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   การวจิยัในครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายในการใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่ลดความเครยีดของ

เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา โดยวธิวีจิยัแบบกึง่ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นเยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยาเพศชาย อาย ุ14-18 ปี จากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั  

“ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ  และสถาบนัธญัญารกัษ ์จาํนวน 40 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มละ 20 คน  กลุ่มทดลองไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิและ

กลุม่ควบคมุไดร้บัการรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว  โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 12 สปัดาห์

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบการอา่น แบบประเมนิความเครยีด และหนงัสอืทีใ่ชใ้น

การบาํบดั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่มธัยฐาน และคา่พสิยั ทดสอบสมมตฐิาน 

โดยใช ้Wilcoxon signed-rank test  และ Wilcoxon rank sum test   

   ผลการวจิยัพบวา่ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมคีวามเครยีดก่อนและหลงัการทดลองไม่

แตกต่างกนั  และเมือ่เปรยีบเทยีบความเครยีดของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการทดลอง

พบวา่ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติเิชน่กนั  ทัง้น้ีเน่ืองจากนกับาํบดัดว้ยหนงัสอืไมม่ี

ประสบการณ์ดา้นการบาํบดัดว้ยหนงัสอื และหนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดัไมเ่หมาะสมกบัความสามารถ

ในการอา่นของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา 
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  The purpose of this research is to use bibliotherapy in reducing stress in the youth 

with addicted brain Disease The quasi experimental research is used.  The sample group 

consists of 40 male drug addicts between 14-18 years of age from “Tulakarn 

Chalermprakiat Children, Youth and Family Rehabilitation Center” and from “Thanyarak 

Institute.”  They are divided into two groups of 20—one is an experimental group and the 

other is a control group.  The experimental group is treated with bibliotherapy alongside 

standard treatment while the control group is treated with standard treatment only.  The 

experimental period is 12 weeks.  The research tools are reading ability test, stress 

evaluation form, and therapeutic books.  The statistical tools used for data analysis are 

percentage, median, and range.  Wilcoxon signed-rank test and Wilcoxon rank sum test 

are used for hypothesis testing. 

 It is found that there are no differences in the pre and post experiment stress 

level between the two sample groups.  There are also no statistically significant 

differences between the pre and post experiment stress level for both groups.  The two 

reasons for this are: first, the therapists has no experiences in bibliotherapy; and second, 

the books chosen for the therapy are not suitable with the youth’s reading ability 
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บทท่ี 1 

 บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

  จากการสาํรวจขององคก์ารพฒันาเดก็และเยาวชน ระหวา่งพ.ศ. 2547-2549 พบวา่เดก็

และเยาวชนในประเทศไทย จาํนวนประมาณ 23 ลา้นคน ประสบปญัหาหลายประการ เชน่ ปญัหา

ครอบครวั การศกึษา สขุภาพจติ เดก็เรร่อ่น เดก็ไรส้ญัชาต ิโสเภณเีดก็ ยาเสพตดิ เดก็พกิารไร้

การเหลยีวแล เป็นตน้ (ชนิตร ภู่กาญจน์.  2552: ออนไลน์) เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุน่เมือ่ประสบ

ปญัหามกัหาทางออกในทางทีผ่ดิ โดยเฉพาะการเสพสารเสพตดิเพราะเสพแลว้รูส้กึผอ่นคลาย 

คลายความวติกกงัวลเกีย่วกบัปญัหาไดช้ัว่คราวจน เกดิความพงึพอใจและเหน็ประโยชน์ของยา

เสพตดิทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้กดิความสขุสนุกสนานหรอืคลายเครยีด เมือ่ตอ้งเผชญิหน้ากบัปญัหาหรอืความ

วติกกงัวลก่อนใชย้าเสพตดิ ทาํใหเ้ยาวชนจาํนวนมากเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิทัง้ในฐานะผู้

เสพและผูค้า้ (สชุาต ิเลาบรพิตัร.  2543: 1) ปญัหายาเสพตดิยงัเป็นปญัหาทีม่ผีลกระทบอยา่งมาก 

ทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง การทอ่งเทีย่ว การแพทยแ์ละสาธารณสขุ ตลอดจนความมัน่คง

ของประเทศ ซึง่ปญัหาดงักลา่วแพรก่ระจายลุกลามสูช่มุชน สถานประกอบการ โรงเรยีน และ

สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ (ปกรณ์ ศริยิง.  2544: 25) จากรายงานการสาํรวจสถานการณ์เยาวชนที่

ใชย้าเสพตดิของสถาบนัธญัญารกัษ ์พบวา่ปญัหายาเสพตดิเปลีย่นแปลงกลุม่เป้าหมายจากผูใ้ช้

แรงงานมาเป็นเยาวชนทีเ่ป็นนกัเรยีนและนกัศกึษา ซึง่พบวา่เยาวชนในสถานศกึษาจาํนวน  2.1 

ลา้นคนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ (ธงชยั อุน่เอกลาภ.  2544: 40–41)  

      เยาวชนทีเ่สพยาเสพตดิจนกระทัง่เกดิการตดิยา เน่ืองจากยาเสพตดิออกฤทธิต่์อระบบ

ประสาทสว่นกลาง  เมือ่เสพจาํนวนมากสารของยาเสพตดิจะไปทาํลายสมอง ทาํใหก้ารทาํงานของ

สมองเปลีย่นแปลงไป โดยสมองสว่นนอกหรอืสมองสว่นคดิทีม่หีน้าทีต่ดัสนิใจใชเ้หตุผลและ

ควบคมุการกระทาํของรา่งกายถกูทาํลาย ทาํใหส้มองสว่นอยากมอีทิธพิลเหนือสมองสว่นคดิ  

ผูต้ดิยาเสพตดิจงึรูส้กึอยากยาและไมส่ามารถยบัยัง้ความตอ้งการหรอือยากยาได ้ซึง่อาการ

ดงักลา่วเรยีกวา่ โรคสมองตดิยา (จงรกั อนิทรเสวก; และคนอืน่ๆ.  2544: 12) เยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยาจะมคีวามตอ้งการและใชส้ารเสพตดิอยา่งต่อเน่ือง ในทางกฎหมายถอืวา่เป็นการ

กระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษและตอ้งกลายเป็นผูป้ว่ยคดอีาญาทีต่อ้งเขา้

รบัการบาํบดัและรกัษาการตดิยาเสพตดิตามพระราชบญัญตัฟ้ืินฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ.

2545 และพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและ

ครอบครวั พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.2548 ซึง่กาํหนดใหเ้ยาวชนทีเ่ป็นผูป้ว่ยคดยีาเสพตดิและ

มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัจินถกูศาลพพิากษาตอ้งเขา้รบัการบาํบดั รกัษา แกไ้ขและฟ้ืนฟูใน

สถานบาํบดัทีก่าํหนด ไดแ้ก่ สถานบาํบดัยาเสพตดิของรฐัและศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 
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ซึง่กระจายอยูทุ่กจงัหวดัของประเทศไทยตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ จาํนวน 320 แหง่ 

ซึง่สงักดัภาครฐั 257 แหง่และภาคเอกชน 63 แหง่ (สชุาต ิเลาบรพิตัร.  2543: 68)  

  การบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยโรคสมองตดิยาของสถานบาํบดันัน้จะรกัษาผูป้ว่ยในลกัษณะผูป้ว่ย

ในและผูป้ว่ยนอก  เยาวชนทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาในสถานบาํบดัรปูแบบผูป้ว่ยในมกัประสบ

ปญัหาความเครยีด เน่ืองจากเยาวชนซึง่อยูใ่นชว่งวยัรุน่มกัเผชญิกบัปญัหาทีก่่อใหเ้กดิ

ความเครยีด ผลการสาํรวจของศนูยว์จิยักรงุเทพโพลล ์พบวา่วยัรุน่ทีม่อีายรุะหวา่ง 15-22 ปี รอ้ย

ละ 87.5 ประสบปญัหาทีท่าํใหรู้ส้กึเครยีดและเป็นกงัวลสง่ผลต่อสภาพจติใจและการดาํเนินชวีติ (สุ

นิสา ประวชิยั.  2547: ออนไลน์) ความเครยีดเกดิจากสภาวะทางรา่งกายและจติใจของบุคคลที่

ตอบสนองต่อสิง่เรา้ สิง่คกุคามหรอืการเปลีย่นแปลงรปูแบบต่าง ๆ ทาํใหร้า่งกายตอ้งปรบัตวัอยา่ง

อตัโนมตั ิสง่ผลใหเ้กดิความเสยีสมดุลและหากรา่งกายปรบัตวัไมไ่ดอ้าจก่อใหเ้กดิการทาํงานของ

รา่งกายผดิปกต ิ(Selye.  1976: 127) เยาวชนทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาโรคสมองตดิยาในสถาน

บาํบดั รปูแบบผูป้ว่ยในมกัประสบปญัหาความเครยีดเชน่กนั ทัง้น้ีเน่ืองจากอยูใ่นชว่งวยัรุน่ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงพฒันาการของรา่งกายทัง้ในทางเจรญิเตบิโตและเสือ่มถอยเกดิขึน้พรอ้ม ๆ กนั ทาํให้

รา่งกายไมส่มดุลกบัจติใจ  นอกจากน้ีการทีเ่ยาวชนตอ้งเขา้มารบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูใน

สถานบาํบดัตอ้งถกูจาํกดัสทิธเิสรภีาพ โดยลดความสมัพนัธจ์ากสงัคมภายนอก ขาดการตดิต่อกบั

ญาตพิีน้่องและบุคคลอนัเป็นทีร่กั ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบวนิยัและขอ้บงัคบัทีเ่ครง่ครดั รวมทัง้

ตอ้งอาศยัรว่มกนักบัผูป้ว่ยอืน่ทีไ่มคุ่น้เคยตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัตามโปรแกรมที่

สถานบาํบดักาํหนดไว ้เหลา่น้ีลว้นเป็นสถานการณ์ทีเ่ยาวชนตอ้งรบัสภาพและปรบัตวัซึง่อาจ

ก่อใหเ้กดิความเครยีดแก่เยาวชนทีเ่ขา้มารบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูในสถานบาํบดั จงึจาํเป็น 

ตอ้งหาวธิชีว่ยเหลอืเพือ่คลายความเครยีดใหแ้ก่เยาวชน ซึง่วธิผีอ่นคลายความเครยีดมหีลายวธิ ี 

โดยเฉพาะการอา่นหนงัสอืทีส่ามารถผอ่นคลายความเครยีดทางรา่งกายและอารมณ์ รวมทัง้ชว่ย

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป้ว่ยโรคสมองตดิยาในระหวา่งการบาํบดัรกัษา (ธงชยั อุน่เอกลาภ.  2544: 

19; กรมสขุภาพจติ.  2543: 22-23) 

  การบาํบดัผูป้ว่ยดว้ยหนงัสอืเป็นวธิทีีม่มีาแต่โบราณ ดงัคาํจารกึทีห่อ้งสมดุเทเบส 

(Thebes) มคีาํจารกึวา่ “หนงัสอื คอื โอสถสาํหรบัวญิญาณ (Medicine chest for the soul) ” และ

ทีห่อ้งสมดุเมอืงแอปปี (Abbey) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มคีาํจารกึวา่ “หนงัสอื คอื แหลง่รกัษา

จติใจ” และมกีารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัในศตวรรษที ่19 โรงพยาบาลไคโร เมอืงบอสตนั กาํหนดใหท้กุ

เตยีงผูป้ว่ยมคีมัภรีไ์บเบลิ และหนงัสอืทางศาสนาใหผู้ป้ว่ยอา่นและใชอ้ยา่งแพรห่ลายมากขึน้ (ชไม

พร เจรญิสนิ.  2525: 28; ฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน.  2524: 128) ซึง่การบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

(Bibliotherapy) เป็นกระบวนการชว่ยเหลอืทางออ้มสาํหรบัการพฒันาบุคคลโดยใชห้นงัสอื 

(Rozalski; Miller.  2010: 33) การวจิยัเกีย่วกบัการบาํบดัสภาพจติใจดว้ยหนงัสอืในประเทศไทย

ตามทีป่รากฏ สว่นใหญ่พบวา่ประสบความสาํเรจ็ ไดแ้ก่ งานวจิยัของสาวกิา กาญจนะ (2518: 88) 

ศกึษาการใชห้นงัสอืบาํบดัความวติกกงัวลของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ผลการศกึษาพบวา่การ
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อา่นหนงัสอืมอีทิธพิลต่อนกัเรยีนสามารถลดความวติกกงัวลได ้งานวจิยัของกุลวนิดา ตุงคะเศรณ ี

(2523: 50) ศกึษาการบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบัเดก็พกิาร พบวา่เดก็พกิารทีไ่ดร้บัการบาํบดัดว้ย

หนงัสอืมสีขุภาพจติดขีึน้  และงานวจิยัของราตร ีรตันพลัลภ (2530: บทคดัยอ่) ซึง่ศกึษา

เปรยีบเทยีบผลของการบาํบดัดว้ยหนงัสอืของเดก็ในสถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิทีัง้แบบ

กลุม่และรายบุคคลเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในตนเองและความคดิสรา้งสรรค ์พบวา่การบาํบดัดว้ย

หนงัสอืดงักลา่ว ทาํใหเ้ดก็มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองและมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่มากขึน้  ยกเวน้

งานวจิยัของ ชไมพร เจรญิสนิ (2525: 51) ทีศ่กึษาการบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบัเยาวชนทีม่ปีระวตัิ

เสพยาเสพตดิใหโ้ทษในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็กลาง พบวา่ประสบความสาํเรจ็เฉพาะดา้น

ความเชือ่มัน่ในตนเองเทา่นัน้ สว่นดา้นความวติกกงัวลไมไ่ดล้ดลง เน่ืองจากใชเ้วลาในการทดลอง

เพยีง 2 เดอืนซึง่น้อยเกนิไป  

        เยาวชนเป็นทรพัยากรบุคคลทีส่าํคญัและเป็นผูช้ีนํ้าอนาคตของประเทศวา่จะเป็นไปใน

ทศิทางใด (ศนูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็และครอบครวั.  2545: 33) เยาวชนกลุม่ผูต้ดิยาเสพตดิและเขา้รบั

การบาํบดัรกัษาในสถานบาํบดัเหล่าน้ีควรทีจ่ะไดร้บัการบาํบดัและดแูลเป็นพเิศษ เพือ่ใหพ้วกเขา

ไดร้บัการเยยีวยาและพฒันาตนเป็นประชากรทีม่คีณุภาพสามารถทาํประโยชน์แก่สงัคมและ

ประเทศชาตไิดต่้อไป  จากปญัหาความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่เขา้รบัการ

บาํบดัรกัษาในสถานบาํบดัทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบักลุม่เยาวชนทีเ่ป็น

โรคสมองตดิยาในสถานบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพือ่ลดและผอ่นคลายความเครยีดในการใช้

ชวีติภายในสถานบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

        ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายการวจิยั  ดงัน้ี 

   1.  เพือ่เปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมอง 

ตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิ 

  2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมอง 

ตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว  

  3.  เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่

ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิกบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บั

การรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว   

  

ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลของการวจิยัครัง้น้ีทาํใหเ้หน็บทบาทของหนงัสอืทีม่อีทิธพิลต่อการบาํบดัสภาพจติใจ

ของเยาวชนโรคสมองตดิยาโดยเฉพาะสามารถลดความเครยีดได ้ ซึง่จะเป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางในการวางแผน การดาํเนินพฒันาหอ้งสมดุในสถานบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา ในดา้นการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  การบรกิาร และการจดั

กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาํบดัและรกัษา

เยาวชนดงักลา่ว 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   

              ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ เยาวชนเพศชายทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟูการตดิยาเสพตดิดว้ยวธิชีมุชนบาํบดัรปูแบบผูป้ว่ยใน  2  แหง่ ไดแ้ก่ สถาบนัธญัญารกัษ์ 

จาํนวน 30 คน และศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ 

จาํนวน 38 คน  รวมจาํนวนทัง้สิน้ 68 คน 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

            กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เยาวชนเพศชายอายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี ทีเ่ขา้

รบัการบาํบดัรปูแบบผูป้ว่ยในศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระ

เกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษโ์ดยการสุม่ตวัอยา่งแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability 

sampling) โดยใชว้ธิสีุม่แบบเจาะจง (Purposive  sampling) ไดจ้าํนวนทัง้สิน้ 40 คน แบง่เป็น 2 

กลุม่ ดงัน้ี 

              1.  กลุม่ทดลอง  เป็นเยาวชนจากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั  

“ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิจาํนวน 20 คน ซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษา

ตามปกต ิ

              2.  กลุม่ควบคมุ  เป็นเยาวชนจากสถาบนัธญัญารกัษ ์ จาํนวน 20 คน ซึง่ไดร้บัการ

รกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว 

       ตวัแปรท่ีศึกษา    

    ตวัแปรทีใ่ชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย 

               1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่   การบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

               2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   ความเครยีด 

    3.  ตวัแปรกวน  ไดแ้ก่    

     3.1  อายุ 

     3.2  ระดบัการศกึษา 

     3.3  สถานบาํบดั 

     3.4  ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการทดลอง 

  นิยามศพัทเ์ฉพาะ   

           1.  การบาํบดัดว้ยหนงัสอื (Bibliotherapy) หมายถงึ การใชป้ระโยชน์จากหนงัสอืดว้ย

การอา่นหนงัสอืและการทาํกจิกรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการอา่น  เชน่  การเลา่เรือ่ง  การวาดรปู  การ
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เลน่เกม การแสดงละคร  การตอบคาํถาม การอภปิราย  การรายงาน การแสดงความคดิเหน็ เป็น

ตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่การบาํบดัดว้ย

หนงัสอืในการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั และ

กจิกรรมการอา่น ดงัน้ี 

   1.1  นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื  หมายถงึ ผูก้ระตุน้และควบคมุใหเ้ยาวชนอา่นและรว่ม

กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการอา่นตามโปรแกรมการบาํบดัดว้ยหนงัสอื ผูท้ีม่อีารมณ์ขนั  มบุีคลกิลกัษณะ

ทีท่าํใหเ้ยาวชนผูร้บัการบาํบดัเหน็แลว้เกดิความสบายใจ ไวว้างใจ และพรอ้มทีจ่ะรบัฟงัปญัหาต่าง 

ๆ ของเขาดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ เขา้ใจความรูส้กึและสภาพจติใจของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิ

ยา ตลอดจนสามารถใชส้ตปิญัญาและทกัษะในการกระตุน้ใหเ้ยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาแสดง

ความรูส้กึและความคดิทีไ่ดร้บัจากการอา่นออกมาอยา่งเปิดเผยและไมรู่ส้กึวา่ถกูบงัคบัใหอ้า่น  

            1.2  หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั  หมายถงึ  หนงัสอืทีเ่หมาะสมและตรงกบัความสนใจ

ของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่จะชว่ยจงูใจใหอ้ยากอา่น  โดยเป็นหนงัสอืทีม่โีครงเรือ่งที่

สมจรงิหรอื สภาพแวดลอ้มของเรือ่งคลา้ยคลงึกบัชวีติจรงิ ลกัษณะตวัละครเดน่ชดั เน้ือเรือ่ง

สนุกสนานและน่าสนใจชวนตดิตาม ภาษาและคาํศพัทเ์หมาะสมกบัวยัและความรูข้องผูร้บัการ

บาํบดั           

   1.3  กจิกรรมการอา่น  หมายถงึ  การสรา้งบรรยากาศใหอ้าํนวยกระตุน้หรอืสง่เสรมิ

การอา่นหนงัสอืแก่เยาวชนผูร้บัการบาํบดั ไดแ้ก่ การเลา่เรือ่ง การวาดรปู การเลน่เกม การตอบ

คาํถาม การอภปิราย การรายงานและแสดงความคดิเหน็  ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการบาํบดั

ไดส้ะทอ้นคดิเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่า่น 

   2.  ความเครยีด  หมายถงึ  สภาวะทางรา่งกายและจติใจของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิ

ยาทีม่ปีฏกิริยิาต่อสิง่เรา้ในสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มทีก่ดดนัหรอืบบีบงัคบัทาํใหเ้กดิความไม่

พงึพอใจหรอืลาํบากใจ ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีวดัโดยใชแ้บบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเองของกรม

สขุภาพจติ 

        3.  โรคสมองตดิยา  หมายถงึ  การเสพยาเสพตดิอยา่งต่อเน่ืองและเคยชนิจนเกดิการตดิ

ยา เน่ืองจากสมองสว่นคดิทีม่หีน้าทีต่ดัสนิใจใหเ้หตุผลและควบคมุการกระทาํของรา่งกายถูก

ทาํลาย ทาํใหส้มองสว่นอยากมอีทิธพิลเหนือสมองสว่นคดิ ทาํใหผู้ต้ดิยาเสพตดิรูส้กึอยากยาและ

ไมส่ามารถยบัยัง้ความตอ้งการหรอือยากยาได ้

        4.  เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา  หมายถงึ  บุคคลอายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี ทีม่ปีญัหา

การใชส้ารเสพตดิและศาลพพิากษาใหเ้ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

 

ข้อจาํกดัในการวิจยั 

   ผูว้จิยัเลอืกสถานทีส่าํหรบัการวจิยัคอื ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั  
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“ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ ์ เน่ืองจากทัง้สองสถาบนัใชโ้ปรแกรมการบาํบดั

ดว้ยวธิชีมุชนบาํบดัในการรกัษาโรคสมองตดิยาเหมอืนกนั และศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชน

และครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ เป็นเครอืขา่ยกบัสถาบนัธญัญารกัษ์ จงึสะดวกแก่ผูว้จิยั

ในการดาํเนินการทดลองและเกบ็ขอ้มลู  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั   
  ผูว้จิยัไดว้างกรอบแนวคดิในการวจิยัไวด้งัน้ี  

 

 ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

  

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิ 

  

สมมติฐานในการวิจยั   

    1.  ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคู่

กบัการรกัษาตามปกต ิหลงัการทดลองน้อยกวา่ก่อนการทดลอง    

  2.  ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคู่

กบัการรกัษาตามปกต ิหลงัการทดลองน้อยกวา่เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษา

ตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดนํ้าเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

                 1.  ความรูเ้กีย่วกบัโรคสมองตดิยา 

    1.1  ความหมายของโรคสมองตดิยา 

     1.2  สาเหตุและอาการของโรคสมองตดิยา 

     1.3  การรกัษาโรคสมองตดิยา 

     1.4  ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

        2.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความเครยีด 

     2.1  ความหมายของความเครยีด 

     2.2  อาการของความเครยีด 

     2.3  สาเหตุของความเครยีด 

     2.4  การลดความเครยีด 

    3.  ความรูเ้กีย่วกบัการบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

    3.1  ประวตัขิองการบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

    3.2  วตัถุประสงคข์องการบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

    3.3  ประเภทของการบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

    3.4  กระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

    3.5  องคป์ระกอบของการบาํบดัดว้ยหนงัสอื  

  4.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

    4.1  งานวจิยัในต่างประเทศ 

    4.2  งานวจิยัในประเทศ 

   

ความรูเ้ก่ียวกบัโรคสมองติดยา 

        ความหมายของโรคสมองติดยา 

             โรคสมองตดิยา (Addicted brain disease) เป็นคาํศพัทท์างการแพทยท์ีใ่ชร้ะบุการ

ปว่ยของบุคคลทีเ่กดิจากการเสพยาเสพตดิ ซึง่มผีูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี   

   สชุาต ิเลาบรพิตัร (2546: 3) ไดนิ้ยามโรคสมองตดิยา หมายถงึ โรคทางสมองทีเ่กดิ

จากการเสพยาเสพตดิจนกระทัง่เกดิการตดิยาและเกดิพยาธสิภาพขึน้ในสมอง ทาํใหก้ารทาํงาน

ของสมองเปลีย่น แปลงไป มผีลทาํใหส้มองสว่นอยาก (Brain reward pathway) อทิธพิลเหนือ
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สมองสว่นคดิ (Cerebral cortex) โดยสารในตวัยาเขา้ไปทาํลายสมองสว่นความคดิ เมือ่อาการ

อยากยาหรอืเสีย้นยาขึน้ สมองสว่นคดิจะไมส่ามารถยบัยัง้สมองสว่นอยากได ้ 

   วโิรจน์ วรีชยั  (2548: 133) ไดนิ้ยามโรคสมองตดิยา หมายถงึ การทีส่มองสว่นคดิ

หรอืสมองสว่นทีค่วบคมุความอยากถูกยาเสพตดิออกฤทธิท์าํใหส้ญูเสยีพฤตกิรรมการใชเ้หตุและ

ผลในการกระทาํ โดยไมส่ามารถควบคมุความคดิ อารมณ์และพฤตกิรรมไดท้าํใหเ้กดิพฤตกิรรม

การเสพตดิยา 

    พเิชฎฐส์ดุา โภควณชิ (2551: 8) ไดนิ้ยามโรคสมองตดิยา หมายถงึ เป็น

กระบวนการต่อเน่ืองทีเ่กดิจากการใชย้าเป็นครัง้คราวจนไปสูก่ารใชย้าถีข่ ึน้และวนัละหลายครัง้จน

เกดิการใชย้าเสพตดิอยา่งต่อเน่ืองทกุวนั จนกระทัง่เกดิการการตดิยาเสพตดิทาํใหเ้กดิพยาธสิภาพ

ขึน้ในสมอง 

     พชิยั แสงชาญชยั (2552: ไมป่รากฏเลขหน้า) ไดนิ้ยามโรคสมองตดิยา หมายถงึ 

ชว่งเวลาทีส่มองสว่นคดิทีท่าํหน้าทีใ่ชส้ตปิญัญาและความมเีหตุผลเกดิความสมดุลกบัสมองสว่น

อยากทีท่าํหน้าทีค่วบคมุอารมณ์และความอยาก จงึก่อใหเ้กดิแรงกระตุน้จนนําพาไปสูค่วามอยาก

ยา จนจาํเป็นตอ้งหามาเสพใหไ้ดเ้พราะเมือ่เสพแลว้จะมคีวามสขุ จนนําไปสูค่วามเคยชนิกระทัง่

เป็นอาการปว่ยทางจติ 

   ธนิษฐา นาคนิ (2552: ไมป่รากฏเลขหน้า) ไดนิ้ยามโรคสมองตดิยา หมายถงึ อาการ

ทางสมองทีเ่กดิจากการเสพยาเสพตดิอยา่งต่อเน่ือง  

  กลา่วโดยสรปุโรคสมองตดิยา เป็นอาการของโรคทางสมองทีเ่กดิจากการเสพยาเสพตดิ

อยา่งต่อเน่ืองและเคยชนิจนเกดิการตดิยา เน่ืองจากสมองสว่นคดิทีม่หีน้าทีต่ดัสนิใจใหเ้หตุผลและ

ควบคมุการกระทาํถกูทาํลาย ทาํใหส้มองสว่นอยากมอีทิธพิลเหนือสมองสว่นคดิ เมือ่สมองทัง้สอง

สว่นของผูต้ดิยาถกูกระตุน้ทาํใหรู้ส้กึอยากยาและไมส่ามารถยบัยัง้ความรูส้กึตอ้งการหรอือยากยา

ได ้ 

         สาเหตแุละอาการของโรคสมองติดยา 

             โรคสมองตดิยาเป็นอาการของโรคทางสมองทีเ่กดิขึน้กบัอวยัวะสว่นทีเ่ป็นสมอง ซึง่

เป็นอวยัวะสว่นหน่ึงของรา่งกายทีม่ลีกัษณะเป็นกอ้นเน้ือน่ิมหนกัประมาณ 1.4 กโิลกรมัอยูภ่ายใน

กะโหลกศรีษะและมหีน้าทีค่วบคมุการทาํงานต่างๆ ของรา่งกาย (วชิยั โปษยะจนิดา.  2542: 1) 

สมองของมนุษยแ์บง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สมองสว่นคดิ สมองสว่นกลาง และสมองสว่นอยาก  

สมองสว่นคดิหรอืทีเ่รยีกวา่ สมองสว่นนอก  จะทาํหน้าทีจ่ดจาํ คดิ จนิตนาการ ความมเีหตุผลและ

ตดัสนิใจ สมองสว่นกลาง ทาํหน้าทีใ่นดา้นรบัความรูส้กึ เพือ่ตอบสนองสิง่เรา้ทีม่าจากผวิหนงั การ

สมัผสั อุณหภมู ิและรบัรูค้วามรูส้กึของกลา้มเน้ือทัว่รา่งกาย และสมองสว่นอยากหรอืทีเ่รยีกวา่

กา้นสมอง จะทาํหน้าทีค่วบคมุอารมณ์ สญัชาตญาณต่างๆ ทีท่าํใหช้วีติเราอยูร่อด  สาํหรบัโรค

สมองตดิยาจะมผีลกระทบต่อสมองสองสว่น คอื สมองสว่นคดิ และสมองสว่นอยาก  (สชุาต ิเลา

บรพิตัร.  2546: 3; มธุรส สวา่งบาํรงุ.  2552: 60) ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  บรเิวณสมองทีม่ผีลต่อการตดิยาเสพตดิ 

 

  ทีม่า: สชุาต ิเลาบรพิตัร.  (2546).  โรคสมองตดิยา. หน้า 1. 

 

 สมองมบีทบาทสาํคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมต่าง ๆ เพือ่ใหร้า่งกายไดร้บัสิง่ซึง่

จาํเป็นต่อการดาํรงชวีติของมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  โดยควบคมุการทาํงานของรา่งกาย 

ไดแ้ก่ การเคลื่อน ไหวของกลา้มเน้ือ การประสานงานของกลา้มเน้ือ เชน่ การแกวง่แขนเวลาเดนิ 

การมองเหน็ การไดย้นิ การพดู การคดิ ความจาํ อารมณ์ความรูส้กึต่าง ๆ ทัง้ความพอใจและ

ความเจบ็ปวด เป็นตน้ สมองสว่นทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งกบัการเสพตดิ ม ี2 สว่น คอื สมองสว่นคดิ

และสมองสว่นอยาก เมือ่เสพยาเสพตดิเขา้ไป  สมองสว่นคดิจะถกูทาํลายจนกลายเป็นโรคสมอง

ตดิยา (จงรกั อนิทรเสวก; และคนอืน่ๆ.  2544: 12) สาเหตุของโรคสมองตดิยาก่อเกดิจากปจัจยั 3 

ดา้น (สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2548: 4; ศริลิกัษณ์ มุง่ธญัญา.  2545: 30) 

ดงัน้ี  

    1.  ปจัจยัสว่นบุคคล เป็นสาเหตุทีม่าจากดา้นรา่งกาย คอื มคีวามเจบ็ปวดทางกาย

และจาํเป็นตอ้งใชย้าเสพตดิหรอืยาทีม่สีว่นผสมของยาเสพตดิเพือ่รกัษาอาการ และปญัหาดา้น

จติใจ คอื  

มบุีคลกิภาพผดิปกตหิรอืผูท้ีเ่ป็นโรคจติหรอืโรคประสาทตอ้งใชย้ารกัษาอาการทางจติเพือ่ลดความ

วติกกงัวลหรอืความเครยีดเพือ่ทาํใหห้ลบั เพราะเมือ่นํามาใชบ้อ่ยๆ เกดิทาํใหต้ดิยาไดห้รอืความ

โน้มเอยีงทางจติใจทีจ่ะกระทาํผดิและภาวะทางอารมณ์ นอกจากน้ีปญัหาดา้นบุคลกิภาพสว่น

บุคคล กเ็ป็นสาเหตุใหเ้กดิการเสพตดิยา เชน่ การอยากทดลองโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ บุคลกิภาพที่

ออ่นแอและถกูชกัจงูโดยงา่ย การหาทางออกใหต้นเองในทางทีผ่ดิ การมเีวลาวา่งมากเกนิไปและ

การขาดจุดมุง่หมายในชวีติ เป็นตน้ 

9



   2.  ปจัจยัทางสงัคม เป็นสาเหตุทีเ่กดิจากสภาพครอบครวัและสงัคมของบุคคล เชน่ 

ปญัหาครอบครวัแตกแยก การอบรมเลีย้งด ูการประกอบอาชพีทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

พฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม การอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ การกระทาํตามประเพณ ีตวัอยา่งเชน่ การเสพฝ่ิน

ทีส่บืทอดกนัมาของชาวเขาบางเผา่ รวมทัง้การใชฝ่ิ้นเป็นยาประจาํบา้นหรอืยาระงบัปวด เป็นตน้ 

   3.  ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม เป็นสาเหตุทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่อือ้ต่อการตดิ

ยาเสพตดิ เชน่ ปรมิาณยาเสพตดิทีม่จีาํนวนมาก เน่ืองจากการรอดพน้จากการสกดักัน้ปราบปราม

และจบักุมของเจา้หน้าที ่การทีส่งัคมไมย่อมรบัผูท้ีต่ดิยาเสพตดิ การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิบน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต การโฆษณาสิง่เสพตดิ เป็นตน้ 

         ผูป้ว่ยโรคสมองตดิยาจะปรากฏอาการผดิปกตขิองความคดิ อารมณ์และพฤตกิรรม  3 

ดา้น (สชุาต ิเลาบรพิตัร.  2546: 4; สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ.  2549: 8; จงรกั 

อนิทรเสวกและคนอืน่ ๆ.  2544: 55)  ดงัน้ี  

          1.  ดา้นรา่งกาย จะมอีาการเปลีย่นแปลงทางรา่งกายเน่ืองจากฤทธิย์าเสพตดิและ

พฤตกิรรมการเสพยาเสพตดิ เชน่ สขุภาพทรดุโทรม น้ําหนกัลด รมิฝีปากเขยีวซํ้า ใบหน้าหมอง

คลํ้า เหงือ่ออกมาก มกีลิน่ตวัแรง น้ิวมอืมรีอยคราบเหลอืงสกปรก ผวิหนงัหยาบกรา้น มรีอ่งรอย

การเสพยาเสพตดิบรเิวณแขนหรอืรอยแผลเป็นทีท่อ้งแขนมลีกัษณะรอยกรดีซึง่เกดิจากการทาํรา้ย

ตนเอง มกีารเคลื่อนไหวอวยัวะสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายไมห่ยดุน่ิง คอื สัน่ขา ใบหน้า กดักราม นัง่

ไมน่ิ่ง หรอืเดนิไปมา เป็นตน้  

      2.  ดา้นจติใจและอารมณ์  จะมอีาการปรากฏทางดา้นจติใจและอารมณ์ทีผ่ดิไปจาก

ปกตทิัว่ไป  คอื มคีวามวติกกงัวล ซมึเศรา้ ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง หวาดระแวง ขาดความ

อดทนอดกลัน้ อารมณ์ฉุนเฉยีวเปลีย่นแปลงงา่ย มบุีคลกิพึง่พาผูอ้ืน่ มองโลกในแงร่า้ย ไมย่อมรบั

คา่นิยมของสงัคม และมอีาการวกิลจรติ เชน่ ประสานหลอน หแูวว่ และสญูเสยีความจาํ เป็นตน้ 

      3.  ดา้นพฤตกิรรม จะมอีาการพฤตกิรรมแสดงออกผดิปกตใินกจิวตัรประจาํวนัเกดิ 

ขึน้ เชน่  มพีฤตกิรรมเกยีจครา้น ลกัขโมยของผูอ้ืน่ โกหก กา้วรา้ว ทาํตวัหา่งเหนิจากพอ่แมห่รอื

ผูป้กครอง ขาดการควบคมุพฤตกิรรมตนเอง  หากอยูใ่นชว่งวยัเรยีนจะขาดเรยีนบอ่ย ๆ  และออก

จากบา้นไปนาน ๆ โดยไมบ่อกกลา่วใหใ้ครทราบ แต่งตวัสกปรกไมด่แูลอนามยัของตนเอง เป็นตน้ 

      การรกัษาโรคสมองติดยา 

   การรกัษาโรคสมองตดิยาหรอือาจกลา่วไดว้า่เป็นการบาํบดัยาเสพตดิของผูต้ดิยาเสพ

ตดิจนกระทัง่กลายเป็นโรคสมองตดิยา ทีม่อีาการอยากยา ไมส่ามารถระงบัอารมณ์ ความรูส้กึ

ดงักลา่วได ้จนตอ้งดิน้รน แสวงหาและกระทาํทกุวถิทีางเพือ่ใหไ้ดย้ามาเสพตามความตอ้งการ  ซึง่

การบาํบดัยาเสพตดิดงักลา่วในปจัจุบนัมคีวามซบัซอ้นเน่ืองจากผูป้ว่ยมคีวามหลากหลายและ

ตอ้งการการบาํบดัทีแ่ตกต่างกนัออกไป รปูแบบการบาํบดัจงึมกีารพฒันาขึน้หลายแบบแตกต่างกนั

ไป  ในการรกัษาผูป้ว่ยจาํเป็นตอ้งใชท้ัง้การรกัษาทางรา่งกายและจติใจควบคูก่นัไปเน่ืองจากผูป้ว่ย

จาํนวนไมน้่อยทีห่นักลบัไปเสพยาอกีหลงัจากการไดร้บัการบาํบดัไปแลว้  สาํหรบัการรกัษาดา้น
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จติใจนัน้รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้และเป็นทีนิ่ยมใช ้ไดแ้ก่ รปูแบบกายจติสงัคมบาํบดั รปูแบบชมุชน

บาํบดั และรปูแบบกลุม่ชว่ยเหลอืกนัเอง ดงัน้ี  

  1. รปูแบบกายจติสงัคมบาํบดั (Matrix program)  เป็นวธิกีารบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยยา

เสพตดิแบบผูป้ว่ยนอก  ซึง่เป็นวธิกีารบาํบดัรกัษาทีป่ระหยดัเน่ืองจากใชบุ้คลากร สถานที ่และ

งบประมาณน้อยกวา่แบบผูป้ว่ยใน  โดยผูป้ว่ยสามารถเรยีนหรอืทาํงานและใชช้วีติตามปกตใิน

สภาพแวดลอ้มเดมิของตน  ผูป้ว่ยทีส่ามารถเลกิไดด้ว้ยวธิน้ีีจาํเป็นตอ้งมจีติใจทีเ่ขม้แขง็ สามารถ

หกัหา้มใจตนเองไดท้ัง้ ๆ ทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดมิ  โอกาสทีจ่ะเลกิยาเสพตดิไดใ้นระยะยาวมี

มากขึน้  ทัง้น้ีผลสาํเรจ็ของการรกัษากข็ึน้อยูก่บัตวัผูป้ว่ยและการมสีว่นรว่มของครอบครวัเป็น

สาํคญั 

      แนวคดิในการบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยนอกแบบกายจติสงัคมบาํบดัน้ี พฒันาโดยคณะ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยยาเสพตดิจากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ลอสแอนเจลสิ 

(University of California, Los Angeles) ประกอบดว้ย วอลเตอร ์ลงิ (Dr. Walter Ling)  รชิารด์ 

รอวส์นั (Dr. Richard Rawson) และจนีโอแบรต์ (Jeanne Obert)  เป็นกระบวนการบาํบดัรกัษา

ผูป้ว่ยนอกแบบเขม้ขน้  (The matrix Intensive Outpatient Program: IOP) ใชเ้วลา 16 สปัดาห ์ 

โดยยดึหลกัการปรบัเปลีย่นความคดิของผูป้ว่ยใหเ้ขา้ใจถกูตอ้ง  โดยใหอ้งคค์วามรูต่้าง ๆ ทีจ่าํเป็น

สาํหรบัผูป้ว่ยและครอบครวัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสมองหลงัการเสพยา  กระบวนการตดิยา

เสพตดิ และขัน้ตอนต่าง ๆ ในการเลกิยาเสพตดิ  นําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและการเปลีย่น

แบบแผนการดาํเนินชวีติใหมท่ีส่ง่เสรมิใหม้คีณุ ภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 6 

องคป์ระกอบ (จรญูพร ปญัจะวฒันนัทน์.  2548: 512-524)  ดงัน้ี 

        1.1  การใหค้าํปรกึษารายบุคคลหรอืครอบครวั (Individual / Conjoint session)  

เป็นการใหค้าํปรกึษารายบุคคลแก่ผูป้ว่ยพรอ้มครอบครวั จาํนวน 10 ครัง้ โดยใหค้าํปรกึษาสปัดาห์

ละ 1 ครัง้ในระยะ 2 เดอืน   หลงัจากนัน้จะเป็นการปรกึษารายบุคคลเพือ่วเิคราะหก์ารตดิยาซํ้าซึง่

จาํนวนครัง้ขึน้อยูก่บัปญัหาของผูป้ว่ยแต่ละคน  การปรกึษาจะเป็นการวางแผนและแนะนํา

โปรแกรมในการบาํบดัรกัษาและเอือ้อาํนวยใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัไดพ้ดูคุยเรือ่งวกิฤตกิารณ์ใน

ชวีติและพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิ เพือ่ชว่ยกนัแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระยะต่าง ๆ ของการ

หยดุเสพยาเสพตดิ 

   1.2  กลุ่มฝึกทกัษะการเลกิเสพยาระยะเริม่ตน้ (Early recovery skills group) 

ผูป้ว่ยเขา้รว่มกลุ่มฝึกทกัษะการเลกิเสพยาระยะเริม่ตน้ สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ใน 1 

เดอืนแรกของการบาํบดัรกัษา  เป็นกลุ่มฝึกทกัษะสาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารเลกิเสพยาและการเลกิยาโดย

มกีารกาํหนดโครงสรา้งและรปูแบบกจิกรรมทีช่ดัเจน  ฝึกการจดัการหรอืทาํตารางกจิกรรม

ประจาํวนัพรอ้มแนะนํากลุม่ประชมุ 12 ขัน้ตอน ซึง่เป็นโปรแกรมชว่ยเหลอืสนบัสนุนซึง่กนัและกนั

ระหวา่งผูป้ว่ยยาเสพตดิหรอืเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ชว่ยเหลอืในลกัษณะอืน่   

    1.3  กลุ่มป้องกนัการกลบัไปตดิยาซํ้า (Relapse prevention group) จะกระทาํ
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ตลอด 4 เดอืน รวมทัง้สิน้ 32 ครัง้ โดยผูป้ว่ยเขา้รว่มกลุม่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้  ขัน้ตอนการ

บาํบดัรกัษาของกลุม่น้ีเป็นหวัใจของการบาํบดัรกัษาแบบกายจติสงัคมบาํบดั  มกีารกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละรปูแบบกจิกรรมเฉพาะเพือ่ป้องกนัผูป้ว่ยไมใ่หก้ลบัไปเสพตดิซํ้าอกี  โดยมกีาร

กาํหนดหวัขอ้ต่าง ๆ ทีจ่ะนําไปสูก่ารกลบัไปตดิยาซํ้ามาพดูคยุกนัในกลุม่เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดต้ระหนกัรู้

และใชช้วีติอยา่งระมดัระวงั   ในชว่งแรกจะใชว้ธิกีารสอนแบบงา่ย ๆ และนําไปสูก่ารอภปิราย  

ในชว่งหลงัจะใหผู้ป้ว่ยพดูถงึปญัหาทีเ่พิง่เกดิขึน้หรอืเรือ่งอืน่ทีอ่ยากเสนอมทีัง้หมด 32 หวัขอ้ เชน่ 

สรุายาเสพตดิทีไ่มผ่ดิกฎหมาย การทาํงานและการเลกิยา ความรบัผดิชอบเรือ่งชวีติประจาํวนัและ

การเงนิ การดแูลตนเอง  ภาวะทางอารมณ์  การรบัรูถ้งึความเครยีด เป็นตน้ 

    1.4  กลุ่มครอบครวัศกึษา (Family education) จดัสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 

12 ครัง้ ตลอดเวลา 3 เดอืน  ใหค้วามรูก้บัครอบครวัพรอ้มผูป้ว่ยเกีย่วกบัหวัขอ้ต่าง ๆ เพือ่

สนบัสนุนใหผู้ป้ว่ยเลกิยาไดส้าํเรจ็  ผูป้ว่ยและครอบครวัไดม้โีอกาสมารว่มกนัในกลุม่ในบรรยากาศ

สบาย ๆ เป็นกนัเอง  และสรา้งความคุน้เคยกบัวธิบีาํบดัทีศ่นูยจ์ดัให ้ เพือ่ศกึษาความรูว้า่ดว้ย

เรือ่งกระบวนการและขัน้ตอนการตดิยาและเลกิยา รวมทัง้บุคคลในครอบครวัไดเ้ขา้ใจและรูว้า่แต่

ละคนจะชว่ยเหลอืหรอืปฏบิตัตินอยา่งไรในระหวา่งการเลกิยาเสพตดิของผูป้ว่ย เน่ืองจากงานวจิยั

ต่าง ๆ มสีถติแิสดงชดัเจนวา่ครอบครวัและผูท้ีม่คีวามหมายในชวีติของผูป้ว่ยนัน้มคีวามสาํคญัต่อ

กระบวนการเลกิยาเสพตดิของผูป้ว่ย หากผูป้ว่ยไดร้บัการสนบัสนุนทีด่จีากบุคคลในครอบครวั 

โอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการบาํบดัรกัษามเีพิม่มากขึน้ 

    1.5  กลุม่สนบัสนุนทางสงัคม (Social support group)  เป็นกลุ่มฝึกทกัษะการใช้

ชวีติในสงัคมสาํหรบัผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะกลางของการเลกิยาเสพตดิ เริม่กระทาํในเดอืนที ่4 -12 เขา้

รว่มกลุม่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  ผูป้ว่ยไดเ้รยีนรูก้ารใชช้วีติในสงัคมแต่ละวนัทีไ่มต่อ้งพึง่ยาเสพตดิโดย

ไดร้บัการสนบัสนุนและกาํลงัใจจากเพือ่นในกลุม่เลกิยาเสพตดิดว้ยกนั  เป็นการเน้นความ

ภาคภมูใิจใหก้บัตนเองทีส่ามารถเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัผูอ้ืน่ต่อไปได ้ จาํนวนสมาชกิในกลุม่ม ี8-

10 คน เปิดโอกาสใหท้กุคนไดม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งทัว่ถงึในบรรยากาศที่

เป็นกนัเอง  เพือ่ใหส้มาชกิกลุม่ไดเ้รยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  หวัขอ้ทีพ่ดูคยุกนัมทีัง้หมด 36 หวัขอ้ซึง่

ผูป้ว่ยสามารถเลอืกพดูในกลุม่ไดต้ามความเหมาะสม  เชน่ ความโกรธ  การควบคมุ ความอยาก

ยา ความสขุ  การผอ่นคลาย มติรภาพ เป็นตน้   

    1.6  กลุ่มประชุม 12 ขัน้ตอน (12 step meeting)  เป็นกลุม่ชว่ยเหลอืกนัเองทีม่า

ประชมุพบปะกนัในกลุม่ผูป้ว่ยยาเสพตดิดว้ยกนัโดยไมม่ผีูบ้าํบดัรว่มอยูด่ว้ย  มกีารพบกนัเป็น

ประจาํ ณ สถานทีใ่ดทีห่น่ึงในชมุชนนอกสถานบาํบดั เน่ืองจากผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการบาํบดัในชว่งแรก

และอยูใ่นระหวา่งฟ้ืนฟูสภาพจติใจ หากปลอ่ยใหด้าํเนินชวีติตามลาํพงัอาจมโีอกาสหวนคนืกลบัไป

ดืม่สรุาหรอืใชส้ารเสพตดิได ้ เพราะตอ้งเผชญิกบัสภาวะกดดนัต่าง ๆ ตลอดเวลา เชน่ ความเหงา 

ขาดเพือ่นคยุ ตกงาน เป็นตน้   กลุม่น้ีเปรยีบเสมอืนเวทแีหง่การเขา้สงัคมทีผู่ป้ว่ยจะไดร้บักาํลงัใจ

จากเพือ่น ๆ ทีเ่คยใชย้าเสพตดิ เลกิยาได ้และประสบความสาํเรจ็ในชวีติ  มาเลา่ประสบการณ์ใน
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ชวีติใหฟ้งัซึง่ถอืเป็นแบบอยา่งทีด่แีละสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ป้ว่ยเลกิยาไดส้าํเรจ็  ผูป้ว่ยสามารถ

เขา้รว่มประชมุกลุม่น้ีนานเพยีงใดกไ็ดต้ามตอ้งการแมว้า่จะจบโปรแกรมการบาํบดัรกัษาไปแลว้

หรอืจนกวา่ผูป้ว่ยเกดิความมัน่ใจในตนเอง 

   2.  รปูแบบชมุชนบาํบดั (Therapeutic community) หรอืเรยีกยอ่ ๆ วา่ ทซี ี(T.C.) 

