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 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายดงันี ้1) เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรงของลกัษณะทางพทุธท่ีส่งผล

ตอ่สขุภาวะทางจิต 2) เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางอ้อมของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดย

มีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น กลุม่ตวัอยา่งเป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันา

จิตเยาวชนแบบบรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 

อาย ุ13 ถึง 22 ปี จํานวน 424 คน ใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงจากเยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการทัง้หมด ตามคณุสมบตัท่ีิได้ระบไุว้ การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัใช้แบบสอบถาม ซึง่มีคา่ความ

เช่ือมัน่อยู่ระหวา่ง .56 ถึง .95 ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ตวัแปรสง่ผา่น (Mediation analysis) ตามแนวคิด

ของบารอนและเคนน่ี (Baron; & Kenny. 1986) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีการวิเคราะห์การ

ถดถอยอยา่งง่าย การถดถอยพหคุณู และการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติอิทธิพลสง่ผา่นโดยใช้คา่ซี 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต และความเช่ือทางพทุธ

ศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก โดยท่ีความเข้มแข็งใน

การมองโลกทําหน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางพทุธศาสนา

กบัสขุภาวะทางจิต แสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมผา่นความ
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  3. วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต และวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพล

ทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก โดยท่ีความเข้มแข็งในการมองโลกทํา

หน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตแบบพทุธกบัสขุภาวะทางจิต แสดง

ให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก จาก

วิถีชีวิตแบบพทุธ 
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The purposes of this study were 1) to study direct effect of Buddhist characteristics 

on psychological well-being, and 2) to study indirect effect of Buddhist characteristics on 

psychological well-being, with the mediating effect of sense of coherence. Participants were 

the 424 adolescents in Holistic Mind Development for Youth Project of the Young Buddhists 

Association of Thailand under Royal Patronage in the year 2013, age 13 to 22 years old. 

Purposive sampling was used. The Instruments for collecting data were questionnaires. 

Their alpha coefficients ranged from .56 to .95. The statistical methods and procedures for 

analyzing data were Baron and Kenny’s (1986) steps for mediation analysis, simple 

regression analysis, enter multiple regression analysis, and z-test. 

 The results were as follows: 

  1. Buddhist belief had direct effect on psychological well-being. Moreover, 

Buddhist belief had indirect effect on psychological well-being through sense of coherence. 

Sense of coherence performed as a partial mediator between Buddhist belief and 

psychological well-being. As a result, it pointed that psychological well-being was directly 

and indirectly affected by Buddhist belief through sense of coherence. 

  2. Buddhist practice had direct effect on psychological well-being. Moreover, 

Buddhist practice had indirect effect on psychological well-being through sense of 

coherence. Sense of coherence performed as a partial mediator between Buddhist practice 

and psychological well-being. As a result, it pointed that psychological well-being was 

directly and indirectly affected by Buddhist practice through sense of coherence. 

 

 



  3. Buddhist life style had direct effect on psychological well-being. Moreover, 

Buddhist life style had indirect effect on psychological well-being through sense of 

coherence. Sense of coherence performed as a partial mediator between Buddhist life style 

and psychological well-being. As a result, it pointed that psychological well-being was 

directly and indirectly affected by Buddhist life style through sense of coherence. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจยัได้รับความเมตตากรุณาอย่างย่ิง

จากอาจารย์ ดร.ชญัญา ลีศ้ตัรูพา่ย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และอาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ 

วฒันานนท์สกลุ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ท่ีท่านได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ให้คําปรึกษา 

คําแนะนํา ชีแ้นวทางแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ในแตล่ะขัน้ตอนของการทําวิจยั ด้วยความเอาใจใส่อยา่ง

ดีเสมอมา ทําให้ผู้ วิจยัได้เรียนรู้ พฒันากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา และทา่นทัง้สองยงัเป็น

แบบอยา่งของอาจารย์ท่ีให้ความรักและให้กําลงัใจแก่ศษิย์  ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุ

ทา่นทัง้สองเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้รวมถึงผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์         

ดร.วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี และอาจารย์ ดร.ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย ท่ีให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบปาก

เปลา่ปริญญานิพนธ์และให้ข้อแนะนําเพิ่มเตมิเพ่ือให้ปริญญานิพนธ์มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้  

 ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฉฐัวีณ์ 

สิทธ์ิศริอรรถ ท่ีให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ชีแ้นวทางการแก้ไขข้อ 

บกพร่องตา่ง ๆ ของเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในขัน้ต้น ตลอดจนขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ 

ประณต เค้าฉิม อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส และอาจารย์ ดร. ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย ท่ีให้ความ

อนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 

 ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ ประธานและผู้ประสานงานโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ

ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูให้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคณุเยาวชนในโครงการท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู 

 ผู้ วิจยัขอขอบคณุ คณาจารย์ภาคจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ทกุท่านท่ีได้อบรมสัง่สอนและ
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 การพฒันาประเทศไทยในอดีต มุง่ให้ความสําคญักบัแนวคดิการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือสร้าง

ความมัง่คัง่ และรายได้มาสู่ประเทศเป็นหลกั และใช้การเตบิโตของรายได้ตอ่หวัเป็นเคร่ืองมือชีว้ดัผล

สําเร็จของการพฒันา โดยหวงัท่ีจะขจดัปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึง่ผล

การพฒันาท่ีผา่นมาแม้วา่ได้สร้างความเจริญเตบิโตให้กบัระบบเศรษฐกิจโดยรวม และพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนไทยให้ดีขึน้ได้ แตข่ณะเดียวกนัก็ได้สง่ผลกระทบตอ่ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ระหวา่งกลุม่คนตา่ง ๆ ในสงัคมมีชอ่งวา่งหา่ง

กนัมากขึน้ (ชตุนิาฎ วงศ์สบุรรณ; ทีปรัตน์ วชัรางกรู; และ นิสวนัต์ พิชญ์ดํารง.  2550: 4) รวมถึงปัญหา

สงัคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั จงึเป็นท่ีตระหนกัร่วมกนัวา่ การพฒันาท่ีเน้นเศรษฐกิจด้านเดียว ถึงแม้จะ

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคม แตไ่มไ่ด้ทําให้คนไทยมีสขุภาวะ และคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีอย่างทัว่ถึงและเทา่เทียม รวมทัง้ไมทํ่าให้เกิดความมัน่คงในครอบครัว ชมุชน และสงัคมอีกด้วย 

ดงันัน้จงึเร่ิมมีแนวคิดการพฒันาประเทศโดยให้ความสําคญักบัสวสัดภิาพและความมัน่คงในชีวิตของ

ประชาชน มากกวา่ให้ความสําคญักบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว  

 กระแสแนวคดิดงักลา่ว ได้ผลกัดนัให้เกิดการปรับกระบวนทศัน์การพฒันา ซึง่ถือเป็นจดุ

เปล่ียนสําคญัในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ตอ่เน่ืองมา

จนถึงปัจจบุนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีมุง่ให้

ความสําคญักบัการพฒันาคนและการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสขุของคน ซึง่เร่ิมจากระดบับคุคลก่อน 

และขยายวงกว้างไปยงั ครอบครัว ชมุชน และระดบัประเทศตามลําดบั โดยการมีสขุภาวะท่ีดีเป็นสว่น

หนึง่ของการพฒันาคณุภาพในระดบับคุคล ให้บคุคลมีความเจริญทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ

ปัญญา (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ  2550) โดยเฉพาะในเดก็

และเยาวชนท่ีจะเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศตอ่ไป 

 เดก็และเยาวชนซึง่อยูใ่นชว่งวยัรุ่น ถือเป็นวยัท่ีเช่ือมระหว่างความเป็นเดก็และความเป็น

ผู้ใหญ่ อนัเป็นระยะท่ีต้องปรับพฤตกิรรมวยัเดก็ท่ีไมมี่วฒุิภาวะไปสูพ่ฤตกิรรมแบบผู้ ใหญ่ท่ีบรรลวุฒุิ

ภาวะ ซึง่เป็นสภาวะของชีวิตท่ีบคุคลจะมีการพฒันาอยา่งสมบรูณ์เตม็ท่ีทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

สตปัิญญา และจิตใจ (ประณต เค้าฉิม.  2549: 1) วยัรุ่นจงึนบัได้วา่เป็นวิกฤตขิองพฒันาการ หรือท่ี

นิยมกลา่วกนัโดยทัว่ไปวา่วยัรุ่นเป็นวยัพายบุแุคม (Storm and Stress) ประกอบกบัในชว่งทศวรรษท่ี

ผา่นมา วยัรุ่นต้องเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีสง่อิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงในสงัคมไทยทัง้
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ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงเหล่านีเ้ป็นทัง้โอกาส

และภยัอนัตรายตอ่การพฒันาเดก็และเยาวชน โดยอาจก่อให้เกิดความกดดนั ท่ีสง่ผลให้วยัรุ่นบางคนมี

ปัญหาสขุภาพจิต และปัญหาด้านการปรับตวั ซึง่ปรากฏออกมาในรูปแบบปัญหาสงัคมหลายด้าน เชน่ 

ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางเพศ ปัญหาการทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยเดก็วยัท่ี

เส่ียงตอ่การประสบปัญหาสงัคมดงักลา่ว คือวยัรุ่นตอนกลาง (อาย ุ15 - 18 ปี) และวยัรุ่นตอนปลาย 

(อาย ุ19 - 25 ปี) ซึง่ถือวา่เป็นชว่งวยัรุ่นอยา่งแท้จริง คือ เป็นชว่งท่ีมีการเจริญเตบิโตทางร่างกายอยา่ง

เตม็ท่ี และเป็นช่วงเปล่ียนวยัชีวิตทางสงัคม อารมณ์ จิตใจ คา่นิยม อดุมคต ิฯลฯ ความเปล่ียนแปลง

และพฒันาการของลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชว่งนี ้ล้วนเป็นรากฐานของความสนใจ ความมุง่หมาย

ในชีวิต อาชีพ ลกัษณะเพ่ือน ลกัษณะของคูค่รอง ฯลฯ ในวยัผู้ใหญ่ ถ้าการดําเนินชีวิตในชว่งนีผ้า่นไป

อยา่งราบร่ืน ไมมี่ปัญหาซบัซ้อนมาก ก็จะเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี และมกัจะจดัการกบัชีวิตในวยั

ผู้ใหญ่ได้อย่างราบร่ืน แตถ้่าเป็นไปในทางตรงกนัข้ามวยันีจ้ะเป็นวยัท่ีประสบความยุง่ยากอย่างมาก 

(ศรีเรือน แก้วกงัวาล.  2549: 329 - 330) 

 จากการสรุปสถานการณ์ความอยูเ่ย็นเป็นสขุด้านสขุภาวะของคนไทย ท่ีประมวลผลวิเคราะห์

ข้อมลูจากดชันีสขุภาวะของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิพ.ศ. 

2544 – 2549 พบวา่  ในด้านจิตใจท่ีเป็นเร่ืองของสขุภาพจิต แม้วา่คนไทยเร่ิมมีสขุภาพจิตดีขึน้ตอ่เน่ือง 

แตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีไมค่อ่ยสงูนกั (ปาริชาต เทพอารักษ์; และ อมราวรรณ ทิวถนอม.  2550: 15) 

นอกจากนีข้้อมลูจากสรุปสถานการณ์สขุภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2551 - 2552 ในโครงการ “รายงาน

สถานการณ์สขุภาพจิตประจําปี” ของแผนงานสร้างเสริมสขุภาพจิตเพ่ือสขุภาวะสงัคมไทย สถาบนัวิจยั

ประชากรและสงัคมมหาวิทยาลยัมหิดล (อภิชาต ิจํารัสฤทธิรงค์; และคนอ่ืน ๆ.  2554: 18 - 20) ยงั

แสดงให้เห็นว่า มีประชากรอีกเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 17.4 ในปี 

พ.ศ. 2551 และร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีมีระดบัสขุภาพจิตต่ํากวา่คนทัว่ไปหรือเส่ียงท่ีจะเป็น

ปัญหาสขุภาพจติ เม่ือพิจารณาตามวยัของประชากรพบวา่ ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 กลุม่

เยาวชนอาย ุ15 - 24 ปี เส่ียงท่ีจะมีปัญหาสขุภาพจิตเป็นอนัดบัสอง (ร้อยละ 17.7 และ 12.6 

ตามลําดบั) รองจากผู้สงูอาย ุ(ร้อยละ 21.6 และ 15.4 ตามลําดบั) จากข้อมลูดงักล่าวจะเห็นได้วา่ 

สขุภาวะด้านของจิตใจยงัคงเป็นวิกฤตท่ีนา่เป็นหว่งของสงัคมไทย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเดก็และ

เยาวชน 

 ขณะเดียวกนั เพ่ือการขยายความรู้ความเข้าใจในการพฒันาสขุภาวะทางจิต นกัวิจยัทัง้ใน

และตา่งประเทศตา่งพยายามศกึษาถึงสาเหตหุรือปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต (Psychological 

well-being) ของบคุคล โดยเฉพาะปัจจยัภายใน ปัจจยัหนึง่ท่ีนกัวิจยัทางจิตวิทยาสนใจศกึษาในชว่ง

หลายปีท่ีผ่านมา คือ ลกัษณะทางศาสนาของบคุคล เชน่ ความเช่ือ การปฏิบตัทิางศาสนา วิถีชีวิตท่ี
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เก่ียวข้องกบัศาสนา เป็นต้น เน่ืองจากศาสนามีความใกล้ชิดผกูพนักบัทกุวฒันธรรมมาตัง้แตใ่นอดีต 

ถือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางจิตใจของบคุคล และมีผลตอ่พฤตกิรรมมนษุย์ มีการประเมินวา่ ร้อยละ 86 

ของประชากรทัว่โลก พบว่ามีความเก่ียวข้องกบัศาสนาในลกัษณะบางอยา่ง (Barrett; Kurian; & 

Johnson.  2001) ศาสนาจงึถือได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ในชีวิตของบคุคล 

 มีงานวิจยัในตา่งประเทศจํานวนมากท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนากบัสขุ

ภาวะทางจิต โดยในปี ค.ศ. 1985 ได้มีผู้ประมวลงานวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง

ศาสนาของบคุคล ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา และความเล่ือมใสในศาสนา กบัสขุภาวะด้านอตัวิสยั เชน่ 

ความสขุ ความพงึพอใจในชีวิต คณุภาพชีวิต และสขุภาวะ เป็นต้น ซึง่มีจํานวนย้อนหลงัไปมากถึง 28 

เร่ือง (Witter; et. al.  1985) มีผลการวิจยัถึง 56 ประเดน็ ผู้ประมวลรายงานวิจยัสรุปข้อค้นพบวา่  

การปฏิบตัทิางศาสนา โดยเฉพาะการไปร่วมกิจกรรมท่ีโบสถ์ ผู้ ท่ีกระทํามากจะเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาวะ

ด้านอตัวิสยัมากกวา่ผู้ ท่ีไปโบสถ์น้อยหรือไมไ่ปเลย โดยพบขนาดอิทธิพล (Effect size) ระหวา่ง + .58 

ถึง – .01 และลกัษณะทางศาสนาสามารถทํานายปริมาณความแปรปรวนของสขุภาวะด้านอตัวิสยัของ

บคุคลได้ประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 

 ตอ่มาได้มีการวิจยัทางด้านนีม้ากขึน้ ทําให้ทราบวา่ การนบัถือศาสนาเก่ียวข้องกบัสขุภาวะ

ของบคุคลหรือไม ่มากน้อยเพียงใด ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหรือมิตท่ีิวดั และวิธีการวดัตวัแปรทัง้สอง

ฝ่ายเป็นสําคญั เชน่ ในงานวิจยัของเบอริส และคนอ่ืน ๆ (Burris; et.al.  2009) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัสขุภาวะทางจิตและความเครียดทางจิตในนกัศกึษามหาวิทยาลยั ผลการวิจยัในสว่นความ

เก่ียวข้องกบัศาสนา พบวา่ ความเก่ียวข้องกบัศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิตและ

ความเครียดทางจิตท่ีน้อย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของเลออนดารี และเจอลามสั (Leondari; & 

Gialamas.  2009) ท่ีได้ศกึษาความเล่ือมใสทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ในนกัศกึษาปริญญาตรีท่ี

นบัถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอคซ์ โดยพบว่า ความเช่ือทางศาสนาและการเข้าโบสถ์มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจในชีวิต 

 สําหรับในประเทศไทย ได้มีการศกึษาท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนา

และสขุภาวะทางจิต จากการศกึษาของหรรษา เลาหเสรีกลุ (2537) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนใน

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ กบัลกัษณะทางพทุธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ของนกัเรียน

วยัรุ่น ผลการวิจยัในสว่นของลกัษณะทางศาสนากบัความผาสกุทางจิตใจ พบวา่ ความเช่ือทางพทุธ

ศาสนาและการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผาสกุทางจิตใจ ซึง่

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของมินตรา สิริวนัต์ (2550) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัความศรัทธาในพทุธศาสนากบั

สขุภาวะทางจิตของผู้สงูอาย ุและพบวา่ ความศรัทธาในพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุ

ภาวะทางจิต 
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 จากงานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศพบวา่มีงานวิจยัจํานวนไมน้่อยท่ีศกึษาถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งลกัษณะทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิต อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัท่ีศกึษาวา่การนบัถือศาสนาใน

บางลกัษณะนัน้สง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตได้อยา่งไรยงัมีไมม่ากนกั ทัง้นีใ้นประเดน็ดงักลา่ว จงึมีนกัวิจยั

ตา่งประเทศสนใจศกึษารูปแบบอิทธิพล ได้แก่ อิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้อม 

(Indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของการนบัถือศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดย

ศกึษาถึงปัจจยัท่ีอาจเป็นตวัแปรคัน่กลางหรือตวัแปรสง่ผ่านความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนา

กบัสขุภาวะทางจิต เพ่ือเป็นการอธิบายว่าทําไมลกัษณะศาสนาจงึสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตได้ ซึง่พอจะ

รวบรวมงานวิจยัได้ดงันี ้งานวิจยัของไบลน่ี และครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker.  1995) ท่ีศกึษาตวั

แปรสง่ผา่นด้านจิตวิทยาสงัคม ท่ีสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวข้องในศาสนากบัสขุ

ภาวะทางจิต โดยแยกวิเคราะห์ระหวา่งคนอเมริกนั และคนแอฟริกนั-อเมริกนั พบวา่ การให้คณุคา่

ความหมายในชีวิต (Life meaning-enhancing) และการประเมินคา่กลุม่ทางสงัคมของตนในทางบวก 

(Private collective self-esteem) เป็นตวัแปรสง่ผา่น มีอิทธิพลการสง่ผา่นแบบสมบรูณ์ (Complete 

mediation) ตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิตเฉพาะในกลุม่คน 

แอฟริกนั-อเมริกนั ส่วนนกัสงัคมวิทยากลุม่หนึง่ (Ellison; & Sherkat.  1995) ได้ประมวลผลการวิจยั

ตา่ง ๆ แล้วพบวา่ การมีความเช่ือทางศาสนานัน้สง่ผลตอ่ความรู้สกึเป็นสขุ ความพงึพอใจในชีวิต การมี

สขุภาพกายและจิตท่ีดี และการมีอายยืุน โดยพบคําอธิบายบางสว่นแล้ววา่ ผลดีของการนบัถือศาสนา

ตอ่สขุภาวะของบคุคลนัน้ เกิดจากลกัษณะทางจิตและพฤตกิรรมของบคุคล ท่ีเป็นผลจากการนบัถือ

ศาสนาของบคุคลนัน้ ซึง่สง่ผลตอ่สขุภาวะของบคุคลอีกตอ่หนึง่ โดยตวัแปรสง่ผา่นท่ีนกัสงัคมวิทยา

กลุม่นีส้รุปได้วา่ควรมีการวิจยัตอ่ไปให้ชดัเจนมี 4 กลุม่ คือ 1) พฤตกิรรมการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ของบคุคล 2) การได้รับการช่วยเหลือสนบัสนนุทางสงัคม 3)  ความมัน่ใจและความภาคภมูิใจในตนเอง 

และ 4) การมีกรอบการรู้คดิในการท่ีจะจดัการกบัความเครียด และสามารถแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

งานวิจยัดงักล่าวเป็นการสนบัสนนุความคิดท่ีวา่นอกจากลกัษณะทางศาสนาสง่ผลทางตรงตอ่สขุภาวะ

ทางจิตแล้ว ยงัสง่ผลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นตวัแปรสง่ผา่นอีกด้วย 

 ตวัแปรสง่ผา่นความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิตท่ีนกัวิจยัข้างต้น

ค้นพบและสรุปไว้ในเร่ืองของการมีกรอบการรู้คดิในการท่ีจะจดัการกบัความเครียด และสามารถ

แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมนัน้ มีบางสว่นท่ีสอดคล้องกบัมโนทศัน์ความเข้มแข็งในการมองโลกของ 

แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987) ซึง่เป็นแนวคดิทฤษฎีความผาสกุในชีวิต ท่ีอธิบายว่า ความ

เข้มแข็งในการมองโลก (Sense of coherence) ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจ 

(Comprehensibility) ความสามารถในการจดัการได้ (Manageability) และความสามารถในการให้

ความหมาย (Meaningfulness) ความเข้มแข็งในการมองโลกนอกจากจะมีความสมัพนัธ์กบัสขุภาพ
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แล้ว ยงัมีความสมัพนัธ์กบัสขุภาวะด้วย โดยพบว่า ความเข้มแข็งในการมองโลกมีความสมัพนัธ์ทางลบ

กบัความซมึเศร้า ความวิตกกงัวล อาการหลงัประสบกบัเร่ืองท่ีเลวร้าย และพบความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัสขุภาวะ (Antonovsky.  1993) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของทาเกย์ และคนอ่ืน ๆ (Tagay; et al.  

2006) ท่ีพบความสมัพนัธ์ในระดบัสงูระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกบัสขุภาพจิตและสขุภาวะ 

โดยแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1979) อธิบายวา่ ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ในชีวิตของบคุคล ซึง่ประสบการณ์เหล่านัน้เกิดจากแหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไปของ

บคุคล (Generalized resistance resources) โดยศาสนาเป็นหนึง่ในแหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไป

ของบคุคลนัน้ นอกจากนี ้ฮดู ฮิล และวิลเล่ียมสนั (Hood; Hill; & Williamson.  2005: 17) ยงักลา่ววา่ 

ศาสนาควรรวมเข้าไปเป็นหนึ่งในแหลง่ต้านทานทัว่ไปนัน้ และความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีเกิดจาก

ศาสนาอาจใช้เป็นตวัแปรสง่ผา่นท่ีสําคญัของความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนากบัทัง้สขุภาพกายและ

สขุภาพจิต และจากงานวิจยัของอนัเทอร์ไรเนอร์ และคนอ่ืน ๆ (Unterrainer; et al.  2010) ก็พบวา่ 

ศาสนานัน้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเข้มแข็งในการมองโลก ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึคาดวา่การศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนาท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิต ร่วมกบัปัจจยัความเข้มแข็งในการ

มองโลก จะทําให้สามารถอธิบายและพยากรณ์สขุภาวะทางจิตได้อยา่งถกูต้องและแม่นยํามากขึน้ 

กลา่วคือ การทํานายผลดีของการนบัถือศาสนาตอ่สขุภาวะทางจิตของบคุคลนัน้ เกิดจากความเข้มแข็ง

ในการมองโลกท่ีเป็นผลจากการนบัถือศาสนาของบคุคล ซึง่สง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตอีกตอ่หนึง่นัน่เอง 

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงข้อเท็จจริงท่ีวา่จํานวนผลงานวิจยัของไทยในหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง

กบัสขุภาวะทางจิตในความสมัพนัธ์ดงักลา่วยงัคงมีน้อยมาก และสว่นใหญ่แล้วนัน้มกัจะสนใจศกึษาใน

กลุม่ผู้สงูอาย ุดงันัน้การอธิบายสขุภาวะทางจิตในวยัรุ่นจึงยงัทําได้ในขอบเขตท่ีจํากดั งานวิจยัเร่ืองนี ้

จงึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธ ตอ่สขุภาวะทางจิต โดยมีความเข้มแข็งใน

การมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น ในเยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ ของ 

ยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่เป็นโครงการท่ีจดัขึน้เพ่ือพฒันาจิตเยาวชน

ชายและหญิง อาย ุ10 – 22 ปี ด้วยการปฏิบตัิตามหลกัไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การรักษาศีล ฟัง

ธรรมบรรยาย และปฏิบตัวิิปัสสนา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีสนใจหรือผู้ปกครองท่ีเห็นความสําคญั

ของพทุธศาสนาสามารถสง่บตุรหลานเข้าอบรมปฏิบตัธิรรมในโครงการตา่ง ๆ ตามท่ีเวลาจะอํานวย 

และไมเ่สียคา่ใช้จา่ยใด ๆ โดยเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการนัน้จดัอยูใ่นชว่งความเป็นวยัรุ่น เน่ืองจากยงั

ต้องศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษา และยงัไมส่ามารถเป็นผู้ใหญ่ท่ีพึง่ตวัเองได้ทางเศรษฐกิจ อีกทัง้

รูปแบบชีวิตสมยัใหมทํ่าให้เด็กมีวฒุิภาวะทางจิตใจ (Maturity) ช้ากว่ายคุสมยัท่ีผา่นมา (ศรีเรือน  

แก้วกงัวาล.  2549: 329) ซึง่สําหรับการวิจยันีเ้พ่ือให้สะดวกในการศกึษา ผู้ วิจยัได้พิจารณาอายตุาม

ปฏิทินในการแบง่ชว่งวยัรุ่น จงึแบง่ชว่งวยัรุ่นออกเป็น 2 ระยะ คือ วยัรุ่นตอนต้นมีอาย ุ13 - 16 ปี และ
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วยัรุ่นตอนปลายมีอาย ุ17 - 22 ปี โดยผู้ วิจยัมีความมุง่หมายในการศกึษากลุม่วยัรุ่นในโครงการ ซึง่มี

อาย ุ13 - 22 ปี เพราะนอกจากจะเป็นวยัท่ีต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก และต้องให้

ความสําคญักบัการเรียน ซึง่มีผลตอ่การปรับตวัแล้ว ยงัเป็นกลุม่วยัรุ่นท่ีมีโอกาสได้ใกล้ชิด

พระพทุธศาสนาอีกด้วย โดยผู้ วิจยัมุง่ศกึษาสขุภาวะทางจิตในบริบทของลกัษณะสว่นบคุคลท่ี

ประกอบด้วยลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิต 6 ด้าน ได้แก่ การยอมรับตนเอง การมี

สมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน ความเป็นตวัของตวัเอง ความสามารถในการจดัการกบัสิ่งแวดล้อม การมี

เป้าหมายในชีวิต และการพฒันาตนเอง ซึง่ผลการศกึษาสามารถนําไปเป็นแนวทางในการสง่เสริมและ

พฒันาให้เยาวชนมีสขุภาวะทางจิตได้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

  1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของลกัษณะทางพทุธ ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะ

ทางจิต 

  2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ของลกัษณะทางพทุธ ท่ีสง่ผลตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยมีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจยัครัง้นี ้ทําให้ทราบถึงอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธ ท่ีมีผลตอ่สขุภาวะทางจิต 

รวมถึงทราบอิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิต ในฐานะท่ีเป็นตวัแปรสง่ผา่น 

อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาเยาวชน อีกทัง้ใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในการสง่เสริมและ

พฒันาให้เยาวชนมีสขุภาวะทางจิต โดยรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีพบในการวิจยัอาจใช้เป็นแนวทางใน

การจดัโครงการหรือกิจกรรมสําหรับเยาวชน เพ่ือสง่เสริมและพฒันาลกัษณะทางพทุธ ท่ีสง่ผลตอ่ 

สขุภาวะทางจิตของเยาวชนโดยตรง หรือจดัโครงการหรือกิจกรรมสําหรับเยาวชนท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธ

ศาสนา เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการสง่เสริมและพฒันาความเข้มแข็งในการมองโลก ท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัสขุภาวะทางจิต รวมทัง้ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์สําหรับการศกึษาวิจยั สร้างสรรค์

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการตอ่ยอดองค์ความรู้ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย 

  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ 

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 อาย ุ13 - 22 ปี 

  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

  กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 อาย ุ13 - 22 ปี 

จํานวน 424 คน ได้มาจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัเก็บได้จริง โดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมด ตามคณุสมบตัิท่ีได้ระบไุว้ 

 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  

   1.1 ลกัษณะทางพทุธ (Buddhist Characteristics) แบง่ออกเป็นลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

    1.1.1 ความเช่ือทางพทุธศาสนา (Buddhist Belief) 

    1.1.2 การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา (Buddhist Practice) 

    1.1.3 วิถีชีวิตแบบพทุธ (Buddhist Life Style) 

   1.2 ปัจจยัชีวสงัคม (Biosocial) ได้แก่ 

    1.2.1 เพศ 

    1.2.2 อาย ุ

    1.2.3 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ 

  2. ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator Variable)  

   2.1 ความเข้มแข็งในการมองโลก (Sense of Coherence) มี 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

    2.1.1 ความสามารถในการเข้าใจ (Comprehensibility) 

    2.1.2 ความสามารถในการจดัการได้ (Manageability) 

    2.1.3 ความสามารถในการให้ความหมาย (Meaningfulness) 

  3. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

   3.1 สขุภาวะทางจิต (Psychological Well-being) มีลกัษณะยอ่ยดงันี ้

    3.1.1 การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) 

    3.1.2 การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in Life) 

    3.1.3 ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 
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    3.1.4 การพฒันาตนเอง (Personal Growth) 

    3.1.5 การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive Relations with Others) 

    3.1.6 การมีความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental Mastery) 

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. เยาวชน หมายถึง วยัรุ่นเพศชายและหญิง อาย ุ13 - 22 ปี ท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันา

จิตเยาวชนแบบบรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 

  2. เพศ หมายถึง เพศทางกายภาพท่ีตดิตวัมาตัง้แตกํ่าเนิด แบง่เป็น 

   2.1 เพศชาย 

   2.2 เพศหญิง 

  3. อายุ หมายถึง อายขุองเยาวชนตามปีปฏิทินนบัจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม แบง่

ออกเป็น 2 กลุม่ ตามพฒันาการตามชว่งอายวุยัรุ่นตอนต้น และวยัรุ่นตอนปลาย คือ 

   3.1 อาย ุ13 – 16 ปี 

   3.2 อาย ุ17 – 22 ปี 

  4. ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมโครงการย่อยภายใต้

โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ก่อนหน้าท่ีจะมาเข้าร่วมโครงการย่อยครัง้นี ้แบง่เป็น 

   4.1 เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน 

   4.2 ไมเ่คยเข้าร่วมโครงการมาก่อน 

 

 นิยามศัพท์ปฏิบัตกิาร 

  1. สุขภาวะทางจิต หมายถึง อารมณ์ความรู้สกึ (Affection) และความนกึคดิ 

(Cognition) ของบคุคล ท่ีมีตอ่ตนเอง และตอ่สถานการณ์ในอดีตหรือเหตกุารณ์ท่ีเผชิญอยู ่ตามการ

รับรู้และตดัสินใจด้วยตนเอง สขุภาวะทางจิตประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดงันี ้

   1.1 การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) หมายถึง การท่ีบคุคลมีเจตคติในเชิงบวก

ตอ่ตนเอง โดยมีความรู้สกึในเชิงบวกเก่ียวกบัชีวิตของตน และความพงึพอใจในตนเอง มีการยอมรับ

ข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองในแง่มมุตา่ง ๆ 

   1.2 การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in Life) หมายถึง การท่ีบคุคลมีจดุมุง่หมาย

และทิศทางในชีวิต โดยบคุคลมีความรู้สกึวา่ได้กําหนดจดุมุง่หมายและทิศทางชีวิตด้วยตนเอง ยึดถือ

ความเช่ือท่ีนําไปสู่การมีจดุหมายในชีวิต มีการวางแผนชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย และคาดหวงั

ความสําเร็จในชีวิต 
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   1.3 ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) หมายถึง การท่ีบคุคลมีความเป็นอิสระใน

การแสดงออกทางด้านความคดิและการตดัสินใจ โดยบคุคลมีความมัน่ใจในความสามารถและเช่ือมัน่

ในการตดัสินใจของตนเอง มีการริเร่ิมสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเอง และมีพฤตกิรรมตา่ง ๆ มาจากการควบคมุ

ภายในตนเอง ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัความคาดหวงัและการประเมินของผู้ อ่ืน 

   1.4 การพฒันาตนเอง (Personal Growth) หมายถึง การท่ีบคุคลมีความต้องการท่ีจะ

พฒันาตนเองให้บรรลถึุงศกัยภาพสงูสดุท่ีตนมี และสร้างศกัยภาพของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง โดยบคุคล

มีทศันคตเิปิดกว้างตอ่ประสบการณ์ใหมซ่ึง่เอือ้ตอ่การพฒันาตนให้เตม็ตามศกัยภาพ มีการเรียนรู้และ

ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มศกัยภาพของตนเอง 

   1.5 การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive Relations with Others) หมายถึง 

การท่ีบคุคลมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน โดยบคุคลสามารถสร้างและรักษา

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนได้ มีความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่น ไว้วางใจ และเป็นมิตรตอ่กนั มีลกัษณะของการให้

และการรับในสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล และมีการรับรู้ความรู้สกึนกึคิดของผู้ อ่ืน 

   1.6 การมีความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental Mastery) 

หมายถึง การท่ีบคุคลเข้ากบัสภาพแวดล้อมรอบตวัได้ดี สามารถเลือกหรือสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกบัความต้องการและคา่นิยมของตนเองได้ โดยบคุคลสามารถควบคมุและจดัการกบัการ

ดําเนินชีวิตและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีความซบัซ้อนได้ สามารถมองเห็นและใช้ประโยชน์จากโอกาสตา่ง ๆ 

ท่ีมีอยูร่อบตวั 

  สขุภาวะทางจิตสามารถวดัได้จากแบบวดัสขุภาวะทางจิตท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง โดยอาศยั

