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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจ
ของแม่เลี้ยงเดี่ยว และศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว  
โดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบวัดความ
เข้มแข็งภายในใจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวจ านวน 
304 คน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดย
ใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีคะแนนความเข้มแข็ง
ภายในใจอยู่ ในระดับน้อย - ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.80 - 3.40) จ านวน 40 คน ท าการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับ
รูปแบบการปรึกษารายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที รวม 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ได้รับ
รูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา 1 วัน (8 ชั่วโมง)  กลุ่มทดลองที่ 3  ได้รับรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
สัปดาห์ละ 1 บทเรียน รวม 8 สัปดาห์  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับรูปแบบใด ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า  

ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยขั้นตอนที่ 1 องค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยง
เดี่ยว ประกอบด้วย  ความสัมพันธ์  ความสร้างสรรค์  ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น โดยโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (𝜒2 = 164.45, df = 138, p-value = 
0.06, Chi-square/ df = 1.19, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.96, AGFI = 
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0.90, CN = 306.45) การวิจัยขั้นตอนที่  2  กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ 
ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม และ สูงกว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สรุปได้ว่า รูปแบบการเสริมเสร้างสร้างความเข้มแข็งภายในใจโดยใช้ทฤษฎี
การปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข้งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ  

ความเข้มแข็งภายในใจ ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง แม่เลี้ยงเด่ียว 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the factors of inner strength of 
single mothers and the effect of single mothers’ inner strength enhancement models 
based on narrative counseling theory. The research was conducted in two phases. The 
first phase was a confirmatory factor analysis. The research instruments is the Inner 
Strength for Single Mother Scale developed by researcher with the coefficient reliability 
at 0.97.  The sample was 304 single mothers.  In second phase, study to the effect of 
single mothers’ inner strength enhancement models based on narrative counseling 
theory. The sample consisted of 40 single mothers who had low to middle scores (1.80 
- 3.40) of inner strength. They were randomly assigned to three experimental groups 
and one control group. The instruments are the 3 models of Narrative Inner STRENGTH 
Models was developed by the researcher. The model 1 was the individual counseling 
model was eight sessions of individual counseling for participated in experimental 
group 1. The model 2 was the one day (8 hrs.) psychological activities group for 
participated in experimental group 2 and the model 3 was, online self-learning of eight 
lessons for participated in experimental group 3. The control group let a normal life. 
The statistics used were confirmatory factor analysis and analysis of variance with 
repeated measures.  
 The research results were as follows: It was found in phase 1 that the Inner 
Strength of single mother consisted of four factors. They were Connectedness, 
Creativity, Firmness, and Flexibility. The structural relationship of these four factors was 
consistent with the empirical data. The adjusted model was valid and well fitted to 
the empirical data (𝜒2 = 164.45, df = 138, p-value = 0.06, Chi-square/ df = 1.19, SRMR 
= 0.03, RMSEA = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.90, CN = 306.45). In phase 2 was 
found that the results of applying the Narrative Inner STRENGTH Models to inner 
strength of single mothers were that: the three experimental groups had mean inner 
strength scores in the post-test and the follow-up which were higher than the control 
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group and the pre-test  statistically significant at .05 level.  It could be concluded that 
the three models based on the narrative counseling theory could enhance to inner 
strength of single mothers. 
 
Keywords 
 Inner Strength, Narrative Counseling Theory, Single Mother 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากปัญหาของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีรูปแบบเฉพาะแตกต่างจากครอบครอบครัวปกติ  
โดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสาเหตุจากการหย่าร้างหรือแยกทางกันระหว่างสามีและภรรยา ซึ่งเป็น
สาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย และแม่เลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มที่แยกทางกัน
นั้นจะได้รับผลกระทบมากกว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่มอื่น (Intapaj, 2010) 

การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการแยกทางกันทั้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตามนั้น ย่อมได้รับ
ผลกระทบทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ เผชิญหน้ากับสภาวะทางอารมณ์ที่สลับไปมา ตั้งแต่ ความ
โกรธ ความผิดหวัง ความอ้างว้าง ความโดดเดี่ยวจากการถูกทิ้งให้เผชิญความทุกข์อยู่เพียงล าพัง มี
อารมณ์แปรแปรวน มีความซึมเศร้า หดหู่ รู้ สึกสูญเสียความมั่นใจ ต าหนิตนเอง และมีความเครียดที่
ต้องรับผิดชอบภาระต่าง ๆ ของครอบครัวเพียงล าพัง  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรวัดระดับความเครียดใน
เหตุการณ์ชีวิตของ Holmes & Rahe (1997)  ที่พบว่าการหย่าร้างก่อให้เกิดความเครียดระดับ 73 
คะแนนจาก 100 คะแนน  นอกจากการเผชิญหน้ากับสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว แม่เลี้ยงเดี่ยวจาก
การแยกทางกันนั้น ยังต้องพบกับความกดดันทางสังคมจากความคิด ความเชื่อของสังคมไทยที่มองว่า
ผู้หญิงที่ต้องแยกทางกับสามีนั้น คือ ความผิดพลาด ความล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ หรือ เป็นเพราะมี
ความประพฤติไม่ดี (Pimthawon, 2014) และผู้หญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวนั้นเป็นภาวะที่อยู่ก้ ากึ่ง
ระหว่าง “ความเป็นแม่ที่ดี” กับ “ความเป็นแม่ที่ไม่ดี” ซึ่งมักถูกประทับตราว่าเป็น “ผู้หญิงไม่ดี” และ
การเป็น “เมียที่ไม่ดี” จึงต้อง “ถูกทิ้ง” ให้เลี้ยงลูกคนเดียว โดยที่กระบวนการนี้สร้างความเจ็บปวด
รวดร้าวและความทุกข์ทรมาน พร้อมทั้งประทับตราบาปให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย 
(Chinmahan, 2008)   

หากแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่สามารถเผชิญหน้าและจัดการกับความเครียดภายในใจได้นั้น ย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อบุตรที่อยู่ในความดูแลทันที (Thayansin, 2011) โดยจากการส ารวจของ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (Thai Health Promotion Foundation [ThaiHealth], 
2011) พบว่า เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน จะได้รับผลกระทบในหลากหลายด้าน 
โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็ก เด็กจะมีความรู้สึกขาดรัก พัฒนาการทางอารมณ์และ
จิตใจบกพร่อง ท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรม เรียกร้องและโหยหาความรัก ส่งผลให้เด็กต้องออกไปหา
ความรัก ความเข้าใจข้างนอกบ้าน และก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา จากสถิติของสถานพินิจเด็กและ
เยาวชน พบว่า เด็กที่กระท าผิดครึ่งหนึ่งมาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ดังนั้น การช่วยเหลือแม่
เลี้ยงเดี่ยวให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตใหม่ มีก าลังใจ สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ในรูปแบบเฉพาะของ
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ตนเองนั้น จะสามารถช่วยให้ลูกที่เติบโตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น สามารถเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพได้ด้วยเช่นกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ความเข้มแข็งภายในใจ (Inner Strength)  คือ ศักยภาพภายในตัวบุคคลที่ช่วยให้สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชีวิต 
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลได้  มีความมั่นใจในแนวทางที่ตนเองตัดสินใจ รวมทั้งพร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต (Lundman, et al., 2011) บุคคลที่มีความเข้มแข็งภายในใจ จะมีพลัง
ทางจิตใจที่แข็งแกร่ง และมีคุณภาพของอารมณ์ที่คงที่ ไม่หวั่นไหว จึงท าให้มีศักยภาพในการ ฟื้นฟู
สภาพจิตใจที่บอบช้ า จัดการกับสถานการณ์ที่ยากล าบากในชีวิต และฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตไปได้และ
สนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ (Chester, 1992; Dingley, Roux & Bush, 2000; Knapp & 
Karabenick, 1985; Lewis, 2004; Rose, 1990) ความเข้มแข็งภายในใจจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลต้อง
เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคคลเกิดความพยายาม
ค้นหาศักยภาพภายในของตนเอง เพื่อจัดการกับประสบการณ์ในชีวิตที่หลากหลาย จึงท าให้บุคคลได้
รู้จักกับความเข้มแข็งภายในใจของตนเอง (Roux, Dingley, & Bush, 2002) ดังนั้น การที่ผู้หญิงคน
หนึ่งได้แต่งงาน มีบุตรที่ต้องรับผิดชอบดูแล เปลี่ยนสถานะมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น จึงนับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยทีเดียว การสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้เกิด
ขึ้นกับแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น จะช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตไปได้และสามารถด ารงชีวิต
และเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรมวิจัย พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งภายในใจ (Inner Strength) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งภายในใจ จากต่างประเทศและน ากรอบแนวคิดความเข้มแข็งภายในใจของ Lundman 
et al. (2011) มาศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวในบริบท
ของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเด่ียวต่อไป  

นอกจากนี้จาก การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ตามที่ Trungkasombat (2001) กล่าวว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องใช้
เวลาในการปรับตัวและหาจุดสมดุล ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง ต้องปรับตัวในการท างาน แม่เลี้ยง
เดี่ยวต้องเผชิญความเครียดในเรื่องการจัดการทรัพย์สินเงินทอง การจัดการการใช้ชีวิต แม่เลี้ยงเดี่ยว
จะต้องท างานมากขึ้นเพื่อรายได้ให้มากขึ้น มีความรู้สึกกดดันทางเรื่องการเงิน จนอาจท าให้ไม่มีเวลา
ในการดูแลเอาใจใส่หรือเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเต็มที่ (Wallerstein, 2004) ดังนั้น รูปแบบการเสริมสร้าง
ความแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น จึงมีต้องมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการ
ด าชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย  ดังนั้นผู้วิจัยได้น าข้อจ ากัดในเรื่องเวลาของแม่เลี้ยงเดี่ยวมาพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างความแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการปรึกษา
รายบุคคลรูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา และรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
การใช้ชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ และผู้วิจัยเลือกศึกษาแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเด่ียวต่อไป  

ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง (Narrative Counseling Theory)  คือกระบวนการที่มุ่งเน้นการรับรู้
ประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล  การเล่าเรื่องจะช่วยให้บุคคลสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมา 
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เพื่อน าไปสู่การสร้างเรื่องราวใหม่มาแทนที่เรื่องราวเดิมที่ยังคงติดค้างอยู่ผ่านทางเลือกในปัจจุบัน เป็นการ
ส ารวจและค้นหาความรู้และทักษะการสร้างทางเลือกให้กับตัวเอง สามารถสร้างความตระหนักภายใน
ตนเองว่าสามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วยการสร้างทางเลือกใหม่ที่เน้นผลลัพธ์เฉพาะตนเอง โดยผู้ให้การ
ปรึกษามีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้รับการปรึกษา ให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างครบถ้วน และ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถพิจารณาตนเอง ผ่านเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง เช่น เทคนิคการน า
ปัญหาออกสู่ภายนอก (Externalizing problem) เทคนิคพิธีการสร้ างนิยามใหม่  (Definitional 
ceremonies) เทคนิคการตั้งชื่อให้กับปัญหา (Name the problem) เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
เข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องราวได้เป็นอย่างดี รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และสามารถควบคุมและจัดการอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  มองเห็นแนวทางใหม่ ๆ ที่จะน าไปแก้ไขปรับปรุงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
(White, 2007)  และจากงานวิจัยของ Chan (1999) ได้ศึกษาผลของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องต่อการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของสตรีหย่าร้าง ในกลุ่มสตรีหย่าร้างของฮ่องกง จ านวน 67 คน พบว่า ระดับ
ความเครียดภายหลังการหย่าร้างลดลง  และมีพลังในการด าเนินชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sansupa (2013) พบว่า สตรีหย่าร้างที่ได้รับการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องมีคะแนนการเยียวยาตนเองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม ทั้งในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล  และงานวิจัยของ Lucy (2009) ได้ศึกษาผลของ
การปรึกษาคู่สมรสด้วยทฤษฎีเล่าเรื่อง ได้เสนอว่า หัวใจส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง คือ การน า
ปัญหาออกสู่ภายนอก การแยกปัญหาออกมาจากบุคคลโดยการสนทนาที่เน้นให้บุคคลเล่าเรื่องราวที่มีอยู่
มากมายอย่างอิสระ จากนั้นใช้ค าถามที่เป็นพลังในการแยกบุคคลออกจากปัญหา โดยให้ยกปัญหาเป็น
ประธานของประโยค แล้วให้บุคคลตั้งชื่อให้กับปัญหาของตน จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาได้
เช่นเดียวกับการจัดการกับวัตถุชิ้นหนึ่งนั้นเอง ท าให้บุคคลค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ชัดเจน
และเป็นไปได้  

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความ
เข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวในบริบทของสังคมไทย และพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความแข็ง
ภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน เพื่อช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งยังสามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างครอบครัวของตนเองให้
เติบโตเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปได้  

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ ความยืดหยุ่น เป็นองค์ประกอบของความ
เข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเด่ียวหรือไม่    

2. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษา
เล่าเรื่องเป็นฐาน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว  
 2. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้
ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานที่มีต่อความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย   
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1  
 ประชากร ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่สิ้นสุดความสัมพันธ์จากคู่สมรสโดยการแยกทางหรือหย่าร้าง
และมีบุตรอยู่ในความดูแลในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถ
ระบุจ านวนได้  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่สิ้นสุดความสัมพันธ์จากคู่สมรสโดยการแยกทางหรือหย่า
ร้างและมีบุตรอยู่ในความดูแลในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จ านวน 304 คน โดยค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในอัตราส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่อตัวแปรไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อ 1 (Hair, et 
al., 2006) ซึ่งจากอัตราส่วนนี้จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 คน แต่เพื่อป้องกันการได้ข้อมูลจากการ
ตอบแบบวัดที่อาจไม่สมบูรณ์ จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 20 ต่อ 1 โดย
ค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และจากการเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ ได้แบบวัดความเข้มแข็ง
ภายในใจที่สมบูรณ์จ านวน 304 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 2   
ประชากร ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 ที่มีคะแนนความเข้มแข็ง

ภายในใจ อยู่ในระดับน้อย - ปานกลาง (1.80 - 3.40) และสมัครใจเข้าร่วมวิจัย จ านวน 53 คน  
กลุ่มอย่าง ได้แก่ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ อยู่ในระดับน้อย - ปาน

กลาง (1.80 - 3.40)  ท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก เข้ากลุ่มทดลอง  3 กลุ่ม และ กลุ่มควบคุม 
1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน  รวม 40 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล   
1. แบบวัดความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว จ านวน 25 ข้อ แบบวัดมีลักษณะเป็น

แบบการรายงานตนเอง (Self-Report) แบบประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1.1 คัดเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) 

ระหว่าง 0.50-1.00 และปรับข้อความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อค าถาม จ านวน 34 ข้อ  
1.2 น าแบบวัดความเข้มแข็งภายในใจจ านวน 34 ข้อ ไปทดลองใช้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มี

ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.2 - 
1.0 ได้ข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.34 - 0.91  

1.3. หาค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

2. รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษา
เล่าเรื่องเป็นฐาน (Narrative-Inner Strength Models) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - 
Objective Congruence: IOC) ระหว่าง 0.50 - 1.00 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าไปทดลองใช้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
แก้ไขข้อบกพร่องทางภาษา เพิ่มเติมเนื้อหา เทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ 
ดังนี้  
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รูปแบบที่ 1  การปรึกษารายบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการปรึกษารายบุคคล สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที  รวมทั้งสิ้น  8 สัปดาห์  

