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ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กชกร ฉายากุล, พย.ม.1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีพลังสุขภาพจิตต�่ำกว่าเกณฑ์ จ�ำนวน
11 คน ที่ได้รับการคัดกรองระดับพลังสุขภาพจิตจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) ของกรมสุขภาพจิต) วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha or Cronbach ) ได้ค่าความเชื่อมั่น .76
และ 2) โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ใช้กรอบแนวคิดของ Grothberg (1995)และหลักการส่งเสริม
พลังสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2554) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลัง
สุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังโดยใช้สถิตทิ ดสอบวินคอกซอล (Wilcoxon signed-ranks test)
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนและหลังการทดลองในโปรแกรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยคะแนน
พลังสุขภาพจิตทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน หลังการทดลองในโปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลอง
ในโปรแกรมดังนั้นโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้ในการ
ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลได้
ค�ำส�ำคัญ : พลังสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาล โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
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Effect of the Resilience Quotient Enhancement Program among Nursing Students
of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Kotchakorn Chayakul, M.N.S.1

Abstract

The purpose of this quasi-experimental study (One group pretest-posttest design) was to
examine the effect of Resilience Quotient Enhancement Program, in 11 first year students who had
low resilience score in Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima. The instruments were
used in this study consisted of (1) the Resilience Quotient (RQ) questionnaire developed by the Department of Mental Health, Thailand; the Cronbach’s alpha coefficient was at .76, and (2) the Resilience
Quotient Enhancement Program developed by the researcher based on a the framework of Grothberg
(1995) and the Department of Mental Health, Thailand (2011). The data were statistically analyzed
using descriptive statistics and the Wilcoxon Signed Ranks test.                                                   
The research results concluded that The RQ post-test scores including the three dimensions and
total were significantly higher than the pre-test scores (p<.05). The findings showed that The Resilience
Quotient Enhancing Program has been proved practically and could be applied to enhance resilience
in nursing students.
Keywords: Resilience Quotient; Nursing students; Resilience Quotient Enhancement Program
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บทน�ำ

ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ไม่ ดี มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
กั บ ภาวะเครี ย ดจากภายนอก และวิ ธี ก ารปรั บ
ตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาของบุคคล (Andrews &
Wan, 2009) มีรายงานหลายฉบับที่พบว่า กลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลมีการเผชิญกับความเครียดจาก
การเรียนในหลักสูตร (มณฑา ลิ้มทองกุล และ
สุภาพ อารีเอื้อ, 2552; Hegge & Larson, 2008;
Pryjmachuk & Richards, 2008) โดยเฉพาะกลุ่ม
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จะต้องเผชิญกับ
สิ่งท้าทายอย่างมาก อันก่อให้เกิดความเครียดใน
ตัวนักศึกษาได้ จากการเรียนที่ต้องมีความรับผิด
ชอบ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีม่ คี วามเคร่งครัด
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และเทคโนโลยี จึงอาจท�ำให้มีผลต่อการปรับตัว
ประสบปัญหาและความกดดันอย่างมากจนอาจ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ (Dzurec,
Allchin, & Engler, 2007)
จากการส� ำ รวจภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของ
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา พบภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา
พยาบาล ร้อยละ 8.30 (กชกร แก้วพรหม และชนก
ฤทัย ชื่นอารมณ์, 2556) และผลการส�ำรวจภาวะ
ความเครียดของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1รุน่ ที่ 59 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2556 พบว่า นักศึกษากลุ่มนี้มีความเครียด
ระดับมาก (คะแนนระหว่าง 6– 10 คะแนน) ร้อย
ละ 30.20 โดยมีความรู้สึกเครียดเรื่องการเรียน
เป็นล�ำดับ 1 ร้อยละ 81.87 (งานแนะแนววิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2556)
ภาวะเครียดหรือเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต
อาจส่งผลกระทบให้บางคนอาจมีการปรับตัวที่
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ไม่เหมาะสม แต่การมีพลังสุขภาพจิต (Resilience
Quotient: RQ) ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงสูงจะ
ช่ ว ยให้ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาวิ ก ฤตหรื อ ความ
ยากล�ำบากที่เข้ามาในชีวิตเพื่อช่วยให้คนๆนั้น
สามารถปรับตัวและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้น
ไปได้โดยธรรมชาติพลังสุขภาพจิตเป็นพลังที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางช่วงก็จะมีสูง
บางช่วงก็มีต�่ำขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการสั่งสม
ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
นอกจากนี้ยังเป็นพลังที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้น
ได้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากผู้อื่น (ส�ำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2554) ดังนั้นถ้าบุคคล
เป็นคนทีม่ พี ลังสุขภาพจิตทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ปกติจนถึง
สูงย่อมมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาในการด�ำเนิน
ชีวติ เมือ่ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตและสามารถก้าว
ผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ด้วยดี
จากการส�ำรวจเพื่อประเมินพลังสุขภาพ
จิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่
1 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนอยู่
ระหว่าง 45 – 80 คะแนน คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (x-= 64.14 ,S.D =7.04) เมื่อพิจารณา
คะแนนรวมทั้ง 3 ด้านของพลังสุขภาพจิต พบ
ว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.70 มี
คะแนนพลังสุขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ รองลงมา
ร้อยละ 24.30 มีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
และร้อยละ 9.00 มีพลังสุขภาพจิตต�่ำกว่าเกณฑ์
ปกติโดยด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้านการ
จัดการกับปัญหา และด้านก�ำลังใจ มีผู้ที่คะแนน
ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ป กติ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.90, 8.30
และ 2.80 ตามล�ำดับดังนั้นการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของการมี พ ลั ง สุ ข ภาพ
จิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีพลังสุขภาพ
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จิตต�่ำ  โดยโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตนี้
ผู้วิจัยได้พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่ม
เป้าหมาย และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาพยาบาลในการสร้างความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ให้สามารถปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมเสริม
สร้างพลังสุขภาพจิต ก่อนและหลังการทดลองใน
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

