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บทคัดย่องานวิจัยฉบับที่ 137
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน
รศ. ดร. อรพินทร์ ชูชม ดร. สุภาพร ธนะชานันท์ อ. ทัศนา ทองภ้กดี
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
ของเยาวชน2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เยาวชนที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ของรัฐ2สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22จานวน28002คน22เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบวัดตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต2ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า25 ระดับ2จาก22
จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จ ริง22และไม่จริง2โดยแบบวัดมีคุณภาพความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้2
วิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลด้วยโปรแกรม2AMOS22ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนประกอบด้วยจิตลักษณะ(การควบคุม
ตน2การมองโลกในแง่ดี22และความเชื่ออานาจในตน) และปัจจัยครอบครัว(ความสัมพันธ์กับบิดามารดา2การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว2และการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดา
มารดา)2ส่งผลทางบวกต่อภูมิคุ้มกันทางจิต และภูมิคุ้มกันทางจิตส่งผลโดยตรงทางบวกต่อคุณภาพของ
เยาวชนและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ปัจจัยเพื่อน(ความสัมพันธ์กับเพื่อน2
การสนับสนุนทางสั ง คมจากเพื่อน22และการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้ ชี วิตด้วยความพอเพียง )2มี
อิทธิพลทางบวกต่อเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2รูปแบบดังกล่ าวนี้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์22โดยอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของจิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัวและปัจจัยเพื่อน2สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณ ภาพเยาวชนได้ ร้อยละ 92.42และการดารงชี วิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้ร้อยละ267.322
ภูมิ คุ้ม กันทางจิ ตมี บทบาทเป็นตัวแปรคั่นกลางความสัม พันธ์ ระหว่างจิ ตลักษณะและปัจ จั ยครอบครัวกับ
คุณภาพของเยาวชน ผลการวิจัยยังพบว่าจิตลักษณะมีอิทธิพลสูงสุดต่อภูมิคุ้มกันทางจิต22รองลงมาคือ2ปัจจัย
ครอบครัว2ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ได้เสนอแนะภูมิคุ้มกันทางจิตทาหน้าที่เป็นทั้งปัจจัยที่ปกป้องภัยคุกคามต่าง2
ๆ2ที่มีต่อบุคคล2แล้วยังทาหน้าที่เป็นปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ22
คาสาคัญ: ภูมิคุ้มกันทางจิต2สุขภาวะทางจิต2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2คุณภาพชีวิต2การ
ถ่ายทอดทางสังคม2เยาวชน
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Research Abstract No. 137
Antecedents and Consequences of Youths’ Psychological Immunity
Assoc. Prof. Dr. Oraphin Choochom, Dr. Supaporn Tanachanan, Mrs. Tasana Thongpukdee
The purpose of this study was to propose and test a causal relationship model of youths’ psychological immunity.
The model posits that psychological characteristics, family factors, and friend factors influence psychological
immunity, which in turn predict youths’ quality. The sample consisted of 800 undergraduate students in public
universities under the Bangkok Metropolis, Thailand. Self- report inventories with 5 rating scales ranging from true
to untrue designed to measure antecedents and outcomes of psychological immunity were administered to
collect data. The self-report inventories were acceptable in terms of discrimination power, validity, and reliability.
The hierarchical set multiple regression analysis was conducted to determine the relative strength of different sets
of independent variables. The structural equation model was also employed to examine the causal relationship
model of psychological immunity. Results using structural equation modeling suggested that the model fit the
data. That is, psychological characteristics (self-control, optimism, and locus of control) and family factors
(parental relationships, social support from family, and socialization based on self-sufficency economy
philosophy) positively affected psychological immunity, whereas friend factors (friend relationships, social
support from friend, and friend modeling in self-sufficiency economy philosophy) had influence on attitude
towards self-sufficiency economy and self-sufficiency economy behavior. In addition, psychological immunity
had impact on youths’ quality in terms of well-beings, problem-solving ability, prosocial behavior, and selfsufficiency economy behavior. The model could account 92.4 percent of variance in youths’ quality and 67.3
percent of variance in self-sufficient economy behavior. Specifically, psychological immunity played a mediating
role of relationships between psychosocial factors (psychological characteristics and family factors) and youths’
quality. The findings also indicated that the psychological characteristics contributed to psychological immunity
the most and family factor was seconds in terms of strength of contribution. In conclusions, the study provides
evidence in support of the psychological immunity model. The data also suggest that psychological immunity
serves as a protective factor for various threats on individual and also facilitate youths quality.
Keywords: Psychological immunity, well-being, prosocial behavior, socialization, youths, self-sufficiency economy
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บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
สั ง คมไทยในขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ 2สั ง คม2วั ฒ นธรรม2
การเมื อ ง2และการเติ บ โตทางวั ต ถุ 2 2ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบที่ ต ามมาท าให้ ค นในสั ง คมเผชิ ญ ปั ญ หานานั ป การ22
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่282ฉบับที่292และ2102(พ.ศ.255502–25554)2จึงมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา22โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยวิกฤติและเป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อยู่ท่ามกลาง
การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ2ทั้งทางสภาพร่างกาย22จิตใจและสังคม22ถ้าเยาวชนเหล่านี้ขาดภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวบุคคลแล้ว22เยาวชนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง2ๆ22มีคุณภาพชีวิตที่ตกต่าและสร้างภาระต่อสังคม22
ตลอดจนปัญหาต่าง2ๆ2ที่เกิดในสังคมไทย2เช่น22ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ2เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน22ปัญหา
ด้านจิตใจที่อ่อนแอ22และปัญหาการฟุ้งเฟ้อทางวัตถุนิยม22
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนให้ ค นมี ค วามเจริ ญ ทั้ ง ทางด้ า นจิ ต ใจ2และปั ญ ญาจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ 2222222222222
ที่ประเทศไทยได้คานึงถึง22โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่282ฉบับที่292และฉบับที่2102
(พ.ศ.55502–25554)22โดยเฉพาะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติฉ บั บ ที่2 102ได้ ยึ ดหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ พอเพียง22ในการที่จ ะพัฒนาคนให้มีชี วิตที่อยู่เย็นเป็นสุข2มี คุณภาพชี วิตที่ดี2และพัฒนาประเทศ222222
ให้ ส ามารถด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คง2สมดุ ล 2เป็ น ธรรม2และยั่ ง ยื น 2ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ 2 และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง2ๆ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช2ได้พ ระราชทานหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง2(สานักงานคณะปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ,25549)2ที่มีคุณลักษณะสาคัญ2 2ด้านที่ทาให้บุคคล222222
มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขได้22คุณลักษณะประการแรกคือความพอประมาณ2ได้แก่2ความพอดี2ไม่มากน้อยเกินไป22
ไม่สุดโต่ง22ประการที่สองคือความมีเหตุมีผล และประการที่สามคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว22ประกอบกันกับ
เงื่อนไขสาคัญ252ประการได้แก่221)2ความรู้2และ25)2มีคุณธรรม
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะสาคัญประการหนึ่งในการที่บุคคลจะ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นคือ22การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง22ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่มั่นคงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้22พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ
และการเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่า ง2ๆ2ของสั ง คมได้ 2 2สามารถจั ดการกั บ ปัญ หาต่ า ง2ๆ2ได้ ด้ว ยเหตุ นี้ก ารสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ22จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนไทย22ทั้งนี้เนื่องจากจิตใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคล
อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะมี ภูมิคุ้มกันทางจิตหรือไม่ นั้น 22มี ปัจจั ยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบุคคลและ
สภาพแวดล้อมเป็นตัวกาหนด2(Bandura, 1986; Stokols, 1996) 2เช่น22ดุจเดือน22พันธุมนาวิน2และงามตา22
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วนินทานนท์2(5551)22ได้วิเ คราะห์ว่า2จิ ตลักษณะของบุค คล2เช่ น22ลักษณะมุ่ง อนาคตและการควบคุม ตน22
สติปัญญาและความเชื่ออานาจในตน22มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะทาให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันหรือเกราะป้องกัน
ความเสี่ยงต่าง2ๆ2ที่บุคคลอาจเผชิญในวิถีชีวิต22ประกอบกับแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม2(Berns, 2004) 222
ที่ระบุว่ากระบวนการถ่ ายทอดและการสนับสนุนจากครอบครัว2โรงเรียนและชุมชนมีอิทธิพ ลต่อจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล
ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้ 22จึงสนใจศึกษาถึ งสาเหตุและผลของภูมิคุ้ม กันทางจิตของเยาวชน2เพื่อให้ไ ด้ 222222
องค์ความรู้ในเรื่องภูมิคุ้มกันทางจิตที่สมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้น22โดยศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ2ทั้งปัจจัยจิตลักษณะ22
ปัจจั ยครอบครัว2และปัจ จัยเพื่อนว่าส่ งผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิตในลักษณะไหน2อย่างไร22และวิเคราะห์ดูว่า
ภูมิคุ้มกันทางจิตส่งผลที่ตามมาต่อคุณภาพของเยาวชนอย่างไร2เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
เสริมสร้างให้เยาวชนเป็นเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตและมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อค้นหากลุ่มเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตน้อย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยเพื่อนที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิต
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของภูมิคุ้มกันทางจิตที่มีผลต่อคุณภาพของเยาวชน

4. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. ได้แผนภาพรวมของเยาวชนในเรื่องรูปแบบภูมิคุ้มกันทางจิตสาหรับเยาวชน2
2. ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชนว่า2
ปัจจัยใดมีส่วนส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน2และภูมิคุ้มกันทางจิตเอื้อต่อการดารงชีวิต 222
ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน
3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางที่จะสร้างเสริมหรือพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิต
และดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
4. ได้เครื่องมือวัดตัวแปรที่มีคุณภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง2เป็นเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี22มหาวิทยาลัยของรัฐ2สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ2ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22จานวน228002คน
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร252ชุด2ได้แก่2
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1. ตัวแปรเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิตและเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย232ปัจจัยได้แก่22จิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยเพื่อน
 จิตลักษณะ ประกอบด้วย2การควบคุมตน การมองโลกในแง่ดี2และความเชื่ออานาจในตน
 ปัจจัยครอบครัว2ประกอบด้วย2ความสัมพันธ์กับบิดามารดา2การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว2และการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา2
 ปัจจัยเพื่อน2ประกอบด้วย2ความสัมพันธ์กับเพื่อน2การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อ นและ
การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตัวแปรผลของภูมิคุ้มกันทางจิต2ได้แก่2คุณภาพของเยาวชน (สุขภาวะทางจิต2ความสามารถในการแก้ปัญหา2
พฤติกรรมเอื้อสังคม)2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
การมองโลกในแง่ดี22หมายถึง22ความสามารถของบุคคลที่มีมุ มมองต่อชีวิตในด้านที่ดี2หรือในทางบวก2222222
มีความหวังในชีวิตแม้จะเผชิญกับอุปสรรค2วัดได้โดยใช้แบบวัดการมองโลกในแง่ดี22ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัด
การมองโลกในแง่ดีของ2อรพินทร์22ชูชม22วิลาสลักษณ์22ชัววัลลี22และ2อัจฉรา22สุขารมณ์2(5546)22แบบวัดมีลักษณะเป็น
ข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22
ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีน้อย
ภูมิคุ้มกันทางจิต หมายถึง2คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้2มีสติสัมปชัญญะ2มีความหวัง2มีความสามารถในการเผชิญปัญหา2และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว
ภูมิคุ้มกันทางจิตมี25 องค์ประกอบดังนี้
1. สติสัมปชัญญะ22หมายถึง การที่บุคคลมีความระลึกได้2และตระหนักรู้อย่างใส่ใจในการคิด2
พูด2และกระทาให้ดาเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
2. การพึ่ ง พาตนเอง22หมายถึ ง 2การที่ บุ ค คลมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง2พึ่ ง พาจุ ด เด่ น และ
ความสามารถของตนเอง2ใช้ความสาเร็จในอดีตที่จะสนับสนุนและกาหนดแนวทางการกระทาของตนเอง
3. ความหวัง22หมายถึง2การที่บุคคลรับรู้ว่าชีวิตมีความหมาย2มีเป้าหมายมีหนทางที่สามารถบรรลุได้2
4. การเผชิ ญปั ญหา2หมายถึง 2วิธี การมุ่ ง แก้ปัญหาที่บุค คลใช้ ความพยายามคิ ดหาหนทาง
แก้ปัญ หาที่บุค คลเผชิ ญ อยู่ ใ นชี วิต ประจ าวันหรื อความเครีย ดด้ วยตัวเองหรือแสดงออกถึง ความต้ องการ
แก้ปัญหาโดยมีการขอคาปรึกษาในตัวปัญหานั้นกับแหล่งต่าง2ๆ2ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้2และหาข้อมูล
ข่าวสารประกอบเพื่อช่วยแก้ปัญหา
5. ความยืดหยุ่น หมายถึง 2ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวหรือฟื้นตัวกลับคืนมาได้จาก
การเผชิญปัญหาอุปสรรค มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงในการอดทนต่ออุปสรรคและความเครียด2สามารถจัดการกับ
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ความรู้สึกอารมณ์ของตนเองได้ ปรับอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพการณ์และสภาวการณ์ 2222
ที่เปลี่ยนแปลงได้
ภูมิ คุ้ม กันทางจิ ตวัดได้โดยใช้ แบบวัดภูมิ คุ้ม กันทางจิ ตที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมี ลักษณะเป็น
ข้อความ2302ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันทางจิตมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตน้อย
เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2หมายถึง2การที่บุคคลมีความรู้เชิง
ประเมิ นค่ า มองเห็ น คุ ณ ประโยชน์ หรื อ โทษของการดารงชี วิต ตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง2และมี
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2วัดได้โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อ
ด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เอง2แบบวั ด มี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ ความ272ข้ อ2222222222222
ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22
ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก2และผู้ตอบ
ที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
ความเชื่ออานาจในตน หมายถึง22การที่บุคคลมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ2ที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่ว่าจะ
ประสบความสาเร็จหรือล้ มเหลวเป็นผลเนื่องมาจากการกระทาของตนเอง วัดได้โดยใช้แบบวัดความเชื่ อ
อานาจในตนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252
ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีความ
เชื่ออานาจในตนมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีความเชื่ออานาจในตนน้อย
การควบคุมตน หมายถึง22การที่บุคคลมีความสามารถในการยับยั้ง22ขจัดหรือเปลี่ยนแปลง22ความคิด
ความรู้สึก2ความปรารถนา22ความหุนหันใจเร็วของตนเอง2และละเว้นการกระทาที่ไม่น่าพึงปรารถนาได้22วัดได้
โดยใช้แบบวัดการควบคุมตนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตรา
ประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2
แสดงว่ามีการควบคุมตนมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการควบคุมตนน้อย
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครั ว 22หมายถึง2การที่บุคคลรับรู้ว่าได้รับความช่ วยเหลือจาก
สมาชิกภายในครอบครัวทั้งทางจิตใจ2อารมณ์2แสดงความรักเป็นห่วงใย2เห็นใจ2เข้าใจ2ยอมรับ2และให้กาลังใจ2
พร้อมที่จะให้คาแนะนาปรึกษา22วัดได้โดยใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เอง22
แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22
ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก2และ
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวน้อย
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง2การที่บุคคลรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ทางด้านจิตใจ2อารมณ์2แสดงความรักเป็นห่วงใย2เห็นใจ2เข้าใจ2ยอมรับ2และให้กาลังใจ2วัดได้โดยใช้แบบวัด
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การสนับสนุนสังคมจากเพื่อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตรา
ประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2
แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่า มีการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนน้อย
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22หมายถึง2การที่บุคคลรับรู้ว่าบิดามารดามีความรัก2เข้าใจ2เอาใจใส่2
และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุตร2วัดได้โดยใช้แบบวัดความสัมพันธ์กับบิดามารดาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมี
ลักษณะเป็นข้อความ282ข้อที่ประกอบด้วยมาตราประเมิ นค่า252ระดับได้แก่22จริง 22ค่ อนข้างจริง 22ไม่ แน่ใจ22
ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับบิดามารดามาก2และผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่า2แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับบิดามารดาน้อย
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น22หมายถึ ง 2การที่ บุ ค คลรั บ รู้ ว่ า เพื่ อ นมี ค วามรั ก 2เข้ า ใจ2เอาใจใส่ 2 และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน2วัดได้โดยใช้แบบวัดความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็น
ข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีค วามสัมพันธ์กับเพื่อนมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่า 22222
มีความสัมพันธ์กับเพื่อนน้อย
การถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา22หมายถึง2การที่บุคคล
รับรู้ว่าได้รับการปลูกฝังจากบิดามารดาให้มีการดารงชีวิตด้วยความพอเพียง2ใช้หลักเหตุผล2มีสติ2พึ่งพาตนเอง
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง2วัดได้โดยใช้แบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ2152ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับ
ได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการถ่ายทอด
การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดามาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการ
ถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดาน้อย
การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2หมายถึง2การที่บุคคล
รับรู้ว่าเพื่อนที่ใกล้ ชิดมี การใช้ ชีวิตด้วยความพอเพียง2ใช้ หลักเหตุผล2มี สติ2พึ่งพาตนเองได้และพร้อมที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนตนเองได้2วัดได้โดยใช้ แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ2142ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับ
ได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่าได้รับการเห็น
แบบอย่างจากเพื่อนในการดาชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่าได้รับการ
เห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อย2
พฤติกรรมเอื้อสังคม หมายถึงการที่บุคคลมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม22ประพฤติตนให้
เป็นประโยชน์ แก่สั งคม2ช่ วยเหลื อเอื้อเฟื้อผู้ อื่น2และแบ่ง ปัน สิ่ง ของเครื ่อ งใช้ใ ห้ผู้อื่ น 22วั ดได้ โดยใช้ แ บบวั ด
พฤติกรรมเอื้อสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ272ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า2
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52ระดับได้แก่ 22จริง 22ค่อนข้างจริง 22ไม่ แน่ใจ22ค่อนข้ างไม่ จ ริง 22และไม่ จ ริง 22ผู้ ตอบที่ไ ด้คะแนนสูง 2แสดงว่ า 22222222222
มีพฤติกรรมเอื้อสังคมมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีพฤติกรรมเอื้อสังคมน้อย
ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง2การที่บุคคลมีการรับรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาสังคม
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน2มีความมั่นใจในการแก้ปัญหา22แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการแบบเผชิญปัญหา22และการ
ควบคุมตนเองได้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา22วัดได้โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2
แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ262ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22
ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหามาก2และผู้ตอบ22222
ที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาน้อย
สุขภาวะทางจิต หมายถึง22การที่บุคคลมีความสุขพอใจในชีวิต2การเห็นคุณค่าในตนเอง2มีเป้าหมาย
ในการดารงชีวิต22มีการพัฒนาตนเอง22และมีความสามารถในการปรับตัวได้22วัดได้โดยใช้แบบวัดสุขภาวะทางจิต22
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22
ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีสุขภาวะทางจิตมาก2และ
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีสุขภาวะทางจิตน้อย
การด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง2หมายถึง 22การใช้ ชี วิ ต ของบุ คคลว่ า ได้ ใ ช้2222222
หลักเหตุผล2รู้จักพอเพียง2มีสติ2พึ่งพาตนเองได้22และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองในการดารงชีวิตเพื่อให้เกิด
ความสมดุลในชีวิต2วัดได้โดยใช้แบบวัดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2
แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ2182ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22
ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก2
และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
เยาวชน หมายถึง2นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ2สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดโครงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
2. ปัจจัยจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
3. ปัจจัยครอบครัวและเพื่อนกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน

แนวคิดโครงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
ภูมิคุ้มกันทางจิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช2ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2
(สานักงานคณะปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ,25549)2ซึ่งเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง2ที่ใช้เป็นหลักคิด
และหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิดสมดุลในชีวิต2และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง2และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง2มีความไม่ประมาท2มีความพอเพียง2และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง2ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้2รอบคอบ2และระมัดระวัง2ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน2
โดยที่ความพอเพียงจะต้องประกอบคุณลักษณะ2 2ประการดังนี้21) ความพอประมาณ22) ความมีเหตุผล2และ2
3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว2ประกอบกับเงื่อนไขความรู้2และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง2ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล2
ดุจเดือน22พันธุมนาวิน2และ2งามตา22วนินทานนท์2(5551)22ได้วิเคราะห์ว่าภูมิคุ้มกันตนเป็นคุณลักษณะ
ที่ ส าคั ญ ลั ก ษณะหนึ่ ง ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง22การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ตน2ประกอบด้ ว ยการมี 2222222222222222222
สติ-สัมปชัญญะ22ความชอบเสี่ยง22ความสามารถในการจัดการกับปัญหา2และการมองโลกในแง่ดี
อภิชัย22พันธเสน2(5551)22กล่าวถึงภูมิคุ้มกันว่า2เป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง2
ไม่มั่นคง2หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้22ในสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง22บุคคลที่มีภูมิคุ้มตน
จะทาให้สามารถปรับตัวได้และมีชีวิต อยู่รอดได้22ภูมิคุ้มกันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาความรุนแรงที่ได้รับ
จากผลกระทบ22การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิตได้แก่ความสามารถพึ่งพาตนเองได้2 (self – reliance) และ
ความสามารถในการปรับตัวเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ2 (Resilience)
2222222222222ทวีศักดิ์2สิริรัตน์ เรขา (2552) ได้กล่าวถึงภูมิคุ้มกันทางใจ หรือพลังสุขภาพจิต2(RQ-Resilience
Quotient)2ว่าเป็นสิ่งที่ทาให้คนเราสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆ2ไปได้ โดยมีการฟื้นฟูสภาพ
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อารมณ์และจิตใจได้อย่างรวดเร็ว2ไม่จมอยู่กับความทุกข์ มีความยืดหยุ่น2ปรับตัวได้ดี2สามารถกลับมาดาเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง อาร์คิว2(RQ) เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่ทาให้สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างแข็งแกร่ง มีองค์ประกอบสาคัญอยู่23 เรื่อง2คือ2อึด-ฮึด-สู้21)อึด คือ2มีความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ สามารถทนทานต่อภาวะกดดันได้ดี2จัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม2ควบคุมอารมณ์ได้ดี ยิ้มสู้
กับทุกสถานการณ์ 2)ฮึด คือ2มีศรัทธาและกาลังใจที่ดี เชื่อว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆ2ย่อมผ่านพ้นไปได้2สามารถให้
กาลังใจตัวเอง และได้รับกาลังใจจากคนรอบข้าง และ 3)สู้2คือ2สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอย่างชาญ
ฉลาด มีทักษะในการแก้ไขปัญหาดี2หาทางออกได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
กรอทเบอร์ก (Grotberg, 1995) ได้ให้ความหมายว่า ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ คือความสามารถใน
การฟื้นตัว ซึ่งเป็นศักยภาพที่เป็นสากลของบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความสามารถที่จะป้องกันการสูญเสีย 2222
ลดความรุนแรง และผ่านพ้นจากการได้รับผลกระทบที่เกิดจากภาวะบีบคั้นต่างๆ2ที่บุคคลต้องเผชิญได้ด้วยดี
ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ บุคคลมีการพัฒนาทางความคิด และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และรับรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็นอย่างเหมาะสม ด้วยความเชื่อที่ว่า 1) ตนเป็นคนมีความสามารถ
มีความรู้สึกมั่นคงทางใจ เชื่อในคุณค่าและความสามารถของตนเองในการควบคุมจัดการกับสิ่งต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 2) ตนมีความสาคัญ มีค่ามีความหมาย เป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว2กลุ่ม
หรือสังคมที่แวดล้อม และ23) ตนมีพลังอานาจ มีความสามารถในการควบคุม หรือแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเข้า
มาส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและทักษะ
ในการเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ 2
ลูธานส์2และคณะ2(Luthans et al., 2007) ได้กล่าวถึงทุนทางจิตใจเชิงบวก2(positive psychological2
capital) ที่จะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลฝ่าวิกฤติต่างๆไปได้2ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้2 1)2ความเชื่อ
ในความสามารถของตน2(self efficacy) เป็นความมั่นใจว่า ความสามารถของตนเพียงพอในการรับมือและ
เอาชนะต่อสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ 2) ความยืดหยุ่น (resiliency) เเป็นความสามารถในด้านบวกในการ
ต้านทานและรับมือกับความเครียดและอุปสรรคปัญหา อีกทั้งสามารถรื้อฟื้นตนเองกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
หลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก2 3)ความหวัง2(2hope ) เป็นความรู้สึกด้านบวกต่อจุดมุ่งหมายว่า222222
จะสาเร็จได้2ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ2ความมุ่งมั่นพากเพียรในการค้นหาและทาตามกระบวนการวิธีเพื่อมุ่งสู่
จุดหมายนั้น2และ224)การมองโลกในแง่ดี2( optimism ) เป็นความสามารถในการคาดหวังผลลัพ ธ์ด้านบวก2
ท่ามกลางอุปสรรคปัญหา
กล่าวโดยสรุปภูมิคุ้มกั นทางจิต2จึงเป็นคุณลักษณะทางจิตใจ2ที่ประกอบด้วยความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้2มีสติสัมปชัญญะ2มีความหวัง2มีความสามารถในการเผชิญปัญหา2และมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัว2ประกอบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะสาคัญประการหนึ่งในการที่บุคคล
จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าคือ22การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง2โดยที่ภูมิคุ้มกันทางจิตน่าจะเป็น
คุณลักษณะหนึ่งที่จะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่มั่นคงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้22
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พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง2ๆ2ทางสังคมได้2 2รวมทั้งสามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆ2ได้2หรืออาจกล่าวได้ว่าภูมิคุ้มกันทางจิตช่วยส่งเสริมให้บุคคลดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
คุณภาพของเยาวชน
คุณภาพของเยาวชนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมในมิติที่หลากหลายทั้งด้านการรู้คิด2จิตใจ2และสังคม2
โดยเยาวชนที่มีคณ
ุ ภาพนั้น2เป็นเยาวชนที่มีสุขภาวะทางจิต2มีความสามารถในการแก้ปัญหา2มีพฤติกรรมเอื้อสังคม22
และมีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดในเรื่องการศึกษาคุณภาพของเยาวชนอาศัยแนวคิดสิ่งแวดล้อมทางสังคม2(social ecological
theory)2ของภู มิ คุ้มกั นทางจิ ตและรูปแบบบูรณาการ2(interactive models)2ของพฤติ กรรมเอื้อสั งคมที่ ระบุว่ า2222222222
พหุปัจจัยทั้งปัจจัยภายในบุคคล2เช่น22คุณลักษณะทางจิตใจและชีวะของบุคคล2และปัจจัยภายนอกบุคคล2เช่น22
สภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดทางสังคม2ร่วมกันส่งผลต่อสุขภาวะของเยาวชน2(Stokols, 1996) และ
พฤติกรรมเอื้อสังคม2(Eisenberg & Fabes, 1998)
พฤติกรรมเอื้อสังคม (prosocial behavior)
มุสเซน2และ2ไอเซนเบอร์ก2(Mussen & Eisenberg, 1997) 2ได้ริเริ่มนิยามพฤติกรรมเอื้อสังคมว่าเป็น
การกระทาที่ตั้งใจที่จะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลโดยไม่ได้คาดหวั งรางวัลภายนอก22
โดยที่ความเอื้ออาทร2(altruism)2 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเอื้อสังคม22เพราะพฤติกรรมเอื้อสังคม
สามารถสังเกตได้โดยที่มีหรือไม่มีรางวัล22ระยะต่อมา22ไอเซนเบอร์ก2และคณะ2(Eisenberg et.al., 2002) ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมเอื้อสังคมโดยรวมเอาการกระทาต่าง2ๆ2ดังนี้คือ
การช่วยเหลือ2(helping)22หมายถึงความพยายามที่จะแบ่งเบาหรือบรรเทาความต้องการของผู้อื่น22
โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง22รวมทั้งการช่วยเหลือ22ให้ผู้อื่นบรรลุถึงเป้าหมาย22ให้ข้อมูลหรือสิ่งของที่ไม่ใช่
ของตนเองกับผู้อื่น
การแบ่งปัน2(sharing and donating)2หมายถึงการที่บุคคลยอมสละหรือให้ยืมสิ่งของที่เป็นของ
ตนเอง2หรือสิ่งของที่ตนเองเคยครอบครอง2เช่น22เครื่องเล่น22ของใช้22ของกิน2เป็นต้น2ให้กับผู้อื่น
การปลอบโยน2(comforting)2หมายถึง2ความพยายามที่จะบรรเทาหรือผ่อนคลายความทุกข์ของผู้อื่น
โดยการใช้คาพูดหรือการกระทา22เพื่อให้ผู้อื่นคลายความกังวล2หรือความไม่สบายใจ
พฤติกรรมเอื้อสังคมได้รับการศึกษาในหลายมุมมองทั้งแนวคิดคุณลักษณะทางจิตใจ2(dispositional
approach)2แนวคิดสถานการณ์ 2 (situational approach)22และรูปแบบหลายองค์ประกอบ2(multifaceted
model)2หรือรูปแบบบูรณาการ2(integrative model of prosocial behavior) นักวิจัยที่อาศัยแนวคิด
คุณลักษณะทางจิตใจเห็นว่าพฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ22โดยผู้ที่ศึกษาวิจัยตามแนวนี้ได้
กาหนดตัวแปรส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยด้านการรู้คิด 22และอารมณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อ สังคม222222
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ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า2วัยรุ่นมีความเข้าอกเข้าใจสูง22มีการใช้เหตุผลจริยธรรมสูง22และมีความเห็นอกเห็นใจสูง22
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเอื้อสังคมสูงตามไปด้วย2(Eisenberg & Fabes, 1998)
สาหรับรูปแบบบูรณาการของพฤติกรรมเอื้อสังคมเห็นว่า22พฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นผลลัพธ์ของพหุปัจจัย
ส่ วนบุค คลและสถานการณ์ 22รูป แบบพหุ บูรณาการของพฤติ กรรมเอื้อสัง คมเป็ นทั้ง กระบวนการรู้ คิดและ
ความรู้สึก22เช่นเดียวกับปัจจัยทางบุคลิกภาพ22การถ่ายทอดทางสังคม2และสถานการณ์22มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมเอื้อสังคมของบุคคล22โดยเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล
และวิธีการถ่ายทอดทางสังคมของกลุ่มบุคคลต่าง2ๆ2มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเอื้อสังคม
สุขภาวะทางจิต (psychological well-being)
22สุขภาวะเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลและสังคม22ให้บุคคลในชาติมีสุขภาวะทางกาย
และจิตใจที่ดี22โครงสร้างของสุขภาวะจึงมีหลายมิติ2เช่น2กายภาพ22จิตใจ22สังคม22และเศรษฐกิจ22การให้นิยามสุขภาวะนั้น
แตกต่างตามแนวคิดทฤษฎี2โดยรูปแบบทางการแพทย์เน้นผลลัพ ธ์ทางกายภาพและการบาบัด22ในขณะที่
รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ประเมินคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับมุมมองของบุคคลถึงคุณค่าของชีวิต22โดยที่กระบวนทัศน์
ทางสังคมศาสตร์เน้นสุขภาวะทางจิตใจและสังคม2(social and psychological well - being)2(Ryff & Kayes,
1995) นอกจากนี้2 ไรฟฟ์2และ2เคยส์2(Ryff & Kayes, 1995) ได้นิยามมิติสุขภาวะทางจิต2ในทางบวกไว้262มิติ
ได้แก่221)2ความเป็นอิสระและการลิขิตตนเอง(autonomy) หมายถึง2การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการกาหนด
ทิศทางการกระทาของตน2สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง2มีอิสระในการคิดและการกระทา225)2ความสามารถใน
การจัดการกับสภาพแวดล้อม (environmental mastery) หมายถึง2การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการชีวิต
และสิ่ ง แวดล้ อมรอบตั วได้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ2 )2ความเติ บโตและการพัฒ นาของบุ คคลอย่า งต่ อเนื่อ ง
(personal growth)22หมายถึง2การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ2เปิดโอกาสให้ตนเอง
รับรู้ประสบการณ์ใหม่2ๆ22รับรู้ถึงศักยภาพของตน22เข้าใจพฤติกรรม2มีการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง2222
4)2ความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคคลต่าง2ๆ2(positive relation with others)22หมายถึงการที่บุคคลสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น2มีความรู้สึกอบอุ่น2ไว้วางใจผู้อื่น22และมีความรู้สึกที่ดีกับผู้อื่น25)2ความมีเป้าหมายในชีวิต
(purpose in life)2หมายถึง2การที่บุคคลมองเห็นว่าตนมีการดาเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายและมีความหมาย2และ2
6)2การยอมรับตนเอง2(self – acceptance) หมายถึง2ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของตนเองและมีเจตคติ 222
ในทางบวกต่อตนเองและชีวิต2
นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามว่าสุขภาวะทางจิต2คือคุณภาพชีวิตทางจิตใจโดยใช้ดัชนีทางจิตใจ
เป็นการวัดถึงการที่บุคคลรายงานตนเองว่ามีความสุขทางจิตใจ2และพึงพอใจในชีวิต2เช่น2งามตา22วนินทานนท์2และอุษา22
ศรีจิ นดารัตน์ 2(5555)22ได้นิ ยามสุขภาวะหรือความสุขใจว่าเป็นความสุขที่ เกิดจากการประเมิ นชีวิตความเป็ นอยู่222222222222
ของตนเองใน2 2ด้านคือ22(1)2ความพึงพอใจในชีวิตโดยทั่วไป2และเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว2ครอบครัว22การเรียน
และสังคม2(5)2ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง2และ2( )2ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้อื่น
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อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์2และอุษา22ศรีจินดารัตน์2(5547)22ได้นิยามสุขภาวะทางจิตว่าเป็นคุณภาพ
ของบุคคลทางด้านจิตใจในการที่บุคคลมีความสุข2พอใจในชีวิต2เห็นคุณค่าในตนเอง2มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลต่าง2ๆ2ที่เกี่ยวข้อง22มีการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวได้
กล่าวโดยสรุป สุขภาวะทางจิตในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นคุณภาพของบุคคลทางด้านจิตใจ ได้แก่ การที่บุคคล222
มีความสุข พอใจในชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต2 มีการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวได้
ความสามารถในการแก้ปัญหา (problem-solving ability)
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการรู้คิดทางพฤติกรรม2(cognitive – behavioral process)
ซึ่งบุคคลให้ความสนใจเฉพาะปัญหาที่ประสบอยู่ในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละวัน22และพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้
ในการจัดการปัญหาเหล่านี้22ความสามารถในการแก้ปัญหาทางสังคม2เป็นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่ง
ของความสามารถทางสังคม2(social competence หรือ2ability)2ความสามารถทางสังคมได้รับการยอมรับมานานแล้วว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญา2(Salovey & Mayer, 1990) นักทฤษฎีหลายท่าน2เช่น2ดีซูริลลา2และคณะ2(D’ Zurrilla,
Nezu, & Maydeu – Olivares, 2001) ได้อธิบายแนวคิดของกระบวนการพื้นฐานในการแก้ปัญหาไว้ว่ามี252
กระบวนการได้ แก่ 2ตั วปั ญหา22นิ ยามปั ญหา22หาทางเลื อกต่ าง2ๆ2ตั ดสิ นใจ22และท าการแก้ ปั ญหาทางสั งคม22
องค์ประกอบแรกได้แก่22กระบวนการแก้ปัญหาที่กล่าวข้างต้น22องค์ประกอบที่สองและสามได้แก่22บริบทของบุคคล
และสังคม22ตามแนวคิดนี้22ความมุ่งหมายในการแก้ปัญหาทางสังคมจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ2 2องค์ประกอบ
ได้แก่22การมุ่งแก้ปัญหา2–2หลีกเลี่ยง2(approach – avoidance)22ความมั่นใจในการแก้ปัญหา2และการควบคุมตนเอง22
โดยที่การมุ่งแก้ปัญหา-หลีกเลี่ยง2เกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่บุคคลใช้ในการแก้ปัญหาหรือหลีกเลี่ยงปัญหา22คิดค้นหา
คาตอบและประเมินผลตามกระบวนการแก้ปัญหาที่เสนอมาแล้ว22โดยบุคคลที่มุ่งแก้ปัญหานั้นโดยทั่วไปจะมอง
ปัญหาไปในทางบวกเป็นเรื่องท้าทาย2และหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลในทางสร้างสรรค์22ส่วนบุคคลที่
หลีกเลี่ยงปัญหาหรือมองปัญหาไปในทางลบนั้น22จะเห็นว่าปัญหานั้นเป็นภัยคุกคามกัน22มองปัญหาว่าไม่สามารถ
แก้ไขและหลีกหนีปัญหา22ส่วนความมั่นใจในการแก้ปัญหาเป็นความมั่นใจของบุคคลที่สามารถแก้ปัญหาได้22และ
การควบคุมตนเองเป็นความสามารถที่จะใช้การควบคุมทางอารมณ์2และพฤติกรรมระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาได้
เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล22ซึ่ งบุคคลที่เป็นคนหุนหันจะแก้ปัญหาไม่ ระมัดระวังหรือตัดสินใจได้ 2222222222
ไม่สมบูรณ์22แก้ปัญหาด้วยความเร่งรีบไม่ระมัดระวัง
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ค วามสามารถแก้ ปั ญ หาทางสั ง คมได้ ถื อ ว่ า ความสามารถแก้ ปั ญ หาเป็ น
ความสามารถของมนุษย์ที่จะทาให้บุคคลมีคุณภาพ22ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสั งคมและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล22ทาให้บุคคลมี ชี วิตอยู่ในสัง คมด้วยความสงบสุข22ปรับตัวทางสังคมและจัดการกับความเครียดได้2
(Dubow & Tisak, 1989)
การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช2ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2
(สานักงานคณะปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ,25549)2ซึ่งเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง2ที่ใช้เป็นหลักคิดและ
หลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิดสมดุลในชีวิต2และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง2และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง2
มี ค วามไม่ ป ระมาท2มี ค วามพอเพี ย ง2และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะจั ด การต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง222222222222
ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้2รอบคอบ2และระมัดระวัง2ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน2โดยที่ความ
พอเพียงจะต้องประกอบด้วย23 คุณลักษณะประการดังนี้2
1. ความพอประมาณ2หมายถึง2ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น2เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ2
2. ความมีเหตุผล2หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ2อย่างรอบคอบ2
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว2หมายถึง2การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง2ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง2ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล2
นอกจากคุณลักษณะทั้ง232ประการที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตแล้วในการตัดสินใจและการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ22ให้อยู่ในระดับพอเพียงได้ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้2และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยเงื่อนไขความรู้2
ประกอบด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ22และเงื่อนไข
คุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย2มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต2และมีความอดทน222222
มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต2ดังภาพประกอบ21

