก่ียวขอ้ง
กับการเห็นคณุค่าในตนเองเท่านัน้ แต่ยังมีความสมัพันธ์กับคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในดา้น
ความหวงั ท่ีจะช่วยเสริมสรา้งอารมณข์องบคุคลใหเ้ป็นไปในทางบวกมากขึน้ (Corry, Lewis, et 
al., 2014; Faull & Hills, 2006; Fredrickson, 2004) ซึ่งผลการวิจยัครัง้นีก็้ไดชี้ใ้หเ้ห็นชดัเจนว่า 
การเผชิญปัญหาของนกัศึกษามิไดข้ึน้อยู่กับวิธีการเผชิญแบบมุ่งท่ีปัญหาท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดการ
เห็นคณุค่าในตนเองสูงขึน้เพียงอย่างเดียว แต่การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหานัน้ยงัส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อความหวังของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ ในการช่วยให้นักศึกษาสามารถผ่านพ้น
สถานการณปั์ญหาต่าง ๆ ไปได ้จึงจะท าใหส้ามารถอธิบายการเกิดพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนออกมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ จากผลการวิจัยนีจ้ึงสะทอ้นให้เห็นว่า นักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรท่ี์ใชก้ารเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาสูงจะช่วยส่งเสริมใหน้ักศึกษาเกิดความหวัง
สงูขึน้มากกว่าการท่ีจะท าใหน้กัศึกษาเกิดการเห็นคณุค่าในตนเอง โดยเม่ือบุคคลสามารถเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ ไปไดก็้จะมีความหวงัเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลพยายามหาทางท่ีจะแก้ปัญหาและ
เอาชนะความคบัขอ้งใจหรือสถานการณเ์ลวรา้ยท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง (Gottschalk, 1974) เน่ืองจาก
นกัศกึษาเกิดการรบัรูว้่าตนสามารถท่ีจะบรรลุเปา้หมายและมีการคาดหมายท่ีจะบรรลถุึงสิ่งท่ีดีใน
อนาคต ความหวงัจงึเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งในการด ารงชีวิตท่ีช่วยใหบ้คุคลมีความพรอ้มใน
การท่ีจะเผชิญปัญหาและผ่านพน้อุปสรรคท่ีเขา้มาในชีวิตได ้สอดคลอ้งตามแนวคิดของ Snyder 
(1994) ท่ีกลา่ววา่ ระดบัความหวงัของบคุคลมีสาเหตสุ  าคญัประการหนึ่งมาจากความสามารถของ
บคุคลในการรบัมือกับสถานการณปั์ญหา โดยบุคคลท่ีมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือสามารถ
จดัการกบัปัญหานัน้ไดก็้จะเป็นบคุคลท่ีมีความหวงัในระดบัสงู และการประสบความส าเร็จในการ
เอาชนะอปุสรรคปัญหาเพ่ือไปถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการยงัเป็นแรงผลกัดนัและส่งเสริมใหบ้คุคลเกิด
ความหวังไดอี้กดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีอธิบายว่า
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีความสมัพนัธก์ับความหวงั (Corry, Lewis, et al., 2014) 
เช่นเดียวกบั Wonghongkul, Moore, Musil, Schneider, และ Deimling (2000) ท่ีไดก้ล่าวว่า 
บคุคลท่ีมีความหวงัสงูมกัจะใชว้ิธีการเผชิญปัญหาดว้ยการวางแผน มีการประเมินสถานการณไ์ป
ในทางบวก มีการแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม และเผชิญหนา้กบัปัญหาโดยไม่หนีปัญหา ซึ่ง
แนวทางการเผชิญปัญหาดงักล่าวนีเ้ป็นคณุลกัษณะของการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา อีกทัง้
งานวิจยัท่ีผา่นมาก็ไดเ้นน้ย า้วา่ ความหวงัมีความเก่ียวขอ้งกบัวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา
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และการมองสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียดในทางบวก (Snyder et al., 1991; Litman, 
2006; Caretta, 2011) ความหวงัจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบในทางบวกและเป็นปัจจยั
ส าคญัตอ่การเผชิญกบัปัญหาท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตของบคุคล และถึงแมว้่าวิธีการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งท่ีปัญหาสงูจะช่วยส่งเสริมใหน้กัศกึษาเกิดความหวงัสงูขึน้มากกว่าการท่ีจะท าใหน้กัศกึษาเกิด
การเห็นคณุคา่ในตนเอง แตก่ารท่ีนกัศกึษามีการรบัรูท้างจิตวิญญาณและมีความคิดสรา้งสรรคส์งู
ก็สามารถท าใหเ้กิดการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูมากขึน้ไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากการเห็นคณุคา่ในตนเอง
เกิดขึน้ไดด้ว้ยการไดร้ับการตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือให้มี
มมุมองในทางบวกตอ่สถานการณปั์ญหาท่ีตอ้งเผชิญ ซึ่งบุคคลจะเกิดการเปล่ียนอารมณท์างลบ
ใหเ้ป็นอารมณด์า้นบวกท่ีจะท าใหก้ลบัมาเห็นคณุค่าในตนเองอีกครัง้จนสามารถผ่านพน้อุปสรรค
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านัน้ไปได ้(Corry, Mallett, et al., 2013) การเห็นคณุค่าในตนเองจึงยงัคงมี
ความส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเผชิญกับปัญหาท่ีเข้ามาในชีวิตเพ่ือให้มี
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ได ้

ดงันัน้ การท่ีผลการวิจยัครัง้นีส้ว่นใหญ่สนบัสนนุตามทฤษฎีการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลง จึงสามารถสรุปไดว้่า กระบวนการเผชิญปัญหาตามทฤษฎีการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลงสามารถน ามาศกึษาและอธิบายไดใ้นบริบทของสงัคมไทย กล่าวคือ ความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณเป็นคณุลกัษณะทางจิตท่ีมีบทบาทส าคญัในการเผชิญปัญหาไม่ว่าจะ
เป็นการใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขท่ีปัญหาและการเผชิญปัญหาโดยมุ่งแก้ไขอารมณ ์
เน่ืองจากการเผชิญปัญหาเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการจัดการกับความไม่สบายใจหรือภาวะ
ความเครียดท่ีเกิดขึน้กับบุคคล หากนักศึกษามีวิธีการเผชิญปัญหาในแนวทางท่ีเหมาะสมย่อม
ส่งผลใหส้ามารถผ่านพน้อปุสรรคปัญหาไปไดด้ว้ยดี ช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทาง
จิตเชิงบวกในด้านความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจากการ
เปล่ียนแปลงในทางบวกนีจ้ะเป็นการเพิ่มความหยุ่นตวัท่ีช่วยให้นักศึกษาเริ่มกระบวนการทาง
ความคดิในการประเมินสถานการณใ์หม่ท่ีเขา้มาคกุคามใหเ้กิดผลในทางบวกกบัตนเอง เพ่ือรกัษา
สมดลุของรา่งกายและจิตใจใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีจะเขา้มาในชีวิต ช่วยลด
ผลกระทบของภาวะความเครียด สามารถเผชิญปัญหาไดดี้ และปอ้งกนัปัญหาสขุภาพจิตไดท้ัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนท่ีดีขึน้  
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การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียน 

ผลการวิจัยครั้งนีไ้ด้ชี ้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนได้รับ
อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยัส าคญัจากตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกทัง้สามตวัแปร อนัไดแ้ก่ 
ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีได้
ตัง้ไว้ และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดคือ ความหวัง รองลงมาคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความหมายในชีวิต 
ตามล าดบั ซึ่งการท่ีพบอิทธิพลทางบวกของความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนนัน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า บคุคลท่ีมีกระบวนการ
ทางความคิดในการประเมินสถานการณ์ใหม่ท่ีเขา้มาคกุคามใหเ้ป็นไปในทางบวกตอ่ตนเอง ย่อม
ส่งผลใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัไดแ้ละมีภาวะสขุภาพท่ีดีตามมา (Corry, Lewis, et al., 2014, p. 
96) ดงันัน้ นกัศกึษาท่ีมีความหวงั ความหมายในชีวิต และการเห็นคณุคา่ในตนเองสงู ก็จะท าให้
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในทางบวกมากขึน้ตามไปด้วย เน่ืองจาก
ความหวงัเป็นสิ่งท่ีส  าคญัตอ่การด ารงชีวิต บคุคลใดมีความหวงัก็จะเป็นผูท่ี้มีความพรอ้มในการท่ี
จะเผชิญปัญหาและผ่านพน้อุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้(Snyder, 1994) นอกจากนัน้แลว้ความหวงัยงั
สง่ผลทางบวกในการเป็นแรงผลกัดนัใหบ้คุคลพยายามหาทางท่ีจะแกปั้ญหาและเอาชนะความคบั
ขอ้งใจท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง และเป็นพลงัส าคญัในการปรบัตวัอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยับางส่วน
ท่ีศึกษาความหวังตามแนวคิดของสไนเดอร์ (Snyder) ท่ีใหผ้ลเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
ความหวงัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัของบคุคล (Rand & Cheavens, 2009; Snyder, 
2002) และความหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครวัและเพ่ือนยงัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวั
ของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญั (Du & King, 2013) นอกจากนีผ้ลการวิจยัของ วาริณี คณุธรรม
สถาพร (2545) ยงัสนบัสนุนว่า ความหวงัซึ่งเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Psychological Capital) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรบัตวัของนักศึกษาและ
สามารถท านายการปรบัตวัของนกัศกึษาได ้ 

ส าหรบัการเห็นคณุค่าในตนเองนัน้เป็นคณุลกัษณะท่ีเกิดขึน้ภายในตวัของ
นกัศกึษาและเก่ียวขอ้งในการเพิ่มแรงจงูใจ (Aspinwall & Taylor, 1992) ท่ีผลกัดนัใหน้กัศกึษามี
ความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม นอกจากนีก้ารเห็นคณุคา่ในตนเองยงัเป็น
องคป์ระกอบพืน้ฐานของมนษุยต์ามทฤษฎีของ Maslow (1970) โดยการเห็นคณุคา่ในตนเองเกิด
จากการไดร้ับการยอมรับจากผู้อ่ืน ซึ่งประเมินจากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง หรือการ
ประเมินตนเองเ ก่ียวกับความสามารถ ความส าคัญ ความส าเร็จ  และความมีคุณค่า 
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(Coopersmith, 1981) หากการประเมินเป็นไปในดา้นบวกบคุคลก็จะเกิดความเช่ือมั่นในคณุค่า
ของตนเอง มีความเขม้แข็ง ในทางกลับกันหากการประเมินตนเป็นไปในดา้นลบ บุคคลจะรูส้ึก
อ่อนแอ เป็นปมดอ้ย และขาดความมั่นใจ ดงันัน้ นกัศกึษาท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองในทางบวก
ย่อมมีแนวโนม้ในการแสดงออกทางพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในทางบวกมากขึน้ตามไป
ดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pasha และ Munaf (2013) รวมถึงงานวิจยัของ Bejerano (2014) 
ท่ีพบว่าการเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปรบัตวัของนกัศกึษาทกุดา้นไม่ว่า
จะเป็นด้านการเรียน ดา้นสังคม ดา้นอารมณ์ส่วนตัว และด้านสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
เช่นเดียวกับผลการวิจยัของ Y. Liu และคนอ่ืน ๆ (2014) ท่ีพบว่า การเห็นคณุค่าในตนเองนัน้มี
อิทธิพลทางบวกกับการปรบัตัว และการเห็นคุณค่าในตนเองยังช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผ่านพ้น
ความเครียดได ้ นกัศึกษาท่ีมีการเห็นคณุค่าในตนเองสูงจึงสามารถปรบัตวัไดดี้กว่านกัศึกษาท่ีมี
การเห็นคณุค่าในตนเองต ่า นอกจากนี ้การท่ีนกัศึกษามีคณุลกัษณะของการเห็นคณุคา่ในตนเอง
สูง จะช่วยส่งเสริมใหน้ักศึกษามีการปรบัตวัในสังคมดีขึน้ตามไปดว้ย (ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา, 
2549) 

ผลการวิจยัครัง้นีน้อกจากจะพบว่าความหวงัและการเห็นคณุค่าในตนเองมี
อิทธิพลทางบวกตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาแลว้ ความหมายในชีวิตยงั เป็น
อีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งท่ีส  าคญัในการช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีดีดว้ย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ยิ่งนกัศกึษามีการรบัรูแ้ละตอบสนองต่อความหมายในชีวิต
มากขึน้เท่าใด ย่อมส่งผลใหน้กัศกึษามีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนมากขึน้เท่านัน้ เน่ืองจาก
ความหมายในชีวิตมีสว่นส าคญัตอ่บคุคลในการชว่ยใหส้ามารถรบัมือกบัสถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ 
โดยการคน้หาความหมายในเชิงบวกตอ่เหตกุารณท่ี์เขา้มากระทบจิตใจนัน้ (Thompson, 1985) 
และการคน้พบความหมายในชีวิตยงัช่วยใหบ้คุคลสามารถปรบัตวัไดดี้ (Park & Folkman, 1997) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความหมายในชีวิตตามพฒันาการของวยัรุน่ท่ีกล่าวว่า การรบัรูห้รือ
การตอบสนองตอ่ความหมายในชีวิตของบคุคลท่ีมีพฒันาการอยู่ในช่วงวยัรุน่มกัจะแสดงออกผ่าน
การมีเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน การมีความสุขและการประสบความส าเร็จในการเรียน 
รวมถึงการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในการเรียน (Kiang & Fuligni, 2010; Suárez-Orozco & 
Suárez-Orozco, 2001) และผลการศกึษาครัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาบางส่วนท่ีพบว่า 
การคน้พบความหมายในชีวิตจะช่วยให้บคุคลเกิดการปรบัตวัและช่วยกระตุน้ความเจริญงอกงาม
ของบุคคลได ้(Park &  Folkman, 1997) และผลการวิจยัของ Cho และคนอ่ืน ๆ (2014) ท่ี
ท  าการศึกษาผลกระทบของความหมายในชีวิตท่ีมีต่อการปรบัตวัในโรงเรียนของนักเรียนระดบั
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มธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศเกาหลีก็ไดส้นบัสนุนว่า ความหมายในชีวิตส่งอิทธิพลทางบวก
ตอ่การปรบัตวัในโรงเรียนอย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างครู
อาจารย ์ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ดา้นหลักสูตรการเรียนการสอน  และดา้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัของโรงเรียน ความหมายในชีวิตจงึเป็นคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกอีกตวัแปรหนึ่งท่ีส  าคญั
ท่ีส่งผลให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการปรับตวัในการเรียนท่ีพึงประสงคอ์อกมาได ้โดยการท่ี
นกัศกึษาจะรบัรูห้รือตอบสนองตอ่ความหมายในชีวิตตอ้งผ่านกระบวนการเผชิญปัญหาแบบมุ่ งท่ี
อารมณ ์และนกัศกึษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีการรบัรูท้างจิตวิญญาณและมีความคิดสรา้งสรรคส์งูรว่มดว้ย 
เพ่ือคน้หาความหมายและมุมมองในชีวิตใหม่ ๆ รวมถึงหาวิธีแก้ปัญหาและปรบัปรุงแนวทาง
แกปั้ญหาใหม่ ๆ จึงจะช่วยใหน้กัศกึษาสามารถผ่านพน้อปุสรรคปัญหาต่าง ๆ จนสามารถปรบัตวั
และใชชี้วิตอยูใ่นมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีความสขุ 

ผลการวิจัยครัง้นีจ้ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท่ีรับรูถ้ึงความหมายในชีวิต 
ความหวงัและการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูจะชว่ยสง่เสรมิใหน้กัศกึษามีพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนท่ีดีสงูขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกจึงสามารถเปล่ียนแปลงการรบัรูแ้ละ
การประเมินสถานการณท่ี์เขา้มาคุกคามใหเ้ป็นทางบวกมากขึน้ และมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
กระตุน้กระบวนการรูค้ิด การแสดงออกทางอารมณ ์รวมถึงพฤติกรรมของบุคคล (Juth, et al., 
2008; Lazarus, 1999; Snyder, 2002) ซึ่งจะช่วยปอ้งกนัจิตใจเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ี
เขา้มาในชีวิตท่ีสง่ผลใหน้กัศกึษาสามารถปรบัตวัไดแ้ละมีภาวะสขุภาพท่ีดีตามมา (Corry, Lewis, 
et al., 2014; Corry, Mallett, et al., 2013) นอกจากนีค้ณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกยงัเป็นตวัแปร
ส่งผ่านท่ีส าคญัในการจะท าใหน้กัศึกษามีพฤติกรรรมการปรบัตวัในการเรียนสูงขึน้ดว้ย ซึ่งเห็นได้
จากผลการวิจยัท่ีไดพ้บปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลทางบวกโดยออ้มต่อพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของนกัศกึษาอยา่งมีนยัส าคญั โดยพบวา่ความคดิสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามีอิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านความหวงัและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง อีกทั้งความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนผ่านความหมายในชีวิตอีกดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ถึงแมก้ารใชว้ิธีจดัการปัญหาท่ีเขา้มากระทบกับอารมณห์รือ
จิตใจดว้ยการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณเ์พ่ือการตอบสนองตอ่อารมณข์องตนอย่างเหมาะสม
จะท าใหน้ักศึกษาสามารถรบัรูว้่าชีวิตของตนเองมีความหมาย สามารถกระท าสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต
อยา่งไดอ้ยา่งมุง่มั่นเพ่ือท าใหส้ิ่งนัน้ลลุว่ง สามารถยืนหยดัตอ่สถานการณแ์ละด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่าง
มีความหมาย แตก่ารท่ีนกัศกึษาใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณเ์พ่ือจดัการกบัปัญหายงัมี
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อิทธิพลไม่มากพอท่ีจะส่งผ่านการมีความหมายในชีวิตเพ่ือท าใหน้กัศกึษามีพฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียนท่ีสูงขึน้ไดอ้ย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ
อย่างมีนยัส าคญัมากกว่า ท่ีส่งผลใหน้กัศกึษามีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูขึน้ กล่าวคือ 
การท่ีนกัศกึษามีการน าความคดิสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมาใชเ้ป็นแนวทางในการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีอารมณส์ูงจะช่วยท าใหมี้ความหมายในชีวิตสูงขึน้ ท่ีส่งผลใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนดีขึน้กวา่การใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณเ์พียงอย่างเดียว จึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่ กระบวนการทางความคิดของบคุคลในการประเมินสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด
ท่ีมีการน าจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคอ์ันเป็นตน้ทุนทางจิตใจท่ีบุคคลจะน ามาใชเ้พ่ือ
จดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ สามารถท าใหบ้คุคลเปล่ียนแปลงการรบัรูต้อ่สถานการณใ์ห้
เป็นทางบวกมากขึน้ตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et al., 
2014; Corry, Mallett, et al.,2013) ดงันัน้ ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณนอกจากจะ
น ามาใชเ้พ่ือใหส้ามารถหาวิธีจดัการกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้แลว้ ยงัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางอารมณใ์นเชิงบวกท่ีท าใหส้ามารถคน้พบความหมายในชีวิต กลบัมามีความหวงั  และมีการ
เห็นคณุคา่ในตนเองสงู และชว่ยสง่เสรมิใหน้กัศกึษามีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ได ้ 

นอกจากนี ้ ผลการวิจยัยงัชีใ้หเ้ห็นว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีการน าความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมาใชใ้นการหาแนวทางจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้รว่มกบัวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ท่ีส่งผลใหน้กัศกึษามีความหวงัและเห็นคณุคา่ในตนเองสงูขึน้และช่วยให้
นกัศกึษามีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัมากกว่าการใชร้ว่มกบัวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั McNulthy (2014) ท่ีไดอ้ธิบายว่า การเลือกวิธีการ
เผชิญปัญหาของบุคคลนั้นขึน้อยู่กับต้นทุนทางจิตใจท่ีมีในแต่ละบุคคล ซึ่งการท่ีมีมุมมองใน
ทางบวกเป็นตน้ทุนทางจิตใจส าคญัประการหนึ่งท่ีบุคคลจะน ามาใช้จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้  
อีกทั้งตามทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปัญหาของ Lazarus และ Folkman (1984) ก็ได้
สนบัสนุนว่า การท่ีบุคคลจะประสบความส าเร็จในการเผชิญปัญหาหรือไม่นัน้ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับ
คณุลกัษณะทางจิตซึ่งเป็นปัจจยัส่วนบคุคลท่ีจะเอือ้ตอ่วิธีการท่ีจะใชเ้ผชิญปัญหาของแตล่ะบคุคล 
และเม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณท่ี์ท าใหเ้กิดความเครียดหรือความกดดนัทางการเรียน การใช้
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาเพ่ือพยายามท่ีจะจัดการกับปัญหาโดยตรงกับสาเหตุหรือ
ปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดนัน้ จะท าใหน้กัศกึษาปรบัตวัไดดี้กว่าวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
อารมณซ์ึ่งเป็นการควบคมุความเครียดทางอารมณเ์พ่ือบรรเทาหรือลดความกดดนัท่ีเกิดขึน้ภายใน



  244 

จิตใจ สอดคลอ้งกับงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีพบว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมักจะใช้วิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหามากกว่าวิธีการเผชิญปัญหารูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหาท่ีมุง่จดัการตอ่สถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด เช่น การทบทวนสาเหตุ
ของปัญหา การแกไ้ขปัญหาโดยแกไ้ขท่ีตนเอง และการแสวงหาแหล่งสนบัสนนุทางสงัคม (บรุียา 
แตงพนัธ ์และ คณิต เขียววิชยั, 2558; รชันีย ์แกว้ค าศรี , 2545) ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
ปัญหาจะช่วยใหน้กัศกึษาสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใน
มหาวิทยาลยัไดดี้กว่าการจดัการความเครียดดว้ยวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ (Iruloh & 
Ukaegbu, 2017) นอกจากนีน้กัศกึษาท่ีใชว้ิธีการเผชิญปัญหาทางบวกและมีการคิดวางแผนการ
แกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมจะท าใหส้ามารถจดัการกบัความเครียดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท่ี
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมากขึน้ตามไปด้วย (Griva & 
Anagnostopoulos, 2010; Lee, Dickson, Conley, & Holmbeck, 2014) เช่นเดียวกบั Dorsett, 
Geraghty, Sinnott, และ Acland (2017) ท่ีกล่าวว่า วิธีการเผชิญปัญหาเชิงบวก ไดแ้ก่ การ
วางแผนแกปั้ญหา การปรบัเปล่ียนมมุมองท่ีมีต่อปัญหาในทางบวก และการเผชิญหนา้กบัปัญหา 
มีความสมัพนัธท์างบวกกับความหวงั และมีอิทธิพลต่อการปรบัตวัของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั
อีกด้วย ดังนั้น การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาจึงเป็นวิธีการท่ีนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรส์่วนใหญ่น ามาใช้จัดการกับปัญหา ท่ีช่วยใหเ้กิดความหวังและการเห็นคุณค่าใน
ตนเองจนสามารถผ่านพน้อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ไปได ้และช่วยส่งเสริมใหน้กัศึกษามีพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนท่ีดี  

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณลักษณะทางจิต
เชิงบวกและพฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 

การวิจัยครัง้นีส้นใจศึกษาปัจจัยสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะ
ทางจิตเชิงบวกในดา้นการเห็นคณุค่าในตนเองและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ไดแ้ก่ การ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั เน่ืองจากการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ความส าคญัและเป็นความจ าเป็นพืน้ฐานท่ีบุคคลตอ้งการจากการมีสมัพันธภาพระหว่างบุคคล
หรือติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนในสังคมท่ีตนเองด ารงอยู่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการดา้น
รา่งกาย อารมณ ์ และสงัคม และเม่ือบคุคลเกิดปัญหาหรือความเครียดขึน้ก็จะมีความตอ้งการถึง
การไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม เพ่ือใหต้นเองสามารถปรบัตวัหรือเผชิญกบัความเครียดตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ได ้(Faber, 1983; Schaefer et al., 1981) การสนบัสนนุทางสงัคมจึงมีความส าคญัตอ่การ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นกัศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีชี้ใ้หเ้ห็นว่า พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาไดร้บั
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อิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย และการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นกัศกึษายงัไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัอย่างมีนยัส าคญั ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว ้ส  าหรบัในกรณีท่ีผลการวิจยัพบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเอง
ของนกัศกึษาไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัอย่างมีนยัส าคญั 
สอดคลอ้งตามแนวคิดการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีกล่าวว่า การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการท่ีบคุคล
รับรูถ้ึงการไดร้ับการยอมรับ รูส้ึกมีคุณค่าในตนเอง และเป็นท่ีตอ้งการของบุคคลอ่ืน โดยการ
สนบัสนนุทางสงัคมของบคุคลจะไดจ้ากกลุ่มคนในระบบของสงัคมนัน้ ๆ ท่ีเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน
ทางอารมณ ์วัตถุสิ่งของ และขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าต่าง ๆ อันจะท าใหบุ้คคลนัน้สามารถ
ด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม (Antonucci et al., 2000; Pender, 1982) อีกทัง้ผูท่ี้ไดร้บัการ
สนบัสนุนทางสงัคมสูงยังท าใหบุ้คคลนัน้รูส้ึกว่าตนเองเป็นคนมีคณุค่าหรือมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองอีกดว้ย (กนัยา สวุรรณแสง, 2538) จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองไดร้บั
อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากการสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยั จึงกล่าวไดว้่า นกัศึกษาท่ีมี
การรับรูก้ารสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยในระดับสูง ก็จะมีแนวโน้มท่ีนักศึกษาจะเห็น
คณุคา่ในตนเองสงูมากขึน้ตามไปดว้ย  

การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหน้กัศกึษา
เกิดการเห็นคณุคา่ในตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีผ่านมาของ Kumar และคนอ่ืน ๆ (2014) 
ท่ีได้ชี ้ให้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว กลุ่มเ พ่ือน และบุคคลรอบข้างมี
ความสมัพันธท์างบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาอย่างมีนยัส าคญั  เช่นเดียวกับ
การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมและการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียน
ในตรุกีท่ีมีอายรุะหว่าง 16-18 ปี ท่ีไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การสนบัสนนุทางสงัคมจากเพ่ือนและครูอาจารย์
มีความสมัพนัธก์นัทางบวกกบัการเห็นคณุค่าในตนเองอย่างมีนยัส าคญั และยงัส่งผลทางบวกใน
การช่วยท าใหบุ้คคลนัน้เกิดการยอมรบัในตนเองและมั่นใจในตนเองมากขึน้ตามไปดว้ย (Arslan, 
2009)สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ikiz และ Cakar (2010) ท่ีไดท้  าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ระดับของการรับรูก้ารสนับสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในตุรกี โดย
ผลการวิจัยพบว่า การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสังคมของวัยรุ่นจากเพ่ือน จากครอบครวั  และจาก
อาจารยผ์ูส้อน มีความสมัพนัธท์างบวกกับการเห็นคณุค่าในตนเองอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี้
การสนับสนุนทางสังคมจากอาจารยผ์ู้สอนยังส่งผลต่อการปรับตัวทางอารมณ์ ช่วยลดภาวะ
ซมึเศรา้ สง่เสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และช่วยใหผู้เ้รียนรูส้ึกมีคณุคา่ในตนเองมากขึน้ อีกทัง้ยงั
ชว่ยเพิ่มความสามารถในการปรบัตวัในสถานศกึษาไดอี้กดว้ย (Rueger et al., 2010) ซึ่งการเรียน
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ในระดบัอุดมศึกษานัน้การใชชี้วิตในแต่ละวนัของนกัศึกษามกัจะด าเนินอยู่ในมหาวิทยาลยั และ
นกัศึกษาบางส่วนก็พกัอาศยัอยู่ในหอพกั ท าใหต้อ้งปรบัตวัในทกุดา้นทัง้การเรียนและการใชชี้วิต
ร่วมกับเพ่ือนทั้งในห้องเรียนและเพ่ือนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในหอพัก ซึ่งกลุ่มเพ่ือนจะช่วยให้เกิด
ความรูส้ึกอบอุ่นและเห็นคณุค่าความส าคญัของตนเอง ช่วยใหผู้เ้รียนไดร้ะบายอารมณแ์ละแสดง
ความรูส้ึกไดอ้ย่างอิสระ ไดร้ับค าแนะน าและสะทอ้นให้รบัรูถ้ึงการกระท า และการไดร้บัความ
ชว่ยเหลือสนบัสนนุโดยตรงตอ่ความจ าเป็นของนกัศกึษาในดา้นการบรกิารและทรพัยากรตา่ง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเงิน สิ่งของ รวมถึงการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีซึ่งกันและกันรวมถึงการไดร้บั
การสนบัสนนุทางสงัคมจากบคุลากรในสถาบนัการศกึษา ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทในกระบวนการ
เรียนการสอนทางวิชาการของผูเ้รียนโดยตรง ยงัมีส่วนช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาและเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการกระตุน้เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนและเขา้ใจเปา้หมายของ
การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัอีกดว้ย (Hurlock, 1973, p. 75) ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหน้กัศกึษารูส้ึกว่า
มีแหล่งช่วยเหลือทัง้ทางดา้นกายภาพและทางดา้นจิตใจ ส่งผลใหน้กัศึกษาเห็นคณุค่าในตนเอง 
รูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม มีแรงจงูใจในการเรียน สามารถปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการ
เรียน มีการปรบัตวัทางสงัคมท่ีดี และใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีความสุข จากผลการวิจัย
ครัง้นีท่ี้ไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนไดร้บัอิทธิพลทางตรงจากการสนบัสนนุทาง
สงัคมอยา่งมีนยัส าคญั จึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัทัง้ดา้นขอ้มลู
ข่าวสาร วตัถสุิ่งของ รวมถึงการสนบัสนนุทางอารมณ ์ทัง้จากอาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเพ่ือน ท าให้
นกัศกึษาสามารถปรบัตวัในการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างราบรื่นและมีความสขุ สอดคลอ้ง
ตามท่ี Bejerano (2014) กล่าวว่า ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพ่ือนและรบัรูถ้ึง
การสนบัสนุนทางสงัคมจากอาจารยผ์ูส้อนมากจะสามารถปรบัตวัไดดี้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั
ครัง้นีพ้บวา่การสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัไมส่ง่อิทธิพลทางออ้มตอ่พฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียนผ่านการเห็นคณุคา่ในตนเองอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสนบัสนนุทาง
สงัคมในมหาวิทยาลยัมีอิทธิพลทางตรงทัง้ตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเองและพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนอย่างมีนัยส าคญัมากกว่า จึงอาจไปลดอิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเอง ท าใหไ้ม่
สามารถอธิบายอิทธิพลของการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีมีตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง
ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูงขึน้ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึแสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีนกัศกึษาไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัสงู 
นอกจากจะท าให้นักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามี
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้อีกดว้ย  
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ผลการวิจยัครัง้นีจ้ึงสอดคลอ้งกับการอธิบายแนวทางการเกิดพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งของบุคคลท่ีมีปฏิสมัพนัธก์ับปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ความคิด ความเช่ือ เปา้หมาย และ
ความคาดหวงั และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีล้ว้นมีอิทธิพลซึ่งกนัและกัน โดย
การท่ีพฤติกรรมของบคุคลเปล่ียนแปลงไปนัน้มิไดเ้ป็นผลมาจากกระบวนการรูค้ิดเพียงอย่างเดียว 
หากแตมี่ผลมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีบคุคลนัน้ปฏิสมัพนัธร์ว่มดว้ย (Bandura, 1986) และจากผล
การศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงก็ได้อธิบายไว้ว่า 
กระบวนการเผชิญปัญหาเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ประสบการณใ์นการเผชิญปัญหาของแตล่ะบคุคล (Corry, Tracey, et al., 2015, p. 522) การเกิด
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนจึงเป็นกระบวนการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากปัจจยัหลายดา้น ไม่ว่าจะ
เป็นทัง้จากคณุลกัษณะทางจิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การรบัรูถึ้งจิตวิญญาณ การมีความคิดท่ีสรา้งสรรค ์
และการมีวิธีการเผชิญกบัปัญหาท่ีนกัศกึษาก าลงัเผชิญอยู่อย่างเหมาะสมทัง้แบบมุ่งท่ีปัญหาและ
แบบมุ่งท่ีอารมณ์ รวมถึงการมีคุณลักษณะทางจิตเชิงในเชิงบวกท่ีช่วยให้นักศึกษารับรู ้ถึง
ความหมายในชีวิต การมีความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง รว่มกบัการท่ีนกัศกึษาไดร้บัการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัจากกลุม่เพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม  

อภปิรายผลการวิจัยระยะที ่2 
ในการอภิปรายผลการวิจยัระยะท่ี 2 ท่ีเป็นการศกึษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการ

เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรับตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ผูว้ิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจยัตามประเดน็ส าคญั ดงันี ้

การศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ี
ส่งผลต่อคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า “นกัศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้ง
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่
ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูกว่านกัศกึษาท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมในระยะวดัผล
หลงัการทดลองทนัที” ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคุณลกัษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนระยะหลงัทดลองทนัทีระหว่างนกัศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA) ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัศึกษาใน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ หลักฐานของผลการทดสอบทางสถิติในการวิจัยครัง้นีจ้ึงสามารถ
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ชีใ้หเ้ห็นว่า ผลของการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนของนักศึกษาในกลุ่มทดลองเป็นผลมาจากโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาขึน้ตามขัน้ของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็น
กระบวนการสรา้งความเปล่ียนแปลงทางบวกใหเ้กิดขึน้กบับคุคล ท่ีประกอบดว้ย 1) การมุ่งส่งเสริม
ใหน้กัศกึษาไดก้ระตุน้กระบวนการทางการรูค้ิดในการประเมินสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความเครียด
หรือเหตุการณ์ท่ีกระทบจิตใจ ซึ่งการประเมินสถานการณ์เป็นสิ่งส าคญัในการก าหนดรูปแบบ
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา (Garland & Bush, 1982)  โดยบคุคลจะมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ ์ความสามารถในการ
รบัรูอ้ารมณแ์ละพฤติกรรม ทกัษะ ความเช่ือ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางสงัคมของแต่ละบุคคล 
ซึ่งผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีวา่ หากนกัศกึษาใชว้ิธีการเผชิญปัญหาท่ีไม่มีประสิทธิภาพอาจ
ส่งผลใหน้กัศกึษาไม่สามารถจดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Lazaruz & 
Folkman, 1984) 2) การมุง่สง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัรูท้างจิตวิญญาณอยา่งเหมาะสม ซึ่งจิต
วิญญาณมีความเก่ียวขอ้งกับความตอ้งการของบุคคลในดา้นความเช่ือและความศรทัธา ความ
ต้องการมีชีวิตท่ีมีคุณค่ามีความหมาย การมีจุดมุ่งหมายและสิ่งเติมเต็มชีวิต รวมถึงการมี
ความหวงัและการมีชีวิตอยู่ (Corry, Mallett, et al., 2013; Ross, 1995) เม่ือนกัศกึษาประสบ
ปัญหาหรือเกิดความเครียด การท่ีนักศึกษาไดต้ระหนักรูถ้ึงความเช่ือและศรทัธา รวมถึงการ มี
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตท่ีชัดเจน จะช่วยตอบสนองความตอ้งการทางจิตวิญญาณให้
นกัศึกษากา้วผ่านอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และประสบความส าเร็จในชีวิตได ้(ทศันีย ์ทองประทีป, 
2545; วลัภา คณุทรงเกียรติ, 2551) นอกจากนี ้การเสริมสรา้งจิตวิญญาณยงัช่วยใหน้กัศกึษาได้
ตระหนกัรูถ้ึงความเช่ือและศรทัธา และท าใหไ้ด้มองปัญหาในแง่มมุใหม่ ๆ (ภมรพรรณ ์ยรุะยาตร ,์ 
2554) และยงัเป็นการสรา้งใหน้กัศกึษามีทา่ที (Approach) ทางบวกและมีเมตตาตอ่ตนเอง รวมถึง
หน่วย (Entity) ท่ีอยู่นอกเหนือตนเองได  ้ (รตัติกรณ ์จงวิศาล และ อิสระ บุญญะฤทธ์ิ, 2560)  
3) การมุ่งส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงออกทางความคิดสรา้งสรรคเ์พ่ือใชจ้ดัการกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ ทัง้นีค้วามคิดสรา้งสรรคข์องบุคคลสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาใหเ้กิดขึน้ได  ้ ดว้ยการฝึก
ปฏิบตัิกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเอง และกระตุน้การคิดและการแสดงออกทาง
ความคดิสรา้งสรรค ์ภายใตก้ารสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบเป็นอิสระทัง้ทางการคิดและการ
แสดงออก การส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงประดิษฐ์ (Perkins, 1984) ตลอดจนส่งเสริมใหค้ิด
หาค าตอบหลายแนวทางหรือแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีแปลกใหม่ตามขัน้ตอนของกระบวนการคิด
สรา้งสรรค ์(ณัฏฐพงศ ์กาญจนฉายา, 2559) รวมถึงการฝึกบูรณาการปัญหาและเขา้ใจปัญหา
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เหล่านัน้ (Hallman, 1971; อารี พนัธม์ณี, 2546; อารี รงัสินนัท,์ 2532) และเสริมสรา้งดว้ยการจดั
กิจกรรมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมพรอ้มกบัการใชว้ิธีการระดมสมองซึ่งเป็นเทคนิคท่ีเป็นการเปิด
โอกาสใหส้มาชิกกลุม่ไดใ้ชค้วามคิดอย่างเต็มท่ีและทั่วถึง ท่ีกระตุน้การพฒันาทกัษะความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์(Osborn, 1963) ซึ่งสามารถช่วยใหบ้คุคลสามารถคิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่และไดผ้ลลพัธ์
ท่ีเป็นประโยชน ์และชว่ยใหส้ามารถสรา้งสรรคว์ิธีการใหม่ ๆ ในการจดัการกบัปัญหาท่ีซบัซอ้นใหมี้
ประสิทธิภาพดีขึน้ (Vangundy, 1987 อา้งถึงใน ภารดี ก าภู ณ อยธุยา, 2560) ดงันัน้ ความคิด
สรา้งสรรคจ์ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและสามารถพฒันาใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียนได ้ (อุษณีย ์อนุรุทธว์งศ,์ 
2553) เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน ากระบวนการคิดสรา้งสรรคม์าปรบัใชก้บัสถานการณก์ารเรียนหรือ
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั และ 4) การมุ่งส่งเสริมแนวทางการเผชิญปัญหาดว้ย
วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณแ์ละการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ี
เขา้มากระทบอารมณแ์ละจิตใจ ดว้ยการเสริมสรา้งความสามารถในการควบคมุตนเอง การเขา้ใจ 
ยอมรับ และรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยการฝึกการควบคุมจัดการอารมณ์ ผ่อนคลาย
ความเครียด และบนัทกึอารมณ ์ รวมถึงเพ่ือหาวิธีจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ โดยการเสริมสรา้ง
ทักษะการเผชิญหน้ากับปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การปรับเปล่ียน
มมุมองหรือความคดิเชิงบวกตอ่ปัญหา และการแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมในการช่วยเหลือ
แกปั้ญหา ซึ่งความสามารถในการเผชิญปัญหาเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายาม
ประเมินและจดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ีเขา้มาในชีวิตใหเ้ป็นไปในทางบวก ท่ีจะช่วยใหส้ามารถ
เผชิญปัญหาและปรบัตวัไดดี้ในระยะยาว (Ebata & Moos, 1991; Jorgensen &  Dusek, 1990) 
และการส่งเสริมทกัษะการเผชิญปัญหาดว้ยการฝึกใหผู้เ้รียนสามารถเผชิญกับปัญหา จดัการกับ
ความคิดทางลบใหเ้ป็นทางบวก สามารถผ่อนคลายเม่ือเกิดความเครียด และการมีทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหา ยงัสามารถช่วยปอ้งกนัการเกิดภาวะซึมเศรา้ไดอี้กดว้ย  (อติรตัน ์วฒันไพลิน และคน
อ่ืน ๆ, 2554) จากเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือมุ่งให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมไปในทางบวก ผลการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้จึงสามารถ
ยืนยันไดว้่า นักศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนสงูกว่านกัศกึษาท่ี
ไมไ่ดร้บัโปรแกรม  
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ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “นักศึกษาท่ีไดร้บัโปรแกรม
เสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การ
เห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะวดัผลหลงัการทดลองทนัทีและ
หลงัการทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าก่อนการทดลอง” ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร
สองทางแบบวดัซ า้ (Two-Way Repeated Measures MANOVA) ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัศกึษาในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนในระยะก่อนทดลอง หลงัทดลองทนัที และหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์แตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหมายใน
ชีวิต ความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน ในระยะหลัง
ทดลองทนัทีและในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าก่อนการทดลอง และเม่ือพิจารณาแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียตวัแปรคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของนกัศกึษาในกลุม่ทดลองไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ คะแนนเฉล่ียในทกุตวัแปรของนกัศกึษาในกลุ่ม
ทดลองมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตามครัง้ของการวัด ซึ่งเม่ือไดท้  าการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียตวัแปร
คณุลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองใน
ระยะหลงัทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาห ์พบว่า นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียความหมายใน
ชีวิตและการเห็นคณุคา่ในตนเองในระยะหลงัทดลองทนัทีและหลงัทดลอง 4 สปัดาหไ์ม่แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือเวลาผ่านไป 4 สปัดาหค์ะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิตและการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัศกึษาไม่เปล่ียนแปลง ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความคงทนของคะแนนท่ีเกิดขึน้กบันกัศกึษา ดงันัน้ โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงจึงช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความคงทนของคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในดา้น
ความหมายในชีวิตและการเห็นคณุคา่ในตนเอง ขณะท่ีคะแนนเฉล่ียความหวงัและพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลองทันทีแตกต่างจากระยะหลังทดลอง 4 สัปดาหอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า นกัศึกษาในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความหวังและ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหส์งูกว่าในระยะหลงัทดลองทนัที 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า เม่ือเวลาผ่านไป 4 สปัดาหน์กัศึกษาในกลุ่มทดลองมีพัฒนาการของคะแนน
เฉล่ียความหวังและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ โปรแกรม
เสริมสร้างการเผชิญปัญหาท่ีพัฒนาขึน้จึงสามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง
คณุลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ ถึงแมว้่าคะแนนเฉล่ีย
ความหมายในชีวิตและการเห็นคณุคา่ในตนเองในระยะหลงัทดลอง 4 สปัดาหข์องนกัศึกษาจะ
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ไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงจากระยะหลงัทดลองทนัทีอยา่งมีนยัส าคญัแตก็่มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ี
นกัศกึษาในกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงพบว่า 
เม่ือเวลาผ่านไป 4 สัปดาหมี์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ียความหมายในชีวิต 
ความหวงั การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีลดลง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นไดช้ัด ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า เม่ือเวลาผ่านไปหากปล่อยให้นักศึกษาเป็นไปตามสภาพโดยไม่ได้รับการ
เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาท่ีเป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม จะส่งผลท าใหน้กัศึกษามีพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนท่ีลดต ่าลงเรื่อย ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการปรบัตวัเก่ียวกับการเรียนและ
ปัญหาสุขภาพจิตตามมา เม่ือนักศึกษาไม่สามารถปรบัตวัไดก็้จะส่งผลกระทบทางอารมณจ์น
กลายเป็นความเครียด ความวิตกกงัวล และภาวะซมึเศรา้ ท่ีก่อใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงท่ีบางครัง้
หาทางออกไม่ได้ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเพ่ือหนีปัญหา รวมถึงส่งผลต่อการเรียนต่อไปจนส าเร็จ
การศกึษา ท่ีอาจท าใหน้กัศกึษาลาออกกลางคนัหรือส าเร็จการศึกษาล่าชา้ (กฤตินี ตรงสิทธิรกัษ์, 
2546; วรสิทธ์ิ เจริญศิลป์, และคนอ่ืน ๆ, 2562) ดงันัน้ โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาขึน้จึงสามารถช่วยให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเ์กิดการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและมีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ได ้  

นอกจากนี ้ข้อสังเกตประการหนึ่งของผลการวิจัยท่ีพบว่า นักศึกษาท่ี ได้รับ
โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีคะแนนเฉล่ียความหวงัและพฤติกรรม
การปรบัตวัในการเรียนท่ีเพิ่มสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญั ท่ีแมเ้วลาจะผ่านไป 4 สปัดาห ์นกัศึกษาก็
ยังคงมีความหวังและยิ่งมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีดีขึน้ การเสริมสร้างทั กษะ
กระบวนการคิดและวิธีการเผชิญปัญหาท่ีดีและเหมาะสมจึงจ าเป็นและมีส่วนส าคญัในการท่ีจะ
ชว่ยใหน้กัศกึษามีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีในระยะยาว ซึ่งการจดักิจกรรมในโปรแกรม
ท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัศกึษามีความคิดสรา้งสรรคแ์ละตระหนกัรูท้างจิตวิญญาณ ร่วมกบัส่งเสริมการ
เผชิญปัญหาดว้ยวิธีทางบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เพ่ือพยายาม
จดัการกับปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด ท่ีมุ่งเนน้การจดัการกับสาเหตขุองปัญหาโดยตรง มีการ
คิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนดว้ยการน าประสบการณ์มาใช้ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ และมีการแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมท่ีเป็นประโยชนใ์นการ
แก้ปัญหา รวมถึงการประเมินสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้เป็นไปในทางบวก สามารถช่วย
กระตุน้ใหน้กัศึกษาไดน้  าความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมาใชใ้นการหาแนวทางจดัการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ท่ีจะท าใหน้ักศึกษามีความหวงัและก าลังใจท่ีจะต่อสูก้ับอุปสรรคปัญหา
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และมีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีตามมาได ้ทัง้นีเ้น่ืองจากกิจกรรมเสรมิสรา้งจิตวิญญาณ
ดว้ยการกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัรูถ้ึงการมีความเช่ือและความศรทัธาท่ีนกัศกึษายึดเหน่ียว
และเคารพนบัถือในทางท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม สามารถชว่ยใหน้กัศกึษามีสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ มีสติ
และท าในสิ่งท่ีดี และช่วยให้มีก าลังใจในการเรียนและการด าเนินชีวิตมากขึน้  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ภมรพรรณ ์ยุระยาตร ์(2554) ท่ีท  าการศึกษาและพฒันาความผาสุกทางจิตใจของ
นิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัในองคป์ระกอบดา้นจิตวิญญาณดว้ยตวัชีว้ดัการศรทัธายึดมั่นทาง
ศาสนา การมีความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิหรือสิ่งท่ีตนยดึเหน่ียว ซึ่งผลการวิจยัพบว่า การมีความ
เช่ือในเรื่องคุณงามความดีท่ีจะส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าและมีความสุข และการพัฒนาจิต
วิญญาณท าใหน้กัศกึษามีความเช่ือในทางท่ีถกูตอ้งจะท าให้ชีวิตเจริญกา้วหนา้และมีความสขุ ท า
ให้นักศึกษารบัรูถ้ึงความศรัทธาและไดม้องปัญหาในแง่มุมใหม่ นอกจากนี ้การเสริมสรา้งจิต
วิญญาณดว้ยการกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงการมีจดุมุ่งหมายในชีวิตและการวางแผนเพ่ือ
น าไปสูค่วามส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงยงัท าให้
นกัศกึษารูส้กึวา่ชีวิตมีคณุคา่และมีความหมาย รูเ้ปา้หมายของตนเองและมีความพยายามท่ีจะท า
เปา้หมายนัน้ใหส้  าเร็จ มีความหวงัและมีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการท าสิ่งท่ีตอ้งการเพ่ือใหเ้ป็นจริงใน
อนาคต และมีความอดทนท่ีจะก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเจอในแต่ละวัน  ซึ่งการกระตุน้ให้
นกัศกึษาไดฝึ้กตัง้เปา้หมายในชีวิตจะเป็นการช่วยใหน้กัศกึษาไดค้น้พบเปา้หมายท่ีแทจ้ริงในชีวิต 
และสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตในแตล่ะวนัไดช้ดัเจนมากขึน้ (Geldard;& Geldard, 
1999) กิจกรรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคท่ี์พฒันาขึน้ยงัสามารถช่วยกระตุน้ใหน้กัศึกษาได้
แสดงออกถึงความคิดสรา้งสรรคแ์ละมีการน าความคิดสรา้งสรรคม์าใชใ้นการหาวิธีการเผชิญ
ปัญหาในแนวทางใหม่ ๆ ซึ่งการเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคต์ามขัน้ตอนของกระบวนการคิด
สรา้งสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคการระดมสมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคจ์ากสถานการณ์
จ าลองเก่ียวกบัการเรียน สามารถส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดท่ีสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาได้
เป็นอย่างดี ท าใหส้ามารถน ากระบวนการคิดสรา้งสรรคม์าปรบัใชก้ับสถานการณห์รือในการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนและในชีวิตประจ าวนัได ้ซึ่งความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นทกัษะชีวิต
ส าคญัประการหนึ่งท่ีชว่ยใหน้กัศกึษาสามารถปอ้งกนัและลดภาวะซึมเศรา้ สามารถปรบัตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข 
(ถิรนนัท ์ผิวผา, 2560)  
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อีกทัง้กิจกรรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ซึ่งประกอบดว้ย 1) 
การจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดพ้ิจารณาแกปั้ญหาและมองปัญหาใหแ้ตกตา่งจากเดิม
ดว้ยการคน้หาความหมายของสถานการณใ์นทางบวก ยังสามารถท าใหน้ักศึกษาปรบัเปล่ียน
มมุมองหรือมองสถานการณเ์ป็นไปในทางท่ีดีหรือทางบวกมากขึน้ และไดม้องปัญหาในแง่มมุใหม่  
ซึ่งการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีนีไ้ม่เพียงแต่จะช่วยลดความเครียด แต่ยังช่วยให้นักศึกษามุ่งสู่การ
แกปั้ญหาโดยตรง และไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณท่ี์ไดร้บัจากสถานการณปั์ญหานัน้ดว้ย (Carver 
et al., 1989; Lazarus & Folkman, 1984) สอดคลอ้งกับผลการศกึษาของ Jorgensen และ 
Dusek (1990) และ Ebata และ Moos (1991) ท่ีชีใ้หเ้ห็นว่า การท่ีนกัศกึษาพยายามประเมินและ
จดัการกับสถานการณปั์ญหาท่ีเขา้มาในชีวิตใหเ้ป็นไปในทางบวกจะช่วยใหส้ามารถเผชิญปัญหา
และปรบัตวัไดดี้ในระยะยาว 2) การจดักิจกรรมเสริมสรา้งใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงบคุคลหรือ
แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาบุคคลหรือแหล่ง
สนบัสนนุท่ีคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาได ้ซึ่ง Race (1994) ก็ไดส้นบัสนนุว่า การได้
พูดคยุปรึกษากับบุคคลท่ีไวว้างใจเม่ือบุคคลรูส้ึกไม่มั่นใจว่าวิธีการแก้ปัญหาท่ีคิดไวน้ัน้จะไดผ้ล
หรือไม่ และการไดบ้อกถึงแผนการแกปั้ญหาของตนว่าเป็นอย่างไร จะช่วยใหส้ามารถหาแนวทาง
หรือขอ้แนะน าในการแกปั้ญหาเพิ่มเตมิ และยงัเป็นการไดท้บทวนแผนการแกปั้ญหาไดอี้กทางหนึ่ง 
ดงันัน้ การท่ีบคุคลมีแหลง่ชว่ยเหลือสนบัสนนุจงึสามารถกระตุน้การเผชิญปัญหาไปในแนวทางท่ีดี
และเป็นทางบวกมากขึน้ (Lazarus & Folkman, 1984; Schwarzer & Knoll, 2007) อีกทัง้การ
สนบัสนนุทางสงัคมยงัสามารถปกปอ้งบคุคลจากความเครียด และยงัช่วยส่งเสริมความพยายาม
ในการจดัการกบัปัญหา ท าใหบ้คุคลมีความหวงัว่ายงัมีคนท่ีพรอ้มจะช่วยเหลือ และยงัไดส้ะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความห่วงใยใส่ใจและความผกูพนัจากสมาชิกในสงัคมอีกดว้ย (อรุณี เกษรอบุล, 2544) 
นอกจากนีง้านวิจัยท่ีผ่านมาของ Yüksel และ Bahadır-Yılmaz (2019) ยังไดส้นับสนุนว่า 
นกัศกึษาท่ีมีแนวทางในการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีการแสวงหาแหลง่ชว่ยเหลือสนบัสนนุทางสงัคมสงู
จะช่วยส่งเสริมใหส้ามารถเผชิญปัญหาและปรบัตวัในมหาวิทยาลยัไดดี้ และ 3) การจดักิจกรรม
เสริมสรา้งใหน้กัศกึษาเขา้ใจและพรอ้มท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหา เพ่ือใหเ้กิดทกัษะในกระบวนการ
แกปั้ญหาท่ีสามารถวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน สามารถช่วยใหน้กัศกึษามีความเขา้ใจ
สถานการณต์ามท่ีเป็นจริง พรอ้มท่ีจะตอ่สูเ้พ่ือขจดัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง สามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดขึน้อยา่งเป็นขัน้ตอนและสามารถน าประสบการณม์าใชเ้พ่ือแกปั้ญหาใหดี้ขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม
กบัสถานการณ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สกล วรเจริญศรี (2550) ท่ีไดส้รา้งโมเดลกลุ่มฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในดา้นการคิดแก้ปัญหาดว้ยกิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหาท่ี
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พฒันาตามแนวคิดของ Geldard และ Geldard (1999) โดยใชเ้ทคนิคการใหค้  าปรกึษาแบบเนน้
การแกปั้ญหาและเทคนิคทางจิตวิทยาไมว่า่จะเป็นการสอน การตัง้ค  าถาม การใหก้ าลงัใจ และการ
ใชเ้กม โดยผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่า นกัเรียนวยัรุ่นในกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะชีวิตในดา้นการ
คดิ ท่ีประกอบดว้ยทกัษะการตดัสินใจและทกัษะการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี้
งานวิจยัของ ภูริเดช พาหยุุทธ ์(2560) ก็ไดส้นบัสนนุว่า การส่งเสริมการเผชิญปัญหาเชิงบวกของ
วยัรุ่นในดา้นการมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการเผชิญปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมและ
ความคิดของบุคคล โดยการสอนเก่ียวกับวิธีการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั เพ่ือใหน้กัเรียนวยัรุ่น
เขา้ใจสาเหตขุองปัญหา สามารถระบวุิธีการจดัการปัญหาอยา่งเป็นขัน้ตอน และการส่งเสริมทกัษะ
ความสามารถในการมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหา ยงัสามารถช่วยใหว้ยัรุ่นมีการมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหา
สูงขึน้ ช่วยให้เข้าใจปัญหาและเข้าใจความคิดความรูส้ึกจากมุมมองของตนเองท่ีมีต่อปัญหา 
สามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาไดต้รงตามลกัษณะของตนเอง และสามารถน าขัน้ตอนและวิธีการ
แก้ปัญหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ ดังนัน้ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาจึงสามารถช่วยให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรูแ้นวทางในการฝึกการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการท่ีปัญหา สามารถประเมิน
สถานการณปั์ญหาใหเ้ป็นไปในทางบวก ไดต้ระหนกัถึงบคุคลหรือแหล่งสนบัสนนุช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหา เข้าใจสาเหตุของปัญหาและพรอ้มท่ีจะต่อสูเ้พ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้  สามารถ
วางแผน ก าหนดแนวทางและวิธีการมุง่จดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นขัน้ตอน และสามารถ
น าไปปรบัใชใ้นการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
นกัศึกษามีความพรอ้มท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและมีความหวงัว่าจะสามารถผ่านพน้อปุสรรคตา่ง ๆ 
ไปได ้อนัเป็นการเสรมิสรา้งอารมณแ์ละพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางบวกเพ่ือใหชี้วิตเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึน้ (Herth, 1992)  

โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาขึน้ในครัง้นี ้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงตามแนวคิด
ทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Corry, Lewis, et al., 2014) โดยการจัด
กิจกรรมในโปรแกรมไดเ้สรมิสรา้งใหน้กัศกึษาในกลุ่มทดลองไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั
ส าคญัของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสมัพนัธก์ับการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะทางจิตเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นความหมายในชีวิต ความหวัง และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง รวมถึงผลท่ีมีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีเหมาะสม และไดเ้ห็นความส าคญัของ
การตระหนกัรูท้างความคดิ ความเช่ือ การประเมินสถานการณ ์และการฝึกทกัษะการเผชิญปัญหา
ท่ีสามารถน ามาใชเ้พ่ือจดัการกบัปัญหาและความเครียดตา่ง ๆ และการหาวิธีการหรือแนวทางเพ่ือ
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จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหน้กัศกึษาสามารถน ากระบวนการเผชิญ
ปัญหาหรือวิธีจดัการปัญหาท่ีไดเ้รียนรูไ้ปใชใ้นการเผชิญปัญหาเก่ียวกับการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวในการเรียนได ้ซึ่งการน าตวัแปรจิต
วิญญาณและความคิดสรา้งสรรคม์าเป็นทรพัยากรหรือตน้ทนุส าคญัในการเผชิญปัญหาจะท าให้
บุคคลสามารถค้นหาและรักษาไว้ซึ่งความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต  ท่ีช่วยให้บุคคลมี
ความหวังและเกิดการเห็นคณุค่าในตนเอง ซึ่งมีความเช่ือมโยงกันท่ีส่งอิทธิพลต่อการแสดงออก
ทางอารมณแ์ละพฤตกิรรมของบคุคล (Lazarus, 1999) และสิ่งตา่ง ๆ เหล่านีล้ว้นเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีช่วยสนบัสนุนใหบุ้คคลมีสุขภาพจิตท่ีดีและส่งผลทางบวกต่อการประเมินการรูค้ิด (Cognitive 
Apprisal) ของบคุคล ท่ีท าใหส้ามารถประเมินสถานการณห์รือเหตกุารณใ์หม่ จากมมุมองใหม่ ๆ 
ดว้ยการเปล่ียนแปลงการรบัรูต้อ่เหตกุารณท่ี์ก่อใหเ้กิดปัญหาหรือความเครียดใหเ้ป็นไปในทางบวก
และสรา้งสรรค ์เพ่ือชว่ยลดผลกระทบในทางลบใหล้ดนอ้ยลงได ้เกิดความหยุ่นตวัและมีมมุมองตอ่
สถานการณปั์ญหาท่ีแตกตา่งออกไป เพ่ือใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีจะเขา้มาใน
ชีวิต (Corry, Tracey, & Lewis,  2015) อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาทกัษะการเผชิญปัญหาไปตลอดช่วง
ชีวิต ท่ีส่งผลใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัไดดี้ในระยะยาว (Ebata & Moos, 1991) ก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางบวกจนน าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการมีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดี  

นอกจากนี ้ แนวทางการจดักิจกรรมในโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงครัง้นีไ้ดด้  าเนินกิจกรรมในรูปแบบของกระบวนการกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีน ามาใชใ้นการปรบัเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้พฒันา
ทกัษะทางสังคมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
นอกจากนีย้งัเป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างบคุคล ส่งเสริมใหบ้คุคลเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้เป็นแรงจูงใจซึ่งกันและกันในการไดร้บัการเสริมแรงพฤติกรรมท่ีดีจากเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่ม และการไดข้อ้มูลป้อนกลับซึ่งกันและกันเพ่ือน ามาใชใ้นการปรบัพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม รวมถึงการน าสิ่งท่ีไดร้บัจากการเขา้ร่วมโปรแกรมมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้
อย่างถกูตอ้งเหมาะสม (Corey & Corey,  2006 อา้งถึงใน มลัลิกา จนัทรเ์พ็ญ, 2560) โดยในการ
ด าเนินกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัไดน้  าเทคนิค
กระบวนการกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มมาปรบัใชเ้พ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยรุ่น 
เน่ืองจากการน าวัยรุ่นท่ีมีปัญหาคลา้ยกันมารวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยแก้ปัญหาโดยมีผูใ้หญ่คอยให้
ความช่วยเหลือ จะท าใหว้ยัรุ่นพรอ้มท่ีจะร่วมมือในการแกปั้ญหาและเสนอขอ้คิดเห็น นอกจากนี้
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บรรยากาศในการท ากิจกรรมกลุ่มยังช่วยให้มีการยอมรับและเขา้ใจกัน รบัรูว้่าผูอ่ื้นก็มีปัญหา
เชน่เดียวกนัหรือมากกวา่ตน ซึ่งจะชว่ยท าใหส้มาชิกกลุ่มแตล่ะคนมีก าลงัใจและมีความพยายามท่ี
จะเผชิญและแกปั้ญหาใหส้  าเร็จ อีกทัง้พลงัของกลุ่มยงัสามารถเปล่ียนแปลงความคิด ความรูส้ึก 
และพฤติกรรมของบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี (วชัรี ทรพัยมี์, 2556) และในการท ากิจกรรมยงัมีการใช้
เทคนิคการเรียนรูต้า่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นการบรรยาย การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั 
การระดมสมอง การสะท้อนคิด การใช้เกม การใช้ส่ือวีดิทัศน์ การมอบหมายงาน การใช้
สถานการณ์จ าลอง การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้ผังความคิด การฝึกปฏิบัติ และการเสริมแรง
ทางบวก ดงันัน้ เทคนิคกระบวนการกลุ่มหรือการใชกิ้จกรรมกลุ่มจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใชก้ับ
กลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นวยัรุน่ เพ่ือใหบ้รรยากาศในการท ากิจกรรมกลุ่มเกิดความสนกุสนานพรอ้มทัง้
เกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนา อนัจะน าไปสู่การปรบัเปล่ียนคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกิด
ประโยชนส์  าหรบันกัศกึษา  

ผลการวิจยัครัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมเก่ียวกบัทกัษะ
การเผชิญปัญหาหรือการเผชิญความเครียดของบคุคล อาทิเช่น  โปรแกรมพฒันาทกัษะการเผชิญ
ความเครียด (Coping Skills) ท่ีมีต่อความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา้ของวยัรุ่น (Lewinsohn, 
Clarke, Hops, & Andrews, 1990; พรทิพย ์แม่นทรง, 2555; ลลนา ประทมุ, 2550; อติรตัน ์วฒัน
ไพลิน และคนอ่ืน ๆ , 2554) ท่ีอาศัยแนวคิดการปรับการรู ้คิดและพฤติกรรม (Cognitive 
Behavioral Therapy) โดยมีเป้าหมายในการจดักิจกรรมเพ่ือการปอ้งกนัการเกิดภาวะซึมเศรา้ใน
วยัรุ่นท่ีเป็นนักเรียนและนกัศึกษา ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมการมุ่งส่งเสริมทกัษะการแก้ไขปัญหา 
การฝึกทกัษะในการจดัการและเปล่ียนความคิดทางลบเป็นความคิดทางบวก การสนบัสนนุใหเ้ขา้
รว่มกิจกรรมท่ีท าใหมี้ความสุข การฝึกและเรียนรูท้กัษะการเผชิญความเครียดท่ีหลากหลาย การ
ฝึกผ่อนคลายความเครียด การฝึกปฏิบตัิจดัการกับความเครียดและการฝึกบนัทึกอารมณต์นเอง
เพ่ือปรบัเปล่ียนความคิดใหม่ และการเสริมสรา้งทกัษะทางสงัคม ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารและการ
ฝึกทกัษะกลา้แสดงออกผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การใหข้อ้มูลป้อนกลบัซึ่งกันและกัน 
และการเสรมิแรงทางบวกเม่ือผูเ้รียนแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซึ่งผลการศกึษาตา่งก็ได้
ชีใ้หเ้ห็นวา่ วยัรุน่ในกลุ่มทดลองมีภาวะซึมเศรา้หลงัสิน้สดุโปรแกรมทนัที ระยะติดตามผล 1 เดือน 
และระยะตดิตามผล 3 เดือน ต ่ากว่าก่อนการทดลองและต ่ากว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ .01 และสอดคลอ้งกับโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญความเครียดต่อ
ความสามารถในการดแูลของผูด้แูลผูป่้วยจิตเภทในชมุชน ของ มลัลิกา จนัทรเ์พ็ญ (2557) ท่ีไดน้  า
ทฤษฎีการประเมินความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress Appraisal and Coping) (Lazarus 
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& Folkman, 1984) ท่ีประกอบดว้ย การประเมินทางการรูค้ิด (Cognitive Appraisal) 3 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ การประเมินขั้นปฐมภูมิ (Primary Appraisal) การประเมินขั้นทุติยภูมิ (Secondary 
Appraisal) และการประเมินซ า้ (Reappraisal) มาประยุกตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
โปรแกรม ท่ีมุ่งส่งเสริมทักษะการประเมินความเครียดจากสถานการณท่ี์เป็นปัญหา การคน้หา
แหล่งประโยชน์ การให้ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเภท การฝึกทักษะการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ การฝึกทกัษะการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหา และการฝึกทกัษะการจดัการ
กบัอารมณด์ว้ยวิธีการผอ่นคลายความเครียด ซึ่งผลการศกึษาพบวา่ ผูด้แูลผูป่้วยจิตเภทในชมุชนมี
ความสามารถในการดแูลผูป่้วยสงูกว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะการเผชิญความเครียด
และสูงกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกับ
งานวิจยัของ ภูริเดช พาหุยุทธ์ (2560) ท่ีไดท้  าการพฒันาโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญปัญหาเชิง
บวก (Positive Coping) ของนกัเรียนวยัรุน่ โดยอาศยัแนวคิดการใหค้  าปรกึษาเชิงรุกในการเรียนรู้
แลกเปล่ียนมุมมองความคิดความรูส้ึกและประสบการณร์่วมกัน เพ่ือให้นกัเรียนไดท้บทวนตนเอง 
พฒันาความสามารถในการเผชิญปัญหาเชิงบวก และมีแนวทางในการจดัการเปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้ห้
ส  าเรจ็ โดยมีความมุง่หมายในการสง่เสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเผชิญปัญหาแบบการตอบสนอง  
การให้ความหมายท่ีมีคุณค่า  ความหยุ่นตัว  การเผชิญปัญหาท่ีก าลังจะเกิดขึ ้น  การรับรู ้
ความสามารถในการเผชิญปัญหา การมุ่งจัดการแก้ไขปัญหา การมองโลกในแง่ดี การก าหนด
เปา้หมาย และการเผชิญปัญหาเชิงรุก ซึ่งผลการศกึษาไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัเรียนวยัรุน่ในกลุ่มทดลอง
มีคะแนนการเผชิญปัญหาเชิงบวกในระยะหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง และมีการเผชิญ
ปัญหาเชิงบวกสงูกว่ากลุ่มควบคมุทัง้ในระยะหลงัการทดลองและติดตามผลอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งการมีการเผชิญปัญหาเชิงบวกสูงจะก่อใหเ้กิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อผูเ้รียน 
สามารถเลือกใช้วิธีการในการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีการท่ีสรา้งสรรค ์สามารถเรียนรูแ้ละคน้หา
ความหมายจากประสบการณใ์นอดีตมาใชเ้ป็นแหล่งทรพัยากรภายในตนและภายนอกตนในการ
ด าเนินชีวิตใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

ดงันัน้ การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ี
อาศยัแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง จึงเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมท่ีเสรมิสรา้งคณุลกัษณะทางจิตและพฤตกิรรมของบคุคลในทางบวกท่ีสามารถน ามาปรบั
ใชใ้นการจัดการกับปัญหาท่ีเขา้มากระทบต่ออารมณห์รือจิตใจและการหาแนวทางหรือวิธีการ
แกปั้ญหา เพ่ือควบคมุสถานการณแ์ละสามารถเผชิญปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดช่วงชีวิต
ของบุคคล ดว้ยการประยุกตแ์นวคิดและความเช่ือเก่ียวกับการเสริมสรา้งการตระหนกัรูท้างจิต
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วิญญาณอย่างเหมาะสม ท่ีเนน้การใหค้ณุค่าของบุคคลในทางบวกและการแสวงหาความหมาย
และจดุมุ่งหมายในชีวิต มีความกระตือรือรน้ท่ีจะคน้หามมุมองชีวิตในมมุใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยการ
พิจารณาว่าชีวิตมีความหมายและมีความหวงัว่าจะสามารถกา้วผ่านเหตกุารณเ์ลวรา้ยท่ียากจะ
แกปั้ญหาไปไดไ้ม่ว่าดว้ยวิธีใดก็ตาม และการเสริมสรา้งการแสดงออกทางความคิดสรา้งสรรค์ ท่ี
บุคคลแสวงหาการผ่อนคลายความเครียดดว้ยการแสดงออกทางความคิดผ่านการใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์ท่ีช่วยให้มีมุมมองใหม่และเกิดจินตนาการในการค้นหาวิธีจัดการกับปัญหาและ
ปรบัปรุงแนวทางในการแกปั้ญหาใหม ่ๆ ไดต้ลอดเวลา ซึ่งจิตวิญญาณและความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
ทรพัยากรหรือตน้ทุนทางจิตใจในเชิงบวกท่ีมีอยู่ในตวับุคคล ท่ีสามารถน ามาใชเ้พ่ือจัดการกับ
ปัญหาและความเครียดตา่ง ๆ ท่ีเขา้มากระทบกบัอารมณห์รือจิตใจ และหาวิธีการหรือแนวทางเพ่ือ
จดัการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตใหเ้หมาะสมตามลกัษณะของแตล่ะบุคคล (Corry, Tracey, & 
Lewis, 2015) ซึ่งสอดคลอ้งตาม Lazarus และ Folkman (1984, p. 375) ท่ีไดเ้นน้ย า้ว่า การ
พัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการจัดการกับความเครียดให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ จะต้อง
เสริมสรา้งให้บุคคลไดป้ระเมินสถานการณ์ต่าง ๆ และเผชิญกับปัญหาหรือความตอ้งการของ
บุคคลในวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ดังนั้น การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนในระยะยาวและการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว การน าจิต
วิญญาณและความคิดสรา้งสรรคม์าใช้เป็นแนวทางในการเผชิญปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมจึง
สามารถชว่ยใหน้กัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกทัง้ในดา้นความหมายใน
ชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุคา่ในตนเอง รวมถึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน
ดีขึน้ได ้นอกจากนีเ้ม่ือไดท้  าการประเมินผลกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงในแต่ละกิจกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก ง) ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า นกัศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรใ์นกลุ่มทดลองมีการเรียนรูแ้ละเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งความคิดและ
พฤติกรรมไดต้ามเป้าหมายและวัตถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรมในระดบัท่ีดี เน่ืองจากนกัศึกษา
สามารถผา่นการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนดในทกุกิจกรรม รวมทัง้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการเขา้รว่มโปรแกรม (รายละเอียดในภาคผนวก จ) ยงัชีใ้หเ้ห็นว่า นกัศกึษามีความพึงพอใจการ
เขา้ร่วมโปรแกรมอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากับ 4.41 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 88.20 จึงเป็นหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัไดว้่า 
แนวคดิ ทฤษฎี และเทคนิคการเรียนรูต้า่ง ๆ ท่ีผูว้ิจยัน ามาปรบัใชใ้นการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้ง
การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ตลอดจนตวัแปรท่ีตอ้งการเสรมิสรา้งและตอ้งการใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงตามขัน้ตอนของกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นจิต
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วิญญาณ ความคิดสรา้งสรรค ์การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
ปัญหา สามารถชว่ยเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมของนกัศกึษาใหเ้ป็นไปในทาง
ท่ีดีและเป็นทางบวกมากขึน้ ซึ่งตวัแปรตา่ง ๆ เหล่านีเ้ป็นปัจจยัเชิงสาเหตสุ  าคญัท่ีใหผ้ลสอดคลอ้ง
ตามการวิจัยในระยะท่ี 1 ท่ีสามารถก่อให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกิดการ
เปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวก ไดแ้ก่ ความหมายในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่า
ในตนเอง รวมถึงสง่ผลใหน้กัศกึษามีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ได ้

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัต ิ

1. ผลการวิจัยครัง้นีส้ามารถสนับสนุนการน าทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงท่ีก าเนิดมาจากบริบทของสังคมต่างประเทศมาประยุกตใ์ช้กับการศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาในบริบทของสังคมไทย โดย
ผลการวิจยัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ีจะน าตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาปรบัใช้
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและสภาพสังคมในการเรียนของไทยไดอ้ย่าง
ชัดเจนขึน้ แม้ว่าผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจะไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีผูว้ิจัยคาดการณไ์ว้
ทัง้หมด แตก่ารวิจยัครัง้นีก็้นบัไดว้่ามีความส าคญัในเชิงทฤษฎีท่ีช่วยเพิ่มหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ี
สนบัสนนุแนวคิดทางทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหมี้ความชดัเจนมาก
ขึน้ และสามารถเพิ่มองคค์วามรูใ้หก้บัการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเผชิญปัญหาของบคุคล
เพ่ือเป็นพืน้ฐานของการวิจยัตอ่ยอดในแนวคดิทฤษฎีดงักลา่วตอ่ไปได ้

2. ผลการวิจยัระยะท่ี 1 ชีใ้หเ้ห็นว่า พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ไดร้บัอิทธิพลทางตรงมาจากความหมายในชีวิต ความหวงั การเห็น
คณุคา่ในตนเอง และการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั นอกจากนีพ้ฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนของนักศึกษายังไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจากความคิดสรา้งสรรค ์จิตวิญญาณ และการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ดังนั้น การท่ีจะเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบตัิหรือเกิดพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนท่ีพึงประสงค์ขึน้ได้นั้น ผู้เ ก่ียวข้องในระดับสถาบันการศึกษา สาขาวิชา 
ตลอดจนอาจารยผ์ูส้อนและบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญักบัการกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดมี้
การน าความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมาใชใ้นการเผชิญปัญหาเพ่ือพยายามหาวิธีจัดการ
แกไ้ขปัญหาใหส้  าเรจ็ เพ่ือชว่ยใหน้กัศกึษามีความหวงัและเห็นคณุคา่ในตนเองว่าจะสามารถเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ ไปได ้รวมถึงการน าความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมาใชใ้นการจัดการกับ
อารมณข์องตนเองเพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีเขา้มากระทบจิตใจหรืออารมณค์วามรูส้ึก เพ่ือใหร้บัรูว้่า
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ชีวิตยงัมีความหมายและตอ้งสามารถกา้วผา่นเหตกุารณเ์ลวรา้ยตา่ง ๆ ไปได ้พรอ้มทัง้ส่งเสริมการ
สนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัจากเพ่ือนและอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือใหน้กัศกึษารบัรูว้่าตนเองยงั
มีคณุคา่และมีบคุคลท่ีพรอ้มจะคอยช่วยเหลือ เพ่ือกระตุน้การเผชิญปัญหาของนกัศกึษาใหเ้ป็นไป
ในทางบวกมากขึน้ ซึ่งจะช่วยใหน้กัศกึษาสามารถเผชิญปัญหาและมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนดีขึน้ รวมถึงสามารถด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีความสขุ 

3. ผลการวิจยัระยะท่ี 2 พบว่า นกัศกึษาท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลงเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัใน
การเรียนดีขึน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้นีมี้ประสิทธิภาพในการน าไปเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะทางจิตในดา้นการตระหนักรูท้างจิตวิญญาณ 
ความคิดสรา้งสรรค ์และทักษะการเผชิญปัญหาทัง้การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณแ์ละการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา ท่ีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรการสอนในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนสามารถน าโปรแกรมไปประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสรา้งทกัษะการ
เผชิญปัญหา เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวกและมีความคงทนในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีดี ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องก็สามารถน าไปปรับใช้กับ
ประชากรกลุม่อ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัได ้ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารน าโปรแกรมไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิผลผูใ้หก้าร
ฝึกอบรมหรือวิทยากรควรมีความเขา้ใจในกระบวนการด าเนินกิจกรรมในโปรแกรมและทฤษฎีการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ตลอดจนมีความสามารถและทกัษะเก่ียวกบัการน าแนวคิดและ
เทคนิคการเรียนรูม้าปรบัใชใ้นการเสริมสรา้งกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนท่ีเหมาะสมตาม
ตอ้งการ 

4. ผลการวิจัยระยะท่ี 2 ได้ชีใ้ห้เห็นข้อค้นพบในประเด็นของนักศึกษาท่ีได้รับ
โปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีพฒันาการของคะแนนเฉล่ียความหวงั
และพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ หากตอ้งการมุ่งเนน้ให้
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมี์ความคงทนของพัฒนาการและเกิดการเปล่ียนแปลง
คณุลกัษณะทางจิตในเชิงบวกในดา้นความหวงัและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีขึน้ใน
ระยะยาว หน่วยงานมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารคณะหรือสาขาวิชา ตลอดจนอาจารยผ์ูส้อน ควรให้
ความส าคญัในการจดักิจกรรมท่ีมุง่สง่เสรมิใหน้กัศกึษามีความคิดสรา้งสรรคแ์ละตระหนกัรูท้างจิต
วิญญาณ ร่วมกับส่งเสริมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาใหเ้ป็นไปในทางบวก เพ่ือกระตุน้ให้
นักศึกษาไดน้  าความคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณมาใช้ในการหาแนวทางหรือวิธีจัดการกับ
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ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใหน้กัศึกษามีความหวังและก าลงัใจท่ีจะต่อสูก้ับอุปสรรคปัญหาจน
สามารถผา่นพน้ไปไดแ้ละมีพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดีตามมา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ผลการวิจยัในระยะท่ี 1 พบว่า ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัมี

อิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกในด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน อย่างไรก็ตาม การท่ีผูว้ิจยัน าตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยัมาใชว้ดัผลก่อนการทดลองในการวิจยัระยะท่ี 2 เพ่ือท าการจดัประเภทกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีมากนอ้ยแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหไ้ม่สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดช้ดัเจนวา่การเห็นคณุคา่ในตนเองและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนเกิดจากการ
ท่ีนกัศกึษารบัรูว้่าไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอย่างเพียงพอหรือไม่ ในการวิจยัครัง้ต่อไปจึงควร
น าตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นปัจจัยทดลองหรือเป็นตัวแปรจัด
กระท าในโปรแกรม ท่ีควรเสริมดว้ยกิจกรรมการสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัผลการวิจยัและสามารถอธิบายอิทธิพลของการสนบัสนุนทางสงัคมในมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนใหมี้ความ
ชดัเจนมากขึน้ 

2. ผลการวิจยัระยะท่ี 1 พบวา่ ความคิดสรา้งสรรค ์การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
และความหวังเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนสูง 
ดงันัน้ เพ่ือใหส้ามารถอธิบายคณุลกัษณะท่ีเป็นประโยชนต์อ่นกัศกึษาในการสนบัสนนุความส าเร็จ
ในการเรียนและความสมบูรณ์ทางจิตใจ อาจท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพ่ือค้นหา
กระบวนการเผชิญปัญหาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนท่ีดี ซึ่งอาจท าใหพ้บองคค์วามรูใ้นการน าไปวิจยัและพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้ง
การเผชิญปัญหาของนกัศกึษา เพ่ือใหส้ามารถสรุปผลและตอบค าถามการวิจยัไดส้มบรูณม์ากขึน้
ทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ 

3. การวิจัยครัง้นีท้  าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ท่ีก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั ใน
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่าง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐัและเอกชน เพ่ือพิจารณาว่าโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงจะมีประสิทธิผลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางการ
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เรียนท่ีแตกตา่งกนัหรือไม่ เพ่ือประโยชนใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง
และบรบิทท่ีตอ้งการศกึษา 

4. การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาวิธีการเผชิญปัญหาทัง้แบบมุ่งท่ีอารมณแ์ละแบบมุ่งท่ี
ปัญหาเฉพาะองคป์ระกอบท่ีเป็นทางบวกเพ่ือประโยชนใ์นการน าไปพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงใหน้กัศกึษาเกิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตในเชิงบวก
และมีพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนท่ีดี โดยมิไดศ้กึษาครอบคลมุถึงองคป์ระกอบทัง้หมดตาม
ทฤษฎี ดงันัน้ การวิจยัครัง้ตอ่ไปจึงควรศกึษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
และการถอยห่างจากปัญหาเพิ่มเติม เพ่ือให้สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 

5. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการประยกุตใ์ชก้ระบวนการเผชิญปัญหาตามทฤษฎีการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงเพ่ือศกึษาพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้
ตอ่ไปหากใชท้ฤษฎีดงักล่าวเป็นกรอบแนวคิดหลกัของการวิจยั ควรศึกษาใหค้รอบคลมุถึงตวัแปร
ความหยุ่นตวั (Resilience) เน่ืองจากขอ้คน้พบทางทฤษฎีดงักล่าวไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า การเปล่ียนแปลง
คณุลกัษณะทางจิตในเชิงบวกส่งผลต่อการเพิ่มความหยุ่นตวัท่ีช่วยใหบ้คุคลเริ่มกระบวนการทาง
ความคิดในการประเมินสถานการณใ์หม่ท่ีเขา้มาคกุคามจากสถานการณใ์หเ้กิดผลในทางบวกกบั
ตนเอง เพ่ือรกัษาสมดลุของรา่งกายและจิตใจใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญกบัสถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ได ้
ซึ่งจะช่วยท าให้เห็นถึงผลการเปล่ียนแปลงของคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาชดัเจนมากขึน้ 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์ คณะศลิปศาสตรป์ระยกุต ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
5. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัธนนท ์หงสว์รทิธ์ิธร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยระยะที ่2 
 

  
1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ภทัราวิวฒัน ์ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย ์ดร.พิชญาณี พนูพล สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิชดุา กิจธรธรรม ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัธนนท ์หงสว์รทิธ์ิธร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
5. อาจารย ์ดร. พิศทุธิภา เมธีกลุ สาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
6. อาจารย ์ดร. ธนกฤต ยอดอดุม คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ค าชีแ้จง: แบบสอบถามฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ์ ผูวิ้จัยขอความอนุเคราะหแ์ละ
ความรว่มมือจากท่านใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามนีโ้ดยปฏิบตัิตามค าชีแ้จงในแบบสอบถามแต่ละ
ตอน และเน่ืองจากแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามหลายส่วน จึงขอใหท้่านอ่านค าถามแต่ละขอ้ให้
เขา้ใจอย่างชดัเจน และขอให้ท่านตอบตรงตามความเป็นจริงให้มากที่สุดและขอให้ตอบครบทุก
ข้อโดยไมต่อ้งระบช่ืุอ-สกลุของท่าน ผูวิ้จยัขอรบัรองวา่ขอ้มลูและค าตอบของท่านทัง้หมดจะถกูเก็บไวเ้ป็น
ความลบัเพ่ือประโยชนใ์นการวิจยัเท่านัน้ การวิเคราะหข์อ้มลูจะท าในภาพรวมของกลุม่ผูต้อบทัง้หมดและ
การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านทัง้สิน้ ทัง้นีข้อขอบคณุท่ีท่านสละเวลาอนัมีค่าใน
การตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัครัง้นี ้

    

นางสาวจฬุาพร  ค ามงุคลุ 
      นิสติปรญิญาเอก   สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์

      สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความจริง 
 
1. มหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั        
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
2. เพศ   ชาย   หญิง 
3. อายุ____________ปี 
4. ชัน้ปี   ปี 1   ปี 2     
5. วิธีการรับเข้าศึกษา    ระบบรบัตรง       ระบบ Admissions        
   ระบบโควตา         อื่น ๆ (ระบ)ุ ________ 
6. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) _________________  
7. ทีพ่ักอาศัย  บา้น          หอพกั   อื่น ๆ (ระบ)ุ ________ 
8. ภูมิล าเนา    กรุงเทพมหานคร   จงัหวดัอ่ืน (ระบจุงัหวดั) ________  

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์
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9. ปัจจุบันอาศัยอยู่ร่วมกันกับใครเป็นหลัก  
  บิดาและมารดา         บิดา         มารดา       ญาติพ่ีนอ้ง     
  เพ่ือน        อยู่ตามล าพงั     อื่น ๆ (ระบ)ุ __________ 
10. สถานภาพของบดิา-มารดา 
  คู/่อยู่ดว้ยกนั     หย่ารา้ง/แยกทางกนั     เสียชีวิต       อื่น ๆ (ระบ)ุ ________ 
11. แหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นหลักได้มาจาก   
  บิดาและมารดา  บิดา           มารดา       
  ญาติพ่ีนอ้ง     กองทนุกูยื้ม          อื่น ๆ (ระบ)ุ ________ 
12. รายได้/ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ด้รับโดยเฉลี่ย ________________บาท/เดือน 
 
ตอนที ่2 พฤตกิรรมการปรับตัวในการเรียน 
ค าชีแ้จง: โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อย่างละเอียดแลว้เลือกค าตอบโดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ี
ตรงกบัระดบัความบ่อยของการเกิดพฤติกรรมของท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียวและโปรดตอบค าถามให้
ครบทกุขอ้ 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความบ่อยของการเกดิพฤติกรรมของท่าน 

บ่อยมาก บ่อย 
ค่อนข้าง
บ่อย 

บางครัง้ 
นานๆ
ครัง้ 

ไม่เคย
เลย 

6 5 4 3 2 1 

1. ฉนัติดตามการเรยีนในแตล่ะวนัไดท้นัเวลา 6 5 4 3 2 1 

2. ฉนัเขา้เรยีนใหท้นัเวลาในทกุวชิาที่มกีารสอน 6 5 4 3 2 1 

3. ฉนัสง่การบา้นหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
ตามก าหนดเวลา 

6 5 4 3 2 1 

4. ฉนัเตรยีมพรอ้มในการเรยีนเทอมนี ้เพื่อใหไ้ด ้
ผลการเรยีนที่ด ี

6 5 4 3 2 1 

5. ฉนัมุง่มั่นกบัการท ารายงานทกุรายวิชา 
ที่เรยีนอยา่งเต็มความสามารถ 

6 5 4 3 2 1 

6. ฉนัจดัการกบัความเครยีดหรอืความวติกกงัวล
ในเรือ่งตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเรยีนได ้

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความบ่อยของการเกดิพฤติกรรมของท่าน 

บ่อยมาก บ่อย 
ค่อนข้าง
บ่อย 

บางครัง้ 
นานๆ
ครัง้ 

ไม่เคย
เลย 

6 5 4 3 2 1 
7. เมื่อพบเจออปุสรรคในการเรยีน ฉนัไมแ่สดง
อาการทอ้แท ้

6 5 4 3 2 1 

8. ฉนัตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเรยีน 
ไดด้ว้ยตนเอง 

6 5 4 3 2 1 

9. ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ เก่ียวกบั
การเรยีนทีเ่กิดขึน้ได ้

6 5 4 3 2 1 

10. ฉนัใหค้วามรว่มมอืในการท างานกลุม่กบั
เพื่อนดว้ยความเตม็ใจ 

6 5 4 3 2 1 

11. ฉนัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้เรยีนไดด้ี 6 5 4 3 2 1 

12. ฉนัใหค้  าแนะน าช่วยเหลอืเพือ่นท่ีประสบ
ปัญหาในการเรยีนอยา่งเต็มใจ 

6 5 4 3 2 1 

13. ฉนัมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  
ที่ทางมหาวิทยาลยัจดัขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

14. ฉนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ รว่มกบัอาจารยแ์ละ
เพื่อน ๆ โดยไมรู่ส้กึอดึอดัใจ 

6 5 4 3 2 1 

15. ฉนัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการเรยีน 
การสอนของมหาวิทยาลยัได ้

6 5 4 3 2 1 

16. ฉนัใชห้อ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเต็มที่ 

6 5 4 3 2 1 

17. ฉนัยอมรบัและปฏิบตัิตนตามกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลยัดว้ยความเต็มใจ 

6 5 4 3 2 1 

18. ฉนัปฏิบตัิตามเง่ือนไขหลกัสตูรที่สาขาวิชา
ก าหนด 

6 5 4 3 2 1 

19. ฉนัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั
เพื่อการศกึษาเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเต็มที่ 

6 5 4 3 2 1 
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ตอนที ่3 ความคิดเหน็ของฉัน 
ค าชีแ้จง: โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อย่างละเอียดแลว้เลือกค าตอบโดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ี
ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียวและโปรดตอบค าถามใหค้รบทกุขอ้ 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
ความคดิสร้างสรรค ์

1. ฉนัมกัคิดท าสิง่ตา่ง ๆ ดว้ยวธีิการใหม่ 6 5 4 3 2 1 

2. ฉนัมีมมุมองตอ่สิง่ตา่ง ๆ ที่หลากหลาย 6 5 4 3 2 1 

3. แนวคิดในการแกปั้ญหาทีแ่ปลกใหมข่องฉนั
ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน ๆ เสมอ 

6 5 4 3 2 1 

4. ฉนัมีความคิดที่อยากจะเริม่ท าสิง่ใหม ่ๆ  
ที่คนอื่นไมเ่คยท า 

6 5 4 3 2 1 

5. เวลาประชมุท างานกลุม่ ฉนัมกัจะคดิอะไร 
ใหม ่ๆ ไดก้่อนคนอื่น 

6 5 4 3 2 1 

6. ฉนัมกัเสนอความคิดที่แปลกใหมไ่ปจากเพื่อน 
ในกลุม่ 

6 5 4 3 2 1 

7. ฉนัเป็นนกัขายความคดิ เพราะมีความคิดดี ๆ 
หลากหลายผดุขึน้มาอยูเ่สมอ 

6 5 4 3 2 1 

8. เมื่อเกิดปัญหา ฉนัมกัคิดหาวธีิการแกปั้ญหา 
หรอืหาทางออกใหม ่ๆ ใหก้บัปัญหาที่เกิดขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

9. ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ่ๆ  
เพื่อพฒันาทกัษะความคดิแกปั้ญหาของฉนั 
ใหม้ีความหลากหลายยิง่ขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

10. ฉนัศกึษาเรยีนรูส้ิง่รอบตวั เพือ่แสวงหา 
ความเป็นไปไดม้าตอ่ยอดความคดิในเรือ่งใหม่ ๆ 

6 5 4 3 2 1 

จิตวิญญาณ 
1. ในช่วงเวลาที่ฉนัเกิดความเครยีด  
ฉนัมกัจะนกึถึงบคุคลหรอืความศรทัธา 
ตอ่สิง่ยดึเหน่ียวที่ฉนันบัถือ 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
จิตวิญญาณ 
2. ความเช่ือและความศรทัธาตอ่หลกัค าสอน 
ทางศาสนา เป็นเครือ่งยดึเหน่ียวจิตใจของฉนั 

6 5 4 3 2 1 

3. การท่ีฉนัมีความเช่ือในการปฏิบตัิดีเพื่อตนเอง
และผูอ้ื่น จะท าใหชี้วิตฉนัมคีวามหวงัอยูเ่สมอ 

6 5 4 3 2 1 

4. ความศรทัธาในตนเอง ชว่ยใหฉ้นัสามารถ
เผชิญกบัเหตกุารณร์า้ยแรงตา่ง ๆ ได ้

6 5 4 3 2 1 

5. ความศรทัธาในตนเอง ชว่ยใหฉ้นัรบัมือกบั
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้

6 5 4 3 2 1 

6. เมื่อมีความกงัวลใจหรอืมีปัญหาเกิดขึน้  
ฉนัจะมีสิง่ที่ฉนันบัถือคอยอยูเ่คียงขา้งเสมอ 

6 5 4 3 2 1 

7. ความเช่ือดา้นจิตวิญญาณช่วยใหฉ้นัเขา้ใจ 
ถึงความหมายของความทกุขห์รอืปัญหา 
ที่ก าลงัเผชิญอยู ่

6 5 4 3 2 1 

8. การไดร้ะลกึถงึค าสอนตามหลกัศาสนา 
หรอืหลกัปฏิบตัิที่ฉนันบัถือ ช่วยใหฉ้นัผา่นพน้
ปัญหาอปุสรรคไปได ้

6 5 4 3 2 1 

9. การไดร้ะลกึถงึบคุคลหรอืสิง่ทีเ่ป็นมงคลตอ่ชีวิต 
ท าใหฉ้นัรูส้กึสงบและผอ่นคลาย 

6 5 4 3 2 1 

10. หลกัค าสอนหรอืหลกัปฏิบตัทิี่ฉนัยดึถือ  
จะช่วยชีน้  าแนวทางในการด าเนนิชีวิตใหก้บัฉนั 

6 5 4 3 2 1 

11. การท่ีฉนัมีบคุคลท่ีฉนัศรทัธานบัถือ 
คอยคุม้ครองอยูใ่กล ้ๆ ท าใหฉ้นัรูส้กึปลอดภยั 

6 5 4 3 2 1 

12. ฉนัรบัรูว้า่ทกุสิง่ทีเ่กิดขึน้กบัฉนัเป็นผลมาจาก 
การกระท าของตวัฉนัเอง (เช่น การหมั่นท า 
ความดเีสมอ การคดิบวก เป็นตน้) 

6 5 4 3 2 1 

13. ฉนัรบัรูว้า่ฉนัสามารถฟันฝ่าปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆ ไปไดด้ว้ยดเีพราะความศรทัธา 
ในความสามารถของตวัฉนัเอง 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
จิตวิญญาณ 
14. ฉนัสามารถรบัรูถ้ึงผลที่จะไดร้บัจาก 
ความเช่ือและหลกัปฏิบตัิทางศาสนาที่ฉนั 
ศรทัธานบัถือ 

6 5 4 3 2 1 

15. การเช่ือและศรทัธาในการกระท าดีของตนเอง 
จะช่วยใหฉ้นัรูส้กึรกัและยอมรบัตนเองมากขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่อารมณ ์
1. ฉนัยอมรบัวา่ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นความผิด
ของฉนัและฉนัตอ้งรบัผิดชอบตอ่ปัญหานัน้ 

6 5 4 3 2 1 

2. ถา้ฉนัมีสว่นท าใหเ้กิดปัญหา ฉนัจะกลา่ว 
ขอโทษหรอืท าอะไรบางอยา่งเพื่อใหปั้ญหานัน้ 
ดีขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

3. ถา้ฉนัเป็นตน้เหตขุองปัญหา ฉนัรูต้วัเองดีวา่
ฉนัจะตอ้งแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 

6 5 4 3 2 1 

4. ฉนัสญัญากบัตวัเองวา่ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิด
ขึน้กบัฉนั ฉนัตอ้งพยายามหาทางจดัการใหไ้ด ้

6 5 4 3 2 1 

5. ฉนัพยายามคิดหาทางออกในการจดัการกบั
ปัญหาตา่ง ๆ  อยา่งรอบคอบและพิจารณาถึง 
ผลที่จะเกิดขึน้เพื่อจะไดไ้มม่าเสยีใจภายหลงั 

6 5 4 3 2 1 

6. เมื่อเกิดปัญหาหรอืเหตกุารณท์ี่กระทบจิตใจ  
ฉนัพยายามควบคมุความรูส้กึวิตกกงัวลของ
ตนเอง 

6 5 4 3 2 1 

7. เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัฉนั ฉนัพยายามจดัการ
ปัญหาอยา่งมีสติ ไมเ่รง่รบีจดัการกบัปัญหา 
มากเกินไป 

6 5 4 3 2 1 

8. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัใชเ้วลาอยูก่บัตนเอง  
เพื่อคิดทบทวนถึงปัญหาและขอ้ผิดพลาดตา่ง ๆ 
ที่เกิดขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

9. ฉนัพยายามควบคมุอารมณค์วามรูส้กึจาก
สิง่รบกวนตา่ง ๆ มากมาย 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา 
1. เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัฉนั ฉนัไดท้ าอะไร
บางอยา่งเพื่อแกปั้ญหานัน้ แมอ้าจไมไ่ดผ้ล  
แตอ่ยา่งนอ้ยฉนัก็ไดล้งมือท า 

6 5 4 3 2 1 

2. เมื่อเกิดปัญหาฉนัจะมุง่จดัการแกไ้ขไปท่ี
สาเหตขุองปัญหาทีเ่กิดขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

3. ฉนัพยายามแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 
ไมว่า่จะดว้ยวิธีใดก็ตาม 

6 5 4 3 2 1 

4. ฉนัยืนหยดัตอ่สูก้บัปัญหาที่เกิดขึน้  
จนกวา่จะสามารถแกปั้ญหานัน้ไดส้  าเรจ็ 

6 5 4 3 2 1 

5. เมื่อเกิดปัญหา ฉนัมกัพดูคยุกบัใครบางคน 
ที่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาได ้

6 5 4 3 2 1 

6. เมื่อเจอปัญหา ฉนัมกัขอความเห็นอกเห็นใจ
จากคนอื่นเพื่อตอ้งการใหเ้ขาเขา้ใจในตวัฉนั 

6 5 4 3 2 1 

7. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใครบางคน  
เพื่อหาหนทางอื่น ๆ เพิ่มเติมในการช่วยแกไ้ข
สถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 

6 5 4 3 2 1 

8. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัญาติพี่นอ้ง 
หรอืเพื่อนสนิทใหช้่วยแนะน าแนวทาง 
ในการแกปั้ญหา 

6 5 4 3 2 1 

9. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใคร ๆ  
เพื่อบอกใหเ้ขารูถ้ึงความรูส้กึของฉนั 

6 5 4 3 2 1 

10. ฉนัมุง่มั่นจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ 
ไปทีละขัน้ตอน 

6 5 4 3 2 1 

11. เมื่อเกิดปัญหาขึน้ ฉนัมกัวางแผนและ
ด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนที่วางไว ้

6 5 4 3 2 1 

12. ฉนัพยายามเปลีย่นหรอืหาวธีิแกปั้ญหา 
ใหม ่ๆ เมื่อใชว้ิธีเดิมแลว้ไมด่ีขึน้ 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา 
13. เมื่อเจอปัญหา ฉนัมกัน าประสบการณ ์
ในอดีตมาพจิารณาเปรยีบเทียบกบัสถานการณ์
ปัจจบุนัเพื่อแกปั้ญหา 

6 5 4 3 2 1 

14. ฉนัรูว้า่ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิง่ที่ตอ้งแกไ้ขให้
ส  าเรจ็ ดงันัน้ฉนัจึงเพิ่มความพยายามในการ
แกปั้ญหาใหม้ากขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

15. ปัญหาที่ผา่นมาท าใหฉ้นัเกิดแรงบนัดาลใจ 
ในการท าสิง่ทีส่รา้งสรรค ์

6 5 4 3 2 1 

16. ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ที่ผา่นเขา้มาในชีวติ 
ท าใหฉ้นัไดเ้รยีนรูแ้ละมีมมุมองในการใชชี้วิต
มากขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

17. เมื่อผา่นสถานการณปั์ญหาที่ยุง่ยากมาได ้ 
ท าใหฉ้นัมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาที่ดี
กวา่เดมิ 

6 5 4 3 2 1 

18. ฉนัพยายามมองปัญหาที่เกิดขึน้กบัฉนัวา่ 
เป็นการคน้พบประสบการณใ์หม ่ๆ ในชีวิต 

6 5 4 3 2 1 

19. ปัญหาที่เกิดขึน้ท าใหฉ้นัมีการเปลีย่นแปลง
บางอยา่งในตวัเองไปในทางที่ดีขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

ความหมายในชวีิต 
1. ฉนัด าเนินชีวิตอยู่ในแตล่ะวนัอยา่งมี
ความหมาย 

6 5 4 3 2 1 

2. ชีวิตฉนัมจีดุมุง่หมายที่ชดัเจน 6 5 4 3 2 1 

3. ฉนัรูว้า่สิง่ใดมีความหมายส าหรบัชีวิตฉนั 6 5 4 3 2 1 

4. ฉนัพบวา่ชีวิตของฉนัมีจดุมุง่หมาย 
เป็นท่ีนา่พอใจ 

6 5 4 3 2 1 

5. ฉนัก าลงัมองหาสิง่ที่ท  าใหชี้วติของฉนั 
มีความหมาย 

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
ความหมายในชวีิต 

6. ฉนัมองหาจดุมุง่หมายในชีวติอยูเ่สมอ 6 5 4 3 2 1 

7. ฉนัคน้หาบางสิง่ที่ท  าใหฉ้นัรูส้กึวา่ชีวติของฉนั
มีความส าคญั 

6 5 4 3 2 1 

8. ฉนัก าลงัคน้หาจดุมุง่หมายหรอืภารกิจส าคญั 
ในชีวติของฉนั 

6 5 4 3 2 1 

9. ฉนัพยายามคน้หาความหมายของชีวิตฉนั 6 5 4 3 2 1 

ความหวัง 
1. ฉนัมีความมุง่มั่นตัง้ใจในการไปสูเ่ปา้หมาย 
ที่ตนเองตอ้งการ 

6 5 4 3 2 1 

2. ประสบการณใ์นอดตีชว่ยใหฉ้นัไดเ้ตรยีม 
ความพรอ้มส าหรบัสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

6 5 4 3 2 1 

3. ฉนัคาดวา่ฉนัจะประสบความส าเรจ็ในชีวติ 6 5 4 3 2 1 

4. ฉนับรรลเุปา้หมายในเรือ่งตา่ง ๆ  
ตามทีต่นเองไดต้ัง้ไว ้

6 5 4 3 2 1 

5. ฉนัคิดหาแนวทางเพื่อใหไ้ปถงึเปา้หมาย 
ที่ตนเองตอ้งการ 

6 5 4 3 2 1 

6. ฉนัมีแนวทางในการท าสิง่ตา่ง ๆ  
เพื่อใหต้นเองประสบความส าเรจ็ 

6 5 4 3 2 1 

7. ฉนัสามารถคดิหาวิธีการตา่ง ๆ เพื่อใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ส  าคญัที่สดุในชีวติของฉนั 

6 5 4 3 2 1 

8. แมว้า่คนอื่น ๆ จะรูส้กึทอ้ใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้ 
แตฉ่นัเช่ือวา่ฉนัสามารถจดัการปัญหานัน้ได ้

6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
การเหน็คุณค่าในตนเอง 
1. ฉนัสามารถตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ ได ้
โดยไมรู่ส้กึกงัวลใจ 

6 5 4 3 2 1 

2. ฉนัไมเ่คยเสยีใจกบัสิง่ที่ฉนัไดท้ าลงไป 6 5 4 3 2 1 

3. ฉนัสามารถดแูลตวัเองไดไ้มว่า่จะสถานการณใ์ด 6 5 4 3 2 1 

4. ฉนัเป็นคนท่ีมีความสขุ 6 5 4 3 2 1 

5. ฉนัสามารถเป็นท่ีพึง่ของคนอืน่ ๆ ได ้ 6 5 4 3 2 1 

6. ฉนัเป็นท่ีรกัใครข่องผูอ้ื่น 6 5 4 3 2 1 

7. ใครอยูก่บัฉนัแลว้จะสนกุ 6 5 4 3 2 1 

8. กลุม่เพื่อนวยัเดยีวกนัช่ืนชอบในตวัฉนั 6 5 4 3 2 1 

9. เพื่อน ๆ มกัคลอ้ยตามความคดิของฉนั 6 5 4 3 2 1 

10. ครอบครวัดสูนกุสนานเมื่อมฉีนัรว่มอยูด่ว้ย 6 5 4 3 2 1 

11. คนในครอบครวัฉนัค านงึถึงความรูส้กึ 
ของฉนัเสมอ 

6 5 4 3 2 1 

12. คนที่บา้นคอยดแูลใสใ่จฉนั 6 5 4 3 2 1 
13. ฉนัภมูิใจกบัผลการเรยีนของฉนั 6 5 4 3 2 1 
14. ถา้เป็นเรือ่งของการเรยีน ฉนัมกัท าอะไรใหด้ี
ที่สดุอยา่งเตม็ความสามารถ 

6 5 4 3 2 1 

15. ในการเรยีนฉนัมกัจะท าอะไรไดด้ี 
ตามที่อยากท า 

6 5 4 3 2 1 

16. อาจารยท์ าใหฉ้นัรูส้กึวา่ฉนัมคีวามสามารถ 
มากพอ 

6 5 4 3 2 1 

การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
1. เมื่อฉนัท าบางสิง่บางอยา่งไดด้ีหรอืประสบ
ความส าเรจ็ เพื่อนจะช่ืนชมยินดกีบัฉนั 

6 5 4 3 2 1 

2. เมื่อฉนัรูส้กึไมส่บายใจ เพื่อนคอยรบัฟัง 
และปลอบโยนใหก้ าลงัใจฉนั 

6 5 4 3 2 1 

3. เพื่อนเขา้ใจในตวัฉนัและยอมรบัในสิง่ที่ฉนัเป็น 6 5 4 3 2 1 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็นของท่าน 
จริงทีสุ่ด จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่จริง ไม่จริง
เลย 

6 5 4 3 2 1 
การสนับสนุนทางสังคมในมหาวิทยาลัย 
4. อาจารยใ์หค้วามดแูลเอาใจใสถ่ามไถ ่
ทกุขส์ขุของฉนั 

6 5 4 3 2 1 

5. อาจารยแ์สดงใหฉ้นัเห็นถงึความหว่งใย 
ตอ่ปัญหาเก่ียวกบัการเรยีนของฉนั  

6 5 4 3 2 1 

6. เพื่อนคอยแนะน าตกัเตือนฉนั เพื่อไมใ่หฉ้นั 
ท าผิดพลาด 

6 5 4 3 2 1 

7. เมื่อฉนัมีปัญหาการเรยีน เพื่อนพรอ้มที่จะ 
ใหข้อ้มลูหรอืค าแนะน าช่วยเหลอืฉนัอยา่งเต็มที ่

6 5 4 3 2 1 

8. อาจารยใ์หค้  าแนะน าฉนัเก่ียวกบัการเรยีน 
หรอืการปรบัตวัในมหาวิทยาลยั 

6 5 4 3 2 1 

9. อาจารยแ์นะน าขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่ทนุ 
สนบัสนนุการศกึษาใหฉ้นั 

6 5 4 3 2 1 

10. อาจารยเ์ปิดโอกาสใหฉ้นัไดซ้กัถาม 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นรว่มกบัเพื่อนคนอื่น ๆ 

6 5 4 3 2 1 

11. ฉนัไดร้บัการชีแ้นะจากอาจารย ์
ในการปรบัปรุงการเรยีนใหด้ีขึน้ 

6 5 4 3 2 1 

12. หากฉนัมีปัญหาเก่ียวกบัการเงิน  
ฉนัจะมีเพื่อนคอยชว่ยเหลอื 

6 5 4 3 2 1 

13. เพื่อนชว่ยเหลอืฉนัในการแบง่เบาภาระ 
การท ารายงานท่ีอาจารยม์อบหมาย 

6 5 4 3 2 1 

14. เพื่อนกบัฉนัแบง่ปันสิง่ของหรอือปุกรณก์าร
เรยีนที่จ าเป็นใหห้ยิบยืมกนัได ้

6 5 4 3 2 1 

15. อาจารยใ์หฉ้นัยืมหนงัสอืหรอืเอกสาร 
เก่ียวกบัการเรยีนที่ฉนัสนใจ 

6 5 4 3 2 1 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือวัดทีใ่ช้ในการวิจัย 

ตาราง 25 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ฉนัติดตามการเรยีนในแตล่ะวนัไดท้นัเวลา 0.445 0.857 
2 ฉนัเขา้เรยีนใหท้นัเวลาในทกุวชิาท่ีมีการสอน 0.425 0.858 
3 ฉนัสง่การบา้นหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ตามก าหนดเวลา 
0.393 0.859 

4 ฉนัเตรยีมพรอ้มในการเรยีนเทอมนี ้เพื่อใหไ้ด ้
ผลการเรยีนที่ด ี

0.526 0.854 

5 ฉนัมุง่มั่นกบัการท ารายงานทกุรายวิชา 
ที่เรยีนอยา่งเต็มความสามารถ 

0.572 0.852 

6 ฉนัจดัการกบัความเครยีดหรอืความวติกกงัวล 
ในเรือ่งตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเรยีนได ้