สมมติฐานการวิจัย

1. นั ก ศึ ก ษาพยาบาลหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีคะแนนพลัง
สุขภาพจิตโดยรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
2. นั ก ศึ ก ษาพยาบาลหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง สุ ข ภาพจิ ต มี ค ะแนน
พลังสุขภาพจิตด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้าน
ก�ำลังใจ และด้านการจัดการกับปัญหาสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
โครงสร้างความเข้มแข็งทางใจ หรือพลังสุขภาพ
จิต 3 ประการของ Grothberg (1995) คือ 1) ฉันมี (I
have) หมายถึงองค์ประกอบที่บุคคลมีบุคคลหรือ
แหล่งสนับสนุนภายนอก คอยส่งเสริมให้ความ
ช่วยเหลือขณะที่บุคคลเผชิญอยู่กับสถานการณ์
ในทางลบ 2) ฉันเป็น (I am) เป็นลักษณะความ
เข้มแข็งภายในของแต่ละบุคคล มีความเกี่ยวข้อง
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กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความหวังและมี
เป้าหมายในชีวิต 3) ฉันสามารถ (I can) เป็นทักษะ
ในการจัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คลและใช้ ห ลั ก การส่ ง เสริ ม พลั ง สุ ข ภาพจิ ต
หรือพลังอึด ฮึด สู้ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพ
จิต, 2554) มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมใน
การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตทั้ง 3 ด้าน โดยค�ำนึง
ถึงหลัก ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถ แบ่งเป็น 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) เติมพลังอึด เพื่อเพิ่ม
ความทนทานทางอารมณ์เน้นการปรับอารมณ์และ
ความคิด โดยการท�ำความเข้าใจความหมายความ
ส�ำคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วมกับการฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังอึดด้วยการ
มีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิต ขั้นตอน
ที่ 2) เพิ่มพลังฮึด เพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจ เน้นการ
เติมศรัทธาการเติมมิตรและการเติมใจให้กว้าง
โดยการท�ำความเข้าใจความหมาย ความส�ำคัญ
และแนวทางการเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับการ
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด ด้วย
การนึกถึงสิ่งดีๆที่ยังมีเหลืออยู่เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ลำ� บากในชีวติ และขัน้ ตอน
ที่ 3)เสริมพลังสู้ เพื่อเสริมสร้างด้านการจัดการ
กับปัญหาเน้นการปรับพฤติกรรมหรือการกระท�ำ 
และการปรับเป้าหมายชีวิตโดยการท�ำเข้าใจความ
หมายตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างพลังสู้ร่วม
กับการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังสู้
เมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ลำ� บากใน
ชีวิตด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน
ก่อนตัดสินใจเพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental research design) ชนิดกลุ่ม
เดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลอง (One group
pre-post test design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จ�ำนวน 156 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี
ที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จ�ำนวน 11 คนทีม่ กี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด (inclusion
criteria) ดังนี้
1. มีคะแนนรวมของพลังสุขภาพจิตต�่ำ
กว่าหรือเท่ากับ 55 คะแนน
2. สมั ค รใจเข้ า ร่ ว มการทดลองใน
กิจกรรมตามโปรแกรม
3. สามารถเข้าร่วมการทดลองในกิจกรรม
ตามโปรแกรมจนครบ 3 ครั้ง
ซึ่งผู้วิจัยส่งแบบประเมินพลังสุขภาพจิต
(RQ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด จ�ำนวน
156 คน เพื่อประเมินระดับพลังสุขภาพจิต แบ่ง
เป็นมีพลังสุขภาพจิตต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (20 - 54
คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (55 - 69 คะแนน) และ
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ (70 – 80 คะแนน)
จากการส่งแบบประเมินพลังสุขภาพจิต
(RQ) ให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทัง้ หมดจ�ำนวน 156
คน ได้รับคืนมาจ�ำนวน 144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92
ผลการประเมินพบว่า มีผทู้ มี่ คี ะแนนรวมของพลัง
สุขภาพจิตต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ55 คะแนนจ�ำนวน 14
คน เมื่อผู้วิจัยท�ำการติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อเชิญ
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ชวนให้เข้าร่วมการทดลองในโปรแกรมการวิจัย
ทั้ง 14 คน แต่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมการทดลองใน
กิจกรรมตามโปรแกรมจ�ำนวน 11 คนและสามารถ
เข้าร่วมการทดลองในกิจกรรมตามโปรแกรมจน
ครบ 3 ครั้งทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี 2
ประเภท คือ
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่
1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ การนับถือศาสนา
ภูมลิ ำ� เนา เกรดเฉลีย่ ความรูส้ กึ ต่อวิชาชีพพยาบาล
ส่วนที่ 2 แบบประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ) ของ
กรมสุขภาพจิต(2550) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 4
ระดับประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 20 ข้อ แบ่ง
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ด้านความทนทานทางอารมณ์
(ข้อ1-10) ด้านก�ำลังใจ (ข้อ 11-15)และด้านการ
จัดการกับปัญหา (ข้อ 16-20) มีค่าคะแนนตั้งแต่
20-80 คะแนน โดยคะแนน 20 – 54 หมายถึง มีพลัง
สุขภาพจิตต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติ คะแนน 55 - 69 หมาย
ถึง มีพลังสุขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คะแนน 70 –
80 หมายถึง มีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
2. โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
เป็ นการด� ำ เนิ นกิ จ กรรมโดยผู ้ วิ จั ย ภายในระยะ
เวลา 3 สัปดาห์ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
โครงสร้างความเข้มแข็งทางใจ หรือพลังสุขภาพ
จิต 3 ประการของ Grothberg (1995) และหลักการ
ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตหรือพลังอึด ฮึด สู้ ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ส�ำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2554) เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม มีเป้าหมายให้มีการเสริมสร้าง
พลังสุขภาพจิตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความทนทาน
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ทางอารมณ์ ด้านก�ำลังใจ และด้านการจัดการกับ
ปัญหาโดยมีการด�ำเนินการจ�ำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ
60 นาที ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ประกอบด้วยขั้น
ตอน ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 เติ ม พลั ง อึ ด เน้ น การปรั บ
อารมณ์และความคิด โดยการท�ำความเข้าใจความ
หมายความส�ำคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วม
กับการฝึกทักษะเบือ้ งต้นในการเสริมสร้างพลังอึด
ด้วยการมีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิต
โดยค�ำนึงถึงหลัก ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถ เพื่อ
เพิ่มความทนทานทางอารมณ์
ครั้งที่ 2 เพิ่มพลังฮึด เน้นการเติมศรัทธา
การเติ ม มิ ต รและการเติ ม ใจให้ ก ว้ า งโดยการ
ท�ำความเข้าใจความหมายความส�ำคัญและแนวทาง
การเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับการฝึกทักษะเบื้อง
ต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด ด้วยการนึกถึงสิ่ง
ดีๆที่ยังมีเหลืออยู่ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ล�ำบากในชีวิตโดยยึดหลักฉันมี ฉัน
เป็น ฉันสามารถ เพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจ
ครั้ ง ที่ 3 เสริ ม พลั ง สู ้ เ น้ น การปรั บ
พฤติกรรมหรือการกระท�ำ และการปรับเป้าหมาย
ชีวติ โดยการท�ำเข้าใจความหมายตลอดจนแนวทาง
การเสริมสร้างพลังสูร้ ว่ มกับการฝึกทักษะเบือ้ งต้น
ในการเสริมสร้างพลังสู้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
หรื อ สถานการณ์ ล� ำ บากในชี วิ ต ด้ ว ยการฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงหลัก
ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถเพื่อเสริมสร้างด้านการ
จัดการกับปัญหา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
มีการด�ำเนินการดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
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ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และ
แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) ผู้วิจัยได้น�ำ
ไปทดลองใช้ (try out) กั บ กลุ ่ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา จ�ำนวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความตรงส�ำหรับแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วน
แบบประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ) น�ำมาวิเคราะห์
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha or
Cronbach ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
2. โปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง สุ ข ภาพ
จิตได้รับการตรวจสอบความตรง ความถูกต้อง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ประกอบไปด้วยอาจารย์พยาบาลผู้มีวุฒิการ
ศึกษาระดับโท สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2 ท่าน และสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว 1 ท่าน น�ำข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน�ำโปรแกรมไปทดลองใช้
กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 10
คน ก่อนน�ำมาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน�ำไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้นกั ศึกษาชัน้
ปีที่ 1 ทั้งหมดจ�ำนวน 156 คน ตอบเพื่อรวบรวม
ข้อมูลทัว่ ไปและประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) ของ
กลุ่ม
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ข้อมูลทั่วไปและประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ) ใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการทดลอง
จ�ำนวน 11 คนก่อนและหลังสิน้ สุดโปรแกรมเสริม
สร้างพลังสุขภาพจิต
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการร่วมการวิจยั โดยไม่มผี ลใดๆ ข้อมูลส่วน
ตัวของกลุ่มตัวอย่างถูกเก็บเป็นความลับและน�ำ
เสนอข้อมูลในลักษณะภาพรวมของกลุม่ ประชากร
และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลาและให้กลุ่ม
ตัวอย่างลงลายมือชื่อหรือยินยอมด้วยวาจาในการ
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ส�ำหรับกลุม่ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนั้น
เมือ่ สิน้ สุดการทดลองแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การให้ขอ้ มูล
ความรู้เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างพลังสุขภาพ
จิต ผ่านเสียงตามสายและแผ่นพับแก่กลุม่ ดังกล่าว
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสริม
สร้างพลังสุขภาพจิตด้วยตนเองต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไปและการประเมินคะแนนพลัง
สุขภาพจิตวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าความถี่
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ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพ
จิ ต ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ นและหลั ง โดยใช้ ส ถิ ติ
ทดสอบวินคอกซอล (Wilcoxon signed-ranks test)
เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1
รุน่ 59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จ�ำนวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
90.90 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 9.10 อายุระหว่าง
18-20 ปี ( M = 18.72 , S.D = 0.65 ) นับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 100 ภูมลิ ำ� เนาจังหวัดนครราชสีมาร้อย
ละ 63.60 เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.78 ถึง 3.75 (M =
3.40, S.D = 0.35) รูส้ กึ เฉยๆกับวิชาชีพการพยาบาล
ร้อยละ 54.50 (ตารางที่ 1)
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เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.78 ถึง 3.75 (M = 3.40, S.D = 0.35) รู ้สึกเฉยๆกั
าชีพ2การพยาบาล
อยละ 54.50
(ตารางที่ 1)
ตารางที
่ 1 ่ จ�1ำนวน
(ความถี
่) และ
(N == 11)
11)
ตารางที
จํานวน
(ความถี
่) และค่าค่ร้าอร้ยละ
อยละลักลัษณะข้
กษณะข้ออมูมูลลทัทั่วว่ ไปของกลุ
ไปของกลุ่ม่ มตัตัววอย่
อย่าางง (N
ข้ อมูลทัว่ ไป
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
1
9.10
หญิง
10
90.90
อายุ (ปี )
18 ปี
4
36.40
19 ปี
6
54.50
20 ปี
1
9.10

