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บทคัดยอ
การกํ ากับอารมณ แ ละพลั งสุข ภาพจิ ต ถือ เปน ทั กษะทางพฤติ ก รรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตอการเรีย นรู ทักษะทางสัง คม และ
สุขภาพจิตของนักศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบการเรียนที่ความแตกตางกันตามกลุมสาขาวิชา นักศึกษาจึง
จําเปนตองมีทักษะทางพฤติกรรมที่ตางกันออกไป ผลการศึกษาทักษะทางพฤติกรรมของนักศึกษาแตละกลุมสาขาวิชาจะเปน
ประโยชนในการพัฒ นาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาให เหมาะสมกับแต ละกลุม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
1) ศึกษาระดับการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิต และ 2) เปรียบเทียบการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละกลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ, กลุมสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี , และกลุ ม สาขามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 153 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) มาตรวัด
การกํากับอารมณ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) แบบประเมินพลังสุขภาพจิตอารคิว วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
การวิ เคราะห ค วามแปรปรวนพหุ ท างเดี ย ว ผลการวิ จัย พบว า นั ก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย การกํ ากั บอารมณ โ ดยรวมอยู ใ น
เกณฑปกติ (X = 54.23) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการกํากับอารมณของนักศึกษาแตละกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาใน
กลุมสาขาวิ ชามนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร (X = 56.54) มีการกํากั บอารมณสูงกว า นัก ศึกษาในกลุ มวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี (X = 52.14) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังพบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตโดยรวม
อยูในเกณฑปกติ (X = 56.50) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาแตละกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษา
ทุกกลุมสาขาวิชามีระดับพลังสุขภาพจิตไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม แมวานักศึกษาจะมีทักษะทางพฤติกรรมทั้งสองดานอยูใน
เกณฑปกติ แตก็ยังคงตองไดรับการดูแลและสนับสนุนทั้งจากครอบครัว อาจารย และเพื่อน เพื่อเสริมสรางใหมีทักษะทาง
พฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นไป
คําสําคัญ: ทักษะทางพฤติกรรม การกํากับอารมณ พลังสุขภาพจิต
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Abstract
Emotion regulation and resilience are non-cognitive skills, which are importance to undergraduate student’s
learning, social skills, and mental health. The study in higher education are difference in each fields of
study. Therefore, students need the difference non-cognitive skills. The study about student’s non-cognitive
skills in each field of study are useful for improve desired characteristics appropriate to student each field
of study. This research aims to 1) study the level of emotion regulation and resilience and 2) compare
emotion regulation and resilience in each field of study of undergraduate student (Health science, Science
and Technology, and Humanistic and Social Science). The samples include 153 students, were randomly
selected by multi-stage random sampling technique. Instruments were Emotion Regulation Scale for
Undergraduate Student, and Resilience Quotient Test. The data was collected by using online
questionnaires. The statistic technique conducted to analyze the data were one-way MANOVA. The results
revealed that the average score of emotion regulation was at normal level (X = 54.23). The result of Emotion
regulation, mean difference fields of study showed that Humanistic and Social science (X = 56.54) higher
than Science and Technology (X = 52.14) with a statistical significance of .05. Moreover, the average mean
score of resilience was at normal level (X = 56.50). The comparison in difference fields of study indicated
that no difference. However, although student’s non-cognitive skills was at normal level but they need
support from family teachers and friends for develop their non-cognitive skills.
Keywords: Non-cognitive Skill, Emotion Regulation, Resilience

