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Abstract
Objective: Enhancement of resilience
among prisoners is an alternative option that
helps them to be ready to face and handle with
problems during their times of confinement and
when returning back to society. The purpose of this
quasi-experimental study was to examine the
effect of individual protective factor enhancement
program on resilience among female prisoners at
Pattaya Remand Prison in Chon Buri Province.
Methods: The sample consisted of 24
female prisoners who met the inclusion criteria.
They were randomly assigned into either the

experimental or the control groups with 12 subjects
in each group. The experimental group participated
in the individual protective factor enhancement
program for 3-week period with 2 sessions
per week for 6 sessions. Each session took about
90 minutes. Participants in the control group
received routine care provided by the remand
prison. Resilience scale developed by Auchariya
Nacajud (2011) was administered to the
participants in both groups for three phases
including pre - post tests and one-month follow - up.
This scale yielded Cronbach’s alpha of .81.
Descriptive statistics, independent t-test, two - way
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repeated measure ANOVA, and Bonferroni
method for pairwise comparisons were employed
to analyze the data.
Results: The results revealed that the
mean scores of resilience at post-test and 1- month
follow - up phases in the experimental group were
significantly different from the control group
(p < .001). In the experimental group, the mean
score of resilience at post - test ( = 60.58; SD =
5.85) and at 1 month follow-up ( = 65.08; SD = 3.26)
were significantly higher than that at pre - test
( = 39.33; SD = 2.46) with p < .001.
Conclusion: The findings suggest that the
individual protective factor enhancement program
could enrich resilience among these female
prisoners. Therefore, related health care providers
should learn about this program and take into
consideration of applying this program to promote
resilience in female prisoners or other vulnerable
groups.
Keywords: Protective factors, Resilience, Female
prisoners
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : การพั ฒ นาผู ้ ต ้ อ งขั ง ก่ อ น
พ้นโทษให้มีความเข้มแข็งทางใจเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ต้องขังมีความพร้อมต่อการเผชิญ
และจัดการปัญหาต่างๆ ระหว่างที่อยู่ในเรือนจ�ำ
และเมื่อคืนกลับสู่สังคม การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
เสริ ม สร้ า งปั จ จั ย ปกป้ อ งด้ า นบุ ค คลต่ อ ความ
เข้มแข็งทางใจของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำพิเศษ
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พัทยา จังหวัดชลบุรี
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่งานวิจัยก�ำหนดจ�ำนวน 24 คน สุ่มเข้า
กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม กลุ ่ ม ละ 12 คน
กลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมเสริ ม สร้ า งปั จ จั ย
ปกป้องด้านบุคคลเป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง
จ�ำนวน 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ
90 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมตามปกติ
ที่ทางเรือนจ�ำจัดให้ ท�ำการวัดความเข้มแข็งทางใจ
ใน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล
1 เดือน โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจของ
อัจฉริยา นคะจัด (2554) ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.81 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิงบรรยายสถิตทิ ี สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ�้ำและ
การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอร์โรนี
ผลการศึกษา: ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลีย่
ความความเข้มแข็งทางใจในระยะหลังการทดลอง
เสร็ จ สิ้ น และระยะติ ด ตามผลของกลุ ่ ม ทดลอง
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 โดยในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความความเข้มแข็งทางใจในระยะหลังการทดลอง
เสร็จสิ้นทันที ( = 60.58; SD = 5.85) และระยะ
ติดตามผล 1 เดือน ( = 65.08; SD = 3.26) สูงกว่า
ก่อนการทดลอง ( = 39.33; SD = 2.46) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้าน
บุคคลช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้ต้องขัง
หญิงได้ ดังนัน้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการให้การดูแล
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำสามารถศึกษาและพิจารณาน�ำ
โปรแกรมฯ นีไ้ ปประยุกต์ใช้กบั ผูต้ อ้ งขังหญิง หรือ
ในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ต่อไป
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ค�ำส�ำคั ญ : ปั จ จั ย ปกป้ อ ง ความเข้ ม แข็ ง ทางใจ ที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นประเทศที่มี
ผู้ต้องขังหญิง
จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังหนาแน่นสูงติดอันดับโลกในปัจจุบนั
และอาจกล่าวได้วา่ จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทีร่ บั เข้าเรือนจ�ำ
ความส�ำคัญของปัญหา
จนล้นเกินความสามารถในการดูแลนี้เป็นปัจจัย
เมือ่ ผูต้ อ้ งขังย่างก้าวเข้ามาสูใ่ นเรือนจ�ำซึง่ เป็น ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพ
สถานที่ที่แตกต่างกับสังคมภายนอกโดยสิ้นเชิง ชี วิ ต ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ในทุ ก ด้ า น จากงานวิ จั ย ของ
เช่น อยู่ในบริเวณที่จ�ำกัดภายในก�ำแพงสี่เหลี่ยม สุมนทิพย์ จิตสว่าง และนัทธี จิตสว่าง (2559) ได้
ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจถูกตัดขาด ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูต้ อ้ งขัง
จากโลกภายนอกสูญเสียสิทธิตา่ งๆ สูญเสียอิสรภาพ สูงอายุในเรือนจ�ำ พบว่า ผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่ประสบ
ต้องพลัดพลาดจากครอบครัวญาติพนี่ อ้ งต้องรับโทษ ปัญหาคุณภาพชีวติ ทีข่ ณะต้องโทษในเรือนจ�ำ ได้แก่
เพื่อชดใช้ชะตากรรมของตนเองอย่างสิ้นหวังซึ่ง ปัญหาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ความมีอสิ รภาพ
ปัญหาต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นก่อให้เกิดความกดดันและ และปัญหาสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ�ำ ปัญหา
ความเครียดแก่ผู้ต้องขังทั้งสิ้นอีกทั้งอาจจะก่อให้ คุณภาพชีวิต ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2561) พบว่า
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ทะเลาะวิวาทท�ำร้าย ผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิต และป่วยทางจิตสูงถึง
ร่างกายกันหลบหนีและมีปญ
ั หาสุขภาพจิตเป็นต้น ร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทัว่ ไป 3 เท่าตัว ติดเหล้า
(อัจฉริยา นคะจัด, 2554) จากสภาพแวดล้อมที่ ติดสารเสพติดอันดับ 1 พบร้อยละ 30 รองลงมาโรค
แตกต่ า งจากสั ง คมภายนอกและเต็ ม ไปด้ ว ย ซึมเศร้าพบร้อยละ 16 และมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย
ความกดดันจากกฎระเบียบของเรือนจ�ำ ผู้ต้องขัง ร้อยละ16 ผลการวิจัยของสถาบันกัลยาณ์ฯ ในปี
จ�ำนวนมากจึงมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเมื่อเข้าไป 2560 - 2561 ในกลุม่ ผูต้ อ้ งขังทัง้ ชายและหญิงจ�ำนวน
อยู่ในเรือนจ�ำ มีการศึกษาพบว่าสุขภาพจิตของ 600 คนทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทีม่ คี วามมัน่ คง
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ปานกลาง-สูงสุด 10 แห่ง พบว่ามีปญ
ั หาสุขภาพจิต
ของคนทั่ ว ไป (สุ ม นทิ พ ย์ จิ ต สว่ า ง และนั ท ธี และโรคทางจิตเวชร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชน
จิตสว่าง, 2559) ประเทศไทยเคยมีผต้ ู อ้ งขังอยูใ่ นเรือนจ�ำ ทั่วไปถึง 3 เท่าตัว โดยผู้ชายมีปัญหาร้อยละ 47
ไม่ถงึ 100,000 คน ในช่วงปลายพุทธทศวรรษ 2530 ผู้หญิงร้อยละ35 โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก
เพี ย งช่ ว งเวลากว่ า ทศวรรษนั บ จากนั้ น ตั ว เลข ได้แก่ ติดเหล้าและสารเสพติดร้อยละ 30 รองลงมา
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำทั่วประเทศพุ่งสูงขึ้นไปถึง 2.5 โรคซึมเศร้าร้อยละ 16 และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย
แสนคน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการด�ำเนินนโยบาย ร้อยละ 16 โดยผูต้ อ้ งขังเกือบ 1 ใน 4 มีโรคทางจิตเวช
สงครามต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ของรั ฐ บาลในช่ ว ง ร่วมด้วย 2 โรคขึ้นไป เช่น ใช้สารเสพติดและป่วย
พ.ศ. 2544 นับแต่นั้น เป็นต้นมา ทัณฑสถานและ เป็นโรคจิตเภท เป็นต้น จากสถิตทิ แี่ สดงจะเห็นได้วา่
เรื อ นจ� ำ จ� ำ นวน 143 แห่ ง (ส� ำ นั ก ทั ณ ฑวิ ท ยา ผู ้ ต ้ อ งขั งหญิ งมี ค วามเสี่ ย งสู งในการเกิ ด ปั ญ หา
กรมราชทัณฑ์. ม.ป.ป. อ้างถึงใน กุลภา วจนสาระ, สุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชตามมา ดังนั้นการที่
2561) ในประเทศไทยก็อัดแน่นไปด้วยผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงได้รับการช่วยเหลือทางด้านสังคม
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และจิตใจจะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤต และสามารถ
ด�ำรงชีวิตในสังคมได้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันตนเอง ช่วยลด
ความเครียด ความวิตกกังวลและความคับข้องใจ
ต่างๆ ทีก่ ำ� ลังประสบอยู่ ท�ำให้สามารถเผชิญปัญหา
ต่างๆ ได้
ปัจจุบัน พบว่า องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
พั ฒ นาทางด้ า นจิ ต ใจของบุ ค คลมี ห ลากหลาย
แนวคิด โดยแนวคิดหนึง่ ทีม่ กี ารน�ำมาใช้ในการปรับ
องค์ประกอบภายในจิตใจของบุคคลคือการพัฒนา
ความเข้มแข็งทางใจ (resilience) ซึ่ง Mayo Clinic
(2008) ได้นิยามของความเข้มแข็งทางใจ ว่าเป็น
ความสามารถในการปรับตัวอย่างดีตอ่ ความเครียด
สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ค วามเศร้ า โศก หรื อ
บาดแผลทางใจท�ำให้สามารถคงไว้ซึ่งความสมดุล
และระดับสุขภาวะของการท�ำหน้าที่ทางกายและ
จิ ต ใจเมื่ อ เผชิ ญ ความยากล� ำ บากอี ก ทั้ ง ยั ง ท� ำ ให้
สามารถท�ำกิจการต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวันได้โดยยัง
คงมองชีวิตในแง่ดีไม่สับสนและกลับสู่สภาพเดิม
ภายหลังวิกฤตได้อย่างรวดเร็วจากงานวิจัยของ
Grotberg (1995) พบว่าปัจจัยภายในตัวบุคคล
และลั ก ษณะบุค ลิกภาพที่เ ข้มแข็ง ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยทางสังคม
ที่ ส นั บ สนุ น เกื้ อ กู ล สามารถท� ำให้ บุ ค คลทนต่ อ
สถานการณ์เลวร้ายในชีวติ และสามารถน�ำมาสร้าง
เป็นโปรแกรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลได้
ความเข้มแข็งทางใจเป็นความสามารถของ
บุคคลในการกลับฟื้นคืนสภาพเดิมเมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ทวี่ กิ ฤติ หรือยากล�ำบาก (Garmezy,
1991) และเป็นความส�ำเร็จในการปรับตัวเมื่อต้อง
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เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือในสถานการณ์ที่
ยากล�ำบาก (Wagnild & Young, 1993) จากการศึกษา
องค์กระกอบของความเข้มแข็งทางใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยปกป้องภายใน (internal factors) และปัจจัย
ปกป้ อ งภายนอก (external factors) ซึ่ ง ปั จ จั ย
ปกป้องภายในถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผู้ต้องขัง และควรได้รับการพัฒนาเป็น
เบื้องต้นเนื่องจากบางครั้งผู้ต้องขังไม่สามารถไป
เปลีย่ นแปลงปัจจัยปกป้องภายนอกหรือเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อมได้ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีปัจจัย
ปกป้องภายใน เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังมีความเข้มแข็งทางใจ
เมือ่ ต้องออกไปสูส่ งั คมภายนอก ดังนัน้ การส่งเสริม
ให้เกิดความเข้มแข็งทางใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงควร
ให้ความส�ำคัญกับการเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในตัวบุคคลหรือปัจจัยปกป้องภายใน โดยการ
ปรับวิธคี ดิ และวิธกี ารเผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรียนรูท้ จี่ ะอยูภ่ ายใต้สภาวะทีย่ ากล�ำบากด้วยความ
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองให้สามารถเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคมีกำ� ลังใจในเวลาทีช่ วี ติ พบกับ
เรื่องยุ่งยากได้ (ศุภรา เชาว์ปรีชา, 2551)
Gillespie, Chaboyer, and Wallis (2007)
กล่าวว่าปัจจัยปกป้องภายในที่ช่วยให้เกิดความ
เข้มแข็งทางใจ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถ
ในตนเอง (self-efficacy) การมีความหวัง (hope)
และการเผชิญปัญหา (coping) สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Grotberg (1995) ทีก่ ล่าวว่า ความเข้มแข็ง
ทางใจเป็นองค์ประกอบที่มนุษย์น�ำมาใช้ในการ
ปกป้องตนเองให้ผา่ นสถานการณ์ทที่ กุ ข์ยากคับขัน
ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ไปได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 “ฉันมี” คือ การได้รับแหล่งสนับสนุนจาก
แหล่งประโยชน์ภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดความ
เข้ ม แข็ ง คอยช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลในขณะที่ เ ผชิ ญ
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สถานการณ์ด้านลบ มิติที่ 2 “ฉันเป็น” เป็นความ
เข้มแข็งภายในตัวของบุคคลประกอบด้วยความ
รู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเอง ทัศนคติ และความเชื่อ และ
มิติที่ 3 “ฉันสามารถ” เป็นทักษะทางสังคมของ
บุคคลในการเผชิญและจัดการกับปัญหาสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาในประเทศไทยของ ประเวช
ตันติพิวัฒนสกุล (2550) ที่กล่าวว่า ความเข้มแข็ง
ทางใจเป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหา
และวิกฤติของชีวิตให้สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพ
ปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทัง้ เกิดการเรียนรูแ้ ละ
เติบโตจากการเผชิญหน้ากับปัญหาและวิกฤตินนั้ ๆ
มี 4 องค์ประกอบ คือ รู้สึกดีกับตัวเอง (sense of
self) จัดการชีวติ ได้ (sense of control) มีสายสัมพันธ์
เกื้อหนุน (sense of connection) และมีจุดหมายใน
ชีวิต (sense of purpose)
ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัย
ปกป้องด้านบุคคลเพือ่ น�ำไปเพิม่ ความเข้มแข็งทางใจ
ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนพิเศษพัทยาในครั้งนี้
โดยประยุกต์จากโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจของกรมสุขภาพจิต (2560) ที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลใน 4 ด้าน ดังนี้
คือ ด้านความรูส้ กึ ดีตอ่ ตนเอง เพือ่ พัฒนาให้ผตู้ อ้ งขัง
หญิงเกิดการมีความรู้สึกดีกับตัวเอง รู้จักมองโลก
ในแง่ดี ค้นหาท�ำความรูจ้ กั ตัวเอง และพัฒนาความ
ถนัดทีม่ อี ยูจ่ นกลายเป็นความส�ำเร็จทีต่ นภาคภูมใิ จ
ด้ า นการมี ส ายสั ม พั น ธ์ เ กื้ อ หนุ น เพื่ อ พั ฒ นาให้
ผูต้ อ้ งขังหญิงได้เรียนรูท้ จี่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับคนรอบข้าง มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความ
เข้าใจที่ดีสามารถมอบความรักความเมตตา ความ
ไว้ ว างใจแก่ กั น และกั น เพื่ อ ให้ มี แ หล่ ง ก� ำลั ง ใจ
อั น ทรงพลั ง ในการต่ อ สู ้ ชี วิ ต ได้ ด ้ า นการสร้ า ง
จุดมุ่งหมายในชีวิตเพื่อพัฒนาให้ผู้ต้องขังหญิงมี
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ความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีจดุ มุง่ หมาย
และด้านการจัดการชีวิตได้เพื่อพัฒนาให้ผู้ต้องขัง
หญิงมีทกั ษะในการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่าง
ถู ก ต้ อ ง และมี ทั ก ษะในการจั ด การกั บ ปั ญ หาที่
สร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาผู้ต้องขังหญิงเกิด
ความเข้มแข็งทางใจใน 3 มิติ ดังนีม้ ติ ทิ ี่ 1 “ฉันเป็น”
คือมิติอัตตาที่แข็งแกร่ง มิติที่ 2 “ฉันมี” คือมิติด้าน
ก�ำลังใจและมิติที่ 3 “ฉันสามารถ” คือมิติการเผชิญ
และจัดการกับปัญหา
โปรแกรมเสริ ม สร้ า งปั จ จั ย ปกป้ อ งด้ า น
บุคคลเป็นโปรแกรมที่จะส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิง
มีความเข้มแข็งทางใจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตัวบุคคลโดยการปรับวิธคี ดิ และวิธกี ารเผชิญปัญหา
อย่างสร้างสรรค์เรียนรู้ที่จะอยู่ภายใต้สภาวะที่ยาก
ล�ำบากด้วยความเชือ่ มัน่ และภาคภูมใิ จในตนเองให้
สามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคมีกำ� ลังใจในเวลา
ทีช่ วี ติ พบกับเรือ่ งยุง่ ยากท�ำให้ผตู้ อ้ งขังหญิงมีความ
สามารถในการปรับตัวเกิดผลลัพธ์ทางบวกและ
ด�ำเนินชีวิตได้เป็นปกติตามระยะพัฒนาการเมื่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาได้รับการฝึก
โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลแล้ว
จะช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้มีความสามารถ
ในการเผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ ต ่ า งๆ มี ค วาม
สามารถในการปรับตัวในทางบวกต่อสถานการณ์
ที่ คั บ ขั น หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นด้ า นลบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดูแลตนเองทางด้าน
จิตใจมีความพร้อมในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได้มี
ความหวังและพัฒนาชีวิตตัวเองได้ดีแม้จะอยู่ใน
สถานการณ์ที่มีความยากล�ำบากรู้จักรับผิดชอบ
ตนเองเอือ้ ประโยชน์ให้กบั สังคมส่วนรวมสามารถ
ปรับตัวเองเข้ากับสังคมทั่วไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความ
เข้มแข็งทางใจ ระยะหลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที
