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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	Mixed methods research	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	ผลของรูปแบบ 

การสมัมนาทางจติวิทยาการปรกึษาเพือ่เสรมิสร้างพลงัสขุภาพจติของนกัศกึษาวชิาเอกจติวทิยาการปรกึษาทีฝึ่กงาน

ในชัน้ปีที	่4		กลุม่ตวัอย่างคอื	นกัศกึษาวชิาเอกจติวทิยาการปรกึษาท่ีฝึกงานใน	ชัน้ปีที	่4	จ�านวน	13	คน	ทีล่งทะเบยีนเรยีน 

วชิาการสัมมนาทางจติวิทยาการปรกึษา	ผูว้จัิยด�าเนนิการวจิยัตัง้แต่วันท่ี	6	มกราคม	2563	ถึงวนัท่ี	5	มถุินายน	2563 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แบบประเมินพลังสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต	มีค่าความเที่ยง	0.838	และรูปแบบ 

การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.67-1.00	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

เชิงบรรยายได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และเปรียบเทียบคะแนนพลังสุขภาพจิตในช่วงระยะของ

การทดลองโดยใช้สถิติ	Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test	ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา	มีคะแนนของ 

พลังสุขภาพจิตโดยรวมและรายด้านของความมั่นคงทางอารมณ์	 ก�าลังใจ	 และการจัดการกับปัญหา	 ในระยะหลัง 

การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และการท�า	Focus group	หลงัจากทีเ่ข้าร่วม 

การสัมมนา	 พบว่านักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกงานในปี	 4	 ได้อย่างมั่นใจท้ังการสื่อสาร	 การบริการ

การปรึกษา	 มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ	 และมีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ	 และค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหาและ

ช่วยเหลือผู้รับบริการได้หลายแนวทาง
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Abstract
 The purpose of this mixed methods research was to study the result of Counseling Psychology 

Seminar model for enhancing Resilience Quotient of the fourth year majored in Counseling Psychology 

intern students. The total of fourth year majored in Counseling Psychology intern students 13 

research participants of Seminar in Counseling Psychology subject registration.  The research starts 

from 6th January 2020 to 5 th June 2020. The instruments used in this study consisted of Resilience 

Quotient Questionnaires of Mental Health Department with the reliability 0.838 and Counseling 

Psychology Seminar model  with Index of item - objective congruence (IOC) ranged from 0.67-1.00. 

Data were analyzed by descriptive statistics and Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test. It was 

found that the overall view and each aspect of the RQ level after the experiment was significantly 

and higher than before the experiment (p<.05). Focus group report of the experimental group after 

the experiment showed that the fourth year intern students can practice at internship place with 

confidently in communication , counseling service, positive attitude in professional, practical intention 

and discovery problem solving for clients assistance in several approaches.

Keyword: Counseling Psychology Seminar model, intern students’s Resilience Quotient

บทน�า
	 รูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา		

เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนในระดับ

อดุมศกึษา	ทีช่่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้กลยทุธ์การสอน

ในรูปแบบต่างๆ	 โดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบ

นักศึกษาเป็นผู้น�าการสอน	(student led instruction) 

ประกอบด้วย	การศกึษาด้วยตนเอง	การสอนทีเ่น้นการคิด 

วิจารณญาณ	และ	การสอนแบบเน้นวจิยั	(วทิยาลยัเซนต์หลยุส์,

2560)	โดยมเีป้าหมายมุง่ให้นกัศกึษาเกดิการเรยีนรูจ้าก

การพัฒนาเชื่อมโยงความรู้ความคิดน�ามาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	 ซ่ึงมีวิชาที่จัดสอนในลักษณะนี้หลายวิชา	

ได้แก่วิชาการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 วิชาการ

สมัมนาทางจติวทิยาคลนิกิ	และวชิาการสมัมนาและการ

บริหารโครงการ	 ที่ก�าหนดให้มีการสืบค้นในการศึกษา 

ด้วยตนเอง	แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างสมาชกิกลุม่ 

และฝึกการคิดวิ เคราะห์หาแนวทางแก ้ไขป ัญหา 

 

ในระยะเวลาที่ เหมาะสม	 ท�าให ้ประสบผลส�าเร็จ 

ในการเรียนวิชาดังกล่าว	 เช่นเดียวกับ	 การศึกษาของ	

Nold	(2017)	เรือ่งการสอนแบบเน้นการคดิวจิารณญาณ

ทีเ่พิม่ความส�าเรจ็ทางการเรียน	พบว่า	กจิกรรมการสอน 

แบบคิดวิจารณญาณที่ทดลองใช้ในชั้นเรียนเป็นเวลา	

15	เดือน	ในปี	คศ.	2013-2014	ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ

ทางการเรียนด้านเป้าหมาย	 ความสามารถของตน 

และการคิดวิจารณญาณ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ	

นอกจากนี้ Fuente et al.	(2017)	ได้ศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างพลังสุขภาพจิตและวิธีการเรียนการสอน	พบว่า 

พลังสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการเรียน

การสอนท่ีท�าให้เกดิการรู้คดิ	และการแก้ไขปัญหา	รวมท้ัง 

สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร	ีอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิจากการศึกษา 

ดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยเห็นว่าการสอนที่เน้นให้นักศึกษา 
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ได้ศึกษาด้วยตนเองท�าให้เกิดการรู้คิด	 จะมีแนวโน้ม 

ส่งผลต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาได้ด้วย

	 พลงัสขุภาพจติ	(Resilience Quotient)	มส่ีวนช่วย 

ในการปรบัตวัของบคุคลในการเรยีน	โดยพบว่าสิง่แวดล้อม

ที่เผชิญหน้าอยู่ไม่ได้ท�าให้การด�าเนินชีวิตของบุคคลนั้น

เป็นปัญหา	 (กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต,	 2562)	

