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Abstract 
 

The purposes of this study were: 1) to examine the structural relationship models of 

the effect of psychological and social factors toward flood disaster management behavior, 

through both positive psychological capital and posttraumatic growth of teachers in the 

vicinity, and 2) to compare the structural relationship models of the effect of psychological 

and social factors on flood disaster risk management behavior through positive psychological 

capital and posttraumatic growth of teachers. These teachers in Pathum Thani and Nonthaburi 

provinces had been affected by flooding during October - November 2011. The total sample 

was 818: 417 in Pathum Thani province and 401 in Nonthaburi province. The data was 

statistically analyzed using LISREL. The findings manifested that: 1) The hypothesized 

structural equation models were adjusted in harmony with the fitted empirical data ( χ2= 

1036.02, df = 215 (p = .00), SRMR = 0.057, RMSEA = 0.068, GFI = 0.90, NFI = 0.96, CFI = 

0.97, NNFI = 0.96 , PNFI = 0.75 and χ2/ df = 4.819) where all various levels are acceptable. 

The study signified that posttraumatic growth had a direct effect on the flood disaster risk 

management behavior by the most influential coefficient of 0.58. 2) The comparative study of 

models showed that the coefficient effect of the sense of community on the positive 

psychological capital variable in the Pathum Thani teacher group was higher than in the 

Nonthaburi teacher group, but the coefficient effect of social support on the positive 

psychological capital variable in the Pathum Thani teacher group was lower than in the 

Nonthaburi teacher group.  
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อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมทีส่่งผลตอ่พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยง      
ในการเผชญิอุทกภัยผ่านทางทุนพลังใจทางบวก                                       

และการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวดัปริมณฑล1 

กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ2  
น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล3 

อังศินันท์ อินทรก าแหง4 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทดสอบแบบจ าลองพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ
อุทกภัยที่มีทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจเป็นตัวแปรคั่นกลาง และ 2) เปรียบเทียบ
แบบจ าลองพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ได้รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
จังหวัดปทุมธานีจ านวน 417 คน และครูจังหวัดนนทบุรีจ านวน 401 คน รวมมีกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
ข้อมูล 818 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจ าลองพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยที่มีทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล 
ภายหลังการปรับแก้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่า χ2 = 1036.02, df = 215 (p= .00), 
SRMR = 0.057, RMSEA = 0.068, GFI = 0.90 , NFI = 0.96, CFI = 0.97 , NNFI = 0.96 , PNFI = 0.75 
และ χ2/ df = 4.819 โดยการเติบโตทางสังคมจิตใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
การเผชิญอุทกภัยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมากสุดเท่ากับ 0.58 ส่วนผลการเปรียบเทียบแบบจ าลองระหว่างครู
ในจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี พบว่า กลุ่มครูจังหวัดปทุมธานีมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความรู้สึกเป็น 
ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นที่มีต่อตัวแปรผลทุนพลังใจทางบวกสูงกว่ากลุ่มครูจังหวัดนนทบุรี แต่กลุ่มครูจังหวัด
ปทุมธานี มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัยที่มีต่อตัวแปรผลทุนพลังใจทางบวก
น้อยกว่ากลุ่มครูจังหวัดนนทบุรี 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยง  อุทกภัย  ทุนพลังใจทางบวก  ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก                   
จิตวิทยาเชิงบวก  การเติบโตทางสังคมจิตใจ การเติบโตทางจิตใจ 
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา  
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่างๆ 

ในอนาคตจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) และในปี พ.ศ.2553 มีความ
รุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกสร้างความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล (ปี '53 ภัยธรรมชาติ   
มาทุกรูปแบบ อากาศแปรปรวน แรงกว่าสถิติ 100 ปี, 
2554)  ส่วนคนไทยรับรู้ถึงการประสบกับภัยพิบัติที่
ต่อเนื่องบ่อยครั้งมากข้ึนทั้งเหตุการณ์ในประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ  เช่น น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่ า    
ไหลหลาก จึงส่งผลกระทบต่อจิตใจ ความรู้สึกของ
ประชาชน (พังงาอ่วมท่วมหนัก เตือน13 จว.น้ าป่า
หลาก, 2555; ทั้งหมู่บ้านจมหาย ฝนถล่ม-น้ าป่าซ้ า, 
2555) และการจัดล าดับความเสี่ยงภัยพิบัติ ใน
ประเทศไทย จากผลการศึกษาของ Dr.Gary Shook 
เรื่อง A Disaster Risk Assessment for Thailand 
Using a Technique of Decision Analysis พ บ ว่ า 
อุทกภัย คือภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงสูงสุดล าดับแรก 
(ส านักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 
2555) ทั้งในประเทศและทั่วโลก ดังนั้นการคาดหวัง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึง       
ไม่เพียงพอ ประชาชนจึงเตรียมพร้อมตนเองและ
ชุมชนโดยจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
โดยเฉพาะจังหวัดปลายทางของสายน้ าที่รองรับน้ า
มาจากภาคเหนือ ได้แก่  จังหวัดปทุมธานี  และ
จังหวัดนนทบุรี  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี  และนนทบุรี และเคยประสบ
อุทกภัยมาก่อน เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เป็นกลุ่มที่

สังคมคาดหวังว่าควรมีทุนพลังใจทางบวกสูง และ
เป็ นกลุ่ มที่ มี ความส าคัญ ในฐานะเป็ นตั วแทน      
การถ่ายทอดทางสังคม กล่าวคือเป็นผู้สอน ดูแลเป็น
ตัวแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่ม
อ่อนไหวง่าย และต้องดูแลทั้งบ้านเรือนตนเองและ
ดูแลโรงเรียนที่เป็นศูนย์พักพิงส าหรับผู้ประสบเหตุ
อีกด้วย ทั้งนี้รูปแบบการด าเนินชีวิตของครูในจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่การใช้ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับ
สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย และโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก (เรืองศักดิ์ บุญขจร, 2542) 
ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างไปจากจังหวัด
นนทบุ รี  จึ งเห็นว่าสามารถน ามาเปรียบเทียบ   
ความแตกต่างเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง และถึงแม้ว่าทั้งสองจังหวัดมีความเครียด
สูงมากในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาตามผลการส ารวจ 
We Voice เครือข่ายเสียงประชาชน เพราะถูกน้ าท่วม
เข้าบ้านเป็นเวลานาน (พบคนเมืองนนท์, ปทุมเครียดจัด 
ช่วงมหาอุทกภัย , 2554 ; พิษน้ าท่วม ...คนไทย   
เครียดหนัก จี้รัฐรับมือ...ปีหน้าท่วมอีกพังแน่, 2554) 
แต่ผลการส ารวจก็ยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด 
ความแตกต่างของทั้งสองจังหวัด 

