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Overview

     เนื�องด้วยการระบาดของโรค Covid-19  ประเทศไทยเป�นหนึ�งในประเทศที�ได้รบัผลกระทบโดยตรง ไม่วา่จะเป�นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
คุณภาพชวีติ สุขภาพทางกายและจิตใจ อีกทั�งนาํมาซึ�งการปรบัตัวอย่างฉับพลันของชุมชนหลากหลายแหง่ หนึ�งในกลุ่มคนที�ได้รบัผลกระทบอย่างมาก 

คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที�ต้องเปลี�ยนจากการเรยีนในหอ้งเรยีนมาเป�นการเรยีนออนไลน์ที�บ้าน จึงก่อเกิดเป�นความเครยีดทั�งจากการที�จะต้อง
ปรบัตัวกับสิ�งแวดล้อมใหม่และความรูส้ึกโดดเดี�ยวจากการที�ไม่ได้พบเจอเพื�อน และเป�นความเครยีดที�อาจก่อให้เกิดป�ญหาทางสุขภาพจิตได้

     โครงการ SO(S)-PSY-TY จึงถูกจัดตั�งขึ�นด้วยจุดประสงคในการชว่ยเหลือนักเรยีน/นักศึกษา กลุ่มนี� โดยมุ่งเน้นที�การส่งเสรมิสุขภาวะจิตที�ดีใหแ้ก่
เยาวชน
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ไดร้บัผลกระ
ทบ

85.8%

ไมไ่ดร้บัผลกระ
ทบ

14.2%

สภาพป�ญหา

จากผลการสาํรวจจากกลุ่มตัวแทนเยาวชน
จาํนวน 183 คนพบวา่ มีเยาวชนถึง 85.8% 

ที�ได้รบัผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ 

ป�ญหาที�พบมากที�สุด _ อันดับ ในชว่งการเรยีน
ออนไลน์ในยุคโควดิ-19 ได้แก่ ความรูส้ึกเบื�อ
หน่าย ความรูส้ึกเครียดและ ความรูส้ึกคิดถึง
ชวีติสถานการณ์ก่อนโควดิ

อีกทั�ง ราว 30% ของผู้ที�ประสบป�ญหาดังกล่าว
รูส้ึกวา่ การชว่ยเหลือที�ตนเองได้รบัจากบุคคล
รอบข้างนั�นไมเ่พียงพอ หรอืขาดการชว่ยเหลือ
อย่างสิ�นเชงิ
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 ภาระงานที�เพิ�มขึ�นส่งผลใหพ้ักผ่อนไม่เพียง 

 พอ 

 การเรยีนที�ไม่มีประสิทธภิาพ
 การขาดปฏิสัมพันธแ์ละการทํากิจกรรมรว่ม
กับเพื�อน 

โดย 3 ป�จจัยหลักที�ก่อใหเ้กิดอารมณ์ลบเหล่านี�
ได้แก่ 

1.

2.

3.

เยาวชนที�ได้รบัผลกระทบจากการเรยีนออนไลน์ในชว่งโควดิ-19



โครงการ SO(S)-PSY-TY
 

    ทีมของเรานั�นประกอบด้วยบุคคลที�มีความสนใจในด้าน
จิตวทิยาและสุขภาพจิตเด็กและวยัรุน่ พวกเราเชื�อวา่ การมี
สุขภาพจิตที�ดีนั�นเป�นหนึ�งในป�จจัยที�สาํคัญในการดําเนิน
ชวีติที�มคีวามสุขและเป�นสิ�งที�ทุกคนพึงมี

    ดังนั�นพวกเราเชื�อวา่การดูแลสุขภาพใจของวยัรุน่มีความ
สาํคัญเป�นอย่างยิ�ง และดังนั�นป�ญหาสุขภาพจิตวยัรุน่ที�
เกิดจากการเรียนออนไลน์ ซึ�งส่งผลกระทบต่อการใช้
ชวีติประจาํวนัของพวกเขาและคนรอบตัวทั�งในป�จจุบัน
และอนาคตนี� จาํเป�นต้องได้รบัการแก้ไข 

    พวกเราตั�งใจที�จะแก้ไขป�ญหานี�โดยใชทั้กษะของคนในทีม
เชน่ การใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่และสื�อออนไลน์เพื�อใหผู้้คน
เข้าถึงได้มากขึ�น และความคิดสรา้งสรรค์ เป�นต้น ควบคู่กับ
การใชท้รพัยากรที� Understand มีอยู่ พรอ้มทั�งมุ่งแก้ไข
ป�ญหาที�สามารถแก้ได้จรงิ 

