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บทคัดยอ
การพัฒ นาต นทุนชีวิตด านพลั งเพื่ อนและกิจกรรมมีค วามสําคัญ ที่ จะชวยให นักศึกษาซึ่งมี อิสระในการใชชีวิตเกิด ความรูสึ ก
มั่นคงและควบคุมการกระทําใหอยูในกรอบกติกาของสถานศึกษาได ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเสริมสราง
ตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 มีคะแนนตนทุนชีวิต ดานพลังเพื่ อนและกิจกรรมอยูในระดับ คอนขางน อยและสมัครใจเขารวมการวิจัย
จํานวน 39 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบบั นทึกกิจกรรมและการสังเกตการณมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา การสะทอน
ตนเอง และถอดบทเรียนหลังรวมกิจกรรม เปรียบเที ยบความแตกตางของตนทุ นชีวิตของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมกิจกรรม
โดยใชสถิติ paired t- test ผลการวิจัยพบวากระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษา ประกอบดวย
3 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหเหตุการณในอดีต พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการทํางานในหมูคณะขาดความรวมมือ งานลาชา
เพื่อนในชั้นปไมกลาแสดงความคิดเห็น และมีการแบงพรรคแบงพวก 2) การวิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน พบวาเพื่อนไมมีเหตุผล ขาด
ความเขาใจเพื่อนคนอื่น ขาดความสามัคคี และมาเรียนสาย สงงานชา และ 3) การสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน พบวา สวน
ใหญ คาดหวั งอยากเห็นชั้นเรี ยนของตนเองมี ความสามัค คี ชวยเหลือกัน ให ความรวมมือในการทํากิจกรรม มี ความรับ ผิด ชอบ และ
ตองการให เพื่อนรับฟงความเห็นของผูอื่น ถอดบทเรียนหลังรวมกระบวนการเสริมสรางตนทุ นชีวิต สวนใหญมั ่ นใจวาตนเองสามารถ
พัฒ นาและปรับปรุงตนได มีความพึ งพอใจในกระบวนการเสริ มสรางตนทุ นชีวิต ดานพลังเพื่ อนและกิจกรรมอยูในระดับ มาก ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนตนทุนชีวิตกอนและหลังเขารวมกิจกรรมเสริม สรางตนทุนชีวิตแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
(p–value < 0.001)
คําสําคัญ: ตนทุนชีวติ , พลังเพื่อน, กระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิต

16

©2015 Sakon Nakhon Rajabhat University reserved

S. Tassana-iem et al. / SNRU Journal of Science and Technology 7(2) (2015) 1624

Abstract
The development of life assets (positive youth development) from peers and activity-based process
among students is important to help independent students feel secured and follow school regulations and rules.
Thus, this research aimed to examine the processes that enhance life assets from peers and activities among
students. The 39 volunteer samples were first year university students majoring in health science, enrolled in the
second semester of the 2013 academic year, and with low levels of the life assets. Data collection was done
through activity written records, and participatory observation. Content analysis, self-refection, and focus group
discussion were employed for further comparing the samples’ life assets before and after the intervention, using
the paired t- test. The results revealed that reinforcement to enhance life assets (positive youth development)
from peers and activity-based process among student consisted of three stages. The first stage was Past-Analysis
Stage, which found that the majority of the students agreed that having limited cooperation and participation if
working in a team, late work submission, no expression or opinion among cohorts, and partisanship. The second
was Present-Analysis Stage, which revealed that peers were unreasonable, unharmonious with others, lacked
understanding of others, late for assignment submission, and late for class. The final stage was the creation of a
Plan for the Future, which combined all stages. A majority of the students expected their classmate to cooperate,
help each other, participate in school activities, take responsibility, and listen to peers’ opinions. After the
intervention, most of students were able to develop and improve themselves, and had a level of satisfaction
towards the process. The results from the comparison of the students’ life assets before and after the
intervention revealed that the participants demonstrated statistical significance at .05 (p-value < 0.001).
Keywords: Life assets, Peers, Reinforcement to enhance life assets

