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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศกึษาระดับ
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บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ พัฒนา และตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับขอมูลเชิงประจักษ และ
ทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ ตัวแปร   ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรแฝง 7 ตัว
แปร ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลย การกําหนดเปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล และความภาคภูมิใจในตนเอง ตัวแปรแฝงทั้งหมดวัดจาก
ตัวแปรสังเกตได 24 ตัวแปร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 จํานวน 540 คน        
จากมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 270 คน และจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 270 คน เครื่องมือที่ใช            
ในการวิจัยเปนแบบวัดประมาณคา 5 ระดับ  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง และวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ  

ผลการวิจัย พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการตรวจสอบความสอดคลองมีคา χ2 = 25.869,  df = 81,  p = 1.000, 
χ2/df = 0.319, GFI = 0.996, AGFI = 0.986, RMR = 0.006, LSR = 1.635 ตัวแปร    ในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเขมแข็งในการมองโลกไดรอยละ 89.70 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลกมากที่สุด 
คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง รองลงมา ไดแก การอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความวิตกกังวล ผลการ
วิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีระหวาง 2 กลุมมหาวิทยาลัยมีความไมแปรเปลี่ยน   รูปแบบของโมเดล แตมีความแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอร 
 
 
 
 

 
1 งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
2 อาจารยประจําสํานักงานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
  
 The objectives of this research were to study causal relationship, develop and validate consistency 
with empirical data the causal relationship model of sense of coherence of undergraduate students and to test 
the model invariance between 2 samples: an application of the multiple group structural equation model. The model 
consisted of 7 latent variables; sense of coherence, social support, democratic child rearing, laissez-faire 
child rearing, goal setting of life, anxiety, and self-esteem; and 24 observed variables measuring those 7 latent 
variables. The samples consisted of 540 first year undergraduate students; 270 from Burapha University and 270 
from Sripatum University Chonburi Campus. The research instrument was a five rating scale questionnaire. 
Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient analysis, confirmatory factor 
analysis, linear structural equation model analysis, and multiple group structural equation model analysis. 
 The result indicated that the adjusted model was consistent with empirical data. Model validation of a 
good fitted model provided χ2 = 25.869, df = 81, p = 1.000, χ2/df  = 0.319, GFI = 0.996, AGFI = 0.986, RMR = 
0.006, LSR = 1.635. The variables in the model accounted for 89.70 percent of the total variance of sense of 
coherence. The variable that had most significant effect on sense of coherence was self-esteem, democratic 
child rearing and anxiety, respectively. The causal relationship model of sense of coherence of undergraduate 
students indicated invariance of model form but the parameters were variance.  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ     
ดวยการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคคลมีความสมบูรณ
ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา  และอารมณ      
ซึ่งทรัพยากรมนุษยในที่นี้ก็คือ เยาวชน หรือวัยรุนนั่นเอง 
แต เมื่อพิจารณาสภาวะของวัยรุนจะพบวา  วัยรุน
โดยเฉพาะวัยรุนตอนปลาย ซึ่งมีอายุระหวาง 18 – 21 ป 
จะเปนวัยที่มีการ  เปล่ียนแปลงทางดานจิตใจมากกวา
ดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงดาน
ความคิด และความรูสึก (Erikson, 1968) ซึ่งในบางครั้ง  
อาจจะเกิดความแปรปรวนจนทําใหเกิดปญหา   ตาง ๆ 
ตามมา เชน การทะเลาะวิวาทตางสถาบัน การชกตอย
กันในสถานบันเทิง เปนตน วัยรุน   ตอนปลายยังเปนวัย
ที่ชอบทําในสิ่งที่ทาทาย   มีความเปนตัวของตัวเองสูง  

