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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายท่ีเสนอและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของจิตสํานึก
ทางปญญาของเยาวชนวยัรุน รูปแบบจติสํานึกทางปญญาประกอบดวยการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณ 
จากบิดามารดา  ครูอาจารย  และเพื่อน  รวมท้ังการควบคุมตนเอง  มีอิทธิพลตอจิตสํานึกทางปญญา  และ
จิตสํานึกทางปญญาสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิต ความสามารถในการแกปญหา  และพฤติกรรมเอ้ือสังคม  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการตรวจสอบรูปแบบนี้ไดแกนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1, 2, และ 3) 
จํานวน 1,312 คน  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร 
และการวิเคราะหโมเดลเชิงโครงสราง  พบวารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาไดรับ
การสนับสนุนในกลุมรวมและเม่ือจําแนกตามเพศ  โดยท่ีปจจัยทางจิตสังคม ไดแก การถายทอดทางปญญา
สังคม-อารมณของบิดามารดา การปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน การเห็น
แบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพ่ือน และการควบคุมตนเอง สามารถรวมกันพยากรณจิตสํานึก
ทางปญญาไดรอยละ 69 การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดามีอิทธิพลตอจติสํานึกทาง
ปญญาของเยาวชนวัยรุนมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวาท้ังปจจัยทางจิตสังคมและจิตสํานึกทางปญญา 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเอ้ือสังคมไดรอยละ 60 ความสามารถในการแกปญหาได
รอยละ 32 และคุณภาพชีวิตของเยาวชนวัยรุนไดรอยละ 69  ขอคนพบจากการวิจัยเร่ืองนี้ยังแสดงใหเห็น
วาเยาวชนวัยรุนหญิงมีจิตสํานึกทางปญญาสูงกวาเยาวชนวัยรุนชาย 

 

 Abstracts  
 

The purpose of this study was to propose and test a causal relationship of intellectual 
consciousness model for Thai adolescents.  The model posits that cognitive social – emotional socialization 
from parents, teachers, and friends as well as self-control influence adolescents’ intellectual consciousness. 
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 In addition, intellectual consciousness directly affects adolescents’ quality of life, problem solving 
ability, and prosocial  behavior.  This model was tested with 1312 lower – secondary school students in 
Bangkok Metropolis. Results from multivariate analysis of variance and a structural equation modeling 
analysis (with AMOS) were found to support  the causal relationship model of intellectual consciousness for 
all participants and for each gender separately.  Specifically, psycho-social factors such as cognitive 
social – emotional socialization from parents, teacher and friends and self – control could  predict 69% 
of adolescents’  intellectual consciousness.  The cognitive social – emotional socialization from parents 
contributed to adolescents’ intellectual consciousness the most. In addition, both psychosocial factors and 
intellectual consciousness could account for 60%, 32% and 69% of adolescents’ prosocial behavior, 
problem-solving and quality of life, respectively. Findings also showed that female adolescents scored higher 
on intellectual consciousness than male adolescents. 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สังคมไทยขณะน้ีไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะความเติบโตทางดานวัตถุรุดหนา
ไปมาก  แตถาความเจริญทางดานจิตใจและปญญาของคนน้ันกาวตามไมทันจะเกิดปญหากับบุคคล  สังคม  
และประเทศชาติ  โดยเฉพาะเยาวชนไทยท่ีอยูในชวงวยัรุนซ่ึงเปนวยัวกิฤติและเปนชวงหวัเล้ียวหวัตอท่ีอยู
ทามกลางการปรับตัว  และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังทางสภาพรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ถาวัยรุนเหลานี้
ขาดจิตสํานึกท่ีพึงประสงคท่ียอมรับกันวาเปนส่ิงท่ีเปนคุณงามความดแีละเหมาะสมแลว วัยรุนเหลานี้จะมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนตาง ๆ ท่ีไมพึงปรารถนา  มีคุณภาพชีวิตท่ีตกตํ่า และสรางภาระตอสังคม  ตลอดจน
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนในสังคมไทย  เชน  ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ เหน็แกประโยชนสวนตน  ปญหาการ
ฟุงเฟอทางวตัถุนิยม  และปญหาอารมณ จติใจท่ีออนแอควบคุมไมได  ท้ังนี้เนื่องจากจิตสํานกึเปนคุณลักษณะ
ทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมแสดงออกของมนุษย 

การพัฒนาคุณภาพของคนใหเปนคนท่ีมีความเจริญท้ังทางดานจิตใจและปญญาจึงเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีประเทศไทยไดคํานึงถึงโดยระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7, 8 และ 9 
(พ.ศ. 2535 – 2549)  และกําหนดใหครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และชุมชนเปนสถาบันหลัก ในการสราง
และพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545) สอดคลองกับ
แนวคิดการถายทอดทางสังคมและวัฒนธรรม (socialization) ท่ีกลาวไววาบุคคลตาง ๆ ท่ีรอบตัวในสถาบัน
ทางสังคม เชน ครอบครัวและโรงเรียนที่อยูรอบตัวเยาวชน ไดแก  บิดามารดา  ครูอาจารย และเพื่อน  มี
อิทธิพลตอพัฒนาการทางจติใจ อารมณ และสังคมของเยาวชน   (Berns, 2004)  และเชนเดียวกับจิตสํานึกท่ี
พึงประสงคก็เปนผลลัพธท่ีส่ังสมข้ึนจากการมีประสบการณตรงในชีวิตของแตละบุคคลท้ังในสวนของการ
เรียนรูแบบเปนทางการและตามอัธยาศัย (สุพจน  ทรายแกว, 2543)  คุณภาพของเยาวชนจะเปนเชนไร
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อยางไรก็ตามจิตสํานึกทางปญญานั้นเปนคุณลักษณะสําคัญท่ีสังคมตองการปลูกฝงใหเยาวชนมี
คุณลักษณะน้ันยังมีงานวิจยัท่ีศึกษาคอนขางจํากัด โดยเฉพาะขอมูลเชิงประจักษในการท่ีจะศึกษาอิทธิพล
ของตัวแทนจากสถาบันสังคมท่ีสําคัญรอบตัวเยาวชนวยัรุนไดแก  บิดามารดา  ครูอาจารย และเพื่อนวามีผล
ตอจิตสํานกึทางปญญามากนอยแคไหน  ดวยเหตุนีง้านวิจัยเร่ืองนี้จึงสนใจศึกษาการถายทอดทางจิตใจ 
อารมณ ปญญาและพฤติกรรมท่ีเอ้ือสังคมจากบิดามารดา ครูอาจารย และเพื่อน รวมถึงการควบคุมตนเอง 
วาแตละตัวแทนมีอิทธิพลตอจิตสํานึกทางปญญามากนอยแคไหน  และตรวจสอบดูวาจิตสํานึกทางปญญา
มีสวนเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต  ความสามารถในการแกปญหาของเยาวชนวัยรุนเชนไร  และพฤติกรรม
เอ้ือสังคมมากนอยแคไหน โดยการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ครอบคลุมท้ังอิทธิพลของครอบครัว  โรงเรียน  เพื่อน 
และตนเอง  ท่ีมีผลตอจิตสํานึกทางปญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนวัยรุน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางจิตสังคม  จิตสํานึกทางปญญา  และคุณภาพของ
เยาวชนวยัรุน 