เดมิมผีูใ้ชค้าํวา่ “สงัสรรคบ์าํบดั” ต่อมานายแพทยฝ์น  แสงสงิแกว้ นกัจติเวชไดใ้ชค้าํวา่ “ชุมชน

บาํบดั”   ในการประชมุวชิาการสขุภาพจติ เมือ่ พ.ศ. 2517 จนเป็นทีแ่พรห่ลายในปจัจุบนั  แนวคดิ

เกีย่วกบัชมุชนบาํบดัมมีานานกวา่ 200 ปีแลว้  ซึง่เกดิจากความมุง่มัน่และพยายามทีจ่ะเปลีย่นเจต

คตไิปสูก่ารมชีวีติทีด่แีละยนือยูบ่นพืน้ฐานหลกัการของมนุษยใ์นอนัทีจ่ะดาํรงชวีติอยูด่ว้ยการ

ผกูพนั หว่งใย และรบัผดิชอบซึง่กนัและกนั  การใชแ้นวคดิชมุชนบาํบดัในการรกัษาผูต้ดิยาเสพ

ตดิเริม่มาจากสมาคมซนินานอนหรอืกลุม่ผูต้อ้ง การเลกิดืม่สรุาในประเทศสหรฐัอเมรกิา  โดยใช้

วธิกีารชว่ยเหลอืตนเอง (Self-help) และใชก้ลุม่เพือ่นชว่ยเหลอืกนั (Peer pressure)  ซึง่ประสบ

ความสาํเรจ็และเป็นแบบอยา่งทีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  หลกัการสาํคญัทีย่ดึถอื คอื การ

ใชแ้ละการมุง่พฒันาตวับุคคลใหส้อดคลอ้งกบัการใชแ้รงผลกัดนัจากกลุม่และชมุชนนัน้ ๆ  ทกุคน

ในชมุชนบาํบดัตลอดจนสภาพแวดลอ้มลว้นมสีว่นเสรมิความเขม้แขง็จรงิจงัใหก้บัโปรแกรมการ

บาํบดัรกัษา  ซึง่เป็นวธิกีารทางดา้นมนุษยศาสตรท์ีแ่ตกต่างไปจากวธิกีารรกัษาพยาบาลทางการ

แพทย ์(มงคล มณฑา.  2548: 526-528; วชิา มหาคณุ.  2541: 3) 

    การใชช้มุชนบาํบดัผูต้ดิยาเสพตดินัน้ บุคคลทีเ่ขา้มาในชมุชนบาํบดัจะเป็นเสมอืน

นกัเรยีนคนหน่ึงทีต่อ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ เกีย่วกบัตนเอง ผูอ้ืน่ สงัคม และสิง่ต่าง ๆ มากมาย ซึง่

ไดแ้ก่ วถิชีวีติแบบใหม ่บนพืน้ฐานของการรูจ้กัรบัผดิชอบ การเคารพความเป็นคน ความเชือ่มัน่

ของตนเอง และการยดึมัน่ในความซื่อสตัยส์จุรติ  การอยูร่ว่มกนัในชมุชนบาํบดั เป็นการอยูร่่วมกนั

เป็นครอบครวัใหญ่ ผูเ้ขา้รว่ม ถูกเรยีกวา่ “สมาชกิ”  แทนทีจ่ะเรยีกวา่ “ผูป้ว่ย” “คนไข”้ หรอื “คน

ตดิยา”  โดยใหส้มาชกิไดม้ปีระสบการณ์ในการเรยีนรูท้ีด่ ี ปลอดภยั ปลอดยาเสพตดิ และ

บรรยากาศทีอ่บอุน่ในสภาพแวดลอ้มรอบตวัทีส่ามารถทาํใหพ้วกเขาเปลีย่นแปลงและพฒันา

ในทางทีด่ ี ดว้ยความชว่ยเหลอืจากผูอ้ืน่จนสามารถชว่ยเหลอืพึง่ตนเองไดแ้ละสามารถชว่ยผูอ้ื่นได้

ต่อไป  สมาชกิทีจ่ะเขา้รบัการบาํบดัรกัษาแบบชมุชนบาํบดันัน้  จะตอ้งไดร้บัการถอนพษิยา

เรยีบรอ้ยแลว้และสมคัรใจเขา้รบัการบาํบดัในชุมชนบาํบดั  วธิกีารรกัษาดว้ยชมุชนบาํบดัเพือ่ปรบั

พฤตกิรรมสมาชกิ ประกอบดว้ยเทคนิคสาํคญั 3 ประการ (มงคล มณฑา.  2548: 528, 532-536) 

ดงัน้ี 

         2.1  บทบาทแบบอยา่ง (Role model) สมาชกิของชมุชนสามารถพฒันาตนเองจน

บรรลุวฒุภิาวะไดต้ามโปรแกรมโดยใชแ้บบอยา่งของบุคคลทีเ่รยีกวา่ “นกับาํบดั”  ซึง่ในระยะแรก

สมาชกิจะพบกบันกับาํบดัทีม่ปีระสบการณ์ตดิยาเสพตดิแต่มคีวามกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง

เพือ่เลกิยาเสพตดิ  โดยนกับาํบดัแสดงใหเ้หน็ถงึความรูส้กึ การต่อสูเ้พือ่เลกิใชย้าเสพตดิทีส่มาชกิ

สามารถเอาเป็นแบบอยา่งได ้ความเหมอืนกนัของผูต้ดิยาและผูเ้ลกิยาเสพตดิและการมสีมัพนัธ์
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ภาพต่อกนัจะชว่ยใหส้มาชกิสามารถเอาแบบอยา่งไดอ้ยา่งรวดเรว็และนําไปสูก่ารพฒันา

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีด่ ี ในตอนทา้ยโปรแกรมจะใชน้กับาํบดัอาชพีทีเ่ป็นบุคคลทีม่าจาก

สิง่แวดลอ้มเดยีวกนัหรอืแตกต่างจากสมาชกิ  หรอืบุคคลทีพ่วกเขาชืน่ชอบ  การเอาแบบอยา่งจะ

ทาํใหส้มาชกิสามารถเผชญิหน้ากบัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ได ้แต่ดว้ยความเขา้ใจซึง่กนัและกนัจะชว่ยให้

พน้จากยาเสพตดิได ้

   2.2  ความรกัและความผกูพนั (Love and concern)  โปรแกรมชมุชนบาํบดัจะมี

บรรยากาศของคนทีม่คีวามรกัและความผกูพนักนัตลอดเวลา  เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารหา่งเหนิ การ

โดดเดีย่วหรอืวา้เหว ่ โดยเป็นความสมัพนัธแ์บบ “ความรกัทีไ่มม่เีงือ่นไข” โดยมใิหเ้กนิเลย

ขอบเขตของการมมีติรภาพทีด่ต่ีอกนัหรอืมุง่เฉพาะแต่เพศสมัพนัธ ์เพราะอาจทาํใหจ้ติใจไดร้บัการ

กระทบ กระเทอืน เกดิอารมณ์ขุน่มวั เป็นเหตุใหก้ารพฒันาตนเองหยดุชะงกั ทาํใหล้ดโอกาสใน

การเรยีนรูส้งัคมต่อไป เมือ่ออกไปเผชญิกบัสงัคมภายนอกจะทาํใหก้ารเรยีนรูต่้อการปรบัตนเองทาํ

ไดย้ากลาํบาก  การเรยีนรูก้ารมสีมัพนัธภาพดา้นความรกัและความผกูพนัอยา่งไมม่เีงือ่นไขต่อ

เพือ่นสมาชกิทกุคน  จะชว่ยใหส้มาชกิไดพ้ฒันาการเรยีนรูแ้ละการปรบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม

ต่อไป 

   2.3  การเผชญิหน้าและระบายความรูส้กึ (Confrontation and encounter)  การ

เผชญิหน้าในชมุชนบาํบดัเป็นการประชมุเพือ่เปิดเผยหรอืซกัถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม

ของสมาชกิ  เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิผูน้ัน้รูจ้กัเผชญิหน้ากบัความเป็นจรงิและขจดัพฤตกิรรมทีป่กป้อง

ความบกพรอ่งของตนเองทลีะน้อยและมคีวามรูส้กึทีด่เีกดิขึน้มา  ซึง่ในตอนสดุทา้ยตอ้งพยายาม

ใหเ้ขาไดก้ลบัคนืสูค่วามปกต ิ การกระทาํเชน่น้ีจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องสมาชกิคนอืน่ดว้ยและทาํ

ใหพ้ฤตกิรรมต่อตา้นหรอืคดิออกจากสมาชกิชมุชนบาํบดัหมดไปดว้ย  สาํหรบัการระบาย

ความรูส้กึ มจุีดมุง่หมายเพือ่ใหส้มาชกิไดบ้อกเลา่เรือ่งราวของตนเอง เป็นตวัของตวัเอง  ไมแ่สรง้

ทาํ  ยอมรบัความจรงิ  สรา้งความเขา้ใจและเขา้กนัไดก้บัผูอ้ืน่ ตดัความมอีคตต่ิอกนั และรูจ้กั

สงัเกตพฤตกิรรมผูอ้ืน่ทัง้ทางวาจาและอวจันะ  ซึง่สิง่ทีส่มาชกิไดร้บัคอืการละลายปญัหาทีซ่บัซอ้น

ของตนเองเกดิความรูส้กึทีด่ ีและลดการต่อตา้นกลุม่ 

   3. รปูแบบกลุม่ชว่ยเหลอืกนัเอง (Group therapy) หรอืทีเ่รยีกวา่ “กลุม่บาํบดั” 

หมายถงึ การใชห้ลกัทฤษฎต่ีาง ๆ ในการจดักลุม่เพือ่ชว่ยใหผู้ท้ีม่ปีญัหาเกีย่วกบัพฤตกิรรม

อารมณ์และความคดิ  เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีเ่หมาะสม  ทัง้น้ีตอ้งดาํเนินกลุม่โดยนกั

บาํบดัทีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาแลว้และมกีารคดัเลอืกสมาชกิกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยเชน่กนั  (วนั

เพญ็  ใจประทุม; และ จงรกั อนิทรเ์สวก.  2548: 538)  โดยมกีระบวนการบาํบดั  5  ขัน้ตอน 

(Trotzer.  1999: 87-104)  ดงัน้ี 

   3.1  ขัน้ความรูส้กึปลอดภยั (Security stage)  ชว่งแรกของการสรา้งกลุม่ สมาชกิ

จะรูส้กึลงัเลทีจ่ะเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธเ์ป็นกลุม่  ดงันัน้ในระยะแรกตอ้งพฒันาความรูส้กึปลอดภยัของ

การเป็นสมาชกิกลุม่เพือ่เป็นพืน้ฐานของการไวว้างใจต่อกนัในหมูส่มาชกิ ทกุครัง้ทีเ่ริม่การประชมุ
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ตอ้งใหส้มาชกิเปลีย่นความสนใจจากเรือ่งสว่นตวัหรอืนอกกลุม่ใหเ้ขา้มาสูป่ระสบการณ์ในกลุม่ดว้ย

บรรยากาศตอ้นรบัและเป็นกนัเอง ต่อจากนัน้กส็รา้งความคุน้เคยและรูจ้กักนัมากขึน้ในหมูส่มาชกิ  

ผูนํ้ากลุม่จะตอ้งแจง้ใหส้มาชกิทราบเกีย่วกบัขอบเขตและกฎระเบยีบของกลุม่ ซึง่จะทาํใหส้มาชกิ

รูส้กึมัน่คงปลอดภยัในการรว่มกลุม่มากขึน้ และพยายามสรา้งความไวว้างใจตนเอง ต่อผูอ้ืน่และต่อ

กลุม่ซึง่เป็นพืน้ฐานทาํใหส้มาชกิกลา้และมัน่ใจทีจ่ะเปิดเผยตนเอง  ตลอดจนการพฒันา

ความสมัพนัธส์ว่นตวัในหมูส่มาชกิ 

   3.2  ขัน้การยอมรบั (Acceptance stage)  ทาํใหส้มาชกิรูส้กึวา่ตนเป็นสว่นหน่ึง

ของกลุม่  รูส้กึอบอุน่และไดร้บัการยอมรบัจากกลุม่  ซึง่ทาํใหส้มาชกิสามารถพดูคุยเปิดเผยปญัหา

และประสบการณ์ของตนมากขึน้  โดยทาํใหส้มาชกิไดแ้บง่ปนัความรูส้กึสว่นตวั  การไดร้บัขอ้มลู

ยอ้นกลบัจากผูอ้ืน่  ทาํใหส้มาชกิรูจ้กัตนเองและปรบัปรงุแกไ้ขตนเองมากขึน้  การไดแ้ลกเปลีย่น

ประสบการณ์และไดร้บัการสนบัสนุนซึง่กนัและกนั  ทาํใหส้มาชกิไดเ้รยีนรูต่้อการยอมรบัตนเอง

และการยอมรบัผูอ้ืน่  จนรูส้กึผกูพนัและเป็นหน่ึงเดยีวกบักลุม่ 

   3.3  ขัน้การรบัผดิชอบ (Responsibility stage) สมาชกิไดร้บัมอบหมายให้

รบัผดิชอบต่อกระบวนการแกไ้ขปญัหาหรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองและผูอ้ืน่ตาม

วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้ โดยเริม่จากการรูจ้กัประเมนิตนเอง  การเป็นเจา้ของสิง่ทีต่นไดต้ระหนกั

รู ้ ซึง่ไดแ้ก่ ความรูส้กึและพฤตกิรรมของตนเอง ซึง่ตนเองตอ้งรบัผดิชอบต่อการแกไ้ขปญัหาทีต่น

ประสบอยู ่ การรูจ้กัใหค้วามเคารพนบัถอืผูอ้ืน่ และมสีว่นรว่มในกลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนัในการ

รบัผดิชอบต่อตนเองและเรยีนรูท้ีจ่ะรบัผดิชอบต่อสมาชกิผูอ้ื่น 

     3.4  ขัน้การทาํงาน (Work stage) เป็นการนํากลุ่มใหป้ฏบิตัติามวตัถุประสงคข์อง

ตนเองและกลุม่ โดยใชว้ธิกีารสง่เสรมิใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการแกไ้ข

ปญัหาดว้ยตนเอง การรูจ้กัรว่มมอืกนัในทาํงานและแกไ้ขปญัหาภายในกลุม่ และความสามารถใน

การประเมนิการปฏบิตังิานหรอืการแกป้ญัหาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

   3.5  ขัน้ยตุ ิ(Closing stage)  เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยหรอืเป็นการยตุกิารบาํบดัดว้ย

กลุม่  เพือ่ใหส้มาชกิสามารถดาํเนินชวีตินอกกลุม่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยการใหก้าร

สนบัสนุนและกาํลงัใจในการเปลีย่นแปลงการดาํเนินชวีติ  การทบทวนและสรปุสิง่ทีส่มาชกิได้

เรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่ตนเองและพึง่ตนเองมากขึน้  การเปิดโอกาสใหส้มาชกิกลา่วคาํอาํลา

เพือ่เป็นสญัญาณของการกลบัไปสูส่งัคมทีแ่ทจ้รงิ และการตดิตามผล  เพือ่ประเมนิและรบัรูว้า่

สมาชกิประสบความสาํเรจ็ในการนําสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากกลุม่ไปใชใ้นการดาํเนินชวีติไดม้ากน้อย

เพยีงใด  และเป็นการจงูใจใหส้มาชกิมุง่มัน่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ 

 การบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยโรคสมองตดิยานัน้จาํเป็นตอ้งใหผู้ป้ว่ยยตุกิารเสพตดิยาเพือ่ฟ้ืนฟู

สภาพสมองใหป้กตเิหมอืนเดมิ  โดยตอ้งรกัษาควบคูก่นัไปทัง้ทางการแพทยแ์ละทางจติเวช  

รปูแบบการบาํบดัรกัษามหีลากหลายลกัษณะเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ว่ยที่

หลากหลาย และการบาํบดัรกัษามลีาํดบัขัน้ตอนไปตามพฒันาการของผูป้ว่ย  รปูแบบการรกัษา
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ดา้นจติใจ 3 รปูแบบดงักลา่วขา้งตน้เป็นรปูแบบทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่มปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีการ

บาํบดัรกัษาดว้ยรปูแบบใดกต็ามอาจมปีระสทิธผิลหรอืไม ่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัอืน่ ๆ ดว้ย 

เชน่ ลกัษณะของผูป้ว่ย  นกับาํบดั  เครอืขา่ยในการดแูลผูป้ว่ย เป็นตน้   

 ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
               ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ หมายถงึ ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ

และตรวจพสิจูน์การตดิยาเสพตดิ โดยมหีน้าทีใ่นการกระทาํใด ๆ เพือ่บาํบดัการตดิยาเสพตดิ และ

ฟ้ืนฟูสภาพรา่งกายและจติใจของผูต้ดิยาเสพตดิใหก้ลบัคนืสูส่ภาพปกต ิ(พระราชบญัญตัฟ้ืินฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ. 2545.  2545: 10) ซึง่มหีน่วยงานของรฐัทีด่าํเนินงานในรปูแบบ

ของศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิสาํหรบัเยาวชน  ไดแ้ก่  กระทรวงยตุธิรรม  กระทรวง

สาธารณสขุ และสาํนกังานศาลยตุธิรรม โดยจดัตัง้เป็นศนูยห์รอืสถาบนัสาํหรบับาํบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ซึง่ใหบ้รกิารบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตาม

พระราชบญัญตัดิงักลา่ว  โดยมรีปูแบบการบาํบดัทีนิ่ยมใชใ้นการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟู ไดแ้ก่  

วธิกีารชมุชนบาํบดั  วธิกีายจติสงัคมบาํบดั และวธิทีกัษะชวีติ  ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพ

ตดิทีใ่ชว้ธิบีาํบดัทัง้ 3 วธิดีงักลา่ว ผูว้จิยัใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ 

เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ ์ ดงัน้ี 

    1. ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ เป็น

ศนูยง์านหน่ึงของโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิซึง่สงักดัสาํนกังานศาลยตุธิรรม โดยก่อตัง้

ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2537 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นสถานพยาบาลในการใหบ้รกิารแก่กลุม่เป้าหมาย 4 

กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เดก็และเยาวชนทีก่ระทาํผดิและมปีญัหาตามคาํสัง่ศาลหรอืตามพระราชบญัญตัิ

จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบ ครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 นอกจากน้ี

ยงัใหบ้รกิารครอบคลุมถงึกลุม่เดก็ เยาวชน และครอบครวัทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งในชมุชน กลุม่

ขา้ราชการและเจา้หน้าที ่ในสาํนกังานศาลยตุธิรรม  และกลุม่บุคคลทัว่ไป โดยมภีารกจิหน้าที่

รองรบัคาํสัง่ศาลเยาวชนและครอบครวัทัว่ราช อาณาจกัรในการป้องกนั บาํบดั รกัษา แกไ้ข และ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหแ้ก่ เดก็ เยาวชน ครอบครวัและชมุชนทีม่ปีญัหายาเสพตดิ ทัง้ยงัเป็น

ศนูยก์ลางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเดก็ เยาวชน และครอบครวัวกิฤต ิและไดร้บัการรบัรองจาก

กระทรวงสาธารณสขุใหเ้ป็นศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ 

(อาภรณ์ สายเชือ้.  2543: ไมป่รากฏเลขหน้า)  สามารถรองรบัผูป้ว่ยไดจ้าํนวน 60 เตยีง จาํกดั

อายผุูป้ว่ยเยาวชนอายรุะหวา่ง 14-18 ปี ซึง่จาํแนกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบตามคาํสัง่ศาลหรอื

เยาวชนทีก่ระทาํผดิเรือ่งยาเสพตดิหรอืตดิยาเสพตดิและมปีญัหา และระบบสมคัรใจหรอืเยาวชนที่

สมคัรใจเขา้รบัการบาํบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แบง่รปูแบบผูป้ว่ยเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

รปูแบบผูป้ว่ยในและรปูแบบผูป้ว่ยนอก โดยใชร้ะยะเวลาในการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟู จาํนวน 4-6 

เดอืนหรอืตามดุลยนิจของโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรตแิละศาล  
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   2. สถาบนัธญัญารกัษ ์ เป็นหน่วยงานทีส่งักดักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

และเป็นสถานบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาและสารเสพตดิแหง่แรกของประเทศไทย จดัสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.

2509 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดัสรา้งขึน้เพือ่บาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิทุก

ชนิด  ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทัง้วยัเยาวชนและวยัผูใ้หญ่ โดยผูป้ว่ยมาจากระบบแบบสมคัรใจ 

และระบบแบบตอ้งโทษ   จาํแนกผูป้ว่ยเป็น  2 รปูแบบ ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยในและผูป้ว่ยนอก  สาํหรบั

ผูป้ว่ยในสถาบนัสามารถรองรบัผูป้ว่ยจาํนวน 800 เตยีง แบง่เป็นการบาํบดัดว้ยยาจาํนวน 200 

เตยีงและการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพจาํนวน 600 เตยีง  และระบบบาํบดัรกัษาแบบตอ้งโทษหรอืผู้

ตดิยาเสพตดิตอ้งโทษจากความผดิเรือ่ง ยาเสพตดิ (2553: ออนไลน์; ธงชยั อุน่ลาภ; และคนอืน่ 

ๆ.  2548: 10; วโิรจน์ วรีะชยั.  2544: 599)   สาํหรบัผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทีม่อีายรุะหวา่ง 14-25 ปี นบัวา่เป็นกลุม่เยาวชน ใชร้ะยะเวลาในการบาํบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟู 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะสัน้ หมายถงึ ระยะเวลา 4-6 เดอืน  ระยะปานกลาง หมายถงึ ระยะเวลา 

6-8 เดอืน  และระยะยาว หมายถงึ  ระยะเวลา 8-12 เดอืน    

 ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ และ

สถาบนัธญัญารกัษ ์ บาํบดัรกัษาผูป้ว่ยโรคสมองตดิยาโดยใชก้จิกรรมของวธิชีมุชนบาํบดั (Daily 

therapeutic community program) แนวทางขององคก์รเดยท์อ็บ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่กาํหนด

ตารางกจิกรรมแต่ละวนั (วชิา มหาคณุ.  2541: 21) ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1  ตารางกจิกรรมของวธิชีมุชนบาํบดั   
 

เวลา กจิกรรม 

09.00 – 10.00  น. ประชุมกลุ่มเชา้ 

10.00 – 12.00  น.  การศกึษา/การฝึกอบรม/การทาํงาน/การทาํกจิกรรมเพือ่ปรบัพฤตกิรรม/

การทาํจติบาํบดั/การสมัมนา 

12.00 – 13.00  น. อาหารกลางวนั และการพกัผอ่น 

13.00 – 15.00  น. การศกึษา/การฝึกอบรม/การทาํงาน/การทาํกจิกรรมเพือ่ปรบัพฤตกิรรม/ 

การทาํจติบาํบดั/การสมัมนา 

15.15 – 16.30  น.  การทาํกลุม่บาํบดั/กลุ่มเผชญิหน้า/กลุม่คงที ่

16.30 – 17.00  น. ทาํความสะอาดรา่งกาย 

17.00 – 17.45  น. รบัประทานอาหารเยน็ 

17.45 – 19.00  น.  ทาํการบา้น/ศกึษา/ทาํจติบาํบดั/ครอบครวับาํบดั 

19.00  น.  กลุ่มประสบการณ์ 

21.00  น.  สวดมนต-์ทาํสมาธ/ิปฏบิตัธิรรมตามหลกัศาสนา 
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       โดยเวลาและตารางกจิกรรมดงักลา่วสามารถปรบัเปลีย่นหรอืยดืหยุน่ไดต้ามความ

เหมาะสมในแต่ละวนั   ซึง่ทัง้สองสถานบาํบดัดาํเนินกจิกรรมบาํบดัคลา้ยคลงึกนัเน่ืองจากใช้

รปูแบบหรอืวธิดีาํเนินกจิกรรมตามวธิชีมุชนบาํบดัเหมอืนกนั ดงัตาราง 2 

 

ตาราง  2  กจิกรรมวธิชีมุชนบาํบดัของศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลา

การ-  

     เฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ ์

 

ขัน้ตอน 
กจิกรรมวธิชีมุชนบาํบดั 

ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ฯ สถาบนัธญัญารกัษ ์

ขัน้จงูใจ - พบแพทย ์

- กลุม่แรงจงูใจ 

- สมัภาษณ์เบือ้งตน้ 

- ปฐมนิเทศ 

- พบแพทย ์

- กลุม่แรงจงูใจ 

- สมัภาษณ์เบือ้งตน้ 

- แนะนําขัน้ตอนการบาํบดั 

 

ตาราง  2 (ต่อ) 

 

ขัน้ตอน 
กจิกรรมวธิชีมุชนบาํบดั 

ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ฯ สถาบนัธญัญารกัษ ์

ขัน้บาํบดั - ออกกาํลงักายและฝึกระเบยีบแถว 

- ประชุมเชา้ 

- ประชมุมอบหมายงาน 

  -  กลุม่สมัมนา 

- กลุม่ครอบครวัสมัพนัธ ์

- กลุม่ปรบัความเขา้ใจ  

- กลุม่จติบาํบดั 

- สวดมนตห์รอืปฏบิตัธิรรมและอบรบ    

   คุณธรรมจรยิธรรม 

- กลุ่มเรยีนรูแ้ละป้องกนัยาเสพตดิ 

- กลุม่อาชวีบาํบดั 

- ศลิปะบาํบดั 

- บาํเพญ็ประโยชน์ 

- ออกกาํลงักายและฝึกระเบยีบ

แถว 

- ประชุมเชา้ 

- ประชมุมอบหมายงาน 

  -  กลุม่สมัมนา 

- กลุ่มครอบครวั 

- กลุม่ปรบัความเขา้ใจ 

- กลุม่จติบาํบดั 

- สวดมนตห์รอืฝึกจติและอบรม 

 คุณธรรมจรยิธรรม 

- กลุม่แกป้ญัหาสงัคม 

- กลุม่งานบาํบดั 

- ชมรมทีฉ่นัสนใจ 
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- กลุ่มทกัษะชวีติ 

- กลุม่ญาตเิยีย่มและเยีย่มญาต ิ

- กลุม่นนัทนาการ 

- กลุม่หอ้งสมดุบาํบดั 

- กลุม่สขุอนามยั 

- กลุม่สมัพนัธแ์ละเขยีนสมดุบนัทกึ 

- ทบทวนประสบการณ์ 

- พฒันาศนูยห์รอืในบา้นครอบครวั 

  -   ประชมุเจา้หน้าที ่

- บาํเพญ็ประโยชน์ 

- กลุม่ชว่ยตนเอง  

- กลุ่มญาตเิยีย่ม 

- กลุม่นนัทนาการ 

- มมุหนงัสอื  

- กลุม่สขุศกึษา 

- พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

- กลุ่มประเมนิผลงาน 

- ดแูลความเรยีบรอ้ยของบา้น 

    -  ประชุมคณะผูร้บัผดิชอบ 

   

ความรูเ้ก่ียวกบัความเครียด 

  ความหมายของความเครียด 

  ความเครยีด (Stress)  เป็นคาํศพัทท์ีใ่ชใ้นทางจติวทิยาการแพทยแ์ละหลายสาขาจงึมี

ความคอ่นขา้งกวา้งขวางและมนีกัวชิาการใหอ้ธบิายความหมายหลากหลาย ดงัน้ี 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 231)  ไดอ้ธบิาย ความเครยีด 

หมายถงึ ลกัษณะอาการทีส่มองไมไ่ดผ้อ่นคลาย หรอืเป็นลกัษณะอาการทีจ่ติใจมอีารมณ์บางอยา่ง

มากดดนัความรูส้กึอยา่งรนุแรง 

  สมติ อาชวนิจกุล (2541: 1)  ไดอ้ธบิายวา่ ความเครยีด หมายถงึ สภาวะทีซ่บัซอ้นของ

รา่งกายและจติใจอนัเกดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มหรอืสถานการณ์ทีบ่บีบงัคบัใหร้า่งกายและจติใจ

เปลีย่นแปลงไป ทาํใหเ้กดิอาการไมพ่งึประสงคท์ัง้รา่งกายและจติใจ  เชน่ หงดุหงดิ วติกกงัวล 

ปวดศรีษะ อาหารไมย่อ่ย นอนไมห่ลบั  ออ่นเพลยี  เป็นตน้  และความเครยีดจะยงัคงอยูจ่นกวา่

สถานการณ์นัน้ถกูกาํจดัไป 

     กรมสขุภาพจติ (2546: 1)  ไดอ้ธบิายวา่ ความเครยีด หมายถงึ จติใจทีเ่กดิความตื่นตวั

เตรยีมรบัเหตุการณ์หรอืสภาพใดกต็ามทีไ่มน่่าพงึพอใจหรอืก่อใหเ้กดิความลาํบากใจในการ

ตดัสนิใจ และเป็นเรือ่งทีค่ดิวา่หนกัหนาสาหสัเกนิกาํลงัความสามารถทีจ่ะแกไ้ขทาํใหรู้ส้กึหนกัใจ  

และหากความเครยีดมมีากหรอืคงอยูเ่ป็นเวลานานสง่ผลใหเ้กดิอาการผดิปกตทิางรา่งกายขึน้ดว้ย 

 ฮนัส ์เซลเย (Selye. 1976: 127)  ไดอ้ธบิายวา่ ความเครยีด หมายถงึ การตอบสนอง

ทางรา่งกายเมือ่ถกูคกุคามหรอืเปลีย่นแปลงในรปูแบบต่าง ๆ  ทาํใหร้า่งกายตอ้งมกีารปรบัตวั โดย

การตอบสนองนัน้จะเกดิขึน้อยา่งอตัโนมตัแิละทนัท ี ความเครยีดทีเ่กดิขึน้อาจเป็นไปในสอง

ลกัษณะคอืทาํใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ หรอืในทางกลบักนัความเครยีดทาํใหบุ้คคลซมึเศรา้หรอื

เจบ็ปว่ยทางรา่งกาย 
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  กลา่วโดยสรปุ ความเครยีด หมายถงึ สภาวะทางรา่งกายและจติใจของบุคคลทีม่ี

ปฏกิริยิาต่อสิง่เรา้ในสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มทีก่ดดนับบีบงัคบั  ทาํใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจ

หรอืลาํบากใจในการตดัสนิใจหรอืตอ้งปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้  สง่ผลใหเ้กดิความ

เสยีสมดุลและหากรา่งกายปรบัตวัไมไ่ดอ้าจก่อใหก้ารทาํงานของรา่งกายผดิปกต ิ

 อาการของความเครียด 

 ทฤษฎคีวามเครยีดทีม่ชีือ่เสยีง  ไดแ้ก่ ทฤษฎคีวามเครยีดของเซลเย ่(Selye’s stress 

theory)  ซึง่ระบุวา่ความเครยีดเกดิจากสิง่แวดลอ้มทาํใหค้วามสมดุลของรา่งกายในสภาวะปกตติก

อยูใ่นสภาพป ัน่ปว่นและกลไกในรา่งกายพยายามจดัการกบัสิง่แวดลอ้มดงัขา้งตน้น้ีใหก้ลบัเขา้สู่

สภาวะปกต ิหรอืกลา่วไดว้า่ความเครยีดเป็นอาการทีส่รรีะหรอืรา่งกายพยายามปรบัตวัใหก้ลบัสู่

ปกต ิซึง่มขี ัน้ตอนของการเกดิอาการความเครยีด  (Syley.  1976: 133-140, 145-157)  ดงัน้ี 

   1. ขัน้เตอืน (Alarm reaction stage)  เกดิขึน้เมือ่รา่งกายไดร้บัการคกุคามจาก

สิง่แวดลอ้มหรอืสิง่ทีม่าคกุคามทาํใหท้าํใหร้า่งกายมพีลงังานเพิม่ขึน้  ไดแ้ก่ การตงึตวัของ

กลา้มเน้ือ  ความรูส้กึหวัน่ไหวต่อความเจบ็ปวดน้อยลง โลหติมกีารไหลเวยีนไปเลีย้งสมอง 

กลา้มเน้ือและผวิหนงัมากขึน้ และมผีลการตอบสนองต่อความเครยีดอยูใ่นปรมิาณทีป่กต ิ 

ปฏกิริยิาทางรา่งกายทีเ่กดิขึน้อยูใ่นชว่งระยะสัน้ไมก่ีว่นิาทจีนถงึระยะยาว  48 ชัว่โมง  โดย

แบง่เป็น  2  ระยะ คอื 

       1.1  ระยะช๊อค (Shock phase) เป็นระยะแรกของการตอบสนองต่อสิง่ทีม่า

คกุคาม  เริม่ จากการเปลีย่นแปลงความสมดุลของรา่งกาย  ทาํใหร้า่งกายผลติฮอรโ์มนบางอยา่งที่

มผีลต่อหวัใจ และหลอดเลอืด  ความดนัโลหติตํ่าลง หวัใจอาจหยดุเตน้ได ้หากไมม่กีลไกป้องกนั

ตนเองรา่งกายจะถกูใชพ้ลงังานจนหมด 

   1.2 ระยะตา้นช๊อค (Countershock phase)  เป็นระยะทีร่า่งกายต่อตา้น

ความรูส้กึตกใจจงึดงึเอากลไกต่อสูข้องรา่งกายมาใชแ้ละเริม่ปรบัตวักลบัสูส่ภาวะสมดุลตามปกต ิ 

ระบบต่าง ๆ ของรา่งกายเริม่ทาํงานประสานกนัอยา่งมรีะเบยีบ  อาการทีพ่บ ไดแ้ก่ หวัใจเตน้แรง

และเรว็  ความดนัโลหติสงูขึน้ หายใจเรว็ คลื่นไสอ้าเจยีน  มา่นตาขยาย และเหงือ่ออกมาก

ผดิปกต ิ

  2.  ขัน้ต่อตา้น (Resistance stage)  เป็นระยะทีร่า่งกายพยายามต่อตา้นหรอื

ปรบัตวักบัสิง่ทีม่าคกุคามเพือ่คงสภาพรา่งกายใหป้กต ิ  อาการต่าง ๆ กจ็ะดขีึน้หรอืหายเป็นปกต ิ 

แต่หากยงัไดร้บัสิง่ทีม่ากระตุน้ใหเ้กดิความเครยีดอกี  รา่งกายกจ็ะตอบสนองและสญูเสยีความ

สมดุลเขา้สูร่ะยะที ่3 ต่อไป  

   3.  ขัน้หมดกาํลงั (Exhaustion stage)  เป็นระยะทีร่า่งกายไมส่ามารถปรบัตวัให้

กลบัคนืสูป่กตไิด ้ เน่ืองจากมคีวามเครยีดสงู  รนุแรงและนานเกนิไป  จนพลงังานของรา่งกาย

ลดลงทาํใหร้า่งกายเกดิความออ่นแอ  อาการต่าง ๆ ในขัน้เตอืนกจ็ะกลบัมาอกี  หากไมไ่ดร้บัความ
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ชว่ยเหลอืหรอืแกไ้ข  กลไกการปรบัตวัของรา่งกายจะทาํงานลม้เหลว  เกดิความเจบ็ปว่ยทาง

รา่งกาย และอาจเสยีชวีติในทีส่ดุ 

 ความเครยีดเป็นอาการทีท่กุคนตอ้งประสบในชวีติประจาํวนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ กนก

รตัน์ สขุะตุงคะ (2537: 10-11)  ไดส้รปุอาการของการเกดิความเครยีดในดา้นรา่งกาย พฤตกิรรม 

และจติใจ  ดงัน้ี 

           1.  ดา้นรา่งกาย  อาการทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่  ความดนัโลหติสงู  ระดบักลโูคสมากขึน้  

อตัราการเตน้ของหวัใจเพิม่ขึน้  ปากคอแหง้  เหงือ่ออกมาก  ระคายเคอืงในคอ  แขน-ขาชาหรอืมี

การกระตุก  กลา้มเน้ือตงึเครยีด  ระบบยอ่ยอาหารผดิปกต ิ ทอ้งผกูหรอืทอ้งเสยี  มอืเทา้เยน็ 

  2.  ดา้นจติใจ  ไดแ้ก่ วติกกงัวล กา้วรา้ว เฉยชา เบื่อ เศรา้  ชอบเป็นลม  คบัขอ้งใจ  

รูส้กึผดิ  รูส้กึอบัอาย  หงดุหงดิและอารมณ์เสยีงา่ย  รูส้กึตวัดอ้ยคา่  วา้เหว ่ตดัสนิใจไมไ่ด ้ สมาธิ

ไมด่ ี ลมืงา่ย  คดิอะไรไมค่อ่ยออก  ออ่นไหวต่อคาํวจิารณ์    

      3.  ดา้นพฤตกิรรม  ไดแ้ก่ มกัเกดิอุบตัเิหตุบอ่ย  ตดิยาเสพตดิ มอีารมณ์รนุแรง  คดิ

มากขึน้  ไมอ่ยากอาหาร  ดืม่หรอืสบูบุหรีจ่ดั  หนุหนัพลนัแลน่  มปีญัหาเกีย่วกบัการพดู  มกั

หวัเราะแปลก ๆ เหมอืนพยายามกลบเกลือ่น งุน่งา่นหรอืลุกรีลุ้กรน  ชอบแยกตวัหรอืไมค่อ่ย

รวมกลุ่มกบัใคร  เมือ่อยูก่บัคนอื่นมกัทาํใหบ้รรยากาศของกลุ่มไมด่ ี มกัไมป่ระสบความสาํเรจ็ใน

การทาํงาน  ต่อตา้นทีท่าํงาน  ไมพ่อใจในงานอาชพี 

       ความเครยีดเกดิจากสิง่คกุคามภายนอกมากระทบต่อรา่งกายและจติใจของบุคคล  ทาํให้

มอีาการความเครยีดในขัน้เตอืน ขัน้ต่อตา้น และขัน้หมดกาํลงั  ทัง้น้ีสภาพการณ์เหลา่น้ีขึน้อยูก่บั

ปจัจยัของแต่ละบุคคลทีเ่ป็นภมูคิุม้กนั เชน่ เพศ วยั กรรมพนัธุ ์ โรค  โภชนาการ การเลีย้งด ูเป็น

ตน้ ประกอบกบัปจัจยัภายนอกหรอืสิง่ทีม่าคกุคามวา่มมีากน้อยเพยีงในต่อการกระทบความรูส้กึ

ดา้นจติใจจนทาํใหร้า่งกายเกดิปฏกิริยิาและเสยีสมดุลจนเกดิความเครยีดในระยะต่าง ๆ ดงักลา่ว 

  สาเหตขุองความเครียด 

 ความเครยีดเกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหตุและแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลแมจ้ะเป็น

สถานการณ์เดยีวกนักต็าม  โดยทัว่ไปความเครยีดเกดิขึน้จากสาเหตุภายในจากตวับุคคลและจาก

ภายนอก  มสีาเหตุสาํคญั  3  ประการ  ดงัน้ี  

         1.  สาเหตุจากรา่งกายของบุคคล  เกดิจากสภาพทางกายภาพของบุคคลทีข่าดความ

สมบรูณ์หรอืเขม้แขง็ในการรบักบัสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดได ้ ไดแ้ก่ 

            1.1  โครงสรา้งของรา่งกายและสภาวะทางสรรีวทิยาของบุคคลมผีลต่อการรบัมอืกบั

สถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเครยีด  บุคคลทีม่โีครงสรา้งรา่งกายไมส่มบรูณ์ พกิารหรอืเกดิโรคได้

งา่ย เชน่ คนพกิารมกัถกูเพือ่นฝงูลอ้เลยีนหรอืถกูดถูกู  คนทีเ่ป็นโรคเรือ้รงัทีร่กัษาไมห่ายมกัขาด

ความเชือ่มัน่ในตนเองทาํใหเ้ป็นคนเกบ็กด  บางคนทอ้แทต่้อการดาํรงชวีติ  เป็นตน้   ซึง่หาก

สภาวะทางรา่งกายไมป่กตทิาํใหค้วามสามารถมน้ีอยและไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาในบาง

สถานการณ์ไดจ้งึมกัทนต่อสภาวะความเครยีดไดไ้มด่เีป็นสาเหตุใหเ้กดิความเครยีดไดง้า่ย  
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   1.2  พฒันาการของรา่งกาย  เกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ในทางเจรญิเตบิโตและ

เสือ่มถอยเกดิขึน้พรอ้มๆ กนัไป จงึเกดิจากแปรปรวนของรา่งกายหรอืมคีวามเปลีย่นแปลงใน

สดัสว่นทีไ่มเ่ทา่กนั เชน่  ในแต่ละชว่งวยัทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงตามวยัจากวยัเดก็สูว่ยัรุน่ วยั

ผูใ้หญ่  วยัทอง และวยัสงูอาย ุ ชว่งวยัรุน่มกีารเจรญิเตบิโตเรว็มาก  การหมดประจาํเดอืนใน

ผูห้ญงิ  ความชรา  เป็นตน้  หากการเปลีย่นแปลงทางรา่งกายน้ีไมส่มดุลกบัพฒันาการดา้นจติใจ

ก่อใหเ้กดิปญัหาทีนํ่าไปสูค่วามเครยีดได ้

 2.  สาเหตุจากจติใจ  เป็นการรบัรูแ้ละแปลเหตุการณ์เมือ่เผชญิหรอืเกดิสถานการณ์ใด

สถานการณ์หน่ึง  บุคคลจะรบัรูแ้ละแปลความหมายของสถานการณ์นัน้แตกต่างกนั  สถานการณ์

นัน้อาจทาํใหเ้กดิอารมณ์กลวั โกรธ เกลยีด กงัวล หรอืตื่นเตน้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเครยีด  ซึง่แต่ละ

บุคคลจะตอบสนองสถานการณ์แตกต่างกนั  โดยขึน้อยูก่บัความตอ้งการพืน้ฐาน ประสบการณ์

ชวีติ  ความคาดหวงั และทศันคตขิองแต่ละบุคคล  โมรสิและเมสโต (Moris; & Maisto.  1998: 

505-509) ไดอ้ธบิายสาเหตุความเครยีดทีเ่กดิจากปจัจยัดา้นจติใจของบุคคล ไดแ้ก่ 

      2.1  ความกดดนั (Pressure)  บุคคลมกัเกดิความกดดนัทัง้จากภายในและภายนอก  

เชน่ บางคนตัง้ความหวงัหรอืเป้าประสงคข์องตนไวส้งูและตอ้งเรง่รดัพยายามทาํใหส้าํเรจ็  การ

แขง่ขนัในทกุดา้น เชน่ ธุรกจิ การเรยีน การมชีือ่เสยีง ความสวยงาม เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิความ

กดดนัจนรูส้กึเครยีดได ้ 

   2.2  ความคบัขอ้งใจ (Frustration)  โดยปกตคินเรามกัมเีป้าหมายในชวีติหรอืการ

ทาํงาน  เมือ่ถกูขดัขวางโดยอุปสรรคใด ๆ กต็ามเพือ่ไมใ่หบ้รรลุเป้าประสงคต์ามทีต่อ้งการหรอื

คาดหวงัทาํใหเ้กดิความเครยีด เชน่ อยากเป็นนกับนิแต่ตาบอดส ี ตอ้งการเรยีนแพทยแ์ต่สอบไม่

ผา่น เป็นตน้  ทัง้น้ีสาเหตุของความคบัขอ้งใจม ี5 ประการ ไดแ้ก่ ความลา่ชา้  การขาดทรพัยากร  

การสญูเสยี  ความลม้เหลว  และการถกูเหยยีดหยามหรอืถกูกดีกนั  เช่น รถตดิทาํใหไ้ปถงึทีห่มาย

ลา่ชา้  ตอ้งการซือ้สนิคา้ราคาแพงแต่มรีายไดน้้อย  คนรกัเสยีชวีติหรอืเลกิกบัคนรกั  การพา่ยแพ้

ต่อการแขง่ขนั เป็นคนไมส่วย ระดบัการศกึษาตํ่าและพกิารทาํใหข้าดโอกาส เป็นตน้ 

   2.3  ความขดัแยง้ (Conflict)  เกดิขึน้เมือ่บุคคลตอ้งเผชญิหน้ากบัการตดัสนิใจให้

เลอืกอยา่งใดอยา่งหน่ึงในเวลาเดยีวกนั  เชน่ ตอ้งการไดเ้งนิเดอืนสงูขึน้แต่ขณะเดยีวกนักก็ลวัการ

รบัผดิชอบงานทีเ่พิม่มากขึน้ ตอ้งการศกึษาจบปรญิญาโทแต่ตอ้งแต่งงานลา่ชา้  เป็นตน้  ซึง่ความ

ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ภายในบุคคล  ม ี4  แบบ  ไดแ้ก่ ความขดัแยง้แบบเขา้หาตวัทัง้สองดา้น 

(Approach-approach conflict)  เป็นสถานการณ์ทีต่อ้งเลอืกเป้าประสงคท์ีพ่งึพอใจอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง หรอืพงึพอใจเป้าประสงคส์องอยา่งในเวลาเดยีวกนั ทาํนองเดยีวกบัการรกัพีเ่สยีดายน้อง  

ความขดัแยง้แบบหนีหา่งทัง้สองดา้น (Avoidance-avoidance conflict) เป็นสถานการณ์ทีต่อ้ง

เลอืกเป้าประสงคท์ีไ่มพ่งึพอใจในเป้าประสงคห์น่ึงทีม่สีองอยา่งในเวลาเดยีวกนัทาํนองเดยีวกนักบั

การหนีเสอืปะจระเข ้ ความขดัแยง้แบบเขา้หาตวัและหนีหา่ง (Approach-avoidance conflict) 

เป็นสถานการณ์ทีเ่ผชญิกบัสิง่ทีท่ีพ่งึพอใจและไมพ่งึพอใจในเวลาเดยีวกนั เชน่ ตอ้งการเงนิเดอืน
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เพิม่จงึตอ้งทาํงานหนกัมากจนไมม่เีวลาพกัผอ่น  เป็นตน้  และความขดัแยง้แบบเขา้หาและหนีหา่ง

ซํ้าซอ้น (Double approach-avoidance conflict) เป็นสถานการณ์ทีต่อ้งเผชญิกบัเป้าประสงคส์อง

อยา่งทีม่ที ัง้สว่นดแีละสว่นไมด่ใีนเวลาเดยีวกนั  เชน่  แมต่อ้งการใหล้กูชายเป็นนกัดนตร ีแต่พอ่

ตอ้งการใหเ้ป็นนกักฬีา  ถา้ลกูชายเลน่ดนตรแีมจ่ะพอใจแต่พอ่ไมส่บายใจ ถา้ลกูชายเลน่กฬีาพอ่

พอใจและแมผ่ดิหวงั เป็นตน้ 

   2.4  เจตคตแิละความเชื่อ (Attitudes and beliefs)  บางคนมกัสรา้งปญัหาใหก้บั

ตวัเองโดยมเีจตคตหิรอืความเชื่อบางอยา่งทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิ  ซึง่ความคดิทีข่าดเหตุผล

หรอืความเป็นจรงิน้ีถา้มมีากไปอาจทาํใหเ้กดิความผดิปกตทิางจติใจและอารมณ์ได ้ เชน่ บางคน

เชือ่วา่การทาํอะไรกต็ามตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยสมบรูณ์ ทาํใหต้อ้งเครง่เครยีด เกดิวติกกงัวลตลอดเวลา 

เมือ่ผลสดุทา้ยงานทีไ่ดไ้มเ่ป็นไปตามทีห่วงั กร็ูส้กึโกรธ เบื่อหน่าย ทอ้แท ้และไมอ่ยากทาํอะไรอกี  

ทัง้น้ีมงีานวจิยัทีพ่บวา่ผูป้ว่ยหลายรายมอีาการซมึเศรา้จากความคดิหรอืความเชือ่ทีข่าดเหตุผล  

(จาํลอง ดษิยวณชิ; และ พริม้เพรา ดษิยวณชิ. 2545: 54) 

   3.  สาเหตุจากสิง่แวดลอ้ม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่มัพนัธก์บัการ

เปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของบุคคลลว้นก่อใหเ้กดิความเครยีดขึน้ได ้ ยิง่มกีารเปลีย่นแปลงมากและ

บ่อยเทา่ไรยิง่ทาํใหค้นเราเครยีดมากขึน้เทา่นัน้  สภาวะแวดลอ้มทีเ่ขา้มากระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบั

บุคคลจนทาํใหเ้กดิความเครยีด ไดแ้ก่  การเปลีย่นแปลงสถานทีห่รอืสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติ 

เชน่ สถานทีท่าํงานใหม ่เปลีย่นงานใหม ่เขา้โรงเรยีนใหม ่ความตายของคนทีร่กั เป็นตน้ การ

เผชญิสภาพอากาศหรอืสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ  และการบบีคัน้ทางสงัคม  เชน่ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

มนุษยด์ว้ยกนัหรอืบุคคลรอบขา้ง ความขดัแยง้กบับุคคลในครอบครวั ในสถานทีท่าํงานหรอืในที่

คมุขงั เป็นตน้   

           ความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในแต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนั  ซึง่ขึน้กบัธรรมชาตหิรอื

พืน้ฐานของแต่ละบุคคล บางครัง้การฟงัในเรือ่งเดยีวกนับางคนหวัเราะและบางคนเอาจรงิเอาจงัจน

เกดิความ เครยีด  หรอืเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจสง่ผลกระทบต่อบุคคลแตกต่างกนัโดย

ขึน้อยูก่บัความกดดนัของเหตุการณ์นัน้  ทัง้น้ีเน่ืองจากสาเหตุของความเครยีดเกดิจากสภาพทาง

รา่งกาย จติใจ รา่งกาย และสภาวะแวดลอ้มของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั  

       การลดความเครียด 

 เมือ่คนเรามคีวามเครยีดจะทาํใหอ้วยัวะต่าง ๆ ของเราเกรง็ตวัจนตวัเองและผูอ้ืน่สามารถ

สงัเกตเหน็ได ้ ดงันัน้วธิจีดัการความเครยีดทีเ่ป็นพืน้ฐานทีส่ดุ คอื การทาํใหเ้กดิภาวะผอ่นคลาย 

เพราะ จะทาํใหท้กุสว่นของรา่งกายเป็นปกตแิละสมดุล  จากการศกึษาพบวา่ลกัษณะของบุคคลที่

สามารถจดั การความเครยีด (จาํลอง ดษิยวณชิ; และ พริม้เพรา ดษิยวณชิ.  2545: 235-239; 

กนกรตัน์ สขุะตุงคะ.  2537: 13-15)   มดีงัน้ี 

     1.  บุคลกิภาพทีเ่ขม้แขง็ (Hardy personality)  โดยมลีกัษณะ 3 ประการ คอื เป็น

คนมสีว่นรว่มจงึพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบต่อภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็กาํลงั  เป็นคนชอบ
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ความทา้ทาย โดยมองวา่งานหนกัทีต่นกาํลงัทาํอยูน่ัน้เป็นโอกาสทีด่หีรอืความกา้วหน้าของเขาจงึ

ไมรู่ส้กึเครยีดกบัสิง่ทีท่าํ  และเป็นคนควบคมุ  มคีวามรูส้กึวา่สามารถควบคมุวถิชีวีติตนเองและ

สถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดได ้  

   2.  การประเมนิคา่การรบัรู ้(Cognitive appraisal)  การรบัรูต่้อเหตุการณ์หรอื

สถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงทีเ่กดิขึน้และสามารถประเมนิคา่ของระดบัความรนุแรงของสิง่ทีม่า

คุกคามได ้ เชน่ การเปลีย่นแปลงความรบัผดิชอบงาน  บางคนอาจมองวา่เป็นสิง่ทีก่ดดนั บางคน

อาจมองวา่เป็นสิง่ทีท่า้ทายความสามารถ  เป็นตน้ ดงันัน้การมองในแงด่หีรอืเชือ่วา่ทกุอยา่งจะลง

เอยดว้ยดจีะชว่ยลดความรนุแรงของความเครยีดได ้  

  3.  การคาดการณ์ลว่งหน้า (Predictability)  การคาดเหตุการณ์ลว่งหน้าเกีย่วกบัสิง่

ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเครยีดได ้ ทาํใหค้วามรนุแรงของความเครยีดลดลงได ้ ถงึแมว้า่ไมแ่น่ใจวา่

จะสามารถควบคมุสถานการณ์ไดห้รอืไมก่ต็าม  การรบัรูเ้หตุการณ์ลว่งหน้าวา่จะมอีะไรเกดิขึน้

ชว่ยใหค้นเรามคีวามเตรยีมพรอ้มทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 

   4.  การควบคมุสถานการณ์ (Control over situation)  การควบคมุสถานการณ์ที่

ก่อใหเ้กดิความเครยีดหรอืควบคมุไดบ้างสว่นกส็ามารถลดความรนุแรงของความเครยีดได ้
   5.  ความรูส้กึวา่มคีวามสามารถ (Feeling of competency)  ทาํใหค้นเราเกดิความ

เชือ่มัน่ในความสามารถทีจ่ะจดัการสถานการณ์ทีท่าํใหเ้กดิความเครยีดได ้ ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะ

ลดความรนุแรงของความเครยีดได ้ เชน่ การพดูต่อหน้าคนจาํนวนมากอาจเกดิความเครยีดได ้แต่

ถา้บุคคลนัน้มปีระสบการณ์การพดูในทีส่าธารณะ กจ็ะมคีวามเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง

และรูส้กึกงัวลหรอืตื่นเตน้น้อยลง 
   6.  การสนบัสนุนทางสงัคม (Social supports)  การสนบัสนุนทางอารมณ์และความ

หว่งใยของผูอ้ืน่ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมสามารถทาํใหค้วามเครยีดลดลงได ้ เชน่ การ

พดูคยุกบัคนทีไ่วว้างใจทาํใหส้ามารถเผชญิ คน้พบและจดัการกบัปญัหาทีม่อียูไ่ดร้ะดบัหน่ึงรวมทัง้

การไดแ้สดงความรูส้กึภายในโดยไมต่อ้งเกบ็กดเอาไว ้ การไดร้บักาํลงัใจและหว่งใยจากคนรอบ

ขา้งทาํใหรู้ส้กึอบอุน่และมกีาํลงัทีจ่ะต่อสูห้รอืแกไ้ขปญัหาของตวัเอง เป็นตน้ 
   7.  ลกัษณะเฉพาะอืน่ ๆ  ไดแ้ก่  การมองโลกในแงด่ ี การมอีารมณ์ขนั  การชอบ

แสวงหาขอ้มลูขา่วสาร  การมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี การฝึกผอ่นคลายรา่งกายและจติใจ  การทาํ

กจิกรรมออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ  การทาํสิง่ทีส่นใจและชืน่ชอบ และการดแูลรา่งกายและ

สขุภาพใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์   
  การจดัการความเครยีดขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายอยา่งทัง้ทางรา่งกาย บุคลกิภาพ และจติใจ 

สิง่สาํคญัทีส่ดุคอื บุคคลตอ้งมคีวามพยายามในการฟนัฝา่อุปสรรคแมน้ไดร้บัความกดดนั  โดย

หมัน่ฝึกฝนรา่งกายและจติใจของตนเองใหม้คีวามเขม้แขง็และเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตลอดจนทบทวนหาสาเหตุของความเครยีดและรูจ้กัวธิทีีจ่ะคลาดเครยีดไดด้ว้ยตนเอง 
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การบาํบดัด้วยหนังสือ  

       ความหมายของการบาํบดัด้วยหนังสือ 

             คาํวา่ “การบาํบดัดว้ยหนงัสอื”  คาํภาษาองักฤษเรยีกวา่ “Bibliotherapy” ซึง่มรีาก

ศพัทม์าจากภาษากรกี เรยีกวา่ “Biblion” แปลวา่ “หนงัสอื” และผสมกบัคาํวา่ “Oepatteid” แปลวา่ 

“การรกัษา”  โดยแซมมวล แมคคอรด์ โครเธอรส ์(Samuel McChord Crothers)  เป็นบุคคลแรกที่

บญัญตัคิาํศพัทค์าํน้ีขึน้โดยเขยีนบทความตพีมิพใ์นวารสารแอตแลนตกิ รายเดอืน (Atlantic 

monthly)  ฉบบัเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1916  นอกจากน้ียงัมคีาํเรยีกอยา่งอืน่  เชน่  การบาํบดัดว้ย

การอา่น  การรกัษาโรคดว้ยการอา่น  เป็นตน้  นกัวชิาการไดใ้หนิ้ยามการบาํบดัดว้ยหนงัสอืไว้

อยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 

    พจนานุกรมทางการแพทย ์ “Dorland Illustrated Medical Dictionary” (Association 

of Hospital and Institution libraries.  1971: 7)  ใหค้าํนิยามวา่  การใชห้นงัสอืและการอา่นเพือ่

บาํบดั รกัษาผูป้ว่ยทางประสาท 

   พจนานุกรมเวบ็สเตอร ์(Webster’s third. New international dictionary) (Brown. 

1975: 16) ใหค้าํนิยามวา่ เป็นการใชว้สัดุการอา่นทีไ่ดร้บัการเลอืก เพือ่เป็นเครือ่งมอืบาํบดัรกัษา

ทางการแพทยแ์ละจติเวช โดยใชก้ารอา่นเป็นการแนะนําเพือ่แกไ้ขปญัหาของบุคคล  

   โรซลัสกีแ้ละมลิเลอร ์(Rozalski; & Miller.  2010: 33) ใหค้าํนิยามวา่ เป็น

กระบวนการอยา่งเป็นขัน้ตอนเพือ่ชว่ยเหลอืทางออ้มสาํหรบัการพฒันาบุคคลโดยใชห้นงัสอื ซึง่

เป็นวธิทีีใ่ชโ้ดยคร ูผูใ้หค้าํปรกึษา หรอืผูป้กครองเพือ่พฒันาบุคลกิภาพของเดก็ โดยการเชือ่มโยง

กบัตวัละครในหนงัสอื ทาํใหผู้อ้า่นไดป้ระเมนิพฤตกิรรมและอารมณ์ของตนเองผา่นประสบการณ์

ของตวัละครในเรือ่งทีอ่า่น โดยทัว่ไปการบาํบดัดว้ยหนงัสอืแบง่เป็น 2 สาขา ไดแ้ก่ การบาํบดัเพือ่

การพฒันาการ (Developmental bibliotherapy) โดยนกัการศกึษาใชส้าํหรบับาํบดัผูเ้รยีน และการ

บาํบดัเพือ่การรกัษา (Therapeutic bibliotherapy) โดยใชบุ้คลากรดา้นสขุภาพจติใชเ้พือ่รกัษา

ผูป้ว่ย 

     หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเนวาดา (University of Nevada.  University Libraries.  

2007: Online)  ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ  การชว่ยเหลอืโดยใชห้นงัสอื  ซึง่

สามารถใชไ้ดก้บัผูช้ว่ยเหลอืทกุประเภทสาํหรบับาํบดัคนทกุอายแุละอาการ ซึง่แบง่เป็น 2 รปูแบบ 

ไดแ้ก่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอืทางคลนิิก (Clinical bibliotherapy) สาํหรบัชว่ยเหลอืผูท้ีม่ปีญัหาดา้น

พฤตกิรรมและอารมณ์ และการบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่พฒันาการ (Developmental bibliotherapy) 

โดยใชค้ร ูบรรณารกัษห์รอืผูช้ว่ยเหลอือืน่ ๆ สาํหรบัการพฒันาสขุภาพของประชากรตามปกตแิละ

ทีส่ามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

            สโตนเบริก์ (Stoneburg. 1980: 665-671)  ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

หมายถงึ การใชห้นงัสอืและการอา่นเพือ่การรกัษาผูป้ว่ยทางโรคประสาท 
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            ทวิส ์(Tews. 1962: 98–99)  ใหค้าํนิยามวา่  การบาํบดัดว้ยหนงัสอื เป็นโครงการ

ของกจิกรรมทีเ่ลอืกสรรแลว้ เกีย่วขอ้งกบัวสัดุในการอา่น การวางแผน การดาํเนินงาน และการ

ควบคมุ เพือ่บาํบดัผูท้ีม่ปีญัหาทางอารมณ์ และทางดา้นอืน่ๆ โดยปฏบิตักิารดงักล่าวอยูภ่ายใต้

คาํแนะนําของแพทย ์       

   กู๊ด (Good. 1959: 58) ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื คอื การใชห้นงัสอืเพือ่

ก่อใหเ้กดิพฒันาการทัง้ปวงอนัเป็นกระบวนการของปฏกิริยิาระหวา่งผูอ้า่นกบัหนงัสอื ซึง่อาจจะ

นํามาใชก้ารประเมนิบุคลกิภาพ การปรบัตวั และความเจรญิงอกงาม เพือ่ประโยชน์ในทาง

การแพทยแ์ละสขุภาพจติ เน่ืองจากวสัดุในการอา่นทีผ่า่นการคดัเลอืกแลว้ยอ่มมผีลในการบาํบดั

จติใจ หรอือาการปว่ยทางรา่งกายของผูอ้า่น 

   ดารล์งิ (Darling. 1957: 293) ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ เป็น

กระบวนการการเปลีย่นแปลงทางจติใจ อนัเกดิจากการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคลกิภาพของผูอ้า่น

กบัหนงัสอืประเภทต่างๆ ผลของการอา่นอาจใหป้ระโยชน์ในการปรบัตวัและพฒันาการต่างๆ ของ

บุคคล 

   สมทิ (Smith. 1948 : 492 อา้งองิจากชไมพร เจรญิสนิ.  2525: 27) ใหค้าํนิยามวา่ 

การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ การอา่นทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงในการทีจ่ะเปลีย่นแปลง

บุคลกิภาพหรอืพฤตกิรรมตลอดจนชว่ยเสรมิแต่งสขุภาพ จติของผูอ้า่น  

            วราภรณ์  ฆารไสว (2543: 5) ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ 

กระบวนการใชห้นงัสอืบาํบดั อนัประกอบดว้ย ผูใ้หก้ารบาํบดั วธิกีารบาํบดัดว้ยหนงัสอืและผูร้บั

การบาํบดัไดร้ะบายอารมณ์ ความรูส้กึ ความนึกคดิและคลายความทกุข ์ความวติกกงัวล 

   ชไมพร  เจรญิสนิ (2525: 5) ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ การ

บาํบดัปญัหาทางจติใจ ดว้ยความวติกกงัวลและความเชือ่มัน่ในตนเองของผูอ้า่นใหด้ขีึน้ โดยการ

ใชก้ารอา่นหนงัสอื การอภปิราย การรายงาน ตลอดจนการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่า่น 

            ฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน (2525: 127) ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอืเป็น

กระบวน การเปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจของผูอ้า่นภายหลงัจากทีไ่ดอ้า่นแลว้ 

          กุลวนิดา ตุงคะเศรณ ี(2523: 5) ใหค้าํนิยามวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ การ

แกป้ญัหาทางดา้นอารมณ์ และชว่ยสง่เสรมิสขุภาพจติของผูอ้า่นใหด้ขีึน้ โดยใชก้ารอา่นหนงัสอื

และการอภปิรายรายงานเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่า่น                          

           กลา่วโดยสรปุไดว้า่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอื หมายถงึ กระบวนการการใชป้ระโยชน์จาก

หนงัสอืดว้ยการอา่นและกจิกรรมการอา่นเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จติใจและบุคลกิภาพของ

ผูอ้า่น ซึง่มกัใชใ้นทางการแพทยแ์ละจติวทิยา   

        ประวติัของการบาํบดัด้วยหนังสือ 

                การบาํบดัผูป้ว่ยดว้ยหนงัสอืมมีาแต่สมยัโบราณ ดงัทีห่อ้งสมดุเทเบส (Thebes) มคีาํ

จารกึวา่ “หนงัสอื คอื โอสถสาํหรบัวญิญาณ (Medicine chest for the soul) ” และทีห่อ้งสมดุเมอืง
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แอปปี (Abbey) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มคีาํจารกึวา่ “หนงัสอื คอื แหลง่รกัษาจติใจ” จงึกล่าวได้

วา่ หนงัสอืไมเ่พยีงแต่ระงบัหรอืบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยเทา่นัน้ แต่ยงัชว่ยป้องกนัรกัษาสขุภาพจติได้

ดว้ย  ซึง่ต่อมาในศตวรรษที ่19 นบัเป็นการเริม่ตน้ของการบาํบดัดว้ยหนงัสอือยา่งจรงิจงั โดยใน 

ค.ศ.1811 โรงพยาบาลไคโร  เมอืงบอสตนั มลรฐัแมสซาชเูซตส ์ กาํหนดกฎระเบยีบใหท้กุเตยีง

ผูป้ว่ยมคีมัภรีไ์บเบลิและหนงัสอืทางศาสนาใหผู้ป้ว่ยอา่น  ต่อมาเมือ่ ค.ศ.1823  ดร.จอน ซ ีวาเรน 

(Dr. John C. Warren) ออกรายชือ่หนงัสอืทีค่วรนํามาใหค้นไขใ้นโรงพยาบาลอา่น โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยในการรกัษาคนไข ้เน่ืองจากเน้ือหาของหนงัสอืทีนํ่ามาใชม้สีาระใหเ้กดิการ

เรยีนรูว้ชิาการใหม่ๆ  ชว่ยใหค้นไขม้องเหน็ปญัหาของตนเองและทาํความเขา้ใจปญัหา มองเหน็

หนทางออกทีค่ลีค่ลาย ทาํใหเ้กดิความกลา้ทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาของตนเอง  จากนัน้เมือ่ ค.ศ. 1840 

มกีารสาํรวจความตอ้งการในการอา่นหนงัสอื โดยเฉพาะทีส่ถานสงเคราะหใ์นประเทศ

สหรฐัอเมรกิา พบวา่การหาหนงัสอืมาใหผู้ป้ว่ยทางจติใจไดอ้า่นนัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาอยา่ง

มาก ซึง่หนงัสอืทีจ่ะชว่ยไดแ้ละน่าสนใจนอกจากหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัศาสนาแลว้ ไดแ้ก่ หนงัสอื

เกีย่วกบัธรรมชาตทิีอ่า่นแลว้ไดค้วามรูโ้ดยไมต่อ้งใชค้วามคดิมาก และต่อมา ค.ศ.1840 จอหน์ บนิ

สนั ชาวอเมรกินั ไดเ้ขยีนหนงัสอืทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอืควรเป็นสว่นหน่ึงของการ

บรกิารของหอ้งสมดุทีใ่หแ้ก่ ผูท้ีม่คีวามพกิารทางใจและกาย  (ชไมพร เจรญิสนิ.  2525: 28; ฉวี

ลกัษณ์  บุณยะกาญจน 2524: 128) 

        ต่อมาเมือ่ทศวรรษที ่20 สมาคมหอ้งสมดุโรงพยาบาลมลรฐัแมสซาชเูซตสไ์ดจ้ดัตัง้

การบาํบดัดว้ยหนงัสอืโดยบรรณารกัษเ์ป็นผูค้วบคมุและบรหิารงาน ทัง้มหีอ้งสมดุประชาชนหลาย

แหง่ใหค้วามรว่มมอือยา่งเตม็ที ่ตวัอยา่งเชน่ หอ้งสมดุประชาชนคลฟีแลนด ์รฐัโอไฮโอ 

สหรฐัอเมรกิา ใหก้ารเผยแพรง่านดา้นการบาํบดัการอา่นหนงัสอืดว้ยเป็นอยา่งด ี และใน ค.ศ.

1904 เทเลอร ์ (Alisa S. Tyler) เลขาธกิารคณะกรรมาธกิารหอ้งสมดุโลวา และคณะกรรมาธกิาร

หอ้งสมดุแหง่รฐัจดัหาวสัดุต่างๆ เพือ่อาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ว่ยประเภทต่าง ๆ  พรอ้มทัง้

สมาคมหอ้งสมดุของสหรฐัอเมรกิา ไดส้ง่เสรมิชว่ยเหลอืการใหบ้รกิารดา้นหนงัสอืแก่กองทพับก 

ต่อมาสภาคองเกรสจดัตัง้โรงพยาบาลทหารผา่นศกึขึน้ พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารบรกิารหอ้งสมดุแก่

พวกทหารทีท่พุพลภาพเหลา่นัน้ไดอ้า่นหนงัสอืและสนใจการอา่นหนงัสอื  และโพร ีโจนส ์(Perrie 

Jones) ซึง่เป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัหอ้งสมดุแหง่มลรฐัมนิเนโซตา้ (Minnesota) ทาํการวางแผน

และบรหิารงานเกีย่วกบัวชิาบรรณารกัษศาสตรใ์นหอ้งสมดุโรงเรยีนและโรงพยาบาล ใหม้กีาร

บรกิารทีเ่กีย่วกบัการบาํบดัโรคดว้ยหนงัสอื ณ มหาวทิยาลยัมนิเนโซตา้ (Minnesota University) 

โดยม ีดร.การด์อน อาร ์แคมแมน (Dr.Gardon R. Kamman) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคจติ สนบัสนุน

การจดัการบาํบดัดว้ยการอา่นเขา้ไวใ้นหลกัสตูรวชิาชพีทางแพทยด์ว้ย (ฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน 

2524: 128-129)  จากนัน้ เมนนิงเจอร(์Menninger) ไดนํ้าวธิกีารบาํบดัดว้ยหนงัสอืไปใชใ้นการ

รกัษาจติใจผูป้ว่ยในคลนิิก โดยมบีรรณารกัษ ์เป็นผูใ้หก้ารบาํบดันบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มาจงึเป็นที่

ยอมรบักนัวา่ การบาํบดัดว้ยหนงัสอืเป็นงานในหน้าทีข่องบรรณารกัษ ์(Horne. 1975:  27-31)   
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  วตัถปุระสงคข์องการบาํบดัด้วยหนังสือ 

       วตัถุประสงคข์องการบาํบดัดว้ยหนงัสอืสาํหรบัผูร้บัการบาํบดั (ไพพรรณ อนิทนิล.  

2546: 181; Shepherd; & liess.  1976; Zaccaria; & Mosses. 1968: 8) ดงัน้ี 

         1.  เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัมคีวามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหค์วามคดิ ความรูส้กึ 

ความสบัสน ความคบัขอ้งใจ ความขดัแยง้ และพฤตกิรรมของตนเองผา่นเรือ่งราวจากหนงัสอืที่

ตนเองไดอ้า่น 

   2.  เพือ่สนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจใหผู้ร้บัการบาํบดั โดยทาํใหผู้ร้บัการบาํบดักลา้พดู

ถงึปญัหาของตนเองทีค่ดิวา่ยากทีจ่ะพดูใหค้นอืน่ฟงัโดยผา่นการสนทนาเรือ่งราวและตวัละครจาก

เรือ่งทีอ่า่น  ซึง่เดมิผูร้บัการบาํบดัไมก่ลา้พดูหรอืระบายใหผู้อ้ืน่รบัรู ้เน่ืองจากอาย กลวั หรอืรูส้กึ

ผดิ   

   3.  เพือ่ชว่ยใหผู้ร้บัการบาํบดัทีม่ปีญัหาและสามารถหาทางออกได ้รวมทัง้รูจ้กัคดิ

หาวธิกีารแกไ้ขปญัหาของตนเองไดจ้ากเรือ่งทีอ่า่นซึง่มาจากพฤตกิรรมของตวัละครทีม่ปีญัหา

คลา้ยกบัตนเอง กจ็ะชว่ยลดความขดัแยง้ในจติใจของผูร้บัการบาํบดัลงได ้ 

   4.  เพือ่ทาํใหผู้ร้บัการบาํบดัมกีาํลงัใจทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปญัหาทีเ่กดิขึน้หรอื

สามารถเผชญิกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ โดยรบัรูว้ธิแีกป้ญัหาผา่นเรือ่งราวใน

หนงัสอืทีอ่า่น และพบวา่มวีธิแีกป้ญัหาไดห้ลายวธิแีละทกุปญัหามทีางแกไ้ข   

  5.  เพือ่ชว่ยกระตุน้ใหผู้ร้บัการบาํบดัรูจ้กัใชค้วามคดิจนิตนาการในทางบวกและมี

ความคดิสรา้งสรรค ์คลายเหงา ลดความรูส้กึโดดเดีย่วลงและมคีวามสนใจต่อโลกภายนอก และ

ยอม รบัการเปลีย่นแปลงตามรปูแบบของสงัคมและวฒันธรรมทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมกบัประพฤติ

ของตน  

    ดงันัน้การบาํบดัดว้ยหนงัสอืมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัมคีวามสามารถใน

การคดิวเิคราะห ์ความรูส้กึ และพฤตกิรรมของตนเองเมือ่มปีญัหาเกดิขึน้แลว้สามารถหาวธิกีาร

แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองได ้อกีทัง้ยงัทาํใหต้นเองมกีาํลงัใจทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาต่าง ๆ ไดด้ว้ย

การรูจ้กัคดิมองเหตุการณ์ตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจรงิ 

 

  ประเภทของการบาํบดัด้วยหนังสือ 

        การบาํบดัดว้ยหนงัสอืสามารถแบง่ประเภทไดต้าม 2 แนวคดิ  (ไพพรรณ อนิทนิล.  

2546: 182; นฤมล กติไพศาลวฒันา; และ ธญัดา สทุธธิรรม.  2529: ไมป่รากฏเลขหน้า) ดงัน้ี 

    1. แบง่ประเภทตามสาขาวชิาของผูใ้หก้ารบาํบดั  

             1.1  ดา้นทางการแพทย ์ หมายถงึ  การบาํบดัโดยแพทยแ์ละจติแพทยท์ีม่คีวาม

เชีย่วชาญโดยเฉพาะ เพือ่ทีใ่หผู้ร้บัการบาํบดัเกดิความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิเกีย่วกบัอาการเจบ็ปว่ย 

และเขา้ใจแนวทางการปฏบิตัตินเพือ่รกัษาสขุภาพรา่งกายและจติใจใหด้ขีึน้ ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้ร้บัการ
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บาํบดัทางจติเกดิการหยัง่เหน็แนวทางการแกไ้ขปญัหาและสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองให้

สามารถดาํรงชวีติตามปกตไิด ้

             1.2  ดา้นทางการศกึษาหรอืทางมนุษยศาสตร ์ หมายถงึ การบาํบดัโดยให้

บุคลากรในวงวชิาชพีทางมนุษยศาสตร ์ ไดแ้ก่  คร ู บรรณารกัษ ์ นกัสงัคมสงเคราะห ์ นกัแนะ

แนว  และนกัจติวทิยาทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการเป็นนกับาํบดัดว้ยหนงัสอื โดยมจุีดมุง่หมาย

เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัเกดิพฒันาการทางดา้นจติใจ  เชน่  คน้หาตวัเอง  ยอมรบัความเป็นจรงิของ

ตนเอง  เขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ มองเหน็คณุคา่ของตนเองใหม้ากขึน้  การปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สงัคม เป็นตน้  รวมทัง้ใหผู้ร้บัการบาํบดัเกดิการหยัง่เหน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาของตนเองให้

ได ้

   2.  แบง่ประเภทตามวตัถุประสงคข์องการบาํบดั 

   2.1  เพือ่วนิิจฉยั (Diagnostic bibliotherapy)  เป็นการวนิิจฉยัถงึปญัหาทีผู่ร้บั

การบาํบดักาํลงัประสบอยู ่เชน่ การขาดความมัน่ใจในตนเอง การขาดเพือ่นหรอืไมค่บเพือ่น  การ

ไมม่สีมาธใินการปฏบิตังิาน เป็นตน้  

         2.2  เพือ่ป้องกนั (Protective bibliotherapy)  เป็นการเตรยีมตวัใหผู้ร้บัการ

บาํบดัมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิปญัหาทีร่ออยู ่ เชน่  ปญัหาการหยา่รา้ง  ปญัหาการพลดัพราก เป็น

ตน้ 

    2.3  เพือ่บาํบดัคลนิิก (Clinic bibliotherapy)  เป็นการบาํบดัทางดา้นจติใหก้บั

ผูป้ว่ยหรอืผูร้บัการบาํบดั เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความสบายใจ คลายความวติกกงัวลใจยอมรบัปญัหาที่

กาํลงัเผชญิอยู ่และเรยีนรูท้ีจ่ะแกป้ญัหานัน้  

    2.4  เพือ่พฒันา (Developmental bibliotherapy)  เป็นการใหผู้ร้บัการบาํบดัมี

พฒันาการทางดา้นจติใจโดยมสีขุภาพจติทีด่ ี

  ดงันัน้การบาํบดัดว้ยหนงัสอืทีแ่บง่ตามประเภทผูใ้หก้ารบาํบดัและประเภทวตัถุประสงค ์

มจุีดมุง่หมายเดยีวกนัทีจ่ะใหผู้ร้บัการบาํบดัรูจ้กัวธิกีารแกป้ญัหาโดยรูจ้กัคดิ แกป้ญัหาเป็น และ

เหน็ปญัหาของทางออกอยูเ่สมอ ทัง้ชว่ยใหผู้ร้บัการบาํบดัไมม่ปีญัหาสขุภาพจติ    

  กระบวนการบาํบดัด้วยหนังสือ 

     กระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอืประกอบดว้ย  6  ขัน้ตอน (Monroe.  1971: 257)  

ดงัน้ี 

     1.  การอา่น ด ูและฟงั  เป็นการทีเ่พิม่พนูประสบการณ์ชวีติใหแ้ก่ผูร้บัการบาํบดั 

เพือ่ใหเ้กดิการเลยีนแบบเชงิเปรยีบเทยีบและนําตนเองสูก่ารมสีว่นรว่มกบัพฤตกิรรมของตวัละคร

ในเรือ่งทีอ่า่น 

    2.  การเลยีนแบบเชงิเปรยีบเทยีบ  เป็นการทีผู่ร้บัการบาํบดัเกดิการเลยีนโดย

เปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมของตวัละครหรอืเหตุการณ์ทีป่ระทบัใจซึง่ผูร้บัการบาํบดัเชื่อมโยงใหเ้ขา้

กบัพฤตกิรรมของตนเอง เชน่ การควบคมุอารมณ์  การมแีนวความคดิ การแกไ้ขปญัหาเป็น การ

29



ตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เป็นตน้  ซึง่พฤตกิรรมดงักลา่วจะทาํใหส้ิง่ทีซ่อ่นเรน้

อยูใ่นจติใตส้าํนึกของผูร้บัการบาํบดัเปิดเผยออกมาจากการระลกึถงึเหตุการณ์และสามารถเขา้ใจ

ตนเองไดด้ ี

    3.  การมอีารมณ์และความรูส้กึรว่มจากประสบการณ์  เป็นกระบวนการต่อเน่ืองที่

เกดิขึน้ต่อจากการเลยีนแบบเชงิเปรยีบเทยีบ ผูร้บัการบาํบดัเกดิความรูส้กึเสมอืนวา่อยูใ่น

เหตุการณ์ทีเ่คยมปีระสบ การณ์จรงิมาก่อน เชน่ ปญัหาทางอารมณ์ เหตุการณ์ทีเ่จบ็ปวดฝงัอยูใ่น

จติใจหรอืมบีาดแผลทางใจ เป็นตน้ ซึง่สะทอ้นผา่นหนงัสอืโดยเป็นการถ่ายโยงอารมณ์ความรูส้กึ

ไปยงัเหตุการณ์นัน้ และเชือ่มโยงไปสูป่ระสบการณ์ทีผ่า่นมากบัตนเอง 

    4.  การระบายอารมณ์ ทีเ่ป็นความรูส้กึขุน่ขอ้งและกดดนัเพือ่ผอ่นคลายความทกุข ์

ซึง่เกดิขึน้หลงัจากขัน้ตอนการเลยีนแบบเชงิเปรยีบเทยีบและขัน้ตอนการมอีารมณ์และความรูส้กึ

รว่มจากประสบการณ์  โดยมผีลใหไ้ดร้ะบายความขุน่ขอ้งทีก่ดดนัออกมากหรอืเป็นการปลดเปลือ้ง

สิง่ทีก่ดดนัจติใจ เชน่  ความกา้วรา้ว  ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ทาํใหค้วามตงึเครยีดในดา้น

จติใจลดลง และเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการบาํบดัไดเ้ผชญิกบัความเป็นจรงิ 

    5.  การหยัง่เหน็  เป็นอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิทีม่คีวามกดดนัอยูใ่นจติใจใหไ้ด้

ระบายออกมา ซึง่ทาํใหผู้ร้บัการบาํบดัเกดิการหยัง่เหน็เป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาของตน 

กลา่วคอื ผูร้บัการบาํบดัไดค้น้พบตนเองผา่นพฤตกิรรมของตวัละครแลว้ทาํใหเ้กดิการเขา้ใจใน

ตนเองและจดัระเบยีบตนเองไดใ้หม ่

    6.  การเปลีย่นแปลงเจตคตหิรอืพฤตกิรรม  เป็นขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองภายหลงั

จากทีผู่ร้บัการบาํบดัเกดิการหยัง่เหน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาและทาํใหเ้กดิความเขา้ใจใน

ตนเองอยา่งถกูตอ้ง โดยความรูส้กึผดิทีต่นเองเคยกระทาํผดิลดน้อยลง ทัง้ยงัเกดิความหวงัใหมใ่น

เรือ่งต่าง ๆ และเลอืกหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาใหก้บัตนเองไดเ้ป็นอยา่งด ี

  กระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอื 6 ขัน้ตอนน้ี เป็นพฒันาการตามลาํดบัดงัแสดงในภาพ 

ประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 3  ขัน้ตอนของวธิกีารบาํบดัดว้ยหนงัสอื 

 

           ทีม่า:  Monroe.  (1971).  Reading Guidance and Bibliotherapy in Public, Hospital 

and Institution Libraies. p 257. 

   

  องคป์ระกอบของการบาํบดัด้วยหนังสือ  

  การบาํบดัดว้ยหนงัสอื มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั  4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  นกับาํบดั

ดว้ยหนงัสอื  หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั  วธิกีารบาํบดั และผูร้บัการบาํบดั  (Hannigan. 1962: 186-

187; Hynes; & Berry.  1986: 186)  ดงัต่อไปน้ี  

      1. นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื (Bibliotherapist)  ควรมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

          1.1  ดา้นบุคลกิภาพ  ตอ้งมคีวามสมดุลกนัทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ไดแ้ก่ การ

มสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง  มบุีคลกิลกัษณะทีท่าํใหผู้ร้บัการบาํบดัเกดิความสบายใจและไวว้างใจ 

พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัปญัหาต่าง ๆ ของผูร้บัการบาํบดัดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ  มคีวามเขา้ใจความรูส้กึ

สภาพจติใจของผูร้บัการบาํบดั  มคีวามมัน่คงทางอารมณ์  มวีฒุภิาวะในการปรบัตวั เคารพใน

ความถกูตอ้งและความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ได ้ มคีวามเมตตากรณุา มอีารมณ์ขนั  ไวต่อความรูส้กึ  

และประเมนิสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ไดอ้ยา่งเทีย่งตรงและเป็นธรรม รวมทัง้มทีกัษะในการ

แนะแนวและใหค้าํปรกึษา  เพือ่ชว่ยเหลอืผูร้บัการบาํบดัใหบ้รรลุเป้าหมายต่อการเป็นผูฟ้งัทีด่ี

ใหแ้ก่ผูร้บัการบาํบดั      
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    1.2  ดา้นวชิาการ  ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษยใ์นทางดา้นกาย

วภิาค  ชวีวทิยา  สรรีวทิยา ความผดิปกต ิ  จติวทิยา  และความรูท้างดา้นหนงัสอื โดยเฉพาะ

วรรณกรรมสาํหรบัเดก็ วยัรุน่และวยัผูใ้หญ่  ตลอดจนมหีลกัการแนะแนวใหค้าํปรกึษา สรา้ง

แรงจงูใจ ทกัษะในการเรา้ใหผู้ร้บัการบาํบดัแสดงความรูส้กึและสามารถใชส้ตปิญัญาจากการอา่น

ออกมาอยา่งเปิดเผย มเีทคนิคในการกระตุน้ใหผู้ร้บัการบาํบดัอา่นหนงัสอืทีแ่นะนําโดยไม่

ก่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่ถูกบงัคบัใหอ้า่น 

    1.3  ดา้นหน้าทีใ่นการบาํบดัดว้ยหนงัสอื  เป็นผูท้ีท่าํหน้าทีใ่นการสรา้ง

บรรยากาศใหเ้อือ้อาํนวยต่อกระบวนการบาํบดัเพือ่ใหข้ ัน้ตอนการบาํบดัดว้ยหนงัสอืบรรลุตาม

วตัถุประสงคต์ามทีก่าํหนดไว ้ซึง่ผูท้ีท่าํหน้าทีใ่นการใหก้ารบาํบดั คอื จติแพทยแ์ละบรรณารกัษ ์ 

โดยจติแพทยท์าํหน้าทีเ่สมอืนแพทยท์ีต่อ้งรกัษาโรคของผูป้ว่ย  และบรรณารกัษท์าํหน้าทีเ่สมอืน

เภสชักรทีต่อ้งคดัเลอืกหนงัสอืสาํหรบัใหผู้ป้ว่ยอา่นและเขยีนรายงานผลความเปลีย่นแปลงของ

ผูป้ว่ย           

          2. หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั  เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบาํบดัดว้ยหนงัสอืโดยจะเป็น

สือ่นําใหผู้ร้บัการบาํบดัเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัจากการอา่นหนงัสอืเรือ่งนัน้ 

ๆ  เชน่  หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษา  จติวทิยา  จนิตวรรณกรรม  เรือ่งสัน้  บทความ  บทรอ้ย

กรอง  บทละคร  นวนิยาย  นิทานปรบัปรา  อตัชวีประวตั ิ สมดุบนัทกึสว่นตวั  ชวีประวตั ิ 

ประวตัศิาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ เป็นตน้  ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งพจิารณาคดัเลอืกหนงัสอืเพือ่นําไปใช้

ในการบาํบดัโดยมทีีล่กัษณะสาํคญัของหนงัสอื (Altmann. 1974: 285-287; Shepherd; & Iles. 

1976: 569–571; วริยิะ สริสิงิห.  2537: 111)  ดงัน้ี 

               2.1  โครงเรือ่งเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิของผูร้บัการบาํบดั  หนงัสอืที่

คดัเลอืกใชใ้นการบาํบดันัน้จะตอ้งมโีครงเรือ่งทีส่มจรงิ ลกัษณะตวัละครเดน่ชดั เน้ือเรือ่งสนุกสนาน

และน่าสนใจ ทัง้น้ีในการคดัเลอืกหนงัสอืวา่ควรจะคาํนึงถงึความเหมาะสมของเน้ือเรือ่งเป็นสาํคญั 

โดยเน้ือเรือ่งควรจะถกูตอ้งตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ น่าเชือ่ถอื ตวัละครและสภาพแวดลอ้ม

ภายในเรือ่งคลา้ยคลงึกบัชวีติจรงิของผูอ้า่นและใหแ้งค่ดิในทางสรา้งสรรคท์าํใหผู้อ้า่นเกดิกาํลงัใจที่

จะต่อสูก้บัอุปสรรคต่าง ๆ จนประสบผลสาํเรจ็เชน่เดยีวกบัตวัละครในเรือ่ง 

               2.2  การใชภ้าษาและคาํศพัทเ์หมาะสมกบัวยัและความรูข้องผูร้บัการบาํบดั  

ไดแ้ก่  การเขยีนอยา่งเป็นธรรมชาต ิ ใชค้าํและวลทีีง่า่ยต่อการเขา้ใจ  สือ่ความหมายอยา่ง

ตรงไปตรงมาไมอ่อ้มคอ้มวกวนจนผูอ้า่นจบัใจความไมไ่ด ้  รปูประโยคถกูตอ้ง  สาํนวนภาษา

ไพเราะไมน่่าเบื่อ  และถา้เป็นรอ้ยกรองควรใชค้าํงา่ย  ความหมายเดน่ เลน่เสยีงหลาก ฝากขอ้คดิ

และจงูจติเพลนิ  ทัง้น้ีเพือ่ทาํใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ใจและคลอ้ยตามเน้ือหาของหนงัสอืไดอ้ยา่ง

ลกึซึง้ 

               2.3  รปูเลม่และภาพประกอบของหนงัสอื  รปูเลม่ของหนงัสอืควรสวยงามสะดุด

ตาเพือ่เชญิชวนใหห้ยบิอา่น ตลอดจนมขีนาดรปูเลม่หยบิถอืไดส้ะดวก ภาพประกอบควรมคีวาม
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ชดัเจนและเกีย่วขอ้งหรอืตรงกบัเน้ือเรือ่ง  ตลอดจนชว่ยเสรมิสรา้งความเขา้ใจและจนิตนาการของ

ผูอ้า่นนอกเหนือจากตวัอกัษรทีบ่รรยายเน้ือหา  

 

          3.  วธิกีารบาํบดั  การบาํบดัดว้ยหนงัสอืมวีธิกีารปฏบิตั ิดงัน้ี  

   

               3.1  การตัง้วตัถุประสงคข์องการบาํบดัดว้ยหนงัสอื เพือ่เป็นแนวทางในการ

กาํหนดวธิกีารดาํเนินการซึง่จะนําไปสูเ่ป้าหมาย ซึง่การบาํบดัดว้ยหนงัสอื ดงัน้ี 

การวางแผน 

                           3.1.1  เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และความคดิในทางบวก 

                        3.1.2  เพือ่สนบัสนุนและสรา้งเสรมิกาํลงัใจแก่ผูร้บัการบาํบดัในการพดูถงึ

ปญัหาของเขาอยา่งเสร ี

        3.1.3  เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัสามารถวเิคราะหท์ศันคตแิละพฤตกิรรมของ

ตนเองได ้

      3.1.4  เพือ่เป็นการชีแ้นะใหผู้ร้บัการบาํบดัมองเหน็วา่ปญัหาแต่ละเรือ่งยอ่ม

มวีธิแีกห้ลายทาง 

      3.1.5  เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารคดิคน้และหาวธิแีกป้ญัหาทีช่ว่ยลดความ

ขดัแยง้ทางสงัคม 

       3.1.6  เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัไดม้โีอกาสเปรยีบเทยีบปญัหาของเขากบัผูอ้ื่น 

    3.2  ศกึษาปญัหาทีเ่ป็นสาเหตุของความขดัแยง้ทางจติใจของผูร้บัการ

บาํบดั เพือ่เป็นแนวทางในการคดัเลอืกหนงัสอืใหเ้หมาะสมกบัปญัหาของแต่ละบุคคล  

   3.3  สาํรวจความสนใจในการอา่นของผูร้บัการบาํบดั ทัง้น้ีเพือ่จะไดส้ามารถ

คดัเลอืกหนงัสอืใหอ้า่นไดต้รงตามความสนใจ ซึง่อาจใชว้ธิสีมัภาษณ์ หรอืใชแ้บบสอบถาม 

         3.4  ทาํทะเบยีนประวตัขิองผูร้บัการบาํบดัแต่ละคนโดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั

ประวตัสิว่นตวั ปญัหาทางดา้นสขุภาพจติ และความสนใจในการอา่น 

   

                 3.5  การคดัเลอืกหนงัสอื โดยพจิารณาจากทะเบยีนประวตัขิองผูร้บัการบาํบดั 

เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัปญัหาและความสนใจของแต่ละคน หนงัสอืทีค่ดัเลอืกควรมหีลายประเภท เชน่ 

เรือ่งสัน้ นวนิยาย วรรณคด ีกวนิีพนธ ์บทความ ชวีประวตั ิประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ เพือ่ทีผู่ร้บัการ

บาํบดัจะไดม้โีอกาสเลอืกอา่นตามความพอใจ 

การดาํเนินการบาํบดั 

                 3.6  นําหนงัสอืทีค่ดัเลอืกแลว้ไปใหผู้ร้บัการบาํบดัอา่น ทัง้น้ีนกับาํบดัจะตอ้ง

พยายามเรา้ใหเ้กดิความสนใจในการอา่น โดยไมรู่ส้กึวา่ถกูบงัคบัซึง่อาจใชว้ธิกีารต่างๆ เชน่ จดั

นิทรรศการเกีย่วกบัหนงัสอื จดัใหม้กีารอ่านออกเสยีงการเลา่เรือ่งจากหนงัสอืใหฟ้งับางสว่น การ

จดัแสดงละครจากหนงัสอื เป็นตน้ เพือ่กระตุน้ความสนใจ  
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                 3.7  จดัใหม้กีารอภปิรายกลุม่  เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัไดม้โีอกาสแสดงความ

คดิเหน็และระบายความรูส้กึทีไ่ดร้บัจากการอา่น ซึง่เป็นวธิกีารทีใ่หผ้ลดกีวา่การบาํบดัเป็น

รายบุคคลเพราะการจดัอภปิรายกลุ่มชว่ยประหยดัเวลา และมบีรรยากาศเป็นประชาธปิไตย ผูร้บั

การบาํบดัทกุคนจะไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการอา่นรว่มกนั รวมไปถงึปญัหาทีเ่กดิ

ขึน้กบัตนเอง ซึง่อาจเป็นการก่อใหเ้กดิความเหน็อกเหน็ใจและชว่ยเหลอืในการแกป้ญัหาซึง่กนั

และกนัของทกุคนในกลุม่ สถานทีซ่ึง่เหมาะสมในการอภปิรายกลุ่ม คอื หอ้งสมดุ เพราะมี

บรรยากาศทีอ่บอุน่ ผูร้บัการบาํบดัจะรูส้กึวา่เขามคีวามปกตเิชน่เดยีวกบับุคคลทัว่ไปทีเ่ขา้ใช้

หอ้งสมดุ ขนาดของการอภปิรายกลุม่และเวลาทีใ่ชใ้นการบาํบดัดว้ยหนงัสอืทีเ่หมาะสม คอื  กลุม่

ละจาํนวน 5-12 คน  ใชเ้วลาทีใ่นการบาํบดัสปัดาหล์ะ 1 ถงึ 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่โมง และไมค่วรเป็น

กลุม่ใหญ่นกั เน่ืองจากจะทาํใหส้มัพนัธภาพภายในกลุม่ลดลง (Eleser.  1982: 651; Gorelick.  