รูปแบบที่ 2 กลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการท ากลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา 
1 วัน จ านวน 8 ชั่วโมง   

รูปแบบที่ 3  บทเรียนออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับบทเรียนออนไลน์ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) สัปดาห์ละ 1 บทเรียน รวมทั้งหมด  8 บทเรียน   

 
ตารางที่ 1  แสดงกระบวนการของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน (Vromans and Schweitzer, 2010 
cited in Murdock, 2013) 

 
กระบวนการของทฤษฎีการปรึกษาเล่า

เรื่อง 5 ขั้นตอน   
รูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แข็งภายในใจ 8 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ  
(Establishing Relationship)  

ครั้งที่ 1  S - SEE the  problem   
การสร้างความคุ้นเคยและการเล่าเรื่องโดยรวม 

ขั้นตอนที่  2 การเล่าเรื่องราวที่เป็น
ปัญหา (Eliciting Problem Stories) 

ครั้งที่ 2  T- TALK the problem   
การพิจารณาปญัหาด้วยเทคนคิการตัง้ชื่อให้กับปัญหา  

ขั้นตอนที่ 3 การท าลายโครงสรา้งหลัก
ของเรื่องราว                       
(Deconstructing Dominant Stories) 

ครั้งที่ 3   R-RELEASE the problem  การปลดปล่อย
สถานการณ์ปัญหาด้วยเทคนิคการน าปัญหาออกสู่ภายนอก  
ครั้งที่ 4   E-EXIT the problem การน าตนเองออกจาก
ความกดดันทางสังคมด้วยเทคนิคการพิจารณาแรงกดดัน
ด้านวัฒนธรรม  

ขั้นตอนที่ 4   
การอิ่มเอมกับเรื่องราวที่พอใจ 
(Embracing preferred Stories) 

ครั้งที่ 5   N-NEW me  การสร้างมุมมองการใช้ชีวิตใน
รูปแบบใหม ่ด้วยเทคนิคการสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่   
ครั้งที่ 6   GROW me การสร้างภาพลักษณะใหก้ับตนเองใน
รูปแบบที่พงึปรารถนา ดว้ยเทคนคิการสร้างภาพลักษณใ์หม่    

ขั้นตอนที่ 5  
การมีชีวติอยู่กบัเรื่องราวที่มีคณุค่า  
(Living enriched stories)   

ครั้งที่ 7   T-TREAT me การก าหนดคุณค่าใหม่ใหก้ับตนเอง 
ด้วยเทคนิคพิธีการ   
ครั้งที่ 8   H-HAPPY me  การเฉลิมฉลองความส าเร็จให้กับ
ตนเอง ด้วยเทคนิคการใชเ้อกสารบ าบัด  

 
ผลการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยง
เดี่ยว  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจ พบว่า แบบจ าลองที่
ปรับแก้แล้วมีค่าดัชนีต่าง ๆ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องในระดับดี ซึ่งแสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลภายหลังจากการปรับแก้แบบจ าลอง (Adjust 
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Model) มีดัชนีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า p-value (ของ) เท่ากับ .06181,  
ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.19, ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยมาตรฐาน ของส่วนที่เหลือ (SRMR) 
เท่ากับ 0.03, ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เท่ากับ 0.02,  ค่าดัชนี
ความเหมาะสมสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ 0.96, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.90 และค่าขนาดตัวอย่าง
วิกฤติ (CN) เท่ากับ 306.45 ดังภาพที่ 1 (หน้า 10)  
 จากภาพที่ 1 องค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์  ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.97-0.99 โดยทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยองค์ประกอบ
ความสัมพันธ์และความแน่วแน่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.99 มีความแปรผัน
ร่วมกับความเข้มแข็งภายในใจอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 99) รองลงมาคือ ความสร้างสรรค์และความ
ยืดหยุ่น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 0.98 และ 0.97 มีความแปรผันร่วมกับความ
เข้มแข็งภายในใจอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 96 และ ร้อยละ 93) ตามล าดับ  
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ (Construct reliability: CR) หรือ
ความเที่ยงในการรวมตัวมีค่าเท่ากับ 0.99 (ค่าต้องมากกว่า 0.50) ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหมายถึง
ตัวชี้วัดทั้งหมดมีความแปรปรวนร่วมกันบ่งบอกถึงการมีองค์ประกอบร่วมกัน หรือองค์ประกอบ
เดียวกัน และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average variance extracted: AVE) มีค่าเท่ากับ 
0.96 (ค่าต้องมากกว่า 0.50) หมายความว่า ความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนขององค์ประกอบได้มาก   
 สรุปว่า จากการพิจารณาทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับที่สอง พบว่า โมเดลการวัด
ความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว มีคุณภาพด้านความเที่ยงขององค์ประกอบ (Construct 
reliability: CR) และด้านความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variance extracted: AVE) เพียง
พอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยในล าดับต่อไปได้ ดังนั้นจึงถือได้ ว่า องค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น ล้วนเป็น
องค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
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ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบล าดับที่สองของตัวแปรความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว  
 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยง
เดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานที่มีต่อความเข้มแข็งทางใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว 
กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ ระยะติดตามผล 
แสดงดังตาราง 2   
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
Between Subjects 31679.658 39 5533.609   
Groups (G) 15230.025 3 5076.675 11.110* .000 
SS w/ in groups  16449.633 36 456.934   
Within Subjects 15953.334 58.162 6524.895   
      Interval (I) 7874.517 1.454 5415.600 80.205* .000 
      I x G 4544.350 4.362 1041.773 15.429* .000 
      I x SS w/ in 
groups 