2. เพื่อเปรียบเทียบจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุน จําแนกตามเพศและระดับข้ันเรียน 
3. เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของปจจัยทางจิตสังคมประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลตอจิตสํานึกทางปญญา

และคุณภาพของเยาวชนวยัรุน 
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของจิตสํานึกทางปญญาท่ีมีผลตอคุณภาพของเยาวชนวัยรุน 
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5. เพื่อวิเคราะหปจจัยเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุน 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

จากแนวคิดการถายทอดทางสังคม และทฤษฎีการรูคิดทางสังคม (Bandura, 1986) ท่ีเสนอแนะวา
พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากปจจยัตาง ๆ 3 ปจจัยท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันไดแก (1) อิทธิพลทางภูมิหลัง 
เชน เพศ อายุ  (2) ปจจัยทางจิตลักษณะ  และ (3) ปจจัยทางสภาพแวดลอม หรือปจจัยทางสังคม      
เชนเดียวกับแนวคิดส่ิงแวดลอมทางสังคมและรูปแบบบูรณาการท่ีเสนอวาพหุปจจยัท้ังปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกบุคคล รวมกันสงผลตอคุณภาพชีวติ  สุขภาวะ (Stakols, 1996) และพฤติกรรมเอ้ือสังคม 
(Eisenberg & Fabes, 1998)  นอกจากนี้แนวคิดคุณลักษณะทางจิตใจ (Mayer & Salovey 1997)  เช่ือวา
คุณลักษณะทางจิตใจท้ังดานความสามารถทางสมองและจิตไมใชส่ิงท่ีคงท่ีตั้งแตเกิด สามารถเปล่ียนได
ข้ึนอยูกับประสบการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ  ประกอบกับการประมวลผล
งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับจิตสํานกึทางปญญา เม่ือทําการวิเคราะหและสังเคราะหโครงสรางทางจิตสํานึกทาง
ปญญาของเยาวชนวัยรุนท้ังระบบแลว  พบวา จิตสํานกึทางปญญาของเยาวชนวยัรุนนาจะไดรับอิทธิพลมา
จากการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณจากบิดามารดา  ครูอาจารย  เพื่อน และการควบคุมตนเอง และ
จิตสํานึกทางปญญานาจะมีบทบาทสําคัญสงผลใหเยาวชนวัยรุนมีคุณภาพ ไดแก การมีพฤติกรรมเอื้อ
สังคม  สามารถแกปญหาได  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากแนวคิดดงักลาวไดนําเสนอในภาพประกอบ 1 

 
 

ปจจัยทางจิตสังคม            คุณภาพของเยาวชน 

จิตลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมตนเอง 

จิตสํานึกทางปญญา การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณ 

- ครอบครัว 
- โรงเรียน 
- เพ่ือน 

- พฤติกรรมเอื้อสังคม 
- ความสามารถในการ
แกปญหา 

- คุณภาพชีวิต 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาและคุณภาพของเยาวชนวัยรุน 

 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

1. เยาวชนวยัรุนหญิงมีจิตสํานกึทางปญญาสูงกวาเยาวชนวยัรุนชาย 
2. เยาวชนวยัรุนท่ีมีอายุมาก มีจิตสํานึกทางปญญาสูงกวาเยาวชนวัยรุนท่ีมีอายุนอย 
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3. การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา  การปลูกฝงทางปญญาสังคม-อารมณ
จากทางโรงเรียน  การเห็นแบบอยางทางอารมณ-พฤตกิรรมจากเพ่ือน และการควบคุมตนเองสามารถรวมกนั
ทํานายจิตสํานกึทางปญญาของเยาวชนวัยรุนได 
 

4. การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดามีอิทธิพลโดยตรงตอจิตสํานึกทาง
ปญญามากท่ีสุด 

5. จิตสํานกึทางปญญาสงผลโดยตรงทางบวกตอพฤตกิรรมเอื้อสังคม ความสามารถในการ
แกปญหา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนวยัรุน 
 

กลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปท่ี 2 และปท่ี 3 จํานวน 
1,312 คน  ประจําปการศึกษา 2547  จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 10 โรง  สังกดัคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ประกอบดวยแบบวัดตางๆ ดงัตอไปนี้ 
1. แบบสอบถามภูมิหลังของนกัเรียน  เปนแบบสอบถามขอมูลภูมิหลังของนักเรียน เชน  เพศ  

ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา 
2. แบบวัดการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา  เปนแบบวัดท่ีประกอบดวย

ขอความตาง ๆ ท่ีบิดามารดาไดปลูกฝงใหลูกประพฤติปฏิบัติตามส่ิงท่ีบิดามารดาเห็นวาเหมาะสม บิดา
มารดาใชวิธีการบอกอธิบายหรือส่ังสอนโดยตรง หรือบิดามารดาไดมีการแสดงออกทางอารมณและ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมเปนท่ีตองการของสังคม ในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนแบบอยางใหลูกไดเรียนรูและ
ปฏิบัติตาม โดยแบบวัดการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของมารดา แบงเปน 3 ดานดังนี ้

 2.1 การถายทอดความฉลาดทางอารมณ 
 2.2 การถายทอดการบริโภคดวยปญญา 
 2.3 การถายทอดจิตสาธารณะ 

แบบวดัการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา มีจํานวนขอความท้ังหมด 26 ขอ 
และมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .76, .66 และ .56  สําหรับ
การถายทอดความฉลาดทางอารมณ  การถายทอดการบริโภคดวยปญญา  และการถายทอดจิตสาธารณะ  
ตามลําดับ (ดูตาราง  1 )  
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3. แบบวัดการปลูกฝงทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน  เปนแบบวัดท่ีประกอบดวย
ขอความตาง ๆ ท่ีสอบถามบรรยากาศในการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนการอบรมส่ังสอน
โดยตรงของครูอาจารย หรือโดยออมท่ีไดจากการเห็นแบบอยางจากครูอาจารยภายในโรงเรียน ในการ
แสดงออกและการจัดการทางอารมณอยางมีสติ  การเหน็คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงของ  เงิน  และ
เวลา ตลอดจนปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยแบบวัดการปลูกฝงทางปญญา
สังคม-อารมณจากทางโรงเรียน  แบงออกเปน 4 ดานดังนี้ 

 3.1 บรรยากาศในการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.2 การปลูกฝงความฉลาดทางอารมณจากทางโรงเรียน 
 3.3 การปลูกฝงการบริโภคดวยปญญาจากทางโรงเรียน 
 3.4 การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะจากทางโรงเรียน 
แบบวัดการปลูกฝงปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน  มีจํานวนขอความท้ังหมด 28 ขอ  และ

มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน ชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .74, .73, .75 และ .73  
สําหรับบรรยากาศในการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การปลูกฝงความฉลาดทางอารมณจากทางโรงเรียน  
การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณจากทางโรงเรียน และการปลูกฝงการบริโภคดวยปญญา
จากทางโรงเรียน  ตามลําดับ (ดูตาราง 1) 