 

   ด้วยความรูค้วามสนใจในด้านจิตวทิยา และ
ความกระตือรอืรน้ พวกเราเชื�อมั�นวา่ จะ
สามารถออกแบบแนวทางการแก้ไขป�ญหา
และมอบความชว่ยเหลือใหก้ลุ่มเป�าหมายได้
อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการ ผ่าน
การสรา้งคอมมูนิตี�หรอืพื�นที�พบปะ แลก
เปลี�ยนเรื�องราวและความรู ้เพื�อชว่ยให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดการและ
รบัมอืกับอารมณ์ลบต่างๆ เชน่ ความเครยีด 
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    ทีมงาน SO(S)-PSY-TY ดําเนินการโดยทีมงาน 

We R New Gen ซึ�งเป�นกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากหลาก
หลายแขนงที�มีความสนใจในด้านจิตวทิยา และสุขภาวะ
จิตของเยาวชนไทย 

    ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงาน ทางโครงการได้รบั
การสนับสนุนจากหน่วยงานที�มคีวามเชี�ยวชาญทาง
ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ กรมสุขภาพจิต, สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร,์ Understand

ในการใหป้รกึษาถึงข้อมูลที�ถูกต้อง ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื�อส่งเสรมิเครื�องมือทางสุขภาพจิต
ใหแ้ก่เยาวชนภายในโครงการ

      นอกจากนี�ยังได้รบัการสนับสนุนทางด้านการ
ประชาสัมพันธจ์ากโครงการ เด็กอวด(ทํา)ดี โดย
สาํนักปลัดนายกรฐัมนตรี ในการชว่ยเหลือทางด้าน
เครอืข่ายและการประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนโครงการ
 

นัท
Facilitator

เบ้น
Marketing/content

ตอง
Facilitator/content

พริ�ตตี�
strategic planner

ในส่วนของทางด้านการศึกษา 
ทางโครงการได้รบัการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา จาก
กลุ่มเครอืค่ายนิสิตนักศึกษา จากหลาก
หลายมหาวทิยาลัยทั�วประเทศไทย

ทีมงาน We R New Gen
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ณ ป�จจุบัน SO(S)-PSY-TY ได้ดาํเนินโครงการมาแล้วทั�งสิ�นเป�นระยะเวลาสามเดือน โดยตลอดระยะเวลาในการ
ดาํเนินโครงการ ได้มกีารจัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางด้านสุขภาพจิตและการเรียนอย่างมปีระสิทธภิาพผ่าน
ทางคอมมูนิตี�ในกลุ่ม Facebook รวมทั�งสิ�น 13 กิจกรรม รวมไปถึงการดาํเนินการประชาสัมพันธข์้อมูลความรูต่้าง
ๆ ผ่านชอ่งทาง Instagram มาเป�นระยะเวลาตลอดการดาํเนินการ 

ผลการดําเนินโครงการ
 

ระยะที� 1 (ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2564)

      ดาํเนินการเป�ดรบัสมัครกลุ่มเยาวชนที�มีความสนใจเข้ารว่ม
คอมมูนิตี� Facebook โดยมีเป�าหมายเป�นการเติบโตของคอมมูนิตี�
ที�มีผู้เข้ารว่มเฉลี�ยเดือนละ 20 คน

ระยะที� 2 (ธนัวาคม 2564 - กุมภาพันธ ์2565)

      ดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลาดําเนินงาน ที�มุ่งเน้น
ส่งเสรมิทักษะทางด้านสุขภาพจิตและการเรยีน โดยได้รบัการ
สนับสนุนจากหน่วยงานสาํคัญต่าง ๆ มากมาย

ระยะที� 3 (มีนาคม 2565)

      เก็บรวบรวมผลการดําเนินโครงการจากผู้เข้ารว่ม โดยเก็บจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพื�อนํามาประมวลผลสาํเรจ็ของ
โครงการ
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จาํนวนสมาชกิภายในโครงการ

ธนัวาคม 64 มกราคม 65 กมุภาพนัธ ์65 มนีาคม 65

75 

50 

25 

0 

ผลสาํเรจ็ทางด้านคอมมูนิตี�
     มียอดการเติบโตเฉลี�ยถึง 19 คนต่อเดือน โดย
ณ เดือนมีนาคม 2565 คอมมูนิตี�มีสมาชกิที�เข้ารว่ม
แล้วถึง 70 คน

