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Abstract 

The purpose of this study was to examine the congruence of the effects of stressful situations on 
cognitive appraisal, transformative coping, self-esteem, and the resilience.  The sample consisted 
of 300 students.  The data were collected using a Likert questionnaire, with a reliability range of 
.80 to .92 and analyzed using the structural equation model (SEM). The findings manifested that 
the model fitted with the empirical data (Chi-square = 146.92, df = 53 (p = .00), RMSEA = .07, 
SRMR = .05, CFI = .99, NFI = .98, GFI = .93, and Chi-square / df = 2.77). The direction and effect 
size of the path analysis found that stressful situations had a direct and positive influence on 
cognitive appraisal (β = .89, p < .05), and resilience (β = .21, p < .05). Also, stressful situations 
had an indirect positive influence on resilience through cognitive appraisal, transformative coping, 
and self- esteem ( β =  . 61, p < . 05) .  Furthermore, cognitive appraisal had a directly positive 
influence on transformative coping (β = .84, p < .05). Transformative coping had a direct positive 
influence on self-esteem (β = .94, p < .05), and self-esteem had the most direct positive influence 
on resilience (β = .86, p < .05). 
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อิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี1 
 

รุจิรา วงศ์วุฒิอักษร2 อังศินันท์ อินทรกําแหง3 และกฤตติพัฒน์ ช่ืนพิทยาวุฒิ4 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของอิทธิพลสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมิน

ทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเอง และความหยุ่นตัว กลุ่มตัวอย่างเป็น

นิสิตระดับปริญญาตรีจํานวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีใช้ค่ามาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ 

มีค่าความเช่ือม่ันอยู่ระหว่าง .80 – .92 และใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษา พบว่า 

โมเดลสมการเชิงโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่า Chi-square = 146.92, 

df = 53 (p = .00), RMSEA = .07, SRMR = .05, CFI = .99, NFI = .98, GFI = .93 และ Chi-square / df = 

2.77 เมื่อพิจารณาขนาดและทิศทางของอิทธิพล พบว่า สถานการณ์ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงต่อการประเมิน

ทางปัญญา (β = .89, p < .05) มีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว (β = .21, p < .05)  สถานการณ์ความเครียด

ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหยุ่นตัวโดยส่งผ่านการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

และการเห็นคุณค่าในตัวเอง (β = .61, p < .05) ส่วนการประเมินทางปัญญามีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหา

เพื่อการเปลี่ยนแปลง (β = .84, p < .05) การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง (β = .94, p < .05)  และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว (β = .86, p < .05) 

 

คําสําคัญ: สถานการณ์ความเครียด, การประเมินทางปัญญา, การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง,  

การเห็นคุณค่าในตนเอง, การหยุ่นตัว 
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ท่ีมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย 

 ยุคปัจจุบันที่สิ ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น การแข่งขันเพื่อพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานา

อารยประเทศ ถือเป็นภาระกิจสําคัญ ทําให้สถาบันอุดมศึกษาไทยจําเป็นต้องวางรากฐานการศึกษาที่ดีให้กับนิสิต

นักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสําคัญของประเทศ ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพ             

โดยมีมุมมองว่าการแข่งขันเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้น ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง     

ในทางกลับกันบางคนอาจมองว่าการแข่งขันส่งผลกระทบที ่ทําให้เกิดความเหลื ่อมลํ ้า สร้างความกดดัน                     

ในการดํารงชีวิตของบุคคล ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตัว การหนีเรียน ปัญหาทางเพศ และ       

การติดยาเสพติด ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ถ้าเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก หากนิสิต

นักศึกษายังเผชิญปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง เบื่อหน่าย         

และวิตกกังวล อันจะส่งผลต่อการศึกษาของตนเอง เช่น การสอบตก ลาออกกลางคัน ประกอบกับลักษณะ             

การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้นิสิตหรือนักศึกษามีอารมณ์ที่เบี่ยงเบนหรือมีปัญหาในชีวิตและสังคมต่อไป

แต่หากนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ที่มีการประเมินทางปัญญาสูง มีคุณลักษณะความหยุ่นตัวสูง จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ ได้ มีการคิดวิเคราะห์ก็สามารถคิดแก้ไขงานที่ยากและท้าทายทางปัญญาได้ดี และมีแนวโน้มเป็นคนท่ี

กระตือรือร้น ชอบค้นพบความคิดใหม่ ๆ รู้จักเก็บข้อมูลจากส่ิงรอบตัว มักใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหา

ข้อมูล มีเหตุผลแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับสถานการณ์ และเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่มีสติปัญญาดี เมื่อมีการประเมิน

ทางปัญญา จะแสวงหาวิถีทางลดความเครียด และทําความเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Chanthonsena, 2012)  

 มีงานวิจัยที่พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย โดยทั่วไปนักศึกษาที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า จะนําไปสู่สภาพจิตใจที่มีปัญหาต่อการเรียนและ 

ไม่ประสบความสําเร็จในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง จะมีพลังมุ่งไปข้างหน้า มีแรงบันดาลใจ มี

ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความพึงพอใจในชีวิต (Branden, 1994) ทั้งนี้จากการศึกษาของ Roghanchi et 

al. (2013) พบว่า การสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านให้มีความหยุ ่นตัวสูงขึ ้นด้วย จึงมี              

ความสอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ที่เป็นกระบวนทัศน์ที่มีบทบาทต่อความคิดที่มุ่งเน้น

การพัฒนาความเข้มแข็งด้านจิตใจของบุคคล และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิต มีจุดมุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ดี

ในชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันเชิงบวก (Positive prevention) ปัจจุบันแนวคิดการป้องกันการเกิดปัญหา

สุขภาพจิตหรือการส่งเสริมภูมิคุ ้มกันสุขภาพจิต (Mental immunity) และการมีอนามัยที่ดีทางจิต (Mental 

hygiene) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ นอกจากจะลดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในส่วนงบประมาณที่ต้องดูแล

รักษาแล้ว ยังช่วยลดอัตราการพัฒนาอาการทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า และความวิตกกังวล โดยมีกระบวนการ

ป้องกันจิตใจมิให้ทรุดโทรมและมีความหยุ่นตัว (Resilience) สามารถฟื้นคืนพลังให้กับตนเองได้ (McKinney, 

2006)    

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวทางการศึกษาของ Corry et al. (2014) ที่ได้เสนอทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลง (Theory of transformative coping) ซึ่งอธิบายกลุ่มตัวแปรสาเหตุ 3 กลุ่ม ที่มีอิทธิพลต่อกัน 

ทําให้เกิดการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบมาสู่ทางบวกเพื่อสร้างและเพิ่มความหยุ่นตัว ได้แก่ 1) สถานการณ์ทางสังคมท่ี
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ก่อให้เกิดความเครียด (Stressful) 2) กระบวนการทางปัญญา (Cognitive appraisal) ในการประเมินสถานการณ์

นั้น และ 3) คุณลักษณะทางบวกที่สําคัญเกิดขึ้น ได้แก่ การเผชิญปัญหา (Coping) ส่งผลต่อการมีความหมายใน

ชีวิต ความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเอง และผลลัพธ์ที่มั่นคงได้แก่ ความหยุ่นตัว (Resilience) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ี

ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นทฤษฎีสําหรับการศึกษาการเผชิญปัญหาของบุคคล โดยมีฐานความคิดมาจากทฤษฎี

ความเครียดและการเผชิญปัญหา (Stress and coping) ของ Lazarus and Folkman (1984) และทฤษฎี           

การขยายและสร้างอารมณ์เชิงบวก (Broaden-and-build theory) ของ Fredrickson (2004) จากที่ได้ทบทวน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในนิสิต นักศึกษาที่ผ่านมานั้น Manatphon (2016) ชี้ให้เห็นว่า ในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์

ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความเครียด ด้านการเรียน สภาพแวดล้อม ตลอดจนสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งนิสิต 

นักศึกษาจะต้องเผชิญปัญหาและปรับตัวให้ได้ และที่ให้ความสําคัญกับมนุษย์ว่าบุคคลทุกคนนั้นมีคุณค่าและ        

มีศักยภาพที่จะนําพาตนเองไปสู่การเปล่ียนแปลงและพัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์ และการเผชิญปัญหากับความหยุ่น

ตัว Romyen & Khongram (2018) ท่ีพบปัจจัยภายนอก ได้แก่ การอบรมเล้ียงดู และปัจจัยภายในได้แก่ แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ และมุ่งอนาคตนั้น ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

การศึกษาของ Sirathatchanararot (2017) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 

กับความหยุ่นตัว (Resilience) ของนิสิตปริญญาตรี 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาตามแนวคิดการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของงานวิจัยที่ผ่านมานั้นเป็น

แนวคิดที ่ใช้ในทางตะวันตก ซึ ่งผลการศึกษาอาจมีความแตกต่างไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใน

ระดับอุดมศึกษาไทย และในการศึกษาที่ผ่านมาบางส่วนได้สนับสนุนว่าบุคคลที่พยายามหาแนวทางในการเผชิญ

ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมนั้น จะเป็นผู้ที่มีความหยุ่นตัวที่ดี สามารถจัดการกับอารมณ์และรับมือกับสถานการณ์

ความเครียดได้ดีเช่นกัน (Stallman & Wilson, 2017) ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับการเผชิญปัญหากับความหยุ่นตัวใน

ประเทศไทยมักจะเป็นการศึกษาในลักษณะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ดังนั้นการศึกษาในรูปแบบ

ความสัมพันธ์หลายตัวแปรเพื่อให้ได้คําตอบตรงตามวิถีชีวิตจริงของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อเนื่องกัน และเพื่อสนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงชัดเจนยิ่งข้ึน 

คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู ้และเป็นแนวทางให้นิสิต นักศึกษา เกิด           

ความเข้าใจและนําไปปรับใช้ในการเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบอิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทาง

ปัญญา การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิต 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุและผลของการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ทฤษฎี         

การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative coping theory) ตามที่ Corry et al. (2014) ได้เสนอ