0.380 0.860 

7 เมื่อพบเจออปุสรรคในการเรยีน ฉนัไมแ่สดงอาการ
ทอ้แท ้

0.387 0.860 

8 ฉนัตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ เก่ียวกบั 
การเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 

0.437 0.858 

9 ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเรยีน 
ที่เกิดขึน้ได ้

0.487 0.856 

10 ฉนัใหค้วามรว่มมือในการท างานกลุม่กบัเพื่อน 
ดว้ยความเต็มใจ 

0.513 0.855 

11 ฉนัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้เรยีนไดด้ ี 0.470 0.856 
12 ฉนัใหค้  าแนะน าชว่ยเหลอืเพื่อนทีป่ระสบปัญหา 

ในการเรยีนอยา่งเต็มใจ 
0.490 0.855 

13 ฉนัมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  
ที่ทางมหาวิทยาลยัจดัขึน้ 

0.321 0.863 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

14 ฉนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ รว่มกบัอาจารยแ์ละเพื่อน ๆ  
โดยไมรู่ส้กึอดึอดัใจ 

0.497 0.855 

15 ฉนัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอน 
ของมหาวิทยาลยัได ้

0.590 0.852 

16 ฉนัใชห้อ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรเ์พื่อพฒันาทกัษะ
การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่

0.477 0.856 

17 ฉนัยอมรบัและปฏิบตัิตนตามกฏระเบียบ 
ของมหาวิทยาลยัดว้ยความเต็มใจ 

0.411 0.859 

18 ฉนัปฏิบตัิตามเง่ือนไขหลกัสตูรที่สาขาวชิาก าหนด 0.546 0.854 
19 ฉนัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

เพื่อการศกึษาเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเต็มที่ 
0.505 0.855 

ตาราง 26 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัพฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียน 

องคป์ระกอบ 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 
การปรบัตวัดา้นวิชาการ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, - 0.752 5 
การปรบัตวัดา้นอารมณส์ว่นตวั ขอ้ 6, 7, 8, 9 - 0.698 4 

การปรบัตวัดา้นสงัคม 
ขอ้ 10, 11, 12,  
13, 14 

- 
0.692 5 

การปรบัตวัดา้นสถานศกึษา 
ขอ้ 15, 16, 17,  
18, 19 

- 0.732 5 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.863 19 
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ตาราง 27 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัความคิดสรา้งสรรค ์

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ฉนัมกัคิดท าสิง่ตา่ง ๆ ดว้ยวธีิการใหม่ 0.640 0.875 
2 ฉนัมีมมุมองตอ่สิง่ตา่ง ๆ ที่หลากหลาย 0.592 0.878 
3 แนวคิดในการแกปั้ญหาที่แปลกใหมข่องฉนั 

ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน ๆ เสมอ 
0.597 0.878 

4 ฉนัมีความคิดที่อยากจะเริม่ท าสิง่ใหม ่ๆ  
ที่คนอื่นไมเ่คยท า 

0.580 0.879 

5 เวลาประชมุท างานกลุม่ ฉนัมกัจะคิดอะไรใหม ่ๆ  
ไดก้่อนคนอื่น 

0.702 0.870 

6 ฉนัมกัเสนอความคิดที่แปลกใหมไ่ปจากเพื่อนในกลุม่ 0.631 0.875 
7 ฉนัเป็นนกัขายความคดิ เพราะมคีวามคิดดี ๆ 

หลากหลายผดุขึน้มาอยูเ่สมอ 
0.693 0.870 

8 เมื่อเกิดปัญหา ฉนัมกัคิดหาวิธีการแกปั้ญหา 
หรอืหาทางออกใหม ่ๆ ใหก้บัปัญหาที่เกิดขึน้ 

0.690 0.871 

9 ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ่ๆ เพื่อพฒันา
ทกัษะความคิดแกปั้ญหาของฉนัใหม้ีความ
หลากหลายยิง่ขึน้ 

0.511 0.883 

10 10. ฉนัศกึษาเรยีนรูส้ิง่รอบตวั เพือ่แสวงหา 
ความเป็นไปไดม้าตอ่ยอดความคดิในเรือ่งใหม่ ๆ 

0.572 0.879 

ตาราง 28 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 

ความคิดสรา้งสรรค ์
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 

- 0.887 10 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.887 10 
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ตาราง 29 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัจิตวิญญาณ 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ในช่วงเวลาที่ฉนัเกิดความเครยีด ฉนัมกัจะนกึถงึ 
บคุคลหรอืความศรทัธาตอ่สิง่ยดึเหน่ียวที่ฉนันบัถือ 

0.725 0.931 

2 ความเช่ือและความศรทัธาตอ่หลกัค าสอนทางศาสนา
เป็นเครือ่งยดึเหน่ียวจิตใจของฉนั 

0.754 0.930 

3 การท่ีฉนัมีความเช่ือในการปฏิบตัดิีเพื่อตนเองและผูอ้ื่น
จะท าใหชี้วติฉนัมีความหวงัอยูเ่สมอ 

0.590 0.934 

4 ความศรทัธาในตนเองช่วยใหฉ้นัสามารถเผชิญกบั
เหตกุารณร์า้ยแรงตา่ง ๆ ได ้

0.546 0.935 

5 ความศรทัธาในตนเอง ชว่ยใหฉ้นัรบัมือกบั
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้

0.518 0.936 

6 เมื่อมคีวามกงัวลใจหรอืมีปัญหาเกิดขึน้  
ฉนัจะมีสิง่ที่ฉนันบัถือคอยอยูเ่คียงขา้งเสมอ 

0.794 0.929 

7 ความเช่ือทางจิตวิญญาณชว่ยใหฉ้นัเขา้ใจ 
ถึงความหมายของความทกุขห์รอืปัญหา 
ที่ก าลงัเผชิญอยู ่

0.769 0.929 

8 การไดร้ะลกึถงึค าสอนตามหลกัศาสนา 
หรอืหลกัปฏิบตัิที่ฉนันบัถือช่วยใหฉ้นัผา่นพน้ 
ปัญหาอปุสรรคไปได ้

0.800 0.928 

9 การไดร้ะลกึถงึบคุคลหรอืสิง่ทีเ่ป็นมงคลตอ่ชีวติ  
ท าใหฉ้นัรูส้กึสงบและผอ่นคลาย 

0.759 0.930 

10 หลกัค าสอนหรอืหลกัปฏิบตัิที่ฉนัยดึถือจะชว่ยชีน้  า
แนวทางในการด าเนินชีวิตใหก้บัฉนั 

0.765 0.930 
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ตาราง 29  (ตอ่) 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

11 การท่ีฉนัมีบคุคลที่ฉนัศรทัธานบัถือ 
คอยคุม้ครองอยูใ่กล ้ๆ ท าใหฉ้นัรูส้กึปลอดภยั 

0.776 0.929 

12 ฉนัรบัรูว้า่ทกุสิง่ที่เกิดขึน้กบัฉนัเป็นผลมาจาก 
การกระท าของตวัฉนัเอง (เช่น การหมั่นท าความดเีสมอ 
การคิดบวก เป็นตน้) 

0.371 0.939 

13 ฉนัรบัรูว้า่ฉนัสามารถฟันฝ่าปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ 
ไปไดด้ว้ยดเีพราะความศรทัธาในความสามารถ 
ของตวัฉนัเอง 

0.528 0.936 

14 ฉนัสามารถรบัรูถ้งึผลที่จะไดร้บัจากความเช่ือ 
และหลกัปฏิบตัิทางศาสนาที่ฉนัศรทัธานบัถือ 

0.762 0.930 

15 การเช่ือและศรทัธาในการกระท าดีของตนเอง  
จะช่วยใหฉ้นัรูส้กึรกัและยอมรบัตนเองมากขึน้ 

0.658 0.933 

ตาราง 30 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัจิตวิญญาณ 

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 

จิตวิญญาณ 
ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15 

- 0.936 15 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.936 15 
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ตาราง 31 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ฉนัยอมรบัวา่ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นความผิดของฉนั 
และฉนัตอ้งรบัผิดชอบตอ่ปัญหานัน้ 

0.590 0.862 

2 ถา้ฉนัมีสว่นท าใหเ้กิดปัญหา ฉนัจะกลา่วขอโทษ 
หรอืท าอะไรบางอยา่งเพื่อใหปั้ญหานัน้ดีขึน้ 

0.628 0.859 

3 ถา้ฉนัเป็นตน้เหตขุองปัญหา ฉนัรูต้วัเองดวีา่ 
ฉนัจะตอ้งแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 

0.691 0.854 

4 ฉนัสญัญากบัตวัเองวา่ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้กบัฉนั 
ฉนัตอ้งพยายามหาทางจดัการใหไ้ด ้

0.676 0.855 

5 ฉนัพยายามคิดหาทางออกในการจดัการกบั 
ปัญหาตา่ง ๆ  อยา่งรอบคอบและพิจารณาถึงผล 
ที่จะเกิดขึน้เพื่อจะไดไ้มม่าเสยีใจภายหลงั 

0.659 0.856 

6 เมื่อเกิดปัญหาหรอืเหตกุารณท์ี่กระทบจิตใจ  
ฉนัพยายามควบคมุความรูส้กึวิตกกงัวลของตนเอง 

0.609 0.861 

7 เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัฉนั ฉนัพยายามจดัการปัญหา
อยา่งมีสติ ไมเ่รง่รบีจดัการกบัปัญหามากเกินไป 

0.599 0.862 

8 เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัใชเ้วลาอยูก่บัตนเอง  
เพื่อคิดทบทวนถึงปัญหาและขอ้ผิดพลาดตา่ง ๆ  
ที่เกิดขึน้ 

0.546 0.867 

9 ฉนัพยายามควบคมุอารมณค์วามรูส้กึจากสิง่รบกวน
ตา่ง ๆ มากมาย 

0.528 0.868 
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ตาราง 32 จ านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 
การแสดงความรบัผิดชอบ ขอ้ 1, 2, 3, 4 - 0.839 4 
การควบคมุตนเอง ขอ้ 5, 6, 7, 8, 9 - 0.799 5 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.874 9 

ตาราง 33 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัฉนั ฉนัไดท้ าอะไรบางอยา่ง 
เพื่อแกปั้ญหานัน้ แมอ้าจไมไ่ดผ้ล แตอ่ยา่งนอ้ย 
ฉนัก็ไดล้งมือท า 

0.582 0.902 

2 เมื่อเกิดปัญหาฉนัจะมุง่จดัการแกไ้ขไปท่ีสาเหต ุ
ของปัญหาทีเ่กิดขึน้ 

0.650 0.901 

3 ฉนัพยายามแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นัน้ไมว่า่จะดว้ยวิธีใด 
ก็ตาม 

0.532 0.904 

4 ฉนัยืนหยดัตอ่สูก้บัปัญหาที่เกิดขึน้จนกวา่จะสามารถ
แกปั้ญหานัน้ไดส้  าเรจ็ 

0.633 0.901 

5 เมื่อเกิดปัญหา ฉนัมกัพดูคยุกบัใครบางคน 
ที่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาได ้

0.593 0.902 

6 เมื่อเจอปัญหา ฉนัมกัขอความเหน็อกเห็นใจ 
จากคนอื่นเพื่อตอ้งการใหเ้ขาเขา้ใจในตวัฉนั 

0.314 0.911 

7 เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใครบางคน  
เพื่อหาหนทางอื่น ๆ เพิ่มเติมในการช่วยแกไ้ข
สถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 

0.605 0.902 
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ตาราง 33  (ตอ่) 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

8 เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัญาติพี่นอ้ง 
หรอืเพื่อนสนิทใหช้่วยแนะน าแนวทางในการแกปั้ญหา 

0.462 0.907 

9 เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใคร ๆ  
เพื่อบอกใหเ้ขารูถ้ึงความรูส้กึของฉนั 

0.472 0.907 

10 ฉนัมุง่มั่นจดัการกบัปัญหาทีเ่กิดขึน้ไปทีละขัน้ตอน 0.613 0.902 
11 เมื่อเกิดปัญหาขึน้ ฉนัมกัวางแผนและด าเนินการ

แกปั้ญหาตามแผนที่วางไว ้
0.515 0.904 

12 ฉนัพยายามเปลีย่นหรอืหาวิธีแกปั้ญหาใหม ่ๆ  
เมื่อใชว้ิธีเดมิแลว้ไมด่ีขึน้ 

0.562 0.903 

13 เมื่อเจอปัญหา ฉนัมกัน าประสบการณใ์นอดีต 
มาพิจารณาเปรยีบเทยีบกบัสถานการณปั์จจบุนั 
เพื่อแกปั้ญหา 

0.655 0.900 

14 ฉนัรูว้า่ปัญหาทีเ่กิดขึน้เป็นสิง่ที่ตอ้งแกไ้ขใหส้  าเรจ็  
ดงันัน้ฉนัจึงเพิ่มความพยายามในการแกปั้ญหา 
ใหม้ากขึน้ 

0.672 0.900 

15 ปัญหาที่ผา่นมาท าใหฉ้นัเกิดแรงบนัดาลใจ 
ในการท าสิง่ทีส่รา้งสรรค ์

0.592 0.902 

16 ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ที่ผา่นเขา้มาในชีวติ  
ท าใหฉ้นัไดเ้รยีนรูแ้ละมีมมุมองในการใชชี้วิตมากขึน้ 

0.633 0.901 

17 เมื่อผา่นสถานการณปั์ญหาที่ยุง่ยากมาได ้ 
ท าใหฉ้นัมีประสบการณใ์นการแกปั้ญหาที่ดีกวา่เดมิ 

0.557 0.903 

18 ฉนัพยายามมองปัญหาทีเ่กิดขึน้กบัฉนัวา่ 
เป็นการคน้พบประสบการณใ์หม ่ๆ ในชีวิต 

0.563 0.903 

19 ปัญหาที่เกิดขึน้ท าใหฉ้นัมีการเปลีย่นแปลงบางอยา่ง
ในตวัเองไปในทางทีด่ีขึน้ 

0.646 0.901 
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ตาราง 34 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 

การเผชิญหนา้กบัปัญหา ขอ้ 10, 11, 12, 13 - 0.811 4 

การแสวงหาแหลง่สนบัสนนุ 
ทางสงัคม 

ขอ้ 14, 15, 16, 
17, 18 

- 0.855 5 

การวางแผนแกปั้ญหา 
ขอ้ 19, 20, 21, 
22, 23 

- 0.827 5 

การประเมินทางบวก 
ขอ้ 24, 25, 26, 
27, 28 

- 0.846 5 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.908 19 

ตาราง 35 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัความหมายในชีวิต 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ฉนัด าเนินชีวิตอยู่ในแตล่ะวนัอยา่งมคีวามหมาย 0.497 0.840 
2 ชีวิตฉนัมจีดุมุง่หมายที่ชดัเจน 0.501 0.840 
3 ฉนัรูว้า่สิง่ใดมีความหมายส าหรบัชีวิตฉนั 0.544 0.835 
4 ฉนัพบวา่ชีวิตของฉนัมีจดุมุง่หมายเป็นท่ีนา่พอใจ 0.574 0.832 
5 ฉนัก าลงัมองหาสิง่ที่ท  าใหชี้วติของฉนั 

มีความหมาย 
0.420 0.850 

6 ฉนัมองหาจดุมุง่หมายในชีวติอยูเ่สมอ 0.717 0.817 
7 ฉนัคน้หาบางสิง่ที่ท  าใหฉ้นัรูส้กึวา่ชีวติของฉนั 

มีความส าคญั 
0.618 0.828 

8 ฉนัก าลงัคน้หาจดุมุง่หมายหรอืภารกิจส าคญั 
ในชีวติของฉนั 

0.674 0.821 

9 ฉนัพยายามคน้หาความหมายของชีวติฉนั 0.587 0.831 
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ตาราง 36 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความหมายในชีวิต 

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 

ความเขา้ใจถงึความหมายในชีวติ ขอ้ 1, 2, 3, 4 - 0.878 4 

การคน้หาความหมายในชีวิต ขอ้ 5, 6, 7, 8, 9 - 0.881 5 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.849 9 

ตาราง 37 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัความหวงั 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ฉนัมีความมุง่มั่นตัง้ใจในการไปสูเ่ปา้หมาย 
ที่ตนเองตอ้งการ 

0.697 0.862 

2 ประสบการณใ์นอดตีชว่ยใหฉ้นัไดเ้ตรยีมความพรอ้ม
ส าหรบัสิง่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

0.598 0.872 

3 ฉนัคาดวา่ฉนัจะประสบความส าเรจ็ในชีวิต 0.574 0.875 
4 ฉนับรรลเุปา้หมายในเรือ่งตา่ง ๆ ตามทีต่นเองไดต้ัง้ไว ้ 0.617 0.870 
5 ฉนัคิดหาแนวทางเพื่อใหไ้ปถงึเปา้หมาย 

ที่ตนเองตอ้งการ 
0.687 0.863 

6 ฉนัมีแนวทางในการท าสิง่ตา่ง ๆ เพื่อใหต้นเอง 
ประสบความส าเรจ็ 

0.732 0.858 

7 ฉนัสามารถคดิหาวิธีการตา่ง ๆ เพื่อใหไ้ดม้า 
ซึง่สิง่ส  าคญัที่สดุในชีวติของฉนั 

0.667 0.865 

8 แมว้า่คนอื่น ๆ จะรูส้กึทอ้ใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้  
แตฉ่นัเช่ือวา่ฉนัสามารถจดัการปัญหานัน้ได ้

0.618 0.871 
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ตาราง 38 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัความหวงั 

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 
ความตัง้ใจ ขอ้ 1, 2, 3, 4 - 0.623 4 
แนวทาง ขอ้ 5, 6, 7, 8 - 0.757 4 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.882 8 

ตาราง 39 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total 
Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's Alpha 
if Item Deleted) ของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 ฉนัสามารถตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ ได ้
โดยไมรู่ส้กึกงัวลใจ 

0.492 0.884 

2 ฉนัไมเ่คยเสยีใจกบัสิง่ที่ฉนัไดท้ าลงไป 0.458 0.886 
3 ฉนัสามารถดแูลตวัเองไดไ้มว่า่จะสถานการณใ์ด 0.477 0.885 
4 ฉนัเป็นคนท่ีมีความสขุ 0.583 0.881 
5 ฉนัสามารถเป็นท่ีพึง่ของคนอื่น ๆ ได ้ 0.645 0.879 
6 ฉนัเป็นท่ีรกัใครข่องผูอ้ื่น 0.608 0.880 
7 ใครอยูก่บัฉนัแลว้จะสนกุ 0.600 0.880 
8 กลุม่เพื่อนวยัเดียวกนัช่ืนชอบในตวัฉนั 0.619 0.880 
9 เพื่อน ๆ มกัคลอ้ยตามความคิดของฉนั 0.589 0.881 
10 ครอบครวัดสูนกุสนานเมื่อมีฉนัรว่มอยูด่ว้ย 0.543 0.882 
11 คนในครอบครวัฉนัค านงึถงึความรูส้กึของฉนัเสมอ 0.597 0.880 
12 คนที่บา้นคอยดแูลใสใ่จฉนั 0.475 0.885 
13 ฉนัภมูิใจกบัผลการเรยีนของฉนั 0.520 0.884 
14 ถา้เป็นเรือ่งของการเรยีน ฉนัมกัท าอะไรใหด้ีที่สดุ 

อยา่งเตม็ความสามารถ 
0.512 0.884 

15 ในการเรยีนฉนัมกัจะท าอะไรไดด้ตีามที่อยากท า 0.542 0.882 
16 อาจารยท์ าใหฉ้นัรูส้กึวา่ฉนัมคีวามสามารถมากพอ 0.492 0.884 
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ตาราง 40 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 
ตนเองโดยทั่วไป ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 - 0.781 5 

สงัคมและกลุม่เพื่อน ขอ้ 6, 7, 8, 9 - 0.839 4 

ครอบครวั ขอ้ 10, 11, 12 - 0.833 3 

การเรยีน ขอ้ 13, 14, 15, 16 - 0.796 4 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.889 16 

ตาราง 41  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-
Total Correlation) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเม่ือตดัขอ้ค าถามออก (Cronbach's 
Alpha if Item Deleted) ของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

1 เมื่อฉนัท าบางสิง่บางอยา่งไดด้ีหรอืประสบความส าเรจ็ 
เพื่อนจะช่ืนชมยินดีกบัฉนั 

0.614 0.899 

2 เมื่อฉนัรูส้กึไมส่บายใจ เพื่อนคอยรบัฟัง 
และปลอบโยนใหก้ าลงัใจฉนั 

0.559 0.900 

3 เพื่อนเขา้ใจในตวัฉนัและยอมรบัในสิง่ที่ฉนัเป็น 0.574 0.900 
4 อาจารยใ์หค้วามดแูลเอาใจใสถ่ามไถท่กุขส์ขุของฉนั 0.576 0.900 
5 อาจารยแ์สดงใหฉ้นัเห็นถงึความหว่งใยตอ่ปัญหา

เก่ียวกบัการเรยีนของฉนั  
0.621 0.898 

6 เพื่อนคอยแนะน าตกัเตือนฉนั เพือ่ไมใ่หฉ้นัท าผิดพลาด 0.615 0.898 
7 เมื่อฉนัมีปัญหาการเรยีน เพื่อนพรอ้มที่จะใหข้อ้มลู 

หรอืค าแนะน าช่วยเหลอืฉนัอยา่งเต็มที ่
0.642 0.897 

8 อาจารยใ์หค้  าแนะน าฉนัเก่ียวกบัการเรยีน 
หรอืการปรบัตวัในมหาวิทยาลยั 

0.656 0.897 
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ตาราง 41 (ตอ่) 

ขอ้ค าถาม 
Corrected Item- 
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

9 อาจารยแ์นะน าขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่ทนุสนบัสนนุ
การศกึษาใหฉ้นั 

0.628 0.898 

10 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหฉ้นัไดซ้กัถามแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นรว่มกบัเพื่อนคนอื่น ๆ 

0.649 0.897 

11 ฉนัไดร้บัการชีแ้นะจากอาจารยใ์นการปรบัปรุง 
การเรยีนใหด้ีขึน้ 

0.642 0.897 

12 หากฉนัมีปัญหาเก่ียวกบัการเงิน  
ฉนัจะมีเพื่อนคอยชว่ยเหลอื 

0.513 0.903 

13 เพื่อนช่วยเหลอืฉนัในการแบง่เบาภาระการท ารายงาน
ที่อาจารยม์อบหมาย 

0.544 0.901 

14 เพื่อนกบัฉนัแบง่ปันสิง่ของหรอือปุกรณก์ารเรยีน 
ที่จ าเป็นใหห้ยิบยมืกนัได ้

0.496 0.902 

15 อาจารยใ์หฉ้นัยมืหนงัสอืหรอืเอกสารเก่ียวกบั 
การเรยีนที่ฉนัสนใจ 

0.588 0.899 

ตาราง 42 จ  านวนขอ้และคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 

ดา้น 
ขอ้ความ คา่ความเช่ือมั่น 

(α) 
จ านวนขอ้ 

ทางบวก ทางลบ 
การสนบัสนนุทางอารมณ ์ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5 - 0.802 5 
การสนบัสนนุขอ้มลูขา่วสาร ขอ้ 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 0.852 6 
การสนบัสนนุวตัถสุิง่ของ ขอ้ 12, 13, 14, 15 - 0.700 4 

คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.905 15 

 
 
 
 
 



  315 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยันของเคร่ืองมือวัดทีใ่ช้ในการวิจัย 
หลังการปรับแบบจ าลอง 

ตาราง 43 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียน 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: การปรบัตวัดา้นวชิาการ  0.703 
1. ฉนัติดตามการเรยีนในแตล่ะวนัไดท้นัเวลา 0.55**  
2. ฉนัเขา้เรยีนใหท้นัเวลาในทกุวชิาที่มกีารสอน 0.63**  
3. ฉนัสง่การบา้นหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมายตามก าหนดเวลา 0.59**  
5. ฉนัมุง่มั่นกบัการท ารายงานทกุรายวิชาที่เรยีนอยา่งเตม็ความสามารถ 0.66**  
องคป์ระกอบ: การปรบัตวัดา้นอารมณส์ว่นตวั  0.647 
6. ฉนัจดัการกบัความเครยีดหรอืความวติกกงัวลในเรือ่งตา่ง ๆ  

เก่ียวกบัการเรยีนได ้
0.60**  

7. เมื่อพบเจออปุสรรคในการเรยีน ฉนัไมแ่สดงอาการทอ้แท ้ 0.62**  
9. ฉนัยอมรบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเรยีนทีเ่กิดขึน้ได ้ 0.63**  
องคป์ระกอบ: การปรบัตวัดา้นสงัคม  0.632 
10. ฉนัใหค้วามรว่มมอืในการท างานกลุม่กบัเพื่อนดว้ยความเต็มใจ 0.65**  
11. ฉนัเขา้กบัเพื่อนรว่มชัน้เรยีนไดด้ี 0.55**  
12. ฉนัใหค้  าแนะน าช่วยเหลอืเพือ่นท่ีประสบปัญหาในการเรยีนอยา่งเต็มใจ 0.60**  
องคป์ระกอบ: การปรบัตวัดา้นสถานศกึษา  0.711 
15. ฉนัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัได ้ 0.67**  
16. ฉนัใชห้อ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้
      ไดอ้ยา่งเต็มที ่

0.57**  

18. ฉนัปฏิบตัิตามเง่ือนไขหลกัสตูรที่สาขาวิชาก าหนด 0.63**  
19. ฉนัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพื่อการศกึษาเรยีนรู ้

ไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
0.60**  

คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.893 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรความคิดสรา้งสรรค ์

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: ความคิดสรา้งสรรค ์  0.858 
4. ฉนัมีความคิดที่อยากจะเริม่ท าสิง่ใหม ่ๆ ที่คนอื่นไมเ่คยท า 0.55**  
5. เวลาประชมุท างานกลุม่ ฉนัมกัจะคิดอะไรใหม ่ๆ ไดก้่อนคนอื่น 0.90**  
6. ฉนัมกัเสนอความคิดที่แปลกใหมไ่ปจากเพื่อนในกลุม่ 0.81**  
7. ฉนัเป็นนกัขายความคิด เพราะมีความคิดดี ๆ หลากหลาย 0.88**  

ผดุขึน้มาอยูเ่สมอ   
8. เมื่อเกิดปัญหา ฉนัมกัคิดหาวธีิการแกปั้ญหาหรอืหาทางออกใหม ่ๆ  
    ใหก้บัปัญหาทีเ่กิดขึน้ 

0.62**  

คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.858 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 45  ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรจิตวิญญาณ 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: จิตวิญญาณ  0.914 
1. ในช่วงเวลาที่ฉนัเกิดความเครยีดฉนัมกัจะนกึถงึบคุคลหรอืความศรทัธา 

ตอ่สิง่ยดึเหน่ียวที่ฉนันบัถือ 
0.74**  

3. การท่ีฉนัมีความเช่ือในการปฏิบตัิดีเพื่อตนเองและผูอ้ื่นจะท าใหชี้วิตฉนั 
มีความหวงัอยูเ่สมอ 

0.53**  

7. ความเช่ือดา้นจิตวิญญาณช่วยใหฉ้นัเขา้ใจถึงความหมายของความทกุข์
หรอืปัญหาที่ก าลงัเผชิญอยู ่