 
ทั้ งยั งพยายามแสวงหา เอกลั กษณ ให กับตนเอง           
จนบางครั้งอาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเองได เมื่อพบกับปญหา  หรือความยากลําบาก      
จะขาดความอดทน ขาดความเขาใจในปญหา จึงทําให
ไมกลาเผชิญ และไมสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได 
ดังนั้นหากวัยรุนไมสามารถจัดการ หรือเผชิญกับปญหา
ตาง ๆ ได ยอมทําใหไมประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิต เชน ผลการเรียนต่ํา พนสภาพการเปนนักศึกษา
กลางคัน ติดยาเสพติด หรือแมกระทั่งการฆาตัวตาย  
เพื่อหนีปญหา เปนตน แตหากวัยรุนสามารถจัดการ   
หรือเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยอมที่จะทําใหวัยรุนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และกาวเขาสูวัยผูใหญที่พรอมจะประสบ
ความสําเร็จ  ในชีวิตตอไป 
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คุณลักษณะหนึ่งที่ มีคุณสมบัติจําเปนในการ
ดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  ใหสามารถประสบ
ความสําเร็จในชีวิตได ก็คือ ความเขมแข็งในการมองโลก 
ซึ่งเปนลักษณะที่ประกอบดวยความเขาใจโลกตาม
สภาพความเปนจริง ความอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ความสามารถในการปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น 
การกลาเผชิญหนากับส่ิงตาง ๆ หรือปญหาที่เขามาใน
ชีวิต ความสามารถในการจัดการกับปญหา และการรับรู
วาตนเองมีคุณคา และมีความหมาย แอนโทนอฟสกี 
(Antonovsky, 1991) กลาววา บุคคลที่มีความ   เขมแข็ง
ในการมองโลกจะเปนผูที่มีความสามารถในการจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ความเขมแข็งในการมองโลกจึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับ
วัยรุนตอนปลาย ซึ่งจะ   ทําใหมีความสามารถในการ
จัดการกับปญหา   กลาเผชิญหนากับปญหาที่เกิดขึ้น  
กับตนเอง  สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในชีวิต ดังนั้น    
หากวัยรุน   ตอนปลายไดรับการสงเสริม และสนับสนุน    
ใหมีความเขมแข็งในการมองโลกเพิ่มมากขึ้น ยอมที่จะ
สงผลใหมีความสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใน    
ชีวิต   และเปนบุคคลที่ มีความสมบูรณทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ เปนประชากร   
ที่มีความสามารถ และพรอมที่จะพัฒนาประเทศตอไป  
             ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
วามีปจจัย หรือตัวแปรใดบางที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และ
ทางออมตอการเสริมสรางความเขมแข็งในการมองโลก
ของวัยรุนตอนปลายโดยเลือกศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ซึ่งจะพบกับการเปล่ียนแปลง ก็คือ 
การเปลี่ยนแปลงจากรั้วโรงเรียนเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัย 
พรอมกันนี้ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปจจัย 
หรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลก
ระหวางนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพากับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เนื่องจากลักษณะ
ความแตกตางกันของการสอบแขงขันเพื่อ เขาศึกษา 
ลักษณะการเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมตาง ๆ และ

ลักษณะของสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางกัน อาจจะทํา
ใหปจจัย หรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการ
มองโลกแตกตางกันไป จากการศึกษาของพิมพพรรณ 
ทรัพยยิ่ง (2544) พบวา นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของ
รัฐ และมหาวิทยาลัยของเอกชนมีความคิดเห็นในเรื่อง
ของความสามารถของตนเองในการแกปญหาแตกตาง
กัน ซึ่งจะเห็นไดวาความคิดเห็นเปนเรื่องที่สลับซับซอน 
โดยเปนผลมาจากคานิยม ประสบการณ และความเชื่อ
ที่ ป ลู ก ฝ ง กั น ม า  ซึ่ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง
ความสามารถของตนเองในการแกปญหายอมที่จะมีผล
ตอการจัดการ และการเผชิญกับปญหาตาง ๆ ดวย 
             จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความเขมแข็งในการมองโลก พบวา  การศึกษาสวนใหญ
เปนการศึกษาทางดานการพยาบาล  และศึกษาใน
ลักษณะหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับความ
เขมแข็งในการมองโลกเทานั้น แตในการวิจัยครั้งนี้
ตองการคนหา  ความรูเพื่อการอธิบายถึงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรตาง ๆ กับความเขมแข็งในการ 
มองโลก โดยพัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ           
ซึ่งจะสามารถตอบคําถามการวิจัยไดมากขึ้น ดังนั้น         
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอความเขมแข็ง       
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งนี้ดวย 
และจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่มีความสําคัญที่สัมพันธกับความเขมแข็งในการ
มองโลก พบวา       มีปจจัยดังตอไปนี้ การสนับสนุนทาง
สังคม (ปติมา ฉายโอภาส, 2546; พัชราพร  แจมแจง, 
2546; Sheridan, 1997; Brown, 1986) การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย (ปริญญา สิริอัตตะกุล, 2549;  ศิริพันธ 
สุระรัมย, 2546; Roger, 2004) การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลย (ปริญญา  สิริอัตตะกุล, 2549)      
การกําหนดเปาหมายในชีวิต (ศิริพันธ สุระรัมย, 2546; 
Adams, Troy B., Bezner, Janet R., Drabbs, Mary 
E., Steinhardt, Mary A., & Zambarano, Robert J., 
2000) ความวิตกกังวล (สุดาภรณ วงศใหญ, 2545;    
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พัชรินทร    นินทจันทน และพิมพา สมพงษ, 2543;              
พัชรินทร   นินทจันทน, 2538) และความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (ศิริพันธ สุระรัมย, 2546; นฤมล ปนล้ี, 2545; 
Maslow, 1970)  