แนวคิดของไรฟ์ (Ryff.  1989)  ลกัษณะของแบบวดัเป็นประโยคข้อความจํานวน 40 ข้อ แตล่ะข้อ

ประกอบด้วยมาตรวดัประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “เห็นด้วยอยา่งย่ิง” จนถึง “ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง” ให้

ผู้ตอบเลือกตอบอยา่งใดอย่างหนึง่ ผู้ ท่ีได้คะแนนในแบบวดัสขุภาวะทางจิตสงูกวา่ แสดงวา่มีสขุภาวะ

ทางจิตดีกวา่ผู้ ท่ีได้คะแนนจากแบบวดัสขุภาวะทางจิตต่ํากวา่ 

  2. ลักษณะทางพุทธ แบง่เป็นตวัแปรท่ีวดัลกัษณะทางพทุธได้ 3 ตวัแปร ได้แก่ 

   2.1 ความเช่ือทางพทุธศาสนา (Buddhist Belief) หมายถึง ความเช่ือตามหลกัธรรม

คําสัง่สอนของศาสนาพทุธ มี 3 ขัน้ตอ่เน่ืองกนั ได้แก่ 1) ความเช่ือเร่ืองไตรสรณคมน์ 2) ความเช่ือเร่ือง

กฎแหง่กรรม มีนรกสวรรค์ และมีการเวียนว่ายตายเกิด ในภพตา่ง ๆ และ 3) ความเช่ือเร่ืองนิพพาน 

ลกัษณะของเคร่ืองมือนีจ้งึจําแนกคนเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัต่ําสดุ คือ ผู้ ท่ีมีความเช่ือพืน้ฐาน

เก่ียวกบัไตรสรณคมน์ สว่นผู้ ท่ีมีความเช่ือระดบักลาง คือ เช่ือเร่ืองไตรสรณคมน์ และกฎแหง่กรรม และ

ผู้ ท่ีมีความเช่ือระดบัสงู คือ การมีความเช่ือเร่ืองนิพพาน ซึ่งจะรวมความเช่ือ 2 ขัน้ต้นด้วย  
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   ความเช่ือทางพทุธศาสนาสามารถวดัได้จากแบบวดัความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสร้าง

โดย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ (2540) ลกัษณะแบบวดัเป็นประโยคข้อความจํานวน 10 ข้อ 

แตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดัประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” ให้ผู้ตอบ

เลือกตอบอย่างใดอยา่งหนึง่ ผู้ ท่ีทําคะแนนจากแบบวดัได้สงูกวา่ถือวา่เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือทางพทุธ

ศาสนามากกว่าผู้ ท่ีทําคะแนนจากแบบวดัได้ต่ํากว่า 

   2.2 การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา (Buddhist Practice) หมายถึง แนวทางในการปฏิบตัิ

เบือ้งต้นของการเป็นพทุธมามกะท่ีดี มี 3 ด้าน คือ ทาน ศีล และภาวนา โดยการให้ทาน ต้องแสดงถึง

ความเสียสละ การเอือ้เฟือ้แบง่ปัน และการให้การอนเุคราะห์ มีหลายรูปแบบ ตัง้แตส่ิ่งท่ีเป็นวตัถ ุไป

จนถึงการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ส่วนศีล เป็นการงดเว้นท่ีจะกระทําการอนัเป็นการ

เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน โดยสําหรับฆราวาสมีศีลห้าเป็นสิ่งกํากบั ได้แก่ 1) การไมทํ่าร้าย ทําลาย

ชีวิตผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 2) ไมล่กัขโมยของท่ีเป็นของผู้ อ่ืน 3) ไมล่ว่งละเมิดของรักของหวงของผู้ อ่ืน 

โดยเฉพาะเร่ืองของเพศสมัพนัธ์ 4) ไมพ่ดูปด กลา่วเท็จ หรือกลา่วให้ร้ายผู้ อ่ืน เพ่ือประโยชน์ของตน 

และ 5) ไมด่ื่มสรุายาเสพตดิท่ีจะทําให้ขาดสตสิมัปชญัญะ ซึง่เป็นหนทางไปสู่ความชัว่ท่ีมากย่ิงขึน้ และ

ภาวนา เป็นการขดัเกลาจิตใจเพ่ือทําให้เกิดปัญญา รู้เทา่ทนัความเป็นไปในโลก สามารถกระทําได้ด้วย

การสวดมนต์ เพ่ือสํารวมกาย วาจา และใจ ตลอดจนการทําสมาธิภาวนา 

   การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ในความหมาย 3 ด้านนี ้สามารถวดัได้จากแบบวดัการ

ปฏิบตัทิางพทุธสาสนาของดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ (2540) ลกัษณะแบบวดัเป็นประโยค

ข้อความจํานวน 10 ข้อ แตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดัประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไม่

จริงเลย” ให้ผู้ตอบเลือกตอบอยา่งใดอย่างหนึง่ ผู้ ท่ีทําคะแนนจากแบบวดันีไ้ด้สงูกวา่ถือวา่เป็นผู้ มีการ

ปฏิบตัทิางศาสนามากกวา่ผู้ ท่ีทําคะแนนจากแบบวดัได้ต่ํากวา่ 

   2.3 วิถีชีวิตแบบพทุธ (Buddhist Life Style) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระทํากิจกรรม

หรือดํารงชีวิตท่ีอยู่ในแนวของการอบรมสัง่สอนของศาสนา โดยบคุคลมีพฤตกิรรมในชีวิตประจําวนัท่ี

บคุคลเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีควรทําหรือไมส่มควรทําตามหลกัของศาสนา และได้เลือกท่ีจะปฏิบตัติามหลกั

ของศาสนาเป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิต 

   วิถีชีวิตแบบพทุธสามารถวดัได้จากแบบวดัท่ีสร้างขึน้โดย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และ

คนอ่ืน ๆ (2540) ลกัษณะแบบวดัเป็นประโยคข้อความจํานวน 10 ข้อ แตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดั

ประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” ให้ผู้ตอบเลือกตอบอยา่งใดอยา่งหนึง่ ผู้ ท่ีทํา

คะแนนจากแบบวดันีไ้ด้สงูกวา่ถือวา่เป็นผู้ มีวิถีชีวิตแบบพทุธในการดําเนินชีวิตประจําวนัอยา่ง

สอดคล้องตามหลกัคําสอนขัน้พืน้ฐานทางพทุธศาสนาในเร่ืองตา่ง ๆ มากกวา่ผู้ ท่ีทําคะแนนจากแบบ

วดัได้ต่ํากวา่ 
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  3. ความเข้มแข็งในการมองโลก หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการรับรู้ทางด้าน

ความคดิและอารมณ์ตอ่การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ และเผชิญตอ่สิ่งเร้าท่ีเข้ามากระทบทัง้ภายใน

และภายนอก โดยบคุคลสามารถอธิบายถึงความคดิ ความรู้สกึ และพฤติกรรมได้อยา่งมีเหตผุล 

สามารถทํานายหรือคาดการณ์ได้ ตลอดจนสามารถควบคมุหรือจดัการสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม 

และสามารถให้ความหมายและความสําคญัแก่สิ่งตา่ง ๆ วา่มีคา่ในการจดัการ รวมถึงเห็นคณุคา่ใน

การกระทําของตน โดยบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลก มีคณุลกัษณะ ดงันี ้

   3.1 ความสามารถในการเข้าใจ (Comprehensibility) หมายถึง ความสามารถในการ

รับรู้วา่สิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นหรือต้องเผชิญ ซึง่อาจมาจากสิ่งแวดล้อมภายในตวัเองหรือมาจากภายนอก

ตวัเอง เป็นสิ่งท่ีมีระบบ ระเบียบ มีโครงสร้าง มีความชดัเจนสามารถอธิบายได้อยา่งมีเหตผุล สามารถ

ทํานายหรือคาดการณ์ได้ และถึงแม้มีเหตกุารณ์ร้ายแรงเกิดขึน้อยา่งกะทนัหนับคุคลก็ไมวิ่ตก หรือ

หวัน่ไหว และพร้อมท่ีจะทําความเข้าใจกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ได้ ซึง่มีลกัษณะพฤตกิรรม ดงันี ้

    3.1.1 มีความเข้าใจในตนเอง 

    3.1.2 สามารถอธิบายและบอกสาเหตขุองเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมีเหตผุล 

    3.1.3 สามารถทํานายหรือคาดการณ์เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 

   3.2 ความสามารถในการจดัการ (Manageability) หมายถึง ความสามารถในการ

จดัการสิ่งตา่ง ๆ ให้สําเร็จ มีความรู้สกึเช่ือมัน่วา่ตนสามารถควบคมุหรือจดัการกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

โดยรับรู้ว่าตนสามารถวางแผนจดัการ และเลือกวิธีการตา่ง ๆ ได้อยา่งอิสระ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ

ความเป็นจริง ตลอดจนสามารถใช้แหลง่ชว่ยเหลือท่ีตนมีภายในตนเอง (เชน่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

การให้กําลงัใจตนเอง การมองสิ่งตา่ง ๆ ในแง่บวก การมีความหวงั) หรือจากแหลง่ชว่ยเหลืออ่ืน ๆ (เชน่ 

บคุคลท่ีไว้วางใจ เพ่ือน แหล่งข้อมลูตา่ง ๆ) เพ่ือนํามาจดัการแก้ปัญหา หรือความต้องการของตนได้ ซึง่

มีลกัษณะพฤตกิรรม ดงันี ้

    3.2.1 มีความมัน่ใจในการเผชิญปัญหาหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ 

    3.2.2 สามารถหาแหลง่ชว่ยเหลืออ่ืนท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัปัญหาได้ 

    3.2.3 เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัปัญหา 

   3.3 ความสามารถในการเห็นคณุคา่และความหมาย (Meaningfulness) หมายถึง 

ความสามารถในการให้คณุคา่ความหมาย และความสําคญัแก่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้วา่มีคณุคา่ควรแก่

การจดัการและแก้ไข รวมถึงความรู้สกึเห็นคณุคา่การกระทําของตนและรู้สกึว่าตนมีคณุคา่ ซึง่มี

ลกัษณะพฤติกรรม ดงันี ้

    3.3.1 อธิบายได้วา่การกระทําของตนมีความหมาย 

    3.3.2 มีแรงจงูใจในการจดัการกบัสิ่งตา่ง ๆ 
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    3.3.3 มองเห็นคณุคา่ในตนเอง 

   ความเข้มแข็งในการมองโลก สามารถวดัได้โดยใช้แบบวดัความเข้มแข็งในการมอง

โลกฉบบัภาษาไทยของสมจิต หนเุจริญกลุ และคณะ (2532) ท่ีแปลมาจากแบบวดัความเข้มแข็งในการ

มองโลกของแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987) โดยผู้ วิจยัมีการปรับปรุงแบบวดัความเข้มแข็งใน

การมองโลก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ลกัษณะของแบบวดัเป็น

ประโยคข้อความจํานวน 29 ข้อ แตล่ะข้อประกอบด้วยมาตรวดัประมาณคา่ 7 ระดบั ให้ผู้ตอบ

เลือกตอบได้ตัง้แต ่1 – 7 คะแนน โดยตําแหนง่เลข 1 และเลข 7 มีข้อความท่ีบง่บอกลกัษณะตรงกนั

ข้าม ตวัเลขจาก 2 – 6 จะบง่ชีถึ้งความมากน้อยของความรู้สกึนกึคดิของผู้ตอบโดยอาศยัข้อความใน

ตําแหนง่เลข 1 และเลข 7 เป็นหลกั โดยผู้ตอบท่ีได้คะแนนจากแบบวดัมากกวา่ แสดงวา่มีความ

เข้มแข็งในการมองโลกสงูกว่าผู้ตอบท่ีได้คะแนนน้อยกวา่ 

 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิานในการวิจัย 

 กรอบแนวคดิและสมมตฐิานในการวิจยัครัง้นี ้เป็นสว่นของการสงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จาก

การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และ

สขุภาวะทางจิต แล้วพบวา่ ทัง้ลกัษณะทางศาสนาและความเข้มแข็งในการมองโลกมีความเก่ียวข้อง

กบัสขุภาวะทางจิต และความเข้มแข็งในการมองโลกสว่นหนึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนา (Antonovsky.  1979) ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดแนวคดิในการวิจยัไว้ 3 กรอบ

แนวคิด และกําหนดสมมตฐิานในการวิจยัให้สอดรับกบักรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1 อิทธิพลของลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนาตอ่

สขุภาวะทางจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 1 

 

 สมมตฐิานในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 1 

  1. ลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

  2. ลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต 

โดยสง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 2 อิทธิพลของลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา

ตอ่สขุภาวะทางจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 2 

 

ลักษณะทางพุทธ 

ด้านความเช่ือทางพุทธศาสนา 

 

ความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

สุขภาวะทางจิต 

 

 

ลักษณะทางพุทธ 

ด้านการปฏิบัตทิางพุทธศาสนา 

 

ความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

สุขภาวะทางจิต 
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 สมมตฐิานในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 2 

  3. ลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

  4. ลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต 

โดยสง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 3 อิทธิพลของลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธตอ่สขุภาวะ

ทางจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 3 

 

 สมมตฐิานในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 3 

  5. ลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

  6. ลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดย

สง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

 

ลักษณะทางพุทธ 

ด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ 

 

ความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

สุขภาวะทางจิต 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศกึษาเร่ืองอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิต โดยมีความเข้มแข็งในการ

มองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทบทวนเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

และได้นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

  1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสขุภาวะและสขุภาวะทางจิต 

   1.1 สขุภาวะ 

    1.1.1 ความหมายของสขุภาวะ 

    1.1.2 ตวัชีว้ดัของสขุภาวะ 

   1.2 สขุภาวะทางจิต 

    1.2.1 ความหมายของสขุภาวะทางจิต 

    1.2.2 องค์ประกอบของโครงสร้างสขุภาวะทางจิต 

    1.2.3 การวดัสขุภาวะทางจิต 

  2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางศาสนา 

   2.1 ความหมายและการวดัลกัษณะทางศาสนา 

   2.2 ลกัษณะทางพทุธ : การกําหนดลกัษณะและความหมาย 

    2.2.1 ความเช่ือทางพทุธศาสนา 

    2.2.2 การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา 

    2.2.3 วิถีชีวิตแบบพทุธ 

   2.3 การวดัลกัษณะทางพทุธ 

  3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความเข้มแข็งในการมองโลก 

   3.1 ความหมายของความเข้มแข็งในการมองโลก  

   3.2 องค์ประกอบของความเข้มแข็งในการมองโลก  

   3.3 ความสําคญัของความเข้มแข็งในการมองโลก 

   3.4 การพฒันาความเข้มแข็งในการมองโลก  

   3.5 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลก 

   3.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก 

   3.7 การวดัความเข้มแข็งในการมองโลก 
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  4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะ

ทางจิต 

   4.1 ลกัษณะทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิต 

   4.2 ความเข้มแข็งในการมองโลกกบัสขุภาวะทางจิต 

   4.3 ลกัษณะทางศาสนากบัความเข้มแข็งในการมองโลก 

   4.4 ลกัษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต 

  5. การวิเคราะห์ตวัแปรสง่ผา่น 

   5.1 ความหมายของตวัแปรส่งผา่น 

   5.2 โมเดลกรณีตวัแปรสง่ผา่น 

   5.3 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ตวัแปรสง่ผา่น 

 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาวะและสุขภาวะทางจติ 
 1.1 สุขภาวะ (Well-being) 

  1.1.1 ความหมายของสุขภาวะ 

    คําวา่ “สขุภาวะ” นัน้ มีนกัวิชาการหลายทา่นท่ีเรียกในคําพดูท่ีตา่งออกไป เชน่ ความ

ผาสกุ การอยู่ดีมีสขุ การอยูเ่ย็นเป็นสขุ ซึง่ไมว่า่ในภาษาไทยจะใช้คําอะไรก็ตาม แตใ่นคําภาษาองักฤษ

จะเขียนเหมือนกนัวา่ “Well- being” ซึง่เป็นคําท่ีมีความหมายครอบคลมุกว้างขวางมาก สขุภาวะเป็น

สิ่งสําคญัท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาบคุคลและสงัคม ให้บคุคลในชาตมีิสขุภาวะทางกายและจิตใจท่ี

ดี โครงสร้างของสขุภาวะจงึมีหลายมิต ิเช่น กายภาพ จิตใจ สงัคม และเศรษฐกิจ การให้นิยามสขุภาวะ

นัน้จงึแตกตา่งตามแนวคดิทฤษฎี โดยรูปแบบทางการแพทย์เน้นผลลพัธ์ทางกายภาพและการบําบดั 

ในขณะท่ีรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ประเมินคณุภาพชีวิตขึน้อยู่กบัมมุมองของบคุคลถึงคณุคา่ของชีวิต 

โดยท่ีกระบวนทศัน์ทางสงัคมศาสตร์เน้นสขุภาวะทางจิตใจและสงัคม (Social and psychological 

well - being) (Ryff; & Kayes.  1995: 719) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเนือ้หาของสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง แตก็่ได้ให้

