
   

 
  

➢ ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว และลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

จิตรภาณุ แย้มยิ่ง และอธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 
 

➢ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ และลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วันวิษา บุญมา และ ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ 
 

➢ ความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย 

กัญชรส แปนเมือง และคณะ 
 

➢ ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจ และการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัด
จำหน่ายยานยนต์ 
ชัชว์รว ีกลิ่นหอม และ นนทิรัตน์ พัฒนภักดี 
 

➢ ความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
เอกบุตร มณีนันท์ และ ชนัดดา เพ็ชรประยูร 
 

➢ การสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชาด้านศิลปะโดยมีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์ 

 



วารสารจิตวิทยา 
 

โดย 
 สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
 

ที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา  

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2. รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์  

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3. ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น โรมาโน  

Professor Emeritus, Department of Educational Psychology, University of Minnesota  
 

กองบรรณาธิการ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์  บรรณาธิการ 
2. อาจารย์ ดร.ลินดา สุวรรณดี   ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ และผู้ประสานงาน 
3. นาย กวีวัจน์ จักสมศักดิ์    ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ และผู้ประสานงาน 

 
กองบรรณาธิการบริหาร 

1. พันโท ดร.สุชัย สุรพิชญ์พงศ์ 
นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

2. แพทย์หญิง สุชีลา จิตสาโรจิตโต   
กรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์  
กรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

4. อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง  
กรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สกุลทิพย์ ศิริกันตราภรณ์  
Founding Faculty, Fulbright University Vietnam 

 
 
 



   

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์   

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2. ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม  

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา  

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี   

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5. รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์ 

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์  

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง  

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต  

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง    

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์   

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร   

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
16. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



17. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

19. อาจารย์ ดร.จุรีรัตน์ นิลจันทึก 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน   
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

22. อาจารย์ ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์ 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีรพงษ์    
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร   
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25. อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง 
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์ 
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม 
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

28. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช 
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

กำหนดวันออกวารสาร 
ปีละ 2 ฉบับ   

- ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน  กำหนดออกวารสาร เดือน มิถุนายน 
- ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  กำหนดออกวารสาร เดือน ธันวาคม 

 
 
 
 



   

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และ ผลงานวิจัยทางจิตวิทยา และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 

สำนักงาน 
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 3  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250 
โทรศัพท์ 094-440-0494 
E-mail: tpa.thailand@hotmail.com 
Website: www.thaipsychological.com 
 

 

ปีที่พิมพ ์
 พ.ศ. 2564 
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คำนิยม 
 

การเขียนคำนิยมสำหรับวารสารจิตวิทยาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วย
ความปิติปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ ่ง ที ่วารสารได้พลิกฟื ้นคืนกลับมาอีกครั ้งหนึ ่ง หลังจากที่ได้ระงับการ
ดำเนินการไประยะหนึ่ง ขอคารวะท่านนายสมาคม ฯ ท่านบรรณาธิการ และทีมงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันคืน
ชีวิตให้วารสารนี้ ด้วยจิตกุศล มุ่งม่ัน สานต่อเจตนารมณ์ของท่านปูชนียบุคคล ผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ ในฐานะที่ได้มี
ส่วนร่วมกับการดำเนินงานของสมาคม ฯ ในหลายช่วงเวลาสำคัญ ดิฉันขอแสดงความชื่นชม และขอฝาก
ความหวังกำลังใจให้ท่านนายกสมาคม ฯ กรรมการบริหาร และสมาชิกของสมาคม ฯ ทุกท่าน ได้ประสบ
ความสำเร็จ สมปรารถนา สัมฤทธิผล ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาชีพจิตวิทยา  ซึ่งเป็นเสา
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์และสังคมให้ยั่งยืน สถาพรต่อไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล 
    

       
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา  

          ที่ปรึกษาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
        (ปี 2564 – 2566) 

       อดีตนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
   (ปี 2531 – 2533 และ 2559 – 2563) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

คำนิยม 
 

ผมมีความยินดีและขอชื ่นชมคณะทำงานวารสารสมาคมฯ ที ่ได้รวบรวมบทความทางจิตว ิทยา             
ท ี ่ม ีความหลากหลาย ทั ้งพ ุทธจ ิตว ิทยา จ ิตว ิทยาการให้คำปร ึกษา จ ิตว ิทยาแนะแนว และอื ่น ๆ                     
ในการเผยแพร่ข้อความรู้ทางจิตวิทยา รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู ้ตามแนวปณิธานของครูบาอาจารย์                         
ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ ้ย ชุมสาย นายกสมาคมฯ คนแรก ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการ
ดำเนินงานหรือทำกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมจิตวิทยาให้เป็นวิชาชีพที่ยังประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป 

 

 

             พันโท ดร. สุชัย สุพิชญพ์งศ์ 
                 นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
                      วาระ พ.ศ. 2563 - 2566 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บรรณาธิการแถลง 
 

วารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2564) นี้ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับทั้ง 6 เรื่อง เป็นบทความวิจัยทั้งหมด  เนื้อหาสาระในบทความ 
3 เรื่องของฉบับนี้เป็นข้อความรู้ในประเด็นสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา อีก 2 เรื่องเป็น
ข้อความรู้เกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจ การเห็นคุณค่าในตนเอง การฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต และการฝังตรึง
ในงานของพนักงาน และเรื่องสุดท้ายเป็นการศึกษาความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อน ไหวที่เผชิญ
อุปสรรคในสังคมไทย ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่
สนใจทั่วไปจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในเนื้อหาของวารสารนี้และได้รับการอ้างอิงรวมถึงการนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไปตามเจตนารมณ์ของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย   

อนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยา
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป (ปีที่ 20 ฉบับที่ 1) ขอท่านส่งบทความเข้ามายังวารสารออนไลน์
ทางฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJO) เว็ปไซต์ 
https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JPsychol  และท่านผู้อ่านสามารถติดตามการเผยแพร่บทความ
ของวารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
www.thaipsychological.com และทางฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย  (Thai 
Journals Online: ThaiJO) เ ว ็ป ไซต์  https://so07 . tci-thaijo.org/index.php/JPsychol  โดยผ ู ้ สนใจ
สามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และหากท่านมีข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาวารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สามารถส่งความเห็นของท่านมาที ่อีเมล์ 
tpa.thailand@hotmail.com   

ท้ายสุดนี้วารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่าง
สูงที่กรุณาให้เกียรติและเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการกลั่นกรอง พิจารณา  แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะแก้ไข
บทความดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดทางวิชาการที่ได้นำเสนอในวารสารฉบับดังกล่าวนี้  ขอขอบพระคุณต่อ
คณะที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ และกองจัดการทุกท่าน รวมทั้งผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทั ้งหมด โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารเป็นอย่างดียิ่ง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว  
และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
จิตรภาณุ แย้มยิ่ง 1* 

อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต (2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วยเพศ ชั้นปี และรายได้ที่ ได้รับต่อเดือน (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับครอบครัว กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะมุ ่งอนาคตและควบคุมตน กับคุณภาพชีว ิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                        
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 390 คน 
เครื ่องมือที ่ใช ้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามจำนวน 4 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบค่าทีแบบอิสระ
ต่อกัน สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน คำนวณโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาที่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีจำนวนร้อยละ 54.62 และนักศึกษาที ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 45.38 (2) 
นักศึกษาที่มีเพศและรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน (3) นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมี
คุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคุณภาพชีวิตดีกว่าชั้นปี
ที่ 1 (4) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.625) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตแบบรายด้าน เรียงลำดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านจิตใจ (r=.566) ด้านสิ่งแวดล้อม (r=.528) ด้านสุขภาพกาย (r=.474) และด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม (r=.427) และ (5) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.573) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตแบบรายด้าน เรียงลำดับ
จากมากไปน้อย คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (r=.492) ด้านจิตใจ (r=.476) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (r=.458) และ
ด้านสุขภาพกาย   (r=.439) 

 
คำสำคัญ: สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและครอบครัว, ลักษณะมุ่งอนาคต, การควบคุมตน, คุณภาพชีวิต 
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The Relationship among Students and Family Relations, Future Orientation                            
and Self-Control, and Quality of Life of Kasem Bundit University Students 

 
Jitpanu Yaemying1* 

Athiwat Rattanawongkhae2 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to (1) study the levels of quality of Life of Kasem 
Bundit University students (2) compare quality of Life of Kasem Bundit University students 
classifying from the personal factors of sex college years and Income per month (3) study the 
relationship between relationship between students and family and quality of life of Kasem 
Bundit University students and ( 4) study the relationship between future orientation and                     
self-control and quality of life of Kasem Bundit University students.  Participants were 390 
undergraduate students who enrolled in 2019 at Kasem Bundit University. Instrument was a 
questionnaire that contained four parts: personal information, students and their family 
relationship, future orientation and self-control, and quality of life. Data were analyzed using 
descriptive statistics, t-test for independent sample, One-way ANOVA ,and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. Computer software was also used to process and analyze 
data.  The results to this study indicated as follows: (1) Overall quality of life of the respondents 
was at a medium level with mean 52.62 and quality of life of the respondents was at a good 
level with mean 45.38.  (2) The respondents who were different in sex and Income per month 
had no different in levels of quality of life.  (3) The respondents who were different in college 
years had different in levels of quality of life. With a statistical significance level of 0.5. Students 
second-year were over quality of life students first-year.  (4) Relationship between students 
and family were positively related with quality of life. With a statistical significance level of .01 
( r=.625) . Considering each aspect ordered from the highest to the least, they were 
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Psychological Domain (r=.566), Environment (r=.528) Physical Domain (r= .474) and Social 
Relationships (r=.427) and (5) Future orientation and self-control were positively related with 
quality of life.  With a statistical significance level of .01 ( r=.573) .  Considering each aspect 
ordered from the highest to the least, they were Environment (r=.492) Psychological Domain 
(r=.476) Social Relationships (r=.458) and Physical Domain (r= .439) 
Kay words:  Student and family relations, Future orientation, Self-control, Quality of life 
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บทนำ 
 ในโลกของสังคมยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเหนือความ

คาดหมายจนทำให้ต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสังคมอุดมศึกษาที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาชีวิตตนเอง ทันปัจจุบั นการณ์อาศัย
แนวทางภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ดัง
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560, ก) ที่เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนา
ประเทศที่จะมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนอง
การสร้างอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ในยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบ
โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทาง และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560, 
น. 4) ดังข้อความตอนหนึ่งว่า การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัยที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตกับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรม                                
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้มีทัศนคติ และพฤติกรรม               
ตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้                        
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่องมีสุขภาวะที่ดีขึ ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ และความสามารถเพิ ่มขึ้น                  
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอีกด้วย  

 ข้อความข้างต้นได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยอันจะนำไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
รับมือในการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในวัยของการศึกษาเล่าเรียน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ช่วงวัยหนึ่งที่มีความสำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือช่วงวัยรุ่น ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความ
พร้อมมากที่สุด ดังที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ในนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2563 - 2564 (2562, น. 29) ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงวัยในระดับอุดมศึกษา ดังข้อความตอนหนึ่งใน
การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ว่าประชาชนทุก
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ช่วงวัยมีหลักประกันการเข้าถึงการบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความม่ันคงทางรายได้ 
สังคมและเศรษฐกิจ เติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ เจษฎา อังกาบ
สี (2561, น. 207) กล่าวว่า ในช่วงวัยระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโต ด้านร่างกาย และจิตใจที่
สมบูรณ์พัฒนาเต็มที่ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางจิตใจสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี วัย
นี้เป็นวัยของการสำรวจแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม และวัยของการปรับตัวต่อแบบแผนชีวิตที่จะส่งผล
ต่อความสำเร็จในการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ ้มกันในการก้าวไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง และ
สอดคล้องกับสุทธิพร บุญส่ง (2550, น. 5) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า ลักษณะชีวิตของมนุษย์ที่มี
สภาพที่ดีสมบูรณ์มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจอันเนื่องมาจากการที่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ของตนเองในด้านต่าง ๆ   

 ข้อมูลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในบริบทของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน เช่น คุณภาพชีวิตในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการเรียน คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ ดังงานวิจัยของกฤษณา กมล
นัย (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้งานวิจัยของนพรัตน์ เรียบทวี (2548) ได้ศึกษาเรื่อง 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ เพศหญิง การใช้เวลาว่างในการเรียน ลักษณะมุ่งอนาคตทางการ
เรียน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง  สุดท้ายเป็นงานวิจัยของศศิพินต์ ทรง
สัตย์ (2542) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว เป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต  จากงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องคุณภาพชีวิตข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็น
ความสำคัญของคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่จะศึกษาในเชิงปริมาณ โดยศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่วงวัยรุ่น ซึ่งจัดเป็นช่วงที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานหรือทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา การดำเนินชีวิตของนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล

ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว กับคุณภาพชีวิต          

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์หว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  
3. นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  
4. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต   
5. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต  

 
วิธีการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
1.1 ประชากร คือ นักศึกษาที ่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 7,565 คน  
1.2 กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที ่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 390 คน ใช้วิธีการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) และเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2558, น. 59-60) 
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      คุณภาพชีวิต 

1) ด้านสุขภาพกาย 

2) ด้านจิตใจ 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

      คุณภาพชีวิต 

1) ด้านสุขภาพกาย 

2) ด้านจิตใจ 

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังค 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

1.3 กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 
                    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

  
 
  

 

 

 

 

   

 

 
 

2. นิยามศัพท์เฉพาะ 
2.1 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษากับผู้ปกครอง

หรือบิดามารดา และการปฏิบัติตนของผู้ปกครอง หรือบิดามารดากับนักศึกษา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งสอน ทั้งทางด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว การเงินและการเรียน การช่วยเหลืองาน
ภายในบ้าน การให้ความรักความเอาใจใส่ การดูแลสุขภาพ การอบรมสั่งสอน  

2.2 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ถึงอนาคตของ
บุคคล โดยเล็งเห็นความสำคัญในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน คำนึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมี
การวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต อีกทั้งสามารถควบคุมตนเองให้มีพฤติกรรมไปในแนวทางที่ถูกต้อง
สามารถอดทน และรอผลลัพธ์ตามท่ีตนต้องการได้ 

2.3 คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิต ทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสานการรับรู้ของ
บุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยมและเป้าหมายใน
ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านสุขภาพกาย (Physical domain) หมายถึง การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ รับรู้ถึงพละกำลังใน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ  
2) ชั้นปี 
3) รายได้ที่ได้รับต่อเดือน 
 

 

ปัจจัยทางจิตวิทยา 

1) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว 

2) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 

 



8 | วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) 
 

 
 
 
Journal of Psychology; Volume 19 No.2 (July – December 2021) 
www.thaipsychological.com 
 

 

การดำเนินชีวิตประจำวัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น การรับรู้ถึงความสามารถในการ
เคลื ่อนไหวของตนเอง การรับรู ้ถึงความสามารถในการปฏิบั ติกิจวัตรประจำวันของตนเอง การรับรู ้ถึง
ความสามารถในการทำงาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพ่ึงพายาต่าง ๆ หรือรักษาทางการแพทย์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2) ด้านจิตใจ (Psychological domain) หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
การรับรู้ถึงความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง  การรับรู้ถึงความรู ้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจำ สมาธิการตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้าหรือกังวล การรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ 
ของตนเองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต 
และความเชื่ออ่ืน ๆ ทีม่ีผลในทางท่ีดีต่อการดำเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น  

3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) หมายถึง การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ว่าตนเองได้เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย และความม่ันคงในชีวิต การรับรู้
ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้าน
การเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝน
ทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

 
3. การดำเนินการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    3.1 ผู ้ว ิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับตัวแปรคุณภาพชีวิต มี

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน พร้อมกำหนดนิยามศัพท์
เฉพาะและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

    3.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมและสอดคล้องตามนิยาม
ศัพท์ และคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of congruence) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50                
ขึ้นไป พร้อมทั้งนำปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อคำถามแต่ละข้อมีความสมบูรณ์               
มากขึ้น และนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีบริบทของสถานศึกษาใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 38 ชุด โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามคุณภาพชีวิต เท่ากับ 0.841 แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว เท่ากับ 0.884 และแบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
เท่ากับ 0.754 
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    3.3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อ 4 ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทดลองใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน 38 ชุด เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต เป็นสถาบันเอกชนเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง  

จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่น ๆ ( Item-total correlation) จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson 
(Pearson product moment correlation coefficient) และคัดเลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกผ่านเกณฑ์ คือ 
มีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (ชูศรี วงค์รัตนะ, 2553, น.75) 

    3.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliabity) ของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -
coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการศึกษาต่อไป 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจำแนกตามเพศ ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จำแนกตามเพศ 
เพศ n �̅� SD t P 
ชาย 160 93.66 12.10 -.562 .574 
หญิง 230 94.36 12.22   
รวม 390   

 

จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จำแนกตามเพศ ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้      

 
สมมติฐานข้อท่ี 2  นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่ต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จำแนกตามชั้นปี ปรากฏดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จำแนกตามชั้นปี 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 3 1210.80 403.60  2.77* .042 
ภายในกลุ่ม 386 56289.19 145.83   

รวม 389 57499.99  
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจำแนกตามชั้นปี ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  จึงนำไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี  Games-
Howell เนื่องจากความแปรปรวนของสองกลุ่มไม่เท่ากัน ปรากฏผลตามตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบรายคูค่วามแตกตา่งระหว่างคา่เฉลี่ยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต จำแนกตามชั้นปี 

ชั้นป ี �̅� 
1 3 4  2 

91.46 94.02 94.59 96.32 

1 91.46 - 2.57 3.13  4.86* 
3 94.02 - - 0.57 2.30 
4  94.59 - - - 1.73 
2 96.32 - - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที ่3 การเปรียบเทียบรายคู่ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับคุณภาพชีวิต จำแนกตามชั้นปี 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคุณภาพชีวิตดีกว่า นักศึกษาชั้นปีที ่1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สำหรับการเปรียบเทียบรายคู่อ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบว่า มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่แตกต่างกัน นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่แตกต่างกัน  

 
สมมติฐานข้อท่ี 3 รายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที ่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน ป         

ปรากฏดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จำแนกตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 2 119.28 59.64 .402 .669 
ภายในกลุ่ม 387 57380.71 148.27   

รวม 389 57499.99  
 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจำแนกตามรายไดท้ี่
ได้รับต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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สมมติฐานข้อที่ 4 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว กับ

คุณภาพชีวิต ปรากฏดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 
ตัวแปร สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว 

คุณภาพชีวิตโดยรวม .625** 
- ด้านสุขภาพกาย .474** 
- ด้านจิตใจ .566** 
- ด้านความสมัพันธ์ทางสังคม .427** 
- ด้านสิ่งแวดล้อม .528** 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  

จากตารางที ่5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวกับ คุณภาพ
ชีวิตโดยรวมกับคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .625 ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการศึกษาค้นคว้ารายด้าน พบว่า 

 1. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ด้านจิตใจ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .566 

 2. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .528 

 3. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .474 

 4. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีว ิต ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .427 

 
สมมติฐานข้อที่ 5 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับคุณภาพชีวิตป         

ปรากฏดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน กับคุณภาพชีวิต 
ตัวแปร ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 

คุณภาพชีวิตโดยรวม .573** 
- ด้านสุขภาพกาย .439** 
- ด้านจิตใจ .476** 
- ด้านความสมัพันธ์ทางสังคม .458** 
- ด้านสิ่งแวดล้อม .492** 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 

จากตารางที่ 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับคุณภาพชีวิต
โดยรวมกับคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .573 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการศึกษาค้นคว้ารายด้าน พบว่า   

 1. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .492  

 2. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เทา่กับ .476 

 3. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .458 

 4. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .439 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มี
เพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิง               
มีคุณภาพชีวิตดีกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชิน บัวงาม (2551, น. 56) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายและ
หญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัทรพล มหาขันธ์ (2550, น. 56) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน             
มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
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การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาเพศหญิง และเพศชายอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ค้นหาอัตลักษณ์ ในตนเอง ความ
เข้าใจในอัตลักษณ์ช่วยให้เด็กวัยรุ่นเกิดความเข้าใจในปัญหา และการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากการ
ค้นหาบทบาทของตนเอง เพื่อรู้จักตนเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต 
ตลอดจนถึงความถนัดเฉพาะตน โดยช่วงวัยรุ่นนี้มีพฤติกรรมบางอย่างที่ใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกัน เช่น การ
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ดังที่ อิริค อิริคสัน (1968, อ้างถึงใน เจษฎา 
อังกาบสี, 2561, น. 61-66) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นระยะที่มีความรู้สึกสับสน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะเป็น
ช่วงของการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ วุฒิภาวะทางกาย และแรงผลักดัน
ทางสังคมที่มาบรรจบกัน ในระยะนี้ผลักดันให้วัยรุ่นต้องครุ่นคิดเกี่ยวกับสถานภาพของตน ในสังคมวัยรุ่นจึงมักมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเอง และพยายามหาเอกลักษณ์ของตนในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่จะแสวงหาตนตามอุดมคติ 
(Ego – ideal) และค้นหาอัตลักษณ์เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่บนบริบทสังคมที่เหมือนกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่
มีชั้นปีต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน                  
ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ศรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์                  
(2561,  น. 572-573) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาคณุภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอสีเทิรน์เอเชีย                     
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม และรายด้านมากกว่าชั้นปีอ่ืน ๆ              
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า นักศึกษาที่มีชั ้นปีต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  โดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่ออยู่ในชั้นปี
ที่สูงขึ้น นักศึกษาเริ่มมีภูมิคุ้มกันและสามารถปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การเรียน การปฏิบัติตนที่ค่อย ๆ มี
สัมพันธภาพในสังคม การใช้ชีวิต การทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึง
นักศึกษากล้าที่จะเผชิญปัญหาด้วยตนเอง เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุข             
จึงอาจทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคุณภาพชีวิตที ่ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที ่ 1 และการที ่ นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1                      
มีคุณภาพชีวิตน้อยกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจต้องปรับตัวด้านการเรียน
จาก การเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู ่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ ่งต้องปรับตัวต่อระบบ
การศึกษา ทั้งวิธีการสอน ตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประสบ
ปัญหาการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ต่อกลุ่มเพ่ือน ตลอดจนถึงในสังคมมหาวิทยาลัย บางคนเกิดภาวะเครียด และ
อาจประสบปัญหาด้านการเรียน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ไม่ค่อยดี นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกันเนื่องจาก อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 20 – 21 ปี) 
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะรับรู้ถึงสภาพ
ร่างกาย และจิตใจของตนได้ดี มีภูมิคุ้มกันในการชีวิตที่อิสระไม่พึ่งพาผู้ อื่น ทั้งในด้านการเรียนที่เน้นการเรียน
เชิงคิดวิเคราะห์มากขึ้น ทั้งภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการดำรงชีวิต สามารถที่จะปรับตัว และอาจมี
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สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้ความคาดหวังของสังคม ที่ปรารถนาที่จะเห็น
นักศึกษา จบการศึกษาภายในระยะเวลา  ที่หลักสูตรกำหนดไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เครือญาติ ตลอดจนถึงครู
อาจารย์ ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ซึ่งบนความ
คาดหวังของสังคม อาจนำไปสู่ปัญหา ทางสุขภาพกายได้ เช่น ปวดท้อง ปวดหัว อาเจียน เป็นต้น จากที่กล่าว
มาข้างต้นล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีคุณภาพชีวิต
ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษาที ่มีรายได้ที ่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที ่ได้                         
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนิตา ชี้รัตน์ (2554, น. 66) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่ได้รับต่อเดือน
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่ได้รับต่อ
เดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตไมแ่ตกต่างกัน                             