 อย่ า ง ไรก็ ต าม แม้ ว่ าผ ลก ระท บ จ าก     
ความตึงเครียดและบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์
รุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งพบว่าคนสามารถจะเกิดอาการ
ผิดปกติ ตึงเครียดหลังผ่านเหตุการณ์นั้น แต่ทาง
ตรงกันข้ามในบางคนกลับสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งลักษณะที่
เกิดขึ้นทางบวกนี้กลับเป็นผลมาจากความเจ็บปวด 
ที่ได้รับจากเหตุการณ์ทารุณโหดร้ายที่คนในแต่ละรุ่น 
และแต่ละวัฒนธรรมพัฒนาได้  (Joseph, 2009)   
ดังแนวคิดการเติบโตทางสังคมจิตใจ (Posttraumatic 
Growth) ของเทเดสชิ และคาลฮอน (Tedeschi & 
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Calhoun, 1995) ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง เพราะบุคคลมีการเติบโตทางสังคมจิตใจ 
ซึ่งสรุปได้จาก งานวิจัยของแม็คมิเลน สมิธ และฟิชเชอร์ 
(McMillen, Smith & Fisher, 1997) ที่แสดงให้เห็นถึง
การรับรู้ถึงการเติบโตทางสังคมจิตใจ เป็นปฏิกิริยา
ช่วยรองรับผลกระทบ (Buffering Effect) ในช่วงที่
ต้องเผชิญกับบาดแผลทางใจได้เป็นอย่างดี และการ
เติบโตทางสังคมจิตใจยังไม่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเชื่อว่าบุคคลที่มีการเติบโตทางสังคม
จิตใจในระดับสูงจึงสามารถมีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองโดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ
ภัยพิบัติได้ดีกว่าบุคคลที่มีการเติบโตทางสังคมจิตใจ
ในระดับต่ า  เพราะไม่มี อาการของโรคเครียด
ภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ  ซึ่งสภาพจิตใจ
ยังคงเครียด วิตกกังวล และไม่พร้อมต่อการจัดการ
ความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าตัวแปร 
ที่ส าคัญดังกล่าวซึ่งเป็นตัวแปรคั่นกลางที่ท าให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ทุนพลังใจทางบวก 
(Positive Psychological Capital) ต าม แ น วคิ ด
ของลูธานส์ และคณะ (Luthans, Youssef & Avolio, 
2007 ; Luthans, 2011) โดยผู้ วิ จั ยยั ง เห็ นว่ า
สามารถน ามาศึกษาควบคู่กับขอบเขตทางสังคม ชุมชน 
นอกเหนือจากบริบทของการท างาน ที่มีงานวิจัย
พบว่า ทุนพลังใจทางบวกมีผลต่อการปฎิบัติงาน 
(Avey, Luthans & Jensen, 2009) และมีปัจจัยที่
เป็นสาเหตุส าคัญของทุนพลังใจทางบวกและเลือก
น ามาศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งปัจจัยทางจิตคือ ปรีชาเชิง
อารมณ์ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น 
(Sense of Community) โดยมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็น 
ถึงปัจจัยทางจิตที่มีความสัมพันธ์ หรือส่งผลต่อทุน
พลังใจทางบวก ได้แก่ งานวิจัยของ ขวัญใจ เพ่ิมศรี 
(2550) พบว่าครูที่มีปรีชาเชิงอารมณ์ระดับสูง มีการรับรู้ 
ค ว าม ส าม ารถ ใน วิ ช าชี พ ค รู  ห รื อ ก า ร รั บ รู้

ความสามารถของตนซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ทุนพลังใจทางบวก สูงกว่า ครูที่มีปรีชาเชิงอารมณ์
ระดับปานกลาง และระดับต่ า และงานวิจัยของ
วาริณี คุณธรรมสถาพร (2545) ซึ่งพบว่าปรีชาเชิง
อารมณ์ และความหวัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ทุนพลังใจทางบวกสามารถร่วมกันท านายการ
ปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ชูตเตอร์ 
และคณะ (Schutte et al. , 2007) ได้สังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับปรีชาเชิงอารมณ์ พบว่า ปรีชาเชิง
อารมณ์มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและกายที่ดี
ขึ้น และผลโดยรวมชี้ให้เห็นว่าปรีชาเชิงอารมณ์เป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณค่าในการท านายผลด้านสุขภาพและ
จิตใจได้ ซึ่งในงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาก็คือ ตัวแปรทาง
จิตใจด้านทุนพลังใจทางบวก และการเติบโตทาง
สังคมจิตใจที่ต่างก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพและจิตใจ
นั้นเอง ส าหรับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น 
(Sense of Community) จากงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
อรินทร์ (2555) พบว่าส่งผลต่อทุนพลังใจทางบวก  
และปัจจัยทางสังคม คือ การถ่ายทอดทางสังคมเรื่อง
อุทกภัย ตามงานวิจัยของวรรณะ บรรจง (2551) ที่
พบว่ า การถ่ ายทอดทางสั งคมจากครอบครัว      
การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียน ส่งผลต่อตัวแปร
การรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของทุนพลังใจทางบวก ส่วนการสนับสนุนทางสังคม
เรื่องอุทกภัย มีงานวิจัยพบว่าองค์ประกอบของ    
ทุนพลังใจทางบวก คือ การมองโลกในแง่ดี  และ  
การรับรู้ความสามารถของตนได้รับผลจากการ
สนับสนุนทางสังคม (พจนพร ถนอมวุฒิศักดิ์, 2552 ; 
สมใจ ธนเกียรติมงคล , 2553)  ผู้ วิจัยจึงน ามา
ทดสอบแบบจ าลองเพ่ือศึกษาในงานวิจัยนี้ เพราะ
สามารถศึกษาทุนพลังใจทางบวก ร่วมกับตัวแปร 
การเติบโตทางสังคมจิตใจ ในฐานะเป็นตัวแปร
คั่ น กล าง และสามารถ เห็ น เส้ น ท าง อิท ธิพ ล          
ทั้ ง ท า งต ร งแ ล ะท าง อ้ อ ม ที่ มี ต่ อ พ ฤ ติ ก ร รม          
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การจัดการความเสี่ ยงในการเผชิญ อุทกภัยใน
งานวิจัยเดียวกัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือทดสอบแบบจ าลองพฤติกรรมการจัดการ

ความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยที่พัฒนาขึ้นโดย
มีทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคม
จิตใจเป็นตัวแปรคั่นกลาง 

2. เพ่ื อ เปรียบ เที ยบแบบจ าลองพฤติ กรรม      
การจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย
ระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกของเซลิคแมน
และคณะ (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; 
Seligman, 2002) และพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

ของ ลูธานส์    และคณะ (Luthans, Youssef & 
Avolio, 2007 ; Luthans, 2011)  เพ่ืออธิบายและ
จัดการกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ซับซ้อนในเชิง
ป้องกัน ส่งเสริมความเข้มแข็ง การฟ้ืนคืนได้ ของ
มนุษย์ร่วมกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าปัจจัย
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญอุทกภัยประกอบด้วย 
ปัจจัยลักษณะทางจิตคือปรีชาเชิงอารมณ์ และ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น และปัจจัยทาง
สังคม คือ การถ่ายทอดทางสังคมเรื่องอุทกภัยและ
การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย มีอิทธิพลต่อ
การเกิดพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ
อุทกภัย โดยเป็นผลทางอ้อมผ่านทุนพลังใจทางบวก 
และการเติบโตทางสังคมจิตใจ รวมมีตัวแปรแฝง
ทั้งหมด 7 ตัว และตัวแปรสังเกตได้  26 ตัว  ใน
แบบจ าลองของพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
การเผชิญอุทกภัย ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  
ตัวแปรในภาพประกอบ 1 
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สมมติฐานในการวิจัย  
1. การเติบโตทางสังคมจิตใจมี อิทธิพล

ทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการ
เผชิญอุทกภัย 

2. ทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ
อุทกภัย 

3. ทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเติบโตทางสังคมจิตใจ 

4. ปรีชาเชิงอารมณ์  ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ งของท้องถิ่น  การถ่ายทอดทางสังคมเรื่อง
อุทกภัย การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย       
มีอิทธิพลทางตรงต่อทุนพลังใจทางบวก  

5. ทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ
อุทกภัย 

6. ปรีชาเชิงอารมณ์  ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของท้องถิ่น การถ่ายทอดทางสังคมเรื่องอุทกภัย 
การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัยมี อิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการ
เผชิญอุทกภัย 

7. ค่ า อิ ท ธิ พ ล ใน แบ บ จ าล อ งส มก าร
โครงสร้างของพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
การเผชิญอุทกภัยระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดนนทบุรีมีความแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณได้
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง
แ บ บ ก ลุ่ ม พ หุ  (Multiple Group Structural 
Equation Model) ศึกษากับครูสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสบการณ์
ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ในจังหวัด

ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ แ บ่ ง ชั้ น  (Stratified Random 
Sampling) และการก าหนดขนาดตัวอย่างซึ่ งมี
พารามิ เตอร์ที่ ต้องการประมาณค่าตัวแปรแฝง
ทั้งหมด 7 ตัว ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัว ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์จึงควรจะ
อยู่ในอัตราส่วน 10 - 20 ต่อ 1 (Hair,Black, Babin, 
& Anderson, 2010) ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้การประมาณ 
15 เท่าของตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
จ านวน 390 คนต่อกลุ่ม โดยก าหนดให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ เขตละ 30 โรงเรียน
แบ่งเป็นพ้ืนที่เขตการศึกษาท่ี 1 จ านวน 30 โรงเรียน 
และเขตการศึกษาที่ 2 จ านวน 30 โรงเรียนของ   
แต่ละจังหวัด ดังนั้น 1 จังหวัดจะเลือกโรงเรียนมา 
60 โรงเรียน จากนั้ น เลือกกลุ่ มตั วอย่ างครูมา
ประมาณ 200 คนต่อพ้ืนที่เขตการศึกษาโดยแต่ละ
จังหวัดมี 2 พ้ืนที่การศึกษา ดังนั้นในแต่ละจังหวัดมี
กลุ่มตัวอย่างครูประมาณ 400 คนมี 2 จังหวัด 
เท่ากับ  800 คน ( 2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจากจ านวน 
60 โรงเรียน X  200 คนต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา X 2 
จังหวัด)  และในการวิจัยนี้ เมื่อเก็บข้อมูลจริงได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 417 คน และจังหวัดนนทบุรีจ านวน 401 
คน ซี่งเป็นข้อมูลที่ เก็บได้ครบสมบูรณ์  รวมเป็น
จ านวน 818 คน ซึ่งมีจ านวนมากกว่าจ านวนขั้นต่ า 
ที่ก าหนดไว้ 