ศาสนา
พุทธ
ภูมิลาํ เนา
นครราชสี มา
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี
ความรู้สึกต่ อวิชาชีพ การพยาบาล
ชอบ
เฉยๆ
ไม่ชอบ
ไม่ระบุ

11

100

7
3
1

63.60
27.30
9.10

4
6
0
1

36.40
54.50
0.00
9.10

พลัพลังสุงสุขขภาพจิ
ของกลุ่มตั่มวตัอย่วอย่
างในการวิ
ภาพจิตตของกลุ
างในการวิ
จัย จัย โปรแกรมครบทั้ง 3 ครั้ง พลังสุขภาพจิตโดยรวม

ของตัวอย่างในการวิจัย มีคะแนนอยู่ระหว่าง 53
พลัพลั
งสุงขสุภาพจิ
ขภาพจิตโดยรวมของกลุ
ตโดยรวมของกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางงในการวิจยั ก่อนการทดลองมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 47 ถึง
ถึง 69 คะแนน (M = 60.18, S.D = 5.32) โดยมีพลัง
ในการวิ
จยั ก่อนการทดลองมี
คะแนนอยู
ะหว่าพงลั47งสุ ขภาพจิ
55 คะแนน
(M = 53.36, S.D
= 2.33)ร่ โดยมี
ตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์อยูร่ ะหว่าง 24 ถึง
ถึง 55 คะแนน (M = 53.36, S.D = 2.33) โดยมีพลัง สุขภาพจิตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์อยูร่ ะหว่าง
27 (M = 25.63, S.D =0.92) ด้านกําลังใจอยูร่ ะหว่าง 12 ถึง 17 (M = 15.09 , S.D = 1.57) และด้านการ
สุขภาพจิตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์อยูร่ ะหว่าง 25 ถึง 33 (M = 28.81 , S.D = 2.78) ด้านก�ำลังใจอยู่
จัดการกับปั ญหาอยูร่ ะหว่าง 11 ถึง 14 (M = 12.63 , S.D = 0.80) ทั้งนี้ เมื่อหลังการทดลองในโปรแกรม
24 ถึง 27 (M = 25.63, S.D =0.92) ด้านก�ำลังใจอยู่ ระหว่าง 15 ถึง 20 (M = 17.09, S.D = 1.64 ) และ
ครบทัง 3 ครั้ง พลังสุ ขภาพจิตโดยรวมของตัวอย่างในการวิ
จยั มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 53 ถึง 69 คะแนน
ระหว่าง ้ 12 ถึง 17
(M = 15.09 , S.D = 1.57) และ ด้านการจัดการกับปัญหาอยู่ระหว่าง 12 ถึง 17 (M
= 60.18,
5.32)่ระหว่
โดยมีางพลั11งสุถึขงภาพจิ
อยูร่ ะหว่า่ 2)
ง 25 ถึง 33 (M =
= 14.27น่ ,คงทางอารมณ์
S.D = 1.61) (ตารางที
ด้า(M
นการจั
ดการกับS.D
ปัญ=หาอยู
14 (Mตด้านความมั
= 12.63 , S.D = 0.80) ทั้งนี้เมื่อหลังการทดลองใน
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28.81 ,, S.D
S.D == 2.78)
2.78) ด้ด้าานกํ
นกําาลัลังงใจอยู
ใจอยูร่ ร่ ะหว่
ะหว่าางง 15
15 ถึถึงง 20
20 (M
(M == 17.09,
17.09, S.D
S.D == 1.64
1.64 )) และด้
และด้าานการจั