และระยะติดตามผล 1 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความ
เข้มแข็งทางใจ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล
1 เดือน ในกลุ่มทดลอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การทบทวนวรรณกรรม
ร่วมกับการใช้แนวคิดความส�ำเร็จในการปรับตัว
ของบุคลเมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤติในชีวติ หรือ
ความเข้มแข็งทางใจของ Grotberg (1995) ที่มี
องค์ประกอบ 3 มิติ ดังนี้คือ
มิติที่ 1 “ฉันเป็น” คือ มิติอัตตาที่แข็งแกร่ง
หมายถึง การพัฒนาผู้ต้องขังหญิงให้สามารถที่จะ
ดูแลจิตใจ และจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกทุกข์
ของตนเองให้ทนอยูไ่ ด้เมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่บีบคั้น
มิติที่ 2 “ฉันมี” คือ มิติด้านก�ำลังใจหมายถึง
การพั ฒ นาให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง มี ก� ำ ลั ง ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในตนเองและก�ำลังใจทีเ่ กิดขึน้ จากการสนับสนุน
เกื้อกูลจากคนรอบ
มิติที่ 3 “ฉันสามารถ” คือมิติการเผชิญและ
จัดการกับปัญหา หมายถึง การพัฒนาผูต้ อ้ งขังหญิง
ให้มีความสามารถในการยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น
และสามารถทีจ่ ะหาวิธใี นการต่อสูอ้ ปุ สรรคทีเ่ กิดขึน้
จากสถานการณ์วกิ ฤตได้อย่างมัน่ ใจและใช้แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจ
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โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคล
เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากโปรแกรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของกรมสุขภาพจิต
ซึ่งประยุกต์จากองค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจ
4 ประการ ของ ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2550)
เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างปัจจัยปกป้องภายใน
ของบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลมีความ
เข้มแข็งทางใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษ
พัทยา จังหวัดชลบุรี ตามกรอบแนวคิดของ Grotberg
(1995) ได้แก่
ด้านที่ 1 คือ ด้านการรู้สึกดีกับตัวเอง (sense
of self) เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยการ
สร้างความรู้สึกดีทั้งกับตนเองและโลก ท�ำความ
รู้จักตนเอง และพัฒนาความถนัดที่มีอยู่จนกลาย
เป็นความส�ำเร็จที่ตนภาคภูมิใจ
ด้านที่ 2 คือ ด้านการจัดการชีวิตได้ (sense
of control) การสร้างความเชื่อมั่นในทักษะด้าน
การจัดการชีวติ เป็นการฝึกฝนผูต้ อ้ งขังหญิงให้รจู้ กั
ยอมรับความเป็นจริงของชีวิต หรือท�ำใจในสิ่งที่
ไม่อาจเปลีย่ นแปลงได้ขณะเดียวกันก็มคี วามมุง่ มัน่
อดทนทีจ่ ะลงมือท�ำในสิง่ ทีท่ ำ� ได้จนประสบผลส�ำเร็จ
เรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง
และมีทักษะในการจัดการปัญหาที่สร้างสรรค์
ด้านที่ 3 คือ ด้านการมีสายสัมพันธ์เกือ้ หนุน
(sense of connection) การมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน
นับเป็นหัวใจส�ำคัญประการหนึง่ ของความเข้มแข็ง
ทางใจ เป็นการเรียนรูท้ จี่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับคนรอบข้างให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความ
เข้าใจที่ดี สามารถมอบความรักความเมตตา ความ
ไว้วางใจแก่กันและกัน
ด้ า นที่ 4 คื อ ด้ า นการมี จุ ด หมายในชี วิ ต
(sense of purpose) คือความสามารถในการด�ำเนิน
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ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นการฝึกฝนตนเองให้มี
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (inclusion
เป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตอยู่เสมอ ตลอดจน criteria) ดังนี้
เป็นการเรียนรูท้ จี่ ะตัง้ เป้าหมายให้เหมาะสมในทุก
1. เป็นผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ อี ายุระหว่าง 20 - 59 ปี
สถานการณ์ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นลบก็ยัง
2. สามารถอ่านออก เขียน และฟังภาษาไทยได้
สามารถตั้งเป้าหมายเชิงบวกที่ต้องการไปให้ถึงได้
3. ไม่มภี าวะเจ็บป่วยรุนแรงทางด้านร่างกาย
และการเจ็บป่วยเป็นโรคทางจิตเวช
สมมติฐานการวิจัย
4. มีระยะเวลาต้องโทษไม่เกิน 10 ปี อยู่ใน
1. กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็ง เรือนจ�ำมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และยังไม่
ทางใจ หลังการทดลองเสร็จสิน้ และในระยะติดตาม ถูกจ�ำหน่ายออกจากเรือนจ�ำในระหว่างการเข้าร่วม
ผล 1 เดือนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
วิจัย
2. กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็ง
5. มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจต�่ำที่สุด
ทางใจในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ตามเกณฑ์ที่งานวิจัยก�ำหนด โดยเรียงล�ำดับจาก
เสร็ จ สิ้ น ทั น ที และระยะติ ด ตามผล 1 เดื อ น ผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ คี ะแนนน้อยทีส่ ดุ ขึน้ มา 12 ล�ำดับ
แตกต่างกัน
และมีคุณสมบัติตามที่งานวิจัยก�ำหนด ทั้งจากใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) คือ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi - 1) มีภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายทีร่ นุ แรงจนไม่สามารถ
experimental research) ศึกษาแบบสองกลุม่ วัดก่อน เข้าร่วมการวิจยั ได้ และ 2) มีอาการเจ็บป่วยทางจิตเวช
การทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที และระยะ จากการวินิจฉัยของแพทย์
ติดตามผล 1 เดือน (two group pre - posttest and
ผู้วิจัยด�ำเนินการสุ่มตัวอย่าง ดังขั้นตอน
follow-up design)
ต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ท�ำการสุม่ เรือนนอน เพือ่ ก�ำหนดเรือนนอน
ประชากรเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ต้องขัง หญิงที่มีจ�ำนวน 2 เรือนนอน เป็นกลุ่มทดลองและ
หญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาอ�ำเภอบางละมุง จังหวัด กลุม่ ควบคุมด้วยวิธจี บั ฉลาก โดยจับฉลากได้เรือนนอน