 บทนํา
ทักษะทางพฤติกรรม (Non-cognitive Skill) เปนคุณ ลั กษณะที่มีค วามสํา คัญตอการเรียนรู รวมไปถึงสําคั ญ ตอ
การดําเนินชีวิตของนักศึกษา โดยมีอิทธิพลตอศักยภาพในดานการเรียนรู ทั้งในแงกระบวนการเรียนรู เจตคติตอการเรียน
รวมถึงเกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ ทักษะทางสังคม การมีสุขภาพจิตที่ดี และความสามารถในการใชชีวิตของผูเรียนให
เปนไปอยางราบรื่นมากยิ่งขึ้น (Harerimana, 2019; Lipnevich & Roberts, 2014; Rosen, Glennie, Dalton, Lennon, &
Bozick, 2010; Wanzer, Postlewaite & Zargarpour, 2019) ซึ่งทักษะทางพฤติกรรมเปนทักษะอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก
ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) ของบุคคล กลาวคือ เปนทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถดานเชาวนปญญา
หรื อ การใช ก ระบวนการทางป ญ ญาต า ง ๆ โดยมั ก มี เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาของบุ ค คล เช น แรงจู ง ใจ
(Motivation) กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) บุคลิกภาพ (Personality) รวมถึงคุณลักษณะตาง ๆ (Traits)
ของบุคคล
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี ก ารเรี ย นรู แ ละแสวงหา
องคความรูดวยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้ นเรียนที่มีอาจารย เปน ผูสอน รวมถึงยังต องมีการฝกปฏิ บัติงานที่ เป น
การบูรณาการองคความรูเพื่อนํามาใชงานจริง ดังนั้น จึงตองอาศัยทักษะในการแสวงหาความรู การคิดวิเคราะห สังเคราะห
และทักษะที่ เกี่ย วของกับเรีย นรูอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการเรีย นรูจะมีความแตกตางกันออกไปตามกลุม สาขาวิ ช า
ที่เลือกเรียน อยางไรก็ตาม นอกจากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเรียนแลว นักศึกษายังตองมีการปรับตัวตอเพื่อน สังคม
ที่แตกตางไปจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอีกดวย (อายุพร กัยวิกัยโกศล, สุทธามาศ อนุธาตุและพัชรินทร นินทจันทร,
2558) ดั ง นั้ น การเรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให ป ระสบความสํ า เร็ จ จึ ง ต อ งอาศั ย การมี ทั ก ษะทางพฤติ ก รรมร ว มด ว ย
โดยการพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะทางพฤติกรรมจะชวยใหสามารถเรียนรูองคความรูตาง ๆ ตามศาสตรที่ตนสนใจไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีคุณลักษณะที่ชวยสงเสริมการเรียนรู การปรับตัว และการเขาสังคมใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุขอีกดวย
การศึกษาทักษะทางพฤติกรรมของนักศึกษาในปจจุบันมักเปนการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว ความเครียด หรือ
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ (กัญญรินท สีกาศรี, ศราวิน เทพยสถิตภรณ, และสุชาดา กรเพชรปาณี, 2560; ระ
วีนันท รื่นพรต, ธีรพัฒน วงศคุมสิน, และ งามละมัย ผิวเหลือง, 2010) ทั้งนี้ หากพิจารณาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค คลตามแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Positive Psychology) จะให
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ความสําคัญกับการสงเสริมใหบุคคลมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อปองกันการเกิดปญหาดานสุขภาพจิตในอนาคต (สุดารัตน
ตั น ติ วิวัทน , 2560) โดยทั ก ษะทางพฤติ ก รรมนั บ ว า มี ค วามสํ าคั ญ ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาเป น อย า งมาก
โดยเฉพาะทักษะทางพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการอารมณและความสามารถในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณ
ที่เปนปญหา ไมวาจะเปน การกํากับอารมณ (Emotion Regulation) ที่เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ ประเมิน
และปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางอารมณเพื่ อรับมือ ตอสถานการณที่เปนปญหาของบุคคล โดยผูที่มีความสามารถในการ
กํากับอารมณที่ดีจะสามารถเลือกกลยุทธหรือวิธีการที่พึงประสงคในการจัดการและแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม
(ชนิตา รุงเรือ ง, อยูระหว างการตี พิมพ ; Thompson, 1994) ซึ่งสามารถช วยลดปญ หาที่เกิด จากสภาวะทางอารมณแ ละ
แสดงออกอยางเหมาะสม เปนผลใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การมีพลังสุขภาพจิต (Resilience
Quotient: RQ) ก็เปนทักษะทางพฤติกรรมอีกดานหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักศึกษาเนื่องจากเปนความสามารถทาง
อารมณและจิตใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการปรับตัวและฟนตัว เมื่อตองเผชิญกับสถานการณยากลําบากหรือวิกฤตไดสําเร็จ
(สมพร อินทรแกว, เยาวนาฎ ผลิตนนทเกียรติ, ศรีวิภา เอี่ยมสะอาด และ สายศิริ ดานวัฒนะ, 2563 หนา 35)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบของการเรียนรูจะมีความแตกตางกันออกไปตามกลุมสาขาวิชาอาจสงผลให
นักศึกษาเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหาแตกตางกัน นักศึกษาจะตองมีทักษะทางพฤติกรรมที่ตางกันออกไป (กัญญรินท
สีกาศรี และคณะ, 2560; ระวีนันท รื่นพรต และคณะ, 2010) ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาทักษะทางพฤติกรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหทราบถึงลักษณะการจัดการและแสดงออกทางอารมณ รวมทั้ง
การปรับตัวและการฟนตัวเมื่อตกอยูในภาวะวิกฤติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกนแตละกลุมสาขาวิชา
ทุกชั้นป อันจะทําใหไดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพทั้งทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) และทักษะทาง
พฤติกรรม (Non-cognitive Skills) ตอไป

 จุดประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละกลุมสาขาวิชา

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2 แนวคิดที่สําคัญ ดังนี้
1. ทั กษะทางพฤติ ก รรม (Non-cognitive skills) หมายถึง คุณลั กษณะอื่ น ๆ นอกเหนือ จากทัก ษะทางป ญ ญา
(Cognitive Skills) ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา โดยมีอิทธิพลตอศักยภาพดานการเรียนรู
ทั้งในแงกระบวนการเรียนรู เจตคติตอการเรียน รวมถึงเกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ ทักษะทางสังคม การมีสุขภาพจิตที่ดี
และความสามารถในการใช ชี วิต ของผู เ รี ย นให เ ป น ไปอย างราบรื่ น (Harerimana, 2019; Lipnevich & Roberts, 2014;
Rosen, Glennie, Dalton, Lennon, & Bozick, 2010; Wanzer, Postlewaite & Zargarpour, 2019) ในการศึกษาครั้งนี้
ไดทําการศึกษาทักษะทางพฤติกรรมที่ เกี่ย วขอ งกับการจัดการอารมณและความสามารถในการปรับตั วเมื่อตองเผชิญ กั บ
สถานการณที่เปนปญหา ไดแก การกํากับอารมณ (Emotion Regulation) และพลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient: RQ)
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 การกํากับอารมณ (Emotion Regulation) เปนกระบวนการทั้งภายในและภายนอกในการตรวจสอบ
(Monitoring) ประเมิน (Evaluating) และปรับเปลี่ยน (Modifying) การตอบสนองทางอารมณเพื่อรับมือตอสถานการณที่เปน
ปญหาของบุคคล เมื่อบุคคลเผชิญสถานการณที่เปนปญหาก็จะมีกระบวนการกํากับอารมณในการตอบสนองทางอารมณเพื่อ
รับมื อกั บสถานการณ ที่เปนปญหานั้ น ซึ่ งผู ที่มีค วามสามารถในการกํ ากั บอารมณ ที่ดี จะสามารถเลื อกกลยุท ธ หรื อวิ ธี ก าร
ที่พึงประสงคในการจัดการและแสดงออกทางอารมณไดอย างเหมาะสม โดยพบวา การกํากับอารมณมีความสัมพั น ธ กั บ
สุขภาพจิต สุขภาพกาย สัมพันธภาพ และประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลอีกดวย (ชนิตา รุงเรือง, อยูระหวางการตีพิมพ;
Koole, 2009; Thompson, 1994)
กลยุทธในการกํากับอารมณ (Emotion Regulation Strategies) สามารถแบงออกไดเปน 2 กลยุทธ
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ใหญ ๆ คื อ 1) กลยุ ทธ ในการกํ ากั บอารมณ โดยมุ งเน นสิ่ ง ที่ เกิด ก อ นหนา (Antecedent-focused Emotion Regulation
Strategies) หมายถึ ง สิ่ งที่ บุ ค คลทํ า ก อ นที่ จ ะเกิ ด การตอบสนองทางอารมณ ที่มีแ นวโน ม จะแสดงออกและเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรม รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงการตอบสนองด า นร า งกายด ว ย และ 2) กลยุ ท ธ ใ นการกํ า กั บ อารมณ โ ดยมุ ง เน น
การตอบสนอง (Response-focused Emotion Regulation Strategies) หมายถึง สิ่งที่บุคคลทําหรือนํามาใชปรับเปลี่ย น
อารมณของตนเองใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคมากขึ้นเมื่อมีการตอบสนองทางอารมณเกิดขึ้นแลว โดยการใชกระบวนการ
ทางปญญาเพื่อพิจารณาใหมเปนวิธีการในการกํากับอารมณและควบคุมการตื่นตัวทางดานรางกายที่มีประสิทธิภาพสูงกวา
(ชนิ ต า รุ ง เรื อ ง, อยู ร ะหว า งการตี พิ ม พ ; Gross, 2002; Gillespie & Beech, 2016; John & Gross, 2004; Ong &
Thompson, 2019; Purnamaningsih, 2017)
กลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนสิ่งที่เกิดกอนหนา สามารถจําแนกออก ไดเปน 4 กลยุทธยอยที่
แตกตางกัน คือ 1) การเลือกสถานการณ (Situation Selection) 2) การปรับเปลี่ยนสถานการณ (Situation Modification)
3) การปรับความสนใจ (Attention Deployment) และ 4) การเปลี่ยนแปลงทางปญญา (Cognitive Change) (ชนิตา รุงเรือง
, 2563 หนา 9-11; Gross, 2002; Gillespie & Beech, 2016; Purnamaningsih, 2017) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การเลื อ กสถานการณ (Situation Selection) เป น กลยุ ท ธ ใ นการกํ า กั บ อารมณ ที่ มี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ การหลี ก หนี สถานการณ ต า ง ๆ หรื อการแสวงหาสถานการณ อื่ น ๆ โดยอาศั ย ประสบการณ เดิ ม หรื อ
การคาดการณที่นําไปสูการตอบสนองทางอารมณที่พึงประสงคตามมา เชน บางคนอาจหลีกหนีความเบื่อหนายจากการขับรถ
ตอนรถติดโดยเลือกที่จะออกจากบานเร็วขึ้น หรืออีกหนึ่งตัวอยาง เชน นักศึกษาอาจเลือกที่จะทานขาวเย็นกับเพื่อนที่ทําให
นักศึกษารูสึกสนุกสนานกอนที่จะมีการสอบในวันพรุงนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกเครียด หรือวิตกกังวล
2) การปรับเปลี่ยนสถานการณ (Situation Modification) เปนกลยุทธในการกํากับอารมณที่มี
ความเกี่ยวของกับการพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมภายนอกเพื่อใหอารมณหรือความรูสึกเปนไปในทางที่น าพึงพอใจมากขึ้น
เช น บุ ค คลอาจเลื อ กปรั บ เปลี่ ย นสถานการณ ที่ ต อ งติ ด อยู บ นการจราจรที่ คั บ คั่ ง โดยการฟ ง เพลงเพื่ อ พยายามบรรเทา
ความเบื่อหนาย หรืออีกหนึ่งตัวอยาง เชน เมื่อนักศึกษาคุยกับเพื่อนในคืนกอนสอบ แลวเพื่อนถามวา นักศึกษาพรอมที่จะสอบ
หรือไม นักศึกษาอาจเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อลดความตึงเครียดของตนเองลง
3) การปรับความสนใจ (Attention Deployment) เปนกลยุทธในการกํากับอารมณที่เกี่ยวของ
กับการที่บุคคลเลือกที่จะสนใจในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง หรือหลีกเลี่ยงบางอยางเพื่อรักษาอารมณของตนเองใหเปนไป
ในทางที่พึงประสงค เชน ใหความสนใจการสนทนาหนึ่งโดยไมใหความสนใจอีกการสนทนาหนึ่งที่ทําใหตนเองรูสึกไมดี
4) การเปลี่ ย นแปลงทางป ญ ญา (Cognitive Change) เป น กลยุ ท ธ ใ นการกํ า กั บ อารมณ ที่