และ	 ลักษณะของบุคคลที่มีการฟื้นฟูพลังใจในภาวะ

วิกฤตหรอืความหยุน่ตัวในภาวะวกิฤตต้องเป็นบคุคลทีม่ี

ลกัษณะดังนี	้คอื	มปีระสบการณ์ในการเผชญิหรือเอาชนะ

ความทุกข์ยากได้	 	 มีมุมมองทางบวก	 มีความยืดหยุ่น 

ปรับตวัได้	สามารถเรียนรูจ้ากบทเรยีนในอดตี	เข้าใจตวัเอง 

รู้จดุอ่อน	จดุแขง็ของตัวเอง	ควบคุมอารมณ์และความคิด 

ของตัวเองได้	 รู้จักสร้างพลังใจให้ตัวเอง	 ล้มแล้วลุกได้ 

มทีกัษะในการสือ่สาร	ต่อรอง	ขอความช่วยเหลอื	มทีกัษะ 

ในการจัดการปัญหา	 พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด 

มสีมัพนัธภาพทีด่แีละราบรืน่กบัคนใกล้ชดิ	มบีคุคลเป็นท่ี

ปรึกษา	มอีารมณ์ขนั	(เยาวนาฏ	ผลิตนนท์เกียรต,ิ	2550;	

อ้างถึงในอัจฉรา	 สุขารมณ์,	 2559)	 และจากงานวิจัย	

เรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และพลงัสขุภาพจติของนกัศกึษา 

สาขาวิชาจิตวิทยา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 (พรรณวดี 

สมกิตติกานนท์	 และกุลธิดา	 สีบัวบาน,	 2562)	 พบว่า 

พลังสุขภาพจิตโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบนักศึกษาเป็นผู ้น�าการสอน 

ซึ่งตรงข้ามกับงานวิจัยเรื่อง	 การส่งเสริมพลังสุขภาพจิต

ในนกัศกึษาพยาบาลทีก่�าลงัฝึกงาน	จ�านวน	28	คน	ทีเ่ข้าร่วม 

ในรปูแบบการส่งเสรมิพลงัสขุภาพจิต	6	ครัง้	ภายใน	2	เดอืน 

พบว่านกัศกึษา	มกีารส�ารวจตนเองเพ่ิมขึน้	มคีวามเชือ่ม่ัน

ในตนเองและสมรรถนะทางวิชาชีพที่ก้าวไกล	 รวมถึงมี

การสร้างพลังสุขภาพจิต	 สามารถพัฒนาความรู้	 ทักษะ	

และความคิดเชิงบวก	(Liang	et	al,	2019)	

	 จากความขัดแย้งของงานวิจัยของพรรณวด ี

สมกิตติกานนท์	และกุลธิดา	สีบัวบาน	กับ Liang et al 

ท�าให ้ผู ้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว ่า	 รูปแบบ 

การสัมมนาทางจติวิทยาการปรกึษา	ซึง่เป็นการเรยีนการสอน

แบบนักศึกษาเป็นผู้น�าการสอน	 จะสามารถเสริมสร้าง

พลังสุขภาพจิตของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาท่ีก�าลัง

ฝึกงานในชัน้ปีที	่4	ได้หรอืไม่	อย่างไร	ซึง่ปัญหาส่วนใหญ่ 

ของนักศึกษาปี	 4	 ที่ก�าลังฝึกงานพบว่านักศึกษามี

ประสบการณ์ค่อนข้างน้อยท�าให้ขาดความม่ันใจ	 ไม่มี

ก�าลังใจ	เกิดความเครียด	และไม่สามารถปรับตัวได้หรือ

ปรับตัวได้ไม่ดีพอในการหาแนวทางจัดการกับปัญหา

เฉพาะหน้าที่กดดันตนเอง	 หรือสถานการณ์ที่วิกฤต ิ

ทีต้่องเผชญิกบัผูร้บับรกิารและเจ้าหน้าทีใ่นแหล่งฝึกงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	ศกึษาผลของรปูแบบการสมัมนาทางจติวิทยา

การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา

วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในชั้นปีที่	4

	 2.	ประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปู

แบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง

พลงัสขุภาพจติของนกัศกึษาวชิาเอกจติวทิยาการปรกึษา

ที่ฝึกงานในชั้นปีที่	4

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. รปูแบบการสมัมนาทางจติวทิยาการปรกึษา 

(Counseling Psychology Seminar Model)

	 หมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่ก�าหนด

หัวข้อของรายวิชา	 202427การสัมมนาทางจิตวิทยา 

การปรึกษา	 ของคณะจิตวิทยา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ในปีการศึกษา	 2562	 สร้างโดยผู้วิจัย	 มีการสัมมนา 

ทางจติวทิยา	7	ครัง้ๆละ	4	ชัว่โมง	ประกอบด้วย	ครัง้ที	่1 
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เรื่อง	 การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 ครั้งที่	 2 

เรื่อง	การให้การปรึกษาในปัจจุบัน	ครั้งที่	3	เรื่องทฤษฎี

ให้การปรกึษาท่ีก�าลงัได้รับความสนใจ	ครัง้ที	่4	เรือ่งการ

ให้การปรึกษาในสังคม	ครั้งที่	5	เรื่องการให้การปรึกษา

ในวิชาชีพ	 คร้ังที่	 6	 เร่ืองจรรยาบรรณให้การปรึกษา 

ครัง้ที	่7	เร่ืองแนวโน้มการให้การปรกึษาในอนาคต	โดยมี

ขั้นตอน	3	ขั้นตอนได้แก่	ขั้นเริ่มต้น		ขั้นด�าเนินการ	และ

ขั้นสรุปประเมินผล	

 2. พลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient)  