0.82**  

8. การไดร้ะลกึถงึค าสอนหรอืหลกัปฏิบตัิที่ฉนันบัถือ 
ช่วยใหฉ้นัผา่นพน้ปัญหาอปุสรรคไปได ้

0.89**  

9. การไดร้ะลกึถึงบคุคลหรอืสิง่ที่เป็นมงคลตอ่ชีวิตท าใหฉ้นัรูส้กึ 
สงบและผอ่นคลาย 

0.82**  

10. หลกัค าสอนหรอืหลกัปฏิบตัิที่ฉนัยดึถือจะช่วยชีน้  าแนวทาง 
ในการด าเนินชีวิตใหก้บัฉนั 

0.81**  

14. ฉนัสามารถรบัรูถ้ึงผลที่จะไดร้บัจากความเช่ือและหลกัปฏิบตัิ 
      ทางศาสนาที่ฉนัศรทัธานบัถือ 

0.79**  

คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.914 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีอารมณ ์

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: การแสดงความรบัผิดชอบ  0.840 
1. ฉนัยอมรบัวา่ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นความผิดของฉนัและฉนัตอ้งรบัผิดชอบ 
    ตอ่ปัญหานัน้ 

0.69**  

2. ถา้ฉนัมีสว่นท าใหเ้กิดปัญหาฉนัจะกลา่วขอโทษหรอืท าอะไรบางอยา่ง
เพื่อใหปั้ญหานัน้ดีขึน้ 

0.76**  

3. ถา้ฉนัเป็นตน้เหตขุองปัญหาฉนัรูต้วัเองดีวา่ฉนัจะตอ้งแกปั้ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 0.82**  

4. ฉนัสญัญากบัตวัเองวา่ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้กบัฉนั ฉนัตอ้งพยายาม
หาทางจดัการใหไ้ด ้

0.74**  

องคป์ระกอบ: การควบคมุตนเอง  0.684 
7. เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัฉนั ฉนัพยายามจดัการปัญหาอยา่งมีสติ  
    ไมเ่รง่รบีจดัการกบัปัญหามากเกินไป 

0.61**  

8. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัใชเ้วลาอยูก่บัตนเองเพื่อคิดทบทวนถึงปัญหา 
    และขอ้ผิดพลาดตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

0.69**  

9. ฉนัพยายามควบคมุอารมณค์วามรูส้กึจากสิง่รบกวนตา่ง ๆ มากมาย 0.64**  
คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.876 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 47  ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรการเผชิญปัญหาแบบมุง่ท่ีปัญหา 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: การเผชิญหนา้กบัปัญหา  0.757 
1. เมื่อเกิดปัญหาขึน้กบัฉนั ฉนัไดท้ าอะไรบางอยา่งเพื่อแกปั้ญหานัน้  

แมอ้าจไมไ่ดผ้ล แตอ่ยา่งนอ้ยฉนัก็ไดล้งมือท า 
0.74**  

2. เมื่อเกิดปัญหาฉนัจะมุง่จดัการแกไ้ขไปท่ีสาเหตขุองปัญหาที่เกิดขึน้ 0.72**  
4. ฉนัยืนหยดัตอ่สูก้บัปัญหาที่เกิดขึน้ จนกวา่จะสามารถแกปั้ญหานัน้ 

ไดส้  าเรจ็ 
0.68**  

องคป์ระกอบ: การแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม  0.748 
5. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใครบางคน เพื่อหาหนทางอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ในการช่วยแกไ้ขสถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้นัน้ 
0.76**  

8. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัญาติพี่นอ้งหรอืเพื่อนสนิทใหช้ว่ยแนะน า
แนวทางในการแกปั้ญหา 

0.61**  

9. เมื่อเกิดปัญหาฉนัมกัพดูคยุกบัใคร ๆ เพื่อบอกใหเ้ขารูถ้ึงความรูส้กึของฉนั 0.74**  
องคป์ระกอบ: การวางแผนแกปั้ญหา  0.809 
10. ฉนัมุง่มั่นจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ไปทีละขัน้ตอน 0.66**  
11. เมื่อเกิดปัญหาขึน้ ฉนัมกัวางแผนและด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนที่วางไว ้ 0.67**  
13. เมื่อเจอปัญหา ฉนัมกัน าประสบการณใ์นอดตีมาพิจารณาเปรยีบเทียบ 

กบัสถานการณปั์จจบุนัเพื่อแกปั้ญหา 
0.76**  

14. ฉนัรูว้า่ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิง่ที่ตอ้งแกไ้ขใหส้  าเรจ็  
ดงันัน้ฉนัจึงเพิ่มความพยายามในการแกปั้ญหาใหม้ากขึน้ 

0.78**  

องคป์ระกอบ: การประเมินทางบวก  0.770 
15. ปัญหาที่ผา่นมาท าใหฉ้นัเกิดแรงบนัดาลใจในการท าสิง่ทีส่รา้งสรรค ์ 0.79**  
16. ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ที่ผา่นเขา้มาในชีวติ ท าใหฉ้นัไดเ้รยีนรู ้

และมีมมุมองในการใชชี้วิตมากขึน้ 
0.72**  

17. เมื่อผา่นสถานการณปั์ญหาที่ยุง่ยากมาได ้ท าใหฉ้นัมีประสบการณ ์
ในการแกปั้ญหาทีด่ีกวา่เดิม 

0.67**  

คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.932 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรความหมายในชีวิต 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น 
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: ความหมายในชีวติ  0.808 
1. ฉนัด าเนินชีวิตอยูใ่นแตล่ะวนัอยา่งมีความหมาย 0.77**  
3. ฉนัรูว้า่สิง่ใดมีความหมายส าหรบัชีวิตฉนั 0.78**  
6. ฉนัมองหาจดุมุง่หมายในชีวิตอยูเ่สมอ 0.83**  
7. ฉนัคน้หาบางสิง่ที่ท  าใหฉ้นัรูส้กึวา่ชีวิตของฉนัมีความส าคญั 0.45**  
คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.808 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 49 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรความหวงั 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น 
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: ความหวงั  0.844 
1. ฉนัมีความมุง่มั่นตัง้ใจในการไปสูเ่ปา้หมายที่ตนเองตอ้งการ 0.65**  
4. ฉนับรรลเุปา้หมายในเรือ่งตา่ง ๆ ตามที่ตนเองไดต้ัง้ไว ้ 0.67**  
5. ฉนัคิดหาแนวทางเพื่อใหไ้ปถึงเปา้หมายที่ตนเองตอ้งการ 0.79**  
6. ฉนัมีแนวทางในการท าสิง่ตา่ง ๆ เพื่อใหต้นเองประสบความส าเรจ็ 0.85**  
8. แมว้า่คนอื่น ๆ จะรูส้กึทอ้ใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้ แตฉ่นัเช่ือวา่ 
    ฉนัสามารถจดัการปัญหานัน้ได ้

0.64**  

คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.844 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 50 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น 
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: การเห็นคณุคา่ในตนเอง  0.816 
3. ฉนัสามารถดแูลตวัเองไดไ้มว่า่จะสถานการณใ์ด 0.45**  
5. ฉนัสามารถเป็นท่ีพึง่ของคนอืน่ ๆ ได ้ 0.76**  
6. ฉนัเป็นท่ีรกัใครข่องผูอ้ื่น 0.75**  
7. ใครอยูก่บัฉนัแลว้จะสนกุ 0.70**  
9. เพื่อน ๆ มกัคลอ้ยตามความคดิของฉนั 0.67**  
11. คนในครอบครวัฉนัค านงึถึงความรูส้กึของฉนัเสมอ 0.55**  
15. ในการเรยีนฉนัมกัจะท าอะไรไดด้ีตามที่อยากท า 0.44**  
คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.816 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 51 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรสนบัสนนุทางสงัคมในมหาวิทยาลยั 

ตวัแปรสงัเกต 
คา่น า้หนกั
องคป์ระกอบ 

คา่ความเช่ือมั่น
ในการวดั 
ตวัแปรแฝง 

องคป์ระกอบ: การสนบัสนนุทางอารมณ ์  0.833 
1. เมื่อฉนัท าบางสิง่บางอยา่งไดด้ีหรอืประสบความส าเรจ็  
    เพื่อนจะช่ืนชมยินดีกบัฉนั 

0.75**  

2. เมื่อฉนัรูส้กึไมส่บายใจ เพื่อนคอยรบัฟังและปลอบโยนใหก้ าลงัใจฉนั 0.81**  
3. เพื่อนเขา้ใจในตวัฉนัและยอมรบัในสิง่ที่ฉนัเป็น 0.81**  
องคป์ระกอบ: การสนบัสนนุขอ้มลูขา่วสาร  0.848 
8. อาจารยใ์หค้  าแนะน าฉนัเก่ียวกบัการเรยีนหรอืการปรบัตวั 
    ในมหาวิทยาลยั 

0.87**  

9. อาจารยแ์นะน าขอ้มลูเก่ียวกบัแหลง่ทนุสนบัสนนุการศกึษาใหฉ้นั 0.78**  
11. ฉนัไดร้บัการชีแ้นะจากอาจารยใ์นการปรบัปรุงการเรยีนใหด้ีขึน้ 0.77**  
องคป์ระกอบ: การสนบัสนนุวตัถสุิง่ของ  0.715 
12. หากฉนัมีปัญหาเก่ียวกบัการเงิน ฉนัจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลอื 0.61**  
13. เพื่อนช่วยเหลอืฉนัในการแบง่เบาภาระการท ารายงาน 
      ที่อาจารยม์อบหมาย 

0.74**  

14. เพื่อนกบัฉนัแบง่ปันสิง่ของหรอือปุกรณก์ารเรยีนที่จ าเป็น 
      ใหห้ยิบยืมกนัได ้

0.67**  

คา่ความเช่ือมั่นในการวดัตวัแปรแฝง   0.924 

** มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินกจิกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหา 
เพือ่การเปลี่ยนแปลง 
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ผลการประเมินกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหา 
เพือ่การเปล่ียนแปลง 

 
โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงได้พัฒนาตามขั้นตอน

กระบวนการเผชิญปัญหาของทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง  (Corry, Lewis, et al., 
2014; Corry, Mallett, et al., 2013) ท่ีมีองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันา นั่นคือ การเผชิญปัญหา
โดยใชก้ระบวนการสรา้งความเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจิตวิญญาณ อันเป็น
ตน้ทนุทางจิตใจท่ีมีอยู่ในแตล่ะบุคคลเพ่ือน ามาใชใ้นการเผชิญปัญหา โดยความคิดสรา้งสรรคจ์ะ
สง่เสรมิการคดิและการแสดงออกทางอารมณ ์ขณะท่ีจิตวิญญาณจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการสะทอ้น
และส่งเสริมการตระหนกัรูใ้นตนเองใหเ้พิ่มขึน้ ร่วมกับการใชว้ิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 
เพ่ือใหมี้การเปล่ียนแปลงสถานการณห์รือปรบักระบวนการใหม่ และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
อารมณ ์ท่ีเป็นการแสดงออกดว้ยการควบคุมอารมณ ์รวมถึงการระบายอารมณอ์อกมาทางการ
กระท าและการพดู ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความหวงั ความหมายในชีวิต และการเห็นคณุค่าในตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหยุ่นตวัเพ่ือ
รกัษาสมดุลของร่างกายและจิตใจ พรอ้มท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาใน
ชีวิต ช่วยลดผลกระทบของภาวะความเครียด สามารถเผชิญปัญหาไดดี้ และป้องกันปัญหา
สขุภาพจิตไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Corry, Tracey, & Lewis,  2015) ซึ่งโปรแกรม
เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้ตามขัน้ของกระบวนการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญดงักล่าวนี ้มีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถ
น าไปสู่ผลการเปล่ียนแปลงในตวัแปรเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
คณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ดงันี ้

กิจกรรมครัง้ท่ี 1 “สรา้งสมัพนัธฝ่์าฟันปัญหา” เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งใหน้กัศกึษามี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
และเห็นประโยชนข์องการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่การเกิดพฤติกรรมการปรบัตวั
ในการเรียนท่ีดี จากการฟังบรรยาย ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูเ้นือ้หาสาระ
และความรู ้ (ทิศนา แขมมณี, 2550) โดยเม่ือหลงัจากท่ีวิทยากรท าการบรรยายเนือ้หาหรือความรู้
ตา่ง ๆ ใหแ้ก่นกัศกึษาไดเ้รียนรู ้ไดมี้การแบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือท าการประเมินผล
การเรียนรูผ้่านการตอบใบงานท่ี 1 “กระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง” ร่วมกบัการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจากการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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และจากการประเมินผลใบงาน ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัศึกษาในกลุ่มทดลองเกือบทกุกลุ่มสามารถตอบ
ค าถามเก่ียวกับความหมาย รวมถึงปัจจยัและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของกระบวนการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างถกูตอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 83.30 และมีเพียง 1 กลุ่มท่ีตอบผิด 1 
ขอ้ จากทัง้หมด 4 ขอ้ นอกจากนีกิ้จกรรมครัง้นีย้งัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบของกระบวนการ
เผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาในดา้น
ต่าง ๆ เช่น ในการปรับตัวดา้นวิชาการ นักศึกษาส่วนหนึ่งกล่าวว่า “การท่ีเราสามารถจัดการ
เปา้หมายและงานทางการเรียนท่ีตอ้งท า” “เม่ือไมเ่ขา้ใจเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน จะตัง้ใจเรียนและให้
เพ่ือนท่ีเรียนเขา้ใจมาช่วยติว จนในปัจจุบนัเรียนเขา้ใจมากขึน้” การปรบัตวัดา้นอารมณส์่วนตวั 
นกัศกึษากลา่ววา่ “สามารถควบคมุอารมณข์องตนเอง เวลาท่ีอาจารยส์ั่งงานก็คิดว่าอาจารยอ์ยาก
ใหเ้ราเก่งขึน้ จะไดไ้มเ่ครียดในเรื่องการเรียน” “สามารถควบคมุอารมณต์า่ง ๆ เพ่ือไม่ใหท้อ้แทแ้ละ
ใหห้ายวิตกกงัวลในการสอบ” “ท าใหค้วบคมุอารมณไ์ดดี้ ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ในการท างาน
กลุม่ ท่ีตอ้งรูจ้กัควบคมุอารมณแ์ละใชเ้หตผุลเขา้มาช่วย” การปรบัตวัดา้นสงัคม นกัศกึษากล่าวว่า 
“การท่ีเราสามารถอยูร่ว่มกบักลุม่เพ่ือนและอาจารยไ์ดอ้ยา่งมีความสขุ” “การไดพ้ยายามท าความรู้
จกักบัเพ่ือนใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลยั จนสามารถปรบัตวัเขา้กบัเขาได้” “ท าใหเ้รารูจ้กัการเขา้สงัคม 
คดิไตรต่รองตอ่สงัคมตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยัท่ีแตกตา่งหรือไม่เคยพบเจอจากตอนท่ีเป็นนกัเรียนใน
โรงเรียน ท่ีอาจท าใหต้อ้งพยายามปรบัตวัในสงัคมนีม้ากขึน้” และการปรบัตวัดา้นสถานศกึษา โดย
นักศึกษากล่าวว่า “การท่ีเราแสดงออกถึงการยอมรบัการเปล่ียนท่ีเรียน ท่ีท าใหเ้ราตอ้งปรบัตัว
ใหม”่ “การท่ีเราสามารถยอมรบั ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และการเรียนในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั
ได”้ ดงันัน้ การจดักิจกรรมครัง้นีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาไดท้บทวนความรู ้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และมีความเขา้ใจในกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงอย่างถูกตอ้ง และ
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลท่ีมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กิจกรรมครัง้ท่ี 2 “รูค้ิดพิชิตปัญหา” เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการประเมินการรูค้ิด เพ่ือ
เสริมสรา้งใหน้ักศึกษาสามารถระบุผลกระทบจากสถานการณท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเป็น
ปัญหาตามการรบัรูแ้ละประสบการณข์องนกัศกึษา ประเมินความสามารถของตนเองในการแกไ้ข
สถานการณปั์ญหา และระบุแหล่งช่วยเหลือท่ีใชใ้นการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้  เพ่ือเป็นการ
ทบทวนตนเองเก่ียวกบัวิธีการเผชิญปัญหาท่ีผ่านมา เน่ืองจากหากนกัศกึษาใช้วิธีการเผชิญปัญหา
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลใหน้ักศึกษาไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้
อยา่งถกูตอ้ง (Lazaruz & Folkman, 1984) โดยจากการส ารวจระดบัความเครียดของนกัศกึษาแต่
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ละคนในขั้นตน้ดว้ยการท าแบบประเมินความเครียดออนไลน ์(ST5) ของกรมสุขภาพจิต เพ่ือ
ส ารวจอาการหรือความรูส้ึกท่ีเกิดในระยะ 2-4 สปัดาหท่ี์ผ่านมา พบว่า นกัศึกษาในกลุ่มทดลอง
รอ้ยละ 66.70 ส่วนใหญ่มีความเครียดปานกลาง และนกัศกึษามีความเครียดมาก คิดเป็นรอ้ยละ 
22.20 ส่วนนกัศึกษาอีกรอ้ยละ 11.10 พบว่ามีความเครียดนอ้ย ซึ่งเม่ือเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาได้
พูดคุยแลกเปล่ียน ส ารวจ วิเคราะหปั์ญหา และตอบใบงานท่ี 2 “รูค้ิดพิชิตปัญหา” ดว้ยการ
ประเมินการรูค้ิดของนกัศกึษาท่ีสะทอ้นผ่านการใชผ้งัความคิด (Mind Map) ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ในการ
ประเมินขัน้ปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณท่ี์ก่อใหเ้กิดปัญหาหรือความเครียด นักศึกษา
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับการเรียน เช่น เรียนไม่เขา้ใจ กลัวท าขอ้สอบไม่ได ้เครียด
เรื่องคะแนนสอบ กลวัติด F วิชาเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม รองลงมาเป็นปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพ 
เชน่ นอนไมห่ลบั อว้น ปวดขา ปวดหวั พกัผ่อนไม่เพียงพอ และปัญหาเก่ียวกบัการเงิน เช่น เงินไม่
พอใช ้ ตามล าดับ ส่วนการประเมินขัน้ทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถและแหล่ง
ช่วยเหลือในการจดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ นกัศกึษาบางส่วนไดเ้สนอความคิดเห็นใน
การจัดการกับปัญหาเก่ียวกับการเรียนว่า “ขยนัอ่านหนังสือและท าแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน
บอ่ย ๆ” “ตัง้ใจฟังท่ีอาจารยส์อน” “สอบถามเพ่ือนคนท่ีเรียนเขา้ใจใหช้่วยติวให ้สอบถามรุน่พ่ีท่ีเคย
เรียนผ่านไปแลว้ใหช้่วยอธิบายใหเ้ขา้ใจ แตถ่า้ยงัไม่เขา้ใจก็จะสอบถามอาจารย์” “ดหูนงั ฟังเพลง 
หรือท าอะไรใหลื้มเรื่องเครียด ๆ สกัพกั ถึงมนัจะหายไปแคค่รูเ่ดียว แตอ่ย่างนอ้ยก็ท าใหเ้ราลืมเรื่อง
เครียดไปไดบ้า้ง” ส าหรบัการจัดการปัญหาเก่ียวกับสุขภาพนักศึกษาไดเ้สนอแนวทางจัดการ
ปัญหาว่า “พยายามนอนพักผ่อนใหเ้พียงพอ จดัสรรเวลาในการท ากิจวตัรประจ าวันใหดี้” “กิน
อาหารเพ่ือสุขภาพ ไม่จริงจงักบัเรื่องตา่ง ๆ มากเกินไป” “พยายามเลิกกินมือ้ดึก เลิกกินน า้อดัลม 
และออกก าลังกาย” “ปรึกษาหมอเพ่ือใหท้ราบปัญหาในเบือ้งตน้และหาทางแก้ไข” นอกจากนี้
นกัศกึษาบางสว่นยงัไดเ้สนอแนวทางในการจดัการกบัปัญหาเก่ียวกบัการเงินว่า “ใชเ้งินใหน้อ้ยลง 
ประหยดั และรูจ้กัเก็บเงินมากขึน้” “ปรึกษาพ่อแม่และอธิบายถึงสิ่งท่ีเราเกิดปัญหาเพ่ือใหพ้่อแม่
และตวัเราเขา้ใจกัน” “ขอยืมเงินแม่ก่อน แลว้ค่อยหางานพิเศษท าหรือออมเงินคืนแม่” ดงันัน้ การ
จดักิจกรรมครัง้นีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาสามารถประเมินสถานการณปั์ญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผล
กระทบกับตนเอง และสามารถประเมินความสามารถและแหล่งช่วยเหลือในการจัดการกับ
สถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กิจกรรมครัง้ท่ี 3 “ปลกุจิตวิญญาณสู่จดุหมาย” เป็นกิจกรรมเสริมสรา้งจิตวิญญาณ 
เพ่ือใหน้กัศกึษาตระหนกัรูถ้ึงการมีความเช่ือและความศรทัธาท่ีนกัศกึษายึดเหน่ียวและเคารพนบั
ถือ และใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงการมีจดุมุ่งหมายในชีวิต โดยใชก้ารบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
จิตวิญญาณภายใตค้วามเช่ือ ความศรทัธา และการตัง้เป้าหมาย การเล่นเกมและการเสริมแรง
ทางบวก เพ่ือกระตุน้ใหน้ักศึกษาไดฝึ้กตัง้เป้าหมาย การดูวีดิทศันเ์พ่ือใหต้ระหนกัเก่ียวกับการ
ก าหนดเปา้หมายในชีวิต การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นรว่มกนัเก่ียวกบัการมีความเช่ือและ
ศรทัธาในแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เป้าหมายและผลกระทบต่อการเรียนและการด าเนินชีวิต 
รวมถึงการประเมินการสะทอ้นคิดของนักศึกษาผ่านการตอบใบงานท่ี 3 “ความเช่ือและศรทัธา” 
และใบงานท่ี 4 “เปา้หมายในชีวิตของฉนั” ซึ่งในการจดักิจกรรมครัง้นีท้  าใหพ้บว่า นกัศกึษาในกลุ่ม
ทดลองทกุคนมีความเช่ือเก่ียวกับการท าดีไดดี้ ท าชั่วไดช้ั่ว เช่ือว่าแค่คิดดีท าดี สกัวนัความดีก็จะ
กลบัมาหาเรา เช่ือเรื่องบาปบุญคณุโทษ ว่าคนเราท าอะไรย่อมไดแ้บบนัน้เป็นผลตอบแทน ดงันัน้
ก่อนจะท าอะไรตอ้งคิดก่อนท า และยงัเช่ือว่าความสามารถและความพยายามตัง้ใจของตนเองจะ
ท าใหเ้กิดความส าเรจ็ เช่ือวา่การท่ีเราประสบปัญหาคือบททดสอบใหเ้ขม้แข็งมากขึน้ รวมถึงเช่ือใน
เรื่องการฝึกสมาธิจะท าใหส้ขุภาพกายและสขุภาพจิตดีขึน้ ส  าหรบัในประเด็นเก่ียวกบัการตระหนกั
รูถ้ึงความศรทัธา นกัศกึษาในกลุ่มทดลองไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า นกัศกึษามีความศรทัธาในค าสอน
และหลักปฏิบตัิทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ศรทัธาในความดี ค าสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์และค า
สอนของในหลวงรชักาลท่ี 9 รวมถึงการศรทัธาในตนเอง และศรทัธาในความพยายามของบคุคลท่ี
ประสบความส าเร็จ นอกจากนี ้นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความคิดเห็นว่า “ความเช่ือและศรทัธาท า
ใหต้ระหนกัอยู่เสมอว่าการเช่ือฟังค าสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์หรือผูมี้พระคณุเป็นสิ่งท่ีดี และจะ
ท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในทกุอยา่ง หรือแมก้ระทั่งการท าความดี ถา้ท าดีก็จะส่งผลใหชี้วิตพบเจอ
แต่สิ่งดี ๆ” และ “การเช่ือและศรทัธาต่อสิ่งต่าง ๆ ท าใหเ้รามีสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ว่าจะไม่ท าผิดต่อ
ความเช่ือหรือความศรทัธานัน้ ท าใหมี้สต ิท าในสิ่งท่ีดี และยงัช่วยใหมี้ก าลงัใจในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิตมากขึน้” นอกจากนีน้กัศึกษายงัมีความคิดเห็นว่า “เม่ือเรามีความเช่ือและศรัทธาใน
เรื่องใด ๆ เราก็จะพยายามท าสิ่งนัน้ใหส้  าเร็จ เช่น ถา้เรียนไม่เขา้ใจ เราตอ้งเช่ือในการกระท าและ
ความพยายามของตวัเราเอง ถา้ตัง้ใจและพยายามการเรียนของเราก็จะออกมาดี และยิ่งเราปฏิบตัิ
ตนอยู่ในกรอบของความศรทัธาทัง้ทางศาสนาและการกระท าของตนเองก็ยิ่งเป็นผลดีท่ีจะน าไปสู่
ความส าเรจ็”  
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นอกจากนี ้ในการพฒันาจิตวิญญาณครัง้นีย้งัไดส้่งเสริมใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกั
ถึงความส าคญัของถึงการมีจดุมุง่หมายในชีวิตดว้ยการฝึกตัง้เปา้หมายในการเรียนและการด าเนิน
ชีวิต ซึ่งเป็นมิติทางจิตวิญญาณท่ีเก่ียวข้องกับความตอ้งการมีชีวิตท่ีมีคุณค่ามีความหมาย มี
จดุมุ่งหมาย และมีสิ่งท่ีเติมเต็มชีวิต ท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีเปา้หมายในชีวิต เป็นแรงผลกัดนัในการ
คน้หาตวัตนและคณุคา่ในตนเอง โดยท ากิจกรรมเพ่ือพฒันาจิตวิญญาณดว้ยการใหน้กัศกึษาดวีูดิ
ทศัน ์พรอ้มทัง้ทบทวนชีวิตท่ีผ่านมาและคน้หาเปา้หมายในชีวิต จากนัน้บนัทึกการตัง้เปา้หมายใน
การเรียนและการด าเนินชีวิตของตนเองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งเม่ือนกัศึกษาได้แบ่งปัน
เปา้หมายในชีวิตของตนเอง พรอ้มกบัแลกเปล่ียนความคิดเห็นรว่มกับเพ่ือน ๆ พบว่า เปา้หมายใน
ระยะสัน้ของนกัศกึษา อนัดบัแรกเป็นเปา้หมายเก่ียวกบัการเรียน ไดแ้ก่ ตั้งใจเรียนเพ่ือใหไ้ดเ้กรดท่ี
ดี ไม่ติด F อ่านหนงัสือใหไ้ดว้นัละ 2 ชั่วโมง และเรียนใหจ้บภายใน 4 ปี รองลงมาเป็นเปา้หมาย
เก่ียวกับการเงิน ไดแ้ก่ เก็บเงินเพ่ือใหมี้ใชจ้่ายในเวลาจ าเป็น มีเงินเก็บในธนาคาร และเก็บเงิน
เท่ียว และเปา้หมายเก่ียวกบัสขุภาพ ไดแ้ก่ รกัษาสขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรง และลดน า้หนกัใหไ้ด้
ตามเกณฑ ์ ส่วนเป้าหมายในระยะยาว นักศึกษาส่วนใหญ่ตัง้เป้าหมายเก่ียวกับการมีงานท าท่ี
มั่นคง เลีย้งดพู่อแม่และครอบครวัได ้มีรถและบา้น มีธุรกิจเป็นของตวัเอง และสรา้งครอบครวัท่ีดี
และอบอุ่น นอกจากนี้ในกิจกรรมครั้งนี ้นักศึกษายังได้ฝึกวางแผนชีวิตเพ่ือเป็นการส่งเสริม
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงคใ์หส้ามารถบรรลตุามเปา้หมายตา่ง ๆ ท่ีตนเองตัง้ไว ้ซึ่งนกัศกึษาไดส้ะทอ้น
ความคดิเห็นวา่ การมีจดุมุง่หมายในชีวิตจะท าใหมี้ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตมากขึน้ รูส้ึกว่าชีวิตมี
คณุคา่และมีความหมาย รูเ้ปา้หมายของตนเองและอยากท่ีจะพยายามท าเปา้หมายนัน้ใหส้  าเร็จ มี
ความหวงัและมีความมุง่มั่นตัง้ใจในการท าสิ่งท่ีตอ้งการเพ่ือใหเ้ป็นจริงในอนาคต ซึ่งบางเปา้หมาย
อาจจะยากท่ีจะเกิดความส าเรจ็แตเ่ช่ือวา่จะตอ้งท าได ้และการมีจดุมุ่งหมายในชีวิตยงัท าใหชี้วิตมี
ระเบียบแบบแผนในการจดัการสิ่งท่ีตอ้งท าก่อนและหลงัเพ่ือใหเ้ปา้หมายนัน้ส าเร็จ รวมถึงมีความ
อดทนท่ีจะกา้วผ่านปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเจอในแต่ละวนั เช่น “เม่ือตัง้เปา้หมายท่ีจะเรียนไม่ใหต้ิด F 
ก็ตอ้งพยายามอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน เม่ือไม่เข้าใจก็ตอ้งพยายามศึกษาท าความเขา้ใจ
เพิ่มเตมิจนเขา้ใจ และเม่ือมีงานท่ีไดร้บัมอบหมายก็ตอ้งท าใหเ้สร็จและส่งตรงตามเวลา เท่านีก็้จะ
ท าใหเ้ราสามารถบรรลุเป้าหมายไปได”้ การกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กตัง้เปา้หมายในชีวิตจึงเป็น
การช่วยใหน้กัศกึษาไดค้น้พบเปา้หมายท่ีแทจ้ริงในชีวิต และสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนิน
ชีวิตในแต่ละวันไดช้ัดเจนมากขึน้ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมครัง้นีจ้ึงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้
ตระหนักรูถ้ึงการมีความเช่ือและความศรัทธาท่ีนักศึกษายึดเหน่ียวและเคารพนับถือในทางท่ี
ถกูตอ้งและเหมาะสม และนกัศกึษาไดต้ระหนกัถึงการมีจดุมุ่งหมายในชีวิต และสามารถวางแผน
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และตัง้เปา้หมายเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิ ท่ีท าใหมี้ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตมากขึน้ รูส้ึกว่าชีวิตมีคณุคา่และมีความหมาย มี
ความหวงัและมีความมุง่มั่นตัง้ใจในการท าสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้ป็นจรงิ 