ดังนั้นในการวิจัยครั้งผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ   ละเลย การกําหนด
เปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล และความภาคภูมิใจ
ในตนเอง กําหนดเปนตัวแปรสาเหตุในการศึกษาครั้งนี้ 
เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง และทางออมตอความเขมแข็ง
ในการมอง โลก  และศึ กษา เปรี ยบ เที ยบ โม เดล
ความสัมพันธ เชิงสาเหตุโดยจําแนกตามประเภทของ
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยใชหลักการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางดวยการประยุกตใชโมเดลสมการ
โครงสรางกลุมพหุ  ทั้ งนี้ เพื่ อทํ าใหทราบถึ งปจจัย
สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเขมแข็ง
ในการมองโลก  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการ และ
การเผชิญปญหาในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป  
 
คําถามในการวิจัย 
1. มีตัวแปรใดบางที่มีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็ง     
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
สมมติฐานที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎี และงานวิจัย        
ที่เกี่ยวของมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งใน
การมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหวาง
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุ รี มีความแปรเปลี่ ยนของรูปแบบโมเดล  และ
คาพารามิเตอรหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ         

ของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลก 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ 

3. เพื่อทดสอบความไมแปรเปล่ียนของ
พารามิเตอรในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดย  การประยุกตใชโมเดล
สมการโครงสรางกลุมพหุ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม  การอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ
ละเลย การกําหนดเปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล 
และความภาคภูมิใจใน  ตนเองมีอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ทางตรง และทางออมตอความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามสมมติฐานที่ ผู วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย      
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความไมแปรเปล่ียนของ
รูปแบบโมเดล และคาพารามิเตอรที่ทดสอบ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตาม 

ซึ่งเปนตัวแปรแฝง 1 ตัวแปร คือ 
ความเขมแข็งในการมองโลก  วัดจากตัวแปร

สังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก 
1. ความสามารถในการเขาใจ 
2. ความอดทน 
3. ความสามารถในการปรับตัว 
4. การกลาเผชิญ 
5. ความสามารถในการจัดการ 
6. การใหคุณคา และความหมาย 

ตัวแปรอิสระซ่ึงเปนตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ไดแก 
1. การสนับสนุนทางสังคม วัดจากตัวแปร

สังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก 
1.1 ความรักใครผูกพัน 
1.2 การมีสวนรวม หรือการเปนสวน

หนึ่งของสังคม 
1.3 การมีโอกาสชวยเหลือผูอื่น 
1.4 การรูถึงคุณคาแหงตน 
1.5 ความรูสึกพึ่งพาอาศัยกัน 
1.6 การไดรับคําแนะนํา 

 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย วัดจาก
ตัวแปรสังเกตได 1 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย  
 3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย วัด
จากตัวแปรสังเกตได 1 ตัวแปร คือ การอบรเล้ียงดูแบบ
ปลอยปละละเลย 
 4. การกําหนดเปาหมายในชีวิต วัดจากตัวแปร
สังเกตได 3 ตัวแปร ไดแก การกําหนดเปาหมายในชีวิต
ดาน 
 4.1 การศึกษา 
 4.2 การประกอบอาชีพ 
 4.3 ชีวิตสวนตัวในอนาคต 
 