นการจัดดการกั
การกับบ
28.81
The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
104หาอยู
ะหว่No.
17December
(M ==2018
14.27 ,, S.D
S.D == 1.61)
1.61) (ตารางที
(ตารางที่ ่ 2)2)
Vol.ร่ ร่ ะหว่
24
212July
ปัปัญญหาอยู
าางง 12
ถึถึงง-17
(M
14.27
ตารางที่ ่ 22 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ย และส่
และส่วนเบี
วนเบี่ ย่ ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน พลั
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตตรายด้
รายด้าานก่
นก่ออนและหลั
นและหลังงการทดลอง
การทดลอง
ตารางที
(N == 11)
11)่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พลังสุขภาพจิตรายด้านก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
ตารางที
(N
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตต
หลังง
ระดับบ
พลั
ก่ก่ออนน
หลั
ระดั
หลังง
S.D MM
S.D ก่ก่ออนน หลั
MM
S.D
S.D
25.63 0.92
0.92 28.81
28.81 2.78
2.78 ตํตํ่า่า
ปกติ
นความมั่น่นคงทางอารมณ์
คงทางอารมณ์
25.63
ปกติ
ด้ด้าานความมั
15.09 1.57
1.57 17.09
17.09 1.64
1.64 ปกติ
ปกติ ปกติ
ปกติ
นกําาลัลังงใจใจ
15.09
ด้ด้าานกํ
12.63 0.80
0.80 14.27
14.27 1.61
1.61 ตํตํ่า่า
ปกติ
นการจัดดการกั
การกับบปัปัญญหา
หา
12.63
ปกติ
ด้ด้าานการจั
53.36 2.33
2.33 60.18
60.18 5.32
5.32 ตํตํ่า่า
ปกติ
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตตโดยรวม
โดยรวม
53.36
ปกติ
พลั
ารณาคะแนนรวมทั้ ง้งสามด้
นของพลั
ภาพจิ
พบว่
กลุ
อย่าางส่
งส่วพบว่
วนใหญ่
นใหญ่
เมืเมืเมื่อ่อ่อพิพิพิจจจารณาคะแนนรวมทั
สามด้าานของพลั
นของ งงสุสุ63.60
ทัง้ ตตนีพบว่
เ้ มือ่ หลั
งการทดลอง
า กลุมมีคม่ ีคะแนน
ตัะแนน
วอย่าง
่ม่มตัตัววอย่
ารณาคะแนนรวมทั
ขขภาพจิ
าา กลุ
พลังงงสุสุสุขขขภาพจิ
ภาพจิตตตํตํพบว่
กว่าาเกณฑ์
กติ
ยละ
63.60 ทัมทั้ ง้ ีงนีนี้ เ้ เมืมืส่่อ่อวหลั
หลั
การทดลอง
พบว่าางกลุ
กลุ
ตัววอย่
อย่าาตงส่
งส่อยูววนใหญ่
พลั
าเกณฑ์
กลุ่มปปตักติ
วอย่
งส่ว63.60
นใหญ่
นใหญ่
มีคะแนนพลั
สุ่ขม่มตัภาพจิ
่ในใหญ่
นเกณฑ์
พลั
ภาพจิ
่า่ากว่
ร้ร้ออายละ
งงการทดลอง
พบว่
มมี ี
คะแนนพลังงงสุสุสุขขขภาพจิ
ภาพจิตตอยู
อยู
นเกณฑ์
กติ
ยละ
81.80 (ตารางที
(ตารางที
3) 81.80 (ตารางที่ 3)
คะแนนพลั
ภาพจิ
ต�่ำใ่ ใ่กว่
าเกณฑ์
ปกติ
ร้อยละ
ปกติร้อ่ ่ 3)ยละ
คะแนนพลั
นเกณฑ์
ปปกติ
รร้อ้อยละ
81.80

