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Abstract
Objective: The objective of this quasi-experimental research is to study the impacts of mental health
management program on mental health of nursing students, Faculty of Nursing, Suan Dusit University.
Methods: Fifteen participants who provided key informants were nursing students, Faculty of Nursing,
Suan Dusit University who study mental health and mental health component. Participants were purposively
sampling for structure interviewing with open-end questions. Thirty-two nursing students who had the mental health
scores lower than a normal scores range, were divided into the experimental group and the control group equally.
The experimental group took part in the mental health management program for 9 sessions; each session lasted 60 90 minutes. The control group was only provided with regular health education. Research instruments were: (1) the
Thai Mental Health Indicators (TMHI-54), (2) the guideline of in-depth interview on the attitude and adaptations
and 3) the mental health management program. The t-test was used for data analysis.
Results: The findings reveal that: (1) 70.7% of the 258 nursing students had the scores of mental health
in the normal range. But 32 of them (8.8%) had the lower scores; (2) according to structured interview with openend questions, the nursing students had good attitude and adaptability to the nursing program including rules, wellbeing and environments; (3) after the program was terminated, the experimental group had the post-tested average
scores of mental health and its components significantly higher than the pre-tested average scores (p < .05); (4) after
the program was terminated, the experimental group had the post-tested averages scores of mental health and its
components significantly higher than the post-tested average scores of control group, considering mental state,
mental capacity and supporting factors. It is only the mental quality of the experimental group are not significantly
different from the control group (p > .05).
Conclusion: The mental health management program increases the nursing students’ ability to manage
their mental health, including change to better acknowledgement to their feelings and others’. This contributes to
the trend in building motivation, understanding of oneself, making a decision by oneself, and change of the attitude
towards oneself and others. Therefore, teachers and those who are interested could apply this program to students
according to time and place. More importantly, the program leader for a similar program should have the experience
and skill in managing mental health management program in order to gain the effectiveness of the program.
Keywords: mental health management program, nursing students
*Corresponding author: Lecturer, Nursing Faculty, Suandusit University, e-mail: siriporn_nan@dusit.ac.th
** Lecturer, Nursing Faculty, Shinawatra University
** Lecturer, Nursing Faculty, Suandusit University
Received: 24 January 2020, Revised: 31 March 2021, Accepted: 5 April 2021
63

Vol.35 No.1 January – April 2021

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ผลของโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตต่ อสุ ขภาพจิตของ
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การวิจยั กึ่งทดลองครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต
ต่อสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิธีการศึ กษา : กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึ กษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต ผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญได้มาจาก
ประชากรที่ทาการศึกษาด้านสุ ขภาพจิ ตและองค์ประกอบสุ ขภาพจิตโดยการสุ่ มเลือกแบบจาเพาะเจาะจง จานวน 15
คน เพื่อทาการสัมภาษณ์กลุ่มแบบมีโครงสร้างด้วยคาถามปลายเปิ ด และนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่ วมโปรแกรมการ
จัดการสุ ขภาพจิต จานวน 32 คน ที่มีคะแนนสุ ขภาพจิตระดับต่ากว่าปกติในคนทัว่ ไป แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 16 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต จานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 60 - 90 นาที ส่วน
กลุ่มควบคุมจะได้รับคาแนะนาด้วยวิธีการให้คาปรึ กษาตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) ดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพ
สุ ขภาพจิตคนไทย (TMHI-54) 2) แนวทางการสัมภาษณ์ระดับลึกด้านทัศนคติและการปรับตัวต่อการเป็ นนักศึกษา
พยาบาล และ 3) โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติทีเทส
ผลการศึกษา: พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่จานวน 258 คน ร้อยละ 70.7 มีคะแนนสุ ขภาพจิตใน
ระดับปกติ และมีนักศึกษาพยาบาลส่ วนน้อย จานวน 32 คน ร้อยละ 8.8 มีคะแนนสุ ขภาพจิตต่ากว่าระดับปกติ 2)
นักศึกษาพยาบาลมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล สามารถปรับตัวได้ดีในเรื่ องกฎระเบียบต่าง ๆ ความเป็ นอยู่และ