เกี่ยวของกับการเลือกที่จะใหความหมายตอสิ่งตาง ๆ หรือสถานการณตาง ๆ เพื่อใหตนเองรูสึกดีขึ้น เชน นักศึกษาอาจบอก
ตัวเองวา มันเปนแคการสอบ แทนที่จะใหความหมายของการสอบวาเปนการวัดคุณคาของความเปนคนเพื่อเปลี่ยนแปลง
การตอบสนองทางอารมณของตนเองใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น
สําหรับกลยุทธในการกํากับอารมณโดยมุงเนนการตอบสนอง โดยกลยุทธในการกํากับอารมณประเภทนี้จะ
มุงเนนไปที่การพยายามจัดการการตอบสนองทางอารมณภายหลังจากที่เกิดเหตุการณแลวมีอารมณที่ไมพึงประสงคตามมา
เช น การพยายามเก็ บ ซ อ นความอั บอายหลั งจากที่ พ บว า ตนเองสอบตก หรื อ กรณี ก ารกํ า กั บ อารมณ ที่เกี่ ย วข อ งกั บ ทาง
ดานรางกาย เชน การรับประทานยาเพื่อลดภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศรา
1.2 พลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient: RQ)
Resilience เปนคุณลักษณะที่มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน การฟนพลัง ความยืดหยุนและทนทาน
บุคลิกภาพปรับตัวสูความเปนเลิศ และพลังสุขภาพจิต ซึ่งนิยามโดยกรมสุขภาพจิต พลังสุขภาพจิตเปนทักษะทางพฤติกรรมอีก
ดานหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักศึกษา เนื่องจากเปน ความสามารถทางอารมณและจิตใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ปรับตัวและฟนตัว เมื่อตองเผชิญกับสถานการณยากลําบากหรือวิกฤตไดสําเร็จ (ดวงมณี จงรักษ และ เพ็ญประภา ปริญญาพล
, 2561; สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563 หนา 35)
พลังสุขภาพจิต แบงออกเปน 3 ดาน (สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563 หนา 57-59) ดังนี้
1. อึด คือ ทนตอแรงกดดัน มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจใหทนอยูได สามารถจัดการกับอารมณ
ความรูสึกทุกขของตัวเองได ในสถานการณที่กดดัน
2. ฮึด คือ มีกําลังใจ มีแรงใจที่จะดําเนินชีวิตตอไปภายใตสถานการณที่กดดัน ซึ่งกําลังใจนี้
อาจจะมาจากการสราง กําลังใจดวยตัวเองหรือคนรอบขางก็ได
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3. สู คือ ตอสูเอาชนะอุปสรรค มั่นใจและพรอมที่จะเอาชนะปญหา อุปสรรคที่เกิดจาก
สถานการณวิกฤต ซึ่งความมั่นใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของตนเอง คิดวา ฉันทําได ฉันแกปญหานี้
ได และมีทักษะในการแสวงหาความรูและเขาถึงความชวยเหลือหรือปรึกษา
ทั้งนี้ พลังสุขภาพจิต มีลักษณะที่เกี่ยวของการกับมีปฏิสัมพันธ (Interactive Concept) ระหวางบุคคลกับ
สิ่งแวดลอมมากกวาการเปนลักษณะประจําตัวของบุคคลเพียงอยางเดียว หรือกลาวไดวา พลังสุขภาพจิตจะปรากฏใหเห็น
เมื่อมีสถานการณที่ยากลําบากเกิดขึ้น (ศุภรา เชาวปรีชา, 2551) โดยปจจัยที่มีผลตอพลังสุขภาพจิตของแตละบุคคลมี ความ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับหลายปจจัยตาง ๆ เชน ดานอายุ โดยพบวาบุคคลที่มีอายุมากจะมี พลังสุขภาพจิตมากกวาบุคคลที่มี
อายุนอย ดานเพศ ที่เพศหญิงมีพลังสุขภาพจิตมากกวาเพศชาย ดานการเห็นคุณคาในตนเองซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความแข็งแกรงในชีวิตของวัยรุน ดานบรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธและมีอิทธิพลทางบวกกับความแข็งแกรงในชีวิต
ของวัยรุน รวมถึง สัมพันธภาพกับเพื่อน และแรงสนับสนุนทางสังคมซึ่งมีความสัมพันธ ทางบวกกับความแข็งแกรงในชีวิต
(มะลิวรรณ วงษขันธ พัชรินทร นินทจันทร และ โสภิณ แสงออน, 2558)
พลังสุขภาพจิตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลเปนอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อพบกับสถานการณ
ที่เปนปญหา หรือประสบภาวะวิกฤติตาง ๆ โดยสมพร อินทรแกว และคณะ (2563 หนา 33-34) ไดอธิบายถึงประโยชนของ
พลังสุขภาพจิตไววา ลักษณะของอารมณและจิตใจที่มีพลังสุขภาพจิตสูงเปรียบไดกับสิ่งของที่มีความยืดหยุนสูง แมวาจะมี
แรงกดลงไป แตก็สามารถที่จะคืนตัวและกลับมาเหมือนเดิมไดอยางรวดเร็ว หรืออาจจะเปรียบเปรยไดวา เปนความเขมแข็ง
ของจิตใจที่แมมีปจจัยภายนอกเขามากระทบแตก็ไมทําใหเกิดการกระเทือนจนถึงขั้นแตกราว พลังสุขภาพจิต จึงชวยปกปอง
บุคคลจากปญหาทางสุขภาพจิต เชน เครียด ซึมเศรา วิตกกังวล หรือ การเจ็บปวยทางจิต หรือสูญเสียภาวะสุขภาพจิตที่ดีไป
หลังเผชิญเหตุการณที่มากระทบ รวมทั้งยังชวยปองกันปญหาคุกคามสุขภาพทางกายที่เปนตอเนื่องจากความเครียด เชน
โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน นอกจากนี้ ในแงประโยชนตอการดําเนินชีวิตใน
ภาพรวม พลังสุขภาพจิตยังเปนพลังแหงชีวิตที่ชวยให บุคคลสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได จนอาจนําไปสูการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ดวยวาเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลังจากที่ความทุกขในใจบีบคั้น จนในที่สุดไดคนพบศักยภาพที่แทจริงภายใน
ของตนเอง
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ทักษะทางพฤติกรรมทั้งในดานการกํากับอารมณ และดานพลังสุ ขภาพจิตนับเปน
คุณลักษณะที่สําคัญตอการเรียนรูและการดําเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยชวยใหนักศึกษา
สามารถปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ทั้งในดานการควบคุมหรือปรับเปลี่ยนการแสดงออกทางอารมณของ
ตนเอง ทําใหลดปญหาทางอารมณ รวมถึงสงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอคนรอบขาง และเมื่อเกิดปญหาก็สามารถเอาชนะ
ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ไดหากมีพลังสุขภาพจิตที่ดี เปนผลใหสามารถแสวงหาความรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพและดําเนิน
ชีวิตไดอยางราบรื่นและมีความสุขตอไป

 วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research methodology) โดยมี ขั้ น ตอน
การดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2563
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ป 2563 กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณคาขนาดอิทธิพล (Effect size) ดวยโปรแกรม G*power 3.1 ทําการกําหนดคา Test family
เปน F test, Statistical test เปน MANOVA: Global effect, Type of power analysis เปน A priori: Compute require
sample size – given α power, and effect size จากนั้นตั้งคา Input parameter ไดแก Effect size f2(V) = 0.0625,
α error prob = 0.05, Power (1-β error prob) = 0.95 Number of groups = 3 และ Response variables = 2
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 153 คน การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมดังนี้
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1. ใชเทคนิคการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยแบงกลุมคณะออกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2. สุมคณะจากกลุมสาขาวิชามา กลุมสาขาวิชาละ 2 คณะ โดยใชเทคนิคการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีจับสลาก โดย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยี
กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ได แ ก คณะสาธารณสุ ข ศาสตร และ คณะเทคนิ ค การแพทย และ กลุ ม สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
3. ภายหลังจากทําการสุมคณะแลว ไดทําการเลือกนักศึกษาจากคณะที่ไดจากการสุมจากขั้นตอนที่แลวดวยวิธีการ
สมัค รใจ (Volunteer Sampling) โดยกลุม สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได แก คณะวิ ทยาศาสตร 25 คน และ
คณะเทคโนโลยี 26 คน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร 25 คน และ คณะเทคนิคการแพทย
26 คน และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร 25 คน และคณะศึกษาศาสตร 26 คน
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ไดแก มาตรวัดการกํากับอารมณสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชนิตา พิมพศรี, อยูระหวางการตีพิมพ) ที่ไดพัฒนาตามแนวคิดของ Thompson (1994) มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด/เกือบจริงที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงเปนบางครั้ง และ ไมจริงเลย/
แทบจะไม จ ริ ง เลย ประกอบด ว ย 3 ด า น ได แ ก ด า นการตรวจสอบ (Monitoring) จํ า นวน 10 ข อ ด า นการประเมิ น
(Evaluating) จํานวน 10 ขอ และดานการปรับเปลี่ยน (Modifying) จํานวน 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 30 ขอ และ 2) แบบประเมิน
พลังสุขภาพจิตอารคิว (สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563 หนา 66-71) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก
ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง และจริงมาก โดยประเมินความสามารถของบุคคล 3 ดาน คือ ดานความทนตอแรงกดดัน
ดานการมีความหวังและกําลังใจ และดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค จํานวน 20 ขอ ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป และเปรียบเทียบทักษะทาง
พฤติกรรมระหวางคณะในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดวยเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนพหุทางเดียว (One-way MANOVA) ผานโปรแกรม R

