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Abstract
Objective: To study the effect of
Mindfulness - Based Therapy and Counseling
Program (MBTC) on stress and mindfulness
levels in nursing students.
Methods: Subjects of this quasiexperimental research were the first-year nursing
students from a university in southern Thailand.
Cluster random sampling was used to select two
classes to assign into the experimental and control
groups. Twenty two subjects whose stress level
was high were purposively selected from each
class. Matching the stress level among subjects
within the two groups was performed. The
experimental group received the MBTC program.
Data were collected using self-reported stress
level scale and Philadelphia mindfulness scale.

Data were analyzed by descriptive statistics and
repeated measure ANOVA.
Results: At 1st and 6th month after program
completion, the stress mean scores of experimental
group were significantly lower than those of
the control group (p < .05).Whereas, at the 1st,
3rd, and 6th month after program completion, the
mindfulness mean scores of the experimental
group were significantly higher than those of
the control group (p < .05). At the 1st, 3rd, and 6th
month after program completion, the stress mean
scores of experimental group were significantly
lower than those before (p < .05). Whereas, at the
1st, 3rd, and 6th month after program completion,
the mindfulness mean scores of the experimental
group were not significantly different from those
before (p > .05).
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Conclusion: The MBTC program could
be applied as part of counseling process to reduce
stress, to develop peaceful mind, and to live a more
peaceful life in nursing students.
Keywords: Mindfulness, Counseling, Stress
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
การบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานต่อ
ความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกึ่ง
ทดลองนี้เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster
random) จาก 2 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ใช้วิธีการเลือกอย่างมีเป้าหมายเพื่อ
คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความเครียด
อยู่ในระดับสูงกว่าปกติจ�ำนวน 44 คน และท�ำการ
จับคู่ (matching pair) คะแนนความเครียดของกลุม่
ตัวอย่างให้มคี วามเท่าเทียมกันทัง้ กลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คนเท่ากัน กลุ่มทดลองได้
รับโปรแกรมการบ�ำบัดและให้คำ� ปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ได้แก่ แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง และ
แบบประเมิ น สติ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ
เชิ ง พรรณนา และวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
แบบวัดซ�้ำ
ผลการศึกษา: ภายหลังการทดลอง 1 และ
6 เดือน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดใน
กลุ่มทดลอง ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนระดับสติ
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ในกลุ ่ มทดลองภายหลั งการทดลอง 1, 3 และ
6 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05) และพบว่ากลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความเครียดภายหลังการทดลอง 1, 3 และ
6 เดือน ต�่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p <.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
สติภายหลังการทดลอง 1, 3 และ 6 เดือน เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนการทดลองไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > .05)
สรุป: โปรแกรมการบ�ำบัดและให้คำ� ปรึกษา
โดยใช้ ส ติ เ ป็ น ฐาน สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการให้คำ� ปรึกษา เพือ่ ช่วยลดความเครียด
พั ฒ นาความสงบของจิ ต ใจ และการมี ชี วิ ต ที่
สงบสุขมากขึ้นในนักศึกษาพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: สติ การให้ค�ำปรึกษา ความเครียด
ความส�ำคัญของปัญหา