4.  แบบวัดการเห็นแบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากเพื่อน  เปนแบบวดัท่ี
ประกอบดวยขอความตาง ๆ ท่ีแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเพื่อนใน
เร่ืองตาง ๆ ท่ีนักเรียนสังเกตเห็นได  และสามารถซึมซับ เรียนรู และทําตามอยาง โดยแบบวัดการเห็น
แบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากเพ่ือน  แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้

4.1  การเห็นแบบอยางทางอารมณจากเพื่อน  แสดงความเห็นอกเห็นใจนักเรียน   
4.2  การเห็นแบบอยางการบริโภคดวยปญญาจากเพ่ือน   
4.3  การเห็นแบบอยางทางจิตสาธารณะจากเพ่ือน   
แบบวัดการเหน็แบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากเพื่อน มีจํานวนขอความ

ท้ังหมด 20 ขอ และมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟา เทากับ .69, .70, 
และ .79  สําหรับการเหน็แบบอยางทางอารมณจากเพือ่น  การเหน็แบบอยางการบริโภคดวยปญญาจาก
เพื่อนและการเห็นแบบอยางทางจิตสาธารณะจากเพื่อน  ตามลําดับ (ดูตาราง 1) 

5. แบบวัดจิตสํานึกทางปญญา  เปนแบบวัดท่ีประกอบดวยขอความตาง ๆ ท่ีบุคคลรายงานวามี
การตระหนักรูตนเองท่ีผานการไตรตรองอยางมีสติในการท่ีบุคคลรูจักเขาใจความรูสึกนึกคิดของตนเอง
และผูอ่ืน  และควบคุมอารมณตนเองได มีจิตใจเอื้ออาทร  ตลอดจนเหน็คุณคาในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงของ เงิน และเวลา รวมท้ังคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและสังคม 
หมายเหตุ : แบบวัดขอ 2 – 9 ในแตละขอความประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ ไดแก จริง 
คอนขางจริง  ไมแนใจ  คอนขางไมจริง  และ ไมจริง 
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5.1  ความฉลาดทางอารมณ  เปนการวัดการตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน 

เขาใจความรูสึกความตองการของผูอ่ืน และจัดการอารมณตนเองได 
5.2  จิตสํานึกการบริโภคดวยปญญา  เปนการวัดการตระหนักถึงประโยชนและคุณคาท่ี

แทจริงโดยผานการคิดไตรตรองอยางมีสตใินการตัดสินใจบริโภคหรือใชทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงของ เงิน 
และเวลา 

5.3 จิตสาธารณะ  เปนการวดัการตระหนกัรูและคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและสังคม 
เห็นคุณคาในการใสใจดแูลรักษาส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีเปนของสวนรวม   

แบบวัดจิตสํานึกทางปญญา มีจํานวนขอความทั้งหมด 21 ขอ  มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น
ชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .53, .76 และ .81  สําหรับความฉลาดทางอารมณ  จติสํานึก
การบริโภคดวยปญญา  และจิตสาธารณะ  ตามลําดับ (ดูตาราง 1) 

6. แบบวัดการควบคุมตัวเอง  เปนแบบวัดท่ีประกอบดวยขอความตาง ๆ ท่ีบุคคลรายงานถึง
ความสามารถในการยับยั้ง  ขจัดหรือเปล่ียนแปลง  ความคิด ความรูสึก ความปรารถนา  ความหุนหนัใจเร็ว
ของตนเอง และละเวนการกระทําท่ีไมนาพึงปรารถนาได  แบบวดัท้ังหมด 8 ขอ และมีคาสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือม่ันชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .70 (ดูตาราง 1) 

7. แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคม  เปนแบบวัดท่ีประกอบดวยขอความตาง ๆ ท่ีบุคคลรายงานวามี
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม  ประพฤติตนใหเปนประโยชนแกสังคม ชวยเหลือเอ้ือเฟอผูอ่ืน และ
แบงบันส่ิงของเคร่ืองใชใหผูอ่ืน  แบบวัดมีท้ังหมด 9 ขอ และมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .72 (ดูตาราง 1) 

8. แบบวัดความสามารถในการแกปญหา  เปนแบบวัดท่ีมุงประเมินการรับรูความสามารถในการ
แกปญหาของบุคคลโดยท่ัวไปมากกวาความสามารถในการแกปญหาในสถานการณท่ีเปนจริง  โดย
ประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับความม่ันใจในการแกปญหา  การแกปญหาโดยใชวิธีการแบบเผชิญปญหา  
และการควบคุมตนเองไดในสถานการณท่ีเปนปญหา  แบบวัดนี้มีท้ังหมด 8 ขอ และมีคาสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือม่ันชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .73 (ดูตาราง 1) 

9. แบบวัดคุณภาพชีวิต    เปนแบบวัดท่ีประกอบดวยขอความตาง ๆ ท่ีบุคคลรายงานถึงความสุข
พอใจในชีวิต ความมีคุณคาในตนเอง  ความสัมพันธท่ีดีกบับุคคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  การพัฒนาตนเอง  และ
ความสามารถในการปรับตัวได  แบบวัดนีมี้ท้ังหมด 21 ขอ  และมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันชนดิความ
สอดคลองภายในแบบแอลฟาเทากับ .70 (ดูตาราง 1) 
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ตาราง 1  คาความเช่ือม่ันชนิดแอลฟา (α) พิสัยของคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
(r) และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการวัดตัวแปรตาง ๆ 

 

การวัดตัวแปร 
จํานวน
ขอ 

 

α 
 

r 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐานของการวัด 

จิตสํานึกทางปญญา 21 .86 .14-.67 12.79 4.78 
- ความฉลาดทางอารมณ 7 .53 .11-.43 4.32 2.96 
- การบริโภคดวยปญญา 7 .76 .15-.59 5.24 2.56 
- จิตสาธารณะ 7 .81 .14-.72 5.57 2.42 

การควบคุมตนเอง 8 .70 .24-.59 5.28 2.89 
การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา 26 .81 .20-.50 11.49 5.00 

- อารมณ 8 .76 .39-.51 5.97 2.92 
- การบริโภคดวยปญญา 10 .66 .20-.44 4.93 2.87 
- จิตสาธารณะ 8 .56 .15-.34 3.77 2.50 

การปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม- อารมณจากทางโรงเรียน 28 .89 .20-.62 12.90 4.27 
- บรรยากาศในการเรียนรู 5 .74 .41-.60 2.67 1.36 
- การปลูกฝงความฉลาดทางอารมณ 9 .73 .30-.59 3.99 2.07 
- การปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ 11 .75 .23-.53 4.63 2.31 
- การปลูกฝงในการบริโภคดวยปญญา 7 .73 .27-.55 4.25 2.20 

การเห็นแบบอยางจากเพ่ือน 20 .88 .20-.63 13.45 4.65 
- อารมณ 6 .69 .25-.53 4.59 2.55 
- จิตสาธารณะ 7 .71 .23-.52 5.33 2.87 
- การบริโภคดวยปญญา 7 .79 .17-.62 5.58 2.55 