ภาพประกอบ212แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง2 2ห่วง252เงื่อนไข
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กรมการปกครอง2(2543: 4) ได้นาแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง มาอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ทรงมุ่งเน้นให้คนไทยพึ่งพาตนเองได้ โดยช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็น
อันดับแรก เริ่มต้นที่การพัฒนาเกษตรกรรมใช้ทรัพย์ในดินที่พอมีอยู่เป็นทุนในการเริ่มต้นรู้จักผลิตเพื่อใช้บริโภค
แล้วค่อยนาจาหน่ายยึดหลักเกษตรกรรม ตามทฤษฎีใหม่ 2มีการวางแผนการผลิตที่ดี และรู้จักใช้พื้นที่พัฒนา
ที่ดินทากิน ยึดถือหลักธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และพึงมีความพอเพียงในสิ่งเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้
1. พอเพียงในความเป็นอยู่ หมายถึง พอมีพอกินสามารถพึ่งตนเองได้โดยเหมาะสมตามอัตภาพ ทั้งบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
2. พอเพียงในความคิด หมายถึง มีการปรึกษาหารือระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และคิดในสิ่งที่
พึงกระทาได้
3. พอเพียงในจิตใจ หมายถึง รู้จักพอ ไม่โลภมาก ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคล
ในครอบครัว และชุมชน และมีจิตใจรักชุมชนถิ่นตนเอง
อภิชัย พันธเสน (2542) ได้กล่าวถึงความพอเพียง (Self-sufficiency) ว่าหมายถึง สามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือสาเร็จวัตถุประสงค์ได้ด้วยตนเองโดยไม่จาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือภายนอก
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ชี้ถึงแนว
ทางการดารงอยู่และปฏิบัติตน เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ คือถ้าบุคคลใช้ความพอเพียงเป็นหลักคิด22
และหลักปฏิบัติ บ2ุคคลน่าจะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรับตัว และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้2การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานวิจัยนี้จึงเป็นการใช้ชีวิต
ของบุ คคลว่าได้ใช้ หลั กเหตุ ผ ล2รู้จั กพอเพียง2มี สติ2พึ่ ง พาตนเอง2และพร้อมที่จ ะปรับเปลี่ยนตนเองในการ
ดารงชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต
ปัจจัยจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า22ปัจจัยจิตลั กษณะเป็นองค์ประกอบสาคัญ
องค์ประกอบหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันทางจิต22ตัวแปรจิตลักษณะที่ได้รับการกล่าวอ้างถึง
เสมอว่ามีความเกี่ยวข้องกับการที่ทาให้บุคคลดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและทาประโยชน์ให้กับสังคม
ได้แก่22การมองโลกในแง่ดี2การควบคุมตน2และความเชื่ออานาจในตน
การมองโลกในแง่ดีกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
โกลแมน2(Goleman, 1998) ได้กาหนดไว้ว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการจูงใจ
ตนเอง2คนที่ม องโลกในแง่ ดีจ ะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไ ด้เลวร้าย22มีพ ลัง โอกาสที่จ ะพลิกผันสถานการณ์222222222
ที่เลวร้ายให้กลับคืนดีได้2ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้น2จึงสามารถจูงใจตนเองได้2เช่นเดียวกับที่2บาร์ออน2
(Bar-On, 1997) เสนอแนะว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ2อีคิว2(EQ) ที่จะช่วยจัดการชีวิต
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และสภาพแวดล้อมรอบด้านที่กดดันได้อย่างประสบความสาเร็จ2เซลิกแมน2(Seligman, 1998) เห็นว่าคนที่
มองโลกในแง่ดีมีความยืดหยุ่น2(resilience)2สามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้2และเริ่มต้นชีวิตได้อีก22
ทาให้ บุ ค คลที่ ม องโลกในแง่ ดี ป ระสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต 2ในการท างาน2ในการเรี ย น2และในการแข่ ง ขั น22
ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี22นอกจากนี้2เซลิกแมน2(Seligman, 1998) ได้เสนอรูปแบบการอธิบายตนเอง2
(explanatory style)2ในสถานการณ์ต่าง2ๆ2ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล22จากการบรรยายตนเองสามารถบ่งบอก
ได้ว่าบุคคลนั้นมีมุมมองชีวิตในลักษณะไหน22เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้าย22ซึ่ งเป็นสิ่งสาคัญ22
ในการกาหนดพฤติกรรมของบุคคล
รูปแบบการอธิบายตนเองของบุคคลต่าง2ๆ2ประกอบด้วยมิติที่สาคัญ2 2มิติ2ดังนี้
1. ความคงทนถาวร2(permanence)2เป็นรูปแบบการอธิบายตนเองโดยบุคคลมีความเชื่อว่าสาเหตุ
ของเหตุการณ์ต่าง2ๆ2ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นถาวร2(permanence)2หรือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นชั่วคราว2
(temporary)2ลักษณะการอธิบายในรูปความเชื่อว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุตามมิตินี้เป็นเรื่องกาลเวลาว่ามีความคงทน
ถาวรหรือไม่22ซึ่งจะแตกต่างกันระหว่างคนที่มองโลกในแง่ดีและคนที่มองโลกในแง่ร้ายตามลักษณะเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ที่ดี2:2คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสิ่งดี2ๆ2ที่เกิดขึ้นกับตนเองมาจากสาเหตุที่คงทนถาวร2
เช่น22คุณลักษณะ2และความสามารถ2แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าสิ่งดี2ๆ2ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นชั่วคราว22เช่น22สภาวะอารมณ์22และความพยายาม22ดังนั้ นบุคคลกลุ่มที่มองโลกในแง่ร้ายอาจจะล้มเลิก
เมื่อประสบความสาเร็จ22เนื่องจากเชื่อว่าความสาเร็จเป็นเรื่องของความบังเอิญ
เหตุการณ์ที่ไม่ดี2:2คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดสิ่งไม่ดีกับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ชั่วคราว22ทาให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค22แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคได้อย่าง
ง่ายดายเพราะเชื่อว่า2สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นจะเกิดขึ้นถาวรตลอดไป
2. ความครอบคลุม2(pervasiveness)2เป็นรูปแบบการอธิบายตนเองที่บุคคลเชื่อว่าสาเหตุของสิ่งที่
เกิดขึ้นกับตนเองนั้นมีความเฉพาะ2(specific)2หรือเป็นสิ่งสากลทั่วไป2(universal)2โดยที่ลักษณะการอธิบาย
สาเหตุของเหตุการณ์ต่าง2ๆ2ตามมิตินี้จะแตกต่างกันระหว่างคนที่มองโลกในแง่ดีและคนมองโลกในแง่ร้าย2
ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ที่ดี2:2คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสิ่งดี2ๆ2ที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นสิ่งสากลทั่ วไป22แต่คนที่
มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าสิ่งดี2ๆ2ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีความเฉพาะ
เหตุการณ์ที่ไม่ดี2:2คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้น
เฉพาะกับเหตุการณ์นั้นเท่านั้น22แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุที่สากลทั่วไป2
เกิดขึ้นทุกโอกาส
3. ความเป็นตนเอง2(personalization) เป็นรูปแบบการอธิบายตนเองที่บุคคลเชื่อว่าสาเหตุของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเกิดมาจากตนเอง2(internal)2หรือเกิดมาจากสาเหตุภายนอกตนเอง2(external)2
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หรือบุคคลอื่น2โดยที่ลักษณะการอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ต่าง2ๆ2ตามมิตินี้จะแตกต่างกันระหว่างคนที่มองโลก
ในแง่ดี2และคนมองโลกในแง่ร้ายดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ที่ดี2: 2คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ดี22แต่คนที่มองโลก
ในแง่ร้ายจะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ดีเกิดจากคนอื่นหรือสถานการณ์อื่น
เหตุการณ์ที่ไม่ดี2:2คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกอื่น22เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้ไม่สูญเสียความภาคภูมิ ใจในตนเอง22
แต่คนที่มองโลกในแง่ ร้ายจะตาหนิตนเองว่าสาเหตุที่เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นนั้นมาจากตนเอง22ดังนั้นเมื่อไม่ประสบ
ความสาเร็จจะก่อให้เกิดความรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง
จากการอธิบายตนเองถึงความเชื่อสิ่งที่เป็นสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีกับตนเองในมิติต่าง2ๆ2
2มิติ2ได้แก่22ความคงทนถาวร22ความครอบคลุม2และความเป็นตนเอง2ทาให้คนมี ลักษณะในการมองโลก
แตกต่างกัน2ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการอธิบายตนเองในมิติต่าง2ๆ2ในตาราง21
ตาราง2122ตัวอย่างวิธีการอธิบายตนเองของคนที่มองโลกในแง่ดีและในแง่ร้ายตามมิติ2 2ด้าน
ลักษณะ
222เหตุการณ์
ลักษณะ
มิติ
คนที่มองโลกในแง่ดี
คนที่มองโลกในแง่ร้าย
ความคงทนถาวร - ถาวร
เหตุการณ์ที่ดี
- ชั่วคราว
ฉันโชคดีตลอดเวลา
วันนี้ฉันโชคดี
- ชั่วคราว
เหตุการณ์ที่ไม่ดี
- ถาวร
หัวหน้าอารมณ์ไม่ดี
หัวหน้าเป็นคนเลวร้าย
ความครอบคลุม - สากล
เหตุการณ์ที่ดี
- เฉพาะ
ฉันเป็นคนเก่ง
ฉันเป็นคนเก่งเลข
- เฉพาะ
เหตุการณ์ที่ไม่ดี
- สากล
อาจารย์2ก.ไม่ยุติธรรม
อาจารย์ทุกคนไม่
ยุติธรรม
ความเป็นตนเอง - ภายในตนเอง
เหตุการณ์ที่ดี
- ภายนอกตนเอง
ฉันสามารถทาสิ่งนี้ได้
เพื่ อ นของฉั น ช่ ว ยท าให้
สิ่งนี้สาเร็จได้
- ภายนอกตน
เหตุการณ์ที่ไม่ดี
- ภายในตนเอง
ข้อสอบยาก
ฉันไม่เก่ง
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การมองโลกในแง่ดีเป็นคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกในชีวิต2ถึงแม้ว่า
บุคคลจะเผชิ ญ เหตุ การณ์ ที่เ ป็ นอุป สรรคอยู่ใ นขณะนั้น 22เนื่องจากการมองโลกในแง่ ดี เป็น ความคาดหวั ง 22222222222
ที่เป็นไปในทางบวกอย่างมั่นใจถึงผลลัพธ์ที่จะขับเคลื่อนให้บุคคลที่มองโลกในแง่ดีนาไปสู่การกระทาและช่วยให้
บุคคลได้ใช้ความพยายาม2(Carver & Scheier, 2001) จากการศึกษาวิจัยพบว่า2การมองโลกในแง่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการเผชิญปัญหาโดยตรง22การเผชิญปัญหาภายใน2การเห็นคุณค่าในตนเอง2ภาวะผู้นา
แบบธรรมาภิบาล22การได้รับทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร22ความสัมพันธ์กับเพื่อน22พลังจูงใจในการทางาน22ความพึงพอใจ
ในการทางาน22และประสิทธิผลในการทางาน2(อรพินทร์22ชูชม22วิลาสลักษณ์22ชัววัลลี2และ2อัจฉรา22สุขารมณ์,2
5546)222คนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ม องสิ่ง ต่าง2ๆ2ไปในทางที่ดี 2เป็นฉนวนกั้นความเครียด22จึ งพยายาม
ปรั บ แก้ ส ถานการณ์ ที่ ขั ด แย้ ง หรื อ รั ก ษาความสมดุ ล 2 และจากการศึ ก ษาพบว่ า การมองโลกในแง่ ดี22222222222222222222
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์กร22(Aryee, Srinivas & Tan, 2005)
และจากการศึ ก ษาในต่ า งประเทศยั ง พบว่ า การมองโลกในแง่ ดี 2 2มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ในรู ป แบบพยากรณ์ แ ละ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีผลต่อความยืดหยุ่น2(องค์ประกอบหนึ่งของภูมิคุ้มกันทางจิต) โดยพบว่าการมองโลกในแง่ดี2222222
มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกสูงสุดในการพยากรณ์ความยืดหยุ่นของวัยรุ่น2( = .489) และยังพบว่าการมองโลก
ในแง่ดีช่วยลดอิทธิพลของเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต2ส่งผลทาให้วัยรุ่นมีความยืดหยุ่นสูง22วัยรุ่นที่มีความ
คาดหวังทางบวกต่ออนาคตจะมี ความซึมเศร้าน้อยกว่า2เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคและวัยรุ่น
เหล่านี้จะเผชิญปัญหาอย่างมุ่งมั่นมากกว่าวัยรุ่นที่คาดหวังผลลัพธ์ที่ ไม่ดี22นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นชายที่อายุ
มากที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก22มีระดับความยืดหยุ่นมากกว่าถึงแม้ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิต
หลายอย่าง2(Tusaie et al., 2007) สาหรับงานวิจัยในประเทศ22ได้พบผลว่าจิตลักษณะที่ประกอบด้วยการมองโลกในแง่ดี22
แรงจูงใจภายใน22ความผูกพันในครอบครัว2และความผูกพันในงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน22
คุณภาพชีวิตสมรส22และคุณภาพการดูแลบุตรของข้าราชการและพนักงานของรัฐ2ในเขตกรุงเทพมหานคร22
ผ่านทางสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวกับงานที่เอื้อต่อกัน2(อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22และอังศินันท์22
อินทรกาแหง,2555 )
การควบคุมตนกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
การควบคุมตนเป็นพลังภายในจิตใจของมนุษย์ที่จะยับยั้งแรงกระตุ้นที่จะต่อต้านสังคม2โดยที่ปัญหา
สังคมและปัญหาส่วนตัวจานวนมากดูเหมือนมีรากฐานมาจาก2องค์ประกอบที่สาคัญอันหนึ่งได้แก่ ความบกพร่อง22
ในการควบคุมตนเอง (Baumeister, Heatherton, &2Tice, 1994) การควบคุมตนเองเป็นการควบคุมในมิติ222222
ที่สาคัญ 4 มิติ ได้แก่ การควบคุมการคิด อารมณ์2ใจเร็วหุนหัน และการกระทา (Baumeister et al., 1994)
โดยจิตลักษณะที่เอื้อต่อความสามารถในการควบคุมตนเอง ได้แก่ การควบคุมบังคับ การยับยั้ง ความมั่นใจในตนเอง
ความอดกลั้น – ยอมรับ – ให้อภัย วุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม และการมุ่งอนาคต (จรรจา สุวรรณทัต ลาดทองใบ
ภูอภิรมย์ และกมล สุดประเสริฐ, 2533) แนวคิดทางจิตวิทยาได้แสดงถึงความมีประโยชน์ของบุคคลที่มีการ
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ควบคุมตนเอง เนื่องจากการควบคุมตนเองมีส่วนส่งเสริมจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
เช่น จากการประมวลงานวิจัยหลายเรื่องในต่างประเทศ (Tangney et al., 2004) พบว่าการควบคุมตนเอง
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหุนหัน คนที่มีการควบคุมตนเองต่าจะมีปัญหาในการใช้สิ่ง เสพย์ติด ดื่มเหล้า และมี
ความผิดปกติในการบริโภค นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีการควบคุมตนเองได้ดี จะมีความสามารถในการ
ประหยัดเงินได้ดีกว่า ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าคนที่มีการควบคุมตนเองได้ดี 22มีการแสดงออกทางอารมณ์22
ที่เหมาะสม มีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกและความต้ องการของผู้อื่น และยังพบว่าการควบคุมตนเอง22222222222
มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพแบบมีสติรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีผลวิจัยหลายเรื่องที่เชื่อมโยงการควบคุมตนเอง2
กับผลในทางบวก ทาให้บุคคลมีชีวิตอย่างมีความสุข เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา
การปรับตัวได้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ย หลายเรื่ อ งในประเทศไทย2ที่ พ บว่ า การควบคุ ม ตนเองมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ เช่น พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา (ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ 2547)2และการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (ดวงเดือน 2พันธุมนาวิน และคณะ 2540) งานวิจัยของ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ
(2547) ในขั้นการสารวจพบว่า22การควบคุมตนมีอิทธิพลสูงสุดในการทานายพฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญา222
ของนิสิตในมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา คณะผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปร222
การควบคุมตนมาเป็นตัวแปรจัดกระทาตัวที่สองนอกเหนือจากการใช้ชุดฝึกอบรม22เพื่อพัฒนาการบริโภคด้วยปัญญา
ผลจากการวิจัยพบว่า การฝึกควบคุมตนเองมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญา
โดยกลุ่มที่ได้รับการฝึกควบคุมตนมีคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจที่ จะกระทาพฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญาสูงกว่า
กลุ่ ม ที่ไ ม่ ได้รับการฝึก แต่การฝึ กควบคุมตนเมื่ อร่วมกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริโภคด้วยปัญญา
(ประกอบด้วยการเปลี่ยนเจตคติและการฝึกคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งประยุกต์ตามแนวโยนิโสมนัสิการ) มีคะแนนเฉลี่ย
ของความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาพอ ๆ กับกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
บริโภคด้วยปัญญาเพียงอย่างเดียวผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการฝึกควบคุมตน หรือการฝึกอบรม
เพื่ อพั ฒนาการบริ โภคด้ วยปัญญาอย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพียงอย่างเดี ยวก็ เพียงพอที่จะท าให้ นิ สิ ตมี ความตั้ งใจ222222222222222
ที่จะกระทาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาเพิ่มขึ้น
ความเชื่ออานาจในตนกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
ความเชื่ออานาจในตน2หมายถึง2ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในหรือภายนอกตนในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลลัพธ์22บุคคลที่มีความเชื่ออานาจในตน2จะเชื่อว่าพฤติกรรมและผลลัพธ์
มีความเกี่ยวข้องกัน22บุคคลคาดหวังว่าถ้าบุคคลประพฤติในวิถีทางบางอย่าง22บุคคลนั้นจะสามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ22ดังนั้นบุคคลเชื่อว่าตนสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้22และเชื่อว่าสิ่งต่าง2ๆ2ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ว่ า
จะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี22ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระทาของตนเอง22แต่บุคคลที่มีความเชื่ออานาจภายนอกตน
นั้นจะเชื่อว่าพฤติกรรมและผลลัพธ์2เป็นอิสระจากกัน22บุคคลคาดหวังว่าผลลัพธ์นั้นได้มาจากโชคชะตา22วาสนา22
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เคราะห์22ความบังเอิญ22เกิดจากการกระทาของผู้อื่น2หรือสิ่งอื่ นภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้2(Deci &
Ryan, 1990)2
จากการศึ กษาวิ จั ยหลายเรื่องพบว่ าความเชื่ ออานาจในตนมี ความเกี่ ยวข้ องกั บคุณลั กษณะและ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา2เช่น22การศึกษาของ2ฟินด์เลย์2และ2คูเปอร์2(Findley & Cooper, 1983)22ซึ่งพบว่า
ความเชื่ออานาจในตนมีความสั มพันธ์ในทางบวกกับสัมฤทธิผลและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร252ตัวนี้จะ
เด่นในกลุ่ ม เพศชายมากกว่าเพศหญิ ง 2และมี แนวโน้ม ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่ ออานาจในตนกับ
สัม ฤทธิ ผ ลจะมี ความสั ม พันธ์ สู ง ในกลุ่ ม วัยรุ่นมากกว่ากลุ่ม วัยผู้ใหญ่หรือเด็ก22สอดคล้องกับงานวิจั ยของ2
อรพินทร์22ชูชม2อัจฉรา22สุขารมณ์2และ2ทัศนา22ทองภักดี2(5540)2ที่พบว่านักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย22
มีความเชื่ออานาจในตนมากจะนาไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา22แต่นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่พบว่าความเชื่ออานาจในตนมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสามารถในการแก้ปัญหา22นอกจากนี้การศึกษาของ2
เอ็นจัส2และ2บร็อคเวย์2(Njus & Brockway, 1990) 2ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตน2
การรับรู้ความสามารถ2ความซึมเศร้า2และการปรับตัวทางสังคม2และจากการศึกษาครั้งนี้ยังต้องการตรวจสอบ
แนวคิดที่แตกต่างกัน252แนวคิดในเรื่องสัมพันธภาพระหว่างการควบคุมและความซึมเศร้า2โดยทฤษฎีการควบคุม2
(control theory) เสนอว่า2การรับการควบคุมเหตุการณ์ทางบวกและทางลบได้จะเป็นประโยชน์22โดยมี
สมมุติฐานการควบคุมพื้นฐาน2(basic control hypothesis) ที่กาหนดว่าความรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่ดีและ222
ไม่ ดีมี ความเกี่ ยวข้ องกับความซึ ม เศร้าที่ น้อย22ขณะที่ส มมุ ติฐ านการควบคุม ที่เข้ม แข็ง 2(strong control
hypothesis) กาหนดว่า2ไม่มีความแตกต่างระหว่างการควบคุมเหตุการณ์ทางบวกและทางลบ22มีเชื่อมโยงกับ
ความซึมเศร้า22ในขณะที่ทฤษฎีการป้องกัน2(defense theory)22ยืนยันว่าการรับรู้การควบคุมผลลัพธ์ทางบวก
จะมีประโยชน์22แต่การควบคุมผลลัพธ์ทางลบไม่มีความจาเป็นสาหรับการปรับตัว22โดยมีสมมุติฐานป้องกันพื้นฐาน2
(basic defense hypothesis)22ที่กล่าวว่าการรับรู้ความเชื่ออานาจในตนในผลลัพธ์ทางบวกในชีวิตของตน2222
จะลดความซึมเศร้าได้มากกว่าการรับรู้ความเชื่ออานาจในตนในผลลัพธ์ทางลบ2ส่วนสมมุติฐานการป้องกันที่เข้มแข็ง2
(strong defense hypothesis)22กาหนดว่าการรับรู้การควบคุมผลลัพธ์ทางบวกสัมพันธ์กับความซึมเศร้าที่ลดลง22222222
แต่การรับรู้การควบคุมผลลัพธ์ทางลบสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความซึมเศร้า22ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้
กับนิสิตมหาวิทยาลัยได้ข้อสรุปว่า22ทฤษฎีการควบคุมที่กล่าวว่าการรับรู้การควบคุมเหตุการณ์ทางบวกและทางลบ
จะเป็นประโยชน์นั้นอาจไม่ใช่กฎทั่วไป22สาหรับทุกคนในทุกสถานการณ์2โดยพบผลว่าการรับรู้ความเชื่ออานาจในตน
เฉพาะผลลัพธ์ทางบวกเท่านั้นที่จะลดความซึมเศร้าลง22ผลการวิจัยครั้งนี้ได้สนับสนุนสมมุติฐานจากทฤษฎีการ
ป้อ งกั นที่ ก าหนดว่ าการรับ รู้ ค วามเชื่ อ อ านาจในตนส าหรั บ เหตุ ก ารณ์ ท างบวกจะช่ ว ยในการปรั บตั ว ทาง
การศึกษาและสังคมได้มากกว่าการรับรู้ความเชื่ออานาจในตนสาหรับเหตุการณ์ทางลบ
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เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพเยาวชน
เจตคติเป็นคุณลักษณะทางจิตใจประเภทหนึ่งของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลมาก22
นั ก ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาหลายท่ า นได้ ร ะบุ ว่ า เจตคติ เ ป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรม2เจตคติ มี อ งค์ ป ระกอบ2 2
องค์ประกอบ2(ดวงเดือน22พันธุ ม นาวิน255 0;2อรพินทร์22ชู ช ม,25545)2ดัง นี้21)2องค์ประกอบด้านการรู้คิด2
(cognitive component) เป็นองค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างมีทิศทางว่าดี
หรือเลว22มีคุณหรือมีโทษมากน้อยเพียงใด22เป็นความรู้หรือความเชื่อที่ใช้ประเมินสิ่งนั้นได้2ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริ ง
โดยทั่วไป225)2องค์ประกอบด้านความรู้สึก2(affective component) เป็นการประเมินอารมณ์ความรู้สึกที่มี
ทิศทางของบุคคลว่าชอบ2ไม่ชอบ2พอใจหรือไม่พอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด22 )2องค์ประกอบด้านพฤติกรรม2(behavioral
component) 2เป็นแนวโน้มของการแสดงออกทางพฤติกรรมและการกระทาของบุคคลที่มีต่อวัตถุ2สิ่งของ2
บุคคล2เหตุการณ์2และสิ่งต่าง2ๆ2ในทางปฏิบัติยากที่จะแยกองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบออกจากกันได้22
เพราะว่าองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบมีความเกี่ยวข้องกันมาก22โดยที่สาระในด้านการประเมินของเจตคติ
มักจะได้รับการศึกษาและวิจัย2(Graham & Lilly, 1984) 2และจากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องให้ผลที่สอดคล้อง
กั น ว่ า 22เจตคติ จ ะสามารถท านายพฤติ ก รรมหนึ่ ง 2ๆ2ได้ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การวั ด ลั ก ษณะที่ เ ฉพาะเจาะจงของ
พฤติกรรมนั้น22จากการประมวลผลงานวิจัยของไอเซน2และฟิชไบน์2 (Aizen & Fishbein, 1980) ซึ่งทาการ
ประมวลงานวิจัยจานวน21092เรื่อง22พบว่างานวิจัยที่มีการวัดตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์สูงกับ
พฤติก รรมที่ วั ด22นอกจากนี้ก ารศึก ษาวิ จั ย หลายเรื่อ งในประเทศไทย2พบผลที่ สอดคล้ องกัน ว่ าเจตคติ ต่ อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นตัวแปรสาคัญที่สามารถทานายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้2เช่น22การศึ กษาวิจัยของ2
พรรณี22บุญประกอบ2และ2จรัล22อุ่นฐิติวัฒน์2(5546)2ที่ศึกษาลักษณะทางจิตสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของเยาวชน22พบผลว่า2เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม22ความเชื่ออานาจในตน2และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน22เป็นตัวแปรที่เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย22ในการร่วมกันทานายพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มเช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ2งามตา22วนิน ทานนท์ 2 และอุ ษ า22ศรี จิ น ดารั ต น์ 2 (5552)22ที่ พ บว่ า
พฤติกรรมการเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ252ตัวแปร2คือ2จิตลักษณะตามสถานการณ์2และ
ความสุขใจ2( = .552และ2. 02ตามลาดับ)2โดยตัวแปรทั้งสองร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการเรียนได้ร้อยละ2682
ซึ่งจิ ตลั กษณะสถานการณ์ประกอบด้วย2เจตคติต่อการเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาและการรับรู้การจั ด
การศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษา22รวมทั้งผลการวิจัยยังพบว่า2จิตลักษณะตามสถานการณ์และความสุขใจ
ต่า งมี บ ทบาทเป็ น ตั ว แปรคั่ น กลางที่ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ภ ายนอกต่ า ง2ๆ2กั บ
พฤติกรรมการเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าความสุขใจได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ2 2ด้าน22222222
เรียงตามลาดับความสาคัญคือ2เจตคติต่อการเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา22สัมพันธภาพในครอบครัว2และ
บรรยากาศในโรงเรียน22โดยตัวแปรทั้ง2 2ด้านร่วมกันอธิบายความสุขใจได้ร้อยละ288
ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2โดยเจตคติต่อ
การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง2การที่บุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่า2มองเห็นคุณประโยชน์
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หรื อ โทษของการดารงชี วิ ต ตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง2และมี ค วามรู้ สึก ชอบหรื อ ไม่ ช อบต่ อ การ
ดารงชี วิต ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง2และจากการศึ กษาวิ จั ยที่ ประมวลมาไว้ไ ด้แ สดงให้ เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก2ถึงแม้ว่างานวิจัยที่ศึกษา
ความเกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพของเยาวชนยังมี
จากัด2แต่คาดหวังว่าเยาวชนที่มีเจตคติที่ดีต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเยาวชน
ที่มีคุณภาพ
กล่าวโดยสรุปปัจจัยจิตลักษณะซึ่งประกอบด้วย2การมองโลกในแง่ดี2การควบคุมตน2และความเชื่ออานาจในตน
น่าจะส่งผลทางบวกต่อภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน2นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันทางจิต น่าจะมีบทบาท
สาคัญทาหน้าที่คั่นกลางระหว่างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยจิตลักษณะกับคุณภาพของเยาวชน2
ปัจจัยครอบครัวและปัจจัยเพื่อนกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
ครอบครัวและเพื่อนเป็นสถาบันทางสังคมที่ใกล้ชิดกับเยาวชนและได้รับการกล่าวถึงโดยทั่วไปว่า 2222222
มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมของเยาวชน2ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลเอกสารงานวิจัยที่กล่าวถึง2
อิทธิพลจากปัจจัยครอบครัว2และเพื่อนให้ครอบคลุมเรื่อง22ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2(จากบิดามารดา2และเพื่อน)22
การสนับสนุนทางสั ง คม2(จากครอบครัวและเพื่อน)2การถ่ายทอดทางสัง คมจากบิดามารดา2และการเห็น
แบบอย่างจากเพื่อน2ไว้ด้วยกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
จากแนวคิดทฤษฎีความผูกพัน2(Attachment theory) เสนอแนะว่าความผูกพันเป็นสายใยทางอารมณ์
ความรู้สึกที่จะทาหน้าที่ให้ความปลอดภัยและมั่นคงกับเด็กโดยที่ความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยได้มาจากบุคคล
ต่าง2ๆ2ที่มีความผูกพันด้วย22โดยเฉพาะความผูกพันที่มีความปลอดภัยกั บผู้ที่ให้การดูแลหลังจากเด็กได้รับ
ความเชื่ อ มั่ นไว้วางใจและเกื้อกูล อย่า งมี คุณภาพโดยไม่ รู้ ตัว2ซึ่ ง เป็นสิ่ง ที่ทาให้เด็กมองตนเองว่ามี คุณค่ า 222222222
กับความรักและการดูแล2(Cutrona et al., 1994) โดยมีงานวิจัยจานวนไม่น้อยที่ตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูและผลของพัฒนาการของเด็ก22แต่มีจานวนงานวิจัยไม่มากนักที่ศึกษาอิทธิพลของ
ครอบครัวที่มี ผลต่อการปรับตัวและพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนปลาย2หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น22ซึ่ งยังคงพบผล2222222222222222
ที่น่าสนใจว่า2เป้าหมายการถ่ายทอดทางสังคมและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกั นของบิดามารดา22222222222222222
ที่ผู้ใหญ่ตอนต้นได้รับในช่วงวัยผู้ ใหญ่ นั้นมี ความสัม พันธ์ กับการปรับตัวทางด้านอารมณ์2สัง คม2ของวัยรุ่น 2222222222
ชาวจีน2และวัยรุ่นชาติยุโรป2–2อเมริกัน2ได้แก่2การมองเห็นคุณค่าในตนเอง22การรับรู้ความสามารถทางวิชาการ22
ความวิตกกังวล2และความซึมเศร้า2(Yan et al., 2010)2และผลการวิจัยจากต่างประเทศยืนยันว่าผู้ปกครองที่ให้
ความอบอุ่ น สู ง และพึ่ ง พิ ง ทางอารมณ์ 2 และให้ ก ารสนั บ สนุ น ความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง2จะท าให้ วั ย รุ่ น มี
ความสามารถ2มีการเผชิญปัญหา2และมีพฤติกรรมเอื้อสังคมมากกว่า2(Zimmer – Gembeck & Locke, 2007)
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และจากการศึกษาวิจั ยหลายเรื่องในประเทศไทยต่ างยืนยันว่า2ความสัม พันธ์ ที่มี ภ ายในครอบครัวมี ส่ว น
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่มีคุณภาพของบุคคล2เช่น22การศึกษาของ22อรพินทร์22ชูชม22
อัจฉรา22สุขารมณ์2และ2ทัศนา22ทองภักดี2(5540)22ในการวิเคราะห์โมเดลการตัดสินใจทางการศึกษา2–2อาชีพ2
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย22พบว่าบิดามารดาที่ให้การสนับสนุนบุตรของตน2จะนาไปสู่ความวิตกกังวลน้อยลง2
ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ที่ดีต่อความสามารถของตนเอง2และส่งผลต่อการตัดสินใจทางการศึกษา2–2อาชีพได้ในที่สุด22
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนมีความสนใจร่วมกับเพื่อน22ได้รับการยอมรับ2ช่วยเหลือ2
และสนับสนุนจากเพื่อนแล้วจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจทางการศึกษา2–2อาชีพที่เหมาะสม22222222222222222222
มีความพร้อมในการตัดสินใจและมีการรับรู้ข้อมูลทางการศึกษา2–22อาชีพ2สอดคล้องกับการวิจัยของดวงเดือน22
พันธุมนาวิน22งามตา22วนินทานนท์2และคณะ2(55 6)22ที่ศึกษาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุ่น
ชายและหญิงที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงทางครอบครัว2(ศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวประเภทปกติ2แตกแยก2และเครียด)22222222222
จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา22พบผลว่า2ตัวแปรที่สามารถเข้าทานายการมีสุขภาพจิตดี2(มีความวิตก
กังวลอย่างสมเหตุสมผล)2ของนักเรียนได้เป็นลาดับแรก2ทั้งในกลุ่มนักเรียนรวมและในกลุ่มนักเรียนประเภทต่างๆ2
เช่นเดียวกับการศึกษาของ2งามตา22วนินทานนท์2และ2อุษา22ศรีจินดารัตน์2(5552)22ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา22สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียน22ที่มีต่อความสุขใจ
และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย22พบว่าความสุขใจได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัว แปรเชิ ง สาเหตุ2 2ด้า นเรี ยงตามล าดั บความส าคั ญ คือ 22เจตคติต่ อ การเรี ย นตามแนวปฏิรู ป การศึ ก ษา22
สัมพันธภาพในครอบครัวและบรรยากาศในโรงเรียน2(ค่า  = .05, .30, และ2.552ตามลาดับ)2โดยที่บรรยากาศ
ในโรงเรียนประกอบด้วยความสั มพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู2และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับนักเรียน2
นอกจากนี้ยังพบว่า22สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านทางความสุขใจ2
(ค่า22=.09) โดยความสุขใจมีอิทธิพลคั่นกลางระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการเรียน22
อย่า งไรก็ ตามทฤษฎี จิ ต วิทยาพั ฒ นาการได้เ สนอแนวคิ ดที่ ว่า 22ช่ วงวัย รุ่น นั้น กลุ่ม เพื่ อนมี อิ ทธิ พ ลอย่า งยิ่ ง 222222222
ต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล22โดยผลจากการวิจัยในต่างประเทศยังคงยืนยันว่าความผูกพันกับ
ผู้ ป กครองของวั ย รุ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม 2ไม่ ว่ า การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง22
ความสามารถเผชิญปัญหา2และความสามารถทางสังคมในขณะที่ความผูกพันกับเพื่อนมีความสาคัญมาก22
สาหรับพัฒนาการความสามารถทางสังคม2และความใกล้ชิดกับเพื่อน2(Markiewicz, 2001)22และจากการ
ประมวลงานวิจัยที่ใช้แบบวัดความผูกพันของผู้ปกครองและเพื่อน2(Inventory of Parental and Peer
Attachment : IPPA) พบว่าความผูกพันของผู้ปกครองและเพื่อนต่างทานายความซึ มเศร้า22การเห็นคุณค่าในตนเอง2
ความสามารถของตน2และเจตคติต่อโรงเรียนได้2สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย22ผลจากการศึกษาวิจัย
เสนอแนะว่ามิตรภาพมีบทบาทต่อสุขภาวะทางจิตและการปรับตัวของวัยรุ่น22โดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผูกพัน
กับเพื่อนเอื้อต่อสุขภาวะทางจิตและเป็นกันชนต่อต้านความเครียดทางจิตและสังคม2(Wilkinson, 2010)
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การถ่ายทอดทางสังคมกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดทางสังคมให้กับบุตร และยังคงเป็นสถาบันหลักอันหนึ่ง
ในการถ่ายทอดทางสังคม โดยเฉพาะบิดา มารดา เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังให้การ
อบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างให้กับบุตรของตนในคุณลักษณะทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่ดีงาม222222222
ที่สังคมปรารถนาแล้ว บุตรจะมีคุณลักษณะพฤติกรรมตามที่ครอบครัวถ่ายทอด เช่นจากการประมวลเอกสาร
การวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ในเรื่องการปลูกฝังอบรมกับลักษณะทางศาสนาของบุคคล
พบว่า บิดามารดามีลักษณะทางศาสนาเช่นไร บุตรก็มักจะมีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งที่เกี่ยวกับจิตใจ ได้แก่
ทัศนคติที่ดีต่อศาสนา ความเชื่อ ค่านิยมทางศาสนา และพฤติกรรมการปฏิบัติทางศาสนา และบุตรก็จะมีการ
ปฏิบัติทางศาสนา สอดคล้องกับการปฏิบัติทางศาสนาของบิดามารดา เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อรพินทร์ ชูชม
และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543) ที่ยืนยันว่า แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของลูกได้รับผลมาจากการถ่ายทอดทาง
สังคมของบิดามารดาที่ใช้วิธีการจูงใจภายในโดยการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความ
เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กาลังใจเมื่อเจออุปสรรค วิธีการจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ของบิดามารดายังส่งผลทางอ้อมต่อวิธีการเรียนรู้แบบจัดระบบตนเอง วิธีการเรียนรู้แบบ
ลึก2ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ ของการเรียนของนักเรียน2นอกจากนี้จากการวิจัยของ2
อรพินทร์2ชูชม2และคณะ2(2547)2ที่ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสานึกทางปัญญาและ
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย2พบว่า การถ่ายทอดทางปัญญาสังคมและอารมณ์จากบิดามารดา222มีอิทธิพลใน
ทางบวกมากที่สุดต่อจิตสานึกทางปัญญา รองลงมาคือการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพื่อน
และการควบคุมตนเอง ตามลาดับ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังคงยืนยันถึงความสาคัญของบิดามารดา ซึ่งเป็นบุคคล
สาคัญในการถ่ายทอดทางสังคมในชีวิตของเด็กและเยาวชนวัยรุ่นที่มีความผูกพันกับเด็กตั้งแต่ประสบการณ์
ชีวิตแรกเริ่ม และยังคงความสาคัญนี้อย่างต่อเนื่องถึงแม้เด็กจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว อิทธิพลจากบิดามารดาก็ยัง
ไม่ได้ลดน้อยลง โดยเฉพาะผลจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการที่บิดามารดาให้การอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และ
การเป็นตัวแบบที่ดี ในการแสดงออกทางปัญญาสังคม-อารมณ์และความประพฤติที่เหมาะสม มีการประพฤติ
ในการบริโภค การใช้เงินสิ่งของเครื่องใช้ เวลา และทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ดูแลรักษาและแบ่งปันของส่วนรวม
สาธารณสมบัติ2รวมทั้ง แสดงออกให้ลู กรู้ถึง ความรักความเอาใจใส่เข้าใจในจิตใจและปัญหาของลูกแล้ว
เยาวชนจะมีการเรียนรู้ เลียนแบบซึมซับเอาอย่างสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปในจิตใจด้วย ฝังรากให้เยาวชน222222222222
มีจิตสานึกทางปัญญาที่ดีตามไปด้วย และเอื้อให้เยาวชนแสดงพฤติกรรมที่มีคุณภาพได้แก่ การมีคุณภาพชีวิต 222222
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีพฤติกรรมเอื้อสังคม ในขณะเดียวกันถ้าบิดามารดาไม่มีการถ่ายทอด
ทางปัญญาสังคม-อารมณ์ที่เหมาะสมดังกล่าว เยาวชนวัยรุ่นจะได้รับการหล่อหลอมให้มีจิตสานึกทางปัญญา222
ที่เหมาะสมน้อย ไม่เกิดการรับรู้การเลียนแบบและซึมซับในการแสดงพฤติกรรมที่มีคุณภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าลู กได้รับการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังเช่นไรจากบิดามารดา
ลูกก็จะมีลักษณะและพฤติกรรมตามสิ่งที่ได้รับการปลูกฝัง
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การศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบผลเช่นเดียวกันกับงานวิจัยในประเทศไทยว่า บิดามารดามีการ
ถ่ายทอดทางสังคมเช่นไร บุตรมีการเรียนรู้ รับเอาแบบอย่างที่บิดามารดาปลู กฝังนั้น เช่น การศึกษาวิจัยที่มุ่ง
ความสนใจในพฤติกรรมเอื้อสังคม พบว่าวิธีการถ่ายทอดทางสังคม เช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบการใช้เหตุผล
ของผู้ปกครอง การปลูกฝังความเข้าอกเข้าใจ และการเป็นแบบอย่างของผู้ปกครองในพฤติกรรมเอื้อสังคมมี
ความเชื่อมโยงกับการตอบสนองพฤติกรรมเอื้อสังคมของเด็กและวัยรุ่นที่มีต่อเพื่อนและบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้
ในการศึกษาระยะยาวยังพบว่าการอบรมเลี้ยงดูที่แบ่งปันในวัยเด็กสามารถพยากรณ์การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและ
พฤติกรรมเอื้อสังคมในระยะต่อมาได้ด้วย (Eisenberg et al., 2002) เช่นเดียวกับผลการวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางสังคมของครอบครัว อิทธิพลของเพื่อน และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
กับคุณลักษณะเอื้ออาทรของเด็กประถมศึกษาชาวจีน พบว่าสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ดี อิทธิพลในทางบวก
ของเพื่อนที่ส่งเสริมการแสดงออกที่เอื้อสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่ดีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ความเอื้ออาทรและความเอื้ออาทรยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเอื้อสังคม (Ma, 2003)
แบบอย่างจากเพื่อนกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
กลุ่มเพื่อนมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดเพราะว่ากลุ่มเพื่อนสนองตอบความต้องการบางอย่าง กลุ่มเพื่อน
มักจะเป็นตัวแทนการถ่ายทอดที่ต้องการมากกว่าตัวแทนอื่น ๆ และกลุ่มเพื่อนยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
สังคมและการรู้คิด (Berns, 2004) โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากการเห็นแบบอย่างนั้น การสังเกตเห็นการ
กระทาบางอย่างสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมที่ตามมาของบุคคลใน 3รูปแบบ (Bandura, 1986) ดังนี้
1. บุคคลอาจเรียนรู้วิธีการทาบางสิ่งที่ใหม่ที่ไม่สามารถทามาก่อนหรืออาจจะไม่เคยคิดมาก่อน
2. บุคคลอาจเรียนรู้ผลที่ตามมาของพฤติกรรมโดยการสังเกตจากคนอื่น
3. ตัวแบบอาจเสนอแนะว่าบุคคลสามารถประพฤติอย่างไรในสถานการณ์ใหม่
222222222222นอกจากนี้ นัก ทฤษฎี ทางพัฒ นาการได้ เชื่ อ มโยงคุณ ธรรมความดี กับกระบวนการที่ ซ่ อนเร้น อยู่ใ น
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อน (Eisenberg & Fabes, 1998) ทั้งนี้เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็น
ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีความร่วมมือกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และพึ่งพากัน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอาจให้บรรยากาศที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้แนวคิดและพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความยุติธรรม
ความเมตตากรุณา และห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้อื่น กลุ่มเพื่อนได้ให้ประสบการณ์ที่แท้จริงเรื่องกฎระเบียบในสังคม
เกิดขึ้นอย่างไรและเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และการเข้าใจความรับผิดชอบของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม โดยกลุ่มเพื่อน
ก่อให้เกิดการเรียนรู้บทบาททางสังคมวัฒนธรรมสาหรับกลุ่ม เด็กเรียนรู้บทบาททางสังคมวัฒนธรรมในเรื่อง
ความร่วมมือและพฤติกรรมที่เหมาะสมจากกลุ่มเพื่อน (Berns, 2004)2และจากการวิจัยในห้องทดลองพบว่ า
ตัวแบบเพื่อนที่เอื้อสังคมและเห็นแก่ตัวมีผลทาให้เกิดพฤติกรรมเอื้อสังคมและเห็นแก่ตัว (Eisenberg & Fabes,
1998) ความคุ้นเคยและความชอบตัวแบบเพื่อนอาจเป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเอื้อสังคม งานวิจัยที่มี
ชื่อเสียงของแบนดูรา และคณะ ในป ค.ศ.1963 พบว่าเด็กที่ดูภาพยนตร์ที่มีตัวแบบตีตุ๊กตาจะเลียนแบบ
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พฤติกรรมก้าวร้าวของตัวแบบ เมื่อให้ตุ๊กตาเล่น (Bandura, 1986)2งานวิจัยของ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547)
ได้ทาการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชน22ที่เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและ
เอกชน พบว่า การควบคุมตนและอิทธิพลของเพื่อน เป็นตัวทานาย2ที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมบริโภคด้วย
ปัญญา ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญา ประสบการณ์22ในครอบครัว และการคิดอย่างมีเหตุผลมี
ความสาคัญรองลงมาตามลาดับ โดยคณะผู้วิจัยได้ให้เหตุผลว่าอิทธิพลของเพื่อนส่งผลต่ อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญามากกว่าประสบการณ์จากครอบครัว ทั้งนี้22อาจเนื่องมาจากวัยของนิสิตและนิสิตกลุ่มที่ศึกษานี้
อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยจึงมีความใกล้ชิดกับเพื่อนมากกว่าบิดามารดา
การสนับสนุนทางสังคมกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
การสนับสนุนทางสังคมมีผู้ให้ความหมายต่าง2ๆ2กันดังนี้
คาพลาน2(Caplan, 1974) ได้นิยามการสนับสนุนทางสังคมในรูปกิจกรรม2 2ลักษณะ2คือ 1)เป็นการช่วย
ที่ให้กาลังใจทางจิตใจ 2)เป็นการแบ่งบันงานต่าง2ๆ2ที่บุคคลต้องทา และ2 ) เป็นการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์22
การเงิน22ทักษะ2และการแนะนาที่จาเป็นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด
เฮาส์2(House,1981)ได้เสนอการสนับสนุนทางสังคมในลักษณะว่า2ใครทาให้เกิดสิ่งใดกับใครและ
เพื่อช่วยแก้ปัญ หาอะไร22โดยการสนับสนุนทางสังคมเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุน242ประเภทได้แก่21)2การสนับสนุนทางด้านอารมณ์2 (emotional support) (เช่น2การยอมรับและเห็น
อกเห็นใจ)225)2การสนับสนุนทางด้านวัสดุเครื่องใช้2(material support) (เป็นวิธีการและบริการ)22 )2การสนับสนุน
ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ2(informational support) (เช่น2ข้อเท็จจริงและข้อมู ล)2และ24)2การตัดสินใจหรือ
ประเมิน2(judgment / evaluative support) เฮาส์2ยังได้นิยามการสนับสนุนทางสังคม2โดยรวมทั้งแหล่งที่มา
และรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม2แบ่งเป็น252แกน22ได้แก่22แกนนอนมาจากแหล่งสนับสนุน ทางสังคมที่
เป็นทางการ2(เช่น2องค์กร22สถาบัน)22และแหล่งที่ไม่เป็นทางการ2(เช่น22คู่สมรส22ครอบครัว22และเพื่อน)2และแกนตั้งเป็น
รูปแบบการสนับสนุนทางสังคม2(อารมณ์22การประเมิน22ข้อมูลสารสนเทศ2และเครื่องมือ)
ดุจเดือน22พันธุมนาวิน2(5548)2ได้รวบรวมและสรุปนิยามของการสนับสนุนทางสังคมว่าหมายถึง2
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง2โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมจะให้
การสนับสนุน2 2ด้านคือ221)2การสนับสนุนทางด้านอารมณ์2เช่น22การแสดงความเป็นห่วงเป็นใย2เห็นใจ2แสดง
ความรักและการยอมรับ2เป็นต้น225)2การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร2เช่น2การให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทางาน22
ข้อมูลย้อนกลับ22การให้รางวัล2–2ลงโทษและการกล่าวติชม22และ2 )2การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์รวมทั้ง
ทรัพยากร2งบประมาณ2และแรงงาน2เช่น2บริการเงิน2สิ่งของและเครื่องมือที่จาเป็น
2222222222222กล่าวโดยสรุป2การสนับสนุนทางสังคมในการวิจัยครั้ง นี้จึงศึกษาแหล่งที่มาของการสนับสนุนทาง
สั ง คมที่ม าจากครอบครั วและจากพื่ อน2เป็น การที่ บุ ค คลรั บ รู้ ว่า ได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อจากสมาชิ กภายใน
ครอบครัวทั้งทางจิตใจ2อารมณ์2แสดงความรักเป็นห่วงใย2เห็นใจ2เข้าใจ2ยอมรับ2และให้กาลังใจ2และการสนับสนุน2222222222222
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จากเพื่อน2หมายถึง2การที่บุคคลรับรู้ว่าได้รั บความช่วยเหลือจากเพื่อนทางด้านจิตใจ2อารมณ์2แสดงความรักเป็น
ห่วงใย2เห็นใจ2เข้าใจ2ยอมรับ2และให้กาลังใจ
2222222222222การสนับสนุนทางสังคมมีการศึกษาวิจัยพอสมควรว่าเป็นตัวแปรสาคัญที่ มีผลต่อการลดอุบัติการณ์
การเกิดเหตุการณ์เครียดในชีวิต ทาให้สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของบุคคลต่อภาวะเครียดและ
สามารถลดระดับความรุนแรงของภาวะเครียด ช่วยแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของภาวะ
เครียดกับระดับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของบุคคล22สามารถส่งเสริมการเผชิญภาวะเครียดของบุคคล2
โดยการกระตุ้นให้ผู้รับเกิดความรู้สึกมีคุณค่ าในตนเอง ทาให้บุคคลเปลี่ยนแปลงวิธีการเผชิญความเครียด2
(Wortman, 1984) นอกจากนี้ทฤษฎีการดูดซับความเครียดของการสนับสนุนทางสังคมได้ระบุไว้ว่าการ
สนับสนุนทางสังคมทาให้บุคคลเผชิญกับภาวะวิกฤตได้ง่ายขึ้น 22และทาให้ภาวะวิกฤตนั้นลดความรุนแรงลง
โดยการได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ทาให้บุคคลรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเอง ทาให้บุคคลเกิดความ
พยายามในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมช่วยให้บุคคลมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง2(Crawford 1981) 2ซึ่งสอดคล้องกับ ลาซารัส และโฟล์คแมน
( Lazarus and Folkman 1984 :245 ) ที่สรุปว่า การสนับสนุนทางสังคมจะส่งผลต่อการปรับตัว คือ การรับรู้ถึง
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสาคัญต่อความพึงพอใจตนเองและพอใจในการดาเนินชีวิตของตนเอง การ
สนับสนุนทางสังคมจะช่วยป้องกันความเครียดและผลกระทบที่เกิดจากความเครียด ช่วยลดความรุนแรงของ
วิกฤตการณ์และเป็นแหล่งประโยชน์ 22เพื่อการปรับตัวต่อวิกฤตการณ์การสนับสนุนทางสังคมจึงมีส่วนช่วย
ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตเพื่ อ การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ในตนเองท าให้ มี อ ารมณ์ มั่ น คงและมี ค วามผาสุ ก ในชี วิ ต
ลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต
จากหลักฐานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศข้างต้น2จะเห็นได้ว่าปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยเพื่อนต่างมี
อิทธิพลต่อภูมิคุ้มกันทางจิต เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2และคุณภาพของ
เยาวชน22โดยคาดหวังว่าปัจจัยครอบครัวและปัจจัยเพื่อนส่งผลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันทางจิตและเจตคติต่อการ
ดารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง22และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ คุ ณภาพของเยาวชนผ่ า นทาง
ภูมิคุ้มกันทางจิตและเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม2(Bandura, 1986) เสนอแนะว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจาก
ปัจจัยต่าง2ๆ2 2ปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้แก่22(1)2ปัจจัยส่วนบุคคล2(ลักษณะชีวภาพ2ความรู้คิด2และจิตลักษณะ)22
(5)2ปัจจัยสภาพทางแวดล้อมหรือสังคม2และ2( )2ปัจจัยทางพฤติกรรม22เช่นเดียวกับแนวคิดสิ่ งแวดล้อมทาง
สังคมและรูปแบบบูรณาการที่เสนอว่าพหุปัจจัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบุคคลร่วมกันส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน22
คุณภาพชีวิต2(Stokols, 1996) และพฤติกรรมเอื้อสังคม2(Eisenberg & Fabes, 1998) ประกอบกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2ที่กาหนดว่า2การที่คนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว2ย่อมเอื้อประโยชน์ให้คนดารงชีวิตอยู่ได้
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อย่างมั่นคง2ยั่งยืน2มีคุณภาพ2(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่210,25550)22นอกจากนี้แนวคิด
คุณลักษณะทางจิตใจ2เชื่อคุณลักษณะทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่คงที่มาตั้งแต่เกิด22สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง2ๆ2ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์2 (Mayer and Salovey, 1997) 2ประกอบกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง2ๆ2ที่เสนอแนวคิดและกระบวนการต่าง2ๆ2ที่ทาให้คนเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านการรู้คิด22
จิตใจ22และพฤติกรรม22นอกจากนี้การประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ2และ
ภูมิคุ้มกันต่าง2ๆ2ได้เสนอแนะว่าการพัฒ นาตนเองโดยพัฒนาจิตลักษณะที่สาคัญมีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิ ต2
ได้แก่2การให้บุคคลเห็นคุณค่าในตนเอง22เป็นการทาให้บุคคลเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถ2มีคุณค่า2และฝึกทักษะ
ให้บุคคลมองโลกในแง่ดีจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิต2ที่ทาให้ตนมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไป2เมื่อประสบปัญหา22222222
ก็ไม่ท้อถอย22สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความผิดหวังได้2(Seligman, 1998) ตลอดจนให้บุคคลเรียนรู้วิธีการจัดการกับ
ความเครียดและเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม22ไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้หมดหวัง2เพื่อให้ความเครียดนั้นอยู่ใน
ระดับพอเหมาะ2จะทาให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันทางจิตและมีพลังจูงใจ2(Folkmans, 1984)
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ต ลอดจนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต 22สามารถก าหนดรู ป แบบ
ภูมิคุ้มกันทางจิตดังภาพประกอบ22
ปัปัจจจัจัยจิยตจิลัตกลั
ษณะ
กษณะ
ปั-- จการควบคุ
จัการควบคุ
ยจิตลักมมษณะ
ตน
ตน
- การควบคุ
มตน ดี
การมองโลกในแง่
- การมองโลกในแง่ดี
- การมองโลกในแง่
ดี
- ความเชื
ความเชื่อ่อออานาจในตน
านาจในตน
- ความเชื่ออานาจในตน