ความเครียดเป็นปัญหาส�ำคัญทางสุขภาพจิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดของนักศึกษาใน
ช่วงปีแรกของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นระยะหัวเลีย้ วหัวต่อของชีวติ ทีเ่ ริม่ มีเอกลักษณ์
เป็ น ของตนเองและมี ป ั ญ หาในการปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด (ปวิ ด า โพธิ์ ท อง,
สุพัตรา พุ่มพวง, และสุนทรี ขะชาตย์, 2554)
ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลง
ตามวัยและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาได้ (Arnett, 1994
อ้างใน พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และ
จริยา วิทยะศุภร, 2556) จากการศึกษาภาวะเครียด
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษา
มีภาวะเครียดอยูใ่ นระดับสูง โดยนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
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มีความเครียดมากที่สุด (ทวีทรัพย์ ผาใต้, ณัฐวุฒิ
แดงประเสริ ฐ , และเกษวดี ชมชายผล, 2553;
ปวิดา โพธิ์ทองและคณะ, 2554; เปรมฤดี ศรีวิชัย
และพิมพิมล วงศ์ไชยา, 2555; ภาสกร สวนเรือง,
สุจิตรา จรจิตร, และช่อลดา พันธุเสนา, 2552)
ซึ่งความเครียดที่มากเกินไปอาจจะส่งผลท�ำให้
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาลดลง
(Struthers et al., 2000 อ้างใน ทัศนา ทวีคูณ,
พัชรินทร์ นินทจันทร์, และโสภิณ แสงอ่อน, 2555)
หรืออาจเกิดปัญหาการลาออกระหว่างเรียน หรือ
อาจถึ ง ขั้ น คิ ด ฆ่ า ตั ว ตาย (มานพ ชู นิ ล , พิ ส มั ย
รักจรรยา, และชวนีย์ พงศาพิชณ์, 2550)
โดยทั่วไปคนเราเมื่อต้องเผชิญความเครียด
จะมีวิธีจัดการกับความเครียดที่แตกต่างกัน ซึ่ง
วิ ธี ก ารจั ด การความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษา เช่ น
ดูหนัง ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ การท�ำจิตใจให้สงบ
การยอมรับสถานการณ์ การปล่อยวาง (มานพ ชูนลิ
และคณะ, 2550; ทวีทรัพย์ ผาใต้ และคณะ, 2553)
การท�ำงานอดิเรก การออกก�ำลังกาย การพูดคุย
กับผู้อื่น การไปหาพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ (ภาสกร
สวนเรือง และคณะ, 2552) ส่วนการฝึกสตินั้น
พบว่ า เป็ น วิ ธี ที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กใช้ น ้ อ ยที่ สุ ด
อย่ า งไรก็ ต ามการฝึกสติกลับ ได้รับ การยอมรั บ
ในประเทศแถบตะวั น ตกในฐานะการแพทย์
ทางเลื อ ก (แพทย์ พ งษ์ วรพงศ์ พิ เ ชษฐ, 2554)
การฝึกสติเป็นการฝึกให้มีสติเพิ่มขึ้น ไม่วอกแวก
สามารถควบคุ ม ความคิ ด และอารมณ์ ไ ด้
(กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, 2556) การฝึกสติ
ถื อ เป็ น แก่ น หลั ก ของการท� ำ สมาธิ วิ ป ั ส สนา
(ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, 2552) เพราะท�ำให้
เกิดสมาธิ มีสติต่อเนื่องอยู่ในการปฏิบัติ สติเป็น
จิตที่มีคุณภาพในขณะท�ำงาน ส่วนสมาธิเป็นจิต
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ที่มีคุณภาพในขณะพัก ดังนั้น จิตในขณะที่มีสติ
จะท�ำงานโดยไม่วอกแวก และควบคุมความคิด
และอารมณ์ได้ ส่วนจิตในขณะทีม่ สี มาธิจะหยุดคิด
และเกิดความสงบ ผ่อนคลาย ดังนั้นการฝึกสติ
เป็นประจ�ำจะช่วยให้การฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้น (กลุ่ม
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, 2556)
K a b a t - Z i n n ไ ด ้ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
Mindfulness - Based Stress Reduction (MBSR) ขึน้
ในปี 1979 และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรม
ต่าง ๆ เช่น Mindfulness - Based Cognitive Therapy
(MBCT), Mindfulness - Based Relapse Prevention
(MBRP) เป็นต้น (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต,
2556; Kabat-Zinn et al., 1992) จากการศึกษา
ผลของโปรแกรม MBSR ในนักศึกษาพยาบาล
พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ความวิตก
กังวล ความเครียดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(Song & Lindquist, 2014)
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข เห็นความส�ำคัญของการบ�ำบัดโดยใช้
สติเป็นฐาน จึงพัฒนาโปรแกรมการบ�ำบัดและให้
ค�ำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐาน (Mindfulness-Based
Therapy and Counseling (MBTC) ขึ้น โดยผสม
ผสานแนวคิดของ Kabat-Zinn กับการให้คำ� ปรึกษา
แนวพุทธ (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, 2556)