ชลบุรี และถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจ�ำพิเศษพัทยาอ�ำเภอ A เป็นกลุ่มทดลอง และเรือนนอน B เป็นกลุ่ม
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกันยายน ถึง ควบคุม ซึ่งเรือนนอน A ของกลุ่มทดลอง เป็น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงทั้งสิ้น เรือนนอนหญิงชั้นบน และเรือนนอน B ของกลุ่ม
จ�ำนวน 501 ราย
ควบคุมเป็นเรือนนอนหญิงชัน้ ล่าง ทัง้ 2 เรือนนอน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำ มีการแยกสัดส่วน และแยกกันท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
พิเศษพัทยาอ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน ภายในเรือนจ�ำอย่างชัดเจน
24 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
2. ให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนนอน A (กลุ่ม
12 คน ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนี้ ทดลอง) และ B (กลุ ่ ม ควบคุ ม ) ทั้ ง หมดที่ มี
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดท�ำแบบประเมิน
ความเข้มแข็งทางใจของ อัจฉริยา นคะจัด (2554)
3. เลือกผู้ต้องขังหญิงในเรือนนอน A ที่มี
คะแนนความเข้มแข็งทางใจต�่ำ โดยเรียงล�ำดับจาก
คะแนนน้อยสุดขึ้นมา 12 ล�ำดับ ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์งานวิจัย เป็นกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 12 คน
4. เลือกผู้ต้องขังหญิงในเรือนนอน B ที่มี
คะแนนความเข้มแข็งทางใจต�่ำ โดยเรียงล�ำดับจาก
คะแนนน้อยสุดขึ้นมา 12 ล�ำดับ ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์งานวิจัย เป็นกลุ่มควบคุม จ�ำนวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล ซึง่
สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส บุคคลที่ผู้ต้องขังอาศัยอยู่ด้วยใน
ปัจจุบนั ระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำ ฐานความผิด และ
จ�ำนวนครั้งของการกระท�ำความผิด
2. แบบประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง ทางใจ
จ�ำนวน 17 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาจากแบบประเมินความ
เข้มแข็งทางจิตใจของ อัจฉริยา นคะจัด (2554)
ซึ่งมีลักษณะเป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับ
เข้มแข็งทางใจ 3 ด้านคือ ด้านอัตตาที่แข็งแกร่ง
ด้านการมีกำ� ลังใจและด้านการเผชิญและจัดการกับ
ปัญหา ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วยค�ำถาม
ทั้งหมด 17 ข้อ เป็นข้อค�ำถามเชิงลบ 4 ข้อ และ
ข้อค�ำถามเชิงบวก 13 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.81
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ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
เสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลเป็นโปรแกรมที่
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์มาจากโปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจของกรมสุขภาพจิตโดย ประเวช
ตันติพวิ ฒ
ั นสกุล (2550) เพือ่ มุง่ เน้นการเสริมสร้าง
ปัจจัยปกป้องภายในของบุคคลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 คือ ด้านการรู้สึกดีกับตัวเอง (sense
of self)
ด้านที่ 2 คือ ด้านการจัดการชีวิตได้ (sense
of control)
ด้านที่ 3 คือ ด้านการมีสายสัมพันธ์เกือ้ หนุน
(sense of connection)
ด้ า นที่ 4 คื อ ด้ า นการมี จุ ด หมายในชี วิ ต
(sense of purpose)
โดยการฝึ ก โปรแกรมเสริ ม สร้ า งปั จ จั ย
ปกป้ อ งด้ า นบุ ค คล ประกอบด้ ว ยการฝึ ก แบบ
รายกลุ่ม โดยผู้ต้องขังหญิงจะได้รับการฝึกจ�ำนวน
6 ครั้ง ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ”
กิจกรรมที่ 2 “กิจกรรมด้านการรู้สึกดีกับ
ตั ว เอง: รู ้ สึ ก ดี กั บ ตั ว เอง ต้ น ทุ น ชี วิ ต ต้ น ทุ น
ความสุข 1 ”
กิจกรรมที่ 3 “กิจกรรมด้านการจัดการชีวติ ได้:
รู้สึกดีกับตัวเอง ต้นทุนชีวิต ต้นทุนความสุข 2 ”
กิจกรรมที่ 4 “กิจกรรมด้านการมีจดุ มุง่ หมาย
ในชีวิต: สิ่งส�ำคัญของชีวิต”
กิจกรรมที่ 5 “กิจกรรมด้านการมีสายสัมพันธ์
เกื้อหนุน: ก�ำลังใจ...สิ่งที่ใคร ๆ ก็ต้องการ”
กิจกรรมที่ 6 “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”
แต่ ล ะครั้ ง ใช้ ร ะยะเวลาการฝึ ก 90 นาที
อาทิตย์ละ 2 วันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
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โดยใช้สถานที่ฝึก คือ ห้องสมุดของแดนหญิงใน
เรือนจ�ำพิเศษพัทยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการทดลองด้วยตนเอง
โดยมีผู้ช่วยวิจัยจ�ำนวน 1 คน ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ของโรงพยาบาลบางละมุง มีประสบการณ์ในการ
ท�ำกลุ่มบ�ำบัดยาเสพติด และเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการเป็นวิทยากรในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ท�ำหน้าที่
เป็นผู้ช่วยวิจัยในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
สอบถาม และเป็นผู้ช่วยในการด�ำเนินกิจกรรมทั้ง
6 ครัง้ โดยงานวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (รหัสจริยธรรม 10-05-2558) โดยผู้วิจัย
ได้ ด� ำ เนิ น การตามหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย อย่ า ง
เคร่งครัด โดยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง
1. น�ำหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผูบ้ ญั ชาการเรือนจ�ำพิเศษพัทยา
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อขออนุญาต
ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล และด�ำเนินการทดลอง
2. เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำ
พิเศษพัทยา ผู้วิจัยประสานเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่
รับผิดชอบดูแลพัฒนาผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบ
การท�ำกิจกรรม ระยะเวลา ในการเข้ามาด�ำเนินการ
ท�ำกิจกรรมกลุ่ม
3. ผู้วิจัยเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การด�ำเนินการทดลอง
1. ผูช้ ว่ ยวิจยั น�ำแบบประเมินความเข้มแข็ง
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ทางใจ (resilience factor scale) ไปท�ำการประเมิน