3534.467 52.346 67.522   

*p <.05 
 
 จากตารางที่  2  พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกันต่อคะแนน
เฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจ นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการทดลองที่แตกต่างกันและระยะเวลาการทดลองที่
แตกต่างกันมีผลต่อคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบย่อยของวิธีการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อน

ทดลอง ระยะหลังทดลอง และ ระยะติดตามผล   
 

Source of variation SS df MS F p 
ระยะก่อนการทดลอง      
Between groups 2117.075 3 705.692 2.626 .065 
Within Group  9672.700 36 268.686   
ระยะหลังการทดลอง      
Between groups 8621.300 3 2873.767 17.435* .000 
Within Group 5933.800 36 164.828   
ระยะติดตามผล      
Between groups 9036.000 3 3012.000 24.770* .000 
Within Group 4377.600 36 121.600   

  *p < .05             
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ในระยะก่อนทดลองกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม มีคะแนน
เฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งภายในใจไม่แตกต่างกัน  

ส่วนในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้น
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จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni Method) โดย
แสดงผลตามตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มกับกลุ่มควบคุมในระยะ

ก่อนทดลอง ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล ด้วยวิธีทดสอบของบอนเฟอโรนี่  
 

ระยะเวลาการทดลอง MD SE p 
ระยะก่อนทดลอง    

กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มทดลอง 1  17.600 7.331 .130 
กลุ่มทดลอง 2 - กลุ่มทดลอง 3 9.100 7.331 1.000 
กลุ่มทดลอง 3 - กลุ่มทดลอง 1 8.500 7.331 1.000 
กลุ่มทดลอง 1 - กลุ่มควบคุม 0.000 7.331 1.000 
กลุ่มทดลอง 2 - กลุ่มควบคุม 17.600 7.311 .130 
กลุ่มทดลอง 3 -  กลุ่มควบคุม 8.500 7.311 1.000 

ระยะหลังทดลอง MD SE   p 
กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มทดลอง 1  0.700 5.742 1.000 
กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มทดลอง 3 14.900 5.742 .082 
กลุ่มทดลอง 1 - กลุ่มทดลอง 3 14.200 5.742 .109 
กลุ่มทดลอง 1- กลุ่มควบคุม 35.500* 5.742 .000 
กลุ่มทดลอง 2- กลุ่มควบคุม 36.200* 5.742 .000 
กลุ่มทดลอง 3-กลุ่มควบคุม 21.300* 5.742 .004 

ระยะติดตามผล    
กลุ่มทดลอง 1 กับ กลุ่มทดลอง 2  1.200 4.932 1.000 
กลุ่มทดลอง 1 กับ กลุ่มทดลอง 3 12.600 4.932 .090 
กลุ่มทดลอง 2 กับ กลุ่มทดลอง 3 11.400 4.932 .160 
กลุ่มทดลอง 1 กับ กลุ่มควบคุม 37.400* 4.932 .000 
กลุ่มทดลอง 2 กับ กลุ่มควบคุม 36.200* 4.932 .000 
กลุ่มทดลอง 3 กับ กลุ่มควบคุม 24.800* 4.932 .000 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ในระยะก่อนทดลอง กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม  
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจไม่แตกต่างกัน ส่วนในระยะหลังทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมี คะแนนเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็ง
ภายในใจ สูงกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 
3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยคะแนนความเข้มแข็งภายในใจสูง
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5   ผลการทดสอบย่อยของระยะเวลาการทดลอง ของรูปแบบการปรึกษารายบุคคลตามแนว
ทฤษฎีเล่าเรื่อง กลุ่มทดลอง 2 รูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยาตามแนวทฤษฎีเล่าเรื่อง
กลุ่มทดลองที่ 3 รูปแบบบทเรยีนออนไลน์ตามแนวทฤษฎีเล่าเรื่องและกลุ่มควบคุม 

 
กลุ่มทดลอง 1 รูปแบบการปรึกษารายบุคคล  

Source of variation SS df MS F P 
Between subject 1182.033 9 131.337   
Interval 8752.467 2 4376.233 76.861* .000 
Error 1024.867 18 56.937   

กลุ่มทดลอง 2 รูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา  
Source of variation SS df MS F P 
Between subject 3780.800 9 420.089   
Interval 2244.867 2 1122.433 14.270* .000 
Error 1415.800 18 78.656   

กลุ่มทดลอง 3 รูปแบบบทเรียนออนไลน์  
Source of variation SS df MS F P 
Between subject 6608.000 9 734.222   
Interval 1421.067 2 710.533 12.519* .000 
Error 1021.600 18 56.756   

กลุ่มควบคุม ไม่ได้รับรูปแบบ 
Source of variation SS df MS F P 
Between subject 4878.800 9 542.089   
Interval 0.467 2 0.233 0.058 .944 
Error 72.200 18 4.011   

 
จากตารางที่  5  พบว่า ในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ ระยะติดตาม กลุ่ม

ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอโรนี ดังแสดงในตารางที่ 6  
ในขณะที่กลุ่มควบคุม มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจในระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และ 
ระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระยะเวลาการทดลอง ในกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม
ทดลอง 2 และกลุ่มทดลอง 3   