ทฤษฎีน้ี ท่ีพัฒนามาจากการศึกษาการเผชิญปัญหาของบุคคลโดยมีฐานแนวคิดมากจากทฤษฎีความเครียดและการ
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เผชิญปัญหา (Stress and Coping) ของ Lazarus and Folkman (1984) และ ทฤษฎีการขยายและสร้างอารมณ์

เชิงบวก (Broaden-and-Build Theory) ของ Fredrickson (2004) Khammungkul (2019) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้

ความสําคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

และจิตวิญญาณ (Spirituality) ไปพร้อมกับการเผชิญปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ท้ังการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหา 

(Problem-focused strategies) และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่อารมณ์ (Emotion-focused strategies) โดย 

จิตวิญญาณจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนและส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) ให้เพิ่มข้ึน 

ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมในการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional expression) ที่จะสามารถนําไปสู่

การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ให้เป็นไปในเชิงบวกท้ังในด้านการให้ความหมายในชีวิต (Meaning-in-Life) ความหวัง 

(Hope) และสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแนวคิด การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง มาประยุกต์ใช้ใน

การกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุและผลตามการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ ที่มีตัวแปร

แฝงและตัวแปรสังเกตและได้เลือกศึกษาเฉพาะการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นตัวแปรส่งผ่านให้กับ

สถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยู่ในบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การมี 

ความหยุ่นตัว (Resilience) เพื่อรักษาสมดุลของร่างการและจิตใจ ในการที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้า

มาตลอดช่วงชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ท่ีช่วยให้บุคคลเริ่มกระบวนการทางความคิดใน 

การประเมินสถานการณ์ใหม่ที่เข้ามาคุกคามจากสถานการณ์ที่จะเกิดผลในทางบวกที่นิสิตต้องเผชิญปัญหาเพ่ือ    

การเปลี่ยนแปลง (Transformative coping) ให้ผ่านพ้นไปจนเป็นภูมิคุ ้มกันในชีวิต การประเมินทางปัญญา 

(Cognitive appraisal) ซึ่งทักษะนี้จะเป็นแรงจูงใจให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ อยากทํางานที่ยากท้าทายปัญญาและ       

ใช้ความคิด มีแนวโน้มที่จะกระตือรือร้น คิดค้นพบความคิดใหม่ ๆ คิดสิ่งต่าง ๆ โดยการใช้ปัญญา รู้จักเก็บข้อมูล

จากสิ่งรอบ ๆ ตัว ทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอก ทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์

ความเครียด (Stressful situations) ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนํามาสู่นิยามเชิงปฏิบัติการ

ของตัวแปรท่ีศึกษา ดังน้ี  

 สถานการณ์ความเครียด (Stressful situations) หมายถึง การรับรู้ของนิสิต ถึงสภาวะกดดันเกิดข้ึนกับ

ตนเอง ทั้งนี ้ในการวัดสถานการณ์ความเครียดครั ้งนี ้วัดจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1 ด้านการเรียน ที่มี            

ความคาดหวังในผลการเรียน หรือการไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 1.2 ด้านเรื่องส่วนตัว เช่นการเป็นคนอ่อนไหว        

คิดมาก ปรับตัวยากเม่ือใช้ชีวิตลําพัง 1.3 ด้านการเงิน ความอยากมีอยากได้ให้ทัดเทียบผู้อ่ืน หรือการจ่ายเกินกําลัง

ที ่หามาได้เอง และ 1.4 ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมรอบตัวและการปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่น ผู ้วิจัยได้พัฒนา               

แบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ และปรับใช้จากแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (Department of 

Mental Health, 2019) ซึ่งเป็นแบบวัดให้บุคคลรายงานตนเอง (Self-report) แบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อประเมิน 

20 ข้อ ประมาณค่า 6 ระดับ จากมากที่สุดให้ 6 คะแนน และน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน โดยนิสิตที่ตอบได้คะแนนสูง

กว่าแสดงว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ความเครียด มากกว่านิสิตท่ีตอบได้คะแนนต่ํากว่า 
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 การประเมินทางปัญญา (Cognitive appraisal) หมายถึง กระบวนการคิดของนิสิตที่ต้องใช้ทักษะ       

การคิดขั้นสูง ซึ่งทักษะนี้จะเป็นแรงจูงใจให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ อยากทํางานที่ยากท้าทายปัญญาและใช้ความคิด   

มีแนวโน้มที่จะกระตือรือร้น คิดค้นพบความคิดใหม่ ๆ คิดสิ่งต่าง ๆ โดยการใช้ปัญญา ทั้งนี้ในการวัดการประเมิน

ทางปัญญาวัดจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประเมินขั้นปฐมภูมิ เป็นการประเมินและการตีความเกี่ยวกับ

สิ่งที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ความเครียด บุคคลจะพิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ เกี่ยวข้องกับตนเอง

หรือไม่ มีผลในทางที่ดีหรือผลเสียอย่างไร มีการคุกคาม และจะตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นว่ามีความท้าทายในการหา