 

 5. ความวิตกกังวล วัดจากตัวแปรสังเกตได 3 
ตัวแปร ไดแก ความวิตกกังวลดาน 

 5.1 รางกาย 
 5.2 ความรูสึก 
 5.3 พฤติกรรม 

 6. ความภาคภูมิใจในตนเอง วัดจาก    ตัวแปร
สังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก การรับรูวาตนเอง 
 6.1 มีความสามารถ 
 6.2 มีความสําคัญ 
 6.3 ประสบความสําเร็จ 
 6.4 มีคุณคา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
             ความเขมแข็งในการมองโลกเปนมโนทัศนหลัก
ของทฤษฎีแหลงกําเนิดของสุขภาพของแอนโทนอฟสกี 
(Antonovsky, 1982) ที่มุงเนนอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให
บุ คคลสามารถ เผชิญหน ากั บ ส่ิ ง เ ร าที่ ก อ ให เ กิ ด
ความเครียดได โดยที่บุคคล ยังสามารถมีสุขภาพดี     
ทั้งรางกาย และจิตใจ      คุณลักษณะที่ชวยใหบุคคล
สามารถปรับตัว และเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ไดดี      
ก็คือ  ความเขมแข็งในการมองโลก  แอนโทนอฟสกี 
(Antonovsky, 1987) ไดกลาวไววา ความเขมแข็งในการ
มองโลกเกิดขึ้นจากประสบการณชีวิต 3 ลักษณะ ไดแก    
1) ประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกเชื่อม่ัน และ    
ไว วางใจผู อื่ น  เชน  ความรู สึกภาคภู มิ ใจในตนเอง            
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม การปราศจากความ
วิตกกังวล 2) ประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จ เชน 
การกําหนดเปาหมายในชีวิต 3) ประสบการณในการรวม
แก ไ ขปญหา  เ ช น  กา ร ได รั บ อบ รม เ ล้ี ย งดู แบบ
ประชาธิปไตย การไดรับอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละ
ละเลย จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัย    จึงสรางเปนกรอบ
แนวคิดดังภาพประกอบ 1 และโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุของความเขมแข็ง  ในการมองโลกตามสมมติฐาน
ดังภาพประกอบ2 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของเอกชน  

กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง จากหลักเกณฑตามหลัก  การวิเคราะหดวย
โปรแกรมลิสเรลซึ่งใช การประมาณคาพารามิเตอรดวย
วิธีไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งแฮร, แอน
เดอรสัน, และธาธัม (Hair, Anderson, & Tatham, 2005)  
ไดเสนอแนะขนาดของกลุมตัวอยางไว ควรอยูระหวาง 
100 – 200 คน สวนทาแบคนิค และฟเดล (Tabachnick 
&  Fidell, 2001) ไดเสนอแนะขนาดของกลุมตัวอยาง

ประสบการณเกี่ยวกับความ
เชื่อม่ัน และไววางใจผูอื่น 

ประสบการณเกี่ยวกับ
ความสําเร็จ 

ประสบการณ 
ในการรวมมือแกไขปญหา 

ความเขมแข็ง 
ในการมองโลก 

ความวิตกกังวล 

การสนับสนนุทางสังคม 

ความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง การอบรมเลี้ยงดแูบบ

ปลอยปละละเลย 

การอบรมเลี้ยงดแูบบ
ประชาธิปไตย 

การกําหนดเปาหมาย
ในชีวิต 

ความเขมแข็ง 
ในการมองโลก 

ภาพประกอบ 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกตามสมมติฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางในกรณีที่
ขอมูลมีการแจกแจงเปนแบบปกติ โดยกําหนดใหจํานวน 
ตัวอยาง 10 คนตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 
ตัว และในการวิจัยครั้งนี้ใชหลักเกณฑนี้ในการกําหนด
ขนาดตัวอยางซึ่งมีพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 24 
ตัว จึงไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คนตอกลุม    
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผูวิจัยจึงศึกษา
จากกลุม ตัวอยาง กลุมละ 270 คน รวมเปน จํานวน 
540 คน  

