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กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ งด้านพลังใจของนักเรียนท่ีมีความ
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Those who are visually impaired have more to contend with than sighted people 

and their daily lives require a tremendous effort. However, the strengths of individuals can 
develop until it becomes a strong feature and a way to overcome limitations or weaknesses. 
The purpose of research aims to study the effects of positive group activities on character 
strengths in terms of courage among visually impaired students. It also aims to measure the 
level of their strength of character using a courage scale. The research instruments consisted 
of the courage scale and positive group activities. The sample were 20 visually impaired 
students in secondary school at the Bangkok School for the Blind. The sample were match-
pair and randomly assigned into two groups; with ten members in the experimental group and 
ten in the control group. The experimental group received brief positive group activities, as 
developed by the researcher. The control group joined the regular activities. The content 
validity index of character strengths in terms of courage scale was .95 and non-parametric 
statistics was used for data analysis. The research results were as follows: (1) character 
strength in terms of courage after participating in the program was significantly higher than 
before at a level of 0.5; (2) character strength in terms of courage after participation in this 
program was higher than those who participated in the regular activities, at a level of 0.1. 

 
Keyword : Positive psychology, Character strengths, Visually impaired students, Positive 
psychology group intervention 
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การสรรสร้างงานวิจัยเล่มนีอ้อกมาได้เสร็จสมบูรณ์คือบททดสอบหลายอย่างท่ีเข้ามาพิสูจน์ตวั
ข้าพเจ้า ไม่ง่ายเลยท่ีจะกลัน่กรองแต่ละขัน้ตอนให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง  ความรู้และประสบการณ์คือสิ่งท่ี
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชิน้นี  ้ความมานะพยายามและความอดทนคือหวัใจหลกัในการท าวิจยัส าหรับ
ข้าพเจ้า 

บุคคลส าคญัท่ีคอยให้ค าแนะน าและเป็นแสงสว่างของงานวิจยัครัง้นีค้ืออาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สรุการ ต้องขอบพระคณุอาจารย์เป็นอย่างสงูท่ีช่วยเหลือและผลกัดนัลกูศิษย์คน
นีจ้นส าเร็จการศึกษา นอกจากนีอ้าจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่านอื่น  ๆ 
ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง อาจารย์ ดร.นฤมล พระ
ใหญ่ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอบุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชตัสณัห์ สกุลพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
องัศินนัท์ อินทรก าแหง รวมถึงคณาจารย์สาขาจิตวิทยาประยุกต์และสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่าน  
ขอขอบคณุอาจารย์สจิุตรา ติกวฒันานนท์ ท่ีคอยสนบัสนุนและให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมลูในการ
ท าวิจยัครัง้นี ้

บุคคลท่ีอยู่เบือ้งหลงัและเป็นก าลงัส าคญัของข้าพเจ้า ขอบคุณพิวพิว ท่ีเอือ้อ านวยในการเข้าถึง
กลุ่มตวัอย่างและช่วยท าสื่ออกัษรเบรลล์เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม ขอขอบคณุพ่ีบุตรที่คอยช่วยเหลือในการ
ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูและเป็นผู้ช่วยในการท ากิจกรรมกลุ่ม หลายครัง้ท่ีเหน่ือย หลายครัง้ท่ีท้อ เพ่ือนคือก าลงั
สนับสนุนและเป็นก าลังใจท่ีดี ลีนุค องุ่น ไอรวิน บรีส ขอบคุณท่ีคอยรับฟัง ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
ขอบคณุพ่ี ๆ ร่วมสาขาท่ีคอยชีแ้นะและเป็นท่ีปรึกษา พ่ีโป้ย พ่ีวิน พ่ีโตน และเพ่ือนนิสิตจิตวิทยาประยุกต์ทุก
คน ขอบคุณเพ่ือนพ้องน้องพ่ีท่ีสนับสนุน ส่งข้าว ส่งน า้ ให้รอยยิม้และเสียงหัวเราะข้าพเจ้าอยู่เสมอมา พ่ี
หนุ่ย พ่ีนิง้ มิล้ค์ ฝาง แอน ขอบคณุครอบครัวและทุกท่านท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการท าวิจยัชิน้นี  ้ขอบคณุน้อง
นกัเรียนทกุคนท่ีไว้ใจ เช่ือใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกนั 

สุดท้ายและท้ายสุด ต้องขอบคุณตวัเองท่ีสู้มาถึงวนันี  ้จากคนท่ีไม่กินกาแฟก็จ าเป็นต้องหัดกิน
กาแฟ เป็นคนไม่นอนดกึแต่ต้องฝืนเพ่ือท าวิจยั วิทยานิพนธ์เล่มแรกในชีวิตของข้าพเจ้าคือความภาคภูมิใจ
และประหนึง่สิ่งยืนยนัในความมานะพยายามของตวัข้าพเจ้า ถึงแม้การท าวิจยัจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกหุลาบ 
แตร่ะหวา่งทางก็มีดอกไม้ปรากฏให้ช่ืนชม 
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บทที่ 1  
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560  พบว่า ประเทศไทยมีจ านวน

ประชากรท่ีเป็นคนพิการทัง้สิน้ 3.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรไทยทัง้ประเทศ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีผู้ พิการท่ีเป็นผู้ มีความบกพร่อง
ทางการเห็นจ านวน 50,975 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของจ านวนคนพิการทัง้หมด และคิดเป็นร้อย
ละ 0.07 ของประชากรไทย ซึ่งในปัจจุบนัสามารถพบเห็นผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นด าเนิน
ชีวิตในสงัคมร่วมกบับุคคลทัว่ไป โดยท่ีหลายคนประสบความส าเร็จทัง้ในด้านของการศกึษาและ
การประกอบอาชีพ ซึ่งการจะประสบความส าเร็จหรือมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้นัน้ การ
ได้รับการศกึษาอย่างมีคณุภาพและสอดคล้องกบัความถนดั ความสามารถและข้อจ ากดัของผู้ ท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็นนบัเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะกระตุ้น ส่งเสริม สนบัสนุนและผลกัดนัให้บุคคล
เหล่านัน้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคณุคา่และมีความสขุ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดย
ท่ีคนพิการสามารถเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ สามารถพึ่งพาตนเอง ไม่
เป็นภาระของสงัคมและประเทศชาติ ตามท่ีปรากฎในพระราชบญัญัติการจดัการศกึษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ.2551 มาตรา 5 ข้อ 2 กล่าวว่า “คนพิการสามารถเลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศกึษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและ
ความจ าเป็นพิเศษของบคุคลนัน้” มาตรา 5 ข้อ 3 ท่ีว่า “คนพิการต้องได้รับการศกึษาท่ีมีมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทัง้การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทาง
การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและ
บุคคล” และคนพิการต้องได้รับการศึกษาในรูปแบบของการเรียนร่วม (พระราชบัญญัติการจัด
การศกึษาส าหรับคนพิการ, 2551) 

การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการนัน้ได้มีกฎหมายในการบริหารและจัดการ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกาศพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษไว้ในหมวด 2 มาตรา 10 ว่า “การจัดการ
ศกึษาส าหรับบคุลซึง่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทพุพลภาพหรือบคุคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไมมี่ผู้ดแูล
หรือด้อยโอกาส ต้องจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ 
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โดยเฉพาะการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตัง้แต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (2542) นอกจากนีก้ระทรวงศกึษาธิการได้จดัท าแผนการจดัการศึกษาส าหรับ
คนพิการ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีนโยบายให้นกัเรียน นกัศกึษาพิการได้รับการศกึษาขัน้
พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้โอกาสคนพิการได้เรียนทัง้ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใน
หลกัสตูรสายสามญัและวิชาอาชีพ เน้นการเรียนรวมและการจดัให้สอดคล้องกบัประเภทและระดบั
ของความพิการ กระทรวงศกึษาธิการ (2559) ในขณะเดียวกัน พระราชบญัญัติการจดัการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 3 กล่าวถึง การเรียนร่วมว่า เป็นการจดัให้คนพิการได้เข้าศกึษา
ในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดบัและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถ
รองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทัง้คนพิการ  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ (2551) จากพระราชบญัญัตแิละแผนการศกึษาพบได้วา่  รัฐบาลได้ให้ความส าคญั
กับการศึกษาพิเศษเพิ่มขึน้และยังส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานการศึกษาพิเศษทัง้สองแบบคือ 
การสนับสนุนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ   และการจัดการศึกษาให้เด็กพิการเข้าเรียน
ร่วมกบันกัเรียนทัว่ไปในโรงเรียนปกตไิด้  

การจดัการศกึษาส าหรับนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนเรียนร่วมนัน้  มีทัง้ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  แต่โดยทั่วไปนัน้ นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นใน
กรุงเทพมหานคร มกัเข้าศึกษาระดบัอนบุาลจนจบระดบัประถมศกึษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าของเอกชนภายใต้สงักัดมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ท่ีจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะส าหรับผู้บกพร่องทางการเห็น เม่ือนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาแล้ว ครูและผู้ปกครองจะส่งนกัเรียนเข้าเรียน
ร่วมตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนปกตทิัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  นกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นท่ีเข้ารับการศึกษาในโครงการเรียนร่วมนัน้มีทัง้นักเรียนท่ีมีสายตาเลือนราง และ
นกัเรียนท่ีตาบอดสนิท ความบกพร่องทางการมองเห็นอาจท าให้การข้อจ ากดัในการด าเนินชีวิตอนั
น าไปสู่การเกิดปัญหาบางอย่างในด้านจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Bhagotra, 
Sharma, & Raina, 2008) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต การท ากิจกรรมการเรียน และการ
เดินทาง ซึ่งเกิดเป็นข้อเสียเปรียบในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ จากการศึกษาของ กุลวดี 
จองวรกุล (2556) ได้สรุปผลการวิจัยท่ีเป็นอุปสรรคของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น ดังนี ้1) 
พฤตกิรรมของนกัเรียนปกตท่ีิแสดงตอ่นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นไมเ่หมาะสมทัง้พฤตกิรรมทาง
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กายและพฤติกรรมทางวาจา ซึ่งสง่ผลกระทบทางด้านจิตใจตอ่นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นเป็น
อย่างมาก 2) ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจดักระบวนการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตเอกสาร การท าส่ือประกอบการสอน และการออกแบบกิจกรรม 3) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ท่ีไม่เหมาะสมมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางเดินและลกัษณะทางเดินท่ีมีความแตกต่างกันของแต่ละ
พืน้ท่ี มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ จากการศึกษาของ  สมกมล ภัทรกิจโสภณ (2556) 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตาพบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นไปเรียนร่วมนัน้ไม่เอือ้อ านวยตอ่การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา นกัเรียน
ตาบอดท่ีเข้ามาเรียนร่วมต้องใช้ความพยายามในการปรับตัวเพ่ือสร้างความคุ้ นเคยกับ
สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ กลุม่เพ่ือนและครูผู้สอน หากนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นได้รับโอกาสและ
การสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการแล้ว นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นก็สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ ซึ่งสอดคล้องกบักลยทุธ์ด้านการบริหารจดัการของ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีว่า “ส่งเสริมและพฒันาระบบการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล” ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนให้นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองและลดภาระพึ่งพาผู้ อ่ืนให้น้อยท่ีสุด (อารีย์รัตน์ อ่อนทอง, 2546) ดงันัน้ การท่ีนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นหากได้รับการสนบัสนุนและค้นหาคณุลกัษณะประจ าตวัท่ีเข้มแข็งของแตล่ะ
คนจะช่วยเป็นภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกับ
นกัเรียนปกติได้โดยเน้นความสามารถท่ีเด่นชดัของตนเองหรือคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งนัน่เอง หาก
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นได้รู้จักคุณลักษณะประจ าตัวของตวัเองและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพฒันาคณุลกัษณะในด้านนัน้ ๆ จนกลายเป็นความเดน่ชดั
และความภาคภูมิใจในตัวเองก็จะเกิดขึน้ตามมา ซึ่งการท ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกช่วย
ค้นหาและดงึเอาคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นออกมาได้ 

คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของจิตวิทยาเชิงบวกซึ่ง
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งจะมุ่งเน้นไปท่ีคณุลกัษณะส่วนบุคคล Matsuguma et al. (2018) ได้ศกึษา
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งกับผู้ บกพร่องทางการเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่า การเลือก
คณุลักษณะแบบเจาะจงองค์ประกอบส าหรับกลุ่มตวัอย่างจะช่วยในการพัฒนาคุณลักษณะใน
ด้านนัน้ ๆ ได้ชดัเจนมากขึน้ ในขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นต้องเผชิญกบัอปุสรรค
และความยากล าบากในการใช้ชีวิต หากได้รับการสง่เสริมด้านพลงัใจจะสามารถเป็นการช่วยสร้าง
คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งของนักเรียนท่ีพกพร่องทางการเห็นได้ สอดคล้องกับ Peterson and 
Seligman (2004) ท่ีได้อธิบายว่า คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
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สนบัสนนุปัจจยัท่ีอยูภ่ายในและภายนอกของตวับคุคล เน่ืองจากมนษุย์ทกุคนต้องเผชิญกบัปัญหา
และอุปสรรคในชีวิตจึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัสนใจศึกษาคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของนกัเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ด้านการมีพลัง  ซึ่งประกอบด้วยความ
ซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะ พยายาม และความกระตือรือร้น เน่ืองจากมีความเหมาะสมท่ี
จะใช้กับกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือเสริมสร้างการมีคณุลักษณะท่ีเข้มแข็งทางอารมณ์ในกาท าต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะการเข้าไปเรียนร่วมกับนกัเรียนปกติ ซึ่งการมีพลงัใจจะช่วยเป็นแรงขบั
ท่ีมาจากทัง้ภายในและภายนอก ช่วยให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
อย่างมั่นคง จากการศึกษาของ Bu and Duan (2020) เก่ียวกับการจัดกิจกรรมแทรกแซงเพ่ือ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของการฟืน้คืนสภาพกับคนพิการผู้ ด้อยโอกาสในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า
กิจกรรมท่ีมุง่เน้นไปท่ีประเด็นเชิงบวก สามารถส่งเสริมการฟืน้คืนสภาพได้อย่างมีนยัส าคญั แม้ผล
ของกิจกรรมจะไม่ปรากฎในทันที แต่ผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงคงอยู่ในระยะยาว นอกจากนีย้ัง
อธิบายเพิ่มเติมว่าการส่งเสริมความเข้มแข็งของการฟื้นคืนสภาพสามารถท าในประชากรท่ี
เปราะบางได้  และการศึกษาของ Nansook and Peterson (2008)  ยังได้สนับสนุนให้สร้าง
เคร่ืองมือการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัเรียนในโรงเรียนโดยน าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาประยกุต์ใช้
เพ่ือมุ่งเน้นคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของนกัเรียนแตล่ะคน เพราะทุกคนล้วนมีคณุลกัษณะเฉพาะตน
อยูแ่ล้ว ดงันัน้คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งควรได้รับการสง่เสริมและพฒันาเม่ือนกัเรียนอยูใ่นโรงเรียน 

แนวคิดตามหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นแขนงหนึ่งของจิตวิทยา 
ซึ่งจิตวิทยาเชิงบวกนัน้ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างอจัฉริยภาพ
ด้วยการยึดเอาจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศนูย์กลางในการพัฒนา (Peterson & Seligman, 2004) 
การส่งเสริมให้บุคคลรู้จักคุณลักษณะเฉพาะตวัของตนเอง โดยมุ่งเน้นไปท่ีการดึงเอาจุดแข็งมา
พฒันาจนเกิดเป็นคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง ซึ่งแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเช่ือว่าจุดแข็งของมนุษย์เป็น
รากฐานท่ีติดตัวมากับทุกคน จะให้ความส าคญัท่ีจุดแข็งและมองข้ามข้อจ ากัดหรือจุดอ่อน ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ White and Waters (2015) พบว่า โรงเรียนต้นแบบท่ีน าแนวคิดท่ีเป็น
จดุแข็งของ Perterson มาปรับใช้กับนกัเรียนแต่ละคนท าให้สามารถค้นพบคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง
ของตวัเองได้ หากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาคุณลกัษณะในด้านท่ีตนเองถนัด จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมการเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกบับริบทท่ีสามารถน ามาปรับใช้ใน
กิจกรรมกลุ่ม จากการศึกษาของ Pandey (2018) ได้อธิบายถึงเร่ืองการปรับตัวของนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็น ผลการศึกษาพบว่านักเรียนจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเม่ืออยู่ในสถานท่ีท่ี
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ตนเองคุ้นเคย แตเ่ม่ือต้องไปเรียนร่วมกบันักเรียนปกติ นกัเรียนจะรู้สึกขาดความมัน่ใจในตวัเองซึ่ง
ส่งผลต่อการรับมือในการแก้ปัญหาและการปรับตัว สอดคล้องกับการศึกษาของ Lourens and 
Swartz (2016)  ท่ีได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนท่ีพบพร่องทางการเห็นใน
ประเด็นของประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนร่วมในการศกึษาท่ีสูงขึน้ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นมีความกังวลเม่ือต้องเข้าสังคมโดยเฉพาะช่วงแรกเร่ิมท่ีต้องเข้าไปเรียน 
นกัเรียนต้องปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อมและสงัคมใหม่ๆ ซึ่งนกัเรียนจะมีต้องการเป็นท่ียอมรับและ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือน การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมุ่งเน้นคุณลักษณะท่ี
เข้มแข็งของนักเรียนแต่ละคนให้โดดเด่น จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตวัต่อสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ และใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างราบร่ืน นอกจากนี ้
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นยังต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านกิจกรรมจะสามารถ
ส่งเสริมและสร้างประโยชน์ให้ผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็นท่ีอยู่ในวยัเรียนอีกช่องทางหนึ่งด้วย  จาก
การศกึษาของ  

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศพบว่า จิตวิทยาเชิงบวกเป็น
แนวคดิท่ีสามารถประยกุต์ใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะทางบวกให้กบับคุคล ซึ่ง
ในประเทศไทยยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการการจดักิจกรรมโดยยดึหลกัจิตวิทยาเชิงบวกกบั
กลุ่มผู้ มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับ
การท่ีประชากรกลุ่มนีย้งัขาดโอกาสท่ีจะได้รับการท ากิจกรรมทางด้านจิตวิทยา เพราะการศึกษา
ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบโปรแกรมโดยเน้นในเร่ืองการด าเนินชีวิต การดูแลสุขภาพร่างกาย
เป็นหลกั ส าหรับการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ออกแบบกิจกรรมกลุม่ท่ีผสมผสานแนวคดิและทฤษฎีจาก
การตามจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเป็นการสง่เสริมนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตา
บอดกรุงเทพ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีต้องเข้าเรียนร่วมกบันกัเรียนในโรงเรียนปกติให้นกัเรียน
มีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งอนัจะน าไปสู่การมีพลงัใจทัง้ภายในและภายนอกท่ีจะช่วยในเร่ืองของการ
ปรับตวัในสภาพแวดล้อมและการอยูใ่นบริบทท่ีเปล่ียนไปของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการมองเห็น 

ค าถามการวิจัย 
1. ประสิทธิผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง

ด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีมากน้อยเพียงใด 
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2. หลงัเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้าน
พลงัใจ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีระดบัคะแนน
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกในการเสริมสร้างคณุลกัษณะ

ท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีได้ร่วมกิจกรรมด้าน
จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจกบักลุ่มควบคมุท่ีด าเนินกิจกรรม
ตามปกต ิ

ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคัญทางทฤษฎี 
สามารถน าแนวคิดด้านจิตวิทยาเชิงบวกมาประยกุต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นในด้านการมีพลงัใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะพยายาม และความกระตือรือร้น 

ความส าคัญทางปฏิบัติ  
บคุลากรทางด้านการศกึษา เช่น ครู อาจารย์ หรือ ผู้ดแูลนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น 

เชน่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง พ่ีเลีย้งท่ีมีความสนใจ สามารถน ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกโดยเน้นการ
รู้คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นไปท่ีองค์ประกอบด้านการมีพลังใจ ส่งเสริมให้มี
ความเข้มแข็งทางอารมณ์ในการกระท าต่างๆทัง้ท่ีมาจากปัจจยัภายในและภายนอก น าไปใช้ใน
กลุ่มนักเรียนท่ีมีการมองเห็นเลือนรางหรือนกัเรียนตาบอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ัง
สามารถน าส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการท ากิจกรรมแต่ละครัง้ไปปรับใช้ในบริบทตา่ง ๆ ได้ 
เชน่ บตัรความรู้สกึ บตัรความต้องการ ลกูปัดขนาดตา่ง ๆ ดนิน า้มนั เป็นต้น  

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
1. วิธีด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ใช้รูปแบบวดัผล

ก่อนและหลงัทดลองการวิจยั  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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2.1 ประชากร (Populations) ประชากรท่ีใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ท่ีอยู่ในโครงการเรียน
ร่วม ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 33 คน  

2.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ท่ีอยู่ในโครงการเรียนร่วม ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 20 คน โดยแบง่เป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคมุ 10 คน เป็น
นกัเรียนท่ีมีความสมคัรใจเข้าร่วมทดลองและสามารถเข้ารับการทดลองได้ โดยจะได้รับกิจกรรม
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 
3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 

4. พืน้ท่ีวิจัยและระยะเวลา 
การศกึษาครัง้นีจ้ะท าการเก็บข้อมลูท่ีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชินูปถมัภ์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัตัง้แตเ่ดือน มิถนุายน 2563 ถึง เดือน สิงหาคม 2563 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง นกัเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพ  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีความบกพร่องในการมองเห็น ทาง
สายตาทัง้สองข้างหรือสายตาเลือนรางแตไ่ม่เป็นผู้พิการซ า้ซ้อนในเร่ืองการพดูหรือการฟัง สญูเสีย
การมองเห็น จนถึงระดบัหนึ่ง อันเป็นผลเน่ืองมาจากความสามารถในการมองเห็นท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดั ซึง่อาจเกิดจากโรค การบาดเจ็บ รวมถึงความผิดปกติท่ีมีมาตัง้แตก่ าเนิด หรือเส่ือมสภาพใน
ภายหลงั ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เห็นเลือนราง และ ตาบอด ผู้ ท่ีเห็นเลือนรางยงัสามารถ
อ่านอักษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ใน
ขณะเดียวกนักลุม่คนตาบอดจะเห็นเพียงแสงสวา่งหรือมองไมเ่ห็นอะไรเลย 

2. การเรียนร่วม หมายถึง นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นท่ีมีช่ืออยู่ในโรงเรียน
สอนคนตาบอด กรุงเทพ เข้าเรียนร่วมกบัเดก็นกัเรียนปกติโดยมีความพร้อม ซึ่งได้แก่ วฒุิภาวะทาง
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความสามารถทางภาษา การเคล่ือนไหว ตลอดจนทักษะ
พืน้ฐานท่ีใกล้เคียงกบัระดบัชัน้ท่ีเดก็จะเข้าไปเรียนร่วม 
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นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
1. คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ หมายถึง นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นรับรู้

พฤติกรรมของตนเองในการมีความเข้มแข็งทางอารมณ์เม่ือกระท าสิ่งใดให้ไปถึงเป้าหมายโดยไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจของตนเองและสิ่งกระตุ้นจากภายนอกของนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็น ประกอบด้วยความซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะพยายาม และความ
กระตือรือร้น ตามค าอธิบาย ดงันี ้

1.1 ความซ่ือสตัย์ หมายถึง การท่ีนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นพดูความจริง ไม่พูด
เร่ืองโกหกหรือสร้างเร่ือง ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตาม เม่ือต้องพูดถึงตัวเองก็กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา ไมป่กปิดหรือเขินอายในความเป็นตวัเอง  

1.2 ความกล้าหาญ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นใน
การลงมือท าสิ่งท่ีต้องการโดยพร้อมท่ีจะเผชิญกับ ความกดดนั การถูกคกุคาม ความยากล าบาก
และความเจ็บปวด สามารถก้าวผา่นความกลวัและควบคมุร่างกายให้ปฏิบตัิตามสิ่งนัน้ได้ 

1.3 ความมานะพยายาม หมายถึง การท่ีนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นมีความตัง้ใจ
ลงมือท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและอปุสรรค มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท า
ตามเปา้หมายให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีนกัเรียนตัง้ไว้ 

1.4 ความกระตือรือร้น หมายถึง การท่ีนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นท ากิจกรรมตา่ง 
ๆ ทัง้ด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตด้วยความต่ืนเต้นและเต็มไปด้วยพลงั ใส่ใจกบัสิ่งท่ีก าลงัท า
อยา่งจดจอ่ตอ่เน่ือง เม่ือลงมือท าอะไรจะท าด้วยความทุม่เทและเตม็ท่ี 

โดยรายงานการรับรู้พฤตกิรรมผ่านแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ ส าหรับ
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัพฒันาแบบวดัจากนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการจากทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก ของ 
Seligman and Peterson แบบวัดดังกล่าวประกอบด้วยข้อค าถาม 45 ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็น
มาตรประเมินแบบเรียงอันดบั (Rating scale) การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถามในแบบวดัถูก
แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

น้อยท่ีสดุ  ให้ 1  คะแนน 
  น้อย  ให้ 2  คะแนน 
  ปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
  มาก  ให้ 4  คะแนน 
  มากท่ีสดุ ให้ 5  คะแนน 
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โดยเกณฑ์การให้คะแนนอิงจากข้อค าถามด้านบวกและข้อค าถามด้านลบตามมาตร
วดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 

2. กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว้เพ่ือให้บรรลตุาม
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประสบการณ์ภายในกลุ่ม
และเกิดการเปล่ียนแปลง สามารถรับมือกบัอปุสรรคได้ 

3. กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก หมายถึง การให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตาม
ขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัยได้บูรณาการแนวคิดจากจิตวิทยาเชิงบวกของ  Martin Seligman เพ่ือพัฒนา
คณุลักษณะด้านพลังใจท่ีจะน าไปสู่การมีความเข้มแข็งทางอารมณ์ในการกระท าสิ่งใดให้บรรลุ
เปา้หมายโดยไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค ทัง้ท่ีมาจากภายในและภายนอก ประกอบด้วยกิจกรรมทัง้หมด 
10 กิจกรรม ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมครัง้ละ ถึง 1 ชัว่โมง 30 นาที สปัดาห์ละ 1-2 กิจกรรม มี
ขัน้ตอนกระบวนการดงันี ้ขัน้ตอน คือ 

 3.1 ขัน้เร่ิมต้น  ผู้ น ากลุ่มจะให้ข้อมูลท่ีควรทราบแก่สมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ความหมายประเด็นท่ีมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมและประโยชน์ท่ีจะได้รับ นอกจากนีย้งัให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ความส าคญัของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม่ รวมถึงข้อควรปฏิบตัติา่ง ๆ 

 3.2 ขัน้ด าเนินการ ผู้น ากลุ่มจะให้สมาชิกแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องในประเด็นท่ีก าลังศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการตระหนักบางประการท่ีอาจ
เกิดขึน้ ซึ่งผู้น ากลุ่มจะใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละครัง้ เช่น การฟัง
อยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข การให้ก าลงัใจ เป็นต้น 

 3.3 ขัน้สรุป  ผู้ น ากลุ่มจะให้สมาชิกช่วยกันสรุปความรู้ท่ีได้รับ และแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นภายในกลุม่ เพ่ือให้สมาชิกเห็นทบทวนสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัเร่ือง ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง
ด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของกิจกรรม
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ ของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ วิจยัใช้การ
วิจยัแบบกึ่งทดลองเพ่ือศึกษาผลของกิจกรรมกับกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการทบทวนเอกสาร 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
1.1 ความหมายของผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็น 
1.2 ประเภทของผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็น 
1.3 การศกึษาส าหรับผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็น 

 1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็น 
2. แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการศกึษาแบบเรียนร่วม 

2.1 ความหมายของการศกึษาแบบเรียนร่วม 
2.2 ความส าคญัของการศกึษาแบบเรียนร่วม 
2.3 รูปแบบการจดัการการศกึษาแบบเรียนร่วม 

 2.4 ประโยชน์ของการจดัการศกึษาแบบเรียนร่วม 
3. แนวคดิคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง (Characteristic Strengths) 

3.1 องค์ประกอบของคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 
  3.2 คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 

4. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยาเชิงบวก 
4.1 แนวคดิเก่ียวกบัจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)  
4.2 ทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนกัรู้ (The Broaden and Build Theory) 
4.3 กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 
4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก 

5. กิจกรรมกลุม่ (Group Intervention) 
 5.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม่ 
 5.2 จดุมุง่หมายของกิจกรรมกลุม่ 
 5.3 กระบวนการกลุม่ 
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 5.4 บทบาทและหน้าท่ีของผู้น ากลุม่ 
 5.5 เทคนิคของผู้น ากลุม่ 
6. กรอบแนวคดิ 
7. สมมตฐิานการวิจยั 

1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเหน็ 
1.1 ความหมายของผู้บกพร่องทางการเหน็ 
หากกล่าวถึงผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็นหรือผู้พิการทางสายตา คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคนท่ี

ไม่สามารถใช้สายตาในท ากิจกรรมหรือด าเนินชีวิตอย่างคนปกติได้ ต้องได้รับความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากสังคม ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของผู้พิการทางสายตาไว้ ดังต่อไปนี ้ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา (2554) ได้ให้ความหมายของ สายตาพิการว่าหมายถึงความพิการในการเห็น 
สายตาท่ีบกพร่องมองเห็นไม่เหมือนคนปรกติ เช่นตาบอดสี การเห็นไม่ดีจนเป็นอุปสรรคต่อการ
งานซึ่งต้องใช้การมองเห็นเป็นหลกั สอดคล้องกับ ศิวพร ละม้ายนิล (2557) ท่ีได้ให้ความหมายผู้
พิการทางสายตาว่า หมายถึงบคุคลปกตท่ีิมีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัและการเข้าไป
มีส่วนร่วมในสงัคมเน่ืองจากมีข้อจ ากัดในการมองเห็นหรือการใช้สายตา แต่สามารถรับรู้ได้ด้วย
ประสาทสัมผัสอ่ืน เช่น การฟัง การสัมผัส การดมกลิ่น การใช้กล้ามเนือ้ เป็นต้น รวมทัง้การไม่
สามารถประกอบอาชีพท่ีใช้การมองเห็นได้  

จากความหมายข้างต้นความหมายของผู้ บกพร่องทางการเห็นท่ีสอดคล้องกันคือ ผู้ ท่ีมี
ความบกพร่องในการมองเห็น ทางสายตาทัง้สองข้างหรือสายตาเลือนราง สูญเสียการมองเห็น 
จนถึงระดบัหนึ่ง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการมองเห็นท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ซึ่งอาจ
เกิดจากโรค การบาดเจ็บ รวมถึงความผิดปกตท่ีิมีมาตัง้แตก่ าเนิด หรือเส่ือมสภาพในภายหลงั  

1.2 ประเภทของผู้ที่บกพร่องทางการเหน็ 
บคุคลท่ีมีปัญหาทางสายตามกัพบได้โดยทัว่ไป World Health Organization (2018) ได้

จ าแนกความพิการทางการเห็นออกเป็น 2 กลุม่คือ กลุ่มมองเห็นเลือนราง คือ สญูเสียการมองเห็น
เพียงบางส่วน และกลุ่มตาบอด คือสูญเสียการมองเห็นอย่างสิน้เชิง โดยจ าแนกรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 ตามองเห็นเลือนราง สามารถแบง่ออกได้ 3 ระดบัคือ 
(1) มองเห็นในระดบัต ่า คือ มองเห็นในระยะ (6/12) หมายความว่า บุคคลนีจ้ะ

มองเห็นได้ในระยะ 6 ฟตุ โดยท่ีคนสายตาปกต ิจะมองเห็นได้ในระยะ12 ฟตุ  
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(2) มองเห็นเลือนรางในระดบัปานกลาง  คือ มองเห็นในระยะ 6/18 หมายความ
วา่ บคุคลนีจ้ะมองเห็นได้ในระยะ 6 ฟตุ โดยท่ีคนสายตาปกต ิจะมองเห็นได้ในระยะ18 ฟตุ  

(3)  มองเห็นเลือนรางขัน้รุนแรง คือ มองเห็นระดบัแย่ 3/60 หมายความว่า บคุคล
นีจ้ะมองเห็นได้ในระยะ 3 ฟตุ โดยท่ีคนสายตาปกต ิจะมองเห็นได้ในระยะ 60 ฟตุ  

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มตาบอด คือมองเห็นในระดับต ่ากว่า 3/60 ลงมา หมายถึง มีสายตา
เหลืออยู่น้อยมากจนถึงขัน้มองไม่เห็น ซึ่งคนสายตาปกติจะมองเห็นในระยะ 60 ฟุต แตค่นตาบอด
สนิทจะไมส่ามารถรับรู้การเคล่ือนไหวในระยะ 3 ฟตุ 

สอดคล้องกับ ปรเมศวร์ เบญจวรรณ (2561) ท่ีกล่าวถึง ประเภทของผู้พิการทางสายตา
วา่ ผู้พิการทางการเห็นจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ ผู้ ท่ีตาเห็นเลือนราง และ ผู้ ท่ีตาบอด โดยผู้ ท่ีตาเห็น
เลือนรางหมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วย
อปุกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากตรวจวดัความชดัของ
สายตาข้างดีเม่ือแก้ไขแล้ว อยู่ในระดบัตัง้แต ่6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) 
ส่วนผู้ ท่ีตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้ส่ือสัมผัสและส่ือเสียง หาก
ตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเม่ือแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 เมตร (60/60) หรือ 20 
สว่น 200 ฟตุ (20/200) จนถึงไมส่ามารถรับรู้เร่ืองแสง 

นอกจากนี ้กันตภณ พุ่มประดบั (2558) ยังได้จ าแนกผู้พิการทางสายตาไว้ดงันี ้ผู้พิการ
ทางสายตาสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ (1) คนท่ีมีสายตาเลือนราง (Low vision) คือคน
ท่ีสามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติแต่ต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น และ (2) คนตาบอด 
(Blindness) คือคนท่ีมองเห็นเพียงแค่แสงสว่างเท่านัน้หรือคนท่ีมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง ซึ่ง
สาเหตขุองความพิการทางการมองเห็นนีเ้กิดขึน้ได้จากหลายสาเหตโุดยอาจเป็นความพิการตัง้แต่
ก าเนิดหรือเป็นความพิการท่ีเกิดจากอบุตัเิหตแุละการเจ็บป่วยตา่งๆ 

กลา่วโดยสรุปคือ ผู้พิการทางสายตาสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่คือ ผู้ ท่ีมองเห็นเลือน
รางและกลุ่มคนตาบอด โดยผู้ ท่ีเห็นเลือนรางยงัสามารถอ่านอกัษรตวัพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอปุกรณ์
เคร่ืองช่วยหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ในขณะเดียวกนักลุ่มคนตาบอดจะเห็นเพียงแสง
สวา่งหรือมองไมเ่ห็นอะไรเลย 

1.3 การศึกษาส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการเหน็ 
เดก็ท่ีพิการทางสายตาวยั 0-6 ปี อาจมีพฒันาการช้ากวา่เด็กปกต ิผู้ปกครองต้องส่งเสริม