 หมายถึง	ความสามารถของบุคคลในการปรับตัว 

ฟื้นฟูความเข้มแข็งทางจิตใจให้กลับคืนมาภายหลัง

เหตุการณ์ที่วิกฤติหรือมีความทุกข์ระทมของชีวิต	

ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 ความมั่นคงทาง

อารมณ์	ก�าลงัใจ	และการจดัการกบัปัญหา	(กองส่งเสรมิ

และพัฒนาสุขภาพจิต,	2562	)			

 3.นักศึกษา	 หมายถึง	 นักศึกษาวิชาเอกจิต

วิทยาการปรึกษา	 สาขาวิชาจิตวิทยา	 คณะจิตวิทยา	

วทิยาลัยเซนต์หลยุส์	ปีการศกึษา	2562	ชัน้ปีที	่4	จ�านวน	

13	 คน	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสัมมนาทางจิตวิทยา

การปรึกษา	และก�าลังฝึกปฎิบัติงานในแหล่งฝึกงาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษารูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการ

ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา 

วชิาเอกจติวทิยาการปรกึษาทีฝึ่กงานในชัน้ปีที	่4	ผูว้จิยัใช้ 

กรอบแนวคิดของการปรึกษาแบบบูรณาการ	 โดยใช้

ทฤษฎีแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง	 (Rogers, 1986b) 

เพือ่ให้นกัศกึษามคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	เปิดรบัประสบการณ์

ในแง่มมุต่างๆ	สามารถพฒันาการบรกิารการปรกึษาและ

ดแูลผูร้บับรกิารได้เพิม่ขึน้	และทฤษฎกีารพจิารณาเหตุผล	

อารมณ์	และพฤตกิรรม	(Ellis, 2008)	โดยเปลีย่นความคดิ 

ท่ีไร้เหตุผลอาจเพราะมีความสับสนต่อสถานการณ์ 

ในการฝึกงาน	จงึต้องให้เขาโต้แย้งทางความคดิ	แยกแยะ	

ให้ความหมายต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	อาจโดยให้ศกึษา

ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองล่วงหน้าและสามารถเรียนรู ้

ถึงปัญหาและฝึกแก้ไขปัญหาของตนเอง	 โดยวิธกีารเรยีน 

การสอนของรูปแบบการสมัมนาทางจติวิทยาการปรกึษา

เพ่ือน�าเสนอ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ความรู ้และ

วิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษาร่วมกันอย่างมีเหตุผล	

โดยใช้องค์ความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

สมาชิกในกลุ่มนักศึกษาฝึกงานแต่ละแหล่งฝึกงานท่ีมี

กรณีศึกษาตัวอย่างมีปัญหาคล้ายกันหรือแตกต่างกัน	

หรอืต้องส่งต่อแหล่งสนบัสนนุได้อย่างมขีัน้ตอนทีเ่หมาะสม

และรวดเร็วขึ้น	 ท�าให้นักศึกษามีความมั่นใจและส่งผล

ให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์	 ก�าลังใจ	 และมีแนวทาง

จัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นในการฝึกปฏิบัติงาน	
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ตัวแปรต้น

รูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างพลัง

สุขภาพจิตของนักศึกษา	 ผู้วิจัยได้บูรณาการทฤษฎีแบบบุคคลเป็น

ศูนย์กลาง	 และทฤษฎีพิจารณาเหตุผล	 อารมณ์และพฤติกรรม	 และ

เทคนิคต่างๆดังนี้

 1. ขั้นเริ่มต้น	 สร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษา	 ช้ีแจงวัตถุประสงค ์

กฎระเบียบ	การมส่ีวนร่วมเสนอและแลกเปลีย่นความคิดเหน็	แนะน�าหัวข้อ

ประเด็นการสมัมนาทางจติวทิยาการปรกึษาแต่ละครัง้	(มทีัง้หมด	7	ครัง้)	

 2. ขั้นด�าเนินการ

	 	 2.1	 การบรรยายให้ความรู้ในประเด็นของหัวข้อเรื่องโดยกลุ่ม

นักศึกษาที่น�าเสนอแต่ละกลุ่มจากที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา	

	 	 2.2	นกัศกึษาน�าเสนอกรณศีกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ของหวัข้อ

	 	 2.3	นักศึกษากลุ่มที่น�าเสนอถามค�าถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นปัญหาเพื่อให้คิดไตร่ตรองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	

	 	 2.4	 เพื่อนในกลุ่มที่ไม่ได้น�าเสนอช่วยกันระดมสมองและแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

	 	 2.5	วเิคราะห์ปัญหาใช้เหตผุลร่วมกัน	เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา

 3. ขั้นสรุปและประเมินผล

พลงัสขุภาพจิตของนกัศกึษาท่ีฝึกงาน   

ประกอบด้วย

	 1 . ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง อ า ร มณ ์ 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ไม ่ให ้อ ่อนไหวง ่าย	 อดทนภายใต ้

สถานการณ์ที่กดดันได ้โดยไม ่ เสีย

สุขภาพจิต

	 2.	ด้านก�าลังใจ	หมายถึง	จิตใจที่มี 

ความมุ ่งมั่น	 ไม่ท้อถอย	 มีพลังที่จะ

เอาชนะปัญหาอุปสรรคหรือฝ่าฟัน 

ไปสู่ความส�าเร็จ

	 3.	ด้านการจัดการกับปัญหา	หมายถงึ 

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดย

คิดหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหา	 	 หา

สาเหตขุองปัญหา	รบัฟังความคดิเห็นของ

ผู้อื่น	 หาทางออกท่ีดีแล้วประเมินผล 

วิธีการที่น�ามาปรับใช้

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยแบบผสานวิ ธี 

(Mixed methods research)	โดยใช้วธีิการวจิยัเชงิปรมิาณ 

กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาที่มี

ต่อพลังสุขภาพจติของนกัศึกษากลุม่จิตวทิยาการปรกึษา

ที่ฝึกงานในชั้นปีที่	 4	 และประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการ

ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา	

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากร	 คือ	

นกัศึกษาวิชาเอกจติวิทยาการปรกึษา	สาขาวิชาจิตวทิยา	 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	13	คน	