สิ่ งแวดล้อม หอพัก สิ่ งอานวยความสะดวก การจัดการเรี ยนการสอน และสภาพห้องเรี ยน 3) ภายหลังได้รับโปรแกรม
การจัดการสุ ขภาพจิต กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิต และองค์ประกอบสุ ขภาพจิตเพิ่มมากกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิตและองค์ประกอบสุ ข ภาพจิต
ของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นองค์ประกอบสุ ขภาพจิตด้านคุณภาพ
จิตใจที่กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพจิตใจหลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
สรุ ป : โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตช่วยทาให้นกั ศึกษาพยาบาลมี การจัดการสุ ขภาพจิตสู งขึ้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ถึงความรู ้สึก ตระหนักถึงความรู ้สึกของตนเอง และผูอ้ ื่นมากขึ้น ทาให้เกิดแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจ เข้าใจตนเอง รู ้จกั ตัดสิ นใจด้วยตนเอง และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น ดังนั้นอาจารย์และผูส้ นใจสามารถนากิจกรรมในโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตไปปรับใช้กบั นักศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ และที่สาคัญ ผูน้ าโปรแกรมไปใช้ควรมีประสบการณ์ในการฝึ กหรื อมีทกั ษะที่
ชานาญ เพื่อให้โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ความสาคัญของปัญหา
วัยรุ่ นเป็ นช่ วงวัยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงทุก
ด้านอย่างรวดเร็ วและซับซ้อน (มาโนช หล่อตระกูล,
ธนิ ด า หิ รั ญ เทพ และนิ ด า ลิ้ ม สุ ว รรณ, 2555) ทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิตใจ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของ
ตนและสร้างความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่ งทาให้
เกิ ดการปรั บตัวอย่างมากเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับ
การเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ และจะสิ้ นสุ ดเมื่อวัยรุ่ นกลายเป็ น
ผู ้ใ หญ่ ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบตัว เองได้ (พรรณทิ พ ย์
ศิริวรรณบุศย์, 2551) ปั ญหาที่พบในวัยนี้ คือ ปั ญหา
สุ ขภาพ เนื่ องจากการดารงชี วิต (lifestyle) วิธีการ
จัดการกับความเครี ยดที่ไม่เหมาะสม และปั ญหาที่
เกิ ดจากการไม่สามารถปรั บตัวเข้าสู่ บทบาทใหม่
(Papalia and Olds, 1995)
นักศึกษาพยาบาลเป็ นช่วงรอยต่อระหว่าง
วัยรุ่ นตอนปลายกับวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ในอนาคตจะ
เป็ นพยาบาลวิชาชี พที่ต้องให้การดู แลผูร้ ับบริ การ
กับบุค คลทุกวัย ทุ กระดับ ในทุกภาวะสุ ข ภาพได้
อย่างมีคุณภาพ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และสามารถ
ปรั บ ตั ว กั บ การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมปั จ จุ บัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ.2556 - 2559) มีนโยบาย
ต้องการผลิตบัณฑิ ตให้เป็ นพลเมื องดี ที่ทนั สมัย มี
คุณธรรมกากับความรู ้ เพียบพร้ อมด้วยสติ ปัญญา
และจริ ยธรรม มีจิตใจเสี ยสละ (งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,
2555) ซึ่ งสุ ข ภาพจิ ต เป็ นตัว บ่ ง ชี้ หนึ่ งที่ แ สดงถึ ง
ความพร้อมในการปฏิ บตั ิ งานและการมีจิตบริ การ
(service mind) นักศึกษาพยาบาลจึงจาเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่ งนอกจาก
จะเป็ นคนเก่งแล้วจะต้องเป็ นคนดีและมีความสุ ขด้วย
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ดังนั้นการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาพยาบาลมีสุขภาพจิต
ที่ ดีจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะจะส่ งผลให้เกิ ดพลังใน
การเรี ยน และส่ งเสริ มให้ทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
ในชี วิต จากการสั มภาษณ์ ศึ กษานาร่ องนัก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพบว่า
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มุ่ ง การเรี ย นรู ้ โ ดยเฉพาะใน
ภาคปฏิบตั ิจริ ง มุ่งให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
อย่างจริ งจัง แต่มกั จะละเลยการดูแลตนเอง จึงทาให้
เกิ ด ปั ญหาสุ ข ภาพด้า นร่ า งกาย ได้แ ก่ ปวดศี ร ษะ
โรคหวัด โรคกระเพาะอักเสบ ส่ วนปัญหาสุ ขภาพจิต
พบว่า มีภาวะวิตกกังวล ภาวะเครี ยด และนอนไม่หลับ
เป็ นต้ น ซึ่ งเซลเย (Sleye, 1976) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า
ความเครี ย ดเป็ นการตอบสนองต่อร่ า งกายที่ ระบุ
ชัดแจ้งไม่ได้ การกระทาทั้งหลายที่มีต่อร่ างกายและ
ความเครี ยดที่ เกิ ดขึ้นอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพจิ ตของ
นักศึกษาพยาบาล และมีผลถึงการประสบความสาเร็ จ
ในการศึกษาต่อไป
จากการทบทวนเอกสารต ารางานวิ จั ย
อภิชยั มงคล และคณะ (2551) กล่าวว่า สุ ขภาพจิต
เป็ นสภาพชี วิตที่ เป็ นสุ ข อันเป็ นผลจากการมี ความ
สามารถในการจัด การปั ญ หาในการด าเนิ นชี วิต
มี ศ ักยภาพที่ จะพัฒนาตนเองเพื่อคุ ณภาพชี วิตที่ ดี
โดยครอบคลุมถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้สภาพ
สั งคมและสิ่ งแวดล้อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และได้
พัฒนาดัชนี ช้ ีวดั สุ ขภาพจิตคนไทยฉบับใหม่ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2546 ประกอบด้ว ย 4 องค์ป ระกอบหลัก
(domain) ที่ครอบคลุมถึงสภาพจิตใจ (mental state)
สมรรถภาพทางจิตใจ (mental capacity) คุณภาพของ
จิตใจ (mental quality ) และปัจจัยสนับสนุน (supporting
factor) ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก ล้ ว นแต่ มี