พฤติกรรมเอื้อตอสังคม 9 .72 .24-.53 5.26 2.78 
ความสามารถในการแกปญหา 8 .73 .20-.59 4.68 2.43 
คุณภาพชีวิต 21 .88 .10-.60 12.13 4.20 
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ผลการวิจัย 
 

 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับตัวแปร 
ผลจากการวิจัยพบวาตัวแปรตาง  ๆ ท่ีนํามาศึกษาตางมีความสัมพันธทางบวกระหวางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (คานัยสําคัญมีคา r อยูระหวาง .12 ถึง .71)  โดยตัวแปรตาง ๆ ในกลุมการ
ถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา (การถายทอดความฉลาดทางอารมณ  การถายทอดการ
บริโภคดวยปญญา และการถายทอดจิตสาธารณะ)  การปลูกฝงอบรมปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน 
(บรรยากาศการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การปลูกฝงความฉลาดทางอารมณจากทางโรงเรียน  การ
ปลูกฝงการบริโภคดวยปญญาจากทางโรงเรียน และการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะจาก
ทางโรงเรียน) การเหน็แบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพ่ือน (การเหน็แบบอยางทางอารมณจากเพื่อน 
การเหน็แบบอยางการบริโภคดวยปญญาจากเพื่อน และการเห็นแบบอยางจิตสาธารณะจากเพ่ือน) และการ
ควบคุมตนเอง ตางมีความสัมพันธทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ  จิตสํานกึการบริโภคดวยปญญา  จิต
สาธารณะ  พฤติกรรมเอ้ือสังคม  ความสามารถในการแกปญหา และคุณภาพชีวติของเยาวชนวยัรุน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

ผลการเปรียบเทียบจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุนเม่ือจําแนกตามเพศและชั้นเรียน 
การเปรียบเทียบจิตสํานึกทางปญญา เม่ือจําแนกตามเพศและชั้นเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร  ปรากฏผลในตาราง 2 
 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตวัแปรของจิตสํานึกของปญญาท่ีจําแนกตามเพศและ
ระดับช้ันเรียน 

ตัวแปร อิทธิพล F df p-value Eta Squared 

อิทธิพลของพหุตัวแปร      
   - จิตสํานึกทางปญญา เพศ 18.46 3/1177 .00 .045 
 ระดับช้ันเรียน 7.18 6/2354 .00 .018 
 ปฏิสัมพันธ 2.40 6/2354 .03 .006 
อิทธิพลของตัวแปรเดียว      
   - ความฉลาดทางอารมณ เพศ 13.74 1/1179 .00 .012 
 ระดับช้ันเรียน 12.32 2/1179 .00 .020 
 ปฏิสัมพันธ 5.04 2/1179 .01 .008 
   - จิตสํานึกการบริโภคดวยปญญา เพศ 37.53 1/1179 .00 .031 
 ระดับช้ันเรียน .05 2/1179 .95 .000 
 ปฏิสัมพันธ 3.20 2/1179 .04 .005 
   - จิตสาธารณะ เพศ 53.12 1/1179 .00 .043 
 ระดับช้ันเรียน 3.64 2/1179 .03 .006 
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 ปฏิสัมพันธ 4.57 2/1179 .01 .008 
 
 

จากตาราง 2  แสดงวาอิทธิพลรวมของเพศและระดับช้ันเรียน (F6, 2354 = 2.40)  มีผลตอพหุตัวแปร
จิตสํานึกทางปญญาของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลเฉพาะของ
เพศ  (F3, 1177 = 18.46)  และระดับช้ันเรียนท่ีแยกจากกนั (F6, 2354 = 7.18)  มีผลตอพหุตัวแปรจิตสํานึกทาง
ปญญาของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001และเม่ือพิจารณาองคประกอบจิตสํานึกทางปญญา
ในฐานะเปนตัวแปรเดียวทีละตัว  พบปฏิสัมพันธรวมระหวางเพศและระดับช้ันเรียนมีผลตอความฉลาด
ทางอารมณ (F2, 1179 = 5.04)  จิตสํานกึการบริโภคดวยปญญา (F2, 1179  = 3.20)  และจติสาธารณะ (F2, 1179 = 4.57)  

โดยนักเรียนชายดวยกนัท่ีเรียนอยูในช้ัน ม.3 มีความฉลาดทางอารมณ   จิตสาธารณะ 

 สูงกวานักเรียนชายท่ีเรียนอยูในช้ัน ม.2  ในเร่ืองความฉลาดทางอารมณ และ

จิตสาธารณะ (  และสูงกวานักเรียนชายท่ีเรียนอยูในช้ัน ม.1 ในเร่ืองความฉลาดทางอารมณ 

 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และเม่ือพิจารณาเฉพาะนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.2   
ดวยกัน  พบวานักเรียนหญิงมีความฉลาดทางอารมณ (Xม1=24.56, Xม.2=24.29)  จิตสาธารณะ (Xม1=29.71,   
Xม2= 29.45)  สูงกวานักเรียนชายท่ีเรียนอยูช้ันเดยีวกัน (ดูคะแนนเฉล่ียของนักเรียนชายในระดับช้ัน ม.1 
และ ม.2 ในตาราง 4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ผลจากการวิเคราะหในภาพรวมโดยท่ัวไป
พบวา นักเรียนหญิงมีความฉลาดทางอารมณ  จิตสํานึกการบริโภคดวยปญญา  และจิตสาธารณะสูงกวา
นักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และยงัพบวานกัเรียนช้ัน ม.3 มีความฉลาดทางอารมณ  
จิตสาธารณะสูงกวานักเรียนช้ัน ม.1 และมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนช้ัน ม.2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวารูปแบบท่ีเสนอไวในภาพประกอบ 1 และตาราง 5  ไมมีความ

เหมาะสม มีคา  โดยมีดัชนีความเหมาะสม GFI = .88, AGFI = .83,  CFI 

= .90 คาความคลาดเคล่ือน (RMSEA)  มีคาเทากับ .09  และมีคา CN = 126  ดังน้ันคณะผูวจิัยจึงทําการปรับ
รูปแบบโดยอาศัยดัชนีการปรับ  และแนวคิดทฤษฎีประกอบ  ในกรณีนี้ความเหมาะสมของรูปแบบจะดี
ข้ึนในการท่ีใหอิทธิพลของการปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียนสงผลโดยตรงตอ
ความสามารถในการแกปญหา  ตามรูปแบบทางเลือกใหมหรือรูปแบบท่ีไดรับการปรับท่ีเสนอใน
ภาพประกอบ 2   

001.,98.891
2

)862,105(
<=

=
ρχ n

ผลการทดสอบรูปแบบโครงสรางเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุนท่ีเสนอ
เปนทางเลือกใหม โดยรวมอิทธิพลทางตรงของการปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน
ท่ีสงผลตอความสามารถในการแกปญหา โดยท่ีความสามารถในการแกปญหาสงผลตอคุณภาพชีวิตและ
พฤติกรรมเอ้ือสังคม  พบวารูปแบบทางเลือกท่ีเสนอใหมมีความเหมาะสมกับขอมูล (ภาพประกอบ 2) มีคา 

