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ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. ปริญญานิพนธ์. วท.ด.
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ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา,
ดร.นิยะดา จิตต์จรัส ,ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการ
ปรับตัวและการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการเผชิญปญั หา
และการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุ สรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และนักเรียนโครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.) ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2553 จานวน 381 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม
ซึง่ มีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ระหว่าง.697 ถึง .942 และใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สาหรับการวิเคราะห์
สถิตบิ รรยาย และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการปรับตัวและการเผชิญ
ปญั หาของนัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ และความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น
ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม ี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวด้านการเรียน 2) การปรับตัวด้านสังคม
3) การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว และ 4) การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา ผลการ
วิเ คราะห์ดชั นีค วามสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อ มูล เชิงประจักษ์
พบว่า มีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 1.63, df = 2( p = 0.20), RMSEA = 0.04, CFI =1.00 ,
NNFI = .99
ในด้านองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาพบว่ามี 2 องค์ประกอบหลักและ 8 องค์ประกอบ
ย่อ ย โดยแบ่งเป็ น 1) การเผชิญ ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา มี 5 องค์ประกอบย่อ ย ได้แก่
1.1) การเผชิญหน้ ากับปญั หา 1.2) การถอยห่าง 1.3) การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
1.4) การวางแผนแก้ปญั หา 1.5) การประเมินเชิงบวก 2) การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
2.1) การควบคุมตนเอง 2.2) การแสดงความรับผิดชอบ
2.3) การหลีกหนี ผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไค-สแควร์(2) เท่ากับ 31.65, df = 9, p = 0.00, RMSEA =
0.07, NNFI = .91, CFI = .97

ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัย
เชิงสาเหตุของการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ พบว่าแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุ ของการ
เผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับแบบจาลอง โดยมีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
1936.01, df = 650 (p = 0.0), RMSEA = 0.07, CFI = .93 ,NNFI = .92
ผลการวิจยั พบว่า การปรับ ตัว ของนักเรีย นที่ม ีค วามสามารถทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ ร ับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงโดยเรีย งจากอิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ไปยัง อิ ท ธิ พ ลน้ อ ยที่ สุ ด
1) การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ 2) การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา 3) การสนับสนุ น
จากเพื่อ น และได้รบั อิทธิพ ลทางอ้อ มจาก 1) อัต มโนทัศ น์ 2) ลักษณะความสมบูรณ์ แบบ
3) การทาหน้าทีข่ องครอบครัว 4) การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย 5) ความสามารถในการร่วม
รูส้ กึ โดยตัวแปรดังกล่าวข้างต้นร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รอ้ ยละ 86
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The main objectives of this study were:- 1) to study the factor structure of
adjustment and coping among gifted students in science and mathematics, 2) to study the
linear structural relations model of antecedents of adjustment and coping among gifted
students in science and mathematics. The Sample was 381 gifted students in science and
mathematics who studied in Mathayom Suksa 4 level in the academic year 2011 at Mahidol
Wittayanusorn School, Princess Chulabhorn’s College, and in the Science classroom in
university-affiliated school project. Instruments for collecting data were questionnaires with
satifactory level of reliability ranging .697 to .942. Data were analyzed by SPSS for
descriptive analysis statistics and LISREL program for confirmatory factor analysis and
structural equation model .
The research results were as follows:
Adjustment of the gifted students in science and mathematics had 4 subfactors of
academic adjustment, social adjustment, emotional adjustment and institutional attachment.
The Confirmatory Factor Analysis showed that the adjustment model was fit with the
empirical data, with the following Goodness-of-Fit Indices of:- Chi - square (χ2) = 1.63 df=2
(p-value = .020), RMSEA = .04,CFI = 1.00 and NNFI= .99.
Coping had 2 main factors and 8 subfactors of coping: - 1) Problem-focused
Coping: with 5 subtype factors of Confrontive coping, Distancing, Seeking social support,
Planful problem-solving and Positive reappraisal; 2) Emotion-focused Coping: with
3 subtype factors of Self-controlling, Accepting responsibility and Escape-Avoidance.The
Confirmatory Factor Analysis showed that the coping model was fit with the empirical data,
with the following Goodness-of-Fit Indices of:- Chi - square (χ2) = 31.65 df=9
(p-value = .000), RMSEA = .07,CFI = .97 and NNFI= .91.

The main research findings showed that the linear structural relations model of
antecedences of adjustment and coping among the gifted students in science and
mathematicswas fit with the empirical data, with the following Goodness-of-Fit Indices of:Chi - square (χ2) = 1936.01 df=650 (p-value = .000), RMSEA = 0.07, CFI = .93 and
NNFI = .92.
This research findings showed that adjustment and coping among the gifted
students in science and mathematics was directly affected by: - 1) emotion-focused coping,
2) problem-focused coping, and 3) peers support; and was indirectly effected by: - 1) selfconcept, 2) perfectionism, 3) family functioning, 4) authoritative parenting style, and
5) empathy. All of variables explained the 86 percentage of the variance of adjustment
among the gifted students in science and mathematics.
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จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
รศ.ดร. ดุษฎี โยเหลา อ.ดร.นิยะดา จิต ต์จรัส และ อ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ทใ่ี ห้ความกรุณากับผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างยิง่ ในการให้คาปรึกษาและคาแนะนาต่างๆ
ทีม่ คี ุณค่าจนกระทังงานวิ
่
จยั ได้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ดร. พิศาล สร้อยธุหร่า และอ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล ประธานและ
กรรมการ สอบปริญ ญานิพ นธ์ท่ไี ด้ใ ห้ค าแนะนาเพื่อ ทาให้ผ ลการวิจยั มีค วามสมบูรณ์ มากยิง่ ขึ้น
รวมทัง้ คณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้การอบรมสังสอนให้
่
ความรูแ้ ก่ผู้วจิ ยั
ด้วยความรักความเมตตามาโดยตลอด
ผู้ว ิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ ในความกรุ ณ าของ รศ.ดร. อรพิน ทร์ ชู ช ม รศ.ลัด ดาวัล ย์
เกษมเนตร รศ.ประณต เค้าฉิม และว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ ที่เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ตรวจเครื่องมือ จนทาให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณคุณครูผู้ประสานงานใน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการสนับสนุ นการ
จัดตัง้ ห้อ งเรียนวิทยาศาสตร์ใ นโรงเรีย น โดยการกากับ ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.)
ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณนักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ทีไ่ ด้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ดว้ ยความเสียสละและอดทน
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีไ่ ด้สอนและให้ความรูแ้ ก่
ผูว้ จิ ยั ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษา และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านทัง้ เพื่อนร่วมรุ่นปริญญาเอกการ
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์รุ่น 6 และรุ่นพีร่ ุ่นน้องร่วมสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ รวมทัง้ กาลังใจทุก
กาลังใจจากบุคคลรอบข้างทีค่ อยให้คาปรึกษาและให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา
และที่ส าคัญ ที่สุ ดคือ บุค คลในครอบครัว ของผู้ว ิจยั ที่ใ ห้ค วามห่ว งใย กาลังใจและได้
ช่วยเหลือผู้วจิ ยั มาโดยตลอดผู้วจิ ยั รูส้ กึ ซาบซึ้งและขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ท้ายทีส่ ุดความดีและความมีคุณค่าของการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบให้เป็ นอานิสสงส์แก่ผมู้ พี ระคุณทุก
ท่านตามทีก่ ล่าวมา
อมราพร สุรการ
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหาการวิ จยั
ปจั จุบนั กลุ่มนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษเป็ นทีส่ นใจมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศใด
ในโลก ต่ างก็มปี ระชากรในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มคี วามสามารถพิเ ศษอันโดดเด่น (Gifted)
และพบว่าประชากรกลุ่มนี้มอี ยูถ่ งึ ร้อยละ 3 ในแต่ละสาขา ถือว่าเป็ นเกณฑ์เฉลีย่ ทีพ่ บได้ทวโลก
ั่
โดย
พบได้ 1 ต่ อ 10,000 คน ส่ ว นเด็ก ที่มคี วามสามารถพิเ ศษในระดับสูงมาก (Highly Gifted)
มีประมาณ 0.06% (อุษณีย์ โพธิสุข. 2544: 35) และนอกจากนี้จะเห็นได้จากการมีโรงเรียนและ
หลักสูตรต่างๆทีจ่ ดั ทาเพื่อผูท้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากมีแผนพัฒนาการศึกษา
สาหรับ เด็ก และเยาวชนผู้ท่ีม ีค วามสามารถพิเ ศษ (ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเด็ก และเยาวชนที่ม ี
ความสามารถพิเศษ. พ.ศ. 2549-2559: 36) อยู่ในแผนการจัดการศึกษาของประเทศ โดยกาหนด
นโยบายเพื่อ สร้า งให้ เ ด็ก และเยาวชนที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษ ต้ อ งได้ ร ับ สิท ธิใ นการพัฒ นา
ความสามารถพิเศษของตนอย่างเต็มที่ ให้เป็ นผู้มคี วามเป็ นเลิศ ที่มคี วามคิดริเริม่ และสร้างสรรค์
สามารถนาประเทศไทยไปสู่ความมันคงและมั
่
งคั
่ งอย่
่ างต่อเนื่องและถาวร โดยได้รบั การสนับสนุ น
และเสริมพลังจากรัฐ ครอบครัวและสังคม และมีโอกาสได้นาความสามารถนี้ไปปรับใช้ในครอบครัว
สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณธรรม
ความสนใจของนัก วิจยั และนักการศึกษาที่ผ่ านมาเกี่ยวกับนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเ ศษทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์นัน้ พบว่ ามุ่ง เน้ นไปที่ค วามสามารถทางด้านสติปญั ญา
แต่ยงั คงให้ความสนใจทางด้านอารมณ์และสังคมน้ อยมาก อย่างไรก็ตามการวิจยั เกี่ยวกับความ
ต้องการของเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษทางด้านอารมณ์และสังคมค่อยๆเพิม่ ขึน้ เนื่องจากพบว่ามี
กรณีของการฆ่าตัวตายของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษในต่างประเทศ จึงทาให้นักวิจยั หันมาสนใจ
ในเรื่องความสามารถในการปรับตัวของเด็กกลุ่มนี้มากขึน้ (Neihart.1999) และในประเทศไทยก็เริม่
พบปญั หาเช่นเดียวกัน จากหน้ าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ได้ลงข่าว
เกีย่ วกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังกระโดดตึกเสียชีวติ จากประวัตกิ ารศึกษาพบว่าเป็ นเด็ กทีม่ ผี ล
การเรียนดี ได้เกรดเฉลีย่ ประมาณ 3.8 -3.9 และเคยได้รบั เหรียญทองแดงโอลิมปิกวิชาการ แต่เมื่อ
ผลการเรีย นตกต่ าลง ท าให้เ ด็ก เกิดอาการเครียดและฆ่าตัว ตายดังกล่ าว หรือ แม้แ ต่ เ มื่อ เดือ น
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีผ่ ่านมามีนกั เรียนโรงเรียนเฉพาะสาหรับส่งเสริมความสามารถพิเศษโรงเรียน
หนึ่ง นักเรียนกล่าวว่าทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นไม่ได้ เขารู้สกึ ว่ามีการแข่งขันด้านการเรียนสูง
ไม่มเี พื่อน การเรียนที่มากเกินไป ทาให้ไม่มเี วลาและรูส้ กึ เหนื่อย จึงตัดสินใจเผาโรงเรียนเพราะ
ไม่อยากไปโรงเรียน นอกจากนี้มงี านวิจยั พบว่าอัตราการเลิ กเรียนกลางคันของนักเรียนคือพวก
ทีเ่ รียนเก่งระดับสูง 5% ของชัน้ เรียน และงานวิจยั บางชิน้ พบว่าเด็กทีท่ ้งิ การเรียนกลางคันนัน้ มีถงึ
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53% เป็ นเด็กฉลาดกว่าเด็กทัวไป
่
คนอัจฉริยะ 63% ติดสิง่ เสพติดมัวเมา และยังพบอีกว่ากลุ่มที่
ฆ่าตัวตายมากทีส่ ุดคือ ผูท้ ม่ี คี วามฉลาดกว่าคนธรรมดา (อุษณีย์ โพธิสุข. 2541: 13-15) และจาก
การสารวจข้อมูลของเด็กนักเรียนเกรดเอ ชัน้ มัธยมศึกษาในอเมริกา พบข้อมูลทีท่ าให้ผใู้ หญ่คดิ หนัก
คือ 23% คิด ฆ่ า ตัว ตาย 4.2% เคยพยายามฆ่ า ตัว ตายแต่ ไ ม่ ส าเร็จ 42% รู้จ ัก เพื่อ นที่เ คยคิด
ฆ่าตัวตาย 17.1%รูจ้ กั เพื่อนวัยเดียวกันทีเ่ คยคิดฆ่าตัวตาย(อุษณีย์ อนุ รุทธ์วงศ์. 2547) จะเห็นได้ว่า
ปญั หาสาคัญทีท่ าให้วยั รุ่นคิดสัน้ โดยมีต้นเหตุจากภาวะความเครียดจากการเรียนบวกกับแรงกดดัน
จากสังคม ทาให้ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพทีเ่ กิดขึน้ ได้
การเข้าศึกษาในระบบของโรงเรียนเฉพาะทางสาหรับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นัน้ นับเป็ นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอันหนึ่งที่สาคัญในชีวติ
เพราะเป็ นช่วงเวลาของการปรับตัวที่ซบั ซ้อ นหลายด้าน ทัง้ ทางด้านการเรียน สังคมและอารมณ์
ถ้าบุค คลสามารถผ่ านระยะพัฒนาการนี้ด้ว ยการปรับตัว เข้ากับผู้อ่ื นและมีว ิธ ีก ารเผชิญ ปญั หาที่
เหมาะสม ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการเรียน (Maurice. 2001) ประเทศไทยในปจั จุบนั ได้ม ี
การจัด ห้อ งเรีย นหรือ โรงเรีย นส าหรับ นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์โดยเริม่ จากการจัดตัง้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเมื่อพ.ศ.2536 (เฉลียวศรี
พิบูลชลและคณะ. 2551) หลังจากนัน้ จึงมีโรงเรียนต่างๆทีจ่ ดั ตัง้ โปรแกรมการเรียนสาหรับนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิม่ ขึน้ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์
เป็ นต้น การปรับตัวของนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวนัน้ จักรกฤช เลื่อนกฐิน (2549: 5) ซึ่งเป็ น
อาจารย์ประจาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุร ี ได้รายงานถึงประสบการณ์ ในการ
ท างานพบว่ า นั ก เรีย นจะต้ อ งมาอยู่ใ นระบบของโรงเรีย นประจ า ท าให้ นั ก เรีย นต้ อ งเจอกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ เช่นเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ ครูอาจารย์ และกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในหอพัก
ย่อมทาให้มนี ักเรียนหลายคน เกิดปญั หาความไม่สบายใจ กังวลใจในเรื่องต่างๆ ในช่วงปี แรกของ
การเข้าศึกษา และมีนกั เรียนบางส่วนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ได้ จึงจาเป็ นต้อง
ย้ายออกจากโรงเรียนไป บางส่ว นต้องใช้เวลาในการปรับตัว นาน อาจนาไปสู่การเบื่อ หน่ ายใน
การเรียน ไม่อยากเข้าเรียน ทาให้ต้อ งเลิกศึกษากลางครัน ข้อค้นพบนัน้ คล้ายกับชิค เกอริง่ และ
รีสเซอร์ (Chickering; & Reisser. 1993) ทีพ่ บว่านักเรียนบางคนก็สามารถปรับตัวได้ดี แต่สาหรับ
บางคนที่ปรับตัวไม่ได้ก็ส่งผลต่อการหยุดศึกษา หรือมีปญั หาทางด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน
ระหว่างเรียน
ทราเชอร์และโบแลนด์(Thrasher; & Boland.1989) พบว่าการศึกษาส่วนมากมุ่งเน้นไปที่
การปรับตัวเพียงด้านเดียว เช่น ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล หรือความสาเร็จในการศึกษา แต่โดย
ธรรมชาติแล้วการปรับตัวนัน้ มีหลายด้าน ซึ่งการวัด เพียงด้านเดียวนัน้ ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจการ
ปรับตัวของนักเรียน โนราและคาบรีรา (Nora; & Cabrera.1996) พบว่าการเปลีย่ นผ่านของนักเรียน
ขึ้น อยู่ก ับ ความสามารถในการปรับ ตัว หลายด้า นเช่ น เดีย วกัน ด้ว ยความส าคัญ ของการเข้า ใจ
ความสามารถในการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละ

3

คณิตศาสตร์ท่ตี ้องเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแบบเข้มข้น และต้องจากบ้านมาอาศัยอยู่ในหอพักของ
โรงเรียน ผู้วจิ ยั จึงจะทาการยืนยันโครงสร้างของการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยการใช้แบบวัดการปรับตัว the Student Adaptation to
College Questionnaire (SACQ) ซึง่ เป็ นของเบเกอร์และไซริก (Baker; & Siryk .1984) ทีว่ ดั การ
ปรับตัวให้มคี วามครอบคลุมในทุกๆด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านสังคม
การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว และการปรับตัว ด้านความรู้สกึ ต่ อสถานศึกษา จากการวัดที่ครบ
ทุก ด้านจึงมีศ ัก ยภาพในการค้นหาลักษณะของบุค คลและสิ่ง แวดล้อ มที่มผี ลต่ อ การปรับ ตัว ของ
นักเรียน ทาให้ทราบได้ว่านักเรียนคนใดที่ควรจะเข้ารับคาปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ ซึ่งถ้า
นัก เรียนเหล่ านี้ไ ด้รบั ความเข้าใจและการดูแลอย่างทันท่วงที จะช่ว ยให้นักเรียนเหล่ านี้ส ามารถ
ปรับตัว ได้ดี และทาให้เ ขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปเพื่ออาชีพทีด่ ใี นอนาคต
การที่บุ ค คลจะปรับ ตัว ได้ ดีห รือ เหมาะสมนั ้น จ าเป็ น จะต้ อ งมีค วามสามารถที่จ ะ
ปรับเปลีย่ นความคิด อารมณ์และพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่ได้ ปจั จัยหนึ่งที่
สาคัญคือความสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี คือ ความสามารถใน
การเผชิญปญั หา ซึ่งเป็ นกลวิธที ่สี าคัญในการเผชิญหน้ ากับความเครียดและปญั หาที่เกิดขึ้น เป็ น
กระบวนการแสดงออกของบุคคลที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อบุคคลได้ประเมินแล้วว่าสถานการณ์
ดัง กล่ าวจะก่ อ ให้เ กิด ผลลบหรือ ปญั หาเกิด ขึ้น ส าหรับแนวคิด การเผชิญ ปญั หาของลาซารัส และ
โฟล์คแมน (Lazarus and Folkman’s coping theory) ซึง่ เป็ นแนวคิดทีเ่ ข้มแข็งกว่า 50 ปีทผ่ี ่านมา
ได้มผี ู้นามาใช้หลากหลายในงานวิจ ยั เชิงจิตวิทยา การศึกษา และทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยเป็ นทฤษฎีทเ่ี น้นกระบวนการความสามารถทางปญั ญามาพิจารณาปญั หา มีจุดเน้นคือบุคคลจะ
มีการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยเลือกใช้วธิ ตี ่างๆขึ้นอยู่กบั การประเมินค่าต่อสถานการณ์ของ
บุคคลว่าเป็ น อย่างไร เพื่อขจัดหรือลดความเครียดทีเ่ กิดขึน้ แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ วิธกี ารที่
ั หา มีก ารพิจ ารณาตั ว ป ญ
ั หา สาเหตุ แ ละแนวทางแก้ ไ ข และหาสิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น
มุ่ ง แก้ ไ ขป ญ
อย่างเหมาะสม และวิธกี ารมุ่งแก้ไ ขอารมณ์ เป็ นการหลีก เลี่ยง หนีปญั หา เป็ นการเปลี่ยนแปลง
หรือ ป้ อ งกัน ตนเอง เพื่อ ผ่ อ นคลายความไม่ส บายใจ (Lazarus; & Folkman. 1984)
ในกลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ ม ีค วามสามารถพิ เ ศษนั ้น ฮอลลิ ง เวอร์ ธ ทอร์ เ รซ
และมอร์ ล็ อ ค
(Hollingworth.1931,Torrance.1965, Morelock. 1992) พบว่าบุคคลเหล่านี้เริม่ มีกระบวนการคิด
แบบนิรนัยได้ ก็เนื่องจากการทีเ่ ขามีความสามารถพิเศษนันเอง
่
ผู้วจิ ยั จึงทาการยืนยันองค์ประกอบ
ั หาของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์
การเผชิญ ป ญ
ตามแนวคิดของลาซารัสและโฟล์แมน เพื่อทาความเข้าใจนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในบริบทของไทยให้
มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ความสามารถในการเผชิญปญั หา เป็ นปจั จัยที่สาคัญในการเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียดและการปรับตัว(Compas.1987, Sandler; et al.1997) ในการเผชิญหน้ากับ
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ความเครียดหรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ แต่ละคนมีความสามารถในการเลือกใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาที่
หลากหลายแตกต่างกัน โดยจะใช้ความสามารถในการเลือ กที่ดที ่สี ุดในการเผชิญความยุ่งยากนัน้
และผลการวิจยั พบว่าการเลือกกลวิธที ่เี หมาะสมมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวที่ดี (Causey; &
Dubow.1992 , Ebata; & Moos.1991 , Sandier, Tein; & West. 1994) นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั เห็นว่า
หากเราจะป้องกันปญั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของนักเรียน หรือต้องการส่งเสริมความสามารถ
ในการปรับตัว และการเผชิญปญั หานัน้ จะมีปจั จัยใดบ้างที่มอี ิทธิพลต่อการปรับตัว ผู้วจิ ยั พบว่า
คุณลักษณะภายในบุคคลทีโ่ ดดเด่นอันหนึ่งของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ต ศาสตร์ ท่ีม ีผ ลต่ อ การปรับ ตัว คือ ลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ (Perfectionism) ซึ่ง เป็ น
คุณลักษณะทีพ่ บได้ทวไปในเด็
ั่
กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ (Pfeiffer; & Vicki. 2000: 87) มีลกั ษณะ
เป็ นมุมมองหลายมิติ และพบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปรับตัวทัง้ ทางด้านบวกและลบ
เช่น ความสาเร็จ การจัดการ การมีศกั ยภาพในการทางาน (Frost; et al.,1990; Hamachek.1978)
ส่วนในทางด้านลบนัน้ เป็ นลักษณะทีเ่ กี่ยวข้องกับการมีแนวโน้มที่จะไปยับยัง้ ความสาเร็จ และเป็ น
สาเหตุของความวิตกกังวล หรือนาไปสู่ความคิดในการฆ่าตัวตายซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากความกดดัน
จากความเป็ นคนสมบูรณ์แบบ(Adkins; & Parker.1996; Adderholdt; & Goldberg.1999; Hamilton;
& Schweitzer. 2000; Schuler.2000)
อัต มโนทัศน์ เป็ นอีกคุ ณ ลัก ษณะหนึ่งที่สาคัญ ต่อ การปรับตัว นักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษส่วนใหญ่รบั รูว้ ่าตนมีความสามารถสูง (Manaster; et al. 1994) และรูส้ กึ ว่าตนเองมีความ
แตกต่างจากบุคคลอื่นที่รุ่นราวคราวเดียวกัน (Buescher; & Higham,1987, Coleman; &
Cross,1988,Manor-Bullock; et al.1995) อัตมโนทัศน์ท่เี หมาะสมเป็ นส่วนประกอบพื้นฐานของ
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การรับรูท้ ่ถี ูกต้องว่าตนเองเป็ น
คนที่มคี วามสามารถพิเศษ มีก ารยอมรับตนเองต่ อความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่มากกว่า
บุคคลทัวไป
่
จะเป็ นแรงจูงใจที่จะช่วยให้เขาให้เกิดการเรียนรู้และพยายามมุมานะต่อการพัฒนา
ศักยภาพของเขาให้เพิม่ มากขึน้ อัตมโนทัศน์จะเป็ นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการทางาน การค้นหา
การแก้ไขปญั หา การสู้กบั อุปสรรคและฝ่าฟนั ไปให้ถึงเป้าหมาย(Van-Boxtel; & Monks.1992;
citing Feldhuson. 1986: 120) การมองตนเองว่าเป็ นอย่างไรด้วยความเข้าใจจะส่งผลต่อความ
ลักษณะความสัมพันธ์ในสังคมของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ (Rimm. 2002) ผลของ
ปฏิสมั พันธ์นนั ้ โดยทัวไปสะท้
่
อนออกมาเป็ นทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม ผลสะท้อนดังกล่าวนัน้
ถ้าออกมาตรงกับความต้องการมักเป็ นประสบการณ์ของความสุข ถ้าไม่ตรงกับสิง่ ทีต่ ้องการมักเป็ น
ประสบการณ์ของความทุกข์ ประสบการณ์เช่นนี้มผี ลต่อทัศนคติ ทักษะการใช้ชวี ติ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ ืน ในงานวิจ ยั ของจัก รกฤช เลื่อ นกฐิน (2549)พบว่ า มโนภาพแห่ ง ตนของนั ก เรีย นโรงเรีย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมีอทิ ธิพลเด่นทีส่ ุดในการทานายการปรับตัว
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ ควรถูกส่งเสริมให้มใี นนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ มักจะถูกสร้างให้เกิดความรูส้ กึ เกินจริงใน
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เรื่องที่คดิ ว่าตนเองสาคัญกว่าผู้อ่นื ไม่สนใจความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของผู้อ่นื ความสามารถใน
การร่วมรูส้ กึ จะทาให้นกั เรียนมีความเข้าใจผูอ้ ่นื มากขึน้ มีการเปรียบเทียบความเข้าใจตนเองกับผูอ้ ่นื
และการสวมบทบาทเพื่อ เพิ่ม ความเข้า ใจว่ า คนอื่น คิด อย่า งไรนัน้ จะช่ ว ยแก้ไ ขความขัด แย้ง ใน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนได้(Wied, Branje; & Meeus. 2007: 48) การมองผูอ้ ่นื อย่างเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจนัน้ จะช่วยลดความเครียดภายในจิตใจลงได้ และในกระบวนการมีปฏิสมั พันธ์ตามโมเดลของ
โซวาและเมย์ (Sowa; & May. 1997) ได้กล่ าวถึงการเปรียบเทียบตนเองของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเ ศษกับ บุ ค คลอื่น ว่ า ตนเองเป็ น อย่า งไรตามมุม มองของผู้อ่ืน และรับ รู้ค วามคิด
ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื อย่างไรนัน้ จะส่งผลต่อการปรับตัวทางด้านอารณ์และสังคมทีเ่ หมาะสม
นอกจากอิทธิพลจากคุณลักษณะภายในของบุคคลแล้ว อิท ธิพลจากครอบครัวและการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่เป็ นฐานแรกที่สร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ยงั เป็ น
กระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมและเป็ น ต้ น แบบในด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การหล่ อ หลอม
กระบวนการคิด ทัศนคติ ความเชื่อ หรือแบบแผนในการเผชิญปญั หา การเลีย้ งดูทเ่ี หมาะสมโดยให้
การแนะนาดูแล ให้ความช่วยเหลือคุม้ ครอง ให้ความรัก ความอบอุ่น และตอบสนองความต้องการ
ทัง้ ทางกายและทางใจแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้มชี วี ติ อยูแ่ ละเจริญเติบโตเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมตามที่
มุ่ ง หวั ง เช่ น เดี ย วกั น กั บ นั ก เรี ย นที่ ม ี ค วามสามารถพิ เ ศษ โดยจากการศึ ก ษาของไวรี่
(Dwairy.2004)พบว่าพ่อแม่ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษชาวอาหรับนัน้ มีการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยมากกว่าการเลี้ยงดูแบบอื่น ซึ่ง ความสัมพันธ์ท่ดี ใี นครอบครัวและปฏิสมั พันธ์
ระหว่ า งเด็ ก กั บ พ่ อ แม่ นั ้น เป็ น ป จั จัย ที่ ส าคัญ ในการพัฒ นานั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษ
(Fornia; & Frame.2001: 387) ครอบครัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ มีประสบการณ์ท่ี
ต่างไปจากครอบครัวปกติ เนื่องจากครอบครัวจะพบกับระดับความรุนแรง(intensity)และพัฒนาการ
ที่เ ปลี่ยนไป เช่นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ท่รี ุนแรงขึ้นในวัยรุ่นและลักษณะของการรั บรู้ทาง
ประสาทสัมผัสที่รวดเร็วเกินไป (overexcitability) ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ พ่อแม่
จาเป็ นต้อ งมีว ิธ ีการเลี้ยงดูท่จี าเป็ นจะต้อ งให้เ ด็กเป็ นตัว ของตัวเองไปพร้อ มๆกับความมันคงใน
่
กฎระเบียบเช่นเดียวกัน (Fornia; & Frame. 2001: 385) การสนับสนุ นและมีสมั พันธภาพที่ดใี น
ครอบครัวเป็ นสิง่ สาคัญในการพัฒนาความภาคภูมใิ จในตนเองของเด็ก และการปรับตัวทัง้ ภายใน
บุคคลและการปรับตัวต่อบุคคลอื่น การสนับสนุ นจากครอบครัวและมีสมั พันธภาพที่ดใี นครอบครัว
นั ้น ก็ เ ป็ น สิ่ง ส าคัญ ต่ อ การปรับ ตัว ทางด้ า นอารมณ์ แ ละสัง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสม (Snowden,
Peggy,Christian; & Linda.1999)
เพื่ อ นและครู เ ป็ น ป จั จัย สนั บ สนุ น การปรับ ตั ว ในการใช้ ชี ว ิ ต ในโรงเรีย นที่ ส าคั ญ
จากงานวิจยั ของอัญชลี ทองจันทร์ (2546: 107-108) พบว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับสัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
มีอทิ ธิพลทางตรงกับการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนสูงสุด ในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ต้องอาศัยอยูใ่ นหอพักของโรงเรียน มีการเรียนการสอนทีเ่ ข้มข้นและใช้เวลาในการทบทวนบทเรียน
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มากว่าเด็กทัวไปเพื
่
่อให้บรรลุเป้าหมายในการศึกษา ดูนและคณะ(Dunn; et al.1987)พบว่าการ
สนับสนุ นจากเพื่อนมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวทางด้านจิตใจที่ดี ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษในการเข้าโรงเรียนใหม่ งานวิจยั ของจักรกฤช เลื่อนกฐิน (2549: 129) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยบาง
ประการทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชัม้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
1 ผลพบว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนมีอทิ ธิพลต่อความสามารถในการปรับตัว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาต่อเพื่อทราบถึงอิทธิพลของโรงเรียนที่มตี ่อนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ทงั ้ ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนใน
กากับดูแลของมหาวิทยาลัย ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่ออธิบายถึงปจั จัยทางโรงเรียนต่อการ
ปรับตัวให้ชดั เจนและกว้างขึน้ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คอื
ทรัพ ยากรที่ม ีคุ ณ ค่ า อัน ประมาณค่ า มิไ ด้ ข องชาติ เนื่ องมาจากการที่เ ขามีศ ัก ยภาพสู ง หรือ มี
ความสามารถพิเศษกว่าคนปกติทวไปเมื
ั่
อ่ เทียบกับคนในระดับวัยเดียวกัน การเผชิญปญั หาเป็ นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ในระยะเวลาทีต่ อ้ งเผชิญ แต่ในระยะยาว ปญั หาของการอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นในสังคมให้ได้เป็ นอย่างดีจงึ เป็ นเรื่องสาคัญของเด็กกลุ่มเหล่านี้ โดยทีต่ นเองยังคงมีความสมดุล
ระหว่างความต้องการภายในตนเองและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสังคม เขาเหล่านัน้ ก็จะ
สามารถเติบโตเป็ นนักประดิษ ฐ์ค ิดค้นนวัต กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ หรือ อาจเป็ น
วิศ วกรที่ม ีค วามสามารถ เป็ น ศิล ปิ น เอกน าความชื่น ชมต่ า ง ๆ มาสู่ ป ระเทศชาติไ ด้ สร้า ง
คุณประโยชน์ อนั มหาศาลให้แก่ประเทศชาติ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กเหล่านี้ม ี ปญั หาต่ อในการ
ปรับตัวทางสังคม ก็อาจนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็ นอาชญากร เป็ นผู้สร้าง
ปญั หาให้กบั สังคมและทาให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา (ดุษฎี บริพตั ร ณ อยุธยา. 2540: 245246) สอดคล้องกับเกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2543: 87) กล่าวว่าหากเด็กปญั ญาเลิศได้รบั การ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เขาจะกลายเป็ นคลังสมองของประเทศทีท่ าประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ
และสังคมโลกนี้อย่างมาก
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งนัน้ พบว่ า การปรับ ตัว ของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นนั ้ เป็ นผลมาจากความสามารถ
ั หาเป็ นส าคัญ การศึก ษาเพื่อ หาเหตุ ท่เี ป็ นปจั จัย ที่เ กี่ยวข้อ งนัน้ จะท าให้เ ป็ น
ในการเผชิญ ป ญ
ประโยชน์ แก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องในการจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนที่ได้รบั เลือกเข้าเรียนในโปรแกรม
สาหรับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มคี วามสามารถในการ
ปรับตัวต่อสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ ทัง้ จากสถานทีแ่ ละบุคคล เพื่อจะได้เกิดแรงจูงใจและทัศนคติทด่ี ตี ่อการ
เรียนและพัฒนาความสามารถพิเศษทีม่ อี ยู่ใ ห้โดดเด่นมากขึน้ อีกทัง้ จะช่วยให้นักเรียนทาหน้าทีข่ อง
ตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและสังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวและการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการ
เผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ฉพาะ
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. เพื่อศึกษาการเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. เพื่อศึกษาปจั จัยภายในบุคคล ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถใน
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ี
การร่ ว มรู้ส ึก และอัต มโนทัศ น์ ที่ส่ ง ผลต่ อ การเผชิญ ป ญ
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. เพื่อศึกษาปจั จัยจากครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและการทา
หน้ าที่ของครอบครัวที่มตี ่ อปจั จัยภายในบุคคล และส่งผลต่ อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6. เพื่อศึกษาปจั จัยจากโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุ นจากครู และการสนับสนุ นจาก
เพื่อนทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ความสาคัญของการวิ จยั
1. ด้านทฤษฎี งานวิจยั นี้ได้นาทฤษฎีการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมนมา
ประยุกต์ใช้กบั กรณีของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนามา
อธิบ ายถึง การปรับ ตัว ต่ อ การเข้า ศึก ษาในโรงเรีย นที่ส่ ง เสริม ความสามารถพิเ ศษเฉพาะด้า น
วิท ยาศาสตร์ ซึ่งการปรับตัว นัน้ ผู้วจิ ยั ได้เ น้ นให้เ ป็ นผลลัพธ์ของการเผชิญ ปญั หาในด้านอารมณ์
สังคม และการทาหน้าทีท่ างการเรียน ซึ่งเป็ นบทบาทที่สาคัญของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยงานวิจยั นี้มจี ดุ เด่นทีก่ ารเข้าไปศึกษาถึงองค์ประกอบของการ
เผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนกลุ่มนี้ในบริบทจริงที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ หลังจากนัน้
นามาดูความสอดคล้องกับโครงสร้างทางทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร ซึ่งในประเทศไทย
การศึกษาลักษณะนี้ยงั มีน้อยมาก นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้วงานวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ม ี
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ความเชื่อว่าพฤติกรรมมนุ ษย์ท่เี กิดขึน้ นัน้ มีปจั จัยจากทัง้ จิตวิทยาและทางสังคมศาสตร์ผู้วจิ ยั จึงนา
ความรูแ้ ละตัวแปรทัง้ สองสาขาวิชาดังกล่าวมาร่วมกันอธิบายการเผชิญ ปญั หาและการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อทีจ่ ะขยายผลในการอธิบายตัว
แปรเชิงผลลัพ ธ์ท่ไี ด้จากกรอบทฤษฎีของลาซารัส และโฟล์ค แมน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ใ นการนา
ทฤษฎีไปใช้ในการอธิบายถึงผลลัพธ์และสาเหตุของการเผชิญปญั หาต่อไป
2. ด้านการนาไปใช้ จากโมเดลทีไ่ ด้จากการวิจยั ผูป้ กครอง ครู นักจิตวิทยา และผู้
ทีเ่ กี่ยวข้องในโรงเรียนเฉพาะทางที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษ จะได้ทาความเข้าใจถึงสาเหตุและ
วิธ ีก ารเผชิญ ปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ และ
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นในโรงเรีย นที่ต รงกั บ
ส่ ง เสริม ป จั จัย ที่ ม ีผ ลต่ อ การเผชิญ ป ญ
ความสามารถของนัก เรียนเหล่ านัน้ และเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่ก ารศึกษาต่ อ ในมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และทางด้านสังคมของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญั หาของนักเรียน
กลุ่มเหล่านี้ อันจะนาไปสู่พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ไ ด้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโครงการนักเรียน
ผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2553 ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุ สรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง และนักเรียนโครงการสนับสนุ นการจัดตัง้
ห้ อ งเรีย นวิท ยาศาสตร์ใ นโรงเรีย น โดยการก ากับ ดู แ ลของมหาวิท ยาลัย (โครงการ วมว.)
5 แห่ง ใช้เกณฑ์และเครื่องมือในการคัดเลือกเดียวกันในการคัดเลือกนักเรียนผูม้ คี วามสามารถพิเศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเป็ นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ จานวน 240 คน
นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง จานวน 233 คน นักเรียนห้อง
วิทยาศาสตร์โรงเรียนในการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยจานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่ ม ตัว อย่า งสุ่ ม มาจากนัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 4 ในโครงการนัก เรีย นผู้ม ีค วาม
สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2553 จานวน 381 คน จาแนกตาม
โรงเรียน 3 กลุ่ม คือ 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนจานวน 116 คน 2) โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจานวน 8 โรง นักเรียนจานวน 159 คน และ 3) โรงเรียนโดยการกากับดูแลของ
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มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จานวน 4 โรง นักเรียนจานวน 106 คน โดยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้
(Stratified Random Sampling)
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ใ ช้การกาหนดกลุ่ มตัวอย่างตามหลักการของการวิเ คราะห์ค วาม
สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น พิจารณาตามกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Rule of Thumb)
ซึ่งกาหนดกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลควรมี
สัดส่วน 20: 1 หรือ 10: 1 (Schumacker; & Lomax. 1996: 20) ในงานวิจยั นี้มตี วั แปรสังเกตจานวน
38 ตัวแปร ดังนัน้ จึงควรมีกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ 380 - 760 คน
ในการศึก ษานี้ เ ป็ น การศึก ษาตัว แปรเชิง สาเหตุ ข องการปรับตัว ของนัก เรีย นที่ม ีค วาม
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบของโมเดลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น จึงขอนาเสนอตัวแปรเป็ นตัวแปรแฝงภายในโมเดล และตัวแปรแฝงภายนอก
โมเดล
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ในครัง้ นี้มตี วั แปรทีศ่ กึ ษา จานวน 9 ตัว
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย
1.1. การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายนอก ได้แก่
การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
1.2. การทาหน้าทีข่ องครอบครัว ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายนอก ได้แก่
การแก้ปญั หา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์
การควบคุมพฤติกรรม และการทาหน้าทีท่ วไป
ั่
1.3. การสนับสนุ นจากครู ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายนอก ได้แก่ การสนับสนุน
ทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านการประเมิน และการสนับสนุน
ด้านเครือ่ งมือ
1.4. การสนับสนุนจากเพื่อน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายนอก ได้แก่
การสนับสนุ นทางอารมณ์ การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุ นด้านการประเมิน
และการสนับสนุ นด้านเครือ่ งมือ
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย
2.1. ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายใน ได้แก่ ความวิตก
กังวลต่อความผิดพลาด การตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล การรับรูค้ วามคาดหวังจากพ่อแม่ การรับรู้
การตาหนิและวิพากษ์วจิ ารณ์จากพ่อแม่ ความลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง และความเป็น
คนมีระเบียบและชอบจัดการ
2.2. อัตมโนทัศน์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายใน ได้แก่ อัตมโนทัศน์ทวไป
ั่
2.3. ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายใน ได้แก่
การสวมบทบาท การจินตนาการ และการมีความรูส้ กึ ร่วม
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2.4. การเผชิญปญั หา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตภายใน ได้แก่ การเผชิญหน้ากับ
ปญั หา การถอยห่ าง การค้นหาแหล่ ง สนับสนุ นทางสัง คม การวางแผนแก้ปญั หา การประเมิน
ทางบวก การควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และการหลีกหนี
2.5. การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกอบด้ว ยตัว แปรสัง เกตภายใน ได้แ ก่ การปรับ ตัว ด้า นการเรีย น การปรับ ตัว ด้า นสัง คม
การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว และ การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หมายถึง
นักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมสาหรับนักเรียนผู้มคี วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ ส รณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยและนักเรียนโครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
2. แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นของปัจจัยเชิ งสาเหตุของการเผชิ ญ
ปั ญ หาและการปรับ ตั ว ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถ พิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง แบบจาลองที่แ สดงลักษณะความสัมพันธ์ร ะหว่างตัว แปรที่เ ป็ นสาเหตุ
ทางตรงหรือทางอ้อม คือ ปจั จัยภายในบุคคล ปจั จัยจากครอบครัว และปจั จัยจากโรงเรียน กับตัว
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถทางทาง
แปรที่เ ป็ น ผล คือ การเผชิญ ป ญ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. การปรับ ตัว ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง การรายงานของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ถงึ การปรับเปลีย่ นความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมของตนเพื่ อให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการของตนเองกับสภาพแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1.1. การปรับตัวด้านการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจัดการกับ
เป้าหมายและงานทางการเรียนที่ต้องทา มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน ติดตามการเรียนได้ทนั เวลา
มีแรงจูงใจในการเรียน และมีความพึงพอใจในวิชาทีเ่ รียน
1.2. การปรับตัวด้านสังคม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจัดการต่อ
ความต้องการของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความต้องการของสังคมในโรงเรียน นักเรียน
สามารถอยู่รว่ มกับกลุ่มเพื่อน และผูอ้ ่นื ได้ การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ทีท่ างโรงเรียน
จัดขึน้
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1.3. การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว หมายถึง การทีน่ กั เรียนมีความรูส้ กึ ต่อสภาวะ
ภายในจิต ใจและร่างกายของตนเอง และประสบการณ์ ท่เี พิ่มความกดดันทางร่างกายและจิต ใจ
เช่น เกิดภาวะเครียด ปวดศีรษะบ่อยๆ นอนไม่หลับ เป็นต้น
1.4. การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา หมายถึง ความรูส้ กึ ของนักเรียนต่อ
ความผูกพันกับสถาบันของนักเรียน ความยึดมันต่
่ อเป้าหมายการศึกษาของนักเรียน ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะและบรรยากาศของ
สถานศึกษาได้
แบบวัดนี้ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาตามแนวแบบวัด The Student Adaptation to College
Questionnaire (SACQ) ของเบเกอร์ แมคนีล และไซริก (Baker, McNeil;& Siryk.1985:95) โดย
แบบวัดนี้เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่
จริง ถึงไม่จริงเลย มีจานวน 51 ข้อ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารปรับตัวสูงกว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนรวมจากแบบวัดต่ากว่า
2. การเผชิ ญปั ญหา หมายถึง การรายงานของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถึงความพยายามทางความคิดและพฤติกรรมที่ใช้ในการจัดการกับ
ความต้องการของร่างกายทัง้ ภายในและภายนอกตนเอง โดยประเมินตามสถานการณ์ทน่ี ักเรียนคิด
ว่าน่ าจะเป็ นอันตรายหรือก่อให้เกิดปญั หา แบ่งออกได้เป็ น 2 วิธกี าร คือ
2.1. การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หา หมายถึง ความพยายามของนักเรียนที่
จะจัดการกับปญั หาโดยตรงกับสาเหตุ หรือปญั หาทีก่ ่อให้เกิดสภาพเครียด โดยมีการแสวงหาข้อมูล
ั หา มี ก ารก าหนดป ญ
ั หา วางแผน และตั ง้ เป้ าหมายในการแก้ ป ญ
ั หา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ป ญ
นาประสบการณ์ ใ นอดีต ที่เ คยใช้มาประกอบการพิจารณาแก้ปญั หาและหาทางเลือ กหลายๆ วิธ ี
คานึงผลดีและผลเสียของทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
2.1.1. การเผชิญหน้ากับปญั หา หมายถึงความพยายามของนักเรียนทีค่ ดิ หรือ
แสดงออกทางพฤติกรรม อย่างตรงไปตรงมาในการเข้าใจสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริงพร้อมทีจ่ ะต่อสู้เพื่อ
ขจัดปญั หาออกไป
2.1.2. การถอยห่าง หมายถึง ความพยายามทางความคิดของนักเรียนทีจ่ ะ
ั หาและลดความส าคัญ ของสถานการณ์ ท่ีเ ป็ น ป ญ
ั หานั น้ ลง โดยหาวิธ ีเ ว้ น
แยกตัว ออกจากป ญ
ระยะห่างของตนเองกับสถานการณ์ทเ่ี ข้ามาคุกคาม
2.1.3. การค้นหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความพยายามของ
นักเรียนทีจ่ ะหาแหล่งเกือ้ หนุ นจากทีต่ ่างๆทัง้ ปจั จัยทางวัตถุและการช่วยเหลือทางจิตใจ
2.1.4. การวางแผนแก้ปญั หา หมายถึง ความพยายามของนักเรียนในการ
เปลีย่ นสถานการณ์ปญั หาให้ดขี น้ึ มองปญั หาอย่างเป็ นกลาง ทาตามขัน้ ตอน มีการวิเคราะห์ปญั หา
และหาทางเลือกหลายๆวิธหี รือใช้ประสบการณ์เดิมเพื่อให้การแก้ปญั หาได้ผลดีมากขึน้
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2.1.5. การประเมินเชิงบวก หมายถึง ความพยายามของนักเรียนโดยปรับ
การให้ความหมายของสถานการณ์นนั ้ ใหม่ในทางทีด่ ี โดยไม่มกี ารบิดเบือนความจริง
2.2. การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ หมายถึง ความพยายามของนักเรียนทีจ่ ะ
ควบคุมความเครียดทางอารมณ์ วิธกี ารนี้มกั จะใช้ในสถานการณ์ทน่ี ักเรียนนัน้ รูส้ กึ ว่าตนไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
2.2.1. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ให้คงที่หรือเป็ น การพึ่งตนเอง เช่น การใช้เวลาเงียบๆคนเดียวเพื่อคิดเกี่ยวกับปญั หาด้วยตนเอง
เป็นต้น
2.2.2. การแสดงความรับผิดชอบ หมายถึง ความคิดของนักเรียนที่ตระหนักว่า
ตนเองเป็ นผูส้ ร้างปญั หาและเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อปญั หานัน้
2.2.3. การหลีกหนี หมายถึง เป็ นความพยายามทางความคิดและการกระทาของ
นักเรียนพยายามหลีกหนีหรือหลบเลีย่ งปญั หา
แบบวัด นี้ ผู้ ว ิจ ัย พัฒ นาแบบวัด โดยน าแนวคิด มาจากลาซารัส และโฟล์ ค แมน
(Lazarus; & Folkman. 1985) เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่
จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย มีจานวน 53 ข้อ คิดคะแนนรวมรายด้านผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงในด้านใด
แสดงว่าใช้การเผชิญปญั หาด้านนัน้ มาก
3. ลักษณะความสมบูรณ์ แบบ หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่แี สดงถึงการมีมาตรฐานของตน ความพยายามทาตนให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ผู้อ่นื คาดหวัง และความกังวล/ไม่มนใจต่
ั ่ อการกระทาของตนว่าดีเพียงพอ
หรือไม่ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
3.1. ความวิตกกังวลต่อความผิดพลาด หมายถึง การทีน่ กั เรียนรายงานถึงความไม่
พอใจในความผิดพลาดของตนเองมากกว่าบุคคลทัวไป
่
เนื่องจากกังวลว่าผู้อ่นื จะมองตนเองไม่ดี
ทาให้นักเรียนที่มลี กั ษณะความสมบูรณ์แบบไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากผู้อ่นื ในการแก้ ไขความ
ผิดพลาด และพยายามทีจ่ ะปิดบังข้อผิดพลาดเหล่านัน้
3.2. การตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล หมายถึง การทีน่ กั เรียนมีการตัง้ มาตราฐานและ
เป้าหมายในชีวติ ของตน และบังคับตนเองให้ไปถึงมาตรฐานนัน้
3.3. การรับรูค้ วามคาดหวังจากพ่อแม่ หมายถึง ความพยายามของนักเรียนทีจ่ ะใช้
ชีวติ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่ เพื่อให้ได้รบั การยอมรับ
3.4 การรับรูก้ ารตาหนิและวิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่ หมายถึง การรับรูข้ อง
นักเรียน ในเรือ่ งการตาหนิ วิพากษ์วจิ ารณ์ การลงโทษ ทัง้ ในเรือ่ งความสาเร็จและความผิดพลาด
3.5. ความลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง หมายถึง ความรูส้ กึ ของนักเรียนที่
ไม่มนใจว่
ั ่ างานดีพอหรือไม่เมือ่ ทางานเสร็จ ทบทวนงานซ้าไปซ้ามา มีความลังเลในการทางาน
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3.6 . ความเป็นคนมีระเบียบและชอบจัดการ หมายถึง การมีลกั ษณะเจ้าระเบียบใน
ทุกเรือ่ ง มีความหมกมุน่ อยูก่ บั การกระทาสิง่ ต่างๆให้ปราณีต และเรียบร้อยไร้ทต่ี ิ
แบบวัด นี้ เ ป็ น แบบวัด ที่ผู้ว ิจ ัย พัฒ นาตามแนวคิด ของฟรอสต์ แ ละคณะ (Frost;
et al.1990) โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย มีจานวน 33 ข้อ ผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ท่มี ี
ลักษณะความสมบูรณ์แบบสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดต่ากว่า
4. ความสามารถในการร่วมรู้สึก หมายถึง การทีน่ ักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ร ายงานถึง ความสามารถของตนในการใช้ก ระบวนการคิด และ
ความรูส้ กึ ต่อการตระหนักถึงความรูส้ กึ ของคนอื่น เข้าใจความคิดของผูอ้ ่นื และมีการตอบสนองต่อ
บุคคลทีจ่ ะแสดงความรูส้ กึ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลอื่น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
4.1. การสวมบทบาท (perspective-taking) หมายถึง ความสามารถในการคิดตาม
มุมมองของผูอ้ ่นื
4.2. การจินตนาการ (fantasy) หมายถึง ความสามารถในการสมมุตหิ รือคิดว่าตนเอง
เป็นผูอ้ ่นื เช่นการเป็นตัวละครในนิยายหรือในภาพยนตร์
4.3. การมีความรูส้ กึ ร่วม (empathic concern) หมายถึง การมีความรูส้ กึ เข้าใจถึง
ความทุกข์ใจของผูอ้ ่นื หรือการห่วงใยผูอ้ ่นื เมือ่ เขาเผชิญกับสิง่ ทีไ่ ม่ดี
แบบวัดนี้ผู้วจิ ยั พัฒนามาจากแบบวัด The Interpersonal Reactivity Index (IRI)
ตามแนวคิดของเดวิส (Davis.1983: 113-126) โดยแบบวัดนี้เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย มีจานวน14 ข้อ ผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถร่วมรูส้ กึ สูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดต่ากว่า
5. อัตมโนทัศน์ หมายถึง การรับรูต้ นเองเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถของ
ตนเอง ความเชื่อมันในตนเอง
่
การยอมรับนับถือตนเอง ความภูมใิ จในตนเอง และความพึงพอใจที่
ตนเองเป็นอยู่ เป็นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดของมาร์ช(Marsh.1990) แบบสอบถามชุดนี้
เป็นมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย มีข้ อ
คาถาม 11 ข้อ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี อี ตั มโนทัศน์สูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจาก
แบบวัดต่ากว่า
6. การท าหน้ าที่ ข องครอบครัว หมายถึง การรายงานการรับรู้ของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อการกระทาของบุคคลในครอบครัว ทีป่ ฏิบตั ิ
ต่อกัน 7 ด้านได้แก่
6.1. การแก้ปญั หา หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
อย่างเหมาะสม ทาให้ครอบครัวดาเนินไปได้ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2. การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลีย่ นข้อมูลของคนในครอบครัว ความชัดเจน
ในการพูดคุย ไม่ออ้ มค้อมหรือคลุมเครือ
6.3. บทบาท หมายถึง การทาหน้าทีต่ ามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลใน
ครอบครัวอย่างครบถ้วน
6.4. การตอบสนองทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในครอบครัวทีจ่ ะแสดงออก
ทางด้านอารมณ์ต่อความต้องการของบุคคลอื่นในครอบครัวทัง้ อารมณ์ด้านบวก เช่น อารมณ์รกั
เป็นสุข และอารมณ์ดา้ นลบ เช่น อารมณ์เศร้า อารมณ์โกรธ เป็นต้น
6.5. ความผูกพันทางอารมณ์ หมายถึง ระดับความผูกพันห่วงใยระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวทีม่ ตี ่อกัน รวมทัง้ การแสดงออกถึงความสนใจ และการเห็นคุณค่าของกันและกัน
6.6. การควบคุมพฤติกรรม หมายถึง วิธกี ารทีค่ รอบครัวควบคุมหรือจัดการกับ
การกระทาของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกประพฤติตนอยูใ่ นขอบเขตอันเหมาะสม รักษาระเบียบวินัยของ
ครอบครัว ไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ้ ่นื
6.7. การทาหน้าทีท่ วไป
ั ่ หมายถึง การทาหน้าทีต่ ามปกติของสมาชิกในครอบครัว
เช่น การเข้ากันได้ ความไว้ใจกัน การยอมรับความเป็ นสมาชิก ความพอใจในครอบครัว
การพึง่ พากัน
แบบวัด นี้ ผู้ว ิจยั พัฒนามาจากแบบวัด ของรัชนี ก รณ์ ศัก ดิ ์ศรีว ฒ
ั นา (2548: 24)
ซึ่งประกอบด้ว ยการทาหน้ า ที่ทางครอบครัว 7 ด้าน เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้ แต่ จ ริงที่สุ ด จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย จานวน 31 ข้อ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดง
ว่าเป็นผูท้ ร่ี บั รูก้ ารทาหน้าทีข่ องครอบครัวกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดต่ากว่า
7. การอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ปไตย หมายถึง การรับ รู้ข องนั ก เรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ต่ อ ลัก ษณะการอบรมเลี้ย งดูข องพ่ อ แม่
ทีม่ คี วามมุง่ หวังให้บุตเชื่อฟงั แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั ให้บุตรเป็ นตัวของตัวเอง โดยพ่อแม่แสดงการ
ยอมรับความคิดเห็นของบุตร สนใจอารมณ์ค วามรูส้ กึ ของบุตร ให้ความอบอุ่นและอธิบายเหตุผล
บุต รรู้ส ึก ว่ า ตนเองได้ ร บั การปฏิบ ัติด้ว ยความยุติธ รรม พ่ อ แม่ไ ม่ต ามใจจนเกิน ไปหรือ เข้ม งวด
จนเกินไป ยอมรับและสนับสนุนความสามารถ การกระทา และความคิดของบุตร ให้ความร่วมมือแก่
บุตรตามโอกาสอันควร
แบบวัดนี้ผวู้ จิ ยั พัฒนามาจากแบบวัด The Parental Authority Questionaire (PAQ)
ของบูร ี (1991) ทีน่ ามาจากแนวคิดของบวมไรด์ (Baumrind. 1971) และเป็ นมาตรวัด 6 ระดับ
ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย จานวน 15 ข้อ ผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูว้ ่าตนเองได้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยสูงกว่าผูท้ ่ี ได้คะแนน
รวมจากแบบวัดต่ากว่า
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8. การสนับสนุนจากครู หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถงึ การได้รบั ความช่วยเหลือจากครู แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
8.1. การสนับสนุ นทางอารมณ์ หมายถึง การที่ครูรบั ฟงั ความรู้สกึ ของนักเรียน
การแสดงถึงการให้กาลังใจ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ
8.2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การทีค่ รูให้คาแนะนา การเสนอแนะ
การชีแ้ นะโดยตรง และการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
8.3. การสนับสนุ นด้านการประเมิน หมายถึง การทีค่ รูให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับต่อการ
กระทาของนักเรียน การเห็นพ้องรับรองเพื่อนาไปใช้ในการประเมินตนเองกับผูท้ อ่ี ยู่รว่ มกันในสังคม
8.4. การสนับสนุนด้านเครือ่ งมือ หมายถึง การช่วยเหลือของครูโดยตรงต่อความ
จาเป็นของนักเรียนในเรือ่ งเงิน เวลา แรงงาน และการปรับสภาพแวดล้อม
แบบวัด นี้ ผู้ว ิจ ยั พัฒ นาแบบวัด ตามแนวคิด ของมาเลคกี้ ดีม าเรย์แ ละเอลลิอ ตต์
(Malecki, Demaray; & Elliott. 2000) จานวน 23 ข้อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงที่สุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย ผูต้ อบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ท่ี
รับรูถ้ งึ การได้รบั การสนับสนุ นจากครูสงู กว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดต่ากว่า
9. การสนับสนุนจากเพื่อน หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถงึ การได้รบั ความช่วยเหลือจากเพื่อนในโรงเรียน แบ่งเป็ น 4 ด้าน
ได้แก่
9.1. การสนับสนุ นด้านอารมณ์ หมายถึง การทีเ่ พื่อนรับฟงั ความรูส้ กึ ของนักเรียน
การแสดงถึงการให้กาลังใจ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ
9.2. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่เพื่อนให้คาแนะนา การ
เสนอแนะ การชีแ้ นะโดยตรง และการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
9.3. การสนับสนุ นด้านการประเมิน หมายถึง การทีเ่ พื่อนให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับต่อ
การกระทาของนักเรียน การเห็นพ้องรับรองเพื่อนาไปใช้ในการประเมินตนเองกับผู้ทอ่ี ยู่ร่วมกันใน
สังคม
9.4. การสนับสนุ นด้านเครื่องมือ หมายถึง การช่วยเหลือจากเพื่อนต่อความจาเป็ น
ของนักเรียนในเรือ่ งเงิน เวลา แรงงาน และการปรับสภาพแวดล้อม
แบบวัดนี้ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของมาเลคกี้ ดีมาเรย์และเอลลิอตต์ (Malecki,
Demaray; & Elliott. 2000) จานวน 23 ข้อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึงไม่จริงเลย ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูถ้ งึ การได้รบั การ
สนับสนุนจากเพื่อนสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมจากแบบวัดต่ากว่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปญั หา
และปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษา
แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการเผชิญปญั หาและการปรับตัว
ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนัน้ ในการทบทวนเอกสาร
จะแบ่ ง เป็ น 4 ตอน ในตอนแรกจะกล่ า วถึง ข้อ มู ล ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมาย คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ น
การศึกษาครัง้ นี้ ตอนที่ 2 กล่าวถึงการปรับตัวและการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและความสาคั ญของการปรับตัว
การเผชิญปญั หา และความเกี่ยวข้องของการปรับตัวและการเผชิญปญั หา ตอนที่ 3 กล่าวถึงปจั จัย
เชิงสาเหตุภายในของบุคคล ปจั จัยจากครอบครัวและปจั จัยจากโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญ
ปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตอนที่
4 กรอบการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้เสนอตามลาดับต่อไปนี้

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั ่วไปเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
1.1. ความหมายของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
1.2. แนวคิดทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
1.3. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็ นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย(โครงการวมว.)
1.4. ลักษณะทัวไปที
่ พ่ บในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
1.5. ปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ

ตอนที่ 2 : การปรับตัวและการเผชิ ญปั ญหาของนักเรียนที่ มีความสามารถพิ เศษ
ทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.1 การปรับตัว
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการปรับตัว
2.1.2 การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
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2.1.3 การวัดการปรับตัว
2.2 การเผชิญปญั หา
2.2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผชิญปญั หา
2.2.2 ทฤษฎีการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมน
2.2.3 การเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.2.4 การวัดการเผชิญปญั หา
2.2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผชิญปญั หา
2.2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตอนที่ 3 : ปัจจัยเชิ งสาเหตุของการปรับตัว
ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่
3.1 ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
3.1.1 ความหมายของลักษณะความสมบูรณ์แบบ
3.1.2 ลักษณะความสมบูรณ์แบบกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.1.3 การวัดลักษณะความสมบูรณ์แบบ
3.1.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
3.2.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
3.2.2 การวัดความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
3.2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 อัตมโนทัศน์
3.3.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตมโนทัศน์
3.3.2 อัตมโนทัศน์ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
3.3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจัยจากครอบครัว ได้แก่
3.4 การทาหน้าทีข่ องครอบครัว
3.4.1 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
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3.4.2 การวัดการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
3.4.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.5 การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
3.5.1 ความหมายของการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
3.5.2 การวัดการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
3.5.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจัยจากโรงเรียน ได้แก่
3.6 การสนับสนุนจากครู
3.7 การสนับสนุนจากเพื่อน
3.7.1 การวัดการสนับสนุนจากครูและจากเพื่อน
3.7.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ตอนที่ 4 : กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
1.1 ความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษ
มาร์แลนด์ (Davis; & Rimm. 2004: 1 2; citing Marland. 1972: 191-230) กระทรวงศึกษาธิการของ
สหรัฐอเมริกา(U.S. Office of Education) ได้ให้ความหมายของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ว่าหมายถึง บุคคลทีม่ กี ารแสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือแสดงถึงศักยภาพของความเก่ง
ของตนเองออกมา บุคคลกลุ่มนี้ตอ้ งการการบริการหรือกิจกรรมการศึกษาทีน่ อกเหนือจากการเรียน
การสอนแบบปกติใ นโรงเรีย น เด็ก ที่ม ีค วามสามารถอัน โดดเด่ น นัน้ จะเห็น ได้จ ากการแสดง
ความสามารถหรือศักยภาพในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านดังต่อไปนี้ได้แก่ สติปญั ญาโดยทัวไป
่
(Intellectual Ability) ความถนัดเฉพาะวิชา (Specific Academic Ability) ความคิดสร้างสรรค์สูง
(Creative and Productive Thinking) ความสามารถในการเป็ นผู้นา (Leadership Ability)
ความสามารถด้านศิลปะ การแสดง และดนตรี (Visual and Performing Art)ความสามารถด้านการ
ใช้ก ล้ามเนื้อ (Psychomotor Ability) ต่ อ มามาร์แลนด์ (Davis; & Rimm.2004:13;citing
Marland.1993) มีการปรับปรุงนิยามใหม่ทย่ี ดึ ถือเป็นความรูแ้ ละเป็ นแนวความคิดเกี่ยวกับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษในปจั จุบนั โดยให้ความหมายว่าเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ หมายถึง เด็ก
และเยาวชนที่มกี ารแสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือแสดงถึงศักยภาพระดับสูงจนเป็ นที่
สังเกตเห็น เมื่อเปรียบเทียบกับเด็ก ที่มอี ายุหรือประสบการณ์ หรือ สภาพแวดล้อ มเดียวกัน เด็ก
เหล่านี้แสดงออกถึงความสามารถและสมรรถภาพในเรื่องสติปญั ญาความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือ
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ความสามารถทางศิลปะ มีลกั ษณะเป็ นผูน้ า หรือเป็ นเลิศทางวิชาการ ซึ่งความแตกต่างของนิยาม
ในปีค.ศ.1972 และปีค.ศ.1993 คือ ด้านของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ (Psychomotor ability)
ทีถ่ ูกนาออกจากนิยาม เนื่องจาก Psychomotor ability มีความสามารถทาง artistic psychomotor
ability และ athletically gifted รวมอยู่ ด้าน Psychomotor ability จึงถูกตัดออกไปในนิยามล่าสุดนี้
ระยะต่อมาเมกเกอร์( Maker.1992:13) ได้พฒ
ั นานิยามของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษขึน้ ว่า
เป็ นความสามารถในการแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อนที่สุ ด ด้ว ยการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและด้ว ย
หนทางทีเ่ กิดประโยชน์คุม้ ค่าทีส่ ุด ซึง่ ความสามารถนัน้ จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของความสามารถทาง
ปญั ญาและความคิดสร้างสรรค์อย่างสูง นอกจากนี้กาเน่ ย์ (Parke. 2003: 9; citing Gagne. 1995)
ได้ให้ความหมายของเด็ก ที่มคี วามสามารถพิเ ศษว่าหมายถึง เด็กที่ความสามารถในตัว เองตาม
ธรรมชาติโ ดยไม่ ไ ด้ร ับ การฝึ ก ซึ่ง ความสามารถนี้ แ สดงออกอย่ า งเห็น ได้ช ัด คือ เป็ น คนเก่ ง
15 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์
จากนิยามข้างต้นพอสรุปได้ว่า นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษหมายถึง นักเรียนที่ม ี
สติปญั ญาสูงในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆด้าน ได้แก่ ความสามารถทางวิชาการ ด้านร่างกาย
ด้านดนตรี ด้านศิลปะและการแสดง ความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผลและการ
เป็นผูน้ า โดยความสามารถดังกล่าวนัน้ แสดงออกให้เห็นอย่างโดดเด่นกว่าผูอ้ ่นื ในวัยเดียวกัน
1.2 แนวคิ ดที่ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษ
สาหรับผู้ท่สี นใจศึก ษาเกี่ยวกับเด็กที่มคี วามสามารถพิเ ศษ เมื่อ ทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องจะพบนักวิชาการที่มชี ่อื เสียงและศึกษาเรื่องของเด็ กทีม่ คี วามสามารถพิเศษมา
ยาวนาน โดยผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมมานาเสนอในงานวิจยั นี้ 5 แนวคิด ได้แก่
เรนซูล ี (Renzulli .1986) ให้กาหนดคุณลักษณะของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษใน
รูปของทฤษฎี 3 ห่วง (Renzulli’s Three–Ring Model) คือนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษจะต้องมี
ั ญาสูง กว่ าเกณฑ์ปกติ (แต่ ไ ม่
คุ ณ ลัก ษณะทัง้ 3 ประการ ได้แ ก่ 1) ความสามารถทางสติป ญ
จาเป็ นต้องสูงมาก คือ above average not necessary high) 2) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์
และ 3) เป็นผูท้ ม่ี คี วามมุง่ มันในการท
่
างาน คุณลักษณะทัง้ 3 ด้านนี้อยูใ่ นรูปของการมีปฏิสมั พันธ์
กาเน่ย(์ Gross.2004:27;citing Gagne’s.2000;2003)ได้สร้างโมเดลสาหรับการอธิบายเด็ก
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษชื่อว่า Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT
Model) โดยแยกความแตกต่างระหว่าง gifted และ talented (General Gifts and Specific
Talents) โดยกล่าวถึงgifted ว่าหมายถึงความสามารถพิเศษที่เกิดขึน้ เองโดยไม่ต้องเรียนรูห้ รือ
ฝึกฝน (general aptitudes ) แบ่งเป็ น 4 ชนิด คือความสามารถทางสติปญั ญา (intellectual)
ความคิดสร้างสรรค์(creative ) การรับรูท้ างอารมณ์ (socioaffective) และการรับรูท้ างประสาทสัมผัส
(sensorimotor) ส่วน talented (Specific Skills ) เป็ นความสามารถพิเศษทีพ่ ฒ
ั นาศักยภาพให้
สูงขึน้ ได้ด้วยการเรียนรู้ แบ่งเป็ น 7 ด้าน คือ วิชาการ (academics) ศิลปะ (arts) ธุรกิจ
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(business) งานอดิเรก (leisure) กิจกรรมทางสังคม (social action ) กีฬา (sports) และ
เทคโนโลยี (technology) และปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาความสามารถพิเศษเหล่านี้ คือ อิทธิพลที่
เกิดจากตัวบุค คล เช่น คุ ณลักษณะทางกายภาพ แรงจูงใจ กาลังใจ การจัดการตนเอง และ
บุคลิกภาพ และอิทธิพลจากสิง่ แวดล้อม เช่น วัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพของแหล่งทีอ่ ยู่อาศัย
บุคคลรอบข้าง (ครู พ่อแม่ และเพื่อน) ความพร้อมของบริการทางสังคม และสถานการณ์ทเ่ี อื้อต่อ
การส่งเสริมศักยภาพเช่น การได้รบั กาลังใจ รางวัล เป็ นต้น การพัฒนาความสามารถพิเศษจะ
เกิดผลก็ต่อ เมื่อ มีปจั จัยที่เ ป็ นโอกาส เช่น สิง่ แวดล้อมในครอบครัว การได้เข้าโปรแกรมสาหรับ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น
จากการรวบรวมแนวคิดต่างๆของการ์ดเนอร์ (Davis; & Rimm. 2004: 22-25;citing
Gardner. 1983; 1993; 1999) ได้เสนอว่าความสามารถพิเศษมีความสาคัญมากเกินกว่าทีเ่ ราจะใช้
การวัดด้วยแบบวัดสติปญั ญา(IQ) ตัวเดียวมาอธิบาย เขาจึงได้ตงั ้ ทฤษฎีพหุปญั ญา(Gardner’s
Theory of Multiple Intelligences ; MI Theory) ซึง่ แบ่งความสามารถพิเศษเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
ด้านภาษา (Linguistic / verbal Intelligence) ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical /
Mathematical Intelligence) ด้านมิตสิ มั พันธ์ (Visual / Spatial Intelligence) ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว (Bodily / Kinesthetic Intelligence) ด้านดนตรี (Musical Intelligence) ด้านมนุ ษย
สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ด้าน
ธรรมชาติวทิ ยา (Naturalist Intelligence) และเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งด้านในปี 1999 คือ ด้านอัตถภวนิยม
(Existentialist Intelligence)
สเติรน์ เบริ ์ก( Davis; & Rimm. 2004: 27;citing Sternberg.1997) เห็นด้วยว่าความ
ฉลาดนัน้ มีหลายด้าน การวัดด้วยแบบวัดสติปญั ญา(IQ) อย่างเดียวไม่เพียงพอ เขาจึงอธิบายด้วย
Sternberg’s Triarchic Theory ว่าการทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นถึงความสามารถพิเศษของบุคคลได้นนั ้ จะต้องมี
3 องค์ป ระกอบของความสามารถพิเ ศษ ได้แ ก่ 1)ความสามารถในการวิเ คราะห์ (Analytic)
2)ความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthesis) และ3)ความสามารถในการปฏิบตั ิ (Practical) ผู้ม ี
ความสามารถพิเศษคือผูท้ ม่ี คี วามสามารถเชื่อมโยงระหว่างทักษะและความสามารถในการนาความรู้
ความเข้าใจ ความคิด สภาพแวดล้อมและการปฏิบตั กิ ิจกรรมต่างๆได้อย่างลงตัว และอธิบายถึง
ความสามารถพิเศษของบุคคลด้วย Implicit Theory of Giftedness ว่าเป็ นสถานภาพและความ
จาเป็ นที่บุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษต้องมี 5 อย่างคือ 1) excellence ความเก่งอย่างทีส่ ุดใน
อย่างใดอย่างหนึ่ง 2) rarity มีคุณสมบัตทิ อ่ี ยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเพื่อน 3) productivity มี
ศักยภาพสูงในการนาไปสู่ผลงานทีด่ ี 4) demonstrability ความสามารถพิเศษนี้จะต้องแสดงออกมา
ให้เห็นและด้วยแบบวัดที่เชื่อถือได้หนึ่งอย่างหรือมากกว่า 5) value ความสามารถพิเศษทีอ่ ยู่ใน
ระดับสูงนัน้ จะต้องเป็ นด้านทีส่ งั คมยอมรับด้วย และในปีค.ศ. 2000 เขาได้เพิม่ “wisdom” (ปญั ญา)
เข้ามาเป็ นลักษณะย่อย(subtype) ของความสามารถในการปฏิบตั ิ (Practical) โดยกล่าวว่าปญั ญา
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คือการทาตามความต้องการและสวัสดิภาพของผูอ้ ่นื ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาสูงจะเป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้คาแนะนา
ทีด่ แี ก่ผอู้ ่นื ได้ เช่น มหาตมะคานธี แม่ชเี ทเรซา เป็นต้น
สาหรับประเทศไทยในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ มีการศึกษา
ร่วมกันระหว่างเมเกอร์และอุษณีย์ อนุ รุทธ์วงศ์ (2547: 35-39) ได้จดั กลุ่มความสามารถของมนุ ษย์
ตามความเหมาะสมกับการปฏิบตั ทิ างการศึกษาออกเป็ น 10 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทางสังคม
เป็นทักษะและความสามารถทีจ่ าเป็นต้องใช้อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในการติดต่อ สื่อสาร ทาความเข้าใจผูอ้ ่นื
มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง 2) ความสามารถทางอารมณ์ เป็นความสามารถทางการบริหารจัดการ
อารมณ์มคี วามสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง เข้าใจความรูส้ กึ ของตนเอง มีความอดทนอด
กลัน้ ได้ดี 3) ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็ นความสามารถทางการคิดคานวณการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสิง่ ที่เป็ นสัญลักษณ์ทงั ้ รูปธรรมนามธรรม 4) ความสามารถทางการใช้กล้ามเนื้อ
ร่า งกาย เป็ น ความสามารถในการควบคุ ม กล้า มเนื้อ ความคุ มการเคลื่อ นไหว ความยืดหยุ่น
รวมถึงการใช้กล้ามเนื้อและร่างกาย 5) ความสามารถทางมิติสมั พันธ์ เป็ นความสามารถสร้างมิติ
จากการเห็น ในรู ป แบบต่ า งๆในความคิด 6) ความสามารถทางเสีย งและการได้ ย ิน เป็ น
ความสามารถในการรับรูท้ างการได้ยนิ ทีล่ ะเอียดอ่อน เฉียบไว ถ่ายโยงความสามารถในการรับรู้
ทางการได้ยนิ ทีล่ กึ ซึง้ ทัง้ ความสูงต่าของเสียง ความถีข่ องเสียง จังหวะของเสียงไปสู่จติ ใจ อารมณ์
และความรูส้ กึ 7) ความสามารถทางภาษา เป็ นความสามารถทางการทาความเข้าใจความหมาย
ทางภาษา การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆเพื่อมาถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้ อารมณ์
ความคิ ด ลึ ก ซึ้ ง ที่ อ าจเป็ น ความสามารถในการใช้ ภ าษาทางด้ า นการเขี ย น หรื อ การพู ด
8) ความสามารถทางช่างเทคนิคและอิเลคโทรนิค เป็ นความสามารถในเรื่องการเข้าใจเครื่องอิเลค
โทรนิค หรือเครื่องมือต่างๆ สามารถมองเห็นองค์ประกอบหรือการทางานของอุปกรณ์ สิง่ ประดิษฐ์
ต่างๆอย่างรวดเร็วและง่ายดาย 9) ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความสามารถในการสังเกต
วิเคราะห์พสิ ูจน์ คัดแยก อธิบาย รวมถึงความเข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ ความสามารถใน
การมองเห็นโครงสร้างระบบของธรรมชาติ ความเข้าใจในความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
และ 10) ความสามารถทางจิตวิญญาณและญาณปญั ญา เป็ นความสามารถทางการรับรูท้ างจิต
ความสามารถทางความคิดโดยภาษาธรรมชาติ ภาวการณ์รบั รูเ้ หนือธรรมชาติต่างๆ การตระหนักรู้
เกี่ยวกับตัวตนในระดับลึก ความสามารถนี้รวมไปถึงความตัง้ จิตปรารถนาในสิง่ ที่เป็ นคุณค่าทาง
คุณธรรมทีส่ งู ส่งกว่าเรือ่ งวัตถุธรรมทัวไป
่
จากข้อสรุปจากทัง้ 5 แนวคิดนัน้ พบว่า นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ มีองค์ประกอบ
ในเรื่อ งของสติปญั ญา ความคิด สร้างสรรค์ท่ีสูงกว่า นักเรีย นปกติ แนวความคิดของนักทฤษฎี
เกีย่ วกับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ ได้ให้ความสาคัญต่อลักษณะอื่นทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละแนวคิด
เช่น เรนซูลจี ะมุ่งเน้ นไปในเรื่องของความมุ่ งมันในงาน
่
และกาเนย์ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของ
ความรูส้ กึ ทางด้านอารมณ์และการสัมผัสทีไ่ วกว่าบุคคลปกติ ในระยะต่อมาทัง้ การ์ดเนอร์ สเติรน์
เบริก เมเกอร์และอุษณีย์ อนุ รุทธ์วงศ์ ได้มมี ุมมองความสามารถพิเศษออกเป็ นลักษณะของพหุ
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ปญั ญา คือมีความสามารถในหลายๆด้าน ทัง้ ทางด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม และในระยะ
หลังมีการเพิม่ เติมในเรื่องของความสามารถทางจิตวิญญาณเข้าไปด้วย สิง่ ที่น่าสนใจเพิม่ เติมจาก
ลักษณะของพหุปญั ญาคือแนวคิดของสเตริน์เบริ ์กทีใ่ ห้ความสาคัญกับการนาความสามารถพิเศษนัน้
ไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นทีย่ อมรับของสังคม
จากแนวคิดในด้า นพหุ ปญั ญาที่ก ล่าวมาข้างต้นนัน้ สามารถแบ่งความสามารถพิเศษ
ออกเป็ นความสามารถด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ฮงและมิลแกรม
(Hong; & Aqui. 2004: 192 ;citing Hong; & Milgram.1996) ได้แบ่งชนิดของความสามารถพิเศษ
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถทางสติปญั ญาทัวไป
่
(general intellectual ability)
2) ความสามารถทางวิชาการ(academic ability) 3) ความคิดสร้างสรรค์ทวไป
ั ่ (general creativity)
และ4) ความคิดสร้างสรค์เฉพาะด้าน (specific creative talent) ลักษณะของการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
นามาศึก ษานัน้ พบว่ ามีก ารน ากลุ่ ม ที่ม ีค วามสามารถทางด้า นวิช าการมาศึก ษาเป็ น ส่ ว นใหญ่
(Chan. 2003,Cross; et al.2004,Jin; & Moon. 2006) ทัง้ นี้เนื่องมาจากการคัดเลือกมีการให้
หลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนจากหลายแหล่ง เช่น จากแบบทดสอบสติปญั ญา แบบทดสอบความถนัดตาม
สาขาวิชา และคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็ นต้น
ในงานวิจ ัย นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ป็ น นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
ั ญาที่สู ง กว่ า ปกติแ ละมีค วามถนั ด
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ง มีค วามสามารถทางสติป ญ
ทางด้ า นวิช าการโดยเฉพาะวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โดย ให้ นิ ย ามของนั ก เรีย นทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ว่า หมายถึง นักเรียนทีผ่ ่านตามเกณฑ์การ
คัดเลือ กเข้าศึก ษาต่ อ ในโปรแกรมส าหรับนักเรียนผู้มคี วามสามารถพิเ ศษด้านคณิต ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและนั กเรียนโครงการ
สนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ
วมว.)
1.3 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็ นนักเรียนโรงเรียนมหิ ดลวิ ทยานุสรณ์
นั กเรีย นห้ องวิ ทยาศาสตร์ โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย และห้ องเรียนวิ ทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิ ทยาลัย (โครงการ วมว.)
การเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นัน้ โรงเรียนที่มกี ารมุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็ นไป
ตามรัฐ บาลที่ม ีน โยบายที่จ ะให้เ ด็ก และเยาวชนที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ ซึง่ จาเป็ นต้องมีวธิ กี ารและหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ อัน
แตกต่ า งไปจากการเรีย นการสอนในโรงเรีย นปกติ ดัง นั ้น สมควรให้ม ีก ารจัด ให้ม ีโ รงเรีย น
วิทยาศาสตร์ข้นึ โดยเฉพาะเพื่อให้เป็ นโรงเรียนที่มจี ดั การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น
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ให้แก่นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเป็ นการเตรียมพืน้ ฐาน
สาหรับบุคคลที่มคี ุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการอันยอด
เยีย่ มของประเทศ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน (สพฐ.) จึง ได้ข อความร่ว มมือ มายัง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ในการสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ของ
โรงเรียนจุฬ าภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง ซึ่งเริม่ ดาเนินการในปี งบประมาณ 2551 และได้ขอ
ความร่วมมือให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็ นนักเรียน
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 4 ห้อ งวิท ยาศาสตร์ข องโรงเรีย นจุ ฬ าภรณราชวิท ยาลัย ทัง้ 12 แห่ ง ในปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงมี
ข้อตกลงทีจ่ ะร่วมกันคัดเลือกนักเรียนผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้า
เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ จานวน 240 คน แบ่งเป็ น 10
ห้อง ๆ ละ 24 คน และของห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่งๆ ละ 1
ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน จานวน 288 คน และนอกจากนี้ยงั มีโครงการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรีย น (โครงการ วมว.) โดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นโครงการที่เ ปิ ดโอกาสให้ นักเรีย นในพื้นที่ภูม ิภาคมีโอกาสได้เ รียนหลักสูต ร
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ขัน้ สูงโดยทีไ่ ม่ต้องเดินทางเข้ายังเมืองหลวง โดยในแต่ละภูมภิ าคได้มกี าร
จับคู่โรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึง่ แต่เดิมมีการนาร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับโรงเรียน มอ.วิทยานุ สรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี กับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามในปี น้ีด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มกี าร
ส่งเสริมการเรียนลงไปสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้มกี ารขยายโครงการอีก 1 แห่งคือ ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง
ได้เข้าโครงการเป็ นปีแรกด้วย ซึง่ นักเรียนทัง้ 3 กลุ่มใช้เกณฑ์และเครื่องมือในการคัดเลือกเดียวกัน
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. 2550: 67-68, 93) โดยกรองหลายขัน้ ตอนด้วยเครื่องมือทีห่ ลากหลาย
ตามหลักวิชา ไม่มกี ารรับโดยพิเศษใดๆทัง้ สิน้ นักเรียนผูส้ มัครกาลังเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีม่ ี
ผลการเรียนสะสมถึงวันสมัครเฉลีย่ รวมทุกรายวิชา และเฉลีย่ รวมเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
และวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานตัง้ แต่ 3.00 ขึ้นไป จึงมีส ิทธิส มัครสอบ ในการสอบคัดเลือ กจะมี 2 รอบ
ด้วยกัน โดยผู้ทผ่ี ่านการคัดเลือกในรอบแรกจึงจะมีสทิ ธิสอบคัดเลือกรอบสอง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
สอบคัดเลือกรอบแรกประกอบด้วยแบบทดสอบ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 วัดความรู้ความสามารถ
ทัวไปด้
่ านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 วัดความสามารถในการแก้ปญั หาแบบสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ และฉบับที่ 3 วัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ สาหรับการสอบ
คัดเลือกรอบสองจะมีการสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนหนึ่งของ
การวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างการเข้าค่ายเพื่อคัดเลือกรอบสอง
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เป็ นการวัดความสามารถในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าบรรยายและให้ความรูด้ า้ น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่นักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อน หลังจากฟงั บรรยายแล้วจึง
สอบวัดความสามารถของนักเรียนในการเรียนรูจ้ ากการฟงั การบรรยายนัน้ โจทย์ปญั หาที่ถามเป็ น
โจทย์ปญั หาทีน่ ักเรียนยังไม่เคยพบมาก่อน และสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาด้วยแบบวัดต่างๆ
ประกอบด้วย แบบวัดความถนัดทางการเรียน แบบวัดเชาวน์ปญั ญา แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
และแบบประเมินพฤติกรรมวัยรุ่น และมีเกณฑ์ขนั ้ ต่ าในการคัดเลือกนักเรียน คือ นักเรียนต้องมีผล
การสอบวัดเชาวน์ ปญั ญาอยู่ในกลุ่มฉลาดขึน้ ไปหรือมีผลการสอบวัดความถนัดทางการเรียนอยู่ใน
กลุ่มเก่งขึน้ ไปอย่างใดอย่างหนึ่ง และผลการวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาไม่อยู่ในกลุ่มทีค่ วรได้รบั การ
บาบัด นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่ าจึงจะได้รบั การพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรียนของโรงเรียน
โดยพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการสอบรอบสอง (โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์. 2550: 34)
1.4 ลักษณะที่ ปรากฎและพฤติ กรรมที่ พบในนั กเรีย นที่ มีความสามารถพิ เศษ
(Characteristics of Gifted )
ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ ส่วนใหญ่ได้มาจากการ
ศึกษาวิจยั มาเป็ นระยะเวลานาน เช่น จากการศึกษาของมาร์ตนิ สัน (ดุษฎี บริพตั ร ณ อยุธยา.
2531: 30; อ้างอิงจาก Martinson.1961) พบว่าจากการศึกษานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษพัน
กว่าคน เด็กเหล่านี้มลี กั ษณะทีน่ ่ าสังเกตคือ เดินเร็วและฟนั ขึน้ เร็วกว่าธรรมดา หรือจากการศึกษา
ของเทอร์แมน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2544: 8; อ้างอิงจาก Terman. 1925; 1947; 1959 )
โดยได้ทาการวิจยั ระยะยาวเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษจานวน 1528 คน ในปี 1920
และทาการศึกษาเด็กกลุ่มนี้ต่อมาอีกกว่า 60 ปี โดยใช้แบบทดสอบสติปญั ญา Stanford Binet ใน
การคัดเลือกเด็ก พบว่าเด็กกลุ่มนี้ม ี I.Q. เฉลีย่ 151 และพบคุณลักษณะดังนี้ คือ มีความสามารถ
ในการอ่านได้ตงั ้ แต่อายุยงั น้ อย เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจได้เร็ว มีความอยากรูอ้ ยากเห็นอย่างไม่ม ี
ทีส่ ้นิ สุด มีความจาทีแ่ ม่นยา พูดเร็วกว่าเด็กที่มอี ายุเดียวกัน และใช้ ศพั ท์ทไ่ี ม่เหมือนเด็กทัวๆไป
่
ส่วนคานส์ ชวีเดล และลินน์ เมเยอร์ (บุญ เชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2544: 9; อ้างอิงจาก
Kernees,Schwede; & Linnnemeyer. 1982 ) สรุปว่าลักษณะนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
เรียนรู้ไ ด้เ ร็ว กว่า มีสุ ขภาพดี และร่า งกายใหญ่ กว่า เด็กที่ม ีอ ายุเ ท่ากัน มีพฒ
ั นาการทางด้า น
อารมณ์และสังคมดี มีสมาธิในการทางานได้นาน มีความสุข มีอารมณ์ขนั ชอบความเป็ นอิสระ
มีความตื่นตัวตลอดเวลาและชอบการแข่งขัน นอกจากนี้เดวิส และริม (Davis; & Rimm. 2004: 33)
ได้รวบรวมคุณลักษณะของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษไว้ดงั นี้ เช่น ลักษณะทางด้านบวก ได้แก่
การตื่นตัวตัง้ แต่ยงั เป็นทารกและต่อเนื่องมาในวัยเด็ก มีการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว มีพฒ
ั นาการทาง
ภาษาเร็ว มีจนิ ตนาการ สร้างสรรค์ และมีค วามสามารถในการแก้ ปญั หา เป็ นต้น ลัก ษณะ
ทางด้ า นลบ ได้ แ ก่ มีพ ัฒ นาการทางอารมณ์ ท่ีไ ม่ ป กติ มีก ารติด ต่ อ สื่อ สารกับ ผู้ อ่ืน ล าบาก
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ั ญาที่ แ ตกต่ า งกั น มาก มี ล ั ก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ
เนื่ องจากความสามารถทางป ญ
(perfectionism) มีความสับสน แปรปรวน โกรธและซึมเศร้า
ในประเทศไทยได้มผี ู้รวบรวมลักษณะของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษไว้หลายท่าน
(ดุษฎี บริพตั ร ณ อยุธยา. 2535, อุษณีย์ โพธิสุข. 2537, ศรียา นิยมธรรม. 2540,ปทุมพร เปี ย
ถนอม.2543, มลิวลั ย์ ลับไพรี. 2549) พบว่ามีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ มีพฒ
ั นาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตเร็วกว่าทีค่ วรจะเป็ น มีสติปญั ญาสูงกว่าเด็กปกติ สามารถเข้าใจสิง่ ทีซ่ บั ซ้อน
และพิสดาร เข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือสิง่ ต่างๆทีเ่ กิ ดขึน้ ได้อย่างดีและ
สมเหตุ ส มผล มีความถนั ดที่โดดเด่นในหลายๆด้าน มีค วามมุ่งมันในการท
่
างานหรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบ มีสมาธิดเี ยีย่ ม สนใจเรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวางและลึกซึง้ มีสงิ่ ทีส่ นใจเป็ นพิเศษ มี
ความคิดสร้างสรรค์สงู มีกระบวนการไปสู่เป้าหมายทีแ่ ตกต่างจากผูอ้ ่นื ประณีต ว่องไวเป็ นพิเศษ มี
ทัศนคติท่ดี ตี ่อการเรียน เรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว จดจาสิง่ ทีเ่ คยประสบได้อย่างแม่นยา อ่อนไหวต่อ
ความรู้สกึ ของคนรอบข้าง มีอารมณ์ขนั แสวงหาความรู้ท่ที ้าทาย ชอบศึกษาสิง่ ที่แปลกใหม่อยู่
เสมอ พัฒนาการทางด้านภาษาดีเกินวัยทัง้ ในด้านปริมาณ คุณภาพ และความซับซ้อนของประโยค
และชอบจินตนาการ
กล่ าวโดยสรุป ลัก ษณะของนักเรียนที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษนัน้ พบว่า เป็ นการที่เ ด็ก
แสดงออกถึงความสามารถที่แสดงถึงสติปญั ญาที่สูง มีความสามารถในด้านการเรียนรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ การเป็ นผู้นา การโต้ตอบ การแก้ปญั หาเฉพาะหน้ า ทางด้านอารมณ์ นัน้ แสดงถึง
อารมณ์ทงั ้ ด้านลบและด้านบวก คือ การมีอารมณ์ขนั มีความสุข และการมีอารมณ์ทอ่ี ่อนไหว ซึง่ ผู้
มีความสามารถพิเศษดังกล่าวจะส่อแววออกมาให้เห็นตัง้ แต่เยาว์วยั และแสดงออกมาให้เห็นได้อย่าง
โดดเด่นกว่าบุคคลในวัยเดียวกัน
1.5 ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษ
นั ก เรี ย นที่ ม ี ค วามสามารถพิ เ ศษนั ้น มิ ไ ด้ ม ี เ ฉพาะข้ อ ได้ เ ปรี ย บที่ เ กิ ด จากการมี
ความสามารถพิเศษเพียงอย่างเดียว ความแตกต่างของความสามารถทีม่ นี นั ้ ก็ได้สร้างความลาบาก
และปญั หาให้แก่นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษเช่นเดียวกัน ลักษณะของปญั หาที่พบนัน้ ผู้วจิ ยั
นาเสนอ 2 ลัก ษณะ คือ ด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว ต่อ สังคม และด้านการเรียน จากอุษ ณีย์
อนุ รุทธ์วงศ์ (2544: 59-60) ได้ศกึ ษานักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ ที่เข้ามารับการบริการใน
โครงการสถาบันวิจยั และพัฒนาผูท้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษ พบว่าเด็กกลุ่มนี้มปี ญั หาทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ 7 ด้าน คือ
1. ความรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ุณค่า เห็นคุณค่าในตนเองต่ า (Low self-esteem) ทาให้
เกิดความรู้สกึ ว่าผู้อ่นื ไม่ให้คุณค่าหรือความสาคัญกับตนเอง เมื่อผู้อ่นื ทาผิดพลาดมักตาหนิผู้อ่ืน
ชอบปกป้องตัวเองและรูส้ กึ ไม่พอใจอะไรง่าย ๆ นอกจากนัน้ ยังทาให้ขาดความเชื่อมันในตนเอง
่
ขาด
การตัดสินใจทีด่ ใี นอนาคต
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2. ความรูส้ กึ โดดเดีย่ วอ้างว้าง (Loneliness) เพราะเนื่องจากคนไม่ค่อยสนใจความคิด
ความรูส้ กึ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มทีม่ คี วามสามารถพิเศษสูง จะรูส้ กึ ว่าคนอื่นคิดและรูส้ กึ เหมือนกับตน
จึงทาให้เด็กมีพฤติกรรมการตอบสนองไปในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแล้วแต่พ้นื ฐานทางด้านจิตใจ การ
อบรมเลีย้ งดู รวมทัง้ วิธกี ารคิดของเด็กด้วย
3. ปญั หาในการปรับตัว เด็กกลุ่มนี้กไ็ ม่สามารถปรับความคิดของตนเองให้คล้อยตาม
ไปกับความคิดของกลุ่มคนในสังคมได้ เพราะระบบการคิดทีต่ ่างกัน จึงทาให้เด็ก เหล่านัน้ ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ จึงทาให้เด็กมีทกั ษะทางสังคมต่า (Low Social Skills)
4. ความเครียดสูง (Stress) หรือความคับข้องใจ (Frustration) สูง เนื่องจากความ
คาดหวังและสภาพแวดล้อมทีต่ วั เด็กได้รบั ความกดดัน และระบบการศึกษาซึง่ ตัวเองต้องปฏิบตั ติ าม
ในสิง่ ทีต่ นไม่สนใจ
5. กลัวความล้มเหลว โดยเฉพาะเด็กที่แสดงออกถึงความสามารถที่โดดเด่น ทาให้
ผู้ค นใกล้ ชิด กับ เด็ก มัก จะคาดหวัง และตัว เด็ก เองก็ ม ีแ นวโน้ ม ชอบท าอะไรสมบู ร ณ์ ไม่ ม ีท่ีติ
(Perfectionist) จึงทาให้เด็กพยายามหลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความล้มเหลว
6. ขาดความเชื่อมันในตนเอง
่
(Low self-confident) ทาให้เด็กไม่กล้าแสดงออกหรือ
ในบางครัง้ ก็แสดงออกแต่ไม่เหมาะสมจึงทาให้ถูกตาหนิ เมื่อจะทาอะไรใหม่ๆ ในครัง้ ต่อไป ทาให้ไม่
กล้าแสดงออก
7. ทางานไม่ค่อยเสร็จ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษมักมีความคิดดี เข้าใจสิง่ ต่างๆ
ได้เร็ว คิดเก่ง แต่เมือ่ ลงมือทามักไม่ค่อยสาเร็จ
ั หารื่อ งการเรีย น ซึ่ง เป็ น ป ญ
ั หาที่ส าคัญ ของนั ก เรีย นที่ม ี
และในด้า นที่ส องคือ ป ญ
ความสามารถพิเศษ ดวงเดือน อ่อนน่ วม (2529: 88 - 89) ได้กล่าวถึงปญั หาของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษว่าประกอบด้วย
1. นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษที่ม ีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นต่ า กว่ า ระดับ
ความสามารถ(Underachiever) ซึง่ มักจะมีเหตุผลต่าง ๆ กันสาเหตุหนึ่งทีก่ ล่าวถึงกัน คือ การทีเ่ ด็ก
มีความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อตนเอง ไม่ชอบวิธคี ดิ ว่าผูอ้ ่นื มองตนเองแตกต่างจากคนอื่น พฤติกรรมทีแ่ สดง
ออกมาจะเป็นไปในแนวทางต่อต้านไม่ตงั ้ ใจ การช่วยเหลือเด็กประเภทนี้จะต้องการแนะแนวทีจ่ ะช่วย
ให้เด็กเกิดอัตมโนทัศน์ทด่ี ขี น้ึ
2. นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทีม่ ขี อ้ บกพร่องในการเรียน (Learning Difficulties
Gifted Children) ความบกพร่องทางการเรียนของเด็กอาจจะเกิดจากอิทธิพลของสิง่ แวดล้อม เช่น
การสอนไม่ดหี รือเกิดจากตัวเด็ก เช่น การขาดความเอาใจใส่ต่อการเรียนหรือเกิดจากข้อบกพร่อง
ส่วนตัวของเด็ก เช่น ความผิดปกติทางการได้ยนิ ซึง่ ผูป้ กครองต้องยอมรับความผิดปกตินนั ้ ถ้าให้
ความกดดันเด็กมากในสิง่ ที่เขาไม่สามารถทาได้ ก็อาจจะก่อให้เกิดปญั หาทางอารมณ์ และยิง่ ทาให้
เกิดปญั หาทีย่ งิ่ ซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
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จากการศึก ษาปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ สรุปได้ว่ านักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษมีลกั ษณะของปญั หา 2 ด้านหลัก คือปญั หาทางด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม
การเรียน ได้แก่ มีความรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ุณค่า โดดเดีย่ วอ้างว้าง ขาดความเชื่อมันในตนเองและ
่
มักจะกลัวความผิดพลาดผิดหวัง มีความเครียดสูง ปญั หาความสามารถและความสาเร็จทางการ
เรียน ซึ่งทัง้ ปญั หาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมการเรียนนัน้ จะส่งผลต่อปญั หาทางด้านอารมณ์และ
สัม พัน ธภาพกับ บุ ค คลอื่น ในอนาคต ดัง นั น้ การวิจ ัย ครัง้ นี้ จ ึง มุ่ ง เน้ น กระบวนการที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลกลุ่มนี้เพื่อที่จะเข้าใจและส่งเสริมให้ส่งผลดีต่อความสาเร็จใน
ด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

ตอนที่ 2 : การปรับตัวและการเผชิ ญปั ญหาของนักเรียนที่ มีความสามารถพิ เศษ
ทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.1 การปรับตัว
2.1.1 แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว(Adjustment)
ในการศึกษาเกีย่ วกับการปรับตัว มีหลายแนวคิดและทฤษฎีทก่ี ล่าวถึงการปรับตัวใน
แง่มมุ ทีใ่ ห้ความสาคัญทีแ่ ตกต่างกันออกไป ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั นาเสนอความแตกต่างดังกล่าว
ในเชิงที่มุ่งเน้ นเกี่ยวกับโครงสร้างภายในบุค คล การเปลี่ยนแปลงตามขัน้ พัฒนาการ และการ
ปรับตัวทีใ่ ห้ความสาคัญกับสุขภาพกายและจิต โดยนาเสนอ 3 แนวคิด ได้แก่
โรเจอร์ส (Rogers. 1967: 108) ผูน้ าทฤษฎีว่าด้วยตนและทฤษฎีการให้คาปรึกษา
ได้ให้ความสาคัญกับการปรับตัวในแง่ของการปรับภายในตนเอง โดยเชื่อว่ามนุ ษย์เป็ นศูนย์กลาง
ของประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทีบ่ ุคคลจะรับรูไ้ ด้นัน้ คือ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื รวมทัง้ ประเมินการรับรูน้ นั ้ เกิดขึน้ เป็ นตัว เรา (self) หรือ “โครงสร้างของ
ตน” ขึ้นมา เป็ นการรับรู้เ กี่ยวกับตนในด้านต่ าง ๆ เช่น บุค ลิกลักษณะ ความสามารถของตน
บทบาทต่างๆของตนในการเกีย่ วข้องกับผูอ้ ่นื และสิง่ แวดล้อม ทัศนคติและค่านิยม ประสบการณ์ทแ่ี ต่
ละบุคคลได้รบั จึงมีส่วนสาคัญในการกาหนดบุคลิกภาพ บุคคลให้แตกต่างกัน โดยทีแ่ ต่ละคนจะเข้าใจ
และรู้จกั โลกส่ ว นตัว ของตนเองได้ดีท่สี ุ ด โดยบุคคลที่ปรับตัว ได้ คือ บุค คลที่เป็ นตัว ของตัวเอง
เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อ่นื รวมทัง้ สามารถรับรู้ประสบการณ์ ต่าง ๆ ตามความเป็ นจริง นา
ประสบการณ์นัน้ มาจัดให้ส อดคล้องกับ โครงสร้างหรือบุคลิกลักษณะของตนอย่างไม่ขดั แย้งหรือ
บิดเบือน และมีการรับรู้ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ในทางบวก ส่วนบุคคลที่ปรับตัวไม่ได้จะมีความ
ขัดแย้งระหว่างความคิดเกี่ยวกับตนกับประสบการณ์ทเ่ี กิด ขึน้ มาใหม่อย่างมาก ทาให้เกิดความตึง
เครียด วิตกกังวล สับสน ไม่แน่ ใจ สูญเสียความเป็ นตัวของ ตัวเอง และมีความคิดเกี่ยวกับตนเอง
ในทางลบ
อิรคิ สัน (Erikson. 1968: 152-157) นักทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ได้ให้ความสาคัญ
ของการปรับตัวในเชิงของพัฒนาการมนุ ษย์ โดยกล่าวว่าการปรับตัวเป็ นผลมาจากการทีบ่ ุคคลมีวุฒ ิ
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ภาวะเพีย งพอที่จ ะเอาชนะอุ ป สรรคหรือ วิก ฤตการณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ในแต่ ล ะช่ ว งวัย โดยอาศัย
ประสบการณ์ ท่บี ุคคลได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อม มาแก้ปญั หาที่เกิดขึ้น การที่บุคคลไม่สามารถ
เอาชนะอุปสรรคในช่วงแรกของชีวติ ได้ จะส่งผลให้แก้ไขอุปสรรคในช่วงต่อไปในชีวติ ไม่ได้ด้วย ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้ทม่ี ุ่งเน้ นศึกษาในการปรับตัวของวัยรุ่นจึงนาเอาช่วงพัฒนาการของวัยรุ่นมากล่าวถึง
เพียงช่วงเดียว เพื่อความเข้าใจทีช่ ดั เจนมากขึน้ ช่วงของวัยรุ่นอายุ 12 – 18 ปี ตามทฤษฎีของอิรคิ
สัน บุคคลจะมีพฒ
ั นามีเอกลักษณ์หรือความสับสนในบทบาท เกิดการเรียนรูว้ ่าเขาเป็ นใคร สามารถ
ท าอะไรได้ เรีย นรู้บ ทบาทต่ า ง ๆ สะสมข้อ มูล ของตนเองและสัง คม เมื่อ เข้า สู่ ว ัย รุ่ น จะมีก าร
เปลีย่ นแปลงทางสรีระอย่างมาก มีความต้องการอิสระและความต้องการทางเพศ ในช่วงนี้ อิด (Id) มี
แรงผลักดันมากทาให้วยั รุ่น ใจร้อน โวยวาย ความอดทนทีจ่ ะรอคอยมีน้อยลง ชอบทดลองเรื่องต่าง
ๆ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์แห่งตน อีโก้ (Ego) วัยรุน่ จะต่อสูก้ บั กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของสังคม ผูท้ ป่ี รับตัว
ได้ดีจ ะมีค วามสมดุ ล ระหว่ า งความต้อ งการส่ ว นตัว กับ ความต้อ งการของสัง คม เขาจะมีอิส ระ
พอสมควรแต่ยอมรับฟงั คาแนะนาของผูใ้ หญ่ สามารถพัฒนาเอกลักษณ์แห่งอีโก้ ซึง่ หมายถึงว่าการ
เข้าใจตนเองคือใคร กาลังดาเนินชีวติ ไปในรูปแบบใด มีความเชื่อ ค่านิยมทางการเมือง ศาสนา และ
การเลือกอาชีพ ซึ่งทาให้มสี ุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม และการ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกายได้ ส่วนผูท้ ป่ี รับตัวไม่ได้ จะสับสนในเอกลักษณ์ ขาดความมันใจในตนเอง
่
เกิดความวิตกกังวล ไม่สามารถปรับความสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวกับความต้องการทาง
สังคม จะทาตามใจตน ชอบฝา่ ฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม
รอย (Hanna; & Roy.2001:10; citing Roy; & Andrew.1999) ผูส้ ร้างทฤษฎีการ
ปรับตัว ของรอย (Roy’s Adaptation Model) เป็ นนักทฤษฎีทางการพยาบาล ซึง่ รอยเชื่อว่าคนเรา
ประกอบด้วย กาย จิต สังคม เป็ นหน่ วยเดียวกันทีไ่ ม่อาจแบ่งแยกได้ (Unified whole) องค์ประกอบ
ทัง้ สามนี้มคี วามสัมพันธ์ต่อกัน ทางานผสมผสานเป็ นหน่ วยเดียวกัน เพื่อคงสภาพปกติสุขหรือภาวะ
สุขภาพดี สาเหตุใดก็ตามทีม่ ผี ลต่อกายย่อมส่งผลไปยังจิตใจและสังคมด้วย ดังนัน้ บุคคลจึงต้องมีการ
ปรับตัว เพื่อ รัก ษาความสมดุล ของร่างกาย จิต ใจ และสังคม บุค คลที่ประสบความสาเร็จในการ
ปรับตัวจะมีความมันคงในชี
่
วติ มีสุขภาพดี ยอมรับความจริง มีความพึงพอใจในชีวติ ส่วนผูท้ ป่ี ระสบ
ความล้มเหลวในการปรับตัว จะก่อให้เกิดปญั หาด้านสุขภาพและไม่ยอมรับความจริง เศร้าซึม ไม่ม ี
ความสุ ข รอยได้ว ิเ คราะห์ค วามต้ อ งการพื้น ฐานของมนุ ษ ย์ต ามหลัก ของมาสโลว์ ( Maslow’s
Hierachy of Needs) มาเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจธรรมชาติของคน ซึง่ เชื่อว่ามนุ ษย์ต้องมี
การปรับตัว เพื่อคงไว้ซ่งึ ความต้องการพื้นฐานทีเ่ ป็ นดัชนีบ่งชีค้ วามมันคงของชี
่
วติ ซึง่ ได้จากการที่
บุค คลมีค วามมันคงทางด้
่
านร่า งกายและความมันคงทางด้
่
า นสัง คม สามารถแสดงออกมาเป็ น
พฤติก รรม แบ่ ง เป็ น 4 ด้า น ได้แ ก่ 1) พฤติก รรมการปรับ ตัว ตามความต้อ งการด้า นร่า งกาย
(Physiological Needs) เป็ นการตอบสนองของ บุคคลทางด้านร่างกาย เพื่อตอบสนองความมันคง
่
ทางด้านร่างกาย (Physiologic Integrity) ซึ่งพิจารณาได้จากการตอบสนองขัน้ พื้นฐาน (Basic
Need) ของมนุ ษย์ 2) พฤติกรรมการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ (Self Concept) เพื่อตอบสนองความ
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มันคงด้
่
านจิตใจ (Psychic Integrity) เป็ นการสร้างความเชื่อมันและมองเห็
่
น คุณค่าของตน 3)
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ (Role Funetion) การแสดงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของ
บุคคลได้เหมาะสมทัง้ ทางด้านพฤติกรรม การแสดงออก อารมณ์และความรูส้ กึ เป็ นการตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อคงไว้ซง่ึ ความมันคงทางสั
่
งคม (Socail Integrity) และ 4) การปรับตัวด้าน
การพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependence) เป็ นความต้องการพื้นฐานของบุคคลที่คงไว้ซ่งึ ความ
มันคงทางสั
่
ง คม (Social Integrity) โดยสร้า งความเหมาะสมระหว่ า งการพึ่ง พาตนเอง
(Dependence) การพึง่ พาผูอ้ ่นื (Independence)
2.1.2 การปรับตัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
การปรับตัวต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายนับเป็นช่วงเวลาที่
สาคัญอันหนึ่งของชีวติ มีงานวิจยั จานวนหนึ่งทีร่ ายงานถึงการเปลีย่ นแปลงของนักเรียนเมื่อเข้าไป
ศึกษาต่อในมัธยมศึกษาตอนปลาย และพบผลลัพธ์ทางลบ เช่น ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การเข้า
เรีย น และการมีส่ ว นร่ ว มต่ อ กิจ กรรมพิเ ศษในโรงเรีย นลดลง มีค วามวิต กกัง วลเพิ่ม ขึ้น ต่ อ
กระบวนการในโรงเรียนและปญั หาเหล่านี้จะพบมากขึน้ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ความสามารถในการ
ปรับตัวลดลงซึง่ สัมพันธ์กบั สถานการณ์ท่สี ร้างความเครียด (Isakson; & Jarvis.1999: 2; citing
Baron; et al.1991; Felner; et al.1981, Cotterell.1992a ) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนัน้
นักเรียนจะต้องเจอสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ และมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเพิม่ ขึน้ สิง่ เหล่านี้จะทาให้นักเรียน
ต้องสร้างความพอดีและพร้อมกับความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของโรงเรียน
ที่เรียนอยู่ แต่ถ้านักเรียนไม่สามารถปรับตัว ได้ ก็จะเกิดความรู้สกึ แปลกแยกและนาไปสู่การมี
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม (Isakson; & Jarvis.1999: 2; citing Kulka.1982)
ในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กเ็ ช่นเดียวกัน
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษนัน้ เป็ นบุคคลที่มคี วามสามารถทางสติปญั ญาสูง แต่ ส่วนใหญ่ ม ี
ความเสี่ยงต่ อปญั หาทางด้านอารมณ์ และสังคม (Pfeiffer; & Stocking. 2000, Piirto.1992,
Robinson; & Noble.1991, Webb.1993). ซึง่ ปญั หาเหล่านัน้ เกิดจากการทีถ่ ูกมองว่าเป็ นบุคคลทีม่ ี
ความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่น คุณภาพการศึกษาทีไ่ ม่สอดคล้องกับความต้องการ สิง่ แวดล้อม
ภายในครอบครัว และลักษณะเฉพาะของเด็กเหล่านี้ (Neihart.1999) เช่นพัฒนาการทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับวัย (asynchronous development) ความต้องการการเรียนรูอ้ ย่างเข้มข้นและกระตือรือร้นเป็ น
อย่างมาก และการมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น ทาให้เขามีความรูส้ กึ ที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อน
และหากลุ่มเพื่อนทีเ่ ข้าใจและยอมรับความเป็ นตัวตนของเขายาก จากปญั หาเหล่านี้ทาให้นักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องอาศัยการปรับตัวเป็ นอย่างมากเพื่อทีจ่ ะ
เข้ากับบุคคลอื่นได้
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ในการศึก ษาเกี่ย วกับ นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ในประเทศไทยก็พบปญั หาดังกล่าวเช่นเดียวกัน จากการศึกษาของจักรกฤช เลื่อนกฐิน
(2549: 5) ได้นาประสบการณ์ในการสอนและการดูแลนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีต่ ้อง
อยู่ในหอพัก พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาทีเ่ ข้ามาในช่วงปี แรกนัน้ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เนื่องจากนักเรียนต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากบ้าน มาอยู่ในระบบของ
โรงเรียนประจา ทาให้นกั เรียนต้องเจอกับสิง่ ใหม่ๆ และเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงมากมายเช่นนี้ ย่อมทา
ให้มนี ักเรียนหลายคน เกิดปญั หาความไม่สบายใจ ในช่วงปี แรกของการเข้าศึกษา และมีนักเรียน
บางส่ ว นที่ไ ม่ส ามารถปรับตัว ให้เ ข้ากับ สิ่งแวดล้อ มใหม่ได้ จึง จาเป็ นต้อ งย้า ยออกจากโรงเรีย น
บางส่วนต้องใช้เวลาในการปรับตัวนาน ทาให้นกั เรียนไม่มคี วามสุข ซึง่ จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนพบว่า นักเรียนจะมีพฤติกรรมการเก็บตัว ไม่ค่อยคบเพื่อน ไม่ค่อยพูดจาสนทนากับผู้อ่นื
นัก เรียนบางคนไม่ปฏิบตั ิต ามกฎระเบีย บของโรงเรียน ก่ อ เหตุ ท ะเลาะวิว าท เป็ น ต้น ส่ ง ผลให้
นักเรียนมีปญั หาเรื่องของการเรียนในทีส่ ุด ซึง่ ทาให้นักเรียนเหล่านี้เป็ นนักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนทีต่ งั ้ ไว้
2.1.3 การวัดการปรับตัว
การวัด หรือ ประเมิน การปรับ ตัว (adjustment)นั น้ งานวิจ ัย แต่ ล ะงานมัก จะให้
ความส าคัญ แตกต่ า งกัน เช่ น การปรั บ ตัว ทางจิต (emotional
adjustment,psychological
adjustment) ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และจิตใจ เพื่อลดหรือ
บรรเทาความรู้สกึ ความตึงเครียด หวาดวิตก ไม่สมหวัง ตลอดจนแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยส่วนใหญ่วดั เป็นสภาวะทางจิตทัง้ ด้านลบและด้านบวก เช่น ความวิตกกังวล ภาวะ
ซึมเศร้า ความสุขใจ ส่วนการปรับตัวทางสังคม(social adjustment) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เช่น ครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อน เป็ นต้น โดยทีบ่ ุคคล
ต้ อ งปรับ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการต่ า งๆ โดยมีก ารแสดงออกที่ เหมาะสม เพื่อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน มักจะวัดเป็ นทัง้ สภาวะทางจิตและการทางานทางสังคม
เช่น สมรรถนะทางสังคม (social competence) การยอมรับจากเพื่อน นอกจากนี้กเ็ ป็ นการวัดการ
ปรับตัวออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เ ป็ นปญั หา เช่น การสูบบุห รี่ ดื่มเหล้า การใช้สารเสพติด
อาการทางกาย(นอนไม่หลับ รับประทานอาหารได้น้อย ปวดศีรษะบ่อย) ความสามารถในการเรียน
เป็ นต้น (Fields; & Prinz.1997:936; citing Sayler; & Brookshire.1993, Gross.1994, Zeidner; &
Schleyer.1999) ลักษณะแบบวัดทีใ่ ช้ เช่น : BPC (Behavior Problem Checklist) , CBCL (Child
Behavior Checklist), STAIC (State Trait Anxiety Inventory for Children) เป็ นต้น (Fields; &
Prinz.1997: 965)
งานวิจยั ในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษก็ใช้วธิ กี ารเดียวกันกับทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ทัง้ นี้ข้นึ กับวัตถุ ประสงค์ ของงานวิจยั ในแต่ ละงาน และขึ้นกับบริบทของแต่ล ะประเทศหรือ แต่ ล ะ

31
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เช่นการศึกษาของชาน (Chan. 2003) ทีไ่ ด้สร้างแบบวัดการปรับตัวของ
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษในฮ่องกง เรียกว่า Student Adjustment Problems Inventory:
SAPI-24 ซึง่ เป็ นการประเมินการรับรูป้ ญั หาและความเครียดในการปรับตัวต่อความเป็ นนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ ประกอบไปด้วยปญั หา 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนทีไ่ ม่ทา้ ทาย 2) สัมพันธภาพ
ระหว่างบุค คลที่ไ ม่ดี 3) ความคาดหวังของพ่อ แม่ 4) ความสมบูรณ์ แบบ 5) ความสามารถที่
หลากหลาย และ 6) ความสัมพันธ์ทจ่ี ริงจังมากเกินไป มีทงั ้ หมด 24 ข้อคาถามแต่ละด้านมี 4 ข้อ
และเป็ นแบบมาตรวัด 5 ระดับตัง้ แต่ “ใช่ทงั ้ หมด” จนกระทัง่ “ไม่ใช่เลย” โดยมีค่าความสอดคล้อง
ภายในขององค์ประกอบ 6 ด้าน ตัง้ แต่.74 -.83
การศึก ษาเรื่อ งการปรับตัว แบบวัดที่ถู กน ามาใช้แพร่ หลาย คือ แบบวัด The
Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) ของเบเกอร์และไซริก (Baker; & Siryk)
พัฒนามาจากเบเกอร์และไนเซนบวม (Baker; & Nisenbaum.1979) ทีส่ ร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนา
นักเรียนทีไ่ ม่ประสบผลสาเร็จในระดับอุดมศึกษา และต่อมาในปี 1980 เบเกอร์และไซริกได้สร้างแบบ
วัดนี้ขน้ึ เพื่อค้นหานักเรียนที่มคี วามเสี่ยงต่อการปรับตัว แบบวัดนี้เป็ นแบบวัดการรายงานตนเอง
ในระยะแรกข้อคาถามมี 52 ข้อ ต่อมาในปี 1985 เบเกอร์ แมคนีล และไซริก (Baker, McNeil; &
Siryk.1985: 95) ได้ปรับปรุงแบบวัด โดยเพิม่ เป็ น 67 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 9 ระดับ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. การปรับตัวด้านการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจัดการ
กับเป้า หมายและงานทางการเรีย นที่ต้อ งทา มีค วามเอาใจใส่ ต่ อ การเรีย น ติด ตามการเรีย นได้
ทันเวลา มีแรงจูงใจในการเรียน และมีความพึงพอใจในวิชาทีเ่ รียน
2. การปรับตัวด้านสังคม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจัดการต่อ
ความต้อ งการของสัมพันธภาพระหว่างบุค คลและความต้องการของสังคมในโรงเรียน นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน และผูอ้ ่นื ได้ การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ทีท่ างโรงเรียน
จัดขึน้
3. การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว หมายถึง การทีน่ กั เรียนมีความรูส้ กึ ต่อสภาวะ
ภายในจิตใจและร่างกายของตนเอง ประสบการณ์ท่เี พิม่ ความกดดันทางกายและใจ เช่น เกิดภาวะ
เครียด ปวดศีรษะบ่อยๆ นอนไม่หลับ เป็นต้น
4. การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา หมายถึง ความรูส้ กึ ของนักเรียนต่อ
ความผูกพันกับสถาบันของนักเรียน ความยึดมันต่
่ อเป้าหมายการศึกษาของนักเรียน ความพึงพอใจ
ต่ อ การเรีย นการสอนในสถานศึก ษา ความสามารถปรับ ตัว เข้า กับ สภาวะและบรรยากาศของ
สถานศึกษาได้ในทุกด้าน
ในด้านคุณภาพของแบบสอบถาม SACQ พบว่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้
ฉบับมีค่าCoefficient Alpha ระดับ 0.92 – 0.95 โดยข้อคาถามของการปรับตัวในแต่ละด้านมีค่า
ความเชื่อมันตามล
่
าดับ ดังนี้ การปรับตัวด้านการเรียน (Academic Adjustment Subscale) ในระดับ
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0.81 – 0.90 การปรับตัวด้านสังคม (Social Adjustment Subscale) ในระดับ 0.83 –0.91 การ
ปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว (Personal Emotional Adjustment Subscale) ในระดับ0.77 – 0.86
และการปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา (Attachment Subscale) ในระดับ0.85 – 0.91
สาหรับในงานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัด The Student Adaptation to College
Questionnaire (SACQ) มาทบทวนและศึกษา พบว่าการวัดการปรับตัวตามแบบวัดดังกล่าวนัน้
เป็นแบบวัดทีค่ ่อนข้างครอบคลุมในทุกด้าน ทัง้ ด้านอารมณ์ สังคมและพฤติกรรม และอีกทัง้ ยังเป็ น
แบบวัดทีเ่ หมาะกับการเข้ามาสู่สงิ่ แวดล้อมใหม่ในสถานศึกษา ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้
นี้ก็อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน โดยนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
เข้า มาศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายในโรงเรีย นที่ส่ ง เสริม ความสามารถพิเ ศษทางด้า น
วิทยาศาสตร์นนั ้ นักเรียนจาเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวในทุกๆด้าน ทัง้ ทางด้านการเรียน
ด้านสังคม ด้านอารมณ์และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษาของตน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกทีจ่ ะนาแบบวัดนี้มา
ปรับใช้ในการวิจยั เพื่อหาลักษณะของการปรับตัวทีเ่ กิดขึน้ จริงของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ใ นสภาพการณ์ ของไทย และเพื่อ เปรียบเทียบกับความรู้ ทาง
ทฤษฎีทไ่ี ด้ทบทวนมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการค้นหาและสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัว ด้วย
การใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaires) กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จานวน 24 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาคาตอบทีไ่ ด้มา
จัดหมวดหมู่ โดยคาตอบที่มคี วามคล้ายคลึงกันจัดเป็ นพวกเดียวกัน และแยกคาตอบที่แตกต่าง
จากนัน้ จัดทาความถีใ่ นแต่ละคาตอบ แล้วจึงจัดเรียงคาตอบทีม่ คี วามถีม่ ากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุด แล้ว
หาร้อ ยละความถี่ และผู้ว ิจ ยั จึง คัด เลือ กค าตอบที่ม ีร้อ ยละความถี่จ ากมากไปน้ อ ยโดยรวมกัน
ประมาณร้อยละ 80 ของความถี่ทงั ้ หมด เพื่อ ค้นหาและยืนยันองค์ประกอบของการปรับตัวของ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวในบริบทของไทยให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ สาหรับจัดทาความหมายในแต่ละ
องค์ประกอบ ทัง้ นี้เพื่อตอบสมมุตฐิ านข้อที1่ คือ “โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยสามารถ
รวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวอย่างมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์”
จากแนวคิดเกี่ยวกับ การปรับตัว ที่กล่ าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่าการปรับตัว ของ
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมายถึง การทีบ่ ุคคลรับรูค้ วาม
ต้อ งการภายในตนและความต้อ งการจากสัง คมหรือ บุ ค คลอื่น และน าประสบการณ์ ม าจัด ให้
สอดคล้อ งกับบุ ค ลิกลักษณะของตนอย่างไม่ขดั แย้ง โดยมีการปรับตัว ทัง้ ทางด้านการเรียน ด้าน
สังคม ด้านอารมณ์ส่วนตัว และความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา การปรับตัวทีเ่ หมาะสมในทุกด้านนัน้ จะ
ส่งผลต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตและการทาหน้าทีท่ างสังคมทีด่ ี ซึง่ จะนามาสู่คุณภาพชีวติ ที่
ดีในบริบทของสถานศึกษาที่เขากาลังศึกษาอยู่ แต่การที่บุคคลจะสามารถปรับตัวได้ดหี รือไม่นัน้
ขึน้ กับการทีบ่ ุคคลจะประเมินและมีวธิ ใี นการเผชิญปญั หาอย่างไร
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2.2 การเผชิ ญปัญหา
2.2.1 แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการเผชิ ญปัญหา(coping)
ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984) เป็ นนักวิชาการในระยะแรกๆ
ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเผชิญปญั หา โดยให้ความหมายของการเผชิญปญั หาว่า เป็ นความพยายาม
ทางความคิดและพฤติกรรมของบุคคลทีใ่ ช้ในการจัดการกับความต้องการของร่างกาย ทัง้ ภายในและ
ภายนอกของบุคคล ซึง่ จะจัดการได้เพียงใดขึน้ กับพลังความสามารถของแต่ละบุคคล ความพยายาม
นี้จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา โดยแบ่งการเผชิญปญั หาออกเป็ น 2 วิธกี าร คือ การเผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา (Problem-focused Coping) และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์
(Emotion-focused Coping) นอกจากนี้ในปี คศ. 1989 คาร์ลเวอร์ ไชย์เออร์และไวน์ครอบ (Carver
Scheier; & Weintraub. 1989) ได้ศกึ ษาวิธกี ารเผชิญปญั หาโดยใช้ทฤษฎีพน้ื ฐานของลาซารัส
และโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984) และรูปแบบการกากับตนเองเป็ นหลัก ได้แบ่งวิธกี าร
เผชิญปญั หา ออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ 1) วิธเี ผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา (Problem-focused
Coping) 2) วิธเี ผชิญปญั หาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (Emotion-focused Coping) และ 3) วิธเี ผชิญ
ปญั หาแบบได้ประโยชน์น้อย (Less Useful Coping) ต่อมาในปี 1994 เอนด์เลอร์ และปาร์คเกอร์
(Endler; & Parker. 1994) ได้ศกึ ษาวิธกี ารเผชิญปญั หา พบว่ามี 3 แบบ คือ 1) การมุ่งกระทาการ
แก้ไขปญั หา (Task coping) เป็ นการแสดงการกระทาโดยตรง เพื่อเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ตนเอง
เพื่อทาให้ความเครียดลดน้อยลง 2) การมุง่ เผชิญปญั หาด้านอารมณ์ (Emotion Coping) เป็ นการใช้
ความพยายามโดยตรงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอารมณ์เพื่อตอบสนองต่อความเครียด และ 3) การหลีกหนี
การเผชิญปญั หา (Avoidance coping) ประกอบด้วยกลวิธที พ่ี ยายามหลีกเลีย่ ง สถานการณ์ ปฏิเสธ
ไม่ยอมรับความจริง
จะเห็นได้ว่ามีก ารศึกษาการเผชิญ ปญั หามาอย่างต่ อ เนื่ องในช่ วง 40 ปี ท่ผี ่ านมา
ทัง้ นี้เนื่องมาจากการเผชิญปญั หาเป็ นแนวคิดพื้นฐานของงานวิจยั สหสาขา จึงถือว่าเป็ นตัวแปรที่
สาคัญ ตัว หนึ่งที่นัก วิจยั ได้ทาการศึก ษามาเป็ นจานวนมากและมีระยะเวลายาวนาน จึงทาให้ม ี
การศึกษาในเชิงของการทบทวนและสังเคราะห์งานทีท่ า เพื่อรวบรวมแนวคิดและวิธกี ารต่างๆทีใ่ ช้
ในการเผชิญปญั หา จากทีผ่ ู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาและทบทวนเอกสารในเชิงสังเคราะห์พบว่ามีงานที่ศกึ ษา
ดังนี้
อัลด์วนิ (Aldwin.1994) ให้ความหมายการเผชิญปญั หาว่าเป็ นการใช้ยุทธวิธตี ่างๆ
เพื่อจัดการปญั หา ทีเ่ ผชิญอยู่หรือทีค่ าดการณ์ว่าจะเกิดขึน้ รวมถึงการรับมือกับภาพอารมณ์ดา้ นลบ
ต่างๆ และได้แบ่งการเผชิญปญั หาได้เป็ น 3 กลุ่มแนวคิด ดังนี้ 1) กลุ่มทีศ่ กึ ษาการเผชิญปญั หาโดย
ยึดบุคคลเป็ นหลัก(person-based definition of coping) เป็ นกลุ่มทีเ่ ชื่อว่าลักษณะบุคลิกภาพเป็ น
ตัวกาหนดขัน้ ต้นทีจ่ ะบอกได้ถงึ การเผชิญปญั หากับภาวะเครียดของบุคคลว่าเป็ นอย่างไร 2) กลุ่มที่
ศึกษาการเผชิญปญั หาโดยพิจารณาตามสถานการณ์(situational determinants of coping) เป็ นกลุ่ม
ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่ างในการเลือกใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาต่ อปญั หาของบุคคลใน
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สถานการณ์ท่กี ่อให้เกิดความเครียดที่มรี ะดับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน และ 3) กลุ่มที่
ศึกษาการเผชิญปญั หาในแนวเกี่ยวกับความรูค้ วามเข้าใจ(cognitive approach) เป็ นกลุ่มทีศ่ กึ ษา
การเผชิญปญั หาโดยยึดพื้นฐานข้อสรุปที่ว่าการที่บุคคลจะมีวธิ กี ารเผชิญปญั หาอย่างไร ขึน้ อยู่กบั
การประเมิน ค่ า ต่ อ สถานการณ์ ท่ีเ ข้ า มากระทบ กล่ า วคือ ในสถานการณ์ ท่ีบุ ค คลประเมิน ว่ า
สถานการณ์ เ กี่ยวข้องกับตนในลักษณะที่ก่อ ให้เ กิดผลดีหรือ มีประโยชน์ บุคคลไม่จาเป็ นต้อ งใช้
วิธกี ารเผชิญปญั หา หากบุคคลประเมินว่าสถานการณ์นนั ้ ๆเกี่ยวข้องกับตนในลักษณะคุกคามหรือ
ท้าทาย บุคคลจะใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาแบบมุ่งแก้ปญั หา และหากบุคคลประเมินว่าสถานการณ์นนั ้
เกี่ยวข้อ งกับตนในลัก ษณะเป็ นอันตรายหรือ สูญ เสียบุ คคลจะใช้ว ิธ ีการเผชิญปญั หาแบบมุ่งปรับ
ั หาให้ เ หมาะสมกั บ
อารมณ์ และบุ ค คลจะมีค วามยืด หยุ่ น และปรับ เปลี่ย นวิธ ี ก ารเผชิญ ป ญ
สถานการณ์ และไม่มกี ารจัดลาดับขัน้ ลดหลันกั
่ นของวิธกี ารเผชิญปญั หาว่าวิธไี หนมีประสิทธิภาพ
มากกว่ากัน
สกินเนอร์และเวลบอร์น (Skinner; & Wellborn.1994) นัน้ ได้ให้ความหมายของการ
เผชิญปญั หาว่าเป็ นการทีบ่ ุคคลควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ และการจัดการตนเองภายใต้สภาวะที่
ก่อให้เกิดความเครียด ส่วนไอเซนเบิรก์ และคณะ(Eisenberg ;et al.1997)ได้มองว่าการเผชิญปญั หา
เป็ นกลุ่ มย่อยของการควบคุ มตนเอง(self-regulation) กล่าวคือบุค คลจะควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณ์ เ มื่อ เผชิญ หน้ ากับสถานการณ์ ข องความเครีย ด โดยแบ่ง เป็ น 1) ความพยายามในการ
ควบคุ มอารมณ์ คือ การมุ่งเน้ นที่อารมณ์ ในการเผชิญ ปญั หา 2) ความพยายามในการควบคุ ม
สถานการณ์ คือ การมุง่ เน้นทีป่ ญั หาในการเผชิญปญั หา และ3) ความพยายามควบคุมพฤติกรรมที่
ถูกผลักดันด้วยอารมณ์ ในบางครัง้ การเผชิญปญั หานัน้ ก็ไม่ได้เกิดจากความตัง้ ใจเพียงอย่างเดียว
ยังมีส่วนที่เกิดขึน้ จากการตอบสนองด้วยระบบอัตโนมัติด้วย และล่าสุดงานของสกินเนอร์และซิม
เมอร์-เกมเบค (Skinner; & Zimmer- Gembeck. 2007)ได้ทาการศึกษาการเผชิญปญั หาในเชิง
พัฒนาการในเด็กและวัยรุ่นถึงการจัดการกับปญั หาที่เกิดขึน้ ในชีวติ ซึง่ ก็มุมมองไม่ต่างกันจากการ
ทบทวนที่ก ล่ าวมาข้างต้น ในแง่ท่วี ่ าการเผชิญ ปญั หานัน้ เป็ นกระบวนการในการควบคุ มตนเอง
นอกจากนี้ยงั มีการมองการเผชิญปญั หาในแง่ของการเป็ นกระบวนการคู่(dual-process models) คือ
การอธิบายถึงเป้าหมายที่ถูกควบคุม(ผลที่เกิดขึ้น) และการอธิบายถึงกระบวนการที่ควบคุมด้วย
หมายถึงกระบวนการทางานร่ว มกันระหว่างปฏิกิรยิ าตอบสนองต่ อ ความเครียดซึ่งแสดงถึงการ
ตอบสนองโดยทันทีและอัตโนมัตติ ่อสถานการณ์ทค่ี ุกคาม/ทาให้เกิดความเครีย ด(stress reactions)
และการกระทาที่เกิดจากการควบคุมซึ่งก็คอื ความพยายามจัดการและกาหนดทิศทางของลักษณะ
ทางร่างกาย อารมณ์ ความตัง้ ใจ พฤติกรรมและความคิดในการตอบสนองต่อความเครียด(action
regulation)
เวียสและคณะ (Weisz; & colleagues.1995) ทาการศึกษาในเด็กและวัยรุ่ นมี
มุมมอง ของการเผชิญปญั หาเหมือนกับลาซารัสและโฟล์แมน แต่ได้เพิม่ เติมในเรื่องของการคงไว้
การขยาย และการควบคุม ทางเลือกต่อสิง่ แวดล้อมและตนเอง คือการมองไปยังการตอบสนองต่อ
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ปญั หา และผลของการเผชิญปญั หา โดยการตอบสนองต่อปญั หา หมายถึงความตัง้ ใจทางกายและ
ทางอารมณ์ในการตอบสนองต่ อความเครียด ส่วนผลของการเผชิญปญั หาหมายถึงผลลัพธ์ของ
ความพยายามและความตัง้ ใจในการเผชิญปญั หา
ฟิลด์และพริน้ ซ์ (Fields; & Prinz.1997) ทบทวนงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ 10 ปียอ้ นหลังของ
การเผชิญปญั หาในเด็ก และวัยรุ่น โดยแบ่ งการอธิบายออกเป็ น1) การบรรยายและจัดกลุ่ มของ
การศึก ษาแนวคิด ของการเผชิญ ปญั หา 2) การเปรีย บเทีย บการเผชิญ ปญั หาในแต่ ล ะกลุ่ มอายุ
3) การประเมินความสัมพันธ์ของการเผชิญปญั หาและการปรับตัว ผลการศึกษาพบว่ากรอบแนวคิด
ของการเผชิญปญั หา(conceptual framework) นัน้ แบ่งเป็ น 2 แนวทาง คือ 1) การมุ่งปญั หาและมุ่ง
อารมณ์(problem-focused/emotion-focused) และ2) การเข้าหาและหลีกหนี(approach/avoidance)
ซึง่ ทัง้ สองแนวคิดนัน้ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันในการส่งเสริมหรือจากัดการปรับตัวในวัยรุ่น
คอมพาสและคณะ(Compas; et al. 2001) ทาการทบทวนเอกสารเริม่ จากนิยามของ
การเผชิญปญั หา โดยส่วนมากยังคงใช้นิยามของลาซารัสและโฟล์คแมน ซึ่งเป็ นนิยามในเชิงของ
กระบวนการที่มวี ตั ถุ ประสงค์ในเชิงของการตอบสนองต่ อการแก้ไขปญั หาที่เกิดจากความเครียด
ระหว่างตัวเองกับสิง่ แวดล้อม และการทาให้อารมณ์ทางลบที่เกิดจากความเครียดลดลง นิยามใน
แนวนี้เป็ นในเชิงของรูปแบบการจูงใจ(motivation Model)ของการความเครียดทางอารมณ์ และใช้
ั หา เพราะฉะนั ้น การเผชิญ ป ญ
ั หาในแนวนี้ จ ึง หมายถึ ง
กระบวนการคิ ด ในการประเมิน ป ญ
กระบวนการทีม่ ุ่งตรงไปยังเป้าหมาย (goal-directed process) ในความคิดของแต่ละบุคคล และมี
พฤติกรรมที่จะเข้าไปจัดการกับความเครียดและจัดการกับอารมณ์ของตนเองในการตอบสนองต่อ
ความเครียดด้วย (Lazarus.1993)
ในมุมมองของคอมพาส (Compas.1998; Compas; et
al.1997,1999) นัน้ ได้มองว่าการเผชิญปญั หานัน้ เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจทีจ่ ะพยายาม
ควบคุมอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และสิง่ แวดล้อมในการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ปญั หา กระบวนการควบคุมเหล่านี้ถูกบังคับด้วยลักษณะทางชีวภาพ พัฒนาการทางสติปญั ญา
อารมณ์ แ ละสัง คมของแต่ ล ะบุ ค คล และสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น ด้ า น 2 ด้ า น คือ ความตัง้ ใจ/
อั ต โ น มั ติ ( voluntary/ involuntary) แ ล ะ เ ข้ า ไ ป ยึ ด เ ห นี่ ย ว ห รื อ ป ะ ท ะ / ก า ร ห ลุ ด พ้ น
(engagement/disengagement)
จากนิยามและแนวคิด จะพบว่ าการเผชิญปญั หานัน้ ยังคงใช้นิยามของลาซารัส
และโฟล์ค แมนเป็ น พื้น ฐานในการอธิบ ายต่ อ มา หรือ ปรับ ขยายความเข้า ใจให้เ พิ่ม ขึ้น รวมทัง้
องค์ประกอบทัง้ 2 ด้าน คือ การมุ่งปญั หาและมุ่งอารมณ์ (problem-focused coping /emotionfocused coping) ยังคงใช้อยูใ่ นเกือบทุกแนวคิด และในกลุ่มของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นนั ้ เด็กเหล่านี้มคี วามสามารถทางสติปญั ญาและความคิดอยู่ในระดับที่
เหนือกว่ากลุ่มคนอายุเดียวกัน ซึง่ ทฤษฎีการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมนเป็ นทฤษฎีทม่ี ี
ความเข้มแข็งมายาวนาน และมีพน้ื ฐานจากการใช้กระบวนการคิดในการประเมินปญั หา (cognitive
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appraisal) ผู้วจิ ยั จึงตัดสินใจทีจ่ ะนาการเผชิญปญั หาตามทฤษฎีของลาซารัสและโฟล์คแมนมาเป็ น
แนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้
2.2.2 ทฤษฎีการเผชิ ญปัญหาของลาซารัสและโฟล์คแมน ( Lazarus and
folkman’ s coping theory)
สาหรับแนวคิดการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman.
1984) เป็ นกลุ่มทีเ่ น้นความรู้ ความเข้าใจของบุคคล โดยมีจุดเน้นคือ บุคคลจะมีการตอบสนองต่อ
สถานการณ์โดยเลือกใช้วธิ ตี ่างๆขึน้ อยู่กบั การประเมิน ค่าต่อสถานการณ์ของบุคคลว่าเป็ นอย่างไร
จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของโมเดลการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมน ซึ่งเป็ น
โมเดลทีป่ ระกอบไปด้วยกรอบแนวคิดเดิมและแนวคิดใหม่ท่ปี รับปรุงแล้วในปี 2000 (Provencher.
2007: 190; citing Lazarus; & Folkman 1984,Folkman 1997, Folkman; & Moskowitz. 2000)

ภาพประกอบ 1 โมเดลกรอบแนวความคิดของลาซารัสและโฟล์คแมน
ทีม่ า: Provencher(2007). “Role of psychological factors in studying recovery from
a transactional stress-coping approach:Implications for mental health nursing practices.”
pp: 190
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จากโมเดลกรอบแนวความคิดของลาซารัสและโฟล์คแมนทีพ่ ฒ
ั นาต่อมาโดยลาซารัสและ
มอสโควิตซ์ (Provencher. 2007: 190; citing Lazarus; & Folkman 1984, Folkman 1997,
Folkman; & Moskowitz. 2000) สามารถอธิบายกระบวนการเผชิญปญั หาในเชิงของวิธกี ารเผชิญ
ปญั หา ปจั จัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกระบวนการเผชิญปญั หาได้ดงั นี้
วิ ธีการเผชิ ญปัญหา แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. วิธกี ารเผชิญปญั หาโดยมุ่งเน้ นที่การแก้ปญั หา (Problem-focused coping)
เป็ นวิธที ่บี ุคคลใช้เมื่อได้ประเมินแล้วพบว่าสถานการณ์ปญั หาพอที่จะปรับเปลี่ยนให้บรรเทาลงได้
เป็ นวิธที ่ใี ช้ในการลดความกดดันของบุคคลทัง้ จากสถานการณ์ทเ่ี ข้ามากระทบและด้านตนเอง และ
เป็นวิธที ท่ี าหน้าทีใ่ นการกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นในกระบวนการคิด เช่น
การปรับระดับความต้องการให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง พิจารณาการมีส่วนร่วมในปญั หาให้
ชัดเจนอีกครัง้ หาช่องทางเลือกเพื่อให้ได้มาในสิง่ ที่คาดหวังไว้หลายๆทาง พัฒนามาตรฐานของ
พฤติกรรมด้านต่างๆให้ดขี น้ึ เช่นการรักษาสิทธิของตนเองโดยไม่ก้าวก่า ยสิทธิของผู้อ่นื การเรียนรู้
และพัฒนาทักษะต่างๆให้มากขึน้ และมีการประเมินซ้าอีกครัง้ หนึ่งต่อสถานการณ์ทเ่ี ข้ามากระทบ
2. วิธกี ารเผชิญปญั หาโดยมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์ (Emotion-focused coping) บุคคลจะใช้
วิธกี ารเผชิญปญั หานี้เมื่อได้ประเมินแล้วพบว่าไม่สามารถทาอะไรได้ ไม่ว่าจะปรับหรือเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์ท่ที าให้เกิดความเครียดได้ จึงมุ่งปรับอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้ตนเองยังมีความหวัง
ยังคงสามารถมองเห็นส่วนดีของสถานการณ์ทเ่ี ข้ามากระทบ โดยไม่มองเฉพาะด้านลบ วิธกี ารเผชิญ
ปญั หาโดยมุ่งเน้ นที่อารมณ์ น้ีหากบุคคลกระทาโดยขาดการตระหนักรู้ในตนเอง ก็อาจจะเป็ นการ
หลอกตนเอง หรือบิดเบือนความจริง ซึง่ อาจส่งผลให้เป็ นผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางจิตได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิ ญปัญหา
การทีบ่ ุคคลจะประสบความสาเร็จในการเผชิญปญั หาหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีจ่ ะ
เอื้อ ต่ อ การเผชิญ ปญั หาของบุ ค คลนัน้ (Lazarus;&Folkman.1984) ประกอบไปด้ว ย ป จั จัยส่ ว น
บุคคล(Personal characteristics ) และปจั จัยแวดล้อม ( Environmental characteristics) ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ( Personal characteristics ) ได้แก่
1. ลักษณะทางสังคม (sociodemographic factors) ได้แก่ เชือ้ ชาติ เพศ อายุ
เศรษฐานะ ความเป็นอยู่ การศึกษา สถานภาพและสถานะการทางาน
2. ปจั จัยทางจิต (psychological factors) ได้แก่ มุมมองเกีย่ วกับตนเอง การ
เสริมแรงทางจิตใจ การมีปรัชญาในการดาเนินชีวติ ความเชื่อ
3. ภาวะความเจ็บปว่ ย (illness-related) ได้แก่ การวินิจฉัยทางจิด ประวัตคิ วาม
เจ็บปว่ ย ทางกายและทางจิต ภาวะการรับรูแ้ ละกระบวนการคิด
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4. ปจั จัยทางวัฒนธรรม (cultural factors) ได้แก่ ความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรม
ของบุคคล