ปัจจัยครอบครัว
ปั- จสัจัมยพัครอบครั
ว
นธ์บิดามารดา
- สั-การสนั
มพันธ์บิดสนุามารดา
นทาง
- การสนั
สังคม บสนุนทางสังคม
- การถ่ายทอดทางสังคม

ภูภูมมิคิคุ้มุ้มกักั
นทางจิ
ต ต
นทางจิ

เจตคติต่อการดารงชีวิต
ปัจจัยเพื่อน
ปั- จสัจัมยพัเพืน่อธ์เนพื่อน
- สั-การสนั
มพันธ์เบพืสนุ
่อนนทาง
- การสนั
สังคม บสนุนทางสังคม
-_ แบบอย่
แบบอย่าางจากเพื
งจากเพื่อ่อนน

ภูมิคุ้มกันทางจิต

คุคุณณภาพของเยาวชน
ภาพของเยาวชน
คุ-- ณสุสุภาพของเยาวชน
ขขภาวะทางจิ
ภาวะทางจิตต
- สุพฤติ
ขภาวะทางจิ้อสัตงคม
- พฤติกกรรมเอื
รรมเอื้อสังคม
- พฤติ
กรรมเอื้อสังคม
ความสามารถในการ
- ความสามารถในการ
- แก้
ความสามารถในการแก้
ปญ
ั หา
แก้ปปัญ
ัญหา
หา

การดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพประกอบ2222กรอบแนวคิดโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
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สมมุติฐานการวิจัย
1. เยาวชนที่มภี ูมิคุ้มกันทางจิตน้อยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
2. 2ปัจจัยจิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยเพื่อนสามารถร่วมกันทานายภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนได้
3. ภูมิคุ้มกันทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อคุณภาพของเยาวชน
4. ภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ2(ปัจจัยจิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัว2
และปัจจัยเพื่อน)2และตัวแปรผลลัพธ์2(คุณภาพของเยาวชน)
5. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตสามารถอธิบายคุณภาพของเยาวชนได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้22เป็นเยาวชนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ2สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ2ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้22เป็นเยาวชนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี22มหาวิทยาลัยของรัฐ2
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล22จานวน228002คน2โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่ม22222222222
จากประชากรดังต่อไปนี้
1. สุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน224 มหาวิทยาลัยได้แก่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2มหาวิทยาลัยรามคาแหง2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2
2. เลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัย22จานวนมหาวิทยาลัยละ2500 คน2ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษา
ชายและหญิงในระดับปริญญาตรีชั้นปที่2 12ชั้นปที่222ชั้นปที่23 และชั้นปที่2422