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า รายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน อาจ
เนื่องมากจาก นักศึกษาศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี  ทั้งในด้านการเรยีน
และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำระหว่างศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการมีกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่จะสามารถให้นักศึกษากู้ยืมเงิน เพื่อใ ช้ในการศึกษา 
และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนถึงสิทธิ์การบริการต่าง ๆ เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล ประกันภัย 
ประกันอุบัต ิเหตุ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงมหาวิทยาลัย ที ่ม ุ ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ด้าน
สภาพแวดล้อม และอีกหลายด้านให้ดีขึ้น ดังที่ องค์การอนามัยโลก (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540, 
น. 18-19) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการรับรู้ว่า ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง 
ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินสถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่า
ตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตน ได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรม
ในเวลาว่าง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันจึงมีคุณภาพชีวิตไมแ่ตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อท่ี 4 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต 
ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .625 ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั ้งไว้ โดยผลการศึกษาค้นคว้า เป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม 
(.528) ด้านจิตใจ (.566) ด้านสุขภาพกาย (.474) และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (.427) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ พิททาร์ด (2559, น. 17) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผลการศึกษา
พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ                 
ทางสถิติระดับ .05 
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การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อาจเนื่องมาจาก การที่บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการจากครอบครัวที่ดี              
จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อครอบครัว จึงแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว สอดคล้องกับซัลลิแวน (1955, อ้างถึงใน ศรีเร ือน แก้วกังวาน , 2539, น. 66) อธิบายว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวที่ดี ยังทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ตลอดจนถึงด้านสติปัญญา จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่บุคคลสามารถเลือกทำ
กิจกรรมทางเพศตามที่ตนเองพอใจมากกว่าวัยที่ผ่านมา รู้จักคบหาสมาคมกับผู้อ่ืนอย่างผูกพันและมั่นคงยิ่งขึ้น 
มีความสามารถในการพัฒนาทางสติปัญญาถึงขั้นขีดสูงสุด สามารถเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ  ได้ดี รู้จักคิดในทุก
รูปแบบของความคิด รู ้จักรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง และต่อความเป็นไปของสังคมได้ แสดงให้เห็นถึง
นักศึกษาอาจอยู่ในสภาพล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็น ในสังคม ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงในครอบครัว การปฏิบัติ
ตนของนักศึกษาที่แสดงออกต่อบุคคลในครอบครัวในทางที่ดี ได้แก่ การเคารพเชื่อฟัง การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน ด้านการเงิน ตลอดจนถึงการใช้ชีวิต นักศึกษากล้าที่จะปรึกษากับบุคคลภายใน
ครอบครัว ทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนสภาพแวดล้อมที่แสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ที่ดี ซึ ่งกันและกันระหว่างบุคคลภายในครอบครัวนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที ่ดี ด้วยเหตุนี้
นักศึกษาที ่มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่า 
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต 

สมมติฐานข้อที ่ 5 ลักษณะมุ ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต                    
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .573 ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยผลการศึกษาค้นคว้ารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม (.492) ด้านจิตใจ (.476) 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (.458) และด้านสุขภาพกาย (.439) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ เรียบทวี 
(2548, น. 58-59) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน               
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

การที่ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิต อาจเนื่องมาจาก ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนนั้นเป็นความสามารถในการคาดการณ์ถึงผล
ในอนาคต โดยเล็งเห็นความสำคัญในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน คำนึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
มีการวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตตลอดจนถึงควบคุมตนเองให้มีพฤติกรรมไปในแนวทางที่ถูกต้อง
สามารถอดทน และรอผลลัพธ์ตามที่ตนต้องการได้ ด้วยนักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือในการพัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านการเรียน และการชีวิต ตลอดจนถึงการวางแผนในการดำเนินชีวิต การแสดงออกทางพฤติกรรมและ
ทางความคิด นำไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็จะพยายาม
แก้ไขจนผ่านไปด้วยดี รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจ และสภาพกายให้พร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ 
สอดคล้องกับแนวคิดของโคลเบิร์ก กล่าวว่า ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง คือผู้ที่สามารถปฏิบัติตน
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ได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตได้ดี ดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2524, น. 
36) กล่าวว่า การเกิดลักษณะมุ่งอนาคตนั้น อยู่ที่ลักษณะความมั่นคงทางอารมณ์ทางสังคมของบุคลากรที่เด็ก
จะเรียนรู้ ว่าควรอดใจรอนั้น การประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ ในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่า จะช่วยให้บุคคลนั้นมี
ลักษณะมุ่งอนาคตสูง ทำให้บุคคลเกิดความพยายามต่าง ๆ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคตเพราะว่า มี
ความหวังว่าจะทำให้สำเร็จดังที่เคยประสบแล้ว ฉะนั้นลักษณะมุ่งอนาคตจึงเกดิจากคุณภาพชีวิตจากครอบครัว 
และสังคมนั้นเอง ซึ่งในการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สมบูรณ์นำไปสู่ การมีพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง ได้
นั้นต้องอาศัยหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนรากของต้นไม้ที่เป็นจิตลักษณะพื้นฐาน ส่วนลำต้นที่แสดงถึง
องค์ประกอบจิตลักษณะ และส่วนดอกผลบนต้น ที่จะเกิดเป็นพฤติกรรมคนดี  และคนเก่ง โดยรวมกันแล้ว
นำไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมการขยันเรียน พฤติกรรม
พลเมืองดี พฤติกรรมพัฒนาสังคม และการอบรมเลี้ยงดู เมื่อทั้ง 3 ส่วนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ จะนำไปสู่
การเกิดพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการนำไปสู่
พฤติกรรมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ในพฤติกรรมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการขยันเรียน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในพฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมพัฒนาสังคม และ
พฤติกรรมพลเมืองดี ตลอดจนถึงด้านสิ่งแวดล้อมในการอบรมเลี้ยงดู จากที่กล่าวมาข้างต้น การที่นักศึกษาที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต ที่ชัดเจน อดได้รอได้ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมนั้น นอกจากพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมที่จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมคนดีและคนเก่งแล้ว 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน โดยอยู่บนพื้นฐานของจิต
ลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นบุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูงก็จะมีพฤติกรรมที่นำไปสู่การ
คุณภาพชีวิตที่ด ีด้วยเหตุนี้ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต 
 
สรุป 
 1. สรุปสาระสำคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น โดยปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ ชั้นปี และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน มี
ความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต กล่าวคือ ไม่ว่าเพศหญิง หรือเพศชาย มีคุณภาพชีวิตเหมือนกัน นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคุณภาพชีวิต
เหมือนกัน และนักศึกษาที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตเหมือนกัน สำหรับปัจจัยทางจิตวทิยา 
ประกอบไปด้วย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ซึ่ง
นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวสูงก็จะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ซึ่งนักศึกษาที่ มีลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตนสูงก็จะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 
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2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา

กับครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต ดังนั้น ผู้ปกครอง หรือคณาจารย์ควรมีการส่งเสริมการ
ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
และกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันในการวางแผนเป้าหมาย  ให้ความสำคัญใน
อนาคตมากกว่าปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ 
และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
 

วันวิษา บุญมา 1* 
ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ 2  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
(2) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ และ
ระดับชั้นปี (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ และลักษณะมุ่งอนาคต              
และควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ตอน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้าน
วิชาการ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent Sample) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation) คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.82 (2) นักศึกษาที่มี
เพศต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน (3) นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน (4) พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ .439 (5) ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .606 
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Abstract  

The objectives of this study were (1) to study the level of the achievement motivation in 
learning of undergraduate students ( 2)  to compare the achievement motivation in learning                    
of undergraduate students classified by personal factors consist of sex and college years and (3) 
to relationship between academic innovative behavior, future orientation and self-control and the 
achievement motivation in learning. Participants were 390 undergraduate students at Kasem Bundit 
University.   Instrument was a questionnaire, consist of four parts:  personal information, academic 
innovative behavior, future orientation and self- control, and the achievement motivation in 
learning.  Data were analyzed using descriptive statistics, t- test for independent sample, One-way 
ANOVA , and Pearson’s Product Moment correlation coefficient. The results of this study indicated 
as follows: (1) Overall the achievement motivation in learning of the respondent was at a high level 
with an account for 3.82 percent (2)  the respondent with different sex had not different the 
achievement motivation in learning (3) the respondent with different college years had not different 
the achievement motivation in learning (4)  academic innovative behavior was positively related 
with the achievement motivation in learning with a statistical significance level of .01, with the 
correlation coefficient of .439 and (5) future orientation and self-control was positively related with 
the achievement motivation in learning with a statistical significance level of . 01, with the 
correlation coefficient of .606  
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บทนำ 

การศึกษาจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า อาจนับได้ว่า
การศึกษาเป็นปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว                  
ทั ้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี จึงส่งผลให้ทางการศึกษาจะต้อง                       
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและทางสังคม ซึ่ง
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติให้มีคุณภาพเป็นรากฐาน
สำคัญในการที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรง และเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการในการใช้กำลัง          
ของประเทศ การศึกษาจึงหมายถึงความเจริญงอกงาม เพราะ การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล                   
ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน ได้แก่ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาที่สูง 
ประเทศนั้นก็จะมีกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้น (นรินทร์ สังข์รักษา , 2552)           
ดังแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มีการกำหนดแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน                
ให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา             
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) อีกท้ังในการที่จะส่งเสริมให้บุคคลในประเทศเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีศักยภาพได้นั้นจะต้อง
มาจากการที่ในสังคมมีการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้รับโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ซึ ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ พ.ศ. 2573                   
โดยกำหนดไว้ว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป้าประสงค์ที่สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ พ.ศ. 2573 คือ การสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมสำหรับ
ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพเพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่         
ที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา    
โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็น
พลเมืองของโลก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)   
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ข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว ่า หากบุคคลในประเทศชาติได้ร ับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ               
มีความเท่าเทียมจะส่งผลให้บุคคลเป็นแรงขับเคลื ่อนที ่ม ีประสิทธิภาพที ่จะสามารถพัฒนาประเทศ                                  
ให้นำไปสู่เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัย          
ที่บุคคลจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ตามที่ตนปรารถนา หรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (อัญชนา กลิ่นเทียน และจรัญ แสนราช , 2557) 
ทั ้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที ่จะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ                
ด้านวิชาการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ และผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมที่มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที ่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลทั ้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                     
การประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซึ่งส่งผลให้บุคคลในระดับอุดมศึกษาเกิดแรงผลักดันในการเรียนรู้นำผลของการ
ประเมินที ่ได้ร ับมาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ส ูงย ิ ่งขึ ้น และประกอบกับการที ่บุคคลเกิดแรงจูงใจ                   
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้จะยิ่งส่งผลให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตนได้วางไว้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจ                
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาของนักศึกษาที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนตามที่ตนต้องการ มีความเพียร
พยายาม และตั้งใจในการเรียนมุ่งมั่นที่จะทำคะแนนให้ได้สูง ต้องการชนะในการแข่งขัน มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความสำเร็จ และรู้สึกวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลวทางการเรียน ชอบค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ถามผู้รู้เมื่อมีข้อ
สงสัยมีความสนุกสนานกับการเรียน มีการเตรียมตัวและอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อม (สุพัตตรา แก้วพิชิต, 2548)  

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน                  
ที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี พฤติกรรม
การยอมร ับนว ัตกรรมด ้ านว ิชาการ และล ักษณะม ุ ่ งอนาคตเละควบค ุมตน ด ั ง งานว ิ จ ั ยของ                                    
มลิวัลย์ อัมรัตน์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา           
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า เพศต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า           
เพศชาย และระดับชั้นปีต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 กับ 3 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 งานวิจัยของ วรรธตรี ผาสุขใจ 
(2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต             
ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศ และศึกษาในชั้นปีต่างกันมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบปัจจัยทางจิตวิทยาที่
มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ งานวิจัยของวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555)              
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู ้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีในด้านพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการมีความสัมพันธ์กับ
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ .292 และงานวิจัย
ของอัญชนา กลิ่นเทียน และจรัญ แสนราช (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนสาขาวิชาเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และเกมส์            
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ             
มีความสัมพันธ์เช ิงบวกกับแรงจ ูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียน อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .05                      
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 80.1  จากผลการวิจัยข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการและลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งกำลังการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
และมีการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในทางวิชาการ ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง  รู้จักค้นคิดนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเข้าร่วมแก้ไขและสร้างสรรค์ตนเอง มีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน สามารถปรับตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2562)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำผลจากการวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจ                    
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จในการเรียน และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
2. เพื ่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นปี  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการและลักษณะมุ่งอนาคต

และควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน 
3. พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์                    

ทางการเรียนของนักศึกษา 
4. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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วิธีการวิจัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย  

1.1 ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 7,565 คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 

จำนวน 390 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลเกินกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ จากสูตรการคำนวณของ        
ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane, 1960 อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, 2551) ซึ่ง
กำหนดให้ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้จำนวน 380 คน ทั้งนี้ในการศึกษาค้นคว้า
ครั ้งนี ้ทางผู ้ศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยการเลือกเก็บตามสะดวก (Convenience sampling) 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 

 

2. นิยามศัพท์เฉพาะ     
2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement motivation in learning) หมายถึง  ความ

ปรารถนาของบุคคลที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน มีความอดทน ความเพียรพยายาม                  มี
การแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสุขเมื ่อได้รับงานที่มีความท้าทาย มีความรับผิดชอบ                 
มีความตั ้งใจ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรี ยนให้พร้อมอยู ่เสมอ มีความมุมานะ หมั ่นทบทวนเนื ้อหา                         
มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ รู้สึกมีความสุขเมื่อประสบความสำเร็จ และบุคคลจะรู้สึกวิตกกังวล     
เมื่อประสบความล้มเหลว บุคคลจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด และคิดหาแนวทางปรับปรุงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้      

2.2 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ (Academic innovative behavior) หมายถึง 
การกระทำ หรือการแสดงออกของบุคคลทางด้ านความคิด ความรู ้ส ึก หรือการปฏิบ ัต ิในการยอมรับ               
เทคนิคใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือพัฒนาระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น    

2.3 ล ักษณะมุ ่งอนาคตและควบคุมตน (Future orientation and self-control) หมายถึง 
ความสามารถในการคาดการณ์ เป็นการมองอนาคตของบุคคลที่สามารถวางแผนเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ               
ในอนาคต ม ีแนวทางการแก ้ ไขป ัญหา ม ีความเพ ียรพยายาม สามารถต ัดส ินใจเล ือกกระทำได้                           
อย่างเหมาะสม มีการควบคุมตน และอดทนรอคอยเพื่อให้ได้ซึ่งความสำเร็จในอนาคต 

 

3. การดำเนินการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน พร้อมกำหนดนิยามปฏิบัติการ และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

3.2 ผู้ศึกษาได้ทำการสร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 โดยแบ่งเป็น
แบบสอบถามพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ จำนวน 27 ข้อ และแบบสอบถามแรงจูงใจ                
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ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ส่วนแบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ผู้ศึกษาได้พิจารณา และคัดเลือกใช้แบบสอบถามของ            
กรภัทร วรเชษฐ์ (2548) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ด้านลักษณะมุ่งอนาคต 
จำนวน 30 ข้อ และด้านควบคุมตน จำนวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ข้อ ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เช่นเดียวกัน 

3.3 ผู้ศึกษานำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมและการสอดคล้อง                
ตามนิยามศัพท์ โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of congruence) ที่มีค่าตั้งแต่ 
.50 ข ึ ้นไป พร ้อมนำมาปร ับปร ุงแก ้ไขตามคำแนะนำของผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ เพ ื ่อให ้ข ้อคำถา มแต ่ละข้อ                                                   
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษา              
ที ่มีระดับการศึกษาและสิ ่งแวดล้อมใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 40 ชุด โดยมีค่าความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ .893 แบบสอบถามพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้าน
วิชาการ เท่ากับ .867 และแบบสอบถามด้านลักษณะมุ่งอนาคต เท่ากับ .886 และด้านควบคุมตน เท่ากับ .900 

3.4 ผู้ศึกษานำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง         
โดยชี ้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการศึกษาค้นคว้า รวมถึงขอความยินยอมตอบแบบสอบถาม               
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 390 คน ซึ่งเกินกว่าที่คำนวณไว้จึงนำมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 

3.5 ผู ้ศึกษานำแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษานำเสนอตามสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที ่ใช้ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา                          

จำแนกตามเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนกตามเพศ 

เพศ n �̅� SD t P 
ชาย 185 3.82 

3.83 
.497 
.410 

-.203 .839 
หญิง 205 
รวม 390 

 

จากตารางที ่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที ่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียน                  
ไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 2 นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที ่ใช้ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา                 

จำแนกตามชั้นปี ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจำแนกตามระดับชั้นปี  

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ระหว่างกลุม่   3   .85 .28 1.387 .246 
ภายในกลุ่ม 386 78.87 .20 

  
รวม 389 79.72  

 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจ                

ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการกับ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน P 
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมดา้นวิชาการ .439** .000 

** มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .439 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
สมมติฐานข้อที่ 4 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับแรงจูงใจ                
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏดังตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน P 
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน .606** .000 

** มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

จากตารางที ่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.606 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าตามสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา

พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้               
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และคณะ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ คูหาพงศ์และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05                  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย               
ต่างมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จทางเรียน จึงพากเพียรพยายาม และอดทนในการที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางการเรียน เพื่อให้ตนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเองมุ่งหวังไว้ นักศึกษาจะรู้สึกมีความสุข                   
เมื่อสามารถประสบความสำเร็จทางการเรียน และรู้สึกวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว หรือผลการศึกษา          
ไม่เป็นอย่างที่ตนต้องการ ซึ่งผลการศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยู ่ในระดับมาก อาจเนื ่องมาจากทางมหาวิทยาลัย                 
เกษมบัณฑิตมีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ           
นำความรู้ที ่ได้รับ และการสะสมประสบการณ์จากการเรียนรู ้ในมหาวิ ทยาลัยไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้       
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮัฟฟ์แมน (Huffman, 2002 อ้างถึงใน นุชลี อุปภัย, 2555) 
กล่าวว่า แม้จากการศึกษาในอดีตพบว่า ทั้งเพศชายเพศหญิงต่างมีการเรียนรู้ที ่แตกต่างกัน โดยเพศหญิง                    
จะมีความสามารถทางภาษาสูงกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายมีความสามารถทางคณิตศาสตร์และมีการรับรู้มิติ
ได้ดีกว่าเพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในเวลาถัดมาสามารถสรุปได้ว่า ทั ้งเพศชายและเพศหญิง                      
มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน อีกท้ังในปัจจุบันบริบททางสังคมของผู้เรียน เช่น สภาพแวดล้อม
ของครอบครัว สังคม ตลอดจนถึงความต้องการค้นหาอัตลักษณ์ของตนในแต่ละช่วงวัยจึงทำให้ทั้งเพศชาย และ
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เพศหญิงต่างมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จทางการ เรียน และสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้น            
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1943 อ้างถึงใน เติมศักดิ ์ คทวณิช , 2559) กล่าวไว ้ว ่า ลำดับ                                           
ความต้องการในขั้นที่ 4 ของมาสโลว์ คือ ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื ่น (Self-esteem needs)     
เป็นลำดับขั ้นที่บุคคลมีความต้องการการยอมรับจากตนเอง และบุคคลอื ่นว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ จึงความพยายามพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ตนเองสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเมื่อบุคคล
ประสบกับอุปสรรค บุคคลจะมีความพยายาม ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้
บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีความสุขเมื่อตนเองประสบความสำเร็จตามที่ตนปรารถนา ด้วยเหตุนี้เพศ
ต่างกันจึงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที ่ 2 นักศึกษาที ่มีช ั ้นปีต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเร ียนที ่แตกต่างกัน               
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์   
ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิดา ตากสินลา (2559, บทคัดย่อ)                  
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปีแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐสิมา แวงชัยภูมิ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา            
ผลการศึกษาพบว่า น ักศึกษาที่ มีช ั ้นป ีต ่างก ันมีแรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ ์ ไม ่แตกต่างกัน อย ่างมีน ัยสำคัญ                             
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยในแต่ละระดับชั้นปีอยู่ในช่วงวัย ที่ไม่ค่อย
แตกต่างกันมากนัก จ ึงส ่งผลให้น ักศ ึกษาต่างมีความปรารถนาในการที่ จะประสบความสำเร ็จทาง                                
การเรียน และทางมหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนของแต่ละชั้นปีโดยยึดจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาที่หลากหลาย มีกิจกรรมให้นักศึกษา           
ได้เข้าร่วมจึงส่งผลให้นักศึกษาที่มีความปรารถนาในการที่จะประสบความสำเร็จทางการเรียนในแต่ละชั้นปี     
มีความพยายาม มีความอดทน มีการจัดสรรเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมให้มีความเหมาะสม           
อีกทั้ง นักศึกษามีความพยายามในการที่จะฝ่าฟัน และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ เข้ามาขัดขวาง เพ่ือให้ตนเลื่อน
ไปสู่ระดับชั้นปีที่สูงขึ้น นอกจากนี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีอาจมีปัจจัย         
มาจากการที่นักศึกษาได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว สภาพแวดล้อม และสังคมเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนา                         
การของแต่ละคนให้เป็นบุคคลเหมาะสม โดยในช่วงวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลง             
ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และวุฒิภาวะ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้นักศึกษามีความคิด   
ทีเ่ป็นเหตุเป็นผล มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่เชื่อสิ่งต่าง ๆ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ มีความสนใจใฝ่รู้
สิ่งที่อยู่รอบตัว ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม                
ให้น ักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการที ่จะเรียนรู ้ สามารถนำความรู ้ท ี ่ได ้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง                   
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดอลลาร์ด (Dollard Miller, 1950 อ้างถึงใน เติมศักดิ์ คทวณิช, 
2559) กล่าวว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงนั ้นมักจะมาจากครอบครัวที่ใช้วิธีการอบรมเลี้ยงดูแ บบ
ประชาธิปไตยที่ให้เด็กได้รู้จักทำอะไรด้วยตนเองพึ่งพาตนเอง และมีอิสระทางความคิด โดยพฤติกรรมที่แสดง
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ให้เห็นถึงบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  อาทิ การที ่บุคคลชอบการแข่งขันและต้องการชัยชนะ มีความ
ทะเยอทะยานสูง เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบเลียนแบบ และชอบทำอะไรด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่มี
ระดับชั้นปีต่างกันจึงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน                   

สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจ                
ใฝ่สัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ                   
มีความส ัมพ ันธ ์ทางบวกกับแรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระด ับ .01                        
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .439 ผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา กลิ่นเทียน และจรัญ แสนราช (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ           
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนสาขาวิชาเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอลแอนิเม ชั่น 
มัลติมีเดีย และเกมส์ ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 
ด้านพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางด้านวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ร้อยละ 80.1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักศึกษาที่มีความปรารถนาในการที่จะประสบความสำเร็จทางการเรียน ส่งผลให้นักศึกษา  มีพฤติกรรมในการที่
จะศึกษา เรียนรู้ และพิจารณาการเลือกใช้นวัตกรรม โดยคำนึงถึงผลดีผลเสียที่จะตามมา และเมื่อนักศึกษาทดลอง
ใช้นวัตกรรมแล้ว พบว่า นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จทางการเรียนก็จะยิ่งส่งผลให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับนวัตกรรม และถ้าหากนักศึกษาทดลองใช้นวัตกรรมแล้วเกิดความรู้สึกถึงความยากต่อเรียนรู้ ต่อการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล หรือต่อการใช้นวัตกรรม นักศึกษาจะมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้การใช้นวัตกรรมอย่างไม่ยอม
แพ้ และพยายามฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนกว่านักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และใช้นวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ตนเองประสบความสำเร็จทางการเรียนตามที่หวังโดยนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่
ปรับใช้ในทางการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้หลากหลาย สามารถช่วย
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้จากวิทยากร หรือผู้รู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาผ่านสื่อในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนให้สูงขึ ้น และสามารถประสบความสำเร็จทางการเรียนได้  หรืออาจกล่าวได้ว่านักศึกษา                      
มีความสนใจในแนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา จึงส่งผลให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนนำแนวคิด หรือวิธีการใหม่มาปรับใช้ในการเรียนรู้ เพื่อให้ตนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตนวางไว้ 
ซึ ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรมของโรเจอร์ (Roger, 1971 อ้างถึงใน เนาวรัตน์ พลายน้อย และ               
ศุภวัลย์ พลายน้อย, 2532) กล่าวว่า การตัดสินใจในการที่จะยอมรับนวัตกรรมของบุคคลย่อมเกิดจากปัจจัย              
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาเป็นปัจจัย
ภายนอกทีมี่ส่วนให้นักศึกษาเกิดความสนใจในนวัตกรรมทางการศึกษาแต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บุคคลยอมรับ
นวัตกรรม คือ ค่านิยมของบุคคลต่อสิ่งที่ เกิดขึ้นใหม่ซ ึ ่งนับเป็นปัจจัยภายใน โดยค่านิยมของบุคคลจะ                       
เป็นสิ่งกำหนดการตัดสินใจในการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลในระดับต่าง ๆ มากที่สุด หากบุคคลเล็งเห็น                 
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับบุคคลก็จะมีแนวโน้มในการยอมรับนวัตกรรม และบุคคลจะหยุดใช้นวัตกรรมนั้นทันที 
เมื่อพบว่านวัตกรรมใหม่ หรือวิธีการใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถพัฒนาตนให้ไปสู่ความสำเร็จได้             
อีกทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดต์ (Thorndike, 1899 อ้างถึงใน เกริก ท่วมกลาง และ 
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จินตนา ทว่มกลาง, 2555) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่นำมาใช้เป็นพ้ืนฐานของการ
จัดการทำบทเรียนสำเร็จรูป หรือบทเรียนโปรแกรม 3 ประการ คือ กฎแห่งความพร้อม กฎของการฝึกหัด และกฎ
แห่งผล ดังนั ้น เมื ่อบุคคลจะศึกษาบทเรียนผ่านสื ่อต่าง ๆ จะต้องมีพื ้นฐานมาจากความพร้อมผู ้เร ียน               
หากผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนที่จะเรียนรู้จะส่งให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งการเรียนรู้
จะต้องทำควบคู่ไปกับการที่ให้ผู้เรียนได้หมั่นฝึกทำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ความชำนาญ จนกลายเป็นการเรียนรู้ที่ถาวร และอาจมีการให้รางวัล 
คำชมเชย หรือแสดงผลจากการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนทราบในทันทีหลังจากดำเนินกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับทาง    
การศึกษาจบลง เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที ่จะเรียนรู้ครั ้งถัดไป ด้วยเหตุนี ้พฤติกรรม             
การยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ จึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สมมติฐานข้อที่ 4 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.606 ผลการวิเคราะห์ที ่ได ้เป ็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว้ ซ ึ ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ                     
อ ัญชนา กล ิ ่นเทียน และ จร ัญ แสนราช (2557) ศ ึกษาเร ื ่องป ัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อแรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธ ิ ์ทาง                               
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนสาขาวิชาเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และ
เกมส์ ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง ด้านพฤติกรรม               
การยอมรับนวัตกรรมทางด้านวิชาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ร้อยละ 80.1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษาที่มีความต้องการ
ที่จะประสบความสำเร็จทางการเรียนจะมีลักษณะที่คาดการณ์ไกล เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจเลือกกระทำได้อย่างเหมาะสม มีความเพียรพยายาม และปฏิบัติ
ตนอย่างมุ่งมั่นเพ่ือผลักดันตนเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ควบคู่ไปกับการมีความอดทน ละเว้นพฤติกรรม
บางอย่าง หรือมีการกระทำบางอย่างที่จะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองในอนาคต เพื่อให้มีผลกรรมที่น่าพึงพอใจ              
แม้จะต้องมีการใช้ความอดทนสูงก็ตาม อีกทั้งบุคคลมีการรู้จักควบคุมอารมณ์ คิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เมื่อเผชิญกับความยากลำบาก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ความสำเร็จของเดวิด แมคคีลแลนด์ (McClelland, 1962 อ้างถึงใน ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ, 2557) กล่าวว่า 
ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement : n Ach) คือ ความต้องการความสำเร็จในงานที่ทำจึงทำให้
เกิดแรงขับเคลื่อนให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเทในงาน ได้มาตรฐานคุณภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี บุคคล
ที่มี n Ach สูงจะมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ เพ่ือตอบสนองความต้องการของเขาด้วยไม่ใช่เพียงเพื่อหวังผลตอบแทน                  
จากความสำเร็จอย่างเดียว ดังนั้น บุคคลจะรู้สึกพึ่งพอใจที่จะทำงานที่มีความรับผิดชอบเพียงคนเดียว งานที่มี
ความเสี่ยง มีระดับยาก และมีความท้าทายความสามารถ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการ
กระทำของสกินเนอร์ (Skinner's อ้างถึงใน ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ, 2557) เชื่อว่า พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา
จะเป็นไปในแนวทางใดขึ้นอยู่ผลกรรม หรือการเสริมแรงที่ได้รับหลังจากแสดงพฤติกรรม ดังนั้น บุคคลที่มี
พฤติกรรมในการใฝ่เรียนรู้ ทุ ่มเทให้กับการเรียน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้าขัดขวาง และละเว้นพฤติกรรม
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บางอย่างจนส่งผลให้บุคคลได้รับผลการเรียนตามที่บุคคลประสบความสำเร็จทางการเรียน หรือได้รับในสิ่งที่บุคคล
คาดหวัง บุคคลจะมีแนวโน้มที่กระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำ ๆ เพื่อให้ได้รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนา โดยการกระทำ
ดังกล่าวจะเป็นการเสริมแรงให้แก่บุคคล หากบุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจ                
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะรู้สึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา หรืออาจจะมีการลงโทษตนเอง โดยการงดพฤติกรรมบางอย่าง อาทิ 
งดการออกไปสังสรรค์กับเพื่อน และเพิ่มพฤติกรรมการตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ และเป็นการหลีกเลี่ยงผลรับที่อาจส่งให้บุคคลไม่พึ่งพอใจ ด้วยเหตุ
นี้ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 
สรุปสาระสำคัญของการศึกษาค้นคว้า 

ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่กำลังจะเติบโตไปเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ หากบุคคลมีความปรารถนาในการประสบความสำเร็จด้านการเรียนสูงมากเท่าไร             
ยิ่งส่งผลให้บุคคลนั้นมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงตามขึ้นด้วย โดยปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ และ
ระดับชั้นปี ที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กล่าวคือ ในยุคปัจจุบันได้เปิด
โอกาสไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรือช่วงวัยใดก็ตามสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า            
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการที่จะศึกษา และผลักดันให้บุคคลมีความปรารถนาในการที่จะ
ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา สำหรับปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบไปด้วย พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
ด้านวิชาการ และลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กล่าวคือ หากบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งส่งผลให้บุคคลมีการพัฒนา หรือปรับพฤติกรรม
บางอย่างเพื่อให้ตนไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการที่บุคคลมีพฤติกรรมนำแนวคิดใหม่ หรือนวัตกรรม
ใหม่มาปรับใช้ในด้านการเรียน เพื ่อส่งผลให้ตนประสบความสำเร็ จตามที่ตนปรารถนา ทางตรงกันข้าม
นวัตกรรมด้านวิชาการอาจเป็นสิ่งที่ส่งผลให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เช่นเดียวกัน อีกทั้ง
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงยังมีลักษณะของการคาดการณ์ไกล มองถึงผลสัมฤทธิ์ที่ตนจะได้รับในอนาคต 
และควบคู่ไปกับการเลี ่ยงพฤติกรรมบางอย่างที ่อาจส่งผลให้บุคคลเกิดความวิตกกังวล หรือไม่ประสบ
ความสำเร็จตามที่ตนปรานรถนา  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 
1.1 จากการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ                      

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ทางสถานศึกษาควรส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการผสมผสาน คือ มีการเรียนทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน มีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ เพื่อเป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความปรารถนาที่กระทำสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงเพ่ือให้เกิดความภาคภูมืใจ ซึ่งในการส่งเสริมให้บุคคลมีลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูง มีปัจจัยจากรูปแบบของบทเรียนที่มีหลากหลาย มีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมเพื่อเป็น                                                 
การกระตุ ้นให้บุคคลมีความพยายาม ความทะเยอทะยานในการที ่จะประสบความสำเร็จ มีการคำนึงถึง                                                   
ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้ และบริบทของอาจารย์ผู้สอน   

1.2 จากการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียน ดังนั ้น ปัจจัยที ่ส ่งผลให้บุคคลมีล ักษณะมุ ่งอนาคตและ                     
การควบคุมตนเองได้มีปัจจัยพื ้นฐานมาจากทางสถานบันครอบครัวของบุคคลที่มีการปลูกฝัง ชี้แนะ และ                
การส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตที ่ด ี โดยบุคคลได้รับความรัก การดูแลแบบมีเหตุผล ไม่เข้มงวด หรือ               
ปล่อยปะละเลย มีสติปัญญาในการเลือกกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้บุคคลได้มีอิสระทางความคิด และ
ในการตัดสินใจที ่จะเลือกทำ อีกทั ้งประสบการณ์ทางสังคม หรือสภาพแวดล้อมของบุคคลที ่ส ่งเสริม                                     
ให้บุคคลมีจริยธรรม และตระหนักต่อสังคม ซึ่งการพัฒนาควบคู่ไปกับสถานบันการศึกษาที่มีการจัดสถานที่ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของบุคคลมีการสอน ชี้แนะ หรือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง
ที่มี เพื่อให้บุคคลสามารถคาดการณ์ไกล มองเห็นความสำคัญของสิ่งที่จะก่อประโยชน์ให้กับตนเองในอนาคต 
รวมทั้งความสามารถในการควบคุมตนเองให้รู้จักความอดทน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว
ทางการเรียน สามารถรอคอยสิ่งต่าง ๆ เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือ ที่สำคัญกว่าในอนาคต   

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
2.1 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผล

ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทางด้านจิตลักษณะ และรูปแบบการเรียนของครูผู ้สอน เป็นต้น ดังนั ้น ควรมีการศึกษาปัจจัยเหล่านี้                   
เพื่อปัจจัยใดบ้างที่สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับนักศึกษาต่อไป  

2.2 หากบุคคลต้องการผลการศึกษาที่มีความละเอียดมากยิ่งข้ึน และมีระยะเวลาในการจัดทำวิจัย
เพียงพอควรมีการจ ัดทำว ิจ ัยในเช ิงของการทดลองประเมินผล (Experimental – evaluative study)                  
เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา และแนวทางการพัฒนานักศึกษา โดยการสร้างหลักสูตร 
หรือกิจกรรมทางการเรียน เช่น หลักสูตรการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตการควบคุมตน พฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมด้านวิชาการ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อม และมีพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
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ความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยของการสร้างความเมตตากรุณาต่อตนเองของนัก

เคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเคลื่อนไหวในสังคมไทยด้านการเมือง 
ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 7  คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ (1) 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การสะท้อนตนเอง การมองโลกในแง่ดี และ
ความเห็นอกเห็นใจ (2) ปัจจัยภายนอก สามารถจำแนกได้เป็น (2.1) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคมและตัวแบบ (2.2) ปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ ภาวะวิกฤต จากปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทยเหล่านี้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสริมความเมตตากรุณาต่อตนเองในนักเคลื่อนไหวในสังคมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทาง
สังคม 
 
คำสำคัญ: ความเมตตากรุณาต่อตนเอง, นักเคลื่อนไหวในสังคมไทย, อุปสรรคในการเคลื่อนไหว 
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Abstract  

This research aims to study some of the causal factors that result in self-compassion 
amongst Thai activists as they face social obstacles. This study used qualitative, in-depth 
interviews and analyzed the content thereof for results.  Key informants were seven Thai 
activists: political, human rights and environmental activists. The results found that causal 
factors for self-compassion could be classified in 2 main groups: (1) internal factors, including 
self-awareness, self-control, self-reflection, optimism, and empathy, and (2 )  external factors 
including (2 . 1 )  social support and role models, both considered as social factors, and (2 . 2 ) 
situational factors, in this case, social crisis. These findings suggest that these factors potentially 
influence the development of self-compassion and could be used to further develop 
programs to encourage self-compassion among activists and/or in relevant organizations. 
 
Key words: Self-compassion, Activist in Thai society, Obstacles in activism 
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บทนำ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกเกิดปัญหาและความขัดแย้งขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 

สิทธิมนุษยชน หรือสิ่งแวดล้อม ปัญหาและความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากและถือว่าเป็น
เรื่องที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาและความขัดแย้งเหล่านี้ยังถูกเพิกเฉย
จากคนส่วนใหญ่ในสังคม จากสถานการณ์เหล่านั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า  “กลุ่มนักเคลื่อนไหว (Activists)” 
หรือรู้จักกันในคำว่านักกิจกรรม นักรณรงค์ โดยกลุ่มคนเหล่านี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น และคิดว่าปัญหาเหล่านั้นควรได้รับการแก้ไข โดยมีวิธีการแสดงออกหลายรูปแบบ เช่น การ
เคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่าง “Black Lives Matter” ในสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและ
ความรุนแรงของตำรวจ (บีบีซีไทย, 2020) หรือการเรียกร้องความเท่าเทียมและเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศที่จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน รวมถึงไทย ในเดือนมิถุนายน 
(Pride Month) ทุกปี เพ่ือรำลึกถึงเหตุการณ์ “จลาจลสโตนวอลล์” (นัฐชา, 2564) ในขณะเดียวกัน ประเทศ
ไทยมีเหตุการณ์การเคลื่อนไหวในหน้าประวัติศาสตร์อย่างการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและต่อตา้น
อำนาจคณาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือที่เรียกกันว่าเหตุการณ์ “14 ตุลา” การเคลื่อนไหวเพ่ือ
คัดค้านการกลับมาของผู้นำเผด็จการในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือที่เรียกกันว่าเหตุการณ์ “16 ตุลา” 
(รุ่งนภา พิมมะศรี, 2563) หรือในพ.ศ. 2536 ที่มีการเรียกร้องกฎหมายลาคลอด 90 วันของกลุ่มแรงงานหญิง 
(วจนา วรรลยางกูร, 2562) 

อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นกิจกรรมที่อาจต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมาย โดยระหว่างทางของการเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่างมีประสบการณ์ในการ
เผชิญอุปสรรคขณะออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น 
เช่น การถูกเพิกเฉย การถูกจับกุม การต่อต้านจากคนที่มีความคิดเห็นต่าง การขาดแคลนกำลังทรัพย์หรือ
กำลังคน ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจในการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของกลุ่มนักเคลื่อนไหว คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการเผชิญอุปสรรคของนัก
เคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กับความเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion) ซึ่งเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับมือของบุคคลต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดย Neff (2003b) กล่าว
ว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเอง หมายถึง การยอมรับและการปล่อยวางความทุกข์ของตนเองด้วยความรู้สึก
ห่วงใย กรุณาต่อตนเอง เข้าใจในตนเอง มีเจตคติที่ไม่ตัดสินต่อความล้มเหลวของตนและตระหนักว่าเป็นเรื่อง
ปกติของมนุษย์ทั่วไป  

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและค้นคว้าการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความ
เมตตากรุณาต่อตนเอง เช่น การศึกษาความเมตตากรุณาต่อตนเอง ความเครียดและการเผชิญปัญหา ของ 
Allen และ Leary (2010) พบว่า บุคคลที่มีความเมตตากรุณาต่อตนเองในระดับสูงมักจะใช้วิธีการเผชิญปัญหา
ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดในแง่บวก ส่วนบุคคลที่มีความเมตตากรุณาต่อตนเองในระดับต่ำมักจะใช้วิธีเผชิญ
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายผ่านการแก้ปัญหา และการเบี่ยงเบนความสนใจ และจากการศึกษาเรื่อง ความ
เมตตากรุณาต่อตนเองและการตีความตัวตนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไทยและไต้หวัน  ของ Neff et al., 
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(2008) พบว่า คนไทยมีระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองสูงที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างกันด้าน
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศและสังคม เช่นเดียวกับปรินดา ตาสี (2560) ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาและการ
เสริมสร้างความกรุณาต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์โดยการให้คำปรึกษากลุ่ม พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้ที่มีความกรุณาต่อตนเองการศึกษาจากนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความกรุณาต่อตนเองในระดับมากนั้น จะมี
ความภูมิใจในความเป็นตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ยอมรับและให้อภัยในสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาดได้ มี
ความเชื่อว่าตนเองไม่ได้อยู่ลำพัง สามารถยอมรับการวิจารณ์และถูกตำหนิได้ มีสติและสามารถรับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงและบอกความรู้สึกของตนเอง รวมถึงควบคุมการแสดงอารมณ์และอยู่กับความจริงในปัจจุบันได้  
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวสามารถเผชิญและรับมือกับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อตนเองได้นั้น เกิดจากการที่นักเคลื่อนไหวในสังคมไทยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองอยู่
ภายใน ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองของ
นักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย คณะผู้วิจัยหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคใน
สังคมไทย และสามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความเมตตากรุณาต่อตนเองในนักเคลื่อนไหวใน
สังคมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาหาปัจจัยของการสร้างความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคใน
สังคมไทย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-compassion) หมายถึง เมื่อบุคคลเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหวทางสังคม บุคคลมีความปรารถนาที่จะบรรเทาความทุกข์ของตนเองด้วยการให้กำลังใจ
ตนเอง ยอมรับและปล่อยวางในความผิดพลาดของตนเอง ไม่โทษตนเอง มีสติ รวมถึงตระหนักได้ว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) ความกรุณาต่อตนเอง (Self-
Kindness) หมายถึง การที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมมีความเข้าใจและสามารถให้กำลังใจ
ตนเองได้มากกว่าดูถูกดูแคลนหรือลงโทษตนเอง ยอมรับในตนเอง 2) ความเป็นปุถุชน (Common Humanity) 
หมายถึง การที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมยอมรับว่าทุกคนเคยล้มเหลวและผิดพลาด บุคคล
เข้าใจว่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน  3) การมีสติ (Mindfulness) หมายถึง 
การที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคม สามารถเผชิญกับความจริงในปัจจุบันโดยปราศจากการ
ตัดสิน การหลีกหนี หรือการเก็บกดได้ รวมถึงมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์เชิงลบของตนเอง 

นักเคลื ่อนไหว (Activist) หมายถึง บุคคลที่มีจุดประสงค์ในการเปลี ่ยนแปลงสังคมโดยออกมา
เคลื่อนไหวและ/หรือเรียกร้องโดยแสดงออกในรูปแบบใดก็ตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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การเผชิญอุปสรรค (Obstacle) หมายถึง การพบเจอกับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสิ่งที่ขัดขวาง
ความก้าวหน้า สร้างความยากลำบากในการบรรลุความสำเร็จ  

การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) หมายถึง การกระทำของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายที่
ชัดเจน อาจเป็นได้ทั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการหรือไม่ทางการ เพ่ือมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล  

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเคลื่อนไหวในสังคมไทยที่มีประสบการณ์การทำงานใน
การเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้
ข้อมูลตรงกับสิ่งที่คณะผู้วิจัยศึกษา จึงใช้เกณฑ์การคัดเข้าในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยต้องเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์และยังคงเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลว่าได้ทำการเคลื่อนไหวด้านเหล่านั้นตรงกับความเป็นจริง และเคยพบเจอกับอุปสรรคในขณะที่ทำ
การเคลื่อนไหว ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและมาตรวัด คือ (1) แบบสอบถามการเคลื่อนไหวในสังคมโดยศึกษาจาก
แบบสอบถามของกนกพร สุทธิสัณหกุล (2557) ที่มีตัวแปรใกล้เคียงกับงานวิจัยฉบับนี้ ยกตัวอย่างข้อคำถาม 
เช่น “ท่านเป็นแนวร่วมประท้วงในประเด็นสังคมต่าง ๆ เช่น การเมือง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น” 
และ “ท่านพูดในที่สาธารณะหรือการเสวนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การเมือง สิทธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น” ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คือบุคคลที่ได้คะแนนระดับปานกลางถึงมาก หรือบุคคลที่ได้
คะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 1.00 ขึ้นไป (2) มาตรวัดความเมตตากรุณาต่อตนเองของปรินดา ตาสี (2560) ผู้ที่
ผ่านเกณฑ์คือบุคคลที่ได้คะแนนระดับมากถึงมากที่สุด หรือบุคคลที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 3.41 ขึ้นไป 
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักต้องมีความยินดีเข้าร่วมวิจัยและมีความเต็มใจในการเปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ ของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เกณฑ์การคัดออก มีดังนี้ (1) บุคคลที่ได้คะแนนจากการทำแบบสอบถามการ
เคลื่อนไหวในสังคมและมาตรวัดความเมตตากรุณาต่อตนเองต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด (2) ข้อมูลที่ได้หลังจากการ
สัมภาษณ์ไม่เพียงพอต่อการนำไปวิเคราะห์ และการให้คำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้สมัครใจให้ข้อมูลทั้งหมด 7 ราย 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัย

ศึกษาเอกสารงานวิจัยและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเมตตากรุณาต่อตนเองและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะ
ศึกษาเพื่อให้ผู้วิจัยทราบภาวะพื้นฐานต่าง ๆ ของคนกลุ่มนี้ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างคำถามสำหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยรูปแบบคำถามจะมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งมีแนว
คำถามทั้งหมด 8 ข้อ ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม 
Google Meet และการโทรศัพท์ผ่านโปรแกรม Line โดยใช้โปรแกรม Voice Memos ในการบันทึกเสียง 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยทำการติดต่อผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักเคลื่อนไหวในสังคมไทย จากนั้นเริ่มติดต่อตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนำมาตรวัดสำหรับการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล
ตอบคำถามในมาตรวัดจากนั้นนำมาตรวัดไปคำนวณคะแนนและแปลผล เพื่อติดต่อนัดหมายวันเวลาในการ
สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์กับผู้ให้ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก การสัมภาษณ์นี้เป็นวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-dept interview) โดยใช้แนวคำถาม (Interview guide) ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
ถึง 1 ชั่วโมง มีการบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียง เมื่อคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจนข้อมูล
อ่ิมตัวแล้วจึงยุติกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
คณะผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content analysis) โดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดความแบบคำต่อคำ ทบทวนบทสัมภาษณ์เพื่อทำ
ความเข้าใจกับข้อมูลแล้วจึงจำแนกเนื้อความตามเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย สร้างข้อสรุปจาก
ประเด็นหลักนำข้อมูลไปตรวจสอบและนำผลการวิเคราะห์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้าน
จติวิทยาและการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบ 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
(2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง  คือ (2.1) ปัจจัยภายใน (2.2) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ (2.2.1) ปัจจัยทางสังคม (2.2.2) ปัจจัยสถานการณ์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเคลื่อนไหวในสังคมไทยที่มีอายุตั้งแต่ 19 - 47 ปี จำนวน 7 คน และ
ออกมาเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปจากการให้ข้อมูลเบื้องต้นและแบบสอบถามการเคลื่อนไหวใน
ด้านสังคมไทย ซึ่งผู้วิจัยจำแนกการเคลื่อนไหวออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านสิทธิมนุษยชน และ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะกำหนดนามสมมติให้กับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน มีรายละเอียด ดังนี้ 