5. ปจั จัยทางพัฒนาการ(developmental factors) ได้แก่ ระยะของการฟื้นฟูตนเอง
ระยะของการค้นพบสิง่ ใหม่ๆในตนเอง และระยะของแรงจูงใจในการกระทาพฤติกรรมใหม่
ปัจจัยแวดล้อม( Environmental characteristics) ได้แก่
1. การสนับสนุนจากผูอ้ ่นื (support from others)หมายถึง การได้รบั การสนับสนุน
จากเครือข่ายทางสังคม ทัง้ ทางด้านข้อมูล สิง่ ของ และอารมณ์ การมีมุมมองทัง้ ทางด้านบวกและ
ลบต่อการสนับสนุนทางสังคม
2. แหล่งบริการทางด้านการฟื้นฟู (Recovery-oriented services) หมายถึง ระบบ
การบริการต่อการฟื้ นฟูของบุคคล เช่น ขนาดของการบริการ ความหนาแน่ นของสถานบริการ
กระบวนการการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิต
3. แหล่งสนับสนุนทางวัสดุอุปกรณ์(material resources) หมายถึง เงิน สิง่ ของต่างๆ
และสิง่ สาธารณูปโภคทีช่ ่วยเหลือในการทีบ่ ุคคลจะต้องดาเนินการแก้ไขจัดการกับปญั หาเหล่านัน้
ผลลัพธ์ของกระบวนการเผชิ ญปัญหาระยะยาว( Long-term Outcomes )
การประเมินทางความคิดและกระบวนการเผชิญปญั หาส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ระยะยาว
(long-term outcomes) แบ่ ง เป็ น 3 ด้า นได้แ ก่ การท าหน้ า ที่ท างสัง คม (social functioning)
การมีความรูส้ กึ ทีด่ ี (morale) และสุขภาพทางกาย (physical health status )
1. การทาหน้าทีท่ างสังคม (Social functioning) หมายถึง การทีบ่ ุคคลทาหน้าทีต่ ่างๆ
ตามบทบาทของตนได้อย่างสมบูรณ์ ความพึงพอใจในสัมพันธภาพระหว่างบุค คล หรือทักษะที่
จาเป็ นในการที่จะดารงบทบาทและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น การทาหน้ าที่ทางสังคมของบุคคล
ั หาและวิ ธ ี ก ารเผชิ ญ ป ญ
ั หาในแต่ ล ะวั น
โดยรวมนั ้น ขึ้น กับ ประสิ ท ธิ ผ ลของการประเมิน ป ญ
ประสิทธิภาพของวิธกี ารเผชิญปญั หาขึน้ กับการเลือกใช้กลยุทธ์ในการเผชิญปญั หาและแหล่งปจั จัย
ภายในบุคคล (personal agendas) ประสิทธิภาพของวิธกี ารเผชิญปญั หานัน้ จะกิดจากการทางาน
ร่วมกันระหว่างการเผชิญปญั หา แบบมุ่งเน้ นที่การแก้ปญั หา (Problem-focused coping)และการ
เผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ (Emotional-focused coping) การทาหน้าที่ทางสังคมเป็ นผล
ั หาที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ การปรับ ตัว ทางด้า นการท าหน้ า ที่ท างสัง คม
ระยะยาวของการเผชิญ ป ญ
เหมาะสมก็จะทาให้เกิดมีผลการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมาย (role performance) ถ้า
การปรับตัวทางด้านการทาหน้าทีท่ างสังคมไม่เหมาะสมก็จะทาให้เกิดมีผลการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามบทบาท
ทีล่ ม้ เหลว (role impairment)
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2. การมีความรูส้ กึ ทีด่ ี (morale) ผลระยะสัน้ คืออารมณ์ท่เี กิดขึน้ ขณะที่เผชิญกับ
สถานการณ์ท่เี ป็ นปญั หา อารมณ์จะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทค่ี ลี่คลายและผลของการเผชิญ
ปญั หา ผลระยะยาวคือการประเมินย้อ นกลับว่าผลจะดีหรือ ไม่ดอี ย่างไร เช่น พึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจ มีความสุขถ้าเราประสบความสาเร็จ (psychological well-being) แต่ถ้าผลของการเผชิญ
ปญั หาไม่เป็ นทีพ่ งึ พอใจก็อาจนาไปสู่อาการผิดปกติทางจิต (psychological symptoms)
3. สุขภาพทางกาย (psysical health status) มีการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
ความเครียด อารมณ์ และวิธเี ผชิญปญั หาเป็ นสาเหตุ ของความเจ็บป่วย ความแตกต่ างของกลวิธ ี
เผชิญปญั หามีความสัมพันธ์กบั ผลทางสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การควบคุมความโกรธ มีผล
ต่อภาวะความดันโลหิตสูง เป็ นต้น ถ้าผลลัพธ์ของการเผชิญปญั หาเหมาะสมก็จะทาให้มสี ุขภาพที่ด ี
(physical well-being) ถ้าผลลัพธ์ของการเผชิญปญั หาไม่เหมาะสมก็จะทาให้เกิดการเจ็บป่วย
(physical symptoms)
จากแนวคิดของลาซารัสและโฟล์คแมน ผู้วจิ ยั สรุปว่าในกระบวนการเผชิญปญั หานัน้
จะประกอบไปด้ว ยปจั จัยส่ ว นบุ ค คลและปจั จัยแวดล้อ มที่ส่ ง ผลต่ อ การเผชิญ ปญั หา และนาไปสู่
ผลลัพธ์ทงั ้ ทางร่างกาย อารมณ์แ ละสังคม นอกจากนี้ยงั เกิดผลลัพธ์ทางด้านพฤติกรรมและการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ของบุคคล ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ต้องการศึกษาผลลัพธ์ทางด้านอารมณ์ สังคมและ
พฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคล ซึง่ หมายถึงการปรับตัวทางด้านอารมณ์ ร่างกาย สังคมและ
ทางด้านการเรียน ผลลัพธ์นัน้ เกิดจากปจั จัยลักษณะเฉพาะภายในบุคคลและปจั จัยสิง่ แวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ อัตมโนทัศน์
ความสามารถร่วมรูส้ กึ ลักษณะความสมบูรณ์ แบบ การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การทาหน้าที่
ของครอบครัว และการสนับสนุนจากครูและเพื่อน การเลือกใช้ทฤษฎีของลาซารัสและโฟล์คแมนนัน้
ผู้วจิ ยั มีการตัดสินใจประกอบเหตุผลมาจาก ไรอัน -เวนเจอร์ และคอมพาส (Ryan-Wenger.1992,
Compas.1987) ให้ความเห็นว่าโมเดลของลาซารัสและโฟล์คแมน ซึง่ กล่าวถึงพัฒนาการทางด้าน
การรูค้ ดิ นัน้ จะเริม่ ต้นในวัยผู้ใหญ่ แต่ในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ ฮอลลิงเวอร์ธ ทอร์เรซ
และมอร์ลอ็ ค (Hollingworth.1931, Torrance. 1965; & Morelock. 1992) พบว่าบุคคลเหล่านี้เริม่ มี
กระบวนการคิดแบบนิรนัยได้ ก็เนื่องจากการทีเ่ ขามีความสามารถพิเศษนันเอง
่
การนาการประเมิน
ทางความคิดในการเผชิญปญั หาของลาซารัสมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการอธิบายการปรับตัวในนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นนั ้ จึงเป็ นกรอบแนวคิดหนึ่งทีน่ ักวิจยั ได้
นามาประยุก ต์ใ ช้ได้อย่างสมเหตุ ส มผล โดยผู้ว ิจยั ได้นาโมเดลทัง้ หมดมาปรับใช้และเลือกปจั จัย
ภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และปจั จัยภายนอกในบริบทของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
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2.2.3 การเผชิ ญปัญหาของนักเรียนที่ มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
มีการศึกษาจานวนไม่มากทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับบทบาทความเครียดและการเผชิญปญั หา
ในโปรแกรมการเรีย นของนัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษ โดยในช่ ว งแรกๆมีก ารศึก ษาของ
เทอร์แมน (Terman.1925) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับการรูค้ ดิ และความรูส้ กึ ของเด็กทีม่ คี วามสามารถ
ั ญา(IQ)สู ง กว่ า 140 ด้ ว ยการวัด จากหลายแหล่ ง เช่ น
พิเ ศษจ านวน 1,500 คนที่ม ีร ะดับ สติ ป ญ
การประเมินจากสติปญั ญา การให้คะแนนจากผู้ปกครองและครูในเรื่อง จิตใจ ศีลธรรม สังคม และ
บุลกิ ลักษณะทัวๆไป
่
เทอร์แมนสรุปสิง่ ทีค่ น้ พบได้ว่าเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ มีความพึงพอใจ
ในชีวติ ความสามารถทางสติปญั ญา อารมณ์ สังคม และศีลธรรมสูงกว่าเด็กอื่นในวัยเดียวกัน และ
ต่อมาครอส อดัม ดิกซอน และฮอล์แลนด์ (Cross,Adams, Dixon; & Holland. 2004) มีขอ้ ค้นพบที่
สนับสนุ นความคิดของเทอร์แมน แต่ฮอลลิง่ เวอร์ธ (Hollingworth.1942) นัน้ พบสิง่ ที่ไม่สอดคล้อง
กับเทอร์แมน คือ เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษขาดการติดต่อทางสังคมกับผูอ้ ่นื และอาจจะมีการใช้
การเผชิญปญั หามากหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ทส่ี ร้างความเครียดพิเศษ เช่น เด็กทีก่ าลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาก็จะสร้างความสมบูรณ์แบบแบบเหมาะสมให้เพิม่ ขึ้นเพื่อเพิม่ มาตราฐานให้แก่
ตนเอง ทัง้ นี้ขน้ึ กับการเผชิญปญั หาแบบเฉพาะ 3 ชนิด ได้แก่ การหาแหล่งสนับสนุ นจากครอบครัว
การค้นหาการยอมรับจากเพื่อน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียน (Nounopoulos,
Ashby; & Gilman, 2006)
ในระยะต่อมาวูดวาร์ดและคาลยาน-มาซิฮ์ (Woodward; & Kalyan-Masih. 1990)
ทาการ ศึกษาการเผชิญปญั หาในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชนบทส่วนใหญ่ใช้กลวิธ ี
เผชิญปญั หาแบบหางานอดิเรกทา สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ทาให้ตนเองยุ่งและไม่ว่าง และ
โคเฮนและไฟร์เดนเบอร์ก (Cohen; & Frydenberg.1996) ได้ทาการศึกษาการเผชิญปญั หาใน
นัก เรีย นที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิช าการชาวออสเตรเลีย ผลการศึก ษาพบว่ านักเรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิชาการมักจะใช้การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นปญั หา ทางานหนักเพื่อไปสู่
ความสาเร็จ และมีความหวังมากกว่านักเรียนทัวไป
่ ซึง่ พรีอสั และดูโบว์ (Preus; & Dubow, 2004)
ก็พบผลการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกัน นอกจากนี้มงี านวิจยั เชิงคุณภาพของโซวา (Sowa; et
al.1994) ที่ศึก ษาเกี่ยวกับการใช้โมเดลของลาซารัสในการอธิบายการปรับตัวของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาความเครียดและการเผชิญปญั หาในโปรแกรมการเรียนแบบเตรียมตัว
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของนัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์
ของซัลโด ชาวเนสซีและฮาร์เดสตี้ (Suldo,Shaunessy; & Hardesty. 2008) และการเผชิญปญั หา
ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการจัดการกับความเครียด
ของซัลโด ชาวเนสซีและมิชาโลสกี้(Suldo, Shaunessy, Michalowski; et al. 2008) จากงานวิจยั
ดังกล่าวสรุปผลโดยรวมว่านักเรียนเหล่านี้มรี ะดับความเครียดสูงกว่ านักเรียนที่เรียนในโปรแกรม
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ปกติ และนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มกี ารใช้การเผชิญปญั หา
ทีห่ ลากหลายทัง้ ด้านบวกและด้านลบ เช่น การใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า การแบ่งปนั ปญั หาให้เพื่อนได้รบั
ทราบ การหาแหล่งสนับสนุ น การคิดหมกหมุ่นอยู่กบั ปญั หาโดยไม่ทาอะไร การจัดการปญั หาโดย
ลาพัง หางานอดิเรกทา สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ทาให้ตนเองยุง่ และไม่ว่าง เป็นต้น
2.2.4 การวัดการเผชิ ญปัญหา
แบบวัดการเผชิญปญั หาได้มกี ารสร้างและพัฒนาหลากหลายแบบวัด ที่เป็ นที่นิยม
ใช้และได้รบั การยอมรับมี 1) The Ways of Coping Questionnaire (Folkman; & Lazarus.1988)
แบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบหลัก คือ problem-focused and emotion-focused coping และ
แบ่งเป็ น 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ Confrontive coping, Distancing, Self-controlling, Seeking
social support, Accepting responsibility, Escape-avoidance, Planful problem-solving, Positive
reappraisal. The Way of Coping Questionnaire (Revised) มี 66 ข้อคาถาม ประกอบไปด้วยการ
คิด(thoughts) และการกระทา (acts) ซึ่งนาไปวัดกับบุคคลที่เผชิญสถานการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิด
ความเครียด ทัง้ จากเหตุภายในบุคคลและภายนอกบุคคล เช่น การได้รบั การรักษา การสอบ เป็ น
ต้น นักวิจยั หลายท่านได้มคี าถามว่า นาไปใช้วดั วิธกี ารเผชิญปญั หา (coping styles) หรือลักษณะ
ของบุคคล (traits) ซึง่ ผูส้ ร้างแบบวัดได้กาหนดว่าแบบวัดนี้เป็ นการวัดทัง้ กระบวนการของการเผชิญ
ปญั หา แบบวัดที่ปรับปรุงแล้วนัน้ (ในปี 1985) มีความต่างจากแบบวัดเดิม (ในปี ค.ศ.1980) คือ
แบบเดิมเป็ นแบบตอบใช่/ไม่ใช่ ในแบบปรับปรุงนี้เป็ นแบบ 4 มาตรวัด สเกลตัง้ แต่ 0 = ไม่เคยใช้
เลย จนกระทัง่ 3=ใช้เสมอ และในบางข้อคาถามของแบบวัดเดิมที่ไม่ชดั เจนก็ถูกตัดออกไป และ
เพิ่ม ข้อ ค าถามที่เ หมาะสมใหม่ๆ เข้า มาแทนที่ แบบวัด นี้ ใ ช้ว ิธ ีว ิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบ ( factor
analysis) แบ่งได้เป็ น 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การเผชิญหน้ากับปญั หา (Confrontive coping)
6 ข้อ α = .70 การถอยห่าง (Distancing) 6 ข้อ α = .61 การควบคุมตนเอง (Self-controlling)
7 ข้อ α = .70 การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม (Seeking social support) 6 ข้อ α = .76
การแสดงความรับผิดชอบ (Accepting responsibility) 4 ข้อ α = .66 การหลีกหนี (EscapeAvoidance) 8 ข้อ α = .72 การวางแผนแก้ปญั หา (Planful problem-solving) 6 ข้อ α = .68 และ
การประเมินเชิงบวก(Positive reappraisal) 7 ข้อ α = .79 2) The Coping Style Questionnaire
(Billings & Moos, 1981) แบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ cognitive, Active - behavioral,
Avoidance, Problem-focused and Emotion-focused. 3) The Coping Strategy Indicator
(Amirkhan, 1990). แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ Problem-solving, Seeking social
support and Avoidance. โดยมีค่าความเชื่อมัน่ (test-retest reliability.51-.73) 4) The Coping
Inventory for Stressful Situations assesses Task-, Emotion- and Avoidance-oriented coping
(Endler; & Parker,1990) โดยมีค่าความเชื่อมัน่ (test-retest reliability. 67-.83) 5) the Coping
Orientations to the Problems Experienced (COPE; Carver, Scheier &Weintraub, 1989)
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ภายใต้องค์ประกอบหลัก 2 ด้านคือ problem-focused coping and emotion-focused coping และ
แบ่งออกเป็ น 15 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ active coping, planning, restraint coping, seeking
social support for emotional reasons, focus on and venting emotions, positive
reinterpretation, acceptance, etc.) โดยมีค่ า ความเชื่อ มัน่ (test-retest reliability)
เท่ากับ.46-.77 (Sica, Novara, Dorz & Sanavio.1997:1025)
ต่อมาในปี คศ. 1997 คุกและแฮปเนอร์ (Cook; & Heppner. 1997) ได้นาแบบวัด
การเผชิญปญั หาทีม่ คี วามเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นทีย่ อมรับ 3 แบบวัด ได้แก่
แบบวัด (The COPE Inventory) ของคาร์ลเวอร์ ไชย์เออร์และไวน์ครอบ (Carver, Scheier; &
Weintraub. 1989) แบบวัด CSI (The coping Strategies Inventory) ของ โทบินและคณะ (Tobin,
Holroyd, Reynolds; & Wigal. 1989) และแบบวัด CISS (The Coping Inventory for Stressful
Situation) ของ เอนด์เลอร์ และปาร์คเกอร์ (Endler; & Parker. 1994) ได้นาแบบวัดทัง้ 3 มา
ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ชิงจิตมิติ โดยการนาข้อมูลวิธกี ารเผชิญปญั หาจากทัง้ 3 แบบวัดทีน่ าไปทดลอง
ใช้กบั นิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 329 คน อายุเฉลีย่ 21.9 ปี (SD = 9.19) ส่วนใหญ่เป็ น
นิสติ ปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 มาวิเ คราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ร่วมกัน แบ่งได้เ ป็ น 3
องค์ประกอบได้แก่ 1) การมุง่ จัดการกับปญั หา 2)การแสวงหาการสนับสนุ นในด้านอารมณ์และสังคม
และ3) การหลีกหนี ซึ่งในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบก็ยงั คงอยู่ในองค์ประกอบหลักทัง้ 2
ด้านของแบบวัด The Ways of Coping Questionnaire ของลาซารัสและโฟล์คแมน นอกจากนี้ลุย
เทีย นและเชา(Liu,Tein;&Zhao.2004) ได้ทาการศึก ษากลวิธ ีก ารเผชิญ ปญั หาและปญั หาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ของวัยรุ่นจีน ในการวัดการเผชิญปญั หานัน้ ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal component Analysis : PCA) ของการเผชิญปญั หาพบว่า สามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 องค์ประกอบหลัก คือ การเผชิญปญั หาเชิงรุก (active coping) และการเผชิญปญั หาแบบถอยหนี
(avoidance coping) สว่างและคนอืน่ (2010:213) ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
แบบสอบถามการเผชิญปญั หา (WCCL-R) ในบริบทของอาเซียน โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
ชาวอินโดนีเซีย 720 คน ศรีลงั กา 169 คน สิงคโปร์ 100 คน และไทย 325 คน ผลการศึกษาพบว่า
การเผชิญปญั หา แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา การหา
แหล่งสนับสนุ นทางสังคม การตาหนิตนเอง การคิดแบบมีความหวัง การหลีกหนี จากงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องสาหรับการวัดการเผชิญปญั หา พบว่าการเผชิญปญั หาสามารถแบ่งเป็ นองค์ประกอบด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ผู้วจิ ยั จึงได้ตงั ้ สมมติฐานว่าการเผชิญปญั หานัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น
2 องค์ประกอบหลักคือการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์ ตามนิยามของลาซารัสและโฟล์คแมน
แต่เ นื่องจากการหาองค์ประกอบการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทยนัน้ ยังคงเป็ นประเด็นที่ควรมีการจัดทาขึน้
เพื่อนามาใช้ในบริบทของไทย ในงานวิจยั นี้ได้นาแบบวัดการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์
คแมน (The Ways of Coping Questionnaire) ซึ่งมีความครอบคลุมในการอธิบายกลวิธกี าร
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แก้ปญั หาของบุคคลได้เป็ นอย่างดี ผู้วจิ ยั จึงเลือกที่จะนาแบบวัดนี้มาปรับใช้ในการวิจยั เพื่อหา
ลักษณะของการเผชิญปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในสภาพการณ์ของไทย และเพื่อเปรียบเทียบกับความรู้ทางทฤษฎีท่ไี ด้ทบทวนมา
ั หา
ข้า งต้ น ผู้ว ิจ ยั จึง ได้ท าการค้น หาและส ารวจข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเผชิญ ป ญ
ด้ว ยการใช้
แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended questionnaires) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จานวน 24 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาคาตอบที่
ได้มาจัดหมวดหมู่ โดยค าตอบที่มคี วามคล้ายคลึงกันจัดเป็ นพวกเดียวกัน และแยกค าตอบที่
แตกต่าง จากนัน้ จัดทาความถี่ในแต่ละคาตอบ แล้วจึงจัดเรียงคาตอบที่มคี วามถี่มากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด แล้วหาร้อยละความถี่ และผู้วจิ ยั จึงคัดเลือกคาตอบที่มรี ้อยละความถี่จากมากไปน้ อย
โดยรวมกันประมาณร้อ ยละ80 ของความถี่ทงั ้ หมด เพื่อค้นหาและยืนยันองค์ประกอบของการ
ปรับ ตัว ของนัก เรีย นกลุ่ ม ดัง กล่ า วในบริบ ทของไทยให้ม ีค วามชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น ส าหรับ จัด ท า
ความหมายในแต่ละองค์ประกอบ ทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุ สมมุตฐิ านข้อที ่ 2 ว่า “โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวอย่างมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูล
เชิงประจักษ์”
2.2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิ ญปัญหา
ในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงต่อสถานการณ์ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ กับ
ตนเองอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ ความสามารถในการเผชิญปญั หาจึงเป็ นเรื่องจาเป็ นของบุคคลทีต่ ้องมีวธิ ี
ของตนในการจัดการกับภาวะเครียดทีเ่ กิดขึน้ ฟิลด์และพรินซ์ (Fields; & Prinz.1997:936) ได้กล่าว
ไว้ว่าการเผชิญ ปญั หาเป็ นแนวคิดสาคัญพื้นฐานในทางทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกทีอ่ ยูภ่ ายในองค์ความรูท้ างด้านจิตวิทยา การเผชิญปญั หานัน้ เป็ นตัวแปรสื่อกลางทีส่ าคัญของ
การปรับพัฒนาการทางบุคลิก ภาพของบุคคลและมีอิทธิพลต่ อการปรับตัวและความยืดหยุ่นของ
บุคคลเมื่อเผชิญสถานการณ์ ทย่ี ากลาบาก และแนวคิดของการเผชิญปญั หานัน้ เติบโตและพัฒนามา
จากการศึกษาในผูใ้ หญ่ (Fields; & Prinz.1997:936; citing Lazarus; & Folkman.1991) ซึง่ ใน
นักเรียนนัน้ ก็จะพบความแตกต่างกัน เนื่องมาจากกระบวนการคิด ความรูส้ กึ และด้านของสังคมที่
นักเรียนยังขาดประสบการณ์ ประกอบกับสิง่ แวดล้อมของนักเรียนทีแ่ ตกต่างจากผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะ
ความไม่สามารถในการควบคุมสภาพการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้มกี ารศึกษาที่พบว่าความเครียด
น้อยๆ (minor life event) ของชีวติ ประจาวันนัน้ สามารถทานายปญั หาทางอารมณ์ได้มากกว่า
ความเครียดใหญ่ๆ (major stressfull) (Fields; & Prinz. 1997: 938;citing Lazarus; &
Folkman.1991) ซึ่งเด็กเหล่านี้จาเป็ นจะต้องเจอในชีวติ ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาเรื่องเรียน ครู
ั หาในการคบเพื่อ น เมื่อ จากวัย เด็ก เข้า มาสู่ ว ัย รุ่ น ซึ่ง เป็ น วัย ที่ม ีค วามสามารถคิด เชิง
หรือ ป ญ
นามธรรมและมีการใช้หลายมุมมองในการเผชิญปญั หา ทาให้เขานัน้ มีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายทัง้ ในเชิง

44
ั หา จึง สามารถใช้ ว ิธ ีก ารเผชิญ ป ญ
ั หาที่ม ี
กระบวนการคิด และการใช้ อ ารมณ์ ใ นการเผชิญ ป ญ
ประสิทธิภาพมากขึน้
การวัดการเผชิญปญั หานัน้ มีผู้ศึกษามากมาย การจัดองค์ประกอบนัน้ ขึ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่างและบริบทของการศึกษา แต่โดยส่วนใหญ่จะพบว่ามี 8 องค์ประกอบย่อยที่เหมือนกัน
เช่น เอ็ดเวิร์ดและโอนีล (Edward; & O’Neil.1998) ลุนด์วสิ ต์และออล์สตรอม (Lundqvist; &
Ahlstrfm. 2006) ได้ทาการตรวจสอบองค์ประกอบและพบว่าการเผชิญปญั หานัน้ แบ่งได้เป็ น 8
องค์ประกอบ ส่วนจาก 8 องค์ประกอบย่อยนัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ แต่มคี วาม
แตกต่างกันในองค์ประกอบย่อยทัง้ 8 ด้าน ว่าจะขึน้ กับสององค์ประกอบหลักด้านใด เช่น ซอร์ล่ี
และเซกตัน(Surlie; & Sexton.2001)ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาโดยใช้ทฤษฎี
ของลาซารัสและโฟล์คแมน ในกลุ่ มตัว อย่างชาวนอร์เวย์ พบว่าการเผชิญปญั หาแบ่ งได้เป็ น 2
องค์ประกอบในการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับหนึ่งอันดับสอง พบว่ามี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
การคิดอย่างมีความหวัง(wishing thinking) การหลีกหนี (avoidance) และการเลิกคิด(thinking it
over) อยู่ในองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์ และการเผชิญปญั หาอย่างมุ่ง
เป้าหมาย(goal oriented coping) การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคมอยู่ในองค์ประกอบของการ
เผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา แตกต่างจากออพเพนไฮเมอร์ (Oppenheimer.2008) ทีพ่ บว่าการ
เผชิญ ปญั หาแบบมุ่ง เน้ นการแก้ปญั หา ประกอบด้ว ยการเผชิญหน้ ากับปญั หา การค้นหาแหล่ ง
สนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา และการหลีก หนี และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์ประกอบด้วย การควบคุมตนเอง การถอยห่าง การแสดงความรับผิดชอบ และการประเมิน
เชิงบวก ส่วนงานวิจยั ของฟาวเลอร์ (Fowler. 2007) ที่ทาการศึกษาเรื่องการเผชิญปญั หาและ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบชนิดซี ผลการวิจยั พบว่าการเผชิญปญั หาทัง้ 2 องค์ประกอบ
คือ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นการแก้ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ และ 8
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่ป ญ
ั หา แบ่ ง เป็ น 5 องค์ป ระกอบ คือ
องค์ป ระกอบย่ อ ย โดยการเผชิญ ป ญ
การเผชิญหน้ากับปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา การประเมิน
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่อ ารมณ์ แบ่ ง เป็ น 3
เชิง บวก และการถอยห่ า ง องค์ ป ระกอบการเผชิญ ป ญ
องค์ประกอบ คือ การควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และการหลีกหนี
ลักษณะของบุคคลในการใช้วธิ เี ผชิญปญั หาโฟล์คแมนและมาฮาด (Tsai. 2003:7;
citing Folkman; & Lazarus.1985, Mahat. 1996) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้วธิ กี ารการเผชิญ
ั หา ส่ ว นในนักเรีย นที่ม ี
ปญั หาแบบมุ่ง เน้ นที่อ ารมณ์ บ่ อ ยกว่ าการเผชิญ ปญั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่ป ญ
ความสามารถพิเศษนัน้ ซัลโด ชาวเนสซีและมิชาโลสกี้ (Suldo, Shaunessy, Michalowski.; & et,
al., 2008) ศึกษาความเครียดและการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลพบว่านักเรียนเหล่านี้มรี ะดับความเครียดสูงกว่ านักเรียนทีเ่ รียนใน
โปรแกรมปกติ และนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มกี ารใช้การ
เผชิญปญั หาทีห่ ลากหลายทัง้ ด้านบวกและด้านลบ เช่น การใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า การแบ่งปนั ปญั หา

45
ั หาโดยไม่ ท าอะไร
ให้ เ พื่อ นได้ ร ับ ทราบ การหาแหล่ ง สนั บ สนุ น การคิด หมกหมุ่ น อยู่ ก ับ ป ญ
การจัดการปญั หาโดยลาพัง เป็ นต้น ส่วนโคเฮนและไฟร์เดนเบอร์ก (Cohen;& Frydenberg.1996)
ได้ทาการศึกษาการเผชิญปญั หาในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิชาการชาวออสเตรเลีย
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิชาการมักจะใช้การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้น
ทีป่ ญั หา ทางานหนักเพื่อไปสู่ความสาเร็จ และมีความหวังมากกว่านักเรียนทัวไป
่
แต่วูดวาร์ดและ
คาลยาน-มาซิฮ์ (Woodward; & Kalyan-Masih.1990) ทาการศึกษาการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่
มีค วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ใ นรัฐเนบราสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชนบทส่วนใหญ่ใช้กลวิธ ี
เผชิญปญั หาแบบหางานอดิเรกทา สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ทาให้ตนเองยุง่ และไม่ว่าง
จากเอกสารที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นนัน้ จะพบว่าการเผชิญปญั หาและปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดา้ นวิชาการนัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่าง
ยิง่ ทัง้ นี้เนื่องมาจากการทีล่ กั ษณะเฉพาะของเด็กเหล่านี้ ทาให้เกิดความแตกต่างจากบุคคลอื่น ทัง้
จากความรูส้ กึ ภายในของตนเอง และจากการที่ผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อเขา รวมทัง้ ความคาดหวังจากสังคม
รอบข้าง สิง่ เหล่ านี้ทาให้เกิดความเครียดและความกดดันต่อเด็กเป็ นอันมาก การเลือกวิธเี ผชิญ
ปญั หาทีเ่ หมาะสม จึงจะนาไปสู่การปรับตัวทีด่ ี เด็กจะต้องเริม่ ต้นมีมุมมองต่อปญั หาทีด่ ี เข้าใจเหตุ
และปจั จัยของปญั หา และสามารถควบคุมอารมณ์ ได้ รักษาระดับความต้องการของตนเองและ
ความต้องการของสังคมได้อย่างสมดุล เพื่อรักษาสถานภาพและบทบาทของตนเองทัง้ ในหน้าทีด่ า้ น
การเรีย น การท ากิจ กรรมต่ า งๆ การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ ต่ อ ครอบครัว อย่า งเหมาะสม อัน จะน าไปสู่
พัฒนาการทางการเรียน ทางอารมณ์และสังคมในขัน้ ต่อไปของชีวติ ได้อย่างดี
2.2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิ ญปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนที่ มี
ความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ฟิลด์และพรินซ์ (Fields; & Prinz.1997: 966) ได้รวบรวมงานทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการ
เผชิญปญั หากับการปรับตัวของวัยรุ่น พบว่างานวิจยั ต่างๆได้นิยามการปรับตัวไว้ในเชิงของปญั หา
จากอาการภายใน (internalizing symptoms) เช่น ความวิตกกังวล ภาวะเครียดในโรงเรียน ความ
เจ็บป่วยทางกายทีเ่ กิดจากความเครียด และปญั หาพฤติกรรมภายนอก(externalizing symptoms)
เช่น การสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด และพบว่ามี 8 งานที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญ
ปญั หากับการปรับตัวของวัยรุ่นช่วงอายุ 13 -18 ปี งานหลายชิ้นได้พบว่า การเผชิญปญั หาอย่าง
อดทน การสนับสนุ นจากครอบครัว การแก้ปญั หา และการออกไปหาความบันเทิงใจ เป็ นตัวทานาย
การปรับตัว และพบว่าการปรับตัวทีด่ เี กิดจากการใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาทีเ่ หมาะสม เช่น การเผชิญ
ปญั หาแบบผ่านกระบวนการคิด การแก้ปญั หา การใช้แหล่งสนับสนุ น การทบทวนปญั หาเชิงบวก
เป็ นต้น ส่วนการปรับตัวทีไ่ ม่ดเี กิดจากการใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาทีส่ มั พันธ์กบั การเผชิญปญั หาแบบ
ั หา การหลีก หนี ป ญ
ั หา ต่ อ มาแฮมเพลและปี เ ตอร์แ มน
ระบายอารมณ์ การยอมจ านนต่ อ ป ญ
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(Hampel; & Petermann. 2006: 409-415) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับอายุและเพศทีม่ ผี ลต่อการรับรู้
ความเครียด การเผชิญปญั หา และการปรับตัวทางจิตในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชาวออสเตรียจานวน 286 คน อายุ 10-14 ปี ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นตอนต้น
มีก ารใช้ก ารเผชิญ ปญั หาแบบเหมาะสมมากกว่ าวัยรุ่นตอนกลาง และมีปญั หาทางอารมณ์ และ
ั หาแบบมุ่ง ปญั หามีค วามสัมพันธ์ทางลบกับป ญ
ั หาทาง
พฤติก รรมน้ อ ยกว่ า การใช้ว ิธ ีเ ผชิญ ป ญ
อารมณ์และพฤติกรรม การใช้วธิ เี ผชิญปญั หาแบบไม่เหมาะสมนัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปญั หา
ทางอารมณ์และพฤติกรรม และปญั หาดังกล่าวพบในวัยรุ่นหญิงมากกว่าวัยรุ่นชาย หลังจากนัน้ มี
การศึกษาทีม่ รี ายละเอียดเพิม่ เติมในการทานายการปรับตัว ดังเช่นการศึกษาของวัง เชน เชาและซู
(Wang,Chen,Zhao;& Xu. 2006: 51) ทีศ่ กึ ษาการปรับตัวในปี แรกของการเข้าเรียนวิทยาลัย:
ั หาและการสนับสนุ นทางสัง คม ผลการศึก ษาพบว่ าการปรับตัว ของ
บทบาทของการเผชิญ ป ญ
นักเรียนนัน้ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการเผชิญปญั หาและการสนับสนุ นทางสังคมส่งผลทางอ้อมต่อ
การปรับตัวโดยผ่านการเผชิญปญั หา และการเผชิญปญั หาทางบวกมีส่วนช่วยในการปรับตัวทีด่ ขี อง
นักเรียน สอดคล้องกับแนนเซล โอเวอร์แพค และพิลลา (Nansel, Overpeck; & Pilla. 2001: 209)
ซึง่ ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกนั ทีว่ ดั ตัวแปรหนึ่งคือการปรับตัว
ทางจิตสังคม (Psychosocial adjustment) ด้วยแบบวัดทีป่ ระกอบด้วยการวัดพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญั หา
เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ความก้าวร้าว ความสุ ขทางด้านอารมณ์และสังคม(social/emotional
well-being) และการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั เพื่อน
จากการทบทวนเอกสารที่เ กี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั พบงานวิจยั หนึ่งทีส่ นใจเกี่ยวกับการปรับตัวทางด้าน
อารมณ์และสังคมของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ คือการศึกษาของโซวาและเมย์ (Sowa; &
May.1997)ที่ไ ด้ ส ร้ า งกรอบแนวคิ ด การปรับ ตั ว ทางด้ า นอารมณ์ แ ละสัง คมของนั ก เรีย นที่ ม ี
ความสามารถพิเศษ (Social and Emotional Adjustment Model: SEAM) และนากระบวนการ
เผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมนมาอธิบาย ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างมีจานวน
20 คน และได้โมเดลดังนี้
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Personal Identity
(เอกลักษณ์ของบุคคล)

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการปรับตัวทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ (Social and Emotional Adjustment Model:SEAM)
ทีม่ า: Sowa;& May (1997) Social and emotional adjustment themes across
gifted children.
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่าในกรอบแนวคิดนี้มงุ่ เน้นความสาคัญของการทาหน้าทีใ่ น
ครอบครัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ โดยอธิบายโมเดลเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. ลักษณะของครอบครัวทีท่ าหน้ าทีส่ มบูรณ์ (functional) จากโมเดลนัน้ จะเห็นได้ว่า
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษจะพัฒนาไปสู่ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมและอารมณ์ท่ี
เหมาะสม เกิดขึน้ ได้จากการทีเ่ ด็กมีครอบครัวที่มคี วามสมดุลระหว่างการให้เด็กเป็ นตัวของตัวเอง
กับการดูแลของครอบครัว ซึ่งจะนาไปสู่ กลไกในการปรับตัว ซึง่ ประกอบไปด้วย 1) กระบวนการ
ปรับตัว(Process adjustment) คือ วิธกี ารใช้กระบวนการทางความคิดในการเผชิญปญั หา โดย
ั หา(Problem-focused coping) และการจัด การกับ อารมณ์
แบ่ ง เป็ น การมุ่ ง เน้ น ที่ก ารแก้ ป ญ
(Emotion-focused coping ) และ2) ความสามารถในการปรับตัว (Achievement adjustment) คือ
การปรับพฤติกรรมเข้าหาสิง่ แวดล้อม ทัง้ สองวิธกี ารนัน้ จะต้องเกิดขึน้ ร่วมกัน ต่อจากนัน้ เด็กจะต้อง
มีก ารเปรีย บเทีย บตนเองกับ กลุ่ ม เพื่อ น และการสร้างบุค ลิก ภาพแห่งตน ซึ่งทัง้ สองส่ ว นนัน้ มี
ปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กันและกัน ส่งผลให้ เ ด็กมีพฤติกรรมที่ดใี นการแสดงออกทางสังคมและอารมณ์ ท่ี
เหมาะสม
2. ลักษณะของครอบครัวทีท่ าหน้าทีไ่ ม่สมบูรณ์ (Dysfunctional)ในชนิดของครอบครัว
ทีเ่ ข้มงวดและยึดมันต่
่ อกฎของครอบครัว การมีอานาจของพ่อแม่ ผลของครอบครัวลักษณะนี้ทาให้
เด็กเกิดความไม่สมดุลของกลไกการปรับตัว เด็กจะมีการเผชิญปญั หาทางสังคมด้วยการทาให้บุคคล
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อื่นยอมรับในพฤติกรรม รวมทัง้ พยายามที่จะยอมตามหรือปรับความเป็ นตนเองลง ครูจะอธิบาย
บ่อยๆว่าเด็กเหล่านี้เป็ นเด็กที่มคี วามสมบูรณ์ แบบ มีความยับยัง้ ในความเชื่อ ของตนเอง เพื่อให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของคนอื่น เพื่อ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมทาให้มกี ารปรับตัวอารมณ์ท่ไี ม่
เหมาะสม
3. ลักษณะของครอบครัวทีท่ าหน้าทีไ่ ม่สมบูรณ์ (Dysfunctional) ในชนิดของครอบครัว
ที่ม ีก ฎไม่แ น่ น อน มีบ างคนที่ม ีอ านาจเหนื อ กว่ า (ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ตัว เด็ก ) เมื่อ นัก เรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเศษอยู่ในครอบครัว มักจะถูกสร้างให้เกิดความเกินจริงในเรื่องความรูส้ กึ ว่าตนเอง
สาคัญ ไม่สนใจความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื เด็กทีอ่ ยู่ในครอบครัวชนิดนี้จะมีพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะกับสิง่ แวดล้อม เน้ นการปรับตัวทางด้านอารมณ์มากเกินไป ทาให้ไม่เกิดการปรับตัวทาง
สังคมทีเ่ หมาะสม
จากการศึกษากรอบแนวคิดของโซวาและเมย์ การปรับตัวทีเ่ หมาะสมตามกระบวนการ
เผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมน นัน้ เป็ นไปตามองค์ประกอบของ Adjustment Mechanism
(กลไกในการปรับตัว) คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการปรับอารมณ์และความคิด เพื่อ
สร้างความสมดุลให้ดารงไว้ได้ ส่งผลต่อการปรับตัวโดยบุคคลจะต้องพบกับความต้องการของเขา
และควบคุมพฤติกรรมเพื่อนาไปสู่ผลของความต้องการนัน้ และในส่วนของกลไกการมีปฏิสมั พันธ์นนั ้
(Interaction Mechanism) ประกอบด้ว ยการเปรีย บเทีย บตนเองกับ เพื่อ น และน ามาสู่ก ารสร้า ง
บุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งก็หมายความถึง อัตมโนทัศน์แห่งตน(self-concept) นอกจากนี้ในงานวิจยั
ยังได้พบลักษณะภายในบุคคลของนักเรียนที่ความสามารถพิเศษ 2 คุณลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ
ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) และความสามารถในการร่วมรูส้ กึ (empathy) ในส่วนของ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการเผชิญปญั หาอันได้แก่การปรับตัวที่เหมาะสมทัง้ ทางด้านอารมณ์และสังคมนัน้
พาร์ค (Park. 2010: 26) ทีก่ ล่าวถึงการทีบ่ ุคคลมีความพึงพอใจในตนเองต่ านัน้ เป็ นภาวะเสีย่ งต่อ
การเกิดปญั หาการปรับตัวทางอารมณ์และสังคมไม่ว่าจะเป็ นการเกิดภาวะซึมเศร้า การปรับตัวต่อ
สัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าการเผชิญปญั หาส่งผลต่อการปรับตัว
ทาง ด้านอารมณ์สงั คม และพฤติกรรมของบุคคล การร่วมกันของทัง้ สองวิธกี ารในการเผชิญปญั หา
คือ การมุ่งเน้ นที่ปญั หาและการมุ่งเน้ นที่การจัดการกับอารมณ์ท่สี มดุลนัน้ จะส่งผลทางตรงต่อการ
ปรับตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วจิ ยั จึงคาดว่า การเผชิญปญั หาในแต่ละรูปแบบส่งผลต่อการปรับตัว
ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในลักษณะทีต่ ่างกัน จึงทาให้
ผู้วจิ ยั ตัง้ สมมุติฐานที ่ 3 ว่า “อิทธิพลของการเผชิญปญั หาส่งผลต่ อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”
ั หาและการปรั บ ตั ว ของนั ก เรี ย นที่ ม ี
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การเผชิ ญ ป ญ
ความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นนั ้ ปจั จัยทีส่ าคัญต่อกระบวนการดังกล่าว มี
เหตุจากทัง้ ปจั จัยภายในบุคคล และสิง่ แวดล้อมที่จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์ได้มคี วามสามารถเผชิญ ปญั หาได้อ ย่างเหมาะสม ซึ่ง นาไปสู่
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ความสามารถในการปรับอารมณ์ตนเอง การเข้ากับเพื่อน และการทาหน้าที่ทางการเรียนได้เป็ น
อย่างดี