1. บทนํา
เยาวชนเปนชวงวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางรวดเร็วทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา เปน
ชวงที่จะพัฒ นาจากวัยรุนเปนวัยผูใหญ บุคคลในกลุมนี้สวนใหญ จะใชเวลาเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะจาก
นักเรียนเปนนักศึกษาและในชวงเปลี่ยนผานนี้มีความสําคัญอยางยิ่งกับผูเรียน เนื่องจากการใชชีวิตจากการมีกฎเกณฑในระบบโรงเรียน
ที่ดูแลมาเปนตองดูแลตนเอง มีอิสระในการใชชีวิตและตัดสินใจเองมากขึ้น [1] ซึ่งสงผลโดยเฉพาะกับนักศึกษาชั้นป 1 ที่เปนนักศึกษา
ใหมใหเกิดปญหาและการปรับตัว ไดแก ปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธกับเพื่อน และปญหาสุขภาพได [2]
สาขาวิชาวิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ คณะวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร เปนสาขาวิช าหนึ่ งที่ ผลิ ต
บัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานสาธารณสุข พบปญหาการไมจบตามหลักสูตรของนักศึกษามีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.3 ในป พ.ศ.
2554 เพิ่มเปนรอยละ 10 ในป พ.ศ. 2555 เมื่อพิจารณาสาเหตุหลัก พบวามาจากการพักการเรียนระหวางภาคเรียน ชั่วโมงเรียนไม
ถึงรอยละ 80 เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 และติดเกมส ปจจัยของปญ หามีทั้งภายใน ไดแก ตัวนักศึกษาเองที่ ไม สามารถควบคุมระงับ
อารมณความตองการของตนเองได จากการไดรับสิ่งกระตุนจากสื่อ ความเชื่อ คานิยมในกลุมเพื่อน ความกดดันในชีวิตประจําวัน และ
ภายนอก ไดแก สัม พันธภาพในกลุ มเพื่อน สิ่ งแวดลอมในชุ มชนและสถานศึกษา และครอบครัว การสรางต นทุ นชี วิต ของเด็กและ
เยาวชนใหเกิดการปองกันปจจัยเสี่ยงจึงเปนวิธีการที่มีประโยชนเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันที่เขมแข็ง [3]
การพัฒนาตนทุนชีวิตจึงมีความสําคัญ เนื่องจากมีอิทธิพลในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนโดยตรง [4] แนวคิดตนทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ถูกพัฒนาขึ้นโดยนายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี [5] ซึ่งเปนแนวทางหรือปจจัยสรางคุณลักษณะที่ดีที่สงผล
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ตอกระบวนการคิด การตัดสินใจและการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนผลจากการเสริมสรางใหเกิดตั้งแตแรกเกิดจนเปน
ผูใหญ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือประเมินตนทุนชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธดาน
การเสริมสรางตนทุนชีวิตใหเด็กและเยาวชน จากการศึกษาพบวาหากมีตนทุนชีวิตนอยจะทําใหมีความเสี่ยงตอการใชยาเสพติด การมี
เพศสั ม พั นธกอนวัย อั นควร การไม รูจักการป องกั น แตถ ามีต นทุ นชี วิต ที่ ม ากขึ้ นจะมี ผลทํ าให ลดพฤติ กรรมเสี่ ย งได ม ากขึ้น และมี
ความสําคัญตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง [6] ดังนั้นหากนักศึกษาไดรับการเสริมสรางตนทุนจะสามารถลด หรือยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยง
ตางๆได โดยอาศัยกระบวนการเสริมสรางใหนักศึกษามีพลัง 5 ดาน ไดแก พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสรางปญญา พลังเพื่อนและ
กิจกรรม และพลังชุมชน โดยกระบวนการดังกลาวต องเกิด จากการมีส วนรวมของนั กศึกษาที่จะรวมระดมแนวคิดในการเสริมสราง
ตนทุนชีวิตของตนเอง ตั้งแตชั้นปที่ 1 ซึ่งเปนชั้นปที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูจากการอยูกับครอบครัว สวนใหญตองมาอยู