1978: 175) 

             

        3.8  การควบคุม  การบาํบดัดว้ยหนงัสอืทีม่พีืน้ฐานมาจากวธิกีารบาํบดัทางจติ 

(Psychotherapy)  โดยใชห้นงัสอืในการแกป้ญัหาต่างๆ ของบุคคล เชน่ ปญัหาทางดา้นอารมณ์ 

การปรบัตวั การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและปญัหาทางดา้นสขุภาพจติ เป็นตน้  ในการควบคมุการ

บาํบดั ผูร้บัการบาํบดัตอ้งมกีระบวนการเปลีย่นแปลงทางจติใจ (กุลวนิดา  ตุงคะเศรณี. 2523: 10) 

ดงัน้ี 

การควบคุมและประเมนิผล  

      ขัน้ที ่1  การเลยีนแบบเชงิเปรยีบเทยีบ  หมายถงึ เมือ่บุคคลไดอ้า่นหนงัสอื

ทีน่กับาํบดัไดค้ดัเลอืกใหต้ามความเหมาะสมกบัปญัหา เขาจะเริม่มคีวามผกูพนักบัเรือ่งราวของตวั

ละครในหนงัสอื และรูส้กึเหมอืนตนเองเป็นตวัละครในเรือ่ง ซึง่ตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์ต่างๆ 

ความรูส้กึเชน่น้ีเป็นการนําตนเองเขา้ไปเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัเน้ือเรือ่งทีไ่ดอ้า่น 

    ขัน้ที ่2  การระบายอารมณ์และความขุน่ขอ้งเพือ่คลายความทุกข ์ หมายถงึ  

เมือ่ผูอ้า่นหนงัสอืเกดิอารมณ์คลอ้ยตามเน้ือเรือ่ง โดยตวัละครไดร้บัความทกุข ์หรอืรูส้กึสมหวงั ดี

ใจ หรอืมคีวามรูส้กึต่าง ๆ  เชน่ โศกเศรา้ เสยีใจ เป็นตน้ ความรูส้กึดงักลา่วเป็นการชว่ยใหผู้อ้า่น

ไดร้ะบายอารมณ์ทีเ่กบ็กดออกมาและหากเมือ่ตวัละครสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ไดร้บั

ความสาํเรจ็ผูอ้า่นกจ็ะดใีจไปดว้ย  

     ขัน้ที ่3  การหยัง่เหน็หรอืการรูแ้จง้  หมายถงึ  เมือ่ผูอ้า่นมคีวามเขา้ใจใน

เน้ือเรือ่งทีอ่า่นอยา่งถ่องแท ้กจ็ะทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจและยอมรบัความเป็นจรงิในชวีติและสามารถนํา

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการอา่นเรือ่งนัน้ ๆ ไดแ้ก่ การทาํวธิกีารแกไ้ขปญัหาของตวัละครในเรือ่ง 

และมาใชแ้กไ้ขปญัหาของตนเองเมือ่มสีถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

   3.9  การประเมนิผล  นกับาํบดัจะตอ้งสงัเกตปฏกิริยิาและพฤตกิรรมของผูร้บั

การบาํบดัจากการอภปิรายกลุ่มทุกครัง้ และบนัทกึขอ้มลูดงักล่าวไว ้เพือ่นํามาประเมนิผลวา่
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สมควรจะใหก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืต่อไปหรอืควรจะเปลีย่นเป็นวธิกีารบาํบดัแบบอืน่ เชน่ การจดั

กลุม่นนัทนาการ การบาํบดัดว้ยการฝึกอาชพี (Occupational therapy) เป็นตน้ 

         4.  ผูร้บัการบาํบดั  อาจเป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปทีม่คีวามตอ้งการจะเรยีนรูเ้กีย่วกบั

ตนเอง หรอืบุคคลทีม่ปีญัหาทางดา้นรา่งกาย  พฤตกิรรม  อารมณ์  และสงัคม  ซึง่ควรพจิารณา

ความพรอ้มของผูร้บัการบาํบดั 4 ดา้น (Rubin.  1979:  241; Menninger.  1978:  15-16; กรม

วชิาการ.  2546:  35) ดงัน้ี 

    4.1  ดา้นสตปิญัญา  ตอ้งมคีวามสามารถในกระบวนการคดิเพราะการอา่นเป็น

ทกัษะและกระบวนการทีซ่บัซอ้นทางสมองทีต่อ้งสมัพนัธก์บัความจาํ ความเขา้ใจเน้ือเรือ่ง และการ

จบัใจความสาํคญัในการอา่น 

   4.2  ดา้นอารมณ์  ตอ้งพจิารณาวฒุภิาวะทางอารมณ์และภมูหิลงัของผูร้บัการ

บาํบดั เน่ืองจากมอีทิธพิลต่อความรูส้กึหรอือารมณ์จากเรือ่งทีอ่า่น  

   4.3  ดา้นรา่งกาย  ตอ้งมสีขุภาพด ีมคีวามจาํในการมองเหน็ด ีการไดย้นิ และ

การพดู ซึง่ผูร้บัการบาํบดัตอ้งไมม่คีวามผดิปกตทิางประสาททีเ่กีย่วกบัการบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้

รวมทัง้เพศและอายซุึง่มผีลต่อความสนใจในการอา่น 

   4.4  ดา้นการศกึษา ตอ้งพจิารณาภมูหิลงัดา้นการศกึษาของผูอ้า่น เพราะมี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูแ้ละเขา้ใจหนงัสอืทีอ่า่น         

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         งานวิจยัในต่างประเทศ   

      แฮเซลเลอร ์(Aaeseler.  2009)  ศกึษาวจิยัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืโดยนกัศกึษาครทูี่

มหีน้าทีใ่หบ้รกิารขัน้พืน้ฐานแก่นกัเรยีนสาํหรบัชว่ยเหลอืดา้นการจดัการปญัหาการดาํเนินชวีติ

ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา  ซึง่พบวา่โรงเรยีนประถมศกึษาในเขตเมอืงนิวยอรค์ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิานกัเรยีนประสบกบัปญัหาทีห่ลากหลาย เชน่ พกิาร ถกูทาํรา้ย สญูหาย ครอบครวั

แตกแยก เป็นตน้ นกัศกึษาครเูหลา่น้ีจงึจดัทาํโครงการบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่พฒันานกัเรยีนใน 4 

ดา้น ไดแ้ก่  (1) การวนิิจฉยัทางการแพทยแ์ละสขุภาพจติ (2) การเคลื่อนยา้ยและการสญูหาย  (3) 

ความรนุแรงในครอบครวั และ (4) การนบัถอืตนเองและการอยูร่ว่มในสงัคม โดยกาํหนดหนงัสอืให้

นกัเรยีนอา่นและกจิกรรมใหน้กัเรยีนไดส้ะทอ้นคดิเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่า่น  ซึง่หนงัสอืทีค่ดัสรร

เหลา่น้ีเหมาะสาํหรบัการพฒันาบุคลกิภาพ ทศันคตแิละวธิคีดิตามแนวทางหรอืเป้าหมายที่

กาํหนดใหน้กัเรยีนเป็นผูรู้แ้ละเขา้ใจในเรือ่งราวต่าง ๆ ทีก่าํหนด สามารถคดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละ

พฒันาการตนเองใหส้ามารถดาํเนินชวีติและแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผา่นตวัละคร

ของหนงัสอืทีค่ดัสรรใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิทศันคตทิีด่ต่ีอชวีติ  

  อายเยช แอปโด อดูา (Ayyash-Abdo.  2008) ไดนํ้าวธิกีารบาํบดัดว้ยหนงัสอืไปใช้

กบันกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็กาํพรา้ในโรงเรยีนแหง่หน่ึงของประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่ลดปญัหาความ
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ผดิปกตทิางดา้นจติใจและพฤตกิรรมเสีย่งต่อการฆา่ตวัตายในวยัเดก็ของเดก็กาํพรา้ทีเ่ป็นนกัเรยีน

ในโรงเรยีนแหง่นัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ วรรณกรรมเดก็ และมนีกัจติวทิยาของโรงเรยีน

รว่มดาํเนินการทดลองดว้ยการใหค้าํปรกึษาแก่นกัเรยีนเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ ผลการวจิยั

พบวา่การบาํบดัดว้ยหนงัสอืทาํใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งมกีาํลงัใจยอมรบัและพรอ้มทีจ่ะเผชญิ

ปญัหาต่าง ๆ  ดขีึน้ 

     ซรวัร ์ (Schreur.  2006)  ศกึษาการใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบันกัเรยีนทีป่ระพฤติ

ผดิกฎระเบยีบของโรงเรยีนและถูกพกัการเรยีน เพือ่ลดปญัหาพฤตกิรรมการกระทาํผดิแบบ

ซํ้าซากและ ปญัหาทางอารมณ์ของนกัเรยีนในระยะยาวเมือ่พวกเขาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ โดยใชก้ลุม่

ตวัอยา่งในการทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรยีนทีถ่กูใหพ้กัการเรยีนของโรงเรยีนในเขตอลาบามา ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จาํนวน 89  คน  เครือ่งมอืในการวจิยั ไดแ้ก่  วรรณกรรมสาํหรบัวยัรุน่  โดยจดัให้

นกัเรยีนทีถู่กพกัการเรยีนดงักล่าวทาํกจิกรรมกลุม่การอา่นดว้ยกนั เพือ่สนทนาปญัหาและเรือ่งราว

ทีไ่ดจ้ากการอา่นหนงัสอื และวธิจีดัการกบัปญัหาจากเน้ือเรือ่งทีอ่า่น ผลการบาํบดัดว้ยหนงัสอืทาํ

ใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัการคดิวเิคราะห ์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการมเีหตุผลในการตดัสนิใจ ทาํ

ใหพ้วกเขาไดส้ะทอ้นคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีก่ระทาํผดิกฎระเบยีบของโรงเรยีน รวมทัง้สามารถ

ลดความตงึเครยีดดา้นจติใจ และเตรยีมความพรอ้มในการกลบัไปสูช่ ัน้เรยีนอกีครัง้หรอืเรยีนต่อใน

ขัน้สงูต่อไป  

   เฟบบราโรและคณะ (Febbraro; et al.  1999)  ศกึษาเปรยีบเทยีบการรกัษาผูป้ว่ยที่

เป็นโรคควบคมุการตื่นกลวัหรอืวติกกงัวลไมไ่ด ้(Panic disorder/ Anxiety disorder) ดว้ยวธิกีาร 3 

วธิ ีไดแ้ก่  การบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีว (Bibliotherapy alone) การบาํบดัดว้ยหนงัสอื

และแบบตรวจสอบดว้ยตนเองทุกวนั (Bibliotherapy plus monitoring)  และการใชแ้บบตรวจสอบ

ดว้ยตนเองทกุวนัเพยีงอยา่งเดยีว  (Monitoring alone)  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

ผูป้ว่ยทีค่วบคมุการตื่นกลวัหรอืวติกกงัวลไมไ่ด ้ จาํนวน 98 คน และมอีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ หนงัสอืทีใ่ชบ้าํบดั คอื หนงัสอืเรือ่งการเผชญิหน้ากบัความตื่นกลวั 

(Coping with panic) เขยีนโดย Clum  แบบรายงานตนเองเกีย่วกบัอาการตื่นกลวั ทีเ่รยีกวา่ 

Comprehensive panic profile หรอื CPP ซึง่ผูป้ว่ยตอ้งสาํรวจตนเองใน 5 ประเดน็ คอื ความถี่

ของการตื่นกลวั  ความวติกกงัวลลว่งหน้า การเปิดรบัเหตุการณ์ทีห่ลกีเลีย่งมาในอดตี กลวธิกีาร

เผชญิหน้ากบัเหตุการณ์ และความมัน่ใจในการเผชญิหน้ากบัเหตุการณ์  ระยะเวลาทดลองทัง้สิน้  

10  สปัดาห ์ โดยใหท้าํแบบทดสอบจากคูม่อื Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders ของสมาคมจติแพทยอ์เมรกินั (American Psychiatric Association) ก่อนและหลงัการ

ทดลองเพือ่ประเมนิผล  ผลการทดลองพบวา่ ไมม่คีวามแตกต่างของผลการรกัษาจากการบาํบดั

ทัง้ 3 วธิ ีโดยผูป้ว่ยทีบ่าํบดัดว้ยหนงัสอืไมไ่ดล้ดความตื่นกลวัหรอืความวติกกงัวลลง ซึง่ต่างกบั

ผลการวจิยัเดมิทีผ่า่นมา เฟบบราโรและคณะไดอ้ธบิายสาเหตุทีท่าํใหก้ารบาํบดัทีไ่มป่ระสบ

ผลสาํเรจ็ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากการทดลองของพวกเขาแตกต่างกบังานวจิยัทีผ่า่นมา 

36



โดยผูป้ว่ยตอ้งบาํบดัตามลาํพงัปราศจากการตดิต่อกบันกับาํบดัแบบเผชญิหน้า ทาํใหผู้ป้ว่ยขาด

แรงจงูใจทีจ่ะอา่นหนงัสอืและไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอือยา่งเพยีงพอจากนกับาํบดั นอกจากน้ีการ

ไมต่่อเน่ืองของการทดลองซึง่แบง่เป็น 3 ระยะทาํใหผู้ป้ว่ยหลายคนขาดชว่งในการบาํบดัในแต่ละ

ระยะ  บางคนรอ 5 - 6 สปัดาหจ์งึไดร้บัการบาํบดัในระยะต่อไป จงึมผีูป้ว่ยจาํนวนมากทีเ่ลกิการ

บาํบดัไป  คณะผูว้จิยัไดเ้สนอขอ้ควรระวงัการทดลองการบาํบดัดว้ยหนงัสอืวา่ ศกึษาและพจิารณา

เกีย่วกบัตวัแปรแทรกซอ้นอืน่ ๆ ทีม่ผีลต่อการบาํบดัดว้ยหนงัสอื เชน่ เพศ อาย ุการศกึษา 

สภาพแวดลอ้มสว่นบุคคล เป็นตน้ 

          งานวิจยัในประเทศ   

       สาวกิา กาญจนะ (2518)  ไดว้จิยัเกีย่วกบัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืจากการศกึษา

บทบาทและอทิธพิลของหนงัสอืวา่สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาของนกัเรยีน  โดย

การทดลองและศกึษาเป็นรายกรณกีบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่7  โรงเรยีนไทยนิยมสงเคราะห ์

จาํนวน  6  คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  หนงัสอืทีค่ดัเลอืกและแบบสมัภาษณ์เพือ่ประเมนิ

บุคลกิภาพสาํหรบั เดก็  3 ประการ  คอื การยอมรบัตนเอง  ลดความวติกกงัวล และความเอือ้เฟ้ือ 

ซึง่ผลการ วจิยัพบวา่ นกัเรยีนมกีารยอมรบัตนเอง มคีวามเอือ้เฟ้ือมากขึน้กวา่เดมิ และมคีวาม

วติกกงัวลน้อยกวา่ก่อนการบาํบดัดว้ยหนงัสอื ทัง้น้ีเน่ืองจากการอ่านหนงัสอืชว่ยใหน้กัเรยีนผอ่น

คลายความตงึเครยีดในใจ  

          กุลวนิดา ตุงคะเศรณ ี(2523)  ศกึษาการใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบัเดก็พกิารทาง

รา่งกายและสขุภาพ เพือ่ชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพจติและความเชือ่มัน่ในตนเองของเดก็พกิาร กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ เดก็พกิารทีม่สีภาพทางรา่งกายไมส่มประกอบเกีย่วกบักระดกูและ

กลา้มเน้ือ จาํนวน 40 คน ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 และระดบัชัน้มธัยมปีที ่1-3 

โรงเรยีนศรสีงัวาลย ์จงัหวดั นนทบุร ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  หนงัสอืและแบบทดสอบวดั

สขุภาพจติกบัแบบทดสอบวดัความเชือ่มัน่ในตนเอง ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 2 เดอืน 

ประเมนิผลการทดลองดว้ยการวดัสขุภาพจติและวดัความเชือ่มัน่ในตนเองก่อนการทดลองและหลงั

การทดลอง ผลการวจิยัพบวา่ เดก็พกิารทีไ่ดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืมสีขุภาพจติดขีึน้ โดย

คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัสุขภาพจติหลงัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืสงูกวา่คะแนนจากการทดสอบ

ก่อนการบาํบดัดว้ยหนงัสอือยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 0.05 เน่ืองจากหนงัสอืที่

อา่นมเีน้ือหาสมัพนัธก์บัความตอ้งการของเดก็พกิาร ทาํใหเ้ดก็ความรูส้กึสมปรารถนาและมี

ความสขุ รวมทัง้กจิกรรมการอา่นเปิดโอกาสใหเ้ดก็พกิารไดแ้สดงความคดิเหน็และระบาย

ความรูส้กึทีไ่ดร้บัจากการอา่น 

   ชไมพร เจรญิสนิ (2525)  ศกึษาการบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่ลดความวติกกงัวลของ

เยาวชนทีม่ปีระวตัเิสพยาเสพตดิใหโ้ทษในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็กลาง จาํนวน 30 คน 

แบง่เป็นเยาวชนชาย 15 คนและเยาวชนหญงิ 15 คน โดยใชร้ะยะเวลาทดลอง 2 เดอืน  

ผลการวจิยัพบวา่ เยาวชนทีไ่ดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืไมไ่ดม้คีวามวติกกงัวลลดลง  ถงึแมน้วา่
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การอา่นหนงัสอืจะชว่ยใหเ้ยาวชนไดผ้อ่นคลายความรูส้กึตงึเครยีดในจติใจ ไดเ้รยีนรูว้า่ยงัมสีิง่

ต่างๆ อกีมากมายในโลกทีจ่ะชว่ยใหช้วีติมคีวามสขุ กลา้เผชญิปญัญาต่าง ๆ แต่ความวติกกงัวลที่

เกดิขึน้ในเยาวชนเหลา่นัน้เกดิขึน้มาเป็นระยะเวลานาน ทาํใหฝ้งัอยูภ่ายในจติใจใตส้าํนึก  ดงันัน้

การลดความวติกกงัวลของเยาวชนกลุม่น้ีจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาทีน่านกวา่เวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง

ดงักลา่วคอื 2 เดอืน 

  สรุชันี เป่ียมญาต ิ(2535)  ศกึษาการใชห้นงัสอืบาํบดัความกา้วรา้วของนกัเรยีน 

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง  ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัประชากระบอื

ธรรม สงักดักรงุเทพมหานคร  ทีม่พีฤตกิรรมความกา้วรา้วสงู จาํนวน 24 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง

และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 12 คน ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 10 สปัดาห ์วธิทีดลองโดยการ

เปรยีบเทยีบการบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีวกบัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืโดยการอภปิรายกลุ่ม  

ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการบาํบดัหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีวมคีวามกา้วรา้วไมล่ดลง สว่น

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืโดยการอภปิรายกลุม่มคีวามกา้วรา้วลดลง ทัง้น้ีเพือ่ลดการ

บาํบดัดว้ยหนงัสอืทีม่กีารอภปิรายกลุม่เป็นกจิกรรมทีฝึ่กใหเ้กดิการยอมรบัตนเองและเขา้ใจผูอ้ืน่

มากยิง่ขึน้ จงึก่อใหเ้กดิความรูส้กึไวว้างใจและสรา้งความคุน้เคยต่อเพือ่นทาํใหส้ามารถลดความ

กา้วรา้วลงได ้

  วราพร พาด ี(2550)  ไดศ้กึษาผลการบาํบดัดว้ยหนงัสอืต่อการลดความวติกกงัวล

และความซมึเศรา้ในผูป้ว่ยมะเรง็ เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการใหก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืแบบ

รายบุคคลและแบบกลุม่  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยมะเรง็ทีร่บัการรกัษาใน

โรงพยาบาลศรนีครนิทรอ์ยา่งต่อเน่ืองไมน้่อยกวา่ 3 สปัดาห ์จาํนวน  36 คน โดยแบง่เป็น 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุม่ทดลอง 1 จาํนวน 12 คน  ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืแบบรายบุคคล กลุม่ทดลองที ่2 

จาํนวน 12 คน ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืแบบกลุม่ และกลุม่ควบคมุ จาํนวน 12 คน รบัการดแูล

รกัษา พยาบาลตามปกต ิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ หนงัสอืทีใ่ชบ้าํบดั แบบวดัความวติก

กงัวล และแบบวดัความซมึเศรา้ ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 3 สปัดาห ์ ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ว่ยที่

ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืแบบรายบุคคลและแบบ กลุม่มคีวามวติกกงัวลน้อยกวา่ผูป้ว่ยทีไ่มไ่ด้

รบัการบาํบดัดว้ยหนงัสอื และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผูป้ว่ยทีร่บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืแบบ

รายบุคคลและแบบกลุม่ พบวา่ระดบัความวติกกงัวลและความซมึเศรา้ไมแ่ตกต่างกนั   

   จากงานวจิยัในต่างประเทศและในประเทศ พบวา่มกีารทดลองใชก้ารบาํบดัดว้ย

หนงัสอืแก่ผูป้ว่ยทีร่บัการรกัษาในสถานพยาบาล ทัง้ทีป่ว่ยดา้นรา่งกายและจติใจ เชน่ โรคมะเรง็ 

โรคอว้น โรคซมึเศรา้ เป็นตน้ และทดลองบาํบดัดว้ยหนงัสอืแก่บุคคลในกลุม่ต่าง ๆ เชน่ นกัเรยีน  

ผูพ้กิาร ผูต้อ้งโทษ เป็นตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาดา้นอารมณ์และจติใจซึง่สง่ผลต่อการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูร้บัการบาํบดั ผลการทดลองมทีัง้ทีป่ระสบความสาํเรจ็และไมป่ระสบ

ความสาํเรจ็ ซึง่ในงานวจิยัทีไ่มป่ระสบความสาํเรจ็  ไดแ้ก่ งานวจิยัของเฟบบราโรและคณะ 
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(Febbraro; et al.  1999) ซึง่เกดิจากการขาดการปฏสิมัพนัธก์บัผูบ้าํบดัและการบาํบดัไมต่่อเน่ือง 

และงานวจิยัของชไมพร เจรญิสนิ (2525) ซึง่เกดิจากระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองน้อยเกนิไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
        ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

      1.  การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

             2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

             3.  การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

            4.  การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

    5.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

         ประชากร 

             ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  เยาวชนเพศชายทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟู

รปูแบบผูป้ว่ยในศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ 

จาํนวน 38 คน และสถาบนัธญัญารกัษ ์ จาํนวน 30 คน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 68 คน 

       กลุ่มตวัอย่าง 

             กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เยาวชนเพศชายทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและ

ฟ้ืนฟู รปูแบบผูป้ว่ยในของศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระ

เกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ ์จาํนวน 40 คน  ใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling)  โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใหเ้ยาวชนทัง้

จากสองสถาบนัทาํแบบทดสอบการอา่น เพือ่คดัเลอืกเฉพาะเยาวชนทีม่คีะแนนการอา่น 15 

คะแนนขึน้ไปจากคะแนนเตม็ 25 คะแนน ซึง่ไดเ้ยาวชนเพศชายทีม่อีายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี 

จาํนวน 40 คน และแบง่เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

    1.  กลุม่ทดลอง  เป็นเยาวชนจากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั  

“ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาดว้ยวธิปีกต ิจาํนวน 

20 คน 

              2.  กลุ่มควบคุม  เป็นเยาวชนจากสถาบนัธญัญารกัษ ์ ทีไ่ดร้บัการรกัษาวธิปีกติ

เพยีงอยา่งเดยีว  จาํนวน 20 คน   
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การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   

        เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  ประกอบดว้ย  แบบทดสอบการอา่น  แบบประเมนิ

ความเครยีด และหนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอืสาํหรบัการวจิยัตาม

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

    1. แบบทดสอบการอ่าน  

             1.1  ผูว้จิยัไดศ้กึษารายละเอยีดจากตํารา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็น

แนวทางในการสรา้งแบบทดสอบการอา่น โดยมขีอ้คาํถามแบบ 4 ตวัเลอืก ไดแ้ก่ ก ข ค และ ง  มี

จาํนวนทัง้สิน้ 50 ขอ้ จากนัน้นําเสนอต่อประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์จาํนวน 2 

ทา่น ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาทีใ่ช ้ในขอ้คาํถามของแบบทดสอบการอา่นที่

สรา้งขึน้แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขคงเหลอืขอ้คาํถามแบบทดสอบการอา่นจาํนวน 25 ขอ้ 

    1.2  ผูว้จิยัไดนํ้าแบบทดสอบการอา่นเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นภาษาไทย จาํนวน 

3 ทา่น เพือ่พจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คาํถามจากนัน้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  

    1.3  ผูว้จิยัไดนํ้าแบบทดสอบการอา่นทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้จาํนวน 25 ขอ้ ไป

ทดลองใช ้(Try out) กบัเยาวชนเพศชายทีส่ถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันนทบุรี

ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 10 คน จากนัน้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนดคอื ขอ้ถูกได้

คะแนน 1 คะแนน และนํามาคาํนวณหาคา่ความเทีย่งตรง (Validity)  ความยากงา่ย (Difficulty)  

คา่อาํนาจจาํแนก (Discrimination)  และคา่ความเชือ่มัน่หรอืความเทีย่ง (Reliability)  โดยใชว้ธิี

ของคเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson)  ไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กบั  0.98  ซึง่ถอืวา่เป็น

แบบทดสอบการอา่นทีส่ามารถนําไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิได ้ โดยผูว้จิยัหาคณุภาพของ

แบบทดสอบการอา่นจากวเิคราะหห์าคา่ ดงัน้ี 

              1.3.1  ความเทีย่งตรง  พจิารณาคดัเลอืกขอ้คาํถามโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี (ชศูร ี

วงศร์ตันะ.  2549: 72) 

    ขอ้คาํถามทีม่คีา่  IOC  ตัง้แต่  0.5 - 1.00   คดัเลอืกไวใ้ชไ้ด ้

    ขอ้คาํถามทีม่คีา่  IOC  ตํ่ากวา่ 0.5     ควรพจิารณาปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

    ผลการวเิคราะหค์า่ความตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบน้ี คอื 0.5 - 1.00 แสดง

วา่มคีวามเทีย่งอยูใ่นเกณฑท์ีใ่ชไ้ด ้

      1.3.2  ความยากงา่ย  โดยกาํหนดขอบเขตความยากงา่ยและความหมาย ดงัน้ี 

(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 179) 

     0.80 – 1.00      เป็นขอ้สอบทีง่า่ยมาก 

     0.60 – 0.79   เป็นขอ้สอบทีค่อ่นขา้งงา่ย  

              0.40 – 0.59   เป็นขอ้สอบทีย่าก-งา่ยพอเหมาะ  

     0.20 – 0.39   เป็นขอ้สอบทีค่อ่นขา้งยาก  
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    0.00 – 0.19  เป็นขอ้สอบทีย่ากมาก 

    ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ยของแบบทดสอบการอา่นน้ีอยูร่ะหวา่ง 

0.20 – 0.80 แสดงวา่มคีวามยากงา่ยอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม 

     1.3.3  อาํนาจจาํแนก  โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจจาํแนกและความหมาย 

ดงัน้ี (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2546: 75)  

       2.00 ขึน้ไป  อาํนาจจาํแนกสงู    คณุภาพของขอ้สอบดมีาก 

     1.90 – 1.99  อาํนาจจาํแนกปานกลาง คณุภาพของขอ้สอบดี

พอสมควร 

    1.00 – 1.89  อาํนาจจาํแนกคอ่นขา้งตํ่า คณุภาพของขอ้สอบพอใช ้

    0.09 – 0.99  อาํนาจจาํแนกตํ่า  คณุภาพของขอ้สอบใชไ้มไ่ด ้

    ผลการวเิคราะหค์า่อาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบการอา่นน้ีมคีา่มากกวา่ 

1.00 แสดงวา่แบบทดสอบมคีณุภาพตัง้แต่พอใชจ้นถงึดมีาก 

      1.3.4  ความเชือ่มัน่ โดยใหข้อบเขตคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบการ

อา่นและความหมายดงัน้ี  (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2549: 76)  

          คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบมคีา่ตัง้แต่ -1.00 ถงึ +1.00 

              คา่ความเชือ่มัน่ +1.00 หรอืเขา้ใกล ้+1.00 แสดงวา่ แบบทดสอบมคีา่

ความเชือ่มัน่สงูสดุ 

    คา่ความเชือ่มัน่ -1.00 แสดงวา่ แบบทดสอบมคีา่ความเชือ่มัน่ตํ่า 

    ผลการวเิคราะหค์า่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบน้ี คอื 0.98 แสดงวา่มี

ความเชือ่มัน่คอ่นขา้งสงูมคีณุภาพสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืวจิยัได ้

           2.  แบบประเมินความเครียด    

      2.1  ผูว้จิยัศกึษารายละเอยีดจากเอกสารแบบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเองซึง่

จดัทาํโดยกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ใชก้บัคนไทยทัว่ไปทีม่อีาย ุ15 ปี

ขึน้ไป ตามคาํแนะนําของจติแพทยก์ลุม่งานแพทยแ์ละพยาบาล ของโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิ 

พระเกยีรต ิ(สมชาต ิสทุธกิาญจน์.  2553: สมัภาษณ์) และเจา้หน้าทีก่ลุม่งานวจิยัและเทคโนโลยี

ของสถาบนัธญัญารกัษ์ (สาํเนา นิลบรรพ.์  2553: สมัภาษณ์)  

    2.2  ผูว้จิยันําแบบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเองเสนอต่อประธานและกรรมการ

ควบคมุปรญิญานิพนธ ์ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของแบบประเมนิและใชเ้ป็นเครือ่งมอืวดัใน

การวจิยัน้ี ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบ เน่ืองจากแบบประเมนิความเครยีดเป็นแบบประเมนิทีม่ี

มาตรฐานไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุวา่สามารถนํามาใชก้บัเยาวชนอายรุะหวา่ง  

14-18 ปีได ้และจากการประเมนิคณุภาพของแบบประเมนิความเครยีดของกรมสขุภาพจติ พบวา่

แบบประเมนิมคีา่สมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่ เทา่กบั 0.86  คา่ความไว รอ้ยละ 70.4 และคา่ 

ความจาํเพาะ รอ้ยละ  64.6  คา่จุดตดัทีเ่หมาะสมในการประเมนิความเครยีด คอื 17 คะแนน   
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ซึง่แสดงวา่เป็นเครือ่งมอืทีม่คีณุภาพสามารถนํามาใชก้บังานวจิยัครัง้น้ีได ้ เกณฑป์ระเมนิ

ความเครยีด (กรมสขุภาพจติ.  2542: 45;64) ดงัน้ี 

                   0– 5    คะแนน    หมายถงึ    ระดบัความเครยีดตํ่ากวา่เกณฑป์กตอิยา่งมาก  

             6–17   คะแนน    หมายถงึ    ระดบัความเครยีดปกตอิยูใ่นเกณฑป์กต ิ 

   18–25   คะแนน    หมายถงึ    ระดบัความเครยีดสงูกวา่ปกตเิลก็น้อย   

            26–29   คะแนน    หมายถงึ    ระดบัความเครยีดสงูกวา่ปกตปิานกลาง   

            30  คะแนนขึน้ไป   หมายถงึ    ระดบัความเครยีดสงูกวา่ปกตมิาก   

   ระดบัคะแนน  0-5  หมายถึง  ความเครยีดอยู่ในระดบัตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติอย่าง

มาก แสดงว่าผู้ตอบเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต มีความเฉื่อยชา ชีวิตประจําวนั

ซํ้าซากจําเจ น่าเบื่อ ปราศจากความตื่นเต้น ในทางทฤษฎถีอืว่ามคีวามเป็นไปไดน้้อย เน่ืองจาก

ผูต้อบไมต่รงตามความเป็นจรงิและผูต้อบเขา้ใจคาํสัง่หรอืขอ้คาํถามคลาดเคลื่อน   

  ระดบัคะแนน  6-17  หมายถงึ  ความเครยีดอยูใ่นเกณฑป์กต ิ แสดงวา่ผูต้อบ

สามารถจดัการความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนัของตนเองและสามารถปรบัตวัเขา้กบั

สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้มคีวามรูส้กึวา่มพีลงัมชีวีติชวีา กระตอืรอืรน้มองสิง่เรา้หรอืเหตุการณ์

รอบตวัวา่เป็นสิง่ทา้ทาย 

    ระดบัคะแนน  18-25  หมายถงึ  ความเครยีดอยูส่งูกวา่ปกตเิลก็น้อยหรอืมี

ความเครยีดเลก็น้อย  แสดงวา่ผูต้อบมคีวามไมส่บายใจอนัเกดิจากปญัหาในการดาํเนินชวีติ 

ประจาํวนั ซึง่ปญัหาหรอืขอ้ขดัแยง้ของผูต้อบอาจยงัไมไ่ดร้บัการคลีค่ลายหรอืแกไ้ข แต่ถอืวา่

ผูต้อบมคีวามยุง่ยากในการจดัการกบัปญัหาอยูบ่า้งและอาจตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวัมากขึน้

กวา่เดมิ  

   ระดบัคะแนน  26-29  หมายถงึ  ความเครยีดสงูกวา่ปกตปิานกลาง แสดงวา่ผูต้อบมี

ความตงึเครยีดอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงูและไดร้บัความเดอืดรอ้นเป็นอยา่งมากจากปญัหาทาง

อารมณ์ทีเ่กดิจากปญัหาความขดัแยง้และวกิฤตกิารณ์ในชวีติ และนบัวา่ความเครยีดระดบัน้ีมผีล

ต่อการทาํงานและการดาํเนินชวีติจงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีท่า่นตอ้งรบีหาทางคลีค่ลายหรอืตอ้งแกไ้ข  

   ระดบัคะแนน  30 ขึน้ไป  หมายถงึ  ความเครยีดสงูกวา่ปกตมิาก แสดงวา่ผูต้อบ

กาํลงัตกอยูใ่นสภาวะตงึเครยีดหรอืกาํลงัเผชญิกบัวกิฤตกิารณ์ในชวีติอยา่งรนุแรง หรอืนบัวา่มี

ความเครยีดรนุแรงสงูมาก   

        3.  หนังสือท่ีใช้ในการบาํบดั    

       3.1  ผูว้จิยัศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดัเลอืกหนงัสอืสาํหรบัเยาวชน โดย

ศกึษาเกณฑใ์นการคดัเลอืก ตามคณุคา่ของวรรณกรรมและความสนใจการอา่นตามอายขุอง

เยาวชน อาย ุ14 – 18 ปี ดงัน้ี 

     3.1.1  เกณฑด์า้นคณุคา่ของวรรณกรรม  โดยคดัสรรหนงัสอืทีมุ่ง่เน้ือหาสาระ

ดา้นการเสรมิ สรา้งสตปิญัญาและการดาํรงชวีติอยา่งมคีณุภาพดว้ยคณุธรรมจรยิธรรม ซึง่
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สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารบาํบดั รกัษา แกไ้ขและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเยาวชนทีเ่ขา้รบัการ

บาํบดั ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิโดยคณุคา่ทางวรรณกรรมทีค่ดัเลอืก (ชาํนาญ 

รอดเหตุภยั.  2552: 61; สมชาต ิสทุธกิาญจน์.  2553: สมัภาษณ์) ไดแ้ก่   

       3.1.1.1  วรรณกรรมทีม่คีณุคา่ทางอารมณ์  หมายถงึ  วรรณกรรมทีท่าํให้

เกดิความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ จรรโลงใจ ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิอารมณ์คลอ้ยตามไปกบัสาํนวนภาษา

และเน้ือหาสาระในเรือ่งนัน้  

       3.1.1.2  วรรณกรรมทีม่คีณุคา่สตปิญัญา หมายถงึ  วรรณกรรมทีใ่ห้

ความรู ้ความเขา้ใจในประสบการณ์ทีม่ปีระโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติ ซึง่ทาํใหผู้อ้า่นมวีสิยัทศัน์กา้ว

ไกล เกดิความฉลาด รอบรู ้เทา่ทนัต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลง 

        3.1.1.3  วรรณกรรมทีม่คีณุคา่ทางศลีธรรม  หมายถงึ  วรรณกรรมที่

ชว่ยยกระดบัจติใจของผูอ้า่นใหม้เีหตุมผีล มกีารยบัยัง้ชัง่ใจ เป็นคนมองโลกในแงด่ ีมจีติสาํนึกต่อ

สาธารณะประโยชน์ในสงัคมสว่นรวม 

       3.1.2  เกณฑค์วามสนใจการอา่นตามอาย ุโดยพจิารณาคดัเลอืกหนงัสอืให้

เหมาะสมกบัอายขุองเยาวชนเพศชาย (ทวศีกัดิ ์ญาณประทปี.  2549: 11-14; สนุนัทา มัน่เศรษฐ

วทิย.์   2537: 17;  สมาพนัธอ์งคก์รเพือ่พฒันาหนงัสอืและการอา่น.  2542: 180)  ดงัน้ี  

        3.1.2.1  เยาวชนทีม่อีาย ุ14 ปี  สนใจการอา่นหนงัสอืทีมุ่ง่เน้นไปในแนว

ใดแนวหน่ึงไดแ้ก่ ประเภทชวีประวตั ิประวตัศิาสตร ์การเดนิทางทอ่งเทีย่ว เครือ่งจกัรกล หนงัสอืที่

เป็นแผนผงั เรือ่งเกีย่วกบัอาชพี บทละครและคาํประพนัธป์ระเภทรอ้ยกรอง   

        3.1.2.2  เยาวชนทีม่อีาย ุ15 ปี  สนใจการอา่นหนงัสอืเกีย่วกบัดา้น

วชิาการและงานอดเิรกและการศกึษาทดลองปฏบิตัต่ิาง ๆ 

        3.1.2.3  เยาวชนทีม่อีายรุะหวา่ง 16-18 ปี  สนใจการอา่นหนงัสอืตรงกบั

เรือ่งสว่นตวัของตนเองและผูใ้หญ่ เน่ืองจากจะเป็นชว่งอายทุีเ่ริม่พฒันาเป็นผูใ้หญ่มากขึน้  

       3.2  คดัเลอืกหนงัสอืจากทีม่อียูใ่นทอ้งตลาด จาํนวน  50 ชือ่เรือ่ง ซึง่มเีน้ือหา  

ทีห่ลากหลายมคีณุคา่ตามเกณฑท์ีก่าํหนดและครอบคลุมจติใจของเยาวชน ไดแ้ก่ การผจญภยั 

การทอ่งเทีย่ว การสาํรวจพืน้ทีต่่างแดน นวนิยายองิประวตัศิาสตร ์นวนิยายวทิยาศาสตร ์การกฬีา 

การประกอบอาชพี ความรกั เรือ่งลกึลบัสบืสวน เรือ่งเกีย่วกบัสตัว ์ดนตร ีศลิปะ ประดษิฐก์รรม 

และธรรมชาต ิ

      3.3  จดัทาํบรรณนิทศัน์รายชือ่หนงัสอื จาํนวน 50 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําเสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวรรณกรรมสาํหรบัเยาวชนและดา้นจติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่  จาํนวน 5 ทา่น  ใน

การพจิารณาคดัเลอืกหนงัสอืทีเ่หมาะสมต่อการบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบักลุม่ทดลองเพือ่ใหไ้ดห้นงัสอื

จาํวน 36 ชือ่เรือ่ง  

         ผูว้จิยัหาคณุภาพของหนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั โดยหาสดัสว่นความเหน็สอดคลอ้งกนั 

ซึง่กาํหนดสดัสว่นเป็น  3 ใน 5 จากรายชือ่หนงัสอืของผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่น โดยคดัเลอืก
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รายชือ่หนงัสอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวนมากกวา่ 3 ทา่น ซึง่ไดห้นงัสอืทีใ่ชเ้ป็น

เครือ่งมอืสาํหรบัการวจิยัทัง้สิน้ 36 ชือ่เรือ่ง  

 

การทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 

        การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental design) การทดสอบก่อน

และหลงัและมกีลุม่ควบคมุ (pretest-posttest control group design) (Campbell; & Stanley.  