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ความสั ม พัน ธ์ กั น ในการที่ จ ะส่ ง ผลให้ มี ภ าวะ
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ต ามมาด้ว ย การพัฒ นานั ก ศึ ก ษา
พยาบาลให้ มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ควรสนั บ สนุ น ให้
นั ก ศึ กษาพยาบาลมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นา
เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่ วมก่อให้เกิดพลังของ
ทุกฝ่ ายในการร่ วมกันคิดร่ วมกันทาและร่ วมกันรับ
ผลตอบแทน ซึ่ งผลจากการร่ วมกันคิดร่ วมกันทาจะ
ช่ ว ยเพิ่ มคุ ณ ภาพของการตัด สิ นใจ ก่ อ ให้เ กิ ด การ
พิจารณาทางเลือกใหม่ เพิ่มความง่ายต่อการนาไป
ปฏิบตั ิ และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ยังทาให้
นักศึ กษาพยาบาลเข้า ถึ งเหตุผ ลที่ จะนาไปปฏิ บตั ิ
มีความกระตือรื อร้ นให้ผลของการตัดสิ นใจนั้น ๆ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (เดช ชัย วัฒ นเจริ ญ ยิ่ง , 2551) ซึ่ ง
การศึ ก ษาและพั ฒ นาโปรแกรมการจั ด การ
สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล มหาวิ ท ยาลัย
สวนดุสิต ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์สภาพ
ปัญหาสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้พิจารณาสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
ถึ งองค์ประกอบของสุ ขภาพจิ ตที่ เกี่ ย วข้องซึ่ งกัน
และกันไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิ ตใจ คุณภาพ
ของจิ ต ใจ และปั จจัย สนับสนุ น ผูว้ ิจัย ได้เ ล็งเห็ น
ประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดี และนามาปรับ
เป็ นกิจกรรมในการฝึ กทักษะในโปรแกรมการจัดการ
สุ ขภาพจิต อีกทั้งผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบกิจกรรมกลุ่ม
ในการจูงใจให้นกั ศึกษาเห็นประโยชน์ของการมอง
โลกในแง่ดี และวิธีที่ทาให้มองโลกในแง่ดีร่วมกับ
การฝึ กทัก ษะความคิ ด เพื่ อ การมองโลกในแง่ ดี
โดยฝึ กทักษะความคิ ด จากประสบการณ์ จริ งของ
นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
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สุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดังนั้นคณะผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะทา
การศึ กษาผลของโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต
ต่อสุ ขภาพจิ ตของนักศึ กษาพยาบาล มหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต เพื่ อ เป็ นแนวทางในการเตรี ย มความ
พร้ อมพัฒนาสุ ขภาพจิ ต นาไปสู่ ความสุ ขประสบ
ความสาเร็ จ และพร้อมที่จะเป็ นพยาบาลที่มีจิตบริ การ
ที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการจัด การ
สุ ข ภาพจิ ต ต่ อ สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้หลักการตามแนวคิดการมองโลก
ในแง่ดีของเซลิกแมน (Seligman, 1998) ที่กล่าวว่า
การมองโลกในแง่บวกคือความคิดหรื อความเชื่อใน
ทางบวกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยคน
ที่มองโลกในแง่ดีจะมี การอธิ บายเหตุการณ์ต่าง ๆ
เป็ น 3 รู ป แบบดัง นี้ คื อ เหตุ ก ารณ์ ท างบวกเป็ น
เหตุการณ์ที่คงทน สามารถเกิดขึ้นได้ประจา เกิดกับ
เหตุการณ์อื่น ๆ ได้ และตนเองสามารถทาให้เกิดสิ่ ง
ดี ๆ ได้ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
การมี ทัศ นคติ ที่ ดี เรื่ อ งการมองโลกในแง่ ดี การ
เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน และการมองเห็ น
คุณค่าของการมองโลกในแง่ดี ส่ วนการฝึ กทักษะ
การคิดเพื่อการมองโลกในแง่ดี เป็ นการฝึ กฝนพัฒนา
ตนในการปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ในสถานการณ์
สมมติ และในสถานการณ์ จริ ง และการทบทวน
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ปี ที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องในการมองโลกในแง่ ดี ซ่ ึ ง
กิจกรรมการฝึ กมีท้ งั การเข้ากลุ่มและมีแบบบันทึ ก
ให้ นัก ศึ ก ษากลับ ไปบัน ทึ ก ทุ ก ครั้ งที่ ม าเข้า ร่ ว ม
โปรแกรมจะให้นกั ศึกษาออกมารายงานหลังดาเนิ น
กิ จกรรมในแต่ละครั้ ง ในการเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
แต่ละครั้ง ผูว้ ิจยั จะเป็ นผูช้ ่วยเหลือ สนับสนุน และ
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน
ในกลุ่ม รวมทั้งแนวทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์
ด้วยตนเอง โดยพิจารณาองค์ประกอบของสุ ขภาพจิต
4 องค์ประกอบหลักคื อ สภาพจิ ตใจ สมรรถภาพ
ของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปั จจัยสนับสนุ น
โดยมีวตั ถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งโปรแกรม
การจัดการสุ ขภาพจิตประกอบด้วย 9 กิจกรรมดังนี้
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึ กษาพยาบาลกลุ่ มทดลองที่ เ ข้า ร่ ว ม
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต จะมีคะแนนเฉลี่ย
สุ ขภาพจิตมากกว่ากลุ่มควบคุมเมื่อสิ้ นสุ ดโปรแกรมฯ
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต
ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ตนเอง
ครั้งที่ 3 มุมมองของฉัน
ครั้งที่ 4 ช่วยกันมองโลก
ครั้งที่ 5 นักสู ้ผไู ้ ม่แพ้
ครั้งที่ 6 จะโต้แย้งอย่างไรจึงจะดี
ครั้งที่ 7 เปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาส
ครั้งที่ 8 ยืนยันเจตนารมณ์
ครั้งที่ 9 ปัจฉิมนิเทศ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย กึ่ งทดลอง
(quasi-experimental research) แบบชนิ ด 2 กลุ่ ม มี
การเปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลัง การทดลอง (two
groups pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 4 ปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน
ทั้งหมด 365 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลที่มีค่า
คะแนนสุ ข ภาพจิ ตต่ า กว่า เกณฑ์ข องคนปกติ (ค่ า
คะแนนของคนปกติมีค่าระหว่าง 99 - 117 คะแนน)
คัดเลื อกแบบจาเพาะเจาะจง (purposive selection)
มี ท้ งั หมดจานวน 32 คน ผูว้ ิจัยได้คดั เลื อกเข้าร่ วม
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ 16 คน
โดยการจับคู่ ใ ห้ท้ งั สองกลุ่ มมี คุ ณ สมบัติ ด้า นเพศ
อายุ ชั้นปี รายได้ต่อเดือน มีความคล้ายคลึงกัน
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั เรื่ องนี้ได้ผา่ นความเห็นชอบในการ

สุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
- สภาพจิตใจ
- สมรรถภาพของจิตใจ
- คุณภาพของจิตใจ
- ปัจจัยสนับสนุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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อนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ นการวิ จั ย จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และผูว้ ิจยั พบนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทุกชั้นปี สอบถามความสมัครใจและขอความร่ วมมือ
จากนักศึกษาเพื่อลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมการ
วิจยั อธิ บายถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการวิจยั และชี้แจง
ให้ทราบว่าการตอบรับหรื อปฏิเสธเข้าร่ วมในการ
วิจยั ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อตัวนักศึกษา และข้อมูล
ที่ ไ ด้จะเก็ บเป็ นความลับ ไม่ มีการนาไปเผยแพร่
หรื อระบุชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแจ้ง ขอออกจากการวิ จัย ได้ต ลอดเวลา
ก่อนที่การวิจยั จะสิ้ นสุ ด โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลหรื อ
คาอธิบายใด ๆ และผลการวิจยั จะนาเสนอในภาพรวม
เท่านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
1.1 ดัชนี ช้ ี วดั สุ ขภาพจิ ตคนไทย
ฉบับใหม่ 2546 ของอภิชยั มงคล และคณะ (2551)
มีขอ้ คาถาม 54 ข้อ ประกอบด้วยข้อคาถามเชิงบวก
41 ข้อ และข้อคาถามเชิงลบ 13 ข้อ เนื้อหาประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักดังนี้ องค์ประกอบสภาพจิ ต ใจ
องค์ประกอบสมรรถภาพของจิตใจ องค์ประกอบ
คุณภาพของจิตใจ และองค์ประกอบปั จจัยสนับสนุน
1.2 แบบสัมภาษณ์สภาวะสุ ขภาพจิต
มี ขอ้ คาถามจานวน 7 ข้อ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับสภาวะ
สุ ข ภาพจิ ต ด้า นเหตุ ผ ลของการเข้า มาศึ ก ษาเป็ น
นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การปรับตัว
ของนักศึกษาพยาบาลต่อเงื่ อนไขสิ่ งแวดล้อ มของ
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คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านกฎระเบี ยบ สภาพความ
เป็ นอยู่ และสิ่ งแวดล้อม หอพัก อาหาร และสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ การเรี ยนการสอน สภาพห้องเรี ยน
โสตทัศนู ปกรณ์ และกฎระเบียบในห้องเรี ยน และ
การปรับตัวในเรื่ องค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น การวิ จัย
ได้แก่ โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูว้ ิจยั พัฒนามาจาก
การศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์สภาพปั ญหาสุ ขภาพจิต
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล มหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิ ต
ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามด้ า นสุ ขภาพจิ ต ของ
นักศึกษาพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีการมองโลก
ในแง่ดีของเซลิกแมน (Seligman, 1998) นามาบูรณาการ
เป็ นกิ จกรรมในการฝึ กทักษะของโปรแกรมการ
จัดการสุ ขภาพจิ ตร่ วมกับการใช้รู ปแบบกิ จ กรรม
กลุ่มเพื่อจู งใจให้นักศึ กษาเห็ นประโยชน์ของการ
มองโลกในแง่ ดี และวิ ธี ที่ ท าให้ ม องโลกในแง่ ดี
ร่ วมกับการฝึ กทักษะความคิดเพื่อการมองโลกใน
แง่ ดี โปรแกรมการจัด การสุ ข ภาพจิ ตได้ผ่า นการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่านได้แก่ แพทย์ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาล
2 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตเวช 2
ท่าน และได้ค่าความเชื่ อมัน่ แบบวัดสุ ขภาพจิ ต ทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .76 และค่ าความเชื่ อมัน่ ของโปรแกรมการ
จัดการสุ ขภาพจิตเท่ากับ .75
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ระยะเตรี ยมการวิจยั ผูว้ ิจยั เตรี ยมเครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจัย ดาเนิ นการขอพิจารณาจริ ย ธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์ เตรี ยมกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน
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การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาประกอบด้วย
1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ท าการศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละการ
ปรับตัวต่อการเป็ นนักศึกษาได้มาจากการสุ่ มเลือก
แบบจาเพาะเจาะจง จานวน 15 คน ซึ่งได้จากนักศึกษา
ที่ ไ ด้ค ะแนนสุ ข ภาพจิ ตทั้ง 3 ระดับ คื อ นักศึ กษา
พยาบาลที่ ไ ด้ค ะแนนสุ ข ภาพจิ ตต่ า กว่า คนทั่ว ไป
จานวน 5 คน คะแนนสุ ขภาพจิ ตเท่ากับคนทัว่ ไป
จานวน 5 คน และคะแนนสุ ขภาพจิตดีกว่าคนทัว่ ไป
จานวน 15 คน ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มแบบมีโครงสร้าง
ด้วยคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
แสดงทัศนคติ ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สัมภาษณ์
ตามข้อคาถามที่ กาหนด 2) กลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่ วม