คุณพุดตาน นามสมมติ อายุ 19 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ทำการเคลื ่อนไหวด้าน
การเมืองมาประมาณ 2 ปี ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นช่างภาพภายในกลุ่มการเคลื่อนไหว 

คุณอินทนิล นามสมมติ เพศชาย อายุ 28 ปี อาชีพอิสระ ทำการเคลื ่อนไหวด้านการเมืองเป็น
ระยะเวลา 7 เดือน และทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs)  

คุณช้องนาง นามสมมติ เพศหญิง อายุ 25 ปี อาชีพอิสระ ทำการเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มการเคลื่อนไหว
ทางด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่ง เป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน 
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คุณกัลปพฤกษ์ นามสมมติ เพศชาย อายุ 25 ปี ทำการเคลื่อนไหวด้านการเมืองและเข้าร่วมการ
เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ยึดหลักการแก้ไขความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นตามหลักศาสนาที่นับถือเพ่ือ
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของมนุษย์ 

คุณกาสะลอง นามสมมติ เพศหญิง อายุ 47 ปี เริ่มมีบทบาทในการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดย
ทำการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งก่อนจะ
พัฒนาเป็นมูลนิธิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

คุณมะลิลา นามสมมติ เพศหญิง เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีประสบการณ์การ
เคลื่อนไหวด้านการเมืองประมาณ 1 ปีครึ่ง เข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับกลุ่มการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยที่ตน
ศึกษาอยู่ ทำหน้าที่ในการจัดการและประสานงานกับตำรวจเมื่อเกิดการรวมกลุ่มของมวลชน 

คุณราชาวดี นามสมมติ เพศชาย อายุ 38 ปี ทำการเคลื่อนไหวด้านการเมืองมาประมาณ 1 ปี เพราะ
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เริ่มเข้าร่วมกับกลุ่มการเคลื่อนไหว ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นการ์ดในการรักษาความ
ปลอดภัยในการชุมนุม 
 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ทำให้พบว่าสามารถจำแนกปัจจัยที่ทำให้เกิดความ
เมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทยออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่เกิดจากความคิด ความเชื่อ บุคลิกภาพภายในตัวบุคคล ที่ทำให้เกิดความ
เมตตากรุณาต่อตนเอง ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การสะท้อนตนเอง การมองโลกในแง่
ดี และความเห็นอกเห็นใจ 

1.1 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness)  
 การที่บุคคลสามารถรับรู้ถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นขณะเผชิญกับอุปสรรคระหว่าง

การเคลื่อนไหว และรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลเสียต่อตนเอง บุคคลจึงแสวงหาวิธีปล่อยวางและมองหาสิ่งอ่ืน
เพ่ือให้ความรู้สึกเหล่านั้นบรรเทาลงหรือหายไป  

 
“...ส่วนมากก็เป็นความรู้สึกของเราล้วน ๆ ครับ ว่า เวลาใดที่เรารู้สึกท้อ ไม่ไหวแล้วเนี่ย เราฝืนต่อไป

ไม่ได้แล้วเนี่ย จุดนั้นเราควรจะไปพักครับ...” (พุดตาน นามสมมติ) 
 
“...การรับรู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่า การรับรู้ว่าเรารู้สึกยังไง การรับรู้ว่า บางทีไปแล้วมัน ไปแล้วมันมี

ความรู้สึกถูกกระตุ้นให้โกรธมาก ๆ งี้ แล้วกลับมาดึกมาก ๆ วันถัดไปกลับมาทำงานไม่ได้เพราะอารมณ์ก็แบบ 
ก็ยังเต็มไปด้วยความโกรธ หรือว่านอนน้อยหรืออะไรงี้ เราก็รู้สึก ถ้าเรารู้ตัวเร็วอะ มันก็จะช่วยทำให้เราแบบ 
เฮ้ย สงสัยเราต้องแบบ ก็จะมีบางช่วงที่เราก็หยุดเสพทวิตเตอร์ หยุดเสพข่าวสารเหมือนกันนะ เพราะเรารู้สึกว่า
แบบ เรา เรารับไม่ไหวแล้ว มันมีผลกับอารมณ์เรามากเกินไป... 
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...เรารู้สึกว่าการ การทำพวก self-awareness สำคัญมาก การนั่งสมาธิ การหาเวลาอยู่กับตัวเอง การ
อยู่เงียบ ๆ หรืออะไรงี้ เราคิดว่ามัน มันช่วยเราให้เรามี compassion กับตัวเองมาก...” (อินทนิล นามสมมติ) 
 

“...คือเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไร ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เข้าหูเข้าตาของคนหลาย ๆ คน แต่สุดท้ายเราก็
ยังรู้ตัวแหละว่าเรากำลังทำอะไรและเรากำลังเดินไปที่ไหน สุดท้ายมันก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่ามันยังคุ้มค่าที่จะไปต่อ
อยู่... 

...พยายามรู้ตัวอยู่เสมอ แล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ...” (กัลปพฤกษ์ นามสมมติ)  
 
“...ในมุมแรกที่คิดก็คือรู้สึกว่าการย้อนกลับมาดูตัวเองว่าร่างกาย ชีวิต จิตใจอะไรอย่างเนี้ยอะค่ะโอเค

ไหม… 
 

...คือการย้อนกลับมาดูตัวเองในมิติชีวิต จิตใจและร่างกายว่าโอเคไหม แล้วก็หันกลับมามองและดูแล
ตัวเอง...” (กาสะลอง นามสมมติ) 

 
“...ถ้าเม่ือใดก็ตามเราขาดสติเราก็พยายามจะดึงตัวเองกลับมาในที่ที่ สมมติว่าถ้าเราโดนยั่วยุ เช่น เรา

โดนฝ่ายตรงข้ามที่เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันยั่วยุเรา ถ้าเรารู้ตัวว่าเราคุมตัวเองไม่ไหวเราก็แค่ถอยออกมา 
ถอยออกมาจากจุดนั้นจุดที่เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เราลงมือหรือว่าเราทำอะไรก็ตาม เราก็แค่ถอยออกมาจาก
ตรงนั้น...” (ราชาวดี นามสมมติ) 
 

“...ใช้คำว่ามีการ มีกระบวนการบางอย่างที่เราได้ผ่านกระบวนการอย่างนั้นมา มันมีการฝึก take 
care spiritual ของตัวเราอะค่ะ... 

...มันคือการภาวนา การกลับมาอยู่กับตัวเอง relief บางอย่างที่มันสะสม ตระหนักรู้ในตนเองว่าเราคิด
อะไรอยู่ เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างและเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง…” (มะลิลา นามสมมติ) 

  
1.2 การควบคุมตนเอง (Self-control) 

 การที ่บุคคลสามารถยับยั้งอารมณ์ความรู ้สึกหรือพฤติกรรมของตนเองไม่ให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกหรือพฤติกรรมในเชิงลบเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการในชั่วขณะนั้น เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมา
กระทบต่อเป้าหมายในระยะยาวของตน 

 

“...เอ่อ อันที่สามก็คือ เราคิดว่า การ shift ความคดิตัวเองให้มองภาพระยะยาวอะ ก็ช่วยได้นะ เพราะ
รู้สึกว่า เรารู้สึกว่าถ้าเรามองภาพระยะยาวอะ แล้วเรา เรามัวแต่วิ่ง spin เร็วเกินในระยะสั้นอะ แล้วเราเหนื่อย
แล้วเรา burn out อะ สุดท้ายมันจะ มันจะไม่ดีกับระยะยาว ที่เราจะต้องแบบ ในการรณรงค์เคลื่อนไหวทาง
สังคมอะ...” (อินทนิล นามสมมติ) 
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"...เออพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นอะค่ะ โดยที่ไม่หันกลับมาดูแลตัวเองหรือว่า 'ปรับ' ชีวิตการ

ทำงานเคลื่อนไหวก็มัน มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย... 
 
...เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเอง การซัพพอร์ตตัวเองในมิติชีวิตจิตใจหรือว่าร่างกายเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญ

ที่เราจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ...” (กาสะลอง นามสมมติ) 
 

1.3  การสะท้อนตนเอง (Self-reflection) 
การทบทวนไตร่ตรองความคิด ความรู้สึก และการกระทำของบุคคล ซึ่งบุคคลจะทบทวนสิ่งที่

เกิดขึ้นกับตนเอง อาจจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการเผชิญอุปสรรคก็ได้ และนำไปใช้ในการวางแผน หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง 

 
“...เมื่อเงินเราร่อยหรอเนาะ...เราก็เริ่มกลับมามองแล้วว่าอะเราจะหาทางหาเงินจากไหน หนึ่งเราก็

ต้องเฟดเอาตัวออกมาว่าเราต้องเริ่มทำงานแล้วนะ เท่านั้นเอง  
...โอเค มันคือการทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมามันใช่หรือไม่ใช่ ใช่ในที่นี ้ไม่ใช่

หมายถึงเพราะว่าเราวางแผนการเงินได้ไม่ดีพอใช่ไหม…” (ราชาวดี นามสมมติ) 
 

1.4  การมองโลกในแง่ดี (Optimistic) 
การที่บุคคลสามารถมองเห็นข้อดีจากสถานการณ์ท่ีกำลังเผชิญอยู่ แม้ว่าจะมีความยากลำบาก 

แต่บุคคลก็สามารถค้นหาข้อดีและชื่นชมในข้อดีที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ยึดติดกับข้อผิดพลาดหรือสิ่งแย่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์นั้น 

 

“...การเก็บชัยชนะเล็ก ๆ แล้วบอกกับตัวเองว่า สิ่งที่เราได้ทำลงไปมันสำคัญและมันส่งผลกระทบสู่
สังคมมันส่งผลกระทบในวงกว้างมากจริง ๆ... 

...ก็ถือว่าเป็นการชื่นชมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่เรามุ่งไว้ก็
ตามแต่เราก็ทำ task เล็ก ๆ เหล่านี้สำเร็จ…” (มะลิลา นามสมมติ) 

 
1.5 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

 การที่บุคคลมีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นโดยปราศจากการยึดกรอบความคิดของ
ตนเองไปตัดสิน หรืออาจจะมองว่าเป็นการมอบความรู้สึกท่ีดีส่งผ่านคำพูดหรือความคิดดี ๆ ให้กับผู้อื่น เพ่ือลด
ความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง และทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองในภายหลัง 
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“...การใช้ positive feedback มันค่อนข้างช่วยให้เราไม่เผลอไปเฆี่ยนตีคนอื่นด้วยและเมื่อคนอ่ืน 
positive feedback กลับมา การสื่อสารแบบนี้มันทำให้เราไม่เอาคำพูดเหล่านั้นกลับมาเฆี่ยนตีตัวเอง ในขณะ
ที่คนเหล่านั้นก็เข้าใจในเรื่องการสื่อสารแบบนี้และมี feedback กับเราอย่างนี้มันก็จะทำให้รู้สึกดี…” (มะลิลา 
นามสมมติ) 

 
2.  ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดจากการเผชิญสถานการณ์ของบุคคล สิ่งที่ได้รับจากบุคคลรอบตัว 

หรือสภาพสังคมของบุคคลที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง สามารถจำแนกได้เป็นปัจจัยทางสังคมและ
ปัจจัยสถานการณ์ 

2.1 ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยที่เกิดจากบุคคลรอบตัวในสังคมแวดล้อมของผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิด
ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมและตัวแบบ 

2.1.1. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) การที ่บุคคลได้รับการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ รอบตัว เช่น การมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ การมีคนที่รับฟังปัญหาหรือให้คำแนะนำ 
และการได้รับการสนับสนุนจากมวลชน เพื ่อให้บุคคลมีกำลังใจและสามารถเผชิญอุปสรรคระหว่างการ
เคลื่อนไหวต่อไปได ้

 
“...ในวันที่เราเหนื่อยหรือควรจะพักกับม็อบเนี่ยอะครับ เพื่อนข้างนอกนี่แหละครับ เขาไม่ได้รับรู้

ปัญหาเหมือนเรา เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ในเมื่อเขาไม่รับรู้แล้วเนี่ย เขาไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง แต่ว่าเขา
อาจจะสามารถที่จะรับฟังเราได้...” (พุดตาน นามสมมติ) 

 
“...ที่สำคัญเราไม่ได้เดินคนเดียว เรามีเพ่ือนที่ไปด้วยกันทั้งคนที่มาเดินด้วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่คอย

สนับสนุนอยู่ข้างหลัง...” (กัลปพฤกษ์ นามสมมติ) 
 
“…หลายครั้งแหละที่เราไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเองก็มีเพื่อนแหละที่คอยแนะนำเรา เพียงแค่

อยู่ข้างเรา บอกเราอะ แค่นั้นมันก็ทำให้เราใจดีกับตัวเองได้ นอกจากการเตือนตัวเองแล้วมันก็ยังไม่พอใน
บางครั้ง…” (ช้องนาง นามสมมติ) 

 
“…ก็ยังยืนยันคำเดิมว่า คนข้างหลัง คนรอบตัว มวลชนที่เราเห็น ทุกคนที่มีปัญหาความยากลำบาก 

เดือดร้อนที่เรามองเห็นและเราเข้าถึงได้ค่ะ…” (ราชาวดี นามสมมติ) 
 
“…ประเด็นเรื ่องแบบ community นะ แบบเพื่อนแบบคนที่เรารู้จักอะไรงี้ แล้วเขาเริ ่ม reflect 

กลับมา เขาเริ่มบอกเรากลับมาว่า เฮ้ยแบบ you แบบ เอ่อแบบ หมายถึงว่าแบบ ทุ่มเทกับมันจนเพิกเฉยตัวเอง
เกินไปหรือเปล่า หรือว่า… 
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…เอ่อ บางทีเขาก็จะบอก เฮ้ยแบบพักก่อนไหมหรืออะไรงี้ บางทีแฟนเราก็จะช่วยเราในการแบบ ใน
การ push back เรากลับมา อืม…” (อินทนิล นามสมมติ) 

 
“…ไม่ใช่แค่ทีมเราทีมเดียวอ่ะค่ะจะทำให้การมองเรามันรอบด้านมากยิ่งขึ้น การมีเพื่อนที่หลากหลาย

มิติ  ที่ทำงานหลากหลายมุมมองมาช่วยกันวางแผน มาช่วยกันให้ความเห็น มันจะทำให้การขับเคลื่อนของเรามี
เสียง มีมุมที่มันรอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกอย่างก็คือมีพลังเพราะว่าถ้าเพื่อนเข้ามาร่วมแล้วมันมีจุดร่วมกันในการ
ขับเคลื่อน เราจะมีเพ่ือนที่ร่วมเดินทางในการขับเคลื่อนนั้นด้วยอะค่ะ…” (กาสะลอง นามสมมติ) 

 
“...อีกอย่างหนึ่งคือ เพื่อนค่ะ เพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะ empower ให้พลัง ดูแลกัน take 

care กันแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนอีกคนให้เห็นว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ละก็เวลาสื่อสารระหว่างกันเรา ใช้ 
positive feedback…” (มะลิลา นามสมมติ) 

 
 2.1.2. ตัวแบบ (Role model) เกิดจากการที่บุคคลได้รับอิทธิพลด้านความคิด เจตคติ และ

มุมมองจากบุคคลตัวแบบ การที่บุคคลได้รับตัวแบบมาจากบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) 
หรือการรักตัวเองที่เด่นชัด ทำให้บุคคลเกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองตามมา 

 
“...ใช่ ๆ เหมือนมี role model ที่จะให้ดูว่าถ้าเขามี self-esteem หรือเขารักตัวเองมันก็จะแบบนี้

อะไรอย่างนี้ เหมือนแบบมีตัวอย่างให้ดู...” (กัลปพฤกษ์ นามสมมติ) 
 
2.2  ปัจจัยสถานการณ์ คือ ปัจจัยที่เกิดจากสถานการณ์แวดล้อมหรือสถานการณ์คับขันที่ทำให้เกิด

ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ได้แก่ วิกฤต 
 2.2.1. ภาวะวิกฤต (Crisis) เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีแรงกดดัน ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา

ร้ายแรงทำให้เกิดความรู้สึกที่ถูกบีบบังคับ หรือความรู้สึกทางลบต่อตนเอง การที่บุคคลตระหนักถึงวิกฤตที่เกิด
ขึ้นกับร่างกาย จิตใจ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อตนเองทำให้เกิดความคิดในการหันกลับมารักตนเองมากข้ึน 

 
“...อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยอยู่ใน crisis ในการรักตัวเองด้วยมั้ง crisis ของการไม่รักตัวเองมาก ๆ 

เกลียดตัวเองแล้วก็เคยคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้มันไม่เห็นมีอะไรดีเลยอะไรอย่างนี้ แล้วก็รู้สึกว่าพออยู่ใน
จุดที่มันขาดมาก ๆ พอเราเรียนรู้ตรงนี้มันก็เลยดีดตัวกลับขึ้นมาเยอะ...” (กัลปพฤกษ์ นามสมมติ) 

 
“...พ่ีรู้สึกว่าก็คือผ่านวิกฤติบางช่วงมาอะค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละ ถ้าเราไม่ดูแลตัวเอง เอ่อ 

ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้น่าจะแย่อะไรอย่างเนี้ยอะค่ะ ละพอเราได้คิดจุดนั้นเนี่ย มันก็จะแบบ มันก็จะเป็นต่อเนื่อง
มา...” (กาสะลอง นามสมมติ) 
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“...เราว่ามันเริ่มจากตัวเอง จากสถานการณ์ยามคับขันตรงนั้น ความรู้สึกโดนบีบบังคับ แรงกดดันมัน
ทำให้เราใช้สถานการณ์ที่กดดันนั้นมาใช้ความกรุณาเมตตาต่อตนเอง ความกดดันทำให้เราใจดีกับตัวเอง
เพราะว่าเราไม่อยากเครียดไปมากกว่านี้แล้ว...  

...พอเจอวิกฤติแบบนั้นเราก็จะหันกลับมาเลยว่าฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วอะไรยังไง พักผ่อน ดูหนัง ซื้อ
ต้นไม้มาปลูก...”(ช้องนาง นามสมมติ) 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองมี
ทั้งหมด 8 ปัจจัย สามารถแบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ (1) การตระหนักรู้ในตนเอง (2) การควบคุมตนเอง 
(3) การสะท้อนตนเอง (4) การมองโลกในแง่ดี (5) ความเห็นอกเห็นใจ และปัจจัยภายนอก แบ่งออกเป็น ปัจจัย
ทางสังคม ได้แก่ (6) การสนับสนุนทางสังคม (7) ตัวแบบ และปัจจัยสถานการณ์ ได้แก่ (8) วิกฤต ผู้วิจัยจึงขอ
อภิปรายผลการวิจัยตามปัจจัยทั้งหมด 8 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยที่ 1 การตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลสามารถรับรู้และปล่อยวางความรู้สึกเชิงลบ
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกท้อ เหนื่อย หรือโกรธ ได้ผ่านการทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การพักผ่อน หยุด
การรับข่าวสาร เมื่อนักเคลื่อนไหวเกิดการตระหนักรู้ในตนเองทำให้เกิดการสำรวจความรู้สึกของตนเองและเกิด
ความเมตตากรุณาต่อตนเองตามมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรินดา ตาสี (2560) เรื่อง การศึกษาและ
การเสริมสร้างความกรุณาต่อตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์โดยการให้คำปรึกษากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ที่มีความกรุณาต่อตนเองในระดับมากจะมีคุณลักษณะของผู้ที่มีสติ (Mindfulness) เมื่อบุคคลสามารถรับรู้
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ บอกความรู้สึกของตนเองได้ และมองเห็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Neff (2003b) เรื่องการพัฒนาและ
การตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดเพื่อวัดความเมตตากรุณาต่อตนเอง  พบว่า การมีสติจะทำให้เรา
สามารถเผชิญกับความจริงในปัจจุบันได้โดยปราศจากการตัดสิน การหลีกหนี  หรือการเก็บกด และการมีสติ
รู้ตัวถึงความคิดและอารมณ์เชิงลบจะทำให้เราไม่กลายเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นมากเกินไป  

ปัจจัยที่ 2 การควบคุมตนเอง หมายถึง การที่บุคคลสามารถเปลี่ยนหรือยับยั้งอารมณ์ ความรู้สึกหรือ
พฤติกรรมไม่ให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมเชิงลบเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ได้แก่ การมอง
เป้าหมายในระยะยาว การปรับการทำงาน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด โดย
วิธีการเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวได้ ซึ ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Pepin-Vogt (2016) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและการ
ควบคุมตนเองกับความเครียดและผลกระทบในฐานะตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่านพบว่า ความเมตตากรุณา
ต่อตนเองสัมพันธ์กับการควบคุมตนเองอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่มีความเครียดเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator 
variable) และมีผลกระทบทางบวกและทางลบเป็นตัวแปรกำกับ (Moderator variable) ความสัมพันธ์
ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและการควบคุมตนเอง และสอดคล้องกับการวิจัยของ  Morley et al., 
(2016) ที่ศึกษาเรื่องบทบาทของความเมตตากรุณาต่อตนเองและการควบคุมตนในการทำนายอคติด้ านลบใน
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การตอบสนองต่อประสบการณ์เชิงลบ ซึ่งศึกษาบทบาทของความเมตตากรุณาต่อตนเองและการควบคุมตนเอง
ในการทำนายอคติด้านลบในการตอบสนองต่อประสบการณ์เชิงลบ พบว่า ผู้ที่มีระดับความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองและระดับการควบคุมตนเองต่ำจะมีอคติด้านลบที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ปัจจัยที่ 3 การสะท้อนตนเอง หมายถึง การทบทวนไตร่ตรองความคิด ความรู้สึก และการกระทำของ
บุคคล ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การมองเห็นปัญหาของตนเอง เมื่อนัก
เคลื่อนไหวสามารถมองเห็นปัญหาของตนเองและคิดหาวิธีรับมือกับปัญหาได้จะนำไปสู่การเกิ ดความเมตตา
กรุณาต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Samaie และ Farahanision (2011) เรื่องความเมตตากรุณา
ต่อตนเองในฐานะตัวแปรกำกับความสัมพันธ์ระหว่างการไตร่ตรอง การสะท้อนตนเอง และความเครียด พบว่า 
ความเมตตากรุณาต่อตนเองสามารถลดระดับความเครียดได้ รวมถึงมีความสัมพันธ์กับการไตร่ตรองและการ
สะท้อนตนเองของบุคคล 

ปัจจัยที่ 4 การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การที่บุคคลสามารถมองเห็นข้อดีจากสถานการณ์ที่กำลัง
เผชิญอยู่ แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะมีความยากลำบาก ได้แก่ การมองเห็นความสำเร็จในการเคลื่อนไหวของ
ตนเอง เมื่อนักเคลื่อนไหวมองโลกในแง่ดีจึงเกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองและสามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรินดา ตาสี (2560) เรื่องการศึกษาและการเสริมสร้างความกรุณาต่อ
ตนเองของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์โดยการให้คำปรึกษากลุ่ม พบว่า ผู้ที่มีความกรุณาต่อตนเองในระดับมาก
จะมีคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับความตระหนักในธรรมดาของคน คือ ผู้ที่เชื่อว่าเมื่อสิ่งร้าย ๆ จะเกิดขึ้น เป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