ความหมายไว้คล้ายคลงึกนัดงันี ้

    สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิได้กําหนดคํานิยามของ

ความอยูดี่มีสขุซึง่แสดงให้เห็นถึงสถานะโดยรวมของคนไทย ดงันี ้“ความอยู่ดีมีสขุ หมายถึงการมี

สขุภาพอนามยัท่ีดีทัง้ร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทําท่ีทัว่ถึง มีรายได้พอเพียงตอ่การดํารงชีพ มี

ครอบครัวอบอุ่นมัน่คง อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดีและอยูใ่นระบบบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ” (นิตยา 

กมลวทันนิศา.  2545: 12; อ้างอิงจาก สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต)ิ 
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   วีณา เดชะพนาดร (2548: 69) กลา่ววา่ “ความอยูเ่ย็นเป็นสขุ” มีความหมายในเชงิลกึ

สอดรับอยา่งย่ิงกบั “สขุภาพ” ใน พ.ร.บ. สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีหมายถึง “ภาวะของมนษุย์ท่ี

สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา และทางสงัคม เช่ือมโยงเป็นองค์รวมอยา่งสมดลุ” 

    บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง (2549: 8) กลา่วว่า ความอยูดี่มีสขุเก่ียวข้องกบัความคดิท่ี

เก่ียวกบัความผาสกุของมนษุย์และชีวิตท่ีดีท่ีมนษุย์แสวงหาหรือมุง่ไปสู ่ 

    แคมพ์เบล (Campbell.  1976: 117-124) กลา่วว่า สขุภาวะ (Well-being) ของ

บคุคลหมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ การรับรู้ตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง เปรียบเทียบกบัเหตกุารณ์ท่ี

บคุคลต้องการหรือปรารถนาอยากให้เป็น ซึง่ความขดัแย้งระหวา่งการรับรู้ตอ่เหตกุารณ์ของชีวิตกบัสิ่ง

ท่ีปรารถนาอยากให้เป็นอาจมองในแง่ความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจก็ได้ หากบคุคลเกิดความพงึพอใจ

มากก็อาจเป็นเคร่ืองบง่ชีไ้ด้ว่ามีความสขุมากเชน่กนั องค์ประกอบสําคญัของสขุภาวะ ได้แก่ ความ 

พงึพอใจในการทํางาน การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน และการมีชีวิตสมรสท่ีมีความรักความอบอุน่ 

   โอเร็ม (Orem.  1991: 184) กลา่ววา่ สขุภาวะ หมายถึง การท่ีบคุคลรับรู้เง่ือนไข

สําหรับการดํารงอยู่ ดงันัน้ สขุภาวะคือสภาวะของการมีประสบการณ์แหง่ความสขุเกษม ความปิตยิินดี 

และความสขุ ด้วยประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณ ความเพียรพยายามในการตอบสนองตอ่อดุมคติ

ของตนเอง และด้วยการคงไว้ซึง่ลกัษณะเฉพาะตวัของตวัเองอยา่งไมล่ดละ 

    ดพูาย (McDowell.  2006: 240; citing Dupuy.  1977) กลา่ววา่ สขุภาวะเป็นการ

มองความรู้สึกของแตล่ะบคุคล ตอ่เหตกุารณ์ท่ีเป็นอยู่ ซึง่ประกอบด้วยความรู้สกึด้านบวกและด้านลบ 

   จากการประมวลนิยามของสขุภาวะ ผู้ วิจยัจงึสรุปความหมายคําวา่ สขุภาวะ (Well-

being) วา่หมายถึง ความรู้สึกเป็นสขุ และความรู้สกึพงึพอใจท่ีมีตอ่ของตนในด้านตา่ง ๆ ซึง่เป็นภาวะ

ทางอารมณ์ทัง้อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ 

  1.1.2 ตัวชีวั้ดของสุขภาวะ 

   ในการศกึษาสขุภาวะ ได้มีนกัวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศพฒันาตวัชีว้ดั

หรือองค์ประกอบของสขุภาวะเพ่ือใช้ในการวดัสขุภาวะขึน้มา ทัง้นีสํ้าหรับประเทศไทยสํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ได้พฒันาดชันีชีว้ดัความอยูดี่มีสขุโดยรวมของคน

ไทยตัง้แตปี่ 2540 ภายใต้ปรัชญาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และฉบบัท่ี 9 ท่ีมีคนเป็นศนูย์กลางของ

การพฒันา (วีณา เดชะพนาดร.  2548: 66) โดยความอยู่ดีมีสขุประกอบด้วยตวัชีว้ดั 7 ด้าน คือ ด้าน

สขุภาพอนามยั ความรู้ ชีวิตการทํางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม

ในการดํารงชีวิต และการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ ซึง่ในแตล่ะด้านได้จําแนกองค์ประกอบของตวัชีว้ดั

ความอยูดี่มีสขุออกเป็น 25 ดชันีชีว้ดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ภาณี ชนาธิปกรณ์.  2548: 37-39) 
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    1. สขุภาพอนามยั หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไข้เจ็บอนัเกิดจากการสร้าง

สขุภาวะท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี  

การรู้จกัป้องกนัดแูลสขุภาพท่ีดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุ ซึง่จะทําให้คนมีอายุ

ยืนยาว สามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างปกตสิขุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสงัคม

ได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

    2. ความรู้ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการยกระดบัความอยู่ดีมีสขุของคนไทย เพราะ

ความรู้ชว่ยเสริมสร้างศกัยภาพของคนให้มีทกัษะความสามารถในการปรับตวัได้อยา่งรู้เทา่ทนัในสงัคม

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การท่ีคนเราจะมีความรู้ได้นัน้ จะต้องได้รับการศกึษา การศกึษาจงึ

เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างโอกาสและพฒันาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้สามารถ 

“คดิเป็น ทําเป็น” เรียนรู้ท่ีจะพึง่ตนเองและใช้ประสบการณ์ ศกัยภาพ และทกัษะของตนให้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบตัภิารกิจในสงัคมได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

    3. ชีวิตการทํางาน เป็นปัจจยักําหนดความอยู่ดีมีสขุของคน นอกจากจะต้องมี

สขุภาพอนามยัท่ีดี ได้รับการศกึษาแล้ว การทํางานจะเป็นท่ีมาของรายได้และอํานาจซือ้ ซึง่นําไปสูก่าร

สร้างความสําเร็จและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การมีงานทําท่ีดี มีความมัน่คงและปลอดภยัในการทํางาน มี

รายได้อยา่งตอ่เน่ือง ย่อมสง่ผลให้คนเราสามารถดแูลความเป็นอยูข่องตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีมี

สขุได้และยงัประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม 

    4. รายได้และการกระจายรายได้ ความขดัสนในด้านรายได้ในการยงัชีพ การมี

ปัญหาความยากจนท่ีรุนแรงและความไมเ่ทา่เทียมกนัของรายได้ในระดบัสงู ย่อมสะท้อนการอยู่อยา่ง

เป็นทกุข์ในสงัคม ดงันัน้ ความอยูดี่มีสขุท่ีสําคญัประการหนึง่ คือ การเสริมสร้างการเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ มีอํานาจซือ้เพียงพอตอ่การ

ดํารงชีวิตท่ีได้มาตรฐาน และหลดุพ้นจากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุม่ตา่ง ๆ 

ในสงัคมอย่างเทา่เทียมกนั อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

    5. ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัพืน้ฐานทางสงัคมท่ีมีความสําคญัย่ิงตอ่

คนในการดํารงชีวิต ความสมัพนัธ์ในครอบครัวถือเป็นประเดน็สําคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ “ความอยูดี่มี

สขุ” ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ คือ ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุน่ รู้บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว มีความ

สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั ลดปัจจยัเส่ียงของครอบครัว สามารถพึง่ตนเองได้ และมีการเกือ้กลูสงัคมอยา่ง

มีคณุธรรม 

    6. สภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต เป็นอีกมิตหินึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่ความอยูดี่มี

สขุ สภาพแวดล้อมท่ีดียอ่มส่งผลตอ่สขุภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี เอือ้ตอ่การประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตในสงัคม การมีสภาพแวดล้อมท่ีดีหมายความรวมถึงการมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คง การได้รับบริการ
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สาธารณปูโภคท่ีพอเพียง และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน อนามยัสิ่งแวดล้อมท่ีดี

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเกือ้กลูคณุภาพการดํารงชีวิตให้เกิดการสนบัสนนุความอยูดี่มีสขุ

ของคน 

    7. การบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ ความอยู่ดีมีสขุของประชาชนสว่นหนึง่จะขึน้อยู่

กบัการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ มีการดแูลคนในสงัคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิตมีสว่น

ร่วมในการพฒันาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนัตามกฎหมาย และรัฐกบั

ประชาชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั นําไปสูส่งัคมท่ีคนในสงัคมจะอยูดี่มีสขุตลอดไป 

   ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัทัง้ 7 ข้างต้น มีองค์ประกอบและดชันีท่ีสําคญั ดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ดชันีชีว้ดัและองค์ประกอบของตวัชีว้ดัความอยู่ดีมีสขุ  

ตัวชีวั้ด องค์ประกอบ ดัชนี 

1. สขุภาพอนามยั 1. การมีชีวิตยืนยาว 

2. การมีสขุภาพอนามยัท่ีดี 

3. การสร้างความเป็นธรรมใน

ระบบสาธารณสขุ 

1. อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 

2. สดัสว่นประชากรท่ีไมเ่จ็บป่วยใน

แตล่ะปี 

3. สดัสว่นประชากรท่ีมีหลกัประกนั

สขุภาพ 

2. ความรู้ 4. การได้รับการศกึษาของคน

ไทยอยา่งทัว่ถึงเทา่เทียมกนั 

5. คณุภาพการศกึษา 

4. จํานวนปีเฉล่ียท่ีได้รับการศกึษา

ของประชาชน 

5. อตัราการเข้าเรียนหนงัสือของเดก็

ชัน้มธัยมต้นและมธัยมปลาย 

6. ผลคะแนนการทดสอบวิชา

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

3. ชีวิตการทํางาน 6. การมีงานทําอย่างทัว่ถึง 

7. ความมัน่คงในการทํางาน 

7. สดัสว่นผู้วา่งงาน 

8. สดัสว่นแรงงานท่ีมีบริการ

สวสัดกิารและอยู่ในขา่ยครอบคลมุ

ของกองทนุประกนัสงัคม 

4. รายได้และการกระจาย

รายได้ 

8. รายได้ 

9.การกระจายรายได้ 

9. สดัสว่นคนยากจนด้านรายได้ 

10. สมัประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ตัวชีวั้ด องค์ประกอบ ดัชนี 

5. สภาพแวดล้อม 10. ด้านท่ีอยูอ่าศยัและการ

ได้รับบริการสาธารณปูโภค 

11. ด้านความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน 

12. สิ่งแวดล้อม 

11. สดัส่วนครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ี

อยูเ่ป็นของตนเอง 

12. สดัส่วนครัวเรือนท่ีมีนํา้ประปาใช้ 

13. สดัส่วนคดีอาชญากรรมตอ่

ประชากร 

14. สดัส่วนคดียาเสพติดตอ่

ประชากร 

15. ดชันีคณุภาพแหลง่นํา้ 

16. สดัส่วนขยะตอ่ประชากรตอ่ปี 

17. สดัส่วนพืน้ท่ีป่าไม้ตอ่พืน้ท่ี

ทัง้หมด 

6. ด้านชีวิตครอบครัว 13. สมัพนัธภาพของสมาชิกใน 

ครอบครัว 

14. การพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจ 

18. อตัราการหยา่ร้าง 

19. อตัราการจดทะเบียนสมรส 

20. ความอบอุ่นของครอบครัว 

21. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายได้

มากกวา่รายจา่ย ร้อยละ 10 

7. การบริหารจดัการท่ีดี

ของภาครัฐ 

15. หลกัคณุธรรม 

16. การมีสว่นร่วม 

17. ความคุ้มคา่ 

18. ความโปร่งใส 

22. สดัส่วนจํานวนข้าราชการท่ีถกู

ลงโทษทางวินยั 

23. สดัส่วนของผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ 

24. สดัส่วนคา่ใช้จา่ยภาครัฐตอ่ 

GDP 

25. ดชันีชีว้ดัคอร์รัปชัน่ขององค์กร 

Transparency International (TI) 

 

 ท่ีมา: ภาณี ชนาธิปกรณ์.  (2548).  ความอยูดี่มีสขุวดัได้อยา่งไร.  วารสารเศรษฐกิจและ

สงัคม.  42(4): 39.   
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   นอกจากนัน้ บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง (2549: 8) ได้เสนอวา่ มีแนวคิดและวิธีวิทยาอยู่

สองกลุม่ในการศกึษาความอยูดี่มีสขุ คือ ความอยู่ดีมีสขุทางภาวะวิสยั และความอยู่ดีมีสขุทางอตัวิสยั 

ซึง่ความอยูดี่มีสขุทางภาวะวิสยันัน้ (Objective Well-being – OWB) โดยทัว่ไปแล้วเป็นการนําเสนอ 

“รายการ” ของสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ท่ีประชากรควรจะได้รับ เพ่ือท่ีจะสามารถมุง่สูชี่วิตท่ีดี มีการพฒันาตวัชีว้ดั

ท่ีเป็นวตัถวิุสยัจบัต้องได้ เพ่ือใช้สําหรับประเมินความอยู่ดีมีสขุ สวสัดกิารของประชาชน หรือเพ่ือ

ประเมินระดบัของการพฒันา ตวัอย่างของทฤษฎีความอยูดี่มีสขุทางภาวะวิสยั คือ ทฤษฎีความจําเป็น

พืน้ฐาน ข้อวิจารณ์สําหรับทฤษฎีดงักลา่วนี ้คือ การละเลยความหลากหลายของความจําเป็นพืน้ฐานท่ี

ผนัแปรไปตามวฒันธรรม ความแตกตา่งของกลุม่คนและปัจเจก สว่นความอยู่ดีมีสขุทางอตัวิสยั 

(Subjective Well-being – SWB) หมายถึง มิตหิลากหลายของการประเมินหรือการมองชีวิตของ

ตนเองของปัจเจก ซึง่รวมถึงความพงึพอใจในชีวิตท่ีประเมินจากความนกึคดิ (Cognitive judgement) 

ของปัจเจกเอง ตลอดจนอารมณ์ความรู้สกึของปัจเจก ความอยู่ดีมีสขุทางอตัวิสยัจงึเป็นคําท่ีครอบคลมุ

ถึงเร่ือง (1) ความพงึพอใจในชีวิตโดยรวม และความพงึพอใจในด้าน (Domain) ตา่ง ๆ ของชีวิต เชน่ 

เร่ืองการแตง่งาน การงาน รายได้ ท่ีอยูอ่าศยั และการพกัผอ่น (2) การมีอารมณ์ความรู้สกึในทางบวก

เป็นประจํา (3) การมีอารมณ์ความรู้สกึในทางลบน้อยหรือไมบ่อ่ย (4) การมีความรู้สกึนึกคิด หรือมอง

วา่ ชีวิตมีความหมายและสามารถบรรลสุิ่งท่ีหวงัไว้ การประเมินความอยูดี่มีสขุทางอตัวิสยันี ้อาศยัการ

ประเมินตนเองของปัจเจก (Self- report) ซึง่มกัจะรวมไว้ในแบบสํารวจ การประเมินความอยู่ดีมีสขุ

ทางอตัวิสยัของปัจเจกนี ้ในวิชาการทางด้านการพฒันามีการใช้ควบคูก่บัการประเมินความอยูดี่มีสขุ

ทางภาวะวิสยัเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ในปัจจบุนั 

   สําหรับในตา่งประเทศนัน้ ในการวดัสขุภาวะ เฮิร์ด ได้พฒันากรอบแนวคิดเก่ียวกบัสขุ

ภาวะ โดยตัง้ข้อสงัเกตจากการทบทวนงานวิจยัท่ีสําคญัเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของเฟล์ซ และเพอร์ร่ี 

(Milligan; et al.  2006: 21; citing Hird.  2003) เฟล์ซ และเพอร์ร่ี ไมเ่ห็นด้วยกบัการนิยามคําวา่สขุ

ภาวะท่ีแพร่หลายทัว่ ๆ ไป เน่ืองจากมีความซํา้ซ้อนกนัขององค์ประกอบหลายตวัของสขุภาวะ ซึง่ก็คือ

สขุภาวะด้านกายภาพ (Physical well-being) สขุภาวะด้านวตัถปัุจจยั (Material well-being) สขุ

ภาวะทางสงัคม (Social well-being) พฒันาการและกิจกรรม (Development and activity) และ

สขุภาพ (Health) (Milligan; et al.  2006: 21; citing Felce and Perry.  1995.  pp. 51-74) เฮิร์ด ได้

รวมองค์ประกอบเหลา่นีเ้ป็นสขุภาวะทางด้านภาวะวิสยั (Objective well-being) และใช้คําวา่สขุภาวะ

ทางด้านอารมณ์แทนคําวา่สขุภาพ (Health) ซึง่แผนภาพสขุภาวะของเฮิร์ดได้เสนอดงัภาพประกอบ 4 
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ความรู้สกึทางลบ 

Unpleasant affect 

(Unhappiness) 

สขุภาวะ 

Well-being 

สขุภาวะทางจิต 

Psychological well-being 

สภุาวะด้านอตัวิสยั 

Subjective well-being 

(Happiness? Psychological well-being?) 