ตอนที่ 3 : ปัจจัยเชิ งสาเหตุของการปรับตัว
ปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อการปรับตัว
3.1 ลักษณะความสมบูรณ์แบบ(perfectionism)
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ(perfectionism) เป็ นคุณลักษณะหนึ่งทีพ่ บได้บ่อยในนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็ นปจั จัยภายในบุคคล
อันหนึ่งที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการเผชิญปญั หาทัง้ ในแนวทางที่ส่งเสริมและขัดขวางการจัดการกับ
ปญั หาของบุคคล
3.1.1 ความหมายของลักษณะความสมบูรณ์แบบ(perfectionism)
ฟิลปิ สัน (Philipson. 2004: 3) ได้ให้นิยามของลักษณะความสมบูรณ์แบบว่า เป็ น
ความต้องการความสมบูรณ์แบบ ทาทุกอย่างให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ลักษณะของ
ลักษณะความสมบูรณ์แบบจะมีทงั ้ ในมุมด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก คือ การเป็ นผู้มแี รงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง มีความต้องการประสบความสาเร็จ เป็ นผูท้ ค่ี วามพยายามสูงในการไปให้ถงึ มาตรฐาน
และเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ เป็ นคนมีวนิ ัยต่อตนเอง และเคร่งครัดในกฎระเบียบ ละเอียด ปราณีต และ
จริงจังมากต่ องานทุกอย่างที่ทา ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ท่ปี ระสบความสาเร็จสูงในการงานและอาชีพ
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มเี ป้าหมายและอุดมคติทช่ี ดั เจน (Rice; & Dellow.2002:18 ;citing Kohut; &
Wolf.1987) แต่อกี ลักษณะหนึ่งในด้านลบทาให้บุคคลเหล่านัน้ มีความอ่อนไหวต่อคาวิพากษ์วจิ ารณ์
มีความกังวลต่อความผิดพลาด จนทาให้เกิดความลังเลไม่กล้าตัดสินใจ หรือย้าคิดย้าทา ทาให้งาน
ไม่สาเร็จ เพราะกลัวว่าจะถูกวิจารณ์ทาให้กลายเป็ นคนที่มคี วามวิตกกังวลสูง เคร่งเครียด รูส้ กึ ผิด
และละอายใจง่าย (Rice; & Dellow. 2002: 189) ชอบหาข้อตาหนิตนเอง ดูถูกตนเอง และมัก
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น เนื่องจากกลัวว่าบุคคลจะเห็นข้อบกพร่องของตน ฮามิลตัน
และชวีตเซอร์ (Hamilton; & Schweitzer. 2000: 829-835) กล่าวถึงลักษณะความสมบูรณ์แบบว่า
เป็ นลักษณะของบุคคลที่มคี วามต้องการที่จะประสบความสาเร็จในระดับสูง
ประกอบไปด้วย
1) การมีมาตรฐานของบุคคล 2) ความกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาด 3) ความสงสัยในการกระทา
4) มีพ่อแม่ทช่ี อบวิจารณ์/ติเตียน 5) ความคาดหวังของพ่อแม่
จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบ หมายถึง การมีมาตรฐานสูง
ของบุคคลทีพ่ ยายามไปให้ถงึ เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ จริงจรัง เคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ พยายามให้ผอู้ ่นื รับรู้
คุ ณ ค่ า ของตนและหลีก เลี่ยงที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นข้อ ผิด พลาด ถ้าบุ ค คลสามารถดาเนินการไปตาม
เป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ได้ก็จะไม่เกิดปญั หา แต่ถ้าไม่สามารถเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตงั ้ ไว้กจ็ ะก่อให้เกิด
ความกังวล เครียดและมีปญั หาต่อสุขภาพจิตได้
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3.1.2 ลักษณะความสมบูรณ์ แบบของนั กเรียนที่ มีความสามารถพิ เศษทาง
วิ ทยา ศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษนัน้ มีการศึกษาถึงตัวแปรนี้
ค่อนข้างมาก โดยไฟเซอร์และวิคกิ (Pfeiffer; & Vicki . 2000: 87) กล่าวว่าลักษณะความสมบูรณ์
แบบถูกจัดให้เป็นลักษณะทีพ่ บได้บ่อยในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ความตัง้ ใจทีม่ มี าตรฐานสูง
จะช่ว ยสนับสนุ น ให้เ ด็ก เกิด แรงจูง ใจและนาไปสู่ค วามส าเร็จในการเรีย น เปรี ยบประหนึ่ งเป็ น
พลังงานทีจ่ ะช่วยให้เด็กก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายของเขาได้ แต่อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวก็
เป็ นกับดัก ที่ส าคัญ ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษ ซึ่งถ้าบุค คลตั ้งมาตรฐานสูงเกินจริงใน
หลายๆด้าน อาจก่อให้เกิดปญั หาในการจัดการผลลัพธ์ต่างๆได้ ชาน (Chan. 2003) พบว่าการมี
อารมณ์ท่รี ุนแรง ลักษณะความสมบูรณ์แบบ งานในโรงเรียนที่ไม่ท้าทาย ศักยภาพทีห่ ลากหลาย
และความคาดหวังของพ่อแม่เป็ นปญั หาที่พบได้เสมอในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ ไฟเซอร์
และสต๊อกกิ้ง (Peterson, Ducan; & Canady. 2009; citing Pfieiffer; &Stocking. 2000) กล่าวถึง
ลักษณะทีเ่ ฉพาะของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ ทาให้เกิดความเปราะบางต่อการทาหน้าทีท่ ่ี
ไม่สมบูรณ์ทางสังคมหรือเกิดปญั หาทางอารมณ์ ชูเลอร์ (Schuler.2000) พบว่า29%ของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเ ศษนั น้ มีภ าวะความสมบู ร ณ์ แ บบที่ไ ม่ เ หมาะสม และมีค วามกัง วลเกี่ย วกับ
ข้อผิดพลาดต่างๆ และกรอส (Gross. 2004) พบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษสูงนัน้ มีปญั หา
มากในการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน พาร์คเกอร์(Parker. 1997: 545) ทาการศึกษานักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษเกรด 6 จานวน 820 คนที่อ ยู่ในศูนย์พฒ
ั นาเยาวชนที่มคี วามสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยจอห์นฮอบกิ้น โดยการใช้แบบวัด Multidimensional Perfectionism Scales ของฟ
รอสต์ ทาการวิเคราะห์แบบกลุ่ม (Cluster analyzed) ผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็ น
3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มทีม่ ไี ม่มลี กั ษณะของลักษณะความสมบูรณ์แบบ(nonperfectionistic type)
32.8% กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะความสมบูรณ์แบบที่ดี (healthy perfectionistic type) 41% และกลุ่มที่ม ี
ลักษณะความสมบูรณ์แบบผิดปกติ (dysfunctional perfectionistic type) 25.5%
3.1.3 การวัดลักษณะความสมบูรณ์แบบ (perfectionism)
การศึกษาเรื่องความสมบูรณ์แบบในช่วงแรกมักจะวัดเพียงมิตเิ ดียว (Burn.1980)
คือ วัดด้านลบของลักษณะความสมบูรณ์แบบและวัดในกลุ่มตัวอย่างคนไข้ทม่ี ปี ญั หาทางจิต เช่น ผูท้ ่ี
มีปญั หาเรื่องการรับประทานอาหารทีผ่ ดิ ปกติ (eating disorders) ผูท้ ม่ี ภี าวะซึมเศร้า (Short.1995:
663) เป็ นต้น แบบวัดดังกล่าวได้แก่ แบบวัด Dysfunctional Attitude scale ของไวส์แมนและเบค
(Weissman; & Beck .1978) แบบวัดBurns Perfectionism Scale ของเบริ ์น (Burns.1983) แบบวัด
SCANS ของสเลดและดิวอี้ (Slade; &Dewey.1986) และต่อ มามีการวัดแบบหลายมิติเช่น
Multidimensional Perfectionism Scales (Frost; et al.1990,Hewitt; & Flett.1991) ซึง่ ในงานวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอ 2 แบบวัดทัง้ ของฮิววิตและฟลีต และฟรอสต์ ดังนี้
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1. แบบวัดของฮิววิตและฟลีต Multidimentional Perfectionism Scales (Hewitt; &
Flett.1991) มีพ้นื ฐานความเชื่อว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบ คือความล้มเหลวของการปรับตัว
และแบ่งลักษณะความสมบูรณ์แบบ เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1. ความสมบูรณ์แบบด้านเข้าหาตนเอง (self-oriented perfectionism)
หมายถึง ความล้มเหลวในการปรับตัว โดยมีลกั ษณะการตัง้ มาตรฐานทีส่ ูงเกินจริงให้แก่ตนเอง และ
ตัดสินตนเองด้วยมาตรฐานเหล่านัน้
1.2. ความสมบูรณ์แบบด้านเข้าหาผูอ้ ่นื (Other-oriented perfectionism) หมายถึง
ความล้มเหลวในการปรับตัว โดยมีลกั ษณะการตัง้ มาตรฐานทีส่ ูงเกินจริงให้แก่ผอู้ ่นื และตัดสินผูอ้ ่นื
ด้วยมาตรฐานเหล่านัน้
1.3. ความสมบูรณ์แบบด้านอิทธิพลทางสังคม(Socially prescribed
perfectionism) หมายถึง ความล้มเหลวในการปรับตัว โดยมีพ้นื ฐานความเชื่อว่าสังคมเป็ นตัว
บังคับ และกดดันให้บุคคลยึดถือมาตรฐานทีส่ งู เกินจริง การทาตัวให้สมบูรณ์แบบจึงจะเป็ นทีย่ อมรับ
ของสังคม
แบบวัดนี้เป็นมาตรวัด 7 ระดับ มีทงั ้ หมด 45 ข้อ แต่ละองค์ประกอบมี 15 ข้อ
ตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จนกระทังเห็
่ นด้วยอย่างยิง่
2. แบบวัดของฟรอสต์ (Frost; et al.1990) ซึง่ พัฒนามาจากการวิเคราะห์ขอ้ คาถาม
จากแบบวัดต่างๆ เช่น แบบวัดผูท้ ม่ี ปี ญั หาเรื่องการรับประทานอาหารทีผ่ ดิ ปกติ (eating disorders)
และผูท้ ม่ี ภี าวะซึมเศร้า และแบบวัดทัศนคติทผ่ี ดิ ปกติ โดยได้แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1. ความวิตกกังวลต่อความผิดพลาด หมายถึง บุค คลจะไม่พอใจในความผิด
พลาดมากกว่าบุคคลทัวไป
่ เนื่องจากกังวลว่าผูอ้ ่นื จะมองตนเองไม่ดี ทาให้บุคคลทีม่ ลี กั ษณะความ
สมบูรณ์แบบไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ในการแก้ไขความผิดพลาด และพยายามทีจ่ ะปิดบัง
ข้อผิดพลาดเหล่านัน้
2.2. การตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีการตัง้ มาตรฐานและ
เป้าหมาย ในชีวติ ของตน และบังคับตนเองให้ไปถึงมาตรฐานนัน้
2.3. การรับรูค้ วามคาดหวังจากพ่อแม่ หมายถึง ความพยายามของบุคคลทีจ่ ะใช้
ชีวติ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่ เพื่อให้ได้รบั การยอมรับ
2.4. การรับรู้ก ารต าหนิและวิพากษ์ว ิจารณ์ ของพ่อ แม่ หมายถึงการรรับรู้ของ
บุคคลในเรือ่ งการตาหนิ วิพากษ์วจิ ารณ์ การลงโทษ ทัง้ ในเรือ่ งความสาเร็จและความผิดพลาด
2.5. ความลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง หมายถึง ความรูส้ กึ ไม่มนใจเมื
ั่
อ่
ทางานเสร็จ ทบทวนงานซ้าไปซ้ามา มีความลังเล
2.6. ความเป็นคนมีระเบียบและชอบจัดการ หมายถึง การมีลกั ษณะเจ้าระเบียบใน
ทุกเรือ่ ง มีความหมกมุน่ อยูก่ บั การกระทาสิง่ ต่างๆให้ปราณีต และเรียบร้อยไร้ทต่ี ิ
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แบบวัด นี้ เ ป็ น มาตรวัด 5 ระดับ จ านวน 35 ข้ อ ตัง้ แต่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ง
จนกระทังเห็
่ นด้วยอย่างยิง่ ต่อมาในปี 1993 ฟรอสต์ ไฮม์เบริ ์ก ฮอล์ท แมทเทียและนู บวั (เพียงเพ็ญ
เสถียรนพเก้า.2548:15; อ้างอิงจาก Frost,Heimberg,Holt,Mattia; & Neubauer.1990) ได้วเิ คราะห์
แบบวัดของฟรอสต์และคณะ (1990) ร่วมกับแบบวัดของฮิววิตและฟลีต (1991) และแบบวัดอารมณ์
ด้านบวกและอารมณ์ดา้ นลบ (The Positive Affeect- Negative Affect Scale:PANAS) โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบทัง้ 6 ด้าน สามารถจัด
กลุ่ ม ใหม่ เ ป็ น 2 กลุ่ ม คือ 1) พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ อารมณ์ ด้ า นบวกและไม่ พ บ
ความสัม พัน ธ์ ก ับ อารมณ์ ด้ า นลบ เรีย กว่ า ลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบที่เ หมาะสม (Adaptive
dimension) ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการมีระเบียบชอบจัดการ และการตัง้ มาตรฐานส่ว น
บุคคล และ 2) พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับอารมณ์ด้านลบ อาการซึมเศร้า เรียกว่าลักษณะ
ความสมบูรณ์แบบทีไ่ ม่เหมาะสม (Maldaptive dimension) ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความ
วิต กกั ง วลต่ อ ความผิ ด พลาด การรับ รู้ ค วามคาดหวัง จากพ่ อ แม่ การรับ รู้ ก ารต าหนิ แ ละ
วิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่ และความลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ดัดแปลงใช้แบบวัดของของฟรอสต์ (Frost; & et al.1990)
เนื่องจาก นิยามที่มคี วมสอดคล้องกับทัง้ ลักษณะที่ปรากฎในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และบริบทของความคาดหวังจากผูป้ กครอง แต่ยงั ไม่เลือกใช้ตามการ
แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบในปี 1993 เนื่องมาจากผู้วจิ ยั ยังไม่พบงานวิจยั ในประเทศไทยที่สามารถ
อ้างอิงได้ว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบนัน้ สามารถแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบใหญ่ได้จริง ผู้วจิ ยั จึง
เลือกใช้แบบวัดเดิมทีแ่ บ่งเป็น 6 องค์ประกอบเพื่อดูลกั ษณะลักษณะความสมบูรณ์แบบในภาพรวม
3.1.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ไรซ์ เลปซ์เลย์และเดเนียล (Rice, Lapsley; & Daniel. 2001)ได้ทาการศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบลักษณะความสมบูรณ์แบบ 2 ชนิด คือ ลักษณะความสมบูรณ์แบบชนิดที่เหมาะสม
(adaptive perfectionism) และลัก ษณะความสมบูร ณ์ แ บบชนิ ด ที่ไ ม่เ หมาะสม (maladaptive
perfectionism) ต่อความสัมพันธ์กบั การเผชิญปญั หาและการปรับตัวทางอารมณ์ในนักศึกษาระดับ
วิท ยาลัย กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น นัก ศึก ษาจ านวน 204 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบวัด
Multidimensional Perfectionism Scales: MPS ใช้สาหรับวัดลักษณะความสมบูรณ์แบบ The
Personal-Emotional Adjustment (PEA) ซึง่ เป็ นสเกลย่อยของ The Student Adaptation to
College Questionnaire (SACQ) (Baker; & Siryk, 1984) ใช้วดั การปรับตัว และ The Coping
Inventory (COPE) (Carver,Scheier; & Weintraub.1989)ใช้วดั การเผชิญปญั หา ผลการศึกษาพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสมบูร ณ์แบบชนิดที่ไม่เหมาะสม กับความเครียดทางอารมณ์
ได้แก่ ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล โดยส่งผ่านจากความเครียดในชีวติ ประจาวัน รูปแบบการ
เผชิญปญั หาแบบหลีกหนี และการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากสังคม และไม่พบว่าการเผชิญปญั หาและ
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การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรสื่อกลางระหว่างลักษณะความสมบูรณ์แบบชนิดทีเ่ หมาะสมไปยัง
ภาวะทางอารมณ์ทผ่ี ดิ ปกติ แต่พบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบชนิดทีเ่ หมาะสมมีความสัมพันธ์กบั
ั หาแบบเข้า ไปจัด การกับ ป ญ
ั หาอย่ า งมีนั ย ส าคัญ แต่ ม ีส ิ่ง ที่น่ า สนใจคือ ไม่ ม ี
วิธ ีก ารเผชิญ ป ญ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธเี ผชิญปญั หากับแต่ละด้านของลักษณะความสมบูรณ์แบบในการทานายภาวะ
ผิดปกติทางอารมณ์ แต่การสนับสนุ นทางสังคมก็ช่วยลดภาวะผิดปกติทางอารมณ์ ในทัง้ สองชนิด
ของลักษณะความสมบูรณ์แบบ ต่อมาไรซ์ เวอร์การาและอัลเดีย (Rice ,Vergara; & Aldea. 2006:
463-473) ยังได้ทาการศึกษาต่อเกี่ยวกับการเป็ นตัวแปรสื่อกลางของการรับรูค้ วามเครียดและการ
จัดการตนเอง ทีม่ ตี ่อลักษณะความสมบูรณ์แบบและการปรับตัวของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาจานวน364คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ความเครียดและการจัดการตนเองโดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ.49 และลักษณะความสมบูรณ์
แบบมีค วามสัมพันธ์ก ับการปรับตัว ทัง้ ทางด้านการเรียนโดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ ากับ.49
ทางด้านสัง คมมีค่ าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ.-41 และทางด้านอารมณ์ มคี ่ าสัมประสิทธิ ์ถดถอย
เท่ากับ-.55 ส่วนเมื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรกลางของการรับรูค้ วามเครียดและการจัดการตนเอง
ผ ล พ บ ว่ า มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า น า ย ก า ร ป รั บ ตั ว เ ฉ พ า ะ ท า ง ด้ า น ก า ร เ รี ย น แ ล ะ สั ง ค ม
แต่ ไ ม่พบในด้านการปรับตัวทางอารมณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ ากับ.05 นอกจากนี้ไวย์
เฮปเปอร์ เดเนียลและยัง (Wei, Heppner,Daniel; & Young. 2006) ทาการศึกษาระยะยาวเก็บใน
2 ระยะเวลา เพื่อ ตรวจสอบถึง ลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบชนิ ด ที่ไ ม่ เ หมาะสม (maladaptive
perfectionism) กับการเผชิญปญั หาที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ (ineffective coping) กับภาวะซึมเศร้า
(depression) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจานวน 372 คน จากการศึกษาผลกระทบจากความผูกพัน
(attachment) ที่ม ีผ ลต่ อ ภาวะซึม เศร้า ในอนาคต โดยผ่ านลัก ษณะความสมบูร ณ์ แ บบชนิ ดที่ไ ม่
เหมาะสม (maladaptive perfectionism) และการเผชิญ ปญั หาที่ไ ม่มปี ระสิทธิภาพ(ineffective
coping) พบว่าการเผชิญปญั หาที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ (ineffective) เป็ นตัวแปรสื่อกลางระหว่าง
ลักษณะความสมบูรณ์แบบชนิดทีไ่ ม่เหมาะสมและภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยงั พบว่าการเผชิญปญั หา
ที่ไม่มปี ระสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าโดยอธิบายได้ 60% จากการวิจยั ดังกล่าวค่อนข้าง
สอดคล้องกับงานของพาร์ค เฮบเนอร์และลี( Park, Heppner; & Lee.2010: 470) ทีท่ าการศึกษา
นักเรียนชาวเกาหลีท่ศี กึ ษาอยู่ในระดับวิทยาลัยจานวน 508 คน เพื่อตรวจสอบผลของการเป็ นตัว
แปรสื่อกลางของการเผชิญปญั หาที่ไม่เหมาะสมและความภาคภูมใิ จในตนเองทีค่ นระหว่
ั่
างระหว่าง
ลักษณะความสมบูรณ์แบบกับภาวะความเครียดในจิตใจ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะความสมบูรณ์
แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หาที่ไม่เหมาะสม โดยมีค่าเส้นอิทธิพลเท่ากับ.66 และการ
เผชิญปญั หาที่ไม่เหมาะสมมีอิทธิพลทางตรงต่ อ ภาวะความเครียดในจิต ใจ โดยมีค่ าเส้นอิทธิพ ล
เท่ากับ.76 ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางอ้อมไปยังภาวะความเครียดในจิตใจโดยผ่านการ
เผชิญปญั หาที่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับดิกซอน เลปสเลย์ ฮันชัน (Dixon, Lapsley; &
Hanchon. 2004: 95) ทาการศึกษาเกีย่ วกับลักษณะความสมบูรณ์แบบ ในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
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พิเศษทางด้านวิชาการจานวน 141 คน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของอาการทางจิต การปรับตัว
ความภาคภูมใิ จในตนเองและการเผชิญปญั หา ผลการศึกษาพบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบใน
รูปแบบทีเ่ หมาะสมนัน้ ส่งผลต่อการเผชิญปญั หา การปรับตัว และสมรรถนะทางการเรียน
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องชีใ้ ห้เห็นว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบนัน้ มีผลต่อ
การเผชิญปญั หาและการปรับตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบนัน้
จะส่ ง ผลต่ อ การปรับ ตัว ของนัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์
ลักษณะความสมบูรณ์แบบเป็ นลักษณะภายในของบุคคลอันหนึ่งที่สาคัญและพบได้อย่างเด่นชัดใน
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ลักษณะดังกล่าวนัน้ มีท ั ง้ แบบที่
ไม่เหมาะสมและแบบทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะส่งผลทัง้ ในด้านลบและด้านบวกต่อการปรับตัวของนักเรียน
จึงทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมุตฐิ านที่ 4 ว่า ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา
และมีอิทธิพลทางอ้อ มต่ อ การปรับตัว ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยผ่านการเผชิญปญั หา
3.2 ความสามารถในการร่วมรู้สึก(empathy)
3.2.1 แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถร่วมรู้สึก
ความสามารถในการร่ ว มรู้ ส ึก (empathy)เป็ น คุ ณ ลัก ษณะหนึ่ ง ของบุ ค คลที่ม ี
ความสาคัญต่อการทาหน้าทีร่ ะหว่างบุคคล (Soenens,Duriez,Vansteenkiste; & Goossens. 2007:
299) จากการทบทวนเอกสารพบว่าการศึกษาเกีย่ วกับความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มี 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรกเป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้นว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ เป็ นกระบวนการคิดของบุคคล
(cognitive process) เช่นโฮแกน (Hogan.1969: 307) ได้ให้นิยามว่าเป็ นความสมัครใจหรือมี
แนวโน้มทีจ่ ะนาตนเองเข้าไปสู่บุคคลอื่น เพื่อให้เข้าใจว่าบุคคลนัน้ รูส้ กึ อย่างไร นิยามของเขาเป็ นการ
อธิบายในเชิงการคิดและจินตนาการว่าการทีบ่ ุคคลหนึ่งไปแทนทีห่ รือทาเหมือนอีกคนหนึ่ง ลักษณะ
ทีส่ องเป็ นการศึกษาในลักษณะของอารมณ์และความรู้สกึ (affeetive aspect) เช่น เมฮราเบียนและ
เอบสไตน์(Mehrabian; & Epstein. 1972: 525)ได้ให้ความหมายว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
หมายถึง ความรู้สกึ แทนคนอื่น มีการตอบสนองทางอารมณ์ต่ อการรับรู้ประสบการณ์ จากคนอื่น
เห็นอกเห็นใจ ซึ่งการศึกษาทัง้ สองลักษณะนัน้ เป็ นพื้นฐานของการศึกษาในระยะที่สามคือ การมอง
ว่ า ความสามารถในการร่ว มรู้ส ึก นั น้ เป็ น ทัง้ กระบวนการคิด และความรู้ส ึก ดัง ที่เ ดวิส (Davis.
1983: 113, Davis. 1996: 45 ) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นความสามารถของบุคคลทางด้าน
กระบวนการคิด และการปรับความรูส้ กึ ในเข้าใจมุมมองของผู้อ่นื และเป็ นความสามารถในการทาง
ปฏิกิร ิยาตอบสนองทางด้า นอารมณ์ ข องบุค คลต่ อ การเห็น ประสบการณ์ จากคนอื่น ซึ่งเป็ นทัง้
กระบวนการคิดและความรูส้ กึ ในด้านกระบวนการคิดของความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ หมายถึง
ประสบการณ์ทางสังคม(perspective-taking) ทีเ่ กิดจากการตอบสนองของบุคคลทีจ่ ะรับเอามุมมอง
หรือความคิดของคนอื่นมาสู่ตนเอง และในด้านความรูส้ กึ นัน้ เดวิสให้ความหมายว่า คือ การใส่ใจต่อ
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ความรูส้ กึ หมายถึงการตอบสนองต่อบุคคลอื่นอย่างอบอุ่น เห็นใจ ให้ความสาคัญกับบุคคลอื่น มี
ความเอื้อ อาทร และความรู้ส ึก ร่ว มไปด้ว ยกั บ บุ ค คลอื่น ด้ว ยเมื่อ เขามีทุ ก ข์ การศึก ษาเกี่ย วกับ
ความสามารถร่วมรูส้ กึ ทีน่ ิยมใช้ในปจั จุบนั มาจากลักษณะในการศึกษาทัง้ ในแง่มุมของความคิดและ
ด้านอารมณ์ความรู้สกึ ร่วมกัน เช่น ทฤษฎีพฒ
ั นาการความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ของฮอฟแมน
(Schoreder; et al.1995: 115) ที่ได้อธิบายถึงการเกิดความสามารถร่ วมรู้สกึ ในเชิงของขัน้
พัฒนาการ ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั ขอนาเสนอในขัน้ ของวัยรุ่นซึง่ เป็ นลักษณะของกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้
ฮอฟแมนได้อธิบายพัฒนาการของการร่วมรูส้ กึ ในขัน้ ของวัยรุ่นไว้ดงั นี้ คือ Empathy for another’s
life condition ระยะนี้จะเริม่ เกิดขึ้นในวัยเด็กตอนปลายเป็ นต้นไป เป็ นการเกิดความเห็นใจใน
เงื่อนไขของบุคคล เนื่องจากเด็กวัยนี้จะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลอื่นว่ามีความ
แตกต่างกัน เพราะทุกคนได้รบั ประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน เด็กจะรับรูว้ ่าบุคคลมีความรูส้ กึ ต่างๆ เช่น
ความเศร้า ความไม่ภูมใิ จในตนเอง ไม่ได้มาจากสถานการณ์ ปจั จุบนั เท่านัน้ แต่อาจเกิดจากสิง่ ที่
บุคคลเคยพบมาในอดีตด้วย เด็กจะมีการร่วมรูส้ กึ กับบุคคลอื่นมาก ถ้าพบว่าบุคคลนัน้ มีประวัตใิ น
อดีตทีน่ ่ าสงสาร ไม่ใช่เกิดเพียงปจั จุบนั เด็กจะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสังคม เด็กจะเริม่ เข้าใจ
กลุ่มสังคม เช่น กลุ่มคนด้อยโอกาสต่างๆ และแสดงความสามารถในการร่วมรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ ืน มากขึ้น อัน จะเป็ น พื้น ฐานในการเสีย สละของเด็ก เดวิส (Einolf.
2008:1268; citing
Davis.1980,1983) ได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถร่วมรูส้ กึ ทัง้ ในแง่มุมของความคิดและด้าน
อารมณ์ความรูส้ กึ เช่นเดียวกัน ในด้านความคิด ได้แก่ การสวมบทบาท (perspective-taking) และ
การจินตนาการ (fantasy) ในด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ได้แก่ การมีความรูส้ กึ ร่วม (empathic concern)
และความไม่สบายใจ (personal distress) จากองค์ประกอบดังกล่าวได้พฒ
ั นาเป็นแบบวัดต่อมา
การวัดความสามารถในการร่วมรู้สึก
ในการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ เป็ นการสะท้อนแนวคิดของ
นัก วิจยั ว่ามีแนวความคิดในแบบใด เช่น แนวคิดที่ว่าความสามารถในการร่ว มรู้สกึ เป็ นลักษณะ
ทางด้า นอารมณ์ แบบวัด ก็จ ะเป็ นการใช้ค วามสามารถด้านอารมณ์ ดัง เช่ น แบบวัด Affective
Sensitivity Scale (Kagan; et al., 1967, Carkhuff's .1969) ในด้านความคิด เช่น แบบวัด
Empathy Measure(Hogan's .1969) ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ผวู้ จิ ยั นาแนวความคิดของความสามารถ
ในการร่วมรูส้ กึ ตามลักษณะด้านความคิดร่วมกับด้านอารมณ์และความรู้สกึ โดยใช้แนวคิดของเดวิส
(Davis.1983: 113-126) ที่สร้างแบบวัดชื่อ The Interpersonal Reactivity Index (IRI)
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสวมบทบาท (perspective-taking) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดตามมุมมองของผูอ้ ่นื 2) การจินตนาการ (fantasy) หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการว่า
ตนเองเป็ นผูอ้ ่นื เช่นการเป็ นตัวละครในนิยายหรือในภาพยนตร์ 3) การมีความรูส้ กึ ร่วม (empathic
concern) หมายถึง การมีความรูส้ กึ ถึงความทุกข์ใจของผูอ้ ่นื หรือการห่วงใยผูอ้ ่นื เมื่อเขาเผชิญกับสิง่
ทีไ่ ม่ดี 4) ความไม่สบายใจ(personal distress) หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลต่อ
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ประสบการณ์ทางลบของผูอ้ ่นื ประกอบด้วย 28 ข้อคาถาม เป็นการวัดแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
มีค่า 0-4 ตัง้ แต่ “จริงที่สุด”ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ.70-.78 ในประเทศไทยมี
การศึกษาของทิพย์สุ ดา จันทร์แจ่มหล้า(2544) ที่ได้สร้างแบบวัดตามแนวคิดของเดวิส (Davis.
1983: 119-121) ทีม่ เี นื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดและสภาพจิตใจของ
ผูอ้ ่นื และมีความรูส้ กึ ร่วมต่ออารมณ์ของผูอ้ ่นื โดยนามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์
พบว่ า มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟ่ า เท่ า กั บ .88 ในงานวิ จ ัย นี้ จะดั ด แปลงใช้ แ บบวั ด ของเดวิ ส
(Davis.1983:113-126) 3 องค์ประกอบแรก ส่วนองค์ประกอบที4่ นัน้ เป็นองค์ประกอบทีเ่ ดวิสแนะนา
ว่าจะลดลงเมือ่ มีอายุเพิม่ ขึน้ และพัฒนาการทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่ควรนาคะแนนมาคิดรวมกัน ผูว้ จิ ยั จึงใช้ทงั ้
3องค์ป ระกอบน ามาสร้า งให้ ส อดคล้ อ งกับ ลัก ษณะของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดัง นั น้ จากแนวคิด ต่ า งๆ ข้า งต้ น ผู้ว ิจ ัย สรุ ป ว่ า ความสามารถในการร่ ว มรู้ส ึก
หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ใช้ทงั ้ กระบวนการคิดและความรูส้ กึ ร่วมกันในการตระหนักถึง
ความรู้ส ึก ของคนอื่น มีค วามสามารถในการคิด ตามมุม มองของผู้อ่ืน มีค วามสามารถในการ
จินตนาการว่าตนเองเป็นผูอ้ ่นื มีความรูส้ กึ ถึงความทุกข์ใจของผูอ้ ่นื หรือการห่วงใยผูอ้ ่นื เมื่อเขาเผชิญ
กับสิง่ ทีไ่ ม่ดี และมีการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลต่อประสบการณ์ทางลบของผูอ้ ่นื
3.2.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ สามารถพบได้ในหลายกลุ่มตัวอย่าง
เช่น โอเบรียน (O’Brien.2000: 76) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญปญั หาใน
ความสัมพันธ์ของการใช้ชวี ติ คู่ของสามีภรรยา กลุ่มตัวอย่างเป็ นสามีภรรยาทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายมี
บุตรอย่างน้ อย 1 คน จานวน 82 คู่ อายุของสามีอยู่ระหว่าง 28-64 ปี อายุของภรรยาอยู่ระหว่าง
33-67 ปี
ผลการศึก ษาพบว่ า การตอบสนองของความสามารถในการร่ ว มรู้ส ึก ( empathic
responding) มีความสามารถในการทานายการรับรู้ความสามารถในการเผชิญปญั หา(coping
efficacy)มีค่ าสัมประสิทธิ ์ (co-efficient)=.29 นอกจากนี้กลุ่ มที่เ ป็ นวัยรุ่นก็ได้มกี ารศึกษาเช่นกัน
เวียด แบรนจี และเมียส (Wied, Branje; & Meeus.2007:48) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถ
ร่วมรูส้ กึ ในเชิงอารมณ์ (dispositional affective empathy) กับการแก้ไขความขัดแย้ง (conflict
resolution styles) ในความสัมพันธ์กบั เพื่อนของวัยรุ่น ในกลุ่มตัวอย่าง 307 คน ชาย149 คน หญิง
158 คน ผลการศึก ษาพบว่ า ระดับ ความสามารถร่ว มรู้ส ึก ระดับสูง มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ
ั หาและการแก้ ป ญ
ั หา และระดับ ความสามารถร่ ว มรู้ส ึก มี
ความส าเร็จ ในการจัด การกับ ป ญ
ความสัม พัน ธ์ ท างลบกับ ความขัด แย้ ง ของวัย รุ่ น เลนกัว และสตอร์ม เชค (Lengua;
&
Stormshak.2000) ทาการศึกษาเรือ่ ง เพศ บทบาททางเพศ และบุคคลิกภาพ(มุง่ อนาคต-ควบคุมตน,
แรงจูง ใจใฝ่สมั ฤทธิ ์,การจัดการในความสัมพันธ์ ,ความสามารถในการร่วมรู้ส ึก) : ความแตกต่าง
ระหว่างเพศในการทานายการเผชิญปญั หาและอาการทางจิต กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจานวน
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250 คน ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงแบบวัด 2 แบบทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ คือ 1) โดยใช้แบบวัดการเผชิญ
ปญั หาทีเ่ รียกว่าCOPE ของคาร์เวอร์ (Carver; et al.1989) และ 2) ใช้แบบวัดความสามารถในการ
ร่วมรูส้ กึ ชื่อว่า The Perspective Taking and Empathic Concern subscales of the Davis (1983)
ผลการศึก ษาพบว่าลัก ษณะความเป็ นชาย (masculinity) สามารถทานายภาวะซึมเศร้าได้ต่ า
แต่ ทานายพฤติก รรมต่ อ ต้ านสังคมและการใช้ย าเสพติดได้สูง ในขณะที่ล กั ษณะความเป็ นหญิง
(feminisity) สามารถทานายพฤติกรรมต่อต้านสังคมและการใช้ยาเสพติดได้ต่ า ตัวแปรลักษณะทาง
บุคลิกภาพ และบทบาททางเพศไม่มผี ลต่ อการเผชิญปญั หาหรืออาการทางจิต แต่ยงั พบว่าความ
แตกต่างระหว่างเพศนัน้ มีความสัมพันธ์กบั บทบาททางเพศและบุคลิกภาพ ความสามารถในการ
ร่วมรูส้ กึ สามารถทานายการเผชิญปญั หาได้ในแต่ละด้านของการเผชิญปญั หา คือ การเผชิญปญั หา
แบบเชิงรุก (active coping) มีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ.30 การเผชิญปญั หาแบบเชิงรับ
(positive cognitive coping) มีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ.40 การเผชิญปญั หาแบบถอยหนี
(avoidance coping) มีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ-.14
ในด้านการศึกษาเกีย่ วกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิต ศาสตร์นนั ้ ได้มกี ารศึกษาของเฮย์( Hay.1998)ที่สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของการมี
ความสามารถพิเ ศษ ความมีจ ิต อาสาและความสามารถในการร่ ว มรู้ ส ึ ก ของนั ก เ รีย นที่ ม ี
ความสามารถพิเศษ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีอ่ ายุ 9 -12 ปีในออสเตรเลีย จานวน 176 คนทีเ่ ป็ น
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ เปรียบเทียบกับเด็กปกติอกี จานวน 128 คน ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ใช้ความมีจติ อาสาสูงกว่าเด็กกลุ่มปกติ และยังพบว่าเด็กเหล่านัน้
มีการใช้ความรูส้ กึ ร่วม (empathic concern) ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ แบบใช้จนิ ตนาการ
(fantasy empathy) และความสามารถในการร่วมรูส้ กึ แบบใช้กระบวนการคิด (cognitive empathy)
สูงกว่าเด็กปกติ แต่ ในเชิงของความสัมพันธ์ของการปรับตัวและการเผชิญปญั หาผู้วจิ ยั ยังไม่พบ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ ทาให้
นักเรียน ได้มคี วามเข้าใจบทบาทของตนเองต่อผูอ้ ่นื มากขึน้ และเข้าใจว่าผูอ้ ่นื นัน้ คิดอย่างไร รูส้ กึ
อย่างไร ซึง่ จะมีส่วนช่วยในการเข้าใจสถานการณ์ต่างๆและการกระทาทีบ่ ุคคลอื่นปฏิบตั ติ ่อเขา นัน่
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ จะมีผลต่อทัง้ ต่อกระบวนการคิดหาทางจัดการกับปญั หา
พร้อมทัง้ ช่วยปรับความรูส้ กึ ของบุคคลให้เข้าใจสิง่ ต่างๆได้มากขึน้ นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์
และผลของความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ต่อการเผชิญปญั หาอีกด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมุตฐิ านที่ 5
ว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยผ่านการเผชิญ
ปญั หา
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3.3 อัตมโนทัศน์(self-concept)
3.3.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์
หลายสิบปีทผ่ี ่านมาการศึกษาเกีย่ วกับอัตมโนทัศน์ได้เกิดขึน้ มากมาย ในยุคแรกๆ
นัน้ โรเจอร์ส (Rogers.1951) ทีก่ ล่าวถึงความเป็ น “ตน” (self) ในเชิงของนักจิตวิทยา เป็ นผูท้ ใ่ี ห้
ความสาคัญกับเรือ่ ง อัตมโนทัศน์อย่างมาก เพราะถือว่าเป็ นแกนสาคัญในทฤษฏีของเขาทีจ่ ะอธิบาย
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของโลกส่วนตัว ซึ่งมีผลต่อการกระทา
มากกว่าอิทธิพลของสิง่ เร้าภายนอก และเน้นการแสดงพฤติกรรมว่าเนื่องมาจากการรับรูต้ นตนเอง
ตลอดจนประสบการณ์และการตีความสิง่ ต่างๆทีอ่ ยูร่ อบตัว มีความคิด ทีว่ ่าคนเกิดมาพร้อมกับความ
ดี มีความสามารถ และมีแนวโน้มที่จะเข้าใจสิง่ ต่างๆได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีแรงจูงใจภายในที่จะ
พัฒนาไปข้างหน้า ไปสู่สภาพการรูจ้ กั ตนเองตรงตามสภาพก่อนทีจ่ ะพัฒนาไปถึงจุดนัน้ บุคคลจะต้อง
มีความพอเพียงในความต้องการทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื ตลอดจนการยอมรับตนเอง ซึง่ คนเรา
จะให้การยอมรับตนเองได้มากน้อยเพียงใดนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ท่าทีการยอมรับจากผูอ้ ่นื บุคคลจะรูส้ กึ ว่า
ได้ร บั การยอมรับ หรือ ไม่นัน้ ขึ้น อยู่ก ับ สภาพการณ์ ท่ีอ บอุ่ น ท่ า ทีใ ห้เ กีย รติ ให้การยอมรับนับ ถือ
ความเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนการยอมรับ โรเจอร์ส (Rogers.1951:134-136) ได้แบ่งตนออกเป็ น
สองส่วน คือ ฉัน(I) เป็ นส่วนของผูก้ ระทา และฉัน (me) เป็ นส่วนที่สาคัญในการเกิดอัตมโนทัศน์
(Self-Concept) หลักการของทฤษฎีอตั มโนทัศน์ของโรเจอร์ส มีดงั นี้
“ ตน” พัฒนาขึน้ มาจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่งเป็ น การมีส มั พัน ธ์ก ับบุ ค คลอื่น ๆ โดยมีการประเมินคุ ณค่ า แห่ งตนทุ กครัง้ ดังนัน้ ตนจึง
ประกอบด้วยทัศนคติและค่านิยม “ ตน” พัฒนาเป็ นบุคลิกภาพจากการใช้เหตุผลและประสบการณ์
ส่วนตัว
อัต มโนทัศ น์ คือ การเรีย บเรีย งการรับรู้ข องฉัน (me) ซึ่ง ส่ งผลต่ อ การเกิด
บุคลิกภาพและพฤติกรรม และเป็ นตัวกาหนดที่สาคัญที่สุดของบุคคลที่จะโต้ตอบต่อสิง่ แวดล้อม
เพราะอัตมโนทัศน์เป็นตัวควบคุมการตีความจากสิง่ แวดล้อม การถูกประเมินจากผูอ้ ่นื มีความสาคัญ
เกิดขึน้ พร้อมกับการเกิดอัตมโนทัศน์ และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการสร้างความฝนั ได้เป็ น
จริง ความเบี่ยงเบนของบุคลิกภาพ เกิดขึน้ จากอุดมคติท่ไี ม่กลายเป็ นจริงหรือเกิดความไม่สมดุล
ระหว่าง อัตมโนทัศน์ ตนอย่างที่ตนเป็ น (Actual-Self) กับอัตมโนทัศน์ ตนอย่างที่คดิ อยากจะเป็ น
(Ideal-Self) โดย “ ตน” จะเป็ นค่านิยมจากผูอ้ ่นื มาและรับรูใ้ นสภาพทีบ่ ดิ เบือนจากความจริง “ตน”
จะพยายามต่อสูเ้ พื่อให้เกิดความเข้ากันภายใน “ ตน “ เช่น ไม่ยอมรับค่านิยมทีข่ ดั กับค่านิยมเดิม
บุคคลจะพยายามแสดงพฤติกรรมไปตาม “ ตน “ เพื่อเกิดการเข้ากันได้ อัตมโนทัศน์จะค่อยๆก่อตัว
ทีละเล็กละน้อย ในรูปของการสังสมประสบการณ์
่
และในรูปของกระบวนการควบคุมพฤติกรรม ซึ่ง
เท่ากับรวมเอาฉัน (me) เข้ากับ ฉัน (I) นัน่ เอง อัตมโนทัศน์อาจเปลีย่ นแปลงได้โดยอาศัยวุฒภิ าวะ
และการเรียนรู้ ซึง่ มีผลต่อการเกิดบุคลิกภาพ
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หลังจากนัน้ ก็มนี กั ทฤษฎีหลายท่านทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับอัตมโนทัศน์ และให้ความเห็น
ว่า อัตมโนทัศน์ ประกอบไปด้วยมิตทิ ่หี ลากหลาย ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั แต่ละด้านของบุคลิกภาพ
เช่น ทางกายภาพ สังคม อารมณ์ ดังเช่น ฮามาเชค (Hamachek .1981) กล่าวถึงอัตมโนทัศน์ว่า
เป็ น กลุ่ ม ของการรับรู้ข องบุค คลเกี่ยวกับ ตนเอง เช่ นบุ ค ลิก ภาพ คุ ณลักษณะ คุ ณภาพ/ข้อ ด้อ ย
ศักยภาพ/ข้อจากัด คุณค่าและความสัมพันธ์ซ่งึ บุค คลรับรูว้ ่าเป็ นอัตลักษณ์ของตน แฟรนด์เสนด์
(Frandsend.1961: 572) ได้ให้ความหมายของอัตมโนทัศน์ว่า หมายถึงโลกส่วนตัว ของบุคคลทีเ่ ป็ น
ผลรวมของความคิด ความรูส้ กึ ทีร่ บั รูเ้ กีย่ วกับตนเอง ตลอดจนคุณสมบัตขิ องตนเอง จากความหมาย
ที่หลากหลายของนักวิชาการนัน้ พบว่ามีการเลือกนามาใช้กนั ตามลักษณะของความสอดคล้องกับ
งานของแต่และบุคคล
การมองอัตมโนทัศน์ทม่ี หี ลายมิตนิ นั ้ โมเดลอัตมโนทัศน์ทเ่ี ป็นทีร่ จู้ กั และแพร่หลาย
มากที่สุดโมเดลหนึ่ง คือ โมเดลของเชฟเวลสัน ฮับเนอร์และสแตนตัน (Shavelson, Hubner; &
Stanton. 1976: 412) โดยนิยามว่าอัตมโนทัศน์ หมายถึง การรับรูต้ นเองของบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์ และการมีปฏิสมั พันธ์ก ับสิง่ แวดล้อม ซึ่งก็คอื บุคคลที่มคี วามสาคัญ ต่อ เขาเหล่ านัน้
นัน่ เอง อัตมโนทัศน์เป็ นองค์ประกอบของพัฒนาการบุคลิกภาพของมนุ ษย์ ซึง่ เป็ นไปตามธรรมชาติ
และลัก ษณะเฉพาะของบุ ค คลนั น้ ๆ และสรุป อัต มโนทัศ น์ อ อกมาเป็ น 7 ลัก ษณะ คือ มีค วาม
หลากหลายมิติ (multidimensional) มีขนั ้ ตอน (hierarchical organization) มีความเป็ นอัตมโน
ทัศน์รวมและแยกเฉพาะด้าน (general and specific self-concept) มีความมันคง
่ (stable)
มีความเฉพาะเจาะจง (specific) และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (susceptible
to
change) ซึง่ ความแตกต่างของแต่ละด้านของอัตมโนทัศน์จะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของบุคคล
ตามอายุและประสบการณ์ อัต มโนทัศ น์ เ ป็ นทัง้ การอธิบายและการประเมิน (descriptive and
evaluative)และอั ต มโนทั ศ น์ ย ัง สามารถแยกออกจากลั ก ษณะอื่ น ได้ เช่ น สมรรถนะอื่ น ๆ
(performance) เชฟเวลสัน ฮับเนอร์ และสแตนตัน (Shavelson, Hubner; & Stanton.1976: 413)
ได้ เ สนอโครงสร้า งของอัต มโนทัศ น์ แบ่ ง เป็ น 2 องค์ป ระกอบ คือ อัต มโนทัศ น์ ท างวิช าการ
(academic self-concept) และไม่ใช่ทางวิชาการ (non-academic self-concept) โดยแบ่งดังนี้ อัต
มโนทัศน์ทางด้านวิชาการทีแ่ ต่ละบุคคลมีต่อวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ภาษา เป็ นต้น
อัตมโนทัศน์ดา้ นทีไ่ ม่เกีย่ วกับวิชาการ แบ่งได้ 3 ด้าน ได้แก่ อัตมโนทัศน์ทางสังคมทางอารมณ์ และ
ทางร่างกาย ดังภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 โครงสร้างอัตมโนทัศน์ของเชฟเวลสัน ฮับเนอร์ และสแตนตัน
3.3.2 อัตมโนทัศน์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ พบว่าเฟลฮูซนั (Van-Boxtel;
& Monks.1992; citing Feldhuson.1986a:120) กล่าวว่าอัตมโนทัศน์ทเ่ี หมาะสมเป็ นส่วนประกอบ
พื้นฐานของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ การรับรูท้ ่ถี ูกต้องว่าตนเองเป็ นคนที่มคี วามสามารถ
พิเ ศษ มีก ารยอมรับตนเองต่อ ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่มากกว่าบุคคลทัวไป
่
จะเป็ น
แรงจูงใจทีจ่ ะช่วยให้เขาให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพยายามมุมานะต่อการพัฒนาศักยภาพของเขาให้เพิม่
มากขึน้ อัตมโนทัศน์จะเป็ นตัวช่วยกระตุน้ ให้เกิดการทางาน การค้นหา การแก้ไขปญั หา การสูก้ บั
อุปสรรคและฝ่าฟนั ไปให้ถึงเป้าหมาย เฟลฮูซนั สรุปว่านักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษที่ประสบ
ผลสาเร็จนัน้ มีอตั มโนทัศน์ในเชิงบวกมากกว่านักเรียนทัวไป
่
แต่มงี านวิจยั บางส่วนที่พบมุมมอง
ทางด้านลบเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ (VanBoxtel; & Monks.1992;
citing Dauber; & Benbow.1990,Brody; & Benbow.1986,Janos; & Robinson.1985) พบว่า
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษระดับสูงมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภายในตนเองและปจั จัย
ั หาต่ อ ตนเอง ที่พ บได้ ค ือ ความ
ภายนอก ท าให้ ม ีอ ัต มโนทัศ น์ ใ นทางลบหรือ ในทางที่เ ป็ น ป ญ
ยากลาบากในการเข้าสังคมทีพ่ บได้มากกว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษระดับกลาง โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนทีเ่ รียนร่วมกันกับเด็กปกติทาให้พบปญั หาการปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะสม ในงานของบอกเทล
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และม๊อค (Van-Boxtel; & Monks.1992) ที่ได้ทาการศึกษาถึงอัตมโนทัศน์ทวไป
ั ่ อัตมโนทัศน์
ทางด้านวิชาการและอัตมโนทัศน์ทางสังคมของวัยรุ่นที่มคี วามสามารถพิเศษ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 94 คน อายุ 12-15 ปี แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีม่ คี วามสามารถพิเศษ 2 กลุ่ม
(ระดับสูงและกลุ่มทีม่ คี วางคิดสร้างสรรค์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย) กลุ่มนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่มผี ลการเรียนต่ ากว่าปกติ กลุ่มสุดท้ายเป็ นกลุ่มควบคุม โดยใช้
โมเดลอัตมโนทัศน์ของเชฟเวลสันและคนอื่นๆ (Shavelson; et al.1976) ทีว่ ดั อัตมโนทัศน์ทวไป
ั่
และอัตมโนทัศน์ในองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ อัตมโนทัศน์ทางด้านวิชาการและอัตมโนทัศน์ทาง
สังคม ผลการศึก ษาพบว่ากลุ่ ม นัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษแต่ มผี ลการเรียนต่ ากว่าปกติม ี
อัต มโนทัศ น์ ท างวิช าการต่ า กว่ า กลุ่ ม อื่น มีค วามวิต กกัง วลและมีค วามเชื่อ อ านาจนอกตนสู ง
มีค วามสุ ข ในโรงเรียนและแรงจูง ใจต่ า อัต มโนทัศ น์ ทางบวกของทุกด้านจะเป็ น แรงผลัก ดันให้
นักเรียนประสบความสาเร็จ และส่งเสริมให้มศี กั ยภาพสูงตามแนวทางทีต่ นเองถนัด
3.3.3 การวัดอัตมโนทัศน์
การวัดอัตมโนทัศน์ได้มแี บบวัดทีใ่ ช้กนั แพร่หลาย (Bracken.1992: 49) ได้แก่
1. แบบวัด Coopersmith Self-esteem Inventory ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Coopersmith
ฉบับปี1984 ใช้ในเด็ก 10-14ปี ประกอบด้วยองค์ประกอบ4ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเพื่อนสนิท ด้าน
พ่อแม่ และด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน มี 58 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบ 2 ระดับ ใช่ ไม่ใช่
2. แบบวัด Piers-Harris Children Self-Concept Scale ทีพ่ ฒ
ั นาโดยเพียสและแฮ
ริส (Piers; & Harris) ฉบับปี 1987 ใช้สาหรับเด็กอายุระหว่าง 8-16 ปี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมทางสังคม 2) ด้านสติปญั ญาและสภาพในโรงเรียน 3) ด้านร่างกายและ
คุณลักษณะ 4) ด้านความวิตกกังวล 5) ด้านความเป็ นคนทีน่ ่ านิยม 6) ด้านความสุขและความพอใจ
และ 7) ด้านลักษณะทีเ่ ป็นส่วนร่วม มีขอ้ คาถาม 80 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบ 2 ระดับ จริง ไม่จริง
3. แบบวัด Multidimensional Self Concept Scale (MSCS) พัฒนาโดยแบรคเคน
(Bracken.1992) ใช้ในเด็กอายุระหว่าง 9-19 ปี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
ความสามารถ ด้านความรูส้ กึ ด้านวิชาการ ด้านครอบครัว และด้านร่างกาย ข้อคาถามแต่ละด้าน 25
ข้อ
4. แบบวัด Self-Description Questionaires ( SDQI,SDQII,SDQIII) ซึง่ พัฒนา
โดย มาร์ชและโอนีล(Marsh & O’Neel.1988,1990) โดยมีความแตกต่างกันดังนี้
4.1 SDQI ใช้กบั นักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) ทางด้านวิชาการ (academic self-concept) 2) ทางด้านที่ไม่ใช่วชิ าการ(nonacademic self-concept) และทางด้านทีไ่ ม่ใช่วชิ าการแบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) อัตมโนทัศน์ทาง
อารมณ์ (emotional self-concept) 2) อัตมโนทัศน์ทางสังคม(social self-concept) 3) อัตมโนทัศน์
ทางร่างกาย (physical self-concept) ทัง้ สองด้านใหญ่แบ่งออกเป็ น 7องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
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ความสามารถทางกาย ด้านรูปลักษณะ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง
ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านทัวไปเกี
่
ย่ วกับโรงเรียน มีขอ้ คาถาม 76 ข้อ
4.2 SDQII ใช้กบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย11องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านความสามารถทางกาย ด้านรูปลักษณะ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนเพศตรงข้าม ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนเพศเดียวกัน ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความ
มันคงทางอารมณ์
่
ด้านคณิต ศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิชาการทัวไป
่ และด้านตนเองทัวไป
่ มีข้อ
คาถาม 102 ข้อ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับตัง้ แต่ “จริงทีส่ ุด” จนถึง “ไม่จริงทีส่ ุด” มีค่าความเชื่อมันและ
่
ความเที่ยงตรงที่ค่อนข้างเข้มแข็ง มีค่าสหสัมพันธ์ในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในช่วง.83-.91 และ.94
สาหรับอัตมโนทัศน์รวม (Marsh.1990) และในการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นัน้ ได้มนี ักวิจยั หลายท่านได้นาแบบวัดนี้มาใช้ เช่น ทอมชินและ
คาลลาฮาน (Tomchin; & Callahan.1996) ตรวจสอบความสัมพันธ์ของอัตมโนทัศน์กบั การเผชิญ
ปญั หาในนัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ 457 คน พบว่ามีค่ า
สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง.69-.87 และค่าความเชื่อมันภายในของอั
่
ตมโนทัศน์ทวไป
ั ่ .86 กิลแมน ลาฟลิน
และฮับเนอร์ (Gilman,Laughlin; & Hubner.1999) ได้ศกึ ษาเรื่ององค์ประกอบของ SDQII จาก
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชาวอเมริกนั พบว่าอัตมโนทัศน์
แต่ละองค์ประกอบมีค่าfactor loading ตัง้ แต่.51-.86 ซึ่งเป็ นการสนับสนุ นความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างขององค์ประกอบ
4.3 SDQIII ใช้กบั วัยรุน่ ตอนปลายหรือนักศึกษาระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิชาการทัวไป
่
ั หา ด้านความสามารถทางกาย ด้า นรูปลัก ษณ์ ท่ปี รากฎ ด้า น
ด้านความสามารถในการแก้ป ญ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนเพศเดียวกัน ด้านความสัมพันธ์กบั ต่างเพศ ด้านศาสนา ด้านความซื่อสัตย์ ไว้ใจ ด้านความมันคงทางอารมณ์
่
และด้านตนเองทัวไป
่ มีขอ้ คาถาม 136 ข้อ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้แบบวัด Self-Description Questionaires
(SDQII) (Marsh,1990, Shavelson, Hubner; & Stanton, 1976).โดยเลือกนาอัตมโนทัศน์
ทัวไปตามที
่
่มาร์ชและเชฟเวลสัน (Frydenberg.1997:76; citing Marsh.1990; Marsh; &
Shavelson.1985) ได้กล่าวถึงอัตมโนทัศน์ตามองค์ประกอบทีก่ ล่าวมาว่าเป็ นลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปตามด้านทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง ถ้าดูตามโครงสร้างจะพบว่าอัตมโนทัศน์ทวไป(general
ั่
selfconcept)เป็ นส่วนที่อยู่บนสุดของโครงสร้าง และแต่ละองค์ประกอบอยู่ในส่วนล่างลงมาตามลาดับ
ขัน้ โดยทัวไปแล้
่
วพบว่าอัตมโนทัศน์ค่อนข้างมีความมันคง
่
แต่ในบางครัง้ ก็ มกี ารเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ เช่น อัตมโนทัศน์ ทางร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบุคคลแข่งขันชนะ เป็ นต้น
จึงพบว่าอัตมโนทัศน์ ในองค์ประกอบย่อยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่อตั มโนทัศน์ ทวไปมี
ั่
ความ
มันคงและไม่
่
เปลีย่ นแปลงหรือค่อนข้างเปลีย่ นแปลงได้ยาก
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จากแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตมโนทัศน์ ทาให้ผวู้ จิ ยั สรุปว่า อัตมโนทัศน์ หมายถึง
การรับรูเ้ กี่ยวกับตนเองในหลายมิติ ซึง่ เกิดจากประสบการณ์ และสิง่ แวดล้อม ทาให้เกิดพฤติกรรม
ของบุคคลขึ้น ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นาแนวคิดของเชฟเวลสันและคณะมาใช้ โดยเลือกนา
อัตมโนทัศน์ทวไป
ั ่ (general self-concept) ซึง่ เป็ นลักษณะทีม่ คี วามมันคง
่ และมีความหมายว่า การ
รับรูต้ นเองเกีย่ วกับประสิทธิภาพ ความสามารถของตนเอง ความเชือ่ มันในตนเอง
่
การยอมรับนับ
ถือตนเอง ความภูมใิ จในตนเอง และความพึงพอใจทีต่ นเองเป็นอยู่ (Frydenberg.1997: 78)
3.3.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรือ่ งนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นัน้ อัตมโนทัศน์กเ็ ป็นตัวแปรหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจในการศึกษา ทัง้ นี้อนั เนื่องมาจากผูว้ จิ ยั ต่างก็ม ี
ความคิ ด ว่ า กลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ น่ า จะมีอ ั ต มโนทัศ น์ ท่ีต่ า งจากเด็ ก ทัว่ ๆไป ดัง เช่ น โคชราน
(Cochran.2009: 6) ได้รวบรวมความสาคัญของอัตมโนทัศน์ ไว้ว่าเป็ นตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งที่
สามารถอธิบายผลลัพธ์ทางอารมณ์และสังคมของบุคคล เช่น พัฒนาการทางด้านสุขภาพและทักษะ
สังคมของเด็ก การมีความสุข(Harter.1990) การเผชิญปญั หา (Shirk.1988) การมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม (Gurney.1986) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก (Barber,Hall; & Armistead .2003) ในกลุ่ม
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษส่วนใหญ่รบั รูว้ ่าตนมีความสามารถสูง (Manaster et al. 1994) และ
รูส้ กึ ว่าตนเองมีความแตกต่างจากบุ คคลอื่นที่รุ่นราวคราวเดียวกัน (Buescher; & Higham,1987,
Coleman;& Cross,1988,Manor-Bullock; et. al.1995) และพบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการมีประสบการณ์ในการเข้าสังคมยาก (Brown; & Steinberg .1990, Manaster; et
al.1994, Manor-Bullock; et al.1995)ทางเลือกของแต่ละบุคคลในการใช้กลวิธเี ผชิญปญั หา (coping
strategies) ขึน้ กับระดับของอัตมโนทัศน์ ในงานของเยรูซาเล็มและชวาฟเซอร์ (Jerusalem; &
Schwarzer.1989) ที่ศึกษากับนัก เรียนเยอรมันและตุรกีท่อี ยู่ในเบอร์ลนิ พบว่าบุคคลที่มคี ะแนน
Global self-concept สูงมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกวิธแี ก้ปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา (problem-focused
coping) ในขณะทีบ่ ุคคลทีม่ คี ะแนน Global self-concept ต่ ามีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกวิธแี ก้ปญั หาแบบ
มุ่งเน้นการจัดการกับอารมณ์ (emotion-focused coping) นอกจากนี้งานของทอมชินและคณะ
(Tomchin; & et al.1996) ได้ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทานายอัตมโนทัศน์ทวไป
ั ่ จากวิธ ี
เผชิญปญั หาที่เลือกใช้ตามระดับอายุและเพศ พบว่ามี 3 วิธ ี คือ 1) keeping to oneself
2) working hard and achieving 3) focusing on solving the problem โดยวิธที ่ี
1) มีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตมโนทัศน์ทวไป
ั่
และวิธที ่ี 2) และ3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัต
มโนทัศน์ทวไป
ั ่ บูชเชอร์และฮิกแฮม (Buescher; & Higham.1987) พบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิ เ ศ ษ ที่ ม ี ค ะแนน อั ต มโนทั ศ น์ สู ง มี แ นว โน้ มในการ เลื อ กวิ ธ ี เ ผชิ ญ ป ัญ หาใน ทางบว ก
(เช่ น การพัฒนาความสามารถทางวิช าการ,การใช้ค วามสามารถตนเองในการช่ว ยเหลือ ผู้อ่ืน )
จากการศึกษาของเฮย์ แอชแมน และแวน-เครเยนูด (Hay,Ashman; & Van-Kraayenoord.1998)
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ทีเ่ ปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ตั มโนทัศน์สูงกับกลุ่มทีม่ อี ตั มโนทัศน์ต่ า พบว่ากลุ่มทีม่ อี ตั มโนทัศน์
สูงนัน้ เป็ นทีช่ ่นื ชอบของบุคคลอื่น ให้ความร่วมมือ มีความอดทนทางานในชัน้ เรียน มีระดับความ
กังวลต่ า ได้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัว และมีค วามคาดหวังสูงในการประสบผลสาเร็จใน
อนาคต
สรุปจากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทาง ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นัน้ มีความวิกฤติอนั เกี่ยวเนื่องมาจากการย้ายสู่โรงเรียนใหม่
การมีเพื่อนใหม่ และเป็ นช่วงแยกจากพ่อแม่ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มผี ลกระทบต่อมโนทัศน์ ของ
บุคคล เพราะฉะนัน้ อัตมโนทัศน์ในช่วงเวลานี้จงึ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างพืน้ ฐานของความ
เข้าใจตนเอง และการมองตนเองว่าเป็ นอย่างไร จากงานวิจยั ต่างๆพบว่านักเรียนเหล่านี้มอี ตั มโน
ทัศน์ทงั ้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ส่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของเขา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
ตัง้ สมมุตฐิ านในข้อที่ 6 ว่า อัตมโนทัศน์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยผ่านการ
เผชิญปญั หา
ปัจจัยจากครอบครัว
พัฒนาการจากเด็กเข้าสู่วยั รุ่นนัน้ การที่เด็กจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพชีวติ ทีด่ นี ัน้
ครอบครัว เป็ นสถาบันแรกในการส่ งเสริมคุ ณภาพของเด็กทั ง้ ในด้า นร่างกาย อารมณ์ และการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น มีการถ่ายทอดทักษะต่างๆทาให้เด็กได้เรียนรูเ้ รื่องการร่วมกับบุคคลอื่น
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละทาหน้าทีไ่ ด้เหมาะสมกับ
วัย ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับตัวแปรจากครอบครัวทีส่ ่งผลถึงเผชิญปญั หา
และการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.4 การทาหน้ าที่ของครอบครัว(Family Functioning)
3.4.1 แนวคิ ดของการทาหน้ าที่ของครอบครัว
เมือ่ กล่าวถึงการทาหน้าทีข่ องครอบครัว การมองระบบของครอบครัวจึงเป็นเรือ่ ง
สาคัญอันดับแรก โกลเดนเบอร์กและโกลเดนเบอร์ก (Goldenberg; & Goldenberg.1996) ได้ม ี
มุมมองว่าครอบครัวตามทฤษฎีระบบ (General System Theory)นัน้ ประกอบด้วยระบบย่อย
(Family subsystem) โดยแบ่งตามเพศ ลาดับของรุ่น สิง่ ทีส่ นใจหรือหน้ าที่ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ของโครงสร้างครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบกับระบบย่อยในบุคคล พบว่าบุคคลประกอบขึน้ มาจาก
การทาหน้าทีข่ องระบบต่างๆ ของอวัยวะในร่างกาย นอกจากนี้ยงั ประกอบด้วยกลไกทางด้านจิตใจ
และอารมณ์ ได้แ ก่ การรู้คดิ การสร้างความอบอุ่น ความรัก สัมพันธภาพ ความเชื่อ ความ
คาดหวัง บทบาท ในครอบครัวนัน้ ก็จะมีระบบย่อยเช่นเดียวกัน มีหลายระบบ เช่น คู่สามีภรรยา พ่อ
แม่กบั ลูก คู่พ่นี ้ อง เป็ นต้น ในการมีปฏิสมั พันธ์กนั ในครอบครัวนัน้ มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนใน
ครอบครัว เป็ น 2 แบบ ได้แ ก่ 1)
Genericsyncratic คือ การมีก ฎส่ ว นร่ ว มของครอบครัว
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2) idiosyncratic คือ กฏส่วนบุคคล ถ้าครอบครัวจะเป็ นครอบครัวที่มหี น้าที่ท่เี หมาะสม จะต้องมี
ลาดับขัน้ ในกฎต่างๆ เช่น พ่อแม่มอี านาจมากกว่าลูก พีม่ อี านาจมากกว่าน้องและมีความรับผิดชอบ
มากกว่ า น้ อ ง โดยอ านาจนั ้น จะต้ อ งไม่ ม ากเกิ น ไป ความสัม พัน ธ์ ข องบุ ค คลในครอบครัว
(contact) ดู ไ ด้ จ ากความบ่ อ ยในการมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ ง ดู จ ากขอบเขตของแต่ ล ะบุ ค คล
(Boundary/permeability) ซึง่ ในครอบครัวทีด่ จี ะต้องรักษาระยะห่าง(maintain separate) และรักษา
ความมีส่วนร่วม(belonging)ได้ไปพร้อมๆกัน
เมื่อมองตามหน้าที่ของครอบครัวจะพบแนวคิดของฟรีดแมน (Friedman. 2003)
ที่กล่าวถึงการทาหน้ าที่ของครอบครัวว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของสมาชิกในครอบครัว
เพื่อให้สมาชิกอยู่ร่วมกันด้วยความสุข มีความรักใคร่ ห่วงใย ผูกพัน และเอื้ออาทรต่อกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านดังนี้
1. หน้าทีใ่ นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางชีวภาพ โดยจัดหาสิง่ ที่
จาเป็นต่อการดารงชีวติ อย่างเพียงพอ
2. หน้าทีใ่ นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ โดยให้ความรัก ความเอาใจ
ใส่แก่สมาชิกในครอบครัว ซึง่ จะทาให้สมาชิกมีบุคลิกภาพทีม่ นคง
ั ่ เนื่องจากการได้รบั ความรัก ความ
อบอุ่น ได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านจิตใจและอารมณ์อย่างเหมาะสม
3. หน้าทีใ่ นการเลีย้ งดูอบรมสมาชิกให้เป็นสมาชิกทีม่ คี ุณภาพของสังคม เป็น
พลเมืองดีของชาติในอนาคต ต้องมีการอบรมสังสอนให้
่
คาแนะนา ดูแลความประพฤติของสมาชิก
รวมทัง้ ให้โอกาสในการศึกษาเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะ เพื่อให้สามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ใน
การดารงชีวติ ต่อไปในอนาคต
4. หน้าทีใ่ นการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม ต้องมีการจัดหา
รายได้ดา้ นเศรษฐกิจ และเตรียมสมาชิกทีม่ วี ยั อันสมควรเข้าสังคม ผูน้ าครอบครัวต้องเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ี
นอกจากนี้ตามแนวคิดของโอลสัน (Olson’s circumplex model: Olson, Porter; &
Lavee.1985) ได้เสนอทางหนึ่งทีเ่ กีย่ วกับการทาหน้าทีข่ องครอบครัว สาหรับนักวิจยั และนักทฤษฎีท่ี
เป็นสิง่ สาคัญของการมีตวั ตนของเด็กและการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว Olson’s circumplex
model โดยได้นาเอาทฤษฎีระบบ (system theory) และทฤษฎีพ ฒ
ั นาการครอบครัว (family
development theory) มาบูรณาการร่วมกัน โมเดลประกอบไปด้วย ความเหนียวแน่ นในครอบครัว
(cohesion) การปรับตัวของครอบครัว (adaptability) และการสื่อสารในครอบครัว (communication)
การทางานของโอลสันใช้มุมมองของการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionist) คือมี
มุ ม มองที่ว่ า ครอบครัว ที่ส มบู ร ณ์ จ ะต้ อ งมีค วามสมดุ ล ระหว่ า งความเหนี ย วแน่ น ในครอบครัว
(cohesion)
และการปรับตัวของครอบครัว (adaptability) ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ครอบครัว นอกจากนี้โมเดลยังมีการตรวจสอบถึงพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร และอานาจในการ
ต่ อ รองของเด็ก กับบุค คลในครอบครัว ในลักษณะของการสื่อ สารที่ดีแ ละไม่ดี โดยมีพ้นื ฐานทาง
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ความคิดเกีย่ วกับการทีค่ รอบครัวจะต้องเผชิญกับความเครียดและการเปลีย่ นแปลงในแต่ละช่วงของ
ชีวติ ตลอดเวลา การเจริญเติบโตของบุคคลในครอบครัว นัน้ จะมิได้เป็นไปโดยลาพัง แต่จะเป็ นไปทัง้
ระบบภายใต้การเลีย้ งดูของพ่อแม่และการมีปฏิสมั พันธ์กบั พีน่ ้อง อย่างไรก็ตามครอบครัวทีส่ มบูรณ์
ต้องมีการปรับตัวทีด่ ี เด็กจะได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว และมีความสามารถแยกแยะ
ตนเองพร้อมๆกับการมีความสามารถในการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวและการปรับตัวต่ อการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
แมคมาสเตอร์เป็นผูห้ นึ่งทีน่ าเสนอการทาหน้าทีข่ องครอบครัวได้ค่อนข้างครอบคลุม
มากยิง่ ขึน้ (McMaster model)แนวคิดนี้เริม่ โดยเอบสไตน์ บิชอพ และบาลด์วนิ (Epstien, Bishop;
& Baldwin.1950) แห่งมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา และมหาวิทยาลัย บราวน์
ประเทศสหรัฐอเมริก า แนวคิดนี้มองครอบครัว เป็ นระบบเปิ ด ประกอบด้ว ยระบบย่อ ย ได้แก่
บุคคล(individual subsystem) คู่สมรส (Marital subsystem) นอกจากนี้ครอบครัวยังมีความสัมพันธ์
กับระบบอื่นๆ เช่น ระบบครอบครัวขยาย ชุมชน โรงเรียนและศาสนา แนวคิด ของแมคมาสเตอร์
พิจารณาการทางานของครอบครัวโดยใช้ทฤษฎีหลายอย่างมาอธิบาย เช่นทฤษฎีการสื่อสาร การ
เรียนรู้ ปฏิสมั พันธ์ ฯลฯ โดยทัง้ หมดนี้จะอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ของทฤษฎีระบบ (System theory) ซึง่
มองว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้อยู่เป็ นระบบ แต่ละระบบประกอบด้วยระบบย่อย และตัวระบบเองก็มรี ะบบ
ใหญ่ คอยควบคุมอยู่อกี ทีหนึ่ง เช่น ครอบครัวเป็ นระบบทีป่ ระกอบด้วยระบบย่อยหลายๆอย่าง เช่น
พ่อ แม่ ลูก ๆ สามี-ภรรยา ส่ ว นระบบใหญ่ก็ได้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต ามล าดับ ใน
ทฤษฎีระบบ แต่ ล ะระบบมีค วามสัมพันธ์แ ละมีอิทธิพ ลต่ อ กันและกัน การมองปญั หาต่ างๆไม่ได้
เพ่งเล็งว่าอะไรเป็ นสาเหตุหรืออะไรเป็ นผล การมองปญั หาความขัดแย้งต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในตัวบุคคล
ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบจะมองว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มิได้เกิดเนื่องจากตัวบุคคลเพียงลาพัง แต่เกิด
มาในสิง่ แวดล้อม (Context) ของบุคคลนัน้ คาว่า Context นี้หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยู่แวดล้อม
ตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง ความคาดหวัง ค่านิยมต่างๆในสังคมทีบ่ ุคคลเป็ นส่วนหนึ่ง
แต่เนื่องจากสิง่ แวดล้อมที่สาคัญที่สุ ดของบุค คลคือครอบครัว การที่จะประเมินว่าครอบครัวนัน้ มี
ปญั หาหรือไม่อย่างไร จะมองไปที่การทาหน้ าที่ของครอบครัวว่า ครอบครัวทาหน้าที่ได้เหมาะสม
หรือไม่ ครอบครัวปกติคอื ครอบครัวทีท่ าหน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพทัง้ ภาวะปกติ และ
ภาวะคับขัน
จากแนวคิดต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญทีส่ ุดของเด็กคือครอบครัว
แต่ละแนวคิดนัน้ มีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎี โครงสร้างและหน้ าที่ของครอบครัว คือครอบครัวจะต้อ ง
ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆมาประกอบกัน ในแต่ละคู่ของความสัมพันธ์นนั ้ บุคคลจะต้องมีบทบาท
และการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องแต่ละบุคคล มีทงั ้ การมีปฏิสมั พันธ์กนั การอบรมเลีย้ งดู การถ่ายทอด
ทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น ความขัดแย้ง การสื่อสาร ซึ่งแต่ละครอบครัวนัน้ จะต้องสร้างการทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้บุคคลในครอบครัวนัน้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และมีความพร้อมทีอ่ อกไปเผชิญกับสังคมได้อย่างดี
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3.4.2 การวัดการทาหน้ าที่ของครอบครัว
การวัดหน้าทีข่ องครอบครัวทีน่ ิยม เช่น แบบวัด Family Adaptability and
Cohesion Evaluation Scales (FACES) ของโอลสันและคณะ (Olson, Porter; & Lavee.1985)
มีพ้นื ฐานมาจาก Olson’s circumplex model ครอบครัวที่มคี วามสมบูรณ์ (family health)
ประกอบด้วย 2 มิติ และแต่ละมิตแิ สดงถึงความต่อเนื่อง โดยใช้ ในมิตขิ องการปรับตัวของครอบครัว
จะเป็ นด้านทีเ่ ข้มงวดทีส่ ุด(extreme rigidity) ไปจนถึงด้านทีย่ ุ่งเหยิงทีส่ ุด (extreme chaos) ส่วน
การวัดความเหนียวแน่ นในครอบครัว จะวัดความผูกพันและระยะความห่างของบุคคลในครอบครัว
(enmeshed and disengaged) ซึง่ พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทังเป็
่ น FACES-III ประกอบไปด้วย 20
ข้อคาถาม 10 ข้อแรกวัดความเหนียวแน่ นในครอบครัว และอีก 10 ข้อวัดการปรับตัวของครอบครัว
ประกอบ ไปด้วย 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 2 ข้อ ได้แก่ 1) ความผูกพันทางอารมณ์
(emotional bonding) 2) การสนับสนุ น(supportiveness) 3) การใช้เวลาและเป็ นเพื่อน(time and
friends) 4) ความสนใจ(interesting) และ5) งานอดิเรก(recreation) การสร้างแบบสอบถามนัน้ ใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2,412 คน มีค่าความเทีย่ งตรงภายใน .77 และค่าความเชื่อมัน่ .68
นอกจากนี้ยงั มีแบบวัด Family Assessment Device (FAD) เป็ นแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นา
มาตามรูปแบบของThe McMaster Clinical Rating Scale (รัชนีกรณ์ ศักดิ ์ศรีวฒ
ั นา 2548: 22;
อ้า งอิง จาก Epstien,Baldwin; & Bishop.1983) เพื่อ ประเมิน การท าหน้ า ที่ข องครอบครัว
ประกอบด้วย 6 ด้าน จานวน 60 ข้อ ได้แก่ การแก้ปญั หา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทาง
อารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ และการควบคุมพฤติกรรม
ในบริบทของไทย รัชนีกรณ์ ศักดิ ์ศรีวฒ
ั นา (2548: 24) ทีท่ าการศึกษาเปรียบเทียบ
การท าหน้ า ที่ข องครอบครัว และภาวะซึม เศร้า ของวัย รุ่ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น นั ก เรีย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และนาแบบวัดทีเ่ รียกว่าChulalongkorn Family Inventory (CFI) ของศ.พญ.อุ
มาพร ตังคสมบัติ ที่ดดั แปลงมาจากแบบสอบถามการทาหน้าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของแมค
มาสเตอร์ (Family Assessment Device :FAD) ซึง่ ประกอบด้วย 7 ด้าน จานวน 36 ข้อ ได้แก่ การ
แก้ปญั หา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุ ม
พฤติก รรม และการท าหน้ า ที่ท ัว่ ไป มีค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ .87 ซึ่ง ผู้ว ิจ ัย ก็จ ะใช้แ บบวัด นี้
เช่นเดียวกันเนื่องจากมีความหมายครอบคลุมทุกด้านในการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
3.4.3 งาวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความสาคัญของครอบครัวเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญอย่างมากของบุคคล การทีบ่ ุคคลจะ
รับรู้ต นเองหรือ เข้าใจตนเอง และมีค วามสามารถในการสร้างสัมพัน ธภาพที่ดีกับบุ ค คลอื่นนัน้
พืน้ ฐานหลักถูกเริม่ ต้นสร้างมาจากครอบครัว จากการศึกษาของวิลสันและคอนสแตนติน (Wilson;
& Constantine. 1999: 360) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์ทางเชือ้ ชาติ อัตมโน
ทัศน์และการรับรูค้ วามผูกพันในครอบครัวในนักศึกษาผิวดา 94 คน อายุเฉลีย่ 20 ปี กาลังศึกษาอยู่