พฒันาการทกุด้าน เช่นเดียวกบัเด็กปกต ิหดัให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ปอ้งกนัอบุตัิเหต ุให้ความ
รักความเห็นใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเข้าเรียนหนงัสือตอ่ไป ส าหรับเด็กพิการทางสายตา
วยัเรียน 7-14 ปี สามารถส่งเข้าเรียนได้ ในโรงเรียนเพ่ือให้เด็กพัฒนาสงัคม และเตรียมพร้อมใน
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การฝึกฝนอาชีพ (วินดัดา ปิยะศิลป์, 2558) เด็กพิการทางการมองเห็นมีสิทธ์ิท่ีต้องได้รับการศกึษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตัง้แต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทัง้ได้รับเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศกึษา รวมทัง้จดัหลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศกึษาท่ีเหมาะสม สอดคล้อง
กบัความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ สถานศกึษาทกุระดบั ในทกุสงักดั มีหน้าท่ีรับคนพิการ
เข้าศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสม อาจจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป สถานศึกษาเฉพาะ
การศึกษาทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบ (พระราชบญัญัติการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ, 
2551) สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ท่ีกล่าวถึงศกัดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์ท่ีเท่าเทียมของประชาชนชาวไทย สามารถท่ีจะสรุปได้วา่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เห็นนับเป็นบุคคลทั่วไป ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีพยาธิสภาพทางจิต เหมาะสมท่ีจะส่งเสริม และพัฒนา
คณุลกัษณะทางด้านบวกเชน่เดียวกบับคุคลทัว่ไป 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ด าเนินงานภายใต้
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ ท่ี
บกพร่องทางการเห็น ทัง้นกัเรียนท่ีมองเห็นเลือนรางและนกัเรียนตาบอด มีนกัเรียนท่ีอยู่ประจ าและ
ไป-กลบั รวมทัง้สิน้ 186 คน เปิดสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาล 2 ไปจนถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
6 เม่ือนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นจบการศึกษาระดับประถมแล้ว ครูและผู้ ปกครองจะส่ง
นกัเรียนไปศกึษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนท่ีจดัการศกึษาแบบเรียนร่วม โดยส่ง
นกัเรียนไปเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติทัง้ในโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชน   

1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีบกพร่องทางการเหน็ 
กนกพร เรืองเพิ่มพลู (2546) ศกึษาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มมาราธอนท่ีมีตอ่ความรู้สึก

มีคุณค่าในตวัเองท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น : ศึกษากรณีนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพท่ีเรียนร่วม โดยแบ่งกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุ่มควบคุม 8 คน ผลการวิจัย พบว่าเด็กท่ี
บกพร่องทางสายตากลุ่มทดลองหลังจากการได้รับการปรึกษาแบบกลุ่มมาราธอนมีความรู้สึกมี
คณุคา่ในตวัเองไม่แตกตา่งจากก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา และ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา
กลุ่มทดลองหลงัได้รับการปรึกษาแบบกลุ่มมาราธอนมีความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเองไม่แตกตา่งจาก
กลุ่มควบคุม ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ผู้ วิจัยอภิปรายว่าเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสายตามีทัศนคติและประสบการณ์ในแง่ลบต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ด้าน
ครอบครัว ด้านเพ่ือน และด้านการศกึษา ซึง่สง่ผลตอ่ความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเองด้านภาพรวม 
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เสาวรักษ์ สุคนธรังษี (2546) ได้ศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษา
และแนะแนวในกลุ่มตวัอย่างคนตาบอดหูหนวกท่ีอยู่ในสถาบนัฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 8 แห่ง 
จ านวน 35 คน อาย ุ7-60 ปี ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือ ภาวะขาดแคลนล่าม
ภาษามือ 2) ปัญหาส่ือสารกบัคนทัว่ไปเก่ียวกบัทศันคติท่ีไม่ดีกบัคนตาบอดหูหนวก 3) ขาดแคลน
ครูสอนเฉพาะด้านคนตาบอดหูหนวก 4) ไม่มีนโยบายด้านการจดับริการฟืน้ฟูสมรรถภาพส าหรับ
คนตาบอดหูหนวกท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ วิจยัได้มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการเตรียมการช่วยเหลือใน
ระยะต้นโดยจดัให้มีการพดูคยุปรึกษาและจดักิจกรรมแนะแนวแลกเปล่ียนข้อมลู 

Bhagotra et al. (2008) ได้ศึกษาการปรับตัวทางจิตสังคมและการฟื้นฟูคนตาบอด 
พบว่า คนตาบอดต้องเผชิญปัญหาตา่ง ๆ ได้แก่ ความกลวัเม่ือต้องออกไปข้างนอกคนเดียว  ความ
ล าบากใจในการเร่ิมต้นสนทนากับคนปกติซึ่งอาจท าให้คนตาบอดหลีกเล่ียงการเข้าสังคมและ
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกโดดเด่ียว คนตาบอดสูญเสียการรับรู้รายละเอียดของการแสดงออกทาง
อารมณ์และสีหน้าของคู่สนทนาและบางครัง้ไม่รู้ว่าใครหันมาพูด ด้วยเหตุนีก้ารสนทนาอาจ
หยุดชะงักโดยหรือจบการสนทนาไปเลย และอาจประสบปัญหาทางจิตใจเพราะความพิการซึ่ง
รวมถึง การปฏิเสธหรือไมย่อมรับความพิการ ความไมพ่อใจหรือความรู้สกึเจ็บปวดท่ีต้องกลายเป็น
เหย่ือของโรค ความรู้สึกด้อยกว่าเม่ือเทียบกับคนท่ีมีสุขภาพดี ความนับถือตนเองต ่า ความวิตก
กงัวลและภาวะซึมเศร้า หากผู้พิการทางสายตาได้รับความเข้าใจและการสนบัสนนุท่ีเหมาะสมจะ
ท าให้พวกเขาปรับตวัและเข้าสงัคมได้ดีขึน้ 

Koolaee, Mosalanejad, and Mamaghanirad (2017) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมกลุ่มของทฤษฎีทางเลือกเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตและความหวงัของคนตาบอด จ านวน 30 
คน ผลการศึกษาพบว่าการฝึกอบรมตามแนวคิดทฤษฎีทางเลือกมีผลต่อคุณภาพของชีวิต (F = 
22.5, P <0.001) และความหวัง (F = 35.17, P <0.001) ดงันัน้การฝึกอบรมตามแนวคิดทฤษฎี
ทางเลือกสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความหวงัของคนตาบอดได้ ผู้ วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากแนวคดิทฤษฎีทางเลือกมีผลในเชิงบวกตอ่ผู้ ท่ีมีภาพความบกพร่อง นอกจากนี ้
ผลการวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นว่าผู้ เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถใช้การแทรกแซงทางจิตวิทยานีเ้พ่ือ
ปรับปรุงความพงึพอใจในชีวิตและความหวงัของคนตาบอด 

Semnanian and koolaee (2017) ได้ศึกษาถึงการเปรียบเทียบความฉลาดทางจิต
วิญญาณและแนวคิดเก่ียวกับตนเองของนักเรียนคนตาบอดกับท่ีมองเห็นปกติในนักเรียนหญิง
มธัยมปลายในกรุงเตหะราน ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มนกัเรียนหญิงท่ีตาบอด 
50 คน และนักเรียนสายตาปกติ 50 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความฉลาดทางจิต
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วิญญาณของ Badiee และแบบสอบถามแนวคดิเก่ียวกบัตนเองของ Rogers ผลการศกึษาพบวา่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัในความฉลาดทางจิตวิญญาณระหว่างกลุ่มนกัเรียนตาบอดและ
กลุ่มนกัเรียนสายตาปกติ นกัเรียนตาบอดมีความฉลาดทางวิญญาณท่ีสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัเม่ือ
เทียบกับนักเรียนสายตาปกติ อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในแนวคิด
เก่ียวกบัตนเองระหวา่งสองกลุม่  

2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
2.1 ความหมายของการศึกษาแบบเรียนร่วม 
การเรียนร่วมคือการเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือผู้พิการสามารถเข้า

ไปเรียนกับนักเรียนปกติได้ ส าหรับความหมายของการเรียนร่วมมีหน่วยงานและนักวิจัยให้
ความหมายของการเรียนร่วมไว้ดงัตอ่ไปนี ้

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ระบุว่า การเรียนร่วม 
หมายถึง การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป ทุกระดับ และหลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทัง้คนพิการ 
(พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ, 2551) 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1  กล่าววา่ การเรียน
ร่วม คือการจดัการศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้แก่เด็กพิการได้เข้าเรียนร่วมชัน้ปกติให้มากท่ีสดุ ได้รับการ
สนบัสนุนและช่วยเหลือจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ปรับตวัทางสังคม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง และ
สามารถน าไปพฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ 

ภาวนา เปล่ียนศรี (2551) ได้ให้ค าจ ากัดความของการเรียนร่วมไว้ว่า คือการจัด
การศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความพิการหรือเด็กท่ีมีความด้องการพิเศษเข้าเรียนในชัน้เรียน
ปกติ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามปกดิของเด็กทั่วไป มีการท ากิจกรรมตามปกติในชัน้
เรียน โดยใช้กระบวนการแบบธรรมชาติท่ีเป็นปกดิทั่วไป ทัง้นีเ้พ่ือไห้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
หรือเดก็พิการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาและ ปรับตนเองให้สามารถอยูก่บัสงัคมปกตไิด้ 

กลุวดี จองวรกลุ (2556) การจดัการเรียนร่วม หมายถึง การจดัการศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยมีการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมให้กบัเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษอยา่งเหมาะสม ในสภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากดัน้อยท่ีสดุ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กเหล่านีไ้ด้พัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
พร้อมกบัการสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการอยูร่่วมในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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จากความหมายดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการจดัการเรียนร่วม คือ วิธีจดัจดัการศึกษาท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กพิการหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าเรียนในชัน้เรียนเดียวกับเด็กปกต ิ
โดยมีการเรียนการสอน การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผู้ เรียนได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

2.2 ความส าคัญของการศึกษาแบบเรียนร่วม 
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา 

ระบุว่าการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ การศกึษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดัตัง้แตแ่รกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดย ค านงึถึงความสามารถของบคุคลนัน้ (ราชกิจจานเุบกษา, 2562) 

2.3 รูปแบบการจัดการการศึกษาแบบเรียนร่วม 
ถึงแม้จะมีการจดัการเรียนร่วมให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกบัเด็กปกติ

อีกหนึ่งสิ่งท่ีควรค านึงถึงมากท่ีสุด คือ บรรยากาศในการเรียนต้องมีความเหมาะสมกับเด็กท่ีมี
ความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป โดยรูปแบบของการจัดการเรียนร่วมนัน้ ผดุง อารยะวิญญ ู
(2541) ได้สรุปไว้ 7 รูปแบบ ดงันี ้

1. เรียนร่วมในชัน้ปกติ ซึ่งเป็นการจัดให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วม
เหมือนกับเด็กปกติทุกประการ โดยเด็กท่ีจะเข้าเรียนในลกัษณะนีไ้ด้ ควรเป็นเด็กท่ีมีความพิเศษ
น้อย มีความพร้อมในการเรียน รวมไปถึงความพร้อมทางด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์และสงัคมด้วย 

2. เรียนร่วมในชัน้ปกติและมีครูพิเศษให้ค าแนะน าปรึกษา ซึ่งวิธีการนีจ้ะมีความ
คล้ายคลึงกับวิธีการแรก หมายความว่า นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ
เต็มเวลา แต่จะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือครูประจ าชัน้ และครูประจ าวิชา โดย
ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นครูท่ีปรึกษา แต่จะไม่ท าการสอนตวัตนเอง ท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน า
แก่ครูท่ีสอนเดก็เทา่นัน้ 

3. เรียนร่วมในชัน้ปกติ และรับบริการจากครูเวียนสอน เป็นการจัดเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วมกบัเดก็ปกต ิและรับบริการด้านการสอนเพิ่มเติมจากครูการศกึษาพิเศษ ซึ่ง
จะเดินทางไปสอนยงัโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเน่ืองจากจ านวนเด็กในแต่ละ
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โรงเรียนมีไม่มากนัก ครูจึงเดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังโรงเรียนหนึ่ง โดยเม่ือครบสปัดาห์ก็วน
กลบัมาสอนเดก็กลุม่เดมิในโรงเรียนเดมิอีกจงึเรียกครูประเภทนีว้่า ครูเดนิสอนหรือครูเวียนสอน 

4. เรียนร่วมในชัน้ปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชา ซึ่งครูท่ีท าหน้าท่ีเสริมวิชาแก่
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษคือครูการศึกษาพิเศษท่ีปฏิบตัิงานประจ าอยู่ในห้องเสริมวิชาการ โดย
เด็กจะเข้ามาเรียนกับครูเสริมวิชาการวันละ 1-2 ชั่วโมง หรือมากกว่านีข้ึน้อยู่กับความต้องการ
พิเศษของเด็ก การสอนเด็กอาจกระท าเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ และสอนใน
เนือ้หาท่ีเด็กไม่ได้รับการสอนในชัน้ปกต ิหรือเนือ้หาท่ีเดก็ยงัไมเ่ช้าใจ นอกจากนีค้รูเสริมวิชาการยงั
มีหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูปกตีในการปฏิบตัติอ่เด็กประเภทนีอี้กตวัย 

5. ห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) เปืนห้องท่ีมีขนาดเท่ากับห้องเรียนหรือมี
ขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าห้องเรียนได้ ในห้องนีมี้อปุกรณ์เคร่ืองมือ ตลอดจนเอกสารและหนงัสือ
ท่ีจ าเปืนต้องใช้ในการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หากห้องนีมี้ขนาดใหญ่และมีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์มาก และให้บริการแก่เด็กอย่างกว้างขวางอาจเรียกว่าเป็นศูนย์วิชาการ (Resource 
Center) 

6. ชัน้พิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนร่วมบางเวลา หมายถึง ห้องท่ีมีการจัดการเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษไว้ในชัน้เดียวกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีครูประจ าชัน้สอนแทบทกุวิชายกเว้นบาง
วิชาท่ีเดก็ต้องไปเรียนร่วมกบัเดก็ปกติ 

7. ชัน้พิเศษในโรงเรียนปกต ิเป็นการจดัเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมีความบกพร่อง
ประเภทเดียวกนัไว้ในกลุ่มเดียวกนั และเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เด็กเหล่านีเ้รียนในชัน้พิเศษตลอดเวลา 
ครูประจ าชัน้สอนทุกวิชาการเรียนร่วม ในลักษณะนีเ้หมาะส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
คอ่นข้างมาก 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ส่งนกัเรียนไปเรียนร่วมกับนักเรียนปกติทัง้ ในโรงเรียน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเรียนร่วมรูปแบบท่ี 1 คือ เรียนร่วมในชัน้ปกติ ซึ่งเป็นการจดัให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมเหมือนกับเด็กปกติทุกประการ โดยนักเรียนท่ีเข้าเรียนมี
ความพร้อมในการเรียน รวมไปถึงความพร้อมทางด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์และสงัคม  

2.4 ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม   
การจดัการศกึษาแบบเรียนร่วมมีประโยชน์ตอ่นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งสรุปไว้ 

4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 1)  
1. ด้านการเรียน  นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษมีโอกาสเรียนตามระดบัชัน้ในโรงเรียน

ปกติโดยไม่มียกเว้น ถ้าเรียนในชัน้เรียนพิเศษ ครูก็มกัจะให้ความพิเศษแก่เด็กมากเกินไปหรือตัง้
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ความหวงัไว้คอ่นข้างต ่า เม่ือเด็กท าอะไรไม่ได้ครูก็มกัจะปล่อยเพราะถือว่ามีความบกพร่อง ถ้าเด็ก
เรียนในโรงเรียนปกติเด็กก็จะต้องปฏิบตัติามนกัเรียนทัว่ไป เช่น พยายามท างานให้เสร็จเหมือนคน
อ่ืน เดก็จะได้ฝึกทกัษะตา่ง ๆ มากขึน้ 

2. ด้านสงัคม นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมปกตไิด้ดีขึน้  
มีเพ่ือนมากขึน้  ไม่มีเฉพาะเพ่ือนพิการเท่านัน้ เพ่ือนบ้านจะเข้าใจเด็กดีขึน้ ยินยอมให้ลูกของ
ตนเองเลน่ด้วยเพราะเดก็อยูใ่นโรงเรียนเดียวกนั 

3. ด้านการเปล่ียนแปลงเจคติ นักเรียนทั่วไปจะมีความเคยชินกับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษมากขึน้เพราะได้อยูร่่วมกนั เรียนร่วมกนั จงึไมเ่ห็นว่านกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
เป็นมนุษย์ประหลาด น่ากลวั ชวนขัน อีกต่อไป นอกจากนีน้กัเรียนทั่วไปยงัเรียนรู้ว่านกัเรียนท่ี มี
ความต้องการพิเศษ ยอมรับและแสดงความเอือ้เฟือ้มากขึน้  

4. ด้านการประหยดังบประมาณของรัฐบาล เม่ือนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถ
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ รัฐก็ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างโรงเรียนพิเศษเฉพาะส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณไปได้มาก เพียงแต่เพิ่มบุคลากรท่ี
จ าเป็นในบางด้านเพิ่มขึน้ในโรงเรียนปกติเท่านัน้  เช่น เพิ่มครูสอนซ่อมเสริม ครูเวียนสอนหรือครู
การศึกษาพิเศษในด้านการบริหารก็ใช้ผู้บริหารของโรงเรียนปกติคนเดียวถือเป็นการประหยัดใน
ด้านงบประมาณของรัฐบาล 

จากการวิจัยของ กุลวดี จองวรกุล (2556) ได้ศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียนท่ีมีการ
จัดการเรียนร่วมระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พบอุปสรรคในการด ารงชีวิตของคนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็น ซึง่สามารถสรุปข้อจ ากดัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) อปุสรรคท่ีเกิดเพ่ือนนกัเรียนปกต ิ
พบว่า พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักเรียนปกติท่ีมีต่อนักเรียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็นแบ่งได้เป็น พฤติกรรมทางกายและทางวาจา โดยพฤติกรรมทางกายท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น การแกล้งเตะไม้เท้าของนกัเรียนทีบกพร่องทางการเห็น การตบศีรษะ เป็นต้น และพฤติกรรม
ทางวาจาท่ีไม่เหมาะสมท่ีนักเรียนปกติแสดงออกต่อนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น เช่น การ
เรียกช่ือนกัเรียนด้วยลกัษณะความบกพร่องทางสายตา เป็นต้น เม่ือนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น
ถูกปฏิบตัิและรับรู้ถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเหล่านี ้จะท าให้นักเรียนเหล่านัน้รู้สึกว่าตนนัน้ถูก
ปฏิเสธและเป็นภาระของสงัคม ซึง่จะสง่ผลกระทบทางลบตอ่จิตใจของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก 

2) อปุสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
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แม้ว่าโรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นนัน้จะเป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียน
การสอนแบบเรียนร่วม แต่ครูและกระบวนการจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนัน้ยัง
ขาดความเข้าใจหรือยงัไม่ช านาญในการจดัการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็น ซึ่งอุปสรรคในการมองเห็นของนักเรียนเป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
นอกจากนีก้ารเรียนการสอนภายในโรงเรียนยงัมุ่งเน้นไปท่ีนกัเรียนปกติ ซึ่งเป็นประชากรหลกัของ
โรงเรียน และการท่ีรายวิชาบางรายวิชามีเนือ้หาท่ีคอ่นข้างยากและซบัซ้อน เช่น คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ด้วยความยากและซบัซ้อนของเนือ้หานัน้ในบางครัง้ท าให้ครูผู้สอนขาดไม่
สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นได้ 

3) อปุสรรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีไม่เหมาะสมส่งผลต่อความยากล าบากในการ

เดินของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวนัท่ีมีกิจกรรมส าคญั รวมไปถึง
ความแตกตา่งของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นอปุสรรคในการเดนิ เชน่ ระดบัขัน้บนัได ลกัษณะพืน้ทางเดนิ และ
การวางตะแกรงปิดท่อระบายน า้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เอือ้อ านวยตอ่นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น
สง่ผลตอ่ความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ 

เม่ือนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นถกูสง่ไปเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติการจดัการเรียนการ
สอนของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น ทัง้นักเรียนท่ีมองเห็นเลือนรางและนักเรียนตาบอดจะ
เหมือนกับเด็กปกติทุกประการ โดยเด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นท่ีจะเข้าเรียนในลกัษณะนีจ้ะต้องมี
ความพร้อมในการเรียน ด้านจิตใจ รวมไปถึงความพร้อมทางด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์และสงัคม
ด้วย หากนักเรียนไม่มีความพร้อมจะส่งผลกระทบทางด้านการเรียนและสามารถพัฒนาไปเป็น
ผลกระทบทางด้านจิตใจท่ีอาจเกิดขึน้ภายหลงั เพ่ือเป็นการพฒันาและส่งเสริมให้เด็กท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติโดยก้าวข้ามข้อจ ากดัของตนเอง การเรียนร่วมจึงเป็นจดุเร่ิมต้น
ส าคญัท่ีจะได้พฒันาด้านการเรียน สงัคม ทศันคติ และการจดัสรรของรัฐบาล ในขณะเดียวกันถ้า
เด็กมีความพร้อมในด้านพลังใจท่ีเข้มแข็งจะท าให้เด็กสามารถเข้าเรียนร่วมและรับมือกับ
สถานการณ์แปลกใหม่ท่ีต้องเผชิญ ซึ่งจิตวิทยาเชิงบวกสามารถส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นมีคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง ซึ่งครอบคลุมไปถึงด้านการมีพลังใจ ท่ีจะส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางอารมณ์ในการกระท าสิ่งใดตา่ง ๆ ให้บรรลเุปา้หมายโดยไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค  

3. แนวคิดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง (Character Strengths) 
ฐานแนวคดิของจิตวิทยาเชิงบวกได้พฒันาความสนใจไปท่ีประเด็นด้านบคุลิกภาพตา่ง ๆ 

ของตวับคุคล เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการใช้ชีวิตใน นอกจากนีย้งัได้ให้ความส าคญั
กบัการเติมเต็มการใช้ชีวิต โดยสามารถระบถุึงคณุลกัษณะเด่นท่ีเป็นจดุแข็งของปัจเจกบคุคลและ
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การส่งเสริมลกัษณะคณุลกัษณะเหล่านัน้ ได้แก่ ลกัษณะนิสยัท่ีดี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถค้นหาได้ใน
ตวับคุคล ไม่ว่าบุคคลผู้นัน้จะเป็นใคร อย่างไรก็ตามการมีลกัษณะนิสยัท่ีดีดงักล่าวไม่ใช่การไร้ซึ่ง
ข้อบกพร่องหรือไม่มีลกัษณะนิสยัท่ีไม่ดีเลย แตเ่ป็นการให้ความสนใจเฉพาะคณุลกัษณะทางบวก
ท่ีพฒันาแล้วเป็นอยา่งดีในตวับคุคลมากกว่า (Martin & Csikszentmihalyi, 2000) 

แนวคิดคุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งของบุคคล (Character Strengths) Peterson and 
Seligman (2004) ได้นิยามคณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็งว่าเป็นกลุ่มของบุคลิกลกัษณะและนิสยัซึ่งมี
คณุค่าทางจริยธรรม ในขณะเดียวกัน Linley, Joseph, Harrington, and Wood (2006) ได้นิยาม
คณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็งว่า หมายถึง วิถีของ ความคิด ความรู้สึก และความประพฤติของบคุคลท่ี
เกิดขึน้ตามธรรมชาติ สามารถเกิดขึน้ได้ทั่วไปในแต่ละบุคคล แล้วยงัส่งผลให้บุคคลนัน้สามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวนัและท างานได้ตามสมรรถนะของตน แม้ว่าคณุลกัษณะดงักล่าวจะ คล้ายคลึง
กบัพรสวรรค์แตก็่มีความแตกตา่งในหลาย ๆ ด้านด้วยกนั ในแง่ของคณุคา่ของความเป็นจดุแข็ง ซึ่ง 
โดยตวัของมนัเองมีความเก่ียวข้องกบัลกัษณะในทาง จริยธรรม ในขณะท่ีพรสวรรค์ในบคุคล จะถกู
ให้คุณค่าผ่านผลลัพธ์ท่ีสามารถจับต้องได้มากกว่า Peterson and Seligman (2004) อธิบายว่า
คณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็ง (Character strengths)  คือ ลกัษณะนิสยัตา่ง ๆ ภายในตวับคุคล โดยมี 
องค์ประกอบของคณุลกัษณะในด้านบวก และมีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล สามารถคง
อยู่ได้อย่างต่อเน่ืองในตัวบุคคล ซึงลักษณะและบุคลิกภาพเชิงบวกของบุคคลจะแตกต่างจาก
ลกัษณะเดน่ท่ีเป็นพรสวรรค์หรือความสามารถท่ีมีมาแต่ก าเนิด รวมทัง้ยงัแตกต่างจากทกัษะและ
การได้รับสนบัสนุนจากภายนอก แตค่ณุลกัษณะท่ีเป็นจุดแข็งจะเป็นตวัน าไปสู่การพฒันาทกัษะ
ต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น นักกีฬาเทนนิส มีความสามารถในการประสานการท างานของร่างกาย
ระหว่างการใช้สายตาร่วมกบัการใช้กล้ามเนือ้แขนและขา ซึ่งเป็นความสามารถตามธรรมชาติของ
นกักีฬาซึ่งอาจถือว่าเป็นพรสวรรค์ ในขณะท่ีความพากเพียรในการฝึกฝน ฝึกซ้อม ตลอดจนการมี 
ความมุง่มัน่ตัง้ใจในการพฒันาทกัษะทางกีฬานัน้จะถือวา่เป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็ง 

จิตวิทยาเชิงบวกสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและพฒันาท่ีดี ซึ่ง
การมีคุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่นจะพืน้ฐานท่ีส าคัญของการมีสุขภาวะท่ีดีอย่างยัง้ยืน การมี
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเยาวชน ไมเ่พียงแตจ่ะช่วยในการปอ้งกนั หรือ
เยียวยาอาการทางจิตใจแต่ยังสามารถส่งเสริมและฟื้นฟูความงอกงามภายในบุคคลได้อีกด้วย 
(Nansook & Peterson, 2008) การศึกษาคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งจะมองข้ามปัญหาและมุ่งเน้น
ความส าคญัไปท่ีคณุลกัษณะท่ีดีงามท่ีบคุคลได้กระท า เน่ืองจากมนษุย์ทกุคนล้วนมีคณุลกัษณะท่ี
เข้มแข็งอยูใ่นตวัอยูแ่ล้วเพียงแคต้่องค้นหา สง่เสริม และน าออกมาใช้ 
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3.1 องค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง 
Peterson and Seligman (2004) ได้แบ่งองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็ง

ออกเป็น 6 องค์ประกอบใหญ่ ซึ่งเม่ือรวมองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านแล้วสามารถจ าแนก 
คณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็งของบคุลิกภาพได้ทัง้หมด 24 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 องค์ประกอบของคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง  

องค์ประกอบ คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัญญาและความรู้ 
(Wisdom and knowledge) คือ จดุแข็งด้าน
ปัญญาและการใช้ความรู้  
 

ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) วิธีคิดท่ีแปลกใหม่
และมีประสทิธิผลในการท าสิ่งตา่ง ๆ 
ความใฝ่รู้ (Curiosity) ให้ความสนใจกบัประสบการณ์
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 
การใฝ่เรียน (Love of learning) การตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้
และพฒันาทกัษะใหม่ๆ อยู่เสมอ 
การเปิดใจ (Open-mindedness) การมีมมุมองตอ่สิ่ง
ตา่ง ๆ โดยใช้ข้อมลูรอบด้านก่อนตดัสินใจ 
การมองเหน็ภาพรวม (Perspective) ให้ค าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อื่นได้ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการมีพลงัใจ (Courage) 
คือ การมีความเข้มแข็งทางอารมณ์ในการ
กระท าสิ่งใดให้ไปถงึเป้าหมายโดยไมย่่อท้อตอ่
อปุสรรค ด้วยแรงขบัจากทัง้ภายในและภายนอก 

ความกล้าหาญ (Bravery) การไมก่ลวัตอ่การถกู
คกุคาม ความท้าทาย ความยากล าบากและความ
เจ็บปวด 

ความมานะพยายาม (Persistence) การตัง้ใจลงมือ
ท าสิ่งตา่ง ๆ ให้ส าเร็จ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต (honesty and authenticity) การ
พดูแตค่วามจริงและพดูถงึตวัเองอย่างตรงไปตรงมา 
ความกระตือรือร้น (Zest) การใช้ชีวิตด้วยความ
ตื่นเต้นและเตม็ไปด้วยพลงั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

องค์ประกอบ คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านมนษุยธรรม 
(Humanity) คือ การมีจดุแข็งด้านความเมตตา
และความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

ความเมตตา (Kindness) การให้ความชว่ยเหลือ
และท าสิ่งด ีๆ ให้ผู้ อ่ืน 
ความรัก (Love) ให้คณุคา่ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด
กบัคนอ่ืน 
ความฉลาดในการเข้าสังคม (Social 
intelligence) การตระหนกัรู้ถึงแรงจงูใจและ
ความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืน  

องค์ประกอบที่ 4 ด้านความเท่ียงธรรม 
(Justice) คือ จดุแข็งท่ีชว่ยสร้างเสริมรากฐาน
ท่ีดีของชมุชนและสงัคม 

ความเสมอภาค (Fairness) ปฏิบตัติอ่ทกุคน
อยา่งเทา่เทียมด้วยความยตุิธรรม 
ภาวะผู้น า(Leadership) การจดักิจกรรมกลุม่และ
ด าเนินงานจนส าเร็จลลุว่ง 
การท างานเป็นทีม (Teamwork) การท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดีในฐานะสมาชิกของกลุม่ 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการควบคมุอารมณ์ 
(Temperance) คือ การปอ้งกนัตนเองจากสิ่ง
เร้าจากภายนอก 

การให้อภัย (Forgiveness) การให้อภยัตอ่ผู้ ท่ีท า
ผิด 
ความถ่อมตัว (Modesty) ระวงัค าพดูและให้
ความส าเร็จของตวัเองได้เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
ความรอบคอบ (Prudence) ใช้ชีวิตอยา่งระวงั 
ไมพ่ดูหรือท าอะไรท่ีต้องมาเสียใจภายหลงั 
การควบคุมตนเอง (Self-regulation) รู้เท่าทนั
ความรู้สกึและการกระท าของตนเอง สามารถ
จดัการได้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

องค์ประกอบ คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 
องค์ประกอบที่ 6 ด้านการรู้จกัความจริงของ
ชีวิต (Transcendence) คือ จดุแข็งด้านการ
ให้ความหมายของการมีชีวิต  
 

การรู้คณุคา่ของความงามและความเป็นเลิศ 
(Appreciation of beauty and excellence) การ
สงัเกตเห็นและช่ืนชมความงามและทกัษะรอบตวั
ในทกุด้านของชีวิต 
ความรู้สึกส านึกในบุญคุณ (Gratitude) การ
ตระหนกัรู้และขอบคณุสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ความหวัง (Hope) ความคาดหวงัท่ีจะท าสิ่งท่ีดี 
แล้วลงมือท าเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 
อารมณ์ขัน (Humor) ร่าเริงและท าให้คนอ่ืนยิม้ได้ 
ความเล่ือมใสและศรัทธา (Religiousness) มี
ความเช่ือท่ีสอดคล้องกบัความหมายของการใช้
ชีวิต 

 

3.2 คุณลักษณะที่เข้มแข็งด้านพลังใจ 
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วมเม่ือ

ต้องเข้าไปเรียนกับนกัเรียนปกตินัน้ จะต้องเจอกบัสภาพแวดล้อมและบริบทท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
ซึง่การมีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจท่ีเป็นหนึ่งคณุสมบตัิส่วนตวัของแตล่ะคน หากพฒันาใช้
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจจะเป็นหนึ่งในตวัช่วยให้นักเรียนสามารถรับมือกับเหตกุารณ์ท่ี
ต้องเผชิญได้อยา่งเหมาะสม  

คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจคือองค์ประกอบท่ี 2 ของคุณลักษณะท่ีเข็มแข็งจาก
องค์ประกอบทัง้หมด 6 ด้าน ซึ่งคณุลกัษณะท่ีเข็มแข็งด้านพลงัใจประกอบไปด้วยความกล้าหาญ 
(Bravery)ความซ่ือสัตย์สุจริต (honesty and authenticity) ความมานะพยายาม (Persistence) 
และ ความกระตือรือร้น (Zest) คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ เป็นคณุลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับ
อารมณ์ การรู้จักตัวตนของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับพลังใจหรือการส่งเสริมพลังใจซึ่งจะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีเป็นบวก เน่ืองจากคนส่วนใหญ่จะพยายามเพิ่มความเข้มแข็งด้านพลังใจให้ตนเอง 
ตามแบบของตนเอง วิธีการท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ 1) การมุ่งเน้นไปท่ีผลของการกระท าท่ีมุ่งเน้นไปท่ี
พลังใจของบุคคลนัน้ ช่วยเตือนตนเองว่าสิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ีถูกต้องท่ีจะลงมือท าหรือเป็นหน้าท่ีท่ี
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จะต้องท า 2) อารมณ์ท่ีมุ่งเน้นในการรับมือกบัอปุสรรค ด้วยการเตือนตวัเองว่าไม่กลวั และรับการ
สนับสนุนในเชิงบวกจากบุคคลอ่ืน 3) วิธีท่ีพบได้น้อยท่ีสุดคือ การเผชิญกับปัญหา ด้วยการมี
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถจดัการกบัอปุสรรคท่ีเข้ามาได้ (Ryan, 2013) 

จากหนังสือ เร่ือง Character Strengths and Virtues:A Handbook and Classification 
ของ Peterson and Seligman (2004) ได้อธิบายว่า คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจว่าเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนปัจจัยท่ีอยู่ภายในและภายนอกของตวับุคคล เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนต้อง
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตจึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งองค์ประกอบของคุณลักษณะท่ีเข็มแข็งด้านพลังใจมี
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.2.1 ความกล้าหาญ (Bravery)  
ความหมาย 
ความหมายของความกล้าหาญเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม Shelp (1984) (อ้างใน Peterson and Seligman (2004) ได้ให้ค านิยามของความ
ซ่ือสัตย์ไว้ว่า ความซ่ือสตัย์ หมายถึง การจดัการกับความกลวัเม่ืออยู่ในสถาณการณ์ท่ีท าให้รู้สึก
ต่ืนเต้นหรือไม่ปลอดภัย สามารถประเมินสถาณการณ์ได้อย่างเหมาะสมจะจดัการได้เม่ืออยู่คน
เดียวหรืออยูก่บัคนอ่ืน ซึง่มีการอธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัลกัษณะของความกล้าหาญ ดงันี ้  

1) เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้ด้วยความสมคัรใจ สิ่งท่ีท าลงไปต้องท าด้วยความ
เตม็ใจไมใ่ชก่ารถกูบงัคบั 

2) ความกล้าหาญต้องเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าใจและ
ยอมรับผลของการกระท า ซึ่งบุคคลท่ีมีลกัษณะของความกล้าหาญจะต้องจดัการกบัสถาณการณ์
ท่ีมีความเส่ียงได้ 

3) ความกล้าหาญจะเกิดขึน้ในสถาณการณ์ท่ีอาจเป็นอนัตราย มีความเส่ียง 
มีการสูญเสีย หรือความอ่อนแอ ซึ่งหากได้เผชิญสถาณการณ์เหล่านี ้จะส่งผลให้สามารถรับมือ
และจดัการได้อยา่งเหมาะสม กลา่วคือ ความกล้าหาญคือการเรียนรู้ท่ีจะเผชิญหน้ากบัความกลวั 

กล่าวโดยสรุป ความกล้าหาญ คือ ความสามารถในการลงมือท าสิ่งท่ีต้องการ
โดยพร้อมท่ีจะเผชิญกบั ความกดดนั การถกูคกุคาม ความยากล าบากและความเจ็บปวด สามารถ
ก้าวผา่นความกลวัและควบคมุร่างกายให้ปฏิบตัิตามสิ่งนัน้ได้ 

