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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น
และ 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากหลักสูตรที่ได้พัฒนาแล้ว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเปี่ยนิโครธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร แบบวัดการจัดการ ชีวิตฯ และ
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง สถิติเชิงบรรยาย และสถิติ t-test แบบ Paired
Sample
ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวติ ด้านการเรียนของวัยรุน่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีองค์ประกอบ
ของหลักสูตร และวิธีด�ำเนินการน�ำไปใช้อย่างเหมาะสม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง และมีผลหลักการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรม แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ในระดับมาก
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ABSTRACT

The research aimed: 1) To develop the psychology training curriculum on life management for
adolescent’s study; and 2) To evaluate students’ satisfaction after using this training curriculum. Sampling
used in study were 30 Mathayomsuksa students from Wat Piam Nigrodharam School by purposive sampling.
The instruments were the developed curriculum, the instruments evaluation from, the life management test,
and satisfaction form. Data were analyzed by Index of item–objective congruence, descriptive statistics, and
t-test (paired sample)
The results were showed that the psychological training curriculum on life management for adolescent’s
study was compound of appropriate elements and appropriate training methodology. Moreover, it showed
the content validity and after training scores which were statistically higher than before training at the level of
.05 significance. The students satisfaction were rated at the high level.
Keywords: Psychology training curriculum, Life management in study, Adolescent

บทน�ำ

การจัดการชีวิตเป็นการที่บุคคลใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ
เฉพาะตน เพื่อน�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์ ตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญกับตน แล้วหาทางแก้ไขหรือ
เผชิญกับปัญหาที่ประสบอยู่ มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามทีต่ นตัง้ ใจไว้ การจัดการชีวติ จึงเกีย่ วข้องรูปแบบกับการ
เลือก (Selection) การปฏิบัติที่เหมาะสม (Optimization)
และการทดแทน (Compensation) โดยบุคคลสามารถ
ปฏิบัติตนตามองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยองค์ประกอบ
ด้านการเลือก เป็นการที่บุคคลตั้งเป้าหมายในชีวิต มีการ
วางแผนการด� ำเนิ นชี วิต การเลือ กแผนการด�ำเนินชีวิต
ตามที่สนใจ หรือตรงกับความสามารถของตนเอง และการ
ท�ำหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มที่ ส่วนความหมายของการปฏิบตั ิ
ที่ เ หมาะสม เป็ น การที่ บุ ค คลจะมี ค วามพยายาม โดย
พยายามคิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตามทีต่ นปรารถนา มีความตัง้ ใจในการด�ำเนินชีวติ ให้ดที สี่ ดุ
และการทดแทน เป็นการที่บุคคลเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินชีวิต
ด้วยการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การได้รับวิธีการหรือ
ทักษะใหม่ ๆ การรักษาซึง่ บทบาทหน้าทีข่ องตนเองเมือ่ ต้อง
เผชิญกับความผิดหวังในชีวิตโดยการชดเชยสิ่งใหม่หรือมี
การปรับเปลีย่ นเป้าหมายในชีวติ ใหม่ การจัดการชีวติ จึงเป็น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับบุคคลในทุกวัย (Baltes & Freund, 2002)

โดยทีน่ กั เรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นนักเรียนทีอ่ ยูใ่ น
ช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีความ
สั บ สนในการแสวงหาอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตั ว ตนของตนเอง
มีภาวะจิตใจของวัยรุ่นที่มักจะแปรปรวนไปตามบริบทของ
สังคมที่วัยรุ่นได้ประสบอยู่ ท�ำให้อาจเกิดการสับสนทาง
ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ที่ผันแปรได้ นอกจากนี้
วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังให้ความส�ำคัญกับการเรียน แต่ก็มีวัยรุ่น
จ�ำนวนหนึง่ ทีล่ ดความส�ำคัญกับการเรียนลงไป หันเหไปท�ำ
กิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าเรียน หรืออาจประสบปัญหา
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน จึงส่งผลให้ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จทางการศึกษา เรียนไม่จบตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้
การจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่นจึงมีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท�ำให้วัยรุ่นมีเป้าหมาย สามารถ
ตัดสินใจไปสู่แนวทางการด�ำเนินชีวิตทางการเรียนได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง จนน�ำไปสู่เป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ
ทางการเรียน จากการศึกษาบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยกระบวนการเลือก การปฏิบัติที่เหมาะสม และการ
ทดแทน ส่งผลให้บุคคลประสบความส�ำเร็จในชีวิต และ
สามารถจั ด การชี วิ ต ของตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Zacher, et al., 2015, p. 101) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการตนเองทางการเรียน พบว่า
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การฝึ ก อบรมเชิ ง จิต วิทยา สามารถที่จะช่วยเสริม สร้ า ง
การจั ด การชี วิ ต ด้ า นการเรี ย นของวั ย รุ ่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
นอกจากนีก้ ารฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสามารถช่วยเสริมสร้าง
การใช้ชีวิต และการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัย
จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเชิ ง
จิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น ส�ำหรับ
นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่
เกีย่ วข้องสามารถน�ำไปพัฒนาการจัดการชีวติ ด้านการเรียน
ของวัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพ (Salas, Wildman & Piccolo,
2009, p. 559)
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการ
จัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
เพื่อพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของ
วัยรุน่ โดยประยุกต์กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารตามแนวคิด
ของอิลเลีตต์ (Elliott, 1991, p. 71 cited in Hopkin, 2002,
p. 47) ซึง่ แบ่งขัน้ ตอนการวิจยั เป็น 3 ระยะ ได้กรอบแนวคิด
การวิจัยดังภาพที่ 1