ปัจจัยที่ 5 ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื ่นโดย
ปราศจากการยึดกรอบความคิดของตนเองไปตัดสิน หรือการที่บุคคลส่งผ่านคำพูดหรือความคิดดี ๆ ให้กับผู้อ่ืน
เพ่ือลดความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง การที่นักเคลื่อนไหวได้ใช้การสื่อสารเชิงบวกกับผู้อ่ืนทำให้เกิดความรู้สึก
เห็นอกเห็นใจ สามารถนำไปสู่การเกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Neff และ
Pommier (2013) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและความใส่ใจเกี่ยวกับบุคคลอื่นใน
กลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนวัยผู้ใหญ่ และผู้ฝึกสมาธิ พบว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองมีความสัมพันธ์กับความเห็น
อกเห็นใจ ความเอาใจใส่ และการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่และผู้ฝึกสมาธิ โดยผู้ที่มีระดับความเมตตา
กรุณาต่อตนเองสูงจะมีการเข้าใจทัศนคติของผู้อื่น ความรู้สึกไม่สบายใจของตนเองที่ลดน้อยลง และมีการให้
อภัยผู้อ่ืนมากขึ้น 

ปัจจัยที่ 6 การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง
ด้านจิตใจเพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่อไปได้ ได้แก่ เพื่อนร่วมอุดมการณ์ คนที่รับฟังปัญหาและ
ให้คำแนะนำ และกลุ่มคนในมวลชน เมื่อนักเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกลุ่มคนเหล่านี้ทำ
ให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Akin et al., (2011) ได้ศึกษาความเมตตา
กรุณาต่อตนเองและการสนับสนุนทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของความเมตตากรุณาต่อตนเองทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความกรุณาต่อ
ตนเอง ความเป็นปุถุชน และการมีสติ  
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ปัจจัยที่ 7 ตัวแบบ หมายถึง บุคคลได้รับอิทธิพลต่อความคิด เจตคติและมุมมองจากตัวแบบ ส่งผลให้
บุคคลเข้าใจและเกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
(Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา ซึ ่งกล่าวว่า บุคคลสามารถเรียนรู ้โดยการสังเกต
พฤติกรรมและผลกรรมของพฤติกรรมจากตัวแบบ โดยกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบนั้นเกิดจาก
การที่นักเคลื่อนไหวสนใจและสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบที่มีพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองและการรัก
ตนเอง บุคคลจะจดจำสิ่งที่สังเกตและนำไปสู่การเลียนแบบตามพฤติกรรมของตัวแบบ  

ปัจจัยที่ 8 ภาวะวิกฤต หมายถึง สถานการณ์ที่ทำให้บุคคลเผชิญความกดดันจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
และตระหนักได้ถึงความกดดันเหล่านั้นส่งผลให้บุคคลพยายามตั้งสติ ปรับอารมณ์ ปรับความคิดและหันมาใช้
ความเมตตากรุณาต่อตนเองทำให้เกิดความคิดในการรักตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับนิยามความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองของ Neff (2003a) ซึ่งกล่าวว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองเกี่ยวข้องกับการยอมรับและการปล่อยวาง
ความทุกข์ของตนเองด้วยความรู้สึกห่วงใย และองค์ประกอบความเมตตากรุณาต่อตนเอง ของ Bishop et al., 
(2004 as cited in Neff, 2015) เรื ่องการมีสติ (Mindfulness) คือ การมีสติจะทำให้เราสามารถเผชิญกับ
ความจริงในปัจจุบันโดยปราศจากการตัดสิน การหลีกหนี หรือการเก็บกดได้ นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง ความ
เมตตากรุณาต่อตนเองและการเติบโตหลังเหตุการณ์สะเทือนจิตใจ: บทบาทของความยืดหยุ่นทางจิตใจในฐานะ
ตัวแปรส่งผ่าน ของ Misurya et al., (2021) พบว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองมีความสัมพันธ์กับการเติบโต
หลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (Post Traumatic Growth) โดยมีความยืดหยุ ่นทางจิตใจ (Psychological 
Flexibility) เป็นตัวแปรส่งผ่าน บุคคลที่มีระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองสูง จะมีการเติบโตหลังเผชิญ
เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจที่ดีกว่า   
 
สรุป 

1. สรุปสาระสำคัญของงานวิจัย 
งานวิจัยนี้สามารถยืนยันได้ว่าปัจจัยที่ทำให้นักเคลื่อนไหวเกิดความเมตตากรุณาต่อตนเอง มี

ทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การสะท้อนตนเอง การมองโลกในแง่ดี 
ความเห็นอกเห็นใจ การสนับสนุนทางสังคม ตัวแบบและวิกฤต ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้นักเคลื่อนไหวสามารถออกมา
เคลื่อนไหวทางสังคมต่อไปได้แม้ต้องเผชิญอุปสรรค  

2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

2.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
2.1.1 นักเคลื่อนไหวควรได้รับข้อมูลและตระหนักรู้ในเรื่องของความเมตตากรุณาต่อตนเอง 

รวมถึงตัวแปรที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองทั้ง 8 ปัจจัย ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุม
ตนเอง การสะท้อนตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความเห็นอกเห็นใจ การสนับสนุนทางสังคม ตัวแบบและวิกฤต 
เพ่ือสามารถสร้างต้นทุนทางจิตใจในตนเองเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ 
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2.1.2 หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมควรนำตัว
แปรทั้ง 8 ตัวแปร โดยเฉพาะตัวแปรการตระหนักรู้ในตนเองและการควบคุมตนเองสามารถนำไปพัฒนาเป็น
โปรแกรมเสริมสร้างและพัฒนาความเมตตากรุณาต่อตนเอง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรหรือกลุ่มคนเหล่านั้น
สามารถเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ 

 

2.2  ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งถัดไป 
2.2.1 ตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 8 ตัวแปร ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุม

ตนเอง การสะท้อนตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความเห็นอกเห็นใจ การสนับสนุนทางสังคม ตัวแบบและวิกฤต 
ที่สามารถร่วมกันทำนายระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองและตัวแปรใดสามารถทำนายการเกิดความเมตตา
กรุณาต่อตนเองได้มากที่สุด 

2.2.2 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความเมตตากรุณาต่อตนเองได้  

2.2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อตนเองในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น นัก
สังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากบุคคลในสายอาชีพดังกล่าวมี
แนวโน้มในการเผชิญกับอุปสรรคในการทำงานสูง 

2.2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและตัวแปรจิตวิทยาเชิง
บวกอื่น ๆ เช่น ความหวัง หรือความยืดหยุ่นทางจิตใจ เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเคลื่อนไหวที่เผชิญอุปสรรคในสังคมไทย  
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ 

 
ชัชว์รว ีกลิ่นหอม 1* 

นนทิรัตน์ พัฒนภักด ี2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเองของ

พนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็น พนักงานในผู้จัดจำหน่าย
ยานยนต์ รวมจำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการเสริมพลังอำนาจและการเห็น
คุณค่าในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยการเสริมพลังอำนาจของพนักงานในผู้จัด
จำหน่ายยานยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การเสริมพลังอำนาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของ
พนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .694) 
 
คำสำคัญ: การเสริมพลังอำนาจ, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ 
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Relationship between Empowerment and Self-Esteem  
of Employees in Automobile Dealers 
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Abstract  

The objectives of this research were (1 )  to study level of empowerment and self-
esteem of employees in automobile dealers, and (2 )  to study relationship between 
empowerment and self-esteem of employees in automobile dealers. The samples were 255 
staff in automobile dealers. The research instrument were an empowerment questionnaire 
and a self-esteem questionnaire. Statistics used in data analysis consisted of percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson's correlation coefficient. The results revealed that (1 )  the 
overall empowerment was at high level while the self-esteem was at the highest level, and 
(2 )  The empowerment was positively correlated with the self-esteem of employees in 
automobile dealers’ statistical significance at .01 (r = .694).  
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บทนำ 

 ธุรกิจยานยนต์ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยอันดับต้น ๆ ซึ่งศูนย์บริการรถยนต์
มีเป้าหมายสูงสุดคือการขับเคลื่อนศูนย์บริการให้มีการบริการที่มีมาตรฐานสูง และสร้างความมั่นใจในด้าน
ความโปร่งใสของกระบวนการบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสบายใจและพึงพอใจสูงสุด อีกทั้ง มีการให้บริการที่
เหนือความคาดหมายของลูกค้า ให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว คือสิ่งสำคัญสูงสุดของ
องค์การ ซึ ่งจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงานของพนักงานล้วนแต่ต้องยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเน้นการ
ให้บริการอย่างดีเยี่ยม  

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ ตลาดรถยนต์มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่องค์การจะ
ก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์การอย่างยั่งยืนได้นั้น ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนสมองขององค์การ และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การให้
ก้าวต่อไป องค์การที่ต้องการจะประสบความสำเร็จ จึงไม่ควรมองข้ามหรือละเลยในการส่งเสริมความรู้สึกการ
เห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน เนื่องจากการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ เป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของจิตใจ ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและสามารถบ่งชี้คุณภาพชีวิตได้ว่า
เป็นอย่างไร และยังเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเองจัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมการทำงานของพนักงานดีขึ้น ซึ่งหากพนักงานมีความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองสูงย่อมมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Donald and Jon (2013) กล่าวว่า 
การที่องค์การจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานภายในองค์การ 
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์การที่มุ ่งหวังผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงจึงไม่ควรมองข้ามหรือละเลยในการส่งเสริมความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน 
เนื่องจากความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองจัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมการทำงานของพนักงานดีขึ้น 
และเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น  

 ตามแนวคิดของ Branden (1969) ได้แบ่งองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองเป็น 2 ด้าน คือ 
(1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถในการคิด เรียนรู้
เลือกและตัดสินใจอย่างเหมาะสม เข้าใจในความท้าทาย และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้  (2) การเคารพ
ตนเอง  (Self-Respect) การเชื่อมั่นว่าตนเองมีสิทธิที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จ มีมิตรภาพ ความ
เคารพ ความรัก และได้รับการเติมเต็มอย่างเหมาะสมกับตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการที่บุคคลรู้สึกมี
ความสำคัญและ มีส่วนผลักดันให้องค์การก้าวหน้าต่อไป มีความพอใจในความสามารถในการปฏิบัติ งานของ
ตนกับสถานะหรือสถานภาพ และบทบาทที่ตนเองได้รับภายในองค์การ องค์การยังเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และยังภูมิใจกับการดำรงชีวิตที่ผ่านมา (ปกรฒ์ เชื้อแก้วจิญดา, 
2560) การเห็นคุณค่าในตนเองนั้น สามารถส่งเสริมได้โดยการเสริมพลังอำนาจ ซึ่งหากพนักงานได้รับโอกาสใน
การแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง จะทำให้รู้สึกภูมิใจในตนเองและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
องค์การควรเสริมพลังอำนาจให้พนักงานแต่ละคน ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในงานที่ตนเอง
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รับผิดชอบ สามารถออกความคิดเห็นได้ จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมกับเป้าหมาย เห็นคุณค่าของ
ผลงานที่ตนเองปฏิบัติ  นำมาสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์การไปสู่เป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

นอกจากนี้แนวคิดของ Blanchard, Carlos, and Randolph (2009) ได้แบ่งองค์ประกอบของการ
เสริมพลังอำนาจเป็น 3 ด้าน คือ (1) แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น (Share information with everyone) การ
แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นอย่างชัดเจน แบ่งปันวิสัยทัศน์ ทำความเข้าใจความต้องการของบุคคลอื่นทำให้
บุคคลรู้สึกว่า มีส่วนร่วมและได้รับความไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งเริ่มต้นที่จำเป็นในการเสริมพลังอำนาจ  (2) กำหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบอย่างอิสระ (Create autonomy through boundaries) การให้บุคคลดำเนินการ
ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยมีการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน บุคคลสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไร และทำ
อย่างไร เพื่อช่วยให้บุคคลมีระดับอำนาจในการควบคุม และความรับผิดชอบมากขึ้น  (3) พัฒนาทีมงานให้
เป็นไปตามลำดับขั้น (Team become the hierarchy) การส่งเสริมให้บุคคลเพิ่มขีดความสามารถ และได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มอบอำนาจความรับผิดชอบให้แก่ทีม การเสริมพลังอำนาจซึ่งเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่สร้างให้พนักงานในองค์การได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานที่ตนเองปฏิบัติ ซึ่งการเสริมพลังอำนาจ
ต้องดำเนินการตั ้งแต่การกำหนดเป้าหมาย กำหนดแนวทาง และวางแผนไปสู ่การปฏิบัติ เพื ่อจะทำให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ทำงานโดยกระจายอำนาจการตัดสินใจไปจากส่วนกลาง รวม
ไปถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ เจตคติและความสามารถของแต่ละบุคคลในการทำงานเป็นทีม ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การ โดยการให้อำนาจและโอกาสกับแต่ละบุคคลได้แสดงศักยภาพให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับองค์การ จะเห็นได้ว่าการเสริมพลังอำนาจ เป็นกระบวนการทางสังคมที่
เสริมสร้างให้บุคคล ทีมงาน และองค์การมีพลัง มีความสามารถในการควบคุม ร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ (พรฐิตา ฤทธิ์รอด 
และคณะ, 2556) ดังนั้น พนักงานจึงควรได้รับอิสระในการคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
องค์การควรจะให้อำนาจในการตัดสินใจหรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยองค์การจะต้องเล็งเห็นในความสามารถและมี
ความเชื่อมั่นในพนักงานของตน  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ภัทรพร คงวิจิตต์ (2560) กล่าวว่า การเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าใน
ตนเองเป็นเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิต โดยการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเอง จึง
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเสริมพลังอำนาจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้บุคคลเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเองของ
พนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ เพื่อให้องค์การได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการเสริมพลังอำนาจ และมีการ
เสริมพลังอำนาจให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพ 
รวมไปถึงในเรื่องการตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ  ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  ซึ่งเมื่อองค์การมีการ
เสริมพลังอำนาจให้กับพนักงานจะทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจภายใน และเกิดความมั ่นใจในตนเองว่ามี
ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จได้ สามารถตัดสินใจเองได้และรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การได้ ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเองและเกิดการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ
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ทำงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์การในทุกด้าน มีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาระดับการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยาน
ยนต์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้
จัดจำหน่ายยานยนต์ 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ผู้จัดจำหน่าย
ยานยนต์ที่ 1 จำนวน 304 คน ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ที่ 2 จำนวน 132 คน และผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ที่ 3 
จำนวน 134 คน รวมทั้งสิ้น 570 คน ผู้วิจัยทำการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยสูตรของ 
Krejcie and Morgan (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) จากการคำนวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 230 คน เพื่อป้องกัน
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและทดแทนแบบสอบถามที่อาจไม่ได้รับคืน จึงทำการเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 10 
ดังนั้นจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 253 คน 

ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) โดยใช้ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์เป็นชั้นภูมิตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (Proportional to 
size) และทำการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้จัด
จำหน่ายยานยนต์ที่ 1 จำนวน 135 คน ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ที่ 2 จำนวน 58 คน ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ที่ 3 
จำนวน 60 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

1) แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2) แบบสอบถามการเสริมพลังอำนาจ ผู ้ว ิจ ัยสร้างขึ ้นตามแนวคิดของ Blanchard, Carlos, and 
Randolph (2009) จำนวน 35 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ผู้ตอบ
แสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ด้านกำหนดขอบเขต
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ความรับผิดชอบอย่างอิสระ ด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 
0.970 

3) แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Branden (1969) จำนวน 56 
ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้
ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.983 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม พร้อมทั้งกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อความให้ตรงตามนิยามศัพท์ หลังจากได้รับการ
พิจารณาตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอต่าง ๆ ไปปรับปรุงแก้ไข 

หลังจากได้แบบสอบถามฉบับร่างที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยนำ
แบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มากกว่า 0.5 จึงสามารถยอมรับได้ 
(พิสณุ ฟองศรี, 2552) นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้ปรับข้อคำถามให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ ซึ่งไม่ใช่พนักงานที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แต่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 30 คน แล้ว
นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามรายข้อกับ
ภาพรวมข้อคำถามที่เหลือ (Corrected Item - Total Correlation) ของแบบสอบถาม ซึ่งผลที่ได้ต้องมีค่า r 
มากกว่า .20 ขึ้นไป (บัณฑิตา อินสมบัติ, 2554) แต่ถ้าข้อใดมีค่า r น้อยกว่า .20 ผู้วิจัยดำเนินการตัดข้อนั้นทิ้งแต่
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข้อความนั้นหากตัดทิ้งอาจจะกระทบต่อนิยามศัพท์ ผู้วิจัยจะปรับข้อความนั้นใหม่ โดย
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจ มีข้อความทั้งหมด 35 ข้อ เมื่อนำมาหาค่าอำนาจจำแนก พบว่าทุกข้อ
มีค่าอำนาจจำแนกตามเกณฑ ์แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง มีข้อความทั้งหมด 56 ข้อ เมื่อนำมา
หาค่าอำนาจจำแนก พบว่าทุกข้อมีค่าอำนาจจำแนกตามเกณฑ์ 

ผู้วิจัยได้ทำการหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha 
coefficient) หากพบว่าค่าอัลฟาตั้งแต่ .70 ขึ้นไป กล่าวได้ว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐ
สินธุ์, 2546) แบบสอบถามการเสริมพลังอำนาจทั้งหมด 35 ข้อ ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่น .970 
ด้านแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น มีค่าความเชื่อมั่น .941 ด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่างอิสระ มีค่า
ความเชื่อมั่น .941 และด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น มีค่าความเชื่อมั่น .941 และแบบสอบถามการ
เห็นคุณค่าในตนเองทั้งหมด 56 ข้อ ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่น .983 

 
การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้จัดการศูนย์บริการเพ่ือดำเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่าง 
โดยในการทำแบบสอบถามผู้วิจัยได้ให้ผู้จัดการศูนย์บริการ ชี้แจงวิธีการกรอกแบบสอบถามอย่างละเอียด เพื่อให้
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ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
กลับคืนมา จำนวน 255 ชุด นำแบบสอบถาม จำนวน 255 ชุด มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วนำ
คะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการเสริมพลังอำนาจของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.64) สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแบ่งปัน
ข้อมูลกับบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.73) ด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
อย่างอิสระ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.65) และด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.75) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = 0.51) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product - 
moment correlation coefficient) จากสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจกับการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ 

การปรับตัวในการทำงาน 
ความต้ังใจคงอยู่ในงาน 

r r2 x 100 p 
ระดับค่า

ความสัมพันธ ์
ด้านแบ่งปันข้อมลูกับบุคคลอื่น -0.030 0.09 .603 ไม่มีความสมัพันธ์ 
ด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่างอิสระ 
ด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น 
การเสริมพลังอำนาจโดยรวม 

.412** 

.262** 

.694** 

16.97 
6.86 
48.16 

.000 

.000 

.000 

ปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 
ค่อนข้างสูง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเสริมพลังอำนาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้างสูง ( r = 
.694) ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 48.16 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน การเสริมพลังอำนาจโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่า
ในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก ในการทำงาน 
หัวหน้างานให้พนักงานมีอำนาจในการรับผิดชอบ และตัดสินใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ทางเลือก และอำนวย
ความสะดวกแก่พนักงาน ให้สามารถควบคุม จัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทำให้พนักงานมีความกล้า และ
มั่นใจในการตัดสินใจ รู้สึกถึงความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของในงานของตน ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิผลใน
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การทำงาน ทั้งนี้ พนักงานจึงตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความภูมิใจ และเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถ
ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร แนวบุตร (2558) พบว่า ความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู ้ด ูแลผู ้ป ่วยในครอบครัวหลังเข้าร ่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการดูแลตนเองทุกด้านสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม อาจเป็นเพราะการเสริมสร้างพลังอำนาจทำ
ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวเห็นคุณค่าของความสามารถในการดูแลตนเอง สร้างแรงจูงใจโดยการรับรู้ ว่าชีวิต
ของตนเองมีความหมายต่อการดูแลผู้อื่นและตนเอง รับรู้โอกาสในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ทำให้เกิดการ
ยอมรับ และภูมิใจในการที่จะดูแลสุขภาพ กระตุ้นให้ตระหนัก และเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ Tracy 
(1990) กล่าวว่า การเสริมพลังอำนาจเป็นวิธีการที่ทำให้พนักงานประพฤติ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และจะ
ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ทำให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์กับงาน
ในหน้าที่ของตนเอง และองค์การ การเสริมพลังอำนาจมีความสำคัญยิ่งในการนำมาเป็นหลักในการบริหารเพ่ือ
พัฒนาองค์การ และพนักงาน เนื่องจากเมื่อพนักงานได้รับการเสริมพลังอำนาจจากองค์การหรือหัวหน้างาน ทำ
ให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสามารถของตนเองที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรพร คงวิจิตต์ 
(2560) กล่าวว่า การเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการ
ดำรงชีวิต โดยการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเอง จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกัน  

โดยการเสริมพลังอำนาจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้บุคคลเห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้การเห็นคุณค่าใน
ตนเองของพนักงานนั้นเป็นสิ ่งสำคัญอย่างยิ ่งต่อการประสบความสำเร็จขององค์การ โดยเมื ่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจและการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์
รายด้าน พบว่า ด้านแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธ์ทางลบกับการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน
ในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจาก ในการทำงาน พนักงานในศูนย์บริการจะ
ทำงานตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเท่านั้น เมื่อองค์การหรือหัวหน้างาน มีการ
แจ้งให้พนักงานรับรู้ถึงเป้าหมาย และความคาดหวังขององค์การในอนาคต ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกล
ตัว และไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องบริหารจัดการ พนักงานไม่ได้ตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำองค์การไปสู่เป้าหมายได้จึงไม่ได้รู้สึกสนใจ ใส่ใจ หรือต้องการเปิดรับข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี ้ถึงแม้ว่าองค์การหรือหัวหน้างานแบ่งปันข้อมูลกับพนักงานอย่างชัดเจน แบ่งปันวิสัยทัศน์เพียงใด 
เมื่อพนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่อาจทำให้องค์การประสบ
ความสำเร็จได้จึงไม่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงาน ด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่าง
อิสระ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก ในลักษณะการทำงานของศูนย์บริการ จะเป็นงานบริการซึ่งเน้นความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ พนักงานต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถรับมือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้ได้ 
โดยลูกค้าและสถานการณ์ที่พบในแต่ละวันแตกต่างกันไป  