ชั้นปีที่	 4	 ที่ก�าลังฝึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกงานทั้งหมด 

6	แหล่งฝึกงานและกลับมาเข้าเรียนรายวิชาการสัมมนา

ทางจิตวิทยาการปรึกษา	ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	สัปดาห์

ละ	 4	 ช่ัวโมง	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 นักศึกษาท้ังหมดท่ีลง

ทะเบียนเรียนวิชาการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	

จ�านวน	 13	 คน	 ตามเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์คัดเลือก

เข้าศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา	 คณะจิตวิทยา	

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 6	 ข้อ	 ดังนี้	 1)	 นักศึกษามีผลการ

สอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	 60	 2)	 นักศึกษา
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มีทักษะในการสื่อสาร	 การฟัง	 การรับรู้อย่างต่อเน่ือง 

3)	 นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพการปรึกษา 

4)	 นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนวิชาเอกจิตวิทยา 

การปรึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 5)	 นักศึกษาไม่ม ี

ลักษณะพฤติกรรมทางเพศที่ เป ็นอุปสรรคต่อการ

ประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและ	 6)	 นักศึกษา

เป็นผู้ท่ีมจีติใจของการบรกิารและพร้อมให้การช่วยเหลอื

ผู้อื่นด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา

      2. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	 การวิจัยครั้งนี้ 

เป ็นการวิจัยแบบผสานวิธี 	 (Mixed methods 

research) ประกอบรายวิชาการสัมมนาทางจิตวิทยา

การปรึกษา	และได้รับการอนมุติัรปูแบบของรายวชิาการ

สัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาจากคณะวิชาจิตวิทยา	

เมื่อเดือนธันวาคม	 2562	 ผู้วิจัยท�าการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม

ตัวอย่าง	โดย	1)	อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

ท�าวิจัย	วิธีการด�าเนินการวิจัย	ขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและระยะเวลาของการวิจัย	 2)	 ชี้แจงให้ทราบถึง 

สิทธิ์การตอบรับหรือการปฏิ เสธการเข ้าร ่วมใน 

การวิจัยครั้งนี้	 โดยระหว่างการวิจัยหากกลุ่มตัวอย่าง 

ไม่ต้องการเข้าร่วมหรือไม่สะดวกในการให้ข้อมลูการวจัิย

สามารถถอนตัวได้	 3)	 ข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากการวิจัย

ครัง้นีจ้ะถอืเป็นความลบั	และเสนอการวจิยั	เป็นภาพรวม 

ไม่มีการเปิดเผยชื่อ	 และในระหว่างการวิจัยสามารถ

ติดต่อสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลาและ	 4)	 งานวิจัย

ครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์	 กลุ่มตัวอย่างท้ัง	 13	 คนได้มีการเซ็นเอกสาร

ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย	(Consent Form)  

 3. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือวิจัย  

  3.1 แบบประเมินพลังสุขภาพจิต	 ของ 

กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 (2563)	 จ�านวน

ทั้งหมด	20	ข้อ	ซึ่งประกอบด้วย	3	องค์ประกอบได้แก่ 

1)ความมั่นคงทางอารมณ์	มีจ�านวน	10	ข้อ	2)	ก�าลังใจ 

มีจ�านวน	5	ข้อ	และ	3)	การจัดการกับปัญหา	มีจ�านวน	

5	 ข้อ	 และน�ามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์

แอลฟาของครอนบาค	มีค่า	0.838	

เกณฑ์การประเมินพลังสุขภาพจิต		(กรมสุขภาพจิต,2563)

 องค์ประกอบของพลังสุขภาพจิต                 ค่าคะแนน

ต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ   เกณฑ์ปกติ สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

			 <	27	 27-34	 			>34

			 <	14	 14-19	 			>19

			 <13	 13-18	 			>18

   <55 55-69    >69

1.	ความมั่นคงทางอารมณ์		(ข้อ	1-10)

2.	ก�าลังใจ	(ข้อ11-15	)

3.	การจัดการกับปัญหา		(ข้อ	16-20)

        ผลรวม 

(ข้อ1-20)	คะแนนรวม	80	คะแนน
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 3.2 รูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการ

ปรึกษา เป ็นรูปแบบที่ก�าหนดหัวข ้อตามรายวิชา	

202427การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 ของคณะ

จิตวิทยา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ในปีการศึกษา	 2562	

สร้างโดยผู้วจิยั	โดยม	ี3	ขัน้ตอนได้แก่	ขัน้เริม่ต้น	ขัน้สรปุ 

และประเมินผลและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่าน	 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	โดยมีการน�าเสนอ	Case

ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มที่ได้ศึกษาจากแหล่งฝึกงาน	

มีทั้งหมด	6	กลุ่ม	น�าเสนอกลุ่มละ	38	นาที	และมีการ

ค้นคว้าข้อมลูล่วงหน้า	1	สปัดาห์ในแต่ละครัง้ของการน�า

เสนอที่มีทั้งหมด	7	ครั้งๆละ	4	ชั่วโมง	โดยให้นักศึกษา

ทั้ง	 6	 กลุ ่มหาข้อมูลและน�ากรณีศึกษามาน�าเสนอ 

ตามหวัข้อเรือ่งแต่ละครัง้ได้แก่	ครัง้ที	่1	เรือ่งการสมัมนา

ทางจิตวิทยาการปรึกษา	 ครั้งที่	 2	 เรื่องการให้การ

ปรึกษาในปัจจุบัน	ครั้งที่	3	เรื่องทฤษฎีให้การปรึกษาที่

ก�าลังได้รับความสนใจ	ครั้งที่	4	เรื่องการให้การปรึกษา 

ในสังคม	 คร้ังที่	 5	 เรื่องการให้การปรึกษาในวิชาชีพ 

ครั้งที่	6	เรื่องจรรยาบรรณให้การปรึกษา	ครั้งที่	7	เรื่อง

แนวโน้มการให้การปรกึษาในอนาคต	โดยด�าเนนิการดังนี้	

1)	สร้างบรรยากาศ	โดยสร้างสมัพันธภาพทีดี่กับนักศึกษา	

ทบทวนเกีย่วกับการเรียนการสอนคร้ังทีผ่่านมา	2)	ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาแต่ละครั้ง	3)	การบรรยาย