ตารางที
่ 3 จ�ำนวน และร้อยละ ระดับพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
ตารางที่ 3 จํานวน และร้ อยละ ระดับพลังสุ ขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
ตารางที่ 3 จํานวน และร้ อยละ ระดับพลังสุ ขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตต
หลังง
พลั
ก่ก่ออนน
หลั
นวน (คน)
(คน) ร้ร้ออยละ
ยละ
นวน (คน)
(คน)
จํจําานวน
จํจําานวน
กว่าาเกณฑ์
เกณฑ์ปปกติ
กติ((<< 55
55 คะแนน)
คะแนน) 77
63.60
ตํตํ่า่ากว่
63.60
22
เกณฑ์ปปกติ
กติ (55
(55 -- 69
69 คะแนน)
คะแนน)
36.40
เกณฑ์
44
36.40
99
กว่าาเกณฑ์
เกณฑ์ปปกติ
กติ (>(> 69
69
0.00
สูสูงงกว่
00
0.00
00
คะแนน)
คะแนน)

ยละ
ร้ร้ออยละ
18.20
18.20
81.80
81.80
0.00
0.00

ผลการเปรี
บเทียยบความแตกต่
บความแตกต่งของคะแนนพลั
างของ และหลั
งการทดลองพบว่
าอย่มีาคงก่วามแตกต่
ผลการเปรียยยบเที
บเที
ภาพจิ
ของกลุ่ ม่ มตัตัววอย่
นและหลัางงอย่
งการ
การาง
ผลการเปรี
ย บความแตกต่ าางของคะแนนพลั
งงสุสุขขภาพจิ
ตตของกลุ
างก่ ออนและหลั
คะแนนพลั
งสุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนพลัง
ทดลอง
ทดลอง
สุขภาพจิตทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน หลัง
หลังการทดลอง
ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บความแตกต่
า
งของคะแนนพลั
ภาพจิตตของกลุ
ของกลุ่มตัตัววอย่
อย่าางก่
งก่ออนและหลั
นและหลังงการ
การ
ผลการเปรี ยยบเที
างของคะแนนพลั
งงสุสุขขภาพจิ
งกว่าก่อ่มนการทดลอง
(ตารางที่ 5)
ผลการเปรี
บเทียบความแตกต่
ย บความแตกต่
า งของ การทดลองสู
ทดลองพบว่าา มีมีคความแตกต่
วามแตกต่าางอย่
งอย่าางมี
งมีนยั สํสําาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนพลังสุ ขภาพจิตทั้งโดยรวม
ทดลองพบว่
คะแนนพลั
ง สุ ข ภาพจิ ต ของกลุ
่ ม ตันวยั อย่
า งก่ อ น ติที่ระดับ .05 โดยคะแนนพลังสุ ขภาพจิตทั้งโดยรวม
และรายด้าานทั
นทั้ ง้ ง 33 ด้ด้าานน หลั
หลังงการทดลองสู
การทดลองสูงงกว่
กว่าาก่ก่ออนการทดลอง
นการทดลอง (ตารางที
(ตารางที่ ่ 5)5)
และรายด้
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ตารางที
ภาพจิตตของก่
ของก่อนและหลั
อนและหลั
งทดลอง
ตารางที่ 5่ 5ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบความแตกต่
บความแตกต่าางของคะแนนพลั
งของคะแนนพลังงสุสุขขภาพจิ
งทดลอง
พลังสุ ขภาพจิต
ด้านความทนทานทางอารมณ์
ด้านกําลังใจ
ด้านการจัดการกับปั ญหา
พลังสุ ขภาพจิตโดยรวม