ได้มีผู้ ศึกษาถึงมาตรวัดความกล้าหาญ ท่ีท าได้หลายลักษณะ ได้แก่ การ
สมัภาษณ์ การเล่าเร่ือง การใช้วิดีโอ เขียนรายงานเก่ียวกับตนเอง การรับมือ ซึ่งมีรายละเอียด ดงั
ตาราง 2 
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ตาราง 2 ตวัอยา่งมาตรวดัความกล้าหาญ    
 

วิธีวดั ผู้ศึกษา วิธีด าเนินการ 

การสมัภาษณ์ Szagun & Schauble 
(1997) 

การสมัภาษณ์และน าข้อมลูของผู้ตอบค าถามทีเ่ก่ียวข้องกบัความ
กล้าหาญมาเรียบเรียงและจดัหมวดหมู ่

การเลา่เร่ือง Szagun (1992) การตอบค าถามด้วยการเลา่ถงึเร่ืองราวทีเ่ก่ียวข้องกบัความกล้า
หาญแบบเป็นล าดบัขัน้ตอนและมีตวัละครในการด าเนินเร่ือง 

การใช้วดิีโอ Evans & White (1981) การน าสือ่วิดีโอกระตุ้นความกลวั และตามมาด้วยค าถามที่
เก่ียวข้องกบัการตอบสนองเก่ียวกบัตนเองและตวัละครจากฉากใน
วิดีโอ 

เขียนรายงาน
เก่ียวกบัตนเอง 

Spreitzer et al. (1997) การจดบนัทกึเก่ียวกบัตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ไปรวมไปถึงการ
พดูที่เก่ียวข้องกบักบัความท้าทาย 

การรับมือ Furnham & Akande 
(1997) 

จดัล าดบัพฤติกรรมทีเ่ก่ียวกบัความกล้าหาญและวิธีการรับมือกบั
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ 

  
3.2.2 ความมานะพยายาม (Persistence)  
ความหมาย 
ความมานะพยายามหมายถึงความอดทนท่ีตอ่เน่ืองของการกระท าท่ีมีเปา้หมาย

แม้จะจะอุปสรรค ความยากล าบาก หรือหมดก าลังใจ สามารถทนและเอาชนะได้ ซึ่งจะคงไว้ซึ่ง
ทัศนะหรือความเช่ือในการเผชิญกับความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ ความมานะพยายามอธิบายถึง
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ซ า้ ๆ อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ความมานะพยายามเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้อยู่
แล้วในชีวิตประจ าวนั โดยไมต้่องมีการแขง่ขนัหรือต้องพบเจออปุสรรคก็ปฏิบตัเิป็นปกต ิ

ตาราง 3 ตวัอยา่งมาตรวดัความมานะพยายาม 

ชื่อแบบวดั ผู้ศึกษา 
Persistence Scale for Children Lufi & Cohen (1987) 
Persistence Subscale of the Tridimensional Personality 
Questionnaire 

Cloninger, Przybeck, & Svrakic (1991) 

Persistence Subscale of the Self-Control Scale Tangney, Baumeister, & Boone (in press) 
Persistence Subscale of the State Self-Control Scale Twenge, Tice, & Harter (2001) 
Adult Inventory of Procrastination McCown & Johnson (1989) 
Perseverance Subscale of the Survey of Work Values Wollack, Goodale, Wijting, & Smith (1971) 
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3.2.3 ความซ่ือสัตย์สุจริต (honesty and authenticity) 
ความหมาย 
ความซ่ือสตัย์สุจริต คือ ความรับผิดชอบต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง

ได้ในทุก ๆ ด้าน บุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ สุจริตจะมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้1) ให้ความส าคญักับการ
เป็นตวัของตวัเองมากกว่าการท าตวัตามกระแสนิยม 2) เม่ือต้องพดูถึงตนเอง กล้ายอมรับและพูด
แตค่วามจริง 3) ไม่โกหกเพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ีต้องการ 4) ซ่ือสตัย์กบัความรู้สึกของตนเอง 5) ปฏิบตัิ
ตามค ามัน่สญัญาท่ีได้ให้ไว้กบัผู้ อ่ืน    

ตาราง 4 ตวัอยา่งมาตรวดัความซ่ือสตัย์สจุริต 

ผู้ศึกษา ลักษณะของแบบวัด 

Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Ilardi (1997) ออกแบบมาเพ่ือวดัความจริงจาก
ประสบการณ์สว่นบคุคลในบทบาททางสงัคม
ท่ีแตกตา่งกนั 

Harter, Waters, Whitesell, & Kastelic (1998) เพ่ือวดัการรับรู้ความเช่ือและความรู้สกึท่ีมีตอ่
ตนเองกลบักลุม่วยัรุ่น 

Specific Interpersonal Trust Scale ออกแบบมาเพ่ือประเมินระดบัของความ
ไว้วางใจระหวา่งบคุคล ใช้วดับคุคลอ่ืน
โดยเฉพาะ 

London House, Inc. (1999) ออกแบบมาเพ่ือประเมินความซ่ือสตัย์ ความ
ร่วมมือระหวา่งบคุคล การหลีกเล่ียงพฤตกิรรม
ไมพ่งึประสงค์ อารมณ์ ฯลฯ 

 

3.2.4 ความกระตือรือร้น (Zest) 
ความหมาย 
ความกระตือรือร้น หมายถึง บุคคลมีพลังในการท างานได้อย่างเต็มท่ีและมี

ชีวิตชีวา เป็นปรากฎการณ์เก่ียวข้องกับจิตใจท่ีสะท้อนออกมาทางกายภาพ พลังจะแสดงถึง
สถานะทางอารมณ์เชิงบวก โดยบุคคลท่ีมีระดับความกระตือรือร้นสูงซึ่งจะแสดงออกได้อย่าง
ชดัเจน ดงันี ้1) มีชีวิตชีวา 2) รู้สึกต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา 3) เต็มไปด้วยพลงั 4) รู้สกึเตม็ไปด้วยความ
ห้าวหาญ 5) ไมค่อ่ยรู้สกึเหน่ือย 
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ตาราง 5 ตวัอยา่งมาตรวดัความกระตือรือร้น 

ผู้ศึกษา ลักษณะของแบบวัด 
McNair, Lorr, & Droppleman (1971) 
 

ข้อค าถามเป็นลกัษณะการอธิบายตนเอง ประกอบด้วย

ค าคณุศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัความกระตือรือร้น 65 ค า จาก

ทัง้หมด 8 ข้อ ให้ผู้ท าแบบสอบถามประเมินคะแนน 0-4 

เก่ียวกบัความรู้สกึของตนเองในชว่ง 4 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 

Myers et al. (1999) แบบสอบถามประเมินตนเองนีไ้ด้รับการออกแบบมาเพื่อ

ประเมินจิตใจและประโยชน์ทางกายภาพของการออก

ก าลงักายในผู้สงูอายปุระกอบด้วย 10 รายการซึง่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้คะแนนในระดบั 1-5 ตามความเป็นจริง 

R. M. Ryan & Frederick (1997) แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองประกอบด้วย 7 ข้อท่ี

สะท้อนถึงความรู้สกึเชิงบวกของความกระตือรือร้นและ

พลงังานท่ีมีให้กบัตวัเอง 

 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจศึกษาคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งของนักเรียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ด้านการมีพลงัใจ  ซึ่งประกอบด้วยความซ่ือสตัย์ 
ความกล้าหาญ ความมานะพยายาม และความกระตือรือร้น เน่ืองจากมีความเหมาะสมท่ีจะใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเสริมสร้างการมีคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งทางอารมณ์ในกาท าต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะการเข้าไปเรียนร่วมกับนกัเรียนปกติ ซึ่งการมีพลงัใจจะช่วยเป็นแรงขบั
ท่ีมาจากทัง้ภายในและภายนอก ช่วยให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้
อยา่งมัน่คง 

จากองค์ประกอบคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจทัง้ 4 ด้านผู้วิจยัน านิยามศพัท์ของแต่
ละตัวแปรมาสร้างเป็นข้อค าถามในแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจทัง้หมด 45 ข้อ 
ประกอบด้วยความซ่ือสัตย์ 10 ข้อ ความกล้าหาญ 12 ข้อ ความมานะพยายาม 12 ข้อ และความ
กระตือรือร้น 11 ข้อ 
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3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง 
Matsuguma et al. (2018) ได้ท าศึกษาเร่ืองการใช้คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งเป็นความลบัท่ี

น าไปสู่ความสขุ กลุ่มตวัอย่างคือผู้บกพร่องทางการเห็นภายใต้พระราชบญัญัติสวสัดกิารคนพิการ
ทางร่างกายของญ่ีปุ่ นจ านวน 44 คน อายุ 20 ปี ขึน้ไป มาตรวัดท่ีใช้ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ 
มาตรวดัความเข้มแข็ง มาตรวดัความสุขส่วนตวั มาตรวดัประสบการณ์เชิงบวกและกลุ่มตวัอย่าง
ตอบแบบสอบถามโดยทีมผู้วิจยัอ่านออกเสียงให้ฟัง ผลการศกึษาพบว่าคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งสว่น

บุคคลและความสุขส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (β = .07, p < .001) และ

อารมณ์เชิงบวก (β = .46, p < .001) โดยผู้วิจยัอธิบายเพิ่มเตมิว่ารูปแบบการวิจยัใช้การออกแบบ
แบบตดัขวางจงึไม่สามารถสรุปความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งและความสขุ
ส่วนบุคคลกบัอารมณ์เชิงบวกได้ ผู้วิจยัได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไปว่าการวิจยั
ครัง้นีไ้ม่ได้สอบถามคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของแต่ละคนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งการระบุหรือจ าแนกคุณ
ลกัษณะเฉพาะด้านลงไปควรได้รับการศกึษาตอ่ไปในอนาคต 

Kabakci, Ergene, and Dogan (2019) ศึกษาเร่ืองคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งในตุรกี : 
ศึกษาการปรับใช้คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งและความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่น การศึกษาครัง้นี ้
ออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งเวอร์ชัน่ตรุกีท่ีพฒันามาจากแบบวดั
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของ Peterson & Seligman ศึกษากับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาอายุระหว่าง 
14-19 ปี  จ านวน 2,069 คน ผลการศึกษาพบว่าคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งมีผลต่อความพึงพอใจใน
การด าเนินชีวิตและการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมตรุกี 

มณีนุช วรรณรัตน์ (2552) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึก
ว้าเหวข่องนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ผลการวิจยั พบวา่ ความเห็นคณุคา่ในตวัเองของ
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความสามารถ ด้าน
คุณธรรม ด้านความส าคัญ และด้านอ านาจ และในขณะเดียวกันข้อมูลด้านความว้าเหว่ของ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นอยู่ในระดบัต ่า ในด้านร่างกายและด้านพฤติกรรม จากงานวิจัย
ดงักล่าวมีข้อเสนอแนะว่าหากนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นได้รับการสนบัสนุนจากคนใกล้ชิด 
โดยการให้ความรัก ให้พลงัใจ รวมไปถึงส่งเสริมด้วยการจดักิจกรรมเสริมสร้างคณุคา่ในตนเอง การ
ให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการตระหนักรู้และการเห็นคุณค่าในตวัเอง กิจกรรมท่ี
เหมาะสมสามารถช่วยลดความหว่าเหว่ลงได้ จากการศึกษาดงักล่าวผู้ วิจยัพบว่าการจดักิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสามารถเติมเต็มช่องว่างขององค์ความรู้ดงักล่าว
ได้ 
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 Park and Peterson (2009) กล่าวว่าคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งมีความเก่ียวข้องกบัความรู้สึก
และวิธีการในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง 
ประกอบกบัการจดักิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกในโรงเรียน ซึง่โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนได้ใช้
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และโรงเรียนยังเป็นสถานท่ีท่ีช่วยส่งเสริมด้านการ
เรียนรู้ในการรับมือกบัสิ่งตา่ง ๆ การมุ่งเน้นไปท่ีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของบคุคลและใช้เวลาพฒันา
โดยไม่สนใจข้อจ ากัดหรือจุดด้อย จะท าให้บุคคลนัน้ด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าและ
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 Sin and Lyubomirsky (2009) อธิบายวา่ถึง จดุประสงค์ในการจดักิจกรรมด้านจิตวิทยา
เชิงบวกในโรงเรียนวา่ ใช้เพ่ือพฒันาวยัรุ่นและชว่ยให้วยัรุ่นสามารถเผชิญกบัเหตกุารณ์ยากล าบาก
ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้โดยการสอนทกัษะการรับรู้พลงัใจด้านบวกของตนเอง อารมณ์เชิงบวก
และพฤตกิรรมเชิงบวก 

White and Waters (2015) ได้ท าการวิจัยกรณีศึกษา โรงเรียนต้นแบบจากการน า
แนวคิดท่ีเป็นจุดแข็งของ Perterson มาปรับใช้กับนักเรียนพบว่าเม่ือนักเรียนแต่ละคนค้นพบ
คณุลกัษณะท่ีเป็นจุดแข็งของตวัเองแล้ว หากได้รับการสนบัสนนุและพฒันาคณุลกัษณะในด้านท่ี
ตนเองถนัด จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมนัน้ๆ นอกจากนีย้ังเป็นอีกหนึ่งแรง
ขบัเคล่ือนให้นกัเรียนไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างมัน่คงอีกด้วย ซึ่งการส่งเสริมคณุลกัษณะท่ี
เป็นจดุแข็งของนกัเรียนสามารถสร้างเป็นต้นแบบเพ่ือให้สถาบนัอ่ืน ๆ น าไปปรับใช้ตอ่ได้  

Niemiec (2013) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งท่ีมีคนท าวิจยัและน าไป
ฝึกปฏิบตัิใช้ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า การจ าแนกคณุลกัษณะออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ถูก
ใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการค้นหาคณุลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมีการวิจัยหลายชิน้
ระบวุา่การค้นพบคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของปัจเจกบคุคลมีคณุคา่ตอ่บคุคลเหล่านัน้ เช่น เกิดความ
พงึพอใจและประสบความส าเร็จในชีวิต ในขณะเดียวกนัการน าไปฝึกปฏิบตัยิงัไมไ่ด้รับการศกึษาท่ี
แพร่หลายแตอ่ย่างไรก็ตามจ านวนของการน าตวัแบบจากคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทตา่งๆได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

Pury and Kowalski (2007) ได้ศึกษาคุณลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของมนุษย์และ
พฤติกรรมกล้าหาญทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างคือนกัศึกษาจ านวน 298 คน โดยให้กลุ่มตวัอย่างอธิบาย
จุดแข็งด้านพลังใจ และท าแบบทดสอบ 24 Values in Action (VIA) ของ Peterson & Seligman
ซึ่งคะแนนเฉล่ียของด้านพลังใจจาก 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วยความมานะ
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พยายาม ความซ่ือสัตย์และความกล้าหาญ ดังนัน้การแสดงออกของของจุดแข็งจะมีความ
เก่ียวข้องกบัประเดน็ความกล้าหาญ 

4. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับจติวิทยาเชิงบวก 
4.1 แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองนกัจิตวิทยาแถบตะวนัตกได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ือมุ่งเน้นท่ี

การแก้ไขปัญหา ปอ้งกนัและการรักษาปัญหาทางจิตหรือโรคทางจิตเวช ในขณะเดียวกนัปัญหาใน
เร่ืองเหล่านีต้่างมีปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ และการท่ีสังคมพัฒนามากขึน้ในหลายด้านแต่มนุษย์
กลับไม่ได้มีความสุขเพิ่มมากขึน้ จิตวิทยาเชิงบวกจึงเป็นศาสตร์ทางเลือกใหม่ท่ีมุ่งพัฒน า
บคุลิกภาพของมนษุย์ให้เป็นผู้ มีความสขุ โดยมีพืน้ฐานของความสขุจากการพฒันาตนเอง การเป็น
คนดี มีมุมมองต่อชีวิตและโลกในเชิงบวก (Martin, 1998) ข้อค้นพบจากผลการวิจยัด้านจิตวิทยา
เชิงบวกนัน้ จึงเป็นไปเพ่ือค้นหาปัจจัยปกป้องหรือเสริมสร้างลักษณะของสุขภาพจิตท่ีดีโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และยกระดบัความส าคญัของปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีท าให้แตล่ะบคุคล กลุ่ม 
องค์การ และสงัคมเติบโตและเจริญก้าวหน้ามากกว่า ท่ีจะสนใจศึกษาด้านความบกพร่อง ความ
ผิดปกติด้านจิตวิทยาของมนษุย์ ทัง้นีป้ระสบการณ์ของมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นช่วงใน เวลาท่ีดีหรือร้าย
ของการใช้ชีวิต จิตวิทยาเชิงบวกได้รับการพิสจูน์ว่าสามารถท่ีจะเพิ่ม ความสขุในชีวิตให้กบับคุคล
ได้ (Martin, Steen, Park, & Peterson, 2005)  

จิตวิทยาเชิงบวกได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชนชาวตะวนัตก (Vella, 2011) 
ผู้ คนได้รับแรงบนัดาลใจจากการเน้นไปท่ีอารมณ์เชิงบวกและความเปล่ียนแปลงของแต่ละคน
พร้อมกบัความคดิท่ีวา่ทกุคนเกิดมาพร้อมกบัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งและทกุคนล้วนมีศกัยภาพส่วน
บคุคล ความคิดดงักลา่วน าไปสู่การศกึษาของงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสขุและความเป็นอยู่ท่ีดีโดย
มีการเช่ือมโยงกับทฤษฎีการท่ีมีความสัมพันธ์กับพัฒนาสุขภาพในด้านบวก (Lerner, von Eye, 
Lerner, Lewin-Bizan, & Bowers, 2010) จิตวิทยาเชิงบวกยังส่งเสริมคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งของ
แต่ละบุคคล รวมไปถึงทักษะการปรับตัวท่ีเป็นตวัช่วยในการพัฒนาตนเองอีกด้วย (Seligman, 
Railton, Baumeister, & Sripada, 2013) จากการศึกษาส่งผลให้ผู้ คน เห็นคุณ ค่าของการ
ช่วยเหลือบุคคลในการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้แทนท่ีจะรอให้ปัญหา
นัน้เกิด ซึ่งสิ่งนีน้ าไปสู่แนวทางในการรับมือและปอ้งกนัของสถาณการณ์ท่ีไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคต (Sin & Lyubomirsky, 2009)  

นกัจิตวิทยาด้านจิตวิทยาเชิงบวกให้ความสนใจในประเด็นการ ศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องใน 
4 ประเดน็หลกัด้วยกนั ได้แก่  
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1. ประสบการณ์เชิงบวก เช่น ความสุข ความสนุกสนาน และภาวะท่ีด าเนินไป
อยา่งราบร่ืนของบคุคล  

2. จิตลักษณะท่ีมีความคงทนภายในบุคคล เช่น พรสวรรค์ความสนใจ และ
ลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็งทางบคุลิกภาพ  

3. ความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างบุคคลกับกลุ่ม เช่น เพ่ือน สมาชิกในครอบครัว 
และเพ่ือนร่วมงาน 

4. สถาบนัท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อ บุคคล เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือแม้กระทั่ง 
โครงการพฒันาเยาวชนตา่ง ๆ  

ซึง่ข้อค้นพบจาก การศกึษาทางจิตวิทยาเชิงบวก จะชว่ยให้เกิดความ เข้าใจถึงการด าเนิน
ไปของพฤติกรรมบุคคลในลักษณะ ต่าง ๆ และจะเป็นแนวทางส าหรับการส่งเสริมและ พัฒนา
บคุคลได้ตอ่ไป (Park & Peterson, 2009)  

Fredrickson (2001) ได้อธิบายบทบาทของอารมณ์ เชิงบวกท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก ผา่นทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนกัรู้ ว่า อารมณ์เชิงบวกสามารถเข้าไปเติม
เต็มความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจขึน้ การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจมีความ
เก่ียวข้องกับจิตวิทยาเชิงบวก เน่ืองจากอารมณ์ของมนุษย์สามารถพฒันาและวางแผนเปา้หมาย
ในระยะยาวได้ วิธีนึงท่ีช่วยให้สมัผสักับอารมณ์เชิงบวกคือการค้นหาความหมายของสิ่งดี ๆ จาก
เหตกุารณ์ท่ีเป็นความทกุข์ยาก ซึ่งการค้นหาอารมณ์เชิงบวกไม่ใช่แคส่่งผลทางด้านอารมณ์เท่านัน้
แตย่งัรวมไปถึงการค้นหาความหมายในเชิงบวกของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

4.2 ทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนักรู้ (The Broaden and Build Theory) 
ทฤษฎีขยายและสร้างความตะหนักรู้ (The Broaden and Build Theory) Barbara. 

(2004) ทฤษฎีอธิบายเก่ียวกบัอารมณ์เชิงบวกของมนษุย์ ซึง่ประกอบไปด้วย ความสขุ ความสนใจ 
ความพึงพอใจ และความรัก เม่ือคนมีอารมณ์เชิงบวกจะกระตุ้นให้เกิดความคิดในมมุท่ีกว้างขึน้ใน
การเปิดรับข้อมลูใหม่ส าหรับการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกตา่งจากอารมณ์เชิงลบ
ท่ีจะส่งผลกับความคิดในมุมท่ีแคบและแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การโจมตี 
การหนี อารมณ์เชิงบวกนอกจากจะสามารถขยายความตระหนักรู้แล้วยังช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และพฤติกรรมใหม่ๆ เม่ือพฤติกรรมนัน้เกิดขึน้เป็นระยะเวลานานก็จะพัฒนาไปเป็น
ทกัษะ  เน่ืองจากอารมณ์ท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้มท่ีจะหายไป แต่พฤติกรรมท่ีตามมาจากการขยายตวั
กว้างและมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู ่

อารมณ์ด้านบวก สามารถกระตุ้นและพฒันาให้เกิดขึน้ได้ 3 ระดบั 
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1. การทบทวนอดีต สามารถท าได้โดยการเช่ือมโยงกับความรู้หรือประสบการณ์
เดิม โดยผ่านการท ากิจกรรม การขอบคณุสิ่งต่าง ๆ การช่ืนชมตนเอง การให้อภัย และการให้ย้อน
เวลากลบัไปบอกตวัเองในอดีต 

2. การทบทวนตัวเองในปัจจุบัน คือการใช้สติเพ่ือตระหนักถึงความรู้สึกของ
ตนเอง เช่ือมโยงถึงอดีตและอนาคต ทบทวนและรู้เทา่ทนัตนเอง 

3. ความคาดหวงัในอนาคต การคาดหวงัด้านบวกเก่ียวกับอนาคต โดยการน า
ประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิต 

ดวงกมล ป่ินเฉลียว (2559) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ด้วยความคิดเชิงบวก และเปรียบเทียบหลักการคิดเชิงบวกกับบันได 5 ขัน้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

บนัไดขัน้ท่ี 1 การมีมุมมองต่อตนเองในด้านดี หมายถึง การท่ีจะมองบุคคลหรือ
สิ่งอ่ืน ๆ ในแง่ดีได้ต้องเร่ิมจากพืน้ฐานการท่ีมองตนเองในแง่ดีก่อน โดยขัน้ตอนการมองตนเองใน
แง่ดีมีดงันี ้1) เร่ิมต้นจากการส ารวจข้อดีของตนเอง ซึ่งอาจเป็นการกระท าเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเกิดขึน้
ในชีวิตประจ าวนั 2) เม่ือมองเห็นข้อดีของตนเองแล้วต้องมีการถ่อมตวัควบคูม่าด้วย ไม่น าความดี
ของตนเองไปข่มคนอ่ืน 3) ส ารวจจดุอ่อนของตนเองและน ามาปรับปรุงเพ่ือพฒันาไปในทิศทางท่ีดี
ขึน้ 4) เพิ่มความดีของตนเองอยูเ่ป็นประจ าโดยการตัง้เปา้หมายแล้วด าเนินการตามท่ีตัง้ใจไว้ 

บันไดขัน้ท่ี 2 การมองคนอ่ืนในแง่ดี เม่ือผ่านบันไดขัน้แรกจะท าให้เกิดความ
ตระหนกัถึงความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล ดงันัน้เม่ืออยู่ในสงัคมจงึควรเลือกมองด้านดีจะเป็นการ
สง่เสริมความคดิเชิงบวกมากขึน้ 

บนัไดขัน้ท่ี 3 มองสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ไม่ใช่สิ่งท่ีขาดหายไป เม่ือเกิดอุปสรรคในชีวิต 
การฝึกมองความทกุข์ให้เป็นเร่ืองธรรมดา และน าวิกฤตนัน้มาพิจารณาหาข้อดีท่ีแฝงอยู่ในปัญหา
นัน้ 

บนัไดขัน้ท่ี 4 บอกตวัเองเป็นประจ า เน่ืองจากความคิดส่งผลให้เกิดการกระท า 
ดงันัน้จงึจ าเป็นท่ีจะกระตุ้นตวัเองให้ความคิดดี ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา 

บันไดขัน้ท่ี 5 กล่าวขอบคุณ ใช้ค าขอบคุณต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน หรือเม่ือพบเจอ
เหตกุารณ์เลวร้ายก็สามารถใช้ประโยชน์จากการกล่าวขอบคณุได้เชน่กนั 

การปรับเปล่ียนความคิดเชิงลบให้เป็นความคิดเชิงบวก สามารถเร่ิมต้นได้จาก
ตนเองและแผ่ขยายไปสู่สงัคมรอบข้าง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัเม่ือพฒันาความคิดเชิงบวก
อยูเ่ป็นประจ าจะน าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีคงอยู่ตอ่ไป 

4.3 กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 
จิตวิทยาเชิงบวกได้ความสนใจอยา่งมากเก่ียวกบัความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนคณุภาพ

ชีวิตของแตล่ะบคุคลตลอดช่วงวยั ซึง่แนวทางและเทคนิคของจิตวิทยาเชิงบวกถกูน ามาประยกุต์ใช้
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ในการจดักิจกรรมและปฏิบตัิอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโรงเรียนมีการน า
จิตวิทยาเชิงบวกมาใช้เพ่ือชว่ยสง่เสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของนกัเรียนให้ดีขึน้ (Chodkiewicz, 2018)  

Bolie et al. (2013) มีการศึกษาการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เก่ียวกับการน า
จิตวิทยาเชิงบวกมาประยุกต์เพ่ือสร้างกิจกรรมพบว่าผู้ เข้าร่วมมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยให้ความเครียดลดลง ซึ่งกิจกรรมท่ีประยุกต์ใช้
จิตวิทยาเชิงบวกมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การฝึกมองโลกในแง่ดีและการกตญัญูรู้คณุ การ
เขียนเก่ียวกับประสบการณ์เชิงบวก การสร้างเป้าหมายและการคิดท่ีจะลงมือท าให้ส าเร็จ การ
เขียนเก่ียวกบัสิ่งดีๆ 3 อยา่ง เป็นเวลา 1-2 สปัดาห์ การด่ืมด ่ากบัช่วงเวลาท่ีส าคญั การเขียนถึงสิ่งดี 
ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้กับตวัเอง การคิดเก่ียวกับชีวิตท่ีเป็นบวก การใช้คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งของ
ตวัเองในทิศทางท่ีแปลกใหม ่และการคดิบวกเก่ียวกบัอนาคต  

นนัท์ชตัสณัห์ สกุลพงศ์, ขวัญใจ ฤทธ์ิค ารพ, and ไพลิน ลิม้วัฒนชัย (2019) ได้ท าการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยน าแนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาเชิงบวกมา
สร้างกิจกรรมกลุ่มและด าเนินการศึกษากับนักเรียน จากการศึกษาด้วยวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ 
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนท่ีเข้าร่วมกับกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวก มีระดบัความสุข
และการปรับตวัทางสงัคมเพิ่มสูงขึน้ และผลการวิจยัเชิงคณุภาพยงัสนบัสนุนผลของการวิจยัเชิง
ปริมาณอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาเชิงคณุภาพ พบว่า นกัเรียนมีความสขุจากการได้แบ่งปันความ
ทกุข์ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือน และน าเร่ืองราวดงักล่าวนัน้เป็นสิ่งสะท้อนเพ่ือมองหา
คณุคา่และความงดงามภายในตน และนอกเหนือจากนัน้การได้ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพ่ือนใหม่
ยังก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีและยังสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ ร่วมกลุ่ มอีกด้วย ซึ่ง
กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกท่ีน ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1) การวาดและเขียนข้อดีของตนเองเพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพและรับรู้จุดแข็งของตนเองชัดขึน้ 2) การเขียนความโชคดีของตนเองซึ่งท าให้
นกัเรียนเห็นทรัพยากรทางด้านบวกท่ีมีอยู่ 3) การท าสมาธิไปพร้อมกับดนตรีท่ีและการแผ่เมตตา 
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผอ่นคลายและเกิดความรู้สกึบวก 4) การเขียนขอบคณุและความในใจให้เพ่ือน
สมาชิกในกลุ่ม การได้รับข้อความขอบคุณจะช่วยเพิ่มการเห็นคณุค่าในตวัเองและเกิดความสุข
จากการแลกเปล่ียนข้อความเชิงบวกระหว่างกนั 

Nansook and Peterson (2008)  ได้สร้างเคร่ืองมือการให้ค าปรึกษาส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนโดยการน าจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้เพ่ือมุ่งเน้นคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง ซึง่กล่าววา่ นกัเรียนแต่
ละคนมีคณุลกัษณะเฉพาะตนอยู่แล้ว ซึ่งคณุลกัษณะท่ีเป็นจดุแข็งควรได้รับการส่งเสริมเม่ืออยู่ใน
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โรงเรียน และส าหรับนักเรียนท่ียังไม่พบโปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบเด่ียวและกลุ่มสามารถ
สง่เสริมให้คณุลกัษณะนกัเรียนแตล่ะคนเดน่ชดัออกมาได้ ซึง่มีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1. การนับจ านวนสิ่งดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งเป็นอีกวิธีนึงท่ีช่วยให้ตระหนักถึงความ
กตญัญู นกัเรียนสามารถค้นหาได้ในครอบครัวของตนเอง นอกจากนีเ้พ่ือนนกัเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีท า
ได้ดีก็เป็นอีกหนึง่แรงบนัดาลใจได้เชน่กนั 

2. การให้ความส าคญักับคณุลกัษณะทางด้านจิตใจ ถ้านกัเรียนมีคณุลกัษณะท่ี
เป็นจุดแข็งในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดบัต ่า เช่น ความรัก ความหวงั ความกระตือรือร้น และ ความ
กตัญญู   ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องก าหนดกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะเหล่านัน้ การส่งเสริม
คณุลักษณะท่ีเข้มแข็งไม่ใช่เพียงแค่การท าให้นักเรียนมีความสุขมากขึน้ มีสุขภาพท่ีดีขึน้ หรือมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนท่ีดีขึน้ แตต้่องชว่ยให้การเรียนของเค้าดีขึน้ตามไปด้วย 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของนกัเรียนแตล่ะคน เพ่ือค้นหา
เพ่ือระบจุดุแข็งของนกัเรียนแตล่ะคนจะท าให้สามารถสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมของนกัเรียน
แตล่ะบคุคล 

4. การใช้เทคนิคจิตวิทยาเชิงบวกมาประยกุต์ใช้ เช่น กิจกรรมท่ี 1) การระลึกถึง
สิ่งดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ในทุกวัน ในแต่ละวันถ้าได้นึกถึงสิ่งดี  ๆ ท่ีเกิดขึน้จะช่วยลดความเครียดและมี
ความสุขมากขึน้ กิจกรรมท่ี 2) ก่อนเข้านอน เขียน 3 สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีเกิดขึน้ในทุกวนั และอธิบายว่า
เกิดอะไรขึน้บ้าง กิจกรรมท่ี 3) ตอบค าถามว่า ท าไมสิ่งดี ๆ เหล่านีจ้ึงเกิดขึน้ ซึ่งเทคนิคเหล่านีไ้ม่
จ าเป็นต้องท าทกุวนั แตอ่าจจะท า 1-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 

5. การประยกุต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกเข้ากบัการให้ค าปรึกษาสามารถสอดแทรกเข้า
ไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคนท่ีเข้ารับค าปรึกษาสามารถน ากิจกรรมตา่ง ๆ ไปปรับใช้ได้และหากได้รับ
การปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองจะพฒันาไปเป็นคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งท่ีชดัเจนของแตล่ะบคุคล 

เกสร มุ้ ยจีน (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้างความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก โดย
อธิบายว่าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุข โดย การ
พัฒนาจุดแข็งของตนเอง การปรับความคิดให้เป็นบวก และการก าหนดเป้าหมายในชีวิต 
นอกจากนีย้งัได้ประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกร่วมกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้อ
ควรปฏิบตั ิ8 ข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การดแูลสขุภาพร่างกาย เน่ืองจากร่างกายและจิตใจมีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้การ
มีสขุภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์แข็งแรงจะท าให้จิตใจดีตามไปด้วย 

2. การฝึกบริหารจิต ให้มีสมาธิและปรับมุมมองในการมองปัญหาท่ีเกิดขึน้ รู้เท่าทนั
อารมณ์ตวัเอง 



  35 

3. การยิม้ให้ตวัเอง พร้อมกบัพดูเร่ืองดี ๆ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป็นการให้ก าลงัใจตนเองและ
เกิดเป็นพลงัในการเผชิญกบัอปุสรรค 

4. ค้นหาสิ่งดีท่ีมีอยู่ การมองสิ่งดี ๆ ท่ีมีอยู่รอบตวัหรือการหาข้อดีในเหตกุารณ์ท่ีเป็น
อปุสรรค 

5. การปล่อยวาง การปรับความคิดโดยไม่ยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีต เรียนรู้
เหตกุารณ์ท่ีเคยเกิดขึน้และน ามาเป็นบทเรียน 

6. รู้จักให้อภัย เข้าใจความแตกต่างของบุคคลและสามารถให้อภัยในสิ่งท่ีคนอ่ืน
ผิดพลาดได้ 

7. คิดถึงสิ่งดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั โดยการบนัทึกหรือนึกถึงเหตกุารณ์ท่ีดีก่อนเข้า
นอน ซึง่เม่ือท าเป็นประจ าจะพบวา่ความสขุเกิดขึน้ได้จากเหตกุารณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ 

8. ท าแต่ละวันให้มีคุณค่า ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้าย เลือกท าสิ่งดี  ๆ 
เพ่ือไมใ่ห้เสียใจท่ีกบัการกระท าของตนเอง 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกผ่านกิจกรรมท่ีใช้กับกลุ่ม เด็ก เยาวชน หรือนักเรียน 
สามารถปรับใช้ได้หลากหลายบริบท และผลลัพธ์ท่ีได้ก็เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ใน
ขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น หากเข้าร่วมกิจกรรมท่ีประยกุต์จิตวิทยาเชิงบวกร่วม
ไปด้วย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของตวันักเรียนแต่ละคนให้เด่นชัด
และน าไปใช้ในบริบทต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ
จิตวิทยาเชิงบวกแล้ว ผู้วิจยัยงัน าเอาแนวคิดและทฤษฎีท่ีสอดคล้องกบับริบทของการด ารงชีวิตท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัอารมณ์เชิงบวกมาพฒันาคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจในการศกึษาครัง้นี ้

4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 
วรารัตน์ สกุทองก้อน (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ืองผลของโปรแกรมความคิดเชิงบวกตาม