เพราะฉะนั้นพนักงานจึงต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบได้  
ซึ่งการที่องค์การหรือหัวหน้างานให้พนักงานดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยมีการกำหนดขอบเขตอย่าง
ชัดเจน สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไร และทำอย่างไร ทำให้พนักงานมีระดับอำนาจในการควบคุมและความ
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รับผิดชอบมากขึ้น พนักงานรู้สึกว่าสามารถเลือกทำงานด้วยวิธีการของตนเอง ได้รับโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ มีอำนาจตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้  และด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั ้น  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก ในการทำงาน พนักงานแต่ละคนจะรับผิดชอบเฉพาะงานในตำแหน่งของตน และ
การทำงานจะเป็นลักษณะเดิมในทุก ๆ วัน ทำให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถทำได้แค่ในงานที่ทำ
ประจำวัน ซึ่งการที่องค์การหรือหัวหน้างานมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เพิ่มขีดความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมอบอำนาจความรับผิดชอบให้แก่ทีม ทำให้พนักงานรู้สึกว่า องค์การหรือ
หัวหน้างานได้เล็งเห็นถึงความสามารถที่มีอยู่ของพนักงาน ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมจะเพิ่มศักยภาพของ
พนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถที่จะพัฒนาตนเอง รับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ส่วนร่วมในการนำความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่มาช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการศึกษาระดับการเสริมพลังอำนาจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า (1) ด้านการเสริมพลัง
อำนาจด้านแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น องค์การควรแบ่งปันข้อมูล และวิสัยทัศน์กับพนักงานอย่างชัดเจน ให้
พนักงานรับรู้ถึงเป้าหมายและความคาดหวังขององค์การในอนาคต ทำให้พนักงานรู้สึกว่า มีส่วนร่วม และได้รับ
ความไว้วางใจ รวมถึงตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำองค์การไปสู่เป้าหมายได้  (2) ด้านการ
เสริมพลังอำนาจด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่างอิสระ องค์การควรให้พนักงานดำเนินการต่าง ๆ ได้
อย่างอิสระโดยมีการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไร และทำอย่างไร ให้
พนักงานมีระดับอำนาจในการควบคุม และความรับผิดชอบในงานมากขึ้น (3) ด้านการเสริมพลังอำนาจด้าน
พัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น องค์การควรส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจัดหาหลักสูตรให้พนักงาน
ได้รับการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ควรมี
นโยบายให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง อีกท้ัง ควรจัด
กิจกรรมให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน จะส่งผล
ให้การเสริมพลังอำนาจด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นมากขึ้น 

2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่าง
อิสระกับการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า การเสริมพลังอำนาจด้านกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่างอิสระมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้น องค์การควรให้อิสระในการทำงานโดยอยู่ในขอบเขตที่
องค์การกำหนดอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ให้
พนักงานสามารถเลือกทำงานด้วยวิธีการของตนเอง ได้รับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้อย่างเหมาะสม ให้
พนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจ จัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นได้ด้วยตนเอง มีการกำหนด
เป้าหมายในระดับสูงขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถมากยิ่งขึ้น ทำให้พนักงาน
สามารถใช้ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีได้อย่างเต็มที ่
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3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น
กับการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า การเสริมพลังอำนาจด้านพัฒนาทีมงานให้เป็นไปตามลำดับขั ้นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้น องค์การควรสนับสนุนให้พนักงานได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ยัง
ไม่เคยทำเพื่อพัฒนาความสามารถ และพัฒนาตนเองในการทำงานอยู่เสมอ จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ 
และมีนโยบายให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื ่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง 
นอกจากนี้ ควรให้พนักงานรับผิดชอบงานในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม มอบหมายให้ทีมร่วมกันวาง
แผนการดำเนินงาน และมอบอำนาจหน้าที่ให้สมาชิกในทีม 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเอง นอกเหนือจากเสริมพลังอำนาจ ยกตัวอย่าง
เช่น การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ เป็นต้น 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจในองค์การที่จะมีผลต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของพนักงาน เพ่ือได้ทราบแนวทางในการทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น 

3. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมพลังอำนาจกับการเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานในระดับ
หัวหน้างานเพิ่มเติม เพ่ือให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมพลังอำนาจให้กับหัวหน้างาน และ
หาแนวทางในการเสริมพลังอำนาจได้อย่างเหมาะสม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

 
เอกบุตร มณีนันท์ 1* 

ชนัดดา เพ็ชรประยูร 2 

 
บทคัดย่อ  

ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและวิกฤตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้พนักงานใน
องค์การต่างได้รับผลกระทบอย่างมากในหลายๆด้าน หากพนักงานมีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตสูงน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับการฝังตรึงของพนักงานในองค์การซึ่งส่งผลดีต่อองค์การ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
ศึกษาระดับการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและระดับการฝังตรึงในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
(2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รวมจำนวน 316 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7  
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและระดับการ
ฝังตรึงในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06, 3.74 SD = 0.38, 
0.40 ตามลำดับ) (2) การฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝังตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.507) โดยการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต 
ด้านการทนต่อแรงกดดัน ด้านการมีกำลังใจและด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ฝังตรึงในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.424, .446 
และ .479 ตามลำดับ) จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงนำไปพิจารณา
ปรับปรุง พัฒนา นโยบายขององค์การ และจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่างๆต่อไป 

 
คำสำคัญ: การฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต การฝังตรึงในงาน พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
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Relationships Between Resilience Quotient and Job Embeddedness of 
Employees of Auto-parts Manufacturer 

 
      Aekabutr Maneenune 1* 

Chanadda Petchprayoon 2 

 
Abstract  

As a result of the economic recession and the crisis of COVID-19 pandemic, employees 
in the organization are greatly affected in many ways. If employees have high resilience 
quotient, they are likely to be related with job embeddedness which is beneficial to the 
organization. The objectives of this research are (1) to study levels of resilience quotient and 
job embeddedness of employees of auto- parts manufacturer, (2) to study relationship 
between resilience quotient and job embeddedness of employees of auto-parts 
manufacturer.  Participants were 316 employees of auto-parts manufacturer by using a 
sampling method. The instrument was a questionnaire. It has reliability greater than 0.7. The 
statistics used to analyze data were frequency percentage, mean, standard deviation and 
Pearson Product Moment Correlation. The results revealed that (1) Levels of resilience 
quotient and job embeddedness of employees of auto-parts manufacturer were at a high 
level (X̅ = 4.06, 3.74 SD = 0.38, 0.40 respectively), (2) There was a positive relationship between 
resilience quotient and job embeddedness of employees of auto-parts manufacturer with a 
statistical significance at .01 level (r=.507). The facet of resilience quotient; emotional stability, 
encouragement and coping positively correlated with job embeddedness of employees of 
auto-parts manufacturer at the statistical significance level of .01 (r=.424, .446 and .479 
respectively). From such relationships, it can be a guideline for management to consider 
improving and developing organizational policies. and continue to organize promotional 
activities in next phase. 

 

key words: Resilience quotient, Job embeddedness, Employees of auto- parts manufacturer 
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 บทนำ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นอุตสาหกรรม
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 500,000 คน (สุดารัตน์ 
พงษ์พิทักษ์, 2559) แต่ช่วงประมาณ 3-5 ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอย่างหนัก เช่น โรคระบาดครั้งใหญ่อย่างโรคไวรัสโคโรนา2019 วิกฤติการแพร่ระบาด ไปทั่วโลกและ 
ในไทย ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต่าง ๆ มีการลดต้นทุนโดยการลดกำลังคนในหลายส่วน
งาน เกิดการเลิกจ้าง หรือมีโครงการสมัครใจลาออก และหลังจากนั้น บริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การ มีการโยกย้ายตำแหน่ง เปลี ่ยนหน้าที ่ อาจเพิ ่มความรับผิดชอบให้กับพนักงานมากขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการทำงานและทำให้องค์การอยู่รอดในสภาวะวิกฤตครั้งนี้ คนใน
องค์การมีความยากลำบากในการทำงานมากขึ้น บางครั้งอาจเป็นจุดวิกฤตของบางคน พนักงานจะต้องมีการ
ฟื้นฟูพลังใจที่ดี ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในการทำงานอีกครั้ง ซึ่ง Warr 
(1990 อ้างถึงใน ชินกร น้อยคํายาง และปภาดา น้อยคํายาง , 2555) ได้สรุปว่าความสุขในการทํางาน เป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทํางานหรือประสบการณ์
ของบุคคลในการทํางาน  

การฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ  อย่างไรก็ตามพนักงานยังคงทำงานอยู่ใน
สภาวะที่ยากลำบากมากกว่าในอดีด พนักงานส่วนใหญ่ก็ยังสมัครใจคงอยู่และทำงานในองค์การของตัวเอง
ต่อไป ไม่เกิดการลาออกเพ่ือเปลี่ยนงานใหม่ มีเพียงการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเท่านั้นหรือ การศึกษาการคง
อยู่ในงานแบบฝังรากลึกลงไปในองค์การนั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จะสอดคล้องกับแนวคิดของ การฝังตรึงในงาน 
(Job Embeddedness)  Mitchell, et al. (2001 อ้างถึงใน เกวลิน พวงย้อย, 2561) กล่าวว่าการเก็บรักษา
พนักงานให้อยู่กับองค์การเป็นเรื่องที่น่าศึกษา โดยเสนอแนะว่าการฝังตรึงในงานเป็นโครงสร้างใหม่ที่พัฒนามา
จากโมเดลการลาออกแบบเดิม โดยเป็นที่คาดหวังว่าการฝังตรึงในงานสามารถช่วยเก็บรักษาพนักงาน  แทนที่
การลาออกจากงาน จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นความเกี่ยวโยงเมื่อเกิดวิกฤตในงานหากพนักงานมีการฟื้นฟู
พลังใจในภาวะวิกฤตสูงน่าจะมีความสัมพันธ์กับการฝังตรึงของพนักงานในองค์การซึ่งส่งผลดีต่อองค์การ ผู้วิจัย
จึงเห็นความสำคัญและให้ความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึง
ในงานกับพนักงานในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ Jeonghwa et al. (2019) 
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พบว่าการฝังตรึงในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการฟื้นฟูพลั งใจในภาวะวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนำไปสู่
สมมติฐานในงานวิจัยนี้ 

การฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต คือ ความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญกับ  ความ
ยากลำบากหรือ ภาวะ วิกฤตในชีวิตสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิตด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง 
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 1) การทนต่อแรงกดดัน หมายถึงมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ สามารถจัดการ
อารมณ์และความเครียดได้อย่างเหมาะสมสามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ในสถานการณ์ที่กดดันและความทุกข์
ของตนเองได้ 2) การมีกำลังใจ หมายถึง มีความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าสิ่งเลวร้ายย่อมผ่านพ้นไป สามารถสร้าง
กาลังใจให้กับตนเองและบุคคลรอบข้างตลอดจนสามารถแบ่งเบาความทุกข์และแบ่งปันความสุขให้แก่บุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลรอบข้างเพื่อสร้างกำลังใจ 3) การต่อสู้เอาชนะอุปสรรค หมายถึง ความพร้อมที่จะเผชิญ
ปัญหาและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นผู้ที่ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองในการแก้ไข
ปัญหาโดยการคิดเชิงบวกและมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้หรือแก้ปัญหารวมถึงแสวงหาความรู้และเข้าถึงความ
ช่วยเหลือหรือที่ปรึกษา (กรมสุขภาพจิต, 2563) 

การฝังตรึงในงาน คือ การที่พนักงานหรือบุคคลในองค์การมีความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
พนักงานกับองค์การ และสังคม/ชุมชน โดยการเชื่อมโยงในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งโยงใยกันเหมือนตาข่าย โดยมี
อิทธิพลต่อความคิดในการคงอยู่ของพนักงานในองค์การ และไม่ยอมออกจากองค์การนั้นหากสภาวะการ
เชื่อมโยงยังคงเป็นเหมือนเดิม มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ความลงตัวกับองค์การ คือ ความเข้ากันได้และ
ความพอดีของพนักงานที่มีต่อมุมมองด้านต่าง ๆ ในชีวิต และกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบระหว่างตนเองกับองค์การ 
ที่เกี่ยวข้องภายในงาน (2) ความลงตัวกับชุมชน คือ ความเข้ากันได้และความพอดีของพนักงานที่มีต่อมุมมอง
ด้านต่าง ๆ ในชีวิต และกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบระหว่างตนเองกับชุมชนโดยรอบ (3) ความเชื่อมโยงกับองค์การ 
คือ ระดับความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้นั้นกับบุคคลอื่น ในมิติที่
เกี่ยวกับปัจจัยภายในงาน โดยหากบุคคลมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากเพียงใด ก็จะก่อให้เกิดความฝังตรึง
มากตามไปด้วย (4) ความเชื่อมโยงกับชุมชน คือ ระดับความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการระหว่างผู้นั้นกับบุคคลอ่ืน ในมิติท่ีเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกงานหรือชุมชน โดยหากบุคคลมีความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นมากเพียงใด ก็จะก่อให้เกิดความฝังตรึงมากตามไปด้วย (5) สิ่งที่ต้องสละกับองค์การ คือ การ
คำนึงถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียเมื่อต้องลาออกจากงาน ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มีค่าในทางวัตถุ หรือ
นามธรรมที่มีค่าทางจิตใจก็ได้ หากสิ่งที่ต้องสละหรือสูญเสียมีมากเท่าไร การลาออกของพนักงานจะเป็นไปได้
ยากมากขึ้นเท่านั้น (6) สิ่งที่ต้องสละกับชุมชน คือ การคำนึงถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียเมื่อต้องลาออกจากงาน ซึ่ง
อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่มีค่าในทางวัตถุ หรือนามธรรมที่มีค่าทางจิตใจก็ได้ หากสิ่งที่ต้องสละหรือสูญเสีย
มีมากเท่าไร การลาออกของพนักงานจะเป็นไปได้ยากมากข้ึนเท่านั้น (Mitchell, et al. 2001 อ้างถึงใน เกวลิน 
พวงย้อย, 2561) 

พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หมายถึง พนักงานที่ทำงานในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้ง
สายการผลิตและสายการสนับสนุนการผลิต 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาระดับการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและระดับการฝังตรึงในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์. 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงาน

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 3 บริษัท คือ บริษัท A 

จำนวน 800 คน บริษัทที่ B จำนวน 300 คน และบริษัทที่ C จำนวน 300 คน รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ทั้งหมด 1,400 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 3 บริษัท การกำหนด
จำนวนกลุ ่มตัวอย่างขั ้นต่ำจะใช้ตารางสำเร็จรูป Krejcie และ Morgan (1970) จำนวน 302คน และเพ่ือ
ป้องกันการไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและแบบสอบถามไม่ได้คืนจึงเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่า งอีก บริษัทละ 5 % 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งหมด 322 คน 
          การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Stratified random sampling) ก่อนที่จะทำการสุ่มแบบ
ตามสะดวก (Convenience selection) ตามจำนวนที ่กำหนด เป็นการสุ ่มตัวอย่างโดยบังเอิญพบไม่
เฉพาะเจาะจง (พงษ์เทพ, 2560) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาแนวคิดและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว สร้างข้อความให้สอดคล้องกับคำนิยามศัพท ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check 

list) โดยกำหนดตัวเลือกให้เลือกตอบตามความเป็นจริง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ทำงาน และ ตำแหน่งงาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต จำนวน 48 ข้อ เป็นข้อความเชิงบวก 48 ข้อ 
ลักษณะเป็นมาตราวัดประมาณค่า (Rating scale) โดยมีข้อความให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาว่าตรงกับ
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนเองมากเท่าใด ข้อความแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การทนต่อแรงกดดัน การมี
กำลังใจ และการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค โดยมาตราวัดประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับให้เลือกคำตอบเพียงข้อ
เดียว โดยกำหนดคะแนนของแต่ละระดับดังนี้ 
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เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ใช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งระดับของการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
เป็นรายด้านและโดยรวมซึ่งแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (ทิพย์
สิริ และศิริชัย, 2559) มีสูตรดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย     =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

                  จำนวนชั้น 

                                                    =    5 – 1   =   0.8 

   5 

จากเกณฑ์ความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว สามารถกำหนดคะแนนและหลักเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย                    การแปลผล 
4.21 – 5.00   พนักงานมีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20   พนักงานมีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40   พนักงานมีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60    พนักงานมีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80    พนักงานมีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการฝังตรึงในงาน จำนวน 49 ข้อ เป็นข้อความเชิงบวก 49 ข้อ ลักษณะเป็น

มาตราวัดประมาณค่า (Rating scale) โดยมีข้อความให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาว่าตรงกับความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นของตนเองมากเท่าใด ข้อความแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความลงตัวกับองค์การ ความลงตัวกับชุมชน 
ความเชื่อมโยงกับองค์การ ความเชื่อมโยงกับชุมชน สิ่งที่ต้องสละกับองค์การ และสิ่งที่ต้องสละกับชุมชน  โดย
มาตราวัดประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับให้เลือกคำตอบเพียงข้อเดียว โดยกำหนดคะแนนของแต่ละระดับดังนี ้

 
 
 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนนข้อความเชิงบวก 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 
เห็นด้วย 4 
ปานกลาง 3 
ไม่เห็นด้วย 2 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
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เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วไดใ้ช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งระดับของการฝังตรึงในงาน เป็นรายด้าน
และโดยรวมซึ่งแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (ทิพย์สิริ และศิริ
ชัย, 2559) มีสูตรดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย     =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

       จำนวนชั้น 

                                                    =    5 – 1   =   0.8 

   5 

จากเกณฑ์ความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว สามารถกำหนดคะแนนและหลักเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการฝังตรึงในงาน ได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย                      การแปลผล 
4.21 – 5.00   พนักงานมีการฝังตรึงในงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20     พนักงานมีการฝังตรึงในงานอยู่ในระดับมาก 
2.61 – 3.40     พนักงานมีการฝังตรึงในงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  พนักงานมีการฝังตรึงในงานอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.80     พนักงานมีการฝังตรึงในงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด และกำหนดนิยาม
ของตัวแปร จากนั้นทำการสร้างข้อความตามนิยามที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างแบบสอบถามฉบับร่างของแต่ละตัว
แปร นำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและพิจารณาข้อความให้ครอบคลุมและตรงตาม
นิยามที่กำหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างมากข้ึน 

หลังจากได้แบบสอบถามฉบับร่างที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้นำ 
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาว่าข้อคำถามมีความตรงของเนื้อหาตามนิยาม  

ระดับความคิดเห็น คะแนนข้อความเชิงบวก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

เห็นด้วย 4 
ปานกลาง 3 
ไม่เห็นด้วย 2 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
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ปฏิบัติการหรือไม่ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มากกว่า 0.5 จึง 
สามารถยอมรับได้ (พิสณุ ฟองศรี, 2552) ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับ
นิยามศัพท์ (ค่าที่ได้อยู่ในช่วง 0.67-1) ของตัวแปรการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ทั้งหมด 48 ข้อ และตัวแปร
การฝังตรึงในงานทั้งหมด 49 ข้อผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และนอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา 

เมื่อปรับแก้แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแล้วนำข้อมูล
วิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อความรายข้อกับภาพรวมข้อความที่
เหลือ (Corrected item total correlation) ของแบบสอบถาม หากข้อความใดมีค่าอำนาจจำแนกต่ำกว่า 0.2 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และพิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ, 2560) จะถูกคัดออก (ค่าท่ีได้อยู่ในช่วง 0.233-0.922) 
และจากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach's alpha coefficient) 
(Cronbach, 1990) แบบสอบถามที่ดีควรมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 (ไพศาล วรคํา, 2559)  แบบสอบถาม
การฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตทั้งหมด 48 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดข้อความที่มีค่าความเชื่อมั่น 
มากกว่าเกณฑ์เพื่อให้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ดังตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงาน 

แบบสอบถาม ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น 

การฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต  .957 
  ด้านการทนต่อแรงกดดัน .363 - .847 .922 
  ด้านการมีกำลังใจ .290 - .692 .874 
  ด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค .252 - .803 .919 
การฝังตรึงในงาน  .977 
  ด้านความลงตัวกับองค์การ  .590 - .849 .944 
  ด้านความลงตัวกับชุมชน  .596 - .883 .947 
  ด้านความเชื่อมโยงกับองค์การ  .233 - .714 .894 
  ด้านความเชื่อมโยงกับชุมชน  .725 - .922 .944 
  ด้านสิ่งที่ต้องสละกับองค์การ  .318 - .760 .771 
  ด้านสิ่งที่ต้องสละกับชุมชน  .379 - .761 .936 

 
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำไปเก็บข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามฉบับสมบบูรณ์ แบบสอบถามการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต มีจำนวน 48 ข้อ 
แบ่งข้อความออกเป็น 3 ด้าน เป็นข้อความเชิงบวกทั้งหมด และแบบสอบถามการฝังตรึงในงาน มีจำนวน 49 
ข้อ แบ่งข้อความออกเป็น 6 ด้าน เป็นข้อความเชิงบวกท้ังหมดเช่นกัน 
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การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับฝ่ายบุคคลเพื่อดำเนินการส่งแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เพื่อฝาก

ให้แก่กลุ่มตัวอย่างพร้อมแนบคำชี้แจงในการทำแบบสอบถามอย่างละเอียดไปกับเอกสารออนไลน์ เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และได้รับกลับมาจำนวน 316 ฉบับตามจำนวนที่ได้
กำหนดไว้  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สามารถสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 

ระดับของการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการทนต่อแรงกดดันด้านการมี
กำลังใจและด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค ดังตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต 

การฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต �̅�  SD ระดับ 

ด้านการทนต่อแรงกดดัน 3.99  0.43 มาก 
ด้านการมีกำลังใจ 4.14  0.44 มาก 
ด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค 4.05  0.42 มาก 

รวม 4.06  0.38 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06 SD =0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน
คือ ด้านการมีกำลังใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.14 SD = 0.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้าน
อ่ืนคือ ด้านการทนต่อแรงกดดัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.99 SD = 0.43) 

ระดับของการฝังตรึงในงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความลงตัวกับองค์การ ด้านความลงตัวกับ
ชุมชน ด้านความเชื่อมโยงกับองค์การ ด้านความเชื่อมโยงกับชุมชน ด้านสิ่งที่ต้องสละกับองค์การ และด้านสิ่งที่
ต้องสละกับชุมชน ดังตารางที่ 3 
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  ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการฝังตรึงในงาน  

การฝังตรึงในงาน X̅ SD ระดับ 

  ด้านความลงตัวกับองค์การ  3.66 0.64 มาก 
  ด้านความลงตัวกับชุมชน  3.72 0.48 มาก 
  ด้านความเชื่อมโยงกับองค์การ  3.92 0.43 มาก 
  ด้านความเชื่อมโยงกับชุมชน  3.83 0.51 มาก 
  ด้านสิ่งที่ต้องสละกับองค์การ  3.84 0.73 มาก 
  ด้านสิ่งที่ต้องสละกับชุมชน  3.47 0.64 มาก 
  รวม 3.74 0.40 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีการฝังตรึงในงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 3.74 SD = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นคือ ด้าน
ความเชื่อมโยงกับองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.92 SD = 0.43) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้าน
อ่ืน คือ ด้านสิ่งที่ต้องสละกับชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.47 SD = 0.64) 

สมมติฐานการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝังตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง (r=.507) คิดเป็นร้อยละ 25.70 จึงยอมรับสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
correlation coefficient) จากสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างการฟื ้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตกับการฝังตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

การฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต การฝังตรึงในงาน r2 ×100 p ระดับความสัมพันธ ์
r 

ด้านการทนต่อแรงกดดัน .424** 17.97 < 0.1 ปานกลาง 
ด้านการมีกำลังใจ .446** 19.89 < 0.1 ปานกลาง 
ด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรค .479** 22.94 < 0.1 ปานกลาง 
รวม .507** 25.70 < 0.1 ปานกลาง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบว่าระดับการฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและระดับการฝังตรึงในงานของพนักงาน

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสถานกาณ์ปัจจุบันถึงแม้การ
ทำงานจะยากลำบากมากข้ึนแต่ก็ยังคงทำงานอยู่ในองค์การต่อไป 