กิจกรรมครัง้ท่ี 4 “เรียนรูส้รา้งสรรคฝ่์าฟันปัญหา” เป็นกิจกรรมเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค ์เพ่ือกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดแ้สดงออกถึงความคิดสรา้งสรรคแ์ละสามารถน าความคิด
สรา้งสรรคม์าใชใ้นการเผชิญปัญหาเก่ียวกับการเรียนได้ โดยเริ่มตน้กิจกรรมดว้ยการเล่นเกม 
จากนัน้จึงใหน้กัศึกษาดูวีดิทัศนเ์พ่ือใหเ้ป็นกรณีศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมสรา้งสรรคท่ี์ผ่านมาใน
อดีตท่ีสง่ผลตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต และใหน้กัศกึษาแบง่กลุ่มท ากิจกรรมตามใบงานท่ี 5 
“ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าในอนาคต” เพ่ือกระตุน้ใหน้กัศกึษาแสดงออกถึง
ความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยการใหน้กัศกึษาระดมสมองช่วยกนัคิดออกแบบผลงาน ซึ่งจากการสงัเกต
พฤติกรรมการมีส่วนรว่มในกิจกรรม การตอบค าถาม และการประเมินผลงานท่ีท าระหว่างการเขา้
รว่มกิจกรรมดว้ยแบบตรวจผลงานดา้นความคิดสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของ Guilford (1968) ท่ี
ปรบัปรุงจาก ศริพิงษ ์เพียศริ ิ(2550) ซึ่งมีรายการประเมินท่ีประกอบดว้ย 1) สรา้งสรรคจ์ากสิ่งเรา้ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้2) มีความแปลกใหมแ่ละไมซ่  า้ใคร 3) เสรจ็ตามก าหนดเวลา 4) สามารถแกปั้ญหาได ้
และ 5) มีรายละเอียดนา่สนใจ โดยมีเกณฑป์ระเมิน 3 ระดบั ไดแ้ก่ คะแนน 8-10 คะแนน หมายถึง 
ปฏิบตัิไดดี้ คะแนน 5-7 หมายถึง ผ่าน และคะแนน 1-4 คะแนน หมายถึง ตอ้งปรบัปรุง ซึ่งการ
ประเมินผลงานจากการใหค้ะแนนโดยผูว้ิจยัและวิทยากร พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมีผลงาน
ดา้นความคิดสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัปฏิบตัิไดดี้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.70 และอยู่ในระดบัผ่าน คิดเป็น
รอ้ยละ 33.30 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศึกษาสามารถแสดงออกถึงความคิดสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหา
ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนีน้กัศกึษายงัไดท้  ากิจกรรมเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคต์ามขัน้ตอนของ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยให้ระดมสมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก
สถานการณจ์ าลองเก่ียวกับการเรียนตามท่ีก าหนดให ้ดว้ยการฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห ์ก าหนด
รายละเอียดโปรแกรม เขียนแผนผัง/แผนภาพแสดงการท างานของโปรแกรม และฝึกออกแบบ
หนา้จอแสดงผลท่ีสรา้งสรรค ์ซึ่งเม่ือท าการประเมินผลการท ากิจกรรมตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน
การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ท่ีมีรายการประเมิน ประกอบดว้ย 1) การระบปัุญหาไดม้ากกว่า 2 
ประเด็นและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ 2) การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาสอดคลอ้งกับ
สถานการณไ์ดช้ดัเจน 3) การน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีสรา้งสรรคแ์ละสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์
3 วิธีขึน้ไป 4) การเลือกวิธีแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคท่ี์มีเหตผุล มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ชดัเจน และมีความเป็นไปไดท่ี้จะแกปั้ญหาส าเร็จ และ 5) สามารถน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีเลือกไวไ้ป
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ประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณไ์ดช้ดัเจน โดยมีเกณฑป์ระเมิน 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
คะแนน 16-20 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 11-15 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 6-10 คะแนน 
หมายถึง พอใช ้และคะแนน 1-5 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ ์ ซึ่งการประเมินผลจากการให้
คะแนนโดยผูว้ิจยัและวิทยากร พบว่า นกัศกึษามีคะแนนการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัดี
มาก คิดเป็นรอ้ยละ 83.30 และในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 16.70 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาในกลุ่ม
ทดลองสามารถใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการเผชิญปัญหาเก่ียวกับการเรียนได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ 
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการแกปั้ญหาจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและสามารถพฒันาใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน
ได ้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน ากระบวนการคิดสรา้งสรรคม์าปรับใช้กับสถานการณ์หรือในการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั และยงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึง้และมองเห็น
ส่วนท่ีน่าจะปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงสิ่งนัน้ใหส้วยงามหรือเกิดประโยชนม์ากยิ่งขึน้  อนัจะน าไปสู่
การพฒันาความคิดของบุคคลใหก้วา้งขวางขึน้ ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาและปรบัตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองได ้ 

กิจกรรมครัง้ท่ี 5 “ผ่อนคลายสบายอารมณ”์ เป็นกิจกรรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งท่ีอารมณ์ เพ่ือใหน้กัศกึษาไดเ้รียนรูแ้นวทางในการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกับอารมณ ์
ทัง้ในดา้นการควบคุมอารมณต์นเองและการรบัผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเอง กระตุน้ให้
นกัศึกษาไดฝึ้กการควบคมุอารมณข์องตนเองจากสถานกาณต์วัอย่างท่ีเป็นปัญหาหรือก่อใหเ้กิด
ความเครียด ดว้ยการใหส้ะทอ้นอารมณท่ี์เกิดขึน้ตอ่สถานการณ ์ผลกระทบจากการแสดงอารมณ์
นัน้ และแนวทางการจดัการควบคมุอารมณข์องตนเองในทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม และจดักิจกรรม
ใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูว้ิธีการคลายเครียดในรูปแบบต่าง ๆ พรอ้มกับแลกเปล่ียนวิธีการท่ีช่วยให้
คลายเครียดต่อปัญหากับเพ่ือนในกลุ่ม รวมทัง้การฝึกทกัษะการจัดการกับอารมณด์ว้ยการผ่อน
คลายความเครียดดว้ยการฝึกการหายใจ ตามใบงานท่ี 7 “เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดดว้ย
การฝึกการหายใจ” ซึ่งจากการสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม พบว่า นกัศกึษา
สามารถฝึกปฏิบตัิและเลือกใชว้ิธีผ่อนคลายความเครียดไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมกบัตนเองและ
สถานการณท่ี์เกิดขึน้ นอกจากนี ้นกัศกึษาในกลุ่มทดลองบางส่วนไดแ้สดงความคิดเห็นถึงผลของ
การฝึกผ่อนคลายความเครียดว่า “รูส้ึกผ่อนคลาย รูส้ึกโล่ง และสบายใจดี” “เวลาเกิดความเครียด
หรืออารมณไ์ม่ดี การไดน้ั่งสมาธิหรือฝึกหายใจ มนัท าใหเ้ราควบคมุอารมณต์วัเอง ไดค้ิดทบทวน
ปัญหาหรือสิ่งท่ีเราท า และมีสติมากขึน้” การฝึกการหายใจจึงสามารถเป็นแนวทางในการฝึก
ปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดทกัษะและน าไปใชใ้นการลดความเครียดท่ีมีต่อปัญหาในสถานการณจ์ริงตอ่ไป
ได ้หากนกัศึกษาเรียนรูแ้ละเขา้ใจถึงวิธีการหายใจท่ีถูกตอ้งก็จะสามารถควบคุมการหายใจของ
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ตนเองให้เหมาะสม ส่งผลท าให้ระดบัออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายไดพ้อเหมาะ ร่างกายรูส้ึกสดช่ืน 
สามารถระงับและควบคมุอารมณไ์ดดี้ขึน้ และสามารถช่วยลดความเครียดลงได ้อีกทัง้สามารถ
จดัการกบัสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

นอกจากนี ้ในกิจกรรมครัง้นีย้ังมีการมอบหมายงานตามใบงานท่ี 8 “ฝึกบนัทึก
อารมณ”์ เพ่ือกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กเผชิญปัญหาในสถานการณท่ี์เกิดขึน้จริง ดว้ยการบนัทึก
ตามดรููเ้ท่าทนัอารมณ ์เขา้ใจตนเอง และยอมรบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้กับตนเอง เพ่ือฝึกมองตนเอง
อย่างยอมรับ ควบคุมและรับผิดชอบต่ออารมณ์ของตนเอง กระตุ้นความคิดความเช่ือและ
พฤติกรรมท่ีน าไปสู่อารมณท์างบวก และส่งเสริมให้น าเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดไปใช้
จัดการกับความเครียดหรือสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจากการเขียน
บนัทกึอารมณท์ าใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจและเรียนรูว้ิธีการควบคมุจดัการอารมณข์องตนเองใหเ้ป็นไป
ในทางบวก เพ่ือใหส้ามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันได ้โดยนักศึกษาในกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท าบนัทึกอารมณว์่า “ท าใหรู้จ้กัอารมณต์นเอง
ในแตล่ะวนัวา่เป็นไปในทางบวกหรือลบ และจะท าอย่างไรเพ่ือท าใหต้วัเองรูส้ึกดีขึน้” “ท าใหรู้ว้ิธีใน
การปรบัอารมณใ์หดี้ขึน้เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ มีสติมากขึน้ สามารถควบคมุอารมณข์องตนเองได ้
และเขา้ใจในการกระท าของตนเอง” “ท าใหไ้ดเ้รียนรูว้า่ในแตล่ะวนัอารมณข์องเราเป็นอย่างไร  เม่ือ
มีปัญหาใด ๆ เรามีการคิดและมีวิธีท่ีจะท าใหรู้ส้ึกดีและมีวิธีการแกปั้ญหาอย่างไรเพ่ือไม่ใหส้่งผล
กระทบตอ่รา่งกายและจิตใจ และท่ีส าคญัท าใหรู้จ้กัตนเองมากขึน้” “ไดท้บทวนเหตกุารณใ์นแตล่ะ
วนัว่าส่งผลกระทบตอ่ความรูส้ึกของตนเองมากนอ้ยแค่ไหน เรามีความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งนัน้อย่างไร 
และมีวิธีรบัมือในทางบวกเพ่ือใหชี้วิตมีความสุขมากขึน้” “ท าใหรู้ว้่าในทุก ๆ วนัไม่ไดเ้ป็นวนัท่ีดี 
และบางเหตกุารณก็์ไม่ไดเ้ลวรา้ยเสมอไป การปรบัตวัและยอมรบัไดจ้ะท าใหเ้รามีความสขุและมี
ชีวิตอยู่ต่อไปได ้แมจ้ะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึน้ก็ตาม” ดงันัน้ เป้าหมายของการจัดการความเครียดจึง
ไม่ใช่เพียงแคก่ารหลีกเล่ียงเพ่ือไม่ใหต้นเองเกิดความเครียด แตย่งัตอ้งเนน้ในเรื่องของการจัดการ
กบัอารมณด์ว้ย เพ่ือใหบ้คุคลสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียตา่ง ๆ 
ตามมา และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์โดยผ่านการเรียนรูใ้นการจัดการอารมณ์และ
ควบคมุความเครียดเป็นทกัษะชีวิตท่ีส าคญัอย่างมากท่ีควรท าการพฒันาโปรแกรมเพ่ือเพิ่มทกัษะ
การควบคมุอารมณใ์หบ้คุคลท่ีมีปัญหาใหส้ามารถคิดและจดัการเก่ียวกบัสถานการณท่ี์คบัขอ้งใจ
ได ้ การจัดกิจกรรมครัง้นีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่า นักศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ รูจ้กัอารมณข์องตนเอง เรียนรูผ้ลกระทบและแนวทางในการจดัการกับ
อารมณ์ทัง้การควบคุมอารมณ์ตนเองและยอมรับต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเอง สามารถหาวิธี
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แกปั้ญหาไดอ้ย่างถกูตอ้งและน าไปปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความคิดและพฤติกรรมใน
ทางบวก 

กิจกรรมครัง้ท่ี 6 และ 7 “ปัญหามีไวใ้หพุ้่งชน” เป็นกิจกรรมเสริมสรา้งการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา เพ่ือให้นักศึกษาไดเ้รียนรูแ้นวทางในการฝึกการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จดัการท่ีปัญหา สามารถประเมินสถานการณปั์ญหาใหเ้ป็นไปในทางบวก ไดต้ระหนกัถึงบุคคลหรือ
แหล่งสนบัสนนุช่วยเหลือในการแกปั้ญหา เขา้ใจสาเหตขุองปัญหาและพรอ้มท่ีจะต่อสูเ้พ่ือจดัการ
กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ สามารถวางแผน ก าหนดแนวทางและวิธีจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็น
ขัน้ตอน และสามารถน าไปปรับใช้ในการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูใ้นการจดักิจกรรมดว้ยการบรรยาย การเล่นเกม การอภิปราย 
การใชส้ถานการณก์รณีตวัอยา่ง การชีแ้นะทางวาจา และการฝึกปฏิบตัิ ส  าหรบัการท ากิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้นให้นักศึกษาได้พิจารณาแก้ปัญหาและมองปัญหาให้แตกต่างจากเดิมด้วยการค้นหา
ความหมายของสถานการณใ์นทางบวก ปรบัเปล่ียนมุมมองหรือการประเมินปัญหาในทางบวก
จากสถานการณต์า่ง ๆ ตามใบงานท่ี 9 “ปรบัเปล่ียนมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหา” ซึ่งจากการตอบค าถาม
ในใบงานและการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน พบว่า นักศึกษาในกลุ่มทดลอง
สามารถมองปัญหาในมุมใหม่หรือประเมินสถานการณท่ี์ก าหนดให้เป็นไปในทางบวกไดอ้ย่าง
เหมาะสม เช่น จากสถานการณ์ผลสอบกลางภาคไดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียของเพ่ือนในห้อง 
นกัศกึษาไดเ้ปล่ียนมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหาว่า “การไดค้ะแนนนอ้ย เป็นบทเรียนท่ีจะไดพ้ฒันาตนเอง
เพ่ือการสอบครัง้ตอ่ไปจะตอ้งท าคะแนนใหดี้กวา่นี”้ “การไดค้ะแนนนอ้ยท าใหรู้ร้ะดบัความสามารถ
ของตนเองและรูว้า่ตอ้งพยายามอา่นหนงัสือท าความเขา้ใจเรื่องนีใ้หม้ากขึน้ และอย่างนอ้ยเราก็ได้
ท าเต็มท่ีแลว้” และจากสถานการณเ์รียนวิชาการเขียนโปรแกรมไม่รูเ้รื่องและไม่ชอบ นักศึกษา
เปล่ียนมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหาว่า “การเขียนโปรแกรมเป็นวิชาท่ียาก เราจึงตอ้งพยายามฝึก เหมือน
ไดเ้รียนรูอ้ะไรใหม่ ๆ ลองตัง้ใจเรียน เราอาจจะชอบขึน้มาเองก็ได้” “การเขียนโปรแกรมเป็นวิชาท่ี
สนุก ถ้าเราเข้าใจกระบวนการเขียนก็จะสามารถสนุกไปกับการเขียนโปรแกรมก็ได้” ส่วน
สถานการณเ์พ่ือนในหอ้งบางคนแสดงออกว่าไม่ชอบเรา นกัศึกษาเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อปัญหาว่า 
“เราไมส่ามารถท่ีจะท าใหค้นทกุคนมาชอบเราได ้และเราควรปรบัปรุงตวัเพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัเขา้
กบัผูอ่ื้นใหไ้ด”้ “เราจะไดรู้ว้่าเพ่ือนไม่ชอบเราในเรื่องใด เราจะไดน้  ามาปรบัปรุงแกไ้ข และลองเปิด
ใจคยุกบัเพ่ือน ขอโทษในสิ่งท่ีเราอาจท าผิดพลาดไป” การประเมินทางบวกจึงเป็นองคป์ระกอบ
หนึ่งท่ีส  าคญัของวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา โดยเป็นการมองสถานการณน์ัน้ใหเ้ป็นไป
ในทางท่ีดีหรือทางบวก และมองปัญหาในแง่มมุใหม่ ๆ ซึ่งวิธีการเผชิญปัญหารูปแบบนีไ้ม่เพียงแต่
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จะช่วยลดความเครียด แต่ยังช่วยให้บุคคลมุ่งสู่การแก้ปัญหาโดยตรง และได้เรียนรู้จาก
ประสบการณท่ี์ไดร้บัจากสถานการณปั์ญหานัน้  

นอกจากนี ้ในกิจกรรมครัง้นีย้งัไดเ้สริมสรา้งใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงบคุคลหรือ
แหล่งสนบัสนุนช่วยเหลือในการแกปั้ญหา ซึ่งจากการสะทอ้นคิดผ่านการตอบใบงานท่ี 10 “การ
คน้หาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ” ไดชี้ใ้ห้เห็นว่า บุคคลหรือแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหาท่ีนกัศกึษานึกถึงเป็นอนัดบัแรก ๆ ไดแ้ก่ 1) พ่อแม่ 2) เพ่ือน 3) อาจารยท่ี์ปรกึษาหรือ
อาจารยท่ี์สนิท 4) ญาติพ่ีนอ้ง ไดแ้ก่ พ่ี ปา้ ตา ยาย นา้ อา 5) รุน่พ่ีในมหาวิทยาลยั และ 6) องคก์ร
ท่ีใหค้  าปรึกษา ไดแ้ก่ จิตแพทย ์หรือบุคคลท่ีรบัปรกึษาในโซเชียล ตามล าดบั นอกจากนีน้กัศกึษา
ยงัไดส้ะทอ้นคิดว่า บคุคลแต่ละคนสามารถช่วยแกปั้ญหาไดแ้ตกต่างกนัแลว้แต่ว่าปัญหานัน้ควร
จะปรึกษาใคร ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยใหส้ามารถผ่านพน้อุปสรรคปัญหาได ้โดยการรบัฟัง
ปัญหา ใหค้  าแนะน าในทางบวก แนะน าวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีดี คอยตกัเตือนใหท้ าในสิ่งท่ีถูกตอ้ง 
และเม่ือไดพู้ดคุยปรึกษาจะท าใหห้ายเครียดและรูส้ึกผ่อนคลายสบายใจมากขึน้ มีก าลังใจต่อสู้
ปัญหาและท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองไม่ไดต้่อสูก้บัปัญหานัน้คนเดียว ช่วยใหมี้สติมากขึน้ และมั่นใจว่า
ตอ้งแกปั้ญหาหรือผ่านพน้อุปสรรคนัน้ไปได ้โดยนกัศึกษาบางส่วนไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “เม่ือ
เรามีอุปสรรคปัญหาหรือเครียดในเรื่องอะไรก็ตาม บุคคลเหล่านัน้สามารถเป็นท่ีรบัฟังความรูส้ึก
และปัญหาของเราได ้และบคุคลเหล่านัน้ก็จะคอยแนะน าว่าตอ้งจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างไร
มันถึงจะดีขึน้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง และควรจะมีวิธีจัดการอย่างไรใหส้ามารถ
แก้ปัญหานั้นได้โดยเร็ว” นอกจากนี ้กิจกรรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาอีก
กิจกรรมหนึ่ง นั่นคือ การเสริมสรา้งใหน้กัศึกษาเขา้ใจและพรอ้มท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหา เพ่ือให้
เกิดทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหาท่ีสามารถวางแผนแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
การระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้ การคิดหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได ้การบอกขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการ
แกปั้ญหา การเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุ การระบขุัน้ตอนในการแกปั้ญหา และการตรวจสอบ
ความก้าวหนา้ของปัญหา โดยในการท ากิจกรรมครัง้นีจ้ะใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีนักศึกษาได้
ประเมินสถานการณไ์วจ้ากการท ากิจกรรมครัง้ท่ี 2 “รูค้ิดพิชิตปัญหา” โดยใหเ้ลือกปัญหามากลุ่ม
ละ 1 สถานการณ์ และฝึกการแก้ปัญหาตามขั้นตอนในใบงานท่ี 11 “การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขัน้ตอน” ซึ่งเม่ือนกัศกึษาไดฝึ้กแกปั้ญหาตามขัน้ตอนกระบวนการแกปั้ญหา พบว่า สถานการณ์
ปัญหาท่ีนกัศกึษาน ามาฝึกแกปั้ญหาประกอบดว้ย ปัญหาดา้นการเรียน จ านวน 3 กลุ่ม ปัญหา
ดา้นการเงิน จ านวน 1 กลุ่ม และปัญหาดา้นสุขภาพ จ านวน 1 กลุ่ม และจากการประเมิน
พฤตกิรรมการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมและการตอบใบงาน ในประเด็นท่ีนกัศกึษาสามารถระบุ
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สิ่งท่ีคดิวา่เป็นปัญหาหลกัและอธิบายเก่ียวกบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ได ้สามารถเสนอแนวทางหรือวิธี
แกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง สามารถบอกขอ้ดีขอ้เสียเก่ียวกับวิธีการท่ีน ามาใชแ้กปั้ญหา สามารถ
บอกวิธีแกปั้ญหาท่ีคิดว่าดีท่ีสุด พรอ้มทัง้ระบุสิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มลู ทกัษะ ความคิดความเช่ือ 
และแหลง่สนบัสนนุชว่ยเหลือตา่ง ๆ ได ้สามารถระบขุัน้ตอนการแกปั้ญหาพรอ้มสิ่งจ  าเป็นท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาใหส้  าเร็จ และสามารถสะทอ้นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากท่ีไดแ้กปั้ญหาตามขัน้ตอนท่ี
ไดว้างแผนไวไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างชัดเจน โดยมีเกณฑป์ระเมิน 4 
ระดบั ไดแ้ก่ คะแนน 16-20 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 11-15 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 
6-10 คะแนน หมายถึง พอใช ้และคะแนน 1-5 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ ์ ซึ่งจากการ
ประเมินผลการใหค้ะแนนโดยผูว้ิจยัและวิทยากร พบว่า นกัศึกษามีคะแนนการแกปั้ญหาอยู่ใน
ระดบัดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ 60 และในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 40 นอกจากนีน้กัศกึษาบางส่วนได้
แสดงความคิดเห็นว่า “กิจกรรมครัง้นีท้  าใหไ้ดเ้รียนรูว้่าทุกคนต่างก็มีปัญหา และทางออกของ
ปัญหาก็ไม่ไดมี้แค่ทางเดียว ก่อนอ่ืนเราตอ้งยอมกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ก่อน รูว้่าอะไรคือสาเหตขุอง
ปัญหา แลว้คอ่ย ๆ คิดหาแนวทางในการแกปั้ญหาอย่างมีสติและเป็นขัน้ตอน และตอ้งค านึงดว้ย
วา่สิ่งท่ีเราจะท ามีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไรกบัเราหรือใครบา้ง ตอ้งพยายามและเช่ือว่าเราจะผ่านปัญหา
นัน้ไปได”้ กิจกรรมครัง้นีจ้งึแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศกึษามีความเขา้ใจสถานการณท่ี์เป็นจริง พรอ้มท่ีจะ
ตอ่สูเ้พ่ือขจดัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นขัน้ตอนและสามารถ
น าประสบการณม์าใชเ้พ่ือแกปั้ญหาใหดี้ขึน้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ ์ 