1966: 8) ซึง่ใชแ้ผนการทดลอง ดงัน้ี 

 

กลุ่ม 
ทดสอบก่อน 

(Pretest) 

ใหส้ิง่ทดลอง 

(Treatment) 

     ทดสอบหลงั 

(Posttest) 

E1 O1 X O2 

C1 O1  O2 

    

   หมายถงึ   E1   =   กลุม่ทดลอง 

     C1   =   กลุ่มควบคุม 

    O1   =   ประเมนิความเครยีดก่อนการทดลอง 

    O2   =   ประเมนิความเครยีดหลงัการทดลอง 

                 X    =   การใหส้ิง่ทดลอง ไดแ้ก่ หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั 

      

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

          1.  คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั โดยเลอืกเฉพาะเยาวชนทีม่อีายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี 

ทีเ่ขา้รบัการบาํบดัแบบผูป้ว่ยในของศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการ

เฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ ์ 

   2.  เยาวชนทีค่ดัเลอืกมาทัง้หมดทาํแบบทดสอบการอา่น  เพือ่คดักรองเอาเฉพาะ

เยาวชนทีม่คีะแนนการอา่น 15 คะแนนขึน้ไปจากคะแนนเตม็ 25 คะแนน แหง่ละ 20 คน เพือ่ใหไ้ด้

กลุม่ตวัอยา่งทีม่คีะแนนความสามารถในการอา่นไมแ่ตกต่างกนั และแบง่เยาวชนเป็น 2 กลุม่ ดงัน้ี 

     2.1  กลุม่ทดลอง ไดแ้ก่  เยาวชนของศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและ

ครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ  จาํนวน  20  คน 

     2.2  กลุม่ควบคมุ ไดแ้ก่  เยาวชนของสถาบนัธญัญารกัษ ์ จาํนวน  20  คน 

            3.  เยาวชนทัง้ทีเ่ป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทาํแบบประเมนิความเครยีดซึง่เป็นการ

ประเมนิความเครยีดก่อนการทดลอง   

   4.  เริม่กระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบักลุม่ทดลอง ในวนัที ่27 และวนัที ่28 ธนัวาคม 

45



2554 โดยการพบปะพดูคยุสรา้งความคุน้เคยและเป็นกนัเองกบัเยาวชน และใหทุ้กคนเล่าสิง่ที่

ตนเองชอบและประทบัใจ เพือ่เรยีนรูพ้ฤตกิรรมและความสนใจของเยาวชนและใชใ้นการวางแผน

กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  

            5.  นดัพบเยาวชนกลุม่ทดลองในวนัเสารข์องทกุสปัดาห ์ตัง้แต่วนัเสารท์ี ่ 8 มกราคม  

ถงึ วนัเสารท์ี ่ 26 มนีาคม 2554  จาํนวนทัง้สิน้ 12 สปัดาห ์ เพือ่จดัอภปิรายกลุ่มและกจิกรรม

สง่เสรมิการอา่นสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง ดงัน้ี 

        สปัดาหท์ี ่ 1  ผูว้จิยัเกริน่นําเพือ่ใหเ้ยาวชนสนใจการอา่นหนงัสอื โดยชกัจงูใหท้กุคน

เล่าเรือ่งเกีย่วกบัประสบการณ์การอา่นและสรปุใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของหนงัสอืและการอา่น  

จากนัน้ผูว้จิยันําเสนอหนงัสอืทีค่ดัเลอืกมาจาํนวน 36 ชือ่เรือ่งใหเ้ยาวชนไดเ้ลอืกตามทีต่นเองสนใจ

คนละ 1 ชือ่เรือ่ง และมอบหมายใหท้กุคนเขยีนเกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่า่นเลอืก ลงในแบบบนัทกึการ

อา่นและใหนํ้ามาคนืในสปัดาหต่์อไป     

        สปัดาหท์ี ่ 2  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยใหเ้ยาวชนทกุคน

แนะนําหนงัสอืทีอ่า่นไปแลว้ในสปัดาหท์ี ่1 ใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั จากนัน้ผูว้จิยัใหเ้ขยีนคาํศพัทต์าม

คาํบอกโดยเลอืกคาํศพัทจ์ากการเขยีนตามแบบบนัทกึการอา่นของแต่ละคน เพือ่ใหเ้ยาวชนได้

คดิถงึเน้ือเรือ่งทีไ่ดอ้า่นหนงัสอืไปแลว้นัน้  ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหท้กุคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่น

ละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาห์

ต่อไป   

        สปัดาหท์ี ่ 3  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยใหเ้ยาวชนทกุคน

อา่นคาํนําของหนงัสอืทีเ่ลอืกไปอา่นเมือ่สปัดาหท์ีผ่า่นมาใหส้มาชกิในกลุ่มฟงัและเลา่ถงึความ

ประทบัใจในเน้ือหาของหนงัสอืทีต่นอา่น เพือ่ชกัจงูใหส้มาชกิในกลุม่สนใจหนงัสอืเรือ่งทีนํ่าเสนอ 

ผูว้จิยัใหร้างวลัแก่ผูนํ้าเสนอหนงัสอืไดน่้าสนใจมากทีส่ดุจากการยกมอืใหค้ะแนนของทกุคน ก่อน

สิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลง

ในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป   

   สปัดาหท์ี ่ 4  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยใหเ้ยาวชนทกุคน

เลา่ถงึพฤตกิรรมของตวัละครทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุจากเรือ่งทีไ่ดอ้า่นตามแบบบนัทกึการอา่นที่

ผูว้จิยัมอบหมายใหเ้มือ่สปัดาหท์ี ่3 เขยีนชื่อตวัละครและพฤตกิรรมของตวัละครทีโ่ดดเดน่ในเน้ือ

เรือ่ง รวมทัง้ใหร้ว่มกนัแสดงความคดิเหน็วา่พฤตกิรรมของตวัละครตวัใดทีป่ระพฤตดิแีละไมด่ ี 

จากนัน้ผูว้จิยัใหเ้ยาวชนทุกคนวาดรปูตวัละครหรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งทีอ่านตามทีต่นเอง

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ระบายส ีก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหท้กุคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง 

เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป   

   สปัดาหท์ี ่ 5  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและรว่มกนัอภปิรายกลุ่ม เยาวชนทุกคนสง่แบบ

บนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา และนําเสนอเลา่เรือ่งยอ่จากเรือ่งที่

ไดอ้า่นใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั พรอ้มทัง้ใหท้กุคนรว่มอภปิรายและแสดงความคดิเหน็จากเรือ่งทีไ่ด้
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อา่นหรอืฟงั โดยพจิารณาวา่มเีหตุการณ์ใดบา้งทีใ่หข้อ้คดิสามารถนํามาใชใ้นชวีติของตนเอง 

ผูว้จิยัใหร้างวลัแก่เยาวชนทีส่ามารถเลา่เรือ่งไดน่้าสนใจมากทีส่ดุจากการยกมอืให ้ก่อนสิน้สดุ

กจิกรรมใหทุ้กคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบ

บนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป   

   สปัดาหท์ี ่6  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา และให้

เยาวชนอาสาทีจ่ะเลา่เรือ่งยอ่หรอืบางตอนของเน้ือหาทีช่ืน่ชอบจากหนงัสอืทีอ่า่นหรอือา่นจากสิง่ 

ทีเ่ขยีนบนัทกึการอา่นใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั ในสปัดาหน้ี์พบวา่เยาวชนเปิดเผยตนเองมากขึน้และ

เปรยีบเทยีบเรือ่งราวชวีติของตนเองกบัตวัละครในหนงัสอื ตวัอยา่งเชน่ เยาวชนคนหน่ึงอา่น

หนงัสอืเรือ่ง “ นกัเรยีนอนัธพาล” และประทบัใจเน้ือเรือ่งตอนที ่น้องชายของตวัละครถูกเพือ่น

นกัเรยีนดว้ยกนัรงัแก ซึง่เหตุการณ์นัน้ทาํใหเ้ยาวชนนึกถงึตนเองทีเ่คยตกอยูใ่นเหตุการณ์เดยีวกนั 

ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหท้กุคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป   

   สปัดาหท์ี ่7 ผูว้จิยัพบกลุ่มทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยใหเ้ยาวชน

ทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา  เน่ืองจากเยาวชน

เริม่เปิดเผยและตอบสนองถงึเน้ือเรือ่งของหนงัสอืทีอ่า่นมากขึน้ ผูว้จิยัจงึใชก้จิกรรมเดมิ

เชน่เดยีวกนักบัสปัดาหท์ี ่6  คอืการเล่าเรือ่งและสะทอ้นคดิเกีย่วกบัตนเองของเยาวชน และใหทุ้ก

คนแขง่ขนัตอบคาํถามจากหนงัสอืทีเ่พือ่นเลา่ใหฟ้งั เชน่ ใหท้ายชือ่หนงัสอืดว้ยคาํถาม “ผา้สอีะไร

เมือ่เป้ือนแลว้ไมต่อ้งนําไปซกั” คาํตอบคอื หนงัสอืชือ่เรือ่ง “ผา้เหลอืงเป้ือนยิม้” เป็นตน้  ก่อน

สิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลง

ในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป 

  สปัดาหท์ี ่8 ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยใหเ้ยาวชน

ทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา และใหม้กีารเล่าเรือ่ง

และสะทอ้นคดิเกีย่วกบัตนเองของเยาวชน และใหห้มนุเวยีนกนัเลา่เรือ่งและแลกเปลีย่นทายปญัหา

จากเรือ่งทีเ่ลา่โดยใหเ้ยาวชนเลอืกปญัหาซึง่มเีหตุการณ์มาจากเรือ่งทีไ่ดอ้า่น คนละ 1 ปญัหา 

แสดงความคดิเหน็ต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และวธิแีกป้ญัหา  ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคนเลอืก

หนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่นและ

นํามาคนืในสปัดาหต่์อไป 

  สปัดาหท์ี ่9  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา และให้

เยาวชนเลา่เรือ่งและสะทอ้นคดิเกีย่วกบัตนเองกบัเน้ือเรือ่งของหนงัสอื จากนัน้ใหเ้ยาวชนเลอืก

ปญัหาจากเหตุการณ์ในเน้ือเรือ่งทีอ่า่น คนละ 1 ปญัหา รว่มกนัแลกเปลีย่น อภปิรายแสดงความ

คดิเหน็ต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และวธิแีกป้ญัหา  ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหท้กุคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหม่
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คนละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาห์

ต่อไป 

  สปัดาหท์ี ่10  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา  และให้

เยาวชนเล่าเรือ่งและสะทอ้นคดิเกีย่วกบัตนเองกบัเน้ือเรือ่งของหนงัสอื จากนัน้ใหเ้ยาวชนวาดรปู

จากสิง่ทีป่ระทบัใจในเรือ่งทีอ่า่นหรอืจากจนิตนาการโดยออกแบบเป็นภาพปกหนงัสอื  ก่อนสิน้สดุ

กจิกรรมใหท้กุคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบ

บนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป 

  สปัดาหท์ี ่11  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา  และให้

เยาวชนเลา่เรือ่งและสะทอ้นคดิเกีย่วกบัตนเองกบัเน้ือเรือ่งของหนงัสอื จากนัน้ใหเ้ขยีนคาํศพัท์

พรอ้มความหมายซึง่ไดจ้ากเรือ่งทีเ่ยาวชนอา่น เชน่ คาํวา่ “ภกิษุ  หมายถงึ ชายทีบ่วชเป็นพระใน

พระพทุธศาสนา เป็นตน้  ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหท้กุคนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่เรือ่ง เพือ่

นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป 

   สปัดาหท์ี ่12  ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและใหเ้ยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให ้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา  และให้

เยาวชนเล่าเรือ่งและสะทอ้นคดิเกีย่วกบัตนเองกบัเน้ือเรือ่งของหนงัสอื  จากนัน้ใหเ้ยาวชนเล่า

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการอา่นหนงัสอืทัง้หมด  ซึง่เยาวชนสว่นมากรูส้กึชอบและตอ้งการอา่น

อกีและบางสว่นไมส่นใจทีจ่ะอา่นหนงัสอือกี  

          6.  เมือ่สิน้สดุการทดลอง ผูว้จิยันดัพบเยาวชนทัง้กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม เพือ่ใหท้าํ

แบบประเมนิความเครยีดชดุเดมิ และบนัทกึคะแนนการประเมนิความเครยีดหลงัการทดลอง 

          7.  นําผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบประเมนิความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของทัง้

สองกลุ่มมาวเิคราะหผ์ลการทดลองและสรปุอภปิรายผล  

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

        ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั  

   1.  คะแนนการอา่น กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบแบบทดสอบการอา่น จาํนวน 

25 ขอ้ โดยขอ้คาํตอบถกูให ้1 คะแนน และขอ้คาํตอบผดิให ้0 คะแนน 

    2.  ระดบัความเครยีดกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบประเมนิความเครยีดก่อนและหลงั

การทดลอง โดยใหค้ะแนนจากการเลอืกคาํตอบแต่ละขอ้ ดงัน้ี    

             ไมเ่คยเลย    ให ้ 0   คะแนน       

            เป็นครัง้คราว  ให ้ 1   คะแนน        

            เป็นบ่อย ๆ   ให ้ 2   คะแนน    
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   เป็นประจาํ  ให ้ 3   คะแนน       

     จากนัน้แปลความหมายของคะแนน โดยนําผลรวมของคะแนนรายบุคคลทีไ่ด ้มาแปล

ความหมายเป็นระดบัความเครยีด  5  ระดบั (กรมสขุภาพจติ.   2546: 14) ดงัน้ี 

       0– 5     คะแนน     หมายถงึ    ระดบัความเครยีดน้อยกวา่ปกต ิ   

      6–17    คะแนน    หมายถงึ    ระดบัความเครยีดปกต ิ       

      18–25   คะแนน     หมายถงึ    ระดบัความเครยีดเครยีดเลก็น้อย    

       26–29   คะแนน      หมายถงึ    ระดบัความเครยีดปานกลาง    

       30  คะแนนขึน้ไป    หมายถงึ   ระดบัความเครยีดมาก   

  3.  ผูว้จิยัใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

          3.1  สถติเิชงิพรรณนา ใชอ้ธบิายคณุลกัษณะของตวัแปร  

    1.1  การวเิคราะหข์อ้มลูคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุระดบั

การศกึษา ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการทดลอง คะแนนทดสอบการอา่น และระดบั

ความเครยีด ใชส้ถติกิารแจกแจงความถี ่ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ         

    1.2  การวเิคราะหค์ะแนนความเครยีดของกลุม่ตวัอยา่งแต่ละกลุม่และ

หลงัการทดลอง ใชส้ถติกิารวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลาง ไดแ้ก่ คา่มธัยฐาน และคา่พสิยั   

     3.2  สถติอิา้งองิแบบไมม่พีารามเิตอร ์(Non parametric test) เน่ืองจาก

ลกัษณะของขอ้มลูทีม่กีลุม่ตวัอยา่งจาํนวนน้อยเพยีงกลุ่มละ 20 คน ซึง่ใชว้ธิกีารทดสอบ ดงัน้ี 

     3.2.1  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุ 

ระดบัการศกึษา ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการศกึษา และคะแนนทดสอบการอา่นทดสอบ 

ใชก้ารทดสอบของวลิคอกซนั แบบ Wilcoxon rank sum test  

    3.2.2  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลอง

ภายในกลุม่ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ใชก้ารทดสอบของวลิคอกซนั แบบ Wilcoxon 

signed-rank test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิp-value < .05 

       3.2.3  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความเครยีดก่อนและ

หลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ใชก้ารทดสอบของวลิคอกซนั แบบ 

Wilcoxon rank sum test  โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิp-value < .05 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายผลของการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัไดก้าํหนด

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน้ี 

   N   แทน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 

    P  แทน คา่ความน่าจะเป็น 

     *   แทน นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

       

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายตามลาํดบั ดงัน้ี 

    1.  ขอ้มลูลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง  

    2.  ระดบัความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการ

บาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามวธิปีกต ิ และเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการ

รกัษาตามวธิปีกตเิพยีงอยา่งเดยีว 

     3.  การเปรยีบเทยีบคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของ

เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามวธิปีกต ิและ

เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษาตามวธิปีกตเิพยีงอยา่งเดยีว 

     4.  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการ

ทดลองระหวา่งเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษา

ตามวธิปีกต ิ และเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษาตามวธิปีกตเิพยีงอยา่งเดยีว 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัครัง้น้ี มดีงัน้ี  

     1.  ขอ้มลูลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ดงัแสดงในตาราง 3     

 

 

 

 

 

50



 

ตาราง 3  ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ขอ้มลู กลุม่ทดลอง กลุ่มควบคุม รวม 
p-value 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

อาย ุ        

14  ปี 1 5.00 1 5.00 2 5.00 0.120 

15  ปี 4 20.00 2 10.00 6 15.00  

16  ปี 5 25.00 3 15.00 8 20.00  

17  ปี 8 40.00 8 40.00 16 40.00  

18  ปี 2 10.00 6 30.00 8 20.00  

รวม 20 100.00 20 100.00 40 100.00  

ระดบัการศึกษา        

  ประถมศกึษาปีที ่6    6 30.00 7 35.00 13 32.50 0.836 

  มธัยมศกึษาตอนตน้    14 70.00 13 65.00 27 67.50  

รวม 20 100.00 20 100.00 40 100.00  

คะแนนทดสอบการอ่าน        

15  คะแนน  3 15.00 1 5.00 4 10.00 0.693 

16  คะแนน 1 5.00 2 10.00 3 7.50  

17  คะแนน 0 0.00 1 5.00 1 2.50  

18  คะแนน 1 5.00 1 5.00 2 5.00  

19  คะแนน 2 10.00 1 5.00 3 7.50  

20  คะแนน 2 10.00 5 25.00 7 17.50  

21  คะแนน 1 5.00 2 10.00 3 7.50  

22  คะแนน 4 20.00 3 15.00 7 17.50  

23  คะแนน 2 10.00 1 5.00 3 7.50  

24  คะแนน 3 15.00 3 15.00 6 15.00  

25  คะแนน 1 5.00 0 0.00 1 2.50  

รวม 20 100.00 20 100.00 40 100.00  
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 ตาราง 3   (ต่อ) 

 

ขอ้มลู กลุม่ทดลอง กลุ่มควบคุม รวม p-value 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

ระยะเวลาท่ีอยู่ใน 

สถานบาํบดัก่อน

การทดลอง 

  

 

     

    <  2 สปัดาห ์ 3 15 4 20 7 17.50 0.267 

    > 2 – 3 สปัดาห ์ 7 35 10 50 17 42.50  

    > 3 – 4 สปัดาห ์ 5 25 3 15 8 20.00  

    > 4 สปัดาห ์ 5 25 3 15 8 20.00  

   รวม 20 100 20 100 40 100.00  

     

p<.05 

 

       จากตาราง 3 เยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีาย ุ17 ปี จาํนวน 16 คน (รอ้ยละ 

40) และชว่งอายทุีม่จีาํนวนน้อยทีส่ดุ 14 ปี จาํนวน 2 คน (รอ้ยละ 5)  มกีารศกึษาในระดบัมธัยม 

ศกึษาตอนตน้ จาํนวน 27 คน (รอ้ยละ 67.50) รองลงมาคอืระดบัประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 13 

คน (รอ้ยละ 32.50)  ทาํแบบทดสอบได ้22 คะแนน จาํนวน 7 คน (รอ้ยละ 17.50) และ 20 คะแนน 

จาํนวน 7 คน (รอ้ยละ 17.50)  รองลงมา 24 คะแนน จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 15.00)  และเขา้มารบั

การบาํบดัก่อนการทดลองเป็นระยะเวลามากกวา่ 2-3 สปัดาห ์จาํนวน 17 คน (รอ้ยละ  )  

รองลงมาไดแ้ก่ มากกวา่ 3-4 สปัดาห ์จาํนวน 8 คน (รอ้ยละ 40) มากกวา่ 4 สปัดาห ์จาํนวน 8 

คน (รอ้ยละ 40) และน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 2 สปัดาห ์จาํนวน 7 (รอ้ยละ 35) ตามลาํดบั  

 เมือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุ ตามอาย ุระดบัการศกึษา คะแนนทดสอบการอา่น และระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อน

การทดลอง พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตาราง 4  ระดบัความเครยีดในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนและหลงัการทดลอง 

 

ระดบัความเครยีด           กลุม่ทดลอง (รอ้ยละ)          กลุ่มควบคุม (รอ้ยละ) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

น้อยกวา่ปกต ิ  3  (15.00) 7  (35.00)    1  (5.00)  2  (10.00) 

ปกต ิ 11  (55.00) 9  (45.00)  13  (65.00) 12  (60.00) 

เครยีดเลก็น้อย  6  (30.00) 2  (10.00)   3   (15.00)  5  (25.00) 

เครยีดปานกลาง  0  (0.00) 0   (0.00)   1   (5.00)  0  (0.00) 

เครยีดมาก  0   (0.00) 2  (10.00)   2   (10.00)  1  (5.00) 

รวม 20 (100.00)  20 (100.00)  20 (100.00) 20 (100.00) 

       หมายเหตุ  คะแนน  0–5    =  น้อยกวา่ปกต ิ

                6–17   =  ปกต ิ

              18–25   =  เครยีดเลก็น้อย 

              26–29   =  เครยีดปานกลาง 

        30 ขึน้ไป  =  เครยีดมาก 

 

  จากตาราง 4  เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาในกลุม่ทดลองก่อนการทดลองมรีะดบั

ความเครยีดเลก็น้อย จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 30) ความเครยีดเลก็น้อยหลงัการทดลองจาํนวน 2 

คน (รอ้ยละ 10) และความเครยีดมากหลงัการทดลองจาํนวน 2 คน (รอ้ยละ 10) 

  เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาในกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองมรีะดบัความเครยีดเลก็น้อย  

จาํนวน 3 คน (รอ้ยละ 15)  ความเครยีดเลก็น้อยหลงัการทดลองจาํนวน 5 คน (รอ้ยละ 25) ความ 

เครยีดปานกลางก่อนการทดลองจาํนวน 1 คน (รอ้ยละ 5)  ความเครยีดมากก่อนการทดลอง

จาํนวน 2 คน (รอ้ยละ 10)  และความเครยีดมากหลงัการทดลองจาํนวน 1 คน (รอ้ยละ 5) 

   ผลการวเิคราะหพ์บวา่ก่อนการทดลองเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาในกลุม่

ทดลองมคีวามเครยีดจาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 30) และหลงัการทดลองมคีวามเครยีดจาํนวน 4 คน  

(รอ้ยละ 20)  และในกลุม่ควบคมุก่อนการทดลองมคีวามเครยีดจาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 30)  หลงั

การทดลองมคีวามเครยีดจาํนวน 6 คน  (รอ้ยละ 30) เชน่กนั ดงันัน้เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา

ในกลุม่ทดลองหลงัการทดลองมจีาํนวนน้อยกวา่กลุม่ควบคมุ 
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ตาราง 5  ความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

กลุ่มทีศ่กึษา คา่มธัยฐานคะแนนความเครยีด p-value 

ก่อนการ

ทดลอง 
ตํ่าสดุ สงูสดุ 

หลงัการ

ทดลอง 
ตํ่าสดุ สงูสดุ 

กลุม่ทดลอง 14 0 25 13 0 32 0.629 

กลุ่มควบคุม 12 5 36 12 3 33 0.629 

  

p<.05 

 

   จากตาราง 5  เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาในกลุม่ทดลองมคีา่มธัยฐานของคะแนน 

ความเครยีดก่อนการทดลอง 14 คะแนน คา่คะแนนความเครยีดสงูสดุ 25 คะแนน  และหลงัการ

ทดลองมคีา่มธัยฐานของคะแนนความเครยีด 13 คะแนน มคีา่คะแนนความเครยีดสงูสดุ 32 

คะแนน  เมือ่เปรยีบเทยีบคา่มธัยฐานคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่

ทดลองพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติซิึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่1 

  เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาในกลุม่ควบคมุมคีา่มธัยฐานของคะแนนความเครยีดก่อน

การทดลอง 12 คะแนน มคีา่คะแนนความเครยีดตํ่าสดุ 5 คะแนน คา่คะแนนความเครยีดสงูสดุ 36 

คะแนน  และหลงัการทดลองมคีา่มธัยฐานของคะแนนความเครยีด 12 คะแนน มคีา่คะแนน

ความเครยีดตํ่าสดุ 3 คะแนน  คา่คะแนนความเครยีดสงูสดุ 33 คะแนน  เมือ่เปรยีบเทยีบคา่มธัย

ฐานคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่ควบคมุพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 6  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่  

     ทดลองและกลุ่มควบคุม  

 

กลุ่มทีศ่กึษา คา่มธัยฐานความแตกต่างของคะแนน

ความเครยีดก่อนและหลงัการทดลอง 
ตํ่าสดุ สงูสดุ 

p-value 

กลุม่ทดลอง 0.5 -13 21 
0.765 

กลุ่มควบคุม 0.5 -9 18 

  

p<.05 

 

   จากตาราง 6  ความแตกต่างของคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองระหวา่ง

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่2  โดยเยาวชนในกลุม่ทดลองมคีา่มธัยฐานความแตกต่างของคะแนน

ความเครยีดก่อนและหลงัการทดลอง  0.5 คะแนน  จากคะแนนความเครยีดตํ่าสดุ -13 คะแนน 

และความเครยีดสงูสดุ 21 คะแนน และเยาวชนกลุม่ควบคมุมคีา่มธัยฐานความแตกต่างของ

คะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลอง  0.5 คะแนน  จากคะแนนความเครยีดตํ่าสดุ -9 

คะแนน และความเครยีดสงูสดุ 18 คะแนน     
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บทท่ี  5 

สรปุ  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลองโดยการใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบัเยาวชนทีเ่ป็น

โรคสมองตดิยาซึง่เขา้รบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ 

เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ์  สรปุผลการวจิยัได ้ 

ดงัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

           ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายการวจิยั  ดงัน้ี 

    1.  เพือ่เปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมอง 

ตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิ 

  2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมอง 

ตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว  

  3.  เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่

ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิกบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บั

การรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว   

 

สมมติฐานในการวิจยั   

    1.  ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคู่

กบัการรกัษาตามปกต ิหลงัการทดลองน้อยกวา่ก่อนการทดลอง    

  2.  ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคู่

กบัการรกัษาตามปกต ิหลงัการทดลองน้อยกวา่เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษา

ตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

        1.  ประชากร   

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่  เยาวชนเพศชายอายรุะหวา่ง 14 – 18 ปีทีเ่ขา้รบั

การบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 2 แหง่ ไดแ้ก่ สถาบนัธญัญารกัษ ์ จาํนวน 30 

คน และศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ จาํนวน 38 

คน รวมจาํนวนทัง้สิน้ 68 คน   

    2.  กลุม่ตวัอยา่ง 
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   กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่ เยาวชนจากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ 

เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ  จาํนวน  20  คน  และจากสถาบนัธญัญารกัษ ์ 

จาํนวน 20  คน  รวมจาํนวนทัง้สิน้  40 คน  ใชว้ธิสีุม่แบบเจาะจงโดยใหเ้ยาวชนทัง้สองสถาบนัทาํ

แบบทดสอบการอา่น  เพือ่คดัเลอืกเฉพาะเยาวชนทีม่คีะแนนการอา่น 15 คะแนน ขึน้ไปจาก

คะแนนเตม็  25 คะแนน แบ่งกลุ่มตวัอยา่ง เป็น 2 กลุม่  ดงัน้ี   

      2.1  กลุม่ทดลอง  ไดแ้ก่  เยาวชนจากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและ

ครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ ซึง่รกัษาตามปกตคิวบคูก่บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอื จาํนวน 

20 คน 

       2.2  กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ เยาวชนจากสถาบนัธญัญารกัษ์ ซึง่รกัษาตามปกต ิจาํนวน 

20  คน   

  3.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั    

  3.1   แบบทดสอบการอา่น 

  3.2   แบบประเมนิความเครยีด 

  3.3   หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั   

    4.  วธิดีาํเนินการทดลอง         

   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขัน้ตอน  ดงัน้ี 

     4.1  ทดสอบความสามารถในการอา่นของเยาวชนทีม่อีายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี  จาก

ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญา

รกัษ์ จาํนวน 68 คน โดยใชแ้บบทดสอบการอา่น เพือ่คดัเลอืกเฉพาะผูท้ีไ่ดค้ะแนน 15 คะแนนขึน้

ไป และใชเ้ป็นกลุม่ตวัอยา่งสาํหรบัการวจิยัซึง่ไดจ้าํนวนทัง้สิน้ 40 คน  แบง่เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

เยาวชนจากศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ จาํนวน 

20 คน เป็นกลุม่ทดลอง  และเยาวชนจากสถาบนัธญัญารกัษจ์าํนวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม    

              4.2  ประเมนิความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ก่อนการทดลอง

โดยใชแ้บบประเมนิความเครยีดแลว้บนัทกึผลคะแนนความเครยีดก่อนการทดลอง 

    4.3  เริม่กระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบักลุม่ทดลอง ตัง้แต่วนัที ่8 มกราคม ถงึ

วนัที ่26 มนีาคม 2554 รวมทัง้สิน้ 12 สปัดาห ์  

   4.4  เมือ่สิน้สดุการทดลองทาํการประเมนิความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมอกีครัง้จากจากแบบประเมนิความเครยีดชุดเดมิ แลว้บนัทกึผลคะแนน

ความเครยีดหลงัการทดลอง 

   5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

           ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
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     5.1  ขอ้มลูลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิแีจกแจงความถี ่คอื คา่รอ้ยละ และ

เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุ่มโดยใชว้ลิคอกซนัแบบ Wilcoxon rank sum test ทีร่ะดบันยัสาํคญัทาง

สถติ ิ.05 

     5.2  คะแนนความเครยีดของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุใชว้ธิกีารหาคา่มธัยฐานและ 

คา่พสิยั 

  5.3 เปรยีบเทยีบคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่ของกลุม่

ทดลองและกลุม่ควบคมุ  ทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ลิคอกซนัแบบ Wilcoxon signed-rank test ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05   

   5.4  เปรยีบเทยีบคะแนนความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ของกลุม่

ทดลองและกลุ่มควบคุม  ทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ลิคอกซนัแบบ Wilcoxon rank sum test ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05   

 

 สรปุผลการวิจยั 

  จากการวจิยัสามารถสรปุผลและวเิคราะหข์อ้มลูได ้ดงัน้ี 

   1.  ขอ้มลูลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาจาํนวน 40 คน สว่น

ใหญ่มอีาย ุ17 ปี มกีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ทาํคะแนนทดสอบการอา่นได ้22 

คะแนนจากคะแนนเตม็ 25 คะแนน และเขา้มาบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูในสถานบาํบดัก่อนการ

ทดลอง 2-3 สปัดาห ์เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างตามลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ดา้นลกัษณะ

ของกลุม่ตวัอยา่งพบวา่กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมม่คีวามแตกต่างดา้นอาย ุระดบัการศกึษา 

คะแนนทดสอบการอา่น และระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการทดลอง 

  2.  การเปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิ

ยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

   3.  การเปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิ

ยาซึง่ไดร้บัการรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติ ิ.05 

   4.  การเปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิ

ยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว พบวา่ไมม่คีวาม

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
   ผลการวจิยัมปีระเดน็สาํคญัทีนํ่ามาอภปิราย  ดงัน้ี 
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 1. ผลการเปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมอง

ตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิพบวา่ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่1  ซึง่แสดงวา่การบาํบดัดว้ยหนงัสอืไม่

ชว่ยลดความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ทดลองดงักลา่ว  เน่ืองจากการบาํบดัดว้ยหนงัสอืของ

การวจิยัครัง้น้ี  ประกอบดว้ย นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั และกจิกรรมการอา่น 

ผูว้จิยันํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื  แฮนนิเกน (Hannigan. 1962: 186-187) กาํหนดคณุสมบตัิ

ของนกับาํบดัดว้ยหนงัสอืไวว้า่นกับาํบดัควรมคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นจติวทิยาเดก็และวยัรุน่  มี

อารมณ์ขนั และมบุีคลกิลกัษณะทีท่าํใหผู้ร้บัการบาํบดัหรอืเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาเหน็แลว้

เกดิความสบายใจ ไวว้างใจและพรอ้มทีจ่ะรบัฟงัปญัหาต่างๆ ของเขาดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ 

เขา้ใจความรูส้กึและสภาพจติใจของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา ตลอดจนสามารถใชส้ตปิญัญา

และทกัษะในการกระตุน้ใหเ้ยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาแสดงความรูส้กึและความคดิทีไ่ดร้บัจาก

การอา่นออกมาอยา่งเปิดเผย รวมทัง้การกระตุน้ใหอ้า่นหนงัสอืทีแ่นะนํานัน้โดยไมก่่อใหเ้กดิ

ความรูส้กึวา่ถกูบงัคบัใหอ้า่น  ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูบ้าํบดัดว้ยหนงัสอืแก่

เยาวชนดาํรงตาํแหน่งบรรณารกัษข์องหอ้งสมดุโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นผูท้ีไ่มม่ี

พืน้ฐานความรูด้า้นจติวทิยาเดก็และวยัรุน่ และไมม่ปีระสบการณ์ในการบาํบดัดว้ยหนงัสอืมาก่อน 

จงึอาจบกพรอ่งในการมปีฏสิมัพนัธก์บัเยาวชนในระหวา่งการทดลอง นอกจากน้ีในกระบวนการ

บาํบดัดว้ยหนงัสอืบรรณารกัษจ์าํเป็นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากจติแพทยห์รอืนกัจติวทิยา  โดย

จติแพทยท์าํหน้าทีเ่สมอืนแพทยท์ีต่อ้งรกัษาโรคของผูป้ว่ย และบรรณารกัษท์าํหน้าที ่เสมอืนเภสชั

กรทีต่อ้งคดัเลอืกหนงัสอืสาํหรบัใหผู้ป้ว่ยอา่นและเขยีนรายงานผลความเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ย 

(Hannigan.  1962: 186-187; Hynes; & Berry.  1986: 186)  ซึง่ในการทดลองครัง้น้ีผูว้จิยัเป็น

บรรณารกัษแ์ละดาํเนินการบาํบดัตามลาํพงั  ดงันัน้ปญัหาดา้นคณุสมบตัขิองนกับาํบดัในการ

ทดลองครัง้น้ีจงึอาจมผีลกระบวนการบาํบดัทีต่อ้งการลดความเครยีดในกลุม่เยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยา 

 หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั  ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในกระบวนการบาํบดัครัง้น้ี  เน่ืองจาก

หนงัสอืมอีทิธพิลทางดา้นความคดิและจติใจของผูอ้า่นจงึเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถคลายเครยีดและ

ชว่ยฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป้ว่ยสมองตดิยาได ้ (ธงชยั อุน่เอกลาภ.  2544: 19; Smith.  1983: 796) 

ซึง่กรมสขุภาพจติเสนอแนะโปรแกรมการอา่นหนงัสอืชว่ยใหผู้ป้ว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดทาง

รา่งกายและอารมณ์(กรมสขุภาพจติ.  2543: 22-23)  เน่ืองจากการอา่นหนงัสอืทาํใหเ้กดิการหยัง่

เหน็แนวทางในการแกป้ญัหาเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาและเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้รงิ ทัง้ชว่ยใหเ้กดิ

การพฒันาการความเจรญิสว่นบุคคลได ้(ไพพรรณ  อนิทนิล.  2546: 193) และการอา่นยงัเป็นการ

สรา้งสมประสบการณ์พืน้ฐานใหแ้ก่ผูอ้า่น ทัง้ในดา้นการศกึษา การประกอบอาชพีและการดาํเนิน

ชวีติทีช่ว่ยใหผู้อ้า่นเกดิสตปิญัญามคีวามรูก้วา้งขวาง เขา้ใจตนเอง  ชว่ยใหผ้อ่นคลายความตงึ
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เครยีดได ้ การบาํบดัดว้ยหนงัสอืจงึเหมาะสมสาํหรบับุคคลทีม่ปีญัหาทางดา้นรา่งกาย พฤตกิรรม 

อารมณ์ สงัคม และจติใจ (Rubin.  1979: 241)  โดยเฉพาะผูอ้า่นทีเ่ป็นผูเ้ขา้รบัการบาํบดัทีอ่ยูใ่น

วยัรุน่จะมกีารลอกเลยีนแบบโดยไมรู่ต้วัและหนงัสอืจะกลายเป็นยารกัษาใจ (อุทยั ภริมยร์ืน่. 

ม.ป.ป.: 2) การใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืตอ้งเหมาะสมและตรงกบัความสนใจของเยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยา ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกหนงัสอืโดยการพจิารณาจากความสนใจของเยาวชน

ตามเกณฑอ์าย ุ14-18 ปี โดยเยาวชนเพศชายทีม่อีาย ุ14 ปี สนใจอา่นหนงัสอืประเภทชวีประวตั ิ

ประวตัศิาสตร ์ การเดนิทางทอ่ง เทีย่ว เครือ่งจกัรกล และหนงัสอืทีเ่ป็น แผนผงั บางคนสนใจอา่น

ในเรือ่งเกีย่วกบัอาชพี บทละครและคาํประพนัธป์ระเภท  รอ้ยกรอง  เยาวชนทีม่อีาย ุ15 ปี สนใจ

การอา่นหนงัสอืตรงกบัความตอ้งการดา้นโรงเรยีนและสงัคมทีต่นดาํรงชวีติ ซึง่สาํหรบัเยาวชนเพศ

ชายจะชอบเรือ่งดา้นวชิาการ งานอดเิรก และการปฏบิตัทิดลองต่าง ๆ เยาวชนทีม่อีายรุะหวา่ง 

16-18 ปี  สนใจในการอา่นหนงัสอืตรงกบัความตอ้งการและรสนิยมของตนเอง เน่ืองจากจะเป็น

ชว่งอายทุีเ่ริม่พฒันาเป็นผูใ้หญ่มากขึน้ โดยเริม่ใหค้วามสนใจกบัเรือ่งสว่นตวัของตนเองและผูใ้หญ่ 

ซึง่อาจจะเป็นเรือ่งปญัหาในสงัคมของโลกปจัจุบนั (ทวศีกัดิ ์ญาณประทปี.  2549: 11-14; สนุนัทา 

มัน่เศรษฐวทิย.์   2537: 17;  สมาพนัธอ์งคก์รเพือ่พฒันาหนงัสอืและการอา่น.  2542: 180)  และ

ผา่นคดัเลอืกจากพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญดา้นจติวทิยาและวรรณกรรมสาํหรบัเยาวชน  แต่

เน่ืองจากเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยามภีาวะสมองไมป่กตหิรอืไมเ่หมอืนเยาวชนทีม่สีมองปกตใิน

วยัเดยีวกนั  จงึทาํใหค้วามสนใจในการอา่นน้อยกวา่เยาวชนปกตทิัว่ไป (บนัลอื พฤกษะวนั.  

2536: 132)    ดงันัน้หนงัสอืทีค่ดัเลอืกมาอาจไมต่รงกบัความสนใจหรอืยากเกนิไปสาํหรบัของ

เยาวชน  ทัง้น้ีหนงัสอืสาํหรบัการผอ่นคลายความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาควรเป็น

หนงัสอืประเภทใหค้วามเพลดิเพลนิหรอืบนัเทงิคดมีากกวา่หนงัสอืประเภทอืน่  ซึง่จะชว่ยสรา้ง

ความพงึพอใจ  สนุกสนานและและจงูใจใหอ้ยากอา่นจงึจะทาํใหเ้ยาวชนสนใจในการอา่นมากขึน้  

รวมทัง้การคดัเลอืกตอ้งเป็นไป อยา่งรอบคอบ ตรงตามเป้าหมายของการบาํบดัและมี

ความสมัพนัธก์นักบัปญัหาของผูเ้ขา้รบัการบาํบดั (Brown.  1975: 15)  

 กจิกรรมการอา่น  จากการจดักจิกรรมการอา่น  พบวา่เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา

บางคนมปีญัหาความสามารถในการอา่นโดยมภีาวะบกพรอ่งทางดา้นการอา่นและการสะกดคาํ  

สงัเกตไดจ้ากการอา่นหนงัสอืไมค่ลอ่งแคลว่  บางคาํอา่นไมอ่อกและบางคาํอ่านดว้ยความคาดเดา 

ซึง่เกดิจากการเสพยาเสพตดิทีส่ง่ผลต่อการบกพรอ่งในการอา่นและการเรยีนรู ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของมนสั สงูประสทิธิ ์และขวญัเรอืน วสิทุธศิริ ิ(2549: 229) ทีศ่กึษาวจิยัความชกุภาวะ

บกพรอ่งดา้นการอา่นของเยาวชนในสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนบา้นเมตตา  เพือ่

เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นเชาวป์ญัญาและความสามารถดา้นการอา่นและการ

สะกดคาํ  พบวา่เยาวชนเพศชายอายรุะหวา่ง 11 ปีถงึ 16 ปี จาํนวน 62 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 77.5  

มรีะดบัเชาวป์ญัญา เฉลีย่เทา่กบั 78.8 มคีวามชกุภาวะบกพรอ่งดา้นการอา่นเทา่กบั รอ้ยละ 44.4 

และภาวะบกพรอ่งดา้นการสะกด เทา่กบั รอ้ยละ 88.9 ของประชากร 18 รายจากประชากรทัง้หมด 
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หรอืเทา่กบัความสามารถดา้นการอา่นและการสะกดคาํ เฉลีย่เทยีบเทา่กบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่2 และ 3 ทีม่อีาย ุ8-9 ปี  นอกจากน้ีสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2548: ออนไลน์) ได้

ศกึษาเรือ่งการอา่นหนงัสอืของคนไทยพบวา่ คนไทยทกุวยัรอ้ยละ 30.9 เป็นผูท้ีไ่มอ่า่นหนงัสอื

ตลอดจนอา่นหนงัสอืไมอ่อก สาเหตุมาจากชอบฟงัวทิยแุละดโูทรทศัน์มากกวา่การอา่นหนงัสอื 

และการฟงัวทิยแุละดโูทรทศัน์เป็นสาเหตุหลกัทีท่าํใหว้ยัเดก็ไมอ่า่นหนงัสอืและไมส่นใจจะอา่น

หนงัสอื  ทัง้น้ีความสามารถและความพรอ้มในการอา่นจะทาํใหก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืประสบ

ผลสาํเรจ็ (Menninger.  1978:  15-16)  ดงันัน้การทีผู่ว้จิยัทดสอบความสามารถในการอา่นของ

เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา แมน้วา่ผลคะแนนการอา่นจะอยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัแต่ไมไ่ดเ้ป็น

ปจัจยัทีบ่อกวา่เยาวชนนัน้จะรบัรูห้รอืมคีวามสามารถในเรยีนรูส้ ิง่ทีต่นอา่นไดม้ากน้อยเพยีงใด 

หากผูท้ีร่บัการบาํบดับกพรอ่งดา้นการเรยีนรูจ้ะสง่ผลใหก้ารบาํบดัไมไ่ดผ้ลตามตอ้งการ  

นอกจากน้ีในการจดักจิกรรมการอา่นซึง่มกีารอภปิรายกลุม่ควรมสีมาชกิจาํนวน 5-12 คน หากมี

จาํนวนมากเกนิไปจะทาํใหส้มัพนัธภาพภายในกลุม่ลดลงหรอืเกดิการขดัแยง้เกดิขึน้ และควรใช้

เวลา 1 ชัว่โมงต่อการอภปิรายกลุม่แต่ละครัง้  (Gorelick. 1978: 175; Eleser. 1982: 651)  ซึง่

การอภปิรายกลุม่ของ การวจิยัครัง้น้ี มจีาํนวนเยาวชน 20 คนจดัวา่เป็นกลุม่อภปิรายขนาดใหญ่

และระยะเวลาในการจดักจิกรรมยาวนานถงึ 2 ชัว่โมงไมเ่ป็นตามเกณฑท์ีก่าํหนดดงักลา่ว  เหน็ได้

จากการจดักจิกรรมการอา่นในสปัดาหท์ี ่1 – 9  เยาวชนผูร้บัการบาํบดัใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี 

แต่สปัดาหท์ี ่10 ถงึสปัดาหท์ี ่12 เยาวชนบางคนเริม่ขอไมเ่ขา้รว่มกลุม่กบัผูว้จิยั มพีฤตกิรรมการ

แสดงออกของความขดัแยง้ดว้ยกนัและบางคนขอแบง่กลุม่ในการรว่มกจิกรรมกนัเองเน่ืองจากไม่

พอใจสมาชกิบางคนและมกีารทะเลาะถงึขัน้ชกต่อยกนัในสปัดาหท์ี ่12  หรอืสปัดาหส์ดุทา้ยของ

การทดลอง  จงึอาจสง่ผลต่อกระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอืครัง้น้ีไมส่ามารถลดความเครยีดของ

เยาวชนไดต้ามทีป่รากฏในผลการวจิยัดงักลา่ว   

  2. ผลการเปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยาซึง่รกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

.05  เน่ืองจากปจัจยัทีเ่ป็นตวัแปรกวนดงักลา่วขา้งตน้สง่ผลต่อเยาวชนมคีวามแตกต่างกนัในการ

จดัการความเครยีดของแต่ละบุคคล  ผลการสาํรวจของการวจิยัครัง้น้ีพบวา่ลกัษณะเฉพาะของ

เยาวชนในดา้นอาย ุระดบัการศกึษา สถานบาํบดั และระยะเวลาทีเ่ขา้มารบัการบาํบดัก่อนการ

ทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่รกัษาตามวธิปีกตแิละเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่

รกัษาตามวธิปีกตคิวบคูก่บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืไมแ่ตกต่างกนัจงึสง่ผลใหค้วามเครยีดของ

เยาวชนทัง้สองกลุม่จงึไมแ่ตกต่างกนั  เยาวชนทีไ่ดร้บัการบาํบดัตามวธิปีกตเิป็นเยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยาของสถาบนัธญัญารกัษ ์ซึง่ใชว้ธิชีมุชนบาํบดั (Therapeutic community) ตามแนวทาง

ขององคก์รเดยท์อ็บ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประกอบดว้ยเทคนิคสาํคญั  3  ประการ คอื บทบาท

แบบอยา่ง ความรกัความผกูพนั  และการเผชญิหน้าและระบายความรูส้กึ  โดยเป็นการบาํบดัที่

มุง่เน้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของสมาชกิ  สรา้งความมุง่มัน่ไปสูก่ารมชีวีติทีด่ขี ึน้และไดร้บัการ
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ยอมรบัวา่เป็นวธิกีารบาํบดัทีไ่ดผ้ลดมีาเป็นระยะเวลายาวนานกวา่ 200 ปี  (วชิา มหาคณุ.  2541: 

21; มงคล มณฑา.  2548: 532-536)  กจิกรรมบาํบดัตามแนวทางน้ีมกีารฝึกฝนทัง้ดา้นรา่งกาย

และจติใจจงึทาํใหเ้ยาวชนมพีฒันาการดา้นจติใจดขีึน้และสง่ผลใหม้คีวามเครยีดน้อยลง  ดงันัน้

เยาวชนทีไ่ดร้บัการรกัษาตามวธิปีกตจิงึสามารถคลายความเครยีดไดร้ะดบัหน่ึงและไมส่ง่ผลใหม้ี

ความเครยีดสงูหรอืน้อยลงผดิปกตแิต่อยา่งไร   

         3.  ผลการเปรยีบเทยีบความเครยีดหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่

ไดร้บัการการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกตแิละเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่

การรกัษาตามปกต ิพบวา่ทัง้สองกลุม่มคีวามเครยีดไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ จากงานวจิยัของเฟบบราโรและคณะ (Febbraro; et al.  