2. จากผลการทดสอบสมมติฐาน การฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝังตรึง
ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 พนักงานที่มีการฟื้นฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤตที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือภาวะวิกฤตใน
ชีวิตสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิตด้วยพลังใจที่เข้มแข็งได้ จึงยังคงมีความสุขในการ
ทำงาน มีความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวพนักงานกับองค์การ และสังคม/ชุมชน โดยการเชื่ อมโยงใน 
หลาย ๆ ด้าน ซึ่งโยงใยกัน โดยมีอิทธิพลต่อความคิดในการคงอยู่ของพนักงานในองค์การ และไม่ยอมออกจาก
องค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ Jeonghwa et al. (2019) พบว่าการฝังตรึงในงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 (r = 0.39) คนในองค์การที่มีการฟื้นฟู
พลังใจในภาวะวิกฤตที่ดีย่อมส่งผลให้มีระดับการฝังตรึงในงานสูง จะมีความรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับองค์การและสังคม/ชุมชน โดยมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานในองค์การ  
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยที่พบว่าพนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการทนต่อแรงกดดันมีค่าเฉลี่ยต่ำที ่สุด 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานค่อนข้างมาก เช่น หน้าที่การทำงาน
เปลี่ยนไป การทำงานเปลี่ยนจากสถานที่ทำงานเป็นที่บ้าน องค์การควรให้ความสำคัญกับความกดดันที่
พนักงานได้รับ เช่น กรณีท่ีเปลี่ยนไปทำงานที่บ้าน (Work from home) ควรให้การสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ อาจมีการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ กรณีเปลี่ยนหน้างานใหม่ หรือ 
มอบหมายงานเพิ่ม ควรให้เวลาในปรับตัวและเรียนรู้งาน หรือมีพี่เลี้ยง หัวหน้าดูแลอย่างใกล้ชิด องค์การควร
จัดให้มีการรับฟังผลการตอบรับในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดแรงกดดันที่เกิด
ขึ้นกับพนักงานอย่างจริงจัง 2) ด้านการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดต่ำเป็นอันดับสอง องค์การควรมี
มุมมองในแง่บวกเม่ือเจออุปสรรคและสื่อสารแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงบวกกับพนักงาน เพ่ือให้
พนักงานรับรู้และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน  เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และอนาคต ผ่านมุมมองแง่บวกให้กับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน บางบริษัทมีการจัดประชุมทุกเดือนโดย
ท่านประธานจะกล่าวให้กำลังใจพนักงานทุกคน และบอกทิศทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทอย่างชัดเจน 

2. ผลการวิจัยที่พบว่าการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ์กับการฝังตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ องค์การควรมีการสนับสนุนการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดังนี้ (1) องค์การควร
รักษากิจกรรมหรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานให้คงอยู่ต่อไปเช่น กิจ กรรมวัน
ครอบครัว กิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงาน เป็นต้น นอกจากตัวพนักงานแล้ว องค์การควรเป็นส่วนหนึ่งในการ
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สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพนักงานกับองค์การและครอบครัวพนักงานกันเอง เช่น จัดให้มีกิจกรรม
วันครอบครัวของพนักงาน ได้ไปเที่ยว เล่นเกมส์ ทำกิจกรรมร่วมกัน มอบของขวัญให้กับครอบครัวพนักงานทุก
ปี (2) องค์การควรรักษาบรรยากาศในการทำงานแบบพ่ึงพากัน พนักงานทราบดีว่าแต่ละคนแต่ละหน่วยงานมี
ความสัมพันธ์โยงใยกัน ความสัมพันธ์กับคนในองค์การ เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน การเป็นสมาชิกหรือผู้บริหาร
ในคณะทำงานหรือกรรมการ การมีเพื่อนร่วมงานที่ต้องพึ่งพาตนเองหลายคน สร้างความสามัคคีและเน้นให้
เห็นความสำคัญกับทุกคนและทุกหน่วยงานเช่น นำเสนอความสำเร็จขององค์การที่เกิดจากความพยายามของ
พนักงานในองค์การ มีการอบรมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม องค์การควรสร้างเครือข่าย ส่งเสริมกิจกรรม สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในองค์การ การรู้จักกันระหว่างแผนก หรือส่วนงาน การรับความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ความห่วงใยและพร้อมที่จะรับฟังช่วยให้การฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตแข็งแรงขึ้น เช่น
การจัดตั้งชมรม กลุ่มกิจกรรม การจัดให้มีกีฬาสีคละแผนก งานเลี้ยงบริษัท การจัดทีมเฉพาะกิจจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์การ (3) องค์การควรเปิดโอกาสสำหรับพนักงานได้ค้นพบตนเอง การเรียนรู้บางอย่าง
เกี่ยวกับตนเองอาจพบว่าตนเองได้เติบโตขึ้นมาด้วยผลของการต่อสู้กับความสูญเสีย  มีการสร้างจิตวิญญาณ 
และเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เช่น การจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ การปรับทัศนคติและการกระทำใน
เชิงบวก การวางแผนและเป้าหมายในชีวิต (4) องค์การควรส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานและชุมชนที่พัก
อาศัย เช่น การจัดหาที่อยู่ให้พนักงานอยู่รวมกัน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสวัสดิการขององค์การเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ เช่น มีการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟให้ มีรถรับส่งฟรีจากที่พัก มีที่จอดรถส่วนตัวสำหรับ
พนักงานและมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กในบริเวณท่ีพัก เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป   

1. ควรศึกษาจากกลุ่มประชากรจากธุรกิจอ่ืนที่เผชิญกับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19  
เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และกลุ่มท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงานนั้น ๆ และนำผลการศึกษาไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการ
ส่งเสริมการเพิ่มระดับ การฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนั กงานในกลุ่มประชากรที่
สนใจ 
      2. ควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง อาจใช้เป็นโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาระดับความสัมพันธ์ทางด้านบวกของการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงาน 
โดยผลการศึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์และแผนงานในการส่งเสริมการเพิ่มระดับ การ
ฟ้ืนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝังตรึงในงานของพนักงานต่อไป 

3. ในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการฟื้นฟูพลังใจในภาวะวิกฤต กับการฝังตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการทำวิจัยครั้งนี้ ครั้ง
ต่อไปเสนอแนะว่าควรมีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเภทอื่นเพิ่มเติม  เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์การ อาจมีรายละเอียดหรือข้อมูลที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่งเป็นผลดีต่อการนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชาด้านศิลปะโดยมีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 
วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์1* 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ความหมายในชีวิต

และภาวะซึมเศร้า กลุ ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตนักศึกษาศิลปะ จำนวน 311 คน อายุเฉลี ่ยเท่ากับ 20.53 ปี  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรวัดสมรรถนะการสร้างสรรค์ของเอปสไตน์ฉบับภาษาไทย  มาตรวัด
ความหมายในชีวิต  มาตรวัดด้านย่อยภาวะซึมเศร้าของมาตรวัดความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า
ฉบับ 42 ข้อ ว ิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์การถดถอยตามแนวทางของ Baron และ Kenny (1986)  
ผลการวิจัยพบว่า ความหมายในชีวิตมีบทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาด้านศิลปะ ผลการวิจัยนี้บ่งชี้ว่านิสิตนักศึกษาที่มีการ
สร้างสรรค์เชิงศิลปะหากพวกเขามีความหมายในชีวิตสูงพวกเขาก็จะมีแนวโน้มของอาการของภาวะซึมเศร้าต่ำ 
 
คำสำคัญ: การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ, ความหมายในชีวิต ภาวะซึมเศร้า, นิสิตนักศึกษาด้านศิลปะ  
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Relationships between Artistic Creativity and Depression of Art 
Undergraduate Students with Meaning in Life as a Mediator 

 
      Vipavee Vorawutvitauarak 1* 

 
Abstract  

This study aimed to examine relationships between artistic creativity and depression of 
art undergraduates with meaning in life as a mediator.  Participants were 311 art undergraduate 
students with mean age of 20.53 years old. Instruments were the Thai version of The Epstein 
Creativity Competencies Inventory for Individuals, Purpose in Life Test, and Depression 
Subscale of 42 Depression Anxiety Stress Scale.  Testing moderating effect is based on the 
approach of Baron & Kenny (1986). The result revealed that meaning in life was fully mediating 
the relationship between the artistic creativity and depression of art undergraduates.  This 
finding indicated that art students with artistic creativity and high meaning in life are less likely 
to have less depressive symptoms.  
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บทนำ 
ในโลกยุคปัจจุบันมีวิวัฒนาการและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยี

และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว  อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ที่มีส่วนสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตทั้งทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมนั้น ก็คือกลุ่มผู้ที่มีการสร้างสรรค์ในระดับสูงนั่นเอง ในยุคแรกของการศึกษาการสร้างสรรค์  
นักจิตวิทยา เช่น Guilford (1967) และ Torrance (1988) ได้ให้ความหมายของการสร้างสรรค์ ว่า หมายถึง 
ความสามารถ ของสมองที่คิดสร้างสรรค์  โดย Guilford (1967) ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทิศทาง
ของการคิด(Divergent thinking) เช่น ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ ่น การริเริ ่มและละเอียดลออ ส่วน
Torrance (1988) ให้ความสนใจการสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อการอยู่รอด  ซึ่ง
ทั้งสองคนได้มุ่งความสนใจด้านปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์ที่เป็นการคิดสร้างสรรค์  (Sternberg, 2006) 
ปัจจุบันนี้นักจิตวิทยา นักวิชาการ และนักวิจัย ได้มีมุมมองต่อการสร้างสรรค์(Creativity) ที่หลากหลาย
มากกว่าคำว่า “การคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)” กล่าวคือ การสร้างสรรค์ นับเป็นกระบวนที่ซับซ้อน
และต้องสะท้อนถึงผลผลิตที่แปลกใหม่ น่าประหลาดใจ สามารถเข้าใจได้ มีเหตุผล มีคุณค่า มีประโยชน์ สง่า
งาม(Kersting, 2003)  

การสร้างสรรค์ที่ศึกษาในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบ กล่าวคือ (1) การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ (Artistic 
creativity) ซึ่งมีกระบวนการโครงสร้างหรือมีแบบแผนที่น้อย นักสร้างสรรค์เชิงศิลปะมักจะมุ่งปลดปล่อยบาง
สิ่งบางอย่างจากตนเองสู่พื้นที่สาธารณะ และ (2) การสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific creativity) ซึ่งใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตผลงานแต่ละชิ้น นักสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ มักจะใช้
กระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการและเป้าหมายที่กำหนดจากภายนอก(MacKinnon, 1962)  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะการสร้างสรรค์เชิงศิลปะเท่านั้น การสร้างสรรค์เชิงศิลปะมีทั้งด้านที่เป็น
ข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกับเหรียญที่มีสองด้าน กล่าวคือการศึกษาที่ผ่านมาได้ระบุว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ
สามารถทำนายความพึงพอใจในชีวิตและการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ (Epstein & Phan, 
2012) อย่างไรก็ตาม Silvia และ Kimbrel (2010) รายงานว่าการสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ
ซึมเศร้า ดังที่ Feist (1998) และ Jamison (1989) ระบุในงานของพวกเขาว่า บุคคลที่มีการสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ จะมีลักษณะที่เปิดรับกับประสบการณ์ จินตนาการ และสังคมที่ไม่เป็นทางการ อีกทั้งพวกเขายังมี
แนวโน้มที่จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหว และมีแนวโน้มที่จะถูกวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการทางจิตเภทมากกว่าบุคคลทั่วไป 
เช่นเดียวกับงานก่อนหน้านี้  Waddell (1998) ระบุว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะมีความเชื่อมโยงกับปัญหาทาง
จิตใจ เช่น ความผิดปกติทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว(Bipolar disorder) การติดสาร
เสพติดประเภทแอลกอฮอล์ และ  Jamison (1993) รายงานว่าพบความผิดปกติทางอารมณ์ในศิลปินและ
นักเขียนมากกว่าในประชากรปกติ 8 ถึง 10 เท่า โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า(Depression) ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่า ปัญหาด้านจิตใจ โดยเฉพาะปัญหาทางอารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้าของคนทำงานด้านศิลปะ 
หรือนักศึกษาศิลปะ เป็นประเด็นที่สำคัญและ ควรได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัญหาด้าน
อารมณ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า เป็นตัวการสำคัญที่มีผลต่อศักยภาพในการทำงาน คุณภาพชีวิตและคุณภาพการ
ทำงานได้  
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เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ช่วยเยียวยาและเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาด้านจิตใจ คือการรับรู้ความหมายในชีวิต 
(Meaning in life) (Kang et al., 2009) การสร้างสรรค์เชิงศิลปะนับเป็นช่องทางที่ทำให้ค้นพบความหมายใน
ชีวิต เพราะการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะนั้นเกี ่ยวเนื ่องกับการแสดงผลงานหรือการแสดงตัวตนออกสู่
สาธารณะ และรับฟังซึ่งผลแห่งการวิจารณ์ผลงานนั้น ๆ ทำให้บุคคลที่มีความสร้างสรรค์ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือ
ทำงานร่วมกับผู้คนรอบข้างอย่างมีเป้าหมาย ดังที่ Frankl (1963) ได้กล่าวว่า บุคคลจะพบความหมายในชีวิตได้
จากการมีส่วนร่วมกับโลกรอบ ๆ ตัวของเขา โดยให้คุณค่าต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
หรือผู ้คนรอบตัว เรียกว่า คุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experience value) (อรัญญา ตุ ้ยคำภีร์ , 2554) การ
ศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาได้ระบุว่า ความหมายในชีวิต และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กันทางลบ 
(Phillips, 1980) นอกจากนี้การศึกษาของ Blackburn และ Owens (2015) ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง พบว่า ความหมายในชีวิต สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถ
ทำนายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 51  จะเห็นได้ว่าทั้งการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและความหมายใน
ชีวิตต่างเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามการศึกษาบทบาทของความหมายในชีวิตใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าในบริบทของสังคมในกลุ่มนิสิตนักศึกษาด้าน
ศิลปะยังไม่มีปรากฎ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของความหมายในชีวิตว่าจะสามารถเป็นตัว
ปกป้องนิสิตศึกษาที่มีการสร้างสรรค์สูงไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากน้อยเพียงใด   ผู้วิจัยหวังว่าข้อความรู้จาก
บทความวิจัยนี้จะช่วยให้นักวิชาชีพด้านจิตวิทยาหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาศิลปะ ให้ความ
ใส่ใจและส่งเสริมพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะทางจิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของนิสิต
นักศึกษาศิลปะต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาศิลปะ โดยมี
ความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบบรรยายและได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่มสหสถาบันชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัส
โครงการวิจัยที่ 237.1/61)  โดยมีรายละเอียดการดำเนินการวิจัยดังนี้   

กลุ่มตัวอย่าง   นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ใน คณะหรือสาขาด้านศิลปะระดับชั้น
อุดมศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จำนวน 67 คน  คณะจิตรกรรมศาสตร์ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 115 คน  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาศิลปศึกษา จำนวน 52 คน  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ จำนวน 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรมออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ จำนวน 34 คน และ  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 34 คน  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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แบบตามสะดวก Convenience Sampling  ) กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 20.53 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.43 ปี) ในช่วงอายุ 18-28 ปี เป็นนิสิตนักศึกษาหญิง ร้อยละ 55.9 นิสิตนักศึกษาชายร้อยละ.44.1 ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 84.1)   มีผลการเรียนเฉลี่ยล่าสุดเท่ากับ 3.03 (ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46)  
ในช่วงคะแนน 1.01-3.96 คะแนน และร้อยละ 45.3 ระบุว่า เคยได้รับรางวัลจากผลงานการสร้างสรรค์เชิง
ศิลปะ ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่เคยได้รับรางวัลจากผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะเท่ากับ1.67+3.35 ครั้ง ค่าต่ำสุด 
และสูงสุด เท่ากับ 0-22 ครั้ง ร้อยละ 28.9 ระบุว่า เคยได้รับการตีพิมพ์หรือการจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือการจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เท่ากับ 
0.68 ครั้ง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 ครั้ง ค่าต่ำสุด และสูงสุด เท่ากับ 0-10 ครั้ง)   

 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะและสาขาที่กำลังศึกษาอยู่ 
ศาสนา รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ได้แก่ จำนวนครั้งที่เคยได้รับรางวัลจากผลงานการ
สร้างสรรค์เชิงศิลปะ จำนวนครั้งที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือการจัดแสดง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)เป็น
ต้น  

2. มาตรวัดสมรรถนะการสร้างสรรค์ของเอปสไตน์ฉบับภาษาไทย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะพัฒนา
มาตรวัด The Epstein Creativity Competencies Inventory for Individuals (ECCI-i) ของ Epstein และ
คณะ (2008) เพื่อให้เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาศิลปะในบริบทของประเทศไทย มาตรวัด ECCI-i เป็นมาตรวัด
ที่ใช้ประเมิน 4 สมรรถนะหลักของบุคคลที่มีการสร้างสรรค์ ตามแนวGenerativity Theory  ซึ่งได้แก่ (1) ด้าน
การจับเก็บไอเดียใหม่ๆ (Capturing) ในด้านนี้ บุคคลที่มีการสร้างสรรค์สูง เมื่อเกิดไอเดียใหม่ๆ ขึ้น พวกเขาก็
จะสามารถเก็บสะสมไอเดียนั้น และนำออกมาใช้เมื่อต้องการได้ ใช้ความฝันหรือการฝันกลางวันเป็นแหล่งใน
การสร้างสรรค์ (2) ด้านการทำสิ่งท้าทาย (Challenging)  ในด้านนี้ บุคคลที่มีการสร้างสรรค์สูงมักใช้เวลาไป
กับงานที่ท้าทาย การตั้งเป้าหมายต่างๆ  การจัดการความกลัวและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ด้านการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์  (Broadening) ในด้านนี้ บุคคลที่มีการ
สร้างสรรค์สูง มักแสวงหาการฝึกฝน ประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในปั จจุบัน  (4) 
ด้านการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อม (Surrounding) ในด้านนี้ บุคคลที่มีการสร้างสรรค์สูง มัก เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ ค้นหาสิ่งเร้าที่ไม่ธรรมดาหรือการผสมผสานของสิ่ง
เร้า มาตรวัดนี้มีข้อถามจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ  โดยผู้ตอบตอบมาตรวัดนี้ด้วยตนเอง โดยประมาณค่าแบบ Likert 
scale เรียงลำดับจาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) ไม่เห็นด้วย (2) พอๆกัน (3) เห็นด้วย (4) และ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(5)  มาตรวัดนี้มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .77  สำหรับการแปลผลคะแนนนั้น หลังกลับคะแนนข้อคำถามทางลบ
แล้วจะใช้การรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อคำถามทั้ง 28 ข้อ โดยความเป็นไปได้ของคะแนนต่ำสุด คือ 28 
คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 140 คะแนน ซึ่งยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนต่ำ ก็ยิ่งมีสมรรถนะทางการสร้างสรรค์
ต่ำ ในขณะที่ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสูง ก็ยิ่งมีสมรรถนะทางการสร้างสรรค์สูง 
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3. มาตรวัดความหมายในชีวิต ผู้วิจัยได้นำมาตรวัดความมุ่งหวังในชีวิต (Purpose in life : PIL) ที่
พัฒนาโดย Crumbaugh และ Maholick (1964) แปลและเรียบเรียงโดย อรัญญา ตุ ้ยคำภีร์ (2544) ใช้
ประเมินการรับรู ้เป ้าหมายและความหมายในชีว ิตตามทฤษฎีจ ิตบำบัดแนวความหมายในชีว ิต หรือ 
Logotherapy ได้ดี  มาตรวัดนี้มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84  โดยมาตรวัด PIL เป็นมาตรวัดที่ให้ผู้ตอบรายงาน
ตนเอง ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 7 ระดับ โดย ค่า 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
มากที่สุด ค่า 4 หมายถึง ไม่แน่ใจ และค่า 7 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด มีจำนวนข้อกระทงทั้งหมด 20 ข้อ 
คะแนนของมาตรวัดฉบับนี้จะอยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 20 คะแนน ถึง 140 คะแนน 

4. มาตรวัดด้านย่อยภาวะซึมเศร้าของมาตรวัดความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า  ฉบับ 42 
ข้อ ผู้วิจัยได้นำมาตรวัดย่อยภาวะซึมเศร้าในมาตรวัด DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scale)  ฉบับ
ภาษาไทยที่ได้ร ับการเผยแพร่โดย Webster (2008) โดยพัฒนาและแปลจาก มาตรวัด DASS- 42 ของ 
Lovibond & Lovibond (1995) โดยมาตรภาวะซึมเศร้านี้มี 14  ข้อคำถาม โดยผู้ตอบเลือกตอบ ในแต่ละข้อ
เลือกตอบได้ตั้งแต่ 0 – 4 คะแนน (0 = ไม่เคยเลย, 1 = เกือบไม่เคย, 2 = บางครั้ง, 3 = ค่อนข้างบ่อย, และ 4 
= บ่อยมาก) ค่าความเท่ียงของมาตรวัดด้านย่อยภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ .79  สำหรับการแปลผล  Lovibond  และ  
Lovibond (1995)  ได้รายงานค่าคะแนน และเกณฑ์ระดับภาวะซึมเศร้า ของมาตรวัด DASS  ข้อดังนี้ คะแนน 
0 - 9 ปกต ิคะแนน 10 - 13  ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย คะแนน 14 – 20 ภาวะซึมเศร้าปานกลาง  คะแนน 21 – 
27 ภาวะซึมเศร้าระดับสูง และคะแนน 28 ขึ้นไป ภาวะซึมเศร้ารุนแรงระดับสูงมาก 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดำเนินการการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เริ ่มจาก การชี้แจง

รายละเอียดในการวิจัย หัวข้อในการวิจัย วัตถุประสงค์ และสิทธิของผู้เข้าร่วมในการวิจัย และหลังจากขอความ
สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยที่สมัครใจตอบ
แบบสอบถาม หลังจากผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามครบสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงขอเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว จึงได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไป
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ตรวจสอบอิทธิพลของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในนิสิต

นักศึกษาศิลปะ โดยมีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยวิเคราะห์การถดถอยตามแนวทางของ Baron 
และ Kenny (1986)  
 

ผลการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ

ซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.24, p < .01) และ ความหมายในชีวิต มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.70, p < .01)  เช่นกันดังแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
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ตัวแปร M SD ค่าต่ำสุด-สูงสุด 
ค่าคะแนน 
ที่เป็นไปได้ 

1 2 3 

1.การสรา้งสรรค์เชิงศิลปะ 91.41 10.74 65-116 28-140 -   

2.ความหมายในชีวิต 98.50 15.79 56-139 20-140 .44** -  

3.ภาวะซึมเศร้า 12.33 8.29 0-39 0-42 -.24** -.70** - 

** p<.01 
 

ต่อมาเป็นการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าว่ามี
ความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่านหรือไม่ โดยการวิเคราะห์การถดถอยตามแนวทางของ  Baron และ 
Kenny (1986) มีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1-3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis)  กล่าวคือ  ขั้นตอน

ที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะกับภาวะซึมเศร้าพบว่าค่าสัมประสทิธิ์
การถดถอยของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า หรือ c มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 
เท่ากับ -.19 (SEc = .04) แสดงว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า  ขั้นตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะกับความหมายในชีวิต ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่ส่งผลต่อความหมายในชีวิต หรือ a มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เท่ากับ .65 (SEa=.08) แสดงว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะมีความสัมพันธ์กับความหมายในชีวิต 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างความหมายในชีวิตกับภาวะซึมเศร้า ผลการวิเคราะห์
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความหมายในชีวิตที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า หรือ b มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เท่ากับ -.39 (SEb = .02) แสดงว่าความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายในขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3  

ตัวแปรต้น ⇒ ตัวแปรตาม 
ค่าประมาณ
พารามิเตอร์ 

SE β 

ขั้นที่ 1 การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ→ ภาวะซึมเศร้า c = -.19 .04 -.24** 