และจั ด อบรมวิ ท ยากรซึ่ ง ท� ำ อย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ไปใช้ บ� ำ บั ด ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารน� ำ ไปใช้ ใ น
การบ�ำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบว่าช่วยลดอาการ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยได้ (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์, 2560)
แต่ยังไม่พบการน�ำไปใช้ในนักศึกษาพยาบาล จาก
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้วิจัย พบว่านักศึกษาพยาบาลที่มารับบริการให้
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ค�ำปรึกษา ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการจัดการ
ความเครียดที่เหมาะสม และไม่เข้าใจเรื่องการ
ฝึกสติ อีกทั้งการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลต้องใช้เวลามากท�ำให้เสียเวลา ดังนั้น
การบ� ำ บั ดและให้ค�ำปรึกษาโดยใช้ส ติเ ป็นฐาน
ซึ่งเป็นการบ�ำบัดแบบกลุ่ม จะช่วยให้นักศึกษา
ได้ เ รี ย นรู ้ แ นวทางการจั ด การความเครี ย ดจาก
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ภ ายในกลุ ่ ม และการ
ฝึกสติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ
โปรแกรมการบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นฐานต่อความเครียดและระดับสติในนักศึกษา
พยาบาล อั น จะเป็ น การพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี
การตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง สามารถจั ด การกั บ
ความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำเร็จการศึกษา
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความเครี ย ด
และระดับสติของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดและ
ระดับสติของนักศึกษาพยาบาลของกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นฐานก่อนการทดลอง หลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล
กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมการบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษาโดย
ใช้ ส ติ เ ป็ น ฐาน พั ฒ นาโดยกลุ ่ ม ที่ ป รึ ก ษากรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้กรอบ
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แนวคิดของ Kabat-Zinn ผสมผสานกับการให้
ค�ำปรึกษาแนวพุทธ ด้วยการฝึกจิต (สมาธิ) โดย
ฝึกหยุดความคิดด้วยการรู้ลมหายใจ จนจิตสงบ
และฝึ ก สติ โ ดยอาศั ย ลมหายใจที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ควบคู่ไปกับการรับรู้ในกิจที่ท�ำ ซึ่งมีลักษณะแบบ
เดียวกับกลุ่มบ�ำบัดทั่วไป แต่เพิ่มกิจกรรมการฝึก
จิตและการฝึกสติ ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก
ดังนี้ 1) จัดการกับความว้าวุ่นใจ ด้วยการฝึกสมาธิ
และตระหนักถึงผลของอารมณ์และความเครียด
2) ด�ำเนินชีวิตด้วยความสงบ ด้วยการฝึกสติและ
วางแผนการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 3) รู้จัก
ปล่อยวางอารมณ์ ด้วยการฝึกสติในการยืน เดิน
ฟัง และรับรู้ความรู้สึกทางใจและทางกาย และ
ปล่อยวางได้ 4) การมีสติกบั ความคิดและปล่อยวาง
ด้วยการรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้น และแยกความ
คิดกับความจริงได้ ปล่อยวางความคิดทางลบได้
5) การทบทวนสัมพันธภาพใหม่ ด้วยการท�ำความ
เข้าใจความคิดที่มีต่อสัมพันธภาพ และมองเห็น
สัมพันธภาพในแง่มมุ ใหม่ 6) การปรับการสือ่ สาร
ให้ดขี นึ้ สามารถใช้สติในการสือ่ สารทัง้ ค�ำพูดและ
ภาษาท่าทาง 7) เมตตาและให้อภัย 8) ชีวิตต้อง
เดินหน้า มองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ เชื่อมโยงการ
พัฒนาจิตกับสมาธิเข้ากับวิถชี วี ติ ได้ ซึง่ โปรแกรม
การบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานนี้
น่ า จะส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดและระดั บ สติ ใ น
นักศึกษาพยาบาล (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต,
2556; Davidson et al, 2003; Kabat-Zinn,
Lipworth, & Burney, 1985; Ratanasiripong, Park,
Ratanasiripong, & Kathalae, 2015) ดังแผนภาพ
ที่ 1
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โปรแกรมการบ�ำบัดและให้คำ� ปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐาน
1. การจัดการกับความว้าวุ่น
2. การด�ำเนินชีวิตด้วยความสงบ
3. การรู้จักปล่อยวางอารมณ์
4. การมีสติกับความคิดและปล่อยวาง
5. การทบทวนสัมพันธภาพใหม่
6. การปรับการสื่อสารให้ดีขึ้น
7. การเมตตาและให้อภัย
8. ชีวิตต้องเดินหน้า