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา จํานวนกลุมตัวอยางทั้ง
3 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนกลุมตัวอยาง กลุมละ 51 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม

จํานวน (N)
51
51
51
153

รอยละ (%)
33.33
33.33
33.33
100.00

รอยละสะสม (%)
33.33
66.66
100.00
100.00

2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของการกํากับอารมณ และพลังสุขภาพจิต พบวา การกํากับอารมณมีคาเฉลี่ย เทากับ
54.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.35 จัดอยูในเกณฑปกติ (คะแนนรวมอยูระหวาง 50 ถึง 67) (ชนิตา รุงเรือง, 2563
หนา 59) โดยมีคาความเบ เทากับ -.019 และความโดง เทากับ -0.78 ในสวนของพลังสุขภาพจิต มีคาเฉลี่ย เทากับ 56.50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.70 ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีพลังสุ ขภาพจิตอยูในเกณฑปกติ (คะแนนรวมอยูระหวาง
55 ถึง 66) (สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563 หนา 70) และมีคาความเบ เทากับ -0.20 และความโดงเทากับ 0.30
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละกลุมสาขาวิชา พบวา การกํากับอารมณในกลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( X = 56.54) รองลงมา ได แ ก กลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ( X = 54.23) และ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X = 52.14) ตามลําดับ สวนพลังสุขภาพจิต ในกลุมสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 57.76) รองลงมา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ( X = 56.75) และ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (X = 55.12) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา
ตัวแปรตาม
การกํากับอารมณ (ER)

ตัวแปรอิสระ
กลุมคณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คาเฉลี่ย (X)
54.23
52.14
56.54
54.23
56.75
55.12
57.76
56.50

รวม
พลังสุขภาพจิต (RQ)

วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7.83
8.99
8.75
7.35
6.77
7.74
7.33
8.69