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต จานวนทั้งหมด 32 คน
ได้ม าจากประชากรที่ ไ ด้ค ะแนนแบบสอบถาม
สุ ข ภาพจิ ต คนไทยระดั บ ต่ า กว่ า ปกติ ค นทั่ ว ไป
จัดแบ่งเป็ นกลุ่มที่เข้าร่ วมโปรแกรมทดลอง 16 คน
และกลุ่มควบคุม 16 คน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกใช้
วิธีจบั คู่ที่มีลกั ษณะบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับชั้นปี
รายได้ต่ อ เดื อ น ความเพี ย งพอของรายได้ การมี
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต การมี ค วามทุ ก ข์ใ จ และการมี
ความสุ ขใจ มีลกั ษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด
2. ระยะดาเนินการทดลอง (3 ธันวาคม 2559 5 มกราคม 2560) ดาเนินกิจกรรมในโปรแกรม จานวน
9 ครั้ง ๆ ละ 60 - 90 นาที รวมเวลาที่ใช้ประมาณ 12
ชั่วโมง ก่ อนเข้าร่ วมโปรแกรมสุ ขภาพจิ ตในกลุ่ ม
ทดลองผูว้ ิจยั ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนการสอนของ
กลุ่มตัวอย่างปฐมนิ เทศ และสอบถามความคาดหวัง
ของนักศึกษา แนะนาวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่ วมโปรแกรม
แนะนาการเตรี ยมตัว และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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ระหว่า งนักศึ กษาและผูว้ ิจัย ส่ วนกลุ่ มควบคุ มจะ
ได้รับคาแนะนาด้วยวิธีการให้คาปรึ กษาตามแบบ
ปกติ โดยผู ้วิ จัย ชี้ แจงและให้ ก ลุ่ ม ผู ้เ ข้า ร่ ว มการ
ทดลองเซ็นใบยินยอมเข้าร่ วมวิจยั เพื่อพิทกั ษ์สิ ทธิ์
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
3. ระยะหลังการทดลอง หลังสิ้ นสุ ดการ
ทดลองผูว้ ิจยั ทาการวัดสุ ขภาพจิตกับนักศึกษาทั้งใน
กลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง เมื่ อ ได้ค ะแนนทั้ง
หมดแล้วนาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ใ นการหาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติทดสอบค่ า ที
และการวิเคราะห์ตามเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ด้านสุ ขภาพจิตและองค์ประกอบ
สุ ขภาพจิต
ด้า นสุ ข ภาพจิ ต กลุ่ ม ประชากร
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 365 คน
ที่ทาการศึกษา พบว่า นักศึกษาพยาบาลส่ ว นใหญ่
กาลังศึ กษาอยู่ที่ระดับชั้นปี ที่ 2 ร้ อยละ 30.7 เป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 89.0 อายุระหว่าง 20 - 21 ปี ร้อยละ
52.9 นับถื อศาสนาพุ ท ธ ร้ อยละ 97.5 รายได้ต่ อ
เดื อน 2,500 - 3,000 บาท ร้ อยละ 59.7 ส่ วนใหญ่
คิดว่ารายได้ต่อเดือนที่ได้รับเพียงพอ ร้อยละ 82.2
การมี ปัญหาสุ ข ภาพจิ ต พบว่า นักศึ กษาพยาบาล
ส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ ร้อยละ 93.2 ไม่มี
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ความทุกข์ใจในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 73.2
ส่ วนใหญ่มีความสุ ขใจในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมาร้อยละ
56.7 ด้า นระดับความสุ ข หรื อความทุกข์โ ดยรวม
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลส่ ว นใหญ่ มี ค วามสุ ข ที่
ระดับปานกลางร้อยละ 28.5 เมื่อจาแนกตามระดับ
สุ ขภาพจิต ในภาพรวมนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่
มีสุขภาพจิตที่ระดับคนปกติร้อยละ 70.7 เมื่อพิจารณา
ระดับสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี
พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่มีระดับ
สุ ขภาพจิตของคนปกติร้อยละ 79.8 ดังตารางที่ 1
ด้ า นองค์ ป ระกอบสุ ข ภาพจิ ต
พบว่า ด้านสภาพจิตใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่
2 ส่ วนใหญ่มีค่าคะแนนสภาพจิ ตใจน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยสภาพจิตใจร้อยละ 62.5 ด้าน
สมรรถภาพจิตใจ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ส่ วนใหญ่
มีค่าคะแนนสมรรถภาพจิตใจน้อยกว่าหรื อเท่า กับ
คะแนนเฉลี่ ยสมรรถภาพจิ ตใจ ร้ อยละ 66.7 ด้าน
คุณภาพจิตใจ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 ส่ วนใหญ่
มี ค่ า คะแนนคุ ณ ภาพจิ ต ใจน้ อ ยกว่ า หรื อเท่ า กับ
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพจิตใจ ร้อยละ 68.8 ด้านปั จจัย
สนับสนุ น นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ส่ วนใหญ่มี
ค่ า คะแนนปั จ จัย สนั บ สนุ น น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยสนับสนุน ร้อยละ 67.4
1.2 ด้านทัศนคติและการปรับตัว
ต่ อการเป็ นนัก ศึ กษาพยาบาล จากการสั ม ภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ส่ วนใหญ่มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชี พ ด้านการปรับตัว
ต่อการเป็ นนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ส่ วนใหญ่สามารถปรั บตัวได้ในเรื่ อง กฎระเบี ย บ
ต่าง ๆ ความเป็ นอยู่ และสิ่ งแวดล้อม หอพัก สิ่ งอานวย
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ความสะดวก การจัดการเรี ยนการสอน และสภาพ
ห้องเรี ยน
1.3 โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต
นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่ วมวิจยั จานวน 32 คน ซึ่ ง
ถูกจับคู่ให้มีลกั ษณะบุคคลใกล้เคียงกันมากที่สุดใน
เรื่ องเพศ อายุ ระดับชั้นปี รายได้ต่ อเดื อน ความ
เพียงพอของรายได้ การมีปัญหาสุ ขภาพ การมีความ
ทุ ก ข์ ใ จ และการมี ค วามสุ ข ใจ ถู ก สุ่ ม เป็ นกลุ่ ม
ทดลอง 16 คน และกลุ่มควบคุม 16 คน ข้อมูลทัว่ ไป
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลอง
นักศึ กษาพยาบาลส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ
81.2 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 62.5
รายได้ต่อเดื อน 2,500 - 5,000 บาท ร้ อยละ 56.3
ความเพียงพอของรายได้ ร้อยละ 68.8 ไม่มีปัญหา
สุ ขภาพ ร้ อยละ 81.2 การมี ความทุกข์ใจและไม่มี
ความทุกข์ใจ มีจานวนเท่ากันคือ ร้อยละ 50.0 ไม่มี
ความสุ ขใจร้อยละ 56.3 ส่ วนกลุ่มควบคุม นักศึกษา
พยาบาลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 75.0 กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 62.5 รายได้ต่อเดือน
2,500 - 5,000 บาท ร้อยละ 68.8 มีความเพียงพอของ
รายได้ ร้อยละ 62.5 ไม่มีปัญหาสุ ขภาพ ร้อยละ 87.5
ไม่มีความทุกข์ใจร้อยละ 56.3 ไม่มีความสุ ขใจ ร้อยละ
68.8
2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิต
ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นเข้ า ร่ วม
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต
จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิตของ
นัก ศึ ก ษาพยาบาลในกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ โปรแกรมการ
จัดการสุ ขภาพจิตหลังการทดลองสู งกว่าก่ อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 9.686)
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาพยาบาล จาแนกตามระดับชั้นปี และระดับสุ ขภาพจิต
จานวนของระดับสุขภาพจิต
ระดับชั้นปี
ต่ากว่าคนปกติ
คนปกติ
สู งกว่าคนปกติ
(< 98 คะแนน)
(99 - 117 คะแนน)
(118 - 162 คะแนน)
ชั้นปี ที่ 1 (n = 83)
20 (ร้อยละ 24.1)
44 (ร้อยละ 53.0)
19 (ร้อยละ 22.9)
ชั้นปี ที่ 2 (n = 112)
9 (ร้อยละ 8.0)
84 (ร้อยละ 75.0)
19 (ร้อยละ 17.0)
ชั้นปี ที่ 3 (n = 86)
3 (ร้อยละ 3.5)
63 (ร้อยละ 73.3)
20 (ร้อยละ 23.2)
ชั้นปี ที่ 4 (n = 84)
0 (ร้อยละ 0.0)
67 (ร้อยละ 79.8)
17 (ร้อยละ 20.2)

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิตก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนนสุขภาพจิต
mean
SD
t
p-value
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
92.69
3.092
9.686
.000*
หลังการทดลอง
105.06
5.446
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
93.50
3.540
.855
.406
หลังการทดลอง
94.00
2.129
*p-value < .05

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบสุ ขภาพจิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรม
การจัดการสุ ขภาพจิต
องค์ประกอบ
ก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรม
หลังเข้ าร่ วมโปรแกรม
t
p-value
สุ ขภาพจิต
mean
SD
mean
SD
สภาพจิตใจ
21.56
5.170
26.44
1.672
3.928
.001*
สมรรถภาพจิตใจ
23.13
3.050
27.63
2.680
5.809
.000*
คุณภาพจิตใจ
25.31
5.618
27.38
3.845
2.980
.009*
ปัจจัยสนับสนุน
22.69
3.572
24.56
2.555
2.700
.016*
*p-value < .05
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบของสุ ขภาพจิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังเข้าร่ วม
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตและได้รับคาปรึ กษาทัว่ ไปด้านสุ ขภาพจิต
หลังเข้ าร่ วมโปรแกรม
คะแนนองค์ประกอบสุขภาพจิต
t
p-value
mean
SD
สภาพจิตใจ
กลุ่มทดลอง
26.44
1.672
4.056
.000*
กลุ่มควบคุม
21.12
4.964
สมรรถภาพจิตใจ
กลุ่มทดลอง
27.63
2.680
4.008
.000*
กลุ่มควบคุม
23.19
3.525
คุณภาพจิตใจ
กลุ่มทดลอง
27.38
3.845
.884
.384
กลุ่มควบคุม
26.13
4.145
ปัจจัยสนับสนุน
กลุ่มทดลอง
24.56
2.555
2.966
.006*
กลุ่มควบคุม
23.81
2.880
*p-value < .05

ส่ วนคะแนนเฉลี่ยสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้รั บ ค าปรึ ก ษาทั่ว ไปด้า นปั ญหา
สุ ข ภาพจิ ต ก่ อ นและหลัง การทดลองพบว่ า ไม่ มี
ความแตกต่างกัน
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ ย แต่ละ
องค์ประกอบสุ ขภาพจิตของกลุ่มทดลอง ก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบ
สุ ขภาพจิตภายหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลอง
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ
สุ ขภาพจิตด้านสภาพจิตใจ สมรรถภาพจิตใจ ปั จจัย
สนับสนุ นภายหลังการทดลองของกลุ่ มทดลองที่
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ได้รับโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิ ตสู งกว่า กลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับเฉพาะการให้คาปรึ กษาสุ ขภาพจิ ต
อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ยกเว้นด้าน
คุณภาพจิ ตใจที่ กลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ มมี ค่ า
คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถนามาอภิ ปรายผล
ตามสมมติฐาน ได้ดงั นี้
1. การศึกษาด้านสุ ขภาพจิตของนักศึ กษา
พยาบาล ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว
สุ ข ภาพจิ ต ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลทุ ก ชั้ นปี ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยูท่ ี่ระดับปกติ และมีส่วนน้อย
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คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ที่มีสุขภาพจิตระดับต่ากว่าปกติ
สอดคล้องกับการศึกษาของอมรรัตน์ ศรี คาสุ ข ไซโตะ
และคณะ (2554) ที่พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่มีความสุ ขเท่ากับคน
ทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 41.8 กลุ่มที่มีความสุ ขมากกว่า
คนทัว่ ไปร้อยละ 49.4 และมีกลุ่มที่มีความสุ ข น้อย
กว่ า คนทั่ว ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.8 รวมทั้ง ภัท รี ย า
พันธุ์ทอง และคณะ (2555) ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี ที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