ผลการดําเนินโครงการ
 

ผลสาํเรจ็ทางด้านการประชาสัมพันธ์
     ชอ่งทาง Instagram : sospsyty.th มีผู้ติดตามถึง
205 account  และยอด Accounts engaged ตลอด
ระยะเวลา 3 เดือนถึง 548 accounts 

ผลสาํเรจ็ทางด้านการส่งเสรมิสุขภาวะจิตและ
ประสิทธภิาพในการเรียนออนไลน์
     จากการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์พบวา่ ผู้เข้ารว่มโครงการมีความเข้าใจใน
เนื�อหาข้อมูลที�ส่งเสรมิสุขภาวะจิตและการเรยีน
ในระดับ "ดีมาก"

      แม้วา่ป�ญหาทางด้านความเครยีดจะมีระดับที�แตก
ต่างกันไปตามแต่ละชว่งเวลาของผู้เข้ารว่ม แต่การได้
เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี� ได้พูดคุย และแบ่งป�นเรื�องราว
ต่าง ๆ กับผู้เข้ารว่มคนอื�น ๆ (Social support) ก็
สามารถชว่ยบรรเทาระดับความเครยีดของผู้เข้ารว่ม
โครงการได้ 
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ผลการดําเนินโครงการ
 

ผลประโยชน์ต่อผู้เข้ารว่มโครงการ
     ผู้เข้ารว่มโครงการได้รบัความรูค้วามเข้าใจการดูแล
สุขภาวะจิตของตัวเอง เชน่เดียวกับข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
กับเทคนิคการเรยีนที�มีประสิทธภิาพ และสามารถนํา
ความรูเ้หล่านี�ไปปรบัใชไ้ด้ 
     มากไปกวา่นั�นสาํหรบัเยาวชนในชั�นมัธยมปลาย ยัง
ได้มุมมองความเข้าใจในการศึกษาต่อที�ชดัเจนขึ�นจาก
การพูดคุยกับรุน่พี�ในระดับมหาวทิยาลัย ทั�งจาก
กิจกรรมแนะแนว และจากการพูดคุยกันโดยทั�วไป 

     จากการสัมภาษณ์พบวา่ผู้เข้ารว่มโครงการมีความ
พึงพอใจโดยรวมที�ดี เนื�องจากการมีอยู่ของคอมมูนิตี�
ทําใหผู้้เข้ารว่มโครงการมี "พื�นที�ปลอดภัย" ในการได้
พูดคุยแลกเปลี�ยนเรื�องราวต่าง ๆ ทั�งชวีติประจาํวนั
และเรื�องราวที�ตนเองสงสัยเกี�ยวกับการเรยีน ทําใหไ้ด้
รบัมุมมองใหม่ ๆ รวมไปถึงความสบายใจที�เกิดจาก
Social support ภายในโครงการ
 

ผลประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
     ชุมชนและสังคมได้รบัข้อมูลทางด้านสุขภาพจิตและ
ป�ญหาที�เกิดขึ�นจากการเรยีนออนไลน์ในชว่งโควดิ-19

รวมไปถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตเบื�องต้น จากผู้
เข้ารว่มโครงการและชอ่งทางการประชาสัมพันธข์อง
โครงการ
     สังคมและชุมชนสามารถนาํโครงการนี�ไปปรบัปรุง
เพื�อต่อยอดได้อย่างสรา้งสรรค์มากขึ�น เพื�อใหก้ารชว่ย
เหลือทางด้านสุขภาวะจิตแก่เยาวชนเป�นไปอย่างทั�วถึง 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากผู้เข้ารว่มโครงการ

 “ช่วยนะ เป� นคนที�อยู่กบัเพื�อนตลอด คุยเรื�องเดิมๆผ่านจอ
พอไดเ้จอคนคนอื�นๆไดคุ้ยเรื�องใหม่ๆ ก็รูสึ้กดี ช่วยหาย
เครียดได”้

 “สถานการณชี์วิตโดยรวมดีขึ �นพอดี เลยเครียดนอ้ยลง แต่
การที�มีคนรบัฟ�งก็ทําใหส้บายใจขึ �น ไม่เครียดนอ้ยลง แต่
บรรเทาได ้มีเพื�อนคุย ไม่ตอ้งเก็บไวค้นเดียว”

 “ฟ�งพูด ช่วยไดเ้ยอะ รูสึ้กดี เขา้ใจตวัเองขึ �นเยอะ”

 “ถา้มีความกงัวลมาก การเขา้ร่วมกิจกรรมก็อาจจะไม่ได ้
ช่วยมาก แต่ช่วงขาลง ช่วยใหห่้างจากหนงัสือ ไม่ตอ้งคิด
เรื�องเครียดไดร้ะยะนึง โดยเฉพาะกิจกรรมแบบชิวๆ
play&share”
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ป�ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
 

