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บทคัดย่อ
 กำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยัเชงิส�ำรวจเพือ่ศกึษำ	1)	พลังสุขภำพจติของนักศกึษำสำขำวชิำจติวทิยำ	2)	รปูแบบ

กำรเรียนกำรสอนแต่ละรปูแบบ	3)	ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนแต่ละรปูแบบกบัพลงัสขุภำพจิต 

ของนักศกึษำ	4)	ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนแต่ละรปูแบบกบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนในรำยวชิำ

และ	5	)ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มกับพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ	กลุ่มตัวอย่ำง

คอืนักศึกษำสำขำวิชำจิตวิทยำชั้นปีที่	1	ถึงปีที่	4	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	จ�ำนวน	79	คน	เคร่ืองมือวิจัยได้แก่	

แบบประเมนิพลงัสุขภำพจิต	และแบบประเมนิควำมคิดเห็นต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอน	แบ่งเป็น	2	 รูปแบบคือรูปแบบที	่ 1 

ครูเป็นผู้น�ำกำรสอน	 และรูปแบบที่	 2	 นักศึกษำเป็นผู้น�ำกำรสอน	 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ร้อยละ	 ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน	และสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ของเพยีร์สัน	ผลกำรวจิยัปรำกฎว่ำ	1.นกัศกึษำสำขำวชิำจติวิทยำ 

ชัน้ปีที	่1ถงึปีที	่4	มค่ีำเฉลีย่โดยรวมของพลงัสขุภำพจติ	ในระดบัปกต	ิ( = 63.06, SD = 6.69)		2.	รปูแบบกำรเรยีน

กำรสอนที่	1	และที่	2	มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับ	มำก ( = 3.86, 3.63  SD = 0.63, 0.57)	3.	พลังสุขภำพจิต		

มคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัรปูแบบกำรเรียนกำรสอนท่ี	1	 โดยรวม	อย่ำงมีนยัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั	 .05	 (r =.182, p <.05) 

แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่	 2	 โดยรวม	 (r=.006)	 และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ 

รำยวิชำชั้นปีที่	 2	 ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ี	 2	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ	 .05	 (r=.412, p<.05)

4.ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนโดยรวม	ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนแบบที	่1	และที	่2	(r =-.111, .006) 

แต่มีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่	 1	 ด้ำนกำรบรรยำย	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.01	(r = -.231, p<.01)	และ	5	พลงัสขุภำพจิตโดยรวมมคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียนของนกัศกึษำ

กลุม่อ่อน	อย่ำงมีนยัส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05	(r =.902, p< .05)	แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ของนักศกึษำกลุม่เก่ง	(r =.014)	และพลงัสขุภำพจติด้ำนกำรจดักำรกบัปัญหำ	มคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับผลสมัฤทธิ์
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ทำงกำรเรียนของนักศึกษำกลุ่มปำนกลำง	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 .05	 (r =.317, p<.05)	ผลกำรศึกษำ 

ครัง้นีจ้ะน�ำไปพฒันำรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนและผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนเพือ่เสริมสร้ำงพลงัสขุภำพจติแก่นกัศกึษำ

ต่อไป

ค�ำส�ำคญั: รูปแบบการเรียนการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พลังสุขภาพจิต

Abstract
 The purposes of this survey research were to study:1)the Resilience Quotient of Psychology 

students; 2)each instructional model pattern; 3) the relationships between each instructional model 

pattern and students’ Resilience Quotient; 4) the relationships between each instructional model 

pattern and academic achievement and 5) the relationships between each group of academic 

achievement and students’Resilience Quotient. The 79 research samples were comprised of the 

first to fourth year Psychology students. The instruments used in this study consisted of  Resilience 

Quotient Questionnaires and Instructional Model Questionnaires which were divided into; 1. Teacher 

Led Instruction Pattern and 2. Student Led Instruction Pattern. Data were analyzed by percentage, 

mean, standard deviation and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. It was found that: 

1. The overall mean score of Resilience Quotient of the first to fourth year Psychology students were 

shown at the normal level (Mean = 63.06, SD = 6.69); 2. the overall mean score of Instructional 

Models 1 and 2 was at the high level (Mean = 3.86,3.63 SD = .63, .57); 3. The Resilience Quotient 

was significantly and positively correlated with the overall of instructional model 1 (r =.182, p <.05).   

But no correlation was found with the overall of instructional model 2 (r =.006), but it was 

significantly and positively correlated with 2 nd year course of instructional model 2 (r =.412, p <.05); 

4. The overall of academic achievement was not correlated with instructional model 1 and 2 

(r =-.111,.006), but it was significantly and  negatively correlated with lecture of   instructional model 

1 (r =-.231, p <.01); and, 5. the overall of the Resilience Quotient was significantly and positively 

correlated with academic achievement of low-grade group (r =.902, p <.05), but it was not correlated 

with academic  achievement of high-grade group (r =.014). It was also found that Resilience Quotient 

of coping was significantly and positively correlated with academic achievement of medium-grade 

group (r =.317, p <.05). The results of this study will lead to the development of instructional model 

and academic achievement to enhance Resilience Quotient of the students.    

 

Keyword: instructional  models, academic achievement, Resilience Quotient
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บทน�า
	 รูปแบบกำรเรียนกำรสอน	 (Instructional  

models) 	 กำรจัดกำรเ รียนกำรสอนในหลักสูตร 

วิทยำศำสตรบัณฑิต	 สำขำวิชำจิตวิทยำ	 ฉบับปรับปรุง	

พ.ศ.2560	 นั้น	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	 ได้จัดรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนที่ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้หรือกลยุทธ์ 

กำรสอนทีแ่บ่งได้เป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่	รูปแบบที	่1.ครเูป็น 

ผู้น�ำกำรสอน	(teacher led instruction)	ประกอบด้วย 

1.1 การบรรยาย 1.2 การทดลองและฝึกปฏิบัติ และ

รูปแบบที่	 2.	 นักศึกษำเป็นผู ้น�ำกำรสอน	 (student 

led instruction)	 ประกอบด้วย	 2.1 การศึกษาด้วย

ตนเอง 2.2 การสอนที่เน้นการคิดวิจารณญาณ และ 

2.3 การสอนแบบเน้นวจิยั (วทิยาลยัเซนต์หลยุส์, 2560) 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัอดุมศกึษำประกอบด้วย	

หลักสูตร	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 และกำรวัดและ

ประเมนิผลกำรเรยีนรู	้ซึง่กำรจดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำง

มีประสิทธิภำพ	จะต้องมีกำรออกแบบกำรสอน		ซึ่งมีทั้ง

รปูแบบกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นครเูป็นศนูย์กลำง 

(teacher-centered approach)	 และเน้นผู ้เรียน

เป็นศูนย์กลำง	 (student - centered approach) 