ก่อน
1.50
2.00
1.50
0.00

หลัง
5.94
5.89
4.93
6.00

Z

p

-2.655
-2.620
-2.325
-2.937

.008
.009
.020
.003

อภิปรายผลการวิจัย

วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์จ�ำลอง เป็นการฝึก
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ การคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อ
่มตัวอย่างก่กิอจนและหลั
ยบเที
ยบความแตกต่
สุ ขญภาพจิ
ของกลุ
การาว
หาต่าตงๆอย่
างเหมาะสม
กรรมดังงกล่
คะแนนพลัผลการเปรี
ง สุ ข ภาพจิ
ต ของกลุ
่ ม ตั ว อย่างของคะแนนพลั
า งก่ อ น แก้ไงขปั
ทดลองพบว่
า มีความแตกต่
างมีนยั สําางอย่
คัญาทางสถิ
บ .05 างความทนทานทางอารมณ์
โดยคะแนนพลังสุ ขภาพจิเตสริ
ทั้งม
และหลั
งการทดลองพบว่
า มีาคงอย่
วามแตกต่
ง จึตงิทเป็ี่รนะดัการสร้
าน โดยคะแนนพลั
หลังการทดลองสู
าก่าองก�
นการทดลองทั
่จดั
้ ง 3บ ด้.05
้ งนี้อดาจเนื
ำลังใจ และการจั
การกั่องจากโปรแกรมที
บปัญหา ซึง่ สามารถ
มีนโดยรวมและรายด้
ัยส�ำคัญทางสถิตาิทนทั
ี่ระดั
ง งกว่สร้
กทักษะในการมีมุมมองทางบวกต่
างๆในชี
สิ่ งเพิดีๆ่มทีขึ่ย้นงั ได้
มีเหลื
ออยู่เมือ่อง
้ นเป็ นการฝึ
ส่งเสริ
มพลังวสุิตขการนึ
ภาพจิกถึตงให้
สอดคล้
สุ ขขึภาพจิ
ต ทั้ ง โดยรวมและรายด้
า นทั้ ง 3 ด้ า นอปั ญหาต่
งเผชิ ญกับปั ญงหาหรื
ลาํ บากในชี
จกรรมดั
งกล่อนหน้
าวคํานึานีงถึ้ ซึงปั่งพบว่
จจัยสําาคัพลั
ญของพลั
กษาก่
งสุขภาพง
หลัต้งอการทดลองสู
กว่าก่อสถานการณ์
นการทดลองทั
้งนี้อาจ วิตซึกั่ งบกิการศึ
ธ์ในทางลบกั
ภาพจิต 3 ประการ่จัดคืขึอ้นฉัเป็
นมีนฉัการฝึ
นเป็ นกและฉั
นสามารถจิตดัมีงคนัวามสั
ฝึกคิดถึงบสิความสิ
นั ได้ง แใน
ก่
่ งที่ฉนั มี้นอหวั
้ นการทีม่บพัุคนคลได้
เนืสุ่อขงจากโปรแกรมที
ทักษะใน
วามสัอมทีพั่จาํ นเป็ธ์นต่
ในทางบวกกั
การมี
มุมบมองทางบวกต่
ปับญสนุ
หาต่นาทีงๆในชี
วิตรการ
การมี
ุคคลหรื อแหล่งอสนั
่บุคคลได้
ับความรัขณะที
ก การช่่มีวคยเหลื
อการดํารงชีบวความภาค
ิตและเมื่อ
Cakar, 2011)
ดังนั้น
นึกอยูถึง่ใสินสั
ง่ ดีงๆคม
ทีย่ ร่งั มีวมกั
เหลืบอการตระหนั
อยูเ่ มือ่ ต้องเผชิ
กถึญ
งสิกั่ งบทีปั่ ฉญันหา
เป็ น ได้ภูแมก่ิใจในตนเอง
ความรู ้ สึก (Karatas
ทัศนคติ แ&ละความเชื
่ อภายในตน
ดกินผู
จกรรมที
่มีการพัฒมนาในด้
านตระหนั
หรืเกีอ่ ยสถานการณ์
ล� ำ่รบากในชี
วิ ต่นซึการเป็
่ ง กิ จ กรรมดั
ง กการจั
วกับ การเป็ นที
ั กของคนอื
นผูม้ ีความรั
การเป็
ท้ ี่มีความภาคภู
ิใจในตนเอง
การเป็กใน
น
ของตนเองและผู
้อื่น ่ อการเรี
ยนรู้และเข้
กล่ผูาร้ วค�
งถึงปัอจการกระทํ
จัยส�ำคัญของพลั
ขภาพจิต 3 นผูคุทณ
ับผิำดนึชอบต่
าของตนงสุตลอดจนการเป็
้ ี่มค่ีคาวามหวั
งศรัทธาและเชื
มัน่ ในความถู
กต้าอใจ
ง
ความเปลี
ย
่
นแปลงที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
ในชี
ว
ต
ิ
การสร้
า
งความ
ประการ
มี ฉันเป็นและฉั
นสามารถ
งนั้น
ย่อมทําคืให้อบฉัุคนคลสามารถพั
ฒนาทางด้
านฉันดัสามารถได้
Grothberg (1995)ในขณะที่การฝึ กคิดวิเคราะห์
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ในสถานการณ์จาํ ลองช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ทกั ษะก่อนการเผชิญสถานการณ์ที่คบั ขันในชีวิต
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee (2006) ซึ่งพบ
ว่าการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ สร้างความเข้มแข็งทาง
ใจทั้งภายในและภายนอกโดยให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาการควบคุม
อารมณ์ การคิดมุมบวกความสามารถเฉพาะบุคคล
เช่นการมีอารมณ์ขันการบรรลุเป้าหมายตลอดจน
การเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตประจ�ำวันส่ง
ผลช่วยให้วัยรุ่นมีพลังสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นได้
จึงอาจกล่าวได้ว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
พลังสุขภาพจิตที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
น�ำไปใช้ในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลได้ ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของ
พลังสุขภาพจิตเป็นพลังที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา บางช่วงก็จะมีมากบางช่วงก็จะมีน้อย
ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์
ในสถานการณ์ ที่ ผ ่ า นเข้ า มาในชี วิ ต รวมทั้ ง ยั ง
สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเองหรือเรียน
รู้จากผู้อื่น (ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพ
จิต, 2554)