แนวคิดเซลิกแมนเพ่ือพฒันาความคิดเชิงบวกและลดความคิดท่ีไม่สมเหตสุมผลของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน 
และกลุ่มควบคุม 15 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรม 14 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัความคิดเชิง
บวกสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมความคิดเชิงบวกตามแนวคิดของเซลิกแมนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 2) ภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวดัความคิดท่ีไม่
สมเหตุสมผลต ่ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมความคิดเชิงบวกตามแนวคิดของเซลิกแมนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 3) นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความเห็นวา่การเข้าร่วมโปรแกรมความคิด
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เชิงบวกตามแนวคิดของเซลิกแมน ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคิดเชิงบวกมากยิ่งขึน้ และลด
ความคดิท่ีไมส่มเหตสุมผลลง 

Khazaei, Khazaei, and Ghanbari-H (2017) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมด้าน
จิตวิทยาบวกเพ่ือบ าบดัผู้ ท่ีเสพติดการใช้งานอินเตอร์ ผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้หมด 48 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 24 คน และกลุ่มควบคมุ 24 คน กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้มี
ทัง้หมด 10 ครัง้  ผลการศึกษาพบว่าการปรับตวัทางสังคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้กิจกรรม
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ค้วามรุนแรงในการใช้
อินเตอร์เน็ตในกลุม่ทดลองลดลงเม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญั 

Leontopoulou (2015) ศึกษากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกกับคนท่ีก้าวเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ 
ซึง่กลุ่มตวัอย่างคือนกัศกึษามหาวิทยาลยั ปี 1 และ ปี 4 ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  จ านวน 
40 คน อายรุะหวา่ง 18-30 ปี ซึง่การจดักิจกรรมครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิง
บวกท่ีน ามาใช้ประกอบไปด้วย การให้ท าแบบฝึกหดั 3 อย่าง ได้แก่ อธิบายถึงความกตญัญู การ
เล่าข้อดีของตัวเอง และการก าหนดเป้าหมาย นอกจากนีย้ังมุ่งประเด็นของกิจกรรมเป็นท่ี
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง ความหวงั และความสมัพนัธ์ในสงัคม ผลของการวิจยัพบวา่ประสิทธิผลของ
โปรแกรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกสามารถเติมเต็มความสุขและการรับมือกับความเครียดได้ 
นอกจากนีย้งัเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลงัใจ ด้านมนษุยธรรม และด้าน
ความรักให้เพิ่มขึน้อีกด้วย 

Stevens (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจดักิจกรรมกลุ่มบ าบดัเพ่ือส่งเสริมความหวัง
และพลงัใจ ศกึษากบักลุ่มบ าบดัท่ีมีสมาชิกทัง้หมด 5 คน โดยการน าแนวคิดด้านจิตวิทยาเชิงบวก
มาออกแบบกิจกรรมกลุ่มท่ีมุ่งเน้นด้านความหวงัและพลงัใจ การบ าบดัมุ่งเน้นกระบวนการท่ีเป็น
ธรรมชาต ิโดยการน าจิตวิทยาเชิงบวกมาเป็นส่ือกลางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของบคุคลในกลุ่ม
บ าบดั มุง่เน้นประเดน็ไปท่ีการเตมิเต็มความสขุผ่านสิ่งดีงามซึง่เร่ิมต้นจากความหวงัและพลงัใจผล
การศกึษาพบว่าผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการบ าบดัท่ีรู้สึกสิน้หวงัและหมดพลงัใจหลงัได้รับการเยียวยาผ่าน
กิจกรรมกลุ่มบ าบัดจากโดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ส่งผลให้ผู้ บ าบัดเกิดความ
เปล่ียนแปลงในชีวิตไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

Kramer and Zinbarg (2018) ได้ท าการศึกษาวิธีการท่ีท าให้นึกถึงพลงัใจด้วยการเขียน
ข้อความสัน้ๆ เก่ียวกับความคิดหรือพฤติกรรมด้านพลังใจ ศึกษากับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 365 คน ด าเนินการโดยให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัเขียนข้อความท่ีเป็นการให้พลงัใจตนเองเม่ือต้อง
จดัการกับความกลัว ก าหนดระยะเวลาในการเขียนสูงสุดไม่เกิน 10 นาที หลังเขียนเสร็จแล้วให้
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ผู้ เข้าร่วมวิจัยท าแบบสอบถามด้านพลังใจ ผลการศึกษาพบว่าผู้ เข้าร่วมวิจัยมีพฤติกรรมและ
แนวทางในการรับมือเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีน่ากลัวได้ดีขึน้จากการนึกถึงเร่ืองราวของตนเองท่ี
มุง่เน้นประเดน็ด้านพลงัใจ 

5. กิจกรรมกลุ่ม (Group Intervention) 
5.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมกลุ่ม (Group) เป็นวิธีการท่ีให้สมาชิกได้รับการฝึกท ากิจกรรมร่วมกนั หรือมีการ

แสดงออกร่วมกันภายใต้จุดมุ่งหมายบางประการ เช่น ฝึกมนุษยสัมพนัธ์ ฝึกการท างานป็นกลุ่ม 
การท าความเข้าใจผู้ อ่ืน เป็นต้น ส าหรับค าว่า Intervention คือการทดลองท่ีมีการแทรกแซงมี
จุดหมายเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมระหว่างการทดลอง เม่ือน าค าทัง้สองค ามารวมกันเป็นค าว่า 
Group Intervention มีนักวิชาการและนักวิจัยให้ค านิยามและค าจ ากัดความไว้หลากหลาย เช่น 
กลุ่มบ าบดั การจดักิจกรรมกลุ่ม กลุม่ท่ีมีเคร่ืองมือแทรกแซง เป็นต้น ส าหรับงานวิจยัเล่มนีจ้ะใช้ค า
วา่ “กิจกรรมกลุม่” ซึง่มีผู้ศกึษาและให้ความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้

เสถียร จิรรังสิมนัต์ (2549) ได้ให้ความหมายของกลุ่มว่า หมายถึง บคุคลตัง้แตส่องคนขึน้
ไปมาร่วมกนั หรือมาปรึกษาหารือกนัในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เพ่ือท่ีจะแก้ไขหรือขจดัข้อขจดัข้อข้องใจใน
เร่ืองนัน้ ๆ หรือปัญหานัน้ ๆ ให้หมดไป หรือให้บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ของตนเองท่ีมีจดุหมายเอาไว้ 

สฤษฏ์กานต์ สิทธิไกรวงษ์ (2556) อธิบายไว้ว่าการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให้
สมาชิกของกลุม่ได้แลกเปล่ียนความคิด และเรียนรู้ประสบการณ์ตา่งๆ ซึ่งกนัและกนั โดยสมาชิกมี
แนวคิดร่วมกันในการบรรลเุปา้ประสงค์ของกลุ่ม ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก และเกิด
การเปล่ียนแปลงตามท่ีได้ตัง้เปา้ประสงค์ไว้ 

Sinu และคณะ (2018) กลา่ววา่กิจกรรมกลุม่เป็นการรวบรวมคนท่ีมีจดุประสงค์ใกล้เคียง
กนัมาท ากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง ช่วยให้บคุคลได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
กลุม่ ค้นพบจดุหมายและสามารถรับมือกบัอปุสรรคได้ดีขึน้ 

National Cancer Institute (2020) ได้อธิบายความหมายของ Group Intervention หรือ
กิจกรรมกลุม่ไว้ในการวิจยัทางคลินิกวา่การท่ีได้รับยาหรือวคัซีน หรือมีการแทรกแซงอ่ืน ๆ ระหว่าง
การวิจัย การแทรกแซงอาจรวมถึงกระบวนการทางการแพทย์ โปรแกรมการศึกษา และการให้
ค าปรึกษา  

ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสรุปความหมายของกิจกรรมกลุ่มไว้ว่า หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดย
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ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประสบการณ์ภายในกลุ่มและเกิดการเปล่ียนแปลง สามารถรับมือกับ
อปุสรรคได้ 

5.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
คมเพชร ฉตัรศภุกลุ (2546) กลา่ววา่ จดุมุง่หมายของกิจกรรมกลุม่ แบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) เพ่ือให้เกิดการเข้าใจตนเอง การอยู่ร่วมกับสมาชิกอ่ืนในกลุ่มจะมีส่วนช่วยให้บุคคล

เกิดจากการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองได้ดีขึน้ เช่น รู้ความสามารถบางประการของตน รู้จกัข้อบกพร่อง
บางอยา่ง ทัง้นีเ้พราะกลุม่จะมีกิริยาให้เห็นข้อเท็จจริงได้  

2) เพ่ือใช้กิจกรรมกลุม่ให้เกิดความเข้าใจบคุคลอ่ืน เม่ือสมาชิกในกลุ่มได้ท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกนั ก็ยอ่มจะท าให้รู้จกักนัและกนัดีขึน้ 

3) เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ดียิ่งขึน้ เกิดประสิทธิภาพในการท างาน การจัด
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการพฒันาทางด้านใดแก่สมาชิก ขึน้อยู่กับจุดมุ่งหมายว่าต้องการจะให้
เกิดการเรียนรู้ในด้านใด ก็จดัให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย 

จิรพรรณ สาบญุมา (2561) อธิบายว่าจุดมุ่งหมายของกระบวนการกลุ่ม มุ่งเน้นท่ีผู้ เรียน
เป็นส าคญั การจดัการสอนด้วยวิธีกระบวนการกลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์อนัดีกับ
ผู้ อ่ืน มีความเข้าใจผู้ อ่ืน สามารถท างานร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนได้รวมทัง้เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริม
ให้ ผู้ เรียนได้รู้จกัการเรียนรู้ร่วมกนั การแสวงหาความรู้มีการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความ 
คดิเห็นตอ่กนัได้ท่ีสง่ผลให้เกิดการพฒันาผู้ เรียนในทกุๆ ด้าน 

5.3 กระบวนการการกลุ่ม 
กระบวนการกลุ่ม หรือการศึกษาเก่ียวกบักลุ่ม มีผู้ศึกษาและเรียกช่ือแตกตา่งกนัออกไป 

เช่น กลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซึ่ง จิรพรรณ สาบุญ
มา (2561) ได้สรุปความหมายของกระบวนการกลุ่มไว้ว่า คือ กระบวนการท างานอย่างมีขัน้ตอน
หรือวิธีการปฏิบตัิงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกตัง้แตส่องคนขึน้ไป โดยท่ีสมาชิกกลุ่มมีการสร้างความสมัพนัธ์ตอ่กนัในกลุ่ม มีการก าหนด
เปา้หมายการวางแผนการทางานร่วมกนั เรียนรู้ร่วมกนั การปฏิบตัิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกนั
เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้  

กระบวนการกลุม่ จาก Corey (2012) สามารถสรุปกระบวนการได้ ดงันี ้
1) ขัน้เร่ิม เร่ิมต้นกระบวนการด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกโดยการพูดคุย 

ทักทายแสดงออกผ่านน า้เสียง อย่างเป็นมิตรและอบอุ่น ให้การยอมรับให้เกียรติและเอาใจใส่
เข้าใจ ซึ่งสมัพนัธภาพท่ีดีท าให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความไว้ใจภายในกลุ่ม น าไปสู่การ
แลกเปล่ียนข้อมลูอยา่งเปิดเผยและเกิดการเรียนรู้ท่ีจะเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งไปพร้อมกนั 
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2. ขัน้ด าเนินการ ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้แตล่ะครัง้ โดยเอือ้ให้สมาชิกได้
ส ารวจตวัเอง มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้สึกอย่างเปิดเผย และวางแผนเป้าหมายในอนาคต
ร่วมกนั สามารถใช้ส่ือตา่งๆมาใช้ระหว่างกระบวนการกลุม่เพ่ือเป็นตวัช่วยท่ีสมาชิกเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
นอกจากนีผู้้น ากลุ่มต้องกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการตระหนกัรู้ เข้าใจตนเองและเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม
ได้มากขึน้  

3. ขัน้สรุป ผู้น ากลุม่และสมาชิกร่วมกนัแลกเปล่ียนสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในกลุม่ และสิ่งท่ีได้รับ
ในแต่ละครัง้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือเป็นการให้สมาชิกได้สรุปประเด็นส าคัญในการ
พดูคยุและแลกเปล่ียนความรู้สึก ซึ่งช่วยให้สมาชิกมีความชดัเจนจากกิจกรรมท่ีเรียนรู้และน าสิ่งท่ี
ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตตอ่ไป 

5.4 เทคนิคของผู้น ากลุ่ม 
เทคนิคของผู้น ากลุ่ม เกิดจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ นอกจากนีผู้้น ากลุ่มยงัจะต้อง

มีความสามารถท่ีจะใช้เทคนิคและวิธีการเพ่ือท่ีจะน าเข้าสู่ปัญหา และการช่วยเหลือในการจัด
กระบวนการกลุ่ม ซึ่ง Dyer and Vriend  (1975 อ้างถึงใน เสาวณี เตชะพัฒนาวงษ์ , 2554) ได้
อธิบายเทคนิคท่ีน าไปปรับใช้ในกระบวนการกลุม่ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship) สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การยิม้ การ
ทกัทาย แนะน าตวัเอง และสมาชิกได้ท าความรู้จกักัน การมีท่าทีเป็นกนัเอง ไม่แสดงตนเหนือกว่า
สมาชิกกลุ่ม จัดสภาพแวดล้อมของกลุ่มให้มีบรรยากาศท่ีสบายๆ ไม่เครียด ชวนพูดคุยด้วยเร่ือง
ทัว่ไป ท่ีเขาสนใจเพ่ือน าไปสูค่วามพร้อมท่ีจะพดูคยุตอ่ไป 

2) การสังเกต (Observation) ได้แก่ การรู้จักสังเกตท่าที พฤติกรรม การแสดงออก
ตลอดจน การตอบสนองสมาชิกกลุ่ม โดยอาศยัการส่ือความหมาย จะโดยใช้ค าพดูโต้ตอบกนั หรือ
ใช้การสังเกต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีแทนการพูดโต้ตอบกัน และไม่ใช่ค าพูด เป็นต้น จะช่วยให้เข้าใจ
พฤตกิรรมกลุม่ได้ดี 

3) การส่งเสริม (Encouragement) เม่ือสมาชิกเกิดมีท่าทีท้อแท้ใจ ไม่ยอมพูดคุย ก็
อาจใช้การกระตุ้นสง่เสริมให้ก าลงัใจทัง้ด้วยค าพดู และสีหน้าทา่ทาง จะชว่ยให้สมาชิกอยากพดูคยุ 
อยากแสดงความคดิเห็นมากขึน้ 

4) การฟัง (Listening) ผู้น ากลุ่มต้องตัง้ใจฟัง และจบัประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มพูดให้ได้ 
โดยมีทา่ทีสนใจ อาจจะบอกให้เขาพดูตอ่ หรือพยกัเพยิดเป็นเชิงรับรู้ได้ 
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5) การยอมรับ (Acceptance) เป็นการรับฟังด้วยความเห็นใจ เข้าใจ ไม่น าเอา
คา่นิยมของสมาชิกกลุ่มเข้าไปเปรียบเทียบ และไม่ได้แย้งใด ๆ กบักลุ่ม การคยุไปสู่เร่ืองท่ีตนคิดว่า
ส าคญั นัน่คือ การให้โอกาสสมาชิกกลุม่ได้ชีปั้ญหาของตนด้วยตนเอง 

6) การตัง้ค าถาม (Questioning) การตัง้ค าถามในการท ากลุม่ มกัเป็นค าถามกว้าง ๆ 
ไม่เน้นจุดใดจุดหนึ่งจนเกิดไป และมักใช้เพ่ือค าตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่จะกระตุ้ นให้เล่าถึง
รายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนีย้งัใช้การตัง้ค าถาม เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ
ตนเองดีขึน้ และเกิดความกระจา่งแจ้งในปัญหาของตนอีกด้วย 

7) การให้ก าลังใจ (Reassurance) เป็นการสร้างความเช่ือมั่นและช่วยให้คลาย
เครียด ท าให้เกิดก าลงัใจท่ีจะจดัการกบัปัญหา อาจท าได้โดยการปลอบใจ การชมเชย เม่ือสมาชิก
สามารถคิดหาแนวทางได้ หรือปฏิบตัิได้เหมาะสม การชีแ้จงให้เห็นว่าปัญหานัน้  ๆ มีการแก้ไขได้ 
และการคาดคะเนวา่ตอ่ไปอาจจะดีขึน้ 

นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551) ได้อธิบายถึงแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์เพิ่มเตมิไว้หลายวิธี ดงันี ้

1) การแสดงบทบาทสมมติ (Role -playing) เป็นวิธีการจดักิจกรรมกลุ่มเพ่ือการฝึก
ทกัษะ โดยจดัให้สมาชิกฝึกอบรมแสดงบทบาทในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมือนในชีวิต
จริง โดยผู้ น ากลุ่มจะก าหนดโครงเร่ืองท่ีสมมุติขึน้มาแล้วให้สมาชิกสวมบทบาทนัน้ ๆ และ
แสดงออกตามความรู้สึกของตนเองท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ในบุคลิกภาพของตนเองมากท่ีสุด 
วิธีการนีจ้ะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ถึง
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึง้ และเป็นการช่วยพัฒนาทักษะในด้านมนุษย
สมัพนัธ์ รวมทัง้อาจชว่ยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคตไิด้ด้วยการแสดงบทบาท 

2) กรณีตวัอย่าง (Case Study) เป็นวิธีการท่ีให้สมาชิกศึกษาเร่ืองราว ซึ่งได้รวบรวม
ไว้จากเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกัน เพ่ือให้สมาชิกได้วิเคราะห์ อภิปรายร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความข้าใจและฝึกหาทางแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ภายใต้สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
วิธีการนีเ้หมาะท่ีจะใช้กับขนาดของกลุ่มท่ีไม่ใหญ่นัก เพราะสมาชิกจะได้อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัอย่างทัว่ถึง และเร่ืองท่ีมอบหมายให้ศกึษานัน้ ต้องมีรายละเอียดมากพอท่ีจะช่วย
ให้สมาชิกมองเห็นจดุส าคญัของปัญหาและข้อมลูตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาได้ วิธีการ
นีน้อกจากจะเป็นการฝึกให้สมาชิได้รู้จกัวิเคราะห์ อภิปราย และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนั
แล้วยงัเป็นการชว่ยให้สมาชิกได้รู้จกัคดิและพิจารณข้อมลูท่ีตนได้รับอยา่งถ่ีถ้วนและมีเหตผุล 
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3) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นวิธีการท่ีผู้น ากลุ่มจ าลองสถานการณ์จริง 
หรือสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แล้วให้สมาชิกเข้าไปอยู่ในสถานการณนัน้ ๆ 
และมีปฏิกิริยาโด้ตอบซึ่งกนัและกนั วิธีการนีจ้ะช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสทดลองแสดงพฤดิกรรม
ตา่ง ๆ ได้มากท่ีสดุ เพ่ือจะได้เข้าใจถึงท่ีมาของพฤดิกรรมแตล่ะบคุคล และท าให้คนเรามีการแสดง
พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

4) ละครสัน้ (Skit or Dramatization) เป็นวิธีท่ีให้สมาชิกได้ทดลองแสดงบทบาทตาม
บทท่ีเขียนหรือก าหนคไว้ให้โดยผู้ แสดงจะต้องพยายามแสดงให้สมตามบทท่ีก าหนดไว้ โดยไม่
น าเอาบคุลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง อนัจะมีส่วนท าให้เกิดผล
เสียต่อการแสดงบทบาทนัน้วิธีการนีเ้ป็นวิธีท่ีจะช่วยให้สมาชิกได้มีประสบการณ์ในการท่ีจะเข้าใจ
ความรู้สึก เหตผุลและพฤติกรรมของผู้ อ่ืน ซึ่งความเข้าใจนีมี้ส่วนเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจกนั 
นอกจากนัน้การท่ีสมาชิกได้มีโกาสแสดงละครร่วมกัน เป็นการช่วยฝึกให้เกิดความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ร่วมกนั และ ได้ฝึกการท างานร่วมกนัด้วย 

5) การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นวิธีการท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มสมาชิกท่ีมี
ความรู้ในระดบัเดียวกนั มีความสนใจหรือปฏิบตัิงานในลกัษณะคล้ายคลึงกนั มาร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองเดียวกัน โดยผู้ น ากลุ่มต้องคอยกระตุ้ นให้สมาชิกทุกคน เ กิดความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative) โดยไม่ค านึงถึงว่าความคิดนัน้จะเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ความคิดทุก
อยา่งจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุม่ทัง้สิน้ สดุท้ายจงึคอ่ยสรุปผล 

5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม 
Gabana, Wong, D’Addario, and Chow (2020) ได้ท าการศึกษาผลของกิจกรรมด้าน

จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือมุ่งศึกษาเก่ียวกับความกตัญญูในกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นนักกีฬา โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของกิจกรรมและเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของระดบัคะแนนด้าน
สุขภาพจิต ความเข้มแข้งทางใจ การท างานร่วมกันของทีม และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ฝึกซ้อม 
ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีทัง้หมด 18 คน เป็นนกักีฬาฟตุบอลผู้หญิงตวัแทนจากโรงเรียนมธัยมของรัฐทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 9 คน ซึ่งกิจกรรมมี
ทัง้หมด 6 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละ 1 ชัว่โมง ด าเนินกิจกรรมเสร็จสิน้ภายใน 1 เดือน และมีการ
ติดตามผล 3 เดือน หลังสิน้สุดกิจกรรม ผลของการวิจัยพบว่านักกีฬาท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองท่ีจัด
กิจกรรมโดยมีการสอดแทรกเร่ืองความกตญัญมีูคะแนนผลความเข้มแข้งทางใจ การท างานร่วมกนั
ของทีม และความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ฝึกซ้อมสงูขึน้และมีผลดีตอ่สขุภาพจิตของนกักีฬาในระยะยาว
อีกด้วย 
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Bu and Duan (2020) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การจดักิจกรรมแทรกแซงเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งของการฟื้นคืนสภาพกับคนพิการผู้ ด้อยโอกาสในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พัฒนาการกิจกรรมแทรกแซงเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของการฟื้นคืนสภาพในปัจจุบันได้และ
ตรวจสอบประสิทธิผลในการส่งเสริมความเข้มแข็งของการฟืน้คืนของคนพิการ ใช้การทดลองแบบ
กลุ่มคู่ขนานโดยการสุ่ม (1: 1) และการทดลองแบบอ าพรางฝ่ายเดียว มีผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้หมด 51 
คน คดัเลทอกเข้ากลุ่มทดลอง 29 คนและกลุ่มควบคุม 22 คน ซึ่งกิจกรรมท่ีน ามาใช้มุ่งเน้นไปท่ี
ประเด็นเชิงบวก เช่น สงัเกตคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของตวัเอง แบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีของตนเอง 
ดวีูดีโอและพดูคยุถึงจดุแข็งของคนในวีดีโอ พดูถึงแนวทางใช้จดุแข็งในการฟืน้คืนสภาพ เป็นต้น มี
การตดิตามผล 3 เดือนหลงัเสร็จสิน้กิจกรรม ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่การจดักิจกรรมสามารถส่งเสริม
การฟืน้คืนสภาพได้อยา่งมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตามแม้ผลของกิจกรรมจะไม่ปรากฎในทนัที แตก่าร
น ากิจกรรมไปใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของการฟื้นคืนสภาพ
สามารถท าในประชากรท่ีเปราะบางได้ 

6. กรอบแนวคิด 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิง

บวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัมธัยมศึกษา ซึ่งแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมุ่งเน้นการศกึษา
คณุลกัษณะด้านบวกของบคุคล (Martin & Csikszentmihalyi, 2000) ผู้ วิจยัสนใจท่ีศกึษาโดยการ
สร้างกิจกรรมท่ีประยุกต์ใช้หลักการทางด้านจิตวิทยาเชิงบวกเข้าไปในกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะด้านบวกกับนักเรียน เช่น การเล่าถึงความภาคภูมิใจของตนเอง การแสดงความ
ขอบคุณ และการเจริญสติ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจประกอบด้วยความ
ซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะ พยายาม และความกระตือรือร้น ดงัแสดงในภาพประกอบ 
 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

      
 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 

คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ  
   - ความซ่ือสตัย์ 
   - ความกล้าหาญ 
   - ความมานะพยายาม 
   - ความกระตือรือร้น 
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7. สมมตฐิานการวิจัย 
ผู้วิจยัก าหนดสมมตฐิานในการวิจยั ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือ
เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ มีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสงูกวา่ก่อนทดลอง 

2. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยา
เชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ มีระดบัคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้าน
พลงัใจสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีด าเนินกิจกรรมตามปกติ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยผู้ วิจยัได้
ใช้แบบ Nonequivalent Pretest-Post test Control Groups Design มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ ของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ตวัแปร
ต้นคือ กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก ตัวแปรตามคือ คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ ซึ่ง 
ประกอบไปด้วย ความซ่ือสตัย์  ความกล้าหาญ  ความมานะพยายาม  ความกระตือรือร้น  โดยมี
รูปแบบการทดลอง ดงันี ้

 
 O1 X O2 กลุม่ทดลอง 

  O3 - O4 กลุม่ควบคมุ 
 
O1  หมายถึง การประเมินคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจในกลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วม

กิ จ ก รรม ด้ าน จิ ต วิ ท ย า เชิ งบ วก เพ่ื อ เส ริม ส ร้า งคุณ ลักษณ ะ ท่ี เข้ ม แข็ ง ด้ าน พ ลั ง ใจ 
 O2  หมายถึง การประเมินคุณลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจในกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วม
กิ จ ก รรม ด้ าน จิ ต วิ ท ย า เชิ งบ วก เพ่ื อ เส ริม ส ร้า งคุณ ลักษณ ะ ท่ี เข้ ม แข็ ง ด้ าน พ ลั ง ใจ 
 X  หมายถึง การทดลองใช้กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ี
เข้มแข็งด้านพลงัใจ 

O3 การประเมินคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจในกลุ่มควบคุมก่อนด าเนินกิจกรรม
ตามปกต ิ

O4 การประเมินคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจในควบคมุหลงัด าเนินกิจกรรมตามปกต ิ
-  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตามปกตขิองทางโรงเรียน 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  
ขัน้ท่ี 1 การเตรียมการทดลอง 
ขัน้ท่ี 2 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ 
สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงัแผนภาพ 2 
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ภาพประกอบ 2 สรุปขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

ขัน้ท่ี 1 การเตรียมการทดลอง 
1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดประชากร และเกณฑ์การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
3. สร้างและพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

 

ขัน้ท่ี 2 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุม่ทดลอง                           กลุม่ควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุม่ทดลอง 10 คน  กลุม่ควบคมุ 10 คน
  

ประเมินคณุลกัษณะที่เข้มแขง็ด้านพลงัใจของนกัเรียนที่บกพร่องทางการเห็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ก่อนการทดลอง (Pre-test)  

เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนคณุลกัษณะทีเ่ข้มแขง็ก่อนการทดลองระหวา่งนกัเรียนที่บกพร่อง
ทางการเห็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

ได้รับโปรแกรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างคณุลกัษณะ
ที่เข้มแขง็ด้านพลงัใจ ซึง่ประกอบไปด้วย ความซื่อสตัย์ ความ

กล้าหาญ  ความมานะพยายาม ความกระตือรือร้น   

ไมไ่ด้รับโปรแกรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก
และด าเนินกิจกรรมตามปกติของทาง

โรงเรียน 

ประเมินคณุลกัษณะที่เข้มแขง็ของนกัเรียนที่บกพร่องทางการเห็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง 
(Post-test) 

ขัน้ท่ี 3 การวิเคระห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ 
1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลักษณะที่เข้มแข็งด้านพลงัใจก่อนและหลงัทดลองของนักเรียนที่

บกพร่องทางการเห็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลกัษณะที่เข้มแข็งหลงัการทดลองระหว่างนกัเรียนที่บกพร่องทางการ

เห็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

ขออนญุาตทางโรงเรียนและสง่หนงัสอืขอความยินยอมให้ผู้ปกครอง 

ได้หนงัสอืตอบรับกลบัมาทัง้หมด 23 ฉบบั ปฎิเสธการเข้าร่วม
การวจิยั 3 คน 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Populations) 
ประชากรท่ีใช้ส าหรับการศึกษาวิจยัครัง้นีคื้อ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นใน

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีอยู่ในโครงการเรียนร่วม ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวนทัง้สิน้ 
33 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Sample) 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียน

สอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีอยู่ในโครงการเรียนร่วม ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ี
ได้มาจากการยินยอมจากผู้ปกครองของนกัเรียน 23 คน เม่ือสอบถามความสมคัรใจในการท าวิจยั
มีนกัเรียนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงั
ใจ จ านวน 20 คน จากนัน้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลังใจเพ่ือ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน โดยเฉล่ีย
คณุสมบตัิของนกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มให้มีความใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ ซึง่การวิเคราะห์คา่เฉล่ียก่อนการ
ทดลองพบวา่ทัง้สองกลุม่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) 
ผู้วิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ 3 ข้อ โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) จ านวน 33 คน 
เกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คือ การคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคุณสมบตั ิ

ดงันี ้
1. เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน เขตการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 
1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

2. มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอดสนิทหรือมองเห็นเลือนราง) ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
3. มีความเตม็ใจเข้าร่วมการวิจยัและยินดีให้ข้อมลู 
4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของนกัเรียน 
5. ได้รับความยินยอมผู้จดัการฝ่ายเรียนร่วมและอาสาสมคัรของโรงเรียนสอนคนตา

บอดกรุงเทพ 
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) 
นกัเรียนเจ็บป่วยมีปัญหาสขุภาพท่ีไม่เอือ้อ านวยตอ่การด าเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลา

ท าการวิจยั 
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ในการทดลองครัง้นีพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถเข้าร่วมการทดลองได้ทัง้หมดโดยไม่มี
กลุม่ตวัอยา่งออกจากการทดลองก่อนเสร็จสิน้กิจกรรม 

การตดิต่อประสานงานก่อนทดลอง 
1) น าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อผู้จดัการ

โครงการเรียนร่วมและอาสาสมคัร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เพ่ือขออนญุาตและขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยั 

2) ด าเนินการขออนญุาตเพ่ือขอความยินยอมท าการศกึษากบัผู้ปกครองของนกัเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

 3) น าแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่กลุม่ตวัอยา่งท่ีจะศกึษา ก่อนท่ีจะน าแบบวดัและกิจกรรมไปใช้จริง  

4) น าข้อมูลท่ีได้จากแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจมาวิเคราะห์เพ่ือแสดง
หลกัฐานความเท่ียงเชิงโครงสร้างของแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียน 

5) น าแบบวัดและกิจกรรมท่ีได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

6) ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขัน้ตอนการวิจัย การวดัประเมินผลแก่ผู้ จัดการ
ฝ่ายเรียนร่วมและอาสาสมคัรของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และก าหนดตารางท ากิจกรรม
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งร่วมกนั 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง  มีรายละเอียดของการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. ศกึษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมด้านจิตวิทยา

เชิงบวก 
2. ศกึษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง

ด้านพลงัใจ 
3. ศกึษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวดั ประเมินผล 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัท าแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 
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ลักษณะของแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ 
แบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจท่ีผู้วิจยัได้ท าการแก้ไขปรับปรุงข้อค าถามตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาแบบวดัประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน 73 
ข้อ และเม่ือน าแบบวดัดงักล่าวไปทดลองใช้และปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แบบ
วดันีมี้ข้อค าถามทัง้หมด 45 ข้อ โดยประกอบไปด้วย ด้านความซ่ือสตัย์ 10 ข้อ ด้านความกล้าหาญ 
12 ข้อ ด้านความมานะพยายามจ านวน 12 ข้อ และด้านความกระตือรือร้น 11 ข้อ ลักษณะ
เคร่ืองมือเป็นมาตรประเมินแบบเรียงอนัดบั (Rating scale)  

การตอบแบบวัดและการให้คะแนน 
แบบวดันีใ้ห้ผู้ตอบมาตรวดัได้ส ารวจตนเองตามข้อความในข้อค าถามว่าตรงตามตนเอง

มากน้อยเพียงใด แล้วเลือกค าตอบท่ีตรงกับตนเองมากท่ีสุด โดยข้อค าถามมีให้เลือก 5 ระดับ 
ได้แก่ น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ รายละเอียด ดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 ตวัอยา่งคถามจากมาตรวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
 

ข้อค าถาม น้อย
ท่ีสดุ 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสดุ 

1. ฉนัสามารถเลา่ถึงตวัเองได้ โดยไม่
บดิเบือนความจริง 

     

2. ถึงแม้ฉนัจะมีข้อจ ากดัในการด าเนิน
ชีวิต ฉนัพร้อมท่ีจะบอกคนรอบข้างว่าจะ
ก้าวผา่นข้อจ ากดันีไ้ปได้ 

     

3. ฉนัพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืน ๆ วา่ 
อะไรคือข้อจ ากดัส าหรับตวัฉันเอง 

     

  
การให้คะแนนของแตล่ะข้อค าถามในแบบวดัถกูแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

น้อยท่ีสดุ  ให้ 1  คะแนน 
  น้อย  ให้ 2  คะแนน 
  ปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
  มาก  ให้ 4  คะแนน 
  มากท่ีสดุ ให้ 5  คะแนน 
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 โดยข้อค าถามท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45  เป็นข้อ
ค าถามทางบวก 

และข้อค าถามท่ี 5, 31, 14, 43 เป็นข้อค าถามทางลบ 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนอิงจากข้อค าถามด้านบวกและข้อค าถามด้านลบ ตามตาราง 7 ดงันี ้
 
ตาราง 7 เกณฑ์การให้คะแนนอิงจากข้อค าถามด้านบวกและข้อค าถามด้านลบของมาตรวดั
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
 

ค าตอบ คะแนน 

ข้อค าถามทางบวก ข้อค าถามทางลบ 

น้อยท่ีสดุ 1 5 

น้อย 2 4 

ปานกลาง 3 3 

มาก 4 2 

มากท่ีสดุ 5 1 

 
การประเมินคุณภาพของแบบวัด 
เคร่ืองมือชิน้นีไ้ด้ท าการพฒันาปรับปรุงและได้รับการตรวจสอบคณุภาพแล้ว ผู้วิจยัจึงได้

น าเคร่ืองมือดงักล่าวมาเพ่ือทดลองใช้ (Try out) ในกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างจริงท่ี
จะใช้ในการวิจัยชิน้นี ้การทดลองใช้มาตรวัดครัง้นี ้ได้น ามาใช้ในกลุ่มนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พทัยา ในพระราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จ านวน 20 คน และได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับมา 20 ชุด เม่ือน ามา
วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคะแนนรายข้อและคะแนนรวม (Corrected Item-
Total Correlation: CITC)  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือข้อค าถามจะต้องมีค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์สูงกว่าค่า Critical r (r = .15, p < .05) และได้ตดัข้อค าถามออกตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือทดสอบค่าความเท่ียง ด้วยสูตรสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
Cronbach’s alpha coefficient) พบวา่ท่ีคา่ความเท่ียงเทา่กบั .958 
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แบบวัดในการรวบรวมข้อมูล  
ผู้ วิจัยเป็นผู้ อ่านข้อค าถามให้ฟังข้อละ 2 รอบและให้นักเรียนตอบโดยการเขียนระบุ

ตวัเลขเป็นอักษรเบรลล์ลงในกระดาษค าตอบ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการใช้สายตาของนักเรียน ซึ่ง
ภายในแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย 

1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ประกอบไปด้วย ช่ือ – นามสกุล อาย ุ 
เพศ ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา 

2) แบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ ซึ่งวดั 2 ครัง้ คือ ก่อนการทดลอง (Pre-
Test) และหลังการทดลอง (Post-Test) ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาจากนิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการจากทฤษฎี
จิตวิทยาเชิงบวก ของ Peterson and Seligman (Peterson & Seligman, 2004) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 