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้2ประกอบด้วยแบบวัดต่าง2ๆ2ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามภูมิหลัง เป็นแบบสอบถามข้อมูลภูมิหลังของเยาวชน2เช่น2เพศอายุ2คณะ2สถานภาพของ
ครอบครัว2และความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แบบวั ด การการมองโลกในแง่ดี 2เป็น แบบวัด ที่ป ระกอบด้ วยข้อ ความต่ า ง2ๆ2ที่ สอบถาม
ความสามารถของบุคคลที่มีมุมมองต่อชีวิตในด้านที่ดี2หรือในทางบวก2มี ความหวัง ในชีวิตแม้ จะเผชิญกับ
อุปสรรค2วัดได้โดยใช้ แบบวัดการมองโลกในแง่ ดี 22ที่ ผู้วิจั ยพัฒ นามาจากแบบวัดการมองโลกในแง่ ดีของ2
อรพินทร์22ชูชม22วิลาสลักษณ์22ชัววัลลี22และ2อัจฉรา22สุขารมณ์2(5546)222แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ2 82ข้อ2222222
ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22
ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีน้อย
แบบวัดการมองโลกในแง่ดีได้ทดลองใช้กับเยาวชนปริญญาตรีจานวน21002คน22ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ222
จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการมองโลกในแง่ดีในกลุ่มตัวอย่างจริง22
พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.762
3. แบบวั ด เจตคติ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 2เป็ น แบบวั ด22222222222222222222
ที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถืงความรู้เชิงประเมินค่าและความเชี่อของบุคคลต่อคุณ ประโยชน์
หรือโทษของการดารงชี วิ ตตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียง2รวมทั้ง ความรู้ สึกชอบหรือไม่ ช อบต่อการ
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ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2วัดได้โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อ การดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ272ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับ
ได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อ
การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อการ
ดารงชี วิ ตตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งน้ อย2แบบวัด เจตคติต่ อ การการด ารงชี วิต ตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2222ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่า2มีค่าเท่ากับ2.789
4.แบบวัดความความเชื่ออานาจในตน เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึง
ความเชื่อของบุคคลว่าสิ่งต่าง2ๆ2ที่เกิดขึ้นในตนเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว2เป็นผล
เนื่องมาจากคุณลักษณะและการกระทาของตนเอง2วัดได้โดยใช้แบบวัดความความเชื่ออานาจในตนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เอง22แบบวัดมี ลั กษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมิ นค่า252ระดับได้แก่22จริ ง22
ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีความเชื่ออานาจในตนมาก2
และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีความเชื่ออานาจในตนน้อย2แบบวัดความเชื่ออานาจในตนได้ทดลองใช้กับ
นิสิตปริญญาตรีจ านวน21002คน2ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมีม าตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเชื่ออานาจในตนในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิด
ความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.739
5.แบบวัดการควบคุมตน22เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการที่บุคคล
สามารถยับยั้ง2ขจัดหรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึก2ความปรารถนา2ความหุนหันใจเร็วของตนเอง2และละเว้นการ
กระทาที่ไม่น่าพึงปรารถนาได้2วัดได้โดยใช้แบบวัดการควบคุมตนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็น
ข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่ จริง22ผู้ตอบที่ไ ด้คะแนนสู ง2แสดงว่ามี การควบคุมตนมาก2และผู้ตอบที่ไ ด้คะแนนต่า2แสดงว่ามี การ
ควบคุมตนน้อย2แบบวัดการควบคุมตนได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการควบคุมตนในกลุ่ ม
ตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.762
6. แบบวั ด ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต 22เป็ น แบบวั ด ที่ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ ความต่ า ง2ๆ2ที่ ส อบถามถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการมีสติรับผิดชอบ2สามารถวางแผน2เรียนรู้2แสวงหาความรู้ต่าง2ๆ2เตรีย มพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลง22และคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา2มี252องค์ประกอบได้แก่
6.1 สติสัมปชัญญะ22หมายถึง2ความระลึกได้2และตระหนักรู้อย่างใส่ใจในการคิด2พูด2และกระทาให้
ดาเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
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6.2 การพึ่งพาตนเอง22หมายถึง2ความเชื่อมั่นในตนเอง2พึ่งพาจุดเด่นและความสามารถของตนเอง2222
ใช้ความสาเร็จในอดีตที่จะสนับสนุนและแนะแนวทางการกระทาของตนเอง
6.3 ความหวัง22หมายถึง2การรับรู้ว่าชีวิตมีความหมาย2มีเป้าหมายมีหนทางที่สามารถบรรลุได้2ประกอบด้วย2
6.4 การเผชิญปัญหา22หมายถึง2การที่บุคคลใช้ความพยายามที่จะมุ่ งมั่นแก้ปัญหาที่บุคคล
เผชิ ญ อยู่ ในชี วิ ตประจ าวัน หรื อความเครี ย ด22โดยพยายามนึ ก คิด หาหนทางแก้ปั ญ หาอยู่ ด้ว ยตัว เองหรื อ
แสดงออกถึงความต้องการแก้ปัญหาโดยมีการขอคาปรึกษาในตัวปัญหานั้นกับแหล่งต่าง2ๆ2ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้2และหาข้อมูลข่าวสารประกอบเพื่อช่วยแก้ปัญหา
6.5 ความยืดหยุ่น หมายถึง 2ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวหรือฟื้นตัวกลับคืนมาได้
จากการเผชิญปัญหาอุปสรรค มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงในการอดทนต่ออุปสรรคและความเครียด2สามารถ
จัดการกับความรู้สึกอารมณ์ของตนเองได้ ปรับอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพการณ์และสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้
222222ภูมิคมุ้ กันทางจิตวัดได้โดยใช้แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็น
ข้อความ2302ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่ จ ริ ง 22ผู้ ต อบที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง 2แสดงว่ า มี ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต มาก2และผู้ ต อบที่ ไ ด้ ค ะแนนต่ า2แสดงว่ า22222222222222222222
มีภูมิคุ้มกันทางจิตน้อย แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คนผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิต
ในกลุ่มตัวอย่างจริงพบว่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.912
7. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 22เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่
สอบถามถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าสมาชิกภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบิดา2มารดา2หรือญาติพี่น้อง2ได้แสดงออก
ซึ่งความเป็นห่วงใย2เอาใจใส่ดูแล2เห็นใจ2เข้าใจ2ยอมรับและให้กาลังใจ22พร้อมที่จะให้คาแนะนา2ปรึกษาและ
ความช่วยเหลือ วัดได้โดยใช้แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เอง22แบบวัดมีลักษณะเป็น
ข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริ ง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2
แสดงว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวน้อย แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว2ได้ทดลองใช้กับ
นิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน22ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.866
8. แบบวั ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ น22เป็ น แบบวั ดที่ ป ระกอบด้ ว ยข้ อความต่ า ง2ๆ2ที่
สอบถามถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนทางด้านจิตใจ2อารมณ์2แสดงความรักเป็นห่วงใย2
เห็นใจ2เข้าใจ2ยอมรับ2และให้กาลังใจ วัดได้โดยใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22
แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22
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ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก2และผู้ตอบ
ที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนน้อย แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนได้
ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน22ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22
และในการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวั ดการสนั บสนุนทางสั ง คมจากเพื่อ นในกลุ่ม ตัวอย่างจริง 22พบว่ า2
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.844
9. แบบวัดความสัมพันธ์กับบิดามารดา22เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึง
การที่บุคคลรับรู้ว่าบิดามารดามีความรัก2เข้าใจ2เอาใจใส่2และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุตร วัดได้โดยใช้แบบวัด
ความสัมพันธ์กับบิดามารดาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตรา
ประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่า
มี ความสั มพั นธ์ กั บบิ ดามารดามาก2และผู้ ตอบที่ ได้ คะแนนต่ า2แสดงว่ ามี ความสั มพั นธ์ กั บบิ ดามารดาน้ อย 22222222
แบบวัดความสั ม พันธ์ กับบิดามารดาได้ทดลองใช้ กับนิสิตปริญญาตรีจ านวน21002คน2ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ความสัม พันธ์กับบิดา
มารดาในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.858
10. แบบวัดความสัมพันธ์กับเพื่อน22เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการ
ที่บุคคลรับรู้ว่าเพื่อนมีความรัก2เข้าใจ2เอาใจใส่2และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน วัดได้โดยใช้แบบวัดความสัมพันธ์
กับเพื่อนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับ
ได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีความสัมพันธ์
กับเพื่อนมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนน้อย แบบวัดความสัมพันธ์กับเพื่อน22
ได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22
และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.857
11. แบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา22
เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าได้รับการปลูกฝังจากบิดามารดา2ให้มี
การดารงชีวิตด้วยความพอเพียง2ใช้หลักเหตุผล2มีสติ2พึ่งพาตนเองและพร้อมที่จ ะปรับเปลี่ยนตนเอง วัดได้โดย
ใช้แบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22
แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ2152ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22
ค่อนข้างไม่ จริง22และไม่ จริ ง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง 2แสดงว่ามี การถ่ายทอดการดารงชี วิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดามาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่า มีการถ่ายทอดการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดาน้อย แบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงของบิดามารดา22ได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจ านวน21002คน22ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิต
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ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดาในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิด
ความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.890
12. แบบวั ด การเห็ น แบบอย่ า งจากเพื่ อ นในการด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง2เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดมีการใช้
ชีวิตด้วยความพอเพียง2ใช้หลักเหตุผล2มีสติ2พึ่งพาตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง วัดได้โดยใช้แบบวัด
การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการใช้ ชีวิตด้วยความพอเพียง2ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมี ลักษณะเป็น
ข้อความ214 ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่าได้รับรู้การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่าได้รับรู้การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย2แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง2222222222ได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบ
แอลฟ่า2222มีค่าเท่ากับ2.874
13. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถาม
ถึงการที่บุคคลแสดงออกถึงความมั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้ นในชีวิตประจาวันได้ โดยใช้รูปแบบ
การแก้ปัญหาแบบเผชิญปัญหา และสามารถควบคุมตนเองได้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา2วัดได้โดยใช้แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ262ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตรา
ประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อ นข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2
แสดงว่ามี ความสามารถในการแก้ปัญ หามาก2และผู้ตอบที่ไ ด้คะแนนต่า2แสดงว่ามี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาน้อย2แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2ผ่าน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ2จนมี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ได้ 2 2และในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด
ความสามารถในการแก้ปัญหาในกลุ่ม ตัวอย่างจริง22พบว่า2สัม ประสิทธิ์ความเชื่อมั่ นชนิดความสอดคล้อง
ภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.817
14. แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคม เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการที่
บุคคลได้มีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
ผู้อื่น และแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้อื่น2วัดได้โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมี
ลักษณะเป็นข้อความ272ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมิ นค่า252ระดับได้แก่22จริง 22ค่อนข้างจริง 22ไม่ แน่ใจ22
ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีพฤติกรรมเอื้อสังคมมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2
แสดงว่ามีพฤติกรรมเอื้อสังคมน้อย2แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2
ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ2จนมี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ได้2 2และในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด
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พฤติกรรมเอื้อสังคม ในกลุ่มตัวอย่างจริง22พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่า
มีค่าเท่ากับ2.741
15. แบบวัดสุขภาวะทางจิต เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการที่บุคคล
มี ค วามสุ ข พอใจในชี วิ ต 2มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ บุ ค คลต่ า ง2ๆ2ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง22มี ก ารพั ฒ นาตนเอง22และมี
ความสามารถในการปรับตัวได้22วัดได้โดยใช้แบบวัดสุขภาวะทางจิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง2แบบวัดมีลักษณะเป็น
ข้อความ282ข้อ2ที่ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22
และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง2แสดงว่ามีสุขภาวะทางจิตมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีสุขภาวะทางจิตน้อย
แบบวัดสุขภาวะทางจิตได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน2ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดสุขภาวะทางจิตในกลุ่มตัวอย่างจริง22
พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.941
16. แบบวั ด การด ารงชี วิ ต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียง2เป็นแบบวัดที่ประกอบด้วย
ข้อความต่าง2ๆ2ที่สอบถามถึงการใช้ชีวิตของบุคคลว่าได้ใช้หลักเหตุผล2รู้จักพอ2มีสติ2พึ่งพาตนเองได้22และ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองในการดารงชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต วัดได้โดยใช้แบบวัดการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง22แบบวัดมีลักษณะเป็นข้อความ2182ข้อ2ที่ประกอบด้วย
มาตราประเมินค่า252ระดับได้แก่22จริง22ค่อนข้างจริง22ไม่แน่ใจ22ค่อนข้างไม่จริง22และไม่จริง22ผู้ตอบที่ได้คะแนน
สูง2แสดงว่ามีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก2และผู้ตอบที่ได้คะแนนต่า2แสดงว่ามีการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย แบบวัดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2222
ได้ทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีจานวน21002คน22ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ2จนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้22
และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มตัวอย่ างจริง22
พบว่า2สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าเท่ากับ2.893
ตาราง2 52 ค่าความเชื่อมั่นชนิดแอลฟ่า2 ()2 ของการวัดตัวแปร2 และพิสัยของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม2(r)
การวัดตัวแปร
จิตลักษณะ
2-2เจตคติต่อการดารงชีวิต22
- ความเชื่ออานาจในตน
-2ภูมิคุ้มกันทางจิต22
2-2การมองโลกในแง่ดี
-22การควบคุมตน22

จานวนข้อ
27
28
0
8
8



r

.789
.7 9
.915
.713
.762

.5882-2.6 7
.5102-2.65
. 112-2.688
.245 - .507
.247 - .555
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การวัดตัวแปร
ปัจจัยครอบครัว
2-2การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว22
2-2ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22
2-2การถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยเพื่อน
-2การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน22
-2ความสัมพันธ์กับเพื่อน
2-2การเห็นแบบอย่างการดารงชีวิต
คุณภาพของเยาวชน
2-2พฤติกรรมเอื้อสังคม
2-2ความสามารถในการแก้ปัญหา
2-2สุขภาวะทางจิต
2-2การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนข้อ



r

8
8

.866
.858

. 642-2.755
.212 - .792

15

.890

. 742-2.668

8
8
14

.844
.857
.874

.527 - .654
.236 - .766
.374 - .668

7
6
8
18

.741
.817
.941
.893

.191 - .734
.4652-2.664
. 9 2-2.508
.240 - .650

การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น เยาวชนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี2
โดยขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ2ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง22ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและแบบวั ดต่าง2ๆ2ในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในระหว่างเดือนธันวาคมเดือนมีนาคม2555422

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป2 SPSS for Windows Version 15.0 (Statistical
Package for Social Science) และ2 AMOS (Analysis for Moment Structure) ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร22วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่22ร้อยละ22ค่าเฉลี่ย22ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน22ค่าความเบ้และความโด่ง
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน2(Pearson
correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลาดับขั้นลดหลั่น (hierachical set2multiple
regression analysis)2เพื่อกาหนดอานาจการพยากรณ์ภูมิคุ้มกันทางจิตจากแต่ละกลุ่มปัจจัย
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน2เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
224. การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของเพศและระดับความรู้ที่มีต่อ ภูมิคุ้มกันทางจิต2ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร (multivariate analysis of variance) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of
variance) ทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ2Scheffe’
5. 22การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต2โดยใช้การวิเคราะห์ โมเดล
สมการเชิงโครงสร้าง2(structural equation model)22และมีเกณฑ์ประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของโมเดล
หรือรูปแบบ2(Arbuckle,22009)22ดังต่อไปนี้
 ทดสอบความสอดคล้ อง2(หรื อความเหมาะสม)22ระหว่ างรู ปแบบกับข้ อมู ลโดยใช้ ค่ าไคสแควร์22222222222222222
(Chi-square goodness of fit index หรือ2) ถ้าค่าไคสแควร์ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ2หรือมีค่าความน่าจะเป็น2
(p) มากกว่า2.0522แสดงว่ามีความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกับข้อมูล22และถ้าค่าไคสแควร์มีนัยสาคัญทางสถิติ
หรือมีค่าความน่าจะเป็น2(p) น้อยกว่า2.0522แสดงว่ารูปแบบไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูล
 ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไคสแควร์กับขั้นแห่งความเป็นอิสระ2(CMIN/df หรือ2/df) เป็นค่า
ความแตกต่างที่น้อยที่สุดระหว่างรูปแบบกับข้อมูล22โดยที่ค่าสถิติไคสแควร์มีความไวต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง22
ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่2การทดสอบไคสแควร์มักแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ2.0522จากรูปแบบหรือทฤษฎี22แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กแล้ว2การทดสอบไคสแควร์แสดง
ให้เห็นว่าข้อมูลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับรูปแบบหรือทฤษฎี22ดังนั้นในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่2ควรพิจารณาค่าอัตราส่วนระหว่างค่าไคสแควร์กับขั้นแห่งความเป็นอิสระ22ประกอบกับค่าสถิติ
ความสอดคล้องเหมาะสม2โดยมีกฎทั่วไปเสนอแนะว่าค่าอัตราส่วนนี้ 22(/df)2ควรมีค่าอยู่ที่252หรือน้อยกว่า2522
เป็นดัช นีที่บ่งบอกความสอดคล้ องเหมาะสมที่ยอมรับได้ระหว่างข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างและรูปแบบตาม
ทฤษฎี/สมมุติฐาน
 ค่าสถิติความสอดคล้องเหมาะสม2(fit statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้วัดความสอดคล้องของ
รูปแบบกับข้อมูล2มีค่าอยู่ระหว่าง202–212ค่าที่เข้าใกล้2122แสดงว่ารูปแบบที่เสนอไว้มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับข้อมูลพอดี2ในที่นี้เสนอดัชนี2GFI (goodness of fit index) AGFI (adjusted goodness of fit index) และ2
CFI (comparative fit index)
 ค่า2RMSEA (root mean squared residual) เป็นค่าที่วัดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่คลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบที่เสนอไว้22ถ้าค่า2RMSEA มีค่าเข้าใกล้2022แสดงว่ารูปแบบที่
เสนอไว้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูล2หรือมีค่าน้อยกว่า20.08
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 ค่า2CN (critical N) เป็นค่าที่แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ที่ สุดที่จะยอมรับสมมุติฐานว่า
รูปแบบที่นาเสนอถูกต้อง2โดยมีกฎทั่วไปเสนอแนะว่าค่า2CN ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2500
ในกรณีที่รูปแบบที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูล22ผู้วิจัยทาการปรับรูปแบบโดยการขจั ด
เส้นทางอิทธิพลที่ไม่มีนัยสาคัญ2(nonsignificance paths) และปรับรูปแบบใหม่เพื่อให้รูปแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูล22โดยพิจารณาจากดัชนีดัดแปลงโมเดล2(model modification indicies) ร่วมกับการ
พิจารณาความเหมาะสมตามแนวคิดทฤษฎีเป็นตัวกาหนดในการปรับรูปแบบ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น242ตอน2ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิตของนิสิตเมื่อ จาแนกตามเพศและระดับ
ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 ผลการอธิบายภูมิคุ้มกันทางจิตจากปัจจัยแต่ละกลุ่ม
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
1.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเยาวชนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่212ชั้นปที่252ชั้นปที่2 2และ2
ชั้นปที่242จ านวน218922198221962และ25172คน2ตามลาดับ22เป็นชายจ านวน2 052คน2( 8.1%)2และหญิง2
จานวน24952คน2(61.9%)22ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดจานวน24772คน2(59.6%)2และพักอาศัยอยู่ใน
หอพักจานวน2 792คน2(47.4%)22รองลงมาพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาจานวน2 052คน2( 8.1%)2และญาติพี่น้อง
จานวน2872คน2(10.9%)2ตามลาดับ22ส่วนใหญ่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกันจานวน26682คน2(8 .5%)22ระดับการศึกษาของ
บิดาส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี2จานวน2 842คน2(48%)22รองลงมาคือระดับประถมศึกษา
จานวน21772คน2(55.1%)2มีระดับการศึกษาของมารดาส่วนใหญ่ไ ด้รับการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีจานวน25562คน2(44.5%)22รองลงมาคือระดับประถมศึกษา2จานวน25 12คน2(58.9%)2ส่วนใหญ่มี
อายุเฉลี่ย2512ป2และมีจานวนพี่น้องในครอบครัวโดยเฉลี่ยประมาณ2 2คน2และมีเงินใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ2
6,0002บาท
1.2 ลักษณะของตัวแปร
ข้อมูล พื้นฐานของตัวแปร2ได้แก่22ค่าเฉลี่ย2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน2ปรากฏผลในตาราง23
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ตาราง2 22ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง2ๆ2ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
สุขภาวะ แก้ปัญหา
สุขภาวะ
แก้ปัญหา
เอื้อสังคม
การดารงชีวิต
พึ่งพาตน
สติ
ความหวัง
เผชิญปัญหา
ยืดหยุ่น
เจตคติ
สัมพันธ์บิดา
สนับสนุนบิดา
ถ่ายทอด
สัมพันธ์เพื่อน
สนับสนุนเพื่อน
แบบอย่าง

1.000
. 78
.715
.711
.645
.469
.606
.609
.67
.599
.656
.606
.716
.519
.55
. 69

1.000
.517
.5
. 44
.1 0
.5
.565
.156
.1 6
.07
.599
.177
.160
.591
.171

เอื้อสังคม

การดารงชีวิต

1.000
.654
.487
. 65
.475
.48
.649
.617
.70
.585
.786
.485
.465
. 71

1.000
.594
.575
.500
.594
.558
.648
.490
.491
.584
.557
.404
.507

พึ่งพาตน

1.000
.41
.605
.649
.6 0
.499
.495
. 8
.508
. 98
. 59
.585

สติ

1.000
.584
.476
.457
.554
.7
.6
.7
. 84
.1
. 85

ความหวัง เผชิญปัญหา

1.000
.45
.494
. 57
.441
.466
.459
. 6
.455
.500

1.000
.589
.498
.478
.337
.505
.473
.328
.361

ยืดหยุ่น

1.000
.516
.682
.457
.652
.424
.435
.247

เจตคติ

1.000
.553
.509
.646
.559
.345
.575

สัมพันธ์บิดา

1.000
.692
.837
.498
.425
.292

สนับสนุนบิดา ถ่ายทอด

1.000
.722
.491
.540
.333

1.000
.517
.478
.404

สัมพันธ์เพื่อน

1.000
.441
.674

สนับสนุนเพื่อน แบบอย่าง

1.000
.307

1.000
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จากตาราง2322พบว่าตัวแปรสังเกตต่าง2ๆ2ที่นามาศึกษาต่างมี ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.012( r มีค่าอยู่ระหว่าง2.1 622ถึง2.715)222โดยตัวแปรต่าง2ๆ2ในกลุ่มปัจจัย222
จิ ต ลั ก ษณะ2(การควบคุ ม ตน2การมองโลกในแง่ ดี 2 2และความเชื่ อ อ านาจในตน)22กลุ่ ม ปั จ จั ย ครอบครั ว2
(ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว2และการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา)2และกลุ่มปัจจัยเพื่อน2(ความสัมพันธ์กับเพื่อน22การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน2และการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภูมิคุ้มกันทางจิต2(การพึ่งพาตนเอง22สติ -สัมปชัญญะ22ความหวัง22การเผชิญปัญหา2
และความยื ด หยุ่ น )2เจตคติ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง22สุ ข ภาวะ ทางจิ ต22
ความสามารถในการแก้ปัญหา22พฤติกรรมเอื้อสังคม2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0122กล่าวคือ2นิสิตที่มีการควบคุมตนสูง22มีการมองโลกในแง่ดีสูง22มีความ
เชื่ออานาจในตนสูง22มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาดี22ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก22ได้รับ
การถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดามาก22มีความสัมพันธ์กับเพื่อนดี22
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก2และได้เห็นแบบอย่างการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากเพื่อนมาก22จะมีองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิตสูงตามไปด้วย22รวมทั้งมีสุขภาวะทางจิตสูง22
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูง22พฤติกรรมเอื้อสั งคมสูง2และมีการดารงชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมากด้ วย2เช่ น เดี ยวกับ องค์ ประกอบภูมิ คุ้ม กัน ทางจิ ต2ได้ แก่ 2 2การพึ่ง พาตนเอง22สติ -สั ม ปชั ญ ญะ22
ความหวัง22การเผชิญปัญหา22และความยืดหยุ่น22มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต22ความสามารถ22
ในการแก้ปัญหา22พฤติกรรมเอือ้ สังคม2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิต
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของภูมิคุ้มกัน
ทางจิต22ปรากฏผลในตาราง242และภาพประกอบ23
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ตาราง24222ค่าน้าหนักองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิตและอานาจในการอธิบาย
องค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิต
น้าหนักองค์ประกอบ
การพึ่งพาตนเอง
.850**
สติ-สัมปชัญญะ2
.491**
ความหวัง
.690**
เผชิญปัญหา
.780**
ยืดหยุ่น
.745**
2 = 4.798, P 2.091,2AGFI = .982,2CFI = .998, RMSEA = .042
**2มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.01

R2
.755
.241
.476
.608
.555

จากตาราง2422แสดงว่าภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นองค์ประกอบเดียวที่มีตัวแปรสังเกต252ตัวแปร22โดยรูปแบบ
ภูมิคุ้มกันทางจิตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์22พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์2
(2 = 4.758, p = .091, AGFI = .982, CFI = .998, RMSEA = .042) และเมื่อพิจารณาค่าน้าหนัก
องค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิตทั้งหมด252ตัวแปรได้แก่22การพึ่งพาตนเอง2สติ -สัมปชัญญะ2ความหวัง2เผชิญ
ปัญหา2และความยืดหยุ่น2มีค่าเป็นบวกอยู่ระหว่าง2.4912ถึง2.8502และมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ2.0122โดย
ภูมิ คุ้ม กันทางจิ ต2สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการพึ่ง พาตนเอง22การเผชิ ญปัญหา22ความยืดหยุ่น22
ความหวัง22และสติ-สัมปชัญญะ2ได้ร้อยละ275.522260.822255.522247.622และ254.122ตามลาดับ

e1

e2

.75
พึ่งพาตนเอง
.85

.54
สติ
222222222222222.49

e3

e3

.48
ความหวัง
22222222222.69

.61
เผชิญปัญหา
.7822222222

e2
.56
ยืดหยุ่น
.75

ภูมิคุ้มกันทางจิต

ภาพประกอบ232การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภูมิคุ้มกันทางจิต

52

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิตของนิสิตเมือ่ จาแนกตามเพศและระดับ ความรู้
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิต2เมื่อจาแนกตามเพศและระดับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22222
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร22ปรากฏผลในตาราง25
ตาราง252ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปรของภูมิคุ้มกันทางจิตที่จาแนกตามเพศและระดับ
ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแปร
อิทธิพลของพหุตัวแปร
- ภูมิคุ้มกันทางจิต

อิทธิพลของตัวแปรเดี่ยว
- การพึ่งพาตนเอง

- สติสัมปชัญญะ

- ความหวัง

- เผชิญปัญหา

- ยืดหยุ่น

อิทธิพล

F

df

p-value

Partial Eta
square

เพศ
ความรู้
เพศ22ความรู้

1.882
4.655
5.794

5/795
5/795
5/795

.095
.000
.000

.015
.059
.017

เพศ
ความรู้
เพศ22ความรู้
เพศ
ความรู้
เพศ22ความรู้
เพศ
ความรู้
เพศ22ความรู้
เพศ
ความรู้
เพศ22ความรู้
เพศ
ความรู้
เพศ22ความรู้