1999)  ศกึษาการบาํบดัดว้ยหนงัสอืในการรกัษาผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคควบคุมการตื่นกลวัหรอืวติกกงัวล

ไมไ่ด ้ผลการวจิยัพบวา่ไมป่ระสบความสาํเรจ็และเสนอแนะขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการบาํบดัดว้ย

หนงัสอืสาํหรบัผูบ้าํบดัทีต่อ้งคน้หาปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการใหก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอื ซึง่การวจิยั

ครัง้น้ีมตีวัแปรกวนในการทดลองทีค่วรนํามาพจิารณา ดงัน้ี 

 ตวัแปรดา้นอาย ุ เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาทีเ่ป็นกลุม่ทดลองมอีาย ุ14 -18 ปี 

นบัเป็นชว่งวยัรุน่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้รา่งกายและจติใจคอ่นขา้งมาก อนัเป็นผลฮอรโ์มนเพศที่

หลัง่ออกมาจากต่อมไรท้อ่ หากเยาวชนปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงไมไ่ดก้จ็ะเกดิความเครยีด  

(ลกัขณา สรวิฒัน์.  2544: 156; กนกรตัน์ สขุะตุงคะ. 2537: 10-11)  ดงันัน้อายจุงึมผีลต่อ

ความเครยีด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็ศร ีวรสมัปต ิ(2537: 75) ไดว้จิยัความสมัพนัธ์

ระหวา่งความเครยีด สตปิญัญา และการสนบัสนุนทางสงัคมกบัพฤตกิรรมการเผชญิความเครยีด

ในวยัรุน่ตอนตน้ พบวา่วยัรุน่ตอนตน้สว่นใหญ่มคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยอธบิายไว้

วา่ชว่งเปลีย่นวยัระหวา่งวยัเดก็เริม่เขา้สูว่ยัผูใ้หญ่มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นรา่งกาย  รว่มกบั

การเปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจ  อารมณ์  สงัคมและสตปิญัญา  เพราะมกีารเจรญิเตบิโตของสมอง

และระบบประสาทรว่มดว้ยทาํใหก้ารพฒันาความคดิเป็นไปอยา่งรวดเรว็ จงึเกดิความเครยีด

ในชว่งต่อระหวา่งวยัไดใ้นระดบัหน่ึง  ดงันัน้ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาที่

เกดิขึน้จงึเป็นความเครยีดปกตทิัว่ไปของวยัรุน่  

 ตวัแปรดา้นระดบัการศกึษา  การศกึษามผีลต่อการรบัรูแ้ละการแปลความหมายเมือ่

เผชญิกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงแตกต่างกนัสถานการณ์เดมิ  อาจทาํให้

เกดิอารมณ์กลวั โกรธ เกลยีด กงัวลหรอืตื่นเตน้  รวมทัง้มผีลต่อสถานทางสงัคมของบุคคลจนเป็น

สาเหตุของความเครยีด ดงัทีก่รมสขุภาพจติ (2546: 1) ไดอ้ธบิายไวว้า่จติใจทีเ่กดิความตื่นตวั

เตรยีมรบัเหตุการณ์หรอืสภาพใดกต็ามทีไ่มพ่งึพอใจหรอืก่อใหเ้กดิความลาํบากใจในการตดัสนิใจ 

และเป็นเรือ่งทีค่ดิวา่หนกัหนาสาหสัเกนิกาํลงัความสามารถทีจ่ะแกไ้ข ทาํใหรู้ส้กึหนกัใจและหาก

ความรูส้กึดงักลา่วมมีากหรอืคงอยูเ่ป็นเวลานานจะสง่ผลใหเ้กดิความเครยีดได ้เชน่ การแขง่ขนั

ดา้นการเรยีนกท็าํใหเ้กดิความกดดนั  ระดบัการศกึษาตํ่ากท็าํใหเ้กดิความคบัขอ้งใจหากถกูเหยยีด
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หยามหรอืถกูกดีกนั  เป็นตน้  (Moris; & Maisto.  1998: 505-509)  ในการวจิยัครัง้น้ีเยาวชนที่

เป็นโรคสมองตดิยามรีะดบัการศกึษาไมเ่ทา่เทยีมกนัโดยสว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ (รอ้ยละ 70.00)  และมเีพยีงจาํนวนน้อยทีม่กีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 

30.00)  จงึมคีวามแตกต่างกนัดา้นการศกึษาและอาจสง่ผลใหเ้กดิความเครยีดจากความรูส้กึกดดนั

และถูกเพือ่นลอ้เลยีนในการทาํกจิกรรมการอา่นแบบอภปิรายกลุม่ และความสามารถทีจ่ะนํา

ความรูน้ัน้มาใชก้บัการจดัการความเครยีดของตนเองไดแ้ตกต่างกนั ดงันัน้ความเครยีดของ

เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาจงึเป็นความเครยีดปกตทิัว่ไปของเยาวชนทีม่คีวามแตกต่างดา้น

ระดบัการศกึษา  

 ตวัแปรดา้นสถานบาํบดั   เยาวชนทีเ่ขา้มาอาศยัอยูภ่ายในสถานบาํบดัจะถกูจาํกดั

สทิธเิสรภีาพ เชน่ การลดความสมัพนัธจ์ากสงัคมภายนอก การเปลีย่นแปลงสถานะทางสงัคมและ

ชวีติความเป็นอยู ่ขาดอสิรภาพ และขาดการตดิต่อกบัญาตพิีน้่องหรอืบุคคลอนัเป็นทีร่กั ประกอบ

กบัการอาศยัรว่มกนักบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาทีไ่มคุ่น้เคยกนั และตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ

วนิยัขอ้บงัคบัทีเ่ครง่ครดัตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัตามโปรแกรมทีส่ถานบาํบดักาํหนดไว ้ 

ทาํใหเ้กดิความเครยีดตามทีเ่ซลเย (Selye. 1976: 127) อธบิายวา่การตอบสนองทางรา่งกายเมือ่

ถกูคกุคามหรอืเปลีย่นแปลงในรปูแบบต่างๆ ทาํใหร้า่งกายตอ้งมกีารตอบสนองซึง่จะเกดิขึน้อยา่ง

อตัโนมตัแิละทนัท ีอาจเกดิความเครยีดขึน้ได ้   ดงันัน้ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิ

ยาจงึเป็นความเครยีดปกตขิองเยาวชนทีม่าอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ  

 ตวัแปรดา้นระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการทดลอง  การทีเ่ยาวชนเขา้รบัการ

บาํบดัในสถานบาํบดัเป็นระยะเวลานานยอ่มเกดิความเครยีดเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของ

สถานที ่การถกูจาํกดัสทิธเิสรภีาพ การอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบทีเ่ครง่ครดั และการอยูร่ว่มกบัผูท้ีไ่ม่

คุน้เคย  ทาํใหเ้ยาวชนเกดิความเครยีดเน่ืองจากสถานบาํบดัดงักลา่วขา้งตน้  ดงันัน้ระยะเวลาที่

ตอ้งอยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการทดลองมผีลต่อความเครยีดของเยาวชน   หากเยาวชนสามารถ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดห้รอืยอมรบัสภาพความเป็นอยูท่ีถ่กูจาํกดัอสิรภาพกจ็ะมี

พฤตกิรรมทีด่ ี แต่อยูไ่ประยะเวลาหน่ึงแลว้หากไมส่ามารถปรบัตวัไดก้ก่็อใหเ้กดิความเครยีด

ต่อเน่ือง อาจซมึเศรา้และสง่ผลต่อการเจบ็ปว่ยทางรา่งกาย  ซึง่ผลการสาํรวจจากการวจิยัครัง้น้ี

พบวา่เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาสว่นใหญ่เขา้มารบัการบาํบดัก่อนการทดลองเป็นระยะเวลา

มากกวา่ 2-3 สปัดาห ์และ 3-4 สปัดาห ์หรอืชว่งไมน่านนกัจงึเป็นระยะเวลาทีเ่ยาวชนยงัไมอ่าจ

ปรบัตวัหรอืคุน้เคยกบัสถานทีท่าํใหเ้กดิความเครยีดได ้ และหากเยาวชนไมส่ามารถปรบัตวัไดอ้าจ

สง่ผลใหเ้กดิความเครยีดต่อเน่ือง  ดงันัน้ความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาจงึเป็น

ความเครยีดปกตขิองเยาวชนทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการปรบัตวัในสถานบาํบดั   

 จากการสาํรวจลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาของศนูยฟ้ื์นฟู

สมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ และสถาบนัธญัญารกัษ ์ พบวา่

ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ทัง้ดา้นอาย ุระดบัการศกึษา สถานบาํบดั และ
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ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นสถานบาํบดัก่อนการทดลอง  ผลการวจิยัทีพ่บวา่ความเครยีดของเยาวชนทัง้สอง

กลุม่ไมแ่ตกต่างกนั  แสดงวา่การบาํบดัดว้ยหนงัสอืไมช่ว่ยลดความเครยีดในเยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยา ณ  ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ ทัง้น้ี

อาจเน่ืองจากกระบวนการบาํบดั ซึง่ไดแ้ก่ นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื หนังสอืทีใ่ชบ้าํบดั และกจิกรรม

การอา่น ดงัอภปิรายผลในขอ้ 1  ซึง่ในประเดน็ดา้นการอา่นของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาที่

ไมไ่ดร้บัการปลกูนิสยัรกัการอา่นมาก่อน โดยสาเหตุอาจเกดิจากความไมส่นใจ  ระดบัการศกึษา 

อาการของโรค และความสามารถในการเรยีนรู ้ ดงันัน้การบาํบดัดว้ยหนงัสอืจงึตอ้งใชร้ะยะเวลา

เพือ่ใหเ้ยาวชนไดคุ้น้เคยกบัหนงัสอืและการอา่น  และคอ่ย ๆ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจนสามารถ

หลอ่หลอมความคดิและทศันคตไิปในทศิทางทีต่อ้งการได ้  นอกจากน้ีผูว้จิยัใชแ้บบประเมนิ

ความเครยีดดว้ยตนเองของกรมสขุภาพจติ (2543: 14) เป็นเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้น้ี  จากตาราง 

4 พบวา่เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยากลุม่ทดลองก่อนการทดลองระดบัความเครยีดน้อยกวา่ปกต ิ

3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 และระดบัความเครยีดน้อยกวา่ปกตหิลงัการรกัษาจาํนวน 7 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 35  กบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยากลุม่ควบคมุมรีะดบัคะแนนความเครยีดน้อยกวา่ปกติ

จาํนวน 1 คน และระดบัความเครยีดน้อยกวา่ปกตจิาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ซึง่ในทาง

ทฤษฎถีอืวา่มคีวามเป็นไปไดน้้อย หรอือาจเป็นไปไดว้า่ผูต้อบคาํถามไมต่รงตามความเป็นจรงิ 

(กรมสขุภาพจติ.  2542: 45)  ทัง้น้ีอาจเกดิจากพฤตกิรรมไมป่กตขิองเยาวชนกลุม่น้ีและอาการโรค

สมองตดิยา ตลอดจนวธิรีกัษาตามปกตทิาํใหเ้ยาวชนขาดสมาธใินการทาํแบบประเมนิความเครยีด 

และจากการศกึษาของมนสั สงูประสทิธิ ์และขวญัเรอืน วสิทุธศิริ ิ(2549: 229)  ทีพ่บวา่เยาวชนที่

เป็นโรคสมองตดิยาทีเ่ป็นวยัรุน่อาย ุ11 – 16 ปี จะมเีชาวป์ญัญาและความสามารถดา้นการอา่น

และการสะกดคาํเฉลีย่เทยีบเทา่กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 และ 3 ทีม่อีาย ุ8-9 ปี จงึอาจ

เป็นสาเหตุใหก้ารใชแ้บบทดสอบความเครยีดดงักลา่วไมไ่ดผ้ล 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืแก่เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา  จาก

ปญัหาทีผู่ว้จิยัประสบในการทดลองครัง้น้ี สามารถนํามาเสนอแนวทางการบาํบดัดว้ยหนงัสอืได ้

ดงัน้ี 

 1.1  ผูร้บัการบาํบดั  ควรมกีารศกึษาคณุสมบตัขิองเยาวชนผูร้บัการบาํบดัทัง้ดา้น

รา่งกายและจติใจ ความตอ้งการ  ปญัหา พฤตกิรรมและความสนใจของเยาวชน ใหเ้ขา้ใจและรูถ้งึ

ปญัหาของเยาวชนอยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้ความสามารถในการอา่นเยาวชนซึง่เป็นสิง่สาํคญัของ

กระบวนการบาํบดัดว้ยหนงัสอื  เชน่  การอา่นของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาไมเ่ทา่กบัเยาวชน

สมองปกตทิัว่ไป  เป็นตน้ 
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 1.2  นกับาํบดัดว้ยหนงัสอื  ความรูด้า้นจติวทิยาเดก็และเยาวชน และมคีุณสมบตัิ

ทางดา้นบุคลกิภาพและทางดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ การมจีติวทิยาแนะแนวใหค้าํปรกึษาเพือ่สรา้ง

แรงจงูใจ ทกัษะในการเรา้ใหผู้ร้บัการบาํบดัแสดงความรูส้กึและสามารถใชส้ตปิญัญาจากการอา่น

ออกมาอยา่งเปิดเผย การมเีทคนิคในการกระตุน้ใหผู้ร้บัการบาํบดัอา่นหนงัสอืทีแ่นะนําโดยไม่

ก่อใหเ้กดิความรูส้กึวา่ถูกบงัคบัใหอ้่าน รวมทัง้บุคลกิลกัษณะทีท่าํใหผู้ร้บัการบาํบดัเกดิความสบาย

ใจ ไวว้างใจ และเขา้ใจความรูส้กึสภาพจติใจของผูร้บัการบาํบดั  นอกจากน้ีนกับาํบดัควรเป็นการ

ทาํงานรว่มกนัระหวา่งจติแพทยห์รอืนกัจติวทิยาและบรรณารกัษ ์โดยจติแพทยห์รอืนกัจติวทิยา

เป็นผูด้าํเนินกระบวนการบาํบดัหรอืใหค้าํแนะนําในการบาํบดั และบรรณารกัษเ์ป็นผูจ้ดัหาหนงัสอื

ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการบาํบดัหรอืเป็นผูด้าํเนินการบาํบดัตามคาํแนะนําจากจติแพทยห์รอื

นกัจติวทิยา 

   1.3  หนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดั  ควรคาํนึงถงึความเหมาะสมของปญัหาทีต่อ้งการ

แกไ้ขในบาํบดัผูป้ว่ย การบาํบดัดว้ยหนงัสอืจะดาํเนินไดผ้ลดต่ีอเมือ่ผูร้บัการบาํบดัอา่นหนงัสอืและ

มกีจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น หากเยาวชนผูร้บัการบาํบดัไมม่นิีสยัรกัการอา่นหรอืมคีวามสามารถ

ทางการอา่นและการเรยีนรูไ้มเ่พยีงพอ การบาํบดัดว้ยหนงัสอืจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาทีน่านขึน้เพือ่

กระตุน้และสรา้งนิสยัการอา่นแก่เยาวชนผูร้บัการบาํบดั     

 1.4  กจิกรรมการอา่น  ควรคาํนึงถงึขนาดของกลุม่อภปิราย ซึง่จาํนวน 5-12 คนเป็น

จาํนวนทีเ่หมาะสม  และระยะเวลาในการจดักจิกรรมไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง  เพือ่ไมใ่หส้มัพนัธภาพ

ภายในกลุม่ลดลง 

 1.5  ตวัแปรกวนหรอืสิง่ทีแ่ทรกซอ้นในการบาํบดัดว้ยหนงัสอื  เชน่ คณุลกัษณะของ

เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา สถานบาํบดัและสภาพแวดลอ้ม ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบาํบดั  เป็นตน้  

ซึง่เป็นปจัจยัทีผู่บ้าํบดัควรศกึษาและควบคุมเพือ่ไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคของการบาํบดั 

  2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัหอ้งสมดุ 

                 2.1  ควรจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นสาํหรบัเยาวชนทีไ่มส่ามารถอา่นออกเขยีนได้

หรอืดอ้ยความสามารถทางการอา่นหนงัสอื  โดยการจดักจิกรรมการอา่นหรอืเลา่หนงัสอืใหฟ้งั  

การจดัหาหนงัสอืทีอ่า่นงา่ย  เชน่  หนงัสอืภาพ  เลา่เรือ่งดว้ยภาพ  หนงัสอืสาํหรบัเดก็ทีใ่ช้

คาํศพัทอ์ยา่งงา่ย เป็นตน้ เพือ่กระตุน้การอา่นของเยาวชนกลุม่น้ี  ทัง้จดักจิกรรมการอา่นเพือ่ให้

กระตุน้และจงูใจใหเ้ยาวชนอา่นและควรใหเ้ยาวชนแสดงออกดว้ยตนเอง หรอืเลอืกแสดงความ

คดิเหน็เพือ่ทีจ่ะแสดงออกเอง  

   2.2  ควรสาํรวจความสนใจในการอา่นของเยาวชน  เพือ่นํามาพจิารณาจดัหาหนงัสอื

ทีต่รงความตอ้งการ  และขอคาํแนะนําจากจติแพทยแ์ละนกัจติวทิยาเพือ่จดัหาหนงัสอืทีเ่หมาะสม

กบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา  เพราะหนงัสอืทีต่รงความตอ้งการหรอืความสนใจของเยาวชนจะ

ชว่ยกระตุน้และสรา้งนิสยัรกัการอา่นใหก้บัเยาวชน 
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 3.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบับุคลากรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาํบดัรกัษาเยาวชน 

   3.1  จติแพทย ์ นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์และพยาบาล  ควรบรูณาการการ

อา่นหนงัสอืในกจิกรรมการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพือ่กระตุน้และสรา้งนิสยัรกัการอา่น

แก่เยาวชน รวมทัง้เป็นการสง่เสรมิทกัษะการอา่นและรว่มมอืกบับรรณารกัษใ์นการทาํกจิกรรมการ

บาํบดัดว้ยหนงัสอื  

   3.2  นกับาํบดัและผูช้ว่ยนกับาํบดั  ควรรว่มมอืระหวา่งจติแพทยแ์ละนกัจติวทิยากบั

บรรณารกัษใ์นการบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลในการบาํบดัแก่เยาวชน 

            4. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัผูส้รา้งวรรณกรรม 

   นกัเขยีนควรสรา้งสรรคว์รรณกรรมโดยคาํนึงถงึจติใจของเยาวชนทีม่ปีญัหาหรอืการ

สรา้งสรรคค์ณุคา่ทีด่แีก่สงัคมดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะปญัหายาเสพตดิทีเ่ป็นปญัหารอ้ยแรงของ

ประเทศชาต ิเน่ืองจากหนงัสอืมอีทิธพิลในดา้นความคดิของผูอ้า่น ผูอ้า่นสามารถนําพฤตกิรรมของ

ตวัละครมาสะทอ้นคดิหรอืใชเ้ป็นแนวทางในการแกป้ญัหาของตนได ้ รวมทัง้การสรา้งสรรค์

วรรณกรรมทีด่สีาํหรบัใชเ้ป็นหนงัสอืสาํหรบัการบาํบดัไดเ้ฉพาะทาง 

    5.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 

   5.1  ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบัเยาวชนกลุ่มอื่น 

นอกเหนือจากเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา  เชน่  เยาวชนทีม่ปีญัหาพฤตกิรรมและอารมณ์  

ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการบาํบดัเยยีวยาจติใจในสถานพยาบาลสขุภาพจติ  เดก็และเยาวชนทีด่ว้ยโอกาส 

เป็นตน้ 

  5.2  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่แกป้ญัหาใด

ปญัหาหน่ึงกบัวธิกีารบาํบดัดว้ยหนงัสอืวธิกีารอา่น   

 5.3  ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบักจิกรรมทีเ่หมาะสมในการบาํบดัดว้ยหนงัสอืจาก

ผูเ้ขา้รบัการบาํบดัทีม่คีวามแตกต่าง  เชน่  เพศ  อาย ุ ระดบัการอา่นศกึษา  เป็นตน้  เพือ่ใชใ้น

การพฒันาวธิกีารบาํบดัดว้ยหนงัสอืใหเ้หมาะสมกบัแตกต่างของบุคคล 

  5.4  ควรมกีารวจิยัเพือ่คน้หาแนวทางการคดัเลอืกหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบัการ

นํามาใชใ้นการบาํบดัดว้ยหนงัสอืของกลุม่คนประเภทต่าง ๆ  ในการแกไ้ขปญัหาประเดน็ใด

ประเดน็หน่ึง  

             5.5  ในการทดสอบความสามารถทางการอา่น เพือ่ใชใ้นการวจิยัการบาํบดัดว้ย

หนงัสอื ควรสรา้งทดสอบความสามารถทางการอา่น ดว้ยแบบทดสอบทีส่ามารถวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน หรอืการเรยีนรูค้วบคูไ่ปดว้ย นอกเหนือจากการอา่นออกไดเ้พยีงอยา่งเดยีวเพือ่

ทราบทกัษะการอา่นทีแ่ทจ้รงิของผูร้บัการบาํบดั  

   5.6  ในการวจิยัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืทีผู่ร้บัการบาํบดัมปีญัหาความสามารถ

ทางการอา่น ผูบ้าํบดัดว้ยหนงัสอืควรปรบัเปลีย่นจากการใหผู้ร้บัการบาํบดัอา่นหนงัสอืเป็นการเลา่

เรือ่งหนงัสอืและจดักจิกรรมอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากการอา่นหนงัสอื เชน่ การอภปิรายเกีย่วกบัตวัละคร

66



หรอืเน้ือเรือ่งในหนงัสอื การแขง่ขนัตอบคาํถาม เพือ่ใหผู้ร้บัการบาํบดัไดร้บัรูเ้รือ่งราวเน้ือหาของ

หนงัสอืทีใ่ชก้ารบาํบดั 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบการอา่น 



 

 

แบบทดสอบการอ่าน 

คาํช้ีแจง   

ขอ้ 1. แบบทดสอบน้ีมจีาํนวนทัง้หมด 25 ขอ้ โดยใหเ้วลาทาํแบบทดสอบน้ี 30 นาท ี

ขอ้ 2. ใหท้าํเครือ่งหมายกากบาท  X  ลงในขอ้ทีต่อ้งการเลอืกตอบ เชน่ ถา้ตอ้งการเลอืกตอบขอ้ 

    ก   ข      ค  ง    โดยทาํในแบบทดสอบฉบบัน้ี 

 

 

คาํช้ีแจง ของขอ้ 1 – 5 ใหต้อบคาํถามขอ้ทีม่คีวามหมายตรงกบัคาํทีข่ดีเสน้ใตม้ากทีส่ดุ 

1.  ผมชว่ยยายบรรจุ

        ก.  จดั    ข.  เกบ็    ค.  ใส ่    ง. หยบิ 

ขนมลงในกลอ่ง  

 

2.  นายมัง่มเีป็นแมพ่มิพ์

     ก.  คร ู   ข. ทหาร    ค.  แพทย ์   ง.  ตํารวจ 

ของชาต ิ 

 

3.  นกัทอ่งเทีย่วจากต่างประเทศมาอุดหนุน

    ก.  ใช ้    ข. ซือ้    ค.  ชม     ง.  ขาย 

สนิคา้ของศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร จงัหวดัอยธุยามากขึน้ 

 

 4.  คณุแมต่ื่นแต่เชา้เพือ่มาทาํกบัขา้วไปถวาย

  ก.สง่ให ้   ข.  มอบให ้  ค.  ถอืไปให ้   ง. คนืใหพ้ระ 

พระ 

 

 

5.   คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล รบัเป็นเจา้ภาพ

  ก.พระ      ข. แขก     ค.  ญาตผิูต้าย   ง. เจา้ของงาน  

ในงานสวดอภธิรรมศพ 

 

 

 

คาํช้ีแจง   ใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีอ่ธบิายความหมายของบทประพนัธไ์ดถู้กตอ้งทีส่ดุ 

อา่นคาํประพนัธต่์อไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 6 – ขอ้ 7 

           มรดกผนืน้ีเป็นทีร่กั  ไทยหวงนกัเพราะเราเป็นเจา้ของ 

กวา่จะไดส้ทิธิม์าเลอืดตานอง  ชพีก่ายกองตายลงถมแผน่ดนิ 

บรรพบุรษุมอบไวใ้หร้กัษา   พสธุาผนืน้ีมากมสีนิ 

หลายสมยัไทยต่อสูกู้ธ้รณนิ   ป้องกนัถิน่ไทยรอดสบืทอดมา 
 

 



 
 

 

83 

 6.  “พสธุาผนืน้ีมากมสีนิ” ในบทประพนัธน้ี์ มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  แผน่ดนิทีเ่ตม็ไปดว้ยทรพัยส์นิ     ข.  ภเูขาทีเ่ตม็ไปดว้ยทรพัยส์นิ 

  ค.  แมน้ํ่าทีเ่ตม็ไปดว้ยทรพัยส์นิ    ง.   ปา่ไมท้ีเ่ตม็ไปดว้ยทรพัยส์นิ 

 

7.   บทประพนัธข์า้งตน้น้ี  คาํวา่ “มรดก” หมายถงึ 

  ก.  ถนน    ข.  ปา่ไม ้   ค.  แมน้ํ่า    ง.  แผน่ดนิ  

 

 

  อา่นคาํประพนัธต่์อไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 8 - 9 

        แมส้หายคนรกัคุน้  เคยกนั 

 วางจติทกุสิง่อนั    ไปไ่ด ้

 อาจนําทกุขม์ากครนั   ถา้เชือ่ 

  ภยัอาจจะเกดิได ้   เพราะไวใ้จคน 

 

8.  โคลงบทขา้งตน้น้ี ใหค้วามหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก. ใหเ้ลอืกคบเพือ่น     ข.  อยา่ไวใ้จคนรกั 

ค.   อยา่ไวใ้จเพือ่นมากเกนิไป   ง.  มเีพือ่นมากชวีติจะมคีวามทกุข ์

 

 

9.  ในโคลงบทน้ีคาํวา่ “สหาย” หมายถงึใคร 

   ก.  พอ่    ข.  แม ่     ค.  พีน้่อง     ง.  เพือ่น 

 

อา่นคาํประพนัธต่์อไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 10  

 เรายอมเสยีชวีารกัษาสตัย ์ รกัษารฐัสมีาทีอ่าศยั 

 รกัชาตศิาสนาถาวรไว ้ ใหไ้ทยคงเป็นไทยชัว่ดนิฟ้า 

 

10..  คาํประพนัธท์ีย่กมาน้ีใหค้วามหมายสอดคลอ้งกบัขอ้ใดมากทีส่ดุ 

ก. ความสามคัค ี     ข.  การยอมสละชวีติเพือ่ชาต ิ 

ค.  การรกัษาคาํพดู    ง.  การไมเ่ปลีย่นสญัชาตไิทย 

 

 

คาํช้ีแจง   ใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีอ่ธบิายความหมายของคาํพดูหรอืขอ้ความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ 

              อา่นขอ้ความน้ีแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 11 – 12  

  “น่ีคณุสมยศ ผมเหน็คณุยนืเถยีงหน้าดาํหน้าแดงอยูก่บัลกูคา้รายหน่ึงตัง้เป็นชัว่โมง ๆ คณุ

ทาํอยา่งน้ีไดย้งัไงกนั จาํไมไ่ดร้ ึปรชัญาการทาํงานของบรษิทัเรา คอื ลกูคา้ตอ้งเป็นผูถ้กูเสมอ” 
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11.  ใครเป็นผูท้ีพ่ดูกบัคุณสมยศ  

ก. ลกูคา้คนอืน่     ข.  เพือ่นรว่มงาน 

ค.  ผูจ้ดัการบรษิทั    ง.  พนกังานบรษิทัใกลเ้คยีง 

 

12.   ผูท้ีพ่ดูกบัคณุสมยศมคีวามรูส้กึอยา่งไร 

ก. ทอ้แท ้      ข.  น้อยใจ 

ค.  ไมพ่อใจ      ง.  เบื่อหน่าย  
 

อา่นขอ้ความน้ีแลว้ตอบคาํถาม ขอ้ 13 – 15 

   “รา่งกายกด็ทีกุอยา่ง มอีาการครบสามสบิสอง เหมอืนภาชนะทีด่พีรอ้ม ครัน้เอาของไมด่ขีอง

สกปรกใสเ่ขา้ไป ภาชนะนัน้กม็วัหมองไปดว้ย โยมบุญเกดินัน้เป็นตวัอยา่งรา่งกายทีส่มบรูณ์ดทีกุ

อยา่ง แต่แกเอาเหลา้ใสเ่ขา้ไปในรา่งกาย เลยทาํใหร้า่งกายเสือ่มโทรมอยา่งทีเ่หน็น่ีแหละ”  

13.  ใครเป็นผูก้ล่าวขอ้ความน้ี 

  ก.  พระ    ข.  คร ู     ค. แพทย ์    ง.   กาํนนั 

 

14.  คาํวา่ “มอีาการครบสามสบิสอง”  มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก.  สขุภาพจติด ี      ข.  มกีรยิามรรยาทด ี  

ค.  ตวัเลขจาํนวนนบั      ง.  สขุภาพรา่งกายสมบรูณ์ 
  

 

15.  ผูพ้ดูตอ้งการใหบุ้ญเกดิทาํอะไร 

ก.  ใหเ้ลกิดื่มเหลา้      ข.   ดแูลใหร้า่งกายไมพ่กิาร 

ค.   หมัน่ลา้งภาชนะใหส้ะอาด    ง.   ไมใ่หร้บัประทานอาหารสกปรก 
 

 

คาํช้ีแจง    ใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีอ่ธบิายความหมายของสภุาษติและคาํพงัเพยต่อไปน้ีไดถู้กตอ้งทีส่ดุ 

16.  “รกัดหีามจัว่ รกัชัว่หามเสา “หมายถงึ 

ก. ใหม้ทีัง้ความดแีละความชัว่    ข. ใหม้ทีัง้ความรกัและความชงั 

ค.   มคีวามรกัจะไดจ้ัว่ มคีวามชงัจะไดเ้สา ง.  มคีวามประพฤตดิจีะไดร้บัความเจรญิ 
 

17.  “เดนิตามหลงัผูใ้หญ่หมาไมก่ดั”  หมายถงึ 

ก. ผูใ้หญ่ปกป้องเดก็ไมใ่หโ้ดนสนุขักดั  ข.  ทาํตามอยา่งผูใ้หญ่มกัปลอดภยั 

ค.  เดนิตามผูใ้หญ่สนุขัจะวิง่หนี    ง.   ใหเ้ดนิตามผูท้ีม่อีายมุากกวา่ตน 
 

18.  “คบคนใหด้หูน้า ซือ้ผา้ใหด้เูน้ือ” หมายถงึ 

ก. ใหเ้ลอืกคบแต่คนทีห่น้าตาด ี   ข.  จะคบใคร ตอ้งซือ้ผา้ใหเ้ขาก่อน 

ค.  ใหเ้ลอืกคบแต่คนทีป่ระพฤตดิ ี  ง.  ซือ้ผา้ตอ้งพจิารณาหน้าคนขายดว้ย  
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19.  “ฟงัไมไ่ดศ้พัท ์จบัไปกระเดยีด” หมายถงึ  

ก. ฟงัแลว้ใหนํ้าไปปฏบิตั ิ    ข. ฟงัแลว้ไมเ่ขา้ใจคาํศพัท ์ 

ค.  ฟงัแลว้ตอ้งเดาความหมายเอง   ง.  ฟงัไมเ่ขา้ใจแลว้เอาไปพดูต่อ 

 

20.  ขอ้ใดเป็นการประพฤตติรงกบัสาํนวน  “เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั”   

 ก.  สทุนิเป็นคนสายตาไมด่ ี    ข.  สจุติราประดษิฐด์อกบวัดว้ยโลหะ  

  ค.  สนิุตยส์บูบุหรีเ่พราะคดิวา่ดเูทห่ ์  ง.  สพุจน์ประกอบอาชพีขายดอกบวั 

 

คาํช้ีแจง   ใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีส่รปุใจความสาํคญัของขอ้ความต่อไปน้ีไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ 

    อา่นขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 21 – 22 

   “ใบยา่นางมคีณุคา่ทางโภชนาการ  จากงานวจิยัพบวา่มปีรมิาณสารอาหารทีส่าํคญัต่อรา่งกาย 

ไดแ้ก่ ไฟเบอร ์แคลเซยีม เหลก็ เบตา้แคโรทนี และวติามนิเอ ในภาคอสีานใชเ้ป็น    

   ยาแกอ้สีกุอใีส แกไ้ขม้าเลเรยี และขบัพษิต่าง ๆ” 

21. ขอ้ใดไมไ่ด้

ก.  ประโยชน์ของใบยา่นาง     ข.  การใชใ้บยา่นางรกัษาโรค 

ระบุอยูใ่นขอ้ความขา้งตน้ 

ค.  งานวจิยัเกีย่วกบัใบยา่นาง    ง.  วธิปีรงุอาหารดว้ยใบยา่นาง 

 

22.  ใบยา่นางใชร้กัษาโรคใด 

ก. เกลือ้น   ข.  กระดกูพรนุ    ค. อสีกุอใีส   ง. แผลยงุกดั   

 

อา่นขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบคาํถามขอ้ 23 – ขอ้ 24 

  “ขา่วดสีาํหรบัน้องๆ ทีช่อบนิทาน “มลูนิธเิดก็” ไดจ้ดัพมิพเ์ผยแพร ่“นิทานแผน่พบั” ออกมา 

สูท่อ้งตลาด และดว้ยเหตุผลทีว่า่ปจัจุบนัหนงัสอืนิทานมรีาคาคอ่นขา้งแพงทาํใหน้้อง ๆ ทีส่นใจไม ่

สามารถซือ้หาได ้  “นิทานแผน่พบั” จงึเป็นทางเลอืกหน่ึงสาํหรบัผูท้ีร่กัการอา่นนิทานทกุคนโดยไม ่

เลอืกฐานะ  สนใจตดิต่อสัง่ซือ้ไดท้ี ่สาํนกัพมิพม์ลูนิธเิดก็ 184/328 ซอยเจรญิลาภ ถนนสรินิธร  

เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร  โทรศพัท ์ 024-865-331” 

 

23.  ขอ้ความน้ีเป็นงานเขยีน

  ก.  โฆษณา    ข.  คาํสัง่สอน    ค. คาํบอกเล่า   ง. คาํชีแ้จง 

ประเภทใด 

 

24.  ขอ้ใดทีไ่มไ่ด้

  ก. ราคา    ข.  สาํนกัพมิพ ์   ค. ผูจ้ดัพมิพ ์  ง. เบอรโ์ทรศพัท ์

กลา่วถงึเกีย่วกบันิทานแผน่พบั 
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25.  “นมมปีระโยชน์ต่อรา่งกาย เพราะอุดมดว้ยแคลเซยีมทีช่ว่ยสรา้งและซอ่มแซมกระดกู การดืม่  

      นมก่อใหเ้กดิอาการเสีย่งต่อโรคหวัใจน้อยมากและทาํใหค้นทีด่ืม่กระฉบักระเฉงอกีดว้ย” 

  จากขอ้ความดงักลา่ว  การดืม่นมจะชว่ยป้องกนัโรคอะไร 

   ก.  โรคมอืชา   ข. โรคหวัใจ    ค. โรคหวดั   ง. ออ่นเพลยี  

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบการอา่น 

        

 

ขอ้   1 ค ขอ้    2 ก ขอ้   3 ข ขอ้   4 ข ขอ้   5 ง 

ขอ้   6 ก  ขอ้    7 ง ขอ้   8 ค ขอ้   9 ง ขอ้  10 ข 

ขอ้ 11 ค ขอ้  12 ค ขอ้  13 ก ขอ้  14 ง ขอ้  15 ก 

ขอ้  16 ง ขอ้  17 ข ขอ้  18 ค ขอ้  19 ง ขอ้  20 ค 

ขอ้  21 ง ขอ้  22 ค ขอ้  23 ก ขอ้  24 ก ขอ้  25 ข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

แบบประเมนิความเครยีด 
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แบบประเมินความเครียด 

 

คาํช้ีแจง  ใหท้า่นสาํรวจดวูา่ในระยะเวลา 2 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นมอีาการ พฤตกิรรม หรอืความรูส้กึ

ต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใด โปรดทาํเครือ่งหมายลงในชอ่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิของทา่นมากทีส่ดุ 

 
   

 

อาการ  พฤตกิรรม หรอืความรูส้กึ 

 

 

ไมเ่คย

เลย 

 

เป็น

ครัง้

คราว 

 

เป็น

บ่อยๆ 

 

เป็น

ประจาํ 

1.  รูส้กึหงดุหงดิ ราํคาญใจและโกรธงา่ย     

2.  นอนไมห่ลบัเพราะคดิมากหรอืกงัวลใจ     

3.  ทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย เพราะประสาทตงึเครยีด     

4.  มคีวามวุน่วายใจ     

5.  ปวดหวัขา้งเดยีวหรอืปวดบรเิวณขมบัทัง้ 2 ขา้ง     

6.  รูส้กึไมม่คีวามสขุและเศรา้มอง     

7.  รูส้กึหมดหวงัในชวีติ     

8.  รูส้กึวา่ชวีติตนเองไมม่คีณุคา่     

9.  กระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา     

10.รูส้กึวา่ตนเองไมม่สีมาธใินการทาํกจิกรรมกลุ่ม     

11.รูส้กึเพลยีและไมม่แีรงจะทาํอะไร     

12.รูส้กึเหน่ือยหน่ายใจจนไมอ่ยากทาํอะไร     

13.มอีาการหวัใจเตน้แรง     

14.เสยีงสัน่ ปากสัน่ หรอืมอืสัน่เวลาไมพ่อใจ     

15.รูส้กึกลวัผดิพลาดในการทาํสิง่ต่างๆ     

16.ปวดหรอืเกรง็กลา้มเน้ือบรเิวณทา้ยทอย หลงัหรอืไหล่     

17.มนึงงหรอืเวยีนศรีษะ     

18.ครอบครวัมคีวามขดัแยง้กนัในเรือ่งเงนิหรอืเรือ่งงานในบา้น     

19.ไมอ่ยากพบปะผูค้น     

20.ตื่นเตน้งา่ยกบัเหตุการณ์ทีไ่มคุ่น้เคย     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

รายชือ่หนงัสอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
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รายช่ือหนังสือท่ีใช้ในการทดลอง จาํนวน 36 ช่ือเรือ่ง 

 

 

 

 

 

 

คณุแมล่กูสอง.  การกลบัมาของดาวหางดวงทีเ่จด็. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสท์นี,   

2552.  ประภาพประกอบ.  152 หน้า.  14.3 x 21 ซม. 

      วรรณกรรมเยาวชนทีผ่สมผสานระหวา่งจนิตนาการกบัความจรงิ แฝงแงค่ดิไว้

หลายประการ เชน่ การเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ การมน้ํีาใจ การใหอ้ภยัสตัว ์เป็นตน้ 

เน้ือเรือ่งทีส่นุกชวนตดิตามกบัตวัละครเดน่ คอื ภาพวาด ภาพววิสองพีน้่องและปู

แป้นเพือ่นใหมใ่นต่างจงัหวดั ณ บา้นของยายชว่งระหวา่งปิดเทอม ทัง้สามรว่ม

ผจญภยักบัการหาของวเิศษสามอยา่งใหค้รบ โดยอาศยัเหตุการณ์จรงิทีไ่ดเ้กดิ

ขึน้กบัการจนิตนาการต่อของวเิศษนัน้ ซึง่สอนใหเ้ดก็ทัง้สามไดร้บัความรูค้วบคูไ่ป

ดว้ย 

 

 

 

 

 

ปทัมา กลิน่ทอง.  เกดิเป็นเดก็ตลาด.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส,์ 2553.  

ประภาพประกอบ.  200 หน้า.  14.3 x 21 ซม. 

     สารคดบีอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัผูเ้ขยีนครัง้วยัเยาว ์ณ บา้นเกดิทีม่แีต่ความ

สนุกสนานและสสีนัของชวีติซึง่บา้นตัง้อยูใ่นตลาดจงัหวดันครปฐม แฝงดว้ย

ธรรมชาตแิละความเรยีบงา่ยต่อการดาํเนินชวีติชนบท ถงึแมไ้มส่ะดวกสบาย

เหมอืนการใชช้วีติในเมอืงกรงุแต่กม็คีวามสขุกบัชมุชนทีม่ผีูค้นรกัใครม่ไีมตรจีติต่อ

กนั ซึง่ตดิตราอยูใ่นความทรงจาํของผูเ้ขยีนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึบรรยากาศทีผ่า่นมา

ของชวีติในวยัเยาว ์กบัเพือ่น ๆ บา้นดว้ยกนัและการใชข้องเลน่ต่าง ๆ ตลอดจน

เมือ่ถงึเทศกาลงานประเพณขีองจงัหวดันครปฐม ทาํใหเ้หน็ภาพของ

สภาพแวดลอ้มในเทศกาลงานและวฒันธรรมสงัคมในความเป็นจรงิทัง้ยคุเก่าและ

ยคุปจัจุบนั 

 

 

 

 

 

 

เพชร บุตรทองพนู. กระเบนยกัษค์ูอ่าฆาต. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่, 

2545      ภาพประกอบ. 120 หน้า. 14.3x 21 ซม. 

     เดก็หนุ่มในวยัสดใสรูส้กึวา่ตวัเองลม้เหลวต่อการทาํสิง่ต่าง ๆ ไปเกอืบทกุเรือ่ง 

จนเขาทอ้และหมดกาํลงัใจทีจ่ะต่อสูต่้อไป จงึนบัวา่เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองผูท้ีก่าํลงั

รูส้กึผดิหวงัและทอ้แทซ้ึง่ไมม่ปีระโยชน์อนัใดทีจ่ะปลอ่ยตวัเองใหจ้มอยูค่วามรูส้กึ

นัน้จนสญูเปลา่ โดยสิง่ปลุกใจใหเ้ดก็หนุ่มทาํอะไรในทางสรา้งสรรคด์กีวา่เพือ่ลด

ความผดิหวงันัน้และในทีส่ดุกไ็ดพ้บกบักระเบนยกัษ์ทีช่ว่ยใหเ้ขาไดค้ดิกบัสิง่ทีเ่คย

ทาํใหเ้ขารูส้กึลม้เหลวนัน้ 
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นฤภคั ฤธาทพิย.์ เขา้ใจวยัซา่รูป้ญัหาวยัรุน่. กรงุเทพฯ: มตชิน, 2553. 

ภาพประกอบ. 152 หน้า. 132 x 185 x 8 มม. 

     ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความเปลีย่นแปลงของวยัรุน่อาย ุ12-20 ปี ทัง้ทาง

รา่งกาย ความคดิ  อารมณ์ ไดแ้ก่ เรือ่งเพศ ความรกั ยาเสพตดิ เทคโนโลยกีบัสือ่

ทีแ่ฝงอนัตราย รวมถงึวธิปีลกูฝงันิสยัใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัวยัของตนเอง และ

การจดัการกบัสภาวะอารมณ์แปรปรวนต่าง ๆ  ใหส้ามารถจดัการได ้โดยผา่นการ

ถ่ายทอดจากนกัจติวทิยา ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งธรรมชาตแิละปญัหาเกีย่วกบัวยัรุน่ 

เหมาะสาํหรบัวยัรุน่เองไดเ้ขา้ใจธรรมชาตขิองตนเองมากขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ชมยัภร แสงกระจา่ง. คณุปูแ่วน่ตาโต. กรงุเทพฯ: คนบาง, 2553.  ภาพประกอบ. 

145 x 211 x 11 มม. 

       นวนิยายเรือ่งคณุปูแ่วน่ตาโตในวยัเกษยีณกบัเดก็ ๆ วยัอนุบาลทีม่แีต่ความ

สนุกสนานเพลดิเพลนิและสาระอนัเตม็ไปดว้ยความชา่งสงสยัของเดก็ ดว้ยคณุคา่

ของความดงีาม ทีอ่ยูร่ว่มกนัดว้ยความรกั ความเมตตาอาทรของบุคคลทุกวยัใน

ครอบครวั กบัตวัละครทุกตวัในเรือ่งมบีทบาทอนัสมจรงิและชดัเจนราวกบัอยู่

ใกลช้ดิในบา้นของผูอ้า่น ดว้ยนําเสนอเรือ่งบทสนทนาตามเหตุการณ์ต่างๆ ชวนให้

สงสยัและตดิตาม พรอ้มทัง้แทรกสาระความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ในขณะเดยีวกนัก็

นําเสนอภาพทีง่ดงามของสถาบนัครอบครวั ซึง่เป็นรปูแบบเฉพาะของสงัคมไทย 

เหมาะสาํหรบัเดก็เพือ่เปิดโลกทศัน์ของการสมัผสัดว้ยใจและแฝงดว้ยความรูท้ีจ่ะ

ไปสูว่ยัต่อไป  

 

 วรีะศกัดิ ์สยุะลา. คาํใส. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลชิชิง่, 2551.  96 หน้า.

ภาพประกอบ. 14.3x 21 ซม. 

    เรือ่งราวของเดก็น้อยทีไ่ดร้บัความรกั ความเอาใจใสจ่ากครอบครวั ซึง่เขารกั

การเล่นฟุตบอลเป็นชวีติจติใจ และฝนัอยากเป็นนกัฟุตบอลระดบัชาตใิหไ้ด ้แต่

บางครัง้ความฝนัอาจถกูแทนทีด่ว้ยเกมคอมพวิเตอร ์แต่เขากย็งัอยากทาํใหฝ้นันัน้

กลายเป็นจรงิและดว้ยความพยายามทีเ่ขาม ีเขาจงึอาจทาํใหผู้อ้า่นเรือ่งน้ีมอีารมณ์

คลอ้ยตามไปดว้ยการใหก้าํลงัใจและนําความดขีองเขามาใสใ่จผูอ้า่นไดบ้า้ง 
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จนัทรเ์จา้. คณุครมูหศัจรรย.์ กรงุเทพฯ: พาสแอนดบุ๊์คส.์  2553. 168 หน้า. 

ภาพประกอบ. 191x 144x 10 มม. 

     เรือ่งราวมากมายของคณุครศูลีคนใหมท่ีม่าพรอ้มกบักระเป๋าใบเลก็ซึง่เตม็ไป

ดว้ยของวเิศษมากมาย พาเหลา่นกัเรยีนชัน้ ป.5 โรงเรยีนตน้โพธิไ์ปทศันศกึษา

ตามวดั และดว้ยวธิกีารสดุแสนมหศัจรรยข์องครอูยา่งทีไ่มม่ใีครเคยทาํมาก่อนกบั

เหตุการณ์มหศัจรรยต์ื่นเตน้ ตื่นตาและตื่นใจกบัการใหค้วามรูท้างประวตัศิาสตร์

และขอ้คดิจากหลกัธรรมต่าง ๆ จนธรรมะกลายเป็นเรือ่งงา่ยสาํหรบันกัเรยีนและ

ต่างพากนัสนุก สนาน พรอ้มเรยีกเสยีงหวัเราะกบัเรือ่งราวทีไ่ดพ้บเจอภายในวดั 

เชน่ การบรรยายวนัปะทะยกัษว์ดัโพธิ ์ซเูปอรฮ์โีรว่ดัอรณุ  เรือ่งแสนวุน่ทีว่ดัราช

โอรสและภาพสดจรงิจาก วดัราชประดษิฐ ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

อุดร วงษท์บัทมิ. เจ๊าะเกอโด ่เดก็บา้นดอย. กรเุทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บิลเิคชัน่, 

2544. ภาพประกอบ.  48 หน้า.  14.3 x 21 ซม. 

     เจ๊าะเกอโด ่เป็นเดก็ชาวเขาเผา่ปาเกอะญอ ซึง่เกดิมาในยคุทา่มกลางสสีนัและ

ความเยา้ใจของโลกยคุใหม ่ทีห่มูบ่า้นของชาวเขาเผา่ปาเกะญอมคีวามเจรญิเขา้

มาถงึแลว้ แต่เขาไมไ่ดห้ลงใหลตามกบักระแสแหง่ความเจรญินัน้ เพราะยงัยดึคาํ

สอนของบรรพบุรษุทีใ่หต้ระหนกัถงึคณุคา่ของวถิชีวีติอนังดงามของพวกเขาไวใ้ห้

คงอยูต่ลอดไป ไมใ่หว้ถิชีวีติหนีหายไปไหนซึง่ยิง่จะทาํใหเ้จ๊าะเกอโดใ่ชช้วีติได้

อยา่งมัน่คงแขวงดว้ยธรรมชาตทิีส่นุกสนานตามประสาเดก็บา้นดอย เรยีกรอ้งให้

ผูอ้า่น ๆ ตาม ดว้ยรอยยิม้กบัการดาํเนินชวีติของเขาซึง่มคีวามคดิทีเ่ป็นเดก็ชา่ง

สงัเกตและซนตามประสาเดก็ในวยัเยาว ์ตลอดจนสอดแทรกปรชัญาชวีติที่

ทรงคณุคา่และน่าใครค่รวญจากในเรือ่ง   

  

 

 

 

สองขา. ชาวคา่ย. กรงุเทพฯ: มลูนิธเิดก็,  2553.  ภาพประกอบ.  112 หน้า.  