ขั้นที่ 2การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ→ ความหมายในชีวิต a = .65 .08 .44** 

ขั้นที่ 3 การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ→ ภาวะซึมเศร้า b = -.39 .02 -.74** 
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ซึ่งมีตัวแปรอิสระคือ
การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ความหมายในชีวิต ซึ่งร่วมกันทำนายตัวแปรตามคือภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษา
ศิลปะ โดยวิธีใส่ตัวแปรอิสระเข้าสมการทุกตัวพร้อมกัน (Enter) ผลการวิเคราะห์พบว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ 
ความหมายในชีวิต สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าของนิสิตนักศึกษาศิลปะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความหมายในชีวิตที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า หรือ b มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เท่ากับ -.39 (SEb = .02) แสดงว่าความหมายในชีวิตมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า หรือ c’ เท่ากับ -
.07 (SEb = .04) โดยไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าเมื่อควบคุมอิทธิพลของความหมายในชีวิตให้มีค่าคงที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในขั้นตอนที่ 4 

 ตัวแปร B SEB β F R Adjusted R2  

 ค่าคงท่ี 44.617 3.005 - 154.812 .708** .501**  

1 การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ 0.066 0.035 .086     

2 ความหมายในชีวิต -0.399 0.024 -.742**     

**p < .01. 

ขั้นตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ Z ตามสูตรของ Sobel (1982) เพื่อยืนยันว่าความหมายในชีวิต
เป็นตัวแปรส่งผ่าน ผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลทางตรงของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่มีต่อภาวะซึมเศร้า หรือ 

βc’ เท่ากับ .09 (ns) อิทธิพลทางอ้อมรวม ซึ่งคืออิทธิพลของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่ส่งผ่านตัวกลางคือ

ความหมายในชีวิตที ่มีต่อภาวะซึมเศร้า หรือ βa * βb’ เท่ากับ .44 * -.74 = -.33 (p < .01) ดังนั้น

อิทธิพลโดยรวมของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะที่มีต่อภาวะซึมเศร้า หรือ βc เท่ากับ -.24 (p < .001) ดังภาพที่ 1 

 

***p < .001. 

ภาพที ่1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของอิทธิพลทางตรงระหว่างการสร้างสรรค์เชิงศิลปะกับภาวะซึมเศร้า) 
และอิทธิพลทางอ้อมรวมที่มีความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 

ความหมายในชีวติ 

βa = .44*** βb’ = -.74*** 

 βc’ = -.09 (ns) 
ภาวะซมึเศรา้ การสรา้งสรรคเ์ชงิศิลปะ 
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กล่าวโดยสรุป ผลการวิเคราะห์ทั้ง 5 ขั้นตอนพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการสร้างสรรค์เชิง
ศิลปะท่ีส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (c = -.19, p < .01)  ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม
โดย Sobel test ถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Z = -7.5, p < .01)  อิทธิพลทางตรงของการสร้างสรรค์เชิง
ศิลปะไม่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า (c’ = .07, ns)  ตามที่ Baron และ Kenny (1986) กล่าวว่าเมื ่อค่า c มี
นัยสำคัญทางสถิติแต่ c’ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ถือว่าเป็นการส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ (Complete mediation or 
perfect mediation) ดังนั้นความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าโดยมีความหมายใน
ชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่านจึงเป็นการส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่าความหมายในชีวิตเป็นตัวแปรส่งผ่านจึงเป็นการส่งผ่านอย่างสมบูรณ์ในความสัมพันธ์
ของการสร้างสรรค์เชิงศิลปะและภาวะซึมเศร้าของนิสิตนักศึกษาด้านศิลปะ หมายความว่า การสร้างสรรค์เชิง
ศิลปะทำให้นิสิตนักศึกษาศิลปะรับรู้ความหมายในชีวิตและเมื่อนิสิตนักศึกษารับรู้ความหมายในชีวิตแล้วพวก
เขาจะมีภาวะซึมเศร้าน้อย ทั้งนี้อภิปรายได้ว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ในการวิจัยครั้ งนี้เป็นการประเมิน
ความสามารถในการแสดงออกซ่ึงผลงานที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เป็นการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาประกอบกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานซึ่งเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อทั้งสื่อสารกับ
ผู้คนรอบข้าง แสดงออกซึ่งตัวตนและจิตวิญญาณ ท้าทายขีดความสามารถของตน หรือฝึกฝนขัดเกลาฝีมือ 
กล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ คือคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ (Creative value) ซึ่งก่อให้เกิดความหมายในชีวิต 
ตามแนวคิดของจิตบำบัดแนวความหมายในชีวิตนั้นเอง ตามที่ Frankl (1963) กล่าวว่า เมื่อบุคคลทุ่มเททำ
กิจกรรมหรือสร้างผลงานบางอย่างด้วยศักยภาพและความรักที่มีอย่างเต็มพลัง อย่างตระหนักรู้ว่าเขามีหน้าที่
กระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อทำให้ชีวิตของเขามีความหมาย จะทำให้พวกเขาค้นพบความหมายในชีวิต ซึ่งการรับรู้ว่า
ตนเองมีความหมายในชีวิตจะทำให้นิสิตนักศึกษาศิลปะห่างไกลจากภาวะซึมเศร้า หรือกล่าวคือห่างไกลจาก
ความรู้สึกว่าตนไร้ความหมาย ซึ่ง Frankl (1963) เชื่อว่าเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิตใจต่าง ๆ ความรู้สึก
ไร้ความหมายจะแสดงอาการ เมื่อบุคคลรู้สึกเบื่อหน่าย ขาดการสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม ขาดความ
สนใจสิ่งแวดล้อม มักมองโลกในแง่ลบ (อรัญญา ตุ้ยคำภีร์, 2554) ผลการวิจัยนี้สนับสนุนว่าหากต้องการลด
ภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาศิลปะที่มีการสร้างสรรค์สูง ต้องเสริมสร้างคุณค่าความหมายในชีวิตร่วมไปกับ
การพัฒนาการสร้างสรรค์ด้วย    

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การสร้างสรรค์เชิงศิลปะในนิสิตนักศึกษาด้านศิลปะ มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับมาตรวัดภาวะซึมเศร้า (r  เท่ากับ -30, p <.01) หมายความว่า นิสิต
นักศึกษาศิลปะที่มีการสร้างสรรค์เชิงศิลปะสูง จะมีระดับภาวะซึมเศร้าต่ำ  แม้ว่าผลการศึกษานี้เป็นไปในทาง
เดียวกับ Epstein และ Phan (2012)  ที่พบว่า คะแนนของแบบวัดสมรรถนะการสร้างสรรค์สามารถทำนาย
ความพึงพอใจในชีวิตและความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ผลการวิจัยนี้ไม่เป็นไปตามการวิจัยก่อน
หน้านี้ เช่น Ludwig (1992) ที่พบว่า ศิลปินนั้นมีเหตุการณ์ตลอดชีวิตที่แสดงถึงภาวะซึมเศร้าและความวิตก
กังวลที่สูง และได้การบำบัดทางจิตวิทยาบ่อยกว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น (Ludwig, 1992) หรือดังที่ Feist, 
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1998; Jamison, 1989 ระบุในงานของพวกเขาว่า บุคคลที่มีการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะจะมีลักษณะที่เปิดรับ
กับประสบการณ์ จินตนาการ และสังคมที่ไม่เป็นทางการ อีกทั้งพวกเขายังมีแนวโน้มที่ จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหว 
และมีแนวโน้มที่จะถูกวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการทางจิตเภทมากกว่าบุคคลทั่วไป  ความเป็นไปได้ประการหนึ่งที่
พบว่านิสิตนักศึกษาศิลปะที่มีการสร้างสรรค์เชิงศิลปะสูง เป็นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าต่ำนี้ อาจเนื่องมาจากในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้การประเมินการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา กล่าวคือ การประเมินการสร้างสรรค์
ในการศึกษานี้ใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยผู้มีการสร้างสรรค์  ส่วนการศึกษาครั้งนี้ใช้การ
ประเมิน  สมรรถนะการสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย 4 ทักษะหลัก เช่น การจับเก็บ บ่มเพาะไอเดียใหม่ ๆ   การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ การ
ใช้ความฝันหรือการฝันกลางวันเป็นแหล่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่ น่าประหลาดใจของตน การ
ทำสิ่งท้าทายที่เปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ ตามด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่ จะเห็นว่าสมรรถนะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาได้ (Epstein, 1996) 
 
สรุป 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ความหมายในชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
ซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาศิลปะ โดยที่ความหมายในชีวิต เป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องนิสิตนักศึกษาจากการมี
ภาวะซึมเศร้า ดังนั้นจึงอยากให้ นักวิชาชีพด้านจิตวิทยาหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาศิลปะ 
ให้ความใส่ใจและส่งเสริมพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะทางจิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของนิสิตนักศึกษาศิลปะ  อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการวิจัยนี้ สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์เชิง
ศิลปะ ความหมายในชีวิต และภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาศิลปะ โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าหากต้องการ
ป้องกันภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาศิลปะที่มีการสร้างสรรค์สูง ต้องเสริมสร้างคุณค่าความหมายในชีวิตรว่ม
ไปกับการพัฒนาการสร้างสรรค์ด้วย อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยเก็บตัวอย่างเฉพาะนิสิต
นักศึกษาศิลปะ ที่กำลังศึกษาใน มหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นการนำผลการวิจัยนี้ไป
อธิบายประชากรกลุ่มอื่นอาจกระทำด้วยความระมัดระวัง 
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รายละเอียดวารสารจติวิทยา 
 
 วารสารจิตวิทยาปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่ 
สกอ. และ สกว. กำหนด โดยกองบรรณาธิการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่ และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่งและมี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่
ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและ
กัน (Double-blind peer review) กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน  และ  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม  - ธันวาคม 
 โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจิตวิทยา จะคลอบคลุมเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ใน
สาชาวิชา จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว 
จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาชุมชน และ พุทธจิตวิทยา เป็นต้น  โดย
รับบทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการ (Academic articles) บทความปริทัศน์ (Review 
articles) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
 
คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารจิตวิทยา 
การจัดพิมพ์ต้นฉบับ 

1. บทความ รวมเอกสารอ้างอิงและอื่นๆ ควรมีความยาวประมาณ 15-20 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย 
Font TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point จัดหน้ากระดาษแบบกระจายแบบไทย 

2. ระยะห่างจากขอบกระดาษท้ังด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว 
3. หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตำแหน่งด้านบนมุมขวาของหน้ากระดาษ ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ 
4. ชื่อเรื่องบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18  Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลาง

หน้ากระดาษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 
5. ชื่อผู้เขียน ระบุทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ห่างจากชื่อ

บทความ 1 บรรทัด จัดชิดขวา สำหรับตำแหน่งงาน, หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ และอีเมล
ให้ระบุเป็นเชิงอรรถ 
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6. ชื่อและหมายเลขกำกับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้
ตารางระบุแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย (ถ้ามี) 

7.  ชื่อภาพและหมายเลขกำกับภาพ ชื่อแผนภูมิและหมายเลขกำกับแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14  Point 
(ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ แผนภูมิ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้ชื่อภาพ แผนภูมิระบุแหล่งที่มา จัด
กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

8. เอกสารอ ้างอ ิง (References) เข ียนในร ูปแบบ APA (American Psychological Association 
Citation Style) 7th edition 

 
ส่วนประกอบของบทความ 
บทความวิชาการ  

หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้ (สามารถกำหนดข้อหัวหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้ตามความเหมาะสมของ
บทความ) 

1. ชื่อเรื่อง (Title) 
2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความ

ยาวไม่เกิน 300 - 350 คำ เป็นการสรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน 
3. คำสำคัญ (Keywords) ระบุคำเป็นคำสำคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นใน

ระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คำ ใต้บทคัดย่อ 
4. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนแนะนำและปูพื้นเรื ่องเพื่อให้ผู ้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ

เนื้อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ 
5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อย 

ๆ และมีการจัดเรียงลำดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา 
6. สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมี

การสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 
7. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association 

Citation Style) 7th edition 
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บทความวิจัย  
ควรมีการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมี

หัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้ตามความเหมาะสมของบทความ) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) 
2. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความ

ยาวไม่เกิน 300 - 350 คำ เป็นการสรุปสาระสำคัญของบทความ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ
สารและผลการวิจัย) 

3. คำสำคัญ (Keywords) ระบุคำเป็นคำสำคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นใน
ระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คำ ใต้บทคัดย่อ 

4. บทนำ (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา และเหตุผลที่นำไปสู่
การวิจัย มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
6. วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและ

ชัดเจน 
7. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการวิจัย การใช้ตารางหรือ

แผนภูมิ ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน 

8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลัก
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย 

9. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยนั้น
ไปใช้ประโยชน์ 

10. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association 
Citation Style) 7th edition 

 
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง 

วารสารจ ิตว ิทยา ใช ้ร ูปแบบการอ ้างอ ิงในเน ื ้อหาด ้วยระบบนาม -ป ีของ APA (American 
Psychological Association Citation Style) 7th edition ดังนี้ 

1. การอ้างอิงในเนื้อหา 
o รายการอ้างอิงภาษาไทย >> ให้เขียน ชื่อ นามสกุล ของผู้แต่ง เว้น 1 ตัวอักษร เครื่องหมาย

จุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยปีพิมพ์ กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ์ให้ใช้คำว่า “ม.ป.ป.” หมายถึง 
ไม่ปรากฏปีพิมพ์ (กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์) 
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- ผู้แต่ง (ปีพิมพ์)  กรณีระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหา 
- (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์) กรณีอ้างอิงท้ายข้อความ 

o รายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ >> ให้เขียนนามสกุลของผู้แต่งทับศัพท์ เป็นภาษาไทยก่อน 
เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วย นามสกุลภาษาอังกฤษ เครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร 
และปีพิมพ์ในวงเล็บ กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ์ใช้คำว่า “n.d.” หมายถึง no date 
 

2. การอ้างอิงก่อนข้อความ 
1.1 การอ้างอิงที่มีผู้แต่ง  1 คน 

- ภาษาไทย >> ชื่อ/สกุล/(ปีพิมพ์)  เช่น วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ (2563) 
- ภาษาอังกฤษ >> Surname/(Date) เช่น Miyake (2008) 

 
2.2 การอ้างอิงที่มีผู้แต่ง  2 คน 

- ภาษาไทย >> ชื่อ/สกุลผู้แต่งคนที่ 1/และ/ชื่อ/สกุลผู้แต่งคนที่ 2/(ปีพิมพ์) 
  เช่น สมชาติ อนันตสุทธิ์ และ อภิญญา โสภาพัฒน์ (2556)  

- ภาษาอังกฤษ >> Surname 1/&/Surname 2/(Date) 
 เช่น Zuercher &  Diatta (2017) 
 

2.3 การอ้างอิงที่มีผู้แต่งตั้งแต่  3 คนข้ึนไป 
- ภาษาไทย >> ชื่อ/สกุลผู้แต่งคนที่ 1/และคณะ/(ปีพิมพ์)   

  เช่น จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน และคณะ (2561) 
- ภาษาอังกฤษ >> Surname 1/et/al./(Date) 

เช่น Zhu et al. (2015) 
หมายเหตุ: หมายเหตุ เครื่องหมาย / คือเว้น 1 ระยะ 
 

3. กรณีอ้างหลังข้อความ  
1.1 การอ้างอิงที่มีผู้แต่ง  1 คน 

- ภาษาไทย >> (ชื่อ/สกุล,/ปีพิมพ์) 
- ภาษาอังกฤษ >> (Surname,/Date) 

1.2 การอ้างอิงที่มีผู้แต่ง  2 คน 
- ภาษาไทย >> (ชื่อ/สกุลผู้แต่งคนที่ 1/และ/ชื่อ/สกุลผู้แต่งคนที่ 2,/ปีพิมพ์) 
- ภาษาอังกฤษ >> (Surname 1/&/Surname 2,/Date) 

 
1.3 การอ้างอิงที่มีผู้แต่งตั้งแต่  3 คนข้ึนไป 
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-   ภาษาไทย >> (ชื่อ/สกุลผู้แต่งคนที่ 1/และคณะ,/ปี) 
-   ภาษาอังกฤษ >> (Surname 1/et/al.,/Date) 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย / คือเว้น 1 ระยะ  
 

2. การอ้างอิงท้ายบทความ (เอกสารอ้างอิง) 
วารสารจิตวิทยา ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association)   

7th edition โดยมีตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสาร (Reference) แบบ APA 7th edition  

1. การอ้างอิงหนังสือ  
รูปแบบ : Author. (year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher.  
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือ 
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์. (2560). ภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษา  
 (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

2. การอ้างอิงจากบทในหนังสือ (Book Chapters) 
รูปแบบ  
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์. 
ตัวอย่างการอ้างอิงหนังสือ  
o เทพรัตน์ พิมลเสถียร. (2560). นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา. ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
o Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons 

in personal change. Simon & Schuster. 
 

3. การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation) 
รูปแบบ  
ชื ่อผู ้แต่ง./(ปีที ่เผยแพร่)./ชื ่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือ 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 
 
 
 
 
ตัวอย่างการอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์  
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o จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน. (2561). การพัฒนารูปแบบการนำตนเองด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีการรู้คิด
บกพร่องระดับเล็กน้อย  [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

o Chansuvarn, W. (2012). Spectrometric analysis of mercury (II) ion using gold 
nanoparticles stabilized by dithia-diaza ligands [Unpublished doctoral 
dissertation]. Chulalongkorn University. 

 
4. การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (Websites) 

4.1 ผู้เขียนเป็นบุคคล (Individual author) 
1) ภาษาไทย  

รูปแบบ: ชื่อ-สกุลผู้เขียน./(ปี/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL 
o วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2563, 17 พฤษภาคม). รู้ก่อนใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ. 

Active Learning : Learning for All. 
http://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=2941 

o ทรงสุดา ภู่สว่าง. (ม.ป.ป.). โภชนาการในชีวิตประจำวัน. 
http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/006103/lesson7/01.htm 

o เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา. จุฬา
วิทยานุกรม (Chulapedia). http://www.chulapedia.chula.ac.th=การจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษา 

2) ภาษาต่างประเทศ 
รูปแบบ:   Author./(ปี, เดือน/วันที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL 
o Johnson, A. (2018, May 24). “It doesn’t need to be this way”: The 

promise of specialized early intervention in psychosis services. IEPA. 
https://iepa.org.au/network-news/it-doesnt-need-to-be-this-way-the-
promise-of-specialised-early-intervention-in-psychosis-services 

o Tomoyuki Ohe. (2019, August 29). The chemical structure of drugs 
affects their toxicity. Keio Research Highlights. https://research-
highlights.keio.ac.jp/2019/08/b.html 
 

 
 
 

5. การอ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference papers/proceedings) 

http://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=2941
http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/006103/lesson7/01.htm
http://www.chulapedia.chula.ac.th=การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
http://www.chulapedia.chula.ac.th=การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
https://iepa.org.au/network-news/it-doesnt-need-to-be-this-way-the-promise-of-specialised-early-intervention-in-psychosis-services
https://iepa.org.au/network-news/it-doesnt-need-to-be-this-way-the-promise-of-specialised-early-intervention-in-psychosis-services
https://research-highlights.keio.ac.jp/2019/08/b.html
https://research-highlights.keio.ac.jp/2019/08/b.html
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5.1 บทความ หรือ บทหนึ่งในหนังสือการประชุม ให้เขียนเช่นเดียวกับบทหนึ่งในหนังสือ(Chapter in 
book) ชื่อการประชุมหรือการอภิปรายใช้ตัวเอียง และใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก
ทุกคำของชื่อการประชุม/การอภิปราย 

รูปแบบ  
ชื่อผู้แต่งในบท./(ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ชื่อการประชุม (หน้าแรก-
หน้าสุดท้าย)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
ตัวอย่างการอ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
สรชัย จำเนียรดำรงการ, และ คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร (บก). (2558). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ขา 
(ไม่) เคลื่อนสำคัญกว่าขาขึ้น. ใน งานประชุมวิชาการ เรื่อง ปฎิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฎิรูป 
จิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (น. 245-313). 
นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ. 
 

6. การอ้างอิงวารสาร (Journal) 
รูปแบบ  
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที)่,/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.. 
ตัวอย่าง การอ้างอิงวารสาร 
o พราว อรุณรังสีเวช. (2560). สาเหตุและกลยุทธ์การแก้ปัญหาความรู้สึกไม่แน่นอนจากการสิ้น

ยุคของโปรแกรมแฟลซ. วารสารนักบริหาร, 37(1), 3-13. 
o Chansuvarn, W., Tuntulani,  T. &  Imyim, A. (2015). Colorimetric detection of 

mercury(II) based on gold nanoparticles, fluorescent gold nanoclusters and 
other gold-based nanomaterials. TrAC Trends in Analytical Chemistry,  
125(65), 83-96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งต้นฉบับและกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 



วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)  | 95 

  Journal of Psychology; Volume 19 No.2 (July – December 2021) 
www.thaipsychological.com 

 

 

1. ผู้เขียนดำเนินการ ส่งบทความ และ “แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์” ทาง
อีเมลล์ tpa.thailand@hotmail.com  

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบโดยทันที 
3. กองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ 

รวมถึงคณุภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้เขียนทราบภายใน 15 วัน 

4. กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรอง โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่ง
กระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer 
review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน 

5. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการบริหารจะตัดสินการพิจารณาโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู ้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียน
รับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 1761 อาคารเกษมพัฒน์ (ชั ้น 3) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      
วิทยาเขตพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250 โทรศัพท์ 094-440-0494  
 ติดต่อกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยา 

1. อาจารย์ ดร.ลินดา สุวรรณดี  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ โทร: 081-580-4498 
2. นาย กวีวัจน์ จักสมศักดิ์ ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ โทร: 097-187-7999  

  
 
 
  

 

 

 

 

แบบฟอร์มส่งผลงานตีพิมพ์  วารสารจิตวิทยา 
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วันที่ ............... 

เรียน บรรณาธิการวารสารจิตวิทยา 
เรื่อง ส่งบทความลงตีพิมพ์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บทความ เรื่อง ................................................................................................... 

จำนวน ..... หน้า 
 

ประเภทบทความ  นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)  
  บทบรรณาธิการ (Editorial) 
  บทความปริทัศน์ (Review article)  

 บทความวิชาการ (Academic article) 
 บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ หรือเคยเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้าพเจ้าทราบและยอมรับว่าหลังจากปรับแก้จากกองบรรณาธิการแล้ว บทความนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
จิตวิทยา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย อันห้ามเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่
อนุญาตให้เผยแพร่บทความดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่วิชาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักศึกษาหรือ
บุคคลที่สนใจ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความหรือคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฎในวารสาร
จิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
รายช่ือผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วมเรียงตามลำดับ 
1. .......................................................................... ลงชื่อ..................................... 
2. .......................................................................... ลงชื่อ..................................... 
3. .......................................................................... ลงชื่อ..................................... 
4. .......................................................................... ลงชื่อ..................................... 

 
หมายเหตุ 
กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนและส่งเอกสารมาที่อีเมลล์  tpa.thailand@hotmail.com 

 
 
 

ข้อมูลผู้นิพนธ์ คนที่...... 
 

mailto:tpa.thailand@hotmail.com


วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)  | 97 

  Journal of Psychology; Volume 19 No.2 (July – December 2021) 
www.thaipsychological.com 

 

 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ชื่อ-สกุล   
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