1.1 วิเคราะห์ความเท่ียงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของข้อค าถามแบบวัด
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง โดยใช้สูตรค านวณคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามเชิง
ปฏิบตัิการ (Item-Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจ
ยืนยนัความสอดคล้อง 

1.2 วิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
โดยใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

1.3 วิเคราะห์ความเช่ือมั่นโดยรวมและรายด้านของแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง
ด้านพลงัใจ โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสงัคมศาสตร์ SPSS 

2. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก ด้วยการวิเคราะห์
ความเท่ียงเชิงเนือ้หา (Contest Validity) โดยใช้สูตรค านวณค่าดชันีสอดคล้องระหว่างเนือ้หาของ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษา กับความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ( Item-Objective Congruence: IOC) 
โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 ทา่น เป็นผู้ตรวจยืนยนัความสอดคล้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินการทดลอง  
1) น าสอบถามท่ีประกอบไปด้วยข้อมลูส่วนบคุคลของนกัเรียนและแบบวดัคณุลกัษณะท่ี

เข้มแข็งด้านพลังใจท่ีสมบูรณ์แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับประชากร จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
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2) น าข้อมลูแบบสอบถามทัง้ 20 ฉบบั มาท าการจดัล าดบัของระดบัคะแนนคณุลกัษณะ
ท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียน แล้วท าการคดัเลือกนกัเรียนเข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

3) แบง่นกัเรียนผู้ ร่วมทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน และ กลุ่ม
ควบคมุจ านวน 10 คน ซึ่งจะคดัเลือกให้นกัเรียนทัง้สองกลุ่มมีคณุลกัษณะตา่ง ๆ ใกล้เคียงกนัมาก
ท่ีสดุ โดยพิจารณาจาก เพศ ระดบัการมองเห็น และคา่ระดบัคะแนนทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ของ
ทัง้สองกลุ่มจะต้องมีค่าใกล้เคียงและอยู่ในระดบัเดียวกัน จากนัน้ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่ม
ทดลองได้รับกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก สว่นกลุม่ควบคมุด าเนินกิจกรรมประจ าวนัตามปกติ 

4) หลังเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก กิจกรรมท่ี 12 ผู้ วิจัยให้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ท าแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข็มแข็งด้านพลังใจอีกครัง้เป็นคะแนนหลังการทดลอง 
(Post-test)  

5) วิธีด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น ทัง้นีใ้นการ
ด าเนินการทดลองแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 

(1) ระยะก่อนทดลอง  
ผู้วิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 10 คน แล้วสมัภาษณ์เพ่ือสอบถามความ

สมคัรใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
(2) ระยะทดลอง  
ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 10 คน โดย

ใช้ด าเนินกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ 
จ านวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ดงัแสดงในตาราง 8  

ตาราง 8 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ วัน เดือน ปี หัวเร่ืองท่ีเน้น 
1 8 กรกฎาคม 2563 แบบทดสอบก่อนเร่ิมกิจกรรม 
2 12 กรกฎาคม 2563 การปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 
3 19 กรกฎาคม 2563 ความซ่ือสตัย์ในตวัฉนั 
4 19 กรกฎาคม 2563 ฉนัซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ อ่ืน 
5 26 กรกฎาคม 2563 กวา่จะมีวนันี ้
6 26 กรกฎาคม 2563 ความมานะพยายาม 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

กิจกรรมที่ วัน เดือน ปี หัวเร่ืองท่ีเน้น 
7 2 สิงหาคม 2563 ฉนัจะสู้ เพ่ือตวัเอง 
8 2 สิงหาคม 2563 ฉนัคือผู้กล้า 
9 9 สิงหาคม 2563 ฉนัเป็นคนกระตือรือร้น 
10 9 สิงหาคม 2563 เปา้หมายมีไว้พุง่ชน 
11 15 สิงหาคม 2563 สรุปกิจกรรม 
12 16 สิงหาคม 2563 แบบทดสอบหลงัจบกิจกรรม 

 
(3) ระยะหลงัทดลอง  
ผู้วิจยัด าเนินการวดัระดบัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุอีกครัง้ ภายหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ 12 ครัง้ โดยใช้คะแนนภายหลงัการทดลอง (Post-
test) มาเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test) น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบโดย
การทดสอบค่านอนพาราเมตริก (Nonparametric) เพ่ือทดสอบว่านักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งตา่งกนัหรือไม่ 

การพทัิกษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจัยด าเนินการขอรับรองจริยธรรมในการด าเนินการวิจัย จากคณะกรรมการ

จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับ
การรับรองจริยธรรมในโครงการวิจยัเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 (SWUEC-G- 029/2563E) ผู้วิจัย
ได้ท าการพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตา
บอดกรุงเทพ โดยมีการขออนญุาตในการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นทางการ สร้างสมัพนัธภาพท่ี
ดีกบักลุ่มตวัอย่าง รวมไปถึงชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการท าวิจยั ระยะเวลาท่ีใช้ วิธีการทดลอง และ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ สอบถามความสมัครใจในการให้ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง รวมไปถึงการขอ
อนุญาตก่อนการบันทึกด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกครัง้ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธในการตอบ
ค าถามท่ีตนเองไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล ผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในท่ีปลอดภัย ไม่
เปิดเผยข้อมูลก่อนได้รับอนุญาต น าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามข้อค้นพบจากการเก็บ
ข้อมูล และปกปิดข้อมูลท่ีอาจน าไปสู่การระบุตวัตนของผู้ เข้าร่วมวิจัย หลังเสร็จสิน้การทดลอง
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ผู้วิจยันดัหมายกลุม่ควบคมุเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกแบบเดียวกบักลุม่ทดลองเพ่ือ
ความเทา่เทียมกนัของทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลองครัง้นี ้ได้แก่ กิจกรรมตามหลักจิตวิทยาเชิงบวก 

ผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้
1) ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัเทคนิคแนวคดิทฤษฎีของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก

ท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 
2) ผู้ วิจยัพิจารณาและเลือกเทคนิค วิธีการของกิจกรรมท่ีมีผู้ศกึษาไว้ก่อนหน้านี ้มา

ประยกุต์ใช้ในการจดัท ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงั
ใจ 

3) ด าเนินการจดักิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้าน
พลงัใจของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการมองเห็น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมคณุลกัษณะเพ่ือน าไปสูก่ารเพิ่มคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง
ของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการมองเห็น ด้านการมีพลงัใจ คือ การมีความเข้มแข็งทางอารมณ์ใน
การกระท าสิ่งใดให้ บรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทัง้ท่ีมาจาก ภายนอกและภายใน 
ประกอบด้วยความซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะ พยายาม และความกระตือรือร้น  

- เป็นกิจกรรมท่ีมีการก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการด าเนินการ จ านวน 10 
กิจกรรม การด าเนินการกิจกรรมละ 1 ชัว่โมง 30 นาที กิจกรรมประกอบด้วย หวัเร่ือง วตัถปุระสงค์  

4) น ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจ
ของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณา 

5) น ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจ
ของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบและพิจารณาความ
ถกูต้องของความสอดคล้องในด้านเนือ้หา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการและ
การประเมินผล เพ่ือหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) 

6) น ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจ 
ไปทดลองใช้ (Try out) ในกลุ่มท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือพิจารณาถึงข้อบกพร่องท่ี
อาจเกิดขึน้และน าข้อบกพร่องนัน้ไปพัฒนาปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พทัยา ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี จ านวน 10 คน 
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7) หลงัจากน ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกไปทดลองใช้ และผ่านการให้ค าแนะน า
ของผู้ทรงคณุวุฒิและอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้ วิจยัได้น ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจไปใช้ส าหรับการท าวิจัยและน าไปใช้ในกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

ตาราง 9 กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดและเทคนิค 

กิจกรรมท่ี 1 การ
ปฐมนิเทศและ
สร้าง
สมัพนัธภาพ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของกิจกรรม 
2. เพ่ือให้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงบทบาท
หน้าท่ีของผู้น ากิจกรรมและผู้ ร่วมกิจกรรม  
3. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้น า
กิจกรรมและผู้ ร่วมกิจกรรม  

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่

ประกอบด้วยเทคนิคการสร้าง

สมัพนัธภาพ การฟังอยา่งตัง้ใจ การ

ตัง้ค าถาม การยอมรับอยา่งไมมี่

เง่ือนไข และการให้ก าลงัใจ 

 
กิจกรรมท่ี 2  
ความซ่ือสตัย์ใน
ตวัฉนั 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคญั
และเข้าใจคณุลกัษณะเฉพาะตน 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส ารวจและรับรู้
ความซ่ือสตัย์ของตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาทบทวน
ตนเอง พดูถึงจดุดี จดุเดน่ และข้อจ ากดั 
อยา่งตรงไปตรงมา เพ่ือให้ยอมรับและรัก
ตนเองมากขึน้แล้วน าไปสูก่ารกลา่วขอบคณุ
ตนเอง 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนิค การเจริญสต ิ
การฟังอยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม 
การอยูก่บัมนัในนาทีนัน้ การสรุป
ความ 

กิจกรรมท่ี 3 
ฉนัซ่ือสตัย์ตอ่
ผู้ อ่ืน 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงความ
ซ่ือสตัย์อยูเ่สมอ 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทบความความ
ซ่ือสตัย์ท่ีเกิดขึน้เม่ืออยูก่บัผู้ อ่ืน 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับในตวัผู้ อ่ืน
และซ่ือตรงตอ่ความรู้สึกตนเอง 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือสง่เสริม
ความซ่ือสตัย์ท่ีจะแผข่ยายไปสูผู่้ อ่ืน 
ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การเจริญสต ิ
การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของ
ตนเอง การฟังอย่างตัง้ใจ การตัง้
ค าถาม การสรุปความ การเสริมแรง  
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ตาราง 9 (ตอ่) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดและเทคนิค 

กิจกรรมท่ี 4 
กวา่จะมีวนันี ้

 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบอกเลา่
เหตกุารณ์ท่ียากล าบากในชีวิต พร้อม
อธิบายวิธีการรับมือกบัเหตกุารณ์ครัง้นัน้  
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้กลา่ว
ขอบคณุตวัเองหรือบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
ในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัถึง
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตและมีความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของ 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่ประกอบด้วย
เทคนิค การยอมรับโดยไมมี่เง่ือนไข การ
เลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง การฟัง
อยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การสรุปความ  

กิจกรรมท่ี 5 
ความมานะ
พยายาม 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส ารวจความ
พยายามของตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคญัของความมานะพยายามใน
ตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก าหนด
เปา้หมายในชีวิตและไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค
ระหวา่งทาง 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมุง่เน้นการเห็น
คณุคา่ในตวัเองและการมีความหวงัด้าน
บวก ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การเจริญสติ 
การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง 
ความคาดหวงัในอนาคต การคดิบวก การ
ฟังอยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การเสริมแรง 

กิจกรรมท่ี 6 
ฉนัจะสู้ เพ่ือ
ตวัเอง 

 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาเส้นทาง
ไปสูเ่ปา้หมายและสามารถก้าวข้าม
อปุสรรคตา่ง ๆ ด้วยการมองโลกในเชิงบวก 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็น
ก าลงัใจท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมและน าก าลงัใจเป็นแรงผลกัดนั
ไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้ หากเจอปัญหาหรือ
อปุสรรคก็สามารถเผชิญกบัสิ่งนัน้ได้ 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีสง่เสริมความ
กล้าหาญเพ่ือให้การบรรลเุปา้หมายท่ีวาง
ไว้เป็นไปอยา่งมีทิศทางซึง่ประกอบด้วย
เทคนิค การแสดงความขอบคณุ การเลา่
เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง การฟัง
อยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การเสริมแรง 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดและเทคนิค 

กิจกรรมท่ี 7 
ฉนัคือผู้กล้า 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาความ
กล้าหาญของตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจดัการกบั
ความกลวัของตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีสมาธิ จดจอ่
อยูก่บัปัจจบุนั 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีสง่เสริมความ
กล้าหาญท่ีจะชว่ยเตมิเตม็มีความสขุ ซึง่
ประกอบด้วยเทคนิค การเจริญสต ิการ
เลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง การ
คดิบวก การฟังอยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม 
การเสริมแรง การแสดงบทบาทสมมต ิ 

กิจกรรมท่ี 8 
ฉนัเป็นคน
กระตือรือร้น 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส ารวจความ
ท้าทายในชีวิตประจ าวนั 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีทศันคตท่ีิดี
ในการเร่ิมต้นวนัใหมใ่นแตล่ะวนั 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ก าหนดเปา้หมายหรือสิ่งท่ีอยากให้เกิดขึน้
ในอนาคตให้มีความต่ืนเต้นท้าทาย 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีสง่เสริมความ
มานะพยายาม ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค 
การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง 
การฟังอยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การ
สรุปความ การเสริมแรง  

กิจกรรมท่ี 9 
เปา้หมายมีไว้
พุง่ชน 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถก าหนด
เปา้หมายระยะสัน้ และเปา้หมายระยะ
ยาว พร้อมวิธีการด าเนินการ 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัท่ีเตม็ไปด้วยพลงั 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวทางในการ
ปฏิบตัิตนท่ีคลอ่งแคลว่และกระฉบักระเฉง 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่ประกอบด้วย
เทคนิค การเจริญสติ (Mindfulness) การ
เลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง การ
ฟังอยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การสรุป
ความ  การเสริมแรง การมุง่เน้น
เหตกุารณ์เชิงบวก 

กิจกรรมท่ี 10 
สรุปกิจกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนสิ่ง
ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ยตุกิารด าเนินกิจกรรม 

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่ประกอบด้วย
เทคนิค การเจริญสติ การเลา่เร่ืองความ
ภาคภมูิใจของตนเอง การฟังอยา่งตัง้ใจ 
การคิดบวก การสรุปความ การเสริมแรง 
การแสดงความขอบคณุ การสะท้อน
ความรู้สกึ พลวตักลุม่  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ ของนักเรียน ในระยะก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งในระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistic) ในการทดสอบ
ความแตกตา่งภายในกลุม่ ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง ใช้คอมพิวเตอร์และเขียนอภิปราย
ผล 

3. การทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank Test) และการ
ทดสอบความแตกตา่งระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
ใช้การทดสอบ แมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test) 

4. การค านวณขนาดอิทธิพล (Effect Size) เพ่ือหาค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตวัแปรต้นท่ี
มีตอ่ตวัแปรตามโดยใช้สตูรท่ีคิดค้นขึน้โดย Cohen (Cohen’s d) (Furr, 2008) 

 
ตาราง 10  การประมาณคา่ขนาดอิทธิพลท่ี Cohen ได้ก าหนดไว้ 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง และใหญ่  
ทัง้  6 ประเภท 
 

Test Small Medium Large 

1) Difference between two mean 0.20 0.50 0.80 

2) Difference between many means 0.10 0.25 0.40 

3) Chi-square 0.10 0.30 0.50 

4) Pearson’s correlation coefficient 0.10 0.30 0.50 

5) Difference between correlation coefficient 0.10 0.30 0.50 

6) Linear multiple correlation coefficient 0.02 0.15 0.35 

ท่ีมา: Cohen (1977 อ้างถึงใน Buchner, 2010)  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น ในครัง้นีใ้ช้กิจกรรมท่ี
ผู้วิจยัพฒันามาประมวลผลโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคมุ จ านวน 10 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 10 
คน การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาครัง้นี ้ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งโดยสถิตเิชิงบรรยาย จ าแนกตามกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของ
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
โดยผู้ วิจัยใช้สถิตินอนพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) การวิเคราะห์ทดสอบแบบแมน
วิทนีย์ย ู(Mann-Whitney U Test) 

4. การค านวณขนาดอิทธิพล (Effect Size) ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรต้นท่ีมีต่อตัว
แปรตาม 

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา

ค้นคว้า ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้แทนความหมาย ดงันี ้ 
n  แทน  จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษาค้นคว้า 

 Mean  แทน  ผลตา่งของคา่เฉล่ียระหวา่งกลุม่ทดลองและ 
     กลุม่ควบคมุ 
  S.D.  แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Min  แทน  คะแนนต ่าสดุ (Minimum) 
Max  แทน  คา่คะแนนสงูสดุ (Maximum) 
Range  แทน   คา่ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนสงูสดุกบัคะแนนต ่าสดุ 
Mean Rank  แทน  คา่เฉล่ียของอนัดบัในแตล่ะกลุม่ 



  59 

Sum of Ranks แทน  ผลรวมล าดบัของตวัแปรทดสอบในแตล่ะกลุม่ 
Mann-Whitney แทน  เป็นสถิตนินัพาราเมตริกท่ีใช้ทดสอบความ  

     แตกตา่งระหวา่ง 2 กลุม่ 
Z   แทน  คา่สถิตทิดสอบซี หรือ หรือ Wilcoxon Singed  

     Rank  
p  แทน  คา่ p value ของการทดสอบ Mann-Whitney  

     U Test หรือ Wilcoxon Rank Sum Test ท่ี  
     ค านวณได้จากข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา  
     (Asymp.Sig.(2-tailed)) 

 ถ้า p value  0.05 ตดัสินใจยอมรับ H สรุปผลการทดสอบว่า คา่มธัยฐาน ของ 
2 กลุม่ แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ(Non Significance) (หรือคา่มธัยฐานของ 2 กลุม่
เทา่กนัหรือไมแ่ตกตา่งกนั) 
  ถ้า p value < 0.05 ตดัสินใจปฏิเสธ H สรุปผลการทดสอบวา่ คา่มธัยฐานของ 2 
กลุม่ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Significance) 

d  แทน  คา่เฉล่ียของคา่ขนาดอิทธิพล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งโดยสถิตเิชิงบรรยาย จ าแนกตามกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

สอนคนตาบอดกรุงเทพ ท่ีมีอายุอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 14-20 ปี ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม 
ได้แก่ โรงเรียนโพธินิมิต โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ โรงเรียนสนัตริาษฏร์วิทยาลยั โดยมี
ผู้สมคัรใจเข้าร่วมจ านวนทัง้สิน้ 20 คน โดยมีรายละเอียดของกลุม่ตวัอย่าง ดงัแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 การวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ  (n=20) 

 

กลุ่ม  ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
 เพศ    

กลุม่ทดลอง  ชาย 5 50 
  หญิง 5 50 

กลุม่ควบคมุ  ชาย 6 60 
  หญิง 4 40 

รวมทัง้สองกลุม่  ชาย 11 55 
  หญิง 9 45 
 อาย ุ    

กลุม่ทดลอง  14-15 3 30 
  16-17 5 50 
  18-20 2 20 

กลุม่ควบคมุ  14-15 4 40 
  16-17 5 50 
  18-20 1 10 

รวมทัง้สองกลุม่  14-15 7 35 
  16-17 10 50 
  18-20 3 15 
 ระดบัชัน้    

กลุม่ทดลอง  มธัยมศกึษาปีที่ 1 4 40 
  มธัยมศกึษาปีที่ 2 2 20 
  มธัยมศกึษาปีที่ 3 4 40 

กลุม่ควบคมุ  มธัยมศกึษาปีที่ 1 3 30 
  มธัยมศกึษาปีที่ 2 4 40 
  มธัยมศกึษาปีที่ 3 3 30 

รวมทัง้สองกลุม่  มธัยมศกึษาปีที่ 1 7 35 
  มธัยมศกึษาปีที่ 2 6 30 
  มธัยมศกึษาปีที่ 3 7 35 
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จากการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  
ตามตาราง 11 พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย 11 คน (ร้อยละ 55) ส่วนเพศหญิง  9  คน (ร้อยละ45 ) ซึ่งมีช่วงอายุ 16-17 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 10 คน  (ร้อยละ 50)  ช่วงอายุ 14-15 ปี จ านวน 7 คน (ร้อยละ 35) และมีช่วง
อาย ุ18-20 ปี จ านวน 3 คน  (ร้อยละ 15) อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 7 คน (ร้อยละ 
35) มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 6 คน (ร้อยละ 30) และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 คน (ร้อยละ 
35)        

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ วิจัยน าข้อมูลคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต ่าสุด คะแนนสงูสุด ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมลูแสดงในตาราง 12 

 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคณุลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ชว่งเวลา ตวัแปร กลุม่ Mean S.D. Min Max Range Mean 
Difference 

ก่อน
ทดลอง 

คะแนนจาก
แบบวดั
คณุลกัษณะท่ี
เข้มแข็งด้าน
พลงัใจ 

กลุม่
ทดลอง 

3.50 0.27 3.18 4.09 .91  

กลุม่
ควบคมุ 

3.51 0.43 3.02 4.29 1.27  

หลงั
ทดลอง 

กลุม่
ทดลอง 

3.92 0.40 3.20 4.40 1.20 -.416 

กลุม่
ควบคมุ 

3.61 0.29 3.29 4.22 .93 -.098 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามตาราง 12 พบว่า ก่อนทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน

คุณลักษณะท่ี เข้มแข็งด้านพลังใจ  (M = 3.50 , S.D. =0.27 ) และกลุ่มควบคุม มีคะแนน
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คณุลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ (M = 3.51 , S.D. = 0.43) ส่วนหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนคุณลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ (M = 3.92 , S.D. = 0.40 ) และกลุ่มควบคุมมีคะแนน
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ(M = 3.61 , S.D. = 0.29)  

นั่นคือค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของกลุ่มทดลองสูงกว่า 
คา่เฉล่ียของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของกลุม่ควบคมุ 

เม่ือพิจารณาผลต่างค่าเฉล่ียคะแนน ช่วงเวลาหลังทดลอง พบว่า ในกลุ่มทดลองมี
คา่เฉล่ียคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสงูขึน้ (Mean diff = -.416) ส่วนในกลุ่มควบคมุ 
มีคา่เฉล่ียนของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งสงูขึน้ (Mean diff = -.098) 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของ
นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยผู้ วิจัยใช้สถิตินอนพารามิ เตอร์ (Nonparametric Statistics) การวิ เคราะห์
ทดสอบแบบวิลคอกซนั (Wilcoxon) ผลการศกึษาของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคมุ แสดงในตาราง 13 

 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะพยายาม 
และความกระตือรือร้นของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ตัวแปร กลุ่ม ผลที่น ามา
เปรียบเทียบ 

Mean 
Rank 

(Negative 
Ranks) 

Mean 
Rank 

(Positive 
Ranks) 

Z p 
value 

คณุลกัษณะทีเ่ข้มแขง็
ด้านพลงัใจ 

กลุม่ทดลอง ก่อน - หลงั 3 5.78 -2.49* 0.12 
กลุม่ควบคมุ ก่อน - หลงั 3.33 5.83 -1.48 0.13 

  

** p < .01 (มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01) 
*p < .05 (มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05) 

  

จากตาราง 13 คา่คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจกลุ่มทดลองระหว่างช่วง
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบวา่คา่เฉล่ียนคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจชว่ง
ก่อนทดลอง มีความแตกตา่งกบัคา่คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจหลงัการทดลอง
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (Z = -2.49, p < .05) ส่วนผลเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนคณุลกัษณะ
ท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของกลุ่มควบคุมระหว่างช่วงก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจช่วงก่อนการทดลองและค่าเฉล่ียคะแนน
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจหลงัการทดลองแตกตา่งกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (Z = -
1.48, p = .05) 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ
ในชว่งระยะหลงัการทดลอง ระหวา่งกลมุทดลองและกลุม่ควบคมุ ผู้วิจยัใช้สถิตทิดสอบแมนวิทนีย์
ย ู(Mann-Whitney U Test) ดงัแสดงในตาราง  
  
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจภายหลงั
ทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

ตัวแปร กลุ่ม Mean 
Rank  

n Z Mann-Whitney U 
Value 

คณุลกัษณะทีเ่ข้มแขง็
ด้านพลงัใจ  

กลุม่ทดลอง 12.75 10 -1.70** 27.50 
กลุม่ควบคมุ 8.25 10   

 
** p < .01 (มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01) 
*p < .05 (มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05) 

 
จากตาราง 14 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ

หลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ียของอนัดบัในกลุ่ม (Mean Rank) 
ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 12.75 และ กลุ่มควบคุมเท่ากับ 8.25 โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (Z= -1.70 , p < .01) 

4. การค านวณขนาดอิทธิพล (Effect Size) เพ่ือหาคา่ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตวัแปร
ต้นท่ีมีตอ่ตวัแปรตามโดยตวัแปรต้นคือกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกและตวัแปรตามคือ
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
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ตาราง 15 ขนาดอิทธิพลข (Effect size) ของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมีตอ่คณุลกัษณะท่ี
เข้มแข็งด้านพลงัใจ 
 

ปัจจยัท่ีศกึษา กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ คา่เฉล่ียของคา่
ขนาดอิทธิพล (d) 

การแปลผล 
Mean S.D. Mean S.D. 

คณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้าน
พลงัใจ 

3.92 0.40 3.61 0.29 0.88 สงู 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์คา่ขนาดอิทธิพลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกท่ีมี

ต่อคุณลักษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลังใจ โดยค านวณจากความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลงัสิน้สุดกิจกรรม มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.88 และแปล
ผลตามเกณฑ์ของ Cohen’s คือ 0.2-0.5 ขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก 0.5-0.8 ขนาดอิทธิพลขนาดปาน
กลาง และ >0.8 ขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ ดงันัน้พบว่ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกมีขนาอิทธิพล
ในระดบัสงูตอ่คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ  
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจยัเร่ือง ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างครุลกัษณะท่ีเข้มแข็ง
ด้านพลังใจของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

สรุปการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ 
1. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี

เข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
2. เพ่ือเปรียบระดับคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเห็นในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างกลุ่ม
ทดลองท่ีได้ร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจกับ
กลุม่ควบคมุท่ีด าเนินกิจกรรมตามปกติ 

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นใน
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีอยู่ในโครงการเรียนร่วม ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 
คน โดยแบง่เป็นกลุม่ทดลอง 10 คน และกลุม่ควบคมุ 10 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 1) แบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงั
ใจของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2) กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้าง
ลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

ซึง่สมมตฐิานการวิจยั มีดงันี ้
1. นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้าง

คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ มีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสงูกวา่ก่อนทดลอง 
2. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิง

บวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ มีระดบัคะแนนคุณลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้าน
พลงัใจสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีด าเนินกิจกรรมตามปกต ิ

ผู้ วิจัยท าการวิ เคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติพื น้ฐานด้วยสถิตินอนพารามิ เตอร์ (Non-
parametric Statistic) ด้วยสถิติ (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test) และสถิติ
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ทดสอบแมนวิทนีย์ยู (Mann - Whitney U Test) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง
ด้านพลงัใจระหว่างเง่ือนไขการทดลอง ได้แก่ กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก
และกลุม่ควบคมุท่ีด าเนินกิจกรรมตามปกต ิในชว่งก่อนทดลองและหลงัทดลอง 

ผลการวิเคราะห์พบวา่คา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในกลุ่ม
ทดลองหลงัเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกมีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการวิเคราะห์กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้าน
ก าลงัใจของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกมีคะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ด าเนินกิจกรรมตามปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อภปิรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจยัจะอภิปรายตามสมมตฐิานการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1 นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก

เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจมีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสูงกว่าก่อน
ทดลอง 

ผลการทดลองสอดคล้องตามสมมติฐานข้อท่ี 1 จากผลการวิเคราะห์คะแนนคณุลกัษณะ
ท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจพบว่าว่านกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นมีคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้าน
พลงัใจสงูขึน้ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนทดลองอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Martin Seligman and Peterson 
(2004) ได้อธิบายว่า คุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนปัจจัยท่ีอยู่
ภายในและภายนอกของตวับคุคล เน่ืองจากมนษุย์ทกุคนต้องเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคในชีวิต
หากมีการสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งจะชว่ยเป็นแรงจงูใจในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  

ผลการวิจยัครัง้นีมี้ความสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีสนบัสนนุกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก
ท่ีสามารถเพิ่มระดบัของคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของบุคคลได้ ดงัเช่นการศึกษาของ Nansook and 
Peterson (2009) ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งในวัยรุ่นพบว่าการส่งเสริมคุณลักษณะ
ของบคุคลมุ่งเน้นไปท่ีข้อดีของบุคคลและใช้เวลาพฒันาโดยไม่สนใจข้อจ ากดัหรือจดุด้อย ส่งผลให้
บคุคลสามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปอย่างมีคณุคา่และช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง และ
กิจกรรมท่ีถกูออกแบบมาให้เหมาะกบัวยัรุ่นจะเป็นตวัช่วยให้ค้นพบความสขุและเปา้หมายจากการ
ร่วมกิจกรรม ซึ่งคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งคือจดุเร่ิมต้นท่ีจะแพร่ขยายไปสู่จดุแข็งในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน่ การ
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ยอมรับ การใช้ชีวิตในสงัคม และการปรับตวั เป็นต้น นอกจากนีก้ารนึกถึงก าลังใจด้วยการเขียน
ข้อความสัน้ ๆ เก่ียวกับความคิดหรือพฤติกรรมด้านพลงัใจมีผลต่อพฤติกรรมและแนวทางในการ
รับมือเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีน่ากลัวได้ดีขึน้จากการนึกถึงประสบการณ์ของตนเองท่ีมุ่งเน้น
ประเด็นด้านพลงัใจ (Kramer & Zinbarg, 2018) และยงัสอดคล้องกับ Matsuguma et al. (2018) 
ท่ีพบว่าคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งส่วนบุคคลมีผลต่อความสุขและความสัมพันธ์ รวมไปถึงการมี
อารมณ์เชิงบวกด้วย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ มณีนชุ วรรณรัตน์ (2552) ได้ท าการวิจยั เร่ือง 
การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกว้าเหว่ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นพบว่า 
ความว้าเหว่ของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นอยู่ในระดบัต ่า และให้ข้อเสนอแนะว่าหากนกัเรียน
ท่ีบกพร่องทางการเห็นได้รับการสนบัสนนุจากคนใกล้ชิด โดยการให้ความรัก ให้ก าลงัใจ รวมไปถึง
ส่งเสริมด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง การให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาเพ่ือ
เสริมสร้างการตระหนกัรู้และการเห็นคณุค่าในตวัเอง กิจกรรมท่ีเหมาะสมสามารถช่วยลดความ
หว่าเหวล่งได้ ซึ่งกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกท่ีผู้วิจยัออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกบักลุ่มตวัอย่าง
เป็นสว่นนงึในการเตมิเตม็ชอ่งวา่งของผลการวิจยันีไ้ด้ 

ผลการวิเคราะห์สามารถอภิปรายได้ว่ากลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกมี
คะแนนคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งสูงขึน้หลังเข้าร่วมการทดลอง จากผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
สมมติฐานนัน้อาจเน่ืองมาจากแนวคิด เทคนิคและกระบวนการท่ีน ามาปรับใช้ในกิจกรรมด้าน
จิตวิทยาเชิงบวก รูปแบบในการน ามาพัฒนากิจกรรมผู้ วิจัยเลือกใช้การด าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีผู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันของการวิจยัครัง้นีคื้อนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นท่ี
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วมและต้องการท่ีจะเสริมสร้างคุรลักษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจมาท า
กิจกรรมด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยลักษณะของกิจกรรมกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งการถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านอารมณ์เชิงบวก
สามารถเข้าไปเติมเต็มความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจขึน้ ซึ่งการค้นหา
อารมณ์เชิงบวกไม่ใช่แค่ส่งผลทางด้านอารมณ์เท่านัน้แตย่งัรวมไปถึงการค้นหาความหมายในเชิง
บวกของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ (Fredrickson, 2001) นอกจากนีจ้ิรพรรณ สาบญุมา (2561) ยงักล่าว
ว่าจุดมุ่งหมายของกระบวนการกลุ่มเม่ือผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ อ่ืนมีความเข้าใจผู้ อ่ืน
สามารถทางานร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนได้จะสง่ผลให้เกิดการยอมรับความคดิเห็นผู้ อ่ืนและตอ่ยอดไป
ถึงเกิดการพฒันาผู้ เรียนในทกุ ๆ ด้าน  

สมมติฐานข้อท่ี 2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ มีระดบัคะแนนคณุลกัษณะ
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ท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีด าเนินกิจกรรมตามปกติ ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
สมมตฐิานข้อท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นกลุม่ทดลองหลงัเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยา
เชิงบวกมีคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีให้ความสนใจอย่างมากเก่ียวกับความพยายามท่ี
จะปรับเปล่ียนคณุภาพชีวิตของแตล่ะบุคคลตลอดช่วงวยั ซึ่งแนวทางและเทคนิคของจิตวิทยาเชิง
บวกถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและปฏิบัติอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียนมีการน าจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้เพ่ือช่วยส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึน้ (Chodkiewicz, 2018) ผู้ วิจัยน าเทคนิคจากแนวคิดนี ้
ได้แก่ การให้ก าลงัใจ การเจริญสติ การเล่าเร่ืองความภาคภูมิใจของตนเอง การขอบคณุคนท่ีท าดี 
ความคาดหวังในอนาคต การแสดงความขอบคุณ การคิดบวก การแสดงบทบาทสมมติ การ
เสริมแรง และการมุ่งเน้นเหตุการณ์เชิงบวก ซึ่งเทคนิคดังกล่าวถูกน ามาใช้และผสมผสานกับ
กระบวนการกลุ่ม นอกจากนีป้ระยกุต์ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัสมาชิกกลุ่ม ซึ่งส่ือท่ีน ามาใช้ในกิจกรรม
แตล่ะครัง้ ได้แก่ บตัรความรู้สกึท่ีเป็นอกัษรเบลล์ เพลงบรรเลง ระฆงัทิเบต สิ่งของตา่ง ๆ (ผ้า ผลไม้ 
ตุ๊กตา ดอกไม้ พวงกญุแจ) คลิปเสียง ดินน า้มนั ลกูปัดไม้ขนาดแตกตา่งกนั 4 ขนาด ถ้วยพลาสติก 
กระดาษ และการ์ดความต้องการท่ีเป็นอกัษรเบลล์ โดยส่ือและอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ขณะท ากิจกรรม
นกัเรียนสามารถใช้ได้และไม่เป็นอปุสรรคตอ่ข้อจ ากดัทางการมองเห็น ท าให้การท ากิจกรรมแตล่ะ
ครัง้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และนักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้ อันน าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลังใจทัง้ 4 ด้าน คือ ความซ่ือสัตย์  ความกล้าหาญ  ความมานะ
พยายาม ความกระตือรือร้น (Peterson & Seligman, 2004) ซึ่งผู้ วิจัยได้สอดแทรกการเรียนรู้
ดงักล่าวไว้ภายในกิจกรรมแตล่ะครัง้ นอกจากนีกิ้จกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกยงัสามารถเติมเต็ม
ความสุขและการรับมือกับความเครียดได้ และยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเข้มแข็ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพลงัใจ ด้านมนษุยธรรม และด้านความรักให้เพิ่มขึน้อีกด้วย (Leontopoulou, 2015) ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเม่ือท ากิจกรรมผา่นกระบวนการกลุม่นกัเรียนมี
โอกาสได้แลกเปล่ียนถึงทรัพยากรทางบวกและข้อดีของตนเอง และได้รู้จกักนัมากขึน้ เป็นการเพิ่ม
ความมัน่ใจและความกล้าแสดงออก ซึง่น าไปสูก่ารสร้างพลงัท่ีสงูขึน้ 