ข้อเสนอแนะ

1. สถาบั น การศึ ก ษาทางการพยาบาล
สามารถน�ำแนวทางการเสริมสร้างพลังสุขภาพ
จิตไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล โดยเน้นการฝึกทักษะในการมีมมุ มองทาง
บวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิตการนึกถึงสิ่งดีๆที่ยังมี
เหลืออยู่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์
ล�ำบากในชีวติ และการฝึกคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาอย่าง
รอบด้านก่อนตัดสินใจเพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆอย่าง
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี
ติดตามและประเมินผลการน�ำทักษะต่างๆ ที่ได้จา
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การฝึกในการทดลองไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
ความถี่ ปัญหา อุปสรรคในการน�ำไปใช้ และการ
ออกแบบการวิจัยครั้งต่อไป อาจท�ำเป็นการวิจัย
กลุ่มทดลองแบบสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม เพือ่ ให้การทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กชกร แก้วพรหม, และชนกฤทัย ชื่นอารมณ์.
(2556). การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล.
วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ, 31(4), 128-135.
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2550).
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น พ ลั ง สุ ข ภ า พ จิ ต .
กรุงเทพมหานคร: กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข.
งานแนะแนว วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา. (2556). รายงานผลการ
ส� ำ รวจภาวะความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษา
ชั้ น ปี ที่ 1รุ ่ น ที่ 59 วิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี น ครราชสี ม า ประจ� ำ ปี
การศึกษา 2556. นครราชสีมา: วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา.
มณฑา ลิ้มทองกุล, และสุภาพ อารีเอื้อ. (2552).
แหล่งความเครียดวิธกี ารเผชิญความเครียด
และผลลัพธ์การเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ
ครั้งแรก. รามาธิบดี พยาบาลสาร, 15(2),
193-205.
สุภาวดี ดิสโร. (2551). ผลของกลุม่ จิตวิทยาพัฒนา
ตนและการปรึ ก ษาแนวพุ ท ธต่ อ ความ

17/12/2561 15:39:57

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24 No. 2 July - December 2018

สามารถในการฟื ้ น พลั ง ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบั ณ ฑิ ต ). มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ,
เชียงใหม่.
ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. (2554).
คู ่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า ง
พลังอึด ฮึด สู้ ในชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 4).
นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.
อิงคฏา โคตนารา. (2553). ผลของโปรแกรมเสริม
สร้ า งปั จ จั ย ปกป้ อ งต่ อ ความสามารถ
ในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของเยาวชน
ชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหา
บัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
Andrews, D.R. & Wan, T.T.H. (2009). The
Importance of Mental Health to the
Experience of Job Strain: an Evidenceguided Approach to Improve Retention.
Journal of Nursing Managemen, 17(3),
340–351.
Dzurec, L.C., Allchin, L. & Engler, J.A. (2007).
First-Year Nursing Students’ Accounts
of Reasons for Student Depression.
Journal of Nursing Education. 46(12),
545-551.
Grotberg, E. (1995). A guide to promoting
resilience in children: strengthening the
human spirit. Bernard van Leer
Foundation. Retrieved May 10, 2014,
from http://www.bibalex.org/
Search4Dev/files/283337/115519.pdf

24

2.indd 107

107

Hegge, M., & Larson, V. (2008). Stressors and
Coping Strategies of Students in
Accelerated Baccalaureate Nursing
Programs. Nurse Educator Journal, 33(1),
26-30.
Karatas, Z. &Cakar, FS. (2011). Self-Esteem and
Hopelessness, and Resiliency: An
Exploratory Study of Adolescents in
Turkey. International Education Studies,
4(4), 84-91. Retrieved May 20, 2014, from
http:// www.ccsenet.org/ies
Lee, TY. (2006). Resilience as
a positive youth development construct :
conceptual base an implication for
curriculum development. Journal of
Adolescent Med Health, 18(3), 475-482.
Retrieved May 10, 2014, from http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Pryjmachuk, S., & Richards, D.A. (2008).
Predicting stress in pre-registration
midwifery students attending a
university in Northern England.
Midwifery Journal, 24, 108–122.

17/12/2561 15:39:57