ระยะที่ 1
การร่างเนื้อหาและออกแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

ขั้นการพัฒนาหลักสูตร
1. ศึกษาองค์ความรู้การจัดการชีวิตด้านการเรียน
ของวัยรุ่น และการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิต
ด้านการเรียน

ระยะที่ 2
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา

1. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น
2. ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการ
ชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น

ระยะที่ 3
การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ไปทดลองใช้

ขั้นการทดลองใช้หลักสูตร
1. ทดลองใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการชีวติ ด้านการเรียนของวัยรุน่
3. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การด�ำเนินการวิจัยประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียน
วัยรุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเปี่ยม
นิโครธาราม จ�ำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามหลักเกณฑ์ของผู้วิจัย
คือ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีระดับ
คะแนนการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่นตํ่า ตั้งแต่
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการ
ชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น ประกอบไปด้วยหัวข้อ ครั้งที่
ชื่อเรื่อง แนวคิด จุดประสงค์ เวลา อุปกรณ์ วิธีด�ำเนินการ
เทคนิคทางจิตวิทยา ใบความรู้ และการประเมินผล
		 2.2 แบบประเมิ น ความตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity) ของหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
การจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคะแนน พร้อมข้อเสนอแนะ
โดยมรเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ +1 แน่ใจว่าหลักสูตร
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 0 ไม่แน่ใจว่าหลักสูตร
กับมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ -1 แน่ใจว่าหลักสูตร
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
		 2.3 แบบวัดการจัดการชีวติ ด้านการเรียนของ
วัยรุ่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4
คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน และ
น้อยที่สุด = 1 คะแนน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ
ด้านการเลือก มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ ด้านการปฏิบัติ
ทีเ่ หมาะสม มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ และด้านการทดแทน
มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ รวมทั้งฉบับจ�ำนวน 30 ข้อ
		 2.4 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของ
วัยรุ่น ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) ได้แก่ มาก ที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4
คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน และ
น้อยที่สุด = 1 คะแนน ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 10 ข้อ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
		 3.1 ขั้นการพัฒนาหลักสูตร ด�ำเนินการโดย
			 3.1.1 ศึกษาองค์ความรู้การจัดการชีวิต
ด้านการเรียนของวัยรุ่น และการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
สัมภาษณ์นักเรียนวัยรุ่น ครู ผู้ปกครอง และสนทนากลุ่ม
นักเรียนวัยรุ่น
			 3.1.2 จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาการจัดการชีวติ ด้านการเรียน ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ ง
แนวคิดทางจิตวิทยาที่ใช้ในการอบรม เทคนิคทางจิตวิทยา
ที่ ใ ช้ ใ นการอบรม เวลาที่ ใ ช้ ใ นการอบรม ขั้ น ตอนการ
ด�ำเนินการอบรมเชิงจิตวิทยา สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การอบรมรวมทั้งการวัดและการประเมินผลการอบรม
		 3.2 ขั้ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา มีขั้นตอนดังนี้
			 3.2.1 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
การฝึ กอบรมเชิ ง จิ ตวิ ทยาด้ ว ยการหาค่ า ความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า นพิ จ ารณาถึ ง ความ
สอดคล้องเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์ การเลือกใช้ทฤษฎี
ทางจิตวิทยา เทคนิคทางจิตวิทยา ขั้นตอนทางจิตวิทยา
สือ่ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการอบรม การประเมินผลการ
อบรม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80-1.00 หลังจากนั้น
ผู้วิจัยด�ำเนินการการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
			 3.2.2 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
เชิ ง จิ ต วิ ท ยาการจั ด การชี วิ ต ด้ า นการเรี ย นของวั ย รุ ่ น
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
		 3.3 ขัน้ การทดลองใช้หลักสูตร ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
ทดลองเป็นขั้นตอนดังนี้
			 3.3.1 ประเมิ น ความเหมาะสมในการ
ทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาจัดการชีวิต
ด้ า นการเรี ย นของวั ย รุ ่ น โดยน� ำ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเชิ ง
จิตวิทยาที่ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้วมาทดลองใช้กับ
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ� ำ นวน 30 คน โดยใช้ ก ารทดลองแบบ
One - Group Pretest-Posttest Design มีการทดสอบก่อน
และหลังฝึกอบรมด้วยแบบวัดการจัดการชีวติ ด้านการเรียน
ของวัยรุ่น โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Paired t-test แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบการจัดการ
ชีวิตด้านการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
ผลการวิจัยปรากฏในตาราง 1
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1. การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
การจั ด การชี วิ ต ด้ า นการเรี ย นของวั ย รุ ่ น ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ แนวคิด จุดประสงค์
เทคนิคทางจิตวิทยา สื่อวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอน การประเมิน
ผล และระยะเวลาการฝึกอบรมจ�ำนวน 8 วัน วันละ 2 ชัว่ โมง
รวม 16 ชั่ ว โมง เทคนิ ค การฝึ ก อบรมประกอบด้ ว ย