001.   โดยมีคาดัชนคีวามเหมาะสม GFI = .94, AGFI = .90 และ CFI = .95  

คาความคลาดเคล่ือนมีคาเทากับ .07  และ CN = 230  โดยเสนอผลตามลําดับดังตอไปนี้ 

,60.465
2

)862,100(
<=

=
p

nχ

3.1 อิทธิพลของปจจัยทางจิตสังคมประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลตอจิตสํานึกทางปญญาและคุณภาพของ
เยาวชนวยัรุน 

3.1.1 อิทธิพลของปจจัยทางจิตสังคมประเภทตาง ๆ  ท่ีมีผลตอจิตสํานึกทางปญญา 
 

ตาราง 3  คาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรงของปจจัยจิตสังคมท่ีมีตอจิตสํานึกทาง
ปญญาของกลุมรวม (862 คน)  นักเรียนชาย (288 คน) และนักเรียนหญิง (574 คน) ตาม
รูปแบบท่ีปรับแลว 

อิทธิพลทางตรง  

ปจจัยจิตสังคม 
กลุมรวม นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

การถายทอดปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา .40* .42* .40* 
การปลูกฝงปญญาสังคม-อารมณในโรงเรียน - .06 -.05 -.07 
การเหน็แบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพ่ือน .31* .26* .32* 
การควบคุมตนเอง .28* .30* .29* 

R2 .69 .66 .70 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ปจจัยทางจิตสังคมท่ีศึกษามี 4 ปจจัยไดแก  การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดา  
การปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณในโรงเรียน  การเหน็แบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจาก
เพื่อนและการควบคุมตนเอง  ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของ

บิดามารดา (β=.40) การเห็นแบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพื่อน (β=.31)  และการควบคุมตนเอง 

(β=.28)  มีอิทธิพลโดยตรงในทางบวกตอจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  แสดงวาเยาวชนวยัรุนท่ีไดรับการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดาอยาง
เหมาะสมมาก ไดเห็นแบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพื่อนในทางท่ีเหมาะสมมาก และมีการ
ควบคุมตนเองมาก จะมีจิตสํานึกทางปญญาสูงดวย และพบวาการถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณของ
บิดามารดา มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอจิตสํานึกทางปญญา โดยปจจยัทางจิตสังคมทั้ง 4 ปจจัยนี้รวมกนั
อธิบายความแปรปรวนของจิตสํานึกทางปญญาไดรอยละ 69,  66  และ 70 (ดูตาราง 3) ในกลุมรวม 
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ตามลําดับ  ถึงแมปจจัยการปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณจากทาง
โรงเรียนไมมีผลตอจิตสํานึกทางปญญา แตปจจัยดังกลาวสงผลโดยตรงตอความสามารถในการแกปญหา 

(β=.37) ของเยาวชนวยัรุน 
3.1.2 อิทธิพลของปจจยัทางจิตสังคมประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพของเยาวชนวัยรุน 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยทางจิตสังคมทั้ง 3 ปจจัยไดแก  การถายทอดทางปญญา
สังคม-อารมณของบิดามารดา  การเหน็แบบอยางทางอารมณและพฤตกิรรมจากเพ่ือน และการควบคุมตนเอง
ไมสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมเอ้ือสังคม  ความสามารถในการแกปญหา และคุณภาพชีวิต  แตพบอิทธิพล
ทางออมของปจจัยทางจิตสังคมท้ัง 3 ปจจัยนี้สงผลตอความสามารถในการแกปญหา และคุณภาพชีวิต  

โดยอิทธิพลทางออมการถายทอดปญญาสังคม-อารมณของบิดามารดามีอิทธิพลสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง (คา β 
อยูระหวาง .13 ถึง .23) รองลงมาไดแก  อิทธิพลจากการเห็นแบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพ่ือน 

(คา β อยูระหวาง .10 ถึง .18)  และการควบคุมตนเอง (คา β อยูระหวาง .09 ถึง .27)  ตามลําดับ  สําหรับ
การปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียนพบวาสงผลโดยตรงตอความสามารถในการ

แกปญหา (β = .37) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบอิทธิพลทางออมของการปลูกฝงอบรม
ทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน สงผานจิตสํานึกทางปญญาและความสามารถในการแกปญหามีผลตอ

คุณภาพชีวิต (β = .13) และพฤติกรรมเอ้ือสังคม (β = .14) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3.2 อิทธิพลของจติสํานึกทางปญญาท่ีมีผลตอพฤติกรรมเอ้ือสังคม ความสามารถในการแกปญหา 

และคุณภาพชีวิตของเยาวชนวัยรุน 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา จิตสํานึกทางปญญามีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอพฤติกรรมเอ้ือ

สังคม (β = .58) ความสามารถในการแกปญหา (β = .32)  และคุณภาพชีวิต (β = .56)  อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ียังพบวาจิตสํานกึทางปญญามีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมเอ้ือสังคม (β 

= .13) และคุณภาพชีวติ (β = .13)  โดยผานทางความสามารถในการแกปญหา (ดูตาราง 7)  และพบวา



   วารสารพฤติกรรมศาสตร       ปที่ 12  ฉบับท่ี 1 กันยายน 254928 
  
 

จากการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญา  พบวาชุดของตัวแปร
ในรูปแบบนี้ตามลําดับเสนทางของตัวแปรในภาพประกอบ 2  โดยรวมอิทธิพลทางตรงและทางออมของ
ปจจัยทางจิตสังคม และจิตสํานึกทางปญญา  พบวาสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเอ้ือสังคม
ไดรอยละ 60  ความสามารถในการแกปญหาไดรอยละ 32 และคุณภาพชีวติไดรอยละ 69  แตเม่ือพิจารณา
เฉพาะอิทธิพลของจิตสํานกึทางปญญาในการพยากรณคุณภาพของเยาวชนวยัรุนโดยทําการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบเปนช้ัน (Stepwise regression analysis)  พบวาจติสํานกึทางปญญา อธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมเอ้ือสังคมไดรอยละ 47  ความสามารถในการแกปญหาไดรอยละ16 และคุณภาพชีวติไดรอยละ 43  

ในการทดสอบรูปแบบโดยสรางเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุนท่ีเสนอเปน
ทางเลือกใหม  จําแนกตามเพศ พบวาดัชนีความเหมาะสมของรูปแบบกบัขอมูล  คอนขางเปนแบบเดียวกัน 
สําหรับนักเรียนชายมีคา และRSMEA=.06 

สําหรับนักเรียนหญิงมีคา  และ RSMEA = .08 

โดยมีคา CN สําหรับนักเรียนชายเทากับ 173  และนักเรียนหญิงเทากับ 181  แสดงวาขอมูลของนักเรียนชาย
และนกัเรียนหญิงสนับสนนุรูปแบบทางเลือกใหมนี้  โดยคาสัมประสิทธ์ิการวดัและโครงสรางมีคาคลายคลึง
กันมาก ขอคนพบนี้ยนืยันวารูปแบบทางเลือกใหมนี้ไมแปรเปล่ียนไปตามเพศ 