จากการสงัเกตของผู้ วิจยั พบว่า เม่ือด าเนินกิจกรรมกลุ่มนกัเรียนมีท่าทีเปล่ียนแปลงไป
จากช่วงแรกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม นกัเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึน้ ซึ่ง Bu and Duan (2020) 
อธิบายว่า การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัของนกัเรียนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ผ่านการท ากิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นในประเด็นเชิงบวก เช่น การสังเกตคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งของตัวเอง การแบ่งปัน
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ประสบการณ์ท่ีดีของตนเอง การดวีูดีโอและพดูคยุถึงจดุแข็งของคนในวีดีโอ การพดูถึงแนวทางใช้
จดุแข็งในการฟืน้คืนสภาพ เป็นต้น จะมีส่วนในการส่งเสริมความเข้มแข็งและการฟืน้คืนสภาพใน
ประชากรท่ีเปราะบางได้ นอกจากนี ้Gabana et al. (2020) ยงัอธิบายเพิ่มเติมว่าการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านการท ากิจกรรม เม่ือสิน้สุดกิจกรรมความเข้มแข้งทางใจ การท างาน
ร่วมกนั และความสมัพนัธ์จะดีขึน้ ซึง่มีผลดีตอ่สขุภาพจิตของสมาชิกกลุม่ในระยะยาวอีกด้วย 

ผลจากการใช้กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงั
ใจของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น ทัง้ 10 ครัง้ พบวา่ กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก เป็นรูปแบบ
ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การน ามาเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็น อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมใช้เทคนิดและวิธีตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้วได้ผล นนัท์ชตัสณัห์ สกลุพงศ์, ขวญัใจ ฤทธ์ิค ารพ, และ ไพลิน ลิม้วฒันชยั (2019) 
กล่าวว่าแนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาเชิงบวก หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกับกิจกรรมกลุ่มด้าน
จิตวิทยาเชิงบวก มีระดบัความสุขและการปรับตวัทางสังคมเพิ่มสูงขึน้ การท่ีนักเรียนมีความสุข
จากการได้แบ่งปันความทุกข์ และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพ่ือน น าเร่ืองราวดงักล่าวนัน้เป็น
สิ่งสะท้อนเพ่ือมองหาคุณค่าและความงดงามภายในตน ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือนใหม่ช่วย
ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีและยังสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ ร่วมกลุ่ม  ซึ่งเทคนิคและ
กระบวนการท่ีน ามาพฒันาและตอ่ยอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงั
ใจของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นได้  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัท่ีพบว่ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกท าให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางการ

เห็นมีคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจเพิ่มขึน้และมากกว่ากลุ่มท่ีท ากิจกรรมตามปกติ มี
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1.1 ในการศึกษาผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ี

เข้มแข็งด้านพลงัใจ ควรมีการติดตามผลระยะยาวอย่างตอ่เน่ือง โดยการติดตามผลคณุลกัษณะท่ี
เข้มแข็งด้านพลงัใจหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 3 เดือน 6 เดือน เพ่ือจะได้ทราบ
ว่า ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังใจของนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็นได้คงทนเพียงใด 

1.2 จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกสามารถส่งเสริมคณุลกัษณะท่ี
เข้มแข็งด้านพลังใจในนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นได้ ในการวิจัยครัง้ต่อไป อาจมีการน า
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กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจไปทดลองใช้กบักลุ่ม
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านอ่ืน เช่น บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว ซึ่ งจะท าให้
กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกสามารถใช้ได้กับวยัรุ่นหรือนกัเรียนกลุ่มต่าง ๆ ไ ด้หลากหลายมาก
ยิ่งขึน้  

1.3 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมด้าน
จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็น เพ่ือให้การศกึษามีความลึกซึง้มากยิ่งขึน้ การศึกษาครัง้ต่อไปควรศกึษาเพิ่มเติมด้วย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าถึงประสบการณ์หรือปรากฏการณ์เชิงคุณภาพของนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจจน
น าไปสูก่ารใช้ชีวิตท่ีสมบรูณ์ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในครัง้ตอ่ไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ 
2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับบุคลากรทางการศึกษา เช่น คุณครู สามารถน ากิจกรรมด้าน

จิตวิทยาเชิงบวกไปใช้หรือสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจากกิจกรรมสามารถท าได้
ไม่ยากและอาจช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณลักษณะท่ี
เข้มแข็งด้านพลงัใจสูงขึน้ อนัประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความ
มานะพยายาม ความกระตือรือร้น  

2.2 ในการด าเนินกิจกรรมกลุม่ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างบรรยากาศและแสดงความเป็นกนัเอง 
นักเรียนจึงไม่รู้สึกว่าผู้ วิจยัอยู่ในฐานะครู ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างเต็มท่ี ตลอดจนช่วยท าให้บรยากาศในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เกิด
ความสนุกและเป็นกันเอง ดงันัน้การน ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมนักเรียนไปใช้ ควรตระหนักถึง
บทบาทของผู้น ากลุ่มว่าเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกิจกรรมและสร้างบรรยากาศภายในกลุ่มท่ี
ผ่อนคลาย ท าให้สมาชิกเกิดความไว้ใจกันภายในกลุ่ม เปิดใจเรียนรู้และมีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรม 

2.3 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจออกแบบกิจกรรมกบัผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็น สามารถน าอปุกรณ์ใน
การวิจัยครัง้นีไ้ปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละกิจกรรม ซึ่งอุปกรณ์ได้พัฒนา
ส าหรับผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็นโดยเฉพาะ ซึ่งอุปกรณ์ท่ีแนะน าให้น าไปใช้ได้แก่ บตัรความรู้สึก 
และบตัรความต้องการ ท่ีมีอกัษรเบรลล์ให้ผู้ ท่ีบกพร่องทางการเห็นได้อ่าน  
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
      จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย์ ดร. นฤมล พระใหญ่    อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
      จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. อาจารย์ ดร. ครรชิต สนอบุล   อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
      จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้าง
ลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
      จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย์ ดร. นฤมล พระใหญ่    อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
      จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. อาจารย์ ดร. ครรชิต สนอบุล   อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและ 
      จิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. อาจารย์ ดร.อรุปรีย์ เกิดในมงคล  อาจารย์ประจ าภาคจิตวิทยาและการแนะแนว 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

5. อาจารย์ สจุิตรา ตกิวฒันานนท์   ผู้จดัการโครงการเรียนร่วมและอาสาสมคัร 

      มลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย 
      ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
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ภาคผนวก ข 

     ใบรับรองจริยธรรม 
    หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 

    หนังสือให้ความยนิยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับผู้ยนิยอมตนให้ท าวิจัยที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี 
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MF-10-2-version-2.0 
หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย  

(Informed Consent Form) 
 

วนัท่ี ……………...….………… 
 
 ข้าพเจ้า……………………………..….อาย…ุ…….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….
ถนน………...................หมู่ที..........แขวง/ต าบล………………..………....เขต/
อ าเภอ…..…………................จงัหวดั………….......................................... 
โทรศพัท์............................................. 
ขอท าหนังสือนีใ้ห้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
ข้อ 1 . ข้าพเจ้า ได้รับทราบโครงการวิจยัของ นางสาวกมลมาศ สริุยวรรณ 
เร่ือง ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
ข้อ 2.  ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยันีด้้วยความสมคัรใจ โดยมิได้มีการบงัคบัขูเ่ข็ญ 
หลอกลวงแตป่ระการใดและจะให้ความร่วมมือในการวิจยัทกุประการ 
ข้อ 3.  ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากผู้วิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภยั อาการหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางปอ้งกนั และ
แก้ไข หากเกิดอนัตราย คา่ตอบแทนท่ีจะได้รับ คา่ใช้จา่ยท่ีข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง 
โดยได้อา่นข้อความท่ีมีรายละเอียดอยูใ่นเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัโดยตลอด อีกทัง้
ยงัได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสยัจากหวัหน้าโครงการวิจยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ 4.  ข้าพเจ้า ได้รับการรับรองจากผู้ วิจยัว่าจะเก็บข้อมลูส่วนตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั จะ
เปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยัเท่านัน้ 
ข้อ 5.  ข้าพเจ้า ได้รับทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยันี ้และการบอก
เลิกการร่วมโครงการวิจยัจะไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานใดๆ ของข้าพเจ้า หรือสง่ผลกระทบ
ตอ่การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน (ในกรณีท่ีข้าพเจ้าก าลงัศกึษาอยู)่ 
ข้อ 6.  หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเก่ียวกับขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึง
ประสงค์จากการวิจัย สามารถติดต่อกับ นางสาวกมลมาศ  สุริยวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 084-
7858898 



  89 

ข้อ 7.  หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจัย 
ข้าพเจ้าจะสามารถตดิตอ่กบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณาโครงการวิจยั
ท่ีท าในมนษุย์หรือผู้แทน ได้ท่ีสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  โทรศพัท์ 02-649-5000 ตอ่ 11019 

/ ข้าพเจ้า..... 
 ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถกูต้องตาม
เจตนาของข้าพเจ้า จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัพร้อมกบัหวัหน้าโครงการวิจยัและตอ่หน้า
พยาน 
 
ลงช่ือ …………………………………...    ลงช่ือ ……………………………………             
      (………………………………….....)                     (……………………………….......) 
      ผู้ยินยอม / ผู้แทนโดยชอบธรรม          ผู้ให้ข้อมลูและขอความยินยอม/หวัหน้าโครงการวจิยั 

 
 
ลงช่ือ ……………………………………พยาน ลงช่ือ  …………………………………พยาน     
         (…………………………………… )            (…………………………………… ) 
 
ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยั อ่านหนงัสือไมอ่อก ผู้ ท่ีอา่นข้อความทัง้หมดแทนผู้ เข้าร่วมการวิจยัคือ 
นางสาวกมลมาศ  สริุยวรรณ จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นพยาน 
 

ลงช่ือ …………………………………พยาน    
(…………………………………….) 

หมายเหตุ  
 
1. ในกรณีผู้ ให้ความยินยอมมีอายไุม่ครบ 18  ปีบริบรูณ์ จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ ให้
ความยินยอมด้วย หรือ ผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง จะต้องมีผู้ มีอ านาจท า
การแทน เป็นผู้ให้ความยินยอม 
2.  กรณีผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยั ไม่สามารถอา่นหนงัสือได้ ให้ผู้วิจยัอา่นข้อความในหนงัสือให้ความ
ยินยอมนีใ้ห้แก่ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัฟังจนเข้าใจแล้ว และให้ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัลงนาม หรือ
พิมพ์ลายนิว้หวัแมมื่อรับทราบ ในการให้ความยินยอมดงักลา่วด้วย 
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                                          MF-10-3-version-2.0 
 

หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับผู้ยนิยอมตนให้ท าวิจัยท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

หรือ ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยนิยอมได้ด้วยตนเอง 
 

วนัท่ี ……………….…………………… 

 ข้าพเจ้า……………………………………….อาย…ุ….…ปี อยูบ้่านเลขท่ี…..….….
ถนน……………..........หมูท่ี่……….แขวง/ต าบล……………….………………….....เขต/
อ าเภอ…..…………………..........จงัหวดั…………........................................... 

โทรศพัท์.......................................................................... 

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน นาย/ นาง/ นางสาว/ เดก็ชาย/ เดก็หญิง 
…………………………….......................................................................................... 

มีความเก่ียวข้องเป็น………........................................................................................ 

ขอท าหนังสือนีใ้ห้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 

ข้อ 1 . ข้าพเจ้าได้รับทราบโครงการวิจยัของ นางสาวกมลมาศ สริุยวรรณ 

เร่ือง ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

ข้อ 2.  ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขู่
เข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ 

ข้อ 3.  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้ วิจัยเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย อาการ หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางป้องกัน และ
แก้ไข หากเกิดอนัตราย ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ ค่าใช้จ่ายท่ีข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง 
โดยได้อ่านข้อความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัโดยตลอด อีกทัง้
ยงัได้รับค าอธิบายและตอบข้อสงสยัจากหวัหน้าโครงการวิจยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้ วิจัยว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั จะ
เปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยัเท่านัน้ 
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ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ววา่ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยันี ้และการบอก
เลิกการร่วมโครงการวิจยัจะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานใดๆ ของข้าพเจ้า หรือสง่ผลกระทบ
ตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน (ในกรณีท่ีข้าพเจ้าก าลงัศกึษาอยู)่ 
ข้อ 6. หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไมพ่งึ
ประสงค์จากการวิจยั สามารถติดตอ่กบันางสาวกมลมาศ สริุยวรรณ เบอร์โทรศพัท์   084-
7858898 
ข้อ 7.  หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบตัไิม่ตรงตามท่ีระบไุว้ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจยั 
ข้าพเจ้าจะสามารถตดิตอ่กบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณาโครงการวิจยั
ท่ีท าในมนษุย์หรือผู้แทน ได้ท่ีสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  โทรศพัท์ 02-649-5000 ตอ่ 11019 
 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสือนีโ้ดยตลอดแล้ว เหน็ว่าถูกต้องตาม
เจตนาของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและต่อ
หน้าพยาน 

 

ลงช่ือ …………………………………...    ลงช่ือ ……………………………………  
      (………………………………….....)        (……………………………….......) 
ผู้มีอ านาจท าการแทน                           ผู้ให้ข้อมลูและขอความยนิยอม / หวัหน้าโครงการวจิยั 

 
ลงช่ือ ……………………………………พยาน ลงช่ือ …………………………………พยาน  
        (…………………………………… )              (…………………………………… ) 

 
ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยั อ่านหนงัสือไมอ่อก ผู้ ท่ีอา่นข้อความทัง้หมดแทนผู้ เข้าร่วมการ

วิจยัคือนางสาวกมลมาศ สริุยวรรณ 
จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นพยาน  

 
           ลงช่ือ ……………………………………พยาน        
                   (…………………………………….) 
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ภาคผนวก ค 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างและค่าความเช่ือม่ันของแบบวัด 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตาราง 16 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
 

องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ี
เข้มแข้งด้านพลงัใจ 

ข้อท่ี คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิคนท่ี 

ผลรวม IOC ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 

ความซ่ือสัตย์ 
 

1 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

2 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
3 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
4 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
5 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
6 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
7 0 1 0 1 0.33 ปรับปรุง 
8 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
9 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
10 0 1 0 1 0.33 ปรับปรุง 
11 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
12 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
13 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
14 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
15 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
16 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
17 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
18 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ี
เข้มแข้งด้านพลงัใจ 

ข้อท่ี คะแนนความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิคนท่ี 

ผลรวม IOC ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 

ความกล้าหาญ 
 

19 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
20 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
21 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
22 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
23 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
24 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
25 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
26 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
27 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
28 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
29 0 1 -1 1 0.00 ตดัทิง้ 
30 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
31 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
32 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
33 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
34 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
35 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
36 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
37 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
38 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
39 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
40 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบคณุลกัษณะท่ี
เข้มแข้งด้านพลงัใจ 

ข้อที ่ คะแนนความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคณุวฒุิคนท่ี 

ผลรวม IOC ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
ความมานะพยายาม 

 
41 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
42 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
43 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
44 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
45 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
46 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
47 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
48 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ์ 
49 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
50 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
51 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
52 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
53 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
54 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
55 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
56 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
57 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
58 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
59 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
60 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
61 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
62 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
63 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
64 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
65 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบคณุลกัษณะทีเ่ข้ม
แข้งด้านพลงัใจ 

ข้อที ่ คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุคินที ่

ผลรวม IOC ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
ความกระตอืรือร้น 

 
66 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
67 0 1 -1 1 0.00 ปรับปรุง 
68 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
69 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
70 0 1 -1 1 0.00 ตดัทิง้ 
71 0 1 -1 1 0.00 ตดัทิง้ 
72 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
73 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
74 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
75 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
76 0 1 1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
77 0 1 -1 1 0.00 ตดัทิง้ 
78 1 1 0 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
79 1 1 -1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
80 1 1 -1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
81 1 1 1 2 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
82 1 1 -1 2 0.67 ผา่นเกณฑ์ 
83 0 0 -1 -1 -1.00 ตดัทิง้ 
84 0 0 0 0 0.00 ตดัทิง้ 
85 0 0 0 0 0.00 ตดัทิง้ 
86 1 1 -1 2 0.33 ปรับปรุง 
87 0 0 0 0 0.00 ตดัทิง้ 
88 1 1 1 1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
89 1 0 -1 0 0.00 ตดัทิง้ 
90 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
91 1 1 1 3 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
92 0 0 -1 -1 -1.00 ตดัทิง้ 
93 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับคะแนนรวมและค่าความเช่ือม่ัน
ของแบบวัด 

ตาราง 17 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามรายข้อกบัคะแนนรวมและคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบวดั 
 

ข้อ ตวัแปร Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s alpha 

1  
 
 
 

ความซ่ือสตัย์ 

.527  
 
 
 

.700 

2 .355 
3 .503 
4 .244 
5 .488 
6 .091 
7 .472 
8 .613 
9 .409 
10 .002 
11  

 
 
 
 

ความกล้าหาญ 

.658  
 
 
 
 

.890 

12 .675 
13 .519 
14 .687 
15 .482 
16 .684 
17 .627 
18 .326 
19 .768 
20 .393 
21 .619 
22 .786 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ข้อ ตวัแปร Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s alpha 

23  
 
 
 

ความมานะพยายาม 

.665 .907 
24 .393  
25 .538  
26 .726  
27 .782  
28 .746  
29 .633  
30 .563  
31 .668  
32 .580  
33 .911  
34 .483  
35  

 
ความกระตือรือร้น 

.672 .880 
36 .744  
37 .454  
38 .629  
39 .667  
40 .838  
41 .659  
42 .440  
43 .628  
44 .436  
45 .456  

Cronbach’s alpha เทา่กบั .958 
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ตาราง 18 การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมเสร้าง
คณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
 

กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก ครัง้ท่ี คะแนนความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ
คนท่ี 

ผลรวม IOC ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

การปฐมนิเทศและสร้าง
สมัพนัธภาพ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ความซ่ือตรงในตวัฉนั 2 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

ฉนัซ่ือตรงตอ่ผู้ อ่ืน 3 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

กวา่จะมีวนันี ้ 4 0 0 1 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

ความมานะพยายาม 5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ฉนัจะสู้ เพ่ือตวัเอง 6 0 1 1 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

ฉนัคือผู้กล้า 7 1 0 1 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

ฉนัเป็นคนกระตือรือร้น 8 0 1 0 1 1 3 0.6 ใช้ได้ 

เปา้หมายมีไว้พุง่ชน 9 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

สรุปกิจกรรม 10 1 1 1 1 1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของปริญญานิพน์ของนิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาจิตวิทยาประยกุต์ แขนงวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลยัศรียครินทรวิ
โรฒ แบบสอบถามชดุนีแ้บง่เป็น 2 ตอนได้แก่ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป 
  ตอนท่ี 2 แบบวดัคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
 
 ขอความกรุณาจากทา่นในการตอบแบบสอบถามชดุนีอ้ย่างถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง
เก่ียวกบัตวัทา่น ข้อมลูจากแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบั โดยจะน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
วิจยัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเทา่นัน้ 
 

กมลมาศ สริุยวรรณ 
ผู้วิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุท่ี………..…… 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 
 

ค าชีแ้จง กรุณาเตมิค าลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกบัความจริงเก่ียวกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 
 

1. ช่ือ – นามสกลุ............................................................................... 

2.  อาย…ุ…………………………………………………..ปี 

3.  เพศ……………………………………………………….. 

4. ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา........................................................... 
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ตอนที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลังใจ 
 ข้อความข้างลา่งตอ่ไปนีเ้ป็นข้อความท่ีใช้ประเมินคณุลกัษณะท่ีเข้มแข้งด้านพลงัใจ ซึ่งแต่
ละข้อความไมมี่ค าตอบท่ีถกูหรือผิด จงึขอให้นกัเรียนพิจารณาข้อความท่ีอยา่งเป็นอิสระ แล้วให้
นกัเรียนตอบเป็นตวัเลขอกัษรเบรลล์  1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ลงในกระดาษค าตอบท่ีตรงกบั
ความรู้สกึจริงของนกัเรียนในขณะนี ้
  โดย   1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
    2  หมายถึง น้อย 
    3  หมายถึง ปานกลาง 
    4 หมายถึง มาก 
    5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
1. ฉนัสามารถเลา่ถึงตวัเองได้ โดยไมบ่ิดเบือนความจริง 
2. ถึงแม้ฉนัจะมีข้อจ ากดัในการด าเนินชีวิต ฉนัพร้อมท่ีจะบอกคนรอบข้างวา่จะก้าวผ่านข้อจ ากดันี ้
ไปได้ 
3. ฉนัพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืน ๆ วา่ อะไรคือข้อจ ากดัส าหรับตวัฉันเอง 
4. ฉนัไมเ่ขินอายท่ีจะพดูกบัผู้ อ่ืนถึงความใฝ่ฝันของตนเอง 
5. ฉนัมกัจะโกหกเก่ียวกบัตนเองเพื่อปิดบงัข้อจ ากดัของฉัน  
6. ฉนัยอมรับข้อจ ากดัของตนเองได้ 
7. ฉนัไมใ่ช้ข้อจ ากดัของตวัเองเป็นข้ออ้างให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ 
8. ฉนับอกเลา่เร่ืองราวชีวิตของตนเองอยา่งตรงไปตรงมา 
9. ฉนัพดูความจริงกบัคนอ่ืน 
10. ถึงแม้ฉนัจะมีข้อจ ากดัในการเรียน แตฉ่ันพร้อมท่ีจะบอกคนรอบข้างวา่จะก้าวผา่นข้อจ ากดันี ้
ไปได้ 
11. หากมีอปุสรรค ฉนักล้าเผชิญความกดดนัได้ด้วยตนเอง 
12. เม่ือฉนัต้องออกไปเรียนร่วม ฉนัมีโอกาสท่ีจะถกูคกุคามแตฉ่นักล้าท่ีจะเผชิญกบัมนั 
13. ฉนักล้าท่ีจะเผชิญกบัความกดดนัได้ด้วยตนเองเพ่ือไปสูเ่ปา้หมาย 
14. เม่ือถกูล้อเลียน ฉนัไมก่ล้าเผชิญหน้า 
15. เม่ือฉนัตัง้ใจท าอะไร ฉนักล้าเผชิญความกดดนั 
16. ถึงแม้ฉนัมีข้อจ ากดั ฉนักล้าท่ีจะออกไปเผชิญกบัโลกภานนอก  
17. แม้การเดนิทางของฉนัจะมีความยากล าบากกวา่คนทัว่ไป ฉนักล้าท่ีจะเดนิทางด้วยตวัเอง 
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18. ในการเรียนบางครัง้อาจถกูพดูสบประมาท แตฉ่ันกล้าท่ีจะเผชิญกบัมนั 
19. แม้การเรียนจะมีความยากล าบาก ฉนักล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน 
20. การอยูใ่นสงัคมบางครัง้อาจถกูเลือกปฏิบตัิ แตฉ่ันกล้าท่ีจะเผชิญมนั 
21. เม่ือฉนัต้องไปในสถานท่ีแปลกใหม ่ฉันกล้าท่ีจะเดนิทางด้วยตวัเอง 
22. ในบางครัง้การด าเนินชีวิตอาจเกิดอบุตัเิหต ุแตฉ่นักล้าท่ีจะไปเผชิญกบัมนั 
23. เม่ือลงมือท าอะไรฉนัสามารถท าสิ่งนัน้ได้ตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ 
24. ฉนัใช้ความพยายามในการท าสิ่งตา่ง ๆ อยา่งเตม็ท่ี 
25. ฉนัมีการวางแผนแล้วลงมือท าตามด้วยความแนว่แน่ 
26. ฉนัไมย่อ่ท้อ แม้วา่ในการเรียนจะยากล าบากกว่าผู้ อ่ืน 
27. เม่ือต้องพบกบัอปุสรรคฉันสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเอง เพื่อก้าวผา่นความรู้สกึท่ีแยไ่ป
ได้ 
28. แม้จะเคยผิดพลาดฉนัมกัไมย่อ่ท้อท่ีจะท ามนัอีกครัง้ 
29. แม้ฉนัจะมีข้อก าจดัในการมองเห็น ฉนัพยายามท่ีจะเดนิทางด้วยตวัเอง 
30. แม้จะเคยล้มเหลว ฉนัจะพยายามท ามนัอีกครัง้ด้วยความมุง่มัน่ 
31. เม่ือต้องพบอปุสรรค ฉันมกัจะยอ่ท้อ 
32. สิ่งท่ีฉนัตัง้ใจจะท าแล้วมกับรรลตุามท่ีฉนัตัง้ใจไว้ 
33. การด าเนินชีวิตแม้วา่จะมีอปุสรรค ฉนัก็พยายามเรียนรู้เพ่ือปรับตวัให้อยูก่บัปัญหาเหลา่นัน้ได้ 
34. เม่ือพบปัญหาฉันสามารถหาวิธีฟันฝ่าไปได้ 
35. ฉนัต่ืนเต้นท่ีได้เรียนรู้สิ่งใหม่ 
36. ฉนักระตือรือร้นท่ีจะท าความรู้จกักบัผู้ อ่ืน 
37. ในเวลาวา่งฉนัมกัจะหากิจกรรมท่ีสนกุท าได้เสมอ 
38. แม้วา่การใช้ชีวิตในสงัคมจะยากล าบาก แตฉ่นัต่ืนเต้นท่ีออกไปเผชิญด้วยตนเอง 
39. ฉนัต่ืนเต้นเม่ือได้ท าสิ่งแปลกใหม่ 
40. แม้วา่จะยากล าบากแตก็่นบัเป็นเร่ืองท้าทายท่ีจะท าให้บคุคลภายนอกเข้าใจความบกพร่องฉนั 
41. เม่ือลงมือท าอะไร ฉนัมกัจะจดจอ่อยูก่บัสิ่งนัน้จนส าเร็จ 
42. ฉนัมองว่าอปุสรรคเป็นเร่ืองท้าทาย 
43. เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันไมส่ามารถจดจ่อกบัการแก้ปัญหา 
44. เม่ือท างานกลุม่ ฉนัมกัจะกระตือรือร้นท่ีจะท างานอย่างเตม็ท่ี 
45. งานท่ีท้าทายนา่สนใจกว่างานท่ีซ า้ซาก 
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รายละเอียดกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังใจ 

กิจกรรมที่ 1  การปฐมนิเทศและสร้างสมัพนัธภาพ 
แนวคิด 

 การปฐมนิเทศเป็นการพบกนัครัง้แรกของการท ากิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่นกัเรียน

ใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัในโรงเรียน โดยแตล่ะคนอาจเคยมีปฏิสมัพนัธ์กนัมาก่อนหรืออาจจะไม่เคยพดูคยุ

กนั การต้องมาท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัจึงต้องสร้างความไว้ใจให้สมาชิกแตล่ะคนรู้สกึสบายใจและ

มีแนวทางปฏิบตัิท่ีสามารถอยู่ร่วมกันได้ การสร้างสมัพันธภาพเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้สมาชิก

กลุม่มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เกิดการยอมรับและรู้สกึปลอดภยั (Corey (2012) 

การปฐมนิเทศผู้ วิจยัใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งประกอบด้วย

เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ (Rapport) การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม 

(Questioning) การยอมรับอย่างไม่มี เง่ือนไข (Unconditional Positive Regard) และการให้

ก าลงัใจ (Encouragement) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ทราบวตัถปุระสงค์ กฎระเบียบ สถานท่ี ชว่งเวลา ระยะเวลา จ านวน

ครัง้ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก และรายละเอียดเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของผู้วิจยั

และผู้ ร่วมกิจกรรม  

2. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีดีระหวา่งผู้วิจยัและสมาชิกกลุม่ 

3. เพ่ือให้สมาชิกในกลุม่เกิดความคุ้นเคย รู้สกึอบอุน่ และไว้วางใจผู้วิจยั  

4. เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก

เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ล าโพงแบบพกพา 

 2. ดนตรีบรรเลง Beethoven chopin schubert mozart - grande valse brillante 

(chopin) 

 3. บตัรความรู้สกึท่ีเป็นอกัษรเบลล์ 

ตัวอย่าง 
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วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 การจดักิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก ผู้วิจยัจดัวางเก้าอีเ้ป็นวงกลมและเปิดเพลง

บรรเลงต้อนรับสมาชิกทกุคน เม่ือสมาชิกมาพร้อมกนัทกุคนแล้วปิดเพลงและให้สมาชิกอยูก่บั

ตวัเองสกัครู่ 

 1.2 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกในกลุม่ แนะน าตนเอง และกลา่วต้อนรับสมาชิกในกลุ่ม

ด้วยความยินดี ผู้วิจยับอกถึงความรู้สกึท่ีดีตอ่สมาชิกกลุม่ 

 1.3 ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์ วิธีการ รูปแบบการท ากิจกรรมกลุม่ บทบาทหน้าท่ีของ

สมาชิกในระหวา่งท ากิจกรรม การรักษาความลบั ข้อตกลงในการเข้ากลุม่ ระยะเวลาในการเข้า

ร่วมกิจกรรม (1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง 2 ชัว่โมง) วนั/เวลา/สถานท่ี ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมแตล่ะครัง้ 

 1.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกร่วมกนัสร้างข้อตกลงและแนวทางในการอยูร่่วมกนัขณะท ากิจกรรม  

 1.5 ให้ตวัแทนสมาชิก 1 คน กลา่วสรุปกฎระเบียบของการเข้ากลุม่ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในกลุม่ ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคนแนะน าตนเอง

ด้วยการบอกช่ือ-นามสกลุ ช่ือเลน่ และให้สมาชิกแตล่ะคนบอกถึงท่ีมาของช่ือตนเองให้กลุม่ทราบ

เพ่ือสร้างบรรยากาศความคุ้นชินและความไว้ใจระหวา่งสมาชิกในกลุม่ 

 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคนเลา่ถึงทรัพยากรทางบวกหรือลกัษณะข้อดีของตนเองให้

เพ่ือนสมาชิกฟัง 

 2.3 เม่ือสมาชิกแตล่ะคนบอกเลา่เก่ียวกบัตวัเองครบทกุคน ผู้วิจยัชวนให้สมาชิกคดิ

เปรียบเทียบวา่ ทรัพยากรด้านบวกของตนเองหากเปรียบเป็นเสียงจะเปรียบเทียบได้กบัเสียงอะไร 

 2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกแลกเปล่ียนเสียงท่ีตนเองเปรียบเปรยโดยเล่าให้เพ่ือนสมาชิกในกลุม่

ฟัง 

 2.5 ผู้วิจยัแจกบตัรความรู้สกึและให้สมาชิกเลือกบตัรท่ีตรงกบัความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในการ

ท ากิจกรรมครัง้นีพ้ร้อมอธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบับตัรความรู้สกึท่ีตนเองเลือก 
3. ขัน้สรุป 

 3.1 ให้สมาชิกช่วยกนัสรุปเก่ียวกบัการเข้าร่วมกลุม่ วตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรม 

ข้อตกลง สถานท่ี ระยะเวลา จ านวนครัง้ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.2 ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้นกัเรียนแตล่ะคนซกัถามข้อสงสยั  
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 3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

 3.4 ผู้วิจยัให้การบ้านโดยให้สมาชิกทกุคน เขียน 3 สิ่งดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตจากการตอบค าถามของนกัเรียน ความกล้าท่ีจะเปิดเผยตนเองให้เพ่ือนในกลุม่

ได้รับรู้ การให้ข้อมลูและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สงัเกตการให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งด าเนินกิจกรรม 

 3. พิจารณาพลวตักลุม่ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมครัง้นี ้
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กิจกรรมที่ 2  ความซ่ือตรงในตวัฉนั 
แนวคิด  

 ความซ่ือตรงคือรากฐานอยา่งหนึง่ของความดี โดยความซ่ือตรงเม่ือเร่ิมจากตนเองก่อนจะ

เป็นอย่างหนึง่ท่ีชว่ยให้นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น สามารถยอมรับข้อจ ากดัของตวัเองและ

สามารถเลา่ให้ผู้ อ่ืนฟังได้โดยไมโ่กหก กิจกรรมนีพ้ฒันาขึน้มาจากแนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีมุง่

ประเดน็ไปท่ีเร่ืองราวดีๆของตนเองและไมส่นใจประเดน็ในด้านลบ (Martin & Csikszentmihalyi, 

2000) 

 ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

เจริญสต ิ(Mindfulness) การฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม (Questioning) การ

อยูก่บัมนัในนาทีนัน้ (Savoring) การสรุปความ (Summarizing) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เห็นความส าคญัและเข้าใจคณุลกัษณะเฉพาะตน 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ส ารวจและรับรู้ความซ่ือตรงของตนเอง 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีเวลาทบทวนตนเอง พดูถึงจดุดี จดุเดน่ และข้อจ ากดั อยา่ง

ตรงไปตรงมา เพ่ือให้ยอมรับและรักตนเองมากขึน้แล้วน าไปสูก่ารกลา่วขอบคณุตนเอง 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. สิ่งของตา่ง ๆ (ผ้า ผลไม้ ตุ๊กตา ดอกไม้ พวงกญุแจ)  

 2. ระฆงัทิเบต 

 
วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัให้นกัเรียนจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือผู้วิจยักล่าวทกัทายสมาชิกในกลุม่ ทบทวนถึง

การเรียนรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมและความรู้สกึของท าการบ้านครัง้ท่ีผา่นมา 
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 1.2 ผู้วิจยัทบทวนกฎกตกิากลุม่และสอบถามสมาชิกแตล่ะคนหากต้องการปรับหรือเพิ่ม

กตกิา เพ่ือให้สมาชิกเกิดความสบายใจในการเข้าร่วมกลุ่ม 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัสง่สิ่งของตา่ง ๆ ให้สมาชิกแตล่ะคนได้สมัผสัและพิจารณาอยูก่บัสิ่งของนัน้ 

เพ่ือให้สมาชิกแตล่ะคนมีสมาธิและอยูก่บัสิ่งท่ีก าลงัท าในขณะนี ้

 2.2 ผู้วิจยัสอบถามสมาชิกความรู้สกึของสมาชิกจากการสมัผสัสิ่งของตา่ง ๆ 

 2.3 ผู้วิจยัเปิดประเด็นเร่ืองความซ่ือตรง โดยชวนให้สมาชิกในกลุม่ชว่ยกนัยกตวัอย่างสิ่งท่ี

เป็นความซ่ือตรงท่ีตนเองเคยท า 

 2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่จบัคูโ่ดยให้แตล่ะคนส ารวจความซ่ือตรง และข้อดีของตนเอง 

จากนัน้บอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัความซ่ือตรงของตนเองให้คูข่องตนเอง 

 2.5 สมาชิกแตล่ะคูแ่ลกเปล่ียนประเดน็ของคูต่วัเองให้เพ่ือนในกลุม่ฟังในประเด็นตอ่ไปน่ี 

  1) ความซ่ือตรงของตนเอง 

  2) ความรู้สกึเม่ือได้บอกเล่าความซ่ือตรงของตนเองให้ผู้ อ่ืนฟัง 

 2.6 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่ได้กลา่วขอบคณุตนเอง ผู้คนท่ีอยากขอบคณุ และสิ่งตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีตนเองได้เลา่ให้คูข่องตนเองฟัง 
3. ขัน้สรุป 

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่ชว่ยกนัสรุปเก่ียวกบัประเด็นความซ่ือตรงท่ีได้แลกเปล่ียนกนั

ในวนันี ้

 3.2 ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้นกัเรียนในกลุม่แตล่ะคนซกัถามข้อสงสยั 

 3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  
การประเมินผล 

 1. สงัเกตการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนข้อมลู และ

พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นระหวา่งร่วมกิจกรรม 

 2. สงัเกตการณ์แสดงออกในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมและความกระตือรือร้นในการ

แลกเปล่ียนประเด็นกบัคูส่นทนา 
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กิจกรรมที่ 3  ฉนัซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ อ่ืน 

แนวคิด 

 เม่ือมีความซ่ือตรงตอ่ตนเอง ความซ่ือสตัย์นัน้จะแผข่ยายไปสูผู่้ อ่ืนได้ การกระตุ้นอารมณ์