ให้ความรู้โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่ม	 เพ่ือให้นักศึกษาใน

ห้องเรยีนมคีวามรูเ้ข้าใจประเด็นทางจิตวทิยาการปรกึษา

ในหัวข้อเรื่องแต่ละครั้ง	และเพื่อเข้าใจความเป็นมาและ

ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการให้การปรกึษาตามหวัข้อทีร่ะบุ	

(โดยใช้ทฤษฎีแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางและเทคนิคการ

ฟัง	การใช้ค�าถาม	เพือ่ให้นักศึกษาได้เปิดรบัประสบการณ์

ในแง่มุมต่างๆของปัญหาในกรณีศึกษาแต่ละกลุ ่ม 

เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาในขั้นตอน

ต่อไป	 4)	 นักศึกษาน�าเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและ

สอดคล้องกับหัวข้อเร่ืองที่ก�าหนดแต่ละครั้ง	 (โดยใช้

ทฤษฎีแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อท�าให้นักศึกษา

มีความเชื่อมั่นในตนเองในการน�าเสนอกรณีศึกษาท่ี

สมาชิกในกลุม่ช่วยกนัเตรยีมมา	ซ่ึงใช้ทฤษฎีการพจิารณา

เหตผุล	อารมณ์	และพฤตกิรรม	และเทคนคิการให้การบ้าน 

เพือ่ฝึกทกัษะการอ่าน	และเรยีบเรยีงความคดิให้มเีหตผุล

มากขึน้	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหวัข้อเร่ือง)	5)	เมือ่น�าเสนอเสรจ็ 

ให้นักศึกษาถามค�าถามกับเพื่อนกลุ่มที่ไม่ได้น�าเสนอ 

ในห้องเรยีน	ในเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาและแนวทาง

แก้ไขปัญหาเพือ่ให้คดิไตร่ตรองจากกรณศึีกษาทีน่�าเสนอ

หลังจากนั้นจึงให้เพ่ือนของกลุ่มที่ไม่ได้น�าเสนอซักถาม	

แลกเปลี่ยนความรู้	 ทักษะซ่ึงกันและกัน	 และวิเคราะห์

ปัญหาโดยใช้เหตุผลร่วมกันกับกลุ่มท่ีน�าเสนอ	 เพื่อหา

แนวทางแก้ไขปัญหา	 และอาจารย์เพิ่มเติมความรู้ให้ใน

ส่วนที่ขาดไปในช่วงสุดท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

(โดยใช้	ทฤษฎกีารพจิารณาเหตผุลอารมณ์และพฤติกรรม	

และเทคนิคการโต้แย้งทางความคิด	 เพ่ือให้นักศึกษามี

เหตุผลมากกว่าอารมณ์	 ท�าให้มีความมั่นคงทางอารมณ์	

และค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อสถานการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

ในประสบการณ์ทีไ่ด้รบัแต่ละแหล่งฝึกงาน)	6)	นกัศกึษา

กลุ ่มท่ีน�าเสนอสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

ท่ีได้รับจากเพื่อนในห้องเรียนและจากท่ีอาจารย์ให้ 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	 (โดยใช้ทฤษฎีแบบบุคคลเป็น

ศูนย์กลาง	 เพื่อให้นักศึกษาทั้งกลุ่มที่น�าเสนอและเพื่อน 

ในห้องเรียนที่รับฟัง	ได้พัฒนาตามความสามารถของตน 

ไปสู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง	 เกิดการยอมรับจาก

เพือ่นและอาจารย์	ลดความวติกกงัวล	มกี�าลงัใจ	และท�าให้

เกิดความมั่นใจในตนเองเพ่ิมข้ึนในการฝึกปฏิบัติงาน) 

และ	 7)	 ผู้วิจัยประเมินผล	 จากการน�าเสนองานของ

แต่ละกลุ่มทั้ง	6	กลุ่ม		และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา		
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 3.3 การประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาที่

มีต่อรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาวิชาเอกจิต

วิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในช้ันปีท่ี 4	 โดยประเมิน

จากคะแนนของพลงัสขุภาพจิตของนักศึกษากลุม่ทดลอง	

ก่อนการทดลอง	หลงัการทดลอง	และหลงัการติดตามผล	

และการสังเกต	การสมัภาษณ์เชงิลึก	และการท�า	Focus	

group	แต่ละครั้ง	เพื่อน�ามาสรุปจากการ	สัมภาษณ์สิ่งที่

นกัศึกษาได้รบัจากการสมัมนาว่าสามารถช่วยพัฒนาพลงั

สุขภาพจิตแก่นักศึกษาอย่างไร	ด้านใดบ้าง	ในการด�ารง

ชีวิตและการฝึกปฏิบัติงาน

 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก

นักศึกษาในรายวิชา	 202427การสัมมนาทางจิตวิทยา	

การปรึกษา	 ของคณะจิตวิทยา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ปี

การศึกษา	2562	ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบวิชา	และเป็น

งานวจิยัประกอบรายวชิาเพือ่ปรับปรงุหรอืพฒันาการจัด 

การเรียนการสอนให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	โดยเกบ็ข้อมลู

จากนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา	 สาขาวิชา

จติวทิยา	วิทยาลัยเซนต์หลยุส์	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	