ที่หอพัก และตองสรางสัมพันธภาพกับกลุมเพื่อน หากนักศึกษากลุมนี้ปรับตัวไมไดตอการเปลี่ยนแปลงนี้ หรือไมกลาปฏิเสธในสิ่งที่ไม
เหมาะสม จะนํามาสูพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ทั้งดานสุขภาพและการเรียน จากการศึกษาที่ผานมาพบวาวัยนี้ตองการการไดรับการยอมรับ
จากผูอื่น โดยเฉพาะกลุมเพื่อนที่จะชวยใหเกิดความรูสึกมั่นคง ปลอดภั ยและเห็นคุณคาในตนเอง ควบคุมการกระทําใหอยูในกรอบ
กติกาของสถานศึกษา การรูจักยั้งคิดและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได กลุมเพื่อนเปนแหลงสนับสนุนที่มีความสําคัญมากที่สุด [7] เพราะ
วัยใกล เคี ยงกั นทํ าใหค วามสนใจตางๆคลายกันและมีค วามเข าใจกันมากกวาบุ คคลต างวัย [8] เพื่อนสามารถที่จะชักนําให บรรลุถึ ง
ความสําเร็จ ปรับตัวไดในสถานการณที่เลวรายในชีวิต [9] เพื่อนเปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยใหสามารถเผชิญปญหาเติบโตเปนผูใหญที่
สมบูรณ [10] หากมีปญหาเกี่ยวกับเพศ การแกปญหาโดยกลุมเพื่อนจะเปนวิธีที่วัยนี้ใชมากที่สุด เพราะมีความสนิทสนมกัน เพื่อนจะ
แสดงความเห็นใจไมลงโทษและพรอมชวยเสมอ [11] นอกจากนี้การใชกระบวนการรวมกับ การใหขอมู ลยอนกลับของเพื่อนรวมชั้ น
สามารถลดความวิตกกังวลในการพูดนําเสนองานของนักศึกษาได [12] ในกระบวนการที่นักศึกษาแตละคนจะเปดใจ ยอมรับฟงผูอื่นได
โดยผานกระบวนการจิตตปญ ญาศึ กษาที่มุงใหยอมรับในความแตกตาง ยอมรับวาทุ กคนไมเหมือนกัน เพราะแตละคนมีปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมและที่มาที่แตกตาง ประกอบกับการรูจักยอมรับและใหเกียรติตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นไดดวยหลักจิตตปญ ญาศึกษา โดยการให
เกียรติตนเอง ใหเกียรติผูอื่น ทําในสิ่งที่เปนตัวของเราแตตองรูวาเรากําลังทําอะไรอยู ยอมรับฟงความคิดหลักการของผูอื่นอยางจริงใจ
ทําใหนักศึกษาเห็นคุณคาในตนเองหลังการทดลองใชรูปแบบกระบวนการจิตตปญญาศึกษา [13]
จากสถานการณปญหาขางตนจะเห็นวาหากนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งจัดวาเปนกลุมเยาวชนไมสามารถปรับตัวไดจะนํามาสูปญหา
ดานการเรียนและปญหาสุขภาพ การศึกษาตนทุนชีวิตในกลุมนักศึกษาชั้นป 1 จะทําใหรูระดับตนทุนชีวิตของนักศึกษา หากตนทุนชีวิต
นอยตองหาแนวทางการพัฒนาเพื่อใหระดับตนทุนชีวิตที่นอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช วยใหนักศึกษามีความเขมแข็ง และมีความสําคัญ ตอ
การปองกันพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากนีป้ จจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คือกลุมเพื่อนที่ใหความสนิทสนมทําใหเกิดความรูสึก
มั่นคง และเห็นคุณคาในตนเอง ควบคุมการกระทําใหอยูในกรอบกติกาของสถานศึกษาได ดังนั้ นผูวิจัยจึงสนใจสํารวจตนทุนชีวิตของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้นปที่ 1 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและนํามาวิเคราะหประเด็นของพลังตนทุนชีวิตดานพลังกลุม
เพื่อนและกิจกรรมนํามาพัฒนาโดยการสรางกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตของนักศึกษาแบบมีสวนรวม โดยสอดแทรกใหนักศึกษา
เกิดการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่นโดยใชรูปแบบจิตตปญ ญาศึกษา รวมวิเคราะหประสบการณและบทเรียนของการดํ าเนินชีวิต เพื่อให
นักศึกษาไดเห็นปญหาและอุปสรรคที่จะสงผลตอการเรียน จากการสะทอนถึงตัวตน การใหขอมูลที่เกี่ยวของจากนั้นกําหนดเปาหมาย
รวมกันและสรางกิจกรรมเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการเสริมสรางตนทุนชีวิตของตนเอง และสงผลใหนักศึกษามีความเขมแข็งดานจิตใจ
สังคม สติปญญา ไดอยางดี