สขุภาวะด้านภาวะวิสยั 

Objective well-being 

ความรู้สกึ 

Affective 

ความนกึคดิ 

Cognitive 

(Life satisfaction) 

สขุภาวะด้านกายภาพ 

Physical well-being 

สขุภาวะด้านวตัถปัุจจยั 

Material well-being 

พฒันาการและกิจกรรม 

Development and activity 

สขุภาวะทางสงัคม 

Social well-being 

สขุภาวะทางด้านอารมณ์ 

Emotional well-being 

ความรู้สกึทางบวก 

Pleasant affect 

(Happiness) 

ความพงึพอใจในชีวิตโดยรวม 

Satisfaction with life as a whole 

ความพงึพอใจในด้านตา่ง ๆ ของชีวิต 

Satisfaction with life domains 

ภาพประกอบ 4 โมเดลสขุภาวะของเฮริร์ด (Hird’s model of well-being) 

               ท่ีมา: Milligan; et al. (2006). Family well-being indicators from the 1981 – 2001 New Zealand Censuses.  p. 21 
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   เฮิร์ด ตัง้ข้อสงัเกตวา่ สขุภาวะสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ สขุภาวะ

ด้านภาวะวิสยั (Objective well-being) และสขุภาวะด้านอตัวิสยั (Subjective well-being) ซึง่

เป้าหมายทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบทัง้ 2 ด้านนี ้คือ การพฒันามาตรฐานในการดําเนินชีวิต

ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง และการเสริมสร้างความสขุและความพงึพอใจในชีวิตของบคุคล 

(Milligan; et al.  2006: 22; citing Hird.  2003) โดยองค์ประกอบของสขุภาวะด้านภาวะวิสยั 

(Objective well-being) แตกตา่งจากองค์ประกอบของสขุภาวะด้านอตัวิสยั (Subjective well-being) 

ทัง้ในด้านการวดัและวิธีการประเมิน องค์ประกอบด้านภาวะวิสยันัน้ เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้โดย

ปราศจากการตระหนกัรู้ด้านอตัวิสยั (Milligan; et al. 2006: 22; citing Veenhoven. 2004) 

ตวัอยา่งเชน่ เง่ือนไขในการดําเนินชีวิตท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง ซึง่เก่ียวข้องกบัการ

ครอบครองในสิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้จริงและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เชน่ รายได้ วฒุิทางการศกึษา 

สิทธิการเป็นเจ้าของบ้าน หรือการเป็นสมาชิกกลุม่ตา่ง ๆ เป็นต้น การวดัเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการดําเนิน

ชีวิตนัน้ มกัเป็นการวดัการมีหรือขาดทรัพยากรตา่ง ๆ หรือการวดัทัง้จํานวนของทรัพยากรหรือความถ่ี

ในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ดงันัน้องค์ประกอบของสขุภาวะด้านภาวะวิสยัจงึได้รับอิทธิพลอยา่งมาก

จากปัจจยัเชิงโครงสร้าง (Structural factors) และบริบทของสิ่งแวดล้อม (Environment contexts) 

ในขณะท่ีสขุภาวะด้านอตัวิสยันัน้จะไมส่นใจปัจจยัทางสงัคมท่ีสามารถจบัต้องได้ แตมุ่่งเน้นท่ี

กระบวนการตอบสนองตามการรับรู้และความเข้าใจของบคุคล (Milligan; et al. 2006:  22) 

   จากการประมวลเอกสาร ผู้ วิจยัพบวา่ สขุภาวะนัน้วดัได้จากองค์ประกอบหลายด้าน 

แตส่ามารถสรุปเป็นองค์ประกอบใหญ่ท่ีสําคญัได้ 2 องค์ประกอบ คือ สขุภาวะด้านภาวะวิสยั 

(Objective well-being) และสขุภาวะด้านอตัวิสยั (Subjective well-being) 

 1.2 สุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) 

  1.2.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต  

   นกัวิชาการหลายคนใช้คําว่า “สขุภาวะทางจิต (Psychological well-being)” กบั 

“สขุภาวะเชิงอตัวิสยั (Subjective well-being)” ในความหมายเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ซึง่

ความหมายท่ีมีร่วมกนั คือ ความรู้สกึเป็นสขุและมีความพงึพอใจในชีวิตโดยรวม แตคํ่าวา่ สขุภาวะทาง

จิต (Psychological well-being) อาจมีความแตกตา่งไปจากคําวา่ สขุภาวะเชิงอตัวิสยั (Subjective 

well-being) ในเร่ืองท่ี สขุภาวะทางจิต (Psychological well-being) นัน้เน้นถึงพฒันาการของมนษุย์

และความท้าทายในการดําเนินชีวิตท่ีมนษุย์จําต้องเผชิญมากกวา่ (Keyes; Shmotkin; & Ryff.  2002: 

1008) 

   เฮิร์ด (Miligan; et al.  2006: 22; citing Hird.  2003) กล่าววา่ สขุภาวะเชิงอตัวิสยั 

(Subjective well-being) บางครัง้ยงัหมายความถึงสขุภาวะทางจิต (Psychological well-being) ซึง่
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ไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัสภาวะทางด้านสงัคมท่ีสามารถจบัต้องได้ แตมุ่ง่เน้นท่ีกระบวนการท่ีเกิดขึน้

จากการรับรู้และการทําความเข้าใจของผู้ตอบคําถาม 

   แบรดเบร์ิน (Bradburn.  1969: 9) กลา่ววา่ สขุภาวะทางจิต เป็นความสมดลุระหว่าง

ความรู้สกึทางด้านบวกและความรู้สกึทางด้านลบ 

   ลอว์ตนั (หรรษา เลาหเสรีกลุ.  2537: 32; อ้างอิงจาก Lawton.  1983) ได้กลา่ววา่  

สขุภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีคณุภาพชีวิตทีดี มี

ความผาสกุทางจิตใจ และมองสภาพแวดล้อมในแง่ดี ซึง่องค์ประกอบของสขุภาวะทางจิตประกอบด้วย 

1) ความรู้สกึด้านลบ (Negative effect) ได้แก่ ความวิตกกงัวล ภาวะซมึเศร้า กระวนกระวายมองโลก

ในแง่ร้าย และมีภาวะบีบคัน้ทางจิตใจท่ีแสดงออกทางระบบประสาท 2) ความรู้สึกทางบวก (Positive 

effect) เป็นการแสดงออกของอารมณ์พงึพอใจในขณะนัน้ ซึง่มกัจะเกิดขึน้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ โดยไม่

จําเป็นต้องมีเหตผุล 3) ความสมดลุระหวา่งความคาดหวงัและการได้รับการตอบสนองความต้องการ 

(Congruence) ซึง่เป็นขัน้เบือ้งต้นของความพงึพอใจในชีวิต และ 4) ความสขุ (Happiness) 

   ไรฟ์ และเคเยส (Ryff; & Keyes. 1995: 719-720) กลา่วว่า การศกึษาเก่ียวกบัสขุ

ภาวะทางจิตในปัจจบุนัไมค่วรให้ความสนใจอยูเ่พียงการปราศจากพยาธิสภาพทางจิตหรือความ

ผิดปกตทิางจิตเทา่นัน้ แตค่วรจะต้องพิจารณาถึงมิตทิางสงัคมเชิงบวกของบคุคลด้วย จงึได้สร้างสงักปั

เก่ียวกบัสขุภาวะทางจิตขึน้ใหม ่โดยให้ความหมายของสขุภาวะทางจิตไว้วา่ สขุภาวะทางจิต หมายถึง 

คณุลกัษณะเชิงบวกทางจิตใจท่ีมีลกัษณะเป็นพหมุิตด้ิานการเจริญเติบโตและพฒันาการของบคุคล 

อนัได้แก่ การยอมรับตนเอง การมีเป้าหมายในชีวิต ความรอบรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบับคุคลอ่ืน และความเป็นตวัของตวัเอง ซึง่เป็นตวับง่ชีท่ี้แสดงถึงพฤติกรรมการมีสขุภาวะทางจิต  

   คมัมินส์ (Cummins. 1996: 303-304) ได้ให้ความหมายของสขุภาวะทางจิตวา่เป็น

ความพงึพอใจในชีวิต เชน่เดียวกบัคณุภาพชีวิต และได้อธิบายองค์ประกอบของสขุภาวะทางจิตวา่

ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ สขุภาวะทางวตัถวิุสยั ภาวะสขุภาพ ความปลอดภยั ความสามารถในการ

ปฏิบตังิานตา่ง ๆ การมีส่วนร่วมในชมุชน ความสนิทสนมคุ้นเคยกบับคุคลอ่ืน และสขุภาวะทางอารมณ์ 

   สภุาพรรณ โครตรจรัส และสมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต (2549) ได้ทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมเร่ือง สขุภาวะทางจิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร โดยประมวลผลจากงานวิจยัระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2542 – 2547 จํานวน 7 เร่ือง ผลการวิจยัสรุปได้วา่ นิยามของสขุภาวะทางจิตแบง่ตามกรอบ

แนวคิดท่ีแตกตา่งกนัได้เป็น 2 แนว  แนวทางแรกกลา่ววา่ สขุภาวะทางจิต หมายถึง ความสขุและความ

พงึพอใจในชีวิต ความสขุเกิดจากการท่ีบคุคลประเมินอารมณ์ความรู้สกึของตนท่ีมีตอ่ประสบการณ์ใน

ชีวิตชว่งใดช่วงหนึง่ ผู้ ท่ีมีความสขุคือ ผู้ ท่ีมีอารมณ์ทางบวกเกิดขึน้มากกวา่และมีอิทธิพลมากกวา่

อารมณ์ทางลบ และความพงึพอใจในชีวิตเป็นการประเมินคณุภาพของประสบการณ์โดยท่ีบคุคล
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ประสบในชว่งชีวิตท่ีผา่นมา สว่นแนวทางท่ีสองกลา่ววา่ สขุภาวะทางจิต หมายถึง ลกัษณะสว่นบคุคล

ท่ีประกอบด้วยลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิต เป็นลกัษณะสว่นบคุคลท่ีสําคญั ได้แก่  

การยอมรับตนเอง การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน การเป็นตวัของตวัเอง ความสามารถในการจดัการ

สถานการณ์ตา่ง ๆ การมีจดุมุง่หมายในชีวิต และการมีความงอกงามในตน 

   จากความหมายของสขุภาวะทางจิตท่ีกล่าวมา ผู้ วิจยัได้ประมวลคํานิยามตา่ง ๆ แล้ว 

จดันิยามของสขุภาวะทางจิตได้เป็น 2 กลุม่ คือ สขุภาวะทางจิต หมายถึง คณุภาพชีวิตทางจิตใจ โดย

ใช้ดชันีชีว้ดัทางจิตใจ เป็นการวดัถึงการท่ีบคุคลรายงานตนเองวา่มีความสขุทางจิตใจ และพงึพอใจใน

ชีวิต รวมถึงความรู้สกึทางบวกและทางลบของบคุคล และสขุภาวะทางจิต หมายถึง ลกัษณะสว่น

บคุคลท่ีประกอบด้วยลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิต (Positive psychological 

functioning) เป็นดชันีชีว้ดั เชน่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง การมีเป้าหมายชีวิต มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

บคุคลอ่ืน มีการพฒันาตนเอง เป็นต้น แตใ่นการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัให้ความหมายสขุภาวะทางจิตใน

ทางบวก โดยการประเมินลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิต (Positive psychological 

functioning) ของบคุคล จงึขออ้างอิงถึงแนวคดิของไรฟ์ (Ryff.  1989; 1995) ซึง่มีความคล้ายคลงึกบั

การให้นิยามศพัท์มากท่ีสดุ ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ สขุภาวะทางจิต หมายถึง ความรู้สึกสขุสบายทางใจ 

อนัเน่ืองมาจากการยอมรับในตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง รู้จดุมุง่หมายในชีวิต มีการพฒันาตนเอง 

และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวั 

  1.2.2 องค์ประกอบของโครงสร้างสุขภาวะทางจิต 

   ตามแนวคิดของแบรดเบร์ิน (Bradburn. 1969) กลา่วว่า สขุภาวะทางจิต เป็นสภาวะ

ทางจิตใจของบคุคลท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือประสบการณ์ของชีวิตในระยะเวลาใดเวลาหนึง่เทา่นัน้ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน ซึง่แตล่ะคนมีการแสดงออกท่ีสะท้อนสภาพอารมณ์หรือความรู้สกึ

ด้านบวก (Positive effect) ได้แก่ ความพงึพอใจ ความสขุ และสภาพอารมณ์หรือความรู้สกึด้านลบ 

(Negative effect) ได้แก่ ความวิตกกงัวล ความทกุข์ เบ่ือ ว้าเหว ่ความซมึเศร้า ซึง่บคุคลแตล่ะคนมี

การรับรู้สขุภาวะทางจิตท่ีแตกตา่งกนั บคุคลท่ีมีสขุภาวะทางจิตสงูจะมีระดบัสภาพอารมณ์หรือ

ความรู้สกึด้านบวกมากกวา่ด้านลบ และบคุคลท่ีมีสขุภาวะทางจิตต่ําจะมีระดบัของสภาพอารมณ์หรือ

ความรู้สกึด้านลบมากกวา่ด้านบวก 

   ดพูาย (McDowell.  2006: 240-243; citing Dupuy.  1977) ได้เสนอวา่ สขุภาวะ

ทางจิตเป็นความรู้สึกตอ่เหตกุารณ์ท่ีกําลงัเผชิญอยูซ่ึง่ความรู้สกึตอ่เหตกุารณ์เหลา่นีมี้ทัง้ด้านบวกและ

ด้านลบ บคุคลใดมีความรู้สึกด้านบวกมากก็บง่บอกถึงสขุภาวะทางจิตท่ีดีตามมาด้วย โดย

องค์ประกอบของสขุภาวะทางจิตตามแนวคิดของดพูายมี 6 องค์ประกอบ คือ  
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    1. ความวิตกกงัวล (Anxiety) คือ ความไมส่บายใจจากการประเมินสถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้สง่ผลให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายใจ เครียด กลวั และวิตกกงัวลว่าจะมีอนัตรายเกิดขึน้ 

รวมถึงมีการแสดงออกทางกายและอารมณ์ 

    2. ภาวะซมึเศร้า (Depressed mood) คือ ความผิดปกติทางอารมณ์ท่ีมีอาการ

ซมึเศร้าร่วมกบัอาการสําคญัอยา่งอ่ืน เชน่ ความรู้สึกเบ่ือ ไมส่นใจในสิ่งรอบตวั นอนไมห่ลบั ออ่นเพลีย 

เบ่ืออาหาร ขาดสมาธิ ซึง่สว่นใหญ่มกัเก่ียวกบัอาการสญูเสีย 

    3. สขุภาวะทางบวก (Sense of positive well-being) คือ สิ่งท่ีบง่บอกถึง

ความรู้สกึเชิงบวก เช่น ความพงึพอใจในชีวิต รู้สึกวา่ชีวิตมีความสขุ สมบรูณ์ ภมูิใจในความสําเร็จ 

    4. การควบคมุตนเอง (Self-control) คือ การควบคมุพฤติกรรม อารมณ์ ความคดิ

และความรู้สกึของตนได้ ทําให้สามารถเผชิญหน้ากบัปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    5. ความมีชีวิตชีวา (Vitality) คือ ความรู้สกึมีพลงั สดช่ืน เบกิบานใจ มีขวญั

กําลงัใจในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ 

    6. ภาวะสขุภาพทัว่ไป (General health) คือ ความเจ็บปวดหรือความผิดปกติ

ของร่างกายท่ีเกิดขึน้แล้วสง่ผลกระทบตอ่จิตใจ ทําให้เกิดความทกุข์หรือความวิตกกงัวลตอ่การ

เจ็บป่วยท่ีกําลงัประสบอยู ่จึงทําให้ไมมี่ความสขุ 

   สขุภาวะทางจิตของดพูายนัน้สะท้อนแนวคิดของเคร์ิท เลวิน (McDowell.  2006: 

240) ซึง่เป็นนกัจิตวิทยาท่ีเช่ือวา่พฤตกิรรมทางจิตเป็นสว่นรวม แยกศกึษาทีละสว่นไมไ่ด้ กลา่วคือ 

พิจารณาพฤตกิรรมหรือการกระทําทกุ ๆ อยา่งเป็นส่วนรวม เน้นในเร่ืองสว่นรวม (Whole) มากกวา่

ปลีกย่อย อาจกล่าวได้ว่า สขุภาวะทางจิตใน 6 ด้านนัน้เกิดจากการประมวลความรู้สกึในภาพรวมของ

บคุคลแล้วสะท้อนออกมา 

   ไรฟ์ และเคเยส (Ryff; & Keyes.  1995: 719-720) มีแนวคดิว่า สขุภาวะทางจิต เป็น

ความพงึพอใจท่ีสามารถบรรลถึุงความสําเร็จของชว่งชีวิตในแตล่ะชว่ง ประกอบด้วย การยอมรับตนเอง 