37

- ความเครียด
- ระดับสติ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบสองกลุม่ วัดก่อนและ
หลังการทดลอง (the pretest-posttest control group
design) ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในภาคใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2557 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ก�ำหนดขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์อำ� นาจทดสอบด้วย
โปรแกรม PASS (Hsieh, Bloch, & Larson,1998)
โดยน�ำผลการศึกษาของ Song & Lindquist (2014)
และ วรวุฒิ อินทนนท์ (2554) มาร่วมก�ำหนด
ก�ำหนดให้มีอ�ำนาจการทดสอบ 80% ที่ระดับนัย
ส�ำคัญ .05 พบว่า ต้องการกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย
กลุ่มละ 20 คน แต่เพื่อให้มีการกระจายตัวข้อมูล
เข้าใกล้โค้งปกติให้มากขึ้นและเพื่อป้องกันการยุติ
ของผู้เข้าร่วมการทดลองในระหว่างด�ำเนินการ
ทดลอง ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีน้อยเกินกว่า
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จะท� ำ การทดลองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธี repeated
measure ANOVA ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
กลุม่ ละ 22 คนเท่ากัน รวมเป็น 44 คน ใช้วธิ กี ารเลือก
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random)
จาก 2 ห้องเรียนแยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กอย่ า งมี เ ป้ า หมายเพื่ อ
คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนความเครียดในระดับสูงกว่า
ปกติ และท�ำการจับคู่ (matching pair) คะแนน
ความเครียดของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมให้มี
ความเท่าเทียมกันทั้งสองกลุ่มจนครบ 22 คู่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การฝึก
สมาธิ ระยะเวลาในการฝึก
2. แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด
ด้ ว ยตนเอง ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วยค�ำถาม 20 ข้อ มีลกั ษณะ
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เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
4 ระดับ คะแนนรวมความเครียดมีค่าระหว่าง
0 - 60 ตรวจสอบความสอดคล้ อ งภายใน
(cronbach’s alpha coefficients) ได้เท่ากับ .86
3. แบบประเมิ น สติ (Philadelphia
Mindfulness Scale ; PHLMS- Awareness
Scale) ฉบับภาษาไทย แปลโดย ชัชวาลย์ ศิลปกิจ,
อรวรรณ ศิลปกิจ, และภัทราพร วิสาจันทร์ (2554)
ประกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถามการตระหนั ก รู ้ จ� ำนวน
10 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า มี 5 ระดับ คะแนนยิ่งสูงแสดงถึงการมีสติรับรู้
ตนเองมาก ค่าความสอดคล้องภายใน (Cronbach’s
alpha coefficients) เท่ากับ .87
4. โปรแกรมการบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษา
โดยใช้สติเป็นฐาน พัฒนาโดยกลุ่มที่ปรึกษากรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มที่ปรึกษา
กรมสุขภาพจิต, 2556) โดยผสมผสานการบ�ำบัด
โดยใช้การให้ค�ำปรึกษาแนวพุทธ และโปรแกรม
สติบ�ำบัดของต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก 8 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 1.20 –
2 ชัว่ โมง กิจกรรมแต่ละสัปดาห์มดี งั นี้ สัปดาห์ที่ 1)
การจัดการกับความว้าวุ่น สัปดาห์ที่ 2) การด�ำเนิน
ชีวิตด้วยความสงบ สัปดาห์ที่ 3) การรู้จักปล่อย
วางอารมณ์ สัปดาห์ที่ 4) การมีสติกบั ความคิดและ
ปล่อยวาง สัปดาห์ที่ 5) การทบทวนสัมพันธภาพใหม่
สัปดาห์ที่ 6) การปรับการสื่อสารให้ดีขึ้น สัปดาห์
ที่ 7) การเมตตาและให้อภัย และสัปดาห์ที่ 8) ชีวิต
ต้องเดินหน้า ผู้วิจัยได้น�ำโปรแกรมนี้ไปทดลองใช้
กับนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนน�ำไปใช้จริง
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจริยธรรมการ
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วิ จั ย จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับค�ำชี้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาใน
การด�ำเนินวิจยั และการเก็บข้อมูล ลักษณะกิจกรรม
และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างตอบรับ
การวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ให้ ล งลายมื อ ในเอกสารยิ นยอม
เข้าร่วมการวิจัย
วิธีด�ำเนินการศึกษา
1. กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่ อ นการทดลอง โดยใช้ แ บบสอบถามข้ อ มู ล
ทัว่ ไป แบบประเมินความเครียด และแบบประเมิน
ระดับสติ ท�ำการปฐมนิเทศ และด�ำเนินกิจกรรม
ตามโปรแกรมจ�ำนวน 8 ครัง้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เป็นจัดการกับความว้าวุ่น ครั้งที่ 2 ด�ำเนิน