 
ระยะเวลา การทดลอง  MD SE p 

กลุ่มทดลอง1รูปแบบการปรึกษารายบุคคล     
หลังการทดลอง - ก่อนการทดลอง 35.300* 3.499 .000 
ติดตามผลการทดลอง-ก่อนการทดลอง 37.100* 4.363 .000 
ติดตามผลการทดลอง - หลังการทดลอง 1.800 1.698 .950 

กลุ่มทดลอง2รูปแบบบทเรียนออนไลน์     
หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง 18.400* 3.928 .003 
ติดตามผลการทดลอง-ก่อนการทดลอง 18.300* 5.077 .017 
หลังการทดลอง - ติดตามผลการทดลอง 0.100 2.447 1.000 

กลุ่มทดลอง 3รูปแบบบทเรียนออนไลน์     
หลังการทดลอง-ก่อนการทดลอง 12.600* 1.056 .000 
ติดตามผลการทดลอง-ก่อนการทดลอง 16.000* 4.219 .013 
ติดตามผล – หลังการทดลอง  3.400 3.891 1.000 

 
จากตารางที่  6 พบว่า กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจ  

ในระยะหลังการทดลองและติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ขณะที่ระยะติดตามผลกับระยะหลังทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งภายในใจไม่แตกต่างกัน   
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว พบว่า 
โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
โดยองค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยว มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์  
ความสร้างสรรค์  ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น โมเดลหลังจากการปรับแก้แบบจ าลอง มีดัชนีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝝌𝟐= 164.45, df = 138, p-value = 0.06, Chi-square/df = 
1.19, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.96, AGFI = 0.90, CN = 306.45)   
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lundman et al. (2011) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความ
เข้มแข็งภายในใจกับกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ขึ้นไป จ านวน 391 คน อายุ 19 - 90 ปี ได้  พบว่า โมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Goodness-
of-fit) โดยองค์ประกอบความเข้มแข็งภายในใจได้แก่ ความสัมพันธ์  ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ 
และความยืดหยุ่น ดังนั้น  แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้าน ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่ว
แน่ และความยืดหยุ่นนั้น เป็นองค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเด่ียวได้  
 2. การศึกษาผลของรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้
ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานที่มีต่อความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว พบว่า  รูปแบบ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานทั้ง  
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3 รูปแบบ สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี่ยงเดี่ยวได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยต่อไปนี้ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า รูปแบบ 1 หมายถึง การปรึกษารายบุคคล รูปแบบที่ 2 หมายถึง  
กลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา และรูปแบบที่ 3 หมายถึง บทเรียนออนไลน์ โดยพบว่า แม่เลี้ยงเด่ียวที่ได้รับ
รูปแบบ ทั้ง 3 รูปแบบ มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่า
กลุ่มควบคุม และในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลองด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่า รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบนั้น สามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ ความ
สร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยขออธิบายเพิ่มเติมดังน้ี  
           รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข้งภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน 
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง และด าเนินการตามขั้นตอน  
ในคู่มือของ Vromans & Schweitzer (2010 cited in Murdock, 2013) มีขั้นตอน 5 ขั้น คือ  
1. การสร้างสัมพันธภาพ (Establishing Relationship) 2. การเล่ารายละเอียดของเรื่องราวที่เป็น
ปัญหา (Eliciting Problem Stories) 3. การท าลายโครงสร้างหลักของเรื่องราว (Deconstructing 
Dominant Stories)  4. การอิ่มเอมกับเรื่องราวที่พอใจ (Embracing preferred Stories) 5. การมี
ชีวิตอยู่กับเรื่องราวที่มีคุณค่า (Living enriched stories)  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
สามารถล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา โดยผ่านการเล่าเรื่อง สุดท้ายท าให้
มองเห็นแนวทางใหม่ที่น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านความ
สร้างสรรค์ แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองในรูปแบบใหม่ได้โดยไม่ยึดติดกับ
สถานการณ์เดิมดังเช่นที่ผ่านมา ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวที่เกิดจากความเชื่อ ข้ออ้างต่าง ๆ รวมทั้งความไม่มั่นใจของบุคคล ท าให้
แสดงออกมาด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ พร่ าพรรณนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปในทางลบ (Goldenberg and 
Goldenberg, 2008)  เช่นเดียวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนล้มเหลวในชีวิตครอบครัว โดย
เรื่องเล่าของแม่เลี้ยงเดี่ยวล้วนเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะปัญหา
ด้านอารมณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา สร้อยสน (Soison, 2010) พบว่า แม่เลี้ยงเดี่ยว 
มีประสบการณ์จากความทุกข์ใจในการสูญเสียคู่ครอง ด้านอารมณ์ 4 ประการ คือ การท าใจยอมรับ
ไม่ได้ ความผิดหวัง/เสียใจ ความน้อยใจในโชคชะตา และความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคต ผู้หญิง
ภายหลังการหย่าร้างจะเกิดความรู้สึกอับอาย มองตนเองในแง่ลบ รู้สึกล้มเหลว และมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในสังคมเปลี่ยนไป ไม่กล้าเข้าสังคม กังวลใจเมื่อต้องพูดถึงสถานะของตนเอง ซึ่งปัญหา
เหล่านี้มักถาโถมเข้ามาในชีวิตของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว  