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง
(pre - test)
2. ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการทดลอง โดยใช้โปรแกรม
เสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลของผู้ต้องขัง
หญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา โดยกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมกิจกรรมกลุม่ จ�ำนวน 6 ครัง้ ครัง้ ละ 90 นาที
ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. 17.30 น. ใช้สถานทีฝ่ กึ คือ ห้องสมุดของแดนหญิง
ในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนกันยายน
ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ส่วนกลุ่มควบคุมมีการ
ท�ำกิจกรรมตามปกติประจ�ำวันของผู้ต้องขังเรือน
จ�ำพิเศษพัทยา โดยไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 3 สิ้นสุดการทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที ผูช้ ว่ ยวิจยั น�ำ
แบบประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง ทางใจ (resilience
factor scale) ไปท�ำการประเมินกับกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังการทดลอง (post-test)
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล
หลังเสร็จสิน้ การทดลอง 1 เดือน ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั
ติดตามผลโดยน�ำแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ
(resilience factor scale) ไปท�ำการประเมินกับกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง (post test)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามในระยะก่อนและหลังการทดลอง
สร้ า งคู ่ มื อ ลงรหั ส ข้ อ มู ล และน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์แล้วน�ำไปค�ำนวณด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โดยใช้ โ ปแกรมสถิ ติ ส� ำ เร็ จ รู ป ดั ง รายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
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1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปส่วนบุคคลด้วยสถิติ
การแจกแจงความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ค�ำนวณหาคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็ง
ทางใจ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง
สิ้นสุดทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน ทั้งใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความเข้มแข็งทางใจ ในระยะก่อนการทดลอง หลัง
การทดลองสิ้นสุดทันที และระยะหลังติดตามผล
1 เดือน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้
สถิติที (independent t-test) โดยก�ำหนดค่าความ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจ ในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลองสิน้ สุดทันที และระยะหลังติดตาม
ผล 1 เดือน ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ�้ำ
(Two-way repeated measure ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจ ท�ำ
การเปรี ย บเที ย บเป็ น รายคู ่ ด ้ ว ยวิ ธี Bonferroni
โดยก�ำหนดค่าความมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปพบว่า ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่อายุ 20 - 30 ปี ร้อยละ 41.70
ระดับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 58.30
มีภูมิล�ำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
41.70 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 33.40
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 41.70 กระท�ำผิด
ด้วยคดีครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย ร้อยละ 83.40
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ส่วนใหญ่ตอ้ งโทษมาแล้ว 1 ครัง้ ร้อยละ 91.70 มีระยะ
เวลาต้องโทษ 1 - 5 ปี ร้อยละ 83.30
ลักษณะกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ควบคุม ส่วนใหญ่
อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 66.70 ระดับการศึกษาจบชั้น
มัธยมศึกษา ร้อยละ 75.00 มีภูมิล�ำเนาในภาคกลาง
และภาคตะวันออก ร้อยละ 33.30 อาศัยอยู่กับบิดา
และมารดา ร้อยละ 33.30 และอาศัยอยู่กับญาติ
ร้อยละ 33.30 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 75 กระท�ำผิด
ด้วยคดีครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย ร้อยละ 75.00
ส่วนใหญ่ตอ้ งโทษมาแล้ว 1 ครัง้ ร้อยละ 83.3 ระยะ
เวลาต้องโทษ 1 - 5 ปี ร้อยละ 91.7
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของลั ก ษณะ
ทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า อายุ
ระดับการศึกษา ภูมลิ ำ� เนา บุคคลทีผ่ ตู้ อ้ งขังอยูด่ ว้ ย
ก่อนต้องโทษ อาชีพ ลักษณะการกระท�ำผิด จ�ำนวน
ครั้งที่ต้องโทษ และระยะเวลาต้องโทษ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางใจของ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาและผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันทีและระยะติดตามผล
1 เดือน
		 2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเข้มแข็งทางใจของ
ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ในกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมในระยะก่อนการทดลองหลังการ
เสร็จสิ้นทันทีและระยะติดตามผล 1 เดือน พบว่า
กลุ่มทดลองเป็น 39.33 (SD = 2.46), 60.58 (SD =
5.85) และ 65.08 (SD = 3.26) ตามล�ำดับ ส่วนใน
กลุ ่ ม ควบคุ ม คะแนนเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐานความเข้มแข็งทางใจของผู้ต้องขังหญิงที่ (SD = 5.09), 39.08 (SD = 4.23) และ 38.08 (SD =
ถู ก คุ ม ขั ง อยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ พิ เ ศษพั ท ยาเป็ น 39.50 3.80) ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความเข้มแข็งทางใจของผูต้ อ้ งขังหญิง
ในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลองหลังการ
เสร็จสิ้นทันทีและระยะติดตามผล 1 เดือน
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
(n = 12)
กลุ่มควบคุม
(n = 12)