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้นปที่ 1
2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมกอนและหลังเขารวมกิจกรรมเสริมสรางตนทุนชีวิต
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3. ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 77 คน กลุมตัวอยางเลือกจากประชากรที่มีคะแนนตนทุนชีวิตดานเพื่อนและกิจกรรม
อยูในระดับคอนขางนอย วิเคราะหจากการนําผลสํารวจตนทุนชีวิตจากแบบสํารวจตนทุนชีวิตและจากแบบสอบถามดานกลุมเพื่อนและ
กิจกรรม มาหาความสัมพันธสอดคลองกันของขอมูลของคะแนนดานกลุมเพื่อนและกิจกรรมและสมัครใจเขารวมการวิจัย รวมทั้งหมด
39 คน
2) ขอบเขตดานเวลา ทําการเก็บขอมูลระหวาง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – มิถุนายน พ.ศ. 2557
3) ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาตนทุนชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้นปที่ 1 และหากระบวนการ
เสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมแบบมีสวนรวม

4. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ศึ กษาครั้ งนี้ ได แ ก นั กศึกษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ชั้นป ที่ 1 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2556 จํานวน 77 คน เก็บรวบรวมขอมูล ตนทุนชีวิตของประชากรโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแ ก
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม
เลือกจากนักศึกษาที่มีคะแนนตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมอยูในระดับคอนขางนอยและสมัครใจเขารวมการวิจัย จํานวน 39
คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางตามลําดับ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นกอนเริ่มกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิต
1.1) สํารวจตนทุนชีวิต ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 77 คน โดยใชแบบสํารวจตนทุนชีวิต วิเคราะห ระดับตนทุนชีวิต
และเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากผูที่มีระดับตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมอยูในระดับปานกลางและคอนขาง
นอย รวมทั้งสิ้น 39 คน และสํารวจขอมูลดานพลังเพื่อนและกิจกรรมตามสภาพการณจริงของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเพื่อดู
ความสอดคลองกับผลการประเมินจากแบบสอบถามตนทุนชีวิต
1.2) ผูวิจัยเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยางกอนเขากระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมโดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา เปนเวลา 2 วัน ตั้งแตวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กิจกรรมประกอบดวย วาดภาพตาม
จินตนาการ แมน้ําพิษ การฟงอยางตั้งใจและสัตวสี่ทิศ เพื่อจะนําไปสูการทําความรูจักสรางความคุนเคยสนิทสนม เรียนรูที่จะฟงผูอื่น
อยางตั้งใจ เขาใจความแตกตางของบุคคล และการทํางานรวมกันและการรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
2) ขั้นเริ่มและปฏิบัติกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิต
เริ่ม และปฏิบั ติกระบวนการเสริมสรางต นทุนชีวิตด านพลังเพื่ อนและกิจกรรม โดยการมีสวนรวม ใชระยะเวลา 2 วัน ที่
รวมกั นวิเคราะหทํ าความเขาใจสถานการณ ในอดีตและป จจุบั นที่ มีค วามเชื่อมโยงกั น ซึ่งจะสงผลกระทบในอนาคตในดานการเรีย น
เพื่อนและกิจกรรม จากนั้นวิเคราะหสภาพการณปจจุบัน เพื่อความเขาใจในทิศทางและปจจัยที่มีอิทธิพลตอเพื่อนและกิจกรรม รวมกัน
กําหนดแนวคิดเห็นรวมสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน และดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกลุมโดยอาจารยจะติดตามการ
ดําเนินกิจกรรมเปนเวลา 2 เดือน และใหกลุมตัวอยางสะทอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการโดยการเขียนในสมุดบันทึก
3) ขั้นการประเมินผลกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิต
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ประเมินตนทุนชีวิตของกลุมตัวอยาง และเปรียบเทียบคาคะแนนกอนและหลังเขารวมกิจกรรม วิเคราะหจากประสบการณ
ตรงของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการระหวางผูวิจัยและกลุมตัวอยางที่เขารวม
กระบวนการ การเขียนสรุปประสบการณ การเรียนรูแ ละความเปลี่ยนแปลงในตนเองจากสมุดบั นทึก และประเมิ นความพึงพอใจใน
กระบวนการ มี 2 สวน คือ 1) ใหกลุมตัวอยางเขียนบรรยายความรูสึกตอกิจกรรมและ 2) ใชคําถามปลายปด 5 ระดับ ไดแก พึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และไมพึงพอใจ และนํามาหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา การสะทอน
ตนเอง และถอดบทเรียนหลังรวมกิจกรรม เปรียบเทียบความแตกตางของตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของกลุมตัวอยางกอน
และหลังเขารวมกิจกรรม โดยใชสถิติ paired t- test

5. ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุนอยกวา 20 ป สวนใหญมีรายไดที่ไดรับขณะกําลังศึกษา
น อ ยกว า 5,000 บาทต อ เดื อ น มี ค า ใช จ า ยต อ เดื อ นน อ ยกว า 5,000 บาท ส ว นใหญ พั กอาศั ย ขณะกํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ที่ ห อพั ก นอก
มหาวิทยาลัย อาศัยอยูกับเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือมารดา
2. กระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเหตุการณในอดีต
การวิเคราะหเหตุการณในอดีต เพื่อเชื่อมโยงกับสภาพการณปจจุบันและอนาคต กิจกรรมถอดบทเรียน โดยใหกลุม
ตัวอยางประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนและกิจกรรมในชั้นป ถึงเหตุการณในอดีตที่ผานมา ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาดังกลาวสงผล
ตอตนเองและการเรียนอยางไร จากแบบบันทึกกิจกรรม วิเคราะหเนื้อหาถึงเหตุการณ ในอดีตของกลุมตัวอยาง จากตารางที่ 1 พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาการทํางานในหมูคณะขาดความรวมมือ งานลาชา รองลงมาเพื่ อนในชั้นไมกลาแสดงความคิดเห็น และมี
การแบงพรรคแบงพวก ชิงดีชิงเดนกัน
ตารางที่ 1 ความถี่ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลเหตุการณในอดีต (n = 39)
ลําดับที่
1
2
3
4

ความคิดเห็น
การทํางานในหมูคณะ ขาดความรวมมือ งานลาชา
เพื่อนในชั้นป ไมกลาแสดงความคิดเห็น
ในชั้นป มีการแบงพรรคแบงพวก ชิงดีชิงเดนกัน
เกิดความเครียด