 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส าหรับ
วัดตัวแปรต่างๆ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ตอน คือ 
แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประสบ
อุทกภัย และแบบวัดปรีชาเชิงอารมณ์ ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของท้องถิ่น การถ่ายทอดทางสังคมเรื่อง
อุทกภัย การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย ทุน
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พลังใจทางบวก การเติบโตทางสังคมจิตใจ และ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย 
มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.7 2  - 0.92 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างโดยใช้ LISREL  
 
ผลการวิจัย  

แ บ บ จ า ล อ งภ าย ห ลั ง ก า รป รั บ แ ก้ มี      
ค ว าม กล ม กลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ งป ระจั กษ์  โด ย        

χ2= 1036.02, df = 215 (p= .00), SRMR = 0.057, 
RMSEA = 0.068, GFI = 0.90, NFI = 0.96, CFI = 0.97 

และ NNFI = 0.96 PNFI = 0.75 และ χ2/ df = 4.819 
ซึ่ งค่าต่างๆ ถือว่าอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  ทั้ งนี้     
ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น 
ค่าบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับทฤษฎี
ของแต่ละโครงสร้างตัวแปรแฝง แสดงว่า การวัด  
ตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจ าลองมีความเที่ยงตรง   

เชิ งโครงสร้ าง (Construct Validity) และพบว่า 
การเติบโตทางสังคมจิตใจมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย
มีค่ าสั มประสิทธิ์ อิท ธิพลมากสุ ด เท่ ากับ  0.58       
ผลการวิเคราะห์ดังภาพประกอบ 2 และ ตาราง 1 
และนอกจากนี้ในแบบจ าลองภายหลังการปรับแก้
ดังกล่าวยังพบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจ
นอกเหนือไปจากสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
คือ 

1.1 การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย 
มีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตทางสังคมจิตใจมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.37 (p <.05) 

1.2 การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย 
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยง
ในการเผชิญอุทกภัยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.39 (p <.05) 
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ตาราง 1 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปร 
ผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสองของตัวแปร (Squared Multiple  
Correlation: R2) ของแบบจ าลองปรับแก้ 

 

 
 
 
จากผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลสามารถสรุปค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรผลที่ได้รับอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อม พร้อมสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 2 และ ตาราง 3 ต่อไปนี้ 
 

 

 

 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No.2 July 2015 ISSN 1686-1442 

 48  |  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2558 ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No.2 July 2015 ISSN 1686-1442 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  |  49 

 
ส าหรับผลการเปรียบเทียบแบบจ าลอง     

มีผลการวิเคราะห์ดังภาพประกอบ  3 โดยพบว่า   
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่    
ไม่ แตกต่ างกัน ระหว่ างกลุ่ ม  แต่ มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตที่กลุ่มครูปทุมธานีมีค่าสูง
กว่ากลุ่มครูนนทบุรี ได้แก่ น้ าหนักองค์ประกอบ   
ตัวแปรสังเกตการบริหารจัดการอารมณ์ของตน   
การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
และทักษะทางสังคมที่วัดตัวแปรแฝงปรีชาเชิง
อารมณ์   น้ าหนักองค์ประกอบตั วแปรสั งเกต    
ความเป็นหนึ่ งเดียวกับท้องถิ่นที่วัดตั วแปรแฝง
ความรู้ สึ ก เป็ นส่ วนหนึ่ งของท้ องถิ่ น  น้ าหนั ก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตความชื่นชมในชีวิตที่วัด
ตัวแปรแฝงการเติบโตทางสังคมจิตใจ  ส่วนการวัด
ตัวแปรแฝงมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คือ กลุ่มครูจังหวัดปทุมธานีมีค่า