(เรณุมำศ	มำอุ่น,	2559)	สอดคล้องกับ	กำรศึกษำเรื่อง

รูปแบบกำรสอนแบบ Interteaching	ที่มีผลต่อคะแนน

กำรสอบทีพ่บว่ำ	กำรสอนแบบใช้กำรบรรยำย	(Lecture) 

ในช่วงแรกและสลับด้วยแบบ	 Interteaching	 จะได ้

ผลคะแนนสอบดีกว่ำกำรสอนแบบ	 Interteaching 

วิธีเดียวซ่ึงเป็นกำรให้ผู ้เรียนเตรียมตัวศึกษำบทเรียน 

มำก่อนเข้ำเรยีนและใช้ค�ำถำมทีส่อดคล้องกบังำนท่ีได้รบั

มอบหมำย		(Zayac and Paulk, 2014)

	 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีน	(academic achievement) 

หมำยถงึ	ควำมส�ำเรจ็หรอืควำมสำมำรถและสมรรถภำพ

ด้ำนต่ำงๆ	 ของผู ้เรียนที่ได้จำกกำรฝึกฝนหรือจำก

ประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล	 หรือจำกควำมรู้ในวิชำ

ใดวิชำหน่ึงโดยเฉพำะซ่ึงสำมำรถวัดได้จำกกำรทดสอบ 

ด้วยวธิกีำรต่ำงๆ	และสรปุเป็นตวัเลข	ค่ำคะแนนทีช่ีว้ดัได้		 

ส่วนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู ้ในหลักสูตร 

วิทยำศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำจิตวิทยำ	ฉบับปรับปรุง	

พ.ศ.2560	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	 ได้จัดแบ่งกลุ่มผล

ของคะแนนเป็น		ดีเยี่ยม	=	4,	ดีมำก=	3.5,	ดี	=3, 

ค่อนข้ำงดี=2.5,	 พอใช้=2,	 อ่อน=1.5,	 อ่อนมำก=1	

(วทิยำลยัเซนต์หลยุส์,	2560)	ซ่ึงสำมำรถจดัเข้ำกลุม่ผลของ

คะแนนทีจ่ะใช้ในกำรวจิยัครัง้นีไ้ด้เป็น	ก.กลุ่มอ่อน	=	1.00	–	1.99,	

ข.	 กลุม่ปำนกลำง	=	2.00-2.99	และ	ค.กลุม่เก่ง	=	3.00-4.00	

ตำมล�ำดับ

	 พลงัสขุภำพจติ	(Resilience Quotient)	หมำยถงึ 

ควำมสำมำรถในกำรฟื้นพลังควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ

ให้กลับคืนมำ	 เป็นกระบวนกำรปรับตัวและฟื้นตัวเมื่อ

ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมทุกข์ระทม

ในชีวิต	 ซ่ึงแสดงให้เห็นกำรเอำชนะปัญหำอุปสรรค 

ของชีวิตโดยใช้พลังสุขภำพจิตที่เข้มแข็ง	 ประกอบด้วย

พลัง	3	ด้ำนได้แก่	ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์	ก�ำลังใจ	และ 

กำรจดักำรกบัปัญหำ	(กรมสขุภำพจติ,	2554)	ซึง่อธบิำย

ได้ดังนี้คือ	 1)	 ด้ำนควำมมั่นคงทำงอำรมณ์	 หมำยถึง	

ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ไม่ให้อ่อนไหวง่ำย	

อดทนภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีกดดนัได้โดยไม่เสยีสขุภำพจิต 

2)	ด้ำนก�ำลงัใจ	หมำยถึง	จติใจทีม่คีวำมมุง่มัน่	ไม่ท้อถอย	

มีพลังท่ีจะเอำชนะปัญหำอุปสรรคหรือฝ่ำฟันไปสู่ควำม

ส�ำเร็จ	 และ	 3)	 ด้ำนกำรจัดกำรกับปัญหำ	 หมำยถึง 

ควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำโดยคิดหำเหตุผลใน 

กำรแก้ไขปัญหำ	หำสำเหตขุองปัญหำ	รบัฟังควำมคดิเหน็ของ

ผูอ้ืน่	หำทำงออกท่ีดแีล้วประเมนิผลวธิกีำรท่ีน�ำมำปรบัใช้	

	 เนือ่งจำกกำรศกึษำงำนวจิยัเรือ่ง	“ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงพลังสุขภำพจิตกับผลกำรเรียนรู ้ในรำยวิชำ

สำขำวิชำจิตวิทยำของนักศึกษำจิตวิทยำ	 วิทยำลัย

เซนต์หลยุส์”	(พรรณวดี	สมกิตตกิำนนท์,	กุลธดิำ	สบัีวบำน 

และ	 ภัทรกร	 มุขศรีนำค,	 2560)	 ท่ีได้เก็บข้อมูลจำก
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นักศึกษำเมื่อปีกำรศึกษำ	2559	และพบว่ำ	พลังสุขภำพ

จิตสัมพันธ์กับผลกำรเรียนรู ้และสำมำรถพยำกรณ  ์

ผลกำรเรียนรู้ทั้ง	 6	 ด้ำนของรำยวิชำสำขำวิชำจิตวิทยำ		

ซ่ึงองค์ประกอบของพลังสุขภำพจิตด้ำนกำรจัดกำร 

กับปัญหำ	 มีควำมสัมพันธ์ค่อนข้ำงต�่ำกับผลกำรเรียนรู้ 

ของนักศึกษำชั้นปี	 1-	 4	 อย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	

ท�ำให้เห็นว่ำ	ถ้ำนักศึกษำเกิดเหตุกำรณ์วิกฤติ	อำจท�ำให้

ขำดพลังสุขภำพจิตด้ำนกำรจัดกำรกับปัญหำที่เข้มแข็ง	

และไม่สำมำรถผ่ำนพ้นสถำนกำรณ์นั้นไปได้	 แต่ตรง

ข้ำมกับด้ำนควำมมั่นคงทำงอำรมณ์	 และด้ำนก�ำลังใจ 

ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับผลกำรเรียนรู ้อย่ำงมี 

นยัส�ำคญัทำงสถิติ	ซึง่แตกต่ำงจำก	Fuente et al. (2017) 

ทีศ่กึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพลงัสขุภำพจติและวธิกีำร

เรียนกำรสอน	 ได้พบว่ำ	 พลังสุขภำพจิตมีควำมสัมพันธ์

ทำงบวกกบัวธิกีำรเรยีนกำรสอนทีท่�ำให้เกดิกำรรู้คิด	และ

กำรแก้ไขปัญหำและสำมำรถท�ำนำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถติ	ิผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศึกษำเพิม่เติมว่ำ	รปูแบบกำร

สอน	และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	จะมีควำมสัมพันธ์กับ

พลงัสขุภำพจติหรอืไม่		เพือ่จะได้น�ำผลกำรวจัิยมำพฒันำ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