68
ในมหาวิทยาลัยของคนผิวขาว จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาผิวดาทีม่ ลี กั ษณะเอกลักษณ์ทาง
เชื้อ ชาติท่ีม ีท ัศ นคติแ บบinternalization อัต มโนทัศ น์ แ ละการรับ รู้ค วามผู ก พัน ในครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (r=.54) ส่วนหน้าทีข่ องครอบครัวทีม่ ผี ลต่อด้านของความสามารถ
ร่วมรูส้ กึ นัน้ ครอบครัวเป็ นแหล่งสาคัญในการเรียนรู้เริม่ ต้นของบุคคลในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื
การเข้าใจผู้อ่นื การรับรูถ้ ึงอารมณ์และความต้องการของคนใกล้ชดิ ทาให้บุคคลนัน้ เรียนรูว้ ธิ ที ่จี ะ
ตอบสนองและอยู่ร่ว มกันกับคนอื่นๆได้อ ย่า งมีค วามสุ ข สอดคล้อ งกับงานของเฮนรี่และคนอื่น
(Henry; et al.2009) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาถึงแรงจูงใจทางศาสนา การทาหน้าทีข่ องครอบครัวของวัยรุ่น
ต่อการมีความรูส้ กึ ร่วม(empathic concern) ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจทางศาสนาและหน้าทีข่ อง
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นอกจากนี้ในด้านลักษณะ
ความสมบูรณ์แบบ มีงานวิจยั ของแครดดอค เชริ ์ช และแซนด์ (Craddock, Church; & Sands.2009)
ทีท่ าการศึกษาลักษณะของครอบครัวต่อการทานายลักษณะความสมบูรณ์แบบ ผลการศึกษาพบว่า
ครอบครัวทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันกันมากเกินไป และถูกควบคุมทางด้านจิตใจมากเกินไป จะส่งผลต่อ
การมีลกั ษณะสมบูรณ์แบบของนักศึกษา นัน้ หมายความว่าถ้า ครอบครัวทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพัน และ
อยู่ใ นกฏเกณฑ์ท่พี อเหมาะพอดี ไม่เ ข้มงวดต่ อ กันจนเกินไป ย่อ มจะส่ งผลทางลบต่ อ ลักษณะ
สมบูรณ์แบบของเด็กในครอบครัว เช่นเดียวกันกับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ความสัมพันธ์ท่ี
ดีในครอบครัวและปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่นัน้ เป็ นปจั จัยสาคัญในการพัฒนานักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษ (Fornia; & Frame 2001: 387) ครอบครัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
นัน้ มีประสบการณ์ท่ตี ่างไปจากครอบครัวปกติ เนื่อ งจากครอบครัวจะพบกับระดับความรุนแรง
(intensity)และพัฒนาการที่เ ปลี่ยนไป เช่นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ท่รี ุนแรงขึ้นในวัยรุ่นและ
ลัก ษณะของการรับ รู้ ท างประสาทสัม ผัส ที่ ร วดเร็ ว เกิ น ไป(overexcitability)ของนั ก เรีย นที่ ม ี
ความสามารถพิเศษ พ่อแม่จาเป็ นต้องมีวธิ กี ารเลี้ยงดูท่จี าเป็ นจะต้องให้เด็กเป็ นตัวของตัวเองไป
พร้อมๆกับความมันคงในกฎระเบี
่
ยบเช่นเดียวกัน (Fornia; & Frame. 2001: 385)
เมือ่ ครอบครัวนัน้ ได้สร้างลักษณะภายในของบุคคลดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ บุคคล
สามารถนาศักยภาพที่มอี ยู่ไปสานต่อกับความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทาให้
ตนเองดาเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม เช่นการศึกษาของเทเลอร์ (Taylor.1995: 78) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ของครอบครัวทีม่ ผี ลต่อการเผชิญปญั หาของสมาชิกในครอบครัว เช่น
มินูชนิ (Taylor.1995: 78; citing Minuchin.1974) ที่พบว่าปจั จัยภายนอกไม่มผี ลในการเพิม่
ความเครียดให้กบั ครอบครัวอย่างนัยสาคัญ และปญั หาความเครียดพื้นฐานส่ว นใหญ่ จะมาจาก
ครอบครัวทีม่ เี ด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ การเปลีย่ นแปลงวงจรชีวติ ในครอบครัว เช่น ครอบครัวที่
มีบุ ต รย่า งเข้า สู่ว ัย รุ่น ถ้า ครอบครัว มีค วามล้ม เหลวต่ อ การจัด การภาวะเหล่ า นี้ ก็จ ะส่ ง ผลให้
พัฒ นาการและการท าหน้ า ที่ข องบุ ค คลในครอบครัว สู ญ เสีย ไปด้ ว ย โบเวนและแมสดาเนส
(Taylor.1995: 78; citing Bowen.1978 ,Masdanes.1983) กล่าวถึงความเหนียวแน่ นในครอบครัว
(cohesion) และการปรับตัวของครอบครัว(adaptability) ว่าเป็ นปจั จัยสาคัญในการจัดการกับ
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ความเครียด ซึง่ สอดคล้องกับมิลลิงตัน (Taylor.1995: 78; citing Millinton.1994) ทีก่ ล่าวว่า ความ
เหนียวแน่ นในครอบครัว (cohesion) มีอิทธิพลต่ อ การเผชิญปญั หาของวัยรุ่นอย่างมีนัยสาคัญ
และจากผลการวิจยั ของ (Taylor.1995: 99) โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบความเหนียวแน่ นใน
ครอบครัว (cohesion) และการปรับตัวของครอบครัว(adaptability) ทีม่ ผี ลต่อการเผชิญปญั หาของ
วัยรุ่นทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิชาการ พบว่าความเหนียวแน่ นในครอบครัวสามารถอธิบายการ
เผชิญปญั หาได้สงู กว่าการปรับตัวของครอบครัวอย่างมีนัยสาคัญ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า หน้ าที่ของครอบครัวนัน้ มีส่วนสาคัญ
อย่างมาก ในด้านของการให้ความสนับสนุ นทางกายภาพ ทางอารมณ์ ความผูกพันระหว่างบุคคล
ในครอบครัว เหล่านี้มผี ลต่อคุณลักษณะของนักเรียน อันจะส่งผลต่อความสามารถในการการเผชิญ
ความเครีย ดและการปรับ ตัว ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึง ท าให้ผู้ว ิจ ัย จึง คาดว่ า การท าหน้ า ที่ข อง
ครอบครัว จะส่ ง ผลต่ อ การเผชิญ ปญั หาและการปรับตัว ของนัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยผ่านคุณลักษณะของนักเรียน ซึง่ ถ้าผลเป็ นไปตามทีค่ าดหมายไว้ก็
จะช่วยให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเผชิญปญั หาได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนยิง่ ขึน้ จาก
ข้อสรุปดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมุตฐิ านที่ 7 ว่า การทาหน้าทีข่ องครอบครัวมีอทิ ธิพลทางตรงลักษณะ
ความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการ
เผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผ่านลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์
3.5 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย (Authoritative parenting style)
3.5.1 ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย
การเลี้ยงดูท่เี หมาะสมนัน้ เป็ นการที่บดิ ามารดา หรือผู้เลี้ยงดูปฏิบตั ิต่อเด็กโดยให้
การแนะนาดูแล ให้ความช่วยเหลือคุม้ ครอง ให้ความรัก ความอบอุ่น และตอบสนองความต้องการ
ทัง้ ทางกายและทางใจแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้มชี วี ติ อยูแ่ ละเจริญเติบโตเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมตามที่
มุง่ หวัง ดังนัน้ รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูจงึ เป็ นกระบวนการทีม่ ผี ลต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม
ั ญา นอกจากนี้ ย ัง เป็ น
ของเด็ก ในทุ ก ๆด้า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ร่ า งกาย อารมณ์ สัง คมและสติป ญ
กระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมและเป็ น ต้ น แบบในด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การหล่ อ หลอม
ั หา การอบรมเลี้ยงดูแบบ
กระบวนการคิด ทัศ นคติ ความเชื่อ หรือ แบบแผนในการเผชิญ ป ญ
ประชาธิปไตยเป็ นรูปแบบการเลีย้ งดูแบบหนึ่งทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมให้แก่
เด็ก มีผู้ให้ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยไว้ เช่น บวมไรด์ (Dwairy. 2004:
278; citing Baumrind.1966) ได้ให้ความหมายว่าการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย เป็ นการเลีย้ ง
ดูทพ่ี ่อแม่สนับสนุนให้บุตรมีพฒ
ั นาการตามวุฒภิ าวะ โดยกาหนดขอบเขตของพฤติกรรม พร้อมทัง้
มุ่งหวังให้บุตรเชื่อฟงั แต่ในขณะเดียวกันก็ให้บุตรเป็ นตัวของตัวเอง โดยพ่อแม่แสดงการยอมรับ
ความคิดเห็นของบุตร สนใจอารมณ์ความรูส้ กึ ของบุตร ให้ความอบอุ่นและอธิบายเหตุผล ซึง่ เป็ น
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การอบรมเลีย้ งดูทส่ี มดุลกันระหว่างการควบคุมและการปล่อยให้บุตรเป็นตัวของตัวเอง สอดคล้องกับ
เทเลอร์ ฮิลตัน และวิลสัน (Taylor, Hinton; & Wilson.1995) ทีใ่ ห้ความหมายว่าการอบรมเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตย เป็ นวิธกี ารที่พ่อ แม่ใช้การอบรมเลี้ยงดูบุต รที่ทาให้บุตรรู้ส ึกว่าพ่อ แม่มคี วาม
ต้อ งการอย่างไร ในขณะเดียวกันก็มกี ารตอบสนองความต้อ งการของบุตรด้ว ย พ่อ แม่ไม่ตามใจ
จนเกินไปหรือเข้มงวดจนเกินไป ใช้หลักเกณฑ์ของการมีระเบียบวินัยมากกว่าการลงโทษ พยายาม
ให้เด็กมีการควบคุมตนเองได้ดเี ท่าๆกับการมีส่วนร่วมกับผูอ้ ่นื ยอมรับความสามารถ และความคิด
ของบุตร ให้ความร่วมมือแก่บุตรตามโอกาสอันควร ในสังคมไทยวราภรณ์ รักวิจยั (2529:9-14) ให้
ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยไว้ว่า หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยให้
ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ ใช้เหตุผลกับบุตร ทาให้บุตรรูส้ กึ ว่าได้รบั การปฏิบตั ิด้วย
ความยุตธิ รรม ให้อสิ ระแก่บุตรในการทากิจกรรมต่างๆ ยอมรับความสามารถและให้สทิ ธิบุตรใน
การตัดสินใจแก้ปญั หาด้วยตนเอง โดยบิดามารดาคอยให้กาลังใจ ให้คาปรึกษาแนะนาตามความ
เหมาะสม
ดังนัน้ จึงสรุปว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิไตย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูของ
พ่อแม่ ทีม่ ุ่งหวังให้บุตรเชือ่ ฟงั แต่ในขณะเดียวกันก็ให้บุตรเป็ นตัวของตัวเอง โดยพ่อแม่แสดงการ
ยอมรับความคิดเห็นของบุตร สนใจอารมณ์ความรูส้ กึ ของเด็ก ให้ความอบอุ่นและอธิบายเหตุผล รูส้ กึ
ว่าตนเองได้รบั การปฏิบ ัติด้ว ยความยุติธ รรม พ่อ แม่ไม่ต ามใจจนเกินไปหรือ เข้มงวดจนเกินไป
ยอมรับและสนับสนุ นความสามารถ การกระทา และความคิดของบุตร ให้ความร่วมมือแก่บุตรตาม
โอกาสอันควร
3.5.2 การวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ไตย
จากแนวคิดทีว่ ่าลักษณะการเลีย้ งดูทเ่ี หมาะสม จะช่วยทาให้นกั เรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเ ศษมีค วามรู้ส ึก ว่ า ตนเองเป็ น ที่ร กั และเป็ น คนของครอบครัว มีค วามสมดุ ล กับ
ความรูส้ กึ ถึงความเป็นตัวของตัวเอง มีการจัดให้มกี ฎเกณฑ์ทม่ี คี วามมันคง
่
ขณะเดียวกันก็มคี วาม
ยืดหยุน่ ต่อเหตุการณ์ของสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป บูร ี ลุยเซล มิซูกานิส และมูลเลอร์ (Dwairy.
2004: 278; citing Buri, Louiselle, Misukanis; & Mueller.1988) ได้กล่าวว่าการเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตยนัน้ เป็ นการผสมผสานระหว่างการเลี้ยงดูแบบอานาจควบคุมกั บการเลี้ยงดูแบบรัก
ตามใจ พ่อแม่ท่สี ามารถประยุกต์ลกั ษณะการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาใช้นัน้ มีแนวโน้มที่จะมี
ทัก ษะในการเลี้ยงดูบุตรดี และมีก ารควบคุมอยู่ใ นทางสายกลาง เด็กที่ถู กเลี้ยงดูด้ว ยวิธ ีน้ีจะมี
พัฒนาการในการเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความภาคภูมใิ จในตนเอง ควบคุมตนเองได้ เชื่อมันใน
่
ตนเอง รูส้ กึ ปลอดภัย และป็ นที่ช่นื ชอบของผู้อ่นื จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วจิ ยั พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของไวรี่ (Dwairy.2004) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกบั การ
ปรับตัวทางจิตสังคมของวัยรุ่นชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล โดยเปรียบเทียบกลุ่มนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเ ศษกับกลุ่ ม วัยรุ่น ปกติ กลุ่ มตัว อย่างเป็ นนัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทาง
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วิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ จ านวน 118 คน และเป็ น วัย รุ่ น ปกติ 115 คน โดยใช้ แ บบวัด
The Parental Authority Questionaire (PAQ) ที่มแี นวคิดมาจากบวมไรด์ (Dwairy. 2004: 278;
citing Baumrind. 1966,1991) ผลการศึกษาพบว่าพ่อแม่ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการใช้การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมากกว่าเด็กปกติ และพบว่าใช้
การอบรมเลี้ยงดูแบบอานาจควบคุมน้ อยกว่าเด็กปกติ นอกจากนี้ยงั พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นทัง้ สองกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัดของบูร ี (Buri.1991) มาพัฒนาให้เหมาะกับ
นักเรียนทีม่ คี วาม สามารถพิเศษ โดยบูรไี ด้สร้างแบบวัด The Parental Authority Questionaire
(PAQ) ขึน้ โดยพัฒนามาจากแนวคิดของบวมไรด์ (Baumrind. 1971) ประกอบไปด้วยการวัดการ
เลีย้ งดู 3 แบบ คือ การอบรมเลีย้ งดูแบบอานาจควบคุม การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักตามใจ ประกอบด้วย 30 ข้อคาถาม โดยแบ่งเป็ นด้านละ 10 ข้อคาถาม และเป็ น
มาตรวัด 5 ระดับตัง้ แต่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” จนถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ.74
-.87 ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะนาข้อคาถามเฉพาะการเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
3.5.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การรับรูล้ กั ษณะการเลีย้ งดูของพ่อแม่นบั เป็นสิง่ สาคัญ ในการสร้างลักษณะต่างๆของ
บุ ค คล เช่ น ลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ จากงานวิจ ัย ของคาวามู ร ะ ฟรอสต์ แ ละฮาร์ม าตซ์
(Kawamura,Frost; & Harmatz. 2002: 322-323) ที่ได้ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะความสมบูรณ์แบบและรูปแบบการเลี้ยงดู ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นอายุเฉลี่ย 19.8ปี เป็ นชาว
อเมริกนั -เอเชีย จานวน 145 คนและเป็นอเมริกนั -คอร์เคเซียน 192 คน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้
รูปแบบการเลี้ยงดูม ีค วามสัมพันธ์ก ับลักษณะความสมบูรณ์ แบบ โดยพ่อ แม่ท่มี กี ารเลี้ยงดูแบบ
ควบคุ ม นัน้ จะส่ ง ผลต่ อ การมีล ัก ษณะความสมบูรณ์ แ บบที่ไ ม่เ หมาะสม พบเฉพาะในกลุ่ ม ชาว
อเมริกนั -เอเชียเพศหญิง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ.48 หรือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจ
บุคคลอื่น เช่นงานของคิมและโรห์เนอร์ (Kim; & Rohner. 2003. 723-735)ทาการศึกษาเกี่ยวกับกา
รับรูก้ ารยอมรับของพ่อแม่ (การให้ความรัก,ความอบอุ่น) และความสามารถร่วมรูส้ กึ ในนักศึกษาชาว
เกาหลี อายุ 19-20ปี จ านวน 725
คน ผลการศึก ษาพบว่ า การับ รู้ก ารยอมรับ ของพ่ อ แม่ ม ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถร่วมรูส้ กึ อย่างมีนัยสาคัญ โดยการรับรูก้ ารยอมรับจากแม่ม ี
ค่าความสัมพันธ์(r=.20) และการรับรูก้ ารยอมรับจากพ่ อมีค่าความสัมพันธ์ (r=.14) ไวรี่ (Dwairy
.2004: 233–252) ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูสุขภาพจิตและการปรับตัวของวัยรุ่น
ชาวปาเลสติเนียน-อาหรับจานวน 431 คนอายุ 13-14 ปี โดยเปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่นชายและ
หญิง ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นหญิงมีการรับรูว้ ่าพ่อ แม่เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมากกว่าวัยรุ่นชาย
และพบว่าวัยรุ่นหญิงมีความวิตกกังวลและความซึมเศร้าสูงกว่าวัยรุ่นชาย และพบว่าพ่อแม่เลีย้ งดู
แบบประชาธิป ไตยมีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ สุ ข ภาพจิต ของวัย รุ่ น และพ่ อ แม่ เ ลี้ย งดู แ บบ
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ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตมโนทัศน์ ของวัยรุ่นทัง้ ชายและหญิงอย่างมีนัยสาคัญ
(Bata=.32)
ในนัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษนัน้ ก็ม ีก ารศึก ษาเช่ น เดีย วกัน นิ ว ไมสเตอร์
(Neumeister.2004.270-271) ทาการศึก ษาเรื่อ งปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ พัฒนาการลัก ษณะความ
สมบูรณ์แบบในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ โดยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาที่เพิง่ เข้ามาเรียนในปีแรกในHonor program ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยเลือกจาก
กลุ่มทีม่ คี วามสามารถสูงจากผลการเรียนและถูกจัดให้เป็นนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษตัง้ แต่สมัย
เรียนประถมศึกษา และมีแนวโน้ มที่จะมีล กั ษณะความสมบูรณ์แบบ โดยทาแบบวัด MPS ของ
Hewitt and Flett (1991) พบว่าปจั จัยทีส่ าคัญคือพ่อแม่ทม่ี ลี กั ษณะความสมบูรณ์แบบและพ่อแม่ท่ี
เลีย้ งดูแบบควบคุม (authoritarian) จะทาให้นักเรียนมีความคาดหวังทีเ่ คร่งครัด นาเอาการมีคุณ ค่า
ในตนเองไปยึดติดกับความสาเร็จ กลัวความผิดหวัง กลัวความล้มเหลวโดยเฉพาะเรื่องการเรียน
ต่อมานิวไมสเตอร์และฟินช์ (Neumeister; & Finch.2006. 247) ได้ทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อพัฒนาการลัก ษณะความสมบูรณ์ แ บบในนัก เรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษ ในครัง้ นี้เขาได้ทาการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง(path analysis)ในกลุ่มนักศึกษาจานวน
265คนที่เพิ่งเข้าเรียนปี แรกที่ southern university ที่ศึกษาในวิทยาลัยที่มชี ่อื เสียงที่สุดของ
มหาวิทยาลัย โดยศึกษาตัวแปร 4 ตัว คือ รูปแบบการเลีย้ งดู ความผูกพัน ลักษณะความสมบูรณ์
แบบ และแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเลีย้ งดูมคี วามสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพัน โดยการเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและแบบรักและตามใจมีความสัมพันธ์กบั ความมันคงใน
่
ความผูกพัน และการเลีย้ งดูแบบเข้มงวดและควบคุมมีผลตรงกันข้ามและมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะ
ความสมบูรณ์แบบด้วย
การทีน่ กั เรียนมีการรับรูว้ ่าตนเองนัน้ ถูกเลีย้ งดูจากพ่อแม่ดว้ ยความรัก ความเข้าใจ
นัน้ จะช่วยสร้างความไว้วางใจ อบอุ่นใจ ทาให้นักเรียนมีความมันใจในการจั
่
ดกระทากับสิง่ ต่างๆที่
เกิดขึน้ กับตนเองต่อไป ฮิคแมน บาร์โธโลเม่และแมคเคนรี (Hickman, Bartholomae; & McKenry.
2000: 3) ได้กล่าวว่าวัยรุ่นทีม่ าจากครอบครัวทีม่ กี ารอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยนัน้ มีระดับของ
สมรรถนะทางการเรีย นและการปรับ ตัว ดี ก ว่ า กลุ่ ม ที่ม าจากการอบรมเลี้ย งดู แ บบควบคุ ม
จากข้อความดังกล่าวนัน้ มีงานวิจยั สนับสนุ นจานวนมาก นิจฮอฟและเอนเจลส์ (Nijhof; & Engels
.2007) ทาการศึกษาบทบาทของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการคิดถึงบ้าน และการเผชิญปญั หา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ ปี 1 จานวน 670 คน อายุ16-25 ปี ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและแบบรักตามใจ มีความเข้มแข็งทางอารมณ์มากกว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั
การเลีย้ งดูแบบควบคุมเมือ่ ต้องเผชิญต่อภาวะการคิดถึงบ้าน และพบว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตยและแบบรักตามใจไม่แสดงถึงพฤติกรรมทัง้ ภายนอกและภายในทีเ่ ป็ นปญั หาเมื่อ
เผชิญกับภาวะคิดถึงบ้าน และมีแนวโน้มทีใ่ ช้วธิ เี ผชิญปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหาแหล่ง
ช่วยเหลือ และใช้วธิ เี ผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นในการแก้ไขปญั หา สอดคล้องกับวอลเฟรดท์ เฮมเพล
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และไมล์ (Wolfradt, Hempel; & Miles. 2003: 521) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
รูปแบบการเลีย้ งดูของพ่อแม่ต่อการสูญเสียความเป็ นตัวเอง ความวิตกกังวลและการเผชิญปญั หาใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาวเยอรมันจานวน 276 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่รบั รูว้ ่า
พ่อแม่เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและรักตามใจมีคะแนนการเผชิญปญั หาแบบมุง่ แก้ปญั หาสูง
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวเป็ นปจั จัยที่สาคัญต่อบุคคล
ทัง้ ในเรือ่ งความรูส้ กึ อารมณ์ และพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา ซึง่ ลักษณะดังกล่าวเป็ นการรับรู้
ของบุคคลต่อการอบรมสังสอนจากครอบครั
่
วโดยทางตรงและทางอ้อม ด้วยการสร้างลักษณะต่างๆที่
ก่อเกิดความเป็นบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างความเป็ นตัวของตัวเองการเป็ นไปตามความคาดหวัง
ของครอบครัว การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล และป็ นทีช่ ่นื ชอบของผูอ้ ่นื ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้
ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าปจั จัยจากครอบครัวนัน้ จะส่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดว้ ย ซึง่ การปลูกฝงั ลักษณะต่างจากครอบครัว
เกิดจากการที่บุ ค คลมีส ัมพันธภาพอย่างไรกับคนในครอบครัว ทัง้ พ่อ แม่ พี่น้อ งและเครือ ญาติ
นอกจากนี้ก ารเลี้ยงดูบุต รด้ว ยความเหมาะสมระหว่างความต้อ งการของพ่อ แม่และการยอมรับ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างพ่อแม่และบุตร การชีแ้ นะพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เพื่อให้บุตรนาไปปฏิบตั ใิ น
การดาเนินชีวติ ทีด่ ถี ูกต้อง และเป็ นเสมือนแหล่งพลังใจของวัยรุ่นในการเผชิญกับอุปสรรคและปญั หา
ต่างๆที่เข้ามาในสถานการณ์ใหม่ๆ และเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การเรียนรูท้ ่จี ะอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ใน
สังคมต่อไป ด้วยการแสดงอพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม จากข้อสรุปดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงตั ง้ สมมุตฐิ านที่ 8
ว่า การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีอทิ ธิพลทางตรงต่อลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถใน
ั หาและการปรับตัว ของ
การร่ ว มรู้ส ึก และอัต มโนทัศ น์ และมีอิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ การเผชิญ ป ญ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านลักษณะความสมบูร ณ์แบบ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์
ปัจจัยจากโรงเรียน
ปจั จัยจากโรงเรียนนัน้ ถือเป็ นแหล่ง สนับสนุ นทางสัง คมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ต่ อ การ
ปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การอยู่ร่วมกันของ
บุคคลในสังคมจาเป็ นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อช่วยเหลือกันในสิง่ ที่ตนเองไม่สามารถจัดการด้วย
ตนเองได้ การได้ร ับ การสนั บ สนุ น ทางสัง คม จึง เป็ น สิ่ง ที่ทุ ก คนปรารถนา ดัง ที่ล าซารัส และ
โฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984: 245) สรุปไว้ว่า การสนับสนุ นทางสังคมจะส่งผลต่อการ
ปรับตัว คือ การรับรูถ้ งึ การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสาคัญต่อความพึงพอใจตนเอง และความ
พึง พอใจในการด าเนิ นชีว ิต ของตนเอง การสนั บสนุ น ทางสัง คมจะช่ ว ยป้อ งกันความเครียดและ
ผลกระทบที่เกิดจากความเครียด ช่วยลดความรุนแรงของวิกฤติการณ์และเป็ นแหล่งประโยชน์เพื่อ
การปรับตัวต่อวิกฤติ สอดคล้องกับกอตต์เลียบ Gottlieb (1985: 5) ได้กล่าวว่า การสนับสนุ นทาง
สังคม หมายถึง กระบวนการในการปฏิสมั พันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม
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ทางสังคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในการเผชิญกับปญั หา สนับสนุ นให้เกิดความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง ความรูส้ กึ มันคง
่ และศักยภาพของตนเอง ซึง่ อาจได้รบั ในรูปแบบของการสนับสนุ นทางด้าน
วัตถุหรือทางด้านจิตใจ คอบบ์ (Cobb .1976: 300-301) ได้ให้ความหมายว่า การสนับสนุ นทางสังคม
คือการทีบ่ ุคคลได้รบั ข้อมูลทีท่ า ให้ตวั เขาเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่ายก
ย่อ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสัง คม มีค วามผูก พัน ซึ่ง กัน และกัน ในฐานะที่เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในเครือ ข่า ย
(network) ของการติดต่อสื่อสาร (communication) และหน้ าที่ท่มี ตี ่อกัน เคปแลน (Caplan.
1974: 39-42) ให้ความหมายว่าการสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง สิง่ ที่บุคคลได้รบั โดยตรงจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในด้านข่าวสาร อารมณ์ หรือด้านสิง่ ของ ซึ่งอาจเป็ นบุคคลในครอบครัว
เพื่อน ครู เป็ นต้น ส่วนเฮ้าส์ (House.1985: 201) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล ซึ่งประกอบด้วยความรัก ความห่วงใย ความไว้วางใจ ความผูกพัน ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน สิง่ ของ แรงงาน การให้ขอ้ มูลข่าวสาร ตลอดจนการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ และข้อมูลเพื่อการ
เรียนรูแ้ ละการประเมินตนเอง เมเลคกี้ และดีมาเรย์ (Malecki; & Demaray. 2002) ได้ให้กล่าวว่า
การสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง การสนับสนุ นทัวๆไป
่
หรือการสนับสนุ นเฉพาะพิเศษตามความ
ต้ อ งการของบุ ค คลเพื่อ ส่ ง เสริม หน้ า ที่ข องบุ ค คลให้ ส มบู ร ณ์ หรือ เป็ น การป้ องกัน บุ ค คลจาก
สิง่ แวดล้อมที่เลวร้าย ทาร์ด้ี (Tardy.1985) กล่าวถึงการสนับสนุ นทางสังคมมีหลายรูปแบบ เช่น
การสนับสนุ นทางอารมณ์ (การรับฟงั ) การสนับสนุ นด้านเครื่องมือ(การให้เวลาและแหล่งสิง่ ของ)
การสนับสนุ นด้านข้อมูล(การจัดหาข้อมูลข่าวสาร) และการสนับสนุ นด้านการประเมิน(การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยของพันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000:
155-166) ที่ไ ด้แ บ่ งการสนับสนุ น ทางสังคมเป็ น 3 ด้าน ได้แ ก่ 1) การสนับ สนุ นด้านอารมณ์
(Emotional Support) เช่น การพูดปลอบโยน การพูดให้กาลังใจ ให้ความห่วงใย ความรัก ความ
อบอุ่น ความเห็นใจ หรือการยอมรับ เป็ นต้น 2) การสนับสนุ นทางด้านข้อมูลข่าวสาร(Informational
Support) เช่น การช่วยเหลือในการแก้ปญั หา ช่วยหาทางออกทีด่ ี การให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
เมือ่ เกิดปญั หา การให้รางวัลหรือลงโทษ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ หรือการ
ตัดสินใจทีด่ ี เป็นต้น 3) การสนับสนุนด้านวัสดุ เครือ่ งใช้ รวมทัง้ เงินและแรงงาน(Material Support)
จากความหมายของการสนับสนุ นทางสังคมตามที่กล่ าวมาแล้วนัน้ จะพบว่าการ
สนับสนุ นทางสังคมนัน้ เป็ นการสนับสนุ นทัง้ ทางด้านนามธรรม เช่น ความรูส้ กึ อารมณ์ การยอมรับ
เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนัน้ มีความรูส้ กึ ว่าตนเองยังคงมีคุณค่าในสายตาของบุคคลใกล้ชดิ ที่ให้
ความสาคัญแก่ตนเอง นอกจากนี้ยงั มีรปู แบบในเชิงของการช่วยเหลือทางด้านรูปธรรม เช่น มีแหล่ง
ของข้อมูลในการตัดสินใจ ได้รบั วัสดุสงิ่ ของที่ช่วยเกื้อกูลให้บุคคลนัน้ นาไปแก้ไขปญั หาของตนเอง
ได้ นอกจากนี้ยงั พบว่าแหล่งของการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ มาจากหลายแหล่ง ซึ่งเป็ นแหล่งจาก
เครือข่ายทางสังคมของบุคคลนันเอง
่
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ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ป็ น นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์นัน้ การใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่ในแต่ ละวันมักจะอยู่ในโรงเรียนประจา ซึ่งเป็ นทัง้ ทีเ่ รียนและที่
พักอาศัย การอยูใ่ นหอพักของโรงเรียนยิง่ ทาให้ใช้เวลาทัง้ 24 ชัวโมงต่
่
อวันในโรงเรียน การต้องพบ
กับสถานการณ์ท่แี ปลกใหม่และวิถชี วี ติ ใหม่ อันเป็ นสาเหตุของความเครียดในแต่ละวัน นักเรียน
จาเป็นต้องมีการปรับตัวในทุกด้าน ทัง้ การเรียน การใช้ชวี ติ ร่วมกับเพื่อนทัง้ ในห้องเรียนและหอพัก
การได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมจากสถาบันการศึกษา โดยครูเป็ นผูส้ งสอน
ั่
แนะนา และสนับสนุ น
ให้วยั รุ่นได้เรียนรู้วธิ แี ก้ปญั หาที่เหมาะสม และสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ได้อย่างสมบูรณ์ในวัย
เรียน นอกจากนี้การสนับสนุ นและได้รบั ความเข้าใจจากเพื่อนก็ยงั มีส่วนในการเผชิญปญั หาด้วย
แนวคิดของการสนับสนุ นจากครูและเพื่อนนัน้ มีพ้นื ฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุ นทาง
สังคม และเป็นเรือ่ งทีส่ นใจกันอย่างกว้างขวาง นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1980 เป็ นต้นมา ในต่างประเทศ
นักวิชาการหลายๆสาขาได้ให้ความสนใจ (Wodka; & Barakat. 2007:366; citing Cauce, Hannan;
& Sargeant, 1992, Frey; & Rothlisberger.1996, Wills; & Cleary,1996) รวมทัง้ ในประเทศไทยก็
ได้มกี ารศึก ษาเรื่อ งของการสนับสนุ นทางสังคมเป็ นจานวนมาก (ประณต เค้าฉิ ม.2549,จินตดล
จาปาถะ.2549,ชุลพี ร เทียนธวัช.2544) ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มุ่งเน้นการสนับสนุ นทางสังคมในแหล่ง
ของเครือ ข่ายภายในโรงเรียน ได้แ ก่ ครูและกลุ่มเพื่อ นของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.6 การสนับสนุนจากครู (Teacher support)
แนวคิดของการสนับสนุ นจากครูมพี ้นื ฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุ นทางสังคม
ซึง่ มีพ้นื ฐานทางทฤษฎีมาจากความรูท้ างด้านสังคมจิตวิทยาที่พบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ของคน
นัน้ ขึ้นกับอิทธิพ ลของบุคคลที่มคี วามสาคัญ และมีอ านาจเหนือกว่าตัวเราอยู่ตลอดเวลา จิโนริโอ
และฮัสตัน(Brewster; & Bowen.2004: 51;citing Ginorio; & Huston.2001) ได้ให้ความหมายของ
การสนับ สนุ นจากครูว่ า หมายถึง การที่ค รูรบั ฟ งั ให้ก าลังใจ และยอมรับในตัว นักเรีย น และมี
งานวิจยั ทีพ่ บถึงความสาคัญของการสนับสนุนจากครูต่อนักเรียน เช่น การสนับสนุ นจากครูมอี ทิ ธิพล
ต่ อ องค์ประกอบด้า นความรู้ส ึก ของนัก เรียน ช่ ว ยให้นัก เรียนมีค วามรัก โรงเรีย น (Brewster; &
Bowen .2004:51; citing Rosenfeld, Richman;& Bowen.2000 ) การสนับสนุ นจากครูมผี ลต่อการ
ปรับตัวทางด้านอารมณ์ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และสามารถทานายการลดลงของภาวะ
ซึ ม เศร้ า มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ในโรงเรี ย นและรู้ ส ึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองสู ง ขึ้ น
(Rueger,Malecki; & Demaray. 2010: 49)
ส าหรับ ครู ข องนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษนั ้น การสนั บ สนุ น ต่ อ การส่ ง เสริม
พัฒนาการทางด้านสติปญั ญาเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอ ยังคงต้องมีการส่งเสริมความสามารถ
ในสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการเจริญเติบโตทางด้านสังคมด้วย โซวาและเมย์( Sowa; &
May.1997) พบว่าครูของเด็ก เหล่านี้ ต้องให้ความสาคัญในเรื่องความเครียดของนักเรียนและ
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พัฒนาการด้านทักษะการติดต่อกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นความสามารถในการจัดการกับความรูส้ กึ ของ
ตนเองและการสร้างบุคคลิกภาพของตน และยังเป็ นการส่งเสริมความไว้วางใจในการประเมินปญั หา
ของตน และช่วยให้บุคคลสามารถทนแรงกดดันจากโรงเรียน กลุ่มเพื่อน และครอบครัวได้
3.7 การสนับสนุนจากเพื่อน (peers support)
เพื่อนเป็ นเครือข่ายทางสังคมทีส่ าคัญของวัยรุ่น ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
และการได้รบั การช่วยเหลือจากเพื่อนจึงเป็ นสิง่ ที่วยั รุ่นให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก การสนับสนุ น
จากเพื่อน(peers support) หมายถึง ระบบของการให้และรับความช่ วยเหลือทีอ่ ยู่บนหลักการของ
การนับถือ การแบ่ง ปนั ความรับผิดชอบ และการตกลงร่วมกันในด้านความช่วยเหลือ มีความ
เข้าใจถึงสถานการณ์ท่ตี ้องการการได้รบั ความเห็นอกเห็นใจ และแบ่งปนั ความทุกข์ทางใจของผู้ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อบุคคลพบว่าเพื่อนมีความรูส้ กึ เหมื อนตน จะทาให้เกิดความรูส้ กึ
ผูกพัน ซึง่ หมายถึง ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งต่อประสบการณ์นนั ้ และเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจใน
การสร้างสัมพันธภาพ ซึ่งในบางครัง้ ก็มกี ารให้ความหมายว่าเป็ นการสร้างแรงใจซึ่งกันและกัน
(Mead ,Hilton; & Curtis.2001:135) สาหรับการ์บาริโน (Garbarino.1985) นัน้ ได้กล่าวว่า การที่
วัยรุ่นได้อยู่ในกลุ่มพื่อนจะช่วยให้สามารถเข้าใจผู้อ่นื เข้าใจความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่นื
เกิดความผูกพันและยอมรับซึง่ กันและกัน พัฒนาอัตมโนทัศน์ สังเกตว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับตนเอง
และผูอ้ ่นื มีปฏิกริ ยิ าอย่างไรกับตน เป็ นการสร้างรากฐานการสร้างเอกลักษณ์แห่งตน ประสบการณ์
ต่างๆที่ได้จากการมีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม ทาให้วยั รุ่นมีเป้าหมายชีวติ มีความรูส้ กึ เห็นคุณค่าใน
บุคคล และมีค วามหวังที่จะมีชีวติ ที่ดใี นอนาคต นักวิชาการในประเทศไทย เช่น อารี พันธ์มณี
(2544:189) กล่าวถึงอิทธิพลของเพื่อนในวัยรุ่นว่า เด็กวัยนี้เห็นเพื่อนเป็ นเทวดา เพื่อนคือความสุข
ความทุกข์ของเด็ก เด็กจะรักเพื่อน เชื่อเพื่อนและทาตามเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็ นการ
แต่งกาย การใช้คาพูด กิรยิ ามารยาท แบบแผนในการเรียน ความคิด ความสนใจในกิจกรรม
ต่างๆ จะเป็นไปตามกลุ่มเพื่อนทีเ่ ด็กคบหา ถ้าเด็กคบเพื่อนเรียนก็จะช่วยกันเรียน นอกจากนี้วยั รุ่น
จะมีวธิ ใี นการแลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่ กันและกัน เพื่อนจะรับฟงั และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความ
วิตกกังวล ความเสียใจและเรื่องทีเ่ ขาสนใจ เพื่อนจึงเป็ นแหล่งของการสนับสนุ นทางด้านอารมณ์
เป็ นผู้ให้คาแนะนาด้านการปรับตัวและด้านการเรียน ดังที่เฮอร์ล๊อค (ประณต เค้าฉิม..2549: 61;
อ้างอิงจาก Hurlock.1973: 75) ที่กล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนสนิทที่มตี ่อวัยรุ่นว่า เพื่อนช่วย
ก่ อ ให้เ กิด ความรู้ส ึก อบอุ่ น และการเห็น ความส าคัญ ของตนเอง ช่ ว ยให้ว ัย รุ่ น ได้ร ะบายความ
อัดอัน้ ตันใจและแสดงความรูส้ กึ ได้อย่างอิสระ มีการพัฒนาทักษะทางสังคม ซึง่ จะช่วยให้วยั รุ่นมีการ
ปรับตัวทางสังคมทีด่ ี ช่วยกาหนดรูปแบบและมาตรฐานของพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้วยั รุ่น
ประพฤติปฏิบตั ใิ นแนวทางที่สงั คมยอมรับ ช่วยกระตุ้นให้วยั รุ่นเป็ นตัวของตัวเองจากพ่อแม่และครู
และช่วยให้วยั รุน่ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงด้านการเรียน
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การสนับสนุ นจากเพื่อนมีความสาคัญต่อพัฒนาการในวัยรุ่น ซึง่ เป็ นวัยทีม่ คี วามวิตกกังวล
เกี่ยวกับสังคม (social anxiety) ในเรื่องการยอมรับจากเพื่อนและความสนิทสนม โดยมีระดับสูงสุ ด
ในวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย การรับรู้การช่วยเหลือจากเพื่อนจึงมีผลทางตรงต่อการลดความ
วิตกกังวล (Greca; & Lopez1997: 85) การสนับสนุ นจากกลุ่มเพื่อนมีความสาคัญมาก พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั การลดลงของภาวะเครียด (Schneider; & Ward. 2003) ในประเทศไทยมีงานวิจยั
ของ อัญชลี ทองจันทร์ (2546:107-108) ซึ่งจากผลของงานวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ได้แ ก่ สมั พันธภาพระหว่างครูกบั นัก เรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มีอิทธิพล
ทางตรงกับการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนสูงสุดจากตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จุมจินต์ สลัดทุกข์ (2543: 62-63) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับตัวแปรทีเ่ กี่ยวข้องกับการปรับตัว
ของนิสติ ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปีท1่ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่าง
นิสติ กับอาจารย์ และตัวแปรสัมพันธภาพกับเพื่อนมีผลทานายความสามารถในการปรับตัว
3.7.1 การวัดการสนับสนุนจากครูและเพื่อน
โดยทัวไปการวั
่
ดการสนับสนุ นทางสังคมนัน้ จะเป็ นแบบวัดการรับรู้ของบุค คลที่
รายงานถึงการสนับสนุ นทางสังคมที่ตนเองได้รบั แบบวัดมีทงั ้ แบบรวมกันในหลายแหล่งของการ
สนับสนุ น เช่น แบบวัด Network of Relationships Inventory ของเฟอร์แมนและเบอร์เมสเตอร์
(Furman; & Buhrmester.1992) ซึ่งประกอบด้วยการวัดการสนับสนุ นจากครอบครัวและเพื่อน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านมิตรภาพ(companionship) ด้านการช่วยเหลือด้านวัสดุ
อุปกรณ์(instrumental help) ด้านความใกล้ชดิ (intimacy) ด้านความรัก(affection) และด้านส่งเสริม
คุณค่าของบุคคล(enhancement of worth) นอกจากนี้มแี บบวัดหนึ่งทีเ่ รียกว่าแบบวัด The Child
and Adolescent Social Support Scale(CASSS)ของมาเลคกี้ ดีมาเรย์ และเอลลิอ อต
(Malecki, Demaray;& Elliott.2000) ซึง่ มีพน้ื ฐานกรอบแนวคิดมาจากการรับรูก้ ารสนับสนุ นทาง
สั ง ค ม แ บ บ ห ล า ย มิ ติ ข อ ง เ ฮ้ า ส์ แ ล ะ ท า ร์ ด้ี ( Rueger,Malecki; & Demaray.2010:49; citing
House.1981,Tardy.1985) ประกอบด้วย 4 ชนิดของการสนับสนุ น ได้แก่ 1) การสนับสนุ นทาง
อารมณ์(การรับฟงั ) 2) การสนับสนุ นด้านเครื่องมือ(แหล่งสิง่ ของ) 3) การสนับสนุ นด้านข้อมูล(การ
จัดหาข้อมูลข่าวสาร) และ 4) การสนับสนุ นด้านการประเมิน(การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ) วัดการรับรู้
การสนับสนุ นทางสังคมของนักเรียนจากเกรด 3 ถึงเกรด 12 มีทงั ้ หมด 60 ข้อคาถาม วัดการรับรู้
จากทัง้ 5 แหล่ง คือ จากพ่อแม่ ครู เพื่อนร่วมชัน้ เรียน เพื่อนสนิท และบุคคลในโรงเรียน ค่าการ
วิเคราะห์ factor analysis ทัง้ 5 สเกลย่อย มีค่าเท่ากับ.52-.81 และมีค่าความสัมพันธ์กบั social
support scale for children ของHarter.1985 r=0.55 และมีค่าความเชื่อมัน่ (วัดในเด็กเกรด9-12)
มีค่าเท่ากับ .92-.93 และค่าความเทีย่ งตรงภายใน.97 และแต่ละสเกลย่อยมีค่าตัง้ แต่ .90-.95
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ผูว้ จิ ยั ได้เลือกแนวคิดของแบบวัดนี้มาปรับปรุงใช้เพราะมีการใช้อย่างแพร่หลายใน
เด็ก และวัยรุ่น เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่ครอบคลุมทัง้ มิตขิ องการสนับสนุ นทัง้ ทางด้านรูปธรรมและ
นามธรรม ผู้ ว ิจ ัย จะน าแนวคิด นี้ ม าสร้ า งข้ อ ค าถามจาก 4 ชนิ ด ของการสนั บ สนุ น ได้ แ ก่
การสนับสนุ นทางอารมณ์ การสนับสนุ นด้านเครื่องมือ การสนับสนุ นด้านข้อมูล และการสนับสนุ น
ด้านการประเมิน และแบ่งแหล่งของการสนับสนุนในบริบทของโรงเรียนออกเป็ น 2 แบบวัด คือ แบบ
วัดการสนับสนุ นจากครู และแบบวัดการสนับสนุ นจากเพื่อน ให้สอดคล้ องกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ น
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.7.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การทีบ่ ุคคลรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นทางสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ปญั หาของเด็กในด้านต่างๆ เช่น เด็กทีค่ รอบครัวหย่าร้าง (Cowen, Pedro-Carroll; & Gillis.1990)
เด็กทีม่ ปี ญั หาทางด้านการเรียน (Forman.1988,Kloomok; & Cosden.1994,Rothman; & Cosden.
1995, Wenz-Gross; & Siperstein.1997) เด็กกลุ่มเสี่ยง (Cauce,Felner;& Primavera.1982,
Van Tassel-Baska; & Olszewski-Kublius.1994) อลิสนั และคณะ (Alison; et al. 2008:79) พบว่า
ความสัมพันธ์ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของนักเรียน และการปรับตัวของ
นักเรียนต่อสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน แวนไดเวอร์ (Vandiver. 2005) พบว่าการสนับสนุ นทางสังคม
เป็ นปจั จัยทีช่ ่วยลดความเครียดในวัยรุ่น เพราะการสนับสนุ นทางสังคม ทาให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตัวเอง มีอารมณ์มนคง
ั ่ เกิดความรูส้ กึ มันใจในตนเอง
่
นอกจากนี้ จากการที่บุคคลใกล้ชดิ
ช่วยจัดหาข้อมูลข่าวสาร ให้คาแนะนา ทาให้บุคคลรูส้ กึ ปลอดภัยในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดูเบียส
และคณะ (Dubois; et al. 1992: 542-557) ได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นทางสังคม
และการปรับตัวในวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชาวอเมริกนั ที่ศกึ ษาอยู่ในระดับไฮสคูล
จานวน 166 คน ผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการปรับตัว
ของ ดูนและคณะ(Dunn; et al.1987)ทาการศึกษาบทบาทของการสนับสนุ นทางสังคมทีช่ ่วยส่งเสริม
การปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษในการเข้าโรงเรียนใหม่ จากการศึกษาพบว่าการ
สนับสนุ นจากครอบครัวมีความสัมพัน ธ์กบั การปรับตัวในโรงเรียนทีด่ ี และการสนับสนุ นจากเพื่อนมี
ความสัมพันธ์กบั การปรับตัวทางด้านจิตใจที่ด ี เมื่อกล่าวถึงการสนับสนุ นจากครูไรอัน และแพทริก
(Ryan; & Patrick.2001: 440 ;citing Goodenow.1993, Skinner; & Belmont,1993, Fraser; &
Fisher. 1982, Midgley; et al. 1989) พบว่าการสนับสนุ นจากครูเป็ นมิตหิ นึ่งของสิง่ แวดล้อมทาง
สังคมในห้องเรียน หมายถึงการที่นักเรียนมีความเชื่อถือในตัวครู และมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน การ
ทีน่ กั เรียนรับรูถ้ งึ การสนับสนุ นจากครู ช่วยให้มแี รงจูงใจในการเรียน มีความสนุ กสนานในการเรียน
ลดความเครียดในการเรียน มีศกั ยภาพทางสังคมที่ดแี ละลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียน
(Ryan; & Patrick .2001: 440; citing Pintrich; & De Groot. 1990) ในด้านของการสนับสนุ นจาก
เพื่อนนัน้ พบว่ามีความสาคัญต่อนักศึกษาระดับวิทยาลัยชาวละติน เพื่อนช่วยสนับสนุ นทัง้ ทางด้า น
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อารมณ์ ข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ (Crockett. 2007: 348; citing Rodriguez; et al. 2003) และการ
สนับสนุนจากเพื่อนยังช่วยให้เกิดการปรับตัวทีด่ อี กี ด้วย
จากงานวิจยั ต่างๆทีผ่ ่านมา สรุปได้ว่าการสนับสนุ นทางสังคมมีผลต่อการปรับตัวใน
การใช้ชวี ติ อยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ ช่วยลดความเครียด และมีส่วนสร้างแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจาก
ได้ร ับ ข้อ มูล และค าแนะน า ท าให้ก ารรับ รู้ข องบุ ค คลดีข้ึน จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วท าให้ผู้ว ิจ ัย ตัง้
สมมุตฐิ านข้อที่ 9 และ 10 ว่า การสนับสนุ นทีเ่ กิดจากครูและเพือ่ นในโรงเรียน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ตอนที่ 4 : กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากสภาพป ญั หาทางด้านอารมณ์ ส ังคมของนักเรีย นที่มคี วามสามารถพิเ ศษที่ผ่ านมา
ยังคงขาดการสนใจทีเ่ พียงพอต่อความสาคัญทีจ่ ะนาประเด็นเหล่านัน้ มาศึกษา ทาให้เป็ นปญั หาทีฝ่ งั
ั หากับ ครอบครัว และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ ง เนื่ อ งจากเด็ก กลุ่ ม นี้ ม ี
ลึก อยู่ ภ ายในบุ ค คลและเป็ น ป ญ
บุคลิกลักษณะเฉพาะที่พเิ ศษและแตกต่างจากด็กในวัยเดียวกัน ด้วยความรูส้ กึ ที่เข้มข้นและมุ่งมัน่
เป็ นอย่างมากต่อความต้องการประสบผลสาเร็จสูงในด้านที่ตนเองมีความสนใจ และมีความตัง้ ใจ
อย่างจริงจัง ซึ่งความสามารถในการที่จะผ่านภาวะกดดันเหล่านี้ไปได้นัน้ บุคคลจาเป็ นจะต้องมี
ความสามารถในการเผชิญปญั หาซึง่ ต้องมีปจั จัยเอื้อต่างๆในการส่งเสริมให้การเผชิญปญั หาผ่านไป
ได้ดว้ ยดี และใช้วธิ ที งั ้ ในส่วนของการลดความตึงเครียดทางอารมณ์และการปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรม พร้อมทัง้ ความมุ่งมันที
่ จ่ ะไปสู่ความสาเร็จ ซึง่ การที่นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะประสบความสาเร็จในการปรับตัวได้นนั ้ การเผชิญปญั หาทีเ่ หมาะสม
จึงเป็ นหนทางทีจ่ ะนาไปสู่เป้าหมายนัน้ ได้ ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาแนวคิดการเผชิญปญั หาของลาซารัส
ร่วมกับการปรับตัวของเบเกอร์และไซริกมาเป็นโมเดลในการศึกษา และนาผลการวิจยั เกี่ยวกับปจั จัย
ต่างๆทัง้ ภายในบุคคล ปจั จัยจากครอบครัว และปจั จัยจากโรงเรียนมาเป็ นกรอบแนวความคิดเพื่อ
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
อธิบ ายสาเหตุ ข องการเผชิญ ป ญ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทฤษฎีการเผชิญปญั หาได้อธิบายถึงบุคคลที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจของตน และมีการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์โดยเลือกใช้วธิ ตี ่างๆขึน้ อยู่กบั การประเมินค่าต่อสถานการณ์ของบุคคลว่า
เป็ นอย่างไร และการทีบ่ ุคคลจะประสบความสาเร็จในการเผชิญปญั หาหรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยที่
ั หาของบุ ค คลนั น้ ๆ ป จั จัยดัง กล่ า วในเชิง พฤติก รรมศาสตร์นั น้ เชื่อ ว่ า
จะเอื้อ ต่ อ การเผชิญ ป ญ
พฤติกรรมของมนุ ษย์นนั ้ เกิดจากองค์ประกอบทัง้ ภายใน (เชิงจิตวิทยา) และองค์ประกอบภายนอก
(เชิงสังคมวิทยา) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus; &
Folkman.1984: 157) ทีก่ ล่าวว่าบุคลิกลักษณะของบุคคล (personality characteristics) และการ
สนับสนุ นจากสังคม (social support) มีส่วนร่วมกันในการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปญั หา
และปรับตัวของบุคคล
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ความสามารถในการเผชิญปญั หาทีส่ มดุลนัน้ ช่วยทาให้บุคคลนัน้ สามารถดารงชีวติ อยู่ใน
สัง คมได้เ ป็ น อย่ า งดี ในวัย เรีย นนั น้ สัง คมในโรงเรีย นเป็ น สิ่ง ที่ส าคั ญ โดยเฉพาะนั ก เรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเศษ ซึง่ จาเป็นจะต้องอาศัยอยู่ภายในหอพักตลอดเวลาทีศ่ กึ ษาอยู่ จึงทาให้ต้องมีการ
ปรับตัวหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการปรับตัวด้านการเรียน อารมณ์ความรูส้ กึ เพื่อน ที่อยู่อาศัยและ
สถานศึกษา ตามแนวคิดของเบเกอร์และไซริก ซึ่งพัฒนาแบบวัดที่ถูกนามาใช้แพร่หลาย คือ The
Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) เพื่อค้นหานักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
ปรับตัว เป็นการวัดการปรับตัวทีค่ รอบคลุมในทุกด้าน ช่วยทาให้คน้ พบความสามารถในการปรับตัว
ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ และนามาช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฒ
ั นาการทีด่ ตี ่อไปในอนาคต
การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้สนใจตัวแปรภายในบุคคลทีพ่ บได้ในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่เี ป็ นปจั จัยที่ส่ งผลต่ อ การปรับตัว ได้แก่ ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ เป็ นตัวแปรคุ ณลักษณะที่พบได้เป็ นส่วนใหญ่ในกลุ่มของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความสามารถร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปญั หาและการปรับตัว พบว่าตัวแปรเหล่านี้นนั ้ เป็ นตัวแปรที่
ส่ ง ผลทัง้ ทางบวกและลบต่ อ นัก เรีย น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้า นการเรีย นหรือ ด้า นปญั หาทางสัง คมและ
สุขภาพจิต (Orange.1997) ซึ่งจากการรับรูน้ นั ้ ทาให้มแี นวโน้มทีจ่ ะเลือกวิธแี ก้ปญั หาทีแ่ ตกต่างกัน
และลักษณะส่วนบุคคลนัน้ ได้ก่อร่างมาจากการมีสมั พันธภาพระหว่างกันในครอบครัว ลักษณะของ
ครอบครัว และลักษณะการอบรมเลีย้ งดูเด็กนันเอง
่
การสนับสนุ นจากครูและเพื่อ นเป็ นปจั จัยส าคัญของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ท่เี ข้า ร่ว มในโครงการส่ งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิต ศาสตร์แ ละวิทยาศาสตร์ท่ตี ้อ งใช้ชวี ิต ส่ว นใหญ่อ ยู่ใ นโรงเรี ยน ทาให้ต้อ งมี
ความสามารถทีจ่ ะอยู่ในสังคมได้เป็ นอย่างดี เพื่อการมีความสุขของกลุ่มเด็กเหล่านี้ โดยดุนน์พบว่า
(Dunn; & et al. 1987) การรับรูท้ างสังคมของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ช่วยสนับสนุนการปรับตัวและส่งเสริมความภาคภูมใิ นในตนเอง ความรูส้ กึ ปลอดภัยของ
นักเรียนในการเข้าโรงเรียนใหม่
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ดังข้างต้น สรุปได้ว่าปจั จัยลักษณะภายในบุคคลและ
ปจั จัยจากสิ่ง แวดล้อ มที่เ กี่ยวข้อ งนัน้ ส่ ง ผลต่ อ การเผชิญ ปญั หาและการปรับตัว ของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะทาให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อบุคคล ทัง้ ในเชิง
ของอารมณ์ สังคมและหน้าทีข่ องบุคคล ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้กค็ อื การปรับตัวทัง้ 4 ด้านของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัว
ด้านสังคม การปรับตัวด้า นอารมณ์ส่วนตัว และการปรับตัวด้านความรู้สกึ ต่อสถานศึกษา ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโดยให้ปจั จัยภายในบุคคลมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
ั หา และการเผชิ ญ ป ญ
ั หามี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การปรับ ตั ว ของนั ก เรี ย นที่ ม ี
การเผชิ ญ ป ญ
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ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปจั จัยจากครอบครัวส่งผลต่อการเผชิญปญั หา
และการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยผ่านปจั จัย
ภายในบุคคล และปจั จัยจากโรงเรียนส่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดังนัน้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการประมวลผลการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
แล้วนามาเป็นพืน้ ฐานในการกาหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั ดังภาพประกอบ 4
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กรอบแนวความคิ ดการวิ จยั
ปัจจัยจากครอบครัว
การทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัว
(family functioning)
การอบรมเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตย
(authoritative parenting
style)

ปัจจัยภายในบุคคล
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
(perfectionism)
ความสามารถในการร่วม
รูส้ กึ (empathy)
อัตมโนทัศน์ (Selfconcept)

การเผชิ ญปัญหา(coping)

การปรับตัวของ

-มุง่ เน้ นที่ปัญหา

นักเรียนที่มี

( Problem - focued coping)

ความสามารถพิ เศษ

-มุง่ เน้ นที่อารมณ์

ทางวิ ทยาศาสตร์

(Emotion - focused coping)

และคณิ ตศาสตร์
(adjustments)

ปัจจัยจากโรงเรียน
การสนับสนุ นจากครู
( teacher support )
การสนับสนุ นจากเพื่อน
(peers support )
ภาพประกอบ 4 กรอบแนวความคิดการวิจยั
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สมมติ ฐานการวิ จยั
จากกรอบแนวคิด การวิจ ัย ข้า งต้ น ผู้ ว ิจ ัย ได้พ ัฒ นาโมเดลสมมติฐ านซึ่ง เป็ น โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีสมมติฐานว่าโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีรายละเอียดของสมมติฐาน ดังนี้
1. โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวอย่างมี
ความเทีย่ งตรง และมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวอย่างมี
ความเทีย่ งตรง และมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การเผชิญปญั หามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน
การเผชิญปญั หา
5. ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน
การเผชิญปญั หา
6. อัตมโนทัศน์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
7. การทาหน้าทีข่ องครอบครัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่อลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์
8. การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมีอทิ ธิพลทางตรงลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการร่วมรู้สกึ และอัตมโนทัศน์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์
9. การสนับสนุ นจากครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10. การสนับสนุนจากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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จากสมมติฐานดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้สร้างเป็นรูปแบบของโมเดลสมมุตฐิ านดังภาพประกอบ 5

แทน ตัวแปรแฝง

แทนตัว แปรสังเกต

ก

ข

แทน ตัวแปรแฝง ก เป็นสาเหตุของตัวแปรแฝง ข

ก

ข

แทน ตัวแปร ข เป็นตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง ก

ภาพประกอบ 5 โมเดลสมมุตฐิ านการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวและ
ั หาของนั ก เรี ย นที่ ม ี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
การเผชิ ญ ป ญ
และ 2) เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการเผชิญ
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์
ปญ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2)เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาของนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาการเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อ
การปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษา
ปจั จัยภายในบุคคล ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโน
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
ทัศ น์ ที่ส่ ง ผลต่ อ การเผชิญ ป ญ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5) เพื่อศึกษาปจั จัยจากครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยและการทาหน้ าที่ของครอบครัวที่มตี ่ อปจั จัยภายในบุ คคล และส่งผลต่ อ การเผชิญ
ั หาและการปรับ ตัว ของนัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์
ปญ
6) เพื่อศึกษาปจั จัยจากโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุ นจากครู และการสนับสนุ นจากเพื่อนทีส่ ่งผลต่อ
การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนตามลาดับ คือ1) การกาหนดประชากรและการเลือก
ตัวอย่าง 2) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 3) การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 5) การจัดกระทาข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุ สรณ์ และโรงเรียนจุฬ าภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่ง และนักเรียนโครงการสนับสนุ นการ
จัดตัง้ ห้อ งเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
5 แห่ ง ที่ผ่ า นเกณฑ์ก ารคัด เลือ กร่ ว มกัน ในการคัด เลือ กนัก เรีย นผู้ม ีค วามสามารถพิเ ศษด้า น
คณิ ต ศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ ในปี ก ารศึก ษา 2553 โดยมีจ านวนนั ก เรีย นทัง้ หมด 623 คน
รายละเอียดดังตาราง 1
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ตาราง 1 จานวนประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั จาแนกตามประเภทโรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ลพบุร ี เลย
มุกดาหาร บุรรี มั ย์ ปทุมธานี ชลบุร ี เพชรบุร ี นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล
โรงเรียนในก ากับ ดูแ ลของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แ ก่ โรงเรีย นสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียน มอ.วิทยานุ ส รณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จานวน (คน)
240
233
150

กลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี้มกี ลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา 2 กลุ่ม
ได้แก่

1. ด้านการสารวจองค์ประกอบของตัวแปรการเผชิญปญั หาและการปรับตัว โดยผูว้ จิ ยั ได้
สุ่มแบบเจาะจง(purposive sampling)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี และใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 24 คนในการตอบแบบสอบถามปลายเปิดทีผ่ ู้วจิ ยั สร้างขึน้ ตามองค์ประกอบที่ทบทวนจาก
เอกสารและทฤษฎี
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้วเิ คราะห์องค์ประกอบและทดสอบตามสมมุตฐิ านนัน้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
โดยสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ ม าจากประชากร จ านวน 623 คน คือ นั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แห่งใน
ปีการศึกษา 2553 และนักเรียนโครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกร่วมกันในการคัดเลือก
นักเรียนผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553
กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโครงการนักเรียนผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2553 จานวน 381 คน จาแนกตามโรงเรียน
3 กลุ่ม คือ 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ นักเรียนจานวน 116 คน จาก 10 ห้องเรียน 2) โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยจานวน 8 โรง จาก 12 โรง นักเรียนจานวน 159 คน และ 3) โรงเรียนโดยการ
กากับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) จานวน 4 โรง จาก 5 โรง นักเรียนจานวน 106 คน
โดยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) มีขนั ้ ตอนการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
และการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
พิจารณาตามกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Rule of Thumb) ซึง่ กาหนดกลุ่มตัวอย่างต่อ
จานวนตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอต่ อการวิเ คราะห์ข้อมูลควรมีสดั ส่ วน 20:1 หรือ 10:1
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(Schumacker; & Lomax. 1996: 20) ในงานวิจยั นี้มตี วั แปรสังเกตจานวน 38 ตัวแปร ดังนัน้ จึงควรมี
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ 380 - 660 คน
2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตาม
ประเภทของโรงเรียน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ) ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเฉพาะทางสาหรับ
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางด้ านวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์นัน้ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์มหี อ้ งเรียนทีร่ องรับนักเรียนในแต่ละชัน้ เรียน จานวน 10 ห้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
และโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งมี 1 ห้องเรียน สาหรับนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั จึง สุ่มอย่างง่าย (Simple Ramdom
Sampling) โดยสุ่มห้องเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ จานวน 6 ห้อง สุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 8 แห่งๆ ละ 1 ห้อง และโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย 4 แห่งๆ ละ 1 ห้อง
เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละแห่งใกล้เคียงกัน
ตาราง 2 จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จาแนกตามโรงเรียนและประเภทโรงเรียน

โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุร ี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ดรุณสิขาลัย
ราชสีมาวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลาคริ
นทร์
วิทยาเขตปตั ตานี
รวมทัง้ สิน้

ส่งไป
144
24
24
19
24
24
15

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ได้รบั กลับ
124
23
24
18
23
24
15

ใช้ได้จริง
116
22
22
16
22
22
15

30
30
30
30

29
28
28
27

28
26
26
26

435

404(92.87%)

381(87.5%)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็น 11 ตอน กล่าวคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อสารวจองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตอนที่ 2 วัดคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน
ตอนที่ 3-11 วัดเกีย่ วกับตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วยการเผชิญปญั หา
การปรับตัวฯ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ อัตมโนทัศน์ รูปแบบการ
เลีย้ งดู หน้าทีข่ องครอบครัว การสนับสนุนจากครู และการสนับสนุ นจากเพื่อน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อสารวจองค์ประกอบของการเผชิ ญปัญหาและ
การปรับตัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ตัวอย่างคาถาม
- สิง่ ใดบ้างทีท่ าให้น้องเกิดความรูส้ กึ ไม่สบายใจ วิตกกังวล หรือทาให้น้องรูส้ กึ ไม่ม ี
ความสุข(ลองนึกดู เช่น เรือ่ งเรียน เรือ่ งเพื่อน เรือ่ งทีบ่ า้ น เรือ่ งทีร่ ร. เป็นต้น)
- จากเหตุดงั กล่าวทีเ่ กิดขึน้ น้องจัดการกับความรูส้ กึ ไม่สบายใจ วิตกกังวล หรือสิง่ ทีท่ า
ให้น้องรูส้ กึ ไม่มคี วามสุขนัน้ อย่างไร
- เมือ่ น้องมาศึกษาทีร่ ร.นี้ อยากให้น้องเล่าถึงวิธกี ารจัดการและเตรียมตัวเกีย่ วกับ
การเรียน
- น้องได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างทีน่ อกเหนือจากการเรียน และรูส้ กึ อย่างไรหรือมีอะไรที่
ทาให้น้องรูส้ กึ ประทับใจ
- น้องเคยรูส้ กึ โกรธ โมโห หงุดหงิด หรือไม่พอใจเพื่อนในโรงเรียนบ้างหรือไม่ บ่อยแค่
ไหน เพราะอะไร และน้องทาอย่างไร ลองเล่าเหตุการณ์ตวั อย่างด้วย
- ขณะนี้น้องมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร และรูส้ กึ อย่างไร
- เมือ่ ได้เข้ามาเรียนทีร่ ร.แห่งนี้ น้องรูส้ กึ อย่างไร
- เป้าหมายของการศึกษาในอนาคตของน้องเป็ นอย่างไร
ตอนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลของนักเรียน ซึง่
ได้แก่ เพศ เกรดเฉลีย่ อาชีพของบิดามารดา และเกรดเฉลีย่ สะสม โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมีตวั เลือกให้เลือกตอบและเติมคาตอบ ดังนี้
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ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง 
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ................ปี
3. เกรดเฉลีย่ สะสมของนักเรียนในภาคการศึกษาแรก..........................
ตอนที่ 3 การปรับตัวของนั กเรียนที่ มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้า นต่างๆ แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับตัวด้านการเรียน
2) การปรับตัวด้านสังคม 3) การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว และ 4) การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อ
สถานศึกษา
แบบสอบถามการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ผวู้ จิ ยั พัฒนามาจากแบบวัด The Student Adaptation to College
Questionnaire:SACQ) ของเบเกอร์ แมคนีล และไซริก (Baker McNeil; & Siryk. 1985: 95)
และจากแบบสอบถามปลายเปิดในการเก็บข้อมูลรอบแรก(ภาคผนวก ก ) จานวน 51 ข้อ ให้คะแนน
แบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่“จริงทีส่ ุด” 6 คะแนน และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1
คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ(t) อยูร่ ะหว่าง 2.012
– 6.668 มีค่าความเชื่อมัน(α)
่ เท่ากับ .898
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1.00-2.66
นักเรียนมีการปรับตัวอยูใ่ นระดับต่า
2.67-4.33
นักเรียนมีการปรับตัวอยูใ่ นระดับปานกลาง
4.34-6.00
นักเรียนมีการปรับตัวอยูใ่ นระดับสูง
ตัว อย่ า งแบบสอบถามการปรับ ตัว ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
การปรับตัวด้านการเรียน
(0 ) ฉันติดตามการเรียนได้ทนั
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย
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การปรับตัวด้านสังคม
(00 ) ฉันเข้ากับเพื่อนทีห่ อ้ งพักของฉันได้ดี
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การปรับตัวด้านอารมณ์ ส่วนตัว
(000 ) ฉันนอนหลับได้ไม่ดี
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การปรับตัวด้านความรู้สึกต่อสถานศึกษา
(0000 ) ในช่วงนี้ฉนั กาลังมีความคิดทีจ่ ะย้ายไปโรงเรียนอื่น
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 4 ความสามารถในการเผชิ ญปัญหา
แบบสอบถามนี้ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดความสามารถในการเผชิญปญั หาของนักเรียนในด้าน
ต่างๆ แบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่การแก้ปญั หา แบ่งเป็ น
5 ด้านย่อย ได้แก่ 1.1) การเผชิญหน้ากับปญั หา 1.2) การวางแผนแก้ปญั หา 1.3) การค้นหาแหล่ง
สนับสนุ นทางสังคม 1.4) การประเมินเชิงบวก 1.5) การถอยห่าง และ 2) การเผชิญปญั หาแบบ
มุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย ได้แก่ 2.1) การควบคุมตนเอง 2.2) การแสดงความรับผิดชอบ
2.3) การหลีกหนี
แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปญั หานี้ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดของลาซารัส
และโฟล์ค แมน (Lazarus; & Folkman.1985) และจากแบบสอบถามปลายเปิดในการเก็บข้อมูลรอบ
แรก(ภาคผนวก ก )จานวน 53 ข้อ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่“จริงทีส่ ุด” 6 คะแนน
และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1 คะแนน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง
2.013 – 5.319 มีค่าความเชื่อมันด้
่ านการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีก่ ารแก้ปญั หา (α) เท่ากับ .921
และมีค่าความเชื่อมันด้
่ านการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ (α) เท่ากับ .697
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
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ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนมีความสามารถในการเผชิญปญั หาอยูใ่ นระดับต่ า
นักเรียนมีความสามารถในการเผชิญปญั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรียนมีความสามารถในการเผชิญปญั หาอยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามความสามารถในการเผชิ ญปัญหา
การเผชิ ญหน้ ากับปัญหา
(0) เมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ กับฉัน ฉันมักรีบลงมือแก้ไขทันที
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การวางแผนแก้ปัญหา
(00) ฉันมุง่ มันแก้
่ ปญั หาทีละขัน้ ๆ
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การค้นหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
(000) ฉันขอคาแนะนาจากญาติพน่ี ้องทีฉ่ นั เชื่อถือ
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การประเมิ นเชิ งบวก
(0000) ฉันเชื่อว่าการเปลีย่ นแปลงทาให้ฉนั มีหนทางทีด่ ขี น้ึ
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การถอยห่าง
(00000) ฉันไม่คดิ มากเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย
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การควบคุมตนเอง
(000000) ฉันพยายามเก็บความรูส้ กึ ตัวเอง
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การแสดงความรับผิดชอบ
(0000000) ฉันคิดว่าฉันเป็ นต้นเหตุของปญั หา
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การหลีกหนี
(00000000) ฉันหวังว่าจะมีสงิ่ มหัศจรรย์มาช่วยฉันแก้ปญั หา
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 5 ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
แบบสอบถามนี้ผู้ว ิจยั สร้างขึ้นเพื่อ วัดลักษณะความสมบูรณ์ แบบของนักเรียน แบ่งเป็ น
6 ด้าน ได้แก่ 1) ความวิตกกังวลต่อความผิดพลาด 2) การตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล 3) การรับรูค้ วาม
คาดหวังจากพ่อแม่ 4) การรับรูก้ ารตาหนิและวิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่ 5)ความลังเลสงสัยในการ
กระทาของตนเอง 6) ความเป็นคนมีระเบียบและชอบจัดการ
แบบสอบถามลักษณะความสมบูรณ์แบบนี้ ผู้ วจิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดของฟรอสต์ (Frost.
et; al.1990) ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 33 ข้อ ตัง้ แต่“จริงทีส่ ุด” 6 คะแนน และ
ลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1 คะแนน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง 2.1499.679 มีค่าความเชื่อมัน(α)เท่
่
ากับ.921
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1.00-2.66
นักเรียนมีลกั ษณะความสมบูรณ์แบบอยูใ่ นระดับต่า
2.67-4.33
นักเรียนมีลกั ษณะความสมบูรณ์แบบอยูใ่ นระดับปานกลาง
4.34-6.00
นักเรียนมีลกั ษณะความสมบูรณ์แบบอยูใ่ นระดับสูง

93
ตัวอย่างแบบสอบถามลักษณะความสมบูรณ์ แบบ
ความวิ ตกกังวลต่อความผิดพลาด
(0 ) ฉันไม่พอใจตนเองเมือ่ ฉันทาผิดพลาด
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล
(00) ฉันตัง้ เป้าหมายของตนเองสูงกว่าคนส่วนใหญ่
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การรับรู้ความคาดหวังจากพ่อแม่
(000) พ่อแม่ตอ้ งการให้ฉนั เป็นเลิศในทุกๆด้าน
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การรับรู้การตาหนิ และวิ พากษ์วิจารณ์ ของพ่อแม่
(0000) ฉันไม่เคยรูส้ กึ ว่าทาอะไรตามทีพ่ ่อแม่คาดหวังได้เลย
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ความลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง
(00000 ) ฉันมักตัง้ ข้อสงสัยในเรือ่ งง่ายๆทีฉ่ นั ทาเป็นประจาอยูท่ ุกๆวัน
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ความเป็ นคนมีระเบียบและชอบจัดการ
(000000) การจัดการเป็นเรือ่ งสาคัญมากสาหรับฉัน
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

………..
ไม่จริง
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ตอนที่ 6 ความสามารถในการร่วมรู้สึก
แบบสอบถามนี้ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถในการร่วมรู้สกึ ของนักเรียน แบ่งเป็ น
3 ด้านได้แก่ 1) การสวมบทบาท 2) การจินตนาการ 3) การมีความรูส้ กึ ร่วม
แบบสอบถามความสามารถในการร่ ว มรู้ส ึก นี้ ผู้ว ิจ ัย สร้า งขึ้น ตามแนวคิด ของเดวิส
(Davis.1983: 113-126) ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 14 ข้อ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด”
6 คะแนน และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนน
กลับกัน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง 2.142 - 5.055 มีค่าความเชื่อมัน่ (α)
เท่ากับ.800
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนมีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ อยูใ่ นระดับต่ า
นักเรียนมีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรียนมีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ อยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามความสามารถในการร่วมรู้สึก
การเข้าใจมุมมองผูอ้ ื่น
(0) บางครัง้ ฉันพบว่ามันยากทีจ่ ะเข้าใจตามมุมมองของผูอ้ ่นื
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การจิ นตนาการ
(00) ฉันมักฝนั กลางวันและจินตนาการเกี่ยวกับสิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับฉัน
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การมีความรู้สึกร่วม
(000) ฉันมักรูส้ กึ เป็นห่วงเป็นใยไปกับคนทีโ่ ชตร้ายกว่าฉัน
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

………..
ไม่จริง
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ตอนที่ 7 อัตมโนทัศน์
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดอัตมโนทัศน์ทวไปของนั
ั่
กเรียน ผูว้ จิ ยั ปรับขึน้ ตามแบบ
วัด Self Descriptive Questionaire : SDQ IIของ Marsh.(1990) ซึง่ พัฒนามาจากแบบวัด classic
self concept ของ Shevelson et al.(1976) โดยเลือกใช้อตั มโนทัศน์ทวไป(general
ั่
self-concept)
ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 11 ข้อ ตัง้ แต่“จริงทีส่ ุด” 6 คะแนน และลดลงตามลาดับ
จน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยมีค่าอานาจจาแนกราย
ข้อ (t) อยูร่ ะหว่าง 2.138 - 5.931 มีค่าความเชื่อมัน(α)
่
เท่ากับ.824
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนมีอตั มโนทัศน์อยูใ่ นระดับต่ า
นักเรียนมีอตั มโนทัศน์อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรียนมีอตั มโนทัศน์อยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามอัตมโนทัศน์
(0) ไม่ว่าฉันจะทาอะไร ส่วนใหญ่ผลลัพธ์มกั จะออกมาไม่ดี
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 8 การทาหน้ าที่ของครอบครัว
แบบสอบถามนี้ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดการรับรูข้ องการทาหน้ าที่ของครอบครัวของนักเรียน
แบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ 1) การแก้ปญั หา 2) การสื่อสาร 3) บทบาท 4) การตอบสนองทางอารมณ์
5) ความผูกพันทางอารมณ์ 6) การควบคุมพฤติกรรม และ 7) การทาหน้าทีท่ วไป
ั่
แบบสอบถามการทาหน้าทีข่ องครอบครัวนี้ ผูว้ จิ ยั ปรับแบบวัดตามแนวของรัชนีกรณ์
ศักดิ ์ศรีวฒ
ั นา (2548: 24) ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 31 ข้อ ตัง้ แต่“จริงที่สุด”
6 คะแนน และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนน
กลับกัน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง 2.572 - 9.505 มีค่าความเชื่อมัน่ (α)
เท่ากับ .931
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
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ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนมีการรับรูว้ ่าการทาหน้าทีข่ องครอบครัวอยูใ่ นระดับต่ า
นักเรียนมีการรับรูว้ ่าการทาหน้าทีข่ องครอบครัวอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
นักเรียนมีการรับรูว้ ่าการทาหน้าทีข่ องครอบครัวอยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามการทาหน้ าที่ของครอบครัว
การแก้ปัญหา
(0) สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแก้ปญั หาให้ผ่านไปได้ดว้ ยดี
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การสื่อสาร
(00 ) ฉันกล้าบอกคนในครอบครัวเมือ่ เขาทาในสิง่ ทีฉ่ นั ไม่ชอบ
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

บทบาท
(000) ทุกคนในครอบครัวมีงานบ้านทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การตอบสนองทางอารมณ์
(0000) ครอบครัวของฉันให้ความสาคัญต่อความรูส้ กึ ของสมาชิก
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ความผูกพันทางอารมณ์
(00000) เมือ่ มีสมาชิกต้องห่างจากบ้าน ทุกคนก็คดิ ถึงกัน
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

………..
ไม่จริง
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การควบคุมพฤติ กรรม
(000000) ครอบครัวฉันมีกฎห้ามทาร้ายร่างกายกัน
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การทาหน้ าที่ทวไป
ั่
(0000000) ฉันมีสทิ ธิในครอบครัวเท่ากับคนอื่นๆ
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

ตอนที่ 9 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดการรับรูข้ องนักเรียนต่อการอบรมเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตยของพ่อแม่ทม่ี ตี ่อนักเรียน
แบบสอบถามการอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตยนี้ ผู้ ว ิ จ ัย พัฒ นามาจากแบบวั ด
The Parental Authority Questionaire (PAQ) ของบูร(ี 1991) ทีน่ ามาจากแนวคิดของบวมไรด์
(Baumrind. 1971) ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 15 ข้อ ตัง้ แต่“จริงทีส่ ุด” 6 คะแนน
และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้ 1 คะแนน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) ของการอบรม
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยอยูร่ ะหว่าง 3.244 – 9.065 มีค่าความเชื่อมัน(α)
่
เท่ากับ .931
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์. 2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยอยูใ่ นระดับต่า
นัก เรีย นรับ รู้ว่ า ได้ร บั การเลี้ย งดูแ บบประชาธิป ไตยอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยอยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย
(0) ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆได้พ่อแม่จะยอมรับฟงั
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย
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ตอนที่ 10 การสนับสนุนจากครู
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากครูในด้านต่างๆ แบ่งเป็น 4
ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุ นด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร 3) การสนับสนุ นด้าน
การประเมิน และ4) การสนับสนุนด้านเครือ่ งมือ
แบบสอบถามการสนับสนุนจากครูน้ี ผูว้ จิ ยั พัฒนามาจากแบบวัด Child and Adolescent
Social Support Scale (CASSS; Malecki, Demaray, & Elliott, 2000). จานวน 23 ข้อ ให้คะแนน
แบบประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุ ด ” 6 คะแนน และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ”
ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง
2.651 – 7.136 มีค่าความเชื่อมัน(α)
่
เท่ากับ .930
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์.2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นจากครูอยูใ่ นระดับต่า
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นจากครูอยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นจากครูอยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนจากครู
การสนับสนุนทางอารมณ์
(0) ฉันรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะถามสิง่ ต่างๆจากอาจารย์
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
(00) อาจารย์ประจาแต่ละวิชามักจะให้คาแนะนาทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการเรียนวิชานัน้ ๆ
……….. ……….. …………..
………… .
………..
...………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การสนับสนุนด้านการประเมิ น
(000) อาจารย์ชมฉันเมือ่ ฉันทาสิง่ ทีด่ ี
……….. ……….. …………..
………… .
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

………..
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย
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การสนับสนุนด้านเครื่องมือ
(0000) เมื่อมีกจิ กรรมนอกโรงเรียน อาจารย์พยายามจัดเตรียมการให้พวกเราได้เดิน
ทางเข้าร่วมจนได้
……….. ……….. …………..
………… .
………..
...………
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ตอนที่ 11 การสนับสนุนจากเพื่อน
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากเพื่อนในด้านต่างๆ แบ่งเป็น
4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุ นด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร 3) การสนับสนุ น
ด้านการประเมิน และ4) การสนับสนุนด้านเครือ่ งมือ
แบบสอบถามการสนับสนุนจากเพื่อนนี้ ผูว้ จิ ยั พัฒนามาจากแบบวัด Child and Adolescent
Social Support Scale (CASSS; Malecki, Demaray; & Elliott, 2000). จานวน 23 ข้อ ให้คะแนน
แบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลาดับจน “ไม่จริงเลย ” ให้
1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) อยู่ระหว่าง
2.893 – 5.914 มีค่าความเชื่อมัน(α)
่
เท่ากับ .942
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วจิ ยั ใช้สูตรของ พิสยั = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์.2538: 8-11) ผลของเกณฑ์มดี งั นี้
ระดับคะแนน
1.00-2.66
2.67-4.33
4.34-6.00

ความหมาย
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนอยูใ่ นระดับต่า
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนอยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรียนรับรูว้ ่าได้รบั การสนับสนุ นจากเพื่อนอยูใ่ นระดับสูง

ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนจากเพื่อน
การสนับสนุนทางอารมณ์
(0) เมือ่ ฉันได้คะแนนไม่เป็นทีน่ ่าพอใจ เพื่อนมักจะให้กาลังใจ
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
(00) เพื่อนร่วมห้องพักมักแนะนาข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ในการอยูห่ อพัก
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

100
การสนับสนุนด้านการประเมิ น
(000) เพื่อนมักบอกกล่าวเมือ่ ฉันอ่านหนังสือหนักมากเกินไป
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การสนับสนุนด้านเครื่องมือ
(0000) เพื่อนมักให้ฉนั ยืมสมุดโน๊ต เวลาทีฉ่ นั จดทีอ่ าจารย์สอนไม่ทนั
……….. ……….. …………..
………… .
………..
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

...………
ไม่จริงเลย

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประมวลเอกสารเกีย่ วกับทฤษฎี ตารา และผลการวิจยั ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เรือ่ งการปรับตัว การเผชิญปญั หา คุณลักษณะภายในและปจั จัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. กาหนดนิยามปฏิบตั กิ ารของแบบวัดทีใ่ ช้ในการวิจยั แต่ละตัวแปร
3. สร้างตารางกาหนดลักษณะเฉพาะ (table of specification) โดยจาแนกสัดส่วนของข้อ
ตามนิยามปฏิบตั กิ ารของแบบวัดเหล่านี้
4. ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามปลายเปิดทีไ่ ด้และสร้างเนื้อหาในข้อความของ
ประโยคตามนิยามปฏิบตั กิ ารทีก่ าหนด
5. คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์รว่ มขัดเกลาประโยคในแบบวัด โดยมีการ
ปรับเปลีย่ นคาพูดบางข้อให้มบี ริบทตรงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ยงั คงความหมายเดิมทีใ่ กล้เคียงกัน
6. ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity) ซึง่ ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรนัน้ จานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามว่ามีเนื้อหาครบถ้วนตามนิยาม
ปฏิบตั กิ ารหรือไม่ ภาษาและสานวนของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าความสอดคล้อง (Index of Consistency : IC)
โดยได้คดั เลือกข้อคาถามทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ (อรพินทร์ ชูชม.
2545: 339-340) จากนัน้ ได้ทาการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์และนาไปทดลองใช้
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3. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จานวน 70 คน
เพื่อหาคุณภาพของเครือ่ งมือ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อโดยใช้ สถิติ t-test ข้อคาถามทีม่ คี ่าเฉลีย่
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตแิ สดงว่ามีอานาจจาแนกไว้ใช้เป็นแบบสอบถาม
3.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน(Reliability)
่
โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
(α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (Aiken. 2003: 87-89; citing Cronbach. 1951)
4. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากข้อ 3 ไปเก็บข้อมูลจริงกับนักเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี่ท่ี 4 ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ว ิ จ ัย เก็ บ รวบรวมด้ ว ยตนเอง โดยการประสานงานให้ บ ั
ณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือนาถึงโรงเรียนที่ต้องการเก็บข้อมูล และผู้วจิ ยั ได้มกี ารประสานงานด้วย
ตนเองล่ ว งหน้ าก่ อนที่จะเก็บข้อ มูล จริงกับโรงเรียนแต่ ล ะแห่ง ผู้ว ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปไว้ใ ห้
นักเรียนใช้เวลาทาแต่ละแห่งประมาณ 1- 2 สัปดาห์ หลังจากนัน้ จึงไปเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
เมือ่ เสร็จสิน้ แล้ว

การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในเครื่องมือวัดแต่ละชุด และใช้ขอ้ มูลของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ คี วามสมบูรณ์มาดาเนินการวิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเครือ่ งมือการวิจยั แต่ละชุด
3. นาคะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
บรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
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1.2 วิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉลีย่ (Mean : X ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) ค่าความเบ้ (Skewness: SK) ค่าความโด่ง
(Kurtosis: KU) ของตัวแปรสังเกตได้ทใ่ี ช้ในการพัฒนาโมเดลเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปร
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวัดการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธกี ารประมาณค่าความเป็ นไปได้สูงสุด
(Maximum Likelihood: ML) ซึง่ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2) โดยมีค่าไค-สแควร์ ทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ โมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนควรมีค่าดัชนี CFI ไม่ต่ ากว่า .90 ค่าดัชนีNNFI (Nonnormed Fit
Index) เป็ นดัชนี NFIทีป่ รับค่า df ของโมเดลทีท่ ดสอบ การแปลค่าดัชนีน้ียงิ่ ค่าเข้าใกล้ 1 โมเดล
ทดสอบยิง่ มีความกลมกลืน เกณฑ์ทน่ี ิยมคือไม่ต่ ากว่า .90 และมีค่าดัชนีของค่าความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) น้อยกว่า .05 (Bollen.1989)
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสาหรับตัวแปรทีม่ ีองค์ประกอบทุก
ตัว ที่ศึก ษา โดยตัว แปรแฝงที่ม ีต ัว แปรสัง เกตเพีย งตัว เดีย ว (การเลี้ย งดู แ บบประชาธิป ไตย
และอัตมโนทัศน์) การประมาณค่าพารามิเตอร์นนั ้ ต้องใช้วธิ กี ารกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเฉพาะ
ด้วยสูตร (1-ค่าความเชื่อมัน)
่ X ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรนัน้ (Jerseskog; & Sorbom.
1993: 37) และได้นาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซง่ึ เป็ นตัวแปรสาคัญที่ผวู้ จิ ยั
ได้นาโครงสร้างองค์ประกอบตามทฤษฎีมาพัฒนาเพิม่ เติมตามบริบทของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษ ผูว้ จิ ยั จึงนาผลไปรายงานไว้ในบทที่ 4
3. การวิเ คราะห์แ บบจ าลองโครงสร้างความสัม พันธ์เ ชิงสาเหตุ แ บบมีต ัว แปรแฝง
(Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจาลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยในการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุแบบมีตวั แปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจาลองสมมติฐานเชิงทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
3.1 การกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล (Specification of the model) ผูว้ จิ ยั สนใจ
ศึก ษาว่ า ตัว แปรสาเหตุ ต ัว ใดบ้า งที่ส่ ง ผลทางตรงและทางอ้อ มต่ อ การปรับ ตัว ของนัก เรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ ผู้ว ิจยั ได้ใ ช้รูปแบบการวิเ คราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นประกอบด้วยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น
ของโมเดลว่าความสัมพันธ์เป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว(Recursive model) ระหว่างตัวแปรภายนอก
(Exogenous variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable)
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3.2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the model)ผูว้ จิ ยั
ใช้เงื่อนไขกฏ t (t-rule) นัน่ คือ จานวนพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจานวน
สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฎ t กล่าวว่า โมเดลจะ
ระบุค่าได้พอดีเมื่อ t ≤ (1/2) (p+q (p+q+1) และกฎความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive model)
(Bollen.1989: 103-104)
3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Parameter estimation from themodel)
ผูว้ จิ ยั ใช้การประเมินค่าโดยใช้วธิ ี ML (Maximum Likelihood) ซึง่ เป็ นวิธที แ่ี พร่หลายทีส่ ุดเนื่องจาก
มีความ คงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 107-108)
3.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง (Goodness-of-fit measures)
เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจาลองว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใดซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าสถิตใิ น
การตรวจสอบดังนี้ (JÖreskog; & SÖrbom. 1993: 120-131; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000:
82-88)
3.4.1 ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Squares statistics : χ2 ) เป็นค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบ
ว่าแบบจาลองทีส่ ร้างขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ถ้าค่าสถิตไิ ค-สแควร์ มีค่าต่ ามาก
หรือ ยิง่ เข้าใกล้ศูน ย์มากเท่า ใดแสดงว่าข้อ มูล แบบจาลองลิส เรลมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ แต่ทงั ้ นี้ค่าไคสแควร์เองก็มคี วามอ่อนไหวในเรื่องของขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ เมื่อขนาด
กลุ่มตัว อย่างมีขนาดใหญ่ ค่าไคสแควร์ก็จะมีค่าสูง ส่ งผลให้ค่าไคสแควร์มนี ัยสาคัญได้ทงั ้ ที่
แบบจาลองทีต่ รวจสอบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ จึงควรพิจารณาความกลมกลืน
ของแบบจาลองจากดัชนีความกลมกลืนหลายๆ ดัชนีร่วมกัน(Gerbing; &Anderson.1993; Hoyle.
1995; Byrne. 1998; Kelloway. 1998; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000; Kline. 2005)
3.4.2 ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เป็นดัชนีเชิง
เปรียบเทียบประเภทที่ 3 ที่คานวณขึ้นจากสถิติไคสแควร์ท่มี กี ารแจกแจงแบบ non-central
distribution มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้ 1 ก็ยงิ่ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดล
ฐาน เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้กค็ อื โมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนควรมีค่าดัชนี CFI ไม่ต่ากว่า .90
3.4.3 ค่ารากกาลังสองเฉลีย่ ของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ RMSEA
(Root mean square error of approximation)เป็นค่าทีบ่ ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของแบบจาลอง
ทีส่ ร้างขึน้ กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า RMSEA ทีม่ คี ่าต่ ากว่า .10 แสดงว่า
แบบจาลองมีความสอดคล้องในระดับดี (good fit) ถ้ามีค่าต่ ากว่า .05 แสดงว่าแบบจาลองมีความ
สอดคล้องในระดับดีมาก (Very good fit) ถ้ามีค่าต่ ากว่า .01 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้อง
ในระดับดีเยีย่ ม (Outstanding fit) และถ้าค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าแบบจาลองมีความ
สอดคล้องอย่างแท้จริง (Exact fit) (Hair; et al. 1995: 662)
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3.4.4 ค่าดัชนีNNFI (Nonnormed Fit Index) เป็ นดัชนี NFIทีป่ รับค่า df ของ
โมเดลที่ทดสอบ การแปลค่าดัชนีน้ียงิ่ ค่าเข้าใกล้1 โมเดลทดสอบยิง่ มีความกลมกลืน โดยเกณฑ์ท่ี
นิยมคือไม่ต่ ากว่า .90 ดัชนีน้ีมคี วามแกร่งและไม่ถู กกระทบด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงเป็ นดัชนี
ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
4. การปรับโมเดล (Model adjustment) โดยมีพน้ื ฐานของทฤษฎีและงานวิจยั เป็ น
หลัก โดยมีการดาเนินการ คือ จะตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็ นจริงหรือไม่ รวมทัง้ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิง
พหุยกกาลังสอง(Squared multiple correlation) ให้มคี วามเหมาะสมรวมทัง้ พิจารณาค่าความ
สอดคล้องรวม (Overall fit) ของโมเดลว่าโดยภาพรวมแล้วโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เพียงใด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่
มีค วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ การวิจยั ครัง้ นี้ม ี วัต ถุ ประสงค์หลัก คือ
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสาคัญของการปรับตัวและการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิง เส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุ ของการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีวตั ถุประสงค์ฉพาะ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษา
ั หาของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
องค์ป ระกอบของการเผชิญ ป ญ
คณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาการเผชิญปญั หาที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาปจั จัยภายในบุคคล ได้แก่ ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ที่ส่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5) เพื่อศึกษาปจั จัย
จากครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและการทาหน้ าที่ของครอบครัวที่มตี ่ อ
ปจั จัยภายในบุคคล และส่งผลต่ อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6) เพื่อศึกษาปจั จัยจากโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุ นจาก
ครู และการสนับ สนุ นจากเพื่อ นที่ส่ งผลต่ อ การปรับ ตัว ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์

สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการแปลผลดังนี้
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N
M
SD
Min
Max
Sk
Ku
SE
TE
IE
DE
2
p
df
RMSEA
CFI
NNFI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หน้าทีค่ รอบครัว
แก้ปญั หา
สื่อสาร
บทบาท
ตอบสนองทางอารมณ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูกพันทางอารมณ์
อารมณ์
ควบคุมพฤติกรรม
พฤติกรรม
ทาหน้าทีท่ วไป
ั่
ประชาธิปไตย
สนับสนุนจากครู
ครู-อารมณ์
ครู-ข้อมูล

หมายถึง

จานวนคนในกลุ่ม
ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ค่าความน่ าจะเป็ นทางสถิติ
องศาอิสระ
ดัชนีวดั ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ดัชนีวดั ความกลมกลืนทีป่ รับค่าองศาอิสระของโมเดลที่
ทดสอบ
การทาหน้าทีข่ องครอบครัว
การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทางด้านการแก้ปญั หา
การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทางด้านการสื่อสาร
การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทางด้านบทบาท
การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทางด้านการตอบสนอง
ทางอารมณ์
การท าหน้ า ที่ข องครอบครัว ทางด้า นความผู ก พัน ทาง

หมายถึง

การท าหน้ าที่ ข องครอบครั ว ทางด้ า นการควบคุ ม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทางด้านการทาหน้าทีท่ วไป
ั่
การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
การสนับสนุนจากครู
การสนับสนุนจากครูทางด้านอารมณ์
การสนับสนุนจากครูทางด้านข้อมูลข่าวสาร
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ครู-ประเมิน
ครู-เครือ่ งมือ
สนับสนุนจากเพื่อน
เพื่อน-อารมณ์
เพื่อน-ข้อมูล
เพื่อน-ประเมิน
เพื่อน-เครือ่ งมือ
สมบูรณ์แบบ
วิตกกังวล

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มาตรฐานส่วนบุคคล
คาดหวังจากพ่อแม่
พ่อ

หมายถึง
หมายถึง

การตาหนิของพ่อแม่

หมายถึง

ลังเลสงสัย
กระทา

หมายถึง

ระเบียบ ชอบจัดการ

หมายถึง

ร่วมรูส้ กึ
สวมบทบาท
จินตนาการ
มีความรูส้ กึ ร่วม
การปรับตัว

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การเรียน
หมายถึง
สังคม
หมายถึง
อารมณ์
หมายถึง
ความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา หมายถึง
เผชิญปญั หามุง่ ปญั หา หมายถึง

การสนับสนุนจากครูทางด้านการประเมิน
การสนับสนุนจากครูทางด้านเครือ่ งมือ
การสนับสนุนจากเพื่อน
การสนับสนุนจากเพื่อนทางด้านอารมณ์
การสนับสนุนจากเพื่อนทางด้านข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนจากเพื่อนทางด้านการประเมิน
การสนับสนุนจากเพื่อนทางด้านเครือ่ งมือ
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ลักษณะความสมบูรณ์แบบด้านความวิตกกังวลต่อความ
ผิดพลาด
ลักษณะความสมบูรณ์แบบด้านการตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล
ลักษณะความสมบูรณ์แบบด้านการรับรูค้ วามคาดหวังจาก
แม่
ลักษณะความสมบูรณ์แบบด้านการรับรูก้ ารตาหนิและ
วิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่
ลัก ษณะความสมบูรณ์ แบบด้า นความลัง เลสงสัยในการ
ของตนเอง
ลักษณะความสมบูรณ์แบบด้านความเป็นคนมีระเบียบและ
ชอบจัดการ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ด้านการสวมบทบาท
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ด้านการจินตนาการ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ด้านการมีความรูส้ กึ ร่วม
การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การปรับตัวด้านการเรียน
การปรับตัวด้านสังคม
การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว
การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หา
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เผชิญหน้ากับปญั หา

หมายถึง

หาแหล่งสนับสนุน

หมายถึง

วางแผนแก้ปญั หา

หมายถึง

ประเมินเชิงบวก
บวกถอยห่าง
เผชิญปญั หามุง่ อารมณ์
ควบคุมตนเอง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แสดงความรับผิดชอบ หมายถึง
หลีกหนี

หมายถึง

การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หาด้านการเผชิญหน้ า
กับปญั หา
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาด้านการค้นหาแหล่ง
สนับสนุนทางสังคม
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาด้านการวางแผน
แก้ปญั หา
การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หาด้านการประเมินเชิง
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาด้านการถอยห่าง
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่อ ารมณ์ ด้า นการควบคุ ม
การเผชิญ ป ญ
ตนเอง
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ดา้ นการแสดงความ
รับผิดชอบ
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ดา้ นการหลีกหนี