หนทางที่จะควบคุม ทําให้มีกําลังใจดีขึ้นและขั้นที่ 2 การประเมินขั้นทุติยภูมิ เป็นการประเมินถึงประโยชน์และ

ทางเลือกที่จะจัดการกับเหตุการณ์นั ้น ๆ โดยการประเมินตัดสินเหตุการณ์ว่าเป็นความเครียดหรือไม่ เป็น

ความเครียดรุนแรงมากน้อยแค่ไหน มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคลุมเครือไม่ชัดเจน ถ้าเชื่อว่าตนไม่

สามารถควบคุมได้ ประเมินว่าคุกคาม สูญเสียและเป็นอันตราย ในการวัดตัวแปรการประเมินทางปัญญาครั้งน้ี 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดการประเมินทางปัญญาจากแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1984) และได้ปรับปรุงจาก

แบบวัดการประเมินทางปัญญาของ Roesch and Rowley (2005) เป็นแบบสอบถามที่มีจํานวน 20 ข้อ ประมาณ

ค่า 6 ระดับ จากมากที่สุดให้ 6 คะแนน และน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน โดยนิสิตที่ตอบได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่า        

เป็นผู้ท่ีมีการประเมินทางปัญญามากกว่านิสิตท่ีตอบได้คะแนนต่ํากว่า  

 การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative coping) หมายถึง การแสดงออกของนิสิต

เมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ใดที่เป็นปัญหาและนิสิตจะประเมินว่าตนเองไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ก็จะใช้

พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบจัดการกับอารมณ์มากกว่าที่จะไปแก้ที่สาเหตุของปัญหา ส่วนสถานการณ์ที่นิสิต

ประเมินว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ในการวัดการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง วัดจากองค์ประกอบ 2 

ด้าน ได้แก่ 1) การเผชิญปัญหาแบบมุ่งที่ปัญหา คือ การกระทําโดยการแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอน หรือวิเคราะห์

ปัญหาก่อนลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อนําไปสู่ทางออกหรือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ 2) การเผชิญปัญหา

แบบมุ่งที่การจัดการอารมณ์ เป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวและไม่ถาวร ในการวัดการเผชิญปัญหาใน

ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดวิธีการเผชิญปัญหา (The Ways of Coping Questionnaire) ของ (Folkman & Lazarus, 

1988) ที่ใช้ในการวัดวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีปัญหาที่เป็นการวางแผน การเผชิญหน้ากับปัญหา ส่วนการ

วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งท่ีอารมณ์ท่ีเป็นการควบคุมตนเอง และการแสดงความรับผิดชอบ มาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับบริบทของนิสิตปริญญาตรี โดยวิธีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการเผชิญปัญหาในสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆ 

จํานวน 20 ข้อ ซึ่งแบ่งได้ 6 ระดับ จากไม่จริงเลยคือ 1 คะแนน จนไปถึงจริงมากที่สุด คือ 6 คะแนน โดยนิสิตท่ี

ตอบได้คะแนนมากกว่า แสดงว่าเป็นผู้ท่ีมีการเผชิญปัญหาได้ดีกว่านิสิตท่ีตอบได้คะแนนต่ํากว่า 

 ความหยุ ่นต ัว (Resilience) หมายถึง ความสามารถของนิส ิตในการฟื ้นกล ับจากความทุกข์                   

ความเปลี่ยนแปลง กดดันหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ความสามารถที่จะฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

อย่างรวดเร็ว จากความทุกข์ยากหรือความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี ้ในการวัดความหยุ่นตัว วัดจาก 3 

องค์ประกอบ ตามแนวคิดของกรมสุขภาพจิต คือ 1) ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ การมีความมั่นคงทางอารมณ์ 

ควบคุมอารมณ์และสามารถอยู่ในความกดดันได้ดี และปรับอารมณ์มาเป็นปกติได้ดังเดิม 2) ด้านกําลังใจ การมี
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ศรัทธาและกําลังใจที่ดี เชื่อว่าสิ่งเลวร้ายย่อมผ่านพ้นไปได้ สามารถสร้างให้กําลังใจให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้ 

3) ด้านการต่อสู้กับปัญหา มีความมั่นใจพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรค เชื่อในความสามารถหรือทักษะของ

ตนเองว่าสามารถแก้ปัญหาได้ รวมถึงการแสวงหาความรู้เพื่อรับความช่วยเหลือปรึกษาจากผู้อื่น ในการวัดความ

หยุ่นตัวในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบวัดของกรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health, 2019) มีคําถาม

จํานวน 20 ข้อโดยแบ่งเป็นคําถามทางบวก 15 ข้อ และทางลบ 5 ข้อ มาตรวัดได้สอบถามถึง ด้านความคิด 

ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยปรับลักษณะมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 

เป็น 6 ระดับ ได้แก่ จากไม่จริงเลยคือ 1 คะแนน จนไปถึงจริงมากที่สุดคือ 6 คะแนนลักษณะเป็นข้อคําถามจําแนก

เป็น 3 ด้านคือ ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ 10 ข้อ ด้านกําลังใจ 5 ข้อ และด้านต่อสู้กับปัญหา 5 ข้อ โดยนิสิตท่ี