เพื่อเสริมสร้ำงพลังสุขภำพจิตแก่นักศึกษำต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1. เพื่อศึกษำพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ 

สำขำวิชำจิตวิทยำ	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

	 2.	เพ่ือศกึษำรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนแต่ละรปูแบบ

	 3. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำร

เรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบกับพลังสุขภำพจิตของ

นักศึกษำ

	 4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบกับผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียนในรำยวิชำ	

	 5.	 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีนแต่ละกลุม่กบัพลงัสขุภำพจติของนกัศกึษำ

สมมติฐานการวิจัย 
	 1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบ 

มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ	

	 2. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบใน

แต่ละช้ันปีมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัพลงัสขุภำพจติของ

นักศึกษำ

	 3.	 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบ 

มคีวำมสมัพันธ์ทำงบวกกบัผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีนในรำยวชิำ		

	 4.	ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มมีควำม

สัมพันธ์ทำงบวกกับพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ

นิยามศัพท์เฉพาะ 
	 1.	 รูปแบบกำรเรียนกำรสอน	 หมำยถึง	 กำรจัด 

กำรเรยีนกำรสอนท่ีจัดข้ึนอย่ำงมรีะเบียบโดยอำศยักลยทุธ์

กำรสอนต่ำงๆเข้ำมำช่วยให้สภำพกำรเรียนกำรสอนนั้น

เป็นไปตำมหลกักำร	และ	เกิดกำรเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนแบ่งเป็น 

รปูแบบท่ี	1	ครเูป็นผูน้�ำกำรสอน	(Teacher Led Instruction)

และรูปแบบท่ี	 2	 นักศึกษำเป็นผู้น�ำกำรสอน	 (Student 

Led Instruction)	 ในกำรวิจัยครั้งนี้	 หมำยถึง	 คะแนน

ท่ีได้จำกแบบประเมินควำมคิดเห็นต่อรูปแบบกำรเรียน

กำรสอนที่คณะผู้วิจัยสร้ำงขึ้น

	 2.	ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน	หมำยถึง	ควำมส�ำเรจ็

หรอืควำมสำมำรถและสมรรถภำพด้ำนต่ำงๆของผูเ้รยีน

ที่ได้จำกกำรฝึกฝนหรือประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล	

หรือจำกควำมรู้ในวิชำใดวิชำหนึ่งโดยเฉพำะซึ่งสำมำรถ 

วดัได้จำกกำรทดสอบด้วยวธิกีำรต่ำงๆ	และสรปุเป็นตวัเลข	

ในกำรวจิยัครัง้นี	้หมำยถึง	คะแนนเฉลีย่สะสม	(GPA) ท่ีได้ 

จำกกำรจัดเข้ำเกณฑ์ของกลุ่มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

แบ่งเป็น	ก.กลุม่อ่อน	=	1.00	–	1.99,	ข.	กลุม่ปำนกลำง	=	2.00-2.99	

และ	ค.กลุม่เก่ง	=	3.00-4.00	ตำมล�ำดับ



72

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
Journal of Health and Health Management Vol. 5 No. 2 July-December 2019

	 3.	 พลังสุขภำพจิต	 หมำยถึง	 ควำมสำมำรถของ

บุคคลในกำรปรับตัว	 ฟื้นฟูควำมเข้มแข็งทำงจิตใจให้ 

กลับคืนมำภำยหลังเหตุกำรณ์ที่วิกฤติหรือมีควำม 

ทุกข์ระทมของชีวิต	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	ได้แก่ 

ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์	 ก�ำลังใจ	 และกำรจัดกำรกับ

ปัญหำ	ในกำรวิจัยครั้งนี้	หมำยถึง	คะแนนที่ได้จำกแบบ

ประเมินพลังสุขภำพจิตของกรมสุขภำพจิต	(2554)

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 กำรศึกษำครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้	 1.แบบประเมินพลัง

สุขภำพจิตของกรมสุขภำพจิต	 (2554)	 เน่ืองจำก 

กรมสุขภำพจิตได้น�ำหลักคิดของ	Grotberg	 (1998, 

อ้ำงถงึในกรมสขุภำพจติ,	2554)	เกีย่วกบัพลงัสขุภำพจติ	

3	ค�ำ	คอื	“ฉนัเป็น	ฉนัม	ีฉนัท�ำได้”	(I am, I have, I can) 

มำปรับเป็นองค์ประกอบของพลังสุขภำพจิตได้แก่ 

1) พลังอึด	หมำยถึงกำรเป็นคนอดทน	เข้มแข็ง	มีควำม

ทนทำนทำงอำรมณ์	2) ก�าลังใจ	หมำยถึง	กำรมีก�ำลังใจ 

มีคนรักและห่วงใย	และ	3) พลังสู้	หมำยถึง	กำรจัดกำร

แก้ไขปัญหำได้	เมือ่บคุคลเผชญิกบัเหตกุำรณ์ทีก่่อให้เกดิ

ควำมเครยีด		หรอืวกิฤตในชวีติบุคคลจะดงึองค์ประกอบ

เหล่ำนี้มำใช้ในกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์น้ันได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ	 2.	 แบบประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อ 

รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน	ท่ีสร้ำงโดยคณะผูว้จิยั	แบ่งเป็น 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ครูเป็นผู้น�ำกำรสอนและ

นักศึกษำเป็นผู ้น�ำกำรสอน	 ท่ีมีควำมสอดคล้องกับ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะจิตวิทยำ	 วิทยำลัย

เซนต์หลุยส์	 และ	 3.	 กลุ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 ได้

จำกกำรจัดแบ่งกลุ่มผลของคะแนนเป็น		ดีเยี่ยม	=4,	

ดมีำก=	3.5,	ด	ี=3,	ค่อนข้ำงด=ี2.5,	พอใช้=2,	อ่อน=1.5,	

อ่อนมำก=1	(วทิยำลยัเซนต์หลยุส์,	2560)		ซึง่สำมำรถจดั 

เข้ำเกณฑ์ของกลุม่ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนท่ีจะใช้ในกำร

วจิยัครัง้นีไ้ด้เป็น	กลุม่อ่อน	=	1.00	–	1.99,	กลุม่ปำนกลำง 

=	2.00-2.99	และ	กลุ่มเก่ง	=3.00-4.00	ตำมล�ำดับ

     

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1.รูปแบบการเรียนการสอน
 1.1 ครูเป็นผู้น�าการสอน ได้แก่