145x212x7 มม. 

     เรือ่งราวทีป่รากฏอยูใ่นชาวคา่ยน้ี แมเ้ป็นเหตุการณ์ทีผ่า่นมาคอ่นขา้งจะเน่ิน

นาน ตัง้แต่ไฟฟ้ายงัเขา้ไมถ่งึหมูบ่า้นทีไ่กลปืนเทีย่ง ถนนลกูรงัเป็นหลุมเป็นบอ่ 

ชาวคา่ยตอ้งเดนิเทา้แบกของพะรงุพะรงักวา่จะถงึปลายทางเป้าหมาย ฝึกความ

อดทนกบัอากาศทีร่อ้นแลง้และไรน้ํ้าอดัลมรสซาบซา่นเยน็เจีย๊บ นอนตบยงุกนั

จนกวา่จะหลบั รวมถงึบททดสอบอกีมากมายทีเ่ดก็เมอืงหลายคนตอ้งเรยีนรู ้อยูใ่ห้

ไดอ้ยา่งทีช่าวบา้นเป็น ลาํบากเหมอืนอยา่งทีช่าวบา้นเผชญิและรว่มกนัทาํประ 
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 โยชน์อยา่งเตม็กาํลงั แต่สิง่ทีป่ระทบัใจไมต่่างกนักค็อื ความเป็นธรรมชาต ิ น้ําใส

ใจจรงิจากชาวบา้นทีม่ต่ีอชาวคา่ยและประสบการณ์ทีก่ลายมาเป็นบทเรยีนทีด่ยีิง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นุกลู ตนัรยิงค.์ ชวีติศษิยว์ดั. กรเุทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่. 168 หน้า. ภาค

ประกอบ.  14.3 x  21 ซม. 

     ชยั เดก็ชายวยั 12 ปี จากชนบทในจงัหวดัปราจนีบุร ีตอ้งจากบา้นอนัอบอุน่ซึง่

มยีาย  แม ่และพีน้่อง รวมทัง้เพือ่นๆ มาเป็นลกูศษิยว์ดั เพือ่เรยีนหนงัสอืใน

จงัหวดันครนายก  และเมือ่ชยัตอ้งมาอยูใ่นสถานทีท่ีไ่มคุ่น้เคยมาก่อน ทา่มกลาง

คนทีไ่มเ่คยรูจ้กั  และไมรู่ว้า่เหตุการณ์ภายหน้าจะเป็นเชน่ไร  จงึเป็นเรือ่งทีน่่า

หนกัใจสาํหรบัเขา วดัทีช่ยัตอ้งมาอาศยัอยูน้ี่เป็นวดัทีม่โีรงเรยีนอยูภ่ายในบรเิวณ

ของวดัดว้ย  ความเป็นอยูข่องพระ เณร และศษิยว์ดั เป็นวถิทีีห่ลายคนอาจไม่

คุน้เคยหรอืไมเ่คยรูม้าก่อน  ชยัตอ้งปรบัตวัใหก้บัสิง่แวดลอ้มและเพือ่นใหมแ่ต่ก็

ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งยากสาํหรบัเขาหนกั เขาเชือ่ฟงัคาํสอนของพระผูป้กครองและครเูป็น

อยา่งด ี แต่กระนัน้กย็งัเกดิเรือ่งผดิพลาดตามประสาเดก็อยูบ่า้ง ซึง่กท็าํใหเ้ขาได้

เรยีนรูช้วีติเพิม่ขึน้ บรรดาศษิยว์ดัทีเ่ป่ียมไปดว้ยความสขุและความทกุขซ์ึง่แฝง

ดว้ยการเรยีนรูต่้อโลกน้ี 

 

 

 

 

 

 

ศริวนิทร ์ ฉนิเฉลมิวงศ.์ เดก็ชายหลายโรงเรยีน. กรงุเทพฯ: ตะวนัสอ่ง, 2553. 128 

หน้า. ภาพประกอบ.  146x210x8 มม. 

   เดก็ชายแก่นตอ้งยา้ยโรงเรยีนถงึ 4 ครัง้กวา่จะจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  เพราะ

ตอ้งยา้ยตามพอ่ซึง่เป็นขา้ราชการ เขาจงึตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัแต่ละโรงเรยีนทีย่า้ย

ไป อาจเป็นเรือ่งทีย่ากลาํบากสาํหรบัเดก็วยัน้ี แต่แก่นกลบัพบวา่มนัเป็น

ประสบการณ์แสนวเิศษ และเขาไมเ่คยปล่อยใหค้วามสนุกเหอืดหายไป 

 

 

 

จากชวีติทีผ่า่นมา ทัง้การไดเ้พือ่นใหม ่และครคูนใหมข่องแต่ละโรงเรยีน รวมทัง้

การสรา้งมติรภาพกบัเพือ่นดว้ยแลว้นบัเป็นสิง่ใหมข่องเขาทีป่ระทบัใจเสมอ 

 

 

 

ชดิ ชยากร.  เดก็ชายผูก้ลา้กบัปา่ชายเลน.  กรงุเทพฯ: พาสแอททนี, 2553.  136 

หน้า.  ภาพประกอบ.  14.5 x 18.5  ซม. 

     เรือ่งราวเขม้ขน้พรอ้มทัง้ความสนุกสนานตื่นเตน้ต่อการเรยีนรูว้ถิชีวีติและภมูิ

ปญัญาของคนชมุชนรมิทะเลทีท่าํใหอ้ามงิเผชญิดว้ยความมสีาํนึกรกัธรรมชาติ

ทา่มกลางปา่ชายเลน เพราะบา้นทีแ่วดลอ้มปา่ เขาและรมิทะเล สามารถทาํให้

ชาวบา้นชว่ยกนัอนุรกัษป์า่ชายเลน ทัง้เป็นแรงผลกัดนัในการปลกูปา่ โดยเปลีย่น

แรงแคน้มาเป็นการทาํความดทีีร่ว่มกบัโรงเรยีนปกป้องและชว่ยเพาะปลกูพนัธต์น้ 
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กลา้ไม ้ใหค้งสภาพเป็นปา่ชายเลนต่อไป  ตลอดจนไดร้บัการสัง่สอนจากครแูคลว้

และครรูวงทอง พรอ้มทัง้เพือ่นคูใ่จอยา่งเดก็เรอือวนรุน่ชือ่ มาดทีค่อยใหก้าํลงัใจ

และรว่มมอืชว่ยกนัใหม้แีรงบนัดาลใจทาํสิง่ด ีๆ แก่ธรรมชาตผินืปา่ของเมอืงไทย

ต่อไป 

ดวงทพิย ์ ยวุชติ.  เดก็ชายในเงา.  กรงุเทพฯ: แพรวเยาวชน, 2553.  168 หน้า.  

ภาพประกอบ.  13 x 17 ซม.   

     “ปา่น” เดก็ชายตวัเลก็ ๆ ทีม่รีา่งกายพกิารไมเ่หมอืนคนอืน่ทีม่อีาการครบ

สามสบิสองตัง้แต่เกดิ และใชช้วีติพึง่พงิรถเขน็ของเดก็พกิารแตกต่างกบัวา่วผูเ้ป็น

ฝาแฝดดว้ยกนัทีม่รีา่งกายสมบรูณ์ทกุสว่น ซึง่เขากส็ามารถเตบิโตขึน้มาได ้

ถงึแมว้า่จะไดย้นิเสยีงหวัเราะเยาะหรอืผูค้นทีม่องเธอดว้ยความเวทนา จนมองวา่

ตนเองมชีวีติทีด่อ้ยคา่ ซึง่เหมอืนมชีวีติอยูใ่นเหงาของโลกใบน้ี แต่อยา่งไรกต็าม

เดก็ชายในเงา ยงัสอนใหผู้อ้า่นไดเ้หน็ถงึความเขา้ใจของเดก็พกิารทีม่ไิดต้อ้งการ

แคค่วามเมตตาสงสาร แต่ตอ้งการโอกาสเหมอืนอืน่คนอืน่ ๆ ทีม่รีา่งกายสมบรูณ์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โอกาสทีจ่ะไดร้บัการศกึษาและพฒันาตนเองตามศกัยภาพที่

ควรมขีองแต่ละคน สอนใหรู้จ้กัการตดัสนิใจทางเลอืกทีจ่ะใชช้วีติและการกระทาํสิง่

ต่าง ๆ ในการดาํเนินชวีติ   
 

 

 

ฉลอง เจยาคม.  เดก็บา้นปา่.  กรงุเทพฯ: ดอกหญา้กรุ๊ป, 2550.  152 หน้า.  

ภาพประกอบ.  13x18.5 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

     ตูเ้ป็นเดก็ชายวยัเยาวก์าํพรา้พอ่ตัง้แต่อายไุมถ่งึขวบ อาศยัอยูก่บัแมแ่ละพี ่ๆ 

ทีม่ฐีานะยากจนวนัหน่ึงตอ้งจากแมไ่ปอยูก่บัพีช่ายเพือ่ชว่ยทาํไรถ่างปา่ปลกูพชื

และหาของปา่มาขาย เป็นรายไดเ้ลีย้งครอบครวัและแมซ่ึง่อาศยัอยูร่วมกนัแถว

บรเิวณเทอืกเขาทางภาคใตท้ีย่งัคงความสมบรูณ์ของธรรมชาตปิา่ไมอ้ยา่งด ี 

ครอบครวัน้ีนบัเป็นครอบครวัใหญ่ทเีดยีว แต่เพือ่ความอยูร่อดพีช่ายและตูจ้งึ

แยกตวัออกมาจบัจองพืน้ทีป่า่บนเขาเป็นทีท่าํมาหากนิโดยมญีาต ิๆ คอย

ชว่ยเหลอืกนั ทาํใหตู้ไ้ดเ้หน็และพบกบัธรรมชาตขิองผนืปา่อยา่งแทจ้รงิและเรยีนรู้

ทีจ่ะดาํรงชวีติของตนใหอ้ยูคู่ก่บัปา่ไดต้ลอดไป เชน่ การปลกูพชื การประกอบ

อาหารและแถบจะกลา่วไดว้า่ชว่ยงานบา้นดว้ย เป็นตน้  

แต่สิง่ทีตู่ไ้ดส้มัผสัมนัมคีณุคา่เป็นอยา่งมากคอื สตัวป์า่ทีม่อียูใ่นผนืปา่แหง่นัน้ ทัง้

มองเหน็ความจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติทีเ่ลอืกไมไ่ดแ้ละความสงสารทีม่ต่ีอสตัว์

ยกตวัอยา่งทีว่า่ ผมเหน็แมล่งิยงัไมต่าย มนัรดูใบไ้มป่า่อุดพลัวนัทีอ่กของมนัมลีกู

น้อยเกาะตดิอยู ่มนัยงัไมต่ายสนิททัง้เอามอืไปอุดแผลไวแ้น่น สายตาจอ้งมอง 

มายงัทีตู่ซ้ึง่มองดกูารตายของแมล่งิทีย่งัมลีกูอยูค่าอกและมอือกีขา้งหน่ึงพยายาม

ดงึลกูออก จากออ้มกอด ตูไ้ดแ้ต่ยนืดกูารจากไปของแมล่งิอยา่งน่าสงสาร  
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ณฐัวฒัน์ อุทธงักร. ตวัเลก็หวัใจรอ็ก. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสท์นี, 2550. 

ภาพประกอบ.  176 หน้า.  14.3 x 21 ซม. 

     วรรณกรรมเยาวชนทีไ่ดร้บัรางวลัแวน่แกว้ ครัง้ที ่4 ประเภทนวนิยายผูอ้า่นจะ

ไดบ้รรยากาศเหมอืนดภูาพยนตร ์สาํหรบัคนทีช่อบดนตรคีงจะชอบเป็นพเิศษ  

และคนทีโ่ตมาในยคุสมยัเดยีวกนักน่็าจะอนิไปดว้ย วรรณกรรมเยาวชนเรือ่งน้ี 

สาํหรบัวยัเยาวท์ีม่คีวามฝนัและมดีนตรรีอ็กในหวัใจอยูน่ัน้ ทาํใหว้นิเดก็หนุ่มชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่3 กบักลุม่เพือ่น ๆ ไดเ้ริม่ตัง้วงดนตรรีอ็กของตวัเองขึน้มา กบักา้ว

แรกเริม่จากการแสดงภายในโรงเรยีน การเป็นนกัดนตรวียัเยาวก์ว็าดความหวงัไว้

วา่จะไปใหไ้กลกวา่น้ี คอืการไปถงึการแสดงคอนเสริต์ครัง้สาํคญัระดบัประเทศ แต่

เมือ่อุปสรรคมากมายกาํลงัรอพวกเขาอยู ่จนทาํใหน้กัดนตรตีอ้งหาทางออกกบั

อุปสรรคทีพ่บเจอนัน้ จงึทาํใหเ้ป็นการทดสอบครัง้สาํคญัของพวกเขาทีจ่ะถงึความ

ฝนั ความมุง่มัน่และมติรภาพกบัผูอ้ืน่ 

 

  
 

 

 

 

 

 ชยักร หาญไฟฟ้า. ไตฝุ้น่. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสท์นี, 2550. ภาพประกอบ. 176

หน้า. 14.3 x 21 ซม. 

    เรือ่งไต่ฝุน่ เป็นสารคดทีีแ่ฝงดว้ยความสนุกกบัการวิง่ทีไ่มจ่ดืชดืหรอืเครยีดขรมึ

กบัการถ่ายทอดขอ้มลู เพราะไมไ่ดอ้ดัแน่นไปดว้ยขอ้มลูความรูเ้พยีงอยา่งเดยีว 

แต่ยงัสอดแทรกความรูส้กึดีๆ  และอารมณ์ขนัของผูเ้ขยีนซึง่เป็นคนในแวดวงการ

วิง่มาตัง้แต่เดก็ โดยใชเ้ทคนิคและเกรด็ความรูเ้กีย่วกบัการวิง่ผา่นชวีติของเดก็ชาย

ชาวเหนือผูห้ลงใหลในกฬีาคนหน่ึง ซึง่มุง่มัน่คน้หาทางเดนิใหก้บัชวีติของตวัเอง 

หลงัจากทีไ่ดล้องเลน่กฬีาอืน่ ๆ มาหลายประเภทและในทีส่ดุเขากร็ูว้า่ตวัเอง

เหมาะสมกบัการเล่นกฬีาประเภทวิง่ทีส่ดุ   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ชยักร หาญไฟฟ้า. ทศกณัฐอ์อนไลน์. พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคส์

พบัลเิคชัน่, 2553.  ภาพประกอบ.  176 หน้า.  14.3 x 21 ซม. 

    วรรณกรรมเยาวชนเรือ่ง “ทศกณัฐอ์อนไลน์” ซึง่เรือ่งน้ีเกีย่วกบัเดก็หญงิ  ผูห้น่ึง

ทีพ่ยายามสบืหาตน้เหตุของความเสยีหายในระบบคอมพวิเตอร ์เกดิขึน้ครัง้ใหญ่

ทัว่ประเทศ เดก็หญงิไดร้บัความชว่ยเหลอืยา่งดจีากผูใ้หญ่รอบขา้งนบั ตัง้แต่พอ่

แม ่ผูเ้ขา้ใจและคอยถามไถ่อยา่งใกลช้ดิ พี ่ๆ ในทีท่าํงานทีเ่ดก็หญงิเป็น 
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อาสาสมคัรชว่ยทาํขา่วเยาวชนอยู ่ครภูาษาไทยผูไ้มเ่คยเบื่อหน่ายทีจ่ะอธบิาย

เรือ่งราวต่าง ๆ แก่ลกูศษิย ์ ตลอดจนผูห้วงัดทีีแ่อบสง่ขอ้มลูลบัมาใหจ้นสามารถ

คน้พบผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเหตุการณ์ทัง้หมด และเรือ่งทีเ่ป็นการนําวรรณคดไีทย

โบราณ เรือ่งรามเกยีรติม์าประผสมผสานเขา้กบัเรือ่งเลา่ในปจัจุบนัไดอ้ยา่ง

น่าสนใจ  พรอ้มทัง้ความสนุกสนานทีป่ายตอ้งคน้หาสาเหตุทีเ่กดิไวรสัและวนิ

นกัขา่ววยัเยาวร์ว่มดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมปอง  ตาลปตุโต, พระมหา. ธรรมะเดลเิวอรี ่เลม่ 1 ธรรมะวยัรุน่  กรงุเทพฯ: 

โพสตบุ๊์กส,์  2552. 180 หน้า.  ภาพประกอบ.  13.5 x 18 ซม. 

     ความสนุกสนานของการฟงัเทศน์จากพระมหาสมปอง ซึง่บางสว่นมาจากการ

บรรยายและเป็นธรรมะทีส่อนวยัรุน่ เชน่ เรือ่งอกหกั(ไม)่ยกัตาย  คณุครคูอื

พระคณุทีส่าม  เรยีนไมไ่หวฆา่ตวัตาย  ศกึลา่แตม้  คบเพือ่นดมีชียัไปกวา่ครึง่  

เงนิคนใชไ้มไ่ดห้าคนหาไมไ่ดใ้ช ้ ยกพวกตกีนัศกัดิศ์รหีรอืโงก่นัแน่ เป็นตน้ เรยีก

เสยีงหวัเราะไดอ้ยา่งน่าสนุกสนาน แต่มคีตคิาํคมจากรสพระธรรมไดเ้ป็นอยา่งด ี

ทัง้ยงัมกีารเปรยีบเทยีบคาํสอนคตธิรรมใหโ้ดนใจวยัรุน่ เชน่ “ฟงัธรรมะแลว้จะไมโ่ง ่

แต่ถา้ฟงัโปเตโต ้รกัแทด้แูลไมไ่ด ้ ฟงัธรรมะแลว้จะไมห่ดหู ่ แต่ถา้ฟงัโซคลูแลว้ 

จะเหลอืแต่ซากออ้ย  ฟงัธรรมะแลว้จะไมเ่ป็นปอบ แต่ถา้ไปฟงัพีอ๊่อฟแลว้จะหยดุ

ไมไ่ดข้าดใจ ฟงัธรรมะแลว้จะไมโ่งง่ม แต่ถา้ไปฟงัเลา้โลม เพือ่นกบัแฟนมนัแทน

กนัไมไ่ดเ้ป็นตน้  ซึง่สอนธรรมะสอดแทรกดว้ยความสนุก ๆ  ใหผู้อ้า่นพลอยอมยิม้

ไปดว้ย ทา่นเขยีนเพือ่กลอ่มเกลาจติใจของผูอ้า่นใหเ้ป็นคนดแีละมอีารมณ์ขนัโดย

ทา่นน้อมนําพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ใจความวา่ “คนทุก

คนตอ้งเรยีนรู ้แต่กต็อ้งการความสนุกสนานในการเรยีนรูน้ัน้ดว้ย” อยูใ่นหนงัสอื

เล่มน้ีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดเ์ลอร ์นีนา. ครอบครวันกัสบืจอมยุง่ ตอนนกัเรยีนอนัธพาล. แปลโดย  

วชัรวชิญ.์ กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่, 2553. 128 หน้า. ภาพประกอบ. 14.3 

x 21 ซม.  

     ครอบครวัของแบร ์โอเบอร ์ประกอบดว้ย พอ่ แม ่บัก๊ แบรแ์ละบ ีพรอ้มกบั

หมาพนัธุช์ือ่ โคนนัและแมวชือ่ อกาทา ซึง่ครอบครวัน้ีจะทะเลาะกนับา้งแต่เมือ่ถงึ

คราวจาํเป็นทีท่กุคนต่างเหน็อกเหน็ใจกนั ชอบชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีเ่ดอืดรอ้นและ

ประสบปญัหา จนทาํใหค้รอบครวัรวมกนัเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวเพือ่ชว่ยสบืหาความ

จรงิทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดแ้ละความอยากรูอ้ยากเหน็กลายเป็นนิสยัของครอบครวัน้ีก็

เกดิขึน้ โดยโอเบอรเ์หน็เพือ่นนกัเรยีนคนหน่ึงถกูกลุม่นกัเรยีนทีโ่ตกวา่ขม่ขูซ่ึง่ม ี
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เจา้ผมทองเป็นอนัธพาลขาใหญ่ในโรงเรยีน ทาํใหแ้บรโ์อเบอรต์อ้งการสบืวา่เขา

เป็นใครมาจากไหนซึง่ถงึคราวทีค่รอบครวัโอเบอรต์อ้งจดัการคนพวกน้ีใหอ้ยูห่มดั

ซะแลว้พรอ้มทัง้ความสนุกและอาจทาํใหผู้อ้า่นคลอ้ยตามหาความจรงิกบัครอบครวั

โอเบอรไ์ดก้บัครอบครวันกัสบืจอมยุง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุฬา  ละคร. เนียนน้ิวน้อย. กรงุเทพฯ: คมัปายอมิเมจจิง้, 2542.  170 หน้า. 

ภาพประกอบ. 12.0 x  18 ซม.  

     บทกวเียาวชนทีม่คีาํสอนของความรกั ความบรสิทุธิใ์จ ตามธรรมชาตขิอง

มนุษยท์ีเ่ป็นพอ่แมด่ว้ยการมอบความรกัและความหว่งใยใหล้กู โดยมคีาํสอนทีแ่ฝง

ดว้ยขอ้คดิใหล้กูไดรู้ถ้งึความรกัทีพ่อ่แมม่ใีห ้พรอ้มทัง้สะทอ้นถงึภาพบรรยากาศ

ความหลงัทีผู่อ้า่นอยูใ่นวยัเยาว ์ซึง่เคยกระทาํผดิในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงกต็าม แลว้ถกู

พอ่แมดุ่ เฆีย่นต ีกลา่วตกัเตอืนสัง่สอนใหส้าํนึกในความผดินัน้ เพือ่มใิหป้ระพฤติ

ผดิอกี แต่ในทางกลบักนัลกูทีถ่กูพอ่แมดุ่หรอืตกีอ็าจจะเกลยีดพอ่เกลยีดแมห่รอื

เจบ็ปวดจนมองวา่พอ่แมไ่มร่กัไมเ่ขา้ใจ  ทัง้ดา้นการดาํรงชวีติและการศกึษาให้

ตัง้ใจเรยีน ทัง้เป็นคนดใีนสงัคม ดงัวา่ “ในยามเยาวว์ยั ตัง้ใจใฝห่า รํ่าเรยีนวชิา 

ศกึษาผูค้น” และ “แมร่กัลกูมาก ยากหาใดเหมอืน เฝ้าเพยีรพรํ่าเตอืน เยอืนยํา้ทาํ

ด”ี ดงันัน้หากลกู ๆ ทีอ่า่นเรือ่งน้ีแลว้จะรอใหพ้อ่แมจ่ากไปจากโลกใบน้ีก่อน แลว้

จงึจะคดิไดก้ค็งสายไปเสยีแลว้ 
 

 จนัทรา รศัมทีอง. บา้นไมช้ายคลอง.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่, 2553.  

224 หน้า. ภาพประกอบ. 14.3 x  21 ซม.  

      เรือ่งราวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึเกีย่วกบัครอบครวัไทยจนีของสกั ซึง่อาศยัอยูบ่า้น

ไมช้ายคลองบางหลวงมาตลอดชวีติสีส่บิกวา่ปีก่อน ทีท่าํใหผู้อ้า่นไดร้บัขอ้คดิใน

การดาํเนินชวีติ ความสนุกสนานครบอรรถรสทัง้รอยยิม้และน้ําตา มทีัง้ความสขุ 

ความเศรา้ ความผดิหวงั และความสาํเรจ็ กบัตวัละครเชน่ สกัเป็นเดก็ชายผูม้ี

น้องสาวถงึสีค่น และมพีดุเป็นพีส่าวจอมเฮีย้วอกีหน่ึงคน  พอ่มอีาชพีขาย

ก๋วยเตีย๋วเรอืและเป็นลกูคนจนีทีโ่ดนพีน้่องรว่มแซร่งัเกยีจ ถงึแมว้า่ครอบครวัจะไม่

รํ่ารวย แต่สกัโชคดทีีไ่ดพ้อ่แมค่อยอบรมสัง่สอน และพีน้่องทัง้หกกร็กัใครช่ว่ยเหลอื

กนั มุง่มัน่ตัง้ใจเรยีนกนัทกุคน แต่ชวีติในเรือ่งไมไ่ดร้าบรืน่เสมอ เมือ่มอุีปสรรคคอื

ความจนมาคอยขดัขวาง พีน้่องบางคนกจ็าํตอ้งเสยีสละเพือ่อนาคตทีด่กีวา่ของน้อง 

แต่ทกุคนกข็ยนั ใฝด่ ีมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งชวีติทีด่ใีหแ้ก่ตนเองและครอบครวัไดอ้ยูก่นั 

อยา่งมคีวามสขุอยา่งเชน่ ผูเ้ป็นพอ่แมท่ีค่อยอบรมสัง่สอนและมบุีคลกิแบบอยา่งที่

ดใีหล้กู ๆ เหน็   
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อรเกษม รอดสทุธ.ิ  บา้นต่างสายเลอืด.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสท์นี,  2552.  200 

หน้า. ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม.   

      เดก็หญงิปา่นกาํพรา้พอ่และสญูเสยีน้องชายตัง้แต่ยงัเดก็ จงึทุม่เทเรยีน

หนงัสอือยา่งหนกัเพือ่ใหไ้ดเ้ป็นสถาปนิกเหมอืนอยา่งพอ่ เมือ่แมแ่ต่งงานใหมแ่ละ

พอ่เลีย้งพาลกูชายมาอยูด่ว้ย ปา่นทาํตวัเหนิหา่งไมย่อมรบัเดก็พเิศษอยา่งเปรม

เป็นน้องชาย และยิง่หมกมุน่อยูก่บัตาํราและโลกสว่นตวัมากกวา่เดมิ  ถงึชว่งปิด

เทอมน้ีแมแ่ละพอ่เลีย้งสง่เดก็ทัง้สองไปพกักบัปูข่องเปรมทีเ่รอืนชา่งป ัน้ ซึง่เป็น

บา้นไมเ้ก่าแก่รมิแมน้ํ่าในต่างจงัหวดัแต่ไมห่า่งไกลกรงุเทพฯ มากนกั การใชช้วีติที่

สนุกสนานในเรอืนชา่งป ัน้ทาํใหเ้ดก็หญงิคลายความกงัวลและหวาดหวัน่ไปไดบ้า้ง 

และทัง้สองไดม้เีพือ่นใหมช่ือ่ตน้กลา้ ยิง่สามารถทาํใหเ้ธอคอ่ย ๆ ออกจากโลก

สว่นตวัทีห่วา้เหวโ่ดดเดีย่วมานาน และสามารถยอมรบักบัคนรอบ ๆ ขา้ง

โดยเฉพาะเปรมทีน่บัเป็นน้องชายต่างสายเลอืด ซึง่รว่มศกึษาเรยีนรูก้ารดาํเนิน

ชวีติอยูก่นัในสงัคมชนบทและเรือ่งราวต่าง ๆ อกีมากมาย เชน่ การเลีย้งสตัว ์การ

ไปวดัทาํบุญ การใชข้องเลน่และการมน้ํีาใจใหท้กุคน เป็นตน้  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

วนัทนีย ์วบิลูกรีต.ิ ใบไมใ้นทุง่หญา้. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่, 2545. 176 

หน้า. ภาพประกอบ. 14.3x 21 ซม.   

   ใบไมใ้นทุง่หญา้เป็นเรือ่งเล่าเกีย่วกบัชวีติเดก็ชายในวยัเดก็ซึง่กาํลงัสบัสนกบัสิง่ 

ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของตน ทัง้เรือ่งพอ่แมท่ีท่ ัง้สองตอ้งแยกทางกนัจนเป็น

ปญัหาครอบครวั เรือ่งการเรยีน  ความรกัความเขา้ใจจากผูค้นรอบขา้ง และในวนั

หน่ึงทีเ่ขาไดพ้บคาํตอบจากสิง่ทีก่าํลงัวา้วุน่ใจอยูน่ัน้ เขาไดพ้บกบัมนุษยใ์บไมค้น

หน่ึงทีม่าจากดนิแดนประหลาดคอยใหก้าํลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ขาเดนิไป

ในทางทีถ่กูตอ้งและอยูก่บัชวีติทีม่คีวามสขุ 

  

 

 

 

 

อรเกษม รอดสทุธ.ิ ปลายฝน. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่, 2553. 176 หน้า.  

ภาพประกอบ. 14.3 x 21 ซม.   

    ปลายฝน เป็นเดก็หญงิกาํพรา้ซึง่ถูกสง่ไปอยูก่บัครอบครวัหน่ึง เธอเป็น

เดก็หญงิชา่งจนิตนาการและมคีวามสดใสอยูใ่นตวัตามประสาวยัของเธอ ในเรือ่งน้ี

เพือ่ใหป้ลายฝนทาํหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งเดก็ทีม่พีฒันาการไมส่มบรูณ์คนหน่ึงชื่ง 

น้ําขา้ว เมือ่ปลายฝนตอ้งเดนิไปต่างจงัหวดัคนเดยีวและอาศยัอยูก่บัคนแปลกหน้า 

บวกกบัพฤตกิรรมของปลายฝนทีเ่กดิขึน้กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึง่ทาํใหเ้ธอ 

รูส้กึผดิอนัเป็นเหตุใหเ้กดิความสงสารจากผูอ้า่นได ้ในระหวา่งการเดนิทางทีต่อ้ง

เผชญิกท็าํใหไ้ดรู้เ้รือ่งราวทางประวตัศิาสตรอ์ยา่งจงัหวดักาญจนบุร ีและกบัภารกจิ

http://www.nanmeebooks.com/teacher/author_inside.php?authorid=1250�
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ลบัทีเ่ธอตอ้งรบัผดิชอบ ทีบ่า้นพกัสบายใจใสสะอาดรสีอรท์รมิแมน้ํ่าแควน้อย เมือ่

พบกบัพีน้ํ่าขา้วเดก็หญงิทีม่พีฒันาการไมส่มบรูณ์ ปลายฝนตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

เขาและคนมากมายทีเ่ธอไมเ่คยรูจ้กั เชน่ ทาว ์ชาวต่างชาตจิากประเทศนิวซแีลนด ์

อกีทัง้ตอ้งรบัมอืกบัปญัหาหลายอยา่งกบัการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม ขณะเดยีวกนัเธอ

กต็อ้งทาํภารกจิลบัใหส้าํเรจ็ ไมอ่ยา่งนัน้เปิดเทอมใหมป่ลายฝนตอ้งยา้ยไปอยูบ่า้น

ใหญ่แบบถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กติตเิมธ.ี ผา้เหลอืงเป้ือนยิม้ เลม่ 3 ตอนโลกน้ีมแีต่รอยยิม้ . กรงุเทพฯ: ใยไหม, 

2552.  160 หน้า.  ภาพประกอบ.  14 x 21 ซม. 

    เรือ่งเล่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ของเณรน้อยดว้ยความสนุกและแฝงดว้ยขอ้คดิคาํ

สอนของหลวงพอ่และหลวงพีท่ีจ่าํวดัดว้ยกนั ดว้ยความเป็นเดก็ธรรมดา ๆ ในวยั

เยาว ์มาบวชเรยีนอยูใ่นผา้เหลอืงและจงึไดช้ือ่วา่เณร แต่เพราะความเป็นเดก็ที่

แสบ ซน ชา่งรูช้า่งสงสยัไปตามวยัเยาว ์จงึเกดิเรือ่งราวสนุกๆ เฮฮา เรยีกรอยยิม้ 

สรา้งเสยีงหวัเราะ และสอนใจเราใหค้ดิไดใ้นเวลาเดยีวกนั กบัหลวงตาทีค่อยอบรม

สอนสัง่เณรใหเ้ขา้ใจและรูซ้ึง่ในคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอืการวางตวัทีอ่ยูเ่ป็น

สามเณร เชน่ การฉนั การอาบน้ํา การซกัผา้  การพดูจา และใหรู้จ้กัการเสยีสละไม่

วา่จะเป็นเดก็วดัหรอืเพือ่นเณรดว้ยกนัหรอืแมแ้ต่สตัวเ์ลีย้งต่าง ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นวดั 

เป็นตน้ ดงัเชน่พระอาจารยแ์กว้ใชห้ลกัความรกั ความเมตตาในการสอนกค็อื การ

ใชพ้ระคณุความดแีละพระเดชทีต่อ้งทาํโทษในการอบรมสัง่สอนเพือ่สรา้งพืน้ฐาน

ความดใีหเ้กดิขึน้กบัเณร ซึง่ผูอ้า่นสามารถนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธติมิา ชา้งพุม่.  พวกเราแปลงรา่งได.้  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส,์ 2553. 

160 หน้า.  ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม. 

      สารคดสีาํหรบัเยาวชนทีไ่ดอ้า่นแลว้เหมอืนสมัผสัโลกมหศัจรรยข์องแมลงต่าง 

ๆ  พรอ้มกนักบัตน้กลา้ เดก็ชายวยั 7 ขวบ ทีถ่กูแมนํ่ามาอยูก่บัลุงจอมพีช่ายของ

แม ่ในต่างจงัหวดัซึง่ไมห่า่งจากกรงุเทพฯ ซึง่ตน้กลา้เป็นเดก็ทีต่ดิการต์นูและเกม

ยอดมนุษยแ์ปลงรา่งไดจ้ากการดใูนทวี ีและไมย่อมรบัการตกัเตอืนของแมแ่ละผู้

เป็นแมจ่งึนํามาอยูต่่างจงัหวดัในชว่งปิดเทอมเพือ่ใหเ้ลกิดกูารต์นูในทวีใีหไ้ด ้ ลุง

จอม นกัชวีวทิยาเกีย่วกบัจาํแนกสายพนัธุส์ตัว ์ไดพ้าตน้กลา้เรยีนรูช้วีติของแมลง 

วา่แปลงรา่งไดไ้ม ่ต่างจากตวัการต์นูทีต่น้กลา้ดหูรอืไม ่และมนัแปลงรา่งไดอ้ยา่ง

น่าทึง่จนทาํใหต้น้กลา้เรยีนรูว้งจรชวีติของแมลงวา่มนัแปลงรา่งไดจ้รงิและน่า 

ตื่นเตน้กวา่ในทวีทีีด่อูยา่งน่ามหศัจรรย ์กบัสารพดัแมลงอยา่งเพลดิเพลนิ เชน่ 

แมลงวนั แมลงสาบ หิง่หอ้ย ผเีสือ้ ดว้ง ผึง้ เป็นตน้ จนตน้กลา้หนัมาใสใ่จ

ธรรมชาตใิกลต้วัมากขึน้  
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ธารา ศรอีนุรกัษ์. มดีหมอ้สทีอง.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส,์  2553.  136 

หน้า.  ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม. 

     มดีหมอ้เป็นชือ่เดก็ชายผวิเขม้ดาํ ทีม่าบวชเป็นสามเณรชว่งปิดเทอมในวดั

ชนบทแหง่หน่ึงทางภาคใต ้ซึง่พอ่แมเ่ป็นหว่งลกูชายวยัซนเกรงวา่จะไปเทีย่วเกเร

เหมอืนเดก็ผูช้ายอืน่ ๆ แถวบา้นเพราะมแีสงสเีสยีงลอ่ตาลอ่ใจเชน่ รา้นอาหารและ

พบับา เป็นตน้ จงึเป็นเหตุผลทีพ่อ่แมใ่หม้ดีหมอ้บวชเป็นสามเณรเพือ่ใหผ้า้เหลอืง

ไดอ้บรมบม่เพาะจติใจใหเ้ป็นคนดแีละอยูใ่นโอวาทเมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ จากเดก็

จอมซนกลาย เป็นสามเณรน้อยมอืใหมโ่ดยมหีลวงตาและพระพีเ่ลีย้งคอยดแูล

อบรมทัง้ทางดา้นการดาํเนินชวีติในศาสนาและการเตรยีมพรอ้มทีต่อ้งเรยีนรูใ้นโลก

ใบน้ีต่อไป สรา้งความสนุกสนานแบบมเีกรด็ความรูจ้ากพทุธศาสนาคงทาํใหผู้อ้า่น

ไดร้บัความรูไ้ปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ศริะ นาฎ. โรงเรยีนหาย.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสท์นี, 2551.  128 หน้า. 

ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม. 

     นนทเ์บื่อหน่ายกบัการไปโรงเรยีน เขาจงึเขยีนลงในสมดุบนัทกึวา่อยากให้

โรงเรยีนหายไปและหายไปจากโลกน้ี จากนัน้กเ็ขยีนเรยีงความสง่ครบูรรยายถงึ

โรงเรยีนในแบบทีเ่ขาตอ้งการ ขอ้ความทีไ่ดบ้นัทกึไวพ้าเดก็ชายไปสูโ่ลกแหง่การ

ผจญภยัผา่นประตลูบั ณ ดนิแดนแหง่นัน้ นนทไ์ดเ้รยีนในสิง่ทีเ่ขาอยากรูจ้รงิ ๆ 

และการ ทดสอบพลงั พรอ้มทัง้ความสนุกจนเกอืบลมืระวงัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้  

และในทีส่ดุไดค้น้พบความจรงิบางอยา่งจากการเรยีนรูน้อกโรงเรยีนทาํใหไ้ดรู้ว้า่

โรงเรยีนเป็นสิง่สาํคญัและโรงเรยีนจะตอ้งไมห่ายไป ผูเ้ขยีนสรา้งจนิตนาการและ

ความรูส้กึนึกคดิอนัไรเ้ดยีงสาของวยัเยาวไ์ดเ้ป็นอยา่งดแีละน่าตดิตามกบัการผจญ

ภยัของเดก็ทีช่า่งเรยีนรูต้ามความตอ้งการของตน แต่ชีใ้หเ้หน็ถงึโลกแหง่ความจรงิ

และโลกแหง่ความฝนั 

 

 

 

 

 

 

สาคร พลูสขุ. โรงเรยีนรมิทะเล. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส,์  2553.  152 

หน้า.  ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม. 

     เดก็ชายทอ่งเทีย่วเกดิมาโดยไมเ่คยรูช้าตกิาํเนิดของตนเอง อาศยัอยูก่บันม

เปียมอีาชพีเป็นหมอตาํแยซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของแมแ่ละพอ่ในคราวเดยีวกนั 

ทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนตดิกบัทะเล ครอูาจารยม์วีธิสีอนหนงัสอืที่

สนุกสนานและกลม กลมืไปกบัธรรมขาต ิซึง่ทาํใหท้อ่งเทีย่วและนกัเรยีนมคีวามสขุ

กบัการเรยีน ซึง่ต่างกส็รา้งสสีนัใหช้วีติของพวกเขา และยงัชว่ยเปลีย่นชวีติและ
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มมุมองของทอ่งเทีย่ว ถงึแมว้า่ทอ่งเทีย่วจะเป็นเดก็กาํพรา้พอ่แมต่ัง้แต่เกดิบนเรอื

โชค และรูค้วามจรงิวา่ตนเองเป็นชาวปากระวะก่อนทีน่มเปียจะจากไปอยา่งไมม่ี

วนักลบัมา แต่ทอ่งเทีย่วกไ็ดเ้รยีนรูก้ารดาํเนินชวีติทีด่แีละเป็นคนดทีาํตามคาํสัง่

สอนของนมเปียมาโดยตลอด ถงึแมจ้ะซุกชนบา้ง รวมทัง้สิง่แวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไปตามความเจรญิทางวตัถุทาํใหช้วีติของทอ่งเทีย่วไมเ่หมอืนเดมิดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชนิ เจอง มนิ.  รูจ้กัรกัและมน้ํีาใจ.  แปลโดย อารวีรรณ ธรรมธร.  กรงุเทพฯ: นาน-

มบุ๊ีคสท์นี, 2553. 168 หน้า.  ภาพประกอบ.  14.5 x 19 ซม. 

     เรือ่งราวประทบัใจทีช่ว่ยกลอ่มเกลาจติใจเดก็ ๆ ใหเ้หน็คณุคา่ของความรกัและ

เอือ้อาทร ความเสยีสละและมน้ํีาใจต่อกนั พรอ้มแนวทางทีจ่ะชว่ยพฒันาคณุธรรม

จรยิธรรมในการดาํเนินชวีติในสงัคมโลกใบน้ี โดยแบง่เน้ือหาออกเป็น 4 บทใหญ่ 

คอื ความรกั ความเอาใจใส ่ความมน้ํีาใจ และการเสยีสละ เน้ือหาแบง่เป็นบทสัน้ ๆ 

เขา้ใจงา่ยมปีระโยชน์ต่อการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของเดก็และเยาวชนไดเ้ป็น

อยา่งด ีและสรา้งความออ่นโยนในจติใจใหเ้กดิขึน้ไดไ้มม่ากกน้็อย 

 

 

 

 

ดวงแกว้ กลัยาณ์.  เรือ่งเล่ารมิทะเล.  กรงุเทพฯ: สยามอนิเตอรค์ดิส,์ 2547.  104 

หน้า. ภาพประกอบ.  14.3 x 20 ซม. 

     เรือ่งเลา่รมิทะเลหลากหลายเรือ่งราวแหง่เยาวว์ยั สะทอ้นถงึความรูส้กึของ

ผูเ้ขยีนครัน้วยัเยาวแ์ละใหเ้หน็ถงึภาพบรรยากาศทีม่คีวามสมัพนัธก์บับุคคล เชน่ 

พอ่แม ่เพือ่น คร ูและคนใกลบ้า้น เป็นตน้ ความรูส้กึทีแ่ฝงดว้ยขอ้คดิทาํใหเ้หน็ถงึ

ความเมตตา ความอบอุน่จากพอ่แมแ่ละผูใ้หญ่ทุกคนทีห่วงัดต่ีอเดก็ ๆ ทีเ่ฝ้ารอคอย

รบัความรกัจากพอ่แมท่ีแ่ทจ้รงิ ประสบการณ์จรงิทีผ่า่นมากบัการบาํเพญ็ประโยชน์

ต่อสิง่แวดลอ้มเชน่ การเกบ็ขยะทีร่มิทะเล ทีโ่รงเรยีน และอืน่ ๆ เป็นตน้ ดว้ยการนํา

ของคร ูขณะเป็นนกัเรยีนอยูน่ัน้ แกว้ตาและสม้เชง้เป็นเพือ่นกนัแต่กช็อบทะเลาะ

หรอืแกลง้กนัตามประสาเดก็สดุทา้ยกด็ต่ีอกนั บุญทิง้เดก็ชายผูซุ้กซนจะโดนครทูาํ 

โทษเกอืบทุกครัง้แต่กนึ็กเปรยีบเทยีบครเูหมอืนแมซ่ึง่เมือ่ไมไ่ดด้ัง่ใจกจ็ะลงโทษเคา้ 

เพราะทัง้ครแูละแมต่อ้งการใหบุ้ญทิง้ตัง้ใจเรยีนไมซุ่กซน เขามคีวามคดิวา่สกัวนัจะ

เป็นลกูเสอืซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นจราจรโบกรถใหห้ยดุเมือ่นกัเรยีนเดนิขา้มถนนบา้ง 

เรือ่งราวระหวา่งทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน กจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดร้ว่มกนัทาํกบัเพือ่น ๆ 

ลว้นสอนใหไ้ดเ้รยีนรูต่้อการดาํรงชวีติทีด่งีามกบัปลาดาวซึง่กาํพรา้แมแ่ต่กม็คีรแูละ

ยา่ทีส่อนสัง่ใหเ้ป็นคนดต่ีอไป พรอ้มทัง้ตน้สนซึง่เป็นเดก็กาํพรา้มาก่อนอดทน

ทาํงานตากปลาตัง้แต่เดก็ ๆ ซึง่ตอ้งอาศยัอยูก่บัเถา้แก่โรงตากปลา แต่สดุทา้ยก็

กลายเป็นคณุหนูตน้สนเศรษฐเีงนิลา้นทัง้เป็นขวญัใจของเพือ่น ๆ ในโรงเรยีนดว้ย 
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  วงศเ์มอืง นนัทกวา้ง. เรือ่งของน้ําพ.ุ กรงุเทพฯ: ศลิปาบรรณคาร, 2544. 111 

หน้า. ภาพประกอบ. 14.3 x 21 ซม. 

      เรือ่งของน้ําพเุป็นเรือ่งสัน้สะทอ้นชวีติและจติใจของผูอ้า่นไดเ้ป็นอยา่งด ีโดย

เป็นการเลา่เรือ่งของเดก็ผูช้ายคนหน่ึงทีต่ดิยาเสพตดิชื่อวา่ “น้ําพ”ุ และตอ้งพบ

ความตายทีด่ว้ยยาเสพตดิ แต่การทีน้ํ่าพกุลบัเสพยาเสพตดิอกีครัง้ผูเ้ป็นแมก่ไ็ม่

อาจจะแกไ้ขอะไรไดแ้ละมตีอนหน่ึงทีท่าํใหส้ะทอ้นชวีติหลายคน ดงัวา่ “น้ําตาของ

เราแมล่กูไหลปนกนั” อาจแลว้มองเหน็ภาพไดเ้ป็นอยา่งดซีึง่มาจากความเสยีใจ

มากทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งน้ี และความตายของน้ําพเุป็นอุทาหรณ์ใหไ้ดค้ดิ ไมว่า่จะเป็น 

พอ่และแมท่ีต่อ้งใหค้วามรกั ความเอาใจใสล่กูในวยักต็าม ไมห่ยา่รา้งกนัเพือ่สนอง

อารมณ์และความตอ้งการของตนเองโดยไมใ่สใ่จความรูส้กึของลกู เพราะครอบครวั

เป็นสถาบนัทีส่าํคญัทีส่ดุ ทัง้ยงัเตอืนใจใหรู้ว้า่ยาเสพตดิเป็นสิง่ทีร่า้ยแรงทีส่ดุ  

 

คณา คชา . ลกูแมน้ํ่าโขง. กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่, 2544. 168 หน้า. 

ภาพประกอบ. 14.3 x 21 ซม. 