ส่ วนใหญ่มีภาวะสุ ขภาพจิตในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์
คนปกติ เมื่ อ แยกพิ จ ารณาตามรายชั้น ปี พบว่ า
นักศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 1 มี สุ ข ภาพต่ า กว่า ปกติ
คิ ด เป็ นร้ อยละ 24.1 อธิ บายได้ว่า การที่ นักศึ กษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 1 เป็ นวัย รุ่ นกลุ่ มใหม่ ที่ไ ด้เ ข้า มา
ศึกษาภายใต้ระบบมหาวิทยาลัย ทาให้ตอ้ งเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมปั ญหาของสังคมใหม่ที่แตกต่างไป
จากสภาพสังคมเดิมที่เคยอยู่อาศัย กลุ่มนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 ส่ วนใหญ่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
แห่ ง ใหม่ มัก จะไม่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ขณะที่ มี
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 จานวนหนึ่ งเมื่ อต้อ งเผชิ ญ กับ
ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการเรี ยน ปัญหาที่อยูอ่ าศัย
ต้ อ งอยู่ ร่ วมและปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กั บ บุ ค คลอื่ น ใน
หอพักและเพื่อนฝูง ปัญหาการปรับตัวให้เคยชิ นกับ
กฎระเบี ย บของหอพัก ปั ญหากระบวนการเรี ย น
ปั ญหาการขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ ปั ญหารายได้
และค่าใช้จ่ายในการดารงชี พ ปั ญหาสุ ขภาพอื่น ๆ
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ล้วนเป็ นเหตุการณ์ ที่ก่อให้เ กิ ด ความ
ยุ่งยากใจ (negative life events) ในกลุ่ มนัก ศึ ก ษา
พยาบาล (พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ, 2554)
แล้ว ไม่ ส ามารถจัด การกับปั ญ หาเหล่ า นี้ ได้อ ย่า ง
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เหมาะสม ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ก็จะส่ งผลกระทบให้เกิดภาวะความกดดัน ความเครี ยด
ความทุกข์ และปั ญหาสุ ขภาพจิต หรื อกลายเป็ นผูท้ ี่มี
สุ ขภาพจิตไม่ดีตามมา
2. ผลการเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
สุ ข ภาพจิ ต ภายหลังการทดลองของกลุ่ มทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม พบว่ า ภายหลั ง การเข้ า ร่ วม
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิ ต กลุ่มทดลองมี ค่า
คะแนนเฉลี่ ย สุ ขภาพจิ ต เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า กลุ่ ม
ควบคุ ม เมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรมฯ ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ ผลจากการวิ จัย จึ งแสดงให้
เห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการจั ด การ
สุ ขภาพจิ ตที่ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาขึ้นจนสามารถพัฒนา
ระดับสุ ขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลหลังเข้าร่ วม
โปรแกรมฯ ให้มีระดับสู งเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
เข้าร่ วม และมีระดับสุ ขภาพจิตหลังเข้าร่ วมโปรแกรม
สู งเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่ มควบคุ มที่ ได้รั บคาปรึ กษา
สุ ขภาพจิ ตตามปกติ โดยความมี ประสิ ทธิ ผ ลของ
โปรแกรมการจั ด การสุ ข ภาพจิ ต จะเกิ ด ขึ้ นบน
หลักการแนวคิดการฝึ กทักษะการคิดเพื่อการมอง
โลกในแง่ดีของเซลิ กแมน (Seligman, 1997) ที่ ได้
ใช้ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรม-ปั ญ ญานิ ย ม ในการฝึ กการ
เปลี่ ย นแปลงความคิ ด จากความคิ ด แบบการมอง
โลกในแง่ร้ายเป็ นความคิดในการมองโลกในแง่ดี
โดยยึดหลักบันทึ ก ABCDE และรู ปแบบกิ จกรรม
กลุ่มที่นามาใช้ในโปรแกรม ได้แก่ เกม การอภิปราย
กลุ่มการแสดงบทบาทสมมติ กรณี ตวั อย่ าง ซึ่ งเริ่ ม
ตั้ง แต่ กิ จ กรรม “การวิ เ คราะห์ ต นเอง” ช่ ว ยให้
นักศึ กษาได้ส ารวจด้า นการมองโลกในแง่ ดี แ ละ
แง่ร้ายและรู ้จกั ตนเอง ปรับเปลี่ยนความคิดเป็ นคน
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มองโลกในแง่ดี กิจกรรม “มุมมองของฉัน” ช่วยให้
นักศึกษาตระหนักถึงความคิดของนักศึกษานั้นว่ามี
ผลต่ อ ความสุ ข หรื อทุ ก ข์ ข องตนเอง กิ จ กรรม
“ช่ ว ยกั น มองโลก” ช่ ว ยสร้ า งความพร้ อ มให้
นักศึกษารู ้จกั วิธีการมองโลกในแง่ดีอย่างเหมาะสม
และเห็นประโยชน์ในการมองโลกอย่างเหมาะสม
กิ จกรรม “นักสู ้ ผูไ้ ม่ แพ้” ช่ วยทาให้นักศึ กษารู ้ ถึง
ประโยชน์ของการโต้แย้งความคิดที่มีลกั ษณะของ
การมองโลกในแง่ ร้ า ย และเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ใน
ตนเองว่าสามารถมองโลกในแง่ดีได้จากการที่ได้
พบกับตัวแบบผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จจริ ง กิจกรรม
“จะโต้แย้งอย่างไรจึ งจะดี” และกิจกรรม “เปลี่ ยน
วิกฤตเป็ นโอกาส” ช่วยทาให้นักศึกษามีความรู ้ มี
ทักษะและความมัน่ ใจในการโต้แย้ง ความคิดที่ มี
ลักษณะของการมองโลกในแง่ ร้าย จากกิจกรรมที่
หลากหลายเหล่านี้ นอกจากจะทาให้นักศึกษากลุ่ม
ทดลองไม่ เ กิ ด การจ าเจแล้ ว กิ จ กรรมกลุ่ ม จะมี
ขั้นตอนที่สาคัญ คือ ขั้นการวิเคราะห์ (analysis) มี
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่สมาชิก นักศึกษาจะมีการ
อภิปรายกลุ่มและวิเคราะห์ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ร่ วมกันทันทีหลังเสร็ จสิ้ นจากกิจกรรม ทาให้นกั ศึกษา
กลุ่มทดลองที่เข้าร่ วมโปรแกรมเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
กว้างขวาง พร้อมทั้งเมื่อเรี ยนรู ้แล้วจะมีการรวบรวม
แนวคิ ด ที่ ต นเองค้ น พบ แนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการ
แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ้ ื่น นามาสรุ ปเป็ นหลักการ