ความถี่
15
13
12
12

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหเหตุการณในปจจุบนั
การวิเคราะหสังเคราะหสภาพการณปจจุบัน เพื่อเขาใจทิศทางและปจจัยที่มีอิทธิพลในประเด็นเพื่อนและกิจกรรม
โดยใหกลุมตัวอยางเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนของตนเอง เพื่อนและกิจกรรม ในแบบ
บันทึกกิจกรรม วิเคราะหเนื้อหาจากตารางที่ 2 พบวาในภาคการเรียนที่ผานมาสวนใหญมีปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก เพื่อนไมมีเหตุผล ขาด
ความเขาใจเพื่อนคนอื่น ขาดความสามัคคี การมาเรียนสาย เรียนไมทัน และสงงานชา
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ตารางที่ 2 ความถี่ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลเหตุการณในปจจุบัน (n = 39)
ลําดับที่
1

2

ความคิดเห็น
ปญหาไมพอใจเพื่อนในชั้นป
- เพื่อนไมมีเหตุผล ขาดความเขาใจเพื่อนคนอื่น
- เพื่อนเห็นแกตัว ขาดความสามัคคี
- ไมฟงความคิดเห็นสวนรวม
- ในชั้นป มีการแบงพรรคแบงพวก
- พูดใหเพื่อนไมดี ประชดประชัน
ปญหาเกี่ยวกับการเรียน
- มาเรียนสาย
- เรียนไมทัน/สงงานชา
- ติดเฟสบุค (Facebook) ไมไดอานหนังสือทบทวน

ความถี่
20
18
15
12
10
13
10
5

ขั้นตอนที่ 3 การสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน
การสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน โดยการสรางจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนา เพื่อรวมกันกําหนด
แนวคิดเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกันถึงสิ่งที่กลุมตัวอยางอยากเห็นระหวางเพื่อนในชั้นของตนเองเปนอยางไรใน
อนาคต จากตารางที่ 3 พบวาสวนใหญอยากเห็นชั้นปของตนเองมีความสามัคคี ชวยเหลือกัน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมมาก
ที่สุด รองลงมาตองการใหเพื่อนรับฟงความเห็นของผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา และมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา จากตารางที่ 4 พบวา
แนวทางการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานเพื่อนและกิจกรรมจากแบบบันทึกกิจกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาตองมีการเปดใจคุยกัน
เพื่อปรับความเขาใจและปรับทัศนคติที่ไมดีตอเพื่อน ควรมีกิจกรรมที่ทํารวมกันเพื่อใหเกิดความสามัคคี และปรับปรุงตนเองไดแก การ
ตั้งใจเรียน การเขาเรียนใหตรงเวลา ถอดบทเรียนหลังรวมกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม กลุมตัวอยาง
ส วนใหญ มั่ น ใจว าตนเองสามารถพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ตนได คิ ด เป นร อ ยละ 97.4 กลุ ม ตั วอย างเกื อ บทั้ ง หมดมี ค วามพึ ง พอใจใน
กระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 97.5
ตารางที่ 3 ความถี่ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลความคาดหวังอนาคตจากแบบบันทึก (n = 39)
ลําดับที่
1
2
3
4

ความรูสึก
ตองการใหเพื่อนในชั้นปมีความรัก ความสามัคคี ชวยเหลือกัน
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ตองการใหเพื่อนรับฟงความเห็นของผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา
มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัย

21

ความถี่
31
20
15
12
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ตารางที่ 4 ความถี่ของกลุมตัวอยางจําแนกตามแนวทางการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานเพื่อนและกิจกรรมจากแบบบันทึกกิจกรรมดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (n=39)
ลําดับที่
1
2
3

ความคิดเห็น
เปดใจคุยกัน เพื่อปรับความเขาใจกัน และปรับทัศนคติที่ไมดีตอเพื่อน
มีกิจกรรมที่ทํารวมกันเพื่อใหเกิดความสามัคคี เชน คายสรางความสัมพันธ
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬา เปนตน
ปรับปรุงตนเอง ไดแก การตั้งใจเรียน การเขาเรียนใหตรงเวลาอานหนังสือมากขึ้น

ความถี่
25
22
20

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวม
กิจกรรม พบวา คะแนนตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมกิจกรรมเสริมสรางตนทุนชีวิต
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของกลุมตัวอยางกอน
และหลังเขารวมกิจกรรม
คะแนน

ตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและ
x
กิจกรรม
กอน
กอนเขารวมกิจกรรม
14.6
หลัง
หลังเขารวมกิจกรรม
17.5
p-value ≤ 0.05

SD

t

Sig.