(Self-acceptance) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 

การพฒันาตนเอง (Personal growth) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive relations with 

others) และการมีความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) ผู้ ท่ีมีสขุภาวะ

ทางจิตจะมีพฒันาการทางจิตคอ่นข้างสมบรูณ์ มัน่ใจในตนเอง พอใจกบัประสบการณ์ท่ีผา่นเข้ามาใน

ชีวิตโดยจะประเมินสขุภาวะทางจิตจากเหตกุารณ์ทัง้หมดในชว่งชีวิตท่ีผา่นมา ไมใ่ชจ่ากสถานการณ์ท่ี

บคุคลเผชิญอยู่ในปัจจบุนัเท่านัน้ โดยไรฟ์ (Ryff.  1989: 1071) สร้างแบบวดัสขุภาวะทางจิต (Scale of 

Psychological Well-Being) วดัลกัษณะ 6 ด้านของสขุภาวะทางจิตในผู้ใหญ่ ตัง้แตว่ยัผู้ใหญ่ตอนต้น

จนถึงวยัสงูอาย ุซึง่มีรายละเอียดของสขุภาวะทางจิตใน 6 มิต ิดงันี ้
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    1. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) เป็นองค์ประกอบสําคญัของสขุภาพจิต 

เป็นลกัษณะพิเศษของการบรรลภุาวะสจัจการแหง่ตน (Self-actualization) แสดงถึงการมีวฒุิภาวะ 

(Maturity) ทฤษฎีพฒันาการตลอดชีวิต (Life span theories) ตา่งให้ความสําคญักบัการยอมรับตวัเอง

และชีวิตในอดีตของบคุคล ดงันัน้การมีทศันคตท่ีิดีตอ่ตนเองจงึเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีสําคญัของ

ลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิต 

    2. การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) หมายรวมถึง ความเช่ือท่ีทําให้บคุคล

รู้สกึวา่ชีวิตมีจดุหมายและมีคณุคา่ คําจํากดัความของการมีวฒุิภาวะเน้นถึงการมีความเข้าใจท่ีชดัเจน

เก่ียวกบัเป้าหมายในชีวิต และความรู้สกึท่ีวา่บคุคลได้กําหนดทิศทางชีวิตด้วยตนเอง ทฤษฎีพฒันาการ

ตลอดชว่งชีวิตได้เสนอถึงความหลากหลายของการเปล่ียนแปลงเป้าหมายตา่ง ๆ ในชีวิต เชน่ การ

ประสบความสําเร็จในการจดัการกบัภาวะอารมณ์ในช่วงท้ายของชีวิต ดงันัน้บคุคลท่ีมีกระบวนการ

ทํางานของจิตท่ีดี จงึรู้สกึวา่ชีวิตของตนมีความหมายเน่ืองจากตนมีเป้าหมาย มีความตัง้ใจและรู้สกึวา่

ตนได้กําหนดทิศทางชีวิตด้วยตนเอง 

    3. ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) หมายถึง การตดัสินใจและเช่ือมัน่ในการ

ตดัสินใจของตน (Self-determination) มีความเป็นอิสระ และการกํากบัตนเองจากภายใน ผู้ ท่ีบรรลุ

ภาวะสจัจการแหง่ตนจะมีความเป็นตวัของตวัเอง มีการประเมินตนเองจากภายในด้วยมาตรฐานของ

ตนเอง ในขณะท่ีผู้ ท่ียงัไมไ่ด้เป็นบคุคลท่ีมีชีวิตท่ีเตม็จะกงัวลวา่ตนจะไมไ่ด้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน ผู้ ท่ี

พฒันาเอกลกัษณ์แหง่ตนได้สําเร็จจะเป็นอิสระจากระเบียบแบบแผน ไมถ่กูครอบงําด้วยความกลวั 

ความเช่ือ และกฎของคนสว่นใหญ่ 

    4. การพฒันาตนเอง (Personal growth) กระบวนการทํางานของจิตท่ีดีไมไ่ด้

จํากดัอยูเ่พียงแคก่ารบรรลถึุงองค์ประกอบท่ีกลา่วมาข้างต้นเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถึงการท่ีบคุคลได้

พฒันาศกัยภาพท่ีตนมีอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความเตบิโตงอกงามในความเป็นมนษุย์ ความต้องการท่ีจะ

พฒันาตนให้บรรลถึุงความจริงแท้และเข้าถึงศกัยภาพสงูสดุท่ีตนเองมี เป็นองค์ประกอบหลกัของการมี

ความงอกงามในตนเอง เชน่ การมีทศันคตเิปิดกว้างตอ่ประสบการณ์ใหมซ่ึง่เอือ้ตอ่การพฒันาตนให้

เตม็ตามศกัยภาพ ความงอกงามเป็นกระบวนการตลอดชีวิต การท่ีบคุคลสามารถพฒันาตนเองได้

อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้ แทนท่ีจะตดิอยูก่บัพฒันาการขัน้ใดขัน้หนึง่ ทฤษฎี

พฒันาการตลอดชว่งชีวิตได้ให้ความสําคญักบัความงอกงามอยา่งตอ่เน่ืองและการเผชิญหน้ากบัความ

ท้าทายหรือภารกิจใหม ่ๆ ท่ีแตกตา่งออกไปตามชว่งอาย ุดงันัน้การมีความงอกงามในตนเองอยา่ง

ตอ่เน่ือง และการตระหนกัรู้ในตนเอง จะเป็นมิติของสขุภาวะท่ีมีความหมายใกล้เคียงท่ีสดุกบัความสขุ 

(Eudaimonia) ตามนิยามของอริสโตเตลิ (Aristotle) ท่ีวา่ “การเพิ่มความสขุทําให้ชีวิตมีความดีงาม

มากขึน้”  
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    5. การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive relations with others) มีทฤษฎี

ทางจิตวิทยาเป็นจํานวนมากท่ียํา้ถึงความสําคญัของการมีสมัพนัธภาพท่ีอบอุน่ และไว้วางใจตอ่กนั

ของบคุคล ความสามารถในการรักเป็นองค์ประกอบหลกัของสขุภาพจิต ผู้ ท่ีบรรลภุาวะสจัจการแหง่ตน 

จะมีความสามารถในการร่วมรู้สกึ มีความรักให้กบัเพ่ือนมนษุย์ มีความรักท่ีย่ิงใหญ่ มีมิตรภาพท่ีลกึซึง้ 

เป็นเกณฑ์ท่ีสําคญัของการมีวฒุิภาวะ ทฤษฎีพฒันาการในวยัผู้ใหญ่ก็ยงัให้ความสําคญัตอ่การบรรลุ

ถึงความสําเร็จในการมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัผู้ อ่ืน (Intimacy) และการสามารถให้แนวทางและทํา

ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน (Generativity) ดงันัน้การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนจงึเป็นการยํา้ถึงการมี 

สขุภาวะทางจิต 

    6. ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) เป็น

ความสามารถของบคุคลในการเลือกหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวัให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขทาง

จิตใจของบคุคลนัน้ การมีวฒุิภาวะจําเป็นจะต้องอาศยัการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้

ภายนอกบคุคล ทฤษฎีพฒันาการตลอดชว่งชีวิตระบถึุงการมีความสามารถในการจดัการและควบคมุ

สิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีมีความซบัซ้อน โดยกลา่ววา่เป็นความสามารถในการอยูใ่นโลกของบคุคลและ

เปล่ียนแปลงโลกอยา่งสร้างสรรค์ การประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นได้จากการท่ีบคุคลสามารถ

มองเห็นประโยชน์จากโอกาสตา่ง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัได้ ดงันัน้การเข้าไปมีสว่นร่วมด้วยความเตม็ใจและ

สามารถท่ีจะจดัการสิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ จงึเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของสขุภาวะทางจิต 

   ไรอนัและดีซ่ี (Ryan; & Deci.  2001: 142-147) ได้รวบรวมและจดัหมวดหมูส่ขุภาวะ

ทางจิตออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกเก่ียวข้องกบัความสขุในชีวิต (Hedonic well-being) ซึง่เป็นการเปรียบ

สขุภาวะวา่เป็นความสขุ (Happiness) เน้นความพอใจ (Pleasure) และการหลีกเล่ียงความเจ็บปวด 

(Pain) โดยมกัให้บคุคลประเมินเก่ียวกบัความพงึพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อารมณ์ความรู้สกึ

ทางบวก (Positive Affect)  และอารมณ์ความรู้สกึทางลบ (Negative Affect) สว่นท่ีสองเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพของมนษุย์ (Eudaimonic well-being) เป็นการประเมินสิ่งท่ีบคุคลได้ดําเนินชีวิตท่ีถกูต้อง

ตรงตามตวัตนท่ีแท้จริงของบคุคลนัน้ ๆ เน้นการท่ีบคุคลตระหนกัรู้ในตนเอง ยอมรับตนเอง มีอิสระเป็น

ตวัของตวัเอง สามารถก้าวผ่านพฒันาการด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม มีเป้าหมายในชีวิต และ

สามารถบรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้ได้ 

   ภมรพรรณ์ ยรุะยาตร์ (2554) ได้ทําวิจยัเร่ือง การศกึษาและพฒันาความผาสกุทาง

จิตใจของนิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั โดยศกึษาองค์ประกอบของความผาสกุทางจิตใจของนิสิต

นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา่โมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัความผาสกุทางจิตใจประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการยอมรับ

ตนเอง ด้านอิสระแหง่ตน ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการมีจิตวิญญาณ ด้านความสามารถใน
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การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน และด้านการสร้างคณุประโยชน์แก่สงัคม ซึง่โมเดลความผาสกุ

ทางจิตใจมีความเหมาะสมพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีนํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์สงู

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  1.2.3 การวัดสุขภาวะทางจิต 

   การวดัสขุภาวะทางจิตของบคุคลสามารถวดัได้หลายลกัษณะ ขึน้อยูก่บัแนวคดิท่ี

เก่ียวข้องกบัสขุภาวะทางจิตและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาในแตล่ะเร่ือง อยา่งไรก็ตาม การวดั 

สขุภาวะทางจิตมีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ 

    1.2.3.1 การวดัเชิงภาวะวิสยั (Objective well-being) เป็นการวดัสภาวะทาง

กายภาพ ลกัษณะเหตกุารณ์ พฤตกิรรมหรือลกัษณะของบคุคลซึง่ตดัสินใจโดยบคุคลอ่ืนหรือด้วย

ตนเองจากข้อมลูท่ีเป็นจริง โดยทัว่ไปแล้วเป็นการนําเสนอ “รายการ” ของสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ท่ีบคุคลควรจะ

ได้รับ เพ่ือใช้สําหรับประเมินสขุภาวะ สวสัดิการของประชาชน หรือเพ่ือประเมินระดบัการพฒันา เชน่ 

การศกึษา อาชีพ รายได้ หน้าท่ีทางด้านร่างกาย เป็นต้น ข้อวิพากษ์วิจารณ์ตอ่การประเมินดงักลา่วนี ้

คือการละเลยความหลากหลายของความจําเป็นพืน้ฐานท่ีผนัแปรไปตามวฒันธรรม ความแตกตา่งของ

กลุม่คนและปัจเจก เคร่ืองมือท่ีใช้วดัสขุภาวะทางด้านภาวะวิสยั ได้แก่ ดชันีความผาสกุ (The Index of  

Well-being : IWB หรือ The Quality of  Well-being Scale) (McDowell.  2006: 675) เป็นต้น 

    1.2.3.2 การวดัเชิงอตัวิสยั (Subjective well-being) เป็นการวดัสภาวะภายใน

จิตใจของบคุคลตามการรับรู้ของตนเอง นกัวิชาการได้พฒันาการวดัเชิงอตัวิสยัขึน้ เน่ืองจากมีข้อ

โต้แย้งว่าการวดัสขุภาวะทางจิตทางด้านภาวะวิสยัสามารถวดัได้ตรงกบัความเป็นจริงหรือไม ่เพราะใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1957-1972 ได้มีการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ ถึงแม้ประชาชนจะมีระดบั

การศกึษาสงูขึน้ ระบบการรักษาพยาบาล สภาพเศรษฐกิจและสงัคมดีขึน้ แตมี่ความสขุในชีวิตลดลง 

โดยเฉพาะในกลุม่ประชาชนท่ีมีฐานะดี (Campbell.  1976:118-119) ดงันัน้นกัวิชาการจงึพฒันา

เคร่ืองมือวดัความผาสกุในชีวิตขึน้ โดยประเมินจากมิตท่ีิหลากหลายหรือประสบการณ์ในชีวิตของแต่

ละบคุคลตามการรับรู้ ซึง่รวมถึงความพงึพอใจในชีวิตท่ีประเมินจากความนึกคิด (Cognitive 

judgement) ของแตล่ะบคุคล ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก เชน่ ความปรารถนา ความรู้สกึทางบวก 

และความรู้สกึทางลบ เป็นต้น เคร่ืองมือท่ีใช้วดัสขุภาวะทางด้านอตัวิสยัสามารถแยกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

     1.2.3.2.1 กลุม่ท่ีมองสขุภาวะทางจิตในภาพรวมทัง้หมดของชีวิต การวดั 

สขุภาวะจงึเป็นการประเมินโดยรวมของบคุคลหนึง่ ได้แก่  

      แบบวดัความผาสกุด้วยตนเองของแคนทริล (Cantril self-anchoring 

ladder scale) ซึง่มองความพงึพอใจในชีวิตเป็นความรู้สึกถึงความแตกตา่งระหวา่งความปรารถนากบั

ความสําเร็จของบคุคล (McDowell.  2006: 579; citing Cantril.  1976) 
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      แบบวดัความผาสกุของแคมเบล (Campbell. 1976) ซึง่กลา่วถึงความ

ผาสกุในชีวิตในลกัษณะวา่บคุคลเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ การรับรู้ตอ่สภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 

และเปรียบเทียบกบัเหตกุารณ์ท่ีบคุคลต้องการหรือปรารถนาให้เป็น 

     1.2.3.2.2 กลุม่ท่ีมองสขุภาวะทางจติด้วยสว่นประกอบตา่ง ๆ การวดัสขุภาวะ

เป็นการวดัองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ได้แก่  

      แบบวดัความผาสกุทัว่ไป (The General Well-being schedule : GWB) 

สร้างขึน้โดยฮาโรด์ เจ. ดพูาย ในปี ค.ศ. 1977 ซึง่ได้พฒันามาจากแบบสอบถาม U.S. Health and 

Nutrition Examination Survey (HANES) เพ่ือสะท้อนให้เห็นทัง้ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของ

บคุคลท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง คือความรู้สึกเป็นสขุและความพงึพอใจในชีวิต เป็นความรู้สึก

ทางด้านบวกและลบ 6 ด้านด้วยกนั คือ 1) ความวิตกกงัวล (Anxiety) 2) ความซมึเศร้า (Depression) 

3) ภาวะสขุภาพโดยทัว่ไป (General Health) 4) มีความผาสกุด้านบวก (Positive Well-being) 5) การ

ควบคมุตนเอง (Self-control) และ 6) ความมีชีวิตชีวา (Vitality) ประกอบด้วยคําถาม 18 ข้อ โดย 

ฟาซิโอ ได้หาคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีทดสอบซํา้ (Test-Retest Method) ในนกัศกึษาจํานวน 195 คน มี

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั .85 และมีคา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่แบบวดัความสอดคล้อง

ภายใน (Internal Consistency Method) เทา่กบั .91 และ .95 ในนกัศกึษาชายจํานวน 79 คน และ

นกัศกึษาหญิงจํานวน 116 คน ตามลําดบั (McDowell.  2006: 240-246; citing Dupuy.  1977) 

      มาตรวดัสขุภาวะทางจิต (Scales of Psychological Well-being : PWB) 

ของไรฟ์ (Ryff. 1989) โดยไรฟ์ (Ryff.  1995: 719-720) มีแนวคิดวา่ สขุภาวะทางจิตสามารถประเมิน

ได้จากลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิต (Positive psychological functioning) ของบคุคล 

โดยบรูณาการแนวคิดการบรรลภุาวะสจัจการแหง่ตน (Self-actualization) ของ Maslow (1968) การ

เป็นบคุคลท่ีมีชีวิตท่ีเตม็ (Fully functioning person) ของโรเจอร์ (Rogers.  1961) การพฒันาลกัษณะ

เฉพาะตวัของบคุคลอยา่งเป็นระบบ (Formulation of individuation) ของจงู (Jung.  1933) และการมี

วฒุิภาวะ (Maturity) ของ อลัพอร์ท (Allport.  1961) แนวคดิเก่ียวกบัพฒันาการตลอดชีวิต (Life span 

developmental perspectives) ท่ีให้ความสําคญักบัความท้าทายท่ีบคุคลแตล่ะชว่งอายตุ้องเผชิญ

แตกตา่งกนัออกไป รวมทัง้รูปแบบของขัน้ทางจิตสงัคม (Psychosocial stage model) ของอิริคสนั 

(Erikson.  1959) งานวิจยัของบเูลอร์ (Buhler.  1935) เร่ืองพืน้ฐานของชีวิต (Basic life tendencies) 

ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการบรรลถึุงสิ่งท่ีต้องการในชีวิต แนวคิดของนิวการ์เทน (Neugarten.  1973) ท่ีอธิบาย

ถึงลกัษณะบคุลิกภาพท่ีเปล่ียนไปในวยัผู้ใหญ่และวยัสงูอาย ุและเกณฑ์ในการวดัลกัษณะสขุภาพจิตท่ี

ดีของจาโฮดา (Jahoda.  1958) เสนอลกัษณะทางจิตด้านบวกในการดําเนินชีวิตของบคุคล 6 ด้าน 

มาตรวดัสขุภาวะทางจิตของไรฟ์ (Ryff.  1995: 727) สร้างและพฒันากบักลุม่วยัผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ
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ประกอบด้วยคําถามเชิงบวกและเชิงลบ ครอบคลมุ 6 มิต ิ(Dimensions) ได้แก่ การยอมรับตนเอง 

(Self-acceptance) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 

การพฒันาตนเอง (Personal growth) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive relations with 

others) และการมีความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) ในแตล่ะมิตจิะมี 

2 ขัว้คือ กลุม่ท่ีได้คะแนนสงู (High scorer) และกลุม่ท่ีได้คะแนนต่ํา (Low scorer) ลกัษณะของมาตร

วดัเป็นประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง” จนถึง “เห็นด้วยอยา่งย่ิง” ผู้ตอบท่ีได้คะแนน

สงูในมิตใิดแสดงวา่มีสขุภาวะทางจิตดีในมิตนิัน้ ๆ สําหรับเกณฑ์กลุม่คะแนนและคํานิยามของมิตทิัง้ 6 

มีดงัตอ่ไปนี ้ 

       1. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูจะมี

ลกัษณะ มีทศันคตท่ีิดีตอ่ตนเอง เข้าใจและยอมรับในแง่มมุตา่ง ๆ ท่ีหลากหลายของตนเอง ทัง้ในแง่ท่ีดี

และไมดี่ มีความรู้สึกในแง่บวกตอ่ชีวิตในอดีตของตนเอง สว่นผู้ ท่ีได้คะแนนต่ําจะมีลกัษณะ มี

ความรู้สกึไมพ่งึพอใจในตนเอง รู้สกึผิดหวงักบัสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนในอดีต มีสิ่งรบกวนจิตใจหรือทําให้

รู้สกึเจ็บปวด ปรารถนาท่ีจะแตกตา่งไปจากสิ่งท่ีตนเป็นอยู่ในขณะนี ้

       2. การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูจะมี

ลกัษณะ มีเป้าหมายในชีวิตและมีภาวะการกําหนดทิศทางด้วยตนเอง รับรู้ได้ถึงการมีความหมายของ

ชีวิตในอดีตและปัจจบุนั ยดึถือความเช่ือท่ีนําไปสูก่ารมีจดุหมายในชีวิตมีความมุง่หมายและ

วตัถปุระสงค์ในการมีชีวิตอยู่ สว่นผู้ ท่ีได้คะแนนต่ําจะมีลกัษณะ ขาดภาวะการตระหนกัรู้ในจดุหมาย

ของชีวิต ไมมี่เป้าหมายในการดําเนินชีวิต ขาดการกําหนดทิศทางหรือเป้าหมาย มองไมเ่ห็นประโยชน์

หรือความหมายของชีวิตท่ีผ่านมาในอดีต ไมมี่ทศันะหรือความเช่ือท่ีให้ความหมายหรือคณุคา่แก่ชีวิต 

       3. ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูจะมี

ลกัษณะ เป็นอิสระ สามารถประเมินตนเองตามจริงได้ สามารถทานกระแสสงัคมในวิถีของการคิดและ

การกระทํา พฤตกิรรมมาจากการควบคมุภายในตนเองประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง สว่นผู้

ท่ีได้คะแนนต่ําจะมีลกัษณะ กงัวลเก่ียวกบัความคาดหวงัและการประเมินของผู้ อ่ืน ยอมตามการ

ตดัสินใจของผู้ อ่ืนในการตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญั ๆ ปฏิบตัตินตามกระแสหรือแรงกดดนัของสงัคมในวิถี

การคิดและการกระทํา 

        4. การพฒันาตนเอง (Personal growth) ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูจะมี

ลกัษณะ รับรู้ได้ถึงการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เห็นความงอกงามในตนเองพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 

สามารถตระหนกัรู้ได้ถึงศกัยภาพท่ีตนเองมี เห็นหรือรับรู้ถึงโอกาสในการพฒันาหรือปรับปรุงตนเอง

และพฤตกิรรมตลอดเวลา มีการเปล่ียนแปลงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนกัรู้และประสิทธิภาพใน

ตนเอง ส่วนผู้ ท่ีได้คะแนนต่ําจะมีลกัษณะ มีความรู้สกึวา่ชีวิตเฉ่ือยชาหรือหยดุนิ่งอยูก่บัท่ี ขาด
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ภาวะการปรับปรุงหรือการพฒันาตนเองในทกุขณะ รู้สกึเบ่ือหน่ายและขาดความสนใจหรือ

กระตือรือร้นในชีวิต รู้สกึวา่ตนไมส่ามารถท่ีจะพฒันาได้ 

       5. การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive relations with 

others) ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูจะมีลกัษณะ มีสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนท่ีเป็นไปอยา่งอบอุ่น นา่พงึพอใจ 

และไว้วางใจได้ คํานงึถึงสวสัดภิาพของผู้ อ่ืน มีความสามารถในการเข้าใจอยา่งร่วมรู้สึก (Empathy) มี

ความรักและความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด เข้าใจถึงลกัษณะการให้และการรับในสมัพนัธภาพระหวา่งมนษุย์ 

สว่นผู้ ท่ีได้คะแนนต่ําจะมีลกัษณะ มีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดและเช่ือใจผู้ อ่ืนน้อย มีความยากลําบากท่ี

จะให้ความอบอุน่ ท่ีจะเปิดเผยและใสใ่จบคุคลอ่ืน มกัจะรู้สกึวา่ตนถกูทอดทิง้และท้อแท้สิน้หวงัใน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ไมต้่องการท่ีจะประนีประนอมหรืออดทนเพ่ือจะคงสมัพนัธภาพไว้ 

       6. ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental 

mastery) ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูจะมีลกัษณะ มีภาวะความเป็นผู้ นําและมีความสามารถในการจดัการกบัสิ่ง

ท่ีอยูร่อบตวั สามารถควบคมุหรือดแูลกิจกรรมท่ียุง่ยากตา่ง ๆ ให้ผา่นพ้นไปอยา่งสะดวกเรียบร้อยได้ 

สามารถใช้โอกาสท่ีมีอยู่แวดล้อมรอบด้านอยา่งมีประสิทธิภาพ สว่นผู้ ท่ีได้คะแนนต่ําจะมีลกัษณะ 

ประสบกบัภาวะยากลําบากในการจดัการภารกิจตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนั รู้สกึวา่ตนไมมี่ความสามารถ

ท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงบริบทแวดล้อม มองไมเ่ห็นโอกาสตา่ง ๆ ท่ีมี 

     1.2.3.2.3 กลุม่ท่ีวดัสขุภาวะทางจิตโดยการประเมินทางด้านสขุภาพจิต เชน่  

      แบบวดัการคดักรองสขุภาพจิตของผู้ใหญ่ในชมุชน (The Health Option 

Survey : HOS) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1951โดยอลัลิสเตอร์ เอ็ม. แมคมิลลาน เพ่ือระบถึุงโรคจิตประสาท

และความผิดปกตชินิดตา่ง ๆ ประกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ ยกตวัอย่างเชน่ คณุมีอาการไมอ่ยาก

อาหารหรือไม ่โดยผู้ตอบจะตอบวา่ “บอ่ยครัง้” “บางครัง้” หรือ “ไมเ่คยเลย” ไลท์ตนั และคนอ่ืน ๆ 

รายงานวา่ความเช่ือมัน่แบบทดสอบซํา้ (Test-Retest Method) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั .87 

และการศกึษาของทซูิกแน้นท์ และคนอ่ืน ๆ ท่ีศกึษากบักลุม่ตวัอยา่ง 387 คน พบวา่มีคา่ความเช่ือมัน่

แบบทดสอบซํา้ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั .78 (McDowell.  2006: 210-216; citing Macmillan.  

1951) 

      แบบวดั The twenty-two Items Screening Score of Psychaitric 

Symtoms สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1962 โดยโทมสั เอส.แลงก์เนอร์ เป็นการวดัภาวะสขุภาพจิต แตไ่ม่

สามารถวดัได้ละเอียดนกั เพราะไมส่ามารถแยกแยะความผิดปกติตามชนิดของการเจ็บป่วยทางจิตได้ 

มีจํานวนข้อคําถาม 22 ข้อ เชน่ ฉนัรู้สกึออ่นเพลียตลอดเวลา ผู้ตอบจะตอบวา่ “ใช”่ ไมใ่ช”่ “ไมรู้่” หรือ 

“ไมต่อบ” จากการศกึษาของจอนห์สนั และไมเล ่พบวา่ มีคา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่แอลฟา 
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(Alpha Reliability Coefficient) เทา่กบั .77 และคา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่โอเมก้า (Omega 

Reliability Coefficient) เทา่กบั .80  (McDowell.  2006: 216-220; citing Langner.  1962) 

      แบบวดั The Affect Balance Scale สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1965 โดย 

นอร์แมน เอ็ม. แบรดเบร์ิน เป็นการวดัท่ีบง่ชีถึ้งปฏิกิริยาทางด้านจิตใจ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบใน

กลุม่ประชาชนทัว่ไป ซึง่สามารถบง่ชีถึ้งความสขุทัว่ไปในชีวิตและความผาสกุทางใจ มีข้อคําถาม  

10 ข้อ เช่น 2-3 สปัดาห์ท่ีผา่นมาคณุรู้สกึโดดเด่ียวหรือเหินหา่งจากคนอ่ืนๆ ผู้ตอบจะตอบวา่ 

“บอ่ยครัง้” “บางครัง้” หรือ “ไมเ่คยเลย” แบรดเบร์ินกลา่วว่า คา่ความเช่ือมัน่แบบทดสอบซํา้ (Test-

Retest Method) จากการทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง 174 คน ในคําถาม 9 ข้อ มีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เทา่กบั .90 (McDowell.  2006: 221-224; citing Bradburn.  1965) 

      แบบวดั The Rand Mental Health Inventory : MHI สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 

1979 โดยบริษัท RAND และจอร์น อี. แวร์ เป็นการวดัสภาวะกดดนัทางด้านจิตใจและความผาสกุใน

ชีวิต ซึง่ใช้สํารวจในกลุม่ประชากรทัว่ไป โดยให้ความสําคญักบัมิติทางด้านอารมณ์ แบบสํารวจ

สขุภาพจิต (Mental Health Inventory) ในระยะแรกสร้างขึน้เพ่ือประเมินสขุภาพจิตในการทดสอบการ

ประกนัสขุภาพของบริษัท RAND ซึง่เน้นด้านอารมณ์ อาการของความวิตกกงัวล และอาการของการ

สญูเสียการควบคมุอารมณ์ ความคดิ และพฤตกิรรม MHI ใช้ข้อคําถามของ General  Well-Being 

Schedule ของดพูาย ซึง่ครอบคลมุภาวะสขุภาพทัว่ไป และข้อคําถามอีก 20 ข้อ ครอบคลมุความวิตก

กงัวล ความซมึเศร้า อารมณ์ทางบวก และการสญูเสียการควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรม นอกจากนีอี้ก 

3 ข้อ ครอบคลมุปมทางอารมณ์ (Emotional ties) รวมเป็น 38 ข้อ ผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่ด้วยวิธี

ทดสอบซํา้ (Test-Retest Method) ในกลุม่ตวัอย่างจํานวน 3,525 คน มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

เทา่กบั .64 และมีคา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่แบบวดัความสอดคล้องภายใน (Internal 

Consistency Method) เทา่กบั .96 (McDowell.  2006: 247-253; citing RAND Corporation; & 

Ware, 1979) 

      และแบบวดั The General Health Questionaire : GHQ สร้างขึน้ในปี 

ค.ศ. 1972 โดยเดวิด โกลเบร์ิก เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการคดักรองและวินิจฉยัอาการผิดปกติทางจิตใจใน

ระยะเร่ิมต้น ซึง่มีหลายเวอร์ชัน่ GHQ-60, GHQ-30, GHQ-28, GHQ-20 และ GHQ-12 โดย GHQ-28 

ประกอบด้วย 4 สเกล ได้แก่ อาการทางกายท่ีเป็นผลมาจากจิตใจ ความวิตกกงัวลและอาการนอนไม่

หลบั การทําหน้าท่ีผิดปกตทิางสงัคม และความซมึเศร้ารุนแรง หาคา่ความเช่ือมัน่ด้วยวิธีทดสอบซํา้ 

(Test-Retest Method) ในกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 20 คน มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั .90 

(McDowell.  2006: 259-269; citing Goldberg.  1972) 
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   สําหรับงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้พฒันาแบบวดัสขุภาวะทางจิตเพ่ือให้เหมาะสมกบั

บริบทของวยัรุ่นไทย โดยอาศยัแนวคดิสขุภาวะทางจิตของไรฟ์ (Ryff.  1989) ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ คือ 1) การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) 2) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in 

life) 3) ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) 4) การพฒันาตนเอง (Personal growth) 5) การมี

สมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive relations with others) และ 6) การมีความสามารถในการ

จดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั 

จาก “เห็นด้วยอยา่งย่ิง” จนถึง “ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง” ซึง่ให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึ/ความ

คดิเห็นตามท่ีระบไุว้ในแตล่ะข้อในระดบัใด 

  การทบทวนเอกสารข้างต้นเป็นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัความหมายและองค์ประกอบของ

สขุภาวะทางจิต รวมทัง้การวดัสขุภาวะทางจิต ซึง่จะเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการศกึษาสขุภาวะทางจิต

ของวยัรุ่นในการวิจยัครัง้นี ้

 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางศาสนา 

 ในสาขาวิชาจิตวิทยานัน้ การวดัและการวิจยัลกัษณะทางศาสนาของมนษุย์ได้เร่ิมมานาน

กวา่ 100 ปีแล้ว จากการท่ีฮอลล์ นกัจิตวิทยาได้เร่ิมทําวารสารจิตวิทยาศาสนาขึน้ในปี ค.ศ. 1891 

(Hall.  1891; อ้างอิงจาก Gorsuch.  1988) แตก่ารศกึษาค้นคว้าทางจิตวิทยาในยคุนัน้ยงัมีความ

ใกล้เคียงกบัสาขาปรัชญาอยู่มาก ทําให้การศกึษาทางด้านจิตวิทยาศาสนาต้องหยดุชะงกัลงอยูร่ะยะ

หนึง่ในปี ค.ศ. 1915 จนกระทัง่สาขาจิตวิทยามีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสําเร็จในการสร้าง

เอกลกัษณ์ทางวิชาการของตนเองแล้ว จงึมีผู้หนัมาให้ความสนใจศกึษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยา

ศาสนาอีกครัง้หนึง่ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา และเจริญก้าวหน้าขึน้เป็นลําดบัจนถึงปัจจบุนั 

(Gorsuch.  1988) 

 2.1 ความหมายและการวัดลักษณะทางศาสนา 

  การวดัลกัษณะทางศาสนาในมนษุย์นัน้ แตเ่ดมิมีการวดัลกัษณะทางศาสนาโดยขาด

ความหมายท่ีชดัเจน แม้กระทัง่นกัสงัคมศาสตร์ก็เข้าใจคําวา่ “ศาสนา” แตกตา่งกนัมาก (ดวงเดือน 

พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 10; อ้างอิงจาก Clark.  1958) เชน่ บางคนเข้าใจว่าศาสนา คือ 

ประเพณีด้านหนึง่ หรือหมายถึง การมีประสบการณ์เหนือธรรมชาต ิหรือหมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหมายถึง การให้ความหมายแก่ชีวิตของตนเอง เป็นต้น นอกจากนัน้

นกัวิจยัได้วดัลกัษณะของบคุคลทางด้านการนบัถือศาสนาอยา่งหยาบ ๆ และมกัเป็นคําถามข้อเดียว 

เชน่ ทา่นนบัถือศาสนาอะไร หรือถามวา่ ท่านเป็นคนมีหรือไมมี่ศาสนา ทา่นนบัถือศาสนาหรือไม ่    

เป็นต้น การวดัเชน่นีมี้ข้อจํากดัมาก เน่ืองจากผู้ตอบแตล่ะคนเข้าใจความหมายของคําวา่ “ศาสนา” ไม่
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เหมือนกนัเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว การวดัด้วยวิธีนีจ้งึมีความเป็นอตัวิสยัมาก ผู้ ท่ีตอบเหมือนกนัอาจมี

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปได้มาก จงึขาดความนา่เช่ือถือ (Gorsuch.  1988) กอร์ซชัจงึเสนอแนะวา่ ควร

มีการวดัลกัษณะทางศาสนาด้วยวิธีการขัน้สงู และวดัในหลายแง่มมุไปพร้อมกนัในการวิจยัหนึง่ ๆ จงึ