การใช้เทคนิคการน าปัญหาออกสู่ภายนอก (Externalizing) ของการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่อง
ช่วยจัดการความรู้สึกพ่ายแพ้ ล้มเหลว เสียใจผิดหวังให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างดี เป็นการท าลาย
โครงสร้างหลักของปัญหา (Deconstructing Dominant Stories) ได้ตรงประเด็น เนื่องจากแนวคิด
ของทฤษฎีเล่าเรื่องมีความความเชื่อพื้นฐานว่า เมื่อบุคคลถูกครอบง าและท่วมท้นไปด้วยปัญหา 
(Problem-saturated stories) เรื่องราวที่เต็มไปด้วยปัญหาจะเบียดบังเรื่องราวที่เป็นทางเลือก 
ที่พึงประสงค์ออกไปกลายเป็นเรื่องราวที่ตีบตันไปด้วยปัญหา (Marginalized-discourses) ความรู้ที่
ตีบตันท าให้เรื่องราวที่พึงประสงค์ถูกท าให้เลือนหายหรือถูกลดคุณสมบัติลงโดยการพูดถึงแต่ปัญหา 
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ในกรณีของแม่เลี้ยงเดี่ยว มักถูกชี้น าไปด้วยวาทกรรมของสังคมที่ครอบง าและควบคุมชีวิต เช่น  
แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้หญิงที่ล้มเหลวในการแต่งงาน การหย่าร้างเป็นเรื่องที่ไม่ดี (Chinmahan, 2008)  
เป็นต้น โดยWhite (2007) ได้เสนอว่า ท้ายที่สุดแล้วบุคคลจะสร้างเรื่องราวใหม่ที่เป็นไปได้จริงขึ้นมา
ทดแทนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ให้เป็นเรื่องราวในแง่มุมที่ดี มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป แม้ในเหตุการณ์เดียวกันอาจมีความหมายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการแปล
ความหมายของและบุคคล (Goldenberg and Goldenberg, 2008) ซึ่งนั่นหมายถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว 
แต่บุคคลถึงแม้ว่าจะมีต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่คล้ายกัน แต่สุดท้ายความเข้มแข็งภายในใจที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้นอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องราวใหม่ แต่ผลลัพธ์คือการมีชีวิตที่ดีขึ้นหลุด
พ้นจากพันธการทางอารมณ์และอคติสังคมไปได้ การเล่าเรื่องจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษามองเห็น
แนวทางใหม่ ๆ ที่จะน าไปแก้ไขปรับปรุงกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี (White, 2007) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Vromans & Schweitzer (2010) ได้ใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องกับผู้ป่วยวัยรุ่นที่
เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง จ านวน 47 คนหลังการปรึกษาพบว่า 74% อาการของโรคดีขึ้นและการเกิด
ความไว้วางใจบุคคลอื่นมากขึ้น 61% สามารถกลับไปท าหน้าที่ในสังคมได้ 53% อาการทางคลินิกดีขึ้น 
ในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ดีขึ้นตามไปด้วย และในระยะติดตามผล 3 เดือน พบว่า อาการของ
โรคยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เช่นกัน ดังนั้นจึง
เป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองที่รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข้งภายในใจโดย
ใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐานนั้น มีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจ ในระยะหลังการทดลองสูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง 