1.79
3.06

32.17

< 0.001

6. อภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษา กอนเริ่มสรางกระบวนการไดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จิตตปญญาศึกษา ซึ่งจิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูและบริบทที่เปนเหตุปจจัยเกื้อกูลตอองคประกอบหรือกระแส [14] เปน
การเรียนรูที่ใชการเพงพินิจพิจารณา หรือใครครวญดวยใจ เพื่อทําความเขาใจตนเอง เขาถึงความจริง ความดี ความงามของชีวิตและ
สรรพสิ่ง กอใหเกิดการคนพบแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีความสมดุลของชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการพัฒนาดานใน
เพื่ อใหเกิ ดป ญ ญาแหงตน [15] อบรมเชิ งเชิงปฏิ บัติ การจิต ตป ญ ญาศึ กษาบางคนยังไม กล าแสดงความรู สึก เนื่ องจากกลั วการแสดง
อารมณความรูสึกจะสะทอนความรูสึก นิสัยของตนเองออกมาในรูปภาพแทน และสรุปหลังรวมกิจกรรมนี้วา ทําใหเรียนรูการฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น เพื่อใหเขาใจในความแตกตางทางความคิดซึ่งกันและกัน ใหความสําคัญแกกัน จากความคิดเห็นที่ตางกัน ทําใหทุกคน
ตองฟ ง วางแผนรวมกั นจนสามารถตั ด สินใจรวมกั น เลื อกวิธีการที่ จะนําไปสู เสนทาง เพื่ อไปสูเป าหมายเดี ย วกั นจนบรรลุ จุด หมาย
เดี ย วกั นได สํ าเร็ จ ซึ่ งสอดคล องกั บ การศึ กษาของ สุ ทิ น เจี ย มประโคน [13] ศึ กษาการพั ฒ นาคุ ณ ค าในตนเองตามกระบวนการ
จิตตปญญาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา การเห็น
คุณคาในตนเองของนักศึกษาหลังการทดลองใชรูปแบบกระบวนการจิตตปญญาศึกษาสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังจากอบรมอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา ไดใชเทคนิคการประชุม
ระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน เพื่อเสริมสรางพลังตนทุนชีวิตดานเพื่อนและกิจกรรม สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ [16] กลาววากระบวนการนี้จะชวยทําใหเปาหมายในระยะยาว และแนวทางการดําเนินงานของกลุมมี
22
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ความชัดเจนและเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งเปนเปาหมายรวมกันที่ทุกคนยอมรับและชวยเพิ่มพันธะสัญญาของสมาชิกในการ
รวมมือปฏิบัติตามแผนงานหรือแนวทางของกลุมเพื่ อไปสูอนาคตรวมกันตามที่ไดตกลงกันไว จากการระดมความคิดเพื่อสรางอนาคต
รวมกันในการเสริมสรางพลังเพื่อนและกิจกรรมของนักศึกษาจึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหเหตุการณในอดีต พบวา
สวนใหญมองวาการทํางานในหมูคณะขาดความรวมมือ งานลาชา รองลงมาเพื่อนในชั้นปไมกลาแสดงความคิดเห็น และมีการแบงพรรค
แบงพวก ชิงดีชิงเดนกัน 2) การวิเคราะหเหตุการณในปจจุบัน พบวาเพื่อนไมมีเหตุผล ขาดความเขาใจเพื่อนคนอื่น ขาดความสามัคคี มา
เรียนสาย เรียนไมทัน สงงานชา และ 3) การสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน พบวาสวนใหญคาดหวังอยากเห็ นชั้นเรียนของ
ตนเองมีความสามัคคี ชวยเหลือกัน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมมากที่สุด รองลงมาตองการใหเพื่อนรับฟงความเห็นของผูอื่น เอา
ใจเขามาใสใจเรา และมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และรวมกําหนดแผนปฏิบัติการการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานเพื่อนและกิจกรรม
ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ที่ทําใหไดเรียนรูซึ่งกันและกัน นําสูการพูดคุย ปรึกษาหารือ วางแผน แกไขปญหาตามสถานการณไดดี
ยิ่งขึ้น ไดแก กิจกรรมโสเหล และกิจกรรมรวมเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการเปรียบเทียบคะแนนตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
ตนทุนชีวิตแตกตางกัน เนื่องจากสวนใหญมั่นใจวาตนเองสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนได และมีสวนรวมในกิจกรรมเปนประจํา เกือบ
ทั้งหมดมีความพึงพอใจในกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมอยูในระดับมาก สอดคลองกับจุฬาภรณ โสตะ
[17] ที่กลาววาหากทุกคนเกิดความตระหนัก ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ รวมกัน มีสัมพันธภาพที่ดีเขาใจและเห็นคุ ณคาซึ่งกันและกัน
ความคิดทุกอยางอยูในสมองของทุกคนและตระหนักวา ทุกคนลงเรือเดียวกัน มีจุดมุงหมายปลายทางรวมกัน มีแผนงานที่ชัดเจนรวมกัน
และสอดคล องกับนั ยนา หนูนิล และสายฝน เอกวรา [3] ที่ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพั ฒนาตนทุ นชีวิต เด็ กและ
เยาวชน เป นการวิจัย เชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนรวม การจัดอบรมการพัฒ นาเยาวชนเชิงบวก และการสงเสริมกิจกรรมของครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน ผลการประเมินพบวานโยบายดังกลาวทําใหตนทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น

7. ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
1.1) การวิจัยนี้เปนการศึกษาตนทุนชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพการนําไปใชจึงควรพิจารณาถึงกลุมที่มี
ลักษณะคลายกลุมตัวอยางในงานวิจัย
1.2) การวิจัยนี้ ใช กระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิต เฉพาะดานเพื่ อนและกิ จกรรม จึงไมสามารถนํารูปแบบนี้ไปใชกั บพลั ง
ตนทุ นชี วิตด านอื่ นได หากจะนํ าไปเป นแนวทางการพั ฒ นาต นทุ นชี วิต ด านอื่ น ควรมี กระบวนการที่ กลุม ตั วอย างมี ส วนร วมในการ
วิเคราะหอดีต ปจจุบันและอนาคต จากนั้นจึงนํามาสรางกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตที่ตองการพัฒนารวมกันตอไป
1.3) ผลการวิจัย นี้ได กระบวนการเสริม สรางตนทุนชีวิตโดยนั กศึ กษาเป นผู รวมคิด รวมสรางและรวมทํ า ซึ่ง ทําให เกิด การ
ตระหนักในการมีสวนรวม และพบวานักศึกษาที่เขารวมกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจ กรรมสามารถพัฒ นา
ตนเองให มีส วนร วมกิจกรรมและยอมรับ ฟ งความคิ ด เห็ นของคนอื่ นเพิ่ ม มากขึ้น ดั งนั้ นการพั ฒ นานั กศึ กษาระดั บอุ ด มศึ กษาควรให
นักศึกษาไดรวมคิด รวมวางแผนกิจกรรมของตนเองและกลุมเพื่อน
2) ขอเสนอแนะการวิจัย
2.1) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมเสริมสรางตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม
2.2) ควรมีการเปรียบเทียบผลการใชกระบวนการเสริมสรางตนทุนชีวิตของนักศึกษาระหวางคณะโดยใชเทคนิคการประชุม
ระดมแนวคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน
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