	 	 1.1.1	กำรบรรยำย

	 	 1.1.2	กำรทดลองและฝึกปฏิบัติ

 1.2 นักศึกษาเป็นผู้น�าการสอน ได้แก่

		 	 1.2.1	กำรศึกษำด้วยตนเอง

	 	 1.2.2	กำรสอนที่เน้นกำรคิดวิจำรณญำณ

		 	 1.2.3	กำรสอนแบบเน้นวิจัย

2. กลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

	 2.1	กลุ่มอ่อน

	 2.2	กลุ่มปำนกลำง

	 2.3	กลุ่มเก่ง

พลังสุขภาพจิต
	 1.	ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์

	 2.	ก�ำลังใจ

	 3.	กำรจัดกำรกับปัญหำ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 กำรวิจัยครั้งนี้ เป ็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจ	 โดย 

ด�ำเนินกำรวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 ประชำกรเป็นนักศึกษำสำขำวิชำจิตวิทยำ 

ชัน้ปีที	่1-	4	จ�ำนวน	86	คน	ในปีกำรศกึษำ	2560	-	2561 

ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเปิดตำรำงส�ำเร็จรูปของ	

(Krejcie & Morgan, 1970)	 โดยก�ำหนดสัดส่วน

จำกประชำกรขนำด	 85	 	 คนกลุ่มตัวอย่ำง	 70	คน	 	ที่

ระดับควำมเชื่อมั่น	 95	%	 	 และสำมำรถน�ำมำเป็นก

ลุ่มตัวอย่ำงได้	81	คน	และสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified 

random sampling)	 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงในจ�ำนวน

ที่ต้องกำรโดยมนัีกศกึษำช้ันปีที	่1=25	คน	ปีที	่2=13	คน	

ปีที	่ 3=21	คน	 ปีที	่ 4=22	คน	และใช้เกณฑ์กำรวัดและ 

ประเมนิผลใน	มคอ.3	โดยรปูแบบที	่1	ครเูป็นผูน้�ำกำรสอน 

เน้นกำรบรรยำยและกำรทดลอง/ปฏิบัติ	 มำกกว่ำ 

ร้อยละ	50	และรูป	แบบที่	2	นักศึกษำเป็นผู้น�ำกำรสอน		

เน้นกำรศึกษำด้วยตนเอง	 กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

และกำรวิจัย	 มำกกว่ำร้อยละ50	 โดยสุ่มรำยวิชำในรูป

แบบกำรเรียนกำรสอน	2	 รูปแบบ	รูปแบบละ	2	 รำยวิชำ 

 

แต่ละชัน้ปีของนักศกึษำชัน้ปีท่ี	1-4	รวมท้ังหมด	16	รำยวชิำ   

 2. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง   

	 ผูว้จิยัพทิกัษ์สิทธิผ์ูใ้ห้ข้อมูลโดยชีแ้จงรำยละเอยีด

ของวัตถุประสงค์กำรวิจัย	 กำรรักษำควำมลับของผู้ให้

ข้อมูล	 ผู้ให้ข้อมูลยินดีตอบและได้ลงนำมในแบบฟอร์ม

กำรยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย	(consent form) 	ซึ่งได้รับ

กำรพจิำรณำด้ำนจรยิธรรม	โดยคณะกรรมกำรจรยิธรรม

กำรวจิยัในมนษุย์ของวทิยำลยัเซนต์หลยุส์		เลขทีร่บัรอง	

E.031/2561

 3. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ  

ได้แก่

	 	 3. 1 แบบประเมินพลังสุขภำพจิต	 ของ 

กรมสุขภำพจิตจ�ำนวนทั้งหมด	20	ข้อ	ซึ่งประกอบด้วย 

3	 องค์ประกอบได้แก่	 1)	 ควำมมั่นคงทำงอำรมณ  ์

มีจ�ำนวน	10	ข้อ	2)	ก�ำลังใจ	มีจ�ำนวน	5	ข้อ	และ 

3)	 กำรจัดกำรปัญหำ	 มีจ�ำนวน	 5	 ข้อ	 และน�ำมำหำค่ำ

ควำมเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค	

ซึ่งมีค่ำ	=	0.868	

เกณฑ์การประเมินพลังสุขภาพจิต (กรมสุขภำพจิต,	2554)	

องค์ประกอบของพลังสุขภาพจิต ค่าคะแนน

ต�่ำกว่ำเกณฑ์ปกติ	 เกณฑ์ปกติ	 สูงกว่ำเกณฑ์ปกติ

	 1.	ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์	(ข้อ	1-10)	 <	27	 27-34	 >34

	 2.	ก�ำลังใจ	(ข้อ	11-15)	 <	14	 14-19	 >19

	 3.	กำรจัดกำรกับปัญหำ	(ข้อ	16-20)	 <13	 13-18	 >18

	 															ผลรวม	 <55	 55-69	 >69

(ข้อ	1-20)	คะแนนรวม	80	คะแนน
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	 	 3.2	 แบบประเมินควำมคิดเห็นต่อรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอน	สร้ำงโดยคณะผูว้จัิย	มจี�ำนวนทัง้หมด.	

30	ข้อ	ประกอบด้วย	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่ม	1.	ครูเป็นผู้น�ำ

กำรสอน	แบ่งเป็น	1.1 การบรรยาย	มีจ�ำนวน	6	ข้อ 

1.2 การทดลองและฝึกปฏิบัติ		มจี�ำนวน	6	ข้อ	และ	กลุม่	2 

นักศึกษำเป็นผู้น�ำกำรสอน	 แบ่งเป็น	 2.1 การศึกษา

ด้วยตนเอง	มีจ�ำนวน	6	ข้อ	2.2 การสอนที่เน้นการคิด

วิจารณญาณ	 มีจ�ำนวน	 6	 ข้อ	 และ	 2.3 การสอนแบบ

เน้นวิจัย		มีจ�ำนวน	6	ข้อ	และน�ำมำหำค่ำควำมเชื่อมั่น

โดยใช้สมัประสทิธิแ์อลฟำของครอนบำคซึง่มีค่ำ	=	0.837 

กำรแปลผลคะแนนได้ก�ำหนดจำกคะแนนเฉลีย่ควำมคดิ

เห็นที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอน	ดังนี้	คะแนนเฉลี่ย	

4.21	-5.00	หมำยถงึ	ควำมคิดเหน็ทีม่ต่ีอรูปแบบกำรเรยีน 

กำรสอนมำกทีส่ดุ	คะแนนเฉลีย่	3.41	-4.20	ควำมคดิเหน็ที่

มต่ีอรูปแบบกำรเรยีนกำรสอนมำก		คะแนนเฉลีย่	2.61	-3.40 

ควำมคิด เห็น ท่ีมี ต ่ อรูปแบบกำร เรี ยนกำรสอน 

ปำนกลำงคะแนนเฉลีย่	1.81	-2.60		ควำมคดิเหน็ทีม่ต่ีอ

รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนน้อย		คะแนนเฉลีย่	1.00	-1.80	

ควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอนน้อยที่สุด	

	 	 3.3	 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	 วิทยำลัย

เซนต์หลยุส์	ได้จดัแบ่งกลุม่ผลของคะแนนเป็น	ดีเยีย่ม=4, 

ดีมำก=3.5,	ดี=3,	ค่อนข้ำงดี=2.5,	พอใช้=2,	อ่อน=1.5, 

อ่อนมำก=1	(วทิยำลยัเซนต์หลยุส์,	2560)	ซึง่สำมำรถจดัเข้ำ 

เกณฑ์ของกลุ่มผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน		ทีจ่ะใช้ในกำรวจิยั 

ครัง้น้ีได้เป็น	ก.กลุม่อ่อน	=	1.00	–	1.99,	ข.	กลุม่ปำนกลำง 

=	2.00-2.99	และ	ค.กลุม่เก่ง	=3.00-4.00	ตำมล�ำดบั  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัยท�ำหนังสือ

ขออนุญำตท่ำนอธิกำรบดี	 เพ่ือเก็บข้อมูลจำกนักศึกษำ

สำขำวิชำจิตวิทยำชั้นปีที่	 1-4	 โดยใช้	 1)	 แบบประเมิน

พลังสุขภำพจิต	 81	 ฉบับ	 2)	 แบบควำมคิดเห็นที่มีต่อ 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบที่1	 จ�ำนวน	 126	 ฉบับ 

3)	 แบบควำมคิดเห็นต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

แบบท่ี	2	จ�ำนวน	134	ฉบับ	(จ�ำนวนฉบับของแบบประเมนิ 

ชุดที่	2	และ	3	ได้จำกจ�ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียน 

แต่ละรำยวิชำ)	 ชุดค�ำตอบแบบประเมินที่สมบูรณ์

และสำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ข้อมูลได้ทั้งหมดตำมแบบ

ประเมนิชุดท่ี	1,	2	และ	3	=79,124,132	ฉบับ	ตำมล�ำดบั	

คิดเป็นร้อยละ	97.53,	98.41,	98.50	ตำมล�ำดับ	และ 

4)	 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำแต่ละวิชำที่

จะน�ำมำจัดเข้ำกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนั้น	 ผู้วิจัย 

ได้รับกำรอนุญำตให้รวบรวมข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบวิชำ 

ทั้ง	 16	 รำยวิชำ	 โดยติดต่อรับข้อมูลจำกฝ่ำยทะเบียน

ของวิทยำลัยฯ

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติในกำร

วิเครำะห์ข้อมูลได้แก่	 ได้แก่	 ค่ำเฉลี่ย	 ค่ำเบ่ียงเบน

มำตรฐำน	 ร้อยละ	 และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ	
Pearson Product - Moment Correlation Coefficient

ผลการวิจัย   
	 1.	 พลังสุขภำพจิตของนักศึกษำสำขำวิชำ

จิตวิทยำและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบ	

องค์ประกอบพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำจิตวิทยำชั้น 

ปีที1่	ถึง	ปีที4่	ประกอบด้วยด้ำน	ควำมมัน่คงทำงอำรมณ์		

ก�ำลังใจ	 และกำรจัดกำรกับปัญหำ	 มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม

และรำยด้ำนอยู่ในระดับ	 ปกติ	 ส่วนควำมคิดเห็นที่มีต่อ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนรูปแบบที่1	 และรูปแบบที่	 2 

มีค ่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยด ้ำนอยู ่ ในระดับมำก 

(ดังตำรำงที่	1)
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ตารางที่ 5 	 ค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยด้ำนของพลังสุขภำพจิตและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบ

 ตัวแปรที่ศึกษา  SD ระดับ

องค์ประกอบของพลังสุขภาพจิต

	 -	ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์

	 -	ก�ำลังใจ

	 -	กำรจัดกำรกับปัญหำ

  รวม

รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบที่ 1

	 -	กำรบรรยำย

	 -	กำรทดลองและฝึกปฏิบัติ

  รวม

รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบที่ 2

	 -	กำรศึกษำด้วยตนเอง

	 -	กำรสอนที่เน้นกำรคิดวิจำรณญำณ

	 -	กำรสอนที่เน้นวิจัย

รวม

30.50

16.96

15.59

63.06

3.79

3.92

3.86

3.62

3.75

3.50

3.63

3.51

2.25

2.09

6.69

0.67

0.79

0.63

0.59

0.65

0.64

0.57

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

มำก

มำก

มำก

มำก

มำก

มำก

มาก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดเห็นที่มีต่อ 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละแบบกับพลังสุขภำพจิต

และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ	 พลังสุขภำพจิต

โดยรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับรูปแบบกำรเรียน

กำรสอนแบบที่1	 โดยรวม	 (r=0.182,p<0.05)	 และ

องค์ประกอบด้ำนกำรทดลองและฝึกปฏิบัติของรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนแบบที่	 1	 มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก

กับพลังสุขภำพจิตโดยรวม	 (r=0.252,P<0.01)	 แต ่

พลงัสขุภำพจติโดยรวมไม่มคีวำมสมัพนัธ์กับรปูแบบกำรเรยีน

กำรสอนแบบที่	2	โดยรวม	(r=0.020)	ส่วนพลังสุขภำพ

จิตโดยรวมของนักศึกษำชั้นปีที่	 1	 มีควำมสัมพันธ์ทำง

บวกกบัรูปแบบกำรเรยีนกำรสอนแบบที	่1	โดยรวม	และ

องค์ประกอบด้ำนกำรทดลองและฝึกปฏิบัติ	 ตำมล�ำดับ	

(r=0.325,0.400 p<0.05, p<0.01)	 พลังสุขภำพจิต

โดยรวมของนักศึกษำชั้นปีที่	2		มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก

กับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบท่ี	 2	 ด้ำนกำรสอน 

ท่ีเน้นกำรวิจัย	 (r=0.412, p<0.05)	 พลังสุขภำพจิต

โดยรวมของนักศึกษำช้ันปีท่ี	 3	 ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ 

รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทัง้	2แบบ	และพลงัสขุภำพจติ 

โดยรวมของนกัศึกษำช้ันปีท่ี	4	มคีวำมสมัพนัธ์ทำงลบกบั

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนรูปแบบที่	1	ด้ำนกำรบรรยำย 

(r=-0.493,p=0.05) ส่วนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน

รำยวิชำโดยรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับรูปแบบ

กำรเรียนกำรสอนรูปแบบท่ี	 1	 ด ้ำนกำรบรรยำย 

(r=-0.231,p<0.01) และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน

รำยวิชำของช้ันปีที่	 2	 และ	 4	 ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ 

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนรูปแบบท่ี	 2	 โดยรวม	

(r=0.468,0.506)	(ดังตำรำงที่	2)	
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ตารางที่ 2 	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบกับพลังสุขภำพจิต 

	 	 	 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ

ตารางที่ 3 	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบกับพลังสุขภำพจิต 

	 	 	 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ

	 3 . 	 ควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียนแต่ละกลุ ่มกับพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ 

พลังสุขภำพจิตโดยรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำกลุ่มอ่อนโดยรวม	

(r=0.902, p<0.05)	 แต่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำ

กลุ่มเก่ง	 (r=0.014)	 พลังสุขภำพจิตด้ำนกำรจัดกำร

กับปัญหำ	 มีควำมควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของนักศึกษำกลุ่มปำนกลำง	 (r=0.317, 

p<0.05)	(ดังตำรำงที่3)

พลังสุขภาพจิต (RQ)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(GPA)

รูปแบบการเรียนการสอนแบบที่1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบที่ 1

บรรยาย

 กลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความมั่นคงทางอารมณ์ ก�าลังใจ การจัดการกับปัญหา โดยรวม

	 กลุ่มอ่อน	 0.662	 0.756	 0.118	 0.902*

	 กลุ่มปำนกลำง	 0.063	 0.005	 0.317*	 0.132

	 กลุ่มเก่ง	 0.039	 -0.035	 0.017	 0.014

ทดลอง/

ฝึกปฏิบัติ

รวม เน้นวิจัย รวมศึกษา

ด้วยตนเอง

คิด

วจิารณญาณ

RQ	โดยรวม

RQ	โดยรวมชั้นปีที่	1

	 ชั้นปีที่	2

	 ชั้นปีที่	3

	 ชั้นปีที่	4

 GPA โดยรวม

0.046

0.036

-0.040

0.131

-0.493*

-0.231**

0.252**

0.400**

0.111

0.121

-0.259

0.018

0.182*

0.325*

0.033

0.130

-0.388

-0.111

0.034

0.021

0.027

0.250

0.043

0.010

0.005

0.004

0.044

0.240

-0.178

-0.012

0.017

0.011

0.412*

0.207

-0.287

0.018

0.020

0.013

0.196

0.250

-0.156

0.006

** p <0.01, * p<0.05

* p<0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
	 พลังสุขภำพจิตของนักศึกษำสำขำวิชำจิตวิทยำ

ชั้นปีที่	 1	 ถึงปีที่	 4	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์(ซึ่งสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ข้อที่	 1)	 โดยพบว่ำ	 มีค่ำเฉลี่ยของพลัง

สุขภำพจิตโดยรวมของนักศึกษำสำขำวิชำจิตวิทยำ 

อยู่ในระดับปกติ	 อำจเนื่องจำกนักศึกษำได้รับกำรดูแล

เอำใจใส่จำกครอบครัว		อำจำรย์ผูส้อน	อำจำรย์ทีป่รกึษำ

และกำรสนับสนุนสวัสดิกำรจำกสถำบันกำรศึกษำ 

ได้อย่ำงทัว่ถงึ		ซึง่สอดคล้องกบั	Tempski (2015)	ทีศ่กึษำ 

เรื่อง	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ

แพทย์	สิง่แวดล้อมทำงกำรศึกษำ	และคุณภำพชวีติ	พบว่ำ 

นักศึกษำแพทย์ที่มีค่ำพลังสุขภำพจิตสูงกว่ำเกณฑ์

ปกติ	 มีคุณภำพชีวิตที่ดีสูงกว่ำผู้ท่ีมีค่ำพลังสุขภำพจิต 

ต�่ำกว่ำเกณฑ์ถึงเกณฑ์ปกติ	

	 ควำมคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

ทั้งรูปแบบที่	 1	 และรูปแบบที่	 2	 (ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ข้อที่	 2)	 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมของ 

ควำมคดิเห็นทีม่ต่ีอรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทัง้	2	รปูแบบ 

อยู ่ในระดับมำก	 (หมำยถึงเห็นด้วยมำกกับรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนทั้ง	2	รูปแบบ)	 เนื่องจำกนักศึกษำได้ 

เรียนรู้จำกอำจำรย์ผูส้อนหลำกหลำยวธิตีำมควำมเหมำะ

สมของเนื้อหำในรำยวิชำเช่นเดียวกับกำรศึกษำของ 

เรณมุำศ	มำอุน่	(2559)	ทีส่รุปว่ำ	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ในระดับอุดมศึกษำ	 จะต้องมีกำร

ออกแบบกำรเรียนกำรสอน	 ที่ประกอบด้วยรูปแบบ 

กำรจดักำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นครเูป็นศนูย์กลำง	(teacher- 

centered approach)	 และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง	

(student- centered approach)	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ		

	 ควำมสมัพันธ์ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนแต่ละ

รูปแบบกับพลังสุขภำพจิตของนักศึกษำ	 (ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐำนข้อที่	1)	โดยพบว่ำพลังสุขภำพจิตโดยรวม

มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

รูปแบบที่	1	โดยรวมและด้ำนกำรทดลองและฝึกปฏิบัติ	

อย่ำงมนัียส�ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั	.05	และ.01	ตำมล�ำดบั	

อำจเนื่องจำกวิธีกำรเรียนกำรสอนโดยกำรทดลองและ

ฝึกปฏบิตั	ิจะท�ำให้เกดิกำรเรยีนรู้จำกสถำนกำรณ์สมมติ		

สถำนกำรณ์จริง	 และกำรฝึกปฏิบัติที่เป็นประสบกำรณ์

ตรงซึ่งสำมำรถท�ำให้เกิดควำมคงทนทำงควำมรู้และ

วิชำกำรที่ได้รับ	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Walton (2010) 

ที่ศึกษำควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงพลังสุขภำพจิตและ 

วธิกีำรเรยีนกำรสอนทีท่�ำนำยควำมคงทนทำงวชิำกำรใน

สำขำวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยเท็กซัส	และพบว่ำ 

พลังสุขภำพจิตมีควำมสัมพันธ์กับวิธีกำรเรียนกำรสอน

ที่มีผลต่อควำมคงทนทำงวิชำกำร	 โดยช่วยสร้ำงมุมมอง 

ของตนเองและโลกด้ำนบวก	ควำมเป็นระบบ	ควำมยดืหยุน่	

และกำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนเองของนักศึกษำ 

ในโปรแกรมวิศวกรรมศำสตร์

	 ส่วนควำมสัมพันธ์ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

แต่ละชัน้ปีกบัพลงัสขุภำพจติของนกัศกึษำ	(ซึง่สอดคล้อง

กับสมมติฐำนข้อที่	 2)	 โดยพบว่ำพลังสุขภำพจิตของ

นักศึกษำปีที่	 1	 มีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบกำรเรียน 

กำรสอนรูปแบบที่	 1	 โดยรวม	อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ระดับ	