คะแนนความเข้มแข็งทางใจ
M
SD
39.33
2.46
60.58
5.85
65.08
3.26
39.50
5.09
39.08
4.23
38.08
3.80

ระยะการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที
ติดตามผล 1 เดือน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที
ติดตามผล 1 เดือน

		 2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความเข้มแข็งทางใจของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขัง
อยูใ่ นเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ระยะก่อนการทดลองใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบ
ค่าที (independent t-test) พบว่า คะแนนเฉลีย่ ความ

เข้มแข็งทางใจของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษ
พัทยาระยะก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังอยู่ใน
เรือนจ�ำพิเศษพัทยา ระยะก่อนการทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิตทิ ดสอบ
ค่าที (independent t-test)
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

จ�ำนวน

Means

SD

12
12

39.33
39.50

2.46
5.09

Means
difference
.167

t

df

p-value

.102

22

.920

3. การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของ 1 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
คะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจของผูต้ อ้ งขังหญิง การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ�้ำ
ในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ในระยะก่อนการทดลอง (Two-way repeated measure ANOVA)
หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันทีและระยะติดตามผล
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		 3.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจของผูต้ อ้ งขัง
หญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาระหว่างวิธีการทดลอง
กับระยะเวลาของการทดลอง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 (F2,44 = 137.14,
p < .001) จึงท�ำการวิเคราะห์ทลี ะกลุม่ และทีละช่วง
เวลาต่อไป

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
การทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
ภายในกลุ่ม
เวลา
กลุ่มกับระยะเวลา
ความคลาดเคลื่อน

df

SS

MS

F

p - value

1
22

4,672.22
804.22

4,672.22
36.56

127.81

< .001

2
2
44

2,076.78
2,475.44
397.11

1,038.39
1,237.72
9.03

115.05
137.14

< .001
< .001

		 3.2 ผลการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคูค่ ะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจ
ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาในกลุ่ม
ทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
เสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน พบว่า
คะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจของผูต้ อ้ งขังหญิง
ในเรือนจ�ำพิเศษพัทยา ในระยะก่อนการทดลอง

และระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และในระยะก่อนการทดลองและระยะติดตามผล
1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ส่วนระยะหลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที
และระยะติดตามผล 1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจ
ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษพัทยาในกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน
Time

M

ก่อนการทดลอง
หลังทดลองเสร็จสิ้นทันที
ระยะติดตามผล

39.33
60.58
65.08

* p < .05, ** p < .001
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ก่อนการทดลอง

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
หลังการทดลอง
21.25**

ระยะติดตามผล
25.75**
4.50*
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การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกันในด้าน อายุ ระดับการศึกษา ภูมลิ ำ� เนา
บุคคลทีผ่ ตู้ อ้ งขังอยูด่ ว้ ยก่อนต้องโทษ อาชีพ ลักษณะ
การกระท�ำผิด จ�ำนวนครัง้ ทีต่ อ้ งโทษ และระยะเวลา
ต้องโทษ
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อ้ งขังหญิงในกลุม่ ทดลอง
ที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้าน
บุคคล มีคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจหลังการ
ทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน
แตกต่างกับกลุ่มควบคุม และพบว่ากลุ่มทดลองที่
ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคล
มีคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจก่อนการทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที และระยะติดตามผล
1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ โปรแกรม
เสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลดังกล่าว เป็น
ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิงมีความ
สามารถในการปรับตัว มีพฒ
ั นาการทางบวก และมี
ทักษะในการสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วย การสร้าง
ความรู้สึกดีทั้งกับตนเองและโลก ท�ำความรู้จัก
ตนเอง และพัฒนาความถนัดที่มีอยู่จนกลายเป็น
ความส�ำเร็จทีต่ นภาคภูมใิ จมากขึน้ รวมไปถึงมีความ
มุ่งมั่น อดทนที่จะลงมือท�ำ จนประสบผลส�ำเร็จ
เรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง
และมีทักษะในการจัดการปัญหาที่สร้างสรรค์ จึง
ท�ำให้กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งใจ
ในระยะหลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที สูงกว่ากลุม่
ควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Drapeau
et al. (2007) ทีก่ ล่าวว่าความเข้มแข็งทางใจ สามารถ
สร้างได้โดยการจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมทีม่ คี วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับ บริบท และสภาพ