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการจัดการชีวิตด้านการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา (n = 30)
การจัดการชีวิตด้านการเรียน
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
หลังเข้ารับการฝึกอบรม
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
30
30

จากตารางพบว่า ผลของการจัดการชีวิตด้านการ
เรียนของวัยรุ่นก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมเชิง
จิ ต วิ ท ยา มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 วัยรุน่ ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการ
ชีวติ ด้านการเรียนของวัยรุน่ มีการจัดการชีวติ ด้านการเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม
			 3.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรการฝึก
อบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียน
ของวัยรุ่น โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
เพื่อพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่นอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.10-4.67และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ 0.47-0.66 โดยข้อที่มี
ค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ดี

X
24.13
36.01

S.D.
t
2.34
28.428
1.36		

Sig.
0.00*

การบรรยายความรู ้ การฝึ ก ทั ก ษะการจั ด การกั บ ชี วิ ต
ด้านการเรียนโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยา โดยมีหัวข้อการ
ปฐมนิเทศการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา การเลือก การปฏิบัติ
ที่เหมาะสม การชดเชย รวมทั้งการปัจฉิมนิเทศ เมื่อจบการ
ฝึกอบรม ผลของการวิจัย พบว่า การตรวจสอบคุณภาพ
ของหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยาด้ ว ยการหาค่ า
ความตรงตามเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง
0.80-1.00 ในส่วนการประเมินคุณภาพในการทดลองใช้
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการ
เรียนของวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า ผลของการจัดการชีวิต
ด้านการเรียนของวัยรุน่ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
เชิงจิตวิทยา มีความแตกต่างอย่างมีนับส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 วัยรุน่ ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการ
ชีวติ ด้านการเรียนของวัยรุน่ มีการจัดการชีวติ ด้านการเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมโดยใช้ ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเชิ ง
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุน่
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึ ง พอใจต่ อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ
พั ฒ นาการจั ด การชี วิ ต ด้ า นการเรี ย นของวั ย รุ ่ น อยู ่ ใ น
ระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.10-4.67 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ 0.47-0.66
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ผลการวิจยั แบ่งเป็น 3 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังจะอภิปราย

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการ
ชีวติ ด้านการเรียนของวัยรุน่ ประกอบด้วยองค์ประกอบของ
หลักสูตร ได้แก่ ครั้งที่ ชื่อเรื่อง แนวคิด จุดประสงค์ เวลา
อุปกรณ์ วิธีด�ำเนินการเทคนิคทางจิตวิทยา ใบความรู้ และ
การประเมินผล มีระยะเวลาการฝึกอบรมจ�ำนวน 8 วัน
วันละ 2 ชั่วโมง ในเวลา 14.30-16.30 น. ประกอบด้วย
การบรรยายความรู ้ การฝึ ก ทั ก ษะการจั ด การกั บ ชี วิ ต
ด้านการเรียนโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยา ในหัวข้อการ
ปฐมนิเทศการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา การเลือก การปฏิบัติ
ที่เหมาะสม การชดเชย และการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งการสร้าง
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการ
เรี ย นของวั ย รุ ่ น ได้ ใ ช้ ขั้ น ตอนและเทคนิ ค ทางจิ ต วิ ท ยา
เป็นหลักในการฝึกอบรม ซึ่งเมื่อพัฒนาจนมีคุณภาพแล้ว
จะน�ำหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนานักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่าง ๆ ให้มี
การจัดการชีวิตด้านการเรียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งผู้วิจัย
ได้ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของวัยรุ่นว่าจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อใช้
ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง สอดคล้อง
กับเนลสัน-โจนส์ (Nelson–Jones, 2015, pp. 6-13) ที่
กล่ า วไว้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั น สรุ ป ได้ ว ่ า การฝึ ก อบรมเชิ ง
จิตวิทยาจะต้องให้ความส�ำคัญกับพัฒนาการ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามคุณลักษณะประจ�ำวัยของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
จะส่งให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลได้ดี
2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รการฝึ ก
อบรมเชิงจิตวิทยาด้วยการหาค่าความตรงตามเนือ้ หา มีคา่
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80-1.00 ในส่วนการ
ประเมินคุณภาพในการทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุน่
ผลการวิจัยพบว่า ผลของการจัดการชีวิตด้านการเรียนของ
วัยรุ่นก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา
มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
วัยรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิต
ด้านการเรียนของวัยรุ่น มีการจัดการชีวิตด้านการเรียน

สูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรการฝึก
อบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น
เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ โดยได้ยึดหลักการ แนวคิด และ
ขั้ น ตอนการสร้ า งหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามแนวคิ ด ทาง
จิตวิทยาและหลักการทางวิชาการ ครอบคลุมองค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
สอดคล้องกับแนวคิดของสกล วรเจริญศรี (2559, น. 153)
กล่าวโดยสรุปว่าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต้องมีการออกแบบหลักสูตรให้มีเนื้อหาการอบรมที่ตอบ
สนองต่อผู้เข้ารับการอบรม การก�ำหนดจุดประสงค์การ
อบรมอย่างชัดเจน มีแนวคิดการฝึกอบรม ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการฝึ กอบรมที่ เ หมาะสม และสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของปทิตตา รอดประพันธ์ วิเชียร ธ�ำรงโสตถิสกุล
และสายฝน วิบูลรังสรรค์ (2559, น. 161) ที่ได้วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรเยาวชนรู้เท่าทันสื่อตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์
คือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80-1.00 และ
ผลของการรูเ้ ท่าทันสือ่ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมโดยใช้ ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเชิ ง
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การชี วิ ต ด้ า นการเรี ย นของ
วัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 4.10-4.67และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่
0.47-0.66 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากองค์ประกอบของกิจกรรม
การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการฝึกอบรม
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
มี ส ่ ว นในการเสริ ม สร้ า งความรู ้ ทั ก ษะ และเจตคติ ที่
เหมาะสมในการจัดการชีวิตด้านการเรียน และได้มีโอกาส
ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ กระตุ ้ น และเปิ ด โอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพร้อมที่จะน�ำความรู้ออกไปปฏิบัติ
ในชีวิตจริงภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญต่อการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาที่สร้างบรรยากาศ
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การเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องกับบุษบา อาจญาทา (2559,
น. 22) กล่าวว่า คุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาที่ดีจะต้องมีจุดเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
การพัฒนาทักษะ การพัฒนาความสามารถ และการพัฒนา
เจตคติ และผลการวิจัยคล้ายคลึงกับงานวิจัยของสุขอรุณ
วงษ์ทิม (2560, น. 1) ได้วิจัยรูปแบบการฝึกอบรมทาง
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มในองค์ ก รของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจยั พบว่า บุคลากร
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการฝึ ก อบรมทางจิ ต วิ ท ยา
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรในทุกประเด็น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้ เนื่องจาก
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การผูฝ้ กึ อบรมหรือวิทยากรจะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
หลักสูตรเป็นอย่างดีในรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น เทคนิค
ทางจิตวิทยาในการฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม เป็นต้น
เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควร
ออกแบบการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาให้ครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะในด้านต่าง ๆ ของวัยรุน่ อาทิเช่น ทักษะความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาและเผชิญปัญหา การสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิตใจ ทักษะชีวติ การเชือ่ มโยงความรู้ และ
ควรมีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่เจาะลึกในเนื้อแต่ละ
ทักษะอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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