่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2553 จานวน 381 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
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ตาราง 3 จานวนและร้อยละของนักเรียนที่เ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 381 คน
ตัวแปร
1. เกรดเฉลีย่
3.51-4.00
3.01-3.50
2.51-3.00
2.01-2.50
2. นักเรียนอาศัยอยูก่ บั
บิดาและมารดา
บิดา
มารดา
ญาติ
3. จานวนพีน่ ้อง(รวมนักเรียน)
เป็นบุตรคนเดียว
2 คน
3 คน
4 คน
ไม่ระบุ
4. อาชีพหลักของผูน้ าครอบครัว
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขายเล็กๆน้อยๆ
ชาวไร่/ชาวนา/ชาวสวน
เจ้าของบริษทั /ร้านค้าขนาดใหญ่
พนักงานบริษทั เอกชน
รับจ้างทัวไป
่
อื่นๆ(รับเหมาก่อสร้าง,เกษียณอายุ,เล่นหุน้ ,ทารีสอร์ท)
ไม่ระบุ

จานวน

ร้อยละ

240
122
18
1
348
7
24
2

63.0
32.0
4.7
0.3
91.4
1.8
6.3
0.5

59
225
73
20
4

15.5
59.1
19.2
5.2
1.0

183
37
17
75
29
18
18
4

48.1
9.7
4.5
19.7
7.6
4.7
4.7
1.0
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จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนหญิงร้อยละ 52.8 นักเรียนชาย
ร้อยละ 47.2 นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63 มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 อาศัย
อยู่กบั บิดามารดา(พักกับบิดามารดาในวันหยุด ส่วนในวันจันทร์-ศุกร์อยู่หอพักในโรงเรียน) ร้อยละ
91.4 ส่วนใหญ่มพี น่ี ้อง 2 คน ร้อยละ 59.1 อาชีพของผูป้ กครองส่วนใหญ่รอ้ ยละ 48.1 มีอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตอนที่ 2 ค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผลการศึกษาค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา โดยการคานวณค่าเฉลี่ย (M)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง
(Kurtosis) และค่า P-value ของไค-สแควร์(2 ) โดยผูว้ จิ ยั ได้แปลงค่าตัวแปรให้กลายเป็ นค่าคะแนน
แบบปกติ (Normal Score) แล้วทดสอบว่าตัวแปรเหล่านี้มกี ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มนี ัยสาคัญ
แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่าสุด(Min) ค่าสูงสุด(Max) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และค่า P-value ของไค-สแควร์ (2) ของตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การศึกษานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวแปร

M

SD

Min

Max

Sk

Ku

P-value
Of 2

การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
การทาหน้าทีข่ องครอบครัว
ด้านการแก้ปญั หา
ด้านการสื่อสาร
ด้านบทบาท
ด้านการตอบสนองทางอารมณ์
ด้านความผูกพันทางอารมณ์
ด้านการควบคุมพฤติกรรม
ด้านการทาหน้าทีท่ วไป
ั่

4.738
4.568
4.356
4.464
4.796
4.545
4.642
4.139
5.034

0.745
0.641
0.928
0.850
0.745
0.929
0.786
0.548
0.819

2.133
2.436
1.000
1.000
2.500
1.750
2.250
2.200
2.400

6.000
5.964
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.600
6.000

-0.005
0.000
-0.062
-0.043
-0.061
-0.082
-0.062
-0.013
-0.189

-0.047
-0.013
-0.217
-0.169
-0.216
-0.273
-0.236
-0.047
-0.456

0.996
0.998
0.601
0.768
0.607
0.406
0.548
0.991
0.023
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ด้ า นความวิ ต กกั ง วลต่ อ ความ
ผิดพลาด
ด้านการตัง้ มาตรฐานส่วนบุคคล
ด้านการรับรูค้ วามคาดหวังพ่อแม่
ด้านการรับรูก้ ารตาหนิและ
วิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่
ด้านความลังเลสงสัยในการกระทา
ของตนเอง
ด้า นความเป็ น คนมีร ะเบีย บและ
ชอบจัดการ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
ด้านการสวมบทบาท
ด้านการจินตนาการ
ด้านการมีความรูส้ กึ ร่วม
อัตมโนทัศน์
การสนับสนุนจากครู
ด้านอารมณ์
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการประเมิน
ด้านเครือ่ งมือ
การสนับสนุนจากเพื่อน
ด้านอารมณ์
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการประเมิน
ด้านเครือ่ งมือ

M

SD

Min

Max

3.047 0.581 1.356 4.813
2.521 0.749 1.000 5.333

Sk

Ku

P-value
Of 2

0.000 -0.009 0.997
0.002 -0.023 1.000

3.176 0.883 1.000 5.667 0.009 -0.051 0.992
2.843 0.054 1.000 6.000 -0.215 0.542 0.627
2.301 0.993 1.000 6.000 -0.420 0.745 0.053
3.634 0.893 1.000 6.000 -0.003 -0.023 1.000
3.806 0.866 1.167 6.000 -0.001 -0.038 0.999
4.158
4.172
3.965
4.337
4.484
4.279
4.091
4.335
4.355
4.336
4.270
4.180
4.363
4.061
4.475

0.531
0.625
0.978
0.674
0.749
0.639
0.887
0.745
0.672
0.693
0.739
0.833
0.844
0.816
0.852

2.450
2.400
1.200
2.500
1.546
2.012
1.000
1.429
1.833
2.330
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

5.600
6.000
6.000
6.000
6.000
5.964
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

0.000
0.004
-0.026
-0.008
-0.004
0.000
-0.015
-0.008
-0.012
-0.006
0.000
-0.011
-0.030
-0.006
-0.031

-0.011
-0.035
-0.113
-0.067
-0.024
-0.010
-0.084
-0.056
-0.048
-0.034
-0.010
-0.067
-0.129
-0.034
-0.127

0.998
0.999
0.912
0.984
0.999
0.997
0.964
0.991
0.992
0.999
0.997
0.878
0.982
0.999
0.880
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร

M

SD

Min

Max

Sk

Ku

P-value
Of 2

การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นที่
ปญั หา
ด้านการเผชิญหน้ากับปญั หา
ด้านการค้นหาแหล่งสนับสนุ นทาง
สังคม
ด้านการวางแผนแก้ปญั หา
ด้านการประเมินเชิงบวก
ด้านการถอยห่าง
การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นที่
อารมณ์
ด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ด้านการหลีกหนี

3.971 0.562 1.775 5.482 0.000 -0.011 0.998
3.762 0.679 1.200 5.400 -0.001 -0.045 0.997
3.955 0.918 1.000 6.000 -0.006 -0.043 0.996

การปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ด้านการเรียน
ด้านสังคม
ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ ส่วนตัว
ด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา

4.073 0.570 2.225 5.408 0.000

-0.009 0.997

3.401
4.301
4.113
4.478

-0.010
-0.013
-0.033
-0.025

4.073
4.342
3.725
3.545
3.923
3.401
3.311

0.816
0.823
0.894
0.531
0.779
0.849
0.789

0.530
0.805
0.908
0.730

1.273
1.625
1.000
1.667
1.600
1.000
1.000

1.000
1.667
1.000
2.077

6.000
6.000
6.000
5.511
5.800
6.000
5.500

5.267
6.000
6.000
6.000

-0.003
-0.010
0.007
0.002
0.005
0.008
-0.003

-0.001
-0.002
-0.001
-0.004

-0.041
-0.071
-0.029
-0.017
-0.057
-0.034
-0.019

0.998
0.980
0.998
0.999
0.991
0.997
0.999

0.997
0.998
1.000
0.999

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะของแต่ละตัวแปร
ดังนี้
ตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.738 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้มคี ่าอยู่ในระดับสูง หมายความว่า นักเรียนมีการรับรูว้ ่าตนเองได้รบั การอบรม
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง และมีค่าความเบ้เท่ากับ -.005 และค่าความโด่งเท่ากับ .047 โดยมีค่าความเบ้เป็ นลบ (เบ้ซา้ ยเล็กน้อย) และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทาง
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สถิติ พบว่า ค่าp-value ของไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 0.996 แสดงว่า ตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตยมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ตัวแปรการทาหน้าทีข่ องครอบครัวมีค่ าเฉลีย่ เท่ากับ 4.568 ซึง่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทไ่ี ด้
กาหนดไว้มคี ่าอยู่ในระดับสูง หมายความว่า ในครอบครัวของนักเรียนมีการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
อยู่ในระดับสูง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .000 และค่าความโด่งเท่ากับ .-013 โดยมีค่าความเบ้เป็ น
ศูนย์ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์
(2) เท่ากับ 0.998 แสดงว่า ตัวแปรการทาหน้าทีข่ องครอบครัวมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ตัวแปรลักษณะความสมบูรณ์แบบมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.047 ซึง่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทไ่ี ด้
กาหนดไว้มคี ่าอยูใ่ นระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีลกั ษณะความสมบูรณ์แบบอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .000 และค่าความโด่งเท่ากับ .-009 โดยมีค่าความเบ้เป็ นศูนย์
และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์ (2)
เท่ากับ 0.997 แสดงว่าตัวแปรลักษณะความสมบูรณ์แบบมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ตัวแปรความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.158 ซึง่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทไ่ี ด้
กาหนดไว้มคี ่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .000 และค่าความโด่งเท่ากับ .-011 โดยมีค่าความเบ้เป็ น
ศูนย์ หมายความว่า นักเรียนส่วนใหญ่มคี ะแนนความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ใกล้เคียงหรือเท่ากับ
ค่าเฉลีย่ มีค่าความโด่งเป็ นลบ คือ มีการแจกแจงทีโ่ ด่งน้อยกว่าการแจกแจงปกติ และเมื่อพิจารณา
จากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ค่า P-value ของไคสแควร์ (2) เท่ากับ 0.998 แสดงว่า ตัวแปรความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ตัวแปรอัตมโนทัศน์มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.484 ซึง่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้มคี ่าอยู่
ในระดับสูง หมายความว่า นักเรียน มีการรับรูว้ ่าตนเองมีอตั มโนทัศน์อยู่ในระดับสูง และมีค่าความ
เบ้เท่ากับ -.004 และค่าความโด่งเท่ากับ -.024 โดยมีค่าความเบ้เป็ นลบ(เบ้ซา้ ยเล็กน้อย) และเมื่อ
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
0.999 แสดงว่า ตัวแปรอัตมโนทัศน์ทมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ตัวแปรการสนับสนุนจากครูมคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.279 ซึง่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนด
ไว้มคี ่าอยูใ่ นระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีการรับรูว้ ่าตนเองมีการสนับสนุ นจากครูอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .000 และค่าความโด่งเท่ากับ .-010 โดยมีค่าความเบ้เป็ น
ศูนย์ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์
((2) เท่ากับ 0.997 แสดงว่า ตัวแปรมีการสันบสนุนจากครูมกี ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ตัวแปรการสนับสนุ นจากเพื่อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.270 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ไี ด้
กาหนดไว้มคี ่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีการรับรูว้ ่าตนเองมีการสนับสนุ นจาก
เพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .000 และค่าความโด่งเท่ากับ .-010 โดยมีค่า
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ความเบ้เป็ นศูนย์ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า P-value ของ
ไค-สแควร์(2) เท่ากับ 0.997 แสดงว่า ตัวแปรมีการสันบสนุนจากเพื่อนมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ตัวแปรการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.971 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้มคี ่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีการการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นทีป่ ญั หาอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .000 และ ค่าความโด่งเท่ากับ .-011
โดยมีค่าความเบ้เป็ นศูนย์ และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า Pvalue ของไค-สแควร์(2) เท่ากับ 0.998 แสดงว่า ตัวแปรการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หามีการ
แจกแจงเป็นโค้งปกติ
ตัวแปรการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์มคี ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.545 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้มคี ่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีการการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ .002 และค่าความโด่งเท่ากับ .-017
โดยมีค่าความเบ้เป็ นบวก(เบ้ขวาเล็กน้อย) และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์(2) เท่ากับ 0.999 แสดงว่า ตัวแปรการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้น
ทีอ่ ารมณ์มกี ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ตัวแปรการปรับตัวฯมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.073 ซึง่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้มคี ่าอยู่
ในระดับปานกลาง หมายความว่า นักเรียนมีการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้
เท่ากับ .000 และค่าความโด่งเท่ากับ .-009 โดยมีค่าความเบ้เป็ นศูนย์ และเมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า P-value ของไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 0.997 แสดงว่า ตัวแปร
การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มกี ารแจกแจง
เป็นโค้งปกติ
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มีดงั นี้
3.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสาคัญของการปรับตัวและการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยแบ่งเป็น
3.1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.2 เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการเผชิญ
ปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยแบ่งเป็น
3.2.1 อิทธิพลของการเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.2.2 อิทธิพลของปจั จัยภายในบุคคล ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ทีส่ ่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.2.3 อิทธิพลของปจั จัยจากครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและ
การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทีม่ ตี ่อปจั จัยภายในบุคคล และส่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.2.4 อิทธิพลของปจั จัยจากโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนจากครู และการสนับสนุน
จากเพื่อนทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสาคัญของการปรับตัวและการเผชิ ญปั ญหาของนักเรียนที่
มีความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ แบ่งเป็น
3.1.1. ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โดยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืน ยัน ของโมเดลการวัด ตัว แปรการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถทางวิท ยาศาส ตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ ดังนี้
เนื่องจากยังไม่มกี ารศึกษาองค์ประกอบเกีย่ วกับการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ผู้วจิ ยั จึงได้นาแนวคิด ของเบเกอร์และ
ไซริก (Baker; & Siryk.1984) มาปรับใช้และดาเนินการวิจยั เพื่อค้นหาและสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการ
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ปรับตัว ด้วยการใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaires) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จานวน 24 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นา
คาตอบที่ได้มาจัดหมวดหมู่โดยคาตอบที่มคี วามคล้ายคลึงกันจัดเป็ นพวกเดียวกัน และแยกคาตอบที่
แตกต่าง จากนัน้ จัดทาความถีใ่ นแต่ละคาตอบ แล้วจึงจัดเรียงคาตอบทีม่ คี วามถี่มากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุด
แล้ว หาร้อ ยละความถี่ และผู้ว ิจยั จึงคัดเลือ กค าตอบที่มรี ้อ ยละความถี่จากมากไปน้ อ ยโดยรวมกัน
ประมาณร้อยละ80 ของความถี่ทงั ้ หมด เพื่อ ค้นหาและยืนยันองค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียน
กลุ่มดังกล่าวในบริบทของไทยให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ สาหรับจัดทาความหมายในแต่ละองค์ประกอบ
และนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อ ว่าการปรับตัวสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ
และทัง้ 4 องค์ประกอบสามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความกลมกลืนพอดีหรือไม่ โดย
คานวณหาค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่ าความเชื่อ มันของการวั
่
ดข้อ มูล
(Coefficient of Determination: R2) ของคะแนนแต่ละตัวชีว้ ดั และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของ
โมเดล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังแสดงในตาราง 5 และภาพประกอบ 6 ดังนี้
ตาราง 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันของการ
่
วิเคราะห์ (R2) ขององค์ประกอบการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
องค์ประกอบการปรับตัวฯ

น้าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
1.ด้านการเรียน
1a
2.ด้านสังคม
.72
3.ด้านอารมณ์ส่วนตัว
.74
4.ด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา
.74
ค่าไค-สแควร์(2) =1.63 , df = 2 , p = 0.20
RMSEA = 0.04, CFI =1.00 ,NNFI = .99

SE

t

R2

1a
.32
.35
.28

1a
7.20**
7.61**
7.60**

1a
.52
.55
.54

1a หมายถึง การกาหนดเงือ่ นไขให้เส้นความสัมพันธ์ของตัวแปรนัน้ เท่ากับ 1
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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จากตาราง 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบ
เชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 1.63, df = 2 (p = 0.20),
RMSEA = 0.04, CFI =1.00 , NNFI = .99 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี้กบั เกณฑ์ความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA, CFI
และ NNFI ดัชนีทุกค่า ผ่านเกณฑ์ทบ่ี ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่า
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการปรับตัว พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ในทุกองค์ประกอบ โดยค่าสถิติ t ในแต่ละคาถามอยู่ระหว่าง 7.20-7.61
แสดงว่าในแต่ละองค์ประกอบมีค่าองค์ประกอบร่วม(Common factor) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบที่1 คือ การปรับตัวด้านการเรียน มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .48 องค์ประกอบที่ 2 คือ การปรับตัวด้านสังคม
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .72 องค์ประกอบที่ 3 คือ การปรับตัวด้าน
อารมณ์ส่วนตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .74 และองค์ประกอบที่ 4 คือ
การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .74
ส่วนค่า R2 ชึง่ เป็นค่าทีบ่ ่งบอกถึงความเชื่อมันในการวั
่
ดข้อมูลขององค์ประกอบ พบว่า ในองค์ประกอบ
2
ที่ 1 การปรับตัวด้านการเรียน มีค่า R เท่ากับ .23 องค์ประกอบที่ 2 การปรับตัวด้านสังคม มีค่า R2
เท่ากับ .52 องค์ประกอบที่ 3 การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัวมีค่า R2 เท่ากับ .55 และองค์ประกอบที่
4 การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษามีค่า R2 เท่ากับ .54
ดังนัน้ สรุปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบของการปรับตัวของ
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านอารมณ์ส่วนตัว และปรับตัวด้าน
ความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา รวมเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของตัวแปรการปรับตัว จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่า R2 ของ
ตัวชีว้ ดั ของแต่ละองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูป
คะแนนมาตรฐานของทัง้ 4 องค์ประกอบมีค่า .48 -.74 ซึ่งเป็ นค่าน้ าหนักองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
(ควรมากกว่า.3 ) ในการบ่งบอกถึงการเป็ นองค์ประกอบของการปรับตัว จากผลดังกล่าวสามารถตอบ
ตาม สมมุตฐิ านที่ 1 คือ “โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการปรับตัว ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียว
อย่างมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์”
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การแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบการปรับ
ตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังแสดงในภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.1.2. ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบของการเผชิ ญปัญหาของนักเรียนที่มีความ
สามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โดยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลการวัดตัวแปรการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
ดังนี้
จากทฤษฎีของลาซารัสและโฟล์คแมนที่กล่าวถึงการเผชิญปญั หานัน้ มี 2 องค์ประกอบคือ
การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นการแก้ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ และการเผชิญ
ปญั หาทัง้ 2 องค์ประกอบสามารถแบ่งเป็ นองค์ประกอบย่อยได้อีก 8 องค์ประกอบ และทัง้
8 องค์ประกอบสามารถจัดเข้าองค์ประกอบทัง้ สองด้านได้อย่างมีความเทีย่ งตรงหรือไม่ แต่ยงั คงมีขอ้
ถกเถียงกันและมีงานวิจยั หลายงานที่จดั องค์ประกอบไม่เหมือนกัน ผู้วจิ ยั จึงได้ค้นหาและสารวจข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับตัว ของนัก เรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศสตร์และคณิต ศาสตร์ ด้ว ยการใช้
แบบสอบถามปลายเปิด(Open-ended questionnaires) กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
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พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จานวน 24 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาคาตอบทีไ่ ด้มาจัดหมวดหมู่โดย
คาตอบทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันจัดเป็ นพวกเดียวกัน และแยกคาตอบที่แตกต่าง จากนัน้ จัดทาความถี่ใน
แต่ ล ะค าตอบ แล้ว จึง จัด เรีย งค าตอบที่ม ี ค วามถี่ม ากที่ สุ ด ไปหาน้ อ ยที่สุ ด แล้ ว หาร้อ ยละความถี่
และผู้วจิ ยั จึงคัดเลือกคาตอบที่มรี อ้ ยละความถี่จากมากไปน้ อยโดยรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของ
ความถี่ทงั ้ หมด เพื่อค้นหาและยืนยันองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวใน
บริบทของไทยให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ หลังจากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อดูว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทไ่ี ด้จากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิต ศาสตร์เ ป็ น แบบใด เมื่อ วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืนยัน อันดับ สอง ผลพบว่า ค่ าน้ า หนัก ของ
องค์ประกอบของการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หามีค่าเท่ากับ .41 ส่วนค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ
ของการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ มคี ่าเท่ากับ1 .01 ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบไม่ควรเกิน 1
ั หา
จึงจ าเป็ นต้อ งใช้ก ารวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืนยันอัน ดับ หนึ่ ง โดยแยกตัว แปรการเผชิญ ป ญ
ออกเป็ นตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร คือ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบ
มุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่ง เพื่อแสดงความเทีย่ งตรงเชิงองค์ประกอบของการเผชิญปญั หา โดยคานวณหาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่ าความเชื่อ มันของการวั
่
ดข้อมูล (Coefficient of
Determination: R2) ของคะแนนแต่ละตัวชีว้ ดั และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังแสดงในตาราง 6 และภาพประกอบ 7 ดังนี้
ตาราง 6 ค่าน้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันของการ
่
2
วิเคราะห์(R ) ขององค์ประกอบการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และองค์ประกอบการเผชิญ
ปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์
องค์ประกอบการการเผชิญปญั หาแบบ
มุง่ เน้นทีป่ ญั หา
1.ด้านการเผชิญหน้ากับปญั หา
2.ด้า นการค้น หาแหล่ ง สนับ สนุ น ทาง
สังคม
3.ด้านการวางแผนแก้ปญั หา
4.ด้านการประเมินเชิงบวก
5.ด้านการถอยห่าง

น้าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
1a
.50

SE

t

R2

1a
.21

1a
5.93**

1a
.25

.66
.81
.41

.25
.28
.18

5.80**
6.27**
5.29**

.43
.65
.17
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ตาราง 6 (ต่อ)
องค์ประกอบการการเผชิญปญั หาแบบ
มุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์

น้าหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
ด้านการควบคุมตนเอง
1a
ด้านการแสดงความรับผิดชอบ
.73
ด้านการหลีกหนี
.42
ค่าไค-สแควร์(2) = 31.65 , df = 9 , p = 0.00
RMSEA = 0.07, NNFI = .91, CFI =0.97

SE

t

R2

1a
1.71
.78

1a
2.42*
2.85**

1a
.54
.18

1a หมายถึง การกาหนดเงือ่ นไขให้เส้นความสัมพันธ์ของตัวแปรนัน้ เท่ากับ 1
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ,** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบ
เชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไค-สแควร์(2) เท่ากับ 31.65, df = 9, p = 0.00,
RMSEA = 0.07, NNFI = .91, CFI = .97 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี้กบั เกณฑ์ความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์มนี ัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA, NNFI และ
CFI ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ทบ่ี ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเผชิญปญั หาทัง้ แบบมุ่งเน้ นที่ปญั หาและการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการเผชิญ ปญั หา พบว่าค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01และ 0.05 ในทุกองค์ประกอบ โดยค่าสถิติ t ในแต่ละ
คาถามอยู่ระหว่าง 2.42-6.27 แสดงว่าในแต่ละองค์ประกอบมีค่าองค์ประกอบร่วม (Common factor)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ของตัวชี้วดั ของแต่ละ
องค์ประกอบ ทัง้ 8 องค์ประกอบย่อย ใน 2 องค์ประกอบหลัก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา แบ่งเป็ น
5 องค์ประกอบ คือ การเผชิญ หน้ ากับปญั หา มีค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .54 การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .50 การวางแผนแก้ปญั หามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .66
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การประเมินเชิงบวก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .81 การถอยห่าง มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .41 องค์ประกอบการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ การควบคุ มตนเองมีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .19 ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ของค่าน้าหนักองค์ประกอบ(0.3)แต่ผวู้ จิ ยั ก็คงไว้ในองค์ประกอบ
เนื่ อ งจากเป็ นโครงสร้างทางทฤษฎีของการเผชิญ ปญั หา การแสดงความรับผิดชอบมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .73 และการหลีกหนีมคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ .42 ส่วนค่า R2 ชึง่ เป็นค่าทีบ่ ่งบอกถึงความเชื่อมันของการวั
่
ดข้อมูลขององค์ประกอบ
มีค่าในระดับปานกลาง พบว่าการเผชิญหน้ากับปญั หา มีค่า R2 เท่ากับ .30 การค้นหาแหล่งสนับสนุ น
ทางสังคมมีค่า R2 เท่ากับ .25 การวางแผนแก้ปญั หามีค่า R2 เท่ากับ .43 การประเมินเชิงบวก มีค่า
R2 เท่ากับ .65 การถอยห่าง มีค่า R2 เท่ากับ .17 คือ การควบคุมตนเอง มีค่า R2 เท่ากับ .04
การแสดงความรับผิดชอบ มีค่า R2 เท่ากับ .54 การหลีกหนีมคี ่า R2 เท่ากับ .18 จากผลดังกล่าวตอบ
สมมุตฐิ านที่ 2 ว่า “โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยไม่สามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบ
เดียวอย่างมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์”
การแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบการเผชิญ
ปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แสดงในภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบการ
เผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ก่อนที่จะนาเสนอแบบจาลองโมเดล ผู้วิจยั ขอนาเสนอค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงทีใ่ ช้ในการศึกษาเพื่อตรวจสอบการนาตัวแปรมาใช้ในการศึกษาว่ามีปญั หาของการร่วมเส้นตรงพหุ
หรือไม่
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ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรแฝง
1 การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
2 หน้าทีข่ องครอบครัว
3 ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
4 ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
5 อัตมโนทัศน์
6 การสนับสนุนจากครู
7 การสนับสนุนจากเพื่อน
8 การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หา
9 การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์
10 การปรับตัว

1
1.000
.785**
-.192**
.219**
.359**
.447**
.363**
.342**
-.019
.231**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.000
-.161**
.224**
.346**
.476**
.392**
.436**
.063
.285**

1.000
.114*
-.379**
-.127*
-.226**
-.023
.263**
-.450**

1.000
.161**
.115*
.190**
.384**
.292**
.059

1.000
.310**
.292**
.410**
-.152**
.631**

1.000
.569**
.289**
.073
.380**

1.000
.350**
.091
.418**

1.000
.353**
.312**

1.000
-.236** 1.000

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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จากตาราง 7 พบว่า ตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ในการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ทัง้
ทางบวกและทางลบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์(r) อยู่ระหว่าง .019 ถึง .785 แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และเมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึง่ Kline (2005: 56) ได้กล่าวถึงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าสูงกว่า .85 จะเกิดปญั หาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) แต่ตวั แปร
สังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มคี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตไม่เกิน .85 จึงอาจกล่าว
ได้ว่าไม่มปี ญั หาการร่วมเส้นตรงพหุ
1.2 เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นของปัจจัยเชิ งสาเหตุของ
การเผชิ ญ ปั ญ หาและการปรับตัวของนั กเรี ย นที่ มีค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ โดยแสดงผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัว
ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
(Linear Structural Relationship Model : LISREL) เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัว
แปรในโมเดล โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฎในความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและทดสอบว่า
แบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ สาหรับการวิจยั นี้ ในการวิเคราะห์
แบบจาลองสมมติฐาน ถ้าพบว่าแบบจาลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อ มูลเชิงประจักษ์ ผู้ว ิจยั จะ
ดาเนินการปรับแบบจาลองให้มคี วามกลมกลืนมากยิง่ ขึ้นโดยพิจารณาจากการรายงานค่ าดัชนีการ
ปรับแก้ (Modification Index) และการคานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในเชิงแนวคิดทฤษฎี
ตลอดจนผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและความเป็ นไปได้ในการอภิปรายผลการวิจยั จากการปรับแบบจาลอง
ด้วย ผลการวิเคราะห์โมเดลในขัน้ ต้น พบว่าค่าอิทธิพลและค่าทดสอบนัยสาคัญทางสถิติพบว่าไม่ม ี
นัยสาคัญหลายตัวแปร กล่าวคือ ตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยไปยังตัวแปรความสามารถ
ในการร่วมรูส้ กึ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.06 ค่า t เท่ากับ-.48 ตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยไป
ยังตัวแปรอัตมโนทัศน์มคี ่าอิทธิพลเท่ากับ .09 ค่า t เท่ากับ.74 และตัวแปรการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
ไปยังตัวแปรลักษณะความสมบูรณ์แบบมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.02 ค่า t เท่ากับ -1.52 ตัวแปรการทา
หน้าทีข่ องครอบครัว ไปยังตัวแปรอัตมโนทัศน์มคี ่าอิทธิพลเท่ากับ -.11 ค่า t เท่ากับ -.83 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงดาเนินการปรับแบบจาลอง ในการปรับแบบจาลองนี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อน
ในการวัดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กนั ได้ และได้ทาการปรับเส้นอิทธิพลในแบบจาลองที่เป็ นผล
เนื่องมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจาลอง ภายหลังจากการปรับแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไค-สแควร์ (2) มีค่า
เท่ากับ 1936.01, df = 650 (p = 0.0), RMSEA = 0.07, CFI = .93 ,NNFI = .92 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี
RMSEA, NNFI และCFI ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ทบ่ี ่งบอกได้ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
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ประจักษ์ ทัง้ นี้ผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของอิทธิพลทางสังคมและ
ปจั จัยภายในที่มผี ลต่ อการปรับตัว ของนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม ี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับแบบจาลอง ดังภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 ผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของอิทธิพลจากปจั จัยภายในบุคคล ปจั จัยจากครอบครัว
และปจั จัยจากโรงเรียน ทีม่ ผี ลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
* หมายเหตุ ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทีข่ ดี เส้นใต้ เป็นค่าทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
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จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นจนได้แบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของอิทธิพลจากปจั จัยภายในบุคคล ปจั จัยจากครอบครัว และปจั จัยจากโรงเรียน ที่มผี ลต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 8 ผู้วจิ ยั จึงได้นาเสนอค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ ์
การทานายของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล ดังตาราง 8
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง(Direct effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม(Indirect effects : IE) อิทธิพลรวม(Total effects : TE) ของตัว
แปรปจั จัยสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร(Squared Multiple Correlation : R2)
ตัว
แปร
สาเหตุ DE
.86**
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R2

ตัวแปรผล
(2)
IE TE

DE

-

.43**
-

.73

.86**
-

(3)
IE
.36**
.18

TE

DE

(4)
IE

.36**
.43**
-

.49**
-

.42**
.24

(5)
TE

DE

IE

TE

.42**
.49**
-

-.30**
-

-.25**
-

-.25**
-.30**
-

.09

DE

(6)
IE

TE

26**
.80**
. 17**
-

.39**
.45**
-

.39**
.45**
26**
.80**
. 17**
-

.77

DE

(7)
IE

TE

DE

-.41**
.83**
.51**
-

.08
.09
-

.08
.09
-.41**
83**
.51**
-

-

.91

.74**
-.93**
.12
.25**

(10)
IE

TE

.22**
.25**
.57**
-.19**
-.35**
-

.22**
.25**
.57**
-.19**
-.35**
.74**
-.93**
.12
.25**

.86

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, ** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
(1) การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย (2) หน้าทีข่ องครอบครัว (3)อัตมโนทัศน์ (4) ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ (5) ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
(6) การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นปญั หา (7)การเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นอารมณ์ (8) การสนับสนุ นจากครู (9) การสนับสนุนจากเพื่อน
(10) การปรับตัวฯ
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จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล โดย
อธิบายตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นดังนี้
3.2.1 อิทธิพลของการเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กล่าวได้ว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปรับตัวอย่างชัดเจนทีส่ ุด ได้แก่ การเผชิญปญั หา
แบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ รองลงมาคือ ตัวแปรการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หา โดยพบว่าการเผชิญ
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่อ ารมณ์ ม ีอิท ธิพ ลโดยตรงในลัก ษณะของการควบคุ ม ตนเอง (ค่ า น้ า หนั ก
ปญ
องค์ ป ระกอบเท่ า กับ .30) การแสดงความรับ ผิด ชอบ(ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กับ .54)
และการหลีกหนีปญั หา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .34) มากน้อยเพียงใดย่อมส่งผลในทิศทาง
ตรงกัน ข้ า มต่ อ การปรับ ตัว ของนั ก เรีย นในด้ า นการปรับ ตัว ทางด้ า นการเรีย น ด้ า นสัง คม
ด้านอารมณ์แ ละความรู้ส ึกส่วนตัว และด้านความรู้ส ึ กต่อสถานศึกษา ในขณะเดียวกันการเผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หามีอิทธิพลทางตรงในลักษณะของการเผชิญหน้ ากับปญั หา(ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .49) การวางแผนแก้ปญั หา(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82) การหาแหล่ง
สนั บ สนุ น ทางสัง คม(ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กับ .42) การประเมิน เชิง บวก(ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ .90) และการถอยห่าง(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .37) มากน้อยเพียงใด
ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนในด้านการปรับตัวทางด้านการเรียน ด้านสังคม ด้ านอารมณ์
และความรูส้ กึ ส่วนตัว และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา ซึ่ง สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 3
ั หามีอิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ การปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
“การเผชิญ ป ญ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”
3.2.2. อิทธิพลของปจั จัยภายในบุคคล ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการร่ว มรู้ส ึก และอัต มโนทัศ น์ ที่ส่ ง ผลต่ อการเผชิญ ปญั หาและการปรับตัว ของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรการ
เผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา คือ ตัวแปรที่เป็ นปจั จัยภายในของบุคคล ได้แก่ ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อตัวแปร
การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หาอย่างเด่นชัดที่สุด คือ ตัวแปรความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 รองลงมาคือตัวแปร
อัตมโนทัศน์มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .26 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และตัวแปร
ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .17 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ตามลาดับ
กล่าวได้ว่า ในด้านของตัวแปรภายในบุคคลทีส่ ่งผลทางตรงต่อการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้ นที่ปญั หานัน้ การที่นักเรียนมีความสามารถในการร่ว มรู้ส ึก ในลักษณะของการจินตนาการ
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(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .51) การมีความรูส้ กึ ร่วม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .46)
และการสวมบทบาท(ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .27) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูท้ จ่ี ะนาความเข้าใจต่อบุคคลอื่นๆนัน้ มาประยุกต์ใช้ในการเผชิญและแก้ไขปญั หาของตนทัง้ ใน
ด้านการเผชิญหน้ ากับปญั หา การวางแผนแก้ไข การประเมินเชิงบวก การหาแหล่งสนับสนุ นและ
การถอยห่างจากปญั หาในเวลาอันควรได้มากขึน้ เท่านัน้ ส่วนในด้านอัตมโนทัศน์ นักเรียนทีม่ กี าร
เข้ า ใจตนเอง มีค วามเชื่อ มัน่ ต่ อ ความสามารถของตนเองมากน้ อ ยเพีย งใดนั ้น (ค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบ เท่ากับ .95) ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเผชิญปญั หาของตนทัง้ ใน
ด้านการเผชิญหน้ ากับปญั หา การวางแผนแก้ไข การประเมินเชิงบวก การหาแหล่งสนับสนุ นและ
การถอยห่างจากปญั หาได้มากเท่านัน้ และในด้านลักษณะความสมบูรณ์แบบ ในลักษณะของการมี
มาตรฐานของบุคคล(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) การลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .43) การกังวลต่อความผิดพลาด(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.76) ความคาดหวังของพ่อแม่(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .59) การตาหนิและวิพากษ์วจิ ารณ์
ของพ่อแม่(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .57) และการมีระเบียบชอบจัดการ (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .15) จะพบว่านักเรียนเหล่านี้จะเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารเตรียมการจัดการสิง่ ต่างๆตาม
ความคาดหวัง การมีมาตรฐานและการมีลกั ษณะของความมีระเบียบ ทาให้นักเรียนมีความพยายาม
ที่จะจัดการกับปญั หาของตนทัง้ ในด้านการเผชิญ หน้ ากับปญั หา การวางแผนแก้ไ ข การประเมิน
เชิงบวก การหาแหล่งสนับสนุ นและการถอยห่างจากปญั หานัน้ แต่ลกั ษณะความสมบูรณ์แบบจะมี
อิทธิพลค่อนข้างต่าเมือ่ เทียบกับอิทธิพลของความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรการ
เผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ คือ ตัวแปรที่เป็ นปจั จัยภายในของบุคคล ได้แก่ ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อตัวแปร
การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์อย่างเด่นชัดที่สุด คือ ตัวแปรความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .83 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 รองลงมาคือ ตัวแปร
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .51 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01
และตัวแปรอัตมโนทัศน์มอี ทิ ธิพลทางลบโดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ตามลาดับ
กล่าวได้ว่า ในด้านของตัวแปรภายในบุคคลทีส่ ่งผลทางตรงต่อการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้ นที่อารมณ์ นัน้ การที่นักเรียนมีความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ในลักษณะของการจินตนาการ
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .51) การมีความรูส้ กึ ร่วม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .46)
และการสวมบทบาท(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .27) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นักเรียนใช้
อารมณ์และความรูส้ กึ ในการเผชิญปญั หา ในด้านการควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และ
การหลีกหนีปญั หา ส่วนด้านลักษณะความสมบูรณ์แบบ ในลักษณะของการมีมาตรฐานของบุคคล
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) การลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง (ค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบ เท่ากับ .43) การกังวลต่อความผิดพลาด(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .76)
ความคาดหวังของพ่อแม่(ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .59) การตาหนิและวิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อ
แม่(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .57) และการมีระเบียบชอบจัดการ(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .15)มากน้ อยเพียงใดย่อมจะทาให้นักเรียนใช้อารมณ์ และความรู้สกึ ในการเผชิญปญั หา
ั หา และในด้า น
ในด้า นการควบคุ ม ตนเอง การแสดงความรั บ ผิด ชอบ และการหลีก หนี ป ญ
อัตมโนทัศน์ นักเรียนที่มกี ารเข้าใจตนเอง มีความเชื่อมันต่
่ อความสามารถของตนเองมากน้ อย
เพียงใดนัน้ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .95) ย่อมส่งผลทางลบต่อการใช้อารมณ์ในการแก้ไข
ปญั หา ในด้านการควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และการหลีกหนีปญั หา
เมือ่ เปรียบเทียบปจั จัยภายในบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียน
ที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ พบว่าตัว แปรอัต มโนทัศ น์ มอี ิทธิพ ล
ทางอ้อมต่อการปรับตัวสูงที่สุด โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .57 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่
มีอตั มโนทัศน์ในลักษณะของความเชื่อมันในตนเอง
่
ความเข้าใจตนเอง มากน้อยเพียงใดย่อมส่งผล
ให้นักเรียนรับรูถ้ งึ ความสามารถทีจ่ ะเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา และนักเรียนทีม่ อี ตั มโนทัศน์
ในลักษณะของความเชื่อมันในตนเอง
่
ความเข้าใจตนเองมากน้อยเพียงใด ย่อมส่งผลในทิศทางตรง
ข้ามต่อการรับรูถ้ งึ ความสามารถทีจ่ ะเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์ และส่งผลต่อการปรับตัวทัง้
ในด้า นของการเรีย น ด้า นสัง คม ด้า นอารมณ์ แ ละความรู้ส ึก ส่ ว นตัว และด้า นความรู้ส ึก ต่ อ
สถานศึกษา โดยผ่านการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หาและแบบมุ่งเน้ นทีอ่ ารมณ์ ซึง่ สนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ที่ 6 “อัตมโนทัศน์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
การปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญ
ปญั หา” ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวรองลงมาคือ ตัวแปรลักษณะความสมบูรณ์แบบ
มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวเท่ากับ .35 ในลักษณะของการมีมาตรฐานของบุคคล (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ.64) การลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ.43)
การกัง วลต่ อ ความผิดพลาด(ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบเท่ า กับ .76) ความคาดหวัง ของพ่ อ แม่
(ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบเท่ า กับ .59) การต าหนิ แ ละวิพ ากษ์ ว ิจ ารณ์ ข องพ่ อ แม่ (ค่ า น้ า หนั ก
องค์ป ระกอบเท่ า กับ .57)
และการมีร ะเบีย บชอบจัด การ(ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบเท่ า กับ .
15) มากน้อยเพียงใดย่อมจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อความสามารถในการปรับตัวทัง้ ในด้าน
ของการเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ ส่วนตัว และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา โดย
ผ่านความสามารถในการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาและความสามารถในการเผชิญปญั หาแบบ
มุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ ซึง่ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 4 “ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา” ตัวแปรความสามารถในการร่วมรูส้ กึ เป็ นปจั จัย
ภายในตัวสุดท้ายทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัว โดยมีค่าอิทพิ ลทางอ้อมเท่ากับ .19 ในลักษณะ
ของการจินตนาการ(ค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ.51) การมีความรูส้ กึ ร่วม(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

132
เท่ากับ.46) และการสวมบทบาท(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ.27) มากน้อยเพียงใดย่อมจะส่งผล
ในทิศ ทางตรงกัน ข้า มต่ อ ความสามารถในการปรับ ตัว ทัง้ ในด้ า นของการเรีย น ด้ า นสัง คม
ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ ส่วนตัว และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา โดยผ่านความสามารถในการ
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่ป ญ
ั หาและความสามารถในการเผชิญ ป ญ
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่อ ารมณ์
เผชิญ ป ญ
ซึง่ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 5 “ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญ
ปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา”
3.2.3. อิทธิพลของปจั จัยจากครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
และการทาหน้ าที่ของครอบครัวที่มตี ่ อปจั จัยภายในบุคคล และส่งผลต่ อการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัว ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอธิบายตาม
ลักษณะและขนาดของอิทธิพลของตัวแปร ได้ดงั นี้คอื
3.2.3.1 อิทธิพลของตัวแปรรูปการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ทีม่ ตี ่อ
ตัวแปรการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อการทา
หน้าทีข่ องครอบครัวอย่างเด่นชัดทีส่ ุด คือ การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย โดยมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อตัวแปรการทาหน้าทีข่ องครอบครัวมีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .86 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 กล่าวได้ว่า ในด้านของการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยนัน้ มีผลต่อการทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัว(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86) มากเพียงใดย่อมส่งผลผ่านการทาหน้าทีข่ องบุคคล
ในครอบครัวทุกๆด้าน ทัง้ ในด้านลักษณะของการแก้ปญั หา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .77)
การสื่อสาร(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .77) บทบาทของบุคคลในครอบครัว (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .72) การตอบสนองทางอารมณ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .82)
ความผูกพันทางอารมณ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .83) การควบคุมพฤติกรรม (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .54) และการทาหน้าทีท่ วไป
ั ่ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .79) ซึง่ สิง่ เหล่านี้
สามารถช่วยหล่อหลอมการเกิดลักษณะและบุคคลิกภาพของบุคคลในครอบครัว
3.2.3.2. อิทธิพลของตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยการทาหน้าที่
ของครอบครัว ทีม่ ตี ่อตัวแปรลักษณะความสมบูรณ์แบบ
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อลักษณะ
ความสมบูรณ์แบบอย่างเด่นชัดทีส่ ุด คือการทาหน้าทีข่ องครอบครัว โดยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปร
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 รองลงมาคือตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีอิทธิพลทางอ้อมต่ อลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยทัง้ สอง
ตัวแปรนัน้ มีอทิ ธิพลในทิศทางลบ
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กล่าวได้ว่าในด้านการทาหน้าทีข่ องครอบครัวนัน้ มีผลต่อลักษณะความสมบูรณ์
แบบ(ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .30) ในทิศทางลบ หมายความว่าการทาหน้าทีข่ องครอบครัว
มากน้อยเพียงใดย่อมส่งผลตรงข้ามกับลักษณะความสมบูรณ์แบบของนักเรียน ในลักษณะของการ
มีมาตรฐานของบุคคล(ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) การลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .43) การกังวลต่อความผิดพลาด (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .76) ความคาดหวังของพ่อแม่ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .59) การตาหนิและ
วิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .57) และการมีระเบียบชอบจัดการ
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .15) ตามลาดับ การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและการทาหน้าที่
ของครอบครัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของลักษณะความสมบูรณ์แบบได้รอ้ ยละ9
3.2.3.3. อิทธิพลของตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การทาหน้าที่
ของ ครอบครัว ทีม่ ตี ่อความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อความสามารถ
ในการร่วมรูส้ กึ อย่างเด่นชัดที่สุด คือการทาหน้าที่ของครอบครัว โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อตัว แปร
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .49 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 รองลงมาคือตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความสามารถใน
การร่วมรูส้ กึ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .42 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
กล่าวได้ว่าในด้านการทาหน้ าที่ของครอบครัวนัน้ มีผลต่อความสามารถในการ
ร่วมรูส้ กึ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .49) หมายความว่าการทาหน้าทีข่ องครอบครัวมากน้อย
เพียงใดย่อมส่ งผลกับความสามารถในการร่ว มรู้ส ึกของนักเรียน ในลักษณะของการจินตนาการ
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .51) การมีความรูส้ กึ ร่วม(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .46)
และการสวมบทบาท(ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .27) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูท้ จ่ี ะนาความเข้าใจต่อบุคคลอื่นๆนัน้ มาประยุกต์ใช้ตามลาดับ การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
และการทาหน้าที่ของครอบครัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของลักษณะความสมบูรณ์แบบได้
ร้อยละ24
3.2.3.4.อิทธิพลของตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัว ทีม่ ตี ่อ อัตมโนทัศน์
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 8 พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่ออัตมโนทัศน์
อย่างเด่นชัดทีส่ ุด คือการทาหน้าทีข่ องครอบครัว โดยมีอทิ ธิพลทางตรงต่อตัวแปรอัตมโนทัศน์ มีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .43 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 รองลงมาคือตัวแปรการเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตย มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .36 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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กล่ า วได้ ว่ า ในด้ า นการท าหน้ า ที่ ข องครอบครัว นั ้น มีผ ลต่ อ อั ต มโนทั ศ น์
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .43) หมายความว่าการทาหน้าทีข่ องครอบครัวมากน้อยเพียงใด
ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีอตั มโนทัศน์มากขึน้ เท่านัน้ ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีการเข้าใจตนเอง มีความ
เชื่อมันต่
่ อความสามารถของตนเอง(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .95) การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยและ การทาหน้าที่ของครอบครัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของลักษณะความ
สมบูรณ์แบบได้รอ้ ยละ18
3.2.3.5. อิทธิพลของตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัว ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ทีม่ ตี ่อตัว
แปรการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาและการเผชิญปญั หาแบบมุง่ ทีเ่ น้นอารมณ์และการปรับตัว
ในด้านของตัวแปรปจั จัยจากครอบครัวทีส่ ่งผลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้ นที่ปญั หานัน้ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีอทิ ธิพลทางอ้อม (ค่าอิทธิพล.39)
ต่อการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา โดยส่งผ่านตัวแปรการทาหน้าทีข่ องครอบครัว ในลักษณะ
ของการแก้ปญั หา(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .77) การสื่อสาร(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.77) บทบาทของบุคคลในครอบครัว (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .72) การตอบสนองทาง
อารมณ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .82) ความผูกพันทางอารมณ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .83) การควบคุมพฤติกรรม(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .54) และการทาหน้าทีท่ วไป
ั่
(ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .79) มากเพียงใดย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรูถ้ งึ การกระทา
ของบุคคลในครอบครัวที่มตี ่อกัน และนามาประยุกต์ใช้ในการเผชิญและแก้ไขปญั หาของตนทัง้ ใน
ด้านการเผชิญหน้ากับปญั หา การวางแผนแก้ไข การประเมินเชิงบวก การหาแหล่งสนับสนุ นและการ
ถอยห่างจากปญั หาได้มากขึ้นเท่านัน้ ตัวแปรการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การทาหน้าที่ของ
ครอบครัว ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาได้รอ้ ยละ77
ในด้านของตัว แปรปจั จัยจากครอบครัวที่ส่ ง ผลทางอ้อ มต่ อ การเผชิญ ปญั หาแบบ
มุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์นนั ้ พบว่าตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและตัวแปรการทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัวมีอทิ ธิพลทางอ้อม .08 และ.09 ตามลาดับอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงพบว่าตัว
แปรการเลี้ย งดูแ บบประชาธิปไตย การทาหน้ า ที่ของครอบครัว ลัก ษณะความสมบูรณ์ แบบ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการเผชิญปญั หา
แบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาได้รอ้ ยละ 91
3.2.3.6 อิทธิพลของตัวแปรการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย การทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัว ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ อัตมโนทัศน์ ทีม่ ตี ่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ตัวแปรการทาหน้ าที่ของครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัว ผ่ านลักษณะ
ภายในบุคคล (อัตมโนทัศน์ ลักษณะสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ) และผ่านการเผชิญ
ปญั หาเฉพาะแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หา โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 หมายถึงการทีน่ ักเรียนจะมีการปรับตัวทัง้ ทางด้านการเรียน ด้านสังคม ด้ านอารมณ์
และความรูส้ กึ ส่วนตัว และด้านความรู้สกึ ต่อสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
การปฏิบตั ขิ องบุคคลภายในครอบครัวที่มผี ลต่อลักษณะภายในของนักเรียนและอันจะนามาสู่การ
จัดการกับปญั หาเพื่อทาให้นักเรียนเกิด การปรับตัวที่เหมาะสมได้ ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 7
“การทาหน้ าที่ของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่ออัตมโนทัศน์ ความสามารถในการร่วมรู้สกึ และ
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หา และการปรับตัวของนักเรียน
ที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ ผ่ า นลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ ” ผลดังกล่าวจึงสนับสนุ นสมมุตฐิ านที่7 บางส่วน
ตัว แปรการเลี้ยงดูแ บบประชาธิป ไตยมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ การปรับ ตัว ผ่ า นการท าหน้ า ที่ข อง
ครอบครัว ลักษณะภายในบุคคล(อัตมโนทัศน์ ลักษณะสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ )
และการเผชิญปญั หาเฉพาะแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .22 อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 หมายถึง การที่นักเรียนจะมีการปรับตัว ทัง้ ทางด้า นการเรีย น
ด้านสังคม ด้านอารมณ์และความรูส้ กึ ส่วนตัว และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษาได้มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึน้ อยู่กบั ปจั จัยที่สาคัญหลักคือการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ทส่ี ่งผลผ่านลักษณะการปฏิบตั ขิ อง
บุคคลภายในครอบครัว และลักษณะภายในของนักเรียนและอันจะนามาสู่การจัดการกับปญั หาเพื่อ
ทาให้นักเรียนเกิดการปรับตัวที่เหมาะสมได้ จากสมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 8 “การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย มีอทิ ธิพลทางตรงต่ออัตมโนทัศน์ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และลักษณะความ
ั หา และการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ี
สมบู ร ณ์ แ บบ และมี อิ ท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ การเผชิญ ป ญ
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถ
ในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์” ผลดังกล่าวจึงสนับสนุนสมมุตฐิ านที่ 8 บางส่วน
3.2.3.7 เพื่อศึกษาปจั จัยจากโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุ นจากครู และการ
สนับสนุ นจากเพื่อนทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ตัวแปรการสนับสนุ นจากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัว มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
.25 อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .01 ในลัก ษณะของการสนั บ สนุ น ทางด้ า นอารมณ์
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .84) การสนับสนุ นทางด้านข้อมูล(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.84) การสนับสนุ นทางด้านการประเมิน(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .80) และการสนับสนุ น
ทางด้านเครื่องมือ(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .83) มากน้อยเพียงใดย่อมส่งผลต่อการปรับตัว
ของนัก เรียนในด้านการปรับตัว ทางด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และความรู้สกึ ส่ว นตัว
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และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา ซึง่ สนับสนุ นสมมุตฐิ านที่ 10 “การสนับสนุ นจากเพื่อนมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”
ตัว แปรการสนับ สนุ น จากครูม ีเ ส้น อิท ธิพ ลทางตรงอย่า งไม่ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .12) ในลักษณะของการสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .72) การสนับสนุ นทางด้านข้อมูล(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .84)
การสนับสนุนทางด้านการประเมิน(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .86) และการสนับสนุ นทางด้าน
เครื่องมือ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .78) มากน้อยเพียงใดย่อมไม่ส่งผลต่อการปรับตัวของ
นัก เรีย นในด้า นการปรับ ตัว ทางด้า นการเรีย น ด้า นสัง คม ด้า นอารมณ์ แ ละความรู้ส ึก ส่ ว นตัว
และด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา จากผลดังกล่าวไม่สนับสนุ นสมมุตฐิ านที่ 9 “การสนับสนุ นจากครู
มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ การปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์”
โดยสรุปตามลาดับของเส้นอิทธิพลตามลาดับทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์
การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา อัตมโนทัศน์ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ การสนับสนุ นจาก
เพื่อน การทาหน้าทีข่ องครอบครัว การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
และการสนั บ สนุ น จากครู ร่ ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รอ้ ยละ 86
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวและ
ั หาของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์แ ละ
การเผชิญ ป ญ
2) เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการเผชิญปญั หา
และการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์
เฉพาะ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาการเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาปจั จัย
ภายในบุคคล ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรู้สกึ และอัตมโนทัศน์
ทีส่ ่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 5) เพื่อศึกษาปจั จัยจากครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการ
ทาหน้าทีข่ องครอบครัวทีม่ ตี ่อปจั จัยภายในบุคคล และส่งผลต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6) เพื่อศึกษาปจั จัยจากโรงเรียน
ได้แ ก่ การสนับสนุ นจากครู และการสนับสนุ น จากเพื่อ นที่ส่ งผลต่ อ การปรับ ตัว ของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยมีสมมุตฐิ านการวิจยั 10 ข้อ ได้แก่ 1) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการปรับตัว
ของนักเรียน ที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อย
สามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวอย่างมีความเที่ยงตรง และมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 2) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบ
เดียวอย่างมีความเทีย่ งตรง และมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) การเผชิญปญั หามี
อิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4) ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
5) ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
6)อัต มโนทัศ น์ ม ีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ การเผชิญ ปญั หา และมีอิทธิพลทางอ้อ มต่ อ การปรับ ตัว ของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา 7) การทา
หน้าทีข่ องครอบครัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่อลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ี
และอัต มโนทัศ น์ และมีอิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ การเผชิญ ป ญ
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ความสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์โ ดยผ่ า นลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ 8) การอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อต่อลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์ มีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ผ่านลักษณะความสมบูรณ์แบบ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และอัตมโนทัศน์
9) การสนับสนุ นจากครูมอี ิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ 10) การสนับสนุ นจากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ การปรับตัว
ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในการศึก ษาครัง้ นี้ได้ทาการศึกษากับนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2553 จานวน 381 คน จากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุ สรณ์ จานวน 116 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 8 โรง จานวน 159 คน และนักเรียน
โครงการสนับสนุ นการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการวมว.) 4 โรง จานวน 106 คน โดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีจานวน 11 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที1่ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อสารวจองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ชุดที่ 2 เป็ นแบบวัดคุณลักษณะ
ทัวไปของกลุ
่
่ มตัวอย่าง ชุดที่ 3-11 เป็ นแบบวัดเกี่ย วกับตัวแปรที่ศึกษา 9 ตัวแปร คือ แบบวัด
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ แบบวัดความสามารถในการร่วมรูส้ กึ แบบวัดอัตมโนทัศน์ แบบวัดการ
ทาหน้าทีข่ องครอบครัว แบบวัดรูปแบบการอบรมเลีย้ งดู แบบวัดการสนับสนุ นจากครู แบบวัดการ
สนับสนุ นจากเพื่อน แบบวัดความสามารถในการเผชิญปญั หา แบบวัดการปรับตัวของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบบวัดมีค่า สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมัน่
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่า (α) ทัง้ ฉบับ มีค่าระหว่าง .697 - .942
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั ออกเป็ น
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานและค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต และตัวแปรแฝง ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมุตฐิ าน โดย
แบ่งเป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับตัวแปรการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียน
ที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้านวิท ยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ และผลการวิเ คราะห์โครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดนี้ได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS
และ LISREL
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สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์หลักข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. จากวัตถุประสงค์หลักของการวิ จยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสาคัญของการ
ปรับตัวและการเผชิญปญั หาของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผลการวิจยั มีดงั นี้
1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด การปรับตัว
ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถแบ่งองค์ประกอบ
ได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับ ตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านอารมณ์
และการปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา ซึง่ พบว่า โมเดลการวัดการปรับตัวของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 1.63, df = 2( p = 0.20), RMSEA = 0.04, CFI =1.00 ,
NNFI = .99 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี้กบั เกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA, CFI และNNFI ดัชนีทุกค่า ผ่าน
เกณฑ์ทบ่ี ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดการเผชิญ
ปญั หา สามารถแบ่งการเผชิญปญั หานัน้ เป็ น 2 องค์ประกอบ คือ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ และการเผชิญปญั หาทัง้ 2 องค์ประกอบ
สามารถแบ่งเป็ นองค์ประกอบย่อยได้อกี 8 องค์ประกอบ และทัง้ 8 องค์ประกอบสามารถจัดเข้า
องค์ประกอบทัง้ สองด้าน โดยการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ
การเผชิญหน้ากับปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา การประเมิน
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่อ ารมณ์ แบ่ ง เป็ น
เชิง บวก และการถอยห่ า ง
องค์ ป ระกอบการเผชิญ ป ญ
3 องค์ประกอบ คือ การควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และการหลีกหนี ซึง่ พบว่า โมเดล
การวัดการเผชิญปญั หามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ
31.65,df = 9,p = 0.00 RMSEA = 0.07 NNFI = .91 CFI = .97
2. จากวัตถุประสงค์หลักของการวิ จยั ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ี
โครงสร้า งเชิง เส้ น ของป จั จัย เชิง สาเหตุ ข องการเผชิญ ป ญ
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั มีดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัย
เชิงสาเหตุของการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ พบว่าแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุของการ
เผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับแบบจาลอง โดยมีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
1936.01, df = 650 (p = 0.0), RMSEA = 0.07, CFI = .93 ,NNFI = .92
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ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรงของตัวแปรการเผชิญปญั หาทีส่ ่งผลต่อตัวแปรการปรับตัว
ของ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่าการเผชิญปญั หา
แบบมุ่งเน้นที่อารมณ์มอี ทิ ธิพลโดยตรงต่อการปรับตัว ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางลบด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ .93 และการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นที่ปญั หามีอทิ ธิพลทางตรงในทิศทางบวกด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ .74 โดยภาพรวมของโมเดล
นัน้ พบว่าการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจาก 1) การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ 2) การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา
3) การสนับสนุ นจากเพื่อน และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจาก 1) อัตมโนทัศน์ 2) ลักษณะความ
สมบู ร ณ์ แ บบ 3)การท าหน้ า ที่ข องครอบครัว 4) การอบรมเลี้ย งดูแ บบประชาธิป ไตย และ
5) ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ โดยทัง้ หมดของตัวแปรดังกล่าวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รอ้ ยละ 86

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั โดยมีหวั ข้อดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการปรับตัว ของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็ น
องค์ประกอบเดียวอย่างมีความเทีย่ งตรง และมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถแบ่งได้ 4 องค์ประกอบ
และสามารถรวมกัน เป็ นองค์ประกอบเดียวได้อ ย่า งกลมกลืนพอดีกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ได้แ ก่
การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัว ด้านสังคม การปรับตัวด้านอารมณ์ และการปรับ ตัว ด้าน
ความรู้สกึ ต่อสถานศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้นาแบบวัดSACQ ของเบเกอร์และไซริก
(Baker; & Siryk.1984) มาเป็ นโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อใช้กบั นักเรียนที่มคี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการวิจยั นี้ พบว่ามี 4 องค์ประกอบสอดคล้องกับ
แนวคิดของเบเกอร์และไซริก (Baker; & Siryk.1984) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ใน
ต่างประเทศหลายงาน เช่น ของเบเยอร์และกูสเซ่น (Beyers; & Goossens. 2002) ลาบูน
(LaBoone. 2006) ทีศ่ กึ ษาการปรับตัวในนักเรียนระดับวิทยาลัยปีท่ี1 ด้วยการใช้แบบวัด SACQ
ทัง้ 4 องค์ประกอบคือ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านอารมณ์
และการปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา ในประเทศไทยพบการศึกษาของเปรมพร มันเสมอ
่
(2545) ทีท่ าการศึกษาในนิสติ นักศึกษาทีเ่ พิง่ เข้ามหาวิทยาลัยปีท่ี1ด้วยการวัดทัง้ 4 องค์ประกอบ
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
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ส าหรับ การศึก ษาในกลุ่ ม ของนักเรียนที่ม ี ค วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์นัน้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อสร้างข้อคาถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
รายละเอียดของเนื้อหาที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ดนัน้ ยังคงอยู่ในองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน
ตามโครงสร้างแนวคิดของเบเกอร์และไซริก (Baker; & Siryk.1984) ผลการศึกษาในกลุ่มเด็ก
เหล่ า นี้พ บว่ ายัง ยืนยัน คงองค์ป ระกอบตามแนวคิด ดัง กล่ าว ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากนัก เรีย นที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นนั ้ อยู่ในกลุ่มของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถใน
ระดับเดียวกัน มีความคล้ายคลึงกันจึงสามารถปรับตัวได้ไม่แตกต่างจากเด็กปกติ ในงานวิจยั ของ
จักรกฤช เลื่อนกฐิน (2549:47) ทีศ่ กึ ษาการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 ได้แ บ่งองค์ประกอบของการปรับตัว เป็ น 3 ด้า น คือ ด้านการเรีย น
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื และด้านความกังวลเกี่ยวกับตนเอง จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันกับ
งานวิจยั นี้ซง่ึ มีองค์ประกอบเกี่ยวกับความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ มาอีก 1 องค์ประกอบเพื่อทา
ให้เข้าใจการปรับตัวให้ชดั เจนขึ้นต่อบรรยากาศของโรงเรียนและความรู้สกึ ผู กพันต่อสถานศึกษา
จึงอาจบอกได้ว่าองค์ประกอบการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์นนั ้ มีความคล้ายคลึงกัน
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบทัง้ 4 ด้านนัน้ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง.48-.74 ซึ่งเป็ นค่า
น้ าหนักองค์ประกอบทีเ่ ป็ นค่าทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมในการอธิบายการเป็ นองค์ประกอบของการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยงั พบว่า
องค์ประกอบด้านอารมณ์ส่วนตัว และความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด (.74)
ในกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้เป็นกลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึง่ เป็ นกลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง
ทีต่ ้องการความเป็ นอิสระ ไม่พง่ึ พิงพ่อแม่ มีความเป็ นตัวของตัวเอง ช่วยเหลือตนเองได้ การมา
อยู่หอพักจึงทาให้ได้มโี อกาสได้ใช้ชวี ติ อยู่กบั เพื่อนรุ่นเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความเครียดและการ
เจ็บปว่ ยทีม่ าจากปญั หาทางจิตใจ สามารถปรับตัวให้อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสบายกายสบาย
ใจ บรรลุความต้องการพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียนจึงอาจทาให้มกี ารปรับตัว
ทางด้านความรู้ส ึกต่อ ตนเองได้ดี มีพงึ พอใจต่อการดาเนินชีวติ และความพึงพอใจในโรงเรียนใน
ขณะนี้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่า การปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน
การปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านอารมณ์ และการปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเผชิญปญั หาของนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบย่อยสามารถรวมกันเป็ น
องค์ประกอบเดียวอย่างมีความเทีย่ งตรง และมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
ั หาสามารถรวมกัน เป็ น
ผลการวิจ ัย ไม่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการเผชิญ ป ญ
องค์ประกอบเดียวได้ ผลการวิจยั นี้จงึ ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 แต่พบว่าองค์ประกอบเชิง
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ยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดการเผชิญปญั หานัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ คือ การ
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่ป ญ
ั หา และการเผชิญ ป ญ
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่อ ารมณ์ และจากสอง
เผชิญ ป ญ
องค์ประกอบหลัก สามารถแบ่งได้เป็ น 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ โดยการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้น
ทีป่ ญั หา แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ การเผชิญหน้ากับปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
การวางแผนแก้ปญั หา การประเมินเชิงบวก และการถอยห่าง องค์ประกอบการเผชิญปญั หา
แบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ การควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ
และการหลีกหนี แต่ทงั ้ สององค์ประกอบหลัก คือการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นทีป่ ญั หา และการ
เผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ไม่สามารถรวมเป็ นองค์ประกอบเดียวคือการเผชิญปญั หาได้
ั หานั น้ มีก ารศึก ษาในเชิง ของการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบจ านวนหนึ่ ง
ในการเผชิญ ป ญ
ซึ่ง ผลการวิจ ยั นัน้ ก็ไ ด้พ บองค์ป ระกอบที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น เอนด์เ ลอร์ และปาร์ค เกอร์
(Endler; & Parker. 1994) พบว่าการเผชิญปญั หาแบ่งได้เป็ น 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมุ่ง
จัดการกับปญั หา 2)การแสวงหาการสนับสนุ นในด้านอารมณ์และสังคม และ3) การหลีกหนี ซึง่ ใน
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบก็ยงั คงอยู่ในองค์ประกอบหลักทัง้ 2 ด้านของแบบวัด The Ways
of Coping Questionnaire ของลาซารัสและโฟล์คแมน นอกจากนี้ลุย เทียนและเชา(Liu,Tein; &
Zhao.2004) ได้ทาการศึกษากลวิธกี ารเผชิญปญั หาและปญั หาทางพฤติกรรมและอารมณ์ของวัยรุ่น
จีน ในการวัดการเผชิญปญั หานัน้ ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component
Analysis : PCA) ของการเผชิญปญั หาพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 องค์ประกอบหลัก คือ
การเผชิญปญั หาเชิงรุก (active coping) และการเผชิญปญั หาแบบถอยหนี (avoidance coping)
สว่างและคนอื่น (2010: 213) ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามการเผชิญ
ปญั หา (WCCL-R) ในบริบทของอาเซียน โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างชาวอินโดนีเซีย 720 คน
ศรีลงั กา 169 คน สิงคโปร์ 100 คน และไทย 325 คน ผลการศึกษาพบว่า การเผชิญปญั หา
แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา การหาแหล่งสนับสนุ นทาง
สังคม การตาหนิตนเอง การคิดแบบมีความหวัง การหลีกหนี จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องพบว่าการ
เผชิญปญั หาสามารถแบ่งเป็ นองค์ประกอบที่แตกต่ างกันออกไปขึ้นกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา แต่โดยส่วนใหญ่จะพบว่ามี 8 องค์ประกอบย่อยทีเ่ หมือนกัน เช่น เอ็ดเวิรด์ และโอนีล
(Edward; &O’Neil. 1998) ลุนด์วสิ ต์และออล์สตรอม(Lundqvist; & Ahlstrfm.2006) ได้ทาการ
ตรวจสอบองค์ประกอบและพบว่าการเผชิญปญั หานัน้ แบ่งได้เป็ น 8 องค์ประกอบ ส่วนจาก
8 องค์ประกอบย่อยนัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบแต่มคี วามแตกต่างกันในองค์ประกอบ
ย่อยทัง้ แปดด้าน ว่าจะขึน้ กับสององค์ประกอบหลักด้านใด เช่น ซอร์ล่แี ละเซกตัน (Surlie; &
Sexton.2001)ได้ท าการศึก ษาองค์ป ระกอบของการเผชิญ ปญั หาโดยใช้ท ฤษฎีข องลาซารัส และ
โฟล์คแมน ในกลุ่มตัวอย่างชาวนอร์เวย์ พบว่าการเผชิญปญั หาแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบอันดับหนึ่ง แลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง พบว่ามี 5 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ การคิดอย่างมีความหวัง (wishing thinking) การหลีกหนี (avoidance) และการเลิกคิด