ตอบได้คะแนนมากกว่า แสดงว่าเป็นผู้ท่ีมีความหยุ่นตัวได้ดีกว่านิสิตท่ีตอบได้คะแนนต่ํากว่า 

 การเห ็นค ุณค ่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถ ึง การม ีความร ับผ ิดชอบต่อตนเอง การมี                  

ความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย และการมีศักดิ์ศรีในตนเอง ซึ่งการมีความนับถือใน

ตนเอง และรู้ว่าตนเองมีคุณค่า เป็นคนดีมีความมั่นคงภายในจิตใจเป็นสิ่งสําคัญที่สร้างได้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ 1) องค์ประกอบภายในตนเอง เปรียบเหมือนเครื ่องมือที ่ตัวบุคคลจะนําไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีสติ              

การยอมรับตนเอง และ 2) องค์ประกอบภายนอกตนเอง เช่น สถานภาพทางสังคม ความสัมพันธ์กับครอบครัว  

การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น สิ่งแวดล้อมในครอบครัว มหาวิทยาลัย องค์ประกอบเหล่านี้ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มี

การเห็นคุณค่าในตนเองต่างกัน มักจะมีแนวโน้มที่จะมาจากครอบครัวท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน ในการวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการและปรับใช้แบบวัดจากแนวคิดของ 

Coopersmith (1984) ท่ีใช้วัดการเห็นคุณค่าในตนเอง The Coopersmith Self-esteem Inventory: CSEI ปี

1984 ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 25 ข้อ แบ่งออกเป็นการเห็นคุณค่าในตนเองด้านท่ัวไป ครอบครัว และสังคม 

โดยให้ผู้ตอบอ่านข้อความท้ัง 25 ข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความเหล่าน้ันตรงกับความรู้สึกของตนเองมากน้อยเพียงใด 

ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุดโดยมีเกณฑ์ (Rating scale) การให้คะแนน 1 - 5 คะแนนและแปลผลคะแนนการเห็น

คุณค่าในตนเอง โดยการรวมคะแนนทั้ง 25 ข้อ แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ตอบ        

แบบวัด โดยนิสิตที่ตอบได้คะแนนมากกว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองได้ดีกว่านิสิตที่ตอบได้คะแนน              

ต่ํากว่า 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative coping theory) (Corry et al., 2014) มาอธิบาย

สาเหตุและผลของพฤติกรรม พบว่าสาเหตุภายนอก สถานการณ์ความเครียดและการประเมินทางปัญญา (Lazarus 

& Folkman, 1984) มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเอง และ

ความหยุ่นตัว นอกจากนี้ Likkhachai (2012) ได้ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสําคัญต่อ การเผชิญปัญหา 

เพราะเป็นการรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงในชีวิต และเป็นพื้นฐานการดํารงชีวิตให้อยู่อย่างมีคุณค่า บุคคล

ที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถยอมรับพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาให้
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ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วน Sirathatchanararot (2017) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเองและ        

ความหยุ่นตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในระดับมาก ทําให้นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษา เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ เกิดความม่ันใจ กล้าแสดงออก นําไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้นจึงนํามาสรุปเป็นภาพความสัมพันธ์ตัว

แปรเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงได้ดังภาพประกอบ 1 ต่อไปน้ี 

ภาพประกอบ 1  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 รูปแบบอิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที ่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพ่ือ               

การเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเอง และความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับข้อมูล          

เชิงประจักษ์ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL โดยมีประชากร คือ นิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 

22,468 คน (งานทะเบียนนิสิตและสถิติ วันที่ 29 ตุลาคม 2564) กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ จะคํานวณ

จํานวนกลุ่มตัวอย่างจากตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปรต่อตัวอย่าง 20 คน (Hair et al., 2010) ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปร

สังเกต 14 ตัว ดังน้ันจะใช้ขนาดตัวอย่าง 280 คน และเพ่ือป้องกันการไม่ได้รับการตอบกลับของแบบสอบถาม จึงมี

การเก็บแบบสอบถามเพ่ิม จึงทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 คน และใช้การสุ่มด้วยการแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน 

(Proportional Stratified Random Sampling)  

 เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ใช้สําหรับที ่ศึกษาตัวแปร 

แบ่งเป็น 6 ส่วน โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่

ในช่วง .66-1.00 และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ค่าคุณภาพของแบบวัดดังน้ี          

ความหยุ(นตัว

(Resilience) 

สถานการณ;ความเครียด 

(Stressful situations) 
 

การเผชิญปKญหาเพื่อการ
เปล่ียนแปลง 

(Transformative Coping) 

การเห็นคุณค(า 
ในตนเอง 

 (Self-Esteem) 

การประเมินทางปKญญา 
(Cognitive appraisal) 
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(1) แบบวัดสถานการณ์ความเครียด มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .36 – .72 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ α = .91                

(2) แบบวัดการประเมินทางปัญญา มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .51 – .74 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ α = .87               

(3) แบบวัดการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .40 – .69 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ              

α = .80 (4) แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .55 – .79 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ α = .92 