ชีวิตด้วยความสงบ ครั้งที่ 3 รู้จักปล่อยวางอารมณ์
ครั้ ง ที่ 4 การมี ส ติ กั บ ความคิ ด และปล่ อ ยวาง
ครั้งที่ 5 การทบทวนสัมพันธภาพใหม่ ครั้งที่ 6
การปรับการสื่อสารให้ดีขึ้น ครั้งที่ 7 เมตตาและ
ให้อภัย และครั้งที่ 8 ชีวิตต้องเดินหน้า ในระหว่าง
ท� ำ การทดลอง จะมี ก ารบ้ า นให้ ท� ำ ทุ ก วั น คื อ
ต้องฝึกจิตทุกวัน โดยแบ่งเป็นนั่งสมาธิ 10 นาที
จับความรู้สึกของร่างกาย 10 นาที และติดตาม
ความคิดอีก 10 นาที และต้องฝึกใช้ชีวิตอย่าง
มีสติระหว่างวัน โดยการรู้ลมหายใจและรู้ในกิจ
ที่ ท� ำ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง มี ก ารประเมิ น
ความเครียด และประเมินระดับสติหลังสิ้นสุด
การทดลองทันที และติดตามผลในระยะ 1, 3 และ
6 เดือนภายหลังการทดลองโดยใช้แบบประเมิน
ความเครียด และแบบประเมินระดับสติ
2. กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินความเครียด และแบบประเมินระดับสติ
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โดยท� ำ ควบคู ่ พ ร้ อ มกั น กั บ ที่ ท� ำ การประเมิ น ใน
กลุ่มทดลอง ทั้งระยะก่อนการทดลอง ภายหลัง
การทดลองทันที และในระยะ 1, 3 และ 6 เดือน
ภายหลั ง การทดลอง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความ
แตกต่างในเรื่องของช่วงเวลาของการประเมิน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่ม
ควบคุ ม จะได้ รั บ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ใ ห้
ค�ำปรึกษาแบบทั่ว ๆ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป ทาง
สถิติ ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไประหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิตไิ คสแควร์
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ความเครียดและคะแนนระดับสติทงั้ ความแตกต่าง
ภายในกลุม่ และความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ repeated measure
ANOVA
ผลการวิจัย
ภายหลังการทดลอง 1 เดือน กลุ่มตัวอย่าง
เหลือ 41 คน เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
โดยเป็นกลุม่ ทดลอง 20 คน และกลุม่ ควบคุม 21 คน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ เป็นเพศ
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หญิงมีอายุระหว่าง 19 - 20 ปี มีประสบการณ์ใน
การท�ำสมาธิมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และ 81.8
ตามล�ำดับ และมีระยะเวลาในการท�ำสมาธิอยู่ที่
10 - 20 นาที คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.7 และ 59.1
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติไคสแควร์
พบว่าลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.5)
ก่ อ นวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ ท� ำ การทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ repeated measure
ANOVA ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้มาจาก
การสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
ความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุ่มของ
ตัวแปรตามมีค่าเท่ากัน ข้อมูลที่ทดสอบอยู่ใน
มาตรวัดแบบอันตรภาค คะแนนความเครียดและ
คะแนนระดับสติในการวัดซ�้ำแต่ละครั้งมีความ
สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
สถิติ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ความเครียดของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ ภายหลัง
การทดลองทันทีและระยะติดตามผล 1, 3 และ
6 เดือนภายหลังการทดลองมีค่าน้อยกว่าก่อน
การทดลอง โดยในกลุ่มทดลองมีระดับการลด
ลงของค่ า เฉลี่ ย คะแนนความเครี ย ดที่ ม ากกว่ า
กลุ ่ ม ควบคุ ม ทั้ ง ในระยะหลั ง การทดลองทั น ที
และในระยะติดตามผล 1, 3 และ 6 เดือนภายหลัง
การทดลอง (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1		 ค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนทดลอง หลังการทดลอง
			 ทันที และในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
เวลา
Mean
S.D.
Mean
S.D.
ก่อนทดลอง
20.650
.849
20.571
.828
หลังการทดลองทันที
11.300
.757
11.857
.739
1 เดือนหลังการทดลอง
8.800
.898
12.571
.876
3 เดือนหลังการทดลอง
10.900
.782
12.381
.763
6 เดือนหลังการทดลอง
9.700
.885
13.524
.864
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียด
ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และใน
ระยะ 1, 3 และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F(1, 39) =
11.585, p <.05) (ตารางที่ 2) เมื่อทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ของแต่ละช่วงเวลาในกลุ่มทดลอง
ด้วยวิธี Bonferroni พบว่า ระหว่างก่อนการทดลอง