ของตนเอง การจัดกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวจึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลด้า นการจัด การ
สุ ขภาพจิตของตนเองได้มากยิง่ ขึ้น และยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ ด้า นอื่ น ๆ ตามมา เช่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงการรั บ รู ้ ถึ ง ความรู ้ สึ ก ตระหนัก ถึ ง
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ความรู ้ สึ กของตนเองและผูอ้ ื่ นมากขึ้ น ทาให้เ กิ ด
แนวทางในการสร้างแรงจู งใจ เข้าใจตนเอง (selfactualization) รู ้ จักตัดสิ นใจด้วยตนเอง และทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่ น (Roger, 1970) อี กทั้งผลวิ จัย ครั้ งนี้ ย งั มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านการพัฒนาทักษะการคิด
เพื่ อ การมองโลกในแง่ ดี ข องเซลิ ก แมนและบุ ช
ชาแนน (Selligman & Buchanan, 1996) ที่พบว่า การใช้
กระบวนการฝึ กทักษะจัดการกับความคิดเพื่อการ
มองโลกในแง่ดีส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี ทาให้
นักศึกษาที่เป็ นกลุ่มทดลองมีความอดทนกับความ
เศร้ า ระดั บ ปานกลางถึ ง ระดั บ รุ นแรงมากกว่ า
นักศึ กษาที่ เ ป็ นกลุ่ มควบคุ มอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของทิวา
มั่ง น้ อ ย (2535) ที่ พ บว่ า นัก เรี ย นที่ มี รู ป แบบการ
อธิ บายในลักษณะมองโลกในแง่ดีมีความสามารถ
ในการปรับตัวกับเพื่อนสู งกว่านักเรี ยนที่มีรูปแบบ
การอธิ บ ายในลัก ษณะมองโลกในแง่ ร้ า ยอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ความสามารถ
ในการปรับตัวของนักศึ กษาจะมีความสัมพันธ์ กับ
ความสุ ขในชี วิ ตดังที่ ปิ ยะวดี ลี ฬหะบารุ ง (2547)
ศึกษาพบว่าภายหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กทักษะ
การคิ ด เพื่ อ พัฒ นาการมองโลกในแง่ ดี ข องนิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ กลุ่ ม ทดลองมี
คะแนนการมองโลกในแง่ดีทุกมิติและโดยรวมสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.01 และการศึกษาของสุ มิตรา เดชพิทกั ษ์ (2546) ที่
พบว่าภายหลังการทดลองโปรแกรมการพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดี นักศึกษากลุ่มที่เข้าร่ วมโปรแกรม
มี ก ารมองโลกในแง่ ดี สู ง กว่ า การเห็ น คุ ณ ค่ า ใน
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ตนเองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีความซึมเศร้าต่ากว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ
งานวิจัยที่ ใช้รูปแบบกิ จกรรมกลุ่ มร่ วมกับการฝึ ก
ทัก ษะการมองโลกในแง่ ดี เ พื่ อพัฒนาสุ ข ภาพจิ ต
ดังเช่นงานวิจยั ของวรางคณา รัชตะวรรณ และคณะ
(2554) ที่พบว่าการให้คาปรึ กษากลุ่มเพื่อพัฒนาการ
มองโลกในแง่ดีของนักเรี ยนวัยรุ่ นมีผลให้การมอง
โลกในแง่ ดี ข องนั ก เรี ย นวัย รุ่ น เปลี่ ย นแปลงไป
ในทางที่ ดี ข้ ึ น การศึ ก ษาของสิ ริ ลัก ษณ์ เกิ ด หนู
(2553) ที่พบว่าหลังเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
เพื่ อ การพัฒ นาการมองโลกในแง่ ดี นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษามี การมองโลกในแง่ ดี เ พิ่ มขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิต ทาให้นกั ศึกษาพยาบาล
มี ก ารจั ด การสุ ข ภาพจิ ต สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ นอาจารย์
ผู ้เ กี่ ย วข้อ งและผู ้ส นใจสามารถน ากิ จ กรรมใน
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตดังกล่าวไปปรับใช้
กับนักศึกษาคณะอื่ น ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับ
โอกาสและสถานที่
2. ผู ้ ที่ จ ะ น า โ ป ร แ ก ร ม ก า ร จั ด ก า ร
สุ ขภาพจิ ต ไปใช้ ใ นโอกาสต่ า ง ๆ ควรศึ ก ษา
จุดมุ่งหมายลาดับขั้นตอนให้เข้าใจ และควรเข้าใจ
ว่าโปรแกรมนี้ เหมาะสาหรับการใช้เพื่อเสริ มสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ความมั่นใจให้กับตนเองเพื่อให้เ ห็ น
คุ ณ ค่ า ของตนเอง พัฒ นาการมองโลกในแง่ ดี
ที่สาคัญคือ ผูน้ าไปใช้ควรมีประสบการณ์ในการฝึ ก
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หรื อมีทกั ษะที่ชานาญ ตลอดจนผูเ้ ข้ารับโปรแกรม
การจัดการสุ ขภาพจิตจะต้องเห็นถึงความสาคัญใน
การเข้ารั บโปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิ ตเพื่อให้
โปรแกรมการจัดการสุ ขภาพจิตมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมฯ ไม่ควรเกิน
10 - 15 คน เพราะขนาดกลุ่มที่ใหญ่ทาให้ใช้เวลาใน
แต่ละกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และทาให้การอภิปราย
ภายในกลุ่มและช่วงที่นาแบบฝึ กหัดมาอภิปรายได้
ไม่ครบทุกคน ซึ่งจะส่ งผลทาให้ไม่ได้ผลการเรี ยนรู ้
ตามวัตถุประสงค์
4. นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่ วมโปรแกรมฯ
ต้องเป็ นนักศึ กษาพยาบาลที่ มีความสนใจและเต็ม
ใจที่จะเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
5. การเข้า โปรแกรมฯ แต่ ละครั้ งไม่ ค วร
ติดกัน ควรห่างกันประมาณ 2 - 3 วัน เพื่อให้นกั ศึกษา
พยาบาลได้มีเวลาในการบันทึ ก ทบทวนงานที่ ให้
นากลับไปทา
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่สนับสนุนทุนวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2559 และ
ขอบคุ ณ นัก ศึ ก ษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
ทุกท่าน ที่ ได้ให้ความช่ วยเหลื อและความร่ วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและเข้าร่ วมโปรแกรม
การจัดการสุ ขภาพจิตเป็ นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต . (2555). คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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