_19-1163(001-148).indd 26

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ปัญหาของกลุม่ เป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Grotberg (1995) ที่พบว่า บุคคลที่มีความ
เข้มแข็งทางใจจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
และน�ำตนเองให้ผา่ นสถานการณ์ทที่ กุ ข์ยากคับขัน
ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ไปได้ มีองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติ
ที่ 1 ฉันมี มิติที่ 2 ฉันเป็นและมิติที่ 3 ฉันสามารถ
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาในประเทศไทยของ
ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2550) ที่กล่าวว่า ความ
เข้มแข็งทางใจ เป็นความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา และวิกฤติของชีวติ ให้สามารถฟืน้ ตัวกลับสู่
สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว อีกทัง้ เกิดการเรียนรู้
และเติบโตจากการเผชิญหน้ากับปัญหาและวิกฤติ
นั้นๆ มี 4 องค์ประกอบ คือ รู้สึกดีกับตัวเอง (sense
of self) จัดการชีวิตได้ (sense of control) มีสาย
สัมพันธ์เกื้อหนุน (sense of connection) และมี
จุดหมายในชีวิต (sense of purpose) โปรแกรม
เสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคล จึงเป็นโปรแกรม
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิงมีความเข้มแข็ง
ทางใจเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการเผชิญกับปัญหา หรือ
เหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงมีความ
สามารถในการปรับตัว เกิดผลลัพธ์ทางบวกและ
ด�ำเนินชีวติ ได้เป็นปกติตามระยะพัฒนาการ ดังนัน้
ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัย
ปกป้องด้านบุคคล จึงมีคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็ง
ทางใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯ
นอกจากการศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น
ยังพบว่าผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับการศึกษา
อื่นๆ ที่พบว่าเมื่อกลุ่มทดลองได้รับการฝึกหรือ
เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้าน
บุ ค คลแล้ ว พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนนความ
เข้ ม แข็ ง ทางใจที่ สู ง ขึ้ น การศึ ก ษาของอิ ง คฏา
โคตรนารา (2554) ที่ ศึ ก ษาผลของโปรแกรม
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เสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความเข้มแข็งทางใจ
ของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมฯ นี้
สามารถเพิ่มความเข้มแข็งทางใจให้กับเยาวชน
ในสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนได้ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของอัจฉริยา นคะจัด (2554)
ซึ่งศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความมั่นคงทาง
จิตใจของผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลางขอนแก่น พบว่า
ผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำกลางขอนแก่นในกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้
รับการบ�ำบัดด้วยโปรแกรมพัฒนาความมัน่ คงทาง
จิตใจ มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจสูงกว่าก่อน
การทดลอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้ต้องขังก่อน
พ้นโทษอาจน�ำไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมนิสยั และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
สามารถปรับตัวเองในระหว่างต้องขังและเตรียม
พร้อมในการปรับตัวเมื่อกลับคืนสู่สังคมได้และ
สอดคล้องกับการศึกษาของมลวิภา เหมือยพรหม
(2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ผลการ
ศึกษาพบว่า คะแนนความเข้มแข็งทางใจของกลุ่ม
ทดลองหลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจในการป้องกันการฆ่าตัวตายทั้ง
1 เดือน และ 4 เดือน มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม และไม่มีความคิดในการฆ่าตัวตาย จาก
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรม
เสริมสร้างความเข้มเข็งทางใจมีประสิทธิผลในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจได้
การที่ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมเสริ ม สร้ า งปั จ จั ย ปกป้ อ งด้ า นบุ ค คล
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มีคะแนนเฉลีย่ ความเข้มแข็งทางใจก่อนการทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที และระยะติดตามผล
1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญนัน้ อาจอธิบาย
ได้วา่ โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคล
มีการด�ำเนินกิจกรมทั้งหมด 6 ครั้ง ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การกลุม่ ตามโปรแกรมทีว่ างไว้ ซึง่ เมือ่ ผูต้ อ้ งขังหญิง
ได้รับการฝึกฝนอบรมก็จะท�ำให้เกิดประสบการณ์
ตรง และสามารถดึงเอาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมา
ใช้งานได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ปรากฏในการ
ประเมินกลุ่ม เช่น กิจกรรมที่ 2 “กิจกรรมด้านการ
รู้สึกดีกับตัวเอง” ช่วยให้สมาชิกเกิดประสบการณ์
และเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง และเรียนรู้
เกีย่ วกับความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ส่วนในกิจกรรมที่ 3
“กิจกรรมด้านการจัดการชีวิตได้” ช่วยให้สมาชิก
เกิดประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ เกีย่ วกับวิธกี าร
เผชิญปัญหาและการเอาชนะอุปสรรค กิจกรรมที่ 4
“กิจกรรมด้านการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต” ช่วยให้
สมาชิกเกิดประสบการณ์ได้ทบทวน และเกิดการ
เรี ย นรู ้ การก� ำ หนดเป้ า หมายในชี วิ ต ของตนเอง
กิจกรรมที่ 5 “กิจกรรมด้านการมีสายสัมพันธ์
เกื้อหนุน” ช่วยให้สมาชิกเกิดประสบการณ์และ
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งก�ำลังใจ และวิธีการ
ให้ก�ำลังใจกันและกันได้อย่างเหมาะสมรับรู้ได้ว่า
ตนเองเป็นที่รักและมีความหมาย
จะเห็นได้วา่ โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยด้าน
บุคคลในการศึกษาครัง้ นีน้ า่ จะช่วยให้ผตู้ อ้ งขังหญิง
มีความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติ
ต่างๆ มีความสามารถในการปรับตัวในทางบวกต่อ
สถานการณ์ที่คับขัน หรือเหตุการณ์ในด้านลบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลตนเองทาง
ด้านจิตใจมีความพร้อมในการเผชิญปัญหาต่างๆ
ได้มีความหวังและพัฒนาชีวิตตัวเองได้ดีแม้จะอยู่
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ในสถานการณ์ทมี่ คี วามยากล�ำบากรูจ้ กั รับผิดชอบ
2. จากการศึกษาผลโปรแกรมเสริมสร้าง
ตนเองเอือ้ ประโยชน์ให้กบั สังคมส่วนรวมสามารถ ปัจจัยปกป้องด้านบุคคลในครั้งนี้วัดความเข้มแข็ง
ปรับตัวเองเข้ากับสังคมทั่วไป
ทางใจเพียงแค่ในระยะหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
และในระยะติดตามผล 1 เดือน ควรมีการติดตาม
ข้อเสนอแนะ
วั ด ความเข้ ม แข็ ง ทางใจของผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ใน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ระยะยาวต่อไป เช่น ในระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผลของ และหากเป็ น ไปได้ ค วรมี ก ารติ ด ตามต่ อ หลั ง
โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลส่งผล ผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปจากเรือนจ�ำแล้ว
ต่อการเพิม่ ความเข้มแข็งทางใจของผูต้ อ้ งขังหญิงได้
3. นักวิจัยทางการพยาบาลสามารถน�ำผล
ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
การวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาเพื่อขยายผลต่อยอดในการ
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาล ใช้โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้ต้องขัง
บุ ค ลากรในที ม สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถน� ำ ในเรื อ นจ� ำ หรื อ กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ั ญ หาทางด้ า น
โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลไป สุขภาพจิตกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจให้แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำกลุ่มอื่นๆ และในบุคคลกลุ่ม กิตติกรรมประกาศ
เสี่ยงอื่นๆ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทปี่ รึกษา
2. ด้านการศึกษาพยาบาล ข้อมูลที่ได้จาก วิทยานิพนธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงผู้คุม
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คณาจารย์ ใ นสถาบั น การ เรือนจ�ำตลอดจนผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำพิเศษ
ศึกษาพยาบาลสามารถสอดแทรกเนือ้ หา เพือ่ ไปใช้ พัทยาทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการ
ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมการ เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ท�ำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคล ให้กบั นักศึกษา ส�ำเร็จได้ดว้ ยดี และเนือ่ งจากงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั ทุน
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