จาํนวนผู้เข้ารว่มคอมมูนิตี�น้อย
     เป�นโครงการใหม่และยังไม่มีเครอืข่ายในการประชาสัมพันธที์�เพียงพอ จึงทําใหม้ีคนรูจ้ักไม่มากและจึงอาจส่งผลใหม้ีความน่าเชื�อถือน้อยกวา่โครงการอื�นๆ 

      ทั�งนี�เมื�อทราบถึงป�ญหา ทางทีมงานได้มีการเพิ�มชอ่งทางในการประชาสัมพันธ ์เชน่ IG การจัดกิจกรรมที�เป�ดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกสามารถเข้ารว่มได้ ผล
คือสามาระชว่ยเพิ�มจาํนวนคนเข้ารว่มโครงการได้ แต่ยังไม่ถึงเป�าหมายที�ตั�งไว้
 

ข้อจาํกัดในการเข้าถึงกลุ่มเป�าหมาย
     กลุ่มเป�าหมายของโครงการเป�นเยาวชนที�มีอายุอยู่ในชว่ง 15-22 ป�เป�นส่วนใหญ่ ซึ�งเป�นกลุ่มที�ถูกจาํกัดการเข้าถึงผ่านการโฆษณาผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ใน
social media  

     ทางทีมงานจึงใชก้ารประชาสัมพันธจ์ากหน่วยงานที�มีเป�าหมายและความสนใจเดียวกัน ผลคือ มีการเข้าถึงชอ่งทางประชาสัมพันธข์องโครงการเพิ�มขึ�น แต่
การเข้าคอมมูนิตี�ยังมีจาํนวนที�น้อย 

จาํนวนผู้เข้ารว่มโครงการที�เข้ารว่มกิจกรรมมนี้อย
     จากการสาํรวจพบวา่ หลายครั�งผู้เข้ารว่มยังมีป�ญหาด้านเวลาที�มีข้อจาํกัด จากการเรยีนออนไลน์ นอกจากนี�ยังมีเรื�องของความน่าสนใจในตัวกิจกรรมที�ผู้
เข้ารว่มใชใ้นการตัดสินใจด้วย และผู้เข้ารว่มบางกลุ่มอาจจะยังไม่กล้าเข้ารว่มกิจกรรมเนื�องจากไม่มีคนรูจ้ัก 

     ทางทีมงานจึงแก้ป�ญหาโดยการสาํรวจความคิดเหน็ทั�งในเรื�องของความสนใจในหวัข้อที�จะจัดกิจกรรม รวมไปถึงเวลาที�ใชใ้นการจัดกิจกรรม ผลตอบรบั
คือบางกิจกรรมมีผู้เข้ารว่มมากขึ�นแต่บางกิจกรรม ก็ยังไม่ได้รบัผลตอบรบัที�ดี  
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ขอ้เสนอแนะ
 

        ในอนาคต ตัวโครงการเองควรมีการเพิ�มกิจกรรมที�เกี�ยวกับการพูดคุยกันมากขึ�น อย่างเชน่ "ฟ�งเหอะอยากเล่า" ซึ�งเป�นกิจกรรมที�ได้รบัผลตอบรบัที�ดีและ
ผู้เข้ารว่มโครงการมีความสนใจ เนื�องจากเป�นกิจกรรมที�เป�น พื�นที�ในการแลกเปลี�ยนกันจรงิ ๆ นอกจากนี�คอมมูนิตี�เองควรเพิ�มกิจกรรมที�มีความหลากหลาย
มากขึ�นสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเยาวชน ณ ขณะนั�น ทั�งนี�อาจจะจัดทําโดยรว่มมือกับกลุ่มเครอืข่ายที�ใหค้วามสนใจในสุขภาพจิตของเยาวชน หรอืมี
ความเชี�ยวชาญในเรื�องที�ตรงกับความสนใจของเยาวชน และเพิ�มชอ่งทางในการประชาสัมพันธผ์่านแนวรว่มเครอืข่ายดังกล่าว นอกจากนี�อาจจะมีการเพิ�มทีมงาน
จากผู้เข้ารว่มโครงการที�มีความสนใจ เพื�อพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม ใหเ้ขามีศักยภาพในการนาํทักษะและความรูเ้หล่านี� ไปจัดตั�งเครอืข่ายชว่ยเหลือเยาวชน
ภายในชุมชนของเขาในอนาคต 
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