13	 คน	 ชั้นปีที่	 4	 ที่ก�าลังฝึกปฏิบัติงานท่ีแหล่งฝึกงาน

ทั้งหมด	 6	 แหล่งฝึกงานและกลับมาเข้าเรียนรายวิชา

สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาที่วิทยาลัยฯ	 สัปดาห์ละ 

4	 ชั่วโมง	 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม	 2563	 ถึง

เดือนมิถุนายน	 2563	 ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ

ประเมนิพลงัสขุภาพจติ	จ�านวนทัง้หมด	20	ข้อ	เป็นข้อมลู 

ก่อนการทดลอง	(pretest)	แล้วจงึใช้รปูแบบการสมัมนา

ทางจิตวิทยาการปรึกษาในการทดลอง	 โดยให้นักศึกษา

แต่ละกลุม่น�าเสนอตามหวัข้อเรือ่งแต่ละครัง้	รวมทัง้หมด	

7	ครั้ง	และท�า	Focus group	สิ่งที่นักศึกษาได้รับหลัง 

การทดลองและความพึงพอใจในการเข้าร ่วมกลุ ่ม 

การทดลองในวิจัยคร้ังนี้	 	 แล้วจึงท�า	 posttest	 โดยใช ้

แบบประเมินพลังสุขภาพจิต	 หลังการทดลอง	 และ

ติดตามผล Follow up	ในระยะเวลา	1	เดือน	

 

 5.การวิเคราะห์ข้อมูล	 	 ผู ้วิจัยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และเปรียบเทียบคะแนนในช่วงระยะของการทดลอง 

โดยใช้	Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test 

ของคะแนนพลังสุขภาพจิต	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ก่อนการทดลอง	 หลังการทดลอง	 หลังการติดตามผล	

และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ด้วยการสังเกต

นักศึกษาในการน�าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขณะเข้าร่วมกลุ่มสัมมนา	การสัมภาษณ์นักศึกษาเชิงลึก 

และการสนทนากลุม่เฉพาะด้วยค�าถามปลายเปิดเกีย่วกับ 

ผลทีไ่ด้รับจากการท�าสมัมนาจติวิทยาการปรกึษามีอะไรบ้าง

และท�าให้เกิดพลงัสขุภาพจติด้านความมัน่คงทางอารมณ์	

ก�าลงัใจ	และการจดัการกบัปัญหาอย่างไร	ในการด�าเนนิ

ชีวิตและการฝึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกงาน

ผลการวิจัย
	 1 .ภายหลังการเข ้ าร ่ วมกลุ ่มของ รูปแบบ 

การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลัง

สุขภาพจิตของนักศึกษากลุ ่มจิตวิทยาการปรึกษาท่ี

ฝึกงานในชั้นปีที่	 4	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษากลุ่ม

จิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในชั้นปีที่	 4	มีคะแนนของ

พลังสุขภาพจิตโดยรวมหลังการทดลอง	 สูงกว่าก่อน 

การทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และ

รายด้านได้แก่	ด้านความมัน่คงทางอารมณ์	มคีะแนนหลงั

การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ด้านก�าลังใจ	มีคะแนนหลังการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง	 และมีคะแนนหลังการทดลอง 

16	 และ	 20	 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และด้านการจัดการกับปัญหา 

มคีะแนนหลงัการทดลอง	16	สปัดาห์	ไม่แตกต่างกบัก่อน

การทดลอง	 และมีคะแนนหลังการทดลอง	 20	 สัปดาห์

สูงกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง	16	สัปดาห์	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(ดังตารางที่	1)	



63

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 2 July-December 2020

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบพลังสุขภาพจิตโดยรวมและรายด้าน	 ก่อนการทดลอง	 หลังการทดลอง	 16	 สัปดาห	์ 

	 และหลังการติดตามผล	(หลังทดลอง	20	สัปดาห์)	(n=13)

 พลังสุขภาพจิต   SD Z P-value

1. ด้านความมั่นคงทางอารมณ์

	 1.1	ก่อนทดลอง

				 	 หลังทดลอง16	สัปดาห์

	 1.2	ก่อนทดลอง

				 	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

	 1.3	หลังทดลอง16	สัปดาห์

				 	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

2. ด้านก�าลังใจ

	 2.1	ก่อนทดลอง

				 	 หลังทดลอง16	สัปดาห์

	 2.2	ก่อนทดลอง

				 	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

	 2.3	หลังทดลอง16	สัปดาห์

				 	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

3. ด้านการจัดการกับปัญหา

	 3.1	ก่อนทดลอง

				 	 หลังทดลอง16	สัปดาห์

	 3.2	ก่อนทดลอง

				 	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

	 3.3	หลังทดลอง16	สัปดาห์

				 	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

โดยรวม

	1.	 ก่อนทดลอง

				 หลังทดลอง	16	สัปดาห์

	2.	 ก่อนทดลอง

	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

3.	 หลังทดลอง	16	สัปดาห์

	 หลังทดลอง	20	สัปดาห์

26.62

32.46

26.62

35.08

32.46

35.08

15.15

17.85

15.15

18.31

17.85

18.31

14.15

15.77

14.15

17.31

15.77

17.31

55.85

66.08

55.85

70.77

66.08

70.77

0.70

0.47

0.70

0.76

0.47

0.76

0.67

0.33

0.67

0.53

0.33

0.53

0.51

0.53

0.51

0.48

0.53

0.48

1.60

0.85

1.60

1.24

0.85

1.24

-3.184*

-3.063*

-2.279*

-3.072*

-3.071*

-1.610

-1.938

-2.833*

-2.549*

	-3.186*

-3.192*

-2.871*

.001

.002

.023

.002

.002

.107

.053

.005

.011

.001

.001

.004

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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	 2.	 การประเมินความพึงพอใจเชิงคุณภาพ 