จํานวน (N)
51
51
51
153
51
51
51
153

3. ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะทางพฤติกรรม (การกํากับอารมณ และ พลังสุขภาพจิต) ทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา
ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดวยเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนพหุทางเดียว (One-way MANOVA) โดยผลการวิเคราะหความแตกตาง
ความแปรปรวนรวมของตั วแปรตาม (test of equality of covariance matrices) โดยใชการทดสอบของบอกซ (Box’s
test) พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Box’s M = 3.377, F (6, 626819.019)=.553, p=.768) แสดงใหเห็นวา ความแปรปรวน
รวมของตัวแปรตามไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติทดสอบ MANOVA ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
แสดงผลการทดสอบความแตกตางความแปรปรวนรวม (covariance) ของตัวแปรตาม ดวยวิธีการทดสอบของบอกซ (Box’s
test)
Box’s M
3.377

F-value
.553

คาองศาอิสระ 1
6

คาองศาอิสระ 2
626819.019

ระดับนัยสําคัญ
.768

เมื่อเปรียบเทียบระดับทักษะทางพฤติกรรม (การกํากับอารมณ และ พลังสุขภาพจิต) ระหวางกลุมสาขาวิชา พบวา
ตัวแปรการกํากับอารมณมีคาสถิติทดสอบเอฟ (F) เทากับ 3.728 Sum of Square เทากับ 546.213 คาองคศาอิสระ (df)
เทากับ 2 Mean Square (MS) เทากับ 273.107 และระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เทากับ .05 แสดงวา ในตัวแปร
การกํากับอารมณ ในระหวางกลุมคณะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางนอย 1 คู ในขณะที่
ตัวแปรพลังสุขภาพจิต ไมพบความแตกตางระหวางกลุม ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทักษะทางพฤติกรรม (การกํากับอารมณ และ พลังสุขภาพจิต) ระหวางกลุมสาขาวิชา
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ความคลาดเคลื่อน
รวม

ตัวแปรตาม
การกํากับอารมณ
พลังสุขภาพจิต
การกํากับอารมณ
พลังสุขภาพจิต
การกํากับอารมณ
พลังสุขภาพจิต

SS
546.213
201.649
8703.851
11939.624
538819.000
500763.000

df
2
2
150
150
153
153

MS
273.107
100.824
53.398
73.249

F
3.728
1.888

p-value
.026
.155

เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคู พบวา ระดับการกํากับอารมณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความแตกตางกับกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 (p-value = .026) โดยนักศึกษาในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระดับการกํากับอารมณสูงกวา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5
แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของระดับทักษะทางพฤติกรรม (การกํากับอารมณ และ พลังสุขภาพจิต) ระหวางกลุมสาขาวิชา
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
กลมคณะ (I)
วิทยาศาสตรสุขภาพ

การกํากับ
อารมณ

พลัง
สุขภาพจิต

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
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กลุมคณะ (J)
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย
(I-J)
-2.31
2.09
2.31
4.40*
-2.09
-4.40*
-1.00
1.64
1.00
2.64

S.E.

pvalue

1.65
1.62
1.65
1.61
1.62
1.61
1.41
1.38
1.41
1.38

.379
.437
.379
.026*
.437
.026*
.777
.498
.777
.162
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ตัวแปรอิสระ
กลมคณะ (I)

กลุมคณะ (J)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรสุขภาพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย
(I-J)
-1.64
-2.64

S.E.