สัมประสิทธิ์ อิทธิพลของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ ง  
ของท้องถิ่นที่มีต่อตัวแปรผลทุนพลังใจทางบวก
เท่ากับ 0.10 สูงกว่ากลุ่มครูจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีค่า
เท่ ากับ  -0.13 แต่ กลุ่ มครูจั งหวัดนนทบุ รี  มีค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมเรื่อง
อุทกภัยที่มีต่อตัวแปรผลทุนพลังใจทางบวก เท่ากับ 
0.73 สูงกว่ากลุ่มครูจังหวัดปทุมธานีที่มีค่าเท่ากับ 
0.46   

ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย 
โดยให้กลุ่มครูจังหวัดปทุมธานีเป็นกลุ่มฐาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่แตกต่างกัน  (p <.05) มี 1   
ตัวแปร คือค่าเฉลี่ยตั วแปรแฝงความรู้สึก เป็น     
ส่วนหนึ่งของท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.08 โดย
กลุ่มครูจังหวัดปทุมธานีมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่  
น้อยกว่ากลุ่มครูจังหวัดนนทบุรี 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นสามารถ
อภิปรายผลในประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1. ทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์ และคณะ 
(2554) ที่ ศึกษาเรื่องปั จจัยเชิ งเหตุและผลของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน ซึ่งภูมิคุ้มกันทางจิต
เป็นตัวแปรที่ใกล้เคียงกับทุนพลังใจทางบวก ช่วยท า
หน้าที่เป็นทั้งปัจจัยปกป้องภัยคุกคามต่างๆที่มีต่อ
บุคคลแล้วยั งท าหน้าที่ เป็นปัจจัยส่ งเสริมหรือ
สนับสนุนให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพอีกด้วย 

2. ทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเติบโตทางสังคมจิตใจ สามารถอธิบายได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบนสิมอน  (Bensimon, 
2012) ที่ศึกษาถึงลักษณะบทบาทการฟ้ืนคืนได้  ซึ่ง
เป็นตัวแปรหนึ่งในทุนพลังใจทางบวกว่ามีผลต่อโรค
เครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) มี
อิทธิพลทางบวกต่อการเติบโตทางสังคมจิตใจ   

3. การเติบโตทางสังคมจิตใจมี อิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการ
เผชิญอุทกภัย  ซึ่งการเติบโตทางสังคมจิตใจเป็น   
ตัวแปรในทางตรงกันข้ามกับตัวแปรในกลุ่มความ  
ตึงเครียด สอดคล้องกับการศึกษาของ แม็คมิเลน 
สมิธ และฟิชเชอร์ (McMillen, Smith & Fisher, 
1997) ที่พบว่า บุคคลที่ เครียดต่ า มีลักษณะการ
เติบโตทางสังคมจิตใจ ในระดับสูงสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้ดีกว่า และผลวิจัยที่พบยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เสตต์เลอร์ ไคร์เซอร์ และฮิตต์เนอร์ 
(Sattler, Kaiser & Hittner, 2000) ที่พบว่า หาก
เคยประสบภัยพิบัติ และเกิดความไม่สบายใจ จะไม่
สามารถท านายผลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัย พิบั ติ ได้  และงานวิจัยของมิชรา และ ซัวร์ 