จากผลที่ ได ้จากการสังเกต	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	

กระบวนการสัมมนา	 และจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ

ของนักศึกษา	 ภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มของรูปแบบ 

การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 พบว่านักศึกษามี

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการการสัมมนาทางจิตวิทยา

การปรึกษาที่ท�าให้เกิดพลังสุขภาพจิต	 ด้านความมั่นคง

ทางอารมณ์	โดยนักศกึษารู้จกัสภาวะอารมณ์ของตนเอง

และผู้อื่น	 และมีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้น	 สามารถแยกแยะ

ความคดิเหน็ได้ถกูต้อง	ไม่ยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง	ระงบั

อารมณ์ตนเองได้และใจเย็นขึ้น	 สามารถปรับตัวเข้ากับ 

สิ่งแวดล้อมได้	 สร้างสัมพันธภาพโดยมีปฏิสัมพันธ์และ

การวางตัวกับเจ้าหน้าที่และเพื่อนที่แหล่งฝึกงานได้

ดีมีการควบคุมอารมณ์และแรงกดดันต่างๆได้ในวัน

ท่ีรู ้สึกกดดันและสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้

โดยน�าประเด็นปัญหาเข้ามาร่วมสัมมนา	 ด้านก�าลังใจ 

โดยนกัศกึษามคีวามมัน่ใจในการแก้ไขปัญหามากขึน้และ

ท�าให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึน้	ยิง่เข้าร่วมสมัมนาหลายครัง้ 

ยิ่งมีการเรียนรู ้และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ 

แก้ปัญหาเพิ่มข้ึน	 ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

จากกลุ่มเพื่อนในแต่ละแหล่งฝึกงาน	ท�าให้เกิดการสร้าง

แรงจูงใจให้กับตนเองไม่ท้อถอยในการประยุกต์แก้ไข

ปัญหาได้จรงิทีแ่หล่งฝึกงานและการด�าเนินชวิีตประจ�าวนั

ได้รบัก�าลังใจจากครอบครวั	คนรอบข้าง	และเพือ่น	ซึง่เป็น 

สิ่งส�าคัญในความส�าเร็จ	ช่วยให้มีการเตรียมความพร้อม

ของสภาพจิตใจในการฝึกงานของตนและมีการฝึกฝน

ความเข้มแขง็ทางใจอยูเ่สมอทัง้ในการฝึกงานและการท�า 

กิจกรรมในชวีติประจ�าวนัได้ดขีึน้	 รวมถงึการเรยีนรูท้ีจ่ะ

ค้นข้อมูลที่เป็นจริงและไตร่ตรองถึงความถูกต้องของ

ข้อมูลที่จะน�ามาร่วมกันอภิปรายในการสัมมนาเพื่อการ

ชนะอุปสรรคและมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้า

หมายตามต้องการ	 และด้านการจัดการกับปัญหา	 โดย

นกัศกึษารูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่และหาเหตผุล 

ในการแก้ไขปัญหาได้เพิ่มข้ึน	 สามารถประยุกต์ใช้กับ

การแก้ไขปัญหาที่เคยพบและปัญหาใหม่ที่ไม่เคยพบ

หรือปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไข	 ซึ่งได้ถูกน�ามาแก้ไขได ้

ในหลากหลายวิธี	 จากท่ีน�าประเด็นปัญหาเข้ามาร่วม

สมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	รวมทัง้การแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีในการฝึกงาน	สามารถจดัการ 

กบัปัญหาได้โดยไม่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ืน่	รวมถงึ 

สามารถขอค�าปรึกษาจากกลุ ่มเพื่อนในการสัมมนา 

เพื่อนร่วมงาน	 และอาจารย์ที่ปรึกษา	 ในการน�าความรู ้

และประโยชน์จากการสื่อสารท่ีได้รับจากการสัมมนา 

มาปรับใช้ในการฝึกงานและการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 

รวมทัง้ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน	ท�าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของพลงัสขุภาพจติ	และรูส้กึพงึพอใจทีม่โีอกาสได้พฒันา

พลังสุขภาพจิตของตน	 และจากการสังเกตผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของวชิาจติวทิยาการปรกึษาภาคปฏบิตัพิบว่า 

พลังสุขภาพจิตที่นักศึกษาได้พัฒนาจากการเข้าร่วม 

การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษามีผลท�าให้คะแนน

การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี	ถึง	ดีเยี่ยม	

โดยนักศกึษาได้เกรด	A	=5	คน,	B+=	4	คน	และ	B=4	คน 

(วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,	2562)		

อภิปรายผลการวิจัย
	 นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงาน

ในชั้นปีท่ี	 4	 มีคะแนนของพลังสุขภาพจิตโดยรวมและ

รายด้าน	(ด้านความมัน่คงทางอารมณ์	ด้านก�าลงัใจ	และ 

ด้านการจดัการกบัปัญหา)	ในระยะหลงัการทดลอง	สงูกว่า 

ก่อนการทดลอง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 กชกร	 ฉายากุล	

(2561).	 ท่ีศึกษาเร่ือง	 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลัง 

สุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี	 พบว่า	 พลังสุขภาพจิตทั้งโดยรวมและ 

รายด้านทั้ง	3	ด้าน	หลังการทดลองในโปรแกรมสูงกว่า

ก่อนการทดลอง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	
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เช่นเดยีวกบั Liang et al (2019)	ทีศึ่กษาเร่ืองการส่งเสริม 

พลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลขณะก�าลังฝึก

ปฏิบัติงาน	 พบว่า	 รูปแบบการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต	

ช่วยท�าให้นักศกึษาพฒันาพลงัสขุภาพจติ	โดยเสรมิสร้าง

ความรู้	 ทักษะ	 และการปฏิบัติมีการคิดและพฤติกรรม 

เชิงบวก	 เพิ่มการส�ารวจตนเอง	 มีความเช่ือมั่นและ

สมรรถนะของตนเองเพิ่มขึ้น		

	 ในรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา

เพ่ือเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาวิชาเอก 

จิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในชั้นปีที่	4	มีดังนี้

	 1.	 นักศึกษามีความมั่นคงทางอารมณ์หลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	 โดยมีความสามารถ 