ส่วนในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ยังคงมีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจสูงกว่า
ในระยะก่อนการทดลอง สามารถอธิบายได้ว่าทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องนั้นสามารถช่วยให้บุคคล
เรียนรู้ที่น าปัญหาออกนอกตนเองได้ และเมื่อบุคคลน าปัญหาออกไปจากตนเองได้แล้ว บุคคลก็ไม่
จ าเป็นต้องทนทุกข์อยู่กับปัญหาเดิม ๆ อีกต่อไป  ผู้วิจัยได้พัฒนาการ์ดเติมความเข้มแข็ง (Strength 
Charger Card) ประกอบด้วยการ์ด 8 ใบ ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่  S T R E N 
G T H  โดยพัฒนามาจากเทคนิคเอกสารบ าบัด (Documentary) เทคนิคการน าปัญหาสู่ภายนอก 
(Externalization) และเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ (Scaffolding) โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้รับ
การ์ดเติมความเข้มแข็งหลังจบชั่วโมงการปรึกษาทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์กระตุ้นเตือนให้ผู้รับ
การปรึกษารับรู้ถึงศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตัวเอง (เทคนิคเอกสารบ าบัด)  ซึ่งจากตัวการ์ดนี้
แม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องสร้างค าศัพท์ใหม่ขึ้นมาตามตัวอักษรที่ก าหนดให้ (เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์
ใหม่) ซึ่งค าศัพท์เหล่านั้นที่แม่เลี่ยงเดี่ยวทั้ง 3 กลุ่ม สร้างขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นค าศัพท์ที่ช่วยให้แม่เลี้ยง
เดี่ยวสร้างมุมมองใหม่ที่มีต่อชีวิตของตัวเอง สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของตัวเองไปได้ (เทคนิคการน า
ปัญหาสู่ภายนอก)  เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตได้มากขึ้น 
ตัวอย่างค าศัพท์ของการ์ดใบที่ 1 ตัวอักษร S-ส  เช่น  Single - โสดแต่ไม่โดดเดี่ยว, Start - สบายใจ, 
Strong - สติ, Stop - สุดยอด  การ์ดใบที่ 2 ตัวอักษร T- ท  เช่น Take-ทดแทน ,Throw-โยนปัญหา
ทิ้งไป, ทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดี, Tree - ต้นไม้ที่แข็งแกร่ง, ทบทวน เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพของ
การ์ดเติมความเข้มแข็ง นั่นคือ การที่แม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นรับรู้ถึงความสามารถของตนเองได้ถึงแม้ว่าจะจบ
ชั่วโมงการปรึกษาไปแล้ว เนื่องจากการใช้เอกสารบ าบัดตามค าแนะน าของ White and Epston 
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(1990 cited in Payne, 2006) นั่นคือ การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้รู้สึกถึงจังหวะของการ
เปลี่ยนแปลงในตนเองเมื่อต้องลงมือเขียนเรื่องราวใหม่ จะเกิดความรู้สึกใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์เฉพาะตัว 
(Unique Outcome) ของทฤษฎีเล่าเรื่อง  และเทคนิคการน าปัญหาออกสู่ภายนอก (Externalizing 
problem) ท าให้แม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกว่าตนเองนั้นสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
Lucy (2009) ที่กล่าวไว้ว่าหัวใจส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องนั้นคือ เทคนิค การปัญหาออกสู่
ภายนอก (Externalizing problem) ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถแยกปัญหาออกมาจาก
ตัวเองได้ จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาได้เช่นเดียวกับการจัดการกับวัตถุชิ้นหนึ่ง ผลลัพธ์
บุคคลจะค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ชัดเจนและเป็นไปได้  ดังเช่นในการปรึกษาครั้ง 3    
R- Release the problem  และครั้งที่ 4 E- Exit the problem แม่เลี้ยงเดี่ยวถูกกระตุ้นให้บอกเล่า
ความรู้สึก ความคิด ค าพูด ต่าง ๆ ที่ค้างคาในใจ น าออกมาจัดการด้วยการตั้งชื่อให้กับสิ่งที่ค้างคาใจ 
แล้วก าหนดวันหมดอายุ เก็บใส่ภาชนะและน าไปทิ้ง  ซึ่งในครั้งที่ 3 และ 4 นี้ แม่เลี้ยงเดี่ยวกล่าวว่า 
“ความรู้สึกล้มเหลว” ที่เคยรบกวนจิตใจมาตลอด วันนี้รู้สึกเหมือนปลดมันออกไปจากใจได้  ซึ่งนั่นคือ
การจัดการปัญหา เช่นเดียวกับการจัดการกับวัตถุชิ้นหนึ่งนั้นเอง  ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้บุคคลค้นพบ
แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ และเมื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้น าปัญหาออกไปจากตนเองได้แล้ว จึงส่งผล
ต่อเนื่องถึงแม้จะจบโปรแกรมไปแล้ว แต่ปัญหาเหล่านั้นถูกก าจัดหมดไปแล้ว  จึงส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
ยังคงมีคะแนนความเข้มแข็งภายในใจในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ แสนสุภา (Sansupa, 2013) พบว่า สตรีหย่าร้างที่ได้รับทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องมี
คะแนนเฉลี่ยการเยียวยาตนเองสูงขึ้นในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น 
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน
ทั้ง 3 รูปแบบ จึงเป็นรูปแบบที่สามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งภายในใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 แบบวัดความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วยความเข้มแข็งภายในใจ 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ ความสร้างสรรค์ ความแน่วแน่ และความยืดหยุ่น สามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองระดับความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อวางแผนการ
ช่วยเหลือแม่เลี้ยงเด่ียวต่อไป  

 1.2 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็น
ฐาน สามารถน าไปปรับใชส้ าหรับหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงเด่ียวได้ดังนี้  

 1.2.1 รูปแบบที่ 1 การปรึกษารายบุคคล สามารถน าไปใช้ได้ส าหรับหน่วยงานที่มี
บุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในกระกวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เนื่องจากเทคนิคของทฤษฎี
เล่าเรื่องนั้น จ าเป็นต้องมีการฝึกใช้ให้ถูกต้องจะสามารถช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.2.2 รูปแบบที่ 2 กลุ่มกิจกรรมเชิงจิตวิทยา สามารถน าไปจัดเป็นการฝึกอบรม 
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจ 
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  1.2.3 รูปแบบที่ 3 บทเรียนออนไลน์ สามารถน าไปพัฒนาเป็นชุดฝึกทักษะความ
เข้มแข็งภายในใจ หรือ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทั้งในรูปแบบหนังสือ หรือในรูปแบบออนไลน์ได้   

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 องค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจจากงานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเท่านั้น การส ารวจองค์ประกอบของความเข้มแข็งภายในใจของพ่อเลี้ยง
เดี่ยว และลูกที่เติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  
   2.2 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่อง พบว่า 
เทคนิคการน าปัญหาสู่ภายนอก (Externalizing the problem) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้
แม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกมีอ านาจอยู่เหนือปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาประสิทธิภาพของการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่อยู่ใน
ภาวะการเผชิญหน้ากับอารมณ์เศร้า, ผิดหวัง หรือ ล้มเหลว ในชีวิต เป็นต้น   
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