.95CFI.87,AGFI.92,GFI.001,p216.93,χ 2 284)n(102,
===<=

=

CFI.87,AGFI.92,GFI.001,p216.93,χ 2 574)n(102,
===<=

=
.93

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

ความแตกตางระหวางเพศและอายุในจิตสํานึกทางปญญา 
ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวาในภาพรวมเยาวชนวัยรุนหญิงมีจติสํานึกทางปญญาสูงกวาเยาวชน

วัยรุนชาย  เม่ือพิจารณาจิตสํานึกทางปญญาในแตละมิติ พบวาเยาวชนวัยรุนหญิงมีความฉลาดทางอารมณ  
จิตสํานึกการบริโภคดวยปญญา  และจติสาธารณะสูงกวาเยาวชนวยัรุนชาย  ผลการวจิัยนี้ไมสอดคลองกับ
งานวิจยักรมสุขภาพจติ (2543)  พบวาประชาชนไทยท่ีมีชวงอาย ุ12 – 60 ป มีความฉลาดทางอารมณภาพรวม 
ดานดี  ดานเกง  และดานสุข  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยการศึกษาของกรมสุขภาพจิต 
เปนการศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุอยูในชวงกวาง  กวากลุมตัวอยางท่ีใชในงานวจิัยนี้ ผลการวจิัยจึงไม
คงเสนคงวา  แตการท่ีงานวจิัยคร้ังนี้พบวา เยาวชนวัยรุนหญิงมีจิตสํานกึทางปญญาสูงกวาเยาวชนวยัรุนชาย  
อาจเปนเพราะวาสังคมวัฒนธรรมไทยน้ันกลอมเกลาใหผูหญิงเปนคนที่ละเอียดออน  เอาใจใส  ความรูสึก  
อารมณของตนเอง  มีการยับยั้งการแสดงออกอารมณท่ีรุนแรง ทําใหผูหญิงมีเวลาท่ีจะนกึคิดใครครวญยิ่งข้ึน 
และสังคมยังใหผูหญิงเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมภายในครอบครัว ไมวาการบริโภคและใชจายส่ิงของ
ในบาน ตลอดจนใสใจในเร่ืองของสมบัติสวนตัวและสวนรวม  ทําใหผูหญิงไดรับการปลูกฝงในการมี 
จิตสํานกึทางปญญามากกวาผูชาย  แตผลการวิจยัคร้ังนีไ้มสอดคลองกบังานวจิยัตางประเทศท่ีเปนการศึกษา
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ในเร่ืองความแตกตางระหวางอายุกับจิตสํานึกทางปญญา  ผลการวิจัยนีพ้บวา เยาวชนวัยรุน
ท่ีมีอายุมากกวา มีจิตสํานึกทางปญญา  ไดแก  ความฉลาดทางอารมณ และจิตสาธารณะ สูงกวาเยาวชน
วัยรุนท่ีมีอายุนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ     
คมเพชร  ฉัตรศุภกุล และ ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2544)  ท่ีพบวานักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 มีคะแนน
ความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกันในแตละองคประกอบ  ยกเวนองคประกอบเดยีวคือ  องคประกอบ
ดานระหวางบุคคล โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีคะแนนสูงกวานักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 และ 6  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ  ผจงจิต  อินทสุวรรณ และคณะ (2545)  ท่ีไดทําการเปรียบเทียบความฉลาด
ทางอารมณ  ตามแนวพุทธศาสนากับกลุมนิสิตมหาวิทยาลัย ช้ันปท่ี 1 ถึงปท่ี 4  พบวานิสิตช้ันปท่ี 1, 2, 3, 
และ 4 มีความฉลาดทางอารมณดานความรูสึก  ดานการคิด  และดานการปฏิบัติไมแตกตางกนั  แตผลจาก
การวิจยัคร้ังนีส้อดคลองกับ กรมสุขภาพจติ (2543) และผลงานวิจยัตางประเทศท่ีพบวา กลุมอายุท่ีแตกตางกนั
มีความฉลาดทางอารมณตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Bar-On & Parker, 2000)  โดยกลุมท่ีมี
อายุมากกวามีคะแนนความฉลาดทางอารมณสูงกวากลุมท่ีมีอายนุอยกวา และการศึกษาความฉลาดทางอารมณ
จากแนวคิดตะวันตกยังเสนอแนะวาความฉลาดทางอารมณและสังคมเพ่ิมข้ึนตามอายุ  สอดคลองกับ
พัฒนาการทางอารมณ  สังคมวัยรุน  เชนเดียวกับงานวิจัยท่ีศึกษาบุคลิกภาพท่ีเอ้ือสังคมซึ่งมีพัฒนาการ
ตามอายุ  โดยบุคลิกภาพ  ลักษณะท่ีเอ้ือสังคม เปนคุณลักษณะท่ีจะคิดถึงสวัสดิการและสิทธิของผูอ่ืน  รูสึก
หวงใยและเขาใจผูอ่ืน  และพรอมท่ีจะปฏิบัติในทางท่ีเปนประโยชนตอคนอ่ืน (Penner & Finkelstein, 1998)  
โดยบุคลิกเชิงสังคมอาจรวมถึงการรูคิดในการคํานึงถึงผูอ่ืน  และการกระทําท่ีเอ้ือสังคมดวยความเห็นอก
เห็นใจ ท่ีคลายกับนยิามของจิตสํานึกทางปญญาบางสวน  และผลจากการศึกษาวจิัยของไอเซนเบอรก และ
คณะ (Eisenberg et al., 1999)  พบวาบุคคลมีความแตกตางกันในบุคลิกลักษณะเอ้ือสังคม และความแตกตางนี้
ปรากฏชัดเจนในวยัรุน และคอนขางคงท่ีจนถึงวัยผูใหญ 
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รูปแบบของจิตสํานึกทางปญญา 
ผลการวิจัยไดยืนยนัวารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวยัรุน

เปนไปในลักษณะท่ีวา ปจจัยทางจิตสังคมไดแก  การถายทอดทางปญญาสังคม-อารมณ  จากบิดามารดา  
การไดเห็นแบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพื่อน  และการควบคุมตนเอง  มีอิทธิพลโดยตรงตอ
จิตสํานกึทางปญญาของวยัรุน โดยจิตสํานึกทางปญญาเปนตัวค่ันกลางที่รับอิทธิพลจากปจจยัจติสังคมเหลานี้
แลวสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวติ  ความสามารถในการแกปญหาและพฤติกรรมเอ้ือสังคมของเยาวชนวัยรุน  
และยังพบวาการปลูกฝงอบรมทางปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียน สงผลโดยตรงตอความสามารถ
ในการแกปญหาดวย  ซ่ึงความสามารถในการแกปญหายังมีอิทธิพลโดยตรงตอคุณภาพชีวติและพฤติกรรม
เอ้ือสังคม  ผลการวิจยัท่ีพบนี้สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองการถายทอดทางสังคม (Maccoby, 1992)  ท่ีกลาววา
บุคคลจะไดรับนิสัย  ทักษะ  คานิยม  และมีแรงจูงใจท่ีจะทําหรือมีพฤติกรรมที่มีคุณภาพนั้น ข้ึนอยูกับ
ตัวแทนของสถาบันตาง ๆ ทางสังคม เชน  บิดามารดา  ครูอาจารย  และเพื่อนทําหนาท่ีหลอหลอมคณุลักษณะ
ท่ีดีงามข้ึนมา  ผสมผสานกับแนวคิด  บุคลิกลักษณะและพัฒนาการรูคิด (Radke-Yarrow, Zahn – Waxler, 
& Chapman, 1983)  ท่ีเชื่อวาบุคคลมีความรูสึกนึกคิด  เช่ือ  และตระหนักรูอยางไร แลวส่ิงนี้เปนส่ิงค่ันกลาง
ท่ีจะสงผลตอพัฒนาการพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพ 