 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ      แบบวัด
ความเขมแข็งในการมองโลก และแบบวัดปจจัยที่เปน
สาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกซึ่งมีลักษณะ
คําตอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ       แบงออกเปน 7 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ประกอบดวย ขอคําถาม 
เพศ อายุ และสาขาวิชาที่ศึกษา  

ตอนที่ 2 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม จํานวน 
32 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.89 

ตอนที่ 3 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 24 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ัน 0.93 

ตอนที่ 4 แบบวดัการกําหนดเปาหมาย  ในชีวิต 
จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.84 

ตอนที่ 5 แบบวัดความวิตกกังวล จํานวน 17 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ัน 0.93 

ตอนที่ 6 แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน 
20 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.85 

ตอนที่ 7 แบบวัดความเขมแข็งในการ  มองโลก 
จํานวน 45 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.92 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติบรรยาย 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาความเบ และคาความโดง  

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
สังเกตไดในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์       สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน     

3 .  วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ยื น ยั น 
(Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง         แตละดาน  

4 .  วิ เคราะหความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งใน     การมอง
โลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามสมมติฐานซึ่ง
ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีไลค
ลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood: ML) ซึ่งประกอบดวย
ตัวแปรแฝง จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก ความเขมแข็งในการ
มองโลก          การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ   
ละเลย การกําหนดเปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล 
และความภาคภูมิใจในตนเอง  

5. วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง   กลุมพหุ 
เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของความเขมแข็งใน     การมองโลกของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยแบงเปนการ
ทดสอบความ      ไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และ
ความไม แปร เปลี่ ยนของค าพารามิ เ ตอร  ได แก 
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
แฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน (GA) และ
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัว
แปรแฝงภายใน (BE)  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของ   นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลังจากปรับโมเดลเปนโมเดล
ประหยัดแลว พบวา โมเดลความสัมพันธ   เชิงสาเหตุ
ของความเขมแข็งในการมองโลกมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณา   จากคา χ2 = 25.869, 
df = 81 คา p = 1.000     คา χ2/df= 0.319 ดัชนี GFI 
= 0.996 ดัชนี AGFI = 0.986 ดัชนี RMR = 0.006 และ
คา LSR = 1.635 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของ
สมการ        โครงสราง = 0.897 แสดงวาตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเขมแข็งในการ 
มองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรอยละ 89.70 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่สงผลตอความเขมแข็ง  
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา 

ไดรับอิทธิพลทางตรงจากความภาคภูมิใจในตนเองมาก
ที่สุดอยางมีนัยสําคัญ   ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.734 รองลงมา ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.073 และ
ไดรับอิทธิพลทางตรงจากความวิตกกังวลอยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ  -0.065 
แสดงดังภาพประกอบ 3 

ผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงวา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะมีความเขมแข็งในการมองโลก
เพิ่มขึ้น เมื่อนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น 
ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และมีความ
วิตกกังวลนอยลง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 โมเดลหลังจากปรับเปนโมเดลประหยัด 
 

การสนับสนนุทางสังคม 

ความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง 

ความวิตกกังวล 

การอบรมเลี้ยงดแูบบ
ปลอยปละละเลย 

การอบรมเลี้ยงดแูบบ
ประชาธิปไตย 

การกําหนดเปาหมาย
ในชีวิต 

ความเขมแข็ง 
ในการมองโลก 

-0.091** 

0.073** 

0.214** 

0.123** 

-0.067** 

0.436** 

0.163** 

-0.216** 

-0.079* 

0.622** 

0.734** 

-0.065* 
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2. ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมอง
โลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบวา  โมเดล
ความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการ       
มองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนโมเดล    
ที่ไมมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล หรือไมมี
การกํ าหนดเงื่ อนไขบั งคับ  พบวา  โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจาก       
คา χ2 = 93.791, df = 162 คา p =1.000  คา χ2/df = 
0.579  ดัชนี GFI = 0.981 ดัชนี RMR = 0.009 ดัชนี 
RMSEA = 0.0 จาก  คาดัชนี พบวา คา p มีคามากทําให
ไมปฏิเสธสมมติฐาน ดัชนี GFI มีคาเขาใกล 1 ดัชนี 
RMR และ RMSEA มีคาเขาใกล 0 และ χ2/df มีคา   
นอยกวา 2.00 คาสถิติมีความสอดคลองกัน   จึงยอมรับ
สมมติฐานที่วาโมเดลความสัมพันธ  เชิงสาเหตุของ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามสมมติฐานมีความ  สอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ หรือโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่     แตกตางกันมีความไม

แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แตมีความแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก      
ตัวแปรแฝง  ภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน (GA) 
และคาพารามิเตอรของเมทริกซ อิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรแฝงภายใน (BE) แสดงดังตาราง 1 

เมื่อพิจารณาคา χ2/df พบวา รูปแบบโมเดล 
ในสมมติฐานที่ 1 มีคาต่ําที่สุด (χ2/df = 0.579)      
แสดงวา เปนโมเดลที่ มีความสอดคลองกับขอมูล         
เชิ งประจักษดีที่ สุด   และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พบวา 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอ   ความเขมแข็ง  
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 
มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
รองลงมา คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
และตัวแปรความวิตกกังวล ซึ่งผลการวิเคราะหมีความ
สอดคลองกับโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลังจากปรับโมเดลเปนโมเดลประหยัด 

  
ตาราง 1 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และคาพารามิเตอร 
 

โมเดลตามสมมติฐาน χ2 df χ2/df p GFI NFI RFI RMR 

1.รูปแบบโมเดล (model form) 93.791 162 0.579 1.000 0.981 0.995 0.984 0.009 
2. GA 112.299 169 0.664 1.000 0.979 0.994 0.982 0.012 
3. GA, BE 128.149 174 0.736 0.996 0.977 0.994 0.980 0.016 

โมเดลตาม
สมมติฐาน 

ผลตาง χ2 ผลตาง df ผลตางχ2/ ผลตาง df 

2 กับ 1 18.508 7 2.664 
3 กับ 2 15.850 5 3.170 
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อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของ   นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบวา ตัวแปรที่มี  อิทธิพลทางตรง
มากที่สุด คือ ตัวแปรความ ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งผล 
การวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพันธ สุระรัมย 
(2546) ที่พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองสงผลตอความ
เขมแข็งในการมองโลก  เนื่องจากบุคคลที่ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะเปนบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง 
มอง   ตนเองวาเปนคนมีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีความสามารถในการปรับตัวไดดีมีพฤติกรรม
การเผชิญปญหา สามารถประเมินความสามารถของ
ตนเองไดวาสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของนฤมล  ปนล้ี (2545) พบวา ความภาคภูมิใจ
ในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จใน
วิชาชีพของหัวหนาหอผูปวย เมื่อบุคคลมีความสําเร็จ
แสดงวาบุคคลมีความสามารถในการจัดการกับปญหา
ตาง ๆ ได  ซึ่งความสําเร็จเปนสวนหนึ่งของความเขมแข็ง
ในการมองโลก และสอดคลองกับงานวิจัยของโควารด 
(Coward, 1996) ที่พบวา บุคคล  ที่มีความเขมแข็งในการ
มองโลก  จะรู สึกวาตนเองมีคุณคา  มีความหวั ง  มี
จุดมุงหมายในชีวิต และมีความสมดุลดานอารมณ และ
ความรู สึก ดังนั้นหากบุคคลได รับการสงเสริม และ
สนับสนุนใหมีความภาคภูมิใจในตนเองมากยอมที่จะทํา
ใหมีความเขมแข็งในการมองโลกมากขึ้นดวย 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความ   เขมแข็งใน
การมองโลก รองลงมา คือ ตัวแปรการ อบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งผลการวิจัย  สอดคลองกับงานวิจัย
ของศิริพันธ สุระรัมย (2546) ที่พบวา ตัวแปรการอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตยสงผลตอความเขมแข็งในการ
มองโลก โดยการ   อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปน
การอบรม   เลี้ยงดูที่ผูปกครองใหเด็กไดรวมคิด และ
รวม  ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ซึ่งทําใหเด็กมีความ
เชื่อม่ันในการกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง ดังนั้นหากเด็ก
ประสบปญหา เด็กก็สามารถเผชิญ และ  แกปญหาได