ภายหลังการทดลองทันที และในระยะ 1, 3 และ
6 เดือนภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p <. 05) แต่ระหว่างระยะหลังการทดลอง
ทันที และระยะติดตามผล 1, 3, 6 เดือนภายหลัง
การทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > .05)
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
			 ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที ระยะติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน
			 หลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Repeated Measure ANOVA
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ระหว่างกลุ่ม (group)
187.040
1
187.040
11.585
.002
ความคลาดเคลื่อน
629.672
39
16.145
ภายในกลุ่ม (time)
1318.144
1
1318.144
58.555
.000
ความคลาดเคลื่อน
877.934
39
22.511
Group*Time
78.046
1
78.046
3.467
.070ns
ns
= not statistically significant
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันทีและในระยะ
			 ติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง โดยใช้วิธี
			Bonferroni
เวลา

Mean difference

SE

p-value

หลังการทดลองทันที

9.350

.918

.000

1 เดือนหลังการทดลอง

11.850

1.019

.000

3 เดือนหลังการทดลอง

9.750

1.121

.000

6 เดือนหลังการทดลอง

10.950

1.173

.000

1 เดือนหลังการทดลอง

-2.550

1.649

>.05ns

3 เดือนหลังการทดลอง

-.350

1.400

>.05ns

6 เดือนหลังการทดลอง

-.800

1.207

>.05ns

1 เดือนหลังการทดลอง 3 เดือนหลังการทดลอง

2.200

.970

>.05ns

6 เดือนหลังการทดลอง

1.750

1.256

>.05ns

3 เดือนหลังการทดลอง 6 เดือนหลังการทดลอง
ns
= not statistically significant

-.450

.671

>.05ns

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองทันที

ระยะ

จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
สติของกลุม่ ทดลอง ภายหลังการทดลองทันที และ
ในระยะติดตามผล 1 เดือนมีคา่ เพิม่ ขึน้ แต่ในระยะ
3 เดือนภายหลังการทดลองมีคา่ ลดลงเล็กน้อย และ
มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะ 6 เดือนภายหลังการ
ทดลอง ส่วนในกลุม่ ควบคุม พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนน
ความเครียดมีค่าเพิ่มขึ้นในระยะหลังการทดลอง
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ทันที และมีค่าลดลงในระยะ 1 เดือนภายหลัง
การทดลอง และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะ 3 และ
6 เดือนภายหลังการทดลอง อย่างไรก็ตาม พบว่า
ในกลุ่มทดลองมีระดับการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย
คะแนนระดับสติมากกว่ากลุ่มควบคุมทั้งระยะ
หลังการทดลองทันที และระยะติดตามผล 1, 3
และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง (ตารางที่ 4)

6/2/61 BE 9:42 AM

42

Vol.32 No.1 January - April 2018

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับสติของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ
			 ทดลองทันที ในระยะติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง
เวลา

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

Mean

SD

Mean

SD

ก่อนทดลอง

36.600

1.230

37.095

1.201

หลังการทดลองทันที

39.350

1.164

39.857

1.136

1 เดือนหลังการทดลอง

41.900

1.264

34.048

1.234

3 เดือนหลังการทดลอง

39.700

.968

35.000

.944

6 เดือนหลังการทดลอง

40.150

1.025

35.667

.996

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับสติระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง
ทันที และในระยะ 1, 3, และ 6 เดือนภายหลังการ
ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่า
เฉลีย่ คะแนนระดับสติแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (F(1, 39) =14.632, p < .05) (ตารางที่ 5) เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
สติในกลุ่มทดลองเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Bonferroni
พบว่ า ระหว่ า งก่ อ นการทดลอง ภายหลั ง การ
ทดลองทันที และในระยะ 1, 3 และ 6 เดือนภายหลัง
การทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
สติสูงขึ้นแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p > .05) (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยระดับสติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
			 ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที ติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน
			 ภายหลังการทดลองโดยใช้สถิติ Repeated Measure ANOVA
แหล่งความแปรปรวน

SS

ระหว่างกลุ่ม (group)
526.675
ความคลาดเคลื่อน
1403.773
ภายในกลุ่ม (time)
.072
ความคลาดเคลื่อน
1417.924
Group*Time
235.564
ns
= not statistically significant
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df

MS

F

p-value

1
39
1
39
1

526.675
35.994
.072
36.357
235.564

14.632

.000

.002

.965ns

6.479

.015
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ตารางที่ 6		 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับสติก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันทีและในระยะ
			 ติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง โดยใช้วิธี
			Bonferroni
เวลา