143
(thinking it over) อยู่ในองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์ และการเผชิญ
ปญั หาอย่างมุ่งเป้าหมาย(goal oriented coping) การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคมอยู่ใน
ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่ป ญ
ั หา
องค์ ป ระกอบของการเผชิญ ป ญ
แตกต่ า งจากออพเพนไฮเมอร์
(Oppenheimer.2008)ทีพ่ บว่าการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นทีป่ ญั หา ประกอบด้วยการเผชิญหน้ากับ
ปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา และการหลีกหนี และการเผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ ประกอบด้วย การควบคุ มตนเอง การถอยห่าง การแสดงความ
รับผิดชอบ และการประเมินเชิงบวก
ส่วนในงานวิจยั นี้สอดคล้องกับงานของฟาวเลอร์ (Fowler.2007) ทีท่ าการศึกษาเรื่องการ
เผชิญปญั หาและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบชนิดซี และได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการเผชิญปญั หาและผลการวิจยั พบว่าการเผชิญปญั หาแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ การเผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ และ 8 องค์ประกอบย่อย
โดยการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ การเผชิญหน้ ากับปญั หา
การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา การประเมินเชิงบวก และการถอยห่าง
องค์ประกอบการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ การควบคุมตนเอง
การแสดงความรับผิดชอบ และการหลีกหนี
จากผลการศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปญั หาในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่ายังคงยืนยันองค์ประกอบตามทฤษฎีของลาซารัสและโฟล์
แมน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของการประเมินเชิงบวกสูงสุดโดยมีค่าเท่ากับ .81 ซึ่งอาจ
สอดคล้องกับคานส์ ชวีเดล และลินน์เมเยอร์ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2544 ; อ้างอิงจาก
Kernees,Schwedel; & Linnnemeyer. 1982) ทีส่ รุปว่าลักษณะนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษจะมี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมดี มีความสุข มีอารมณ์ขนั จึงมองการจัดการกับปญั หาไปใน
มุมมองเชิงบวก
ลักษณะในการใช้วธิ เี ผชิญปญั หาโฟล์คแมนและมาฮาด (Tsai. 2003: 7; citing Folkman
& Lazarus.1985, Mahat. 1996)พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้วธิ กี ารการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้น
ที่อารมณ์ บ่อ ยกว่ าการเผชิญ ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา ส่วนในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
นัน้ ซัลโด ชาวเนสซีและมิชาโลสกี้ (Suldo, Shaunessy, Michalowski; et al. 2008) ศึกษา
ั หาของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
ความเครีย ดและการเผชิญ ป ญ
คณิตศาสตร์ ผลพบว่านักเรียนเหล่านี้มรี ะดับความเครียดสูงกว่านักเรียนที่เรียนในโปรแกรมปกติ
และนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มกี ารใช้การเผชิญปญั หาที่
หลากหลายทัง้ ด้านบวกและด้านลบ เช่น การใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า การแบ่งปนั ปญั หาให้เพื่อนได้รบั
ทราบ การหาแหล่งสนับสนุ น การคิดหมกหมุน่ อยูก่ บั ปญั หาโดยไม่ทาอะไร การจัดการปญั หาโดย
ลาพัง เป็ นต้น ส่วนโคเฮนและไฟร์เดนเบอร์ก (Cohen; & Frydenberg.1996) ได้ทาการศึกษาการ
เผชิญปญั หาในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิชาการชาวออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า
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นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิชาการมักจะใช้การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา ทางาน
หนักเพื่อไปสู่ความสาเร็จ และมีความหวังมากกว่านักเรียนทัวไป
่
แต่วูดวาร์ดและคาลยาน-มาซิฮ์
(Woodward; & Kalyan-Masih. 1990) ทาการศึกษาการเผชิญปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรัฐเนบราสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่านักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชนบทส่วนใหญ่ใช้กลวิธเี ผชิญปญั หาแบบ
หางานอดิเรกทา สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ทาให้ตนเองยุ่งและไม่ว่าง จะเห็นได้ว่าการเผชิญ
ปญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ มีการใช้ทงั ้ สององค์ประกอบคือ การเผชิญปญั หาแบบ
มุง่ เน้นทีป่ ญั หาและการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ ในการวิจยั ครัง้ นี้พบว่ามีการใช้การเผชิญ
ปญั หาทัง้ สององค์ประกอบเช่นเดียวกัน
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าการเผชิญปญั หานัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ
คือ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ และทัง้ สอง
องค์ประกอบนัน้ แบ่งเป็ น 8 องค์ประกอบย่อย โดยการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา แบ่งเป็ น
5 องค์ประกอบ คือ การเผชิญหน้ ากับปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผน
แก้ปญั หา การประเมินเชิงบวก และการถอยห่าง องค์ประกอบการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์ แบ่ ง เป็ น 3
องค์ป ระกอบ คือ การควบคุ ม ตนเอง การแสดงความรับ ผิด ชอบ
|และการหลีกหนี
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 3 การเผชิญปญั หามีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า การเผชิญปญั หาแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ การเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่ง เน้ นที่อารมณ์ โดยการเผชิญปญั หาแบบมุ่ง เน้ นที่
ปญั หา มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่ อ การปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ ากับ .74 และการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นที่อารมณ์มอี ทิ ธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .93 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 3 (ดังภาพประกอบ 9)
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ั
การเผชิญปญหา
แบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา

sig

การปรับตัวฯ

การเผชิญปั ญหาแบบ

sig

มุง่ เน้ นที่อารมณ์

sig

แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 9 สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากทฤษฎีการเผชิญปญั หาของลาซารัสและโฟล์คแมน(Lazarus; & Folkman.1984:150153) ได้กล่าวว่าความสาคัญของการประเมินทางความคิดและกระบวนการเผชิญปญั หา คือ การ
ปรับตัว แบ่งเป็ น 3 ด้านได้แก่ สุขภาพทางกาย (psysical health status) การมีความรูส้ กึ ที่ดี
(morale) และการทาหน้าทีท่ างสังคม(social functioning) ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี้การปรับตัวได้
ครอบคลุมผลลัพธ์ทงั ้ สามด้านตามนิยามการปรับตัวของลาซารัสและโฟล์คแมน โดยให้ความหมาย
ในด้านของการปรับตัว ด้านการเรีย น การปรับ ตัว ด้านสังคม การปรับตัว ด้านอารมณ์ และการ
ปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา ซึ่งเป็ นทัง้ สุขภาพ อารมณ์ความรูส้ กึ และการทาหน้าที่ของ
นักเรียนทัง้ ทางด้านการเรียนและสังคม
ั หาของวั ย รุ่ น ทั ว่ ไป จากงานขอ งฟิ ลด์ แ ละพริ น ซ์
ผลลั พ ธ์ ข องการเผชิ ญ ป ญ
(Fields; & Prinz.1997: 966)ทีไ่ ด้รวบรวมงานทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการเผชิญปญั หากับการปรับตัวของ
วัยรุ่น พบว่าการปรับตัวที่ดเี กิดจากการใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาที่เหมาะสม เช่น การเผชิญปญั หา
แบบผ่านกระบวนการคิด การแก้ปญั หา การใช้แหล่งสนับสนุ น การทบทวนปญั หาเชิงบวก เป็ นต้น
ส่วนการปรับตัวที่ไม่ดเี กิดจากการใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาที่สมั พันธ์กบั การเผชิญปญั หาแบบระบาย
อารมณ์ การยอมจานนต่อปญั หา การหลีกหนีปญั หา คล้ายคลึงกับงานของแฮมเพลและปีเตอร์แมน
( Hampel; & Petermann.2006: 409-415) ทีท่ าการศึกษาเกี่ยวกับอายุและเพศทีม่ ผี ลต่อการรับรู้
ความเครียด การเผชิญปญั หา และการปรับตัวทางจิตในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชาวออสเตรียจานวน 286 คน อายุ10-14ปี ผลการศึกษาพบว่าการใช้วธิ เี ผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งปญั หามีความสัมพันธ์ทางลบกับปญั หาทางอารมณ์ และพฤติกรรม และการใช้ว ิธ ี
เผชิญ ปญั หาแบบไม่เ หมาะสมนัน้ มีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับปญั หาทางอารมณ์ แ ละพฤติก รรม
สอดคล้องกับการศึกษาของอะลาร์คอนและคนอื่น(Alarcon; et.al. 2011) ที่ทาการศึกษาอัตรา
การศึกษาต่อและการลาออกจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษาปี ท่ี 1 ที่พบว่าการเผชิญปญั หาแบบ
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มุ่งเน้ นที่ปญั หามีอิทธิพ ลต่ อการศึกษาต่ อของนักศึกษา.44 และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์มอี ทิ ธิพลต่อการลาออกของนักศึกษา.60
ในบริบ ทของนัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ใ น
ั หาแบบต่ อ สู้ป ญ
ั หามี
ประเทศไทยจัก รกฤช เลื่อ นกฐิน . (2549: 121) พบว่ า การเผชิญ ป ญ
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัว ด้านการเรียน ในเชิงของการเผชิญปญั หาที่ส่ งผลต่ อ การ
ปรับตัวด้านอารมณ์และสังคม พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของโซวาและเมย์( Sowa; & May.1997)
ที่ไ ด้ค้นพบโมเดลจากงานวิจยั คุ ณ ภาพในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมและอารมณ์ทเ่ี หมาะสม เกิดขึน้ ได้จากการ
ทีน่ ักเรียนมีกระบวนการปรับตัว (Process adjustment) คือ วิธกี ารใช้กระบวนการทางความคิดใน
การเผชิญปญั หา โดยแบ่งเป็ นการมุ่งเน้ นที่การแก้ปญั หา (Problem-focused coping) และการ
จัดการกับอารมณ์ (Emotion-focused coping) และมีความสามารถในการปรับตัว (Achievement
adjustment) คือ การปรับพฤติกรรมเข้าหาสิง่ แวดล้อม ทัง้ สองวิธกี ารนัน้ จะต้องเกิดขึน้ ร่วมกัน ซึง่
จะนาไปสู่กลไกในการปรับตัว ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทีด่ ใี นการแสดงออกทางสังคมและอารมณ์ท่ี
เหมาะสม สามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุขและทาหน้ าที่ของตนเองได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้มงี านวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ เช่น การศึกษา
ของโทมัส และคนอื่น (Thomas;et,al.1994: 766) ที่ศึกษาการเผชิญ ปญั หากับภาวะมีสุ ข
(well-being) ของนักศึกษาแพทย์ปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าการเผชิญปญั หาแบบมุ่งแก้ปญั หา
การหาแหล่ ง สนั บ สนุ น ทางสัง คม การแสดงออกทางอารมณ์ แ ละการปรับ กระบวนการคิด มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า การรายงานความเจ็บป่วยของนักศึกษา และการเผชิญปญั หา
แบบหลีกหนีปญั หา การตาหนิตนเองและแยกตัวจากสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า
และการรายงานความเจ็บปว่ ยของนักศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่าการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์มอี ทิ ธิพลต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยการเผชิญปญั หาแบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์มอี ทิ ธิพลต่อการปรับตัวในทางลบ การใช้การ
ั หาแบบมุ่ง เน้ นที่ป ญ
ั หา จะท าให้มกี ารปรับ ตัว ที่ด ี ทาให้ส ามารถผ่ านพ้น ปญั หาไปได้
เผชิญ ป ญ
ในทางตรงกันข้ามการใช้การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์มากเกินไป จะทาให้มกี ารปรับตัวที่
ั หาในการเรี ย น มี ส ั ม พั น ธภาพที่ ไ ม่ ดี กั บ ผู้ อ่ื น น าไปสู่ ป ญ
ั หาทาง
ไม่ ด ี อาจท าให้ ม ี ป ญ
จิตได้ ซึง่ สอดคล้องกับฮาลาแมนดาริสและพาวเวอร์ (Halamnadaris; & Power; citing Maria.
C; et.al.2010: 381) ที่พบว่าการเผชิญปญั หาแบบหลีกหนี ส่งผลทางลบต่ อการปรับตัวของ
นักศึกษาในทัง้ 4 ด้าน และการเผชิญปญั หาแบบหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การแสดงความรับ
ผอดชอบ ส่งผลทางบวกต่อการปรับตัว ซึง่ การใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาทัง้ สองแบบนัน้ ถ้าอยู่ในภาวะ
ทีส่ มดุลจะทาให้มกี ารปรับตัวทีเ่ หมาะสม
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จะพบว่ า การปรับ ตั ว ของนั ก เรีย นที่ ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์นนั ้ เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ นี้เนื่องมาจากการทีล่ กั ษณะเฉพาะของเด็กเหล่านี้ ทาให้
เกิดความแตกต่างจากบุคคลอื่น ทัง้ จากความรูส้ กึ ภายในของตนเอง และจากการที่ผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อ
เขา รวมทัง้ ความคาดหวังจากสังคมรอบข้าง สิง่ เหล่านี้ทาให้เกิดความเครียดและความกดดันต่อเด็ก
เป็ นอันมาก การปรับตัวทีเ่ หมาะสมจึงเป็ นสิง่ สาคัญ แสดงให้เห็นว่าการเผชิญปญั หาเป็ นสิง่ สาคัญ
ของการปรับตัว นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นัน้ มีวธิ เี ผชิญ
ปญั หาทัง้ แบบมุง่ เน้นปญั หาและและแบบมุง่ เน้นอารมณ์ การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หานัน้ จะ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว เพราะเป็ นวิธที ่บี ุคคลใช้โดยผ่านกระบวนการคิดในเรื่อง
ั หา และพร้อ มที่ป รับ เปลี่ย นกระบวนการคิด และ
ของการวางแผนและประเมิน สถานการณ์ ป ญ
พิจารณาหาทางออกของปญั หาด้วยการพัฒนาแก้ไข เข้าไปจัดการกับปญั หาและหาแหล่งช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม จึงทาให้นักเรีย นสามารถผ่ านพ้นปญั หาไปได้ด้วยดี ในขณะที่ก ารเผชิญ ปญั หาแบบ
มุ่งเน้ นที่อารมณ์ นัน้ เป็ นการปรับอารมณ์ของตนเอง และพยายามหลีกหนีปญั หา หรือกล่าวโทษ
ตนเองในเรือ่ งสาเหตุของปญั หา แต่ไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขปญั หาให้ลุล่วงไปได้ ซึง่ อาจส่งผลให้เป็ น
ปญั หาของการปรับตัวของนักเรียนต่อไป
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 4 ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญ
ปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นทีป่ ญั หา มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ.17 และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์ มีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .51 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
แบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .35
ในทิศทางลบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 4
(ดังภาพประกอบ 10)
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ั
การเผชิญปญหาแบบ
มุ่งเน้นทีป่ ญั หา

sig

ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ

sig

การปรับตัวฯ
sig

ั
การเผชิญปญหาแบบ
มุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์

sig

sig

แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 10 สมมติฐานการวิจยั ที่ 4 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนทีม่ ลี กั ษณะความสมบูรณ์แบบในลักษณะ
ของการมีมาตรฐานของบุคคล การลังเลสงสัยในการกระทาของตนเอง การกังวลต่อความผิดพลาด
ความคาดหวังของพ่อแม่ การตาหนิและวิพากษ์วจิ ารณ์ของพ่อแม่ และการมีระเบียบชอบจัดการ
มากเพียงใด จะช่วยส่งผลให้นักเรียนวิธกี ารเผชิญปญั หาทัง้ แบบมุ่งเน้นปญั หา ด้วยการเผชิญหน้า
กับปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา การประเมินเชิงบวก และ
ยอมที่จะถอยห่างจากปญั หาเพื่อมาพิจารณาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และยังใช้วธิ เี ผชิญปญั หาด้วยการมุ่งเน้ น
การอารมณ์ร่วมด้วย ทัง้ ในแง่ของการควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบและการหลีกหนี
นอกจากนี้ยงั พบว่า ลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่ม ี
ั หาในทิศ ทางลบ ซึ่ง
ความสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ ผ่ า นการเผชิญ ป ญ
หมายความว่า หากนักเรียนมีลกั ษณะความสมบูรณ์แบบมากขึน้ เท่าใดแล้ว ย่อมส่งผลให้นักเรียน
เกิด การปรับ ตัว ที่ไ ม่เ หมาะสมทัง้ การปรับ ตัว ด้า นการเรีย น สัง คม อารมณ์ แ ละความรู้ส ึก ต่ อ
สถานศึกษาได้
จากแนวคิ ด ดัง้ เดิม ของตัว แปรลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบนั ้น เริ่ม ต้ นจากการให้
ความหมายในเชิงลบว่า ลักษณะความสมบูรณ์แบบเป็ นความพยายามดิน้ รนต่ อสูข้ องบุคคลเพื่อทีจ่ ะ
ไปให้ถงึ เป้าหมายหรือมาตรฐานทีเ่ กินจริง และทาให้มกี ารสร้างพฤติกรรมของบุคคลในแง่ของการ
กระตุน้ ทีม่ ากเกินไปและมีพฤติกรรมสุดโต่งเพื่อทีจ่ ะไปให้ถงึ เป้าหมายทีเ่ กินจริงนัน้ โดยใช้ผลลัพธ์ท่ี
ได้เป็ นการวัดคุณค่าของบุคคล (Burns. 1980) แต่ต่อมาได้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมมากขึน้ และมองว่า
ลักษณะความสมบูรณ์แบบ ไม่ได้มโี ครงสร้างเชิงลบเพียงด้านเดียว มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทัง้
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ในกลุ่มเด็กนักเรียน ผู้ใหญ่ ทาให้พบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบนัน้ มีหลายมิติ และมีลกั ษณะ
ความสมบูรณ์แบบทีเ่ หมาะสมด้วย ซึง่ หมายถึงการทีบ่ ุคคลมีมาตรฐานสูงแต่ไม่วพิ ากษ์ตนเองหรือ
ลงโทษมากจนเกินไป ทาสิง่ ต่ างๆตามเป้าหมายที่เป็ นจริง และยังมีมุมมองเชิงบวกเมื่อล้มเหลว
จากเป้าหมาย ทัง้ ยังให้ความหมายของความสาเร็จของงานด้วยการประเมินตนเองมากกว่าการ
ยอมรับจากมาตรฐานของคนอื่น (Shaunessy, Suldo; & Friedrich. 2011: 62) จึงทาให้มกี ารศึกษา
ลักษณะความสมบูรณ์แบบทัง้ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและไม่เหมาะสม (adaptive perfectionism
and maladaptive
perfectionism) แต่ในงานวิจยั นี้นาองค์ประกอบในทุกด้านมาใช้ทงั ้ หมด
และตีความจากการมีล กั ษณะสมบูรณ์แบบที่เหมาะสมหรือ ไม่นั ้นขึ้นกับการเข้าใจมาตรฐานของ
ตนเอง และการรับรูม้ าตรฐานของคนอื่นอย่างสมดุลไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึง่ ผลงานวิจยั นี้
มีความสอดคล้องกับงานของไรซ์ เวอร์การาและอัลเดีย(Rice ,Vergara; & Aldea.2006:463-473)
ที่ทาการศึก ษาเกี่ยวกับการเป็ นตัว แปรสื่อ กลางของการรับรู้ ค วามเครียดและการจัดการตนเอง
ทีม่ ตี ่อลักษณะความสมบูรณ์แบบและการปรับตัวของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าลักษณะความ
สมบูร ณ์ แ บบมีค วามสัม พันธ์ก ับการรับรู้ค วามเครีย ดและการจัด การตนเอง และลัก ษณะความ
สมบูรณ์แบบมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวทัง้ ทางด้านการเรียน ทางด้านสังคม และทางด้านอารมณ์
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ท่พี บว่านักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์นนั ้ มีลกั ษณะความสมบูรณ์แบบมากกว่าบุคคลทัวไป
่ มีการใช้การเผชิญปญั หาทีม่ ุ่งเน้น
อารมณ์มากกว่า(ค่าอิทธิพลเท่ากับ .51)การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา(ค่าอิทธิพลเท่ากับ.17)
แต่ก็ยงั มีการควบคุมให้ลกั ษณะความสมบูรณ์แบบนัน้ มีลกั ษณะสมเหตุสมผลจึงทาให้ค่าอิทธิพลที่
มายังการเผชิญปญั หาทัง้ สองแบบนัน้ มีค่าเป็ นบวก สอดคล้องกับไฟเซอร์และวิคกิ (Pfeiffer; &
Vicki .2000: 87) กล่าวว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบถูกจัดให้เป็ นลัก ษณะทีพ่ บได้บ่อยในนักเรียนที่
มีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ และตามข้อ ค้น พบของพาร์ค เกอร์
(Parker.1997: 545) ที่พบว่านักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สามารถแบ่ ง นั ก เรีย นออกเป็ น 3 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ที่ไ ม่ ม ีล ัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ
(nonperfectionistic type) 32.8% กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะความสมบูรณ์แบบทีด่ ี (healthy perfectionistic
type) 41% และกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะความสมบูรณ์แบบผิดปกติ (dysfunctional perfectionistic type)
25.5% ซึง่ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ครัง้ นี้กอ็ าจมีความเป็นไปได้ทเ่ี ป็ นกลุ่มนักเรียนทีม่ ลี กั ษณะความ
สมบูรณ์แบบทีด่ ี มีการศึกษาของโลซิเซอร์โรและแอชบี (LoCicero; & Ashby.1999) ชีใ้ ห้เห็นถึง
ลักษณะของความสมบูรณ์แบบของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ โดยแบ่งลักษณะความสมบูรณ์
แบบออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะความสมบูรณ์แบบมาตรฐาน (standard) กับลักษณะความ
สมบูรณ์แบบที่ไม่สอดคล้อง(discrepancy)และพบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวทีส่ ูงกว่านักเรียนทัวไป
่ ซึง่ การทีน่ ักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษจะมีลกั ษณะความสมบูรณ์
แบบทีม่ ากกว่าปกตินนั ้ อาจเป็นเพราะเขาเหล่านัน้ ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกและภายใน
ตนเอง เพื่อ ที่จะพัฒนาให้ต นเองเป็ นไปตามความคาดหวังของบุค คลอื่นๆ ผลการวิจยั ครัง้ นี้ยงั
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สอดคล้อ งกับงานของอิสราภรณ์ ดาวราม(2548) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความ
สมบูรณ์แ บบของบุค คลกับความเครียดในนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางด้านวิชาการ ผล
การศึกษาพบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบของบุคคลในมิตดิ ้านต่างๆ สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความเครียดได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตแิ ละมีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
และสอดคล้องกับดิกซอน เลปสเลย์และฮันชัน (Dixon, Lapsley; & Hanchon.2004: 95)
ทาการศึกษาเกีย่ วกับลักษณะความสมบูรณ์แบบในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของอาการทางจิต การปรั บตัว ความภาคภูมใิ จใน
ตนเองและการเผชิญปญั หา ผลการศึกษาพบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบในรูปแบบทีเ่ หมาะสมนัน้
ส่งผลต่อการเผชิญปญั หา การปรับตัว และสมรรถนะทางการเรียน นอกจากนี้ยงั พบงานของพาร์ค
เฮบเนอร์และลี (Park,Heppner; & Lee. 2010: 470) ที่ทาการศึกษานักเรียนชาวเกาหลี
โดยตรวจสอบผลของการเป็ นตัวแปรสื่อกลางของการเผชิญปญั หาทีไ่ ม่เหมาะสมและความภาคภูมใิ จ
ในตนเองทีค่ นระหว่
ั่
างระหว่างลักษณะความสมบูรณ์แบบกับภาวะความเครียดในจิตใจ ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หาทีไ่ ม่เหมาะสม และการเผชิญ
ปญั หาที่ไม่เหมาะสมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อภาวะความเครียดในจิตใจ ลักษณะความสมบูรณ์แบบมี
อิทธิพลทางอ้อมไปยังภาวะความเครียดในจิตใจโดยผ่านการเผชิญปญั หาทีไ่ ม่เหมาะสม
แสดงให้เห็นว่าลักษณะความสมบูรณ์แบบเป็ นเหตุหนึ่งที่สาคัญต่อการเผชิญปญั หาและ
การปรับ ตัว ซึ่ง นัก เรียนกลุ่ ม ที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษมีล ักษณะความสมบูร ณ์ แ บบเป็ น ลัก ษณะ
เฉพาะที่พบได้เสมอ ความตัง้ ใจและมุ่งมันของเขาเหล่
่
านัน้ เกิดจากการที่ตนเองมีมาตรฐานสูง
การเปรียบเทียบตนเองกับบุค คลที่ประสบความสาเร็จ และความคาดหวังจากพ่อ แม่และบุค คล
รอบข้าง จะช่ว ยสนับสนุ น ให้เ ด็ก เกิด แรงจูง ใจและน าไปสู่ค วามสาเร็จ ในการเรียน เหมือ นเป็ น
พลังงานที่จะช่วยให้เด็กก้าวไปข้างหน้ าตามเป้าหมายของเขาได้ และมีวธิ กี ารจัดการกับปญั หาได้
อย่างเหมาะสม อันจะนาไปสู่การปรับตัวทีด่ ใี นทุกๆด้าน ทัง้ การปรับตัวด้านการเรียน สังคม อารมณ์
และความรู้ส ึก ต่ อ สถานศึก ษา แต่ ถ้านักเรียนมีล กั ษณะสมบูรณ์ แบบที่มากเกินไปก็จะก่ อ ให้เ กิด
ผลเสียต่อการปรับตัวได้
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 5 ความสามารถในการร่วมรู้สกึ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญ
ปญั หา และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ มีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา
แบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .80 และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .83 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
การปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล

151
เท่ากับ .19 ในทิศทางลบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุ นสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 5 (ดังภาพประกอบ 11)
ั
การเผชิญปญหา
แบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา

sig

sig

การปรับตัวฯ

ความสามารถในการ
ร่วมรูส้ กึ
ั
การเผชิญปญหา
แบบมุ่งทีเ่ น้นอารมณ์

sig

sig

sig

แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 11 สมมติฐานการวิจยั ที่ 5 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจ ยั ดัง กล่ า วแสดงให้เ ห็น ว่ า นัก เรีย นที่ม ี ค วามสามารถในการร่ว มรู้ส ึก
ในลักษณะของการจินตนาการ การมีความรู้สกึ ร่วม และการสวมบทบาทมากขึ้นเท่าใด จะช่ว ย
ส่งผลให้นักเรียนวิธกี ารเผชิญปญั หาที่เหมาะสมและมุ่งเน้ นไปที่การแก้ไขด้วยการเผชิญหน้ ากับ
ปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม การวางแผนแก้ปญั หา การประเมินเชิงบวก และการ
ถอยห่างจากปญั หา และยังใช้วธิ เี ผชิญปญั หาด้วยการมุ่งเน้ นการอารมณ์ร่วมด้วย ทัง้ ในแง่ของการ
ควบคุมตนเอง การแสดงความรับผิดชอบและการหลีกหนี นอกจากนี้ยงั พบว่า ความสามารถในการ
ร่วมรูส้ กึ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา ซึ่งหมายความว่า หากนักเรียนมีความสามารถในการร่วมรู้สกึ
มากขึน้ เท่าใดแล้ว ย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดการปรับตัว ที่ไม่เหมาะสมทัง้ การปรับตัวด้านการเรียน
สังคม อารมณ์และความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษาได้ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอาจเกี่ยวเนื่องจากการทีน่ ักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเ ศษทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์นัน้ ใช้การเผชิญปญั หาแบบมุ่ง เน้ นที่
อารมณ์สูงกว่าการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หาซึ่งส่งผลทางลบต่อการปรับตัวของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ในการศึกษาความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ สามารถพบได้ในหลายกลุ่มตัวอย่าง เช่น
โอเบรียน (O’Brien. 2000: 76) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญปญั หาใน
ความสัมพันธ์ของการใช้ชวี ติ คู่ของสามีภรรยา กลุ่มตัวอย่างเป็ นสามีภรรยาทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายมี
บุตรอย่างน้อย 1 คน จานวน 82 คู่ ผลการศึกษาพบว่าการตอบสนองของความสามารถในการร่วม
รูส้ กึ มีความสามารถในการทานายการรับรูค้ วามสามารถในการเผชิญปญั หา นอกจากนี้กลุ่มที่เป็ น
วัยรุ่นก็ได้มกี ารศึกษาเช่นกัน เวียด แบรนจี และเมียอัส (Wied, Branje; & Meeus .2007: 48)
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถร่วมรูส้ กึ ในเชิงอารมณ์ (dispositional affective empathy)
กับการแก้ไขความขัดแย้ง (conflict resolution styles) ในความสัมพันธ์กบั เพื่อนของวัยรุ่น ในกลุ่ม
ตัว อย่าง 307 คน ชาย149 คน หญิง 158 คน ผลการศึกษาพบว่าระดับความสามารถร่ว มรู้ส ึก
ระดับสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จในการจัดการกับปญั หาและการแก้ปญั หา และระดับ
ความสามารถร่วมรูส้ กึ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความขัดแย้งของวัยรุ่น เลนกัวและสตอร์มเชค
(Lengua; & Stormshak.2000) ทาการศึกษาเรื่อง เพศ บทบาททางเพศ ลักษณะควบคุมตนและมุ่ง
อนาคต แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ การจัดการในความสัมพันธ์ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ ทานายการ
เผชิญปญั หาและอาการทางจิต ผลพบว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ สามารถทานายการเผชิญ
ปญั หาได้ในแต่ละด้านของการเผชิญปญั หา คือ การเผชิญปญั หาแบบเชิงรุก (active coping) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ.30 การเผชิญปญั หาแบบเชิงรับ( positive cognitive coping ) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ .40 การเผชิญปญั หาแบบถอยหนี( avoidance coping) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ.-14
ในด้ า นการศึ ก ษาเกี่ย วกับ นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิต ศาสตร์นัน้ มีก ารศึก ษาของเฮย์ (Hay.1998) ที่ส นใจในเรื่อ งของความสัม พัน ธ์ข องการมี
ความสามารถพิเ ศษ ความมีจ ิต อาสาและความสามารถในการร่ ว มรู้ ส ึ ก ของนั ก เรีย นที่ ม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 9 -12 ปีใน
ออสเตรเลีย จานวน 176 คนทีเ่ ป็นนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เปรียบเทียบกับเด็กปกติอกี จานวน 128 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใช้ความมีจติ อาสาสูงกว่าเด็กกลุ่มปกติ และยังพบว่าเด็กเหล่านัน้ มีการ
ใช้ความรูส้ กึ ร่วม (empathic concern) ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ แบบใช้จนิ ตนาการ (fantasy
empathy) และความสามารถในการร่วมรูส้ กึ แบบใช้กระบวนการคิด(cognitive empathy) สูงกว่า
เด็กปกติ และในกระบวนการมีปฏิสมั พันธ์ตามโมเดลของโซวาและเมย์ (Sowa; & May.1997)
ได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบตนเองของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษกับบุคคลอื่นว่าตนเองเป็ น
อย่างไรตามมุมมองของผูอ้ ่นื และรับรูค้ วามคิดความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื อย่างไรนัน้ จะส่งผลต่อการปรับตัว
ทางด้านอารณ์และสังคมทีเ่ หมาะสม
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จากผลของงานวิจยั นี้ซ่งึ มีขอ้ ค้นพบใหม่ท่ียงั ไม่เคยพบการศึกษาระหว่างความสามารถ
ในการร่วมรูส้ กึ กับ การปรับตัวและการเผชิญปญั หาในนักเรียนกลุ่มที่มคี วามสามารถพิเศษ ซึ่งใน
งานวิจยั นี้ได้พบว่าความสามารถในการร่วมรูส้ กึ นัน้ เป็ นเหตุหนึ่งทีส่ าคัญต่อการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็ นลักษณะหนึ่งทีท่ าให้
นักเรียนได้มคี วามเข้าใจผูอ้ ่นื มากขึน้ มีการเปรียบเทียบความเข้าใจตนเองกับผู้อ่นื รูว้ ่าผู้อ่นื นัน้ คิด
อย่างไร และเอาตนเองเข้าไปสวมบทบาทของผูอ้ ่นื หรือมองในมุมของผูอ้ ่นื บ้างนัน้ สิง่ เหล่านี้จะเป็ น
ผลดีในการเผชิญปญั หาและปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ่นื และสังคมได้ดขี น้ึ
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 6 อัตมโนทัศน์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หา และมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน
การเผชิญปญั หา
ผลการวิจยั พบว่า อัตมโนทัศน์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .26 และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นที่อารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .41 ในทิศทางลบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
การปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญ
ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่ปญั หา และการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ .57 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 6
(ดังภาพประกอบ 12 )
sig

ั
การเผชิญปญหา
แบบมุ่งเน้นที่
ปญั หา

อัตมโนทัศน์

sig

การปรับตัวฯ

การเผชิญปั ญา
แบบมุ่งเน้ นปั ญหา

sig

ั
การเผชิญปญหาแบบ
มุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์

sig

sig

แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 12 สมมติฐานการวิจยั ที่ 6 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
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จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการรับรูต้ นเองเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมันในตนเอง
่
การยอมรับนับถือตนเอง ความภูมใิ จในตนเอง
และความพึงพอใจที่ต นเองเป็ นอยู่ มากขึ้นเท่ าใด จะช่ ว ยส่ ง ผลให้นัก เรียนวิธ ีก ารเผชิญ ปญั หาที่
เหมาะสมและมุง่ เน้นไปทีก่ ารแก้ไขด้วยการเผชิญหน้ากับปญั หา การค้นหาแหล่งสนับสนุ นทางสังคม
การวางแผนแก้ปญั หา การประเมินเชิงบวก และยอมที่จะถอยห่างจากปญั หาเพื่อมาพิจารณาสิง่ ที่
เกิดขึน้ และการรับรูต้ นเองอย่างเหมาะสมนัน้ จะส่งผลตรงข้ามกับการใช้วธิ เี ผชิญปญั หาด้วยการ
มุ่งเน้ นการใช้อารมณ์ ในการแก้ปญั หา นอกจากนี้ยงั พบว่า อัตมโนทัศน์มอี ิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการเผชิญปญั หา
ซึ่งหมายความว่า หากนักเรียนมีการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความสามารถของตนเอง
ความเชื่อมันในตนเอง
่
การยอมรับนับถือตนเอง ความภูมใิ จในตนเอง และความพึงพอใจที่ตนเอง
เป็นอยูไ่ ด้มากขึน้ เท่าใดแล้ว ย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดการปรับตัวในทุกๆด้าน ทัง้ การปรับตัวด้าน
การเรียน สังคม อารมณ์และความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษาได้มากขึน้ ด้วย
ผลการวิจยั นี้ส อดคล้องกับการวิจยั ในกลุ่ มนักเรียนทัวไป
่ ดังเช่นงานของเบอร์ซนั สกี
(Berzonsky.1992) และสมิธและคณะ (Smith; & colleagues.1996) ทีท่ าการศึกษาอัตมโนทัศน์ใน
กลุ่มของนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาทีม่ อี ตั มโนทัศน์ต่ านัน้ มีแนวโน้มที่
ใช้วธิ กี ารเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ และนักศึกษาที่มมี อี ตั มโนทัศน์ สูงนัน้ มีแนวโน้ มที่ใช้
วิธกี ารเผชิญ ปญั หาแบบมุ่ง เน้ นที่ปญั หา และยังสอดคล้องกับงานของเยรูซาเล็มและชวาฟเซอร์
(Jerusalem; & Schwarzer.1989) ทีศ่ กึ ษากับนักเรียนเยอรมันและตุรกีทอ่ี ยู่ในเบอร์ลนิ พบว่าบุคคล
ทีม่ คี ะแนนอัตมโนทัศน์รวมสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกวิธแี ก้ปญั หาแบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หา ในขณะทีบ่ ุคคลที่
มีคะแนนอัตมโนทัศน์รวมต่ ามีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกวิธแี ก้ปญั หาแบบมุง่ เน้นการจัดการกับอารมณ์
ในกลุ่ ม นั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษนั น้ ผลการศึก ษาก็ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องมาจากอัตมโนทัศน์ทวไปตามที
ั่
ม่ าร์ชและเชฟเวลสัน(Frydenberg.1997:76; citingMarsh.1990;
Marsh; & Shavelson.1985) กล่าวว่าอัตมโนทัศน์ทวไป(general
ั่
self-concept) มีความมันคงและ
่
ไม่เปลีย่ นแปลงหรือค่อนข้างเปลีย่ นแปลงได้ยาก เมื่อพัฒนาขึน้ มาแล้วจึงอยู่คงทน เฟลฮูซนั (VanBoxtel; & Monks.1992; citing Feldhuson.1986:120) กล่าวว่าอัตมโนทัศน์ท่เี หมาะสมเป็ น
ส่วนประกอบพืน้ ฐานของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การรับรู้
ทีถ่ ูกต้องว่าตนเองเป็ นคนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ มีการยอมรับตนเองต่อความคิดสร้างสรรค์แ ละ
ศักยภาพที่มากกว่าบุค คลทัวไป
่ จะเป็ นแรงจูงใจที่จะช่วยให้เขาให้เกิดการเรียนรู้และพยายามมุ
มานะต่อการพัฒนาศักยภาพของเขาให้เพิม่ มากขึน้ อัตมโนทัศน์จะเป็ นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ทางาน การค้นหา การแก้ไขปญั หา การสู้กบั อุปสรรคและฝ่าฟนั ไปให้ถงึ เป้าหมาย นักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ส่ ว นใหญ่ ร ับ รู้ว่ า ตนมีค วามสามารถสู ง
(Manaster; et al. 1994)และรูส้ กึ ว่าตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอื่นทีร่ ุ่นราวคราวเดียวกัน
(Buescher; & Higham,1987, Coleman; & Cross,1988,Manor-Bullock; et al.1995) ทางเลือก
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ของแต่ละบุคคลในการใช้กลวิธเี ผชิญปญั หา (coping strategies) ขึน้ กับระดับของอัตมโนทัศน์ของ
บุคคล สอดคล้องกับจักรกฤช เลื่อนกฐิน (2549) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยบางประการที่ส่งผลต่อการปรับตัว
ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อันได้แก่ มโนภาพแห่งตน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ ลักษณะ
มุ่งอนาคต การเผชิญปญั หาแบบต่อสูป้ ญั หา สัมพันธภาพกับครู สัมพันธภาพกับเพื่อน และการ
อบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการปรับตัว ผลการวิจยั พบว่ามโนภาพ
แห่งตนมีอทิ ธิพลเด่นทีส่ ุดในการทานายการปรับตัว
แสดงให้เห็นว่า อัตมโนทัศน์ เป็ นเหตุหนึ่งที่สาคัญต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัว
โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มทีม่ คี วามสามารถพิเศษซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามสามารถในด้านต่างๆสูง การที่
นักเรียนมีการรับรู้ตนเองอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ความสามารถของตนเอง ความเชื่อมันในตนเอง
่
การยอมรับนับถือตนเอง ความภูมใิ จในตนเอง และความพึงพอใจในตนเอง ย่อมส่งผลให้นักเรียน
เลือกวิธกี ารจัดการกับปญั หาได้อย่างเหมาะสม อันจะนาไปสู่การปรับตัวที่ดใี นทุกๆด้าน ทัง้ การ
ปรับตัวด้านการเรียน สังคม อารมณ์และความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 7 การทาหน้าที่ของครอบครัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่ออัตมโนทัศน์
ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และลักษณะความสมบูรณ์แบบ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญ
ปญั หา และการปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน
อัตมโนทัศน์ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และลักษณะความสมบูรณ์แบบ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การทาหน้าที่ของครอบครัว ในลักษณะของการ
แก้ปญั หา การสือ่ สาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ และการควบคุม
พฤติก รรมที่เ หมาะสมมากน้ อ ยเพีย งใด ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะภายในของบุ ค คล โดยจะส่ ง ผล
ทางบวกต่ อ อัต มโนทัศ น์ และความสามารถในการร่ว มรู้ส ึก และส่ ง ผลทางลบต่ อ ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยงั พบว่า การทาหน้าทีข่ องครอบครัว มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หา
แบบมุ่ง เน้ นที่ปญั หา และการปรับตัว ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ส่วนอิทธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญ ปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์ นัน้ มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .09 อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 7
บางส่วน (ดังภาพประกอบ 13)
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แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ
แทน ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 13 สมมติฐานการวิจยั ที่ 7 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับแนวคิดหน้ าที่ของครอบครัวของโอลสันและคณะ (Olson,
Porter; & Lavee.1985) ซึ่งกล่าวถึงระบบของครอบครัวที่ต้องมีความเหนียวแน่ นในครอบครัว
(cohesion) การปรับตัวของครอบครัว (adaptability) และการสื่อสารในครอบครัว (communication)
และมีมุมมองที่ว่าครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องมีความสมดุลระหว่างความเหนียวแน่ นในครอบครัว
การปรับตัวของครอบครัว และการสื่อสารในครอบครัวซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว
พืน้ ฐานทางความคิดเกีย่ วกับการทีค่ รอบครัวจะต้องเผชิญกับความเครียดและการเปลีย่ นแปลงในแต่
ละช่วงของชีวติ ตลอดเวลา การเจริญเติบโตของบุคคลในครอบครัว นัน้ จะมิได้เป็ นไปโดยลาพัง
แต่ จะเป็ นไปทัง้ ระบบภายใต้การเลี้ยงดูของพ่อแม่ และการมีปฏิสมั พันธ์กับพี่น้อง อย่างไรก็ต าม
ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีการปรับตัวที่ดี เด็กจะได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว และมี
ความสามารถแยกแยะตนเองพร้อมๆกับการมีความสามารถในการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวและ
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
การทาหน้าที่ของครอบครัวนัน้ มีอทิ ธิพลต่อบุคคลิกภาพของบุคคลเป็ นอย่างมาก การที่
คนในครอบครัว นัน้ ๆมีปฏิส มั พันธ์ต่ อ กัน ตามบทบาทและหน้ าที่ของแต่ ล ะคน ความผูกพันและ
ห่ ว งใยกัน อีก ทัง้ การพูดคุ ยสื่อ สาร เหล่ า นี้ล้ว นเป็ นเบ้าหล่ อ หลอมและเป็ นการถ่ ายทอดมาเป็ น
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ลักษณะของเด็กในครอบครัว ทัง้ ในด้านลักษณะความสมบูรณ์แบบ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของแค
รดดอค เชริ ์ช และแซนด์ (Craddock, Church; & Sands.2009) ทีท่ าการศึกษาลักษณะของ
ครอบครัวต่ อการทานายลักษณะความสมบูรณ์แบบ ผลการศึกษาพบว่าครอบครัวที่ม ีความยึดมัน่
ผูกพันกันมากเกินไป และถูกควบคุมทางด้านจิตใจมากเกินไป จะส่งผลต่อการมีลกั ษณะสมบูรณ์
แบบของนัก ศึก ษา นัน้ หมายความว่าถ้าครอบครัว ที่มคี วามยึด มันผู
่ ก พัน และอยู่ใ นกฏเกณฑ์ท่ี
พอเหมาะพอดี ไม่เข้มงวดต่อกันจนเกินไป ย่อมจะส่งผลทางลบต่อลักษณะสมบูรณ์แบบของเด็กใน
ครอบครัว ส่ ว นในเรื่อ งของอัต มโนทัศ น์ การท าหน้ า ที่ข องครอบครัว ที่เ หมาะสมส่ ง ผลเป็ น
อย่างมากต่ออัตมโนทัศน์ของนักเรียนดังเช่นงานของเหลียนและยูซูฟ (Lian; & Yusooff. 2009)
ที่ทาการศึก ษาอิทธิพ ลของหน้ าที่ของครอบครัว ต่ อ ความภาคภูม ิใ จในตนเองของเด็กมาเลเซีย
ผลการวิจยั พบความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทีข่ องครอบครัวส่งผลทางบวกต่อความภาคภูมใิ จในตนเอง
ของเด็ก สอดคล้องกับงานของบาวด์วนิ และฮอฟแมน (Baldwin; & Hoffman. 2002) ทีพ่ บว่าความ
ผูกพันในครอบครัว การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว การสื่อสารที่ดี มีความชัดเจนในกฏเกณฑ์
และให้วยั รุ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในครอบครัว จะช่วยให้วยั รุ่นนัน้ มีความภูมใิ จใน
ตนเองสูง สอดคล้องกับไซนาห์ นาเซอร์ ไครูดนี และชาราซาด (Zainah, Nasir, Khairudin; &
Shahrazad. 2011) ทีท่ าการศึกษาบทบาทการทานายของหน้าทีข่ องครอบครัวต่ออัตมโนทัศน์ของ
วัยรุ่นที่มพี ฤติกรรมเบี่ยงเบน ผลการวิจยั พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างหน้ าที่ของครอบครัว
กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่น ในด้านของความสามารถร่วมรู้สกึ นัน้ ครอบครัวเป็ นแหล่งสาคัญ ในการ
เรียนรู้เริม่ ต้นของบุค คลในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื การเข้าใจผู้อ่นื การรับรูถ้ ึงอารมณ์และความ
ต้องการของคนใกล้ชดิ ทาให้บุคคลนัน้ เรียนรูว้ ธิ ที ่จี ะตอบสนองและอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆได้อย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับงานของเฮนรีแ่ ละคนอื่น (Henry; et. al. 2009) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาถึงแรงจูงใจ
ทางศาสนา การทาหน้าทีข่ องครอบครัวของวัยรุ่นต่อการมีความรูส้ กึ ร่วม (empathic concern)
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจทางศาสนาและหน้าทีข่ องครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
ความรูส้ กึ ร่วม
เช่ น เดีย วกัน กับ นัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษ ความสัม พัน ธ์ท่ีดีใ นครอบครัว และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่นนั ้ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
(Fornia; & Frame. 2001: 387) ครอบครัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ มีประสบการณ์
ที่ต่างไปจากครอบครัวปกติ เนื่องจากครอบครัวจะพบกับระดับความรุนแรง (intensity) และ
พัฒนาการที่เปลี่ยนไป เช่นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ท่รี ุนแรงขึน้ ในวัยรุ่นและลักษณะของการ
รับรูท้ างประสาทสัมผัสทีร่ วดเร็วเกินไป (overexcitability) ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ พ่อ
แม่จาเป็ นต้องมีวธิ กี ารเลี้ยงดูท่จี าเป็ นจะต้องให้ เด็กเป็ นตัวของตัวเองไปพร้อมๆกับความมันคงใน
่
กฎระเบียบเช่นเดียวกัน (Fornia; & Frame.2001: 385) การทาหน้าทีข่ องครอบครัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ั หาแบบมุ่ ง เน้ นที่ปญั หานัน้
การเผชิญ ป ญ
เกิด จากลักษณะของครอบครัว ที่ทาหน้ าที่ส มบูร ณ์
(functional) ดังเช่นที่โซวาย์และเมย์ (Sowa; & May.1997) ได้ศกึ ษาในงานวิจยั คุณภาพของ
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นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ว่าการที่นักเรียนจะพัฒนาไปสู่
ความสามารถในการปรับตัว ทางสังคมและอารมณ์ ท่เี หมาะสมได้นั ้ เกิด ขึ้น ได้จ ากการที่เ ด็ก มี
ครอบครัว ที่มคี วามสมดุลระหว่างการให้เ ด็กเป็ นตัว ของตัว เองกับการดูแลของครอบครัว ซึ่งจะ
นาไปสู่ก ลไกในการปรับตัว ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการปรับตัว และความสามารถในการ
ปรับ ตัว คือ การปรับ พฤติก รรมเข้า หาสิ่ง แวดล้ อ ม ทัง้ สองวิธ ีก ารนั ้น จะต้ อ งเกิด ขึ้น ร่ ว มกัน
ต่ อ จากนัน้ เด็ก จะต้อ งมีก ารเปรียบเทีย บตนเองกับกลุ่ ม เพื่อ น และการสร้างบุ ค ลิกภาพแห่ง ตน
ซึง่ ทัง้ สองส่วนนัน้ มีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทีด่ ใี นการแสดงออกทางสังคม
และอารมณ์ทเ่ี หมาะสม
ในส่วนของการทาหน้ าที่ของครอบครัวที่ไม่มอี ิทธิพลต่อการเผชิ ญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่
อารมณ์นัน้ อาจเป็ นได้ว่าลักษณะของการทาหน้าที่ของครอบครัวที่ดนี นั ้ มีความชัดเจนในบทบาท
ของคนในครอบครัว มีสมั พันธภาพและการสื่อสารทีด่ ตี ่อกัน อีกทัง้ อนุ ญาตให้คนในครอบครัวมีอสิ ระ
ในการคิดและการกระทาทีต่ นเองเห็นว่าเหมาะสม ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนนัน้ ไม่เลือกวิธกี าร
หลีกหนีปญั หา หรือเก็บตัวลงโทษตนเอง เพราะนักเรียนมีครอบครัวทีด่ ใี ห้ปรึกษาและช่วยเหลือกัน
ในการแก้ไขปญั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว จึงทาให้นักเรียนมีวธิ กี ารจัดการปญั หาแบบมุ่งเน้นที่
ต้องการจัดการกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ให้ผ่านพ้นไปได้
แสดงให้เห็นว่า การทีน่ กั เรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะ
มีการปรับตัวที่เหมาะสมได้นนั ้ นักเรียนได้ รบั การหล่อหลอมจากครอบครัวที่ดี ครอบครัวจะต้องมี
การถ่ายทอดและเป็นตัวแบบของการสื่อสาร การทาหน้าที่ การแสดงความรับผิดชอบต่องานและต่อ
บทบาทของตนเองอย่างชัดเจน อีกทัง้ ครอบครัวยังต้องใส่ใจกันเอื้ออาทรซึง่ กันและกันให้พอเหมาะ
พอดีกบั การการความรูส้ กึ มีอสิ ระ ไม่อดึ อัดจนเกินไป ซึง่ สิงเหล่านี้จะก่อเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะของ
บุคคล ช่วยสร้างเสริมให้มลี กั ษณะบุคลิกภาพอันดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื และพร้อมทัง้ มี
วิธกี ารในการจัดการกับปญั หาทีเ่ ข้ามากระทบตนเองได้อย่างเหมาะสม จึงจะนาไปสู่การปรับตัวอยู่
กับสถานการณ์ปจั จุบนั ทีต่ นเองต้องเผชิญได้เป็ นอย่างดี
สมมติ ฐ านการวิ จยั ที่ 8 การอบรมเลี้ย งดูแบบประชาธิป ไตยมีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ
อัตมโนทัศน์ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และลักษณะความสมบูรณ์แบบและมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
ั หา และการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
การเผชิญ ป ญ
คณิตศาสตร์ผ่านอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการร่วมรูส้ กึ และลักษณะความสมบูรณ์แบบ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การอบรมเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตยมีผลต่อการ
ทาหน้ าที่ของครอบครัว ในลัก ษณะของการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ มีเหตุ ผล ยอมรับฟงั ความ
คิดเห็นของบุตรมากน้ อยเพียงใด ย่อมส่งผลต่อการทาหน้ าที่ของครอบครัวมากขึ้นเท่านัน้ แต่ไม่
พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูส่ ง ผลทางตรงต่ อ ลักษณะภายในของบุคคล แต่ส่ ง ผลทางอ้อมต่ อ
ลักษณะภายในของบุคคล ได้แก่อตั มโนทัศน์ และความสามารถในการร่วมรู้สกึ และลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยงั พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
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ั หาแบบมุ่ ง เน้ น ที่ป ญ
ั หา และการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทาง
เผชิญ ป ญ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ไม่พบอิทธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นที่อารมณ์
ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 8 บางส่วน (ดังภาพประกอบ 14)
การอบรมเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตย
ลักษณะความ
สมบูรณ์แบบ
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sig

sig

หน้าทีข่ อง
ครอบครัว

sig

ั
การเผชิญปญหา
แบบมุ่งเน้นทีป่ ญั หา

sig

sig

ความสามารถ
ในการร่วมรูส้ กึ
sig

ns

sig

อัตมโนทัศน์

sig
ns

การปรับตัวฯ

ns

ั
การเผชิญปญหาแบบ
มุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์

sig

ns

แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ
แทน ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 14 สมมติฐานการวิจยั ที่ 8 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
ในตอนแรกผู้วจิ ยั ได้ตงั ้ สมมุตฐิ านว่าการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ส่งผลทางตรง
ต่อลักษณะภายในของบุคคล (ลักษณะความสมบูรณ์แบบ อัตมโนทัศน์ และความสามารถในการร่วม
รูส้ กึ ) แต่เมือ่ นาตัวแปรดังกล่าวเข้ามาวิเคราะห์ในโมเดลตามสมุตฐิ าน ผลการวิ จยั พบว่าโมเดลไม่ม ี
ความสอดคล้อง ผูว้ จิ ยั จึงทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพิม่ เติม จึงพบว่าก่อนทีก่ ารอบรม
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย จะส่งผลต่อลักษณะภายในของบุคคลนัน้ จาเป็ นจะต้องผ่ านการทาหน้าที่
ของครอบครัวก่อน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย นัน้ เป็ นการรับรูข้ อง
นักเรียน ต่อเมื่อมีการปฏิบตั หิ น้าที่ต่อกันและกันในครอบครัวแล้วจึงเห็นการแสดงออกถึงลักษณะ
ของบุคคล ตามทีฮ่ ลิ (Hill.1995) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรูส้ งิ่ แวดล้อมในครอบครัวกับ
รูปแบบการเลี้ย งดูใ นครอบครัว ของชาวอาฟริกัน -อเมริกัน ผลการศึก ษาพบว่า การเลี้ย งดูแบบ
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ประชาธิปไตยส่งผลทางบวกต่อความผูกพันในครอบครัว การจัดการสิง่ ต่างให้สาเร็จ การช่วยเหลือ
และการสนับสนุ นซึง่ กันและกันในครอบครัว สอดคล้องกับแมควินแลนและราเวนเนอรา (McQuillan
; & Ravenera. 2006: 171) ได้กล่าวว่ารูปแบบการเลีย้ งดูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการทาหน้าทีข่ อง
ครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าวจึงต้องปรับเส้นความสัมพันธ์ในโมเดลและจึงอธิบายได้ว่าผลการวิจยั
นี้สอดคล้องกับสมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 8 บางส่วน
การเลี้ยงดูท่ีเ หมาะสมนัน้ เป็ นการที่บิ ดามารดาหรือ ผู้เ ลี้ยงดูปฏิบตั ิต่ อ เด็กโดยให้ก าร
แนะนาดูแล ให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ให้ความรัก ความอบอุ่น และตอบสนองความต้องการทัง้
ทางกายและทางใจแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้มชี วี ติ อยู่และเจริญเติบโตเป็ นสมาชิกที่ดขี องสังคมตามที่
มุง่ หวัง ดังนัน้ รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูจงึ เป็นกระบวนการทีม่ ผี ลต่อลักษณะทางจิต ใจและพฤติกรรม
ั ญา นอกจากนี้ยงั เป็ น
ของเด็ก ในทุก ๆ ด้า น ไม่ว่ าจะเป็ นร่ า งกาย อารมณ์ สัง คมและสติป ญ
กระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมและเป็ น ต้ น แบบในด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การหล่ อ หลอม
กระบวนการคิด ทัศ นคติ ความเชื่ อ หรือ แบบแผนในการเผชิญ ปญั หา การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยเป็ นรูปแบบการเลีย้ งดูแบบหนึ่งทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมให้แก่
เด็ก ดังเช่นแนวคิดของบวมไรด์ (Dwairy. 2004: 278; citing Baumrind.1966) ได้กล่าวว่าการ
อบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย เป็ นการเลี้ยงดูท่พี ่อแม่สนับสนุ นให้บุตรมีพฒ
ั นาการตามวุฒภิ าวะ
โดยกาหนดขอบเขตของพฤติกรรม พร้อมทัง้ มุง่ หวังให้บุตรเชื่อฟงั แต่ในขณะเดียวกันก็ให้บุตรเป็ น
ตัวของตัวเอง โดยพ่อแม่แสดงการยอมรับความคิดเห็นของบุตร สนใจอารมณ์ความรูส้ กึ ของบุตร
ให้ความอบอุ่นและอธิบายเหตุผล ซึ่งเป็ นการอบรมเลี้ยงดูท่สี มดุลกันระหว่างการควบคุมและการ
ปล่ อ ยให้บุ ต รเป็ น ตัว ของตัว เอง วิธ ีก ารเหล่ า นี้ ช่ ว ยสร้า งเสริม คุ ณ ลัก ษณะที่เ หมาะสมแก่ เ ด็ก
สอดคล้องกับแนวคิดของบูร ี ลุยเซล มิซูกานิส และมูลเลอร์ (Dwairy. 2004: 278; citing Buri,
Louiselle, Misukanis; & Mueller.1988) ที่กล่าวว่าการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนัน้ เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างการเลี้ยงดูแบบอ านาจควบคุมกับการเลี้ยงดูแบบรักตามใจ พ่อ แม่ท่สี ามารถ
ประยุกต์รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาใช้นัน้ มีแนวโน้มที่จะมีทกั ษะในการเลี้ยงดูบุตรดี
และมีการควบคุมอยู่ในทางสายกลาง เด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้ว ยวิธ ีน้ีจะมีพ ฒ
ั นาการในการเป็ นตัวของ
ตัวเองสูง มีความภาคภูมใิ จในตนเอง ควบคุมตนเองได้ เชื่อมันในตนเอง
่
รูส้ กึ ปลอดภัย และป็ นทีช่ ่นื
ชอบของผูอ้ ่นื ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการถ่ายทอดทางสังคมและหล่อหลอมให้คนในครอบครัว
เรียนรูก้ ารมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ไวรี่ (Dwairy. 2004: 233–252) ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เลี้ยงดูสุขภาพจิตและการปรับตัวของวัยรุ่น ชาวปาเลสติเนียน-อาหรับ อายุ 13-14ปี พบว่าพ่อแม่
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพจิต และอัตมโนทัศน์ ของวัยรุ่น การรับรู้
ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่นับเป็ นสิง่ สาคัญ ในการสร้างลักษณะต่างๆของบุคคล เช่น ลักษณะ
ความสมบูรณ์ แ บบ จากงานวิจยั ของคาวามูระ ฟรอสต์แ ละฮาร์มาตซ์ (Kawamura,Frost; &
Harmatz.2002: 322-323) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสมบูรณ์แบบและ
รูปแบบการเลี้ยงดู ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นอายุเฉลี่ย19.8ปี เป็ นชาวอเมริกนั -เอเชีย จานวน 145 คน
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และเป็นอเมริกนั -คอร์เคเซียน 192 คน ผลการศึกษาพบว่าการรับรูร้ ปู แบบการเลีย้ งดูมคี วามสัมพันธ์
กับลัก ษณะความสมบูรณ์ แ บบ ในเรื่อ งการส่ งเสริมให้นักเรียนมีค วามเข้าใจบุคคลอื่น เช่นงาน
ของคิมและโรห์เนอร์ (Kim; & Rohner.2003. 723-735) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูก้ ารยอมรับ
ของพ่อแม่ การให้ความรักและความสามารถร่วมรูส้ กึ ของนักศึกษาชาวเกาหลี ผลการศึกษาพบว่า
การรับรูก้ ารยอมรับของพ่อแม่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถร่วมรูส้ กึ
การที่นักเรียนมีการรับรูว้ ่าตนเองนัน้ ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ดว้ ยความรัก ความเข้าใจนัน้ จะ
ช่วยสร้างความไว้วางใจ อบอุ่นใจ ทาให้นักเรียนมีความมันใจในการจั
่
ดกระทากับสิง่ ต่างๆที่เกิด
ขึน้ กับตนเองต่อไป ฮิคแมน บาร์โธโลเม่และแมคเคนรี (Hickman, Bartholomae; & McKenry.
2000: 3) ได้กล่าวว่าวัยรุ่นทีม่ าจากครอบครัวที่มกี ารอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยนัน้ มีระดับของ
สมรรถนะทางการเรีย นและการปรับ ตัว ดี ก ว่ า กลุ่ ม ที่ม าจากการอบรมเลี้ย งดู แ บบควบคุ ม
จากข้อ ความดัง กล่ า วนัน้ มีง านวิจยั สนับ สนุ นจ านวนมาก ดัง เช่ น งานของนิ จฮอฟและเอนเจลส์
(Nijhof; & Engels. 2007) ทาการศึกษาบทบาทของรูปแบบการเลีย้ งดูต่อการคิดถึงบ้าน และ
การเผชิญปญั หา กลุ่มตัว อย่างเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี 1 จานวน 670 คน อายุ16-25 ปี ผลการศึกษา
พบว่านักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและแบบรักตามใจ มีความเข้มแข็งทางอารมณ์
มากกว่านักศึกษาที่ได้รบั การเลี้ยงดูแบบควบคุมเมื่อต้องเผชิญต่อภาวะการคิดถึงบ้าน และพบว่า
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและแบบรักตามใจไม่แสดงถึงพฤติกรรมทัง้ ภายนอก
และภายในที่เป็ นปญั หาเมื่อเผชิญกับภาวะคิดถึงบ้าน และมีแนวโน้ มที่ใช้วธิ เี ผชิญปญั หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การหาแหล่งช่วยเหลือ และใช้วธิ เี ผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้ นในการแก้ไขปญั หา
สอดคล้องกับวอลเฟรดท์ เฮมเพลและไมล์ (Wolfradt, Hempel; & Miles. 2003: 521)
ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูร้ ปู แบบการเลีย้ งดูของพ่อ แม่ต่อการสูญเสียความเป็ น
ตัวเอง ความวิตกกังวลและการเผชิญปญั หาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาวเยอรมัน
จานวน 276 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่รบั รูว้ ่าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและรักตามใจมี
คะแนนการเผชิญปญั หาแบบมุง่ แก้ปญั หาสูง
ในงานวิจ ยั นี้พ บว่ าพ่ อ แม่ของนักเรียนที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางวิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในประเทศไทยนัน้ มีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสูงเช่นเดียวกัน ผลการเลี้ยงดูนัน้
เกิดขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก จากการศึกษาของสโนว์เดน เพกกี้ คริสเตียนและลินดา (Snowden, Peggy,
Christian; & Linda.1999) เรื่องพ่อแม่ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษกับการสนับสนุ น
พฤติกรรม พบว่าพ่อแม่ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้ จะต้องเผชิญหน้ากับพัฒนาการและ
บุคลิกลักษณะทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ การสนับสนุ นและมีสมั พันธภาพ
ที่ดใี นครอบครัวเป็ นสิง่ สาคัญในการพัฒนาความภาคภูมใิ จในตนเองของเด็ก และการปรับตัวทัง้
ภายในบุคคลและการปรับตัวต่อบุคคลอื่น พ่อแม่ จะต้องตระหนักถึงความฉลาดทีเ่ กินกว่าเด็กปกติ
มีการแสดงออกถึงความรักต่อเด็กอย่างเปิ ดเผย อนุ ญาตให้เด็กได้มอี สิ ระ มีการแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็นของเด็ก พร้อ มทัง้ สนับสนุ นอปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าของเด็ก ซึ่งลัก ษณะการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยนัน้ ส่งผลต่อ
พัฒนาการทางด้านกระบวนการคิดและพัฒนาการทางด้า นอารมณ์ แ ละสังคม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของไวรี(่ Dwairy.2004)ทีพ่ บว่าพ่อแม่ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ชาวอาหรับ มีการใช้การเลีย้ งดูแบบประชาธิป ไตยมากกว่าเด็กปกติ และพบว่าใช้
การอบรมเลี้ยงดูแบบอานาจควบคุมน้ อยกว่าเด็กปกติ นอกจากนี้ยงั พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นอย่างมีนัยสาคัญ
ในส่วนของการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยนัน้ ทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่อการเผชิญปญั หาแบบ
มุ่งเน้นที่อารมณ์นัน้ อาจเป็ นได้ท่วี ่า การที่นักเรียนมีการรับรูว้ ่าตนเองนัน้ ถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้ว ย
ความรัก ความเข้าใจ มีเ หตุ มผี ล จึงทาให้นักเรียนนัน้ กล้าที่จะจัดการกับสิง่ ต่างๆที่เกิดขึ้นด้ว ย
ตนเอง โดนเลือกวิธที ่เี หมาะสมมุ่งเข้าไปจัดการปญั หาโดยไม่หลีกเลี่ยง และประกอบกับมีพ่อแม่ท่ี
รักและเข้าใจทาให้มที พ่ี ง่ึ พิงเมือ่ เกิดปญั หา จึงทาให้นกั เรียนมีวธิ กี ารจัดการปญั หาได้อย่างเหมาะสม
แสดงให้เห็นว่า การทีน่ กั เรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะ
มีการปรับตัวทีเ่ หมาะสมได้นนั ้ พืน้ ฐานเริม่ ต้นมาจากการรับรูว้ ่าตนเองได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่
มีความเป็นตัวตนของตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็นโดยมีผใู้ หญ่รบั ฟงั อย่างเข้าใจ การทีพ่ ่อแม่ม ี
ลักษณะดังกล่าวจึงทาให้เกิดลักษณะของครอบครัวแบบเหมาะสม เกิดการชีแ้ นะพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง
ให้แก่คนในครอบครัว เพื่อให้นาไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ทีด่ ถี ูกต้อง และเป็ นเสมือนแหล่งพลังใจ
ของนักเรียนในการเผชิญกับอุปสรรคและปญั หาต่างๆทีเ่ ข้ามาในสถานการณ์ใหม่ๆ และเป็ นพืน้ ฐาน
ทีจ่ ะนาไปสู่การเรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคมต่อไป
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 9 และ 10 การสนับสนุ นจากครูและการสนับสนุ นจากเพื่อนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผลการวิจยั ไม่พบว่ามีการสนับสนุ นจากครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการวิจยั นี้จงึ ไม่
สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ที่ 9 และพบว่าการสนับสนุ นจากเพื่อนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัว
ของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 10 (ดังภาพประกอบ 15)

163

การสนับสนุน
จากครู

การปรับตัวฯ
ns

การสนับสนุน
จากเพื่อน

sig

ns
sig

แทน สมมุตฐิ านการวิจยั
แทน ผลการวิจยั ทีพ่ บ
แทน ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 15 สมมติฐานการวิจยั ที่ 9 และ 10 และผลการวิจยั ทีพ่ บ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวไม่พบว่าการสนับสนุนจากครูมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจเป็ นไปได้เนื่องจากงานวิจยั
ครัง้ นี้ ศึกษา2 ตัวแปรได้แก่การสนับสนุ นจากครูและการสนับสนุ นจากเพื่อนพร้อมกัน ดังนัน้ เมื่อ
การสนับสนุนจากเพื่อนมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวอย่างมีนัยสาคัญ จึงไปลดอิทธิพลของการสนับสนุ น
จากครู จึงทาให้ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่จี ะอธิบายว่าการสนับสนุ นจากครูมอี ทิ ธิพลต่อการปรับตัว
ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบกับเหตุผลทีว่ ่ากลุ่ม
นักเรียนเหล่ านี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งเป็ นวัยที่ให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับเพื่อนมากกว่า
ผู้ใ หญ่ เมื่อ นัก เรียนพบความแปลกใหม่ใ นสิ่งแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปจากเดิม เช่น การเข้า
โรงเรียนใหม่การมาอยูพ่ อพัก ก็จะมีความ ไม่แน่ใจ มีความทุกข์ ต้องการปรับตัวให้เหมาะสม จึงหัน
หน้าเข้าหาผูท้ ม่ี ปี ญั หาเดียวกัน คือ เพื่อนรุ่นเดียวกัน ซึง่ กลุ่มนักเรียนเหล่านี้กย็ งั คงอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
เห็น ความส าคัญ ของเพื่อ น เชื่อ เพื่อ นมาก และเชื่อ พ่ อ แม่ แ ละครูน้ อ ยลง ดัง ที่อ ารี พัน ธ์ ม ณี
(2544: 189) กล่าวถึงอิทธิพลของเพื่อนในวัยรุ่นว่า เด็กวัยนี้เห็นเพื่อนเป็ นเทวดา เพื่อนคือความสุข
ความทุก ข์ของเด็ก เด็กจะรักเพื่อน เชื่อ เพื่อ นและทาตามเพื่อนมากกว่าพ่อ แม่ ไม่ว่าจะเป็ นการ
แต่งกาย การใช้คาพูด กิรยิ ามารยาท แบบแผนในการเรียน ความคิด ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งก็เป็ นไปได้ว่ าความเชื่อถือ ในตัว ผู้ใ หญ่ ลดลง ทาให้นักเรียนไม่ เ ข้าไปขอความช่วยเหลือ หรือ
ปรึกษากับครู จึงเกิดการรับรู้ว่าครูนัน้ ไม่เป็ นแหล่งของการสนับสนุ นและช่วยเหลือ ประกอบกับ
ลัก ษณะของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษนั ้น มีค วามหลากหลายและเป็ น ตัว ของตัว เอง
ช่างซักถาม เคารพความเป็ นเหตุเป็ นผล กล้าเสีย่ ง ปฏิเสธสิง่ ทีต่ นไม่เชื่อถือ มีรสนิยมทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเด็กทัวไป
่ (Lopez; & Sotillo.2009: 44; citing Goerge. 1992) จึงอาจทาให้ครูเข้าถึงเด็กกลุ่ม
นี้ได้ยากและจากผลการวิจยั ที่พบว่าการสนับสนุ นจากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของ
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นัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นัน้ มีเ หตุ ผลมาจากสังคมของ
นักเรียนส่วนใหญ่ก็คอื เพื่อน การมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เพื่อนเป็ นแกนกลางของพัฒนาการในวัยรุ่น
ทีจ่ ะนาไปสู่การมีสมั พันธภาพที่ดกี บั บุคคลอื่นในวัยต่อไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวัยรุ่นใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับเพื่อน ด้ว ยเหตุน้ีเพื่อนจึงมีอทิ ธิพลเป็ นอย่างมากในชีวติ ของวัยรุ่นมากกว่าวัย
อื่นๆ วัยรุน่ มักจะเลือกเพื่อนทีม่ บี ุคลิกทีด่ แี ละฉลาดเป็ นทีย่ อมรับของคนอื่นๆ และนามาปฏิบตั ติ าม
เพื่อมาสร้างแรงจูงใจให้เขาประสบความสาเร็จ (Updegraff; et.al. 2001) นอกจากนี้ เพื่อนให้การ
สนับสนุนวัยรุน่ ในเรือ่ งการเรียนและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วย เอบสไตน์ (Epstein
1983).พบว่า กลุ่มเพื่อ นที่ประสบความสาเร็จสูง มีอิทธิพลทางบวกต่ อความพึงพอใจในโรงเรียน
ความคาดหวังทางการศึกษา ผลการเรียน และการทดสอบมาตราฐานต่างๆ เช่นเดียวกันกับเอก
สตรอมและคนอื่นๆ (Ekstrom; et al. 1986) ทีพ่ บว่านักเรียนที่มเี พื่อนทีม่ คี วามชอบโรงเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และเป็นทีส่ นใจในโรงเรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนัน้ การที่
เพื่อนที่มคี วามเชื่อเกี่ยวกับความสาเร็จทางการศึกษาจึงเป็ นสิง่ สาคัญต่ออนาคตของนักเรียนเป็ น
อย่างมาก ไม่แตกต่างจากงานของดูเบียสและคณะ (Dubois; & others. 1992: 542-557) ได้ศกึ ษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นทางสังคม และการปรับตัวในวัยรุ่นตอนต้น ผลการศึกษา
พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการปรับตัวของวัยรุ่น การสนั บสนุ นจาก
เพื่อนนัน้ พบว่ามีความสาคัญต่อนักศึกษาระดับวิทยาลัยชาวละติน เพื่อนช่วยสนับสนุ นทัง้ ทางด้าน
อารมณ์ ข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ (Crockett. 2007: 348; citing Rodriguez; et al.2003) และการ
สนับสนุ นจากเพื่อนยังช่วยให้เกิดการปรับตัวทีด่ อี กี ด้วย นอกจากนี้อญ
ั ชลี ทองจันทร์ (2546: 107108) ยังพบว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็ นเรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างครูกบั
นักเรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน มีอทิ ธิพลทางตรงกับการปรับตัวทางสังคมของ
นักเรียนสูงสุดจากตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด จุมจินต์ สลัดทุกข์ (2543 : 64)ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสติ ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า
ตัวแปรสัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัว
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นจากเพื่อนในนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้
พบงานวิจยั ของลี (Lee.2002: 19) ที่ทาการศึกษาถึงอิทธิพลของเพื่อนต่อพัฒนาการทางด้าน
วิชาการและความสามารถพิเศษในนักเรียนชายที่มคี วามสามารถพิเ ศษด้วยวิธ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่าเพื่อนมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษในด้ านการ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน การสนับสนุ นซึ่งกันและกัน แรงจูงใจในการเรียนและการมีเพื่อ นเป็ น
ตัวแบบ และจากงานวิจยั ของจักรกฤช เลื่อนกฐิน (2549: 129) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยบางประการทีส่ ่งผล
ต่อการปรับตัวของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลพบว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนมีอทิ ธิ พล
ต่อความสามารถในการปรับตัวด้านการเรียน ความสามารถในการปรับตัวด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
และความสามารถในการปรับตัว ด้านความกังวลเกี่ยวกับตนเอง ปจั จัยหนึ่งที่สาคัญต่ อการรับ
รู้ถึง การสนับ สนุ นจากเพื่อ นนัน้ อาจเป็ น เหตุ ม าจาก การที่โ รงเรีย นเฉพาะทางของนักเรีย นที่ม ี
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ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้กาหนดให้นักเรียนพักร่วมกับเพื่อนอยู่ใน
หอพัก ใช้ชวี ิตร่ว มกันเป็ นส่ ว นใหญ่ ก่อ ให้เ กิดความสนิทสนมกันระหว่างตัว นักเรียนกับเพื่อ น
จึงเป็ นไปได้ว่าทาให้มกี ารพูดคุยปรึกษาหารือกันและช่วยเหลือกันทัง้ ในด้านการเรียนและเรื่องอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านข้อมูลข่าวสารทัง้ ด้านการใช้ชวี ติ และการเรียน การหยิบยืมอุปกรณ์การเรียนหรือ
สิ่ง ของที่จาเป็ น การให้ก าลังใจซึ่งกัน และกัน และการให้ค าปรึกษาแก่ กัน สิ่ง เหล่ า นี้จ ะช่ว ยให้
นักเรียนนัน้ รู้สกึ ว่ามีแหล่งช่วยเหลือทัง้ ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ ส่งผลให้มแี รงจูงใจใน
การเรียน ความต้องการประสบผลสาเร็จในการศึกษาเช่นเดียวกันกับเพื่อน มีความพึงพอใจในการ
ดารงชีวติ ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. สาหรับผูก้ าหนดนโยบาย
1.1 สาหรับผู้กาหนดนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
สาหรับนัก เรียนที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ ซึ่งเป็ น โรงเรีย น
วิทยาศาสตร์ชนั ้ นาของชาติ ควรมีการกาหนดมาตรฐานในการดูแลนักเรียนทางด้านอารมณ์และ
สังคม อย่างเป็ นระบบและมีขนั ้ ตอนชัดเจน ทัง้ นี้เนื่องมาจากผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการ
เผชิญปญั หานัน้ มีอทิ ธิพลต่อการปรับตัว โดยการเผชิญปญั หาทีม่ งุ่ เน้นทีป่ ญั หาจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การปรับตัวทีด่ ี ในขณะเดียวกัน การเผชิญปญั หาแบบมุ่งเน้นทีอ่ ารมณ์จะส่งผลให้เกิดการปรับตัวที่
ไม่เหมาะสม
1.2 สาหรับผู้กาหนดนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
สาหรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถนาองค์ความรู้
จากเครื่อ งมือ วัด การปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ไปใช้ประกอบในการคัดกรอง ค้นหานักเรียนที่เริม่ มีปญั หา ติดตามดูแล และส่งเสริม
สนับสนุ นในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการปรับตัวที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
จากการทบทวนเอกสารพบว่าโรงเรียนเฉพาะทางของนักเรียนที่มคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์นัน้ ได้มกี ารคัดกรองเบื้องต้น ด้วยแบบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด
ประเมินพฤติกรรมตนเองและแบบประเมินพฤติกรรมวัยรุ่น ดังนัน้ โรงเรียนอาจเพิ่มเติมแบบวัด
เกีย่ วกับการปรับตัวร่วมด้วยในการคัดกรองเบือ้ งต้น และควรติดตามเป็ นระยะ เพื่อค้นหานักเรียนที่
เริม่ มีปญั หา เนื่องจากการเรียนทีเ่ ข้มข้น จึงทาให้นักเรียนเหล่านี้มรี ะดับความเครียดสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนในโปรแกรมปกติ การปรับตัวที่ดีจงึ เป็ นสิ่งสาคัญต่ อการดาเนินชีว ิตในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข
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1.3 สาหรับผู้กาหนดนโยบายระดับโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเฉพาะทางของนักเรียน
ทีม่ คี วาม สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถนาผลการวิจยั ทีพ่ บว่าการ
สนับสนุ นจากเพื่อนทีส่ ่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจในหมู่
นักเรียน เช่น กีฬาสัมพันธ์ งานรับน้ อง การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
เป็ นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาสใช้เวลาร่ วมกัน ช่ว ยเหลือ ซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่การมี
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกันระหว่างนักเรียน
1.4 ส าหรับ ผู้ก าหนดนโยบายในระดับ โรงเรีย นของกลุ่ ม โรงเรีย นเฉพาะทางของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรมีการกาหนดนโยบายให้
พ่อแม่มสี ่วนร่วมกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนมากขึน้ เช่น โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เข้า
มาร่วมรับรูแ้ ละทาความเข้าใจในแนวคิดของโรงเรียน หลักการพัฒนานักเรียน กระบวนการเรียนการ
สอนต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่และมองเห็นบทบาทของตนเองใน
การช่วยดูแลนักเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนควรเปิดเวทีส่อื สาร เพื่อให้พ่อแม่ได้ร่วมคิด รับฟงั และ
ร่ว มตัด สิน ใจในเรื่อ งของการเรีย นการสอนและกิจ กรรมต่ า งของนัก เรีย นอย่า งเหมาะสม ทัง้ นี้
เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยมีอทิ ธิพลต่อการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และนอกจากนี้
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อ
ก่อให้เกิดความใกล้ชิดและรู้สกึ ว่าพ่อแม่มสี ่วนร่วมและรับรู้ถึงความเป็ นไปของนักเรียนในขณะที่
กาลังศึกษาอยู่
1.5 ส าหรับ ผู้ก าหนดนโยบายในระดับ โรงเรีย นของกลุ่ ม โรงเรีย นเฉพาะทางของ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจนาข้อมูลของผลการวิจยั
ไว้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาสภาพการณ์ต่างๆเมื่อเกิดขึน้ ต่อไป และไว้กาหนดนโยบายต่อไปใน
เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวของนักเรียน เนื่องจากขณะนี้ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุของการ
ปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยการ
เผชิญปญั หา ปจั จัยภายในบุคคล (อัตมโนทัศน์ ความสามารถร่วมรูส้ กึ และลักษณะสมบูรณ์แบบ)
ปจั จัยจากครอบครัว (การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย และการทาหน้าทีข่ องครอบครัว) และปจั จัยจาก
โรงเรียน (การสนับสนุนจากเพื่อนและการสนับสนุนจากครู)
1.6 สาหรับผู้กาหนดนโยบายในระดับ โรงเรียนของนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตมโนทัศน์
ความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
การเข้าใจผูอ้ ่นื และการพัฒนาลักษณะความสมบูรณ์แบบ
ของนักเรียนให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากผลการวิจยั ที่พบว่าลัก ษณะภายในบุ คคล ได้แก่
ั หา
อัต มโนทัศ น์ ความสามารถร่ ว มรู้ ส ึก และลัก ษณะสมบู ร ณ์ แ บบที่ส่ ง ผลต่ อ การเผชิ ญ ป ญ
และการปรับตัว
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2. ส าหรับ ครู ผู้ ส อนนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์เนื่องจากผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่านักเรียนไม่มกี ารรับรูว้ ่าตนเองได้รบั การสนับสนุ นจาก
ครู ดังนัน้ โรงเรียนควรจัดเวลาและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มโี อกาสใช้เวลาร่วมกัน
มากขึน้ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มสี มั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน และอาจมีการกาหนดช่วงเวลาทีช่ ดั เจนใน
การให้คาปรึกษาแก่นักเรียนทัง้ ทางด้านวิชาการ และด้านการใช้ชวี ติ ทัวๆไปในการอยู
่
่ร่วมกันใน
สังคมโรงเรียน เปิดโอกาสให้นกั เรียนซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็ นกันเอง พร้อมทัง้
มีการแสดงออกถึงความห่วงใยและให้กาลังใจแก่นักเรียน การสร้างกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดความสนิท
สนมระหว่างครูและนักเรียนนัน้ จะทาให้นักเรียนมีความรูส้ กึ อุ่นใจเมื่อต้องจากบ้านมาพักอาศัยใน
หอพักของโรงเรียนและมีการเรียนที่เข้มข้น อาจทาให้นักเรียนรูส้ กึ เหนื่อยล้าและกดดัน การได้รบั
ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือจากครูจงึ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. สาหรับบิดามารดาหรือผูป้ กครอง
ผูป้ กครองควรมีการเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ให้ความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอแก่
เด็ก ใช้เหตุผลและให้เด็กได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นพืน้ ฐานสาคัญ
เพราะจะทาให้มกี ารถ่ ายทอดและขัดเกลาคนในครอบครัว ให้รบั รู้ ว่าครอบครัวมีการเลี้ยงดูอย่าง
เหมาะสม ท าให้ เ กิด การสร้า งบทบาทของคนในครอบครัว ที่ดี มีว ิธ ีก ารสื่อ สารกั น ที่ถู ก ต้ อ ง
รับผิดชอบหน้าที่ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของคนในครอบครัวได้เป็ นอย่างดี พร้อมทัง้ มี
ความผูกพันกันแต่กใ็ ห้ทุกคนมีอสิ ระในขอบเขตทีพ่ อเพียง ซึง่ การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยและการ
ทาหน้าทีข่ องครอบครัวทีด่ ี เป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลโดยจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีอตั มโนทัศน์ท่ดี แี ก่ตนเอง และมีความสามารถในการเข้าใจและเห็นใจผู้อ่นื และไม่ทาให้
เกิด ลัก ษณะความสมบูร ณ์ แ บบที่ไ ม่เ หมาะสม ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากผลการวิจ ยั พบว่ า การเลี้ยงดูแ บบ
ประชาธิปไตยมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อการเผชิญปญั หาและการปรับตัวของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยผ่านการทาหน้าทีข่ องครอบครัวและคุณลักษณะ
ภายในของบุ ค คล ได้ แ ก่ ลัก ษณะความสมบู ร ณ์ แ บบ ความสามารถในการร่ ว มรู้ ส ึ ก และ
อัตมโนทัศน์
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการทดสอบเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ได้แก่ การเผชิญปญั หาและการปรับตัว
ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโมเดลของความสัมพันธ์
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ี
โครงสร้า งเชิง เส้ น ของป จั จัย เชิง สาเหตุ ข องการเผชิญ ป ญ
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กบั กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันหลายๆครัง้
เพื่อตรวจสอบและยืนยันเครือ่ งมือและโมเดลให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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2. ควรมีก ารท าวิจ ัย เพื่อ ศึก ษาถึง การพัฒ นา การเปลี่ย นแปลง โดยท าการศึก ษา
ระยะยาว (longitudinal study) ด้วยการวัดซ้า (repeated measure) ตามช่วงเวลาต่างๆ ตัง้ แต่
ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เพื่อให้ทราบถึง
ั หาและการปรับ ตัว ของนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทางด้า น
พัฒ นาการของการเผชิญ ป ญ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ควรมีการศึกษาแบบจาลองของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปจั จัยเชิงสาเหตุ
ของการเผชิญ ปญั หาและการปรับตัว ของนัก เรียนที่มคี วามสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ใ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้มคี วามสามารถพิเศษที่เรียนอยู่ในกลุ่ มโรงเรียนร่ วมอื่น เช่น
นักเรียนโครงการพสวท. หรือ โรงเรียนทัวไปที
่
่มหี ้อ งที่มคี วามสามารถพิเ ศษ เป็ นต้น โดยมีการ
ปรับเปลีย่ นตัวแปรให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
4. อาจมีการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ จาะลึกในกลุ่มนักเรียนทีป่ รับตัวได้ดี หรือปรับตัวได้ไม่ดี
ว่ามีเหตุปจั จัยใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อปรากฎการณ์ทเ่ี กิดขึน้
5. ควรมีการวิจยั เชิงทดลองโดยสร้างโปรแกรมการพัฒนาการเผชิญปญั หาและการ
ปรับตัวให้แก่นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาจใช้ตวั
แปรปจั จัยภายในบุ คคลมาพัฒนาควบคู่ไ ปด้ว ย เช่น อัตมโนทัศ น์ เพราะผลการวิจ ยั ชี้ใ ห้เ ห็นว่า
พัฒนาการเผชิญปญั หาและการปรับตัวนัน้ มีผลมาจากการมทีน่ กั เรียนมีอตั มโนทัศน์ทด่ี ี เป็นต้น
6. การศึกษาตัวแปรทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน เช่นในงานวิจยั นี้คอื การอบรมเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตยและการทาหน้ าที่ของครอบครัว อาจเก็บข้อ มูล จากคนละแหล่งของกลุ่ มตัว อย่าง
โดยอาจเก็บข้อ มูลจากนักเรียน และเก็บ ข้อ มูล จากผู้ปกครองเป็ นต้น เพื่อลดการเกิด common
method bias
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แบบสอบถามประสบการณ์ ในโรงเรียน
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินชีวติ ทีผ่ ่านมาของน้องๆในการมาเรียนที่
โรงเรียนนี้ เกีย่ วกับความรูส้ กึ ของตนเอง การเรียน การคบเพื่อน การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ และ
การดาเนินชีวติ ประจาวันในสังคม ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะถูกวิเคราะห์ในภาพรวม
เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้ โดยคาตอบทีไ่ ด้จากน้องจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสามารถใน
การดาเนินชีวติ ทีด่ แี ก่นกั เรียนคนอื่นๆต่อไป
ขอให้น้องตอบโดยแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงของตนเอง ข้อมูลที่ได้จะถูก
นาเสนอในภาพรวม ไม่มกี ารกล่าวอ้างถึงคนหนึ่งคนใด ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี

ขอแสดงความขอบคุณ
อมราพร สุรการ
นิสติ ปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

197
ก่อนตอบคาถามต่อไปนี้ ขอให้น้องนึ กถึงภาพเหตุการณ์ ตงั ้ แต่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน
นี้ ที่คิดว่ายังจาได้ดีชดั เจนที่สดุ หรือเกิ ดขึ้นตัง้ แต่ช่วงเปิ ดเทอมที่ ผา่ นมา น้องพยายามนึกภาพ
เหตุการณ์นนั ้ สักครู่ และระลึกถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเหตุการณ์นนั ้
สิง่ ใดบ้างทีท่ าให้น้องเกิดความรูส้ กึ ไม่สบายใจ วิตกกังวล หรือทาให้น้องรูส้ กึ ไม่มคี วามสุข
(ลองนึกดู เช่น เรือ่ งเรียน เรื่องเพื่อน เรือ่ งทีบ่ า้ น เรือ่ งทีร่ ร .เป็ นต้น)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
จากเหตุดงั กล่าวทีเ่ กิดขึน้ น้องจัดการกับความรูส้ กึ ไม่สบายใจ วิตกกังวล หรือสิง่ ทีท่ าให้
น้องรูส้ กึ ไม่มคี วามสุขนัน้ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
เมือ่ มีปญั หาหรือเรือ่ งทีท่ าให้น้องเกิดความทุกข์ ส่วนใหญ่น้องแก้ไขอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
เมือ่ มีปญั หาน้องปรึกษาคนอื่นหรือไม่ ถ้ามีส่วนใหญ่ปรึกษาใคร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
เมือ่ น้องมาศึกษาทีร่ ร.นี้ อยากให้น้องเล่าถึงวิธกี ารจัดการและเตรียมตัวเกีย่ วกับการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
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อยากให้น้องเล่าถึงสถานการณ์ทางการเรียนของน้องในขณะนี้
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
น้องได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างทีน่ อกเหนือจากการเรียน และรูส้ กึ อย่างไรหรือมีอะไรทีท่ าให้น้อง
รูส้ กึ ประทับใจ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
น้องเคยรูส้ กึ โกรธ โมโห หงุดหงิด หรือไม่พอใจเพื่อนในโรงเรียนบ้างหรือไม่ บ่อยแค่ไหน เพราะ
อะไร และน้องทาอย่างไร ลองเล่าเหตุการณ์ตวั อย่างด้วย
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
ขณะนี้น้องมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร และรูส้ กึ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
ช่วงนี้น้องปว่ ยบ้างหรือไม่ เป็ นอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
เมือ่ ได้เข้ามาเรียนทีร่ ร.แห่งนี้ น้องรูส้ กึ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
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ลองเล่าบรรยากาศของโรงเรียนและความเป็ นอยู่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
น้องคาดหวังอะไรจากการมาเรียนทีน่ ่ี
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
เป้าหมายของการศึกษาในอนาคตของน้องเป็ นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
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แบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและการประเมิ นตนเองของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โครงการวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 
เรียน นักเรียนที่รกั ทุกคน
นักเรียนเป็ นตัวแทนของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ซึง่ เป็ นกาลังสาคัญต่อไปของชาติ ความสามารถทางการปรับตัวและการเผชิญปญั หาต่างๆของ
น้องๆจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญในการทีจ่ ะทาให้น้องประสบผลสาเร็จในอนาคต ดังนัน้ นักเรียนซึง่ ได้รบั
การคัดเลือกเป็นตัวแทนในการช่วยตอบคาถามเพื่อใช้ในการวิจยั และผลการวิจยั นี้จะเป็ นแนวทาง
ในการหาสาเหตุและปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการปรับตัวของน้องๆต่อไป ดังนัน้ ขอให้ตอบคาถามตามความ
เป็นจริงและด้วยความตัง้ ใจผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทีไ่ ด้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ และ
ทุกๆความตัง้ ใจของน้ องในการตอบแบบสอบถามแต่ละชุดจะมีมลู ค่า 20 บาท เพื่อให้น้องได้
บริจาคในสิง่ ทีต่ อ้ งการช่วยเหลือดังรายการข้างล่าง ให้น้องทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ อ้ งการ
และขอผลบุญในครัง้ นี้ส่งผลให้เกิดปญั ญาทีผ่ ่องใส มีรา่ งกายและจิตใตทีแ่ ข็งแรง และประสบ
ผลสาเร็จในการศึกษาตามทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้
อมราพร สุรการ
นิสติ ปริญญาเอก สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





มูลนิธเิ ด็กพิการ
มูลนิธชิ ่วยเหลือสัตว์พกิ ารชทอดทิง้
ผูส้ งู อายุชมูลนิธเิ กีย่ วกับคนชรา
อื่นๆระบุ..........................................................................
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คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 4 ตอนคือ 1.ข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียน 2.เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน 3. เรือ่ งราวเกีย่ วกับครอบครัว และ 4.เรือ่ งราวเกีย่ วกับโรงเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง 
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ................ปี
3. เกรดเฉลีย่ สะสมของนักเรียนในภาคการศึกษาแรก..........................
4. พ่อแม่ของนักเรียน
 ยังมีชวี ติ อยูท่ งั ้ สองคน
 เสียชีวติ แล้วทัง้ สองคน
 พ่อมีชวี ติ อยู่ แต่แม่เสียชีวติ แล้ว
 แม่มชี วี ติ อยู่ แต่พ่อเสียชีวติ
แล้ว
5. พ่อแม่ของนักเรียน
 พ่อแม่อยูด่ ว้ ยกัน
 พ่อแม่แยกทางกัน
6. นักเรียนอาศัยอยูก่ บั
 พ่อแม่
 พ่อ
 แม่
 ญาติ ระบุ.............
7. นักเรียนมีพน่ี ้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน รวมตัวนักเรียนเอง........คน นักเรียนเป็นลูกคนที่
..........
8. อาชีพหลักของผูน้ าครอบครัว
 รับราชการชพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ค้าขายเล็กๆน้อยๆ
 เจ้าของบริษทั ชร้านค้า
 ชาวไร่ชชาวนาชชาวสวน
 พนักงานบริษทั เอกชน
 รับจ้างทัวไป
่
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................
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ตอนที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวนักเรียน
กรุณาอ่านข้อความอย่างรอบคอบ แล้วพิ จารณาว่าแต่ละข้อมีความใกล้เครียงกับ
นักเรียนมากน้ อยเพียงใด ทาเครื่องหมายลงในข้อที่นักเรียนคิ ดว่าตรงกับตัวเองมากที่สดุ
ข้อความ

1.ถ้าฉันทางานผิดพลาดหรือเรียนไม่ดี แสดงว่าฉัน
เป็ นคนล้มเหลว
2.ฉันไม่พอใจตนเอง เมื่อฉันทาผิดพลาด
3.ถ้าเพื่อนในห้องแม้เพียงสักคนหนึ่งเรียน/ทาได้
ดีกว่าฉัน ฉันจะรูส้ กึ ว่าล้มเหลวต่อการเรียนไป
ทัง้ หมด
4. ถ้างานทีฉ่ นั ทามีความผิดพลาดในบางส่วน ฉัน
จะรูส้ กึ ว่ามันล้มเหลวไปเสียทัง้ หมด
5.ฉันเกลียดการเป็ นทีส่ องในทุกๆเรื่อง
6. คนจะดูถูกฉันหากฉันทาอะไรผิดพลาดขึน้ มา
7. ถ้าฉันทาอะไรไม่ได้ดเี ท่าคนอื่นๆ แสดงว่าฉัน
เป็ นคนด้อยความสามารถ
8.ถ้าฉันไม่ทาอะไรให้ดดู อี ยูต่ ลอดเวลา ผูค้ นก็จะไม่
ยอมรับนับถือในตัวฉัน
9.ยิง่ ฉันทาผิดน้อยเท่าไร คนส่วนใหญ่กย็ งิ่ ชอบฉัน
มากขึน้ เท่านัน้
10. ถ้าฉันไม่ตงั ้ มาตรฐานสูงสุดให้ตนเอง มี
แนวโน้มว่าฉันอาจกลายเป็ นคนทีไ่ ม่โดดเด่น
11.มันสาคัญมากทีฉ่ นั ต้องรอบรูท้ ุกเรื่องทีท่ า
12. ฉันตัง้ เป้าหมายของตนเองสูงกว่าคนส่วนใหญ่
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ข้อความ
13.ฉันตัง้ เป้าหมายเอาไว้สงู มาก
14.บุคคลอื่นมักยอมรับมาตรฐานของพวกเขา ซึง่
ต่ากว่ามาตรฐานของฉัน
15.ฉันหวังผลของงานในแต่ละวันของฉันสูงกว่าคน
ส่วนใหญ่
16.พ่อแม่ตงั ้ มาตรฐานสูงมากสาหรับฉัน
17.พ่อแม่ตอ้ งการให้ฉนั เป็ นเลิศในทุกๆด้าน
18. ฉันต้องมีความสามารถอันโดดเด่นเท่านัน้ ถึง
จะเพียงพอสาหรับความต้องการของพ่อแม่
19. พ่อแม่คาดหวังแต่สงิ่ ทีย่ อดเยีย่ มจากฉัน
20.พ่อแม่มกั คาดหวังเกีย่ วกับอนาคตของฉันสูงกว่า
ทีฉ่ นั คิดไว้
21. ตัง้ แต่ตอนทีฉ่ นั เป็ นเด็กฉันมักถูกทาโทษ
เนื่องจากทาสิง่ ต่างๆไม่ดพี อ
22.ฉันไม่เคยรูส้ กึ ว่าทาอะไรตามทีพ่ ่อแม่คาดหวังได้
เลย
23.ฉันไม่เคยรูส้ กึ ว่าทาอะไรได้ถงึ มาตรฐานของพ่อ
แม่เลย
24.แม้ว่าฉันทาทุกอย่างรอบคอบทีส่ ดุ แล้วก็ตาม
แต่ฉนั ก็ยงั รูส้ กึ ว่าสิง่ ทีฉ่ นั ทามันยังไม่ค่อยถูกต้อง
ทีเดียว
25. ฉันมักตัง้ ข้อสงสัยในเรื่องง่ายๆทีฉ่ นั ทาเป็ น
ประจาอยู่ทุกๆวัน
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26.งานของฉันมีแนวโน้มว่าจะเสร็จช้า เพราะฉันทา
มันซ้าไปซ้ามา
27. ฉันใช้เวลานานมากในการทาบางสิง่ บางอย่าง
ให้ถูกต้อง
28.การจัดการเป็ นเรื่องสาคัญมากสาหรับฉัน
29.ฉันเป็ นคนประณีต
30.ฉันพยายามทีจ่ ะเป็ นคนมีระเบียบและช่าง
จัดการ
31.ฉันพยายามทีจ่ ะเป็ นคนประณีต
32. ความประณีตเป็ นเรื่องสาคัญมากสาหรับฉัน
33. ฉันเป็ นคนมีระเบียบ

ข้อความ

1.บางครัง้ ฉันพบว่ามันยากทีจ่ ะเข้าใจตามมุมมองของ
ผูอ้ ่นื
2.ฉันพยายามทาความเข้าใจกับมุมมองของทุกคนที่
เขาไม่เห็นด้วยกับฉัน ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
3.บางเวลาฉันพยายามทีจ่ ะเข้าใจเพื่อนให้มากขึน้
โดยการจินตนาการว่าเขามีมุมมองอย่างไร
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ข้อความ
4.ฉันเชื่อว่าทุกๆคาถามมีสองด้าน และฉันพยายามที่
จะมองทัง้ สองด้าน
5.ก่อนทีฉ่ นั จะตาหนิใครบางคน ฉันพยายามจะ
จินตนาการว่าถ้าเป็ นฉันทีโ่ ดนตาหนิจะรูส้ กึ อย่างไร
6.ฉันมักฝนั กลางวันและจินตนาการเกีย่ วกับสิง่ ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ กับฉัน
7.ฉันมักเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับความรูส้ กึ ของตัว
ละครในหนังสือชนิยายทีฉ่ นั อ่าน
8.หลังจากทีฉ่ นั ดูละครชภาพยนตร์ ฉันรูส้ กึ ราวกับว่า
ฉันเป็ นหนึ่งในตัวละครเรื่องนัน้
9.เมื่อฉันดูภาพยนตร์ทด่ี สี กั เรื่องหนึ่ง มันเป็ นการ
ง่ายสาหรับฉันทีจ่ ะนาตนเองเข้าไปสวมบทบาท
นักแสดงนาเรื่องนัน้
10.ขณะทีฉ่ นั อ่านหนังสือชนิยายเรื่องทีน่ ่าสนใจ ฉันจะ
จินตนาการว่าฉันรูส้ กึ อย่างไร ถ้าเหตุการณ์นนั ้ เกิด
ขึน้ กับฉัน
11. ฉันมักรูส้ กึ เป็ นห่วงเป็ นใยไปกับคนทีโ่ ชคร้ายกว่า
ฉัน
12.บางครัง้ ฉันไม่รสู้ กึ เสียใจมากนัก เมื่อคนอื่นเขา
กาลังเกิดปญั หาหรือมีความทุกข์
13.เมื่อฉันเห็นใครบางคนถูกเอาเปรียบ ฉันรูส้ กึ อยาก
เข้าไปช่วยเหลือหรือปกป้องเขา
14.บ่อยครัง้ ทีฉ่ นั รูส้ กึ กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง
กับบางสิง่ บางอย่างทีไ่ ด้พบเห็น
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1.ไม่ว่าฉันจะทาอะไร ส่วนใหญ่ผลลัพธ์มกั จะออกมา
ไม่ดี
2.ฉันมีความภาคภูมใิ จในตนเอง
3.ฉันรูส้ กึ ว่าชีวติ ของฉันไร้ประโยชน์
4.ถ้าฉันพยายามจะทาสิง่ ใดฉันก็จะต้องทาให้ได้
5.โดยส่วนใหญ่แล้ว ฉันรูส้ กึ ล้มเหลวในชีวติ
6.ฉันมีความสามารถทาสิง่ ต่างๆได้ดี
7.ไม่ว่าฉันจะพยายามทาสิง่ ใด มักจะประสบผลสาเร็จ
8.โดยส่วนใหญ่ฉนั ไม่มคี วามภูมใิ จในตนเอง
9.ขณะนี้ฉนั รูส้ กึ ดีกบั ตนเองมาก
10.ฉันรูส้ กึ พึงพอใจในตนเอง
11.ถ้าเป็ นไปได้ฉนั ไม่อยากเป็ นอย่างทีต่ นเองเป็ นอยู่

ข้อความ

ั
1.ในช่วงนี้ฉนั มีปญหาเมื
่อพยายามตัง้ สมาธิในการเรียน
2.ฉันสนุกกับการทารายงาน
3.ฉันติดตามการเรียนได้ทนั

ไม่จริง
เลย
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4.ผลการเรียนของฉันไม่ดนี กั เมือ่ เทียบกับสิง่ ทีฉ่ นั ทาลง
ไป
5.ฉันพบว่าเนื้อหาวิชาทีฉ่ นั กาลังเรียนอยู่นนั ้ ยาก
6.ฉันพยายามส่งงานให้ทนั กาหนด
7.ฉันเหนื่อยล้ากับการเรียน
8.ฉันตัง้ ใจเรียนอย่างมาก
9.ฉันเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเรียน
10.ฉันทบทวนความรูเ้ ดิมทีม่ กี ่อนมาเรียน
11.หลังเลิกเรียน ฉันทบทวนบทเรียน
12. ฉันพึงพอใจในผลการเรียนขณะนี้
13.ฉันทาสรุปเนื้อหาทีเ่ รียน
14.ฉันจัดตารางการอ่านหนังสือ
15.ฉันหาความรูใ้ หม่ๆเกีย่ วกับเนื้อหาวิชาทีเ่ รียน
16.ในช่วงนี้ฉนั มีแรงจูงใจในการศึกษาไม่มาก
17.ฉันรูส้ กึ ว่ามันยากมากในการเข้ากับคนอื่นๆใน
โรงเรียนได้โดยง่าย
18.ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นใน
โรงเรียนมากในทางทีฉ่ นั เองก็ไม่ชอบ
19.ฉันเข้ากับเพื่อนทีห่ อ้ งพักของฉันได้ดี
20.ฉันมักรอทีจ่ ะกินข้าวร่วมโต๊ะกับเพื่อน
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21.ฉันมีส่วนร่วมอย่างมากกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
เช่น ทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาสี เป็ นต้น
22.ส่วนใหญ่ฉนั มักจะอยูค่ นเดียว
23.ฉันรูส้ กึ หงุดหงิดและราคาญเพื่อนบางคน จนฉันไม่
อยากจะเข้าไปอยู่ร่วมในกลุม่ นัน้
24.ฉันเข้ากับกลุ่มเพื่อนในห้องไม่ได้
25.ฉันไม่สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องบางคนทีช่ อบใช้
กฎหมูแ่ ละไม่ฟงั ความคิดเห็นของฉัน
26.ช่วงนี้ฉนั รูส้ กึ เศร้าสร้อยและอารมณ์เสียบ่อยๆ
27.ในช่วงนี้ฉนั ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนให้ดไี ด้
28.ในช่วงนี้ฉนั มักมีความคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจาก
ศูนย์บริการจิตวิทยาช ให้คาปรึกษา หรือนักจิตบาบัด
ภายนอกโรงเรียนดีหรือไม่
29.ฉันนอนหลับได้ดี
30.ในช่วงนี้ฉนั กาลังรูส้ กึ ตึงเครียด และตื่นกลัว
31.ขณะนี้ความคิดถึงบ้านเป็ นหนึ่งในความยุ่งยากของฉัน
32.ฉันพบกับความยุ่งยากมากในการจัดการกับ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับฉัน
33.ในช่วงนี้ฉนั มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ
34.ในช่วงนี้ฉนั รูส้ กึ โกรธได้ง่ายมาก
35.บางครัง้ ฉันมีความคิดสับสนได้ง่าย
36.ฉันรูส้ กึ โดดเดีย่ วมาก
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37. ในช่วงนี้ฉนั เบื่ออาหาร
38.ในช่วงนี้ฉนั สุขภาพดี
39.ในช่วงนี้ฉนั กาลังมีความคิดทีจ่ ะย้ายไปโรงเรียนอื่น
40.ฉันพบว่าตนเองมีความคิดทีจ่ ะพักการเรียน และยอม
จบการศึกษาช้า
41.ฉันพอใจกับโปรแกรมการเรียนในภาคการศึกษานี้
42.เมื่อฉันมาอยู่หอพักทีโ่ รงเรียน ฉันพบว่าการเริม่ พึง่ พา
ตนเอง และการรับผิดชอบตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย
43.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันเข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้ดี
44.ฉันรูว้ ่าทาไมฉันจึงมาเรียนทีโ่ รงเรียนนี้ และฉัน
ต้องการอะไรนอกเหนือจากทีน่ ่ี
45.ขณะนี้ฉนั รูส้ กึ ดีทต่ี ดั สินใจเรียนต่อทีโ่ รงเรียนแห่งนี้
46.เป้าหมาย และจุดประสงค์ในการศึกษาของฉันมีความ
ชัดเจน
47.การสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้เป็ นสิง่ สาคัญมาก
สาหรับฉัน
48.ในช่วงนี้ฉนั กาลังมีความคิดทีจ่ ะลาออก และเลิกเรียน
ไปเลย
49.ฉันพอใจมากกับชีวติ ในสังคมทีโ่ รงเรียน
50.ฉันพบว่าฉันคิดผิดทีเ่ ข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้
51.ถ้าเป็ นไปได้ฉนั ไม่อยากมาเรียนทีโ่ รงเรียนนี้
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1.ฉั น พยายามที่จ ะท าให้ บุ ค คลที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ
ปญั หาเปลีย่ นใจ
2. ฉันมักคว้าโอกาสดีๆหรือทาบางอย่างที่มีความ
เสีย่ งสูง
3.ฉันทาบางอย่างทีม่ นั จะไม่ได้ผล แต่อย่างน้อยฉันก็
ได้ทาแล้วยังทามัน
4.เมื่อมีปญั หา ฉันใช้ความพยายามมากเพื่อให้ผ่าน
ปญั หานัน้ ได้
5. เมื่อมีใครบางคนสร้างปญั หา ฉันมักจะเข้าไปบอก
ให้เขาปรับปรุงตัวเอง
6. ฉันต่อสูเ้ พื่อให้ได้สงิ่ ทีฉ่ นั ต้องการ
7.ฉันพยายามเก็บความรูส้ กึ ตัวเอง
8. ฉันพยายามทีจ่ ะไม่เร่งรีบจัดการกับปญั หามาก
เกินไปหรือทาตามลางสังหรณ์ครัง้ แรกของฉัน
9. ฉันพยายามเก็บอารมณ์ชความรูส้ กึ จากสิง่ รบกวน
ต่างๆทีม่ ากเกินไป
10.ฉันคิดก่อนพูดหรือทา
ั
11.ฉันไม่ให้ใครรูว้ ่าตอนนี้ฉนั มีปญหาหรื
อมีความ
กังวลใจอะไร
12.ฉันยอมรับความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่น
13.ฉันพูดคุยกับใครบางคนเพื่อหาหนทางแก้ไข
ปญั หา
14.ฉันขอคาแนะนาจากญาติพน่ี ้องทีฉ่ นั เชื่อถือ
15.ฉันพูดคุยกับคนอื่นว่าฉันรูส้ กึ อย่างไร
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16.ฉันพูดคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อให้ชว่ ยหาแนว
ั
ทางการแก้ปญหา
ั
17.ฉันมักปรึกษาพ่อแม่เมื่อมีปญหา
18.เมื่อฉันต้องเจอกับปญั หาฉันมักขอกาลังใจจากพ่อ
แม่ หรือเพื่อนเก่า
19.เมื่อเจอปญั หาฉันคิดทบทวนโดยเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์เดิม
ั
20.ฉันมุ่งมันแก้
่ ปญหาที
ละขัน้ ๆ
21.ฉันวางแผนแล้วดาเนินการตามแผน
22.ฉันรูว้ ่ามันเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทาให้สาเร็จฉันจึงพยายาม
ทาเป็ นสองเท่า
23.ฉันพยายามหาทางออกของปญั หามากกว่า1ทาง
ั
24.เมื่อมีปญหาฉั
นมักวางแผนแล้วแก้ไขตาม
แผนการทีค่ ดิ ไว้
25.ฉันพยายามหาวิธแี ก้ไขปญั หาใหม่ๆ เมื่อใช้วธิ ี
เดิมแล้วไม่ดขี น้ึ
ั
26.เมื่อมีปญหาเกิ
ดขึน้ กับฉัน ฉันมักใช้เวลาคิด
ทบทวนอย่างรอบคอบกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ั
27.บางครัง้ ฉันพิจารณาว่า ปญหาที
แ่ ท้จริงคืออะไร
และฉันจะจัดการอะไรก่อนเป็ นอันดับแรก
28.ฉันพิจารณาทางเลือกต่างๆในการแก้ปญั หา และ
ตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบ
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ั
29.ฉันพยายามหาสาเหตุของปญหา
และแก้ไขที่
ต้นเหตุ
30.ฉันเชื่อว่าการเปลีย่ นแปลงทาให้ฉนั มีหนทางที่
ดีขน้ึ
31.เมื่อผ่านสถานการณ์ทย่ี ุ่งยากนัน้ มาแล้ว ฉันมี
ประสบการณ์ทด่ี กี ว่าเดิม
32.ฉันเปลีย่ นแปลงบางอย่างเกีย่ วกับตัวฉัน
33.จากประสบการณ์ในโรงเรียนทีผ่ ่านมา ทาให้ฉนั
ปรับปรุงตนเองไปในทางทีด่ ขี น้ึ
34.ฉันพยายามมองหาข้อดีจากปญั หาทีเ่ กิดขึน้
35.ฉันเอาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มาเป็นบทเรียน
36.ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ฉนั เป็ นผูใ้ หญ่มากขึน้
37.เมื่อฉันผ่านประสบการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หามาได้ ทาให้
ฉันมีความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึน้
38.ทุกๆปญั หาไม่ได้แย่อย่างทีฉ่ นั คิด
39.ฉันดาเนินชีวติ ต่อไปราวกับว่าไม่มอี ะไรเกิดขึน้
40.ฉันไม่คดิ มากเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้
41.ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มันเป็ นเรือ่ งง่ายๆ
อย่าไปจริงจังกับมันมากเกินไป
42.บางครัง้ ฉันรอให้ตวั เองหายหงุดหงิดก่อน
ั
แล้วค่อยหาทางแก้ไขปญหา
43.ฉันมักขอโทษหรือทาบางอย่างเพื่อทดแทนสิง่ ที่
ฉันทาลงไป
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44.ฉันคิดว่าฉันเป็ นต้นเหตุของปญั หา
ั
45.เมื่อมีปญหาเกิ
ดขึน้ ฉันมักบอกตัวเองว่าเป็ น
ความผิดของฉัน
46.ฉันพยายามเข้าไปมีสว่ นจัดการกับปญั หาที่
เกิดขึน้ ในห้อง เพราะฉันก็เป็ นส่วนหนึ่งในการทาให้
เกิดปญั หานี้
ั
47.ฉันหวังว่าจะมีสงิ่ มหัศจรรย์มาช่วยฉันแก้ปญหา
48.ฉันไม่เชื่อว่าปญั หานัน้ มันเกิดขึน้ กับฉันจริง
49.ฉันมักหาสิง่ สนุกๆทากับเพื่อน เพื่อให้ลมื ปญั หาที่
เกิดขึน้
50.ฉันมักหากิจกรรมอื่นทาเพื่อลืมปญั หา เช่นเล่น
เกม อินเตอร์เนต กีฬา วาดรูป อ่านหนังสือเป็ นต้น
ั
51.เมื่อปญั หาเกิดขึน้ ฉันก็ปลงและไม่สนใจกับปญหา
นัน้
ั
52.เมื่อฉันมีปญหากั
บเพื่อนคนหนึ่ง ฉันก็พยายามที่
จะไม่เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนคนนัน้
53.ฉันคิดชจินตนาการว่าสถานการณ์นนั ้ มันจะผ่าน
พ้นไปชจบลง โดยทีฉ่ นั ไม่ตอ้ งทาอะไร
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1.สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแก้ปญั หาให้ผ่านไป
ได้ดว้ ยดี
2.มีการพูดคุยกันถึงประสิทธิภาพของวิธกี าร
แก้ปญั หาทีก่ ระทาลงไปแล้ว
3. เมื่อมีปญั หาเกิดขึน้ สมาชิกมักมีการปรึกษากันว่า
จะแก้ไขปญั หาอย่างไร
ั
4. ครอบครัวของฉันเผชิญปญหาต่
างๆร่วมกันได้ดี
5.ฉันกล้าบอกคนในครอบครัวเมือ่ เขาทาในสิง่ ทีฉ่ นั
ไม่ชอบ
6. สมาชิกในครอบครัวพูดกันตรงไปตรงมาไม่ออ้ ม
ค้อม
7.ฉันเข้าใจชัดเจนว่าคนในครอบครัวแต่ละคนรูส้ กึ
อย่างไรเมื่อฟงั จากคาพูดของเขา
8.ในครอบครัวของฉันมีเวลาพูดคุยกันเสมอ
9.ทุกคนมักจะพูดกันตรงๆแทนทีจ่ ะพูดผ่านอีกคน
หนึ่ง
10. ทุกคนในครอบครัวมีงานบ้านทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
11. ผูใ้ หญ่ในครอบครัวของฉันดูแลสิง่ จาเป็ น เช่น
อาหาร เสือ้ ผ้า ยารักษาโรค ฯลฯไม่ให้ขาดตก
บกพร่อง
12. ผูใ้ หญ่ในครอบครัวของฉันจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนอย่างพอเพียง
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13.เด็กในครอบครัวรับผิดชอบการเรียนของตนเอง
อย่างเหมาะสม
14.ครอบครัวของฉันแสดงความรักใคร่ต่อกัน
เพียงพอ
15เมื่อมีใครบางคนในครอบครัวแสดงอารมณ์โกรธ
ออกมา คนอื่นๆในครอบครัวมักจะช่วยกัน
ปลอบโยนให้อารมณ์สงบลง
16.ครอบครัวของฉันให้ความสาคัญต่อความรูส้ กึ
ของสมาชิก
17.เมื่อใครบางคนในครอบครัวมีความทุกข์
ครอบครัวของฉันมักจะช่วยกันปลอบโยนและให้
กาลังใจ
18.คนในครอบครัวจะสนใจซึง่ กันและกัน
19.คนในครอบครัวเห็นเรื่องทีส่ มาชิกทาเป็ นเรื่อง
สาคัญกับเขา
20.คนในครอบครัวให้ความสนใจต่อกันจนทาให้
สมาชิกอึดอัด
21.เมื่อมีสมาชิกต้องห่างจากบ้าน ทุกคนก็คดิ ถึงกัน
22. ทุกคนในครอบครัวรูส้ กึ มีอสิ ระและเป็ นตัวของ
ตัวเองเพียงพอ
23. ครอบครัวของฉันมีลกั ษณะตามสบาย ไม่ยดึ ถือ
มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใด
24.ในครอบครัวของฉันใครจะทาอะไรก็ได้ตามใจ
ชอบ ถ้าไม่ทาให้ตนเองและผูอ้ ่นื เดือดร้อน
25.ครอบครัวฉัน มีกฎห้ามทาร้ายร่างกายกัน
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26.ผูใ้ หญ่ในครอบครัวฝึกให้เด็กๆมีระเบียบวินยั
ตัง้ แต่เด็ก
27.ทุกคนในครอบครัวเข้ากันได้ดี
28.ครอบครัวของฉันมีความไว้วางใจกัน
29. ขณะนี้ครอบครัวของฉันมีความสุขดีพอ
30.ในยามวิกฤติ ครอบครัวของฉันสามารถพึง่ พา
อาศัยกันได้
31. ฉันมีสทิ ธิในครอบครัวเทียบเท่าคนอื่นๆ

ข้อความ

1.ฉันสามารถโต้แย้งพ่อแม่ได้ ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ
2. ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้ พ่อ
แม่จะยอมรับฟงั
3.เมื่อฉันมีปญั หา พ่อแม่จะช่วยให้คาแนะนา และให้
ฉันตัดสินใจแก้ปญั หาด้วยตนเอง
4.เมื่อฉันทาสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง พ่อแม่เปิ ดโอกาสให้ฉนั
อธิบายเหตุผล

ไม่จริง
เลย
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ข้อความ
5.เมื่อมีเวลาว่างพ่อแม่มกั นังคุ
่ ยถามไถ่ฉนั ด้วยความ
เอาใจใส่
6. เมื่อทางโรงเรียนเชิญพ่อแม่เข้าร่วมกิจกรรม พ่อ
แม่ฉนั ไปเข้าร่วมเสมอ
7.เมื่อฉันทาสิง่ ทีด่ พี ่อแม่มกั จะชมเชย
8.เมื่อฉันมีเรื่องไม่สบายใจ พ่อแม่รบั ฟงั และ
ปลอบโยนฉัน
9.เมื่อพ่อแม่มกี ารตัดสินใจบางอย่างทีท่ าให้ฉนั รูส้ กึ ไม่
ดี พ่อแม่เต็มใจทีจ่ ะขอโทษฉันว่าท่านทาผิดพลาด
10.พ่อแม่อนุญาตให้ฉนั มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆในครอบครัว
11.ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะแนะนาแนวทางแก่ฉนั ในบางเรื่อง
และต้องการให้ฉนั ทาตาม แต่ทา่ นก็เต็มใจทีจ่ ะฟงั
เหตุผลและอนุญาตให้ฉนั อธิบายสิง่ ทีฉ่ นั ต้องการ
12.พ่อแม่มกั ชีแ้ นะบางสิง่ บางอย่างทีท่ ่านคิดว่าดี แต่
ก็จะฟงั ความคิดเห็นของฉันเสมอ
13.ฉันมีอสิ ระในการตัดสินใจ
14.พ่อแม่มกั ให้ความคิดเห็นและสนับสนุนเมื่อฉันมา
ขออนุญาตเข้าร่วมทากิจกรรมกับโรงเรียน
15.ไม่ว่าฉันจะทาอะไร ถ้าเป็ นสิง่ ทีฉ่ นั ตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผลแล้ว พ่อแม่จะอนุญาตเสมอ
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ตอนที่3 เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อความ

1.หากฉันมีปญั หาเกีย่ วกับการเรียนหรือเรื่องต่างๆ
ภายในโรงเรียนฉันจะมีอาจารย์ทค่ี อยรับฟงั ปญั หาของ
ฉัน
ั
2. อาจารย์เข้าใจฉัน เมื่อฉันมีปญหาไม่
เข้าใจเรื่องที่
เรียน
3.ฉันรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะถามสิง่ ต่างๆจากอาจารย์
4.ถึงแม้ฉนั จะเป็ นนักเรียนทีไ่ ม่โดดเด่นในห้องแต่
อาจารย์กใ็ ส่ใจฉัน
5. อาจารย์ประจาหอพักให้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการ
เตรียมตัวอยูใ่ นหอพัก
6.ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
อาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างเพียงพอ
7.ถึงแม้พวกฉันจะเป็ นเด็กช่างสงสัย แต่อาจารย์กเ็ ปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลด้วยความเต็ม
ใจ
8.อาจารย์ประจาแต่ละวิชามักให้คาแนะนาทีม่ ี
ประโยชน์ต่อการเรียนวิชานัน้ ๆ
9.เนื้อหาวิชาหลักสาคัญของฉันมีความยากมาก แต่
อาจารย์กช็ ว่ ยอธิบายสิง่ ทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ
10.อาจารย์จะแจ้งวิธกี ารเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าสาหรับ
การเข้าแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11.อาจารย์แจ้งแก่ฉนั ว่าฉันต้องเตรียมอุปกรณ์การ
เรียนและความพร้อมอย่างไรในการเรียนหลักสูตรนี้
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ข้อความ
12. อาจารย์เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนช่วยให้ฉนั พัฒนความสามารถทางการเรียน
13.อาจารย์มกั แจ้งกับฉันตรงๆในเรื่องการปรับปรุง
ตนเองด้านการเรียนในแต่ละครัง้ ของการทดสอบย่อย
14. อาจารย์เตือนฉันในเรื่องการให้อภัยเพื่อน เมื่อฉัน
และเพื่อนมีปญั หากัน
15.อาจารย์ชมฉันเมื่อฉันทาสิง่ ทีด่ ี
16.อาจารย์พดู กับฉันอย่างดีเมื่อฉันทาผิดพลาด
17.เมื่องานของฉันยังไม่ดอี าจารย์บอกฉันว่าควรจะ
ทางานให้ดขี น้ึ อย่างไร
18.อาจารย์จะให้ฉนั ยืมหนังสือทีฉ่ นั สนใจจากอาจารย์
19. ในบางครัง้ เมื่อทางบ้าน ส่งเงินมาไม่ทนั อาจารย์
บางท่านจะช่วยให้ฉนั ยืมค่าใช้จา่ ยไปก่อน แล้วค่อย
นามาใช้คนื
20.เมื่อฉันต้องการให้อาจารย์อธิบายเนื้อหาทีไ่ ม่เข้าใจ
อาจารย์มกั บ่ายเบีย่ ง
21.เมื่อมีกจิ กรรมนอกโรงรียน อาจารย์จะพยายามจัด
และเตรียมการให้พวกเราได้เดินทางไปเข้าร่วมจนได้
22.อาจารย์ให้เวลาในการช่วยค้นหาแหล่งความรูใ้ หม่ๆ
ในเรื่องเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
23.อาจารย์ให้เวลากับฉันเมื่อฉันต้องการความ
ช่วยเหลือ
24.หากฉันมีปญั หาเกีย่ วกับการเรียนหรือเรื่องต่างๆ
ั
ภายในโรงเรียนฉันมีเพื่อนทีคอยรับฟงั ปญหาของฉั
น
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25.เมื่อฉันได้คะแนนไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ เพื่อนมักจะให้
กาลังใจ
26.เมื่อฉันมีเรื่องไม่สบายใจ เพือ่ นคอยซักถามด้วย
ความเป็ นห่วง
27.หากฉันไม่เข้าใจในบทเรียน เพื่อนจะคอยให้
กาลังใจฉัน
28.เพื่อนให้ความสนใจและมาถามไถ่เมื่อฉันท้อแท้และ
หมดกาลังใจทีจ่ ะเรียน
29.เวลาทีฉ่ นั เรียนไม่ทนั ทีอ่ าจารย์สอน เพื่อนๆใน
ห้องเข้าใจความรูส้ กึ ของฉัน
30. เพื่อนร่วมห้องพักมักแนะนาข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ใน
การอยู่ในหอพัก
31.ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก
เพื่อน
32.เพื่อนมักบอกเทคนิคทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการเรียน
33.เพื่อนมักบอกฉันเมื่อมีการแข่งขันทดสอบ
ความสามารถในวิชาเฉพาะด้านต่างๆ
34.หากฉันมีปญั หาการใช้ชวี ติ ในหอพัก เพื่อนให้
คาแนะนาว่าฉันควรทาอย่างไร
35. เพื่อนมักบอกแหล่งทีต่ วิ เก่งๆในวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์แก่ฉนั
36. เพื่อนมักบอกว่าฉันต้องทาตัวอย่างไร ถึงจะเข้ากับ
รุ่นพีไ่ ด้
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37. เมื่อฉันกับเพื่อนมีปญั หาไม่เข้าใจกัน เพื่อนมักจะ
ั
พูดตรงไปตรงมากับฉันถึงปญหาเหล่
านัน้
38.เมื่อฉันส่งงานไม่ทนั เพื่อนมักคอยให้คาแนะนาทีด่ ี
39.เพื่อนชมฉันเมื่อฉันทาพยายามทารายงานที่
อาจารย์มอบหมายอย่างเต็มที่
40.เวลาฉันทาผิดต่อเพื่อน เพื่อนก็ช่วยชีแ้ นะอย่างดี
41.เพื่อนมักบอกกล่าวเมื่อฉันอ่านหนังสือหนักมาก
เกินไป
42. เพื่อนมักจะให้ฉนั ยืมสมุดโน๊ต เวลาทีฉ่ นั จดที่
อาจารย์สอนไม่ทนั
43.เพื่อนจะทุม่ เทเวลามาช่วยติวในวิชาทีฉ่ นั ไม่เข้าใจ
ถึงแม้ว่าจะดึกดื่นอย่างไรก็ตาม
44.เพื่อนใช้เวลาทาสิง่ ต่างๆร่วมกับฉัน
45.เพื่อนช่วยเหลือฉันในการทาโครงงานทีอ่ าจารย์
มอบหมาย
46.เพื่อนชวนให้ฉนั เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นกีฬาสี
ทัศนศึกษา เป็ นต้น
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ขอบคุณสาหรับความตัง้ ใจของน้ องๆนะคะ พี่จะนาข้อมูลที่ได้รบั ไปเป็ นประโยชน์
อย่างสูงสุด
การสร้างแบบสอบถามการเผชิ ญปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนที่ มี
ความสามารถพิ เศษทางด้านวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์จากแบบสอบถามดัง้ เดิ มและ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
องค์ประกอบที่ 1 การเผชิญหน้ากับปญั หา
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ปลายเปิ ด
1.ฉั น พยายามที่จ ะท าให้ บุ ค คลที่ 6. ฉันต่อสูเ้ พื่อให้ได้สงิ่ ทีฉ่ นั ต้องการ 4.เมื่อมีปญั หา ฉันใช้ความพยายาม
ต้องรับผิดชอบปญั หาเปลีย่ นใจ
มากเพื่อให้ผ่านปญั หานัน้ ได้
ั
2.ฉั น มั ก คว้ า โอกาสดี ๆ หรื อ ท า
5. เมื่อมีใครบางคนในสร้างปญหา
บางอย่างทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ฉันมักจะเข้าไปบอกให้เขาปรับปรุง
ตัวเอง
3.ฉันทาบางอย่างทีม่ นั จะไม่ได้ผล
แต่อย่างน้อยฉันก็ได้ทาแล้วยังทา
มัน

องค์ประกอบที่ 2 การควบคุมตนเอง
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
7.ฉันพยายามเก็บความรูส้ กึ ตัวเอง
8. ฉันพยายามทีจ่ ะไม่เร่งรีบจัดการ
กับปญั หามากเกินไปหรือทาตาม
ลางสังหรณ์ครัง้ แรกของฉัน
9. ฉันพยายามเก็บอารมณ์ช
ความรูส้ กึ จากสิง่ รบกวนต่างๆทีม่ าก
เกินไป
10.ฉันคิดก่อนพูดหรือทา

แบบสอบถามปลายเปิ ด
11.ฉันไม่ให้ใครรูว้ ่าตอนนี้ฉนั มี
ปญั หาหรือมีความกังวลใจอะไร
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องค์ประกอบที่ 3 การค้นหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
12.ฉันยอมรับความเห็นอกเห็นใจจาก
คนอื่น
13.ฉันพูดคุยกับใครบางคนเพื่อหา
ั
หนทางแก้ไขปญหา
14.ฉันขอคาแนะนาจากญาติพน่ี ้องทีฉ่ นั
เชื่อถือ
15.ฉันพูดคุยกับคนอื่นว่าฉันรูส้ กึ อย่างไร

แบบสอบถามปลายเปิ ด
16.ฉันพูดคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อให้
ช่วยหาแนวทางการแก้ปญั หา
ั
17.ฉันมักปรึกษาพ่อแม่เมื่อมีปญหา
18.เมื่อฉันต้องเจอกับปญั หา ฉันมัก
ขอกาลังใจจากพ่อแม่ หรือเพื่อนเก่า

องค์ประกอบที่ 4 การวางแผนแก้ปญั หา
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด

แบบสอบถามปลายเปิ ด

19.เมื่อเจอปญั หาฉันคิดทบทวน
โดยเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์เดิม

ั
20.ฉันมุ่งมันแก้
่ ปญหาที
ละขัน้ ๆ

ั
24.เมื่อมีปญหา
ฉันมักวางแผนแล้ว
แก้ไขตามแผนการทีค่ ดิ ไว้

21.ฉันวางแผนแล้วดาเนินการตามแผน

25.ฉันพยายามหาวิธแี ก้ไขปญั หา
ใหม่ๆ เมื่อใช้วธิ เี ดิมแล้วไม่ดขี น้ึ

22.ฉันรูว้ ่ามันเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทาให้สาเร็จ
ฉันจึงพยายามทาเป็ นสองเท่า

ั
26.เมื่อมีปญหาเกิ
ดขึน้ กับฉัน ฉัน
มักใช้เวลาคิดทบทวนอย่างรอบคอบ
กับปญั หาทีเ่ กิดขึน้

ั
23.ฉันพยายามหาทางออกของปญั หา 27.บางครัง้ ฉันพิจารณาว่า ปญหาที
่
มากกว่า1ทาง
แท้จริงคืออะไรและฉันจะจัดการ
อะไรก่อนเป็ นอันดับแรก
28.ฉันพิจารณาทางเลือกต่างๆใน
การแก้ปญั หาและตัดสินใจเลือก
อย่างรอบคอบ
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด

แบบสอบถามปลายเปิ ด
ั
29.ฉันพยายามหาสาเหตุของปญหา
และแก้ไขทีต่ น้ เหตุ
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องค์ประกอบที่ 5 การประเมินเชิงบวก
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
30.ฉันเชื่อว่าการเปลีย่ นแปลงทาให้ 31.เมื่อผ่านสถานการณ์ทย่ี ุ่งยากนัน้
ฉันมีหนทางทีด่ ขี น้ึ
มาแล้ว ฉันมีประสบการณ์ทด่ี ี
กว่าเดิม
32.ฉันเปลีย่ นแปลงบางอย่าง
เกีย่ วกับตัวฉัน

แบบสอบถามปลายเปิ ด
33.จากประสบการณ์ในโรงเรียนที่
ผ่านมา ทาให้ฉนั ปรับปรุงตนเองไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ
34.ฉันพยายามมองหาข้อดีจาก
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
35.ฉันเอาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มาเป็น
บทเรียน
36.ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ฉนั เป็ น
ผูใ้ หญ่มากขึน้
37.เมื่อฉันผ่านประสบการณ์ทเ่ี ป็ น
ปญั หามาได้ ทาให้ฉนั มีความเป็น
ผูใ้ หญ่มากขึน้

องค์ประกอบที่ 6 การถอยห่าง
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
39.ฉันดาเนินชีวติ ต่อไปราวกับว่าไม่
มีอะไรเกิดขึน้
40.ฉันไม่คดิ มากเกีย่ วกับปญั หาที่
เกิดขึน้
ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
41.ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มันเป็ นเรือ่ ง
ง่ายๆ
อย่าไปจริงจังกับมันมาก
เกินไป

แบบสอบถามปลายเปิ ด
38.ทุกๆปญั หาไม่ได้แย่อย่างทีฉ่ นั
คิด
42.บางครัง้ ฉันรอให้ตวั เองหาย
หงุดหงิดก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไข
ปญั หา
แบบสอบถามปลายเปิ ด
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องค์ประกอบที่ 7 การแสดงความรับผิดชอบ
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
44.ฉันคิดว่าฉันเป็ นต้นเหตุของ
ปญั หา
ั
45.เมื่อมีปญหาเกิ
ดขึน้ ฉันมักบอก
ตัวเองว่าเป็ นความผิดของฉัน

แบบสอบถามปลายเปิ ด

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
47.ฉัน หวัง ว่า จะมีสงิ่ มหัศ จรรย์ม า 48.ฉันไม่เชื่อว่าปญั หานัน้ มันเกิด
ช่วยฉันแก้ปญั หา
ขึน้ กับฉันจริง
50.ฉันมักหากิจกรรมอื่นทาเพื่อลืม
ปญั หา เช่นเล่นเกม อินเตอร์เนต
กีฬา วาดรูป อ่านหนังสือเป็ นต้น
53.ฉันคิดชจินตนาการว่า
สถานการณ์นนั ้ มันจะผ่านพ้นไปชจบ
ลง โดยทีฉ่ นั ไม่ตอ้ งทาอะไร

แบบสอบถามปลายเปิ ด

43.ฉันมักขอโทษหรือทาบางอย่าง
เพื่อทดแทนสิง่ ทีฉ่ นั ทาลงไป
46.ฉันพยายามเข้าไปมีสว่ นจัดการ
กับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในห้อง เพราะ
ฉันก็เป็ นส่วนหนึ่งในการทาให้เกิด
ปญั หานี้

องค์ประกอบที่ 8 การหลีกหนี
ข้อคาถามเดิ ม

49.ฉันมักหาสิง่ สนุกๆทากับเพื่อน
ั
เพื่อให้ลมื ปญหาที
เ่ กิดขึน้
51.เมื่อปญั หาเกิดขึน้ ฉันก็ปลงและ
ไม่สนใจกับปญั หานัน้
ั
52.เมื่อฉันมีปญหากั
บเพื่อนคนหนึ่ง
ฉันก็พยายามทีจ่ ะไม่เข้าไปพูดคุย
กับเพื่อนคนนัน้
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แบบสอบถามการปรับตัวฯ
องค์ประกอบที่ 1 การปรับตัวด้านการเรียน
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
1.ในช่วงนี้ฉันมีปญั หาเมื่อพยายาม 2.ฉันสนุกกับการทารายงาน
ตัง้ สมาธิในการเรียน
4.ผลการเรีย นของฉัน ไม่ ดีนัก เมื่อ 3.ฉันติดตามการเรียนได้ทนั
เทียบกับสิง่ ทีฉ่ นั ทาลงไป
12. ฉันพึงพอใจในผลการเรียน
5.ฉันพบว่าเนื้อหาวิชาทีฉ่ นั กาลัง
ขณะนี้
เรียนอยู่นนั ้ ยาก
7.ฉันเหนื่อยล้ากับการเรียน
16.ในช่วงนี้ฉนั มีแรงจูงใจใน
การศึกษาไม่มาก

แบบสอบถามปลายเปิ ด
6.ฉันพยายามส่งงานให้ทนั กาหนด
8.ฉันตัง้ ใจเรียนอย่างมาก
9.ฉันเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้า
ก่อนเรียน
10.ฉันทบทวนความรูเ้ ดิมทีม่ กี ่อนมา
เรียน
11.ห ลั ง เ ลิ ก เ รี ย น ฉั น ท บ ท ว น
บทเรียน
13.ฉันทาสรุปเนื้อหาทีเ่ รียน
14.ฉันจัดตารางการอ่านหนังสือ
15.ฉันหาความรูใ้ หม่ๆเกีย่ วกับ
เนื้อหาวิชาทีเ่ รียน
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องค์ประกอบที่ 2 การปรับตัวด้านสังคม
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ปลายเปิ ด
17.ฉันรูส้ กึ ว่ามันยากมากในการเข้า 19.ฉันเข้ากับเพื่อนทีห่ อ้ งพักของฉัน 20.ฉันมักรอที่จะกินข้าวร่วมโต๊ะกับ
กับคนอื่นๆในโรงเรียนได้โดยง่าย ได้ดี
เพื่อน
ข้อคาถามเดิ ม
18.ฉันรูส้ กึ ว่าตนเองแตกต่างจาก
นักเรียนคนอื่นในโรงเรียนมาก
ในทางทีฉ่ นั เองก็ไม่ชอบ

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด

แบบสอบถามปลายเปิ ด
21.ฉั น มี ส่ ว นร่ ว ม อย่ า ง ม า กกั บ
กิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ เช่น ทัศน
ศึกษา กิจกรรมกีฬาสี เป็ นต้น
22.ส่วนใหญ่ฉนั มักจะอยูค่ นเดียว
23.ฉันรูส้ กึ หงุดหงิดและราคาญ
เพื่อนบางคน จนฉันไม่อยากจะเข้า
ไปอยู่ร่วมในกลุ่มนัน้
24.ฉันเข้ากับกลุ่มเพื่อนในห้องไม่ได้
25.ฉันไม่สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนใน
ห้องบางคนทีช่ อบใช้กฎหมู่และไม่
ฟงั ความคิดเห็นของฉัน
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องค์ประกอบที่ 3 การปรับตัวด้านอารมณ์และความรูส้ กึ ส่วนตัว
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ปลายเปิ ด
26.ช่ ว งนี้ ฉั น รู้ สึ ก เศร้ า สร้ อ ยและ 30.ในช่วงนี้ฉนั กาลังรูส้ กึ ตึงเครียด
อารมณ์เสียบ่อยๆ
และตื่นกลัว
27.ในช่วงนี้ฉนั ไม่สามารถควบคุม 31.ขณะนี้ความคิดถึงบ้านเป็ นหนึ่ง
อารมณ์ของตนให้ดไี ด้
ในความยุ่งยากของฉัน
28.ในช่วงนี้ฉนั มักมีความคิดว่าจะ 32.ฉันพบกับความยุ่งยากมากใน
ขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ การจัดการกับความเครียดทีเ่ กิด
จิตวิทยาช ให้คาปรึกษา หรือนักจิต ขึน้ กับฉัน
บาบัด ภายนอกโรงเรียนดีหรือไม่
29.ฉันนอนหลับได้ดี
33.ในช่ ว งนี้ ฉัน มีอ าการปวดศีร ษะ
บ่อยๆ
34.ในช่วงนี้ฉนั รูส้ กึ โกรธได้ง่ายมาก
ข้อคาถามเดิ ม
ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ปลายเปิ ด
35.บางครัง้ ฉันมีความคิดสับสนได้
ง่าย
36.ฉันรูส้ กึ โดดเดีย่ วมาก
37. ในช่วงนี้ฉนั เบื่ออาหาร
38.ในช่วงนี้ฉนั สุขภาพดี
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องค์ประกอบที่ 4 การปรับตัวด้านความรูส้ กึ ต่อสถานศึกษา
ข้อคาถามเดิ ม

ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
39.ในช่วงนี้ฉนั กาลังมีความคิดทีจ่ ะ 41.ฉันพอใจกับโปรแกรมการเรียน
ย้ายไปโรงเรียนอื่น
ในภาคการศึกษานี้
40.ฉันพบว่าตนเองมีความคิดทีจ่ ะ 42.เมื่อ ฉั น มาอยู่ ห อพัก ที่โ รงเรีย น
พักการเรียน และยอมจบการศึกษา ฉันพบว่าการเริม่ พึ่งพาตนเอง และ
ช้า
การรับผิดชอบตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย
43.ฉันรูส้ กึ ว่าฉันเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้ดี
44.ฉันรูว้ ่าทาไมฉันจึงมาเรียนที่
โรงเรียนนี้ และฉันต้องการอะไร
นอกเหนือจากทีน่ ่ี
45.ขณะนี้ฉนั รูส้ กึ ดีทต่ี ดั สินใจเรียน
ต่อทีโ่ รงเรียนแห่งนี้
46.เป้าหมาย และจุดประสงค์ใน
การศึกษาของฉันมีความชัดเจน
47.การสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นี้เป็ นสิง่ สาคัญมากสาหรับฉัน
ข้อคาถามเดิ ม
ข้อคาถามเดิ ม+แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด
48.ในช่วงนี้ฉนั กาลังมีความคิดทีจ่ ะ
ลาออก และเลิกเรียนไปเลย
49.ฉันพอใจมากกับชีวติ ในสังคมที่
โรงเรียน

แบบสอบถามปลายเปิ ด
50.ฉันพบว่าฉันคิดผิดทีเ่ ข้ามาเรียน
ในหลักสูตรนี้
51.ถ้าเป็ นไปได้ฉันไม่อยากมาเรียน
ทีโ่ รงเรียนนี้

แบบสอบถามปลายเปิ ด
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ภาคผนวก ข
คุณภาพเครื่องมือวัดที่ใช้ ในการวิ จยั
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ตาราง 9 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน่ (α) ของแบบสอบถามความสามารถใน
การร่วมรูส้ กึ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ค่าความเชื่อมัน่ .80

ค่าอานาจจาแนก
2.423
4.842
3.091
2.340
4.150
3.586
2.268
5.045
5.555
5.055
3.834
2.142
2.945
4.051
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ตาราง 10 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามอั
่
ตมโนทัศน์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ค่าความเชื่อมัน่ .824

ค่าอานาจจาแนก
3.520
2.989
4.415
2.138
5.411
5.456
4.231
3.219
2.888
5.088
5.931
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ตาราง 11 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามการสนั
่
บสนุน
จากครู
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ค่าความเชื่อมัน่ .930

ค่าอานาจจาแนก
4.897
4.802
4.633
5.395
5.747
4.634
7.136
2.651
5.817
5.239
3.858
5.077
5.232
5.038
6.702
2.842
3.431
4.197
3.373
5.864
4.939
3.921
4.902
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ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามการสนั
่
บสนุน
จากเพื่อน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ค่าความเชื่อมัน่ .942

ค่าอานาจจาแนก
4.060
4.744
5.355
4.713
5.190
5.470
2.893
4.286
4.098
4.099
5.914
4.249
2.935
5.109
3.203
4.904
3.816
2.976
3.613
4.440
3.151
3.521
4.685
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ตาราง 13 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามลั
่
กษณะความ
สมบูรณ์แบบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่าอานาจจาแนก
4.447
4.492
4.347
4.645
4.607
3.135
5.492
4.431
5.487
8.105
4.720
3.133
4.608
4.880
5.617
6.290
7.281
ค่าความเชื่อมัน่ .921

ข้อ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ค่าอานาจจาแนก
6.790
9.679
6.472
3.023
3.604
2.776
3.648
2.769
2.631
2.149
2.747
3.898
2.896
4.150
3.607
5.921
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ตาราง 14 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามการเผชิ
่
ญปญั หา
แบบมุง่ เน้นทีป่ ญั หาของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าอานาจจาแนก
3.527
3.050
2.129
5.319
3.137
2.013
2.640
2.340
4.160
5.064
2.928
3.418
2.045
2.835
3.086
4.346
4.009
3.630
3.800
5.996
ค่าความเชื่อมัน่ .921

ข้อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ค่าอานาจจาแนก
5.064
2.211
2.824
2.636
4.834
3.177
2.760
2.316
3.728
3.258
4.031
2.152
2.537
2.024
3.017
2.608
3.367
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ตาราง 15 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามการเผชิ
่
ญปญั หา
แบบมุง่ เน้นทีอ่ ารมณ์ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ค่าอานาจจาแนก
2.941
2.430
2.888
5.367
3.200
3.007
2.314
4.040
2.776
2.827
2.117
3.587
2.111
3.757
4.377
3.782
ค่าความเชื่อมัน่ .697
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ตาราง 16 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามการท
่
าหน้าทีข่ อง
ครอบครัว
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ค่าอานาจจาแนก
6.667
5.568
4.255
6.998
2.587
6.346
5.176
4.628
5.398
3.501
6.081
5.454
3.606
3.857
3.566
5.875

ค่าความเชื่อมัน่ .931

ข้อ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ค่าอานาจจาแนก
9.505
6.301
6.405
2.903
7.780
6.353
6.370
3.149
2.572
4.963
6.234
7.388
4.569
5.023
4.221
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ตาราง 17 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน(α)ของแบบสอบถามการอบรมเลี
่
ย้ งดู
แบบประชาธิปไตย
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าอานาจจาแนก
6.124
6.294
6.100
8.257
4.529
3.244
6.613
7.725
5.036
7.621
8.814
8.637
8.201
9.065
4.973

ค่าความเชื่อมันการอบรมเลี
่
ย้ งดูแบบประชาธิปไตย .931
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ตาราง 18 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (t) และค่าความเชื่อมัน่ (α) ของแบบสอบถามการปรับตัวฯ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ค่าอานาจจาแนก
3.237
2.531
2.012
3.470
3.118
2.045
2.956
2.536
2.930
2.043
2.280
3.894
3.349
3.880
2.572
3.304
2.950
3.350
5.372
2.391
4.384
5.533
2.228
3.908
4.584
2.350
ค่าความเชื่อมัน่ .898

ข้อ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ค่าอานาจจาแนก
3.134
2.747
4.121
3.470
6.668
2.394
3.660
2.630
3.348
3.472
3.734
2.286
3.690
2.896
2.349
2.615
2.480
4.861
2.909
4.434
2.869
2.499
3.281
3.221
4.269
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ภาคผนวก ค
ตารางค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ ใช้ในการศึกษา

242
ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการศึกษา
ตัว
แปร
an
st
pe
pc
do
ma
und
ima
ins
self
ac
so
emo
fee
conf
seco
seek
plan
post
dist
acce
esca
pr
ta
ro
re
em
co
fu

an

st

pe

pc

do

ma

und

ima

ins

self

ac

so

emo

fee

conf

seco

seek

plan

post

dist

acce

esca

pr

1
.517**
.388**
.363**
.359**
.105*
-.199**
.184**
-.039
-.511**
-.198**
-.468**
-.469**
-.367**
.021
.039
-.170**
-.103*
-.135**
-.205**
.281**
.209**
-.160**
-.201**
-.151**
-.188
-.197
-.077
-.170

1
.420**
.259**
.311**
.268**
-.026
.168**
.003
-.117*
-.025
-.262**
-.263**
-.146*
.249*8
.085
-.077
.148**
.080
-.024
.091
.057
-.041
-.045
.014
-.059
-.037
.010
-.052

1
.519**
.155**
.033
-.141**
.115*
-.057
-.200**
-.164**
-.164**
-.219**
-.209**
.125*
-.050
-.095
-.032
-.065
-.049
.071
.149**
-.131**
-.170**
-.041
-.137**
-.167**
-.053
-.155**

1
.213**
-.017
-.235**
.018
-.116*
-.400**
-.299**
-.280**
-.321**
-.351**
.067
-.070
-.196**
-.168**
-.122**
-.089
.165**
.162**
-.313**
-.275**
.212**
-.288**
-.270**
-.150**
-.288**

1
.193**
.007
.227**
.238**
-.336**
-.160**
-.295**
-.347**
-.213**
.040
.165**
-.032
.039
-.003
-.104*
.255**
.117*
-.005
-.016
.001
-.072
-.020
-.067
-.010

1
.147**
.215**
.157**
.126*
.257**
-.016
-.060
.061
.110*
.166**
.259**
.281**
.227**
-.055
.103*
.019
.192**
.128*
.229**
.138**
.190**
.149**
.121*

1
.133*
.334**
.267**
.175**
.276**
.177**
.228*8
.168**
.290**
.157**
.389**
.423**
.191**
.050
-.091
.139**
.125*
.212**
.164**
.155**
.098
.117*

1
.213**
.002
-.135*
-.009
-.162*
-.005
.189**
.135*
.077
.201**
.195**
.050
.101*
.225**
.081
.112**
.124*
-.018
.028
.022
.024

1
.130*
.043
.128*
-.154*
.091
.185**
.142**
.178**
.234**
.292**
-.015
.193**
.092
.176**
.187**
.293**
.665**
.277**
.168**
.214**

1
.420**
.471**
.509*8
.511**
.215**
.061
.301**
.320**
.324**
.226**
-.246**
-.103*
.247**
.351**
.262**
.284**
.315**
.137**
.295**

1
.177**
.311**
.374*8
.069
.109*
.257*8
.326**
.226**
.066
-.072
-.105*
.171**
.133**
.213**
.215**
.149**
.108*
.180**

1
.549**
.530**
.177**
-.042
.209**
.108*
.222**
.118**
-.185**
-.180**
.233**
.259**
.190**
.262**
.313**
.120*
.232**

1
.559*8
-.049
.004
.055
.135**
.133**
.279**
-.308**
-.269**
.105*
.133**
.069
.157**
.137**
.037
.129*

1
.161**
.029
.142**
.221**
.284**
.164**
-.117*
-.126*
.127*
.217**
.198**
.199**
.236**
.117*
.197**

1
.235**
.143**
.424**
.427**
.223**
.192**
.173**
.126*
.180**
.175**
.155**
.158**
.136**
.081

1
-.048
.441**
.325**
.251**
.089
.034
.044
-.040
.114*
.016
.032
.097
.329**

1
.309**
.387**
-.016
.155**
.196**
.540**
.407**
.339**
.420**
.397**
.264**
.237**

1
.754**
.330**
.138**
.009
.272**
.238**
.330**
.290**
.288**
.240**
.245**

1
.362**
.241**
.080
.282**
.261**
.352**
.277**
.305**
.222**
.033

1
-.030
.087
.041
.106*
.059
.082
.079
.067
-.047

1
.318**
.026
-.024
.068
.015
.030
.102*
.007

1
.121*
.074
.071
.050
-.020
-.011
.592**

1
.635**
.554**
.624**
.574**
.408**
.615**
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิ จยั
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
2. รองศาสตราจารย์ลดั ดาวัลย์ เกษมเนตร

3. รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
4. อาจารย์ ดร.มนัส บุญประกอบ

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้าราชการบานาญ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้าราชการบานาญคณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้าราชการบานาญ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

245

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

246

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2555

นางอมราพร สุรการ
4 ตุลาคม 2512
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
92/9 หมูท่ ่ี 1 ตาบลบึงยีโ่ ถ อาเภอธัญบุร ี
จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
จาก โรงเรียนสตรีวทิ ยา
อาเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี (พย.บ.) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท (กศ.ม.) จิตวิทยาพัฒนาการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก (วท.ด.)
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