.1 1
5.597
5.048
1.548
4.70
22.051
1.167
15.780
11.67
222.455
5.998
2.997
5. 14
2.075
1.077

1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795
1/795

.718
.1 0
.055
.564
.0 0
.884
.580
.000
.000
.501
.084
.5
.519
.799
. 00

.000
.00
.006
.005
.006
.000
.001
.016
.014
.001
.004
.001
.00
.000
.001
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จากตาราง2522แสดงว่าอิทธิพลร่วมของเพศและความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2(F5,752 = 2.74)
มีผลต่อพหุตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0522นอกจากนี้ยังพบอิทธิพล
เฉพาะของความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2(F5,792 = 4.672) มีผลต่อพหุตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิต22222
ของเยาวชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0522และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิตในฐานะ22
ตัวแปรเดียวทีละตัว22พบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเพศและความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อการ
พึ่งพาตนเอง2(F1,792 = 11.673) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0522โดยเยาวชนชายด้วยกันที่มีความรู้ในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก2มีการพึ่งพาตนเอง2





( X  23 .219 ) และมีความหวัง2 ( X  22 .130 )

สูงกว่า



เยาวชนชาย222ที่มี ความรู้ ในหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อย2 ( X  26 .811) 2ผลจากการวิเ คราะห์ ใ น
ภาพรวมโดยทั่ ว ไปพบว่ า2เยาวชนที่ มี ความรู้ในหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาก22มี ภู มิ คุ้ มกั นทางจิ ตในด้ าน




สติสั มปชั ญญะ ( X  10 .175 ) มี ค วามหวั ง 2 ( X  28.148 ) 2สูง กว่า เยาวชนที่มี ค วามรู้ตามหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงน้อยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.052ดังแสดงในตาราง26
ตาราง262คะแนนเฉลี่ยของภูมิคุ้มกันทางจิตที่จาแนกตามเพศและความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ ตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
ความรู้ตามหลักปรัชญา
น้อย
มาก
เพศความรู้ในหลักปรัชญา
ชาย222ความรู้น้อย
ความรู้มาก
หญิง22ความรู้น้อย
ความรู้มาก

การพึ่งพาตนเอง สติสัมปชัญญะ

ความหวัง

เผชิญปัญหา ยืดหยุ่น

55.45
55.616

9.698
9.949

57.416
57.577

55.695
56.558

57.585
56.8 4

55.465
55.74

9.7 0
10.175

57.57
58.148

55.787
56.565

57.070
56.8 7

55.1 0
5 .519
55.676
55.464

9.569
10.048
9.8 1
10.551

56.811
59.061
57.56
57.614

55.461
56. 59
55.991
56.558

57.19
57.554
56.991
56.4 5
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ตอนที่ 3 ผลการอธิบายภูมิคุ้มกันทางจิตจากปัจจัยแต่ละกลุ่ม
การวิเคราะห์ส่วนนี้ใช้วิธีการถดถอยพหุคูณที่มีปัจจัยแต่ละกลุ่มเป็นตัวแปรอิสระที่ยังไม่ได้ขจัดอิทธิพล
ของปัจจัยกลุ่มอื่นๆ2(simultaneous analysis of sets) และการใช้การวิเคราะห์แบบเป็นลาดับขั้นที่ลดหลั่น2
(hierarchical analysis of sets) เพื่อค้นหาอิทธิพลหรืออานาจการอธิบายโดยตรงของปัจจัยแต่ละกลุ่ม2
หลั ง จากควบคุม อิท ธิ พ ลของกลุ่ ม ปั จ จั ยอื่ น2ๆ2แล้ว 22ส าหรับ ปัจ จั ยกลุ่ม ต่า ง2ๆ2ที่ ใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ตอนนี้
ประกอบด้วย2 2กลุ่มปัจจัย2ได้แก่221)2ปัจจัยจิตลักษณะ2ประกอบด้วย22การควบคุมตน22การมองโลกในแง่ดี2
และความเชื่ออานาจในตน225)2ปัจจัยครอบครัว22ประกอบด้วย2ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว22และการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22และ2 )2ปัจจัยเพื่อน2
ประกอบด้วย22ความสัมพันธ์กับเพื่อน22การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน22และการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนใน
การใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง22โดยที่ทั้ง2 2กลุ่มปัจจัยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้
ร้อยละ2792ในกลุ่มรวม ร้อยละ2782ในกลุ่มเยาวชนชาย2และร้อยละ279.92ในกลุ่ม เยาวชนหญิง2และพบผลการ
วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแต่ละกลุ่มดังนี้2 (ดูตาราง27)
3.122อิทธิพลของปัจจัยจิตลักษณะ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยจิตลักษณะพบว่า2ปัจจัยจิตลักษณะ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ2752ในกลุ่มรวม2ได้ร้อยละ274. 22ในกลุ่ม เยาวชน
ชาย2และได้ร้อยละ275.52ในกลุ่มนิสิตหญิง 2และหลังจากขจัดอิทธิพลของปัจจัยครอบครัวและปัจจัยเพื่อนออก
แล้วพบว่าปัจจัยจิตลักษณะสามารถอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ2582ในกลุ่ มร่วมได้
ร้อยละ255.52ในกลุ่มเยาวชนชาย2และได้ร้อยละ258.52ในกลุ่มเยาวชนหญิง

55

ตาราง272ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นลาดับขั้นลดหลั่นในการอธิบายภูมิคุ้มกันทางจิตจากแต่ละกลุ่มปัจจัย
กลุ่ม2B หรือ
ปัจจัย
รวม2(8002คน)
จิตลักษณะ
ครอบครัว
เพื่อน
ชาย2( 052คน)
จิตลักษณะ
ครอบครัว
เพื่อน
หญิง2(4952คน)
จิตลักษณะ
ครอบครัว
เพื่อน

จานวนตัวแปร
ของกลุ่ม2B

R2Y.AB

R2Y.A

R2change หรือ2
R2Y.(B.A)

Fchange

.750
.44
.353

.510
.771
.779

.580
.017
.011

50.409**
51.44 **
14.079

.780
.780
.780

.74
.410
.424

.555
.769
.763

.555
.011
.017

11 .956**
4.965**
7.578**

.799
.799
.799

.755
.465
.327

.514
.777
.790

.585
.055
.009

559.157**
17.48 **
7.124**

กลุ่ม2A2หรือปัจจัย

จานวนตัวแปร
ของกลุ่ม2A

ครอบครัว,2เพื่อน
จิตลักษณะ,2เพื่อน
จิตลักษณะ,ครอบครัว

6
6
6

.790
.790
.790

ครอบครัว,2เพื่อน
จิตลักษณะ,2เพื่อน
จิตลักษณะ,ครอบครัว

6
6
6

ครอบครัว,2เพื่อน
จิตลักษณะ,2เพื่อน
จิตลักษณะ,ครอบครัว

6
6
6

R2Y.B

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.01
ปัจจัยจิตลักษณะมี2 2ตัวแปรได้แก่22การควบคุมตน2การมองโลกในแง่ดี22และความเชื่ออานาจในตน
ปัจจัยครอบครัวมี2 2ตัวแปรได้แก่22ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว2และการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา
ปัจจัยเพื่อนมี2 2ตัวแปรได้แก่22ความสัมพันธ์กับเพื่อน22การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน22และการเห็นแบบอย่างการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากเพื่อน
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3.2 อิทธิพลของปัจจัยครอบครัว22ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยครอบครัวพบว่า22ปัจจัยครอบครัว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ244. 2ในกลุ่มรวม22ได้ร้อยละ2412ในกลุ่มเยาวชนชาย22
และได้ร้อยละ246.52222ในกลุ่ม เยาวชนหญิง22และหลังจากขจัดอิทธิพลของปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยเพื่อน
ออกแล้ว22พบว่าปัจจัยครอบครัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ21.722ในกลุ่ม
รวม22ได้ร้อยละ21.12ในกลุ่มเยาวชนชาย22และได้ร้อยละ25.52ในกลุ่มเยาวชนหญิง
3.322อิทธิพลของปัจจัยเพื่อน22ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเพื่อนพบว่า22ปัจจัยเพื่อนสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ2 5. 2ในกลุ่มรวม22ได้ร้อยละในกลุ่ม เยาวชนชาย245.42
และได้ร้อยละ2 5.72ในกลุ่ม เยาวชนหญิง2และเมื่อขจัดอิทธิพลของปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยครอบครัวออก
แล้ว2พบว่าปัจจัยเพื่อนสามารถอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ21.12ในกลุ่มรวม2ได้ร้อย
ละ21.72ในกลุ่มเยาวชนชาย2และได้ร้อยละ20.92ในกลุ่มเยาวชนหญิง
กล่าวโดยสรุปพบผลการวิเคราะห์ว่า2ในการอธิบายภูมิคุ้มกันทางจิตนั้น22ปัจจัยจิตลักษณะส่งผลมาก
ที่สุดในกลุ่มรวม2กลุ่มเยาวชนชาย2และกลุ่มเยาวชนหญิง22โดยมีอิทธิพลของปัจจัยครอบครัว2และปัจจั ยเพื่อน
ส่ง ผลรองลงมาตามล าดับในกลุ่ ม รวม22แต่พ บผลว่าอิทธิ พ ลของเพื่อนส่ง ผลรองลงมาในกลุ่ม เยาวชนชาย22
ในขณะที่กลุ่มเยาวชนหญิงพบอิทธิพลของครอบครัวส่งผลรองลงมาเป็นอันดับที่สอง

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
การทดสอบรูปแบบที่เสนอไว้2(ดูภาพประกอบ22)22ที่แสดงว่าปัจจัยจิตลักษณะ22ปัจจัยครอบครัว22และ
ปัจจัยเพื่อน22มีอิทธิพลต่อภูมิคุ้มกันทางจิต2และเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22
โดยที่ภูมิคุ้มกันทางจิต2และเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อคุณภาพของ
เยาวชน2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22กล่าวคือ2ภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นตัวแปรคั่นกลาง
ระหว่างจิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยจากเพื่อนกับสุขภาวะทางจิต 22ความสามารถในการแก้ปัญหา22
พฤติกรรมเอื้อสังคม2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22ในการทดสอบรูปแบบนี้ใช้การ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง2(structural equation modeling) รูปแบบที่เสนอไว้ประกอบด้วยลักษณะ
ของตัวแปรดังต่อไปนี้
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1. ตัวแปรแฝงภายนอก2(exogenous variables) มี2 2ตัวแปร2ดังนี้
1.1 จิตลักษณะ22ประกอบด้วย22การควบคุมตน22การมองโลกในแง่ดี2และความเชื่ออานาจในตน
1.2 ปัจจัยครอบครัว22ประกอบด้วย22ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว2
และการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา
1.3 ปัจจัยเพื่อน22ประกอบด้วย2ความสัมพันธ์กับเพื่อน2การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน2และการ
เห็นแบบอย่างการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเพื่อน
2. ตัวแปรแฝงภายใน2(endogenous variables) มี242ตัวแปรดังนี้
2.1 ภูมิคุ้มกันทางจิต22ประกอบด้วย22การพึ่งพาตนเอง22สติ-สัมปชัญญะ2 2ความหวัง22การเผชิญปัญหา2
และความยืดหยุ่น
2.2 เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 คุณภาพเยาวชน22ประกอบด้วย22สุขภาวะทางจิต22ความสามารถในการแก้ปัญหา2และพฤติกรรมเอื้อสังคม
2.4 การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ควบคุมตน
.72

มองโลกในแง่ดี
เชื่ออานาจ
.78
.72
จิตลักษณะ
.87
ยืดหยุ่น
ความหวัง
เผชิญปัญหา
สติ
.81
.65
.75
.53

พึ่งพาตน
สัมพันธ์

สนับสนุน
.85
.74

.75
การถ่ายทอด

เอื้อสังคม

ภูมิคุ้มกันทางจิต
94%

แก้ปัญหา
สุขภาวะ
.75
.39
.88
.96

คุณภาพ
92%

.13

.97
ครอบครัว
สัมพันธ์
.68

สนับสนุน
.61

แบบอย่าง
.53
เจตคติต่อเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน .90
81%
.90
เจตคติต่อเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพประกอบ2422รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต

.34

การดารงชีวิต
67%
.99
การดารงชีวิต
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารูปแบบแรกที่เสนอไว้ในภาพประกอบ222และตาราง228222ไม่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์2(2(123) = 1298.342, p = .05) และค่าดัชนีความสอดคล้อง2( GFI = .854, AGF = .775,
CFI = .893 และ2RMSEA = .109) 2ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้22แสดงว่ารูปแบบที่เสนอไว้ไม่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์2ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการปรับรูปแบบโดยอาศัยดัชนีการปรับ22และแนวคิดทฤษฎีประกอบ222222222
ในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต22ตามรูปแบบทางเลือกใหม่ หรือรูปแบบที่ได้รับ222222222
การปรับที่เสนอไว้ในภาพประกอบ242และตาราง28
ผลการทดสอบรู ป แบบโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผลของภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต ที่ เ สนอเป็ น
ทางเลือกใหม่22โดยแยกอิทธิพลของปัจจัยเพื่อนที่ มีผลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันทางจิตออกจากรูปแบบแรก22พบว่า
รูปแบบทางเลือกที่เสนอใหม่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์2(ตาราง282และภาพประกอบ24)2
มีค่า22(87)= 421.738, p  .001 และมีค่าดัชนีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี2 (2/df = 4.848,
GFI = .951, AGPI = .894, CFI = 971)2และมีค่าความคลาดเคลื่อน2(RMSEA) เท่ากับ2.06922โดยเสนอผล
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ตาราง282ค่าสถิติทดสอบความสอดคล้องเหมาะสมของโมเดลสาหรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผลของภูมิคุ้มกันทางจิตเริ่มแรกและที่ปรับแล้ว
รูปแบบ
เริ่มแรก
ปรับแล้ว

df
2
1598. 45 15
451.7 8 87

2/df
10.556
4.848

GFI

CFI

.854
.951

.89
.971

RMSEA
.109
.069

CN
100
508

4.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภูมิคุ้มกันทางจิตและเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22ปัจจัยสาเหตุที่ศึกษามี2 2ปัจจัยได้แก่22จิตลักษณะ22ปัจจัยครอบครัว22และปัจจัยเพื่อน22
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจิตลักษณะ2( =2.1 )2มีอิทธิพลโดยตรงในทางบวกต่อภูมิคุ้มกันทางจิต 222222222
ของเยาวชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0122แสดงว่าเยาวชนที่มีจิตลักษณะที่ดี2(มีการควบคุมตน22มีการมองโลก2
ในแง่ดี22และมีความเชื่ออานาจในตน)22และมีปัจจัยครอบครัวที่ดี2(มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาสูง2ได้รับการ
สนับสนุน ทางสั ง คมจากครอบครัวมาก22และได้รับการถ่ายทอดการด ารงชี วิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงจากบิดามารดามาก)2จะมีภูมิคุ้มกันทางจิตมากด้วย22และพบว่าจิตลักษณะมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อ
ภูมิคุ้มกันทางจิต22โดยทั้งจิตลักษณะและปัจจัยครอบครัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิต
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ได้ร้อยละ2942โดยที่ปัจจัยเพื่อนนั้นไม่มีผลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันทางจิต22แต่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลโดยตรงทางบวก
ต่อเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2( =2. 14)2อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.012
ดังแสดงในตาราง29
ตาราง292ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรงของจิตลักษณะ22ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัย
เพื่อนที่มีต่อภูมิคุ้มกันทางจิต22และเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิต
ปัจจัยเชิงสาเหตุ
จิตลักษณะ
ปัจจัยครอบครัว
ปัจจัยเพื่อน
R2

ตัวแปรผล
ภูมิคุ้มกันทางจิต
.870
.1
.944

เจตคติต่อการดารงชีวิต
222.905
.813

หมายเหตุ2:2ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรงที่ปรากฏในตารางมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.01
4.222ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของเยาวชนและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลในตาราง210
4.2.122อิทธิพลของภูมิคุ้มกันทางจิตที่มีผ ลต่อคุณภาพของนิสิตและการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า2ภูมิคุ้มกันทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อคุณภาพของเยาวชน2222222222222
( =2.466) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0122กล่าวคือ เยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตมาก2จะเป็นเยาวชนที่
มี222222222สุขภาวะทางจิตสูง22มีความสามารถในการแก้ปัญหามาก22มีพฤติกรรมเอื้อสังคมสูง2และมีการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากตามไปด้วย22ในขณะที่เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2( =2.348)
4.2.222อิทธิพลของจิตลักษณะ ครอบครัว และเพื่อนที่มีผลต่อคุณภาพของเยาวชน และ
การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

61

ผลการวิเ คราะห์ข้อมู ลพบว่า2จิตลักษณะ2และปัจ จัยครอบครัวมี อิทธิ พลทางอ้อมต่อคุณภาพ
เยาวชน2( = 837 และ2 =2.1582ตามลาดับ)2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2( =2
.4062และ2 =2.067 ตามลาดับ)2โดยผ่านทางภูมิคุ้มกันจิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.0122นอกจากนี้ยั ง
พบว่าปัจจัยเพื่อนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2( =2. 14)2โดยผ่านทาง
เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.01
ตาราง2102ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรง2ทางอ้อม2และรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
คุณภาพของเยาวชน2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแปรผล
ปัจจัยเชิงสาเหตุ
จิตลักษณะ
ครอบครัว
เพื่อน
ภูมิคุ้มกันทางจิต
เจตคติต่อการดารงชีวิต
R2

คุณภาพของนิสิต
ตรง
อ้อม
รวม
.8 7
.8 7
.158
.158
.961
.961
.924

การดารงชีวิต
ตรง
อ้อม
.406
.065
. 14
.466
. 48
.673

รวม
.406
.065
. 14
.466
. 48

หมายเหตุ 2:22ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐานแสดงอิ ทธิ พลทางตรง2ทางอ้ อม2และรวม2ที่ ปรากฏในตาราง22222222222222222222222222222
มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ2.01
จากการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต22พบว่าชุดของตัว
แปรในรูปแบบนี้ตามลาดับเส้นทางของตัวแปรในภาพประกอบ2422โดยรวมอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุของจิตลักษณะ22ปัจจัยครอบครัว22ปัจจัยเพื่อน22ภูมิคุ้มกันทางจิต2และเจตคติต่อการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพเยาวชนได้ร้อยละ2
95.42และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ267. 22โดยที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นตัวแปร
คั่นกลางระหว่างปัจ จัยเชิ ง สาเหตุของจิ ตลักษณะ2และปัจ จั ยครอบครัวกับผลที่ตามมาได้แก่คุณภาพของ
เยาวชน2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22ในขณะที่เจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่ างปัจจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยเพื่อนกับการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน22โดยมี
จุดมุ่ง หมายที่เ ฉพาะ242ประการ22ดัง นี้221)2เพื่อค้ นหากลุ่มเยาวชนที่มีภูมิ คุ้ม กันทางจิ ตน้อย225)2เพื่อศึกษา
อิทธิพลของจิตลักษณะ2ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยเพื่อนที่มีผลต่อภูมคุ้มกันทางจิต22 )2เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตที่มีผลต่อคุณภาพของเยาวชน2และ24)2เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ของภูมิคุ้มกันทางจิต
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่22เยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ22
ในเขตกรุงเทพมหานคร2จานวน28002คน22ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม2555 2 –22มีนาคม2
55542โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดต่าง2ๆ2ซึ่งเป็นแบบวัดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย22ลักษณะแบบวัดเป็น
ข้อความประกอบมาตราประเมินค่า252ระดับจาก2จริงที่สุด2ถึง2ไม่จริงเลย22โดยแบบวัดเหล่านี้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับได้ทั้งอานาจจาแนก22ความเที่ยงตรง22และความเชื่อถือได้22โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความ
สอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ามีค่าอยู่ระหว่าง2.752ถึง2.89
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป2SPSS เพื่อคานวณค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
และตัวแปร2หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง2ๆ22ทาการเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิตจาแนกตามเพศและ
ความรู้2โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร22และหาอานาจการอธิบายภูมิคุ้มกันทางจิตจากแต่ละกลุ่ม
ปัจจัยโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นลาดับขั้นลดหลั่น2รวมทั้งการใช้โปรแกรม2AMOS 2เพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต

สรุปผลการวิจัย
1. จิตลั กษณะ ปัจจั ยครอบครัวและปัจ จั ยเพื่อน22มี ความสัม พันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของ
ภูมิ คุ้ม กันทางจิ ต 2และเจตคติต่ อการดารงชี วิ ตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง2และองค์ประกอบของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต22ความสามารถในการแก้ปัญหา22พฤติกรรมเอื้อสังคม2
และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพศและความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลร่วมต่อภูมิคุ้มกันทางจิต22โดยเยาวชน
ที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตน้อย22ด้านการพึ่งพาตนเอง2และด้านความหวัง22เป็นกลุ่ม เยาวชนชายที่มีความรู้ตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงน้อย22และผลการวิจัยในภาพรวมยังพบว่า เยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตน้อยในด้าน
สติสัมปชัญญะ2และด้านความหวังเป็นผู้ที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
3. อิทธิพลของปัจจัยแต่ละกลุ่มที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิตพบว่าจิตลักษณะ2มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม
เยาวชนชาย2หญิง2และกลุ่มรวม22รองลงมาคือ2ปัจจัยครอบครัว2และปัจจัยเพื่อนตามลาดับ2ในกลุ่มรวม2โดยที
กลุ่มเยาวชนชาย22ปัจจัยเพื่อน22มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยครอบครัว22ในขณะที่กลุ่มเยาวชนหญิง2ปัจจัยครอบครัว22222
มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยเพื่อน
4. อิทธิพลของจิตลักษณะมีผลในทางบวกต่อภูมิคุ้มกันทางจิตสูงสุด2( =2.8 7) รองลงมาได้แก่22ปัจจัย
ครอบครัว2( =2.158) โดยทั้งสองปัจจัยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ295.422
นอกจากนี้ยังพบว่าจิตลักษณะ2( =2.406) และปัจจัยครอบครัวส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพเยาวชน2และการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22โดยผ่านทางภูมิคุ้มกันทางจิต
5. อิทธิพลของภูมิคุ้มกันทางจิต2มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของเยาวชน2( = .561) และการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2(( =2.466)
6. โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน2ประกอบด้วยจิตลักษณะ2
(การควบคุมตน2การมองโลกในแง่ดี22และความเชื่ออานาจในตน)22ส่งผลโดยตรงทางบวกต่อภูมิคุ้มกันทางจิต
และภูมิคุ้มกันทางจิตส่ง ผลต่อคุณภาพของเยาวชน2และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 222222
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์22โดยอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของจิตลักษณะ2ปัจจัย
ครอบครัวและปัจจัยเพื่อน2สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพเยาวชนได้ร้อยละ295.422222และการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 67.3 โดยที่ภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นตัวแปรคั่นกลาง
ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุของจิตลักษณะ2และปัจจัยครอบครัวกับผลที่ตามมาได้แก่คุณภาพของเยาวชนและ
การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนนั้น22ทาให้ได้ข้อค้นพบที่ช่วยขยาย
ขอบเขตองค์ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันทางจิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น22ดังต่อไปนี้
1. ความแตกต่างระหว่างเพศและความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิคุ้มกันทางจิต
ผลการวิจัยครั้งนี้พบอิทธิพลร่วมระหว่างเพศและความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ
ภูมิคุ้มกันทางจิต22ซึ่งสอดคล้องกับสมมุ ติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้22ผลการวิจัยครั้ งนี้แสดงให้เห็นว่าในกลุ่ม
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เยาวชนชายด้วยกัน22เยาวชนที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก22มีภูมิคุ้มกันทางจิตด้านการ
พึ่งพาตนเอง2และด้านความหวังมากกว่า22เยาวชนที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย22ประกอบ
กับผลการวิจัยในภาพรวมพบว่าเยาวชนที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก22มีภูมิคุ้มกันทางจิต
ด้ า นสติ สั ม ปชั ญ ญะและความหวั ง มากกว่ า เยาวชนที่ มี ค วามรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อ ย22
ผลการวิ จั ย ที่ ค้น พบครั้ ง นี้ 2 2ยื น ยัน แนวคิ ดหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งที่มี ก ารเชื่ อ มโยงเงื่ อ นไขความรู้ 2222222222222222
กับภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวว่า22มีส่วนเกี่ยวข้องกันและเป็นส่วนประกอบที่สาคัญส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตไปในทาง
สายกลาง2(ส านัก งานคณะปฏิ รู ประบบสุ ขภาพแห่ ง ชาติ , 25549)2และสอดคล้อ งกับ แนวคิ ดของแบนดู ร า2
(Bandura, 1986)22ในเรื่องสิ่งที่มาก่อนการรับรู้ความสามารถของตนเอง2โดยพื้ นความรู้เดิมเป็นตัวกาหนดที่
สาคัญกับสิ่งที่บุคคลนั้น2คาดหวังว่าจะแสดงความสามารถปฏิบัติได้ดีแค่ไหนในอนาคต2เช่นเดียวกับข้ อค้นพบ
นี้ที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนที่มีความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก2จะมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้2สามารถใช้สติสัมปชัญญะในการดาเนินชีวิตได้ดี22และมีความหวังที่สามารถวางแผนเส้นทางที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้22นอกจากนี้22แวน22เด็น22ฮิวเว็ล2และคณะ2(Van Den Heuvel et al, 2010) ระบุว่า
องค์ประกอบของความหวังมีความคาบเกี่ยวในบางส่วนกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง2(self – efficacy)
ในเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศกับภูมิคุ้มกันทางจิต22ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า เยาวชนชายและหญิงมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตที่ไม่แตกต่างกัน22ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของกรมสุขภาพจิต2(554 )2ที่พบว่าประชาชนไทย
ที่มีช่วงอายุ2152–2602ป2มีความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม2ด้านดี22ด้านเก่ง22และด้านสุข22ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคั ญ 22โดยที่ค วามฉลาดทางอารมณ์บ างด้ า นของกรมสุ ขภาพจิ ตที่ ไ ด้นิ ย ามไว้มี ความคล้ ายคลึง กั บ22222222
บางองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันทางจิตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้2เช่นเดียวกับงานวิจัยต่างประเทศที่เป็นการศึกษา
ของ2บาร์ออน2และปาร์กเกอร์2(Bar-On & Parker, 2000) ที่พบว่าเพศชายและหญิงมีความสามารถทางอารมณ์
และสังคมไม่แตกต่างกันในภาพรวม
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนเป็นไป
ในลักษณะที่ว่าจิตลั กษณะ2(การควบคุมตน22การมองโลกในแง่ดี22และความเชื่ออานาจในตน)2และปัจจั ย
ครอบครัว2(ความสัมพันธ์กับบิดามารดา22การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว22และการถ่ายทอดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตจากบิดามารดา)22มีอิทธิพลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน22โดย
ภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นตัวแปรคั่นกลางที่รับอิทธิพลจากปัจจัยเหล่านี้แล้วส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเยาวชนได้แก่22
สุขภาวะทางจิต22ความสามารถในการแก้ปัญหา22พฤติกรรมเอื้อสังคม22และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง22รูปแบบนี้ยังระบุว่าเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัว แปร
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คั่นกลางที่ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพื่อน (ความสัมพันธ์กับเพื่อน22การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน2
และการเห็นแบบอย่างการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเพื่อน)22กับการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน22ผลการวิจัยที่พบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับการรู้คิด2(cognitive
adaption theory) ที่ระบุว่าบุคคลสามารถปรับตัวได้กับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิตถ้าบุคคลนั้นมีการมองโลกในแง่ดี2
มีการเห็นคุณค่าในตนเอง2และมีการควบคุมตนสูง2(Taylor, 1983) โดยที่ทฤษฎีการปรับการรู้คิดนั้นเป็นส่วนหนึ่ง222
ของแนวคิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ 2 2ประกอบกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งการถ่ า ยทอดทางสั ง คม2
(Maccoby, 1993)22ที่กล่าวว่าบุคคลจะได้รับนิสัย22ทักษะ22ค่านิยม22และมีแรงจูงใจที่จะทาหรือมีพฤติกรรมที่มี
คุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับตัวแทนของสถาบันต่าง2ๆ2ทางสังคม2เช่น22บิดามารดา22และเพื่อนทาหน้าที่หล่อหลอม
คุณลักษณะที่ดีงามขึ้นมา22ผสมผสานกับแนวคิด2บุคลิกลักษณะและพัฒนาการการรู้คิด2(Radke – Yarrow,
Zahn – Wax & Chapman, 1983) ที่เชื่อว่าบุคคลมีความรู้สึกนึกคิด22เชื่อและตระหนักรู้อย่างไรแล้ว2
คุณลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งคั่นกลางที่จะส่งผลต่อพัฒนาการพฤติกรรมที่มีคุณภาพ22เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ2
อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22และ2อุษา22ศรีจินดารัตน์2(5547)2ที่พบว่า2จิตสานึกทางปัญญาเป็นตัว แปร
คั่นกลางที่รับอิทธิพลจากปัจจัยจิตสังคม2(การถ่ายทอดทางปัญญาสังคม2–2อารมณ์จากบิดามารดา22การเห็น
แบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพื่อน22และการควบคุมตน)2เหล่านี้แล้วส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต22
ความสามารถในการแก้ปัญหา22และพฤติกรรมเอื้อสังคมของเยาวชนวัยรุ่น
สาหรับการอภิปรายผลในเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้ม กันทางจิตของเยาวชน
ต่อไปนั้น22ได้จาแนกออกเป็น252ประเด็นได้แก่22ปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน22
และปัจจัยเชิงผลของภูมิคุ้มกันทางจิต2ดังนี้
2.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิตและคุณภาพของเยาวชน
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า2จิตลักษณะและปัจจัยครอบครัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ294.422โดยจิตลักษณะมีอิทธิพลในทางบวกมากที่สุด2( = .870)22รองลงมาคือ
ปัจจัยครอบครัว2( = .133)222ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์2(แนวคิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต)2นั้น22การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลนั้นจะต้องพิจารณาทั้ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล2โดยเฉพาะคุณลักษณะทางจิ ตของบุคคล2และ
อิทธิพลของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อบุคคล2(Parent, 2010)2สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับการรู้คิดที่ระบุ ว่า
บุคคลสามารถปรับตัวได้กับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิตถ้าบุคคลนั้นมีการมองโลกในแง่ดี22มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองและมีการควบคุมตนเองสูง2โดยที่ทฤษฎีเสนอแนะว่ากระบวนการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เป็นภัย
คุกคามนั้นบุคคลจะต้องพยายามควบคุมสถานการณ์นั้น ให้ได้เพื่อที่จะคงความรู้สึกว่ามีความสามารถในชีวิต2
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(Taylor, 1983) โดยที่จิตลักษณะที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิตประกอบด้วย2การควบคุมตนเอง22
การมองโลกในแง่ดี22และความเชื่ออานาจในตน22ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรบุคคล22
(personal resources) หรือทุนทางใจ2(psychological capital)22ที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยหลายเรื่อง2
ที่ศึกษาทางด้านจิตวิทยาสุขภาพและองค์การว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยปกป้องบุคคลจากความเจ็บป่วย222
ทั้งทางด้านจิตใจและด้านสุขภาพกาย22รวมทั้งเอื้อต่อการให้บุคคลมีการปรับตัวได้พร้อมที่ จะเผชิญผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง2ๆ2ได้2 (Van den Heuvel et al., 2010; Luthans & Youssef, 2004) โดยมี
หลักฐาน222ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่า2การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการปรับตัวของนิสิต
มหาวิทยาลัย2(Scheier & Carver, 1992) และพลังจูงใจในการทางาน2(อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22
และ2วิลาสลักษณ์22ชัววัลลี,25546)2เช่นเดียวกับการศึกษาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ
อานาจในตนกับการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่ออานาจในตนเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลจะปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงที่โหดร้าย2โดยพบว่าบุคคลที่มีความเชื่ออานาจในตน2
จะปรั บ ตั ว ต่ อ ความเครี ย ดได้ ดี ก ว่ า บุ ค คลที่ เ ชื่ อ อ านาจนอกตน2และยั ง พบอี ก ว่ า ความเชื่ อ อ านาจในตน222222222222222
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการมีสุขภาวะทางจิต2(ในรูปของมีความวิตกกังวล2และความซึมเศร้าต่า)2หลังจาก222
ที่การเปลี่ ยนแปลงได้ เ กิดขึ้ น22ในขณะที่บุ คคลที่มี ความเชื่ ออานาจนอกตนมี ค วามวิ ตกกัง วลและซึ ม เศร้ า
มากกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต2(Parent, 2010)2และงานวิจัยในประเทศไทยยังพบว่า2ความเชื่ออานาจ
ในตนมีอิทธิพลโดยตรงในทางบวกต่อการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ2จัดการกับงานและสถานการณ์ต่าง2ๆ2ได้2
(คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการรั บ รู้ ค วามสามารถนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต )2และการรั บ รู้
ความสามารถนั้ นส่ ง ผลโดยตรงต่อ ความสามารถในการตัด สินใจทางการศึ กษา-อาชี พของนั กเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้2(อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22และทัศนา22ทองภักดี,25540)22นอกจากนี้การควบคุมตน222
ยังเป็นปัจจัยจิตลักษณะอีกปัจจัยหนึ่งที่มีหลักฐานจากการวิจัยที่ปรากฏว่า2บุคคลที่มีความสามารถควบคุม
การคิด22อารมณ์22ความหุนหันและการกระทาที่ไม่พึงปรารถนานั้นสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในทางบวก2เช่น22
การศึกษาวิจัยของ2อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์2และอุษา22ศรีจินดารัตน์2(554 )2ที่พบว่า2การควบคุมตน
เป็นปัจจัยเชิงเหตุของจิตสานึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย22เช่นเดียวกับงานวิจัยของ2ผจงจิต22
อินทสุวรรณ2และคณะ2(5547)2ที่พบว่าการควบคุมตนมี อิทธิพ ลสูงสุดในการทานายพฤติกรรมบริโภคด้วย
ปัญญาของนิสิตในมหาวิทยาลัย2และพบว่านิสิตกลุ่มที่ได้รับการฝึกควบคุมตนเองมีความตั้งใจที่จะกระทา
พฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก2เช่นเดียวกับข้อค้นพบที่ได้จากการประมวลงานวิจัย
หลายเรื่องในต่างประเทศ2(Tagney et al., 2004)22พบว่าการควบคุมตนเองเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหุนหัน2คนที่
มีการควบคุมตนเองต่าจะมีปัญหาในการใช้สิ่งเสพย์ติด22ดื่มเหล้า22และมีความผิดปกติในการบริโภค22ในขณะที่
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คนที่มีการควบคุมตนเองได้ดี2จะมีความสามารถในการประหยัดเงินได้ดีกว่า22มีก ารแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสม2และมีสติรับผิดชอบ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบว่ า ปั จ จั ย ครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลรองลงมาจากจิ ต ลั ก ษณะที่ มี ผ ลต่ อ
ภูมิคุ้มกันทางจิต22ผลการวิจัยครั้งนี้ยังคงยืนยันถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะบิดามารดา2222
ซึ่งเป็นบุคคลที่สาคัญในการถ่ายทอดทางสังคมในชีวิตตั้งแต่แรกเกิดและยังคงความสาคัญนี้อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าบุคคลจะเติบใหญ่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วก็ตาม22อิทธิพลจากบิดามารดา22
ก็ยัง ไม่ ล ดน้อยลง22โดยเฉพาะจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝัง จากบิดามารดาให้บุตรธิ ดามี การ
ดารงชีวิตด้วยความพอเพียง2ใช้หลักเหตุผล22มีสติ2พึ่งพาตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง2(น้าหนัก
องค์ประกอบ2=2.972)2รวมทั้งแสดงออกให้บุตรธิดารับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่เข้าใจในจิตใจและปัญหาของ
บุตรธิดา22พร้อมกับการที่บิดามารดามีการสนับสนุนช่วยเหลือแล้ว22เยาวชนจะมีการซึมซับเอาคุณลักษณะ
ต่างๆ2เหล่านี้เข้าไปในจิตใจด้วย22ทาให้ เยาวชนมีภูมิคุ้มกันในทางจิตที่ดีตามไปด้วย2และเอื้อให้ เยาวชนแสดง
พฤติกรรมที่มีคุณภาพได้แก่22การมีสุขภาวะทางจิต22มีความสามารถในการแก้ปัญหา22มีพฤติกรรมเอื้อสังคม22
และมี ก ารด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง22ในขณะเดี ย วกั น ถ้ า บิ ด ามารดามี ก ารถ่ า ยทอด
คุณ ลักษณะเหล่ านี้น้อย22ความสัม พันธ์ ภายในครอบครัวไม่ ดี2และมีการสนับสนุนช่ วยเหลือนิสิตน้อยแล้ว2
เยาวชนจะมี ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ตน้ อ ย22ผลการวิ จั ยครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บงานวิ จั ยหลายเรื่ องที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า2
สั ม พั น ธภาพภายในครอบครั ว 22การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากครอบครัว 2และการถ่ า ยทอดทางสั ง คมจาก
ครอบครัว22ต่างมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรม2(อรพินทร์22ชูชม2และ2
อัจฉรา22สุขารมณ์22554 ,2อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22และอุษา22ศรีจินดารัตน์225548,2งามตา22วนินทานนท์2
และ2อุษา22ศรีจินดารัตน์,25555)
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของอิทธิพลของเพื่อนที่มีผลโดยตรงต่อ
เจตคติ แ ละมี ผ ลโดยอ้ อ มต่ อ การด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง22กล่ า วคื อ 2เยาวชนที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้รับการสนับสนุนทางสั งคมจากเพื่อน2และมีการเห็นแบบอย่างการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเพื่อนมากแล้ว2จะมีเจตคติที่ดีต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากตามไปด้วย22และส่งผลให้เยาวชนนั้นมีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากด้วย22
ผลการวิจัยครั้งนี้22ยืนยันแนวคิดในการศึกษาเจตคติที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า2เจตคติเป็นตัวกาหนดพฤติกรรม2
และเจตคติจะสามารถทานายพฤติกรรมได้มาก22ถ้ามีการวัดลักษณะเฉพาะเจาะจงของเจตคติและพฤติกรรม
ให้มีความสอดคล้องกัน2และผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาใจ22สวนไผ่2
(5547)22ที่พบว่าสามเณรที่มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติทางพุทธศาสนามากเท่าใด2ก็มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา
และการปฏิบัติตนด้วยการถือศีล2102ข้อของสามเณรอย่างเคร่งครัดมาก22เช่นเดียวกับงานวิจัยของ2ผจงจิต22
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อินทสุวรรณ2และคณะ2(5547)2ที่พบว่าการควบคุมตน22เจตคติต่อพฤติก รรมบริโภคด้วยปัญญา22ประสบการณ์
จากครอบครัว22สถานการณ์ในโรงเรียน2และเหตุผลในการคิด2สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของนักเรียนได้22สาหรับผลการวิจัยข้างต้นในส่วนที่พบว่าอิทธิพลของเพื่อน2มีผลต่อเจตคติและการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น22ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ได้
จากการสั ง เกตที่กล่ าวว่าบุคคลจะยอมรับพฤติกรรมบุคคลอื่นที่มี ความผูกพันทางอารมณ์อย่างมาก2โดย
อิทธิพลระยะใกล้ที่สุดของการเรียนรู้จากการสังเกตส่งผลต่อกระบวนการจูงใจที่ทาให้บุคคลรับเอาคุณลักษณะ
ที่ได้เรียนรู้จากการสังเกตเข้ามาไว้ในจิตใจ2(Bandura, 1986) โดยเฉพาะเพื่อนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญหลัก
ต่อ วัย รุ่ นและวั ย ผู้ ใ หญ่ ต อนต้ น22และผลการวิจั ย ครั้ ง นี้ ยั ง สนั บสนุ นข้ อค้ น พบจากการวิจั ย ก่อ นหน้ า นี้ข อง
ต่างประเทศที่พบว่า2สัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดาส่งผลในวงกว้างต่อสุขภาวะทั่วไปและการปรับตัวของวัยรุ่น22
แต่สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนจะมีอิทธิพลเฉพาะบางมิติเท่านั้น2(Markiewicz et al., 2001) 2สอดคล้องกับ
งานวิจั ยของไทยที่ไ ด้วิเ คราะห์ปัจจั ยทางจิ ตสัง คมที่สัม พันธ์กับจิตสานึกทางปัญญาและคุณภาพชี วิตของ
เยาวชนไทย22แล้วพบว่าการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพื่อน2( = .31) 2เป็นปัจจัยหนึ่ง
นอกเหนือจากการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม22อารมณ์ของบิดามารดา2( = .40)22และการควบคุมตน2( = .28)22
ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อจิตสานึกทางปัญญาของเยาวชนวัยรุ่นแล้ว2ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนด้วย2(อรพินทร์22ฃูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22และ2อุษา22ศรีจินดารัตน์,25547)22
a. ปัจจัยเชิงผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าภูมิคุ้มกันทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพของเยาวชน2ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง22
สุขภาวะทางจิต22ความสามารถในการแก้ปัญหา22พฤติกรรมเอื้อสังคม22และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง22กล่าวคือ2เยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตมากจะมีผลทาให้ เยาวชนมีชีวิตที่มีคุณภาพ2โดยมี222
สุ ข ภาวะทางจิ ต ที่ ดี 2 2สามารถแก้ ปั ญ หาได้ 22มี พ ฤติ ก รรมเอื้ อสั ง คม2และมี ก ารดารงชี วิ ต ตามหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง22ซึ่งข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เ ห็นว่าภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นเกราะป้องกันที่ดี2เมื่อบุคคลเผชิญ
กับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง2ๆ2ของสังคมนั้น22บุคคลสามารถที่จะยืนหยัด
จัดการกับสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่าง2ๆ2ได้อย่างปกติสุข2และพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้22เช่น 2
การศึกษาวิจัยของ2บราวน์2และ2มาร์แชล2(Brown & Marshall, 2001) 2พบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง
และผลการแสดงออกโดยบุคคลที่มีความคาดหวังในระดับปานกลางหรือในระดับสูงกับความสาเร็จ2(โครงสร้าง
ที่คล้ ายคลึ งกับภูมิ คุ้ม กันทางจิตด้านความหวัง )2มีการแก้ปัญหาได้ดีกว่าบุ คคลที่มีระดับความคาดหวังต่า222222222
ในการแก้ปัญ หาที่ยาก22เช่ นเดียวกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาตัวแปรบางตัวที่มี ลักษณะที่คล้ายคลึง กับ
ภูมิคุ้มกันทางจิต2ได้แก่22ทุนทางจิตใจ2(psychological capital)2ที่ประกอบด้วย2ทรัพยากรบุคคล2(personal
resource)2และความยืดหยุ่น2(resilience) ต่างยืนยันว่าสภาวะจิตใจในทางบวกเหล่านี้เป็นปัจจัยปกป้อง222222222

69

ให้บุคคลมีความเข้มแข็งทางจิตใจ22สามารถรับมือกับเหตุการณ์วิกฤติ2และยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้22
และปรับตัวได้2พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง2(Van den Heuvel et al., 2010)22สาหรับงานวิจัยในประเทศไทย
หลายเรื่องได้ระบุว่าเรื่องของพลังจิตใจ2เป็นคุณลักษณะสาคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล2โดยพลังจิตใจใน
การศึ ก ษางานวิ จั ย เหล่ า นี้ เ ป็ น พลั ง จิ ต ใจที่ มี ลั ก ษณะแปรเปลี่ ย นได้ โ ดยได้ รั บ ผลมาจากจิ ต ลั ก ษณะและ
สภาพแวดล้อม22แล้วพลังจิตใจจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์ หรือพฤติกรรมที่เหมาะสม2เช่น22งานวิจัยของ2
อรพินทร์22ชูชม22อัจฉรา22สุขารมณ์22และ2อุษา22ศรีจินดารัตน์2(5547)2พบว่าการที่เยาวชนวัยรุ่นมีจิตสานึกทาง
ปัญญาสูงแล้ว2จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตดี2มีความสามารถในการแก้ปัญหา22และมีพฤติกรรมเอื้อสังคม22
นอกจากนี้งานวิจั ยของ2งามตา22วนินทานนท์2และ2อุษา22ศรีจินดารัตน์2(5555)2ได้พบผลทานองเดียวกันว่า2
ความสุขใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียน2และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1. ผลการวิจั ยได้เสนอแนะว่าภูมิคุ้ม กันทางจิตเป็น คุณลักษณะทางจิตที่มีความสาคัญที่จะเอื้อให้
เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้แก่22การมีสุขภาวะทางจิต22มีความสามารถในการแก้ปัญหา22มีพฤติกรรมเอื้อสังคม2
และมีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง22ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในสังคมไทย22ดังนั้นจึงควรใช้
ผลการวิจัยนีเ้ ป็นหลักฐานในการกาหนดนโยบายและวางแนวทางในการเสริมสร้างให้ เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิต22
เช่น2มีการพัฒนาจิตลักษณะที่สาคัญได้แก่22การส่งเสริมให้ เยาวชนสามารถควบคุมตนได้22มีการมองโลกในแง่ดี2
และมีความเชื่ออานาจในตน22รวมทั้งรณรงค์ให้ครอบครัวตระหนักถึงความสาคัญของอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อ
คุณภาพของเยาวชน22ครอบครัวมี คุณลั กษณะเช่นไร2ย่อมส่งผลให้บุคคลในครอบครัวมี คุณลักษณะเช่ นนั้น22
โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่มีบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวให้ความรักอบอุ่น22เข้าใจ2เอาใจใส่2
ให้กาลังใจช่วยเหลือกัน2และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน22พร้อมกับการที่เยาวชนได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวให้
มีการดารงชีวิตด้วยความพอเพียง22ใช้หลักเหตุผล2มีสติ22พึ่งพาตนเองได้แล้ว2จะช่วยทาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิต2
เป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ2และเอื้อประโยชน์ต่อสังคม
2. ผลการวิจัยที่ได้ยืนยันถึงความเกี่ยวข้องระหว่างความรู้22จิตลักษณะ22เจตคติ2และพฤติกรรม2ดังนั้น
ในการวางแนวทางหรือมาตรการใด2ๆ2ที่จะให้ เยาวชนมีการดารงชีวิตความหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น2
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมจะท าให้ เ กิ ด ผลได้ นั้ น 2ควรจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะภายในของเยาวชน222222222222222222
ที่เกี่ยวข้อง2การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบวงจรทั้งด้านการให้ความรู้ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง22การพัฒนาให้ เ ยาวชนมี เจตคติที่ดีต่อการดารงชี วิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง22
ประกอบกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต
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3. ผลการวิจั ยนี้ แสดงให้เ ห็ นถึง อิ ทธิ พ ลของเพื่ อนมี ค วามส าคัญต่ อเจตคติและการด ารงชี วิตของ
เยาวชน22ดังนั้นในการที่ เยาวชนมีเจตคติและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเช่นไรนั้น22
ขึ้นอยู่กับการเห็นแบบอย่างการดารงชีวิตลักษณะนั้นจากเพื่อน22เยาวชนพร้อมที่จะซึมซับเลียนแบบหรือทาตาม
อย่างเพื่อนที่อยู่รอบตัว22โดยเฉพาะการทาตามอย่างนี้จะมีผลมากเมื่อ เยาวชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน22และ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนทั้งทางด้านจิตใจ22อารมณ์2และสังคม22ด้วยเหตุนี้ในการส่งเสริมให้
เยาวชนมีการดารงชีวิตอย่างไรนั้น22พึงตระหนักถึงความสาคัญของอิทธิพลของเพื่อนที่ใกล้ชิดผูกพัน2ที่ เยาวชน
พร้อมที่จะซึมซับเอาแบบอย่างทางด้านความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมจากกลุ่มเพื่อน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. การทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชนครั้งนี้22ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในระยะเวลาเดียวกัน22ดังนั้นจึงมีความจากัดในการอ้างอิงเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต22
การวิจัยต่อไปจึงควรเป็นการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง2ทั้งด้านจิตลักษณะ22ภูมิคุ้มกันทางจิต22
สภาพแวดล้อมจากครอบครัวและเพื่อน22รวมทั้งพฤติ กรรมที่พึงประสงค์2เพื่อสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตได้อย่างสมบูรณ์22และควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบเพื่อช่วย2222
ในการอธิบายพัฒนาการของภูมิคุ้มกันทางจิต2และกระบวนการที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น22นอกจากนี้การศึกษาระยะยาวยังช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณลักษณะจิตใจใดเป็นคุณลักษณะที่
คงเส้นคงวาหรือปรับเปลี่ยนได้
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบวัดที่ใช้การรายงาน
ตนเองเท่านั้นเพียงอย่างเดียว2ในการวัดตัวแปรต่าง2ๆ22ซึ่งสามารถส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง2ๆ2
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก22ทั้งนี้เนื่องจากมาจากความแปรปรวนของแหล่งและวิธีการวัดแบบเดียวกัน22ถึงแม้ว่า
การวัดที่ให้รายงานตนเองอาจจะเป็นวิธีที่ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตนเองของวัยรุ่น22แต่การศึกษาวิจัย
ต่อไปควรจะใช้ข้อมูลอื่นประกอบสาหรับการวัดโครงสร้างที่สาคัญ22เช่น2ภูมิคุ้มกันจิต22เพื่อที่จะลดความสัมพันธ์
ที่สูงเกินไประหว่างตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนวิธีการวัดและแหล่งของการวัดที่ร่วมกัน
3. ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ค้ น พบว่ า ภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ต ของนิ สิ ต มี 2 62ประการได้ แ ก่ 2 การพึ่ ง พาตนเอง22
สติสัมปชัญญะ22ความหวัง22การเผชิญปัญหา2และความยืดหยุ่น2และภูมิคุ้มกันทางจิตยังทาหน้าที่เป็นทั้งปัจจัย
ที่ปกป้องภัยคุกคามต่าง2ๆ2ที่มีต่อบุคคล2แล้วยังทาหน้าที่เป็นปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลมีชีวิตที่มี
คุณภาพ22ดังนั้น2การวิจัยต่อไปควรมีการต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องนี้2โดยเฉพาะการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตในตัวแปรจิตลักษณะสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคาม2เช่น22ความวิตกกังวล22
ความขัดแย้ง22ภาระงานหรือความคลุมเครือในสถานการณ์22เพื่อให้เข้าใจการทาหน้าที่ของภูมิคุ้ มกันทางจิตได้
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สมบูรณ์ ยิ่ง ขึ้น22นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัดภูมิ คุ้ม กันทางจิตให้สามารถใช้ เป็นดัชนีชี้บ่งระดับ
ภูมิคุ้มกันทางจิตของบุคคลได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน22สามารถใช้คัดกรองบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันทางจิต 222222222
อยู่ในระดับต่า2เพื่อที่จะได้หาทางช่วยหรือส่งเสริมต่อไป
4. การศึกษาวิจัยต่อไป22ควรศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงทดลองเพื่อยืนยันสาเหตุและผลของการ22222222
มีภูมิคุ้มกันทางจิต22โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้22เป็นแนวทางในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต22
โดยอาจพัฒนาจิตลักษณะที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิต22ประกอบกับการพัฒนาองค์ประกอบ
ของภูมิคุ้มกันทางจิต22ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว
5. การศึกษาวิจัยต่อไปควรมีการตรวจสอบความแข็งแกร่งและไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตกับกลุ่มตัวอย่างที่จาแนกตามเพศ22ระดับชั้นป222รวมทั้งทาการวิจัย
โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลกับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน22เพื่อผลการวิจัยจะได้สามารถสรุป
อ้างอิงได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก. แบบวัดที่ใช้ในโครงการวิจยั
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แบบสอบถามภูมิหลัง
คาชี้แจง22โปรดทาเครื่องหมาย222ลงใน222หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของนิสิตหรือเติม
คาในช่องว่าง
1. ท่านอายุ.........ป...............เดือน
2. เพศ
2ชาย
2หญิง
3. ท่านศึกษาอยู่ในคณะ........................................................................................................................
4. มหาวิทยาลัย
2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2อื่น2ๆ2(โปรดระบุ)...................................................................
5. ชั้นปที่ศึกษา222222ชั้นปที่21222222222ชั้นปที่25222222222ชั้นปที่2 22222222222ชั้นปที่24
6. เกรดเฉลี่ยสะสมของท่าน..................................................................................................................
7. ท่านเป็นบุตรคนที่...............................ในจานวนพี่น้อง............................คน2(รวมตัวท่านด้วย)
8. ท่านเป็นคนที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน2222222กรุงเทพฯ22222222ต่างจังหวัด
9. ขณะนี้ท่านพักอาศัยอยู่กับ2222บิดามารดา22222ญาติพี่น้อง222222เพื่อน222222หอพัก
2อื่น2ๆ2(โปรดระบุ)...............................................................................
10. ครอบครัวของท่านมีรายได้รวมทั้งสิ้นเดือนละประมาณ...................................บาท
11. ท่านมีเงินใช้จ่ายประมาณเดือนละ2.............................................บาท
12. สถานภาพสมรสของบิดามารดา22222อยู่ด้วยกัน22222หย่าร้างกัน2222 2แยกกันอยู่2222หม้าย
13. ระดับการศึกษาของบิดา22 2ไม่ได้รับการศึกษา22 2ประถมศึกษา2222มัธยมศึกษา
2อนุปริญญาหรือปริญญาตรี2 2ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
14. ระดับการศึกษาของมารดา2222ไม่ได้รับการศึกษา22 2ประถมศึกษา2222มัธยมศึกษา
2อนุปริญญาหรือปริญญาตรี2 2ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
15. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
..........
..........
..........
..........
..........
..........
มาก
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างน้อย
น้อย
ไม่รู้เลย
16. ท่านคิดว่ามีวิธีการใดที่จะทาให้ท่านมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ2สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข2และไม่
เป็นภาระแก่สังคม...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบวัดเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

1. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทาให้คนเราล้าหลัง
ก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ฉันเชื่อว่าความสุขเกิดจากการมีทรัพย์สินเงิน
ทองมาก2ๆ
3. ฉันรู้สึกอึดอัดใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประหยัด
4. ฉันเชื่อว่าการพึ่งพาคนอื่นจะทาให้ฉันประสบ
ความสาเร็จในชีวิต
5. ฉันเห็นว่าการทาอะไรโดยการพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็นการเสียเวลาโดย
เปล่าประโยชน์
6. ฉันไม่ชอบรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลที่
แตกต่างจากตนเอง
7. ฉันเชื่อว่าถ้าคนเราดารงชีวิตอยู่ได้โดยรู้จัก
พอแล้วจะทาให้สังคมอยู่ดีมีสุข

แบบวัดเจตคติต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .789
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แบบวัดความเชื่ออานาจในตน
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1. ฉันรู้สึกว่าคนอื่นล้าหน้าฉันเพราะดวงดี
2. ฉันเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถลิขิต22222222222222222222222222
หรือกาหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตตนเองได้
3. เมื่อฉันได้สิ่งที่ต้องการ2โดยปกติเป็นเพราะว่า
โชคช่วย
4. ฉันเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันส่วนใหญ่
เกิดจากการกาหนดหรือลิขิตของคนอื่น
5. ฉันจะเป็นคนเช่นไรนั้นเป็นผลมาจาก2222222222222222222222
การกระทาของตนเอง
6. ถ้าฉันใช้ความพยายามอย่างเต็มที่222222222222222222222222
ฉันก็สามารถทาสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้
7. ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะวางแผนไว้ล่วงหน้า2
เพราะหลายสิ่งขึ้นอยู่กับโชคชะตา
8. ในการตัดสินใจทาอะไร2ฉันมักใช้วิธีเสี่ยงโชค/ดู
ดวงเข้าช่วย

แบบวัดความเชื่ออานาจในตนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .739

ไม่จริง

84

แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิต
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม
1. แม้จะเจออุปสรรคใด2ๆ2ฉันยังคงใช้ความ
พยายามที่จะฝ่าฟันไปให้ได้
2. ฉันหมดกาลังใจที่จะจัดการกับอุปสรรคต่าง2ๆ
3. ฉันพยายามหาทางแก้ไขอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมี
ปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม
4. ฉันมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะฝ่าวิกฤติ22
ต่าง2ๆ2ในชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้
5. ฉันสามารถจัดการกับสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาในชีวิตได้
6. เมื่อฉันเผชิญสถานการณ์ที่ยากลาบาก2222222222
โดยปกติฉันค้นพบหนทางแก้ไขได้
7. ฉันสามารถผ่านพ้นเวลาที่ยากลาบากได้
8. เป็นเรื่องยากสาหรับฉันที่จะปรับเปลี่ยน22222
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง2ๆ
9. โดยทั่วไปเป็นการยากสาหรับฉันที่จะปรับตัวได้
10. ฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลง2หากเห็นว่า22222222222
สิ่งต่างๆ2ที่เปลี่ยนไปนั้นดีขึ้น
11.

ฉันมักจะนั่งใจลอย

12.

13.

ฉันรู้สึกว่าเป็นการยากทีจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ2222222222
สิ่งที่เกิดในขณะนั้น
ฉันเร่งรีบทากิจกรรมต่าง2ๆ2โดยปราศจากการใส่ใจ

14.

ฉันสามารถเป็นที่พงึ่ ของตนเองได้

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

85

ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ความเชื่อมั่นในตนเองของฉัน22222222222222222222222222222222222
ทาให้ฉันผ่านพ้นเวลาที่ยากลาบากได้
16. ฉันสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้
15.

18.

เมื่อทางานร่วมกับผู้อื่น2ฉันมีแนวโน้มที่จะพึ่งพา2222222222222222222
ความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าของตนเอง
เป็นการยากสาหรับฉันที่จะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง

19.

ฉันชอบทางานต่าง2ๆ2ด้วยตนเอง

20.

ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะทาตามเป้าหมายของฉัน

21.

ชีวิตฉันมีความหมาย

17.

ประสบการณ์ในอดีตของฉันได้เตรียมพร้อม2อย่างดี
สาหรับอนาคต
23. ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายที่ฉันกาหนดไว้สาหรับ
ตนเองได้
24. ฉันสามารถคิดแนวทางทีจ่ ะผ่านพ้นอุปสรรคได้
22.

ฉันสามารถคิดวิธกี ารได้หลายอย่างที่จะทาให้ได้2222222222222222
สิ่งต่างๆ2ในชีวิตที่สาคัญสาหรับฉัน
26. ถึงแม้ว่าเมื่อคนอื่นรู้สึกท้อแท้หมดหวัง2ฉันรู้วา่ ฉัน
สามารถหาหนทางที่จะแก้ปัญหาได้
27. ฉันคิดถึงปัญหาต่าง2ๆ2และพยายามหาหนทางต่างๆ22
ในการแก้ปัญหา
28. ฉันถอยหนีปัญหาเพราะฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลง22222
สิ่งใด2ๆ2ได้
29. เมื่อมีปัญหาฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด
25.

30.

เมื่อมีปัญหาฉันปล่อยให้อารมณ์ทางลบ2เช่น22222222222222222
ความไม่พอใจ2ขุ่นเคือง2หมดหวัง2ก้าวร้าว2หรือ222222222222222
ความโกรธเข้ามาครอบงาอย่างรุนแรง

แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .912

ไม่จริง
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แบบวัดการมองโลกในแง่ดี
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1. ฉันพยายามคิดในทางที่ดีไว้ก่อนเมื่อต้องเผชิญ
กับปัญหา
2. ฉันคาดหวังว่าปัญหาหรืออุปสรรคต่าง2ๆ22222222222222222
จะคลี่คลายได้
3. ฉันเชื่อว่าอุปสรรค/ปัญหาต่าง2ๆ2ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น2
4. ฉันเห็นว่าอุปสรรคปัญหาต่าง2ๆ2ที่เผชิญอยู่222
เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
5. ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถยืนหยัดในสถานการณ์2
ที่ยากลาบากได้
6. โดยทั่วไปฉันมีแรงจูงใจที่จะทาต่อไป2ถึงแม้เมื่อ
สิ่งต่าง2ๆ2มีอุปสรรค
7. ฉันเชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิด
ขึ้นกับฉันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
8. ฉันเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมีทางออกเสมอ

แบบวัดการมองโลกในแง่ดีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .713

ไม่จริง
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แบบวัดการควบคุมตน
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฉันสามารถที่จะต่อต้านสิ่งที่ยั่วยุได้
ฉันสามารถอดกลั้นความอยากได้ของตนเองได้
ฉันมักพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ได้ยั้งคิด
ฉันมักทางานหรืออ่านหนังสือในนาทีสุดท้าย
ฉันอารมณ์เสียได้อย่างง่ายดาย
ฉันมักโต้ตอบทันทีโดยไม่หยุดคิด
ฉันไม่ได้ใช้ความพยายามและความคิดมาก222222222222
มัก2ในการเตรียมการสาหรับอนาคต
8. ฉันมักทาในสิ่งใดก็ตามที่นาความพอใจ22222222222222222
มาให้ตนเองในขณะนั้น2ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่อง22222222222222
ที่ไม่เหมาะสมในระยะยาว

แบบวัดการควบคุมตนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .762

ไม่จริง

88

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ

ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

1. ครอบครัวของฉันมักจะตาหนิฉัน
2. เมื่อฉันมีปัญหา2ฉันสามารถพึ่งพาครอบครัว222
ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือฉันได้
3. ครอบครัวของฉันเข้าใจฉัน
4. เมื่อมีปัญหาฉันมักจะรู้สึกดีขึ้น2หลังจากได้คุย
กับสมาชิกในครอบครัว
5. ครอบครัวของฉันแสดงให้ฉันรับรู้ว่าฉันเป็นคนที่
สาคัญคนหนึ่งในครอบครัว
6. คนในคอรบครัวให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาแก่ฉัน
7. คนในครอบครัวพยายามช่วยผ่อนคลาย222222222222222
ความทุกข์ความเศร้าใจของฉัน
8. คนในครอบครัวสนับสนุนช่วยเหลือฉัน222222222222222
ให้ได้ทาในสิ่งที่ฉันต้องการ

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .866
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แบบวัดความสัมพันธ์กับบิดามารดา
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก2ความคิด2และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

พ่อแม่ให้ความไว้วางใจและเชื่อใจฉัน
ฉันกับพ่อแม่2มีความสนิทสนมกลมเกลียวเข้ากันได้ดี
ฉันสามารถพูดคุย2แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพ่อแม่ได้
พ่อแม่มักแสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจหากฉันแสดง
ความคิดเห็นที่โต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่
ฉันมักมีเรื่องขัดแย้งกับพ่อแม่
ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อแม่ค่อนข้างตึงเครียด
ฉันมักหลบหลีกไม่อยากพบปะพ่อแม่ของฉัน
ฉันกับพ่อแม่พร้อมที่จะร่วมเผชิญปัญหาร่วมกัน
ผ่าฟันอุปสรรคของครอบครัวที่เกิดขึ้น

แบบวัดความสัมพันธ์กับบิดามารดามีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .858

ไม่จริง

90

แบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บิดามารดา
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม
1. พ่อแม่ของฉันคล้อยตามกับคากล่าวที่ว่า22222222222222222
“2ทาดีได้ดีมีที่ไหน2ทาชั่วได้ดีมีถมไป2”
2. พ่อแม่ของฉันแนะนาให้ฉันตั้งสติให้รอบคอบ
ก่อนที่จะทาอะไร
3. พ่อแม่ของฉันเห็นว่าความสุขส่วนใหญ่222222222222222222
เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองมาก2ๆ
4. พ่อแม่ของฉันไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้22เมื่อ
เกิดปัญหาหรือขัดขัดแย้งขึ้นในครอบครัว
5. บางครั้งพ่อแม่ของฉันลงโทษหรือกล่าวตาหนิฉัน
โดยไม่ยอมฟังเหตุผล
6. พ่อแม่ของฉันจะพูดจากันด้วยดี22222222222222222222222222
แม้จะมีเรื่องที่ขัดแย้งกัน
7. พ่อแม่ของฉันใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่มีอยู่2222222222222222222222
อย่างคุ้มค่า
8. ฉันสังเกตเห็นว่าพ่อแม่หมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระ
9. พ่อแม่ของฉันมีการวางแผนในการดารงชีวิตของ
ครอบครัว
10. พ่อแม่ของฉันมีความพอใจชีวิตที่เป็นอยู่
11. พ่อแม่ของฉันชอบใช้ของหรูหรา2ราคาแพง
12. พ่อแม่ให้อิสระแก่ฉันในการคิดและการกระทาต่าง2ๆ

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
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ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

13. พ่อแม่ให้ฉันมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือ
กิจกรรมต่าง2ๆ2ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
14. ฉันเห็นว่าพ่อแม่ทางานรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มที่
15. พ่อแม่ของฉันพยายามผ่าฟันอุปสรรค2222222222
ปัญหาต่าง2ๆ2ที่เกิดขึ้นโดยไม่ล้มเลิกอย่างง่ายดาย
16. ฉันเห็นว่าพ่อแม่ของฉันมักไม่ยอมรับฟัง222ความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากของท่าน

แบบวัดการถ่ายทอดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .890

ไม่จริง

92

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1. เมื่อฉันมีปัญหา22ฉันสามารถพึ่งพาเพื่อน2222222222222222222222
ที่จะให้ความช่วยเหลือได้
2. เพื่อนฉันเข้าใจฉันและยอมรับในตัวฉัน
3. เมื่อมีปัญหาฉันจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้คุยกับเพื่อน
4. เพื่อนแสดงให้ฉันรู้ว่า2ฉันเป็นคนที่สาคัญคนหนึ่ง2
ของเพื่อน
5. เพื่อนหรือคนรอบข้างสามารถให้คาแนะนา22222222
หรือคาปรึกษาแก่ฉันได้ถ้าฉันต้องการ
6. เพื่อนพยายามช่วยผ่อนคลายความทุกข์22222222222222
ความกังวลใจของฉัน
7. เพื่อนคอยสนับสนุนช่วยเหลือฉัน222222222222222222222222222
ให้ได้ทาในสิ่งที่ฉันต้องการ
8. เพื่อนของฉันมักแสดงความห่วงใยต่อฉัน222222222222222222
ถ้าฉันมีเรื่องเดือดร้อน2หรือมีปัญหา

แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .844

ไม่จริง
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แบบวัดความสัมพันธ์กับเพื่อน
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก2ความคิด2และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ฉันรู้สึกว่าฉันเข้ากับเพื่อนไม่ได้
ฉันมักจะมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อน
เพื่อนมักทาให้ฉันโกรธหรือไม่พอใจ
เพื่อนมักไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของฉัน
เพื่อนมักทาตัวเหินห่างจากฉัน
ฉันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉัน
ฉันพอใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวฉันกับเพื่อน
เพื่อนของฉันมักไม่ยอมแพ้เมื่อเจอออุปสรรค2
และความผิดหวัง

แบบวัดความสัมพันธ์กับเพื่อนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .857

ไม่จริง
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แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม
1. เพื่อนของฉันมักแสดงอารมณ์โกรธ22222222222222222222222
ฉุนเฉียวออกมาเสมอ
2. เพื่อนของฉันมักพูดหรือทาอะไรไป222222222222222222222222222
โดยขาดการไตร่ตรองหรือยั้งคิด
3. เวลามีปัญหาหรือขัดแย้งกับเพื่อนเรามักไม่ค่อย
ฟังเหตุผลของกันและกัน
4. เพื่อนของฉันไม่ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น
5. เพื่อนของฉันชอบโทรมาคุยกับฉันเป็นเวลานานๆ2
โดยไม่สนใจว่าเป็นเวลาใด2เช่น2ใกล้สอบ2ตอนดึก
6. กลุ่มเพื่อนฉันมีการใช้สิ่งของและกินอยู่อย่างดี
เกินฐานะของตนเองบ่อยครั้ง
7. เพื่อนสนิทของฉันมักอวดของใช้ที่มีราคาแพง
หรือมียี่ห้อดี2จากต่างประเทศ
8. เพื่อนสนิทของฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรม
บันเทิงต่าง2ๆ2เช่น2เล่นเกมส์2ดูหนัง22ฟังเพลง2
มากกว่าเพื่อทบทวนดูหนังสือเรียน
9. เพื่อนรอบตัวฉันไม่ได้สนใจดูแลรักษาสมบัติ
สาธารณะ

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง
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ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

ไม่จริง

10. เพื่อนของฉันไม่เคยสนใจเรื่องการประหยัดไฟ2
และน้า
11. เพื่อนของฉันถือคติว่าของตนเองต้องรักษาให้ดี2
ของส่วนรวมใช้อย่างไรก็ได้
12. เพื่อนของฉันมักไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น
13. เพื่อนสนิทของฉันให้ความร่วมมือในการทางาน
กลุ่มเป็นอย่างดี
14. เพื่อนของฉันให้คนอื่นคอยตัดสินใจแทนตนเอง
15. เพื่อนสนิทของฉันชอบทาตามคนอื่น

แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากเพื่อนในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .874
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แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคม
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก2ความคิด2และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1. ถ้ากระเป๋ารถเมล์ไม่มาเรียกเก็บเงินฉันก็ไม่จ่ายเงิน
ค่าโดยสาร
2. ฉันพยายามหาทางทาให้เพื่อน222222222222222222222222222222222222
ที่มีความทุกข์สบายใจขึ้น
3. ถ้ามีโอกาสเอาเปรียบเพื่อนฝูงได้ฉันก็จะทา
4. เมื่อฉันได้รับเงินทอนเกินจากคนขาย
ฉันไม่ได้ทักท้วงคนขาย
5. ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง2ฉันก็ยินดี
ที่จะทาเพื่อส่วนรวม
6. ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
7. ฉั น เต็ ม ใจที่ จ ะให้ ความช่ ว ยเหลื อคนที่ เดื อดร้อ น
หรือกาลังมีความทุกข์

แบบวัดพฤติกรรมเอื้อสังคมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .741

ไม่จริง
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แบบวัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ

ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1. ฉันรู้วิธีการที่จัดการปัญหาต่าง ๆ
2. ฉันสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับ22222222222222222222
คนส่วนใหญ่ทาได้
3. ฉันพยายามทบทวนปัญหาก่อนที่จะพยายามแก้ปัญหา
4. ในการแก้ปัญหาฉันพยายามคิดหาวิธีการหลายอย่าง
5. ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
6. ฉันมองปัญหาว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ความสามารถมากกว่าเป็นเรื่องน่ากลัว
7. ฉันสามารถจัดการกับปัญหาที่นาความไม่สบายใจได้

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .817

ไม่จริง
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แบบวัดสุขภาวะทางจิต
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
ข้อคาถาม

จริง

ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
จริง
ไม่จริง

1.
2.
3.
4.
5.

ฉันมีความพอใจในชีวิต
ฉันรู้สึกว่าไม่มีจุดหมายในชีวิต
ฉันมีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว
ฉันสามารถเรียนรู้ได้ ในสิ่งที่ฉันต้องการรู้
โดยทั่วไปฉันรู้สึกเชื่อมั่นและมีความคิด222222222222222222
ในทางบวกเกี่ยวกับตนเอง
6. ฉันไม่สนใจในกิจกรรมต่าง2ๆ2ที่จะช่วย22222222222222222
ขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขวาง
7. ฉันรู้สึกว่าฉันได้พัฒนาตนเองมากจากเวลา22222222222222222222
ที่ผ่านมา
8. สาหรับฉัน2ชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้22222222222222222
การเปลี่ยนแปลง2และการเติบโต

แบบวัดสุขภาวะทางจิตมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .941

ไม่จริง
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แบบวัดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจง22:2โปรดอ่านข้อความที่ให้ไว้ทีละข้อ2แล้วพิจารณาว่าข้อความนี้ตรงกับความรู้สึก ความคิด และการ
ปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด2โดยกา222ลงในช่อง2“จริง”2“ค่อนข้างจริง”2“ไม่แน่ใจ”2“ค่อนข้างไม่จริง2หรือ2
“ไม่จริง”22222เพียงข้อเดียวในแต่ละข้อ
จริง ค่อนข้าง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง ไม่จริง
ข้อคาถาม
จริง
ไม่จริง
1. ฉันใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างคุ้มค่า
2. ฉันมักผลัดวันประกันพรุ่งในการทาสิ่งต่างๆ
3. ฉันปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
4. ฉันมักทาตัวให้เป็นภาระกับคนรอบข้าง
5. ฉันใชัสิ่งของและการกินอยู่ที่เกินฐานะของตนเอง
6. ฉันมักทางานต่างๆด้วยตนเองมากกว่าที่จะพึ่งพาคนอื่น
7. ฉันพยายามใช้ความรู้ความสามารถในการทางานต่างๆ
ด้วยตนเอง
8. ฉันมักไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
9. ฉันไม่มีสมาธิในการเรียนหรือการทางาน
10. ฉันยอมรับผิดเมื่อกระทาผิดแม้ว่าจะไม่มีคนรู้เห็น
11. ฉันมักไม่รักษาคาพูดที่ให้ไว้
12. ฉันมักหมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระ
13. ฉันใช้สติปัญญาคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทาสิ่งใด
14. ฉันมักจะปล่อยงานให้คั่งค้าง
15. ฉันขาดความรอบคอบในการทางานหรือทา
กิจกรรมต่าง2ๆ
16. ฉันมีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
17. ฉันยึดทางสายกลาง2รู้จักพอ2พอดีและพอประมาณ
ในการดารงชีวิต
18. เพื่อความก้าวหน้าและความสาเร็จของตนเอง2ฉันมี
การเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น
แบบวัดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .817