(Mishra & Suar, 2012) ซึ่งพบว่าความวิตกกังวล
ท าให้ลดการเตรียมรับมืออุทกภัย  

4. ปรีชาเชิงอารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ทุนพลังใจทางบวก สอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบ
เช่นเดียวกัน ดังเช่น งานวิจัยของ ขวัญใจ เพ่ิมศรี 
(2550) ซึ่งพบว่า ครูที่มีปรีชาเชิงอารมณ์ระดับสูง มี
การรับรู้ความสามารถในวิชาชีพครูสูงกว่า ครูที่มี
ปรีชาเชิงอารมณ์ระดับปานกลาง และระดับต่ า โดย
การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในทุนพลังใจทางบวกนั้นเอง และการศึกษาของ   
ชู ต เต อ ร์  แ ล ะ ค ณ ะ  (Schutte et al., 2007)        
ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปรีชาเชิงอารมณ์แล้ว
พบว่า ผลโดยรวมชี้ให้เห็นว่าปรีชาเชิงอารมณ์เป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณค่าในการท านายผลด้านสุขภาพและ
จิตใจได้ เช่นเดียวกับตัวแปรทางจิตใจด้านทุนพลังใจ
ทางบวก และการเติบโตทางสังคมจิตใจที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและจิตใจนั้นเอง  

5. ค่าอิทธิพลในแบบจ าลองพฤติกรรม  
การจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยระหว่าง
ครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากสภาพจิตใจและสังคมของ   
ครูในสองจังหวัดส่งผลต่อพฤติกรรมแตกต่าง โดย
จังหวัดปทุมธานี เป็นเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
หลายแห่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร และมี
โรงงานเทคโนโลยีของนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ท าให้  
การใช้ชีวิตเป็นสังคมเมือง (เรืองศักดิ์  บุญขจร , 
2542) แต่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดชานเมือง ที่
ไม่ได้มีโครงสร้างทางอุตสาหกรรมเหมือนจังหวัด
ปทุมธานี การใช้ชีวิตจึงยังเป็นสังคมชนบทมากกว่า 
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มครูจังหวัดนนทบุรีมีค่าเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นสูงกว่า
กลุ่มครูจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นกลุ่มฐาน เพราะวิถีชีวิต
ของคนในจังหวัดนนทบุรีมีลักษณะความเป็นเมือง
น้อยกว่า ความใกล้ชิด สนิทสนม รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No.2 July 2015 ISSN 1686-1442 

 52  |  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2558 ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ของคนในชุมชนจึงมีมากกว่า เป็นไปตามแนวคิดของ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น ที่เน้นใช้อธิบาย
กับบริบทสังคมนอกเมือง หรือสังคมแบบชนบท 
(Glynn, 1981) 

6. จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ส ด ง ให้ เห็ น ว่ า        
การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย มี อิทธิพล
ท า งต ร งต่ อ ก าร เติ บ โต ท า งสั งค ม จิ ต ใจ  ซึ่ ง
นอกเหนือจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เป็นไปตาม
แนวคิดของการสนับสนุนทางสังคมที่ จะส่งผล
ทางบวกต่อการปรับตัวต่อความเครียด ซึ่งถือได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางสังคมจิตใจ ดังที่ 
อังศินันท์ อินทรก าแหง และคณะ (2550) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคม มีผลทางบวกต่อการปรับตัว
กั บ ค ว าม เค รี ย ด  แ ล ะ  เฮ า ส์  (House, 1981)        
ยังอธิบายว่าสามารถช่วยส่งเสริม และมีความส าคัญ
ต่อการมีสุขภาพทางจิตที่ดี  (Turner & Turner, 
1999)  ช่วยลดความรุนแรงของความเครียดหรือ
ปัญหาผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุให้ผ่านพ้นสถานการณ์
วิกฤตได้ (จินตนา เหลืองศิริเธียร, 2550)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1 . การศึกษานี ้ม ีการสร้า งแบบวัดโดย
ประยุกต์แนวคิดทุนพลังใจทางบวกที่ตามปกติใช้วัด
พฤติกรรมองค์การมาใช้ในการวัดพฤติกรรมใน
บริบทของสังคม และชุมชน และสามารถวัดทุนพลัง
ใจทางบวกในมิติ อ่ืน  ดั งนั้น  การวัดทุนพลั งใจ
ทางบวกของครูที่เน้นการใช้ชีวิตประจ าวันและส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ
อุทกภั ยในงานวิจัยนี้  รวมถึ งแบบวัด อ่ืนๆ  คือ     
การถ่ายทอดทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม และ
การเติบโตทางสังคมจิตใจที่ใช้วัดเรื่องอุทกภัย ซึ่งใน
สังคมไทยยังมีไม่มากนัก ดังนั้นในเชิงปฎิบัติแล้ว
แบบวัดที่ ส ร้ างขึ้ นทั้ งหมดนี้ จึ งส ามารถน าไป
ประยุกต์ ใช้ กับ งานวิจั ย อ่ืนๆ หรือ  โปรแกรม       