0.05	และด้ำนกำรทดลองและฝึกปฏบิตั	ิอย่ำงมนียัส�ำคญั

ท่ีระดับ	 0.01	 อำจเนื่องจำกนักศึกษำปีท่ี	 1	 เพิ่งเข้ำมำ

ศึกษำในวิทยำลัยฯ	และอยู่ในช่วงกำรปรับตัว		กำรสอน

แบบบรรยำยและกำรทดลองทีช่ดัเจนท�ำให้มคีวำมเข้ำใจ

ในองค์ควำมรู้ได้ง่ำย	 จึงท�ำให้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน

รปูแบบที	่1มคีวำมสมัพนัธ์กบัพลงัสขุภำพจติ	ซึง่แตกต่ำง

จำกกำรศกึษำของ	Chung, Turnbull and Chur-Hansen 

(2017)	เรื่อง	ควำมแตกต่ำงของพลังสุขภำพจิตระหว่ำง	

นกัศกึษำชัน้ปีที	่1	ทีเ่รยีนแบบดัง้เดมิ	(Traditional)		คือ

นักศึกษำท่ีเข้ำเรียนในสถำบันกำรศึกษำ	 กับนักศึกษำท่ี

เรยีนแบบไม่ดัง้เดมิ	(Non traditional)	คอืนกัศกึษำอำยุ

มำกกว่ำ	 25	ปีที่ท�ำงำนหรือมีครอบครัวแล้ว	และเรียน
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แบบออนไลน์	 (Online education)	 ที่ไม่เข้ำชั้นเรียน 

พบว่ำ	นกัศกึษำท่ีเรยีนแบบออนไลน์	มค่ีำพลงัสขุภำพจติ 

สูงกว่ำนักศึกษำที่เรียนแบบด้ังเดิม	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ 

ประสบกำรณ์ชีวิตร่วมกับวุฒิภำวะของนักศึกษำจะ 

ส่งเสริมพลังสุขภำพจิตในกำรเรียนของนักศึกษำ	 และ

พลังสุขภำพจิตของนักศึกษำปีท่ี	 2	 มีควำมสัมพันธ์ 

ทำงบวกกบัรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนรปูแบบที	่2	ทีเ่น้น

ด้ำนกำรวจิยั	อย่ำงมนียัส�ำคัญทีร่ะดับ	0.05	ซึง่สอดคล้อง

กบั	Fuente et al. (2017)	ทีศ่กึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

พลังสุขภำพจิตและวิธีกำรเรียนกำรสอน	 และพบว่ำ 

พลังสุขภำพจิตมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับวิธีกำรเรียน

กำรสอนที่ท�ำให้เกิดกำรรู้คิด	 และกำรแก้ไขปัญหำ 

รวมทั้งสำมำรถท�ำนำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักศึกษำระดับปริญญำตรี	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	

และที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนข้อที่	 2	 โดยพบว่ำ 

พลังสุขภำพจิตของนักศึกษำปีท่ี	 4	 มีควำมสัมพันธ์ 

ทำงลบกับรูปแบบกำรสอนรปูแบบที	่1	ด้ำนกำรบรรยำย	

อย่ำงมีนัยส�ำคญัทีร่ะดับ	0.05	ซึง่แตกต่ำงจำกกำรศกึษำ

ของ	Nguyen,Stanley and Wang (2015) 

เรือ่งพลงัสขุภำพจิตในผูเ้รียนด้ำนภำษำและควำมสมัพนัธ์

กับกำรเล่ำนิทำน	พบว่ำ	มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนน

พลังสุขภำพจิตและคะแนนกำรส�ำรวจของผู ้ใหญ่ท่ี

รำยงำนเกี่ยวกับกำรได้รับกำรสอนแบบกำรเล่ำนิทำน

ของภำษำที่สองในวัยเด็กและของเพ่ือนๆ	 ซึ่งท�ำให้มี

ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ	 มีสมรรถนะในกำร

เข้ำสังคม	 มีควำมเป็นอิสระในตนเอง	 มีเป้ำหมำยของ

ตนเอง	และสำมำรถใช้กำรเล่ำนทิำนได้	อย่ำงมนียัส�ำคญั

ทำงสถิติ	

	 ควำมสัมพันธ์ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

แต่ละแบบมคีวำมสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนใน

รำยวชิำ	(ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิำนข้อที	่3)	โดยพบว่ำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเ รียนโดยรวมมีควำมสัมพันธ  ์

ทำงลบกับรูปแบบกำรสอนรปูแบบที	่1	ด้ำนกำรบรรยำย	

อย่ำงมีนัยส�ำคัญที่ระดับ	 0.01	 เนื่องจำกกำรสอนแบบ

บรรยำยอำจต้องใช้เวลำในกำรสอนและไม่เห็นภำพ 

ทีช่ดัเจนขององค์ควำมรู	้ซึง่ถ้ำใช้เวลำสอนมำกไปอำจได้ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนท่ีลดลงจึงควรบรรยำยเฉพำะ 

ทีเ่ป็นแนวคดิและวธิกีำรทีส่�ำคญัให้เข้ำใจ	ในรำยละเอยีด

ส่วนอืน่อำจใช้กิจกรรมหรอืกำรฝึกปฏบัิตเิข้ำช่วยให้เหน็องค์

ควำมรูท้ีช่ดัเจนขึน้	ซึง่ตรงข้ำมกบั	Wheaton, O’Connell 

and Yapa (2017)	เรื่องกำรสอนแบบ	Interteaching 

(สอนบรรยำยรปูแบบใหม่)	 เพือ่ปรบัปรงุผลงำนกำรเรยีนรู ้

ของนักศึกษำ	Audit	ในเวียดนำม	พบว่ำ	กำรสอนแบบ 

Interteaching	 	 มีคะแนนของผู้ท่ีสอบไม่ผ่ำนน้อยกว่ำ 

กำรสอนแบบบรรยำยแบบเดิม	 และกำรสอนแบบ 

Interteaching	 เป็นวิธีกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพโดยใช้ 

ประสบกำรณ์ของผู้เรียนเป็นหลักในกำรเรียนกำรสอน 

และควรน�ำมำปรับปรุงในกำรเรียนรู้แบบ	Audit และ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำของช้ันปีที่	 2	 และ 

ปีท่ี	 4	 ไม่มีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

รูปแบบที่	2	โดยรวม	(r	=	0.468,	0.506)	อำจเนื่องจำก

เป็นกำรสอนที่เข้ำถึงแก่นของควำมรู้ที่นักศึกษำต้องใช้

เวลำสืบค้นในกำรศึกษำด้วยตนเองและคิดวิเครำะห์

แยกแยะรวมถึงเน้นกำรสอนแบบวิจัยและสรุปผลด้วย

ตนเองเป็นส่วนใหญ่		อำจำรย์เป็นเพยีงผูเ้สรมิและชีแ้นะ

เพ่ิมเติมควำมรู้ในภำยหลัง	 โดยท่ีอำจำรย์ต้องมีควำม

ช�ำนำญในกำรสอนและให้เวลำฝึกฝนแก่ผู้เรียนในระยะ

เวลำทีเ่หมำะสมทีจ่ะท�ำให้ประสบผลส�ำเรจ็ในผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนในรำยวิชำ	 เช่นเดียวกับ	 กำรศึกษำของ	