เชิงบวกจากการทบทวนตนเองในปัจจบุนั ฝึกระลึกถึงความคดิความรู้สกึตนเอง การมีตวัแบบเพ่ือ

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตจะชว่ยเป็นการสง่เสริมก าลงัใจอีกวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนท่ี

บกพร่องทางการเห็นน าแนวทางมาปรับใช้กบัตนเองสามารถได้ส ารวจความซ่ือตรงของตวัเองและ

เกิดการตระหนกัถึงความส าคญัของความซ่ือตรงมากขึน้ (Martin Seligman and Peterson, 

2004) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

เจริญสต ิ(Mindfulness) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) การฟัง

อยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม (Questioning) การสรุปความ (Summarizing) การ

เสริมแรง (Reinforcement) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ตระหนกัถึงความซ่ือสตัย์อยูเ่สมอ 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ทบความความซ่ือสตัย์ท่ีเกิดขึน้เม่ืออยูก่บัผู้ อ่ืน 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีตวัแบบและแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยความซ่ือสตัย์ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ล าโพงแบบพกพา 

 2. คลิปเสียง “ความซ่ือสตัย์ สิ่งดี ๆ ท่ีพระองค์ทรงท าให้เราเห็น (ในหลวงรัชกาลท่ี9) 
วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือสมาชิกนัง่เก้าอีเ้รียบร้อยแล้วผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิก 

และทบทวนถึงกิจกรรมกลุม่ครัง้ท่ีผา่นมา ในประเดน็ความซ่ือตรงตอ่ตนเอง 

 1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงการบ้านท่ีมอบหมายให้พอสงัเสปและความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือ

บนัทกึเร่ืองราวดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

 1.3 ผู้วิจยักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจการเสริมสร้าง

ความซ่ือสตัย์ของตนเองตอ่ผู้ อ่ืนท่ีตรงกนัและบรรลตุามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
2. ขัน้ด าเนินการ 
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 2.1 ผู้วิจยัเปิดคลิปเสียง “ความซ่ือสตัย์ สิ่งดี ๆ ท่ีพระองค์ทรงท าให้เราเห็น (ในหลวง

รัชกาลท่ี9)” จากนัน้ให้สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัแลกเปล่ียนความคดิเห็นจากการฟังคลิปเสียง 

 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลือกสตัว์อะไรก็ได้ท่ีตนคดิวา่คือตวัแทนแหง่ความซ่ือสตัย์ 

 2.3 ให้สมาชิกแบง่กลุม่ย่อย กลุม่ละ 3 คน โดยจบักลุม่จากช่ือสตัว์ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง

กนั  

2.4 ให้สมาชิกแตล่ะกลุม่แลกเปล่ียนองค์ความรู้เก่ียวกบัตวัแบบท่ีตนเองยึดถือเป็น

แบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและความซ่ือสตัย์ท่ีเราสามารถท าเพ่ือคนอ่ืน 

  2.5 สมาชิกช่วยกนัสรุปแนวทางปฏิบตัิด้านซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ อ่ืนท่ีตนน ามาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

 2.6 ผู้วิจยัให้ตวัแทนของแตล่ะกลุม่น าเสนอจากการแลกเปล่ียนความรู้ในประเด็น“สิ่งดีท่ี

ฉนัได้รับเม่ือฉันซ่ือสตัย์กบัผู้ อ่ืน” 
3. ขัน้สรุป 

 3.1 ให้สมาชิกช่วยกนัสรุปกิจกรรมความซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ อ่ืน 

 3.2 ให้สมาชิกบอกความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรม ผู้วิจยักลา่วขอบคณุส าหรับการให้

ความร่วมมือ  

3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

3.4 ผู้วิจยัให้การบ้านโดยให้สมาชิกในกลุม่เขียนจดหมายขอโทษตวัเองในอดีตท่ีเคยท า

ผิดพลาดหรือเสียใจในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเคยเกิดขึน้หรือยงัติดค้าง เชน่ เร่ืองครอบครัว เร่ืองการเรียน 

เร่ืองเพ่ือน เป็นต้น 
การประเมินผล 

 1. สมาชิกสงัเกตความกระตือรือร้นและการใสใ่จขณะท ากิจกรรมความซ่ือตรงตอ่ผู้ อ่ืน 

 2. สงัเกตความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และพฤตกิรรมระหวา่งร่วมกิจกรรม

เก่ียวกบัความซ่ือตรง 

 3. พิจารณาค าตอบจากทศันคตแิละความรู้สึกของสมาชิกหลงัร่วมกิจกรรม 
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คลิปเสียงประกอบกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 
ความซ่ือสัตย์ สิ่งดี ๆ ที่พระองค์ทรงท าให้เราเหน็ (ในหลวงรัชกาลที่9) 

 

ครัง้หนึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที 9 ทรงเข้าร่วมการแขง่ขนัเรือใบ เม่ือสญัญาณดงั

ขึน้ พระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้าง แตห่ลงัจากนัน้ไมน่าน ผู้คนตา่งพบกบัความประหลาดใจ 

พระองค์ทรงเรือใบกลบัมา เหตผุลก็คือ เรือของพระองค์ไปโดนทุน่เข้าโดยบงัเอิญ ถือว่าผิดกตกิา 

ถึงวนันัน้จะไมมี่ใครเห็น แตพ่ระองค์ก็ทรงกลบัมา ความซ่ือสตัย์ สิ่งดี ๆ ท่ีพระองค์ทรงท าให้เราเห็น  

 ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลงัความดีท่ียัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  113 

กิจกรรมที่ 4 กวา่จะมีวนันี ้
แนวคิด 

อารมณ์ด้านบวกตามหลกัจิตวิทยาเชิงบวกเกิดจาก สามารถกระตุ้นให้เกิดขึน้ได้ 3 ระดบั 

ซึง่ผู้วิจยัเลือกประยกุต์ใช้ในกิจกรรมคือระดบัท่ี 1 คือ การทบทวนอดีต การช่ืนชม เช่ือมโยงกบั

ความรู้หรือประสบการณ์เก่า เกิดความเข้าใจ ยอมรับ ใช้กิจกรรมให้ระลกึถึงคนท่ีมีคณุคา่ ช่ืนชม

ตนเอง คนท่ีท าผิดพลาด ให้อภยัตนเอง ให้ย้อนเวลากลบัไปบอกตนเองในอดีต การท่ีนกัเรียนท่ี

บกพร่องทางการเห็นได้บอกเลา่เร่ืองราวความเป็นตวัเองจะเป็นอีกหนึง่แนวทางท่ีชว่ยกระตุ้นและ

เกิดความตระหนกัเก่ียวกบัตวัตนของตนเองมากขึน้ (Barbara L. Fredrickson, 2004) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค 

ขอบคณุคนท่ีท าดี (gratitude) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) การ

ฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม (Questioning) การสรุปความ (Summarizing) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่บอกเล่าเหตกุารณ์ท่ียากล าบากในชีวิต พร้อมอธิบายวิธีการรับมือ

กบัเหตกุารณ์ครัง้นัน้  

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้กลา่วขอบคณุตวัเองหรือบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในเหตกุารณ์ครัง้

นัน้ 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ตระหนกัถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตและมีความเช่ือมัน่ใน

ความสามารถของตนเองพร้อมท่ีจะน าวิธีการรับมือไปใช้กบัเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตหาก

ต้องเผชิญ 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 ดนิน า้มนัจ านวน 10 ก้อน 

วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือสมาชิกนัง่เก้าอีเ้รียบร้อยแล้วผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิก 

ทบทวนถึงกิจกรรมกลุม่ครัง้ท่ีผา่นมาในประเดน็ความซ่ือสตัย์ตอ่ผู้ อ่ืน 

 1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงการบ้านท่ีมอบหมายให้พอสงัเสปและความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือได้

เขียนจดหมายขอโทษตวัเองในอดีต 
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 1.3 ผู้วิจยักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความกล้าหาญ 
2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่ส ารวจความรู้สกึของตวัเองในสปัดาห์ท่ีผา่นมาวา่มีอะไร

เกิดขึน้บ้างโดยเลือกอารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีสดุและพดูออกมาคนละ 1 ค า 

 2.2 ผู้วิจยัแจกดินน า้มนัให้สมาชิกในกลุม่และให้แตล่ะคนปัน้รูปอะไรก็ได้ 2 รูป โดยท่ีรูปท่ี

ปัน้ออกมานัน้ให้ส่ือถึง 2 สิ่ง คือ 

1) ตวัตนของตนเองท่ีเคยอยู่ในเหตกุารณ์ยากล าบากของชีวิต 

2) ตวัตนท่ีก้าวผา่นเหตกุารณ์ท่ีท่ียากล าบากของชีวิต 

 2.3 ให้สมาชิกแตล่ะคนแลกเปล่ียนสิ่งท่ีตวัเองปัน้ และบอกเลา่ถึงตวัเองวา่มีเส้นทางชีวิต

เป็นมายงัไง และก้าวข้ามข้อจ ากดัหรืออปุสรรคตา่ง ๆ มาได้อยา่งไร  

 2.4 ให้สมาชิกได้บอกเลา่วิธีการหรือแนวทางในการจดัการกบัเหตกุารณ์ครัง้นัน้ และ

บคุคลท่ีสนบัสนนุให้ตนเองผา่นเหตกุารณ์ครัง้นัน้และมีทกุวนันี ้

 2.5 เม่ือสมาชิกทกุคนแลกเปล่ียนประสบการณ์ครบแล้ว ให้สมาชิกได้บอกความรู้สึกของ

ตนเองหลงัจากแบง่ปันเร่ืองราวให้เพ่ือนได้รับทราบ 

 2.6 ให้สมาชิกในกลุม่ให้ก าลงัใจกนัและกนั 
3. ขัน้สรุป 

 3.1 ให้สมาชิกแตล่ะคนชว่ยกนัสรุปกิจกรรมกว่าจะมีวนันี ้

 3.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรม พร้อมกลา่ขอบคณุส าหรับการให้

ความร่วมมือ  

3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  
การประเมินผล 

 1. สมาชิกในกลุม่มีแนวทางในการรับมือเหตกุารณ์ท่ีคล้ายกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตได้ 

 2. นกัเรียนสามารถช่ืนชม ขอบคณุตนเองและผู้ อ่ืนได้ 

 3. สงัเกตความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น และพฤตกิรรมของสมาชิกระหว่างร่วม

กิจกรรมโดยใช้แบบสงัเกตในการประเมิน 
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แบบสังเกต 
 

หมายเลขสมาชิก ความร่วมมือ พฤตกิรรมขณะท า

กิจกรรม 

ความคดิเห็น 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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กิจกรรมที่ 5 ความมานะพยายาม 
แนวคิด 

 ในชีวิตของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นต้องพบเจออปุสรรคในการด ารงชีวิต เน่ืองด้วย

ข้อจ ากดัในการมองเห็นแบบหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของนกัเรียนท่ีบกพร่อง

ทางการเห็นมาก น้อยปะปนกนัไป การใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาประยกุต์ใช้โดยมุง่เน้น

ประเดน็ของ การเห็นคณุคา่ ซึง่สามารถน าประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตและมีความคาดหวงั

ด้านบวก (Optimism) มากขึน้ (Nansook and Peterson (2008) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

เจริญสต ิ(Mindfulness) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) ความ

คาดหวงัในอนาคต (hope) การคิดบวก (Optimism) การฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้

ค าถาม (Questioning) การเสริมแรง (Reinforcement) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ส ารวจความพยายามของตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยความมานะพยายาม 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ก าหนดเปา้หมายในชีวิตและไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคระหว่างทาง 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ระฆงัทิเบต 

 2. ลกูปัดไม้ขนาดแตกตา่งกนั 4 ขนาด 

 3. ถ้วยพลาสตกิ 

 

วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือสมาชิกนัง่เก้าอีเ้รียบร้อยแล้วผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิก

แตล่ะคน และทบทวนถึงกิจกรรมกลุม่ครัง้ท่ีผ่านมา จากกิจกรรมกว่าจะมีวนันี ้
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 1.2 ผู้วิจยักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความมานะ

พยายาม 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัเร่ิมต้นกิจกรรมโดยใช้ระฆงัทิเบตเคาะเพื่อสง่สญัญาณ ให้สมาชิกในแตล่ะคนได้

อยูก่บัตวัเอง นึกถึงสิ่งดี ๆ ท่ีอยูร่อบกายและสิ่งดี ๆ ของตนเอง  

 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่กลา่วขอบคณุสิ่งดี ๆ ท่ีสมาชิกได้นกึถึง ไมว่า่จะเกิดจากตวั

สมาชิกเองหรือเกิดจากสิ่งท่ีอยูร่อบกาย 

 2.3 ผู้วิจยัแจกลกูปัดคละขนาดพร้อมถ้วยพลาสตกิให้สมาชิกในกลุม่ จากนัน้ให้สมาชิก

แยกขนาดของลกูปัดทัง้ 4 ขนาด โดยน าลกูปัดท่ีมีขนาดเดียวกนัวางรวมกนัแยกตามขนาดตา่ง ๆ  

 2.4 เม่ือสมาชิกแยกลกูปัดเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจยัให้สมาชิกนกึถึงความส าเร็จในอนาคตท่ี

ต้องใช้เวลาและความตัง้ใจในการลงมือท าด้วยความมานะพยายามเชน่การแยกลกูปัด 

 2.5 เม่ือสมาชิกเลา่จบให้สมาชิกในกลุม่ให้ก าลงัใจและกลา่วช่ืนชม 

 2.6 ผู้วิจยัและสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปประโยชน์/ข้อคิดจากการกิจกรรมการแลกเปล่ียน

และรับฟังสมาชิกในกลุม่ในประเดน็ของความมานะพยายาม ชว่ยกนัสรุปปัจจยัของความมานะ

พยายาม 

 2.7 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่บอกความรู้สึกเก่ียวกบักิจกรรมครัง้นี  ้

3. ขัน้สรุป 

 3.1. ผู้วิจยักลา่วขอบคณุสมาชิกในกลุม่ส าหรับการให้ความร่วมมือ  

 3.2 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

 3.3 ผู้วิจยัให้การบ้านโดยให้สมาชิกในกลุม่เขียนอธิบายความรู้สกึของตวัเองตอ่บคุคลท่ี

ส าคญัในชีวิตหรือบคุคลท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในเร่ืองต่างๆ  

การประเมินผล 

 1. สมาชิกในกลุม่แตล่ะคนบอกและอธิบายถึงความมานะพยายามท่ีจะน าไปเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัใินอนาคต 

 2. สงัเกตการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนข้อมลู และ

พฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นระหวา่งร่วมกิจกรรมความมานะพยายาม 

 3. พิจารณาค าตอบจากการความรู้สกึของสมาชิกท่ีมีตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 6  ฉนัจะสู้ เพ่ือตวัเอง 

แนวคิด 

 ความรับผิดชอบตอ่ตนเองเก่ียวกบัเปา้หมายในอนาคตของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็น 

ต้องใช้ความกล้าหาญเข้ามาชว่ยเพ่ือให้การบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้เป็นไปอย่างมีทิศทางง่ายขึน้ 

การรู้จกัตนเองและบคุคลท่ีสามารถสนบัสนนุตนเองให้ไปสูเ่ปา้หมายได้ จะชว่ยให้นกัเรียนท่ี

บกพร่องทางการเห็นสามารถปฏิบตัติามแนวทางท่ีตนเองวางไว้ได้อยา่งมีแบบแผน และก้าวเข้าสู่

ความส าเร็จตามบทบาทหน้าท่ีท่ีตนได้ก าหนดไว้ แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวกชว่ยสง่เสริมการค้นหาสิ่ง

ดีท่ีมีอยู ่ให้ฝึกการมองหาหรือค้นหาข้อดี หรือสิ่งดี ๆ ท่ีตนเองมีอยู ่ทัง้นีร้วมถึงคนและโอกาสดีท่ีอยู่

รอบตวั ซึง่ในบางครัง้อาจมองข้ามไป (Martin Seligman and Peterson, 2004) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

แสดงความขอบคณุ (Gratitude letter) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of 

myself) การฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม (Questioning) การเสริมแรง 

(Reinforcement) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ค้นหาเส้นทางไปสูเ่ปา้หมายและสามารถก้าวข้ามอปุสรรคตา่ง ๆ 

ด้วยการมองโลกในเชิงบวก 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มองเห็นผู้ ท่ีให้ก าลงัใจท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของสมาชิกกลุม่และน าก าลงัใจ

เป็นแรงผลกัดนัไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้ หากเจอปัญหาหรืออปุสรรคก็สามารถเผชิญกบัสิ่งนัน้ได้ 
ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ล าโพงแบบพกพา 

 2. คลิปขา่ว นิสิตวิศวตาบอดคนแรกของประเทศ 

 3. กระดาษ 
วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือสมาชิกนัง่เก้าอีเ้รียบร้อยผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกแต่

ละคน และทบทวนถึงกิจกรรมกลุม่ครัง้ท่ีผา่นมา ในประเดน็ความมานะพยายาม 

 1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงการบ้านท่ีมอบหมายให้พอสงัเสปและความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือได้

เขียนอธิบายความรู้สึกของตวัเองตอ่บคุคลท่ีส าคญัในชีวิต 
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 1.3 ผู้วิจยักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความกล้าหาญ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัเปิดคลิปขา่ว นิสิตวิศวตาบอดคนแรกของประเทศ ให้สมาชิกฟัง จากนัน้ร่วมกนั

แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากคลิปขา่วดงักล่าวในประเดน็ของความกล้าหาญ 

 2.2 ผู้วิจยัชวนให้สมาชิกทัง้หมดแลกเปล่ียนเปา้หมายท่ีตนเองก าหนดไว้  

 2.3 แบง่กลุม่เป็น 4 กลุม่ยอ่ย โดยให้สมาชิกนบั 1-4 สมาชิกท่ีได้เลขเดียวกนัให้อยูก่ลุม่

ด้วยกนั พร้อมทัง้ให้สมาชิกแตล่ะกลุม่ตัง้ช่ือกลุม่ โดยมีเง่ือนไขวา่ช่ือกลุม่ต้องเป็นค าท่ีมี

ความหมายในด้านบวก 

 2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่ย่อยแตล่ะกลุม่ร่วมกนัแลกเปล่ียนเปา้หมายของตนเอง โดย

ปฏิบตัิดงันี ้

1) ฉีกกระดาษเป็นรูปอะไรก็ได้โดยส่ือถึงเปา้หมายในอนาคตท่ีตนเองตัง้ไว้ 

 2) นึกถึงวิธีการไปถึงเปา้หมายนัน้และอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งทาง 

 3) หาแนวทางในการรับมือกบัอปุสรรคหรือข้อจ ากดัท่ีอาจเกิดขึน้ 

 4) นึกถึงบคุคลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัและคอยสนบัสนนุในการไปถึงเปา้หมายของตนเอง 

 5) กล่าวถ้อยค าท่ีอยากบอกบคุคลท่ีคอยสนบัสนนุตนเองอยูเ่สมอ 

 2.5 ผู้วิจยัให้ตวัแทนของแตล่ะกลุม่อภิปรายวา่ถึงเปา้หมายและแนวทางในการไปสู่

เปา้หมายนัน้ได้อยา่งไร 

 2.6 ผู้วิจยัและสมาชิกร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากการท ากิจกรรมครัง้นี ้ 

 2.7 ร่วมกนัให้คะแนนกลุม่ท่ีมีแนวทางในการไปสูเ่ปา้หมายท่ีชดัเจน และมอบรางวลัให้

กลุม่ท่ีท าคะแนนออกมาได้อยา่งดี 

3. ขัน้สรุป 

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรม พร้อมกลา่ขอบคณุส าหรับการให้

ความร่วมมือ  

3.2 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

การประเมินผล 

 1. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเปา้หมายและแนวทางการการบรรลเุปา้หมายของ

แตล่ะกลุม่ 
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2. สงัเกตพฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบค าถาม การแลกเปล่ียนความคดิเห็น

ของสมาชิกในกลุม่ 

  
 

คลิปเสียงประกอบกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 
คลิปข่าว นิสิตวิศวตาบอดคนแรกของประเทศ 

ผู้ประกาศ : ช่วงนีม้าดขู่าวเก่ียวกบการสอบเข้ามหาวิทยาลยักนัหน่อยครับคณุผู้ชม ซึง่แนน่อนวา่

ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายเลย แตป่รากฏวา่ลา่สดุ เราจะพาคณุผู้ชมไปดคูนนีค้รับ เป็นผู้พิการทางสายตาอาย ุ

18 ปี คนนีเ้ขาสามารถสอบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัได้เป็นคนแรกของประเทศไทย ทัง้ ๆ ท่ีเขามีความพิการทางสายตา สดุท้ายก็ท าได้

ส าเร็จเป็นคนแรก เราไปตดิตามเร่ืองนีไ้ด้จากรายงานครับ 

รายงาน 

ผู้พากย์ : เม่ือความพิการทางสายตาไมไ่ด้เป็นอปุสรรคตอ่การใช้ชีวิต แตก่ลบัเป็นแรงผลกัดนัท่ีสง่

ให้เดก็คนหนึง่มีความมุง่มัน่ ตัง้ใจ และประสบความส าเร็จในการเรียนได้ อยา่งน้องประวิน เป่ียม

ไทย นิสิตผู้พิการทางสายตาคนแรก ของภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้อง

ประวินตาบอดสนิทจากโรคต้อหินตัง้แต่อาย ุ12 ปี แตส่ามารถใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสขุ และเรียน

หนงัสือได้อยา่งคนปกติ 

ประวิน : ผมถือวา่ผมเป็นเหมือนเรียกวา่ (ไพโอเนียร์) ผมเป็นเหมือนกบัตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่

คนตาบอดก็มีศกัยภาพในสายวิทยาศาสตร์ คือ เม่ือก่อนสมยั 70 ปีท่ีแล้ว ภาพลกัษณ์ของคนตา

บอดในประเทศไทยคือเป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี ้ต้องนอน ต้องนัง่อยูก่บับ้าน ไมส่ามารถประกอบอาชีพ 

ไมส่ามารถท าอะไรได้เลย เป็นเหมือนภาระท่ีครอบครัวต้องดแูล 

ผู้พากย์ : น้องปรวินยงับอกด้วยวา่อปุสรรคท่ีต้องเจอในชีวิต ไมเ่คยบัน่ทอนความฝันของเขา แต่

กลบัเป็นพลงัให้ได้สู้ตอ่ไป 

ประวนิ : คือเวลาเราคิดถึงในสิ่งท่ีเราอยากเป็นแล้ว เวลาท้อๆ เราจะรู้สึกวา่ เน่ีย อยากเป็นอนัเนีย้ 

เราก็ต้องสู้ตอ่ 
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ผู้พากย์ : น้องประวินยงัฝากให้ก าลงัใจกบัผู้พิการทกุคน ให้มุง่มัน่ และตัง้ใจท าความฝันให้ส าเร็จ 

ประวิน : คนพิการทกุคนก็มีความฝันเหมือนคนปกติครับผม ทกุคนมีความฝันเหมือนคนปกต ิแต่

บางทีเราอาจจะถกูกีดกนัในบางเร่ือง ในบางครัง้ สิ่งท่ีอยากจะฝากคือ อนัดบัแรกตวัเราจะต้องไม ่

เหมือนกบั ตวัเราต้องไมป่ฏิเสธตวัเองก่อนครับ คือผู้ อ่ืนจะวา่ยงัไง แตเ่ราจะต้องเช่ือมัน่ในตวัเอง

ก่อนว่า เราจะลองท า เราจะต้องเช่ือมัน่ก่อนวา่เราจะลองท าได้ หลงัจากนัน้เน่ีย ไมว่า่คนอ่ืนจะพดู

ยงัไง ให้เราตัง้มัน่ในปณิธานของเราไว้ครับผม ถ้าเกิดเรามีความพยายาม ผมวา่อยา่งน้อยเราก็

ต้องได้อะไรกลบัมาอยา่งหนึ่งครับ 

ผู้พากย์ : ขณะท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้จดัเตรียมความพร้อมการ

เรียน การสอน และการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั เพ่ือดแูลนิสิตพิการทางสายตาคนแรกของทาง

คณะไว้ด้วย และแม้ตาทัง้สองข้างจะมืดมิด แตชี่วิตไมไ่ด้มืดมน เพราะน้องประวินคอยเป็นก าลงัใจ

ให้คนรอบข้างได้ตอ่สู้กบัปัญหา และกลาเผชิญกบัอปุสรรคในชีวิตตอ่ไป 

(มน ูมาตระวงศ์ ถ่ายภาพ กนกนวล จรัสกลุโฮง ทีมข่าวนิวส์ทีวีรายงาน) 

ผู้ประกาศขา่ว : น่ีแหละครับ น้องประวินถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีของคนพิการ แตว่า่หวัใจไม่เคยพิการ

นัน่เอง นะครับ 
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กิจกรรมที่ 7 ฉนัคือผู้กล้า 

แนวคิด 

 แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเร่ืองชีวิตท่ีมีความหมาย (The Meaningful Life) ความสขุขัน้
สงูสดุในชีวิต คือ การท่ีได้ท าสิ่งท่ีรักแล้วสิ่ง นัน้สง่ผลดีตอ่ให้คนรอบ ๆ ข้างและท าให้เราได้มี
ความสขุไปด้วย เป็นการเตมิเตม็ความหมายให้แก่ชีวิต ซึ่งการสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นมีความกล้าหาญในการท าในสิ่งท่ีพวกเขารักจะเป็นอีกหนึง่วิธีท่ีจะชว่ยให้พวกเขามี
ความสขุมากขึน้ (Martin Seligman and Peterson,  2004) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

เจริญสต ิ(Mindfulness) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) การคิด

บวก (Optimism) การฟังอย่างตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม (Questioning) การ

เสริมแรง (Reinforcement) การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ค้นหาความกล้าหาญของตนเอง 
2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่จดัการกบัความกลวัของตนเอง 
3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีสมาธิ จดจอ่อยูก่บัปัจจบุนั 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ล าโพงแบบพกพา 

 2. ดนตรีคลาสสิค MUSIC BOX-เจ้าหญิง 
วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยักลา่วทกัทายสมาชิกแตล่ะคน และทบทวนถึงกิจกรรมกลุม่ครัง้ท่ีผา่นมา ใน

ประเดน็ความซ่ือตรงตอ่ตนเอง 

 1.2 ผู้วิจยักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความกล้าหาญ 

2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 เร่ิมกิจกรรมด้วยการให้สมาชิกในกลุม่นอนราบและเปิดเพลงบรรเลง เพื่อสร้าง

บรรยากาศท่ีผอ่นคลายและให้สมาชิกแตล่ะคนได้อยูก่บัตวัเอง รับรู้ลมหายใจท่ีเข้าและออก 

 2.2. ผู้วิจยัให้สมาชิกอา่นอณุหภมูิใจ โดยกลา่วความช่ืนชม (Appreciations)ตอ่ตนเอง

และผู้ อ่ืน และบอกเล่าความปรารถนา (Wishes) ของตนเองในเร่ืองตา่งๆ  
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 2.3. สมาชิกทกุคนลกุขึน้นัง่ร่วมแลกเปล่ียนถึงความกล้าหาญ ในหวัข้อ “ฉนัคือผู้กล้า” 

โดยเช่ือมโยงเข้าสู่ความถนดั หรือความสามารถของตนเอง 

 2.4 หากความสามารถของสมาชิกในกลุม่ทา่นใดสามารถแสดงให้สมาชิกท่านอ่ืนได้ 

ผู้วิจยัถามถึงความสมคัรใจ และให้สมาชิกทา่นนัน้แสดงความถนดัของตวัเอง 

 2.5 สมาชิกแตล่ะคนบอกความรู้สกึของตนเองเม่ือเห็นเพ่ือนแสดงความสามารถและ

เช่ือมโยงไปท่ีประสบการณ์ท่ีคล้ายคลงึกบัตนเอง 

 2.6 สมาชิกในกลุม่ให้ก าลงัใจกนัและกนั 
3. ขัน้สรุป 

 3.1 ให้สมาชิกแตล่ะคนชว่ยกนัสรุปความกล้าหาญของตนเอง 

 3.2 สมาชิกบอกความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรม ผู้วิจยักล่าวขอบคณุส าหรับการให้ความ

ร่วมมือ  

3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

3.4 ผู้วิจยัให้การบ้านโดยให้สมาชิกกลา่วขอบคณุตวัเองในเร่ืองใดก็ได้ท่ีตนอยากขอบคณุ

ทกุเช้าท่ีต่ืนขึน้มา 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม่จากการแลกเปล่ียนข้อมลู และแสดงความคิดเห็น 

 2. พิจารณาการกลา่วถึงความรู้สกึของสมาชิกแตล่ะคน 
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กิจกรรมที่ 8 ฉนัเป็นคนกระตือรือร้น 
แนวคิด 

 การสง่เสริมให้นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นค้นพบและพฒันาศกัยภาพในตวัของพวก

เขา โดยกล้าท่ีจะเผชิญกบัความท้าทายในชีวิต เม่ือเจอกบัความยากล าบากก็สามรถรับมือและหา

ทางออกได้อยา่งเหมาะสม (Martin Seligman and Peterson, 2004) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การเลา่

เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) การฟังอยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การ

ตัง้ค าถาม (Questioning) การสรุปความ (Summarizing) การเสริมแรง (Reinforcement) 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ส ารวจความท้าทายในชีวิตประจ าวนั 
 2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่มีทศันคตท่ีิดีในการเร่ิมต้นวนัใหมใ่นแตล่ะวนั 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่สามารถก าหนดเปา้หมายหรือสิ่งท่ีอยากให้เกิดขึน้ในอนาคตให้มี

ความต่ืนเต้นท้าทาย 

ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ล าโพงแบบพกพา 

 2. คลิปวีดีโอ คลิป “แม่ : ครูคนแรกของครูไอซ์” (ครูไอซ์คือครูตาบอดท่ีจบจากโรงเรียน

สอนคนตาบอดกรุงเทพ และศกึษาตอ่ท่ี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ปัจจบุนับรรจเุป็นครูอยูท่ี่โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั) 
 วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 

 1.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือสมาชิกมาพร้อมแล้วผู้วิจยักลา่วทกัทาย

สมาชิกแตล่ะคน ทบทวนถึงกิจกรรมกลุม่ครัง้ท่ีผา่นมา 

 1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงการบ้านท่ีมอบหมายให้พอสงัเสปและความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือได้

กลา่วขอบคณุตวัเอง 

 1.3 ผู้วิจยักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมกลุม่เพ่ือเสริมสร้างความกระตือรือร้น
2. ขัน้ด าเนินการ 

 2.1 ผู้วิจยัเร่ิมต้นกิจกรรมด้วยการเปิดคลิป “แม ่: ครูคนแรกของครูไอซ์ 

 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการฟังคลิปดงักล่าว 
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 2.3 ผู้วิจยัชวนให้สมาชิกในกลุม่คดิถึงความท้าทายในชีวิตและการเผชิญหน้ากบัสิ่งนัน้

ด้วยมมุมองเชิงบวก 

 2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกจบัคูก่บัคนข้างๆ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลู โดยหนัหน้าเข้าหากนั จากนัน้

ผู้วิจยัชวนให้สมาชิกแตล่ะคนจินตนาการถึงเหตกุารณ์ท่ีต่ืนเต้นท้าทายของตนเอง  

 2.5 ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกเล่าสิ่งท่ีตดิค้างในใจหรือสิ่งท่ีอยากบอกโดยบอกผา่นให้คูข่อง

ตนเองฟัง เม่ือเลา่จบสลบับทบาทกบัคูข่องตนเอง 

 2.6 เม่ือสมาชิกแตล่ะคนเลา่เร่ืองของตวัเองจบ ผู้วิจยัชวนให้สมาชิกทา่นอ่ืนสง่พลงั

ทางบวกให้เพ่ือนโดยการใช้ตุ๊กตาเป็นตวัแทนในการพดูเพ่ือให้ก าลงัใจ 

3. ขัน้สรุป 

 3.1 ให้สมาชิกแตล่ะคนชว่ยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากกิจกรรมในครัง้นี  ้

 3.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรม พร้อมกลา่ขอบคณุส าหรับการให้

ความร่วมมือ  

3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  
การประเมินผล 

 1. สมาชิกกลุม่บอกเลา่และอธิบายความท้าทายของตนเองและวิธีการเผชิญหน้าอยา่ง

เหมาะสม 

 2. สงัเกตการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนข้อมลู และ

พฤตกิรรมของสมาชิกระหว่างร่วมกิจกรรม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  126 

คลิปเสียงประกอบกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก 
คลิปวีดีโอ คลิป  “แม่ : ครูคนแรกของครูไอซ์” 

คณุแม ่: แมช่ื่อบญุเรือน สร้อยทอง แม่คลอด 7 เดือน แล้วไอซ์ก็เข้าตู้อบอยู่ 2 เดือน พอออกจาก

ตู้อบหมอก็บอกวา่ คือ เหมือนตาไอซ์มีปัญหา คือ ตอนนัน้เราก็ไมค่อ่ยเข้าใจนะคะวา่มนัเกิดอะไร

ขึน้ อะไรอยา่งเนีย้ พอออกมาหมอก็บอกวา่ เหมือนเส้นเลือดเน่ียมนัหยดุเดิน คือท าให้แล้วแตว่่า 

ไมรู้่วา่มนัจะได้ผลแคไ่หนอะไรอยา่งเนีย้ ตอนเด็ก ๆ คือรัก รักมาก ทกุอยา่งเน่ียเราต้องท าให้เขา

เองหมด คืออยา่งข้าวอะไรอยา่งเนีย้ พอเรากลบัจากท างาน เม่ือก่อนแมท่ างานด้วย พอเราท างาน

กลบัมาเย็นก็ต้องรีบไปต้มข้าวให้เขา รายการอาหารของเดก็ คือ แมจ่ะดเูองทกุอยา่งเลย ชว่งหลงัท่ี

ต้องรับสง่ไอซ์เน่ีย แมจ่ะท างานไมไ่ด้เตม็ท่ี บางทีก็ไปพอบา่ยต้องออกไปรับแล้ว หรือบางทีตอนเช้า

เน่ีย กว่าจะเข้าท่ีท างานก็เกือบ 10 โมง เพราะต้องมาสง่เขา อะไรอยา่งเนีย้  

ผู้สมัภาษณ์ : คดิไหมว่าถ้าไมมี่ลกูคนนีเ้ราอาจจะสบายกวา่นี  ้

คณุแม ่: คือจริง ๆ นะ มนัก็คงเป็นอยา่งนัน้ เราก็คงท างานท่ีแบบมัน่คง หรือเจริญก้าวหน้ากว่านี ้

เพราะแมจ่ริง ๆ แล้วตัง้แตไ่อซ์ออกมาเน่ีย คือแมเ่ปล่ียนงานนา่จะประมาณ 4 ครัง้ (ยิม้ หวัเราะนิด

หนอ่ย) 

ผู้สมัภาษณ์ : เพราะไอซ์ 

คณุแม ่: เพราะวา่ต้องดแูลเขา คือท่ีเล็กเลยนะ เคยคิดแบบ เหมือนแบจะฆา่ตวัตาม เหมือนเอาเขา

ไปด้วย  (พดูไปพร้อมสะอืน้) “คือเหมือนมนัเครียด แล้วมนัไมมี่ทางออก เอ๊ะ เราจะเลีย้งไอซ์ยงัไง 

อะไรอยา่งเนีย้” 

ไอซ์ : ถ้าผมมองเห็นได้ผมอยากเห็นหน้าแม่ครับ ผมวา่แมเ่ป็นมากกวา่ครู ครัง้แรกท่ีผมเรียนเบรลล์ 