การส่งเสริม พัฒนาปัจจัยทางจิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องภัยพิบัติ เช่น ในเรื่องแผ่นดินไหว  

2. ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแปรต่างๆ ที่
น าเข้ามาร่วมศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทุนพลังใจทางบวกได้
ร้อยละ 64 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปร   
การเติบโตทางสังคมจิตใจได้ร้อยละ 60 และอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ ยงในการเผชิญ อุทกภั ย ได้ ร้อยละ 82    
แสดงว่าน่าจะมีตัวแปรอ่ืนที่ยังสามารถอธิบาย  
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงดังกล่าวได้อีก ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม 
เช่น ความผาสุก และความรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น 

3. ตัวแปรความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งของ
ท้ องถิ่นที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  เป็ นตั วแปรที่
ประยุกต์จากแนวคิดของคิมและแคปแลนด์ (Kim & 
Kaplan, 2004) และ ณัฐวุฒิ อรินทร์ (2555) ซึ่งผล
การศึกษาไม่เป็นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ตัวแปรตาม
แนวคิดนี้ อาจจะไม่ เหมาะสมกับการศึกษาใน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิทยา เพราะเน้นใน
เชิงทางกายภาพ และเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ยืนยันแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรนี้ในด้านอิทธิพลต่อ 
ทุนพลังใจทางบวกซึ่งเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาได้
ชัดเจนขึ้น ผู้ศึกษาตัวแปรความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของท้องถิ่นควรน าแนวคิดของแมคมิวแลน  และ
ชาวีส (McMillan & Chavis ,1986) ที่เป็นแนวคิด
เน้นทฤษฎีจิตวิทยาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ท้องถิ่น มาศึกษาเพ่ืออธิบายอิทธิพลของตัวแปรทาง
จติวิทยา และบริบทสังคมไทยมากกว่า  

4. งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครู จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมกับกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
อ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบสูงในช่วงอุทกภัย ได้แก่  
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กลุ่มแพทย์ และพยาบาล กลุ่มอาสาสมัครกู้ภัย และ
กลุ่มนักข่าว  

5. ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจึงควรสร้างโปรแกรมการพัฒนา และมี
หน่วยงานกลางที่ช่วยสนับสนุนทางสังคม ดูแลสภาพ
จิตใจ เตรียมวัตถุสิ่งของ เงินทองไว้ช่วยเหลือเมื่อ
ต้องเผชิญภาวะวิกฤตการณ์  
 6 . ส าห รับ การพิ จารณ าว่ ากลุ่ ม ใดมี
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่ากันนั้น 
สามารถพิจารณาได้จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการ
เผชิญอุทกภัยระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดนนทบุรี  ซึ่ งพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
ยกเว้นค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของท้ องถิ่ น เท่ านั้ น  และผลการเปรียบ เที ยบ
แบบจ าลองทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างระหว่าง
กลุ่ม (Invariant)  ทั้งนี้ผลการวิจัยที่พบว่า ทุนพลัง
ใจทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตทางสังคม
จิตใจ และยั งมี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม     
การจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย แสดงว่า 
ทั้งในเชิงองค์ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับทุนพลังใจ
ทางบวกซึ่งเป็นทุนทางจิตใจส าคัญ สามารถน ามาใช้
อธิบายในแง่ของสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่จะส่งผล
ต่อการเติบโตทางจิตใจ และพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย และสามารถใช้
อธิบายกลุ่มครูในจังหวัดปทุมธานีหรือนนทบุรีได้
เหมือนกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติก็ควรจะส่งเสริม   
การสร้างโปรแกรมการส่งเสริม การพัฒนา ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของทุนพลังใจทางบวก
ทุกด้าน เพ่ือให้กลุ่มครูทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการ
จัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยได้ดี และยัง
สามารถเตรียมการรับมือกับสภาวะวิกฤตในรูปแบบ
ต่างๆ นอกเหนือจากภัยธรรมชาติ  
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