การอภปิรายผลในเร่ืองรูปแบบของจิตสํานึกทางปญญา  จําแนกออกเปน 2 ประเดน็ไดแก อิทธิพล
ของการถายทอดทางสังคมและการควบคุมตนเองท่ีมีตอจติสํานึกทางปญญาและคุณภาพของเยาวชนวัยรุน  
และอิทธิพลของจิตสํานึกทางปญญาท่ีมีตอคุณภาพของเยาวชนวัยรุน ดงันี้ 

2.1 อิทธิพลของการถายทอดทางปญญาสังคมอารมณ และการควบคุมตนเองท่ีมีตอจิตสํานึก
ทางปญญา และคุณภาพของเยาวชนวัยรุน 

ผลจากการวิจยัคร้ังนี้พบวา การถายทอดทางปญญาสังคม อารมณ จากบิดามารดา ครู
อาจารย  และเพื่อน กับการควบคุมตนเองรวมกัน  อธิบายความแปรปรวนของจิตสํานกึทางปญญาไดรอยละ 

69  โดยการถายทอดทางปญญาสังคม – อารมณ จากบิดามารดา  มีอิทธิพลในทางบวกมากท่ีสุด (β = .40) 

ตอจิตสํานึกทางปญญา  รองลงมาคือการเห็นแบบอยางทางอารมณและพฤติกรรมจากเพ่ือน (β = .31) และ

การควบคุมตนเอง (β = .28) ตามลําดับ  ผลการวิจัยคร้ังนี้ยังคงยนืยนัถึงความสําคัญของบิดามารดา ซ่ึงเปน
บุคคลสําคัญในการถายทอดทางสังคมในชีวิตของเด็กและเยาวชนวัยรุนท่ีมีความผูกพันกับเด็กตั้งแต
ประสบการณชีวิตแรกเร่ิม และยังคงความสําคัญนี้อยางตอเนื่องถึงแมเด็กจะกาวเขาสูวัยรุนแลว  อิทธิพล
จากบิดามารดาก็ยังไมไดลดนอยลง  โดยเฉพาะจากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการท่ีบิดามารดาใหการอบรม
ส่ังสอน  ปลูกฝง  และการเปนตัวแบบท่ีด ีในการแสดงออกทางปญญาสังคม-อารมณและความประพฤติท่ี
เหมาะสม  มีการประพฤติในการบริโภค  การใชเงิน  ส่ิงของเคร่ืองใช  เวลา  และทรัพยากรอยางมีคุณคา   
ดูแลรักษาและแบงปนของสวนรวม สาธารณสมบัติ  รวมท้ังแสดงออกใหลูกรูถึงความรักความเอาใจใส
เขาใจในจิตใจและปญหาของลูกแลว เยาวชนจะมีการเรียนรู เลียนแบบซึมซับเอาอยางส่ิงตาง ๆ เหลานี้
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ผลจากการวิจยัคร้ังนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเห็นแบบอยางทางจิตใจ 
อารมณ สังคมและพฤติกรรมจากเพื่อนมีผลตอจิตสํานึกทางปญญาของเยาวชนวัยรุน ขอคนพบนี้สอดคลอง
อยางมากกับแนวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูท่ีไดจากการสังเกตท่ีกลาววาบุคคลจะยอมรับพฤติกรรมบุคคล
อ่ืนท่ีตนตองการอยางเทียบเคียง และเปนบุคคลท่ีมีความผูกพันทางอารมณอยางมาก (Bandura, 1986) 
เชนเดยีวกับงานวิจยัในตางประเทศท่ีสนับสนุนวา การมีเพื่อนในชวงปแรก (Wentzel, Barry, & Caldwell, 
2004)  วัยรุนตอนตน ในระดับช้ันปท่ี 6 และเพื่อนที่ใกลชิดนั้นมีพฤติกรรมเอื้อสังคมแลว เม่ือนักเรียน
วัยรุนนัน้ศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 8 จะมีการยึดม่ันท่ีจะมีเปาหมายท่ีเอ้ือสังคมดวย  และนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเอ้ือสังคมอยูในระดับตํ่าเร่ิมแรกเมื่อเทียบกับเพือ่นคนอ่ืน ๆ จะพัฒนาพฤตกิรรมเอ้ือสังคมเม่ืออยู
ใกลเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเอ้ือสังคม  ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเอ้ือสังคมอยูในระดับสูงเร่ิมแรก  จะลด
พฤติกรรมเอ้ือสังคมลงเม่ืออยูกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเอ้ือสังคมนอยกวา  จะเหน็วาผลการวจิยัเหลานี้
สนับสนุนแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1986)  ท่ีเสนอวา อิทธิพลระยะใกลท่ีสุดของการเรียนรูจากการ
สังเกตมีผลตอกระบวนการจงูใจท่ีทําใหบุคคลรับเอาคุณลักษณะท่ีไดเรียนรูจากการสังเกตเขามาไวในจิตใจ 
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การควบคุมตนเองเปนปจจัยจิตลักษณะท่ีมีหลักฐานจากการวิจัยท่ีศึกษาวามีอิทธิพลตอ
จิตสํานกึทางปญญา และคุณภาพของเยาวชน  ขอคนพบนี้สอดคลองกบัผลงานวจิยัในตางประเทศหลายเร่ือง
เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง (Tangrey et al, 2004)  ท่ีพบวา การควบคุมตนเอง ซ่ึงเปนจิตลักษณะท่ีสามารถ
ควบคุมการคิด  อารมณ  ความหุนหัน และการกระทําท่ีไมพึงปรารถนานั้น สามารถกอใหเกดิผลลัพธท่ีดี
ในทางบวก โดยพบวาบุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองได มีความสามารถในการยบัยัง้ความอยากในการบริโภค
อาหาร  สุรา  ยาเสพติด  และประหยัดในการใชเงิน  นอกจากนีก้ารควบคุมตนเองยังมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับลักษณะบุคลิกภาพความรูสึกผิดชอบช่ัวดี และความเขาอกเขาใจในความรูสึก ความตองการ
ของคนอ่ืน และจัดการอารมณทางลบไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงคุณลักษณะตาง ๆ เหลานี้คลายคลึงกับ
องคประกอบของจิตสํานึกทางปญญาและการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวาการควบคุมตนเองสงผลทางออมตอ
พฤติกรรมเอ้ือสังคม  ความสามารถในการแกปญหา และคุณภาพชีวติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ ฟน
เคล และ แคมปเบลล (Finkel & Campbell, 2000) ท่ีรายงานวาคนท่ีมีการควบคุมตนเองไดสูง จะมี
ความสัมพันธท่ีดีกับคนอ่ืน และปรับตัวได  ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนดัชนีหนึง่ท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน 