pvalue

1.38
1.38

.498
.162

*p<.05
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการกํากับอารมณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีคาเฉลี่ยการกํากับ
อารมณของนักศึกษามีความแตกตางกันเฉพาะในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยกลุม สาขาวิ ชามนุษ ยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร มีก ารกํากั บอารมณ สูงกว านั ก ศึกษาในกลุ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา นักศึกษาในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีความสามารถในการจัดการหรือกํากับการแสดงออกทางอารมณของตนเองใหเปนไปในทางที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของ
สังคม สอดคลองกับการศึกษาของ กัญญรินท สีกาศรี ศราวิน เทพยสถิตยภรณ และ สุชาดา กรเพชรปาณี (2560) ที่พบวา
นักศึกษาในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมสูง กวากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาในดานมนุษย ศาสตรและสั งคมศาสตรมี
ความเกี่ยวของกับการทําความเขาใจ พฤติกรรม ความสัมพันธระหวางมนุษยและสังคม รวมถึงการศึกษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากการอยูรวมกันของมนุษย ดังนั้น นักศึกษาจึงมักตองใชทักษะทางพฤติกรรมใน
ดานการกํากับอารมณ เพื่อใหสามารถพฤติกรรมหรือแสดงออกทางอารมณตอบุคคลและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
2. ทักษะทางพฤติกรรมดานพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาเฉลี่ย เทากับ
56.50 ซึ่งจัดอยูในเกณฑปกติ อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับชวงคะแนนเกณฑปกติ คือ 55-66 คะแนน (สมพร อินทรแกว และ
คณะ, 2563 หนา 70) พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาอยูเหนือคะแนนขั้นต่ําของชวงเกณฑปกติไมสูงมากนัก ดังนั้น จึงควรมี
การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการพัฒนาพลังสุขภาพจิตใหกับนักศึกษา โดยเป ดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงออกถึง
บุคลิกภาพ ความสามารถ และความคิด มีการจัดกิจกรรมให นักศึกษามีสวนรวมในการกํา หนดเปาหมายของกิจกรรมกลุม
ตาง ๆ จะทําใหนักศึกษารูสึกมีความเปนเจาของ และมีสวนรวม ลดความรูสึกแปลกแยก รวมถึงการใหเผชิญกับสถานการณ
ที่ไมยากลําบากจนเกินไปมากกวาการหลีกเลี่ยงสถานการณนั้น ๆ เพื่อใหเกิดภูมิตานทานและไดฝกทักษะการจัดการปญหา
ซึ่ ง การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว อาจารย และเพื่ อ น โดยเฉพาะแรงสนั บสนุ น ทางสั งคมจากเพื่ อ นเป น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พลังสุขภาพจิตของนักศึกษา (นันทิกา อนันตชัยพัทธนา ดลฤดี เพชรขวาง สุทธินี มหามิตร วงคแสน และเกศินี การสมพจน,
2561; ปวีณา นพโสตร อัจรา ฐิตวัฒนกุล และนิรดา กลิ่นทอง, 2561; ศุภรา เชาวปรีชา, 2551; สมพร อินทรแกว และคณะ,
2563 หนา 88) รวมถึงควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารับบริการดานสุขภาพจิตเบื้องตน เชน ศูนยใหการปรึกษา หรือ
หนวยบริการปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพัฒนาพลังสุขภาพจิตใหกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น
3. นักศึกษาในทุกกลุมสาขาวิชามีพลังสุขภาพจิต ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแมวาแตละสาขาวิชาจะมี
รูปแบบการเรียนรู หรือมีสถานการณที่เปนปญหาที่แตกตางกัน แต นักศึกษาในทุกกลุมสาขาวิชาจําเปนตองมีพลังสุขภาพจิต
เพื่อใหสามารถปรั บตั วตอสถานการณตาง ๆ ที่เปนปญหาเชนกัน โดยพลังสุขภาพจิตเปนป จจัยที่ช วยปองกั นปญหาทาง
สุขภาพจิต เชน เครียด ซึมเศรา วิตกกังวล หรือการเจ็บปวยทางจิต รวมทั้งชวยปองกันปญหาดานสุขภาพทางกายอีกดวย
(สมพร อินทรแกว และคณะ, 2563 หนา 33-34) อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและเสริมสรางพลังสุขภาพจิตไดทั่วถึง ใน
ทุกกลุมสาขาวิชา ทําใหนักศึกษาทุกกลุมสาขาวิชาไดรับการพัฒนาพลังสุขภาพจิตไดใกลเคียงกัน

 บทสรุปจากการวิจัย
การศึ ก ษาทั ก ษะทางพฤติ ก รรมด า นการกํ า กั บ อารมณ แ ละพลั ง สุ ข ภาพจิ ต พบว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาเฉลี่ยทั้งการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิต อยูในเกณฑปกติ โดยการกํากับอารมณมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 54.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 7.35 และพลังสุขภาพจิต มีคาเฉลี่ย เทากับ 56.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 8.70 ผลการเปรียบเทียบการกํากับอารมณและพลังสุขภาพจิตระหวางกลุมสาขาวิชา พบวา นักศึกษาในกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับอารมณสูงกวานักศึกษาในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนทักษะทางพฤติกรรมดานพลังสุขภาพจิต พบวา นักศึกษาจากทั้ง 3 กลุมสาขาวิชามีพลังสุขภาพจิตไมแตกตางกัน

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในเกณฑปกติ แตคะแนนเฉลี่ย
ของนั ก ศึ ก ษาอยู เ หนื อ คะแนนขั้ น ต่ํ า ของช ว งเกณฑ ป กติ ไ ม สู ง มากนั ก ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พลังสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพลังสุขภาพจิตใหมี
ระดับสูงมากยิ่งขึ้น
2. สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาโดยจําแนกปจจัยที่อาจมีความเกี่ยวของกับทักษะทางพฤติกรรม เชน เพศ
และชั้นป เปนตน เพื่อไดเปนองคความรูในการนําไปปฏิบัติ
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