กวา่จะจ าได้แกแตล่ะตวัครับ เคยเขียนแล้วมนัไมไ่ด้ จนแมอ่ยากให้เราท าได้ จนแมไ่ปฝึกเขียน

อกัษรเบรลล์ให้ครับ แล้วแม่ก็ด ูแม่ก็ฝึกเขียน แล้วเอามาให้ผมอา่น แล้วผมก็รู้สึกวา่แมส่ดยอดมาก

เลยเขียนอกัษรเบรลล์ได้ด้วย โดยเฉพาะตอนท่ีผมเรียนร่วม หมายถึงตอนท่ีเรียนท่ีเซนต์คาเบรียล 

งานทกุอยา่ง ถึงแม้วา่จะตาบอด ไมไ่ด้แปลวา่ผมจะสง่อกัษรเบรลล์ได้ ผมก็ต้องมีตาดีไปสง่เขา

เหมือนกนั แล้วคนท่ีจะเขียนให้ผมก็คือแม ่ซึง่กลบัมาครับ แมผ่มก็จะให้ผมท าการบ้านก่อน แม่ก็

จะอา่นให้ฟัง คือแมก็่ท างาน เข้าใจคนท างานไหมครับ คือกลบัมาก็อยากพกั แตแ่มไ่มไ่ด้พกั
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 ท าอาหารพอท าการบ้านเสร็จผมได้นอนแล้ว แตแ่มย่งัไมไ่ด้นอน แมต้่องสมดุท่ีเหลือเน่ีย

มาจดตอ่ เพ่ือท่ีจะให้ทนั แล้ววนัหนึง่ผมเรียนก่ีวิชาละ่ครับ ผมเรียนตัง้ 7 วิชา สมดุก็ประมาณ 3-4 

เลม่  

คณุแม ่: ตอนชว่ง ป.5 เน่ีย เขาชอบเหมือน สอนน้อง คือ เลน่อะไรกนัเน่ีย เขาไมค่อ่ยเลน่อะไรมาก

นอกจากสอนอะไรอย่างเนีย้คะ่ แมก็่เลยให้เขาเน่ีย ให้เล่าจินตนาการแล้วก็ใสเ่ทป สง่ประกวด คน

อ่ืนเน่ียท่ีพิการทางอ่ืนเขาจะต้องวาดรูปใชไ่หมคะแตไ่อซ์เน่ียวาดไมไ่ด้ แมก็่เลยบอกครูวา่ ให้ไอซ์

เน่ีย เหมือนกบัวา่เลา่โรงเรียนท่ีเขาอยากจะสอนหรือจินตนาการของเขาถ้าเขาเป็นครูอะไรอยา่ง

เนีย้ ใสไ่ปในเทป เลา่เป็นเร่ือง ปรากฏวา่สง่ไป ไอซ์ได้ท่ี 1 คณะกรรมการทา่นบอกวา่ คือ ไอซ์เลา่ 

เลา่โรงเรียนเน่ีย ได้ออกมา คือ มนัมองเห็นภาพเลยวา่ มนัเป็นโรงเรียนท่ีเขาอยากจะสอนเด็ก 

ใครไมรู้่ : พอวา่ได้มาเจอพ่ีไอซ์สอนท่ีโรงเรียน มาสงัเกตการณ์สอน พบวา่ พ่ีไอซ์ก็ สามารถเป็นครู

ได้เหมือนครูปกตเิลย ก็คือ มีส่ือการสอน มี Power Point ให้นกัเรียนได้ด ูมีเอกสารมีชีทตา่ง ๆ เขา

ก็ท าหน้าท่ีได้เหมือนครูทัว่ไปครับ 

ใครไมรู้่ผู้หญิง : ประทบัใจมาก ๆ ท่ีมีครู มีอดุมกาณ์มากขนาดนีค้ะ่ เพราะหนเูคยคยุกบัครูไอซ์วา่ 

พ่ีอยากเป็นครูจริง ๆ หรอ อะไรอยา่งเนีย้ และทกุครัง้ท่ีพดูถึงเดก็เขาจะมีความสขุ เขาบอดพ่ีมี

ความสขุท่ีได้ท า อยา่งเนีย้ คือพดูบอ่ยมาก แล้วพอได้มาเห็นเขาคยุกบัเดก็ แบบยิม้แย้ม ทกุอยา่ง

มนัเป็นอยา่งท่ีเขาพดูจริง ๆ คะ่ คือการท่ีเขามีความสขุ มนัท าให้รู้สกึวา่อาชีพครูเนีย้ถ้าเรามีใจรัก

จริง ๆ แล้ว เราคนท าเน่ียก็จะมีความสขุและเด็กท่ีได้สิ่งดี ๆ จากเขาก็จะมีความสขุด้วย 

คณุแม ่: ก็ แม่อยากจะบอกว่า ให้ไอซ์ท าหน้าท่ีของตวัเองให้ดีท่ีสดุ ถ้าเราท าดีท่ีสดุแล้วเน่ีย ผล

ออกมาแคไ่หน เราก็พอใจแคน่ัน้ เราถือวา่เราได้ท าดีท่ีสดุแล้ว คือ มองไปเม่ือก่อนเนีย้ คือแมก็่ ก็ไม่

นา่เช่ือวา่จะ มีแตค่นพดูว่า เหมือนกบั เด็กไมมี่อนาคตอะไรอยา่งเนีย้ แบบแมจ่ะต้องเลีย้งเขาไป

ตลอดชีวิต แล้วมาวนัหนึง่เขากลบั (เสียงสัน่เครือ) “แบบดแูลแมไ่ด้”  
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กิจกรรมที่ 9 เป้าหมายมีไว้พุ่งชน 
แนวคิด 

 ความคดิเชิงบวกสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเห็นสามารถฝึก

ทกัษะความคิดเชิงบวกตามทฤษฎีสร้าง ขยายการเรียนรู้โดยใช้หลกัการมุง่ความสนใจของตนเอง

ในประเดน็ตา่ง ๆ ไปในทิศทางบวก ซึง่จะสง่ผลตอ่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เม่ือท าเป็นประจ าจะ

ชว่ยให้การวางแผนในชีวิตมีความชดัเจน และสามารถด าเนินการไปตามแผนท่ีวางไว้เพ่ือไปสู่

เปา้หมายได้ชดัเจนขึน้ องค์ประกอบของความสขุบนฐานแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกคือการก าหนด

เปา้หมาย/ก าหนดให้ชีวิตมีสนัตสิขุ บคุคลจะต้องก าหนดเปา้หมายในชีวิตให้ชดัเจน และมีความ

ตัง้ใจวา่จะด าเนินชีวิตของตนตามแบบท่ีก าหนดไว้ให้ได้ (Martin Seligman, Steen, Park, & 

Peterson, 2005) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

เจริญสต ิ(Mindfulness) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) การฟัง

อยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การตัง้ค าถาม (Questioning) การสรุปความ (Summarizing) การ

เสริมแรง (Reinforcement) การมุง่เน้นเหตกุารณ์เชิงบวก (Focus on Positive Events) 
วัตถุประสงค์ 

1. สมาชิกกลุม่สามารถก าหนดเปา้หมายระยะสัน้ และเปา้หมายระยะยาว พร้อมวิธีการ

ด าเนินการให้บรรลตุามเปา้ 

2. สมาชิกกลุม่สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเตม็ไปด้วยพลงั 

3. สมาชิกกลุม่มีแนวทางในการปฏิบตัิตนท่ีคลอ่งแคลว่และกระฉบักระเฉง 
ส่ือและอุปกรณ์ 

 1. ระฆงัทิเบต 

 2. การ์ดความต้องการท่ีเป็นอกัษรเบลล์ 

 

ตัวอย่าง 
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วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 
 1.1 ผู้วิจยัจดักลุม่เป็นวงกลม เม่ือสมาชิกมาพร้อมแล้วผู้วิจยักลา่วต้อนรับทกัทายสมาชิก

กลุม่ จากนัน้ให้สมาชิกร่วมกนัทบทวนความรู้จากกิจกรรมท่ีผา่นมา 

2. ขัน้ด าเนินการ 

2.1 ผู้วิจยั เร่ิมต้นกิจกรรมโดยให้สมาชิกแตล่ะคนนกึถึงเปา้หมายของตวัเองทัง้เปา้หมาย

ในชีวิตของตนเอง 

 2.2 ผู้วิจยัแจกบตัรความต้องการ โดยให้สมาชิกเลือกการ์ดท่ีตรงกบัความต้องการหรือท่ี

สอดส้องกบัเปา้หมายท่ีตนเองตัง้ไว้ 

 2.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกจบัคูก่บัคนท่ีอยูข้่างๆ โดยให้บอกเปา้หมายและความต้องการของ

ตนเอง พร้อมทัง้แผนด าเนินการท่ีมีกิจกรรมความกระตือรือร้นและความคดิเชิงบวกแทรกอยูใ่น

แผนนัน้ 

 2.4 ผู้วิจยัให้สมาชิกบอกความต้องการของตนเองให้เพ่ือนสมาชิกลุม่ใหญ่ฟัง พร้อม

อธิบายถึงความรู้สกึท่ีเลือกบตัรความต้องการใบนัน้ 

 2.5 ผู้วิจยัและสมาชิกกลุม่ร่วมกนัสรุปองค์ความรู้จากแผนด าเนินการของแตล่ะคนท่ี

ประกอบด้วยสิ่งท่ีเป็นความกระตือรือร้นหรือกิจกรรมท่ีเตม็ไปด้วยพลงั 

3. ขัน้สรุป 

 3.1 ให้สมาชิกแตล่ะคนชว่ยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากกิจกรรมในครัง้นี  ้

 3.2 สมาชิกบอกความรู้สกึจากการร่วมกิจกรรม ผู้วิจยักล่าขอบคณุส าหรับการให้ความ

ร่วมมือ  

3.3 ผู้วิจยันดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

3.4 ผู้วิจยัให้การบ้านโดยให้สมาชิกฝึกท าสมาธิและบนัทึกสิ่งท่ีได้จากการท าสมาธิ 

การประเมินผล 

 1. สมาชิกกลุม่บอกและอธิบายแผนในการด าเนินการไปสูเ่ปา้หมายโดยใช้ความ

กระตือรือร้น 

 2. พิจารณาเหตผุลและความรู้สกึในการเลือกบตัรความต้องการของสมาชิกแตล่ะคน 

3. สงัเกตการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนข้อมลู และพฤตกิรรมของ

สมาชิกระหวา่งร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 10  สรุปกิจกรรมทัง้หมด 

แนวคิด  
การท ากิจกรรมในชว่งสดุท้าย เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ได้แสดงความรู้สึกได้

อยา่งเตม็ท่ี และแลกเปล่ียนความรู้สกึและประโยชน์ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การให้สมาชิกให้

ก าลงัใจซึง่กนัและกนั เพ่ือสง่เสริมให้แตล่ะคนตระหนกัถึงสิ่งดีๆ ท่ีอยูร่อบข้าง จะท าให้นกัเรียนท่ี

บกพร่องทางการเห็นมีก าลงัใจและเกิดเป็นแรงผลกัดนัการใช้ชีวิต (Corey (2012) 

ผู้วิจยัใช้แนวคดิจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค การ

เจริญสต ิ(Mindfulness) การเลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของตนเอง (The best of myself) การฟัง

อยา่งตัง้ใจ (Active Listening) การคิดบวก (Optimism) การสรุปความ (Summarizing) การ

เสริมแรง (Reinforcement) การแสดงความขอบคณุ (gratitude letter & gratitude visit) การ

สะท้อนความรู้สกึ (Reflection of Feeling) พลวตักลุม่ (Group dynamics) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิง

บวก 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตวิยาเชิงบวกแล้วแนวทางในการ

เสริมเสริมคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ ด้านความซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะ

พยายาม และความกระตือรือร้น 

3. เพ่ือยตุิการด าเนินกิจกรรม 

4. เพ่ือสร้างก าลงัใจและเสริมแรงระหวา่งสมาชิกในกลุม่ 

ส่ือและอุปกรณ์  

 1. กระดาษ 

2. บตัรความรู้สกึท่ีเป็นอกัษรเบลล์ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขัน้เร่ิมต้น 
 1.1 เม่ือสมาชิกมาพร้อมกนัเรียบร้อย จดักลุม่เป็นวงกลม ผู้วิจยักลา่วต้อนรับสมาชิก

สนทนาถึงสภาพทัว่ไป 

 1.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกเลา่ถึงการบ้านท่ีมอบหมายให้พอสงัเสปและความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือได้

ท าสมาธิ 
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 1.3 ผู้วิจยัทบทวนถึงประสบการณ์จากการท ากิจกรรมในแตล่ะครัง้ท่ีผ่านมา และบอกถึง

วตัถปุระสงค์ของการท ากิจกรรมในครัง้นี ้เพ่ือท าการยตุกิารท ากิจกรรมและเพ่ือสร้างก าลงัใจและ

ให้การเสริมแรง 

2. ขัน้ด าเนินการ 
 2.1 ผู้วิจยัทบทวนการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจท่ีประกอบด้วย ความ

ซ่ือสตัย์ ความกล้าหาญ ความมานะพยายาม และความกระตือรือร้น 

 2.2 ผู้วิจยัให้สมาชิกในกลุม่ทบทวนถึงคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งของตนเอง สิ่งท่ีจะต้อง

เพิ่มเตมิ และสิ่งท่ีจะน าไปพฒันาให้ดีขึน้ตอ่ไปหลงัจากกิจกรรมกลุม่สิน้สดุลง 

 2.3 ผู้วิจยัให้สมาชิกแตล่ะคนชว่ยกนัสรุปประเดน็ส าคญัท่ีตนเองได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรมทัง้หมดและการน าประสบการณ์จากกลุม่ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

2.4 ผู้วิจยัให้ก าลงัใจสมาชิกกลุม่เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัในการเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ี

เข้มแข็งของตนเอง 

2.5 ผู้วิจยัมอบกระดาษให้สมาชิกเพื่อเขียนสิ่งท่ีประทบัใจ สิ่งท่ีอยากจะบอกและสิ่งท่ี

อยากขอบคณุแก่สมาชิกทกุคนในกลุม่ โดยเขียนช่ือตนเองไว้มมุขวาของกระดาษ 

2.6 เม่ือแตล่ะคนเขียนเสร็จ ให้สมาชิกแลกเปล่ียนกระดาษกบัเพ่ือน พดูคยุและเอย่ลากนั 

ท าวนไปจนครบทกุคน  

2.7 ผู้วิจยัแจกบตัรความรู้สกึและให้สมาชิกเลือกบตัรท่ีตรงกบัความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากการ

เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 
3. ขัน้สรุป 

 3.1 ผู้วิจยัให้สมาชิกกลุม่ได้สะท้อนความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเอง ตอ่เพ่ือนสมาชิก และตอ่ผู้วิจยั

ในการท ากิจกรรมกลุม่ 

 3.2 ผู้วิจยักลา่วช่ืนชมสมาชิกกลุม่ ให้ก าลงัใจสมาชิกในกลุม่ และยตุิการท ากิจกรรม 
การประเมินผล 

 1. ผู้วิจยัสงัเกตความตัง้ใจและการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 2. ประเมินผลจากการสรุปประเดน็ส าคญัของสมาชิกในกลุม่ 
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ภาคผนวก จ 

ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
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ตาราง 19 ผลของกิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านพลงัใจ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรม แนวคิดและเทคนิค ผลของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 
การ

ปฐมนิเทศ
และสร้าง
สมัพนัธภาพ 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบวตัถปุระสงค์และ
ประโยชน์ของกิจกรรม 
2. เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้น ากิจกรรมและผู้ ร่วม
กิจกรรม  
3. เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งผู้น ากิจกรรมและผู้
ร่วมกิจกรรม  

- การสร้างข้อตกลงใน
การเข้ากลุม่ร่วมกนั 
- การแนะน าตวัและ
บอกข้อดีของตอนเอง 
- แจกบตัรความรู้สกึ
และให้สมาชิกเลอืก
บตัรที่ตรงกบั
ความรู้สกึที่เกิดขึน้ใน
การท ากิจกรรมครัง้นี ้
พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกบับตัร
ความรู้สกึที่ตนเอง
เลอืก 

การสร้างสมัพนัธภาพเป็น

กระบวนการท่ีช่วยให้สมาชิก

กลุม่มีความเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนั เกิดการยอมรับและ

รู้สกึปลอดภยั ผู้วิจยัใช้

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่

ประกอบด้วยเทคนคิการสร้าง

สมัพนัธภาพ การฟังอยา่ง

ตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การ

ยอมรับอยา่งไมม่เีง่ือนไข และ

การให้ก าลงัใจ 

 

สมาชิกเกิดความ
ไว้วางใจผู้วิจยัและผู้
ร่วมวจิยั สามารถสร้าง
สมัพนัธภาพกบัสมาชิก
ในกลุม่ เกิดรอยยิม้และ
เสยีงหวัเราะ สมาชิก
เข้าใจกติกากลุม่ และ
ทราบจดุมุง่หมายของ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
สมาชิกให้ความร่วมมือ
และยินดีที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

กิจกรรมที่ 2  
ความ

ซื่อสตัย์ใน
ตวัฉนั 

 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นความส าคญัและเข้าใจ
คณุลกัษณะเฉพาะตน 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ส ารวจและรับรู้ความซื่อสตัย์
ของตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
เวลาทบทวนตนเอง พดูถงึ
จดุดี จดุเดน่ และข้อจ ากดั 
อยา่งตรงไปตรงมา เพื่อให้
ยอมรับและรักตนเองมากขึน้
แล้วน าไปสูก่ารกลา่ว
ขอบคณุตนเอง 

- สมัผสัและพิจารณา
อยูก่บัสิง่ของนัน้ 
- การบอกเลา่และ
ยกตวัอยา่งสิง่ทีเ่ป็น
ความซื่อตรงที่ตนเอง
เคยท า 

ความซื่อตรงเมื่อเร่ิมจาก
ตนเองก่อนจะเป็นอยา่งหนึง่ที่
ช่วยให้นกัเรียน สามารถ
ยอมรับข้อจ ากดัของตวัเอง
และสามารถเลา่ให้ผู้อื่นฟังได้
โดยไมโ่กหก ผู้วิจยัใช้แนวคดิ
จิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ การ
เจริญสติ การฟังอยา่งตัง้ใจ 
การตัง้ค าถาม การอยูก่บัมนั
ในนาทีนัน้ การสรุปความ 

สมาชิกเข้าใจความ
ซื่อสตัย์ของตนเองและ
สามารถบอกเลา่
เหตกุารณ์ที่ตนได้
แสดงออกถงึความ
ซื่อสตัย์ให้สมาชิกใน
กลุม่ฟัง นอกจากนี ้
สมาชิกยงัค้นพบข้อดี
ของตนเองโดยสามรถ
เลา่ถงึตนเองได้อยา่ง
สตัย์จริง 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรม แนวคิดและเทคนิค ผลของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 
ฉนัซื่อสตัย์
ตอ่ผู้อื่น 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนกัถึงความซื่อสตัย์อยู่
เสมอ 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ทบความความซื่อสตัย์ที่
เกิดขึน้เมื่ออยูก่บัผู้อื่น 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ยอมรับในตวัผู้อื่นและ
ซื่อตรงตอ่ความรู้สกึตนเอง 

- การมตีวัแบบและ
แรงบนัดาลใจในการ
ใช้ชีวิตด้วยความ
ซื่อสตัย์ 
- แบง่กลุม่ยอ่ย  
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้เก่ียวกบัตวั
แบบที่ตนเองยดึถือ
เป็นแบบอยา่งในการ
ด าเนินชีวติ 
- สรุปแนวทางปฏิบตัิ
ด้านซื่อสตัย์ตอ่ผู้อื่นท่ี
ตนน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

เมื่อมคีวามซื่อตรงตอ่ตนเอง 
ความซื่อสตัย์นัน้จะแผข่ยาย
ไปสูผู่้อื่นได้ ผู้วิจยัใช้แนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ การ
เจริญสติ การเลา่เร่ืองความ
ภาคภมูิใจของตนเอง การฟัง
อยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม 
การสรุปความ การเสริมแรง  

สมาชิกตระหนกัถงึ
ความซื่อสตัย์ของ
ตนเองทีม่ีตอ่ผู้อื่น 
สมาชิกในกลุม่สามารถ
แลกเปลีย่นพฤตกิรรม
ของตนเองที่ปฏิบตัิตอ่
ผู้อื่นด้วยความซื่อสตัย์ 
เกิดการเช่ือมโยง
เหตกุารณ์ระหวา่ง
สมาชิก ท าให้สมาชิก
ในกลุม่เข้าใจประเด็น
ของความซื่อสตัย์มาก
ขึน้ 

กิจกรรมที่ 4 
กวา่จะมี
วนันี ้

 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
บอกเลา่เหตกุารณ์ที่
ยากล าบากในชีวิต พร้อม
อธิบายวธีิการรับมือกบั
เหตกุารณ์ครัง้นัน้  

2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ได้กลา่วขอบคณุตวัเองหรือ
บคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องใน
เหตกุารณ์ครัง้นัน้ 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนกัถึงเหตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ในอดีตและมีความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของ 

- ปัน้ดินน า้มนัโดยรูป
ที่ปัน้ออกมานัน้ให้สือ่
ถึงตวัตนของตนเองที่
เคยอยูใ่นเหตกุารณ์
ยากล าบากของชีวิต 
และ ตวัตนที่ก้าวผา่น
เหตกุารณ์ที่ท่ี
ยากล าบากของชีวิต 
- บอกเลา่วิธีการใน
การจดัการกบั
เหตกุารณ์ครัง้นัน้ และ
บคุคลที่สนบัสนนุให้
ผา่นเหตกุารณ์ครัง้นัน้ 

การทบทวนอดตี การช่ืนชม 
เช่ือมโยงกบัความรู้หรือ
ประสบการณ์เกา่ เกิดความ
เข้าใจและการยอมรับ ใช้
กิจกรรมให้ระลกึถงึคนที่มี
คณุคา่ ช่ืนชมตนเอง ผู้วจิยัใช้
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ ขอบคณุ
คนที่ท าดี การเลา่เร่ืองความ
ภาคภมูิใจของตนเอง การฟัง
อยา่งตัง้ใจ การตัง้ค าถาม 
การสรุปความ  

สมาชิกได้ส ารวจตนเอง
เก่ียวกับความมานะ
พยายามที่เคยผ่านมา 
เกิ ดความ เช่ื อมั่น ใน
ตน เอ งม าก ขึ น้ ที่ จ ะ
ส า ม า รถ รั บ มื อ กั บ
เห ตุ ก า รณ์ ลัก ษณ ะ
เดียวกันที่อาจเกิดขึน้
อีกครัง้  
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรม แนวคิดและเทคนิค ผลของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 5 
ความมานะ
พยายาม 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ส ารวจความพยายามของ
ตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
เห็นความส าคญัของความ
มานะพยายามในตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ก าหนดเปา้หมายในชีวิต
และไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค
ระหวา่งทาง 

- กลา่วขอบคณุสิง่ดี ๆ 
ที่นกึถึง ไมว่า่จะเกิด
จากตนเองหรือเกิด
จากสิง่ที่อยูร่อบกาย 
- แยกขนาดของลกูปัด
ทัง้ 4 ขนาด โดยน า
ลกูปัดที่มีขนาด
เดียวกนัวางรวมกนั
แยกตามขนาดตา่ง ๆ 
- นกึถึงความส าเร็จใน
อนาคตที่ต้องใช้เวลา
และความตัง้ใจในการ
ลงมือท าด้วยความ
มานะพยายามเช่น
การแยกลกูปัด 

มุง่เน้นประเด็นของ การเห็น
คณุคา่ ซึง่สามารถน า
ประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้
ในชีวติและมีความคาดหวงั
ด้านบวก มากขึน้ ผู้วิจยัใช้
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ การ
เจริญสติ การเลา่เร่ืองความ
ภาคภมูิใจของตนเอง ความ
คาดหวงัในอนาคต การคิด
บวก การฟังอยา่งตัง้ใจ การ
ตัง้ค าถาม การเสริมแรง 

สมาชิกเข้าใจ
ความส าคญัของความ
มานะพยายามของ
ตนเอง และสามารถ
กระตุ้นตวัเองเพื่อไปสู่
เปา้หมายที่ก าหนดไว้
โดยไมย่อ่ท้อ 
 

กิจกรรมที่ 6 
ฉนัจะสู้เพื่อ
ตวัเอง 

 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ค้นหาเส้นทางไปสูเ่ปา้หมาย
และสามารถก้าวข้าม
อปุสรรคตา่ง ๆ ด้วยการมอง
โลกในเชิงบวก 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
มองเห็นก าลงัใจที่อยู่
เบือ้งหลงัของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมและน าก าลงัใจเป็น
แรงผลกัดนัไปสูเ่ปา้หมาย
ที่ตัง้ไว้ หากเจอปัญหาหรือ
อปุสรรคก็สามารถเผชิญกบั
สิง่นัน้ได้ 

- ฟังเปิดคลปิขา่ว และ
ร่วมกนัแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นจากคลปิ
ขา่วในประเด็นของ
ความกล้าหาญ 
- แบง่กลุม่ยอ่ยและฉีก
กระดาษให้สือ่ถงึ
เปา้หมายในอนาคตที่
ตนเองตัง้ไว้จากนัน้
บอกเลา่แลกเปลีย่นให้
เพื่อนสมาชิกฟัง 

ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
เก่ียวกบัเปา้หมายในอนาคต 
ต้องใช้ความกล้าหาญเข้ามา
ช่วยเพื่อให้การบรรลุ
เปา้หมายทีว่างไว้เป็นไปอยา่ง
มีทิศทาง ผู้วิจยัใช้แนวคดิ
จิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ การ
แสดงความขอบคณุ การเลา่
เร่ืองความภาคภมูใิจของ
ตนเอง การฟังอยา่งตัง้ใจ การ
ตัง้ค าถาม การเสริมแรง 

สมาชิกเช่ือมโยงความ
กล้าหาญของตนเองที่
สอดคล้องกับสิ่งต่าง ๆ 
ร อ บ ตั ว ส า ม า ร ถ 
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด
เป้าหมายในอนาคตที่
ชดัเจนและมีมมุมองใน
เชิงบวกต่อการแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้  
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ตาราง 19 (ตอ่) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรม แนวคิดและเทคนิค ผลของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 7 
ฉนัคือผู้กล้า 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ค้นหาความกล้าหาญของ
ตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จดัการกบัความกลวัของ
ตนเอง 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
สมาธิ จดจ่ออยูก่บัปัจจบุนั 

- อา่นอณุหภมูิใจ โดย
กลา่วความช่ืนชมตอ่
ตนเองและผู้อื่น และ
บอกเลา่ความรารถนา 
ในเร่ืองตา่งๆ 
- แลกเปลีย่นถงึความ
กล้าหาญ ในหวัข้อ 
“ฉนัคือผู้กล้า” โดย
เช่ือมโยงเข้าสูค่วาม
ถนดั ความสามารถ 
- ให้สมาชิกแสดง
ความถนดัของตวัเอง 

ความกล้าหาญในการท าใน
สิง่ที่ตนรักจะเป็นอีกหนึง่วิธีที่
จะช่วยเติมเต็มมคีวามสขุ
ผู้วิจยัใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก ซึง่ประกอบด้วยเทคนิค 
การเจริญสติ การเลา่เร่ือง
ความภาคภมูใิจของตนเอง 
การคิดบวก การฟังอยา่ง
ตัง้ใจ การตัง้ค าถาม การ
เสริมแรง การแสดงบทบาท
สมมติ  

สมาชิกรับรู้ความกล้า
หาญของตนเองและ
การแสดงออกที่
เหมาะสม มีแนวทางใน
การจดัการกบัความ
กลวัที่อาจเกิดขึน้โดย
น าความกล้าหาญมาใช้
ให้เหมาะสม 

กิจกรรมที่ 8 
ฉนัเป็นคน
กระตือรือร้น 

 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ส ารวจความท้าทายใน
ชีวิตประจ าวนั 
2. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทศันคติที่ดใีนการเร่ิมต้นวนั
ใหมใ่นแตล่ะวนั 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถก าหนดเปา้หมาย
หรือสิง่ที่อยากให้เกิดขึน้ใน
อนาคตให้มีความตื่นเต้นท้า
ทาย 

- เปิดคลปิ “แม ่: ครู
คนแรกของครูไอซ์และ
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฟังคลปิดงักลา่ว 
- จบัคูเ่พื่อแลกเปลีย่น
ข้อมลูเหตกุารณ์ที่
ตื่นเต้นท้าทายของ
ตนเอง 
- บอกเลา่สิง่ที่ติดค้าง
ในใจหรือสิง่ที่อยาก
บอกโดยบอกผา่นให้คู่
ของตนเองฟัง 

ค้นพบและพฒันาศกัยภาพ
ในตวัของพวกเขา โดยกล้าที่
จะเผชิญกบัความท้าทายใน
ชีวิต เมื่อเจอกบัความ
ยากล าบากก็สามรถรับมือ
และหาทางออกได้อยา่ง
เหมาะสม ผู้วิจยัใช้แนวคดิ
จิตวิทยาเชิงบวก ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ การเลา่
เร่ืองความภาคภมูใิจของ
ตนเอง การฟังอยา่งตัง้ใจ การ
ตัง้ค าถาม การสรุปความ การ
เสริมแรง  

สมาชิกส ารวจตวัเอง
และแลกเปลีย่นมมุมอง
เชิงบวกชองการใช้ชีวิต
ในแตล่ะวนั สามารถ
ก าหนดกิจกรรมหรือสิง่
ที่อยากท าให้ให้สนกุ
และตื่นเต้นมากขึน้ 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรม แนวคิดและเทคนิค ผลของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 9 
เปา้หมายมี
ไว้พุง่ชน 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถก าหนดเปา้หมาย
ระยะสัน้ และเปา้หมาย
ระยะยาว พร้อมวธีิการ
ด าเนินการให้บรรลตุามเปา้ 
2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัท่ีเตม็ไปด้วย
พลงั 
3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
แนวทางในการปฏิบตัิตนท่ี
คลอ่งแคลว่และ
กระฉบักระเฉง 

- แจกบตัรความ
ต้องการ โดยให้
สมาชิกเลอืกการ์ดที่
ตรงกบัความต้องการ
หรือที่สอดส้องกบั
เปา้หมายที่ตนเองตัง้
ไว้ 
- จบัคูก่บัคนที่อยูข้่างๆ 
โดยให้บอกเปา้หมาย
และความต้องการของ
ตนเอง พร้อมทัง้แผน
ด าเนินการท่ีมกิีจกรรม
ความกระตือรือร้น
และความคิดเชิงบวก
แทรกอยูใ่นแผนนัน้ 

การก าหนดเปา้หมาย/
ก าหนดให้ชีวิตมีสนัติสขุ 
บคุคลจะต้องก าหนด
เปา้หมายในชีวิตให้ชดัเจน 
และมีความตัง้ใจวา่จะด าเนิน
ชีวิตของตนตามแบบที่
ก าหนดไว้ให้ได้ผู้วจิยัใช้
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 
(Positive Psychology) ซึง่
ประกอบด้วยเทคนคิ การ
เจริญสติ (Mindfulness) การ
เลา่เร่ืองความภาคภมูิใจของ
ตนเอง การฟังอยา่งตัง้ใจ การ
ตัง้ค าถาม การสรุปความ  
การเสริมแรง การมุง่เน้น
เหตกุารณ์เชิงบวก 

สมาชิกตระหนกัถงึ
เปา้หมายในชีวิตของ
ตนเองชดัเจนขึน้และ
สามารถก าหนดแผน
เพื่อปสูเ่ปา้หมายระยะ
สัน้ และเปา้หมายระยะ
ยาวได้ 

กิจกรรมที่ 
10 

สรุปกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นสิง่ที่ได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ยตุิการด าเนินกิจกรรม 

- แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ให้เขยีนสิง่ที่
ประทบัใจ สิง่ที่
อยากจะบอกและสิง่ที่
อยากขอบคณุ 
- แจกบตัรความรู้สกึ
และเลอืกบตัรที่ตรง
กบัความรู้สกึที่เกิดขึน้
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมทัง้หมด 

แสดงความรู้สกึได้และสรุป
ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม ให้ก าลงัใจซึง่กนัและ
กนั ผู้วิจยัใช้แนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวก ซึง่ประกอบด้วย
เทคนิค การเจริญสติ การเลา่
เร่ืองความภาคภมูใิจของ
ตนเอง การฟังอยา่งตัง้ใจ การ
คิดบวก การสรุปความ การ
เสริมแรง การแสดงความ
ขอบคณุ การสะท้อน
ความรู้สกึ พลวตักลุม่  

สมาชิกแลกเปลีย่นสิง่ที่
ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ทัง้หมด สมาชิกเข้าใจ
กิจกรรมทีเ่ข้าร่วมและ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การท ากิจกรรม สรุป
ประเด็นส าคญัตา่ง ๆ 
ได้ 
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ตาราง 20 ผลตา่งของคะแนนคณุลกัษณะท่ีเข้มแข็งด้านก าลงัใจของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการ
เห็นท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ล าดบั 

กลุม่ทดลอง 
คะแนนก่อนการทดลอง คะแนนหลงัการทดลอง ผลตา่ง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

3.58 
3.29 
3.78 
3.29 
3.58 
3.18 
4.09 
3.40 
3.31 
3.56 

4.11 
3.84 
4.40 
4.00 
3.20 
3.31 
4.36 
4.11 
3.73 
4.16 

0.53 
0.56 
0.62 
0.71 
-0.38 
0.13 
0.27 
0.71 
0.42 
0.60 

 Mean = 3.50 
S.D. = 0.27 

Mean =  3.92 
S.D. = 0.40 

ΣD = 4.18 

 

Mean แทน ผลตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ทดลอง  
S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ΣD  แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกตา่งจากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวกมลมาศ สริุยวรรณ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 พฤษภาคม 2534 
สถานที่เกิด จงัหวดัเลย 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553 มธัยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรียนเลยพิทยาคม จงัหวดัเลย  

พ.ศ. 2557 ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑิต ส านกัวิชาศลิปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ จากมหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง จงัหวดัเชียงราย  
พ.ศ. 2563 ปริญญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาประยกุต์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 2363/180 ถนนสขุมุวิท 77 แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ที่มาและความสำคัญของปัญหา
	คำถามการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
	1.1 ความหมายของผู้บกพร่องทางการเห็น
	1.2 ประเภทของผู้ที่บกพร่องทางการเห็น
	1.3 การศึกษาสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการเห็น
	1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่บกพร่องทางการเห็น

	2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
	2.1 ความหมายของการศึกษาแบบเรียนร่วม
	2.2 ความสำคัญของการศึกษาแบบเรียนร่วม
	2.3 รูปแบบการจัดการการศึกษาแบบเรียนร่วม
	2.4 ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

	3. แนวคิดคุณลักษณะที่เข้มแข็ง (Character Strengths)
	3.1 องค์ประกอบของคุณลักษณะที่เข้มแข็ง
	3.2 คุณลักษณะที่เข้มแข็งด้านพลังใจ
	3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคุณลักษณะที่เข้มแข็ง

	4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก
	4.1 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
	4.2 ทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนักรู้ (The Broaden and Build Theory)
	4.3 กิจกรรมด้านจิตวิทยาเชิงบวก
	4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

	5. กิจกรรมกลุ่ม (Group Intervention)
	5.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม
	5.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม
	5.3 กระบวนการการกลุ่ม
	5.4 เทคนิคของผู้นำกลุ่ม
	5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม

	6. กรอบแนวคิด
	7. สมมติฐานการวิจัย

	บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย
	การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	การเก็บรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการทดลอง
	การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
	เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5  สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	สรุปการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค
	ภาคผนวก ง
	ภาคผนวก จ
	ประวัติผู้เขียน