และ (5) แบบวัดความหยุ่นตัว มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .57 - .73 ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ α = .92 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ และ

วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL  

 จริยธรรมในการวิจัย 

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการรับรองโครงการวิจัยเลขที่ SWUEC/X/G-094/2564 จาก

คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยให้นิสิต

ได้ทราบและการยินยอมเข้าร่วมการวิจัยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนิสิต ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทั้งหมดถูก

นําเสนอในภาพรวม โดยไม่มีการระบุชื ่อของนิสิต และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์สําหรับการวิจัยเท่าน้ัน                      

แต่หากนิสิตไม่ยินดีหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการวิจัย นิสิตสามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทันทีและ

ตลอดเวลา 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไป นิสิตเป็นผู้ตอบแบบวัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุ 

20 ปี จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีการศึกษาที่ 3 จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.3 รองลงมาอยู่ชั้นปีการศึกษาที่ 2 จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และที่ตอบแบบวัดส่วนน้อยอยู่ชั้นปี

การศึกษา ท่ี 4 จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 

 2. ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร (Bivariate relationship) ด้วยการคํานวณหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรมีค่าสูงกว่า .85 ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) 

(Kline, 2005) ผลจากการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตรายคู่ พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรทุกค่า มีค่าตํ่ากว่า .85 ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์สมการ

โครงสร้างต่อไป  

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัยเพ่ือประมาณค่าอิทธิพล ดังตาราง 1 

 จากตารางแสดงการประมาณค่ารูปแบบอิทธิพลตามสมมติฐาน หลังจากผู้วิจัยทําการปรับโมเดลแล้ว 

พบว่า รูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน         
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การวิจัย โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืน ได้แก่ χ2 = 146.92, df = 53 (p = .00), χ2/df = 2.77, RMSEA = .07, 

SRMR = .05, CFI = .99, NFI = .98, GFI = .93 ถึงแม้ว่าค่า χ2 จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด อาจเนื่องมาจากความซับซ้อนของรูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีเส้นอิทธิพลหรือค่าพารามิเตอร์จํานวนมาก 

และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (Kline, 2005) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนค่าอ่ืน 

พบว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า และผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม

และอิทธิพลรวม ดังภาพประกอบ 2  

ตาราง 1  

แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล 

ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 

การประเมินทาง

ปัญญา 

การเผชิญปัญหาเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง 

การเห็นคุณค่าใน

ตัวเอง 
ความหยุ่นตัว 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

สถานการณ์ความเครียด .89* - .89* - - - - - - .21* .61* .82* 

การประเมินทางปัญญา - - - .84* - .84* - - - - - - 

การเผชิญปัญหาเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลง 
- - - - - - 

.94

* 
- .94* - - - 

การเห็นคุณค่าในตัวเอง - - - - - - - - - .86* - .86* 

χ2 = 146.92, df = 53 (p = .00), RMSEA = .07, SRMR = .05, CFI = .99, NFI = .98, GFI = .93, χ2/df = 2.77 

หมายเหต:ุ DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect), IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)  

TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total effect), * p < .05    

ตาราง 2  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตัวแปรเหตุและผล  

ตัวแปรสาเหตุ 
ตัวแปรผลท่ีได้รับอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวก 

ค่าน้ําหนัก 

อิทธิพล 

ค่าน้ําหนัก 

อิทธิพลรวม 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1.สถานการณ์ความเครียด การประเมินทางปัญญา     

ความหยุ่นตัว 

.89* 

.21* 

.89* 

.82* 

สนับสนุน 

สนับสนุน 

2. การประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพ่ือ          

การเปล่ียนแปลง 

.84* .84* สนับสนุน 

3. การเผชิญปัญหาเพ่ือ 

   การเปล่ียนแปลง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง .94*   .94*   สนับสนุน 

4. การเห็นคุณค่าในตนเอง ความหยุ่นตัว .86* .86* สนับสนุน 

หมายเหต:ุ *p < .05 
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 เมื่อพิจารณาจากตาราง 1 และภาพประกอบ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงขนาดและทิศทางของตัวแปรต่าง ๆ ซ่ึง

สามารถสรุปค่านํ้าหนักอิทธิพลของตัวแปรผลที่ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม พร้อมสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานตามเส้นอิทธิพล ดังตาราง 2 ที่สรุปได้ว่า สถานการณ์ความเครียดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหยุ่นตัว 

โดยส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง พบว่า สถานการณ์ความเครียดมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความหยุ่นตัว โดยส่งอิทธิพลผ่านผ่านตัวแปร

การประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงมีน้ําหนักอิทธิพลอยู่

ท่ี .61 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าสามารถยอมรับสมมติฐาน 

ภาพประกอบ 2 

รูปแบบอิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

การเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มั#นคงทางอารมณ์ 

0.66* 
ความหยุ่นตัว มีกําลงัใจ 

การต่อสู้กับปัญหา 

0.64* 

0.85* 

การเหน็คุณค่า
ในตนเอง 

      

 

 