กิจกรรมครัง้ท่ี 8 “สะทอ้นการเรียนรูสู้ก่ารเปล่ียนแปลง” เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งใหน้กัศกึษา
ไดส้ะทอ้นความคิดความรูส้ึกถึงสิ่งท่ีไดเ้รียนรูแ้ละเปล่ียนแปลงหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยนกัศกึษาบางส่วนใหค้วามเห็นว่า “ท าใหไ้ด้
เรียนรูว้่าเม่ือมีปัญหาเราควรใชเ้หตผุลมากกว่าใชอ้ารมณ ์ และตอ้งยอมรบัว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้แม้
มนัจะยากเกินแก ้ก็ตอ้งพยายามและมีเปา้หมายเพ่ือช่วยใหมี้ก าลงัใจและเช่ือว่าตอ้งท าใหส้  าเร็จ 
และการเข้าร่วมโปรแกรมท าให้ปรับอารมณ์ของตนเองได้มากขึน้ มีเหตุผลในการตัดสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และสรา้งสรรค ์และมีเปา้หมายในชีวิต” “เขา้ใจและมองเห็นแนวทางการ
แก้ปัญหาจนสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด ควบคุมอารมณข์องตนเองไดม้ากขึน้ รูส้ึกดีว่าตนเอง
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีและไดแ้บง่เบาความเครียดและความกงัวลไปเยอะมาก ท าใหม้องโลกใน
แง่ดี และคิดบวกมากขึน้” “รูส้ึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและไม่กลัวกับปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 
กิจกรรมครัง้นีท้  าใหเ้ป็นคนท่ีกลา้เผชิญปัญหาและมีความคิดรอบคอบขึน้ ท าใหด้  าเนินชีวิตแตล่ะ
วนัอย่างมีความหมายและง่ายขึน้” “การเขา้ร่วมกิจกรรมท าให้รูส้ึกสบายใจ หากเกิดปัญหาก็มี
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วิธีแกไ้ขท่ีท าใหเ้ราผ่อนคลายไม่เครียดเหมือนเม่ือก่อน ไดเ้ห็นขอ้ดีขอ้เสียของปัญหาและสามารถ
คิดแก้ปัญหาในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และเม่ือน าไปใช้ในชีวิตจริงท าให้รูต้นเองว่าในการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริงตอ้งคิดใหม้าก ยอมรบัอารมณข์องตวัเองโดยไม่โทษตวัเองหรือคนอ่ืน คิดว่า
ยงัมีคนคอยช่วยเหลือ และเราตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้อย่าไปเครียด” “กิจกรรมครัง้นี ้
ท  าใหรู้ส้ึกว่าปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกนั และทกุปัญหาย่อมมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาอยู่เสมอ ไดฝึ้กทักษะความคิดในการแกปั้ญหาเรื่ องต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชว้างแผน
ชีวิตและในการเรียน เกิดความคิดสรา้งสรรค ์และเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน าไปสู่
เปา้หมายท่ีตัง้ไว”้ “เป็นกิจกรรมท่ีสนุกอยากใหมี้บอ่ย ๆ เพราะท าใหไ้ดรู้จ้กัตนเองและคนอ่ืนมาก
ขึน้ ไดฝึ้กคดิหาทางแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ อดทนกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ รูจ้กัวางแผนก่อนแกปั้ญหาทกุ
ครัง้ มีความคิดสรา้งสรรค ์กลา้ท าในสิ่งท่ีไม่กลา้ท ามากขึน้ และคิดบวกอยู่เสมอ” “ไดเ้รียนรูก้าร
ท างานเป็นทีม ไดร้ะดมสมองใชค้วามคิดกับเพ่ือนในการฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาและความคิด
สรา้งสรรค ์ท าใหมี้กระบวนการคดิท่ีดีขึน้ เราจึงควรมีทกัษะในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ เพ่ือใหส้ามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” “มีความรู้ในการเผชิญปัญหามากขึน้ สามารถน า
กระบวนการเผชิญปัญหาไปใชแ้กปั้ญหาในการเรียนและชีวิตประจ าวนัได ้ท าใหมี้สติ ปรบัอารมณ์
ของตนเองไม่ใหต่ื้นตระหนกเม่ือเจอปัญหา กลา้ตดัสินใจ และเลือกท่ีจะแก้ปัญหามากกว่าหนี
ปัญหา ท าใหรู้ส้ึกว่าตนเองมีปัญหานอ้ยลงและแกปั้ญหาตา่ง ๆ ในชีวิตง่ายขึน้” “เป็นกิจกรรมท่ีดี
และสนกุ ท าใหไ้ดรู้จ้กัตนเองมากขึน้ ไดรู้จ้กัการแกปั้ญหาจากการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ไม่ใชอ้ารมณ์
ในการแก้ปัญหา ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน ไดค้วามสามัคคีในห้อง รูว้ิธีจัดการกับ
อารมณแ์ละมองปัญหาใหไ้ม่ใช่ปัญหา ไดรู้ปั้ญหาของตนและปัญหาของเพ่ือน ท าใหร้บัฟังเหตผุล
ของผูอ่ื้นมากขึน้ และเช่ือว่าปัญหาเป็นสิ่งท่ีเราสามารถแกไ้ขได้” “ท าใหรู้ว้ิธีในการรบัมือกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีสามารถมองในแง่ดีได ้สามารถแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการต่าง ๆ จากใบงานไดด้ว้ย
การลองน าปัญหาท่ีคดิวา่ท าไมไ่ดม้าประยกุตใ์ชก้บัเนือ้หาท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการเขา้รว่มกิจกรรม ช่วย
ใหป้รบัมมุมองปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ รูส้ึกสบายใจมากขึน้” “รูจ้กัตนเองและไดเ้รียนรูใ้นสิ่งใหม่ ๆ 
รูส้กึวา่มีความคิดสรา้งสรรคม์ากขึน้เพราะไดเ้ปล่ียนแปลงความคิดของตนเองจากการท่ีเคยท าแต่
สิ่งเดมิ ๆ ก็เริ่มคดิและท าสิ่งใหม ่ๆ มากขึน้ สามารถควบคมุอารมณข์องตนเองท่ีใจรอ้นไดดี้ขึน้จาก
การนั่งสมาธิ การออกก าลงักาย หรือการคิดในสิ่งท่ีดี ไดเ้ปล่ียนแปลงความคิดของตนเองและรบั
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีความยตุิธรรมในการตดัสินใจหรือตดัสินปัญหา และสามารถปรบัตวั
เขา้กบัผูอ่ื้นไดง้่ายขึน้”  
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จากการวิเคราะหเ์พ่ือประเมินผลกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหา
เพ่ือการเปล่ียนแปลงในแต่ละกิจกรรม จึงไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า นกัศึกษาในกลุ่มทดลองมีการเรียนรูแ้ละ
เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมไดต้ามเป้าหมายหรือวัตถุประสงคข์องแต่ละ
กิจกรรมในระดบัท่ีดี เน่ืองจากนักศึกษาในกลุ่มทดลองสามารถผ่านการประเมินตามเกณฑท่ี์
ก าหนดในทุกกิจกรรม จึงเป็นหลักฐานท่ีสามารถยืนยันไดว้่าตัวแปรท่ีตอ้งการเสริมสรา้งและ
ตอ้งการพฒันาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตามกระบวนการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง ทัง้จิต
วิญญาณ ความคิดสรา้งสรรค ์การเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ ์และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ี
ปัญหาของนกัศกึษามีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีและเป็นทางบวกมากขึน้ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการเรียนรูต้่าง ๆ ท่ีผูว้ิจัยน ามาปรบัใชใ้นการพฒันา
โปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงสามารถส่งเสริมใหน้ักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอรเ์กิดการเปล่ียนแปลงคณุลกัษณะทางจิตเชิงบวกทัง้ในดา้นการมีความหมาย
ในชีวิต ความหวงั และการเห็นคณุค่าในตนเอง รวมถึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ปรบัตวัในการเรียนเป็นไปในแนวทางท่ีดีขึน้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลการประเมินความพงึพอใจการเข้าร่วมโปรแกรม 
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ผลการประเมินความพงึพอใจการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหา 
เพือ่การเปล่ียนแปลง 

 
   

ประเด็นการประเมิน 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

เฉลีย่ ระดบั 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. กิจกรรมมี
วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน 

10 37.00 13 48.10 3 11.10 1 3.70 - - 4.19 มาก 

2. เนือ้หาของกิจกรรม 
มีความเหมาะสม 

13 48.10 13 48.10 1 3.70 - - - - 4.41 มากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาของกิจกรรม 
เป็นประโยชนต์อ่ท่าน 

16 59.30 8 29.60 2 7.40 1 3.70 - - 4.44 มากท่ีสดุ 

4. ระยะเวลาท่ีใช ้
 ในการจดักิจกรรม 
 มีความเหมาะสม 

9 33.30 11 40.70 6 22.20 1 3.70 - - 4.04 มาก 

5. ส่ือท่ีใชมี้ความ 
สอดคลอ้งเหมาะสม 
กบักิจกรรม 

9 33.30 16 59.30 1 3.70 1 3.70 - - 4.22 มากท่ีสดุ 

6. เอกสาร/ใบงาน 
มีความชดัเจน 
เขา้ใจง่าย  

12 44.40 10 37.00 5 18.50 - - - - 4.26 มากท่ีสดุ 

7. วทิยากรสามารถ 
ถ่ายทอดเนือ้หาได้
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

15 55.60 8 29.60 4 14.80 - - - - 4.41 มากท่ีสดุ 

8. วทิยากรมีเทคนิค 
ในการจดักิจกรรม 
ท่ีน่าสนใจ 

13 48.10 11 40.70 3 11.10 - - - - 4.37 มากท่ีสดุ 

9. สถานท่ีจดักิจกรรม 
มีความเหมาะสม 

13 48.10 10 37.00 4 14.80 - - - - 4.33 มากท่ีสดุ 

10. ท่านสามารถน า
ความรูท่ี้ไดร้บัจาก
กิจกรรมครัง้นี ้ไปปรบั 
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

16 59.30 7 25.90 3 11.10 1 3.70 - - 4.41 มากท่ีสดุ 

11. โดยภาพรวม  
ทา่นพงึพอใจท่ีได ้
เขา้รว่มกิจกรรมครัง้นี ้

14 51.90 11 40.70 1 3.70 1 3.70 - - 4.41 มากท่ีสดุ 
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เกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
4.21 – 5.00 มากที่สดุ 
2.61 – 3.40 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยที่สดุ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพือ่การเปลี่ยนแปลง 
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โปรแกรมเสริมสร้างการเผชิญปัญหาเพือ่การเปล่ียนแปลง 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร ์

(โปรแกรมฉบับสมบูรณก์รุณาตดิต่อผู้วิจัยหรือสถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร)์ 
 

กิจกรรมคร้ังที ่1 
 

กิจกรรมคร้ังที่ 1 การสรา้งสมัพนัธภาพและใหค้วามรูเ้รือ่งกระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง 

ช่ือกิจกรรม สรา้งสมัพนัธฝ่์าฟันปัญหา 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพและบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างวิทยากรกบันกัศึกษา และ
ระหวา่งสมาชิกในกลุม่นกัศกึษาที่เขา้รว่มกิจกรรม 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบถึงวตัถปุระสงค ์แนวทางการด าเนินกิจกรรม และประโยชนข์อง
การเขา้รว่มกิจกรรม  

3. เพื่อใหน้กัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการเผชิญ
ปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง และเห็นประโยชนข์องการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่
มีตอ่พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน 

แนวคิด/ทฤษฎี ทฤษฏีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative Coping Theory) 
เทคนิคการเรยีนรู ้ การบรรยาย การใชกิ้จกรรมกลุม่ 

วิธีการด าเนิน
กิจกรรม 

1. วิทยากรสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างวิทยากรและผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เพื่อสรา้งความ
ไวว้างใจและความคุน้เคยระหวา่งวิทยากรและนกัศกึษาที่เขา้รว่มกิจกรรม ตลอดจนการให้
ความรว่มมือในการเขา้รว่มกิจกรรมครัง้ตอ่ไป ดว้ยการทกัทาย แนะน าตนเอง และกลา่วถึง
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมโปรแกรมเสรมิสรา้งการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม และประโยชนข์องการเขา้รว่มกิจกรรมครัง้นี ้ 

2. วิทยากรแจกกระดาษ ปากกาและดินสอสี แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จากนัน้แนะน า
กิจกรรมเพื่อท าใหส้มาชิกคนอื่น ๆ รูจ้ักเรามากขึน้โดยใหเ้ขียนเรื่องราวเก่ียวกับตนเองที่
ส  าคญั 3 ขอ้ และคติประจ าใจในการเรยีนหรอืการใชชี้วติลงในกระดาษที่แจก ในหวัขอ้ “ฉนั
คือใคร”  

3. วิทยากรหยิบกระดาษขึน้มาหนึง่ใบ สุม่ถามผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม โดยใหช้่วยกนัทายวา่สิง่
ที่เขียนอยู่ในกระดาษหมายถึงใคร จากนัน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมจัดกลุ่ม 5-6 คน สนทนา
แลกเปลีย่นเก่ียวกบัเรือ่งราวของตนเอง 

4. วิทยากรบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง 
5. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย 5-6 คน เพื่อท าใบงานที่ 1 

“กระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ 
การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง  



  342 

6. วิทยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เก่ียวกบักระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง 

7. วิทยากรสรุป เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมซกัถามและนดัหมายการท ากิจกรรม 
ครัง้ตอ่ไป 

ระยะเวลา 90 นาที 

สือ่/อปุกรณ ์

1. Power Point น าเสนอเก่ียวกบักระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลงที่มีต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัในการเรยีน 

2. ใบงานที ่1 
3. กระดาษ 
4. ปากกา/ดินสอส ี  

การประเมินผล 
1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินใบงานที ่1 

 
 

ตัวอยา่งสื่อที่ใช้ในกิจกรรมคร้ังที่ 1 
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กิจกรรมคร้ังที ่2 
 

กิจกรรมคร้ังที่ 2 การประเมินการรูค้ิด (Cognitive Appraisal) 

ช่ือกิจกรรม รูค้ิดพิชิตปัญหา 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัศกึษาระบผุลกระทบจากสถานการณที่ก่อใหเ้กิดความเครยีดหรอืเป็นปัญหา
ตามการรบัรูแ้ละประสบการณข์องนกัศกึษา 

2. เพือ่ใหน้กัศกึษาประเมินความสามารถของตนเองในการแกไ้ขสถานการณปั์ญหาและ
ระบแุหลง่ช่วยเหลอืที่ใชใ้นการจดัการกบัปัญหาที่เกิดขึน้ 

แนวคิด/ทฤษฎี 
ทฤษฏีความเครยีดและการเผชิญปัญหา (Stress and Coping Theory)  
ทฤษฏีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative Coping Theory) 

เทคนิคการเรยีนรู ้ การบรรยาย การใชกิ้จกรรมกลุม่ การใช ้Mind Map 

วิธีการด าเนิน
กิจกรรม 

1. วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการประเมินการรูค้ิด 
2. วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมท าแบบประเมินความเครียดออนไลน ์(ST5) ของกรม

สขุภาพจิต เพื่อส ารวจถึงระดบัความเครียดของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคน จากนัน้เปิด
โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมส ารวจและพดูคยุแลกเปลีย่นถึงปัญหาที่ท าใหเ้ครยีด 

3. วิทยากรแบง่กลุม่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมออกเป็นกลุม่ย่อย 5-6 คน จากนัน้แจกใบงานที่ 2  
“รู ้คิดพิชิตปัญหา” เพื่อสะท้อนความคิดเก่ียวกับการประเมินการรู ้คิดของนักศึกษา 
จากนั้นสมาชิกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ แนวทาง และแหล่งช่วยเหลือ  
ในการจัดการกับสถานการณท์ี่ เป็นปัญหาที่ไดภ้ายในกลุ่ม และเขียนสรุปโดยใชแ้ผนผัง
ความคิด “Mind Map” 

4. วิทยากรสรุปสถานการณท์ี่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมประเมินว่าเครียดหรือเป็นปัญหาในกลุม่ 
เพื่อน าไปใชใ้นการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

5. วิทยากรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมซกัถามและนดัหมายการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป 
ระยะเวลา 90 นาที 

สือ่/อปุกรณ ์

1. Power Point น าเสนอเก่ียวกบัการประเมินการรูค้ดิตามกระบวนการเผชิญปัญหา
เพื่อการเปลีย่นแปลง 

2. แบบประเมินความเครยีดออนไลน ์(ST5) ของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ 
(https://www.dmh.go.th/test/qtest5/) 

3. ใบงานที ่2 
4. กระดาษ A3 
5. กระดาษ Post-it  
6. ปากกา/ดินสอส ี

การประเมินผล 
1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินใบงานที ่2 

https://www.dmh.go.th/test/qtest5/
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ตัวอยา่งสื่อที่ใช้ในกิจกรรมคร้ังที่ 2 
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กิจกรรมคร้ังที ่3 
 

กิจกรรมคร้ังที่ 3 การเสรมิสรา้งจิตวิญญาณ 

ช่ือกิจกรรม ปลกุจิตวิญญาณสูจ่ดุหมาย 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาตระหนกัถึงความส าคญัของการมคีวามเช่ือและความ 

ศรทัธาที่นกัศกึษายดึเหน่ียวและเคารพนบัถือ 
2. เพือ่เสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาตระหนกัถึงความส าคญัของการมจีดุมุง่หมายในชีวติ 

แนวคิด/ทฤษฎี 
ทฤษฎีจิตวิญญาณ (Spiritual Theory) 
ทฤษฎีการตัง้เปา้หมาย (Goal Setting Theory)  

เทคนิคการเรยีนรู ้ การบรรยาย การดวูีดิทศัน ์ การเลน่เกม การอภิปราย การเสรมิแรงทางบวก 

วิธีการด าเนิน
กิจกรรม 

1. วิทยากรบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัจิตวิญญาณ ภายใตค้วามเช่ือ ความศรทัธา และ
การตัง้เปา้หมาย  

2. วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมท าใบงานที่ 3 “ความเช่ือและศรทัธา” เพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแตล่ะคนไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความศรทัธาและความเช่ือสว่นบคุคล 

3. วิทยากรเลือกตวัแทนสมาชิกน าเสนอตวัอย่างความคิดความเช่ือและความศรทัธา
ของตนเอง จากนัน้วิทยากรและผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมรว่มกนัอภิปรายว่าการมีความเช่ือและ
ศรทัธาต่อสิ่งเหล่านัน้เป็นสิ่งที่ถกูตอ้งเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และเพราะเหตุใดเราจึง
ตอ้งมีความเช่ือความศรทัธาตอ่สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นัน้ หากไมม่ีจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนิน
ชีวิตของเราอยา่งไร รวมถึงเราจะใชค้วามเช่ือและศรทัธามาปรบัใชแ้กปั้ญหาในการเรียน
หรอืการด าเนินชีวิตอยา่งไรบา้ง  

4. วิทยากรเริ่มตน้โดยการเลน่เกม (Game) “ปาเป้า” เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
ไดฝึ้กตัง้เป้าหมาย โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนสลบักันปาลกูดอกคนละ 1 ครัง้ให้
เขา้เป้าหมายรางวลัตามที่ตนเองตอ้งการ ซึ่งหากปาลกูดอกเขา้ตรงกลางเป้าจะไดร้บั
รางวลัใหญ่เป็นเงินสด 500 บาท และหากปาลกูดอกเขา้วงนอกถดัไปจะไดร้บัรางวลัเป็น
สมดุโนต้ ปากกา และขนม ตามล าดบั จากนัน้วิทยากรเช่ือมโยงระหว่างเกมปาเป้ากบั
การตัง้เป้าหมายในชีวิต โดยสรุปว่าเป้าที่เราปาเปรียบเหมือนเป้าหมายในชีวิตที่เรา
สามารถก าหนดไดว้า่ตอ้งการจะปาไปท่ีจดุใด ดงันัน้ คนที่จะประสบความส าเร็จตอ้งรูจ้กั
ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต โดยเป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจนและต้องรู ้วิธีการไปสู่
ความส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ตัง้ไวด้ว้ย 

5. วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมดวูีดิทศันเ์ก่ียวกบั “ทางน าชีวิต: เป้าหมายชีวิตที่คิด
เป็น” เป็นเวลาประมาณ 20 นาที พรอ้มกับแจกใบงานที่ 4 “เป้าหมายในชีวิตของฉนั” 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักเก่ียวกับการก าหนดเป้าหมายในชีวิต โดยให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแตล่ะคนทบทวนชีวิตที่ผา่นมาและลองคน้หาเป้าหมายในชีวิต จากนัน้
บนัทกึการตัง้เปา้หมายในการเรยีนและการด าเนินชีวิตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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6. วิทยากรสุม่เลอืกผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมาน าเสนอหนา้หอ้ง เพื่อแบง่ปันเปา้หมายในชีวติ
ของแตล่ะคน พรอ้มกบัแลกเปลีย่นความคิดเห็นรว่มกนั 

7. วิทยากรสรุป เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมซกัถาม และนดัหมายการท ากิจกรรม
ครัง้ตอ่ไป 

ระยะเวลา 90 นาที 

สือ่/อปุกรณ ์

1. Power Point น าเสนอเก่ียวกบัแนวคิดจิตวิญญาณ ภายใตค้วามเช่ือ ความศรทัธา 
และการตัง้เปา้หมาย  

2. ใบงานที ่3  
3. ใบงานที ่4 
4. วีดิทศัน ์“ทางน าชีวติ: เปา้หมายชีวิตที่คดิเป็น” (https://youtu.be/ad5mmsEnYSA) 
5. กระดานปาเปา้พรอ้มลกูดอก 
6. ของรางวลั ไดแ้ก่ เงิน สมดุโนต้ ปากกา และขนม 
7. กระดาษ 
8. ปากกา/ดินสอส ี

การประเมินผล 
1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินใบงานที ่3 และ 4 

 
 

ตัวอยา่งสื่อที่ใช้ในกิจกรรมคร้ังที่ 3 

 
 

 

https://youtu.be/ad5mmsEnYSA
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กิจกรรมคร้ังที ่4 
 

กิจกรรมคร้ังที่ 4 การเสรมิสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์

ช่ือกิจกรรม เรยีนรูส้รา้งสรรคฝ่์าฟันปัญหา 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่กระตุน้ใหน้กัศกึษาแสดงออกถึงความคดิสรา้งสรรค ์
2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการเผชิญปัญหาเก่ียวกบัการเรยีนได ้

แนวคิด/ทฤษฎี 
ทฤษฏีความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity Theory) 
แนวคิดกระบวนการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค ์(Creative Problem Solving Process) 

เทคนิคการเรยีนรู ้
การบรรยาย การเลน่เกม การดวูดีิทศัน ์การใชกิ้จกรรมกลุม่ การใชส้ถานการณจ์ าลอง  
การระดมสมอง การฝึกปฏิบตัิ การเสรมิแรงทางบวก 

วิธีการด าเนิน
กิจกรรม 

1. วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัแนวคิดความคิดสรา้งสรรค ์
2. วิทยากรเริ่มตน้โดยการเลน่เกม (Game) “กระดาษ Transformer” เพื่อกระตุน้ให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสรา้งผลงานตามจินตนาการได้อย่างสรา้งสรรค์ โดยแบ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมออกเป็นกลุม่ยอ่ย 5-6 คน วิทยากรจดัเตรยีมอปุกรณใ์หผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ละ  
1 ชดุ ประกอบดว้ย กระดาษ A3 กรรไกร คตัเตอร ์และเทปกาว โดยใหส้มาชิกกลุม่ระดม
สมองช่วยกันสรา้งรูปทรงจากกระดาษด้วยการตัดหรือฉีกให้เกิดรูปร่างสามมิติตาม
จินตนาการโดยเนน้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ใหเ้สร็จภายในเวลา 15 นาที จากนัน้ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน และวิทยากรสรุปและเน้นให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยา่ยดึติดอยูก่บัประสบการณห์รอืรูปแบบเดิม ๆ แตต่อ้งกลา้ที่จะคิดและท าในสิง่
ที่แปลกใหม ่หลากหลายทิศทาง และละเอียดรอบคอบ ภายในเวลาที่จ ากดั 

3.  วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมดูวีดิทศันเ์ก่ียวกับนวตักรรมตูเ้ย็นอจัฉริยะ “Family 
Hub refrigerator: The next generation of Family Hub™ l Samsung” เป็นเวลา
ประมาณ 4 นาที เพื่อใหเ้ป็นกรณีศึกษาเก่ียวกับนวตักรรมสรา้งสรรคท์ี่ผ่านมาในอดีต  
ที่สง่ผลตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต  

4. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อย 5-6 คน เพื่อท าใบงานที่ 5 
“ความคิดสรา้งสรรคก์ับนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคต” เพื่อกระตุน้ใหน้ักศึกษา
แสดงออกถึงความคิดสรา้งสรรค์ดว้ยการใหน้ักศึกษาระดมสมองช่วยกันคิดออกแบบ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าอะไรก็ได ้1 ชนิด ที่มีเทคโนโลยีอจัฉริยะล า้สมยั แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 
สามารถแกปั้ญหาสิง่ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และมีประโยชนใ์ชง้านได ้ 

5. วิทยากรใหแ้ต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอผลงานความคิดสรา้งสรรคใ์นกลุม่ของตนเอง
ร่วมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชิกในหอ้ง พรอ้มใหก้ลุ่มอื่น ๆ 
วิจารณผ์ลงานวา่จะสามารถท าอะไรเพิ่มเติมใหด้ีกวา่เดิมจากทีน่  าเสนอไดบ้า้ง จากนัน้ให้
เพือ่นสมาชิกทกุคนโหวตใหค้ะแนนผลงานของแต่ละกลุม่ เพื่อประกวดใหร้างวลักลุม่ที่มี
ผลงานความคิดสรา้งสรรคท์ี่ดีที่สดุ  
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6. วิทยากรใหส้มาชิกกลุม่ท ากิจกรรม ใบงาน 6 “การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค”์ ซึง่เป็น
กิจกรรมเสรมิสรา้งความคิดสรา้งสรรคต์ามขัน้ตอนของกระบวนการคิดสรา้งสรรค ์โดยให้
สมาชิกระดมสมองช่วยกนัคิดแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคจ์ากสถานการณ์จ าลองเก่ียวกบั
การเรียนที่ก าหนดให ้รวมถึงใหส้มาชิกกลุม่ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห ์ก าหนดรายละเอียด
โปรแกรม เขียนแผนผงั/แผนภาพแสดงการท างานของโปรแกรม และฝึกออกแบบหนา้จอ
แสดงผลทีส่รา้งสรรค ์พรอ้มกบัใหต้วัแทนสมาชิกกลุม่ออกมาน าเสนอ 

7. วิทยากรสรุป และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมซักถาม พรอ้มนดัหมายการท า
กิจกรรมครัง้ตอ่ไป 

ระยะเวลา 120 นาท ี

สือ่/อปุกรณ ์

1. Power Point น าเสนอเก่ียวกบัแนวคิดความคดิสรา้งสรรค ์
2. ใบงานที ่5  
3. ใบงานที ่6 
4. วีดิทศัน ์“Family Hub refrigerator: The next generation of Family Hub™ l 

Samsung” (https://www.youtube.com/watch?v=6jcclMDjb_8) 
5. กรรไกร/คตัเตอร ์
6. เทปกาว 
7. กระดาษ A3 
8. กระดาษ Post-it 
9. ปากกา/ดินสอส ี
10. ของรางวลั ไดแ้ก่ Flash drive 

การประเมินผล 
1. การสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินใบงานท่ี 5 และ 6  

 
 

ตัวอยา่งสื่อที่ใช้ในกิจกรรมคร้ังที่ 4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6jcclMDjb_8


 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชือ่-สกุล นางสาวจฬุาพร ค ามงุคลุ 
วัน เดอืน ปี เกดิ 19 มกราคม 2526 
สถานทีเ่กดิ อบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(วท.บ.)  
จาก มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
พ.ศ. 2552  
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