      เรือ่งราวทีส่ะทอ้นภาพของสงัคมชนบทไทยในอดตี ความผกูพนัของเพือ่น 

สายใยแหง่มติรภาพของเดก็กลุม่ใหญ่ รวมทัง้เดก็จากอกีฟากฝ ัง่แมน้ํ่าโขงกบัการ

ดาํรงชวีติแบบชนบท จงึมเีรือ่งราวมากมายทีเ่ผชญิภยักบัปุ้มเดก็ชายแหง่ลุม่แมน้ํ่า

โขง เตบิโตมาจากทา่มกลางความรกัของพอ่ แม ่ป้าและยายทีช่ว่ยอบรมสัง่สอนมา

ตลอด แต่เดก็ชายมคีวามรูส้กึน้อยใจทีไ่มม่ใีครอยากเป็นเพือ่นกบัเคา้ ไมว่า่จะเป็น

เดก็แถวบา้นทีไ่มช่อบเคา้ เพราะคา้เป็นลกูในวงการอาชพีขา้ราชการและเพือ่นใน

โรงเรยีนมองวา่เคา้มอีายนุ้อยกวา่เพือ่น ๆ และอว้นอุย้อา้ย วนัหน่ึงแมพ่าเขาไป 

โรงเรยีนรว่มกจิกรรมชกัเยอ่ในระดบัชัน้ ป.5 แขง่ขนักบัระดบัชัน้ ป. 6 และดว้ย

ความตัง้ใจของปุ้มทีทุ่ม่เทการแขง่ขนัน้ีจนไดร้บัรางวลัชยัชนะและไดเ้พือ่นใหมใ่น

ระดบัชัน้ ป.5 ชือ่วา่ ลว้น และเธอไดส้อนใหปุ้้มทาํสิง่ด ีๆ เชน่ การเกีย่วขา้ว การ

วา่ยน้ํา การเลอืกคบเพือ่น เป็นตน้ แต่ปุ้มยงัไมม่เีพือ่นในชัน้ ป. 6 เพราะลกูพีใ่หญ่

ในหอ้งยงัไมเ่ป็นมติรกบัปุ้ม แต่ดว้ยการทีปุ่้มเป็นเดก็ทีม่จีติใจดใีนทีส่ดุลกูพีใ่หญ่ใน

ระดบัชัน้ ป.6 กย็อมเป็นมติรดว้ย ซึง่สิง่ทีเ่ชือ่มโยงกนัไดก้ค็อื ลกูบอลหนงัทีพ่อ่

ของปุ้มซือ้ให ้เดก็ ๆ จงึไดม้กีจิกรรมทาํรว่มกนัและยงัมเีพือ่นทีอ่ยูอ่กีฝากฝ ัง่โขง

ดว้ย 
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โชต ิศรสีวุรรณ.  ไหมน้อย.  พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: สถาพรบุ๊คส,์ 2553.  162 

หน้า.  ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม.      

     ไหมน้อย เดก็ผูห้ญงิทีด่าํเนินชวีติในชนบทบอกเลา่เรือ่งราวการใช้

ชวีติประจาํวนั ซึง่เธอมจีติใจออ่นโยนมคีวามเมตตาต่อสตัวแ์ละเพือ่นมนุษย์

ดว้ยกนั การใหอ้ภยัต่อผูท้ีค่ดิรา้ยและทาํผดิต่อไหมน้อย ดว้ยการทาํลายตวัไหมที่

เธอเลีย้งไวซ้ึง่นบัเป็นอาชพีเสรมิของครอบครวั จนทาํใหทุ้กคนเดอืดรอ้นและ

ความหวงัทกุอยา่งจบสิน้ลงเมือ่ไมไ่ดเ้ขา้ประกวดการเลีย้งไหม เพือ่ควา้รางวลั

ชนะเลศิในการประกวดนัน้ ไหมน้อยผูม้จีติใจออ่นโยน ขยนัขนัแขง็ มมีานะอดทน

ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ แมก้ระทัง่เรือ่งการเรยีนกไ็มน้่อยหน้าเพือ่น ๆ รว่มชัน้

ดว้ยกนั แต่เธอตอ้งหมดโอกาสการเรยีนเพือ่ออกมาชว่ยทาํงานบา้นแบง่เบาภาระ

ของแมก่บัพอ่ซึง่มอีาชพีทาํนาและเลีย้งตวัไหมเพือ่ใหไ้ดเ้สน้ไหมทีนํ่ามาทาํ

เครือ่งนุ่งหม่กนัในปจัจุบนั พรอ้มทัง้พีน้่องอกีสามคนทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน

งานบา้น ซึง่พอ่แมม่อบใหแ้ละนบัวา่เป็นการสอนใหล้กูรูจ้กัดาํเนินชวีติทีด่งีาม มี

ความสามคัคต่ีอกนั ทัง้มอบความรกัใหแ้ก่ลกู ๆ ทกุคนในครอบครวัเทา่เทยีมกนั

ดว้ยความมเีหตุผล ดว้ยการสะทอ้นเหน็ถงึความอยูใ่นชวีติชนบทอยา่งน่า

สนุกสนานไปกบัตวัละคนพรอ้มกบัสาระ ความรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคท์ีด่ ีโดยไม่

โกรธ ไมเ่กลยีด ไมพ่ยาบาทและไมป่องรา้ยใคร จนสามารถทาํใหผู้อ้า่นซึง้ในการ

ใหอ้ภยัคอืการใหท้ีย่ ิง่ใหญ่อยา่งแทจ้รงิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โสมประภสัร ์ขนัธส์วุรรณ.  หมา (อยู)่ วดั.  กรงุเทพฯ: นานมบุ๊ีคสท์นี, 2552. 144 

หน้า.  ภาพประกอบ.  14.3 x 21 ซม.      

      ทองเทา เป็นหมาวดัทีห่ลวงตาแฉ่งนํามาเลีย้งไวต้ัง้แต่เกดิอาศยัอยูท่ีว่ดัแหง่ 

หน่ึงและวดักเ็ปรยีบเหมอืนบา้นของทองเทา โดยทองเทาจะเหน็เหตุการณ์ต่าง ๆ 

ทีเ่กดิ ขึน้ ตัง้แต่เดก็จนโตเป็นหมาวยัหนุ่ม เหน็มผีูค้นมาปฏบิตัธิรรม มาทาํบุญ

หรอืงานประเพณต่ีาง ๆ ทกุครัง้ ทัง้ไดส้มัผสักบัพระ เณร และผูค้นทีม่าวดัอยา่ง

สนุกสนาน ควบคูค่วามรูร้ว่มดว้ย ทองเทาบอกเลา่เรือ่งราวทีไ่ดพ้บและไดย้นิแฝง

ดว้ยคตธิรรมคาํสอนทางศาสนา และยงัมเีพือ่นหมา ๆ อยูใ่นวดัดว้ยกนั เรือ่งราว

น่ารกัประทบัใจดว้ยความรกัและความดงีาม รูจ้กัแยกแยะผดิชอบชัว่ดภีายใตค้าํ

สอนของศาสนา ซึง่มหีลวงพีน้ํ่า หลวงพีศ่กัดิแ์ละเณรไข ่ซึง่ปฏบิตักิจิของสงฆใ์ห้

ถกูตอ้งและเหมาะสม ชีใ้หเ้หน็ถงึการมน้ํีาใจชว่ยเหลอืสตัวน้์อยใหญ่ ทาํใหท้องเทา

ไดค้ดิอยา่งเชน่ “ผมเคยไดย้นิคนคยุกนัวา่ ถา้เลอืกเกดิไดจ้ะเลอืกเกดิเป็นอยา่งนัน้

อยา่งน้ี แต่ผมไมเ่คยไดย้นิใครพดูวา่อยากเกดิเป็นคนดหีรอืเกดิมาเพือ่นําความด ี

ใหด้เีลศิประเสรฐิสดุเทา่ทีม่นุษยจ์ะทาํไดเ้ลย”  
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แอรคิ เคสตเ์นอร.์ เอมลิยอดนกัสบื. แปลโดย  บนัลอื ถิน่พงังา. กรงุเทพฯ: บรรณ-

กจิ, 2546. 118 หน้า. ภาพประกอบ. 12.0 x 18 ซม. 

     “เอมลิยอดนกัสบื” เป็นหนงัสอืเลอืกอา่นนอกเวลาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-3  

วรรณกรรมแปลสาํหรบัเยาวชนซึง่บอกเลา่เรือ่งราวการสบืหาคนรา้ย โดย เอมลิ 

และแมข่องเธอมอีาชพีเป็นชา่งเสรมิสวยใชบ้า้นเป็นรา้นเสรมิสวย และเอมลิกพ็

ลอยตอ้งเป็นผูช้ว่ยแมไ่ปดว้ย แต่ระหวา่งปิดเทอมแมข่องเธอจะสง่เอมลิไปอยูท่ี่

เมอืงเบอรล์นิ กบัยาย และในการเดนิทางไปเมอืงเบอรล์นินัน้มเีรือ่งราวเกดิขึน้กบั

เขาซึง่ภารกจิอนัยิง่ใหญ่ทีแ่มข่องเธอใหเ้งนิตดิตวัมาเพือ่นําไปใหย้ายอกีต่อหน่ึง 

เขาตอ้งรกัษาเงนินัน้ไวเ้ทา่ชวีติของเขาเลยทเีดยีว เพราะเขารูด้วีา่แมต่อ้งทาํงาน

หนกักวา่จะไดเ้งนิกอ้นน้ีมา ซึง่เขากไ็มเ่คยออกจากแมไ่ปไหนต่อไหนคนเดยีวและ

ตอ้งรบัผดิชอบสิง่ใด ซึง่ตวัเขาเองกต็ัง้ใจเรยีนหนงัสอืตามทีแ่มบ่อก การเดนิทาง

ดว้ยรถไฟตวัคนเดยีวมนัตื่นเตน้สาํหรบัเขา ตอ้งพบผูค้นแปลกหน้าทีร่ว่มเดนิทาง

ไปดว้ยทาํใหเ้อมลิตอ้งปรบัตวักลายเป็นเดก็ชา่งสงัเกตและไมไ่วว้างใจใคร ๆ ที่

ตอ้งสนทนาดว้ย ยิง่กบัโจรผูร้า้ยทีต่าํรวจกาํลงัตามหาตวัอยูข่ณะน้ีซึง่เอมลิไมรู่ม้า

ก่อน แต่เขากจ็าํทีแ่มเ่ตอืนไวเ้สมอ 
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ภาคผนวก ฉ 

รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
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ตาราง 7  แสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแบบทดสอบการอา่น  โดยการหาคา่ดชันี  

     ความสอดคลอ้ง (IOC) ทัง้หมดจาํนวน  25  ขอ้ 
 

ขอ้ที ่
คะแนนของผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่

รวม IOC แปลความ 
1 2 3 

1 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

2 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

3 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

5 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

6 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

7 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

8 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

9 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

10 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

11 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

12 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

13 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

14 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

15 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

16 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

17 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

20 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

22 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

23 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

24 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

25 +1 +1 +1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 8  แสดงคา่ความยากงา่ย (P) และอาํนาจจาํแนก (D) ของขอ้สอบทีผ่า่นการคดัเลอืกวา่ม ี

     ความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบการอา่น  
 

ขอ้ที ่ คนทีต่อบถูก      P = 
R
 

    N 

ความหมาย        D =
  R

N 
                          2                                                                            

ความหมาย 

1 7 0.70 คอ่นขา้งงา่ย 1.40 พอใช ้

2 9 0.90 งา่ยมาก 1.80 ด ี

3 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

4 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

5 8 0.80 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

6 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

7 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

8 8 0.80 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

9 9 0.90 งา่ยมาก 1.80 ด ี

10 8 0.80 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

11 8 0.80 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

12 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

13 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

14 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

15 10 1.00 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

16 8 0.80 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

17 5 0.50 ยาก-งา่ยพอเหมาะ 1.00 พอใช ้

18 9 0.90 งา่ยมาก 1.80 ด ี

19 9 0.90 งา่ยมาก 1.80 ด ี

20 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

21 9 0.90 งา่ยมาก 1.80 ด ี

22 10 1.00 งา่ยมาก 2.00 ดมีาก 

23 8 0.80 งา่ยมาก 1.60 พอใช ้

24 6 0.60 คอ่นขา้งงา่ย 1.20 พอใช ้

25 9 0.90 งา่ยมาก 1.80 ด ี
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ตาราง 9  แสดงคะแนนทีใ่ชใ้นการคาํนวณหาคา่ความแปรปรวน (คะแนนเตม็ 25 คะแนน) 
 

คนที ่(N) คะแนนทีไ่ด ้(X) X
2
 

1 25 625 

2 24 576 

3 23 529 

4 23 529 

5 22 484 

6 22 484 

7 22 484 

8 21 441 

9 20 400 

10 18 324 

รวม 220 4876 

 

การหาค่าความแปรปรวน 

 สตูร     St
2
  =   NΣ X

 2  −(ΣX)
2
 

                                    N (N −1) 

          St
2
  =  10(4876) - 220

2
   =   40  

                          10(10-1) 

 
  ดงันัน้คา่ความแปรปรวนทีไ่ด ้คอื 40 
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ตาราง 10 แสดงการหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบการอา่น  จาํนวนทัง้สิน้ 25 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ p = สดัสว่นของผูต้อบถกู q = สดัสว่นของผูต้อบผดิ คา่ p x q 

1 0.70 0.30 0.21 

2 0.90 0.10 0.09 

3 1.00 0.00 0.00 

4 1.00 0.00 0.00 

5 0.80 0.20 0.16 

6 1.00 0.00 0.00 

7 1.00 0.00 0.00 

8 0.80 0.20 0.16 

9 0.90 0.10 0.09 

10 0.80 0.20 0.16 

11 0.80 0.20 0.16 

12 1.00 0.00 0.00 

13 1.00 0.00 0.00 

14 1.00 0.00 0.00 

15 1.00 0.00 0.00 

16 0.80 0.20 0.16 

17 0.50 0.50 0.25 

18 0.90 0.10 0.09 

19 0.90 0.10 0.09 

20 1.00 0.00 0.00 

21 0.90 0.10 0.09 

22 1.00 0.00 0.00 

23 0.80 0.20 0.16 

24 0.60 0.40 0.24 

25 0.90 0.10 0.09 

  รวม  2.20 
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การหาคา่ความเชือ่มัน่ 

  สตูร     r u  =   K      1- Σpq 

                                   K −1          S
2

t  
 

                      r u   =   25        1 – 2.20         =   0.98    ดงันัน้คา่ความเชือ่มัน่ทีไ่ดค้อื 0.98 

                               25-1           40 
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ภาคผนวก ช 

บนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมเยาวชนในการทาํกจิกรรมการอา่น 
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บนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมเยาวชนในการทาํกจิกรรมการอา่น 

ณ  ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ  

สงักดัโรงพยาบาลตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิ สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

 

วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินกจิกรรม 
ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่1 

8 มกราคม 2554 

วนัที ่

 

14.00 –16.00 น. 

เวลา  

หอ้งกจิกรรมรวม 

ภายในศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

  

    ผูว้จิยัเกริน่นําเพือ่ให้

เยาวชน**สนใจการอา่นหนงัสอื 

โดยชกัจงูใหทุ้กคนเล่าเรือ่ง

เกีย่วกบัประสบการณ์การอา่น

และสรปุใหเ้หน็ถงึความสาํคญั

ของหนงัสอืและการอา่น   

    จากนัน้ผูว้จิยันําเสนอหนงัสอื

ทีค่ดัเลอืกมาจาํนวน 36 ชือ่เรือ่ง

ใหเ้ยาวชนไดเ้ลอืกตามทีต่นเอง

สนใจคนละ 1 ชือ่เรือ่ง และ

มอบหมายใหท้กุคนเขยีน

เกีย่วกบัหนงัสอืทีอ่า่นเลอืกลงใน

แบบบนัทกึการอา่นและใหนํ้ามา

คนืในสปัดาหต่์อไป     

    

    เยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยามคีวาม

สนใจและสอบถามถงึ

วตัถุประสงคข์องการ

จดักจิกรรมการอา่น 

พรอ้มทัง้ใหค้วาม

รว่มมอืในการเลอืก

หนงัสอืทีต่นเองสนใจ

ไวอ้า่นอยา่ง

กระตอืรอืรน้   

 

 

*ผูว้จิยั       หมายถงึ  ผูนํ้ากลุม่ 

** เยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา  หมายถงึ  กลุม่ทดลอง 
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วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินกจิกรรม 
ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่2 

15 มกราคม 2554 

วนัที ่

 

14.00 –16.00 น. 

เวลา  

หอ้งกจิกรรม

รวมภายใน

ศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

 

     ผูว้จิยัพบกลุ่มทดลองและ

รว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทกุคนแนะนําหนงัสอืที่

อา่นไปแลว้ในสปัดาหท์ี ่1 ให้

สมาชกิในกลุม่ฟงั จากนัน้ผูว้จิยัให้

เขยีนคาํศพัทต์ามคาํบอกโดยเลอืก

คาํศพัทจ์ากการเขยีนตามแบบ

บนัทกึการอา่นของแต่ละคน 

เพือ่ใหเ้ยาวชนไดค้ดิถงึเน้ือเรือ่งที่

ไดอ้า่นหนงัสอืไปแลว้นัน้   

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีน

บนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่น

และนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป   

 

 

      เยาวชนฯ มี

ความสนใจและตัง้ใจ

ฟงัการอา่นจาก

สมาชกิในกลุม่เป็น

อยา่งด ีและเมือ่จบ

การอภปิรายกลุ่ม 

เยาวชนฯ เลอืก

หนงัสอืไวอ้า่นคนละ

หน่ึงชือ่เรือ่ง  ดว้ย

ความกระตอืรอืรน้

และแยง่กนัเลอืก 

ผูว้จิยัจงึตอ้งหา้ม   
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วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินกจิกรรม 
ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่3 

22 มกราคม 2554 

วนัที ่

 

14.00 –16.00 น. 

เวลา  

หอ้งอาหาร 

ภายนอก

ศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

     ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและ

รว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทกุคนอา่นคาํนําของ

หนงัสอืทีเ่ลอืกไปอา่นเมือ่ 

สปัดาหท์ีผ่า่นมาใหส้มาชกิ 

ในกลุม่ฟงัและเลา่ถงึความ

ประทบัใจในเน้ือหาของหนงัสอืที่

ตนอา่น เพือ่ชกัจงูใหส้มาชกิใน

กลุม่สนใจหนงัสอืเรือ่งทีนํ่าเสนอ 

ผูว้จิยัใหร้างวลัแก่ผูนํ้าเสนอ

หนงัสอืไดน่้าสนใจมากทีส่ดุจาก

การยกมอืใหค้ะแนนของทกุคน  

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีน

บนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่น

และนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป  

     เยาวชนฯ มคีวาม

สนใจและใหค้วาม

รว่มมอืในการจดั

กจิกรรมกลุ่มเป็น

อยา่งด ีดว้ยเสยีง

หวัเราะอยา่งชืน่ชอบ

จากการฟงัเรือ่งทีเ่พือ่

สมาชกิในกลุม่

นําเสนอ และสอบถาม

ถงึการเขยีนแบบ

บนัทกึการอา่นดว้ย

ความตัง้ใจ    
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วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินการอภปิราย 
การสงัเกต 

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่ 4 
 

29 มกราคม 2554 

วนัที ่

14.00 – 16.00 น. 

เวลา 

หอ้งสมดุ 

ภายนอกศนูย์

ฟ้ืนฟูฯ 

     ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและ

รว่มกนัอภปิรายกลุม่ โดยให้

เยาวชนทุกคนเล่าถงึพฤตกิรรม

ของตวัละครทีป่ระทบัใจมาก

ทีส่ดุจากเรือ่งทีไ่ดอ้า่นตามแบบ

บนัทกึการอา่นทีผู่ว้จิยั

มอบหมายใหเ้มือ่สปัดาหท์ี ่3 

เขยีนชื่อตวัละครและพฤตกิรรม

ของตวัละครทีโ่ดดเดน่ในเน้ือ

เรือ่ง รวมทัง้ใหร้ว่มกนัแสดง

ความคดิเหน็วา่พฤตกิรรมของ

ตวัละครตวัใดทีป่ระพฤตดิแีละ

ไมด่ ี จากนัน้ผูว้จิยัใหเ้ยาวชน

ทุกคนวาดรปูตวัละครหรอื

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งที่

อานตามทีต่นเองประทบัใจ 

พรอ้มทัง้ระบายส ี 

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหท้กุ

คนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 

1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและ

เขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึ

การอา่นและนํามาคนืในสปัดาห์

ต่อไป   

      บรรยากาศใน

สปัดาหน้ี์ทาํใหก้ลุม่

ทดลองยิม้แยม้รา่เรงิ 

และดใีจทีไ่ดม้าอยูใ่น

หอ้งสมดุ เน่ืองจาก

อากาศเยน็สบายไมร่อ้น

เหมอืนสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

และใหค้วามรว่มมอื

อยา่งตัง้ใจ บางบอกกบั

ผูว้จิยัวา่วาดรปูน้ีดว้ย

ภาคภมูใิจในผลงานที่

เกดิขึน้กบัตวัละคร เชน่  

การเล่นฟุตบอล การนัง่

อยูใ่ตต้น้ไม ้ การเลน่น้ํา

ในทะเล เป็นตน้ 
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วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินกจิกรรม 
ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่ 5 

5 กุมภาพนัธ ์2554 

วนัที ่

14.00 –16.00 น. 

เวลา  

หอ้งกจิกรรม

รวมภายใน 

ศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

  

     ผูว้จิยัพบกลุม่ทดลองและรว่มกนั

อภปิรายกลุ่ม เยาวชนทกุคนสง่แบบ

บนัทกึการอา่นตามทีผู่ว้จิยั

มอบหมายไวใ้หใ้นสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

และนําเสนอเล่าเรือ่งยอ่จากเรือ่งทีไ่ด้

อา่นใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั พรอ้มทัง้ให้

ทกุคนรว่มอภปิรายและแสดงความ

คดิเหน็จากเรือ่งทีไ่ดอ้า่นหรอืฟงั โดย

พจิารณาวา่มเีหตุการณ์ใดบา้งทีใ่ห้

ขอ้คดิสามารถนํามาใชใ้นชวีติของ

ตนเอง ผูว้จิยัใหร้างวลัแก่เยาวชนที่

สามารถเลา่เรือ่งไดน่้าสนใจมากทีส่ดุ

จากการยกมอืให ้ 

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามา

คนืในสปัดาหต่์อไป   

  เยาวชนฯ ตัง้ใจฟงั

เพือ่นสมาชกิในกลุม่

เลา่เรือ่งเหตุการณ์ที่

ไดอ้า่น  พรอ้มกบั

แสดงความคดิเหน็ 

และสอบถาม

เรือ่งราวจากเพือ่น 

ทีเ่ล่าดว้ยความ 

สนใจพรอ้มทัง้ชว่ย 

กนัตอบขอ้คดิ เหน็

ทีไ่ดร้บัฟงัรว่มกนั 

และเลอืกหนงัสอืไว้

อา่นดว้ยความสนใจ 

บางคนถงึกบัขอ

แลกเปลีย่นหนงัสอื

จากเพือ่น เพือ่ขอ 

อา่นก่อนดว้ยความ

ตอ้งการอา่นหนงัสอื 
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วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินกจิกรรม 
ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่ 6 

12 กุมภาพนัธ ์

2554 

วนัที ่

14.00 –16.00 น. 

เวลา  

หอ้งกจิกรรม

รวมภายใน 

ศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

  

     ผูว้จิยัพบกลุ่มทดลองและให้

เยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุ่ม โดยให้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่น

ตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้น

สปัดาหท์ีผ่า่นมา และใหเ้ยาวชน

อาสาทีจ่ะเลา่เรือ่งยอ่หรอืบางตอน

ของเน้ือหาทีช่ืน่ชอบจากหนงัสอืที่

อา่นหรอือา่นจากสิง่ทีเ่ขยีนบนัทกึ

การอา่นใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั ใน

สปัดาหน้ี์พบวา่เยาวชนเปิดเผย

ตนเองมากขึน้และเปรยีบเทยีบ

เรือ่งราวชวีติของตนเองกบัตวัละคร

ในหนงัสอื ตวัอยา่งเชน่ เยาวชนคน

หน่ึงอา่นหนงัสอืเรือ่ง “ นกัเรยีน

อนัธพาล” และประทบัใจเน้ือเรือ่ง

ตอนที ่น้องชายของตวัละครถูกเพือ่น

นกัเรยีนดว้ยกนัรงัแก ซึง่เหตุการณ์

นัน้ทาํใหเ้ยาวชนนึกถงึตนเองทีเ่คย

ตกอยูใ่นเหตุการณ์เดยีวกนั  

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามา

คนืในสปัดาหต่์อไป   

    เยาวชนฯ ให้

ความสนใจฟงัเรือ่ง

ยอ่ทีเ่พือ่นสมาชกิ

ในกลุม่เลา่ พรอ้ม

กบัปรบมอืดว้ย

ความประทบัใจ 

และสอบถามถงึชื่อ

ตวัละคร  โดยบาง

คนตดิตามดว้ยการ

ขอจองหนงัสอืเรือ่ง

ทีเ่พือ่นไดนํ้าเสนอ

ไปแลว้  และมกีาร

อยากรูเ้หตุการณ์

ตอนต่อไปของเรือ่ง

นัน้  ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยั

สงัเกตไดอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่มเียาวชน

บางคนไดเ้ล่าสูก่นั

ฟงัดว้ยกนัเองถงึ

เรือ่งราวทีเ่คยมี

ประสบการณ์เกดิ

ขึน้กบัตนเอง 
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วนั และ เวลา สถานที ่ การดาํเนินกจิกรรม 
ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่ 7 

19  กุมภาพนัธ ์

2554 

วนัที ่

14.00 –16.00 น. 

เวลา  

หอ้งกจิกรรม

รวมภายใน 

ศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

  

     ผูว้จิยัพบกลุ่มทดลองและให้

เยาวชนรว่มกนัอภปิรายกลุ่ม โดยให้

เยาวชนทกุคนสง่แบบบนัทกึการอา่น

ตามทีผู่ว้จิยัมอบหมายไวใ้หใ้น

สปัดาหท์ีไ่วใ้หแ้ละดาํเนินการ

กจิกรรมการอ่านดงัเชน่สปัดาหท์ี ่6 

และใหเ้ยาวชนอาสาทีจ่ะเลา่เรือ่งยอ่

หรอืบางตอนของเน้ือหาทีช่ืน่ชอบ

จากหนงัสอืทีอ่า่นหรอือา่นจากสิง่ที่

เขยีนบนัทกึการอา่นใหส้มาชกิใน

กลุม่ฟงั ในสปัดาหน้ี์พบวา่เยาวชน

เปิดเผยตนเองมากขึน้และเปรยีบ 

เทยีบเรือ่งราวชวีติของตนเองกบัตวั

ละครในหนงัสอื  

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามา

คนืในสปัดาหต่์อไป   

     เยาวชนฯ ให้

ความสนใจฟงัเรือ่ง

ยอ่ทีเ่พือ่นสมาชกิ

ในกลุม่เลา่ พรอ้ม

กบัปรบมอืดว้ย

ความประทบัใจ 

และสอบถามถงึชื่อ

ตวัละคร  โดยบาง

คนตดิตามดว้ยการ

ขอจองหนงัสอืเรือ่ง

ทีเ่พือ่นไดนํ้าเสนอ

ไปแลว้  และมกีาร

อยากรูเ้หตุการณ์

ตอนต่อไปของเรือ่ง

นัน้  ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยั

สงัเกตไดอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่มเียาวชน

บางคนไดเ้ล่าสูก่นั

ฟงัดว้ยกนัเองถงึ

เรือ่งราวทีเ่คยมี

ประสบการณ์เกดิ

ขึน้กบัตนเอง 
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วนั และ เวลา 

 

สถานที ่

 

 

การดาํเนินการอภปิราย 

 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

 

สปัดาหท์ี ่ 8 

 

26 กุมภาพนัธ ์

2554 

วนัที ่

14.00 – 16.00 น. 

เวลา 

 

หอ้งสมดุ 

ภายนอกศนูย์

ฟ้ืนฟูฯ 

 

 

 

   ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลองนัง่เป็นกลุม่

วงกลมและสนทนาดว้ยความเป็น

การเองเพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี

ก่อนเขา้สูก่จิกรรมการอา่น จากนัน้

ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลองสง่แบบบนัทกึ

การอา่นและใหค้ะแนนดาว       

   ต่อจากนัน้ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลอง 

อา่นแนะนําชือ่เรือ่งตามแบบบนัทกึ

การอา่นใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั ซึง่

ผูว้จิยัใหไ้วเ้ป็นการบา้นเมือ่สปัดาห์

ทีผ่า่นมา โดยใหก้ลุม่ทดลองเขยีน

ชือ่ตวัละคร จาํนวน 5 ตวัละครและ

เน้ือหาประกอบพฤตกิรรมของตวั

ละครปรากฏอยูใ่นหน้าทีเ่ทา่ไหรข่อง

ชือ่เรือ่ง เมือ่สมาชกิในกลุม่อา่นครบ

ทกุคน ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลอง คน้หา

คาํศพัท ์จาํนวน 20 คาํจากในเรือ่งที่

ไดอ้า่นอา่นแลว้นําสง่ใหผู้ว้จิยัใน

ชัว่โมงของสปัดาหน้ี์ 

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามา

คนืในสปัดาหต่์อไป   

    

 

   กลุม่ทดลองให้

ความรว่มมอืและ

ตัง้ใจเขยีนคาํศพัท์

ตามทีผู่ว้จิยัให้

คน้หา แต่จะมกีาร

สอบถามผูว้จิยั

เพือ่ใหด้วูา่เขาเขยีน

คาํศพัทน์ัน้วา่

ถูกตอ้งหรอืไม ่   
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วนั และ เวลา 

 

 

สถานที ่

 

การดาํเนินการอภปิราย 

 

การสงัเกต

พฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่ 9 

 

5  มนีาคม  2554 

วนัที ่

 

14.00 –  

เวลา 

16.00 น. 

หอ้งกจิกรรม

รวมภายในศนูย์

ฟ้ืนฟูฯ 

 

    ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลองนัง่เป็นกลุม่

วงกลมและสนทนาเพือ่สรา้ง

สมัพนัธภาพทีด่แีละอธบิายกจิกรรม

กลุม่ในวนัน้ีใหฟ้งั ก่อนเขา้สูก่จิกรรม

การอา่น  จากนัน้ผูว้จิยัเรยีกชื่อ

สมาชกิในกลุม่ เพือ่อา่นแนะนําชือ่

เรือ่งและสารบญัใหส้มาชกิในกลุม่ฟงั  

และแลกเปลีย่นกนัทายปญัหาคนละ 

3 ปญัหา พรอ้มกบับอกวธิกีาร

แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้อยา่งไรไดบ้า้ง  

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีนบนัทกึ

ลงในแบบบนัทกึการอา่นและนํามา

คนืในสปัดาหต่์อไป   

     เยาวชนฯ ให้

ความรว่มมอืและ

ตัง้ใจฟงัพรอ้มทัง้ 

ชว่ยกนัลุน้วา่

สมาชกิคนใดจะ

เป็นผูถู้กเรยีกชื่อ

อา่นก่อน ซึง่บาง

คนเสนอตวัทีจ่ะ

อา่นใหส้มาชกิใน

กลุม่ฟงัก่อน      

    ขณะทีต่อ้งสง่

แบบบนัทกึการ

อา่นใหแ้ก่ผูว้จิยั มี

เยาวชนฯ บางคน 

เขยีนผดิ ผูว้จิยัจงึ

ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง

ในเวลานัน้  แต่มี

โตแ้ยง้วา่เขยีน

ถกูตอ้งแลว้ แต่

ลายมอืไมส่วย  

จงึเขยีนไมไ่ดต้าม

แบบทีพ่มิพ ์  
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วนั และ เวลา 

 

 

สถานที ่

 

การดาํเนินการอภปิราย 

 

ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

 

สปัดาหท์ี ่ 10 

 

12 มนีาคม 2554 

วนัที ่

 

14.00 – 16.00 น. 

เวลา 

 

มมุพกัผอ่น 

ภายในศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

 

 

   ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลองนัง่เป็น

กลุม่วงกลมและสนทนาดว้ย

ความกนัเองก่อนเขา้สูก่จิกรรม

การอา่น โดยใหก้ลุม่ทดลอง

อา่นแนะนําชือ่เรือ่งและหวัขอ้

สารบญัในชือ่เรือ่งทีต่นเอง

เลอืกไวอ้า่นเมือ่วนัเสารท์ีผ่า่น

มา พรอ้มทัง้เลอืกหวัขอ้เรือ่งที่

ตนเองชอบมากทีส่ดุมาอา่นให้

สมาชกิในกลุม่ทดลองฟงั  

จากนัน้ผูว้จิยัเรยีกชื่อสมาชกิ

ในกลุม่ เพือ่อา่นใหส้มาชกิใน

กลุม่ฟงั และแลก เปลีย่นกนั

ทายปญัหาคนละ 3 ปญัหา 

โดยดาํเนินการต่อเน่ืองจาก

สปัดาหท์ีผ่า่นมา 

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้ก

คนเลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 

1 ชือ่เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและ

เขยีนบนัทกึลงในแบบบนัทกึ

การอา่นและนํามาคนืใน

สปัดาหต่์อไป   

 

   เยาวชนฯ บางคน

ใหค้วามรว่มมอืและ

สนใจ  และมบีางคน

อาสาทีจ่ะอา่นและ

ทายปญัหาก่อน  

   ผูว้จิยัสงัเกตพบวา่ 

เมือ่เพือ่นสมาชกิใน

กลุม่คนใดนําเสนอ

การอา่นอยูน่ัน้ 

สมาชกิในกลุม่จะ 

ตัง้ใจฟงัพรอ้มทัง้

จนิตนาการเรือ่งที่

เพือ่นสมาชกิอา่นให้

ฟงัและวจิารณ์เรือ่ง

นัน้ ๆ ดว้ยความสนใจ

ฟงัและจดบนัทกึไว้

ดว้ยตนเอง เพือ่ใช้

เป็นคาํตอบจากการ

ตัง้คาํถามของเพือ่น 
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วนั และ เวลา 

 

 

สถานที ่

 

การดาํเนินการอภปิราย 

 

ผลการสงัเกตพฤตกิรรม 

สปัดาหท์ี ่ 11 

 

19 มนีาคม 2554 

วนัที ่

14.00 –  

เวลา 

16.00 น. 

 

หอ้ง

กจิกรรม 

รวมภายใน

ศนูยฟ้ื์นฟูฯ 

 

   ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลองนัง่เป็นกลุม่

วงกลมและสนทนาดว้ยความ

กนัเองเพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี

ก่อนเขา้สูก่จิกรรมการอา่น จากนัน้

ใหก้ลุม่ทดลองอา่นแนะนําชือ่เรือ่ง

และแนะนําตวัละครของชื่อเรือ่งที่

ตนเองเลอืกอา่น พรอ้มทัง้บอก

พฤตกิรรมทีด่แีละไมด่ขีองตวัละคร

ในเรือ่ง  โดยสปัดาหน้ี์ผูว้จิยัใหว้าด

รปูตวัละครพรอ้มกบัเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ดว้ยดนิสอซึง่ไมต่อ้งระบาย

สตีามทีเ่ยาวชนฯ บางคนเคย

เรยีกรอ้งอยากวาดรปูดว้ยดนิสอ

และไมต่อ้งระบายส ี จากนัน้นํามา

แสดงใหส้มาชกิในกลุม่ดผูลงาน

ของเพือ่นแต่ละคน  

     ก่อนสิน้สดุกจิกรรมใหทุ้กคน

เลอืกหนงัสอืเรือ่งใหมค่นละ 1 ชือ่

เรือ่ง เพือ่นําไปอา่นและเขยีน

บนัทกึลงในแบบบนัทกึการอา่น

และนํามาคนืในสปัดาหต่์อไป   

 

     เยาวชนฯ วาดรปูดว้ย

ความตัง้ใจและใหค้วาม

รว่มมอื แต่สงัเกตเยาวชน

บางคนนัง่แยกกลุม่ และไม่

มองหน้าเพือ่นดว้ยกนั จงึ

สอบทราบกบัสมาชกิในกลุม่

จงึทราบวา่ไมถ่กูกนัหรอืมี

การขดัแยง้กนัอยู ่
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วนั และ เวลา 

 

สถานที ่

 

การดาํเนินการอภปิราย 

 

ผลการสงัเกต

พฤตกิรรม 

 

สปัดาหท์ี ่ 12 

 

26 มนีาคม 2554 

วนัที ่

14.00 – 16.00 น. 

เวลา 

 

หอ้งสมดุ 

ภายนอกศนูย์

ฟ้ืนฟูฯ 

 

 

 

 

    ผูว้จิยัใหก้ลุม่ทดลองนัง่เป็น

วงกลมและสนทนา เกีย่วกบัหนงัสอื

ทีไ่ดอ้า่นมาแลว้รูส้กึประทบัใจหรอื

ชอบมากน้อยเพยีงใด พรอ้มทัง้

เรยีกชื่อสมาชกิในกลุ่มแต่ละคน 

หลงัจากนัน้เปิดโอกาสใหแ้ต่ละคน

แสดงความคดิเหน็เรือ่งทีต่นเองได้

อา่น และเลา่เรือ่งแนะนําหนงัสอื

เรือ่งทีต่นเองเลอืกอา่นใหส้มาชกิใน

กลุม่ฟงั ทัง้เปิดโอกาสใหส้มาชกิใน

กลุม่แสดงความคดิเหน็ และ

สอบถามเรือ่งเพิม่เตมิจากทีส่มาชกิ

ในกลุม่แนะนําเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 

   หลงัจากนัน้ผูว้จิยัใหเ้ยาวชนทกุ

คนวาดภาพหน้าปกหนงัสอืที่

ตนเองเลอืกอา่น โดยจนิตนาการวา่

หากตนเองเป็นผูว้าดภาพออกแบบ

หน้าปกหนงัสอืเรือ่งดงักลา่ว จะ

เป็นภาพวาดลกัษณะอยา่งไร   

     เมื่อจบกจิกรรมกลุ่มผูว้จิยั

ประกาศผลคะแนนวา่สมาชกิคนใด

ไดค้ะแนนการวาดภาพมากทีส่ดุ 

พรอ้มทัง้จะมอบรางวลัใหใ้นวนัเสาร์

สปัดาหต่์อไป 

 

 

     บรรยากาศในกลุ่ม

มคีวามสนุกดว้ยเสยีง

หวัเราะของแต่ละคนที่

แสดงความคดิเหน็ 

โดยเฉพาะการทีไ่ดฟ้งั

พฤตกิรรมของตวัละคร

ในเรือ่งบางเรือ่งทาํให้

สมาชกิในกลุม่ดว้ยกนั

สนใจและเปรยีบเทยีบ

เพือ่นสมาชกิในกลุม่  

บางคนมคีวามรูส้กึ

นํามาสงัเกตเปรยีบ 

เทยีบกบัชวีติของ

มนุษย ์ตวัอยา่งจาก

หนงัสอืเรือ่ง “พวกเรา

แปลงรา่งได”้   

     แต่ทัง้น้ีพบวม่ี

เยาวชนฯ บางคนไม่

พดูกบัเพือ่นสมาชกิใน

กลุ่มดว้ยกนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

หนงัสอืเจตนายนิยอม 
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หนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (Consent form) 

 

ขา้พเจา้ ................................................................................. อายุ .............. ปี อยู่บา้นเลขที.่......................... 

ถนน...........................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

 ขา้พเจา้ไดร้บัการอธบิายจากผูว้จิยัถงึวตัถปุระสงคข์องการวจิยั วธิกีารวจิยั การใชก้ารบาํบดัดว้ยหนงัสอืกบัเยาวชน

ทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา รวมท ัง้ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึ้นจากการวจิยัอย่างละเอยีด และมคีวามเขา้ใจดแีลว้ ผูว้จิยัรบัรองวา่จะ

ตอบคาํถามต่าง ๆ ทีผู่ว้จิยัถามดว้ยความเป็นจรงิ 

 ผูว้จิยัรบัรองวา่จะเกบ็ขอ้มลูเฉพาะเกี่ยวกบัตวัขา้พเจา้ทีเ่ขา้ร่วมการวจิยัเป็นความลบั และจะเปิดเผยได ้

เฉพาะในรูปทีเ่ป็นสรุปผลการวจิยั การเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัตวัขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง กระทาํ

ไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็นดว้ยเหตผุลทางวชิาการเท่านัน้ 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และมคีวามเขา้ใจดทีกุประการและไดล้งนามในใบยนิยอมน้ีดว้ยความ

เตม็ใจ 

 

ลงชื่อ......................................................................ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั       วนัที ่.....................................     

        (..................................................................ชื่อ-นามสกลุ ตวับรรจง) 

 

ลงชื่อ......................................................................ผูป้กครอง          วนัที ่.....................................     

        (..................................................................ชื่อ-นามสกลุ ตวับรรจง) 

 

ลงชื่อ......................................................................ผูด้าํเนินการโครงการวจิยั   วนัที ่.....................................     

        (...................................................................ชื่อ-นามสกลุ ตวับรรจง) 

 

ลงชื่อ.......................................................................พยาน     วนัที ่....................................    

        (...................................................................ชื่อ-นามสกลุ ตวับรรจง)   
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เอกสารแนะนําประกอบหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้รว่มการวจิยั 

โครงการวจิยั “การบาํบดัดว้ยหนงัสอืเพือ่ลดความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา”  
 

  การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่เปรยีบเทยีบความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนที่

เป็นโรคสมอง ตดิยาซึง่ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิเพือ่เปรยีบเทยีบ

ความเครยีดก่อนและหลงัการทดลองของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการรกัษาตามปกตเิพยีง

อยา่งเดยีว และเพือ่เปรยีบ เทยีบความแตกต่างของความเครยีดของเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่

ไดร้บัการบาํบดัดว้ยหนงัสอืควบคูก่บัการรกัษาตามปกต ิกบัเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยาซึง่ไดร้บัการ

รกัษาตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว  โดยใชร้ะยะเวลา 12 สปัดาห ์และจะทาํการทดสอบประเมนิความเครยีด

ในสปัดาหท์ี ่1 และสปัดาหท์ี ่13  ผูเ้ขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 40 คน แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ โดยแบง่เป็น

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม กลุม่ละ 20 คน กลุม่ทดลองจะไดร้บัหนงัสอืทีใ่ชใ้นการบาํบดัรว่มกบั

โปรแกรมการบาํบดัตามปกตซิึง่ในการน้ีใชเ้ยาวชนทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยา

เสพตดิในศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็เยาวชนและครอบครวั “ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต”ิ ของโรงพยาบาล

ตุลาการเฉลมิพระเกยีรต ิสาํนกังานศาลยตุธิรรม สว่นกลุม่ควบคุมจะไดร้บัการดแูลตามปกตซิึง่เป็น

เยาวชนทีเ่ขา้รบัการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิในสถาบนัธญัญารกัษ์ กระทรวงสาธารณสขุ  ใน

การวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลา13 สปัดาห ์โดยจะทาํการคดัเลอืกเยาวชนทีม่อีายรุะหวา่ง 14 – 18 ปี และทาํการ

ทดสอบทกัษะการอ่านของเยาวชนก่อน  จากนัน้สปัดาหท์ี ่1  ทาํการประเมนิความเครยีดโดยบนัทกึเป็น

ความเครยีดก่อนการทดลอง  และเวน้ระยะจนถงึสปัดาหท์ี ่13 ประเมนิความเครยีดเดยีวแบบประเมนิ

ความเครยีดชุดเดมิโดยบนัทกึเป็นความเครยีดหลงัการทดลอง ระยะเวลาทีท่า่นตอ้งเขา้รว่ม 30-50 นาท ี

  ความเครยีด คอื  ความเครยีด  หมายถงึ  สภาวะทางรา่งกายและจติใจของเยาวชนทีเ่ป็นโรค

สมองตดิยาทีม่ปีฏกิริยิาต่อสิง่เรา้ในสถานการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มทีก่ดดนัหรอืบบีบงัคบัทาํใหเ้กดิความ

ไมพ่งึพอใจหรอืลาํบากใจ ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีวดัโดยใชแ้บบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเองของกรม

สขุภาพจติ 

  ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยัน้ี คอื ผลของการวจิยัครัง้น้ีทาํใหเ้หน็บทบาทของหนงัสอืทีม่ ี

อทิธพิลต่อการบาํบดัสภาพจติใจของเยาวชนโรคสมองตดิยาโดยเฉพาะสามารถลดความเครยีดได ้ ซึง่จะ

เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผน การดาํเนินพฒันาหอ้งสมดุในสถานบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพเยาวชนทีเ่ป็นโรคสมองตดิยา ในดา้นการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  การบรกิาร และการจดั

กจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาํบดัและรกัษา 

   สถานทีใ่นการดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี คอื  ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพเดก็ เยาวชนและครอบครวั “ตุลา

การเฉลมิพระเกยีรต”ิ  และสถาบนัธญัญารกัษ์      

   ผูว้จิยัจะนําเสนอขอ้มลูในรปูทีเ่ป็นสรุปผลการวจิยัเพือ่ประโยชน์ทางวชิาการโดยไมเ่ปิดเผยชือ่ 

นามสกุลทีอ่ยูข่องผูเ้ขา้รว่มโครงการวจิยัเป็นรายบุคคล  หากมอีนัตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการวจิยัน้ี

เกดิขึน้หรอืมคีาํถาม สามารถสอบถามไดจ้ากผูว้จิยั คอื น.ส.กาญจนา วงษ์จนี โทร.  083 035 6942   

หากทา่นรูส้กึวา่ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมในระหวา่งโครงการวจิยัน้ี ทา่นสามารถแจง้เรือ่งไดท้ี่

กลุม่งานวจิยัและประเมนิเทคโนโลย ีสถาบนัธญัญารกัษ์ โทร.0-2531-0080 ต่อ 492, 499



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 

ภาพประกอบการทาํกจิกรรมการอา่นกบัเยาวชนกลุม่ทดลอง 
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ภาพประกอบ  4   กจิกรรมการอา่นแขง่ขนัตอบคาํถามชงิรางวลั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  5   กจิกรรมการอา่นโดยอภปิรายกลุ่ม  
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ภาพประกอบ 6  กจิกรรมวาดภาพจากเรือ่งทีอ่า่น  
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แบบบนัทกึการอา่น 
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 แบบบนัทึกการอ่าน 
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