ในการควบคุมอารมณ์	 อดทนภายในสถานการณ  ์

ที่กดดันได้โดยไม่เสียสุขภาพจิตและจากการท�า	 Focus 

group พบว่านักศึกษามีการจัดการอารมณ์แยกแยะได้ดี 

รับรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่นได้	 ระงับอารมณ์ตนเองได้ดี 

ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง	 เนื่องจากเมื่อนักศึกษา 

ได้เข้าร่วมกลุ่มสัมมนาแล้ว	 จะได้รับการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและรับฟังประสบการณ์ของกรณีศึกษา

แต่ละกลุ่ม	 ท�าให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและมีเหตุผล

มากกว่าอารมณ์	ซึ่งสอดคล้องกับ	Grant and Kinman 

(2015)	 ศึกษาเรื่อง	 การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิต 

ด้านอารมณ์ในการช่วยด้านวชิาชพี	พบว่า	พลงัสขุภาพจิต

ช่วยด้านชวีติความเป็นอยูแ่ละการรูจั้กและเข้าใจอารมณ์

ตนเอง	 การแก้ปัญหาความต้องการทางด้านอารมณ์ 

ในการช่วยบุคลากรทางวิชาชีพ

	 2.	 นักศึกษามีก�าลังใจหลังการทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลอง	 โดยมีความมุ่งมั่น	 ไม่ท้อถอย	 มีพลังที่

จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคหรือฝ่าฟันไปสู่ความส�าเร็จ	

และจากการท�า	Focus group	พบว่า	นักศึกษามีความ

มุง่มัน่และม่ันใจต่อตนเองในการให้บริการแก่ผูร้บับรกิาร

เพิ่มขึ้น	 	 มีพลังที่จะเอาชนะความรู้สึกกดดันในขณะ

ปฏิบัติงาน	 มีก�าลังใจจากครอบครัวและเพื่อนในกลุ่ม

สัมมนา	และคนรอบข้าง	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการฝึกงาน	

อาจเนื่องจากเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกลุ ่มสัมมนาแล้ว

ท�าให้นักศึกษาได้รับการยอมรับจากเพื่อนและอาจารย	์

ลดความวิตกกังวล	 ท�าให้มีก�าลังใจในตนเองเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับ	Grant and Kinman (2013)	ศกึษาเรือ่ง 

พลัง สุขภาพจิตของนักศึกษาและประสบการณ ์ 

ของนกัสงัคมสงเคราะห์	พบว่า	มกีารพฒันาความสามารถ 

ที่ท� าให ้รู ้ จัก เห็นอกเห็นใจในการช ่วยเหลืองาน 

ทางวชิาชีพ	เช่นเดยีวกับการได้รบัการอ�านวยความสะดวก

ในการสนบัสนนุจากสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล	ท่ีจะเป็น

กันชนให้กับความเครียดในสถานที่ท�างาน	

	 3.นกัศึกษามกีารจดัการกับปัญหาหลงัการทดลอง

สงูกว่าก่อนการทดลอง		โดยมคีวามพยายามและคิดหาเหตผุล 

ในการแก้ไขปัญหา	หาสาเหตขุองปัญหา	รบัฟังความคดิเหน็ 

ของผู้อื่น	 หาทางออกที่ดีแล้วประเมินผลวิธีการที่น�ามา

ปรับใช้	และจากการท�า	Focus group	พบว่า	นกัศกึษาได้รบั 

ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 

ในกลุ ่มสัมมนาได้แนวคิดใหม่ๆและน�าไปปรับใช้ใน 

การฝึกปฏิบัติ	 ท�าให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้รับบริการ

ในการจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้น	 โดยไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อตนเองและผู ้อื่น	 เนื่องจากเมื่อนักศึกษาเข้าร่วม

กลุ่มสัมมนาแล้วท�าให้นักศึกษาได้ค้นพบแนวทางแก้ไข

ปัญหาเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้อง	 Liang et al (2019)	 ที่ 

ศึกษาเรื่องการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตระหว่างนักศึกษา

พยาบาลขณะก�าลงัฝึกปฏบิตังิาน	พบว่า	รปูแบบการส่งเสริม

พลงัสขุภาพจติ	ช่วยท�าให้นักศกึษาพฒันาพลงัสขุภาพจติ	

โดยเสรมิสร้างความรู	้ทกัษะ	และการปฏบิตัมิกีารคิดและ 

พฤตกิรรมเชงิบวก	มกีารส�ารวจตนเองและมคีวามสามารถ

ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น	

	 และจากการสังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

วิชาจิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติพบว่า	 พลังสุขภาพ

จิตมีผลท�าให้คะแนนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาอยู่ใน

ระดับดี	ถึง	ดีเยี่ยม	ซึ่งสอดคล้องกับเครือวัลย์	ศรียารัตน์	
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และวีณา	 เจี๊ยบนา.(2558)	 ที่ศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์

ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลจติเวช	ของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	วทิยาลยั

พยาบาลสภากาชาดไทย	พบว่า	พลังสุขภาพจิตมีความ

สัมพันธ์ทางบวก	กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลจติเวชของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	0.05,	p	<	.001)	และได้สรุป

ว่าพลังสุขภาพจิตมีความส�าคัญอย่างยิ่งและควรมีการ

เสริมสร้างเพ่ือให้นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองและมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนในรายวิชาของการ

ฝึกปฏิบัติที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	 อาจใช้รูปแบบ

การทดลองเพือ่เสรมิสร้างบคุลกิภาพในด้านอืน่เช่นความ

คิดสร้างสรรค์	ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์	หรือความเป็น

ผู้น�า	กับนักศึกษาที่ก�าลังฝึกปฏิบัติงานต่อไป	
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