อยางไรก็ตามขอคนพบจากงานวิจยัเร่ืองนีไ้มไดแสดงหลักฐานใหเหน็วาการปลูกฝง
ปญญาสังคม-อารมณ  จากทางโรงเรียน สงผลตอจิตสํานกึทางปญญาของเยาวชนวยัรุน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนตาง ๆ ไดมีวิธีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีงาม  ในลักษณะท่ี
คลายคลึงกัน ทําใหเยาวชนรับรูวิธีการปลูกฝงปญญาสังคม-อารมณจากทางโรงเรียนแบบเดยีวกนั  จึงไม
สงผลโดยตรงตอจิตสํานึกทางปญญาเทาท่ีควร  แตพบวาการปลูกฝงจิตสังคม-อารมณ จากทางโรงเรียน 
สงผลโดยตรงตอความสามารถในการแกปญหาของเยาวชนวัยรุน 

2.2 อิทธิพลของจิตสํานึกทางปญญาท่ีมีตอคุณภาพของเยาวชนวัยรุน 
ผลการวิจัยคร้ังนี้สนับสนุนวาจิตสํานึกทางปญญา นั้นเปนคุณลักษณะทางจิตใจท่ีพึง

ปรารถนา  เนื่องจากจิตสํานึกทางปญญาชวยสงเสริมใหเยาวชนวัยรุนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตอตนเอง และ
สังคม    โดยมีหลักฐานจากการวิจัยเร่ืองนี้ยืนยันอยางชัดเจนวา  เยาวชนวัยรุนท่ีมีจิตสํานึกทางปญญาสูง  จะ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสามารถในการแกปญหา  และมีพฤติกรรมเอ้ือสังคม  สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีทางบุคลิกภาพและจิตลักษณะโดยจิตใจเปนตัวกาํหนดพฤตกิรรม (Eisenberg & Fabes, 1998)  เฉพาะ
พฤติกรรมเอ้ือสังคมมีงานวิจยัจากตางประเทศจํานวนหนึง่ท่ีแสดงใหเหน็วาพฤติกรรมเอ้ือสังคมมี
ความสัมพันธสูงกับเหตุผลเชิงจริยธรรม  และความรูสึกเห็นอกเห็นใจและเขาอกเขาใจในความรูสึกของผูอ่ืน 
(Eisenberg et al., 1999)  ซ่ึงคุณลักษณะเหตุผลเชิงจริยธรรมและความรูสึกเหน็อกเห็นใจและเขาอกเขาใจ
ความรูสึกของผูอ่ืนนั้น ถือวาเปนสวนหนึ่งของจิตสํานกึทางปญญาในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  นอกจากนี้มี
งานวิจยัหลายเร่ืองท่ีพบวาตัวแปรจิตลักษณะในทางบวก เชน  ความคงเสนคงวาของอารมณ  ความ
รับผิดชอบทางสังคม  ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเอ้ือสังคม  (Radke-Yarrow et 
al., 1983)  และมีขอสังเกตจากงานวจิยัท่ีพบในตางประเทศสนับสนุนวา การบริโภคท่ีเพยีงพอ เปนส่ิงท่ีเปน
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

1. การวิจยัตอไปควรเปนการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอยางตอเนือ่งท้ังกระบวนการถายทอด
ทางสังคมในคุณลักษณะท่ีพงึประสงคจากครอบครัว  โรงเรียน และเพ่ือน  จิตสํานึกทางปญญา และ
พฤติกรรมท่ีพงึประสงค  เพื่อสามารถตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลของจิตสํานึกทางปญญาไดอยาง
ชัดเจน  และควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบเพื่อเขาใจพัฒนาการของจิตสํานึกทางปญญา และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน นอกจากนี้การศึกษายะยะยาวยังทําใหเห็นภาพท่ีสมบูรณวา
จิตสํานึกทางปญญาเปนคุณลักษณะท่ีคงเสนคงวาหรือไม   

2. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะการถายทอดทางสังคม และการปลูกฝงในคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคในองครวมท่ีบูรณาการวิธีการถายทอดแบบตาง ๆ เขาดวยกัน เชน  การเปนแบบอยาง การอบรม
ส่ังสอนโดยตรง การใหรางวัลและการลงโทษ  ดังนั้นจงึไมสามารถระบุอิทธิพลเฉพาะของวิธีการถายทอด
แบบไหนสงผลตอจิตสํานึกทางปญญาและคุณภาพของเยาวชนวยัรุนได เพื่อใหไดขอมูลดังกลาวนี้การ
ศึกษาวจิยัตอไป  ควรศึกษาวิธีการถายทอดทางสังคมในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับจาก
บิดามารดา  ครูอาจารย  และเพื่อน วาวิธีการไหนมีอิทธิพลตอจิตสํานึกทางปญญาและคุณภาพของเยาวชน
มากนอยแคไหน 

3. การศึกษาวิจยัตอไป ควรศึกษาในลักษณะการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือยนืยันความเปนสาเหตุและ
ผลของการมีจติสํานึก  โดยอาศัยขอมูลทีไ่ดจากการวิจยัคร้ังนี้  เปนแนวทางในการพัฒนาจิตสํานกึทางปญญา 
และคุณภาพของเยาวชนวยัรุนท่ีพึงประสงค  โดยใชกระบวนการถายทอดทางสังคมและปลูกฝงจิตสํานึก
ทางปญญาจากครอบครัว  โรงเรียน  และเพ่ือน  ไปดําเนินการทดลองใช  วากระบวนการถายทอดและ
ปลูกฝงดังกลาวแบบบูรณาการนี้จะสงผลตอจิตสํานึกทางปญญา  และคุณภาพของเยาวชนวัยรุน  ตลอดจน
การทําการทดลองวาวิธีการควบคุมตนเองนั้นมีผลตอจิตสํานึกทางปญญาหรือไม 

4. การศึกษาวิจยัตอไป ควรศึกษาในรูปแบบการวิจยัระยะส้ัน เชนเดยีวกับการศึกษาคร้ังนี้ แต
ศึกษากับเยาวชนในชวงอายท่ีุแตกตางกนั  การวิจยัคร้ังนีศึ้กษากับเยาวชนในชวงอาย ุ11-15 ป  ซ่ึงถือวาเปน
วัยรุนตอนตน  ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้  อาจแตกตางกนัไปถาศึกษากับเยาวชนในชวงอายุอ่ืน  
เชน  วัยรุนตอนปลาย  เพื่อศึกษาวาอิทธิพลครอบครัว  โรงเรียน  และเพื่อน  สงผลตอจิตสํานึกทางปญญา
และคุณภาพชีวิตแตกตางกันหรือไม 
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