Nold (2017)	เรือ่งกำรสอนแบบเน้นกำรคดิวจิำรณญำณ

ทีเ่พิม่ควำมส�ำเรจ็ทำงกำรเรียน	พบว่ำ	กจิกรรมกำรสอน

แบบคิดวิจำรณญำณที่ทดลองใช้ในชั้นเรียนเป็นเวลำ	

15	เดือน	ในปี	ค.ศ.2013-2014	ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ

ทำงกำรเรียนด้ำนเป้ำหมำย		ควำมสำมำรถของตน	และ

กำรคิดวิจำรณญำณ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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แต่ละกลุม่กบัพลงัสขุภำพจิตของนักศึกษำ	(ซึง่สอดคล้อง

กบัสมมตฐิำนข้อที	่4	)	โดยพบว่ำพลงัสขุภำพจติโดยรวม

มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักศึกษำกลุ่มอ่อน	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	

0.05	 อำจเน่ืองจำกนักศึกษำกลุ่มอ่อนรับรู้ระดับควำม

สำมำรถของตนเอง	 จึงสำมำรถปรับตัวในกำรเรียน 

กำรสอบได้ในระดับหนึ่งไม่ว่ำคะแนนสอบแต่ละครั้งจะ

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระดับควำมสำมำรถของนักศึกษำ

กลุม่อ่อน	ซึง่สอดคล้องกบั	กำรศึกษำของ	Martin (2013) 

เร่ือง	Academic Buoyancy และ Academic Resilience 

:	กำรส�ำรวจพลงัสขุภำพจติกบักำรเผชญิกบัควำมยุง่ยำก 

ทำงวิชำกำร	โดยกล่ำวว่ำ	Academic Buoyancy หมำยถึง 

ควำมสำมำรถที่จะชนะกำรล่ำช้ำ	 กำรหยุดเรียนที่

เป็นควำมล�ำบำกในทำงวิชำกำรกับผลลัพธ์เชิงลบ 

ในระดับน้อย	 เช่น	 ควำมกังวล	 ควบคุมตนเองไม่ได้	 

กลัวกำรล้มเหลว	ส่วน	Academic Resilience	หมำยถึง 

ควำมสำมำรถที่จะชนะควำมยุ ่งยำกที่กะทันหันหรือ

เป็นกำรข่มขู่ที่รุนแรงแก่กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของ

นักศึกษำ	กับผลลัพธ์เชิงลบในระดับมำก		เช่น	นักศึกษำ

ถกู	retire	สอบตก	คะแนนไม่ถงึเกณฑ์คดัเลอืก		คะแนนต�ำ่ 

ต้องสอบซ่อม	 เป็นต้น	 ซึ่งผลวิจัยพบว่ำ	 Academic 

Buoyancy	 สำมำรถท�ำนำยทำงลบกับผลลัพธ์เชิงลบ 

ในระดับน้อย	 และ	Academic Resilience	 สำมำรถ

ท�ำนำยทำงลบกับผลลัพธ์เชิงลบในระดับมำก	 อย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติ	 และพลังสุขภำพจิตด้ำนกำรจัดกำร

กบัปัญหำมคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัผลสมัฤทธิท์ำงกำร

เรียนของนักศึกษำกลุ ่มปำนกลำง	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทีร่ะดบั	 0.05	อำจเนือ่งจำกนกัศกึษำกลุม่ปำนกลำง	 เป็น

ผูท้ีส่ำมำรถท�ำคะแนนเฉลีย่สะสมอยูใ่นระดบั	 2.00	 -2.99	

ทีไ่ม่ใช่ระดบั	 1.00-1.99	 แสดงว่ำนักศึกษำต้องมีวิธีกำร

จัดกำรปัญหำในกำรเรียนกำรสอบได้ในระดับหนึ่ง 

ที่สำมำรถผ่ำนพ้นเกณฑ์ของนักศึกษำสภำพรอพินิจได้ 

หรือเป็นนักศึกษำที่เข้ำร่วมท�ำกิจกรรมให้กับวิทยำลัยฯ 

ซึ่งจะพบปัญหำในกำรท�ำกิจกรรมค่อนข้ำงมำกท�ำให้

นักศึกษำมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเข้ำใจตนเองและ 

แก้ไขปัญหำ	 และจะรักษำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ให้อยู่ระดับปำนกลำงไม่ให้ลดต�่ำลง	 หรืออำจก้ำวขึ้น 

เป็นนักศึกษำกลุ่มเก่งได้ถ้ำสำมำรถปรับตัวกับกำร 

ท�ำกิจกรรมได้	 รู ้จักแบ่งเวลำ	 และมีกำรเตรียมตัว 

ในกำรสอบได ้ดี ข้ึน	 เช ่นเดียวกับกำรศึกษำของ 

Parker (2016)	 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักศึกษำในศตวรรษที่	 21	 กับกำรเข้ำใจตนเองและ 

พลงัสขุภำพจติ	พบว่ำ	มคีวำมสัมพนัธ์ระหว่ำงพลังสขุภำพจติ 

กับกำรเข้ำใจตนเองและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักศึกษำ	 เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมคงทนด้ำนควำมรู้ 

และเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำในศตวรรษที่	 21 

และท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนข้อท่ี	 4	 โดยพบว่ำ 

พลังสุขภำพจิตโดยรวมไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ 

ทำงกำรเรยีนของนกัศกึษำกลุม่เก่ง	อำจเนือ่งจำกนกัศกึษำ 

ทีเ่รยีนเก่ง	อำจมภีำระรบัผดิชอบทำงกำรเงนิในกำรศกึษำ 

ของตน	ได้รับควำมคำดหวังสูงจำกทำงบ้ำนในกำรเรียน 

หรือมีปัญหำทำงครอบครัว	เช่นเดียวกับ	กำรศึกษำของ 

Pendergast (2017) เรื่องบทบำทของพลังสุขภำพจิต 

กำรควบคุมอำรมณ์และควำมเครียดกับผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีนพบว่ำ	พลงัสขุภำพจติไม่ท�ำนำยกำรควบคมุ

อำรมณ์	และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	ในระหว่ำง

ภำคกำรศึกษำ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรศึกษำกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรในช้ันเรียนด้วย

กำรทดลองสอนจริงตำมรูปแบบต่ำงๆและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพลังสุขภำพจิต	 ว่ำรูปแบบ

กำรเรียนกำรสอนรูปแบบใดให้ผลแตกต่ำงกันอย่ำงไร	

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนท่ี 

เสริมสร้ำงพลังสุขภำพจิตให้แก่นักศึกษำ
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