Mean difference

SE

p-value

หลังการทดลองทันที

-2.750

1.614

.066ns

1 เดือนหลังการทดลอง

-5.300

1.812

1.000ns

3 เดือนหลังการทดลอง

-3.100

1.796

1.000ns

6 เดือนหลังการทดลอง

-3.550

1.817

1.000ns

1 เดือนหลังการทดลอง

-2.550

1.649

1.000ns

3 เดือนหลังการทดลอง

-.350

1.400

1.000ns

6 เดือนหลังการทดลอง

-.800

1.207

1.000ns

1 เดือนหลังการทดลอง 3 เดือนหลังการทดลอง

2.200

.970

1.000ns

6 เดือนหลังการทดลอง

1.750

1.256

1.000ns

3 เดือนหลังการทดลอง 6 เดือนหลังการทดลอง
ns
= not statistically significant

-.450

.671

1.000ns

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองทันที

ระยะ

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความเครียดต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมทั้งหลัง
การทดลองทันที ระยะติดตาม 1, 3 และ 6 เดือน
ภายหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความเครี ย ด ภายหลั ง การทดลองทั น ที ระยะ
ติดตาม 1, 3 และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง
ต�่ำกว่าก่อนการทดลอง จากผลดังกล่าว อธิบาย
ได้ว่า กลุ่มทดลองได้มีกิจกรรมในการจัดการกับ
ความว้าวุ่นใจ มีการฝึกสติให้ตระหนักถึงผลของ
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อารมณ์และความเครียด รูเ้ ท่าทันความคิด และรูจ้ กั
ปล่อยวางความคิดลบซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
เกิดความเครียดและเป็นทุกข์ (กลุ่มที่ปรึกษากรม
สุขภาพจิต, 2556) เรียนรูท้ จี่ ะทบทวนสัมพันธภาพ
ใหม่ และรู้จักการให้อภัยตนเองและผู้อื่น รู้จัก
จัดการกับความคิดที่ไม่เหมาะสมของตนเองอย่าง
มีสติ ตลอดจนการฝึกสติควบคูไ่ ปกับกิจทีท่ ำ� ทุกวัน
เป็นการเรียนรูท้ เี่ กิดจากประสบการณ์ตรงจากการ
ฝึกสติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการ
ฝึกสติทกี่ ล่าวว่า “ต้องฝืนใจท�ำทุกวัน ท�ำเป็นเวลา”
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(จารุณี ตฤณมัยทิพย์, 2554) เมื่อมีสติ จิตใจก็จะ
มีสมาธิ ตั้งมั่น ทั้งนี้เพราะการฝึกสติจะมีผลต่อ
การท�ำงานของสมองซีกซ้าย สมองจะมีการหลั่ง
Serotonin มากขึน้ ระบบประสาท Parasympathetic
ท�ำงานดีขึ้น ช่วยให้มีความสุขและมีอารมณ์ด้าน
บวกมากขึ้น (แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ, 2559)
ซึ่ ง จากการศึ ก ษากลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน 25 คน
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 16 คน ด้วย
การฝึกสติตามโปรแกรมจัดการความเครียดโดย
ใช้สติเป็นฐาน พบว่า มีการกระตุ้นสมองซีกซ้าย
ด้านหน้า จากการวิเคราะห์ alpha index ระหว่าง
กลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Davidson et al.,
2003) และจากการศึกษาการฝึกสติในมหาวิทยาลัย
แมตซาจูเซต พบว่า ผลของการฝึกสติช่วยลด
ความเครียดได้ (Davidson et al., 2003; Kabat-Zinn,
Lipworth, & Burney, 1985) นอกจากนี้ในการ
ฝึกสติด้วยการก�ำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการ
หายใจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ ร ่ า งกายได้ รั บ
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นในขณะหายใจเข้า และสามารถ
ขั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ดี ขึ้ น ในขณะหายใจ
ออก ท�ำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย (สมพร
กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, 2550) สมองจะสั่งให้
ไฮโปธาลามัสหลั่งเอนดอร์ฟินออกมา ช่วยให้มี
ความสุขและลดความเครียด (จารุณี ตฤณมัยทิพย์,
2554) สอดคล้องกับการศึกษาการจัดการความ
เครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล
โดยวิ ธี Biofeedback และการฝึ ก สติ พบว่ า
หลังการฝึกสติ ระดับความเครียดต�่ำกว่าก่อนการ
ฝึกสติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Ratanasiripong,
Park, Ratanasiripong, & Kathalae, 2015) สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาผลของโปรแกรมการจั ด การ
ความเครียดโดยใช้สติเป็นฐาน พบว่า กลุ่มทดลอง
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และกลุ่มควบคุมมีคะแนนความเครียดแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มทดลองมี
คะแนนความเครียดต�ำ่ กว่าก่อนการทดลอง (Kang,
Choi, & Ryu, 2009; Song & Lindquist, 2014)
เช่นเดียวกับการศึกษาผลของโปรแกรมพลังบ�ำบัด
เรกิและการฝึกสติตอ่ สนามพลังออร่าและสุขภาพ
องค์รวมของนักศึกษาพยาบาลไทย พบว่า ภายหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรม ค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียด
น้ อ ยกว่ า ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ (ปรียา แก้ววิมล และคณะ, 2555)
อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตามผลภายหลังการ
ทดลอง 3 เดือน พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียด
สูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในช่วงดังกล่าว
มีการขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่ง
เป็นการขึ้นฝึกงานครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความช�ำนาญทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติ ขาดทักษะในการปรับตัว ท�ำให้มี
ความเครียด สอดคล้องกับการศึกษาของมณฑา
ลิ้มทองกุลและสุภาพ อารีเอื้อ (2552) ที่ศึกษา
แหล่งความเครียด วิธีการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก
พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้นักศึกษาเกิดความเครียด
เกิดจากขาดทักษะในการปฏิบัติพยาบาล มีปัญหา
ในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพและการสื่ อ สารกั บ
อาจารย์ พี่ พ ยาบาลหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ กลั ว ถู ก ดุ
รวมทั้งไม่เข้าใจและไม่คุ้นเคยกับค�ำศัพท์ต่าง ๆ
ในแฟ้ ม ประวั ติ หรื อ มี ป ั ญ หาไม่ ส ามารถอ่ า น
ลายมือแพทย์และพยาบาลได้ แต่เมื่อติดตามผล
6 เดือนภายหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนน
ความเครียดต�่ำกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัว และมีการฝึกสติ
รับรู้ในกิจที่ท�ำ จึงท�ำให้ค่าเฉลี่ยความเครียดลดลง
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ผลการวิเคราะห์ระดับสติ พบว่า ในระยะ 1, 3
และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยคะแนน
ระดับสติในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) แต่ก่อนการทดลอง
และภายหลังการทดลองทันที ค่าเฉลี่ยคะแนน
ระดับสติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p > .05) เมื่อวิเคราะห์ภายในกลุ่มทดลอง พบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับสติหลังการทดลองทันที
และในระยะติดตามผล 1 เดือน 3 เดือน และ
6 เดือนสูงกว่าก่อนการทดลองเล็กน้อยแต่ไม่มี
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p > .05) ทั้งนี้อธิบายได้ว่า โปรแกรมการบ�ำบัด
และให้คำ� ปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐาน เป็นโปรแกรม
ที่ออกแบบให้สมาชิกได้ฝึกสติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
ด้วยการอาศัยลมหายใจที่เป็นปัจจุบันควบคู่ไป
กับกิจที่ท�ำ กล่าวคือรู้ลมหายใจ รู้กิจที่ท�ำ ทั้งกิจ
ภายนอก เช่น การเดินขึ้นลงบันไดอย่างมีสติ และ
กิจภายในโดยการฝึกควบคุมความคิดและอารมณ์ที่
เกิดขึน้ ให้สงบลงด้วยการกลับมารับรูล้ มหายใจให้
มากขึน้ สนใจสิง่ เร้าทีเ่ ข้ามาเท่าทีจ่ ำ� เป็น นอกจากนี้
ยังฝึกสติด้วยการท�ำ Body scan ขณะนั่งสมาธิ
ด้วยการเลื่อนความสนใจไปตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างเป็นระบบ
รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและดับไป เพื่อน�ำไปสู่
การปล่อยวางและฝึกการติดป้ายความคิด (labeling)
โดยการระบุ ช นิ ด ของความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น
ความกังวล ความกลัว ความโกรธ เป็นต้น จึงช่วย
ให้ เ ข้ า ใจหลั ก สั จ ธรรมของความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
และหายไปได้ ด้วยการไม่ไปปรุงแต่งหรือโต้ตอบ
แต่ฝึกที่จะปล่อยวางความคิดที่เป็นลบที่ท�ำให้
เป็ น ทุ ก ข์ ซึ่ ง หลวงพ่ อ วิ ริ ยั ง ค์ สิ ริ น ทโร (พระ
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ธรรมมงคลญาณ) เจ้ า อาวาสวั ด ธรรมมงคล
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่า “การ
ที่ บุ ค คลจะสามารถควบคุ ม ความทุ ก ข์ ความ
โกรธ และอารมณ์ต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องท�ำสมาธิ”
(จารุณี ตฤณมัยทิพย์, 2554, หน้า 89) อย่างไรก็ตาม
จิตทีม่ สี ติตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการฝึกและพัฒนา
จึงจะสามารถก�ำหนดรู้ มีความตื่นตัว หรือสติ
มีพลัง (แพทย์พงษ์ วรพงศ์พเิ ชษฐ, 2559) ซึง่ ภายใน
8 ครั้งของการเข้าร่วมโปรแกรมการบ�ำบัดและให้
ค�ำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐาน อาจจะไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการพัฒนาสติให้มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น และเพิ่งรู้จักการ
ฝึกสติ ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ยังไม่ได้ฝึกฝนกันอย่าง
จริงจัง ดังนัน้ จึงท�ำให้คา่ เฉลีย่ คะแนนระดับสติของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง
ทันทีไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป
1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองได้มีเวลาในการฝึกสติในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน จึงท�ำให้ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับสติ
ในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้ม
สูงกว่ากลุ่มควบคุมแม้ว่าจะไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. การฝึกสติ ต้องใช้ความสม�่ำเสมอใน
การฝึกอย่างต่อเนื่องและมีเวลาพอในการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง จึงควรมีการท�ำทวนซ�ำ้ (booster dose)
ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม
2. โปรแกรมการบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษา
โดยใช้สติเป็นฐาน เป็นโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับพิธีกรรมทางศาสนาจึงสามารถใช้กับทุกกลุ่ม
ทุกศาสนา
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3. ควรน� ำ โปรแกรมการบ� ำ บั ด และให้
ค�ำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานไปใช้กับผู้ป่วยจิตเวช
หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ผู้ป่วย
มะเร็ง ผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.อารีวรรณ
กลั่นกลิ่น ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
รศ.ดร. ชิ ร วั ฒ น์ นิ จ เนตร ดร.นิ ต ยา ศรี สุ ข
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการท�ำวิจัย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ที่ช่วย
แนะน�ำการเขียนบทความวิจยั และขอขอบพระคุณ
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ได้พัฒนา
โปรแกรมการบ�ำบัดและให้ค�ำปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นฐาน อันมีประโยชน์และคุณค่ายิ่งต่อสังคม
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