สถานการณ์
ความเครียด 

0.84* 
ด้านสภาพแวดล้อมฯ 

0.21* 

0.72* 

0.75* 

ด้านการเรียน 

ด้านเรื#องส่วนตวั 

ด้านการเงิน 

0.86* 

0.89* 

0.77* 

ด้านทั#วไป 

ด้านครอบครัว 

ด้านสงัคม 

0.84* 

0.87* 

0.86* 

มุ่งจัดการกับอารมณ์ 

มุ่งจัดการกับปัญหา  

0.86* 

0.77* 

การเผชิญปัญหาเพื.อ
การเปลี.ยนแปลง 

      

0.94* 

การประเมินขั ,นปฐมภูม ิ

การประเมินขั ,นทุติยภูม ิ

0.89* 

0.90* 

การประเมิน
ทางปัญญา 

 

0.84* 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากวัตถุประสงค์และสมมติฐานหลักเขียนว่า รูปแบบอิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที ่มีต่อ

กระบวนการทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิต

ปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือ                  

การเปลี่ยนแปลง (Transformative coping theory) (Corry et al., 2014) ที่ได้อธิบายว่าการพัฒนาคุณลักษณะ

ทางจิตเชิงบวกกับการเผชิญปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมนั้นจะมีความหยุ่นตัวรวมถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง อีกทั้งยัง

พบว่า โดยในชีวิตนั้นเป็นสิ ่งสําคัญที่ส่งเสริมสุขภาพจิต (Campbell-Sills et al., 2006) ซึ่งเป็นตัวแปรทาง

จิตวิทยาเชิงบวกที่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสุข ความหยุ่นตัว คือ ความสามารถของบุคคลที่จะรักษาสมดุลของชีวิต

ให้ดําเนินอย่างปกติสุข Roghanchi et al. (2013) ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบว่า การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง จะเป็นตัวส่งผ่านให้ความหยุ่นตัวสูงขึ ้นด้วย ซึ่งทั ้งสองอย่างน้ีควรจะพัฒนาไปควบคู่กันไป              

จากการศึกษา นักศึกษาจํานวน 214 คน พบว่า นักศึกษาที่มีความหยุ่นตัวสูง จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสุขภาพจิต

และการเห็นคุณค่าในตนเอง และนักศึกษาที่มีความหยุ่นตัวตํ่า จะมีความทุกข์ ซึมเศร้า เปราะบาง วิตกกังวล และ

ความผิดปกติทางด้านจิตใจ ซึ ่งสอดคล้องกับ Stallman and Wilson (2017) ซึ ่งได้ศึกษาพบว่า มีข้อมูลท่ี

สนับสนุนว่าบุคคลที่พยายามหาแนวทางในการเผชิญปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมนั้น จะเป็นผู้ที่มีความหยุ่นตัวที่ดี 

สามารถจัดการกับอารมณ์และรับมือกับสถานการณ์ความเครียดได้ดีเช่นกัน 

 จากผลการศึกษาตามสมมติฐานย่อยยังพบว่า สถานการณ์ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงต่อการประเมิน

ทางปัญญา โดยมีนํ้าหนักอิทธิพล .89 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ Chanthonsiriphut 

(2017) ที่กล่าวว่าการประเมินทางปัญญาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

ความเครียดนั้น เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทํานายได้ว่าบุคคลจะเลือกวิธีการเผชิญปัญหาโดยผ่านการประเมินทาง

ปัญญาด้วยวิธีใด ยิ่งไปกว่านั้นหากมีความยืดหยุ่นในการประเมินทางปัญญาจะเป็นผลดีต่อบุคคลในการรับมือกับ

ปัญหาในอนาคตได้ ดังที่ Phianchop and Kesonsamut  (2018) ให้ความหมายว่าการประเมินทางปัญญา เป็น

การรับรู้ทางความคิดด้วยสติปัญญาเพื่อประเมินแหล่งประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล เพื่อจัดการกับ

เหตุการณ์น้ัน หากบุคคลประเมินสถานการณ์แล้วว่า เป็นสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด บุคคลน้ันจะดึงแหล่ง

ประโยชน์ที่อยู่ภายในตนเองมาใช้โดยในทันที คือ ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้ในความคิดความรู้สึก 

หรือสมาธิในกิจกรรมที่กระทําอยู่ ณ ปัจจุบัน และ Chunlawanitphong (2016) ยังอธิบายว่า การประเมินทาง

ปัญญา คือ ความรู้สึกนึกคิดและการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งอื่นที่รบกวนความเป็นอยู่หรือความมั่นคงของ

บุคคล ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย ด้วยการประเมินว่าปัจจัยเหล่านั้นมีผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่

อย่างไร ท้ังน้ีจึงต้องมีการประเมินด้วยสติปัญญาและปรับตัวเพ่ือให้สามารถกลับมาดําเนินชีวิตประจําวันต่อไปได้ 

 จากผลการศึกษาดังที่กล่าวมา การประเมินทางปัญญานั้น คือ การใช้สติปัญญามีรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่าน

เข้ามาและตีความ ซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ความเครียดที่เข้ามา ทําให้บุคคลนั้นดึงศักยภาพที่อยู่ภายใน