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ   โรเจอร (Rogers, 
2004) ไดกลาววาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
คือ การเลี้ยงดูที่ทําใหลูกรูสึกวาตนไดรับการปฏิบัติดวย
ความยุติธรรม พอแม  ไมตามใจจนเกินไป หรือเขมงวด
มากเกินไป ยอมรับความสามารถ และความคิดของลูก 
ใหความรวมมือกับลูกตามสมควร การที่บิดามารดา 
หรือผูปกครองปฏิบัติตอบุตร  ดวยความยุติธรรม บิดา
มารดาใหความอบอุน มีเหตุผล ยอมรับความสามารถ 
และความคิดเห็นของเด็ก จะเห็นไดวาการสงเสริมใหเด็ก
มีอิสระในการตัดสินใจ หรือ แกปญหาดวยตนเอง จะทํา
ใหเด็กสามารถกลาเผชิญกับปญหาที่เขามาในชีวิตได 
ซึ่งการกลาเผชิญจัดเปนองคประกอบหนึ่งของความ
เขมแข็งในการมองโลก ดังนั้นบุคคลที่ไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตยยอมที่จะมีความเขมแข็งในการ
มองโลกมากกวาบุคคล ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น 

และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเขมแข็ง
ในการมองโลกตัวแปรสุดทาย คือ ตัวแปรความวิตก
กังวล สอดคลองกับงานวิจัยเยอรมอล (Yermal, 2005) 
พบวา ความวิตกกังวลของคนไขที่เปนมะเร็งหลังผาตัด
จะมีความสัมพันธกับความเขมแข็งในการมองโลก คือ 
ความวิตกกังวลจะ    ลดลงเมื่อเกิดความเขมแข็งใน
การมองโลก สอดคลองกับงานวิจัยของนิลสัน อเล็กสัน 
สตาฟซัน ลันดแมน และนอรเบิรก (Nilsson, Axelsson, 
Gustafson, Lundman, & Norberg, 2001) ที่ศึกษาคน
เจ็บปวยที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง พบวา ผูที่มีความเขมแข็ง
ในการมองโลกต่ําจะมีความเครียด และวิตกกังวล แสดง
ใหเห็นวาความเขมแข็งในการมองโลกสามารถชวยลด
ความวิตกกังวลได สอดคลองกับงานวิจัยของแฮรรี่ 
(Harri, 1998) ศึกษาความเขมแข็งในการมองโลกกับ
ความผาสุกของนักศึกษาพยาบาล พบวา ผูที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกสูงจะมีสัมพันธภาพทางบวกกับ
ผูรวมงาน ทํางานมีความสุข และสามารถทํางานหนักได               
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง 
จัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และความ
เจ็บปวยไดดี และสอดคลองกับงานวิจัยของสุดาภรณ 
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วงศใหญ (2545) พบวา ความวิตกกังวล มีความสัมพันธ
กับความเขมแข็งในการมองโลก คือ วัยรุนที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกสูงก็จะมีความวิตกกังวลต่ํา            
ดังนั้น  แสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลมีอิทธิพลตอ
ความเขมแข็งในการมองโลก หากบุคคล มีความวิตก
กังวลสูงยอมทําใหความเขมแข็งในการมองโลกต่ําดวย 
ในทางกลับกันถาบุคคลมีความวิตกกังวลต่ํายอมทําให
ความเขมแข็งในการมองโลกสูงดวย 

ดังนั้นหากนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับการ
สนับสนุน และสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และลดความ
วิตกกังวลในชีวิตประจําวัน ยอมที่จะทําใหความเขมแข็ง
ในการมองโลกเพิ่มมากขึ้น  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ดําเนินชีวิตตอไปในสังคม 

2. ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ เขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ผลการทดสอบ พบวา 
โมเดลมีความ ไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยอารนีล-พาย (Arneill-Py, 2004) 
งานวิจัยของนิคม นาคอาย (2549) งานวิจัยของภีรนันท   
กลาหาญ  (2548)  งานวิจัยของสุพัตรา  จันทเมือง (2548) 
งานวิจัยของศิริพร พูลรักษ (2547) งานวิจัยของสุพัตรา 
ทรัพยเสถียร (2546) งานวิจัยของจิตตานันท   ติกุล  
(2545) งานวิจัยของ  นิสารัตน ตรีโรจอนันต (2545) 
งานวิจัยของ  ศุภลักษณ สินธนา (2545) งานวิจัยของ
ประภัสสร พูลโรจน (2543) งานวิจัยของจิราพร                
ผลประเสริฐ (2542) และงานวิจัยของวรรณี แกมเกตุ 
(2540)  ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวขางตน พบวา โมเดลมี
ความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล  แต มีความ
แปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรที่ทําการทดสอบ  พบวา 
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
แฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน และคาพารามิเตอร
ของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในมี
ความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ภีรนันท  กลาหาญ (2548) งานวิจัยของ

สุพัตรา   จันทเมือง (2548) และงานวิจัยของสุพัตรา     
ทรัพยเสถียร (2546)  

จากผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล แสดงใหเห็นวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีไมวาจะ
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในมหาวิทยาลัยของ
เอกชนก็มีปจจัยที่ทําใหความเขมแขง็ในการมองโลกนั้นไม
แตกตางกัน ซึ่งไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการปราศจาก
ความวิตกกังวล     ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนส่ิงที่ชวย   
สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเขมแข็งใน
การมองโลกเพิ่มมากขึ้น อาจจะดวยเหตุผลที่วา กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เหมือนกัน และกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาที่คลายกัน จึง
เปนสาเหตุที่ทําใหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีนั้นมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล  

แตเมื่อพิจารณาลักษณะของมหาวิทยาลัยก็จะ
พบวามีความแตกตางกัน คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยของเอกชน  ซึ่งมีความแตกตางกันใน
ลักษณะของการสอบ   แขงขันเพื่อเขาศึกษา ลักษณะ
การเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมตาง ๆ และลักษณะ
ของสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางกันซึ่งอาจจะสงผลให
เกิดความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยัง         
ตัวแปรแฝงภายใน และคาพารามิเตอรของเมทริกซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน     

 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1. การวิจัยครั้งนี้ พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอตัวแปรความเขมแข็งใน    การมองโลกมาก
ที่ สุด  คือ  ตัวแปรความภาคภู มิใจในตนเอง  ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษา และอาจารยควรสอดแทรกเนื้อหา
การเรียนการสอน หรือกิจกรรมตาง ๆ โดยใหนักศึกษา
เกิดการรับรูวา ตนเองมีความสามารถ รับรูวาตนเองมี
ความสําคัญ รับรูวาตนเองประสบความสําเร็จ และรับรู
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วาตนเองมีคา ซึ่งจะเปนการสงเสริม และสนับสนุนให
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง   มากขึ้น โดยจะสงผล
ใหนักศึกษามีความเขมแข็งในการมองโลกมากขึ้นดวย 
และจะเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะเปน
กําลังสําคัญของประเทศตอไป 

2. ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอตัวแปร
ความเขมแข็งในการมองโลก ดังนั้น หากพอ แม หรือ
ผูปกครอง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตย ยอมทําใหบุตร มีความเขมแข็งใน
การมองโลกเพิ่มมากขึ้น 

3. ความวิตกกังวลเปนตัวแปรหนึ่งที่ มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอตัวแปรความเขมแข็งในการ
มองโลก ดังนั้นหากพอ แม ผูปกครอง อาจารย รวมมือ
กันในการชวยลดความวิตกกังวลใหกับ    นักศึกษาใน
เรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ   และชีวิตสวนตัว
ในอนาคต ยอมที่จะทําใหนักศึกษามีความเขมแข็งใน
การมองโลกเพิ่มมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะ   นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งอาจจะไม
ครอบคลุมความเปนตัวแทนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ และในมหาวิทยาลัยของ    
เอกชน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรเลือกตัวแทน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใหครอบคลุม เพื่อจะไดเปน
ตัวแทนที่ดีสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของ
เอกชน 

2. การพัฒนาความเขมแข็งในการมองโลกนั้น 
ตองอาศัยบุคคลที่เกี่ยวของอีกหลายฝาย เชน ผูปกครอง 
เพื่อน อาจารย เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาขอมูล
จากบุคคลดังกลาว  เพื่อทําใหผลการวิจัยมีความ
ครบถวน และสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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