ตนเองมาใช้โดยในทันที ด้วยการคิดและการตอบสนองจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยทํานายได้ว่า บุคคลจะเลือก
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แก้ไขหรือจะเผชิญปัญหาด้วยวิธีการใด โดยการมีแนวทางในการประเมินทางปัญญาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจท่ี

จะนําทางให้ชีวิตได้ดําเนินไปอย่างปกติสุข 

 สําหรับผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว โดยมี

นํ้าหนักอิทธิพลอยู่ที ่ .21 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกลับ American Psychological 

Association (2007) สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาที่กล่าวว่า ความหยุ่นตัวไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะที่บุคคลจะมี

หรือไม่มี หรือเกิดขึ้นได้ หากการที่บุคคลนั้นไม่เคยเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในทางสถานการณ์ความเครียด ความกังวล 

ความเศร้า เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เคยมีมาก่อน บุคคลเหล่านี้จะต้องต้องเผชิญกับปัญหาเป็นเรื่องปกติและไม่มีบุคคลใด

ท่ีสามารถหลีกเล่ียงได้ ดังน้ันความหยุ่นตัวจึงเกิดข้ึนได้จากความสัมพันธ์จากพฤติกรรมภายใน  

 สถานการณ์ความเครียดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหยุ่นตัว โดยมีนํ้าหนักอิทธิพลที่ .61 โดยส่งอิทธิพล

ผ่านตัวแปรการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง และการเห็นคุณค่าในตัวเอง                       

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรสถานการณ์ความเครียด มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความหยุ่นตัว โดยผ่านตัวแปร

การประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเห็นคุณค่าในตัวเอง อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 การประเมินทางปัญญามีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีนํ้าหนักอิทธิพลท่ี 

.84 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ Manatphon (2016) ที่กล่าวว่าบุคคลที่มีความพยายาม มี

ความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร มีความใฝ่รู้และหมั่นแสวงหาความรู้ เป็นไปได้ด้วยกระบวนการคิดทางปัญญา 

ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของการเผชิญปัญหาตามทฤษฎีการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 ส่วนการเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีนํ้าหนัก

อิทธิพลที่ .94 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ Likkhachai (2012) ซึ่งกล่าวว่าบุคคลที่เห็นคุณค่า

ในตนเองสูงจะสามารถเผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถและยอมรับพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาให้

ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะเป็นการรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงในชีวิต และ Rotthong (2013) ได้กล่าวว่า

บุคคลที่มีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ท้อถอย สามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ

ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง จะเป็นผู้ที่มีจิตใจ

มั่นคง เป็นตัวของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ ยอมรับในความสามารถของ

ตนเอง รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง 

 การเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว โดยมีน้ําหนักอิทธิพลท่ี .86 มีนัยสําคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ .05 ซึ ่งสอดคล้องกับ Krittiyawan (2016) ได้กล่าวว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับ          

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน 260 คน นักศึกษาที่มีการเห็น

คุณค่าในตนเองสูงและความหยุ่นตัว จะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีและมีความสุขในการเรียนสามารถฝ่าฟันปัญหา

ต่าง ๆ ได้มากกว่านักศึกษาที่มีความหยุ่นตัวและการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า และ Raksarak and Phioluang 

(2015) ได้ศึกษาอิทธิพลของความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม              

การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตรอพินิจ มหาวิทยาลัย
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แห่งหนึ่ง จํานวน 554 คน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร การควบคุมตนเองด้านอารมณ์          

การเห็นคุณค่าในตนเองด้านการมีความสําคัญ และการมีคุณความดีด้านการมีความสามารถ มีอิทธิพลของ                        

การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองร่วมกันมีอิทธิพลทางบวกต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 จากการศึกษาอิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพ่ือ  

การเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี พบว่าสถานการณ์ความเครียดมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อความหยุ่นตัว โดยมีนํ้าหนักอิทธิพลที่ .61 โดยส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรการประเมินทางปัญญา 

การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว โดยมีน้ําหนัก

อิทธิพลที่ .86 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็น

คุณค่าในตนเอง โดยมีนํ้าหนักอิทธิพลที่ .94 จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง            

จะสามารถเผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถและยอมรับพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้

ด้วยดี เพราะเป็นการรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงในชีวิต มีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ โดยไม่

ท้อถอย สามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยจึงขอเสนอ

แนวทางในการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมไปในหลักสูตร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างนิสิต

ระดับช้ันปริญญาตรี 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ

อิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเห็น

คุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี และเพื่อศึกษาทิศทางและนํ้าหนักอิทธิพลของสถานการณ์

ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความหยุ่นตัวของนิสิต

ปริญญาตรี จึงควรมีการวิจัยลักษณะการจัดโครงการในการให้ความรู้และติดตามผล ทั้งในคณะ หน่วยงานภายใน 

เช่น กิจกรรมนิสิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถมีแนวทางการเผชิญกับปัญหามากขึ้น หรือสามารถ

นําไปประยุกต์ปรับใช้ให้ตรงตามสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
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