จะทําให้เป็นปรวิสยั มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้ ซึง่จะให้ผลการวดัท่ีนา่เช่ือถือ 

  ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ  (2540) ได้ประมวลงานวิจยัเก่ียวกบัการวดัลกัษณะ

ทางศาสนาในมนษุย์ และสรุปวา่ลกัษณะทางศาสนาของบคุคล ท่ีได้มีการวดัและการวิจยัมานัน้ มีการ

พฒันาทางด้านความหมาย และวิธีการวดัมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยอาจศกึษาลกัษณะทางศาสนาได้ 2 

แนวทางท่ีสําคญั แนวทางแรก คือ การศกึษาลกัษณะทางศาสนาของบคุคลทางด้านจิตใจ ได้จาก

หลายด้าน เชน่ ทศันคต ิคา่นิยม และแรงจงูใจ ท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาโดยทัว่ไป หรือศาสนาใดศาสนา

หนึง่ท่ีตนนบัถืออยู ่สว่นแนวทางท่ีสอง คือ การศกึษาลกัษณะเฉพาะของแตล่ะศาสนาทางด้านความ

เช่ือ และการปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัศาสนาของตน  

  การวดัลกัษณะทางศาสนาของบคุคลในแนวทางแรกนัน้ เป็นการวดัหน้าท่ี หรือประโยชน์

ของการนบัถือศาสนา ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงทศันคต ิคา่นิยม และแรงจงูใจ ของผู้ตอบในอนัท่ีจะใช้

ประโยชน์จากศาสนาในแง่มมุตา่ง ๆ เชน่ ด้านคา่นิยมทางศาสนา ซึง่หมายถึงการเห็นความสําคญัของ

ศาสนาท่ีตนนบัถือ ในปริมาณตา่ง ๆ นัน้ อาจแบง่เป็นคา่นิยมท่ีเป็นหนทางนําไปสูเ่ป้าหมายอ่ืน กบั

คา่นิยมท่ีเป็นเป้าหมายโดยตรง อลัพอร์ท และรอส (Allport; & Ross.  1967: 434) ได้เสนอแนะ

ความคดิเก่ียวกบัคา่นิยมทางศาสนาในสองลกัษณะนี ้โดยกลา่วว่ามนษุย์เราอาจตระหนกัถึงคณุคา่

ของการนบัถือศาสนาได้เป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือ การใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือให้ตนเองได้รับประโยชน์

เชิงรูปธรรมและทางสงัคม (Extrinsic Orientation) เชน่ สวดมนต์เพ่ือให้หายกลุ้มใจและเพ่ือป้องกนัภยั 

ไปโบสถ์เพ่ือคบหามิตรสหาย เป็นต้น ด้านท่ีสองคือ การใช้ชีวิตตามแนวทางของศาสนา (Intrinsic 

Orientation) เชน่ เห็นความสําคญัของการคดิไตร่ตรองอยา่งสงบและการสวดมนต์ ความชอบอา่น

หนงัสือเก่ียวกบัศาสนาของตน และการดําเนินชีวิตตามแนวความเช่ือทางศาสนาของตน เป็นต้น 

ลกัษณะทางศาสนา 2 มิตนีิว้ดัโดย แบบวดั Religious Orientation Scale ดอนนาฮิว (Donahue. 

1985: 400) ได้ประมวลงานวิจยัได้ถึง 70 เร่ือง ท่ีศกึษาวิจยัลกัษณะทางศาสนาในแนวทางนี ้แตก็่ยงัมี

ข้อวิจารณ์กนัวา่ แบบวดัและมิตทิัง้สองดงักล่าวยงัมีความคลมุเครือ จงึได้มีการปรับปรุงแบบวดันี ้

หลายครัง้ ทัง้นีเ้พราะแบบวดันีส้ามารถจะใช้ได้กบัผู้นบัถือศาสนาตา่ง ๆ ไมจํ่ากดั และยงัสะท้อนให้

เห็นถึงการขาด หรือการบรรลวุฒุิภาวะทางการนบัถือศาสนาของผู้ตอบด้วย ตอ่มาแบทสนั และเวนทิส 

(Batson; & Ventis.  1982: 149-155) ได้เพิ่มมิตแิสวงหาศรัทธา (Quest Orientation) เพ่ือจะพฒันา

มิตคิา่นิยมภายใน (Intrinsic Orientation) ให้ชดัเจนขึน้ เป็นมิตท่ีิสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีผู้ตอบเกิด

ความขดัแย้งในใจ และได้ไปแสวงหาคําตอบ จนทําให้เช่ือมัน่ในศาสนาท่ีตนนบัถือมากย่ิงขึน้ โดยได้
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สร้างแบบวดัมิตด้ิานนีข้ึน้มาใหม ่คือ Religious Life Inventory ซึง่แบบวดัการแสวงหา (Quest Scale) 

นีไ้ด้มีการหาความเท่ียงตรง (Validity) ด้วยวิธีการเทียบกบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีคณุลกัษณะนัน้ (Known 

Group Technique) ทําให้น่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ และได้มีผู้ นําแบบวดันีไ้ปใช้ในการวิจยัทางด้านศาสนา

มากกวา่ 50 เร่ือง (Batson; & Schoenrade.  1991: 418) ในชว่งหลงันี ้

  สําหรับในประเทศไทย ได้มีการศกึษาเก่ียวกบัทศันคตแิละคา่นิยมทางศาสนามานานกวา่ 

40 ปีแล้ว โดยได้มีการประมวลผลการวิจยัเก่ียวกบัทศันคตติอ่ศาสนาพทุธของเดก็ไทย ท่ีมีการศกึษา

ระหวา่ง พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2518 จํานวน 10 เร่ือง (วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี.  2522) กลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาตอนต้นไปจนถึงนิสิตนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา สรุปได้วา่ นกัเรียน

และนกัศกึษาเหลา่นีมี้ทศันคตท่ีิดีตอ่พทุธศาสนาอยูบ้่าง แตม่กัไมค่อ่ยมีความรู้เก่ียวกบัศาสนา ตอ่มา

ได้มีการวิจยัท่ีทําการเปรียบเทียบนิสิตในคณะตา่ง ๆ อาย ุ16-25 ปี จํานวน 300 คน ตามคณะ เพศ ชัน้

เรียน และฐานะ ท่ีเก่ียวข้องกบัทศันคตท่ีิดีตอ่ศาสนาพทุธ (วนัทนีย์ วิชยัคํา.  2515) ผลปรากฏวา่ นิสิต

ในคณะศกึษาศาสตร์ชัน้ปีท่ี 4 มีทศันคตท่ีิดีตอ่พทุธศาสนามากกว่า นิสิตในคณะเดียวกนัแตอ่ยู่ตา่งชัน้

ปี สว่นนิสิตในคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีทศันคตท่ีิไมแ่ตกตา่งกนั และพบอีกว่า โดยสว่น

ใหญ่แล้ว นิสิตหญิงมีทศันคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตัิตามหลกัธรรมในพทุธศาสนามากกวา่นิสิตชาย 

นอกจากนีย้งัได้มีการพฒันาแบบวดัการเห็นคณุคา่ทางศาสนา ซึง่มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีเหตผุลเชิง

จริยธรรมของโคลเบอร์ก (อษุา ศรีจินดารัตน์.  2533) โดยแบง่เหตผุล 6 ขัน้ตามทฤษฎีออกเป็น 2 ระดบั 

คือ ระดบัเหตผุลภายนอก ซึง่ถือวา่เป็นระดบัต่ํา โดยผู้ตอบเป็นผู้ ท่ีเห็นคณุคา่ทางศาสนาเพราะศาสนา

เป็นหนทางไปสู่การเป็นท่ียอมรับจากคนอ่ืน หรือได้วตัถสุิ่งของหรือป้องกนัมิให้ตนเองถกูสงัคมลงโทษ 

และระดบัเหตผุลภายใน ซึง่เป็นขัน้สงู โดยผู้ตอบเป็นผู้ ท่ีเห็นวา่ ศาสนาจะชว่ยให้ชีวิตมีความสงบสขุ 

ชว่ยพฒันาตนและคนอ่ืนให้มีจิตใจและคณุธรรมท่ีสงู จงึเป็นแบบวดัท่ีสามารถใช้ได้กบัทกุศาสนา 

สะท้อนให้เห็นจริยธรรมของผู้ตอบ และมีความนา่เช่ือถือ เพราะมีทฤษฎีรองรับ 

  การวดัลกัษณะทางศาสนาในแนวทางท่ีสอง เป็นการวดัตามเนือ้หาของแตล่ะศาสนา จงึ

เป็นการสร้างแบบวดัขึน้ใช้เฉพาะศาสนา แตอ่าจจะยึดหลกัการเดียวกนัได้ ทางด้านเนือ้หาของการนบั

ถือศาสนาตา่ง ๆ นัน้ อาจวดัในเร่ืองของความเช่ือ และการปฏิบตัิตามหลกัธรรมของศาสนาหนึง่ ๆ ใน

ตา่งประเทศนัน้ ระยะแรกยงัมีแบบวดัความเช่ือทางศาสนาไมม่ากนกั เพราะนกัจิตวิทยาสนใจศกึษา

ลกัษณะทางศาสนาในรูปของทศันคต ิคา่นิยม แรงจงูใจ และบคุลิกภาพบางประการดงัท่ีกลา่วมาแล้ว

ข้างต้นมากกวา่ แตมี่นกัจิตวิทยาสว่นหนึง่ท่ีเห็นวา่ควรมีการวดัและและการวิจยัเก่ียวกบัความเช่ือทาง

ศาสนาให้มากขึน้ จงึได้สง่เสริมให้มีการสร้างแบบวดัขึน้มา เพราะอาจเป็นแนวทางของการพฒันา

ความรู้ทางด้านจิตวิทยาศาสนาได้มากย่ิงขึน้ ดงันัน้ในตา่งประเทศซึง่ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนา

คริสต์นิกายโรมนัแคทอลิกและโปรแตสแตนนัน้ จงึเร่ิมมีการวดัความเช่ือทางศาสนาคริสต์ในเร่ืองตา่ง ๆ 
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ในงานวิจยั เชน่ สงักปัหรือมโนทศัน์เก่ียวกบัพระเจ้า ความเช่ือเร่ืองชีวิตหลงัความตาย ความเช่ือเร่ือง

นรกและปีศาจในนรก ตลอดจนความเช่ือเร่ืองบญัญตั ิ10 ประการ ท่ีโมเซสรับบญัชาจากพระเจ้า  

เป็นต้น (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 15) 

  สําหรับในประเทศไทย ได้มีการศกึษาเก่ียวกบัความเช่ือทางพทุธศาสนา และหลกัธรรม

ของพทุธศาสนาในหลายด้าน เชน่ การวดัเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองกฎแหง่กรรม (โสภา ชพูิกลุชยั.  2522) 

และความเช่ือในด้านอ่ืน ๆ เชน่ สนัโดษ นิพพาน เป็นต้น (เพ็ญแข ประจนปัจจนกึ; และ อ้อมเดือน  

สดมณี.  2529) นอกจากนัน้ งามตา วนินทานนท์ (2538) ได้เขียนบทความเก่ียวกบัการวดัลกัษณะทาง

พทุธศาสนา โดยกลา่วถึงแนวทางการวดัความเช่ือหลายด้านพร้อมกนั รวมทัง้การวดัการปฏิบตัทิาง

ศาสนาหลายด้านพร้อมกนัด้วย ซึง่เป็นแนวทางใหมใ่นการศกึษาลกัษณะทางพทุธศาสนา 

 2.2 ลักษณะทางพุทธ : การกาํหนดลักษณะและความหมาย 

  พทุธศาสนา เป็นศาสนาท่ีมีเนือ้หาซบัซ้อน ซึง่แสดงความสมัพนัธ์ตัง้แตจ่กัรวาล โลก 

สิ่งมีชีวิตตา่งๆ รวมทัง้มนษุย์ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต ในรูปแบบตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น

ทางกาย วาจา และใจ ดงันัน้การศกึษาลกัษณะทางพทุธศาสนา จงึจําเป็นต้องวดัลกัษณะทางศาสนา

พทุธของบคุคลหลายด้านไปพร้อม ๆ กนั สําหรับการเป็นพทุธมามกะท่ีดีของพทุธศาสนิกชนท่ีเป็น

ฆราวาสนัน้ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือ และการปฏิบตัทิางศาสนาไปพร้อมกนั คือ การยดึพระรัตนตรัย

เป็นท่ีพึง่ และการถือศีล 5 ข้อ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 18; อ้างอิงจาก 

พระสธุรรมยานเถระ. 2528) โดยสามารถแบง่เป็นตวัแปรท่ีวดัลกัษณะทางพทุธได้ 3 ตวัแปร ได้แก่ 

  2.2.1 ความเช่ือทางพุทธศาสนา (Buddhist Belief) 

   ฟิซไบน์ และไอเซน (Fishbein; & Ajzen.  1975: 131) ได้ให้ความหมายของ “ความ

เช่ือ” วา่หมายถึง การลงความเห็น การยอมรับในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ของบคุคล ซึง่จะแตกตา่งกนัไปตาม

ความรู้ความเข้าใจและสิ่งแวดล้อมของแตล่ะคนท่ีมีตอ่เร่ืองนัน้ ดงันัน้ ความเช่ือทางพทุธศาสนา จงึ

เป็นเร่ืองของการรับรู้และการยอมรับของบคุคลเก่ียวกบัพทุธศาสนา ซึง่สอดคล้องกบัท่ี ฮมัเฟรย์ 

(Humphreys. 1963: 42) กลา่วไว้วา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนาเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเข้าใจบน

พืน้ฐานแหง่เหตผุล ไมใ่ชถ่กูบงัคบัให้เช่ือ 

   ความเช่ือทางพทุธศาสนานัน้ มีความสําคญัตอ่วิถีการดําเนินชีวิตของพทุธศาสนิกชน

อยา่งมาก ความเช่ือท่ีเป็นหลกัสําคญัทางพทุธศาสนา ประกอบด้วย ลกัษณะขัน้ต้นของพทุธมามกะ 

ซึง่เป็นหลกัความเช่ือเบือ้งต้นท่ีชาวพทุธจะต้องยดึถือ คือ ความเช่ือในไตรสรณคมน์หรือ 

พระรัตนตรัย และยดึถือไว้เป็นท่ีพึง่ ได้แก่ ความเช่ือในพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมี

รายละเอียดความเช่ือในพระรัตนตรัย ดงันี ้ก) การเช่ือวา่พระพทุธเจ้ามีจริง ทา่นเป็นผู้ รู้และปฏิบตัชิอบ 

ข) พระธรรม คือ ความจริงท่ีทา่นค้นพบและทรงนํามาสัง่สอนผู้ อ่ืน พทุธศาสนิกชนควรเรียนรู้และ
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ปฏิบตัิตาม ค) พระสงฆ์ คือ ผู้ศกึษาและปฏิบตัติามคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และเป็นผู้ นําคําสัง่สอน

ของพระพทุธเจ้ามาเผยแพร่ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 18; อ้างอิงจาก พระสธุรรม

ยานเถระ.  2528)  

   ความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีเป็นลกัษณะขัน้กลางของพทุธมามกะ ได้แก่ ความเช่ือ

ในเร่ืองกรรมหรือผลแห่งการกระทาํ คือ การทําดีควรเช่ือวา่ย่อมได้ผลดี สว่นการทําชัว่ยอ่มได้ชัว่ 

ตนกระทําสิ่งใดไว้ ยอ่มได้ผลตอบแทนตามท่ีตนกระทํา ไมว่า่จะเป็นสิ่งดี หรือไมดี่ ผลตอบแทนนัน้อาจ

ได้รับทนัทีหรืออาจต้องรอไปอีกในภพหน้า ตลอดจนเช่ือว่าสิ่งท่ีตนกําลงัประสบอยูใ่นปัจจบุนันี ้อาจ

เป็นผลตอบแทนท่ีตนได้กระทํามาในอดีตทัง้ในชาตนีิห้รือภพท่ีแล้วมา และเน้นท่ีความเพียรพยายาม

ของบคุคลท่ีจะละเว้นความชัว่ ทําแตค่วามดีในชีวิตปัจจบุนั เพ่ือจะได้รับผลดีในอนาคต (ดวงเดือน 

พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 18 – 19; อ้างอิงจาก พระราชวรมนีุ ประยทุธ์ ปยตุโต.  2529) 

ดงันัน้การเช่ือในเร่ืองสาเหตแุละผล ท่ีเก่ียวกบัการทําความดีและความชัว่ วา่จะสง่ผลตอ่บคุคลในกาล

ตอ่มา จงึมีความเก่ียวข้องกบัความเช่ือเร่ืองของเอนกชาตขิองมนุษย์ หรือเช่ือเร่ืองของชาตท่ีิแล้ว 

ชาตปัิจจบุนั และชาตหิน้า ซึ่งผลของการกระทําอาจไปสนองในชาตปัิจจบุนั คือ ชาตเิดียวกบัท่ีบคุคล

นัน้ได้กระทํากรรมไว้ หรืออาจเกิดผลในชาตหิลงั ๆ ก็ได้ นอกจากนีผู้้ ท่ีเช่ือเร่ืองของการทําดีได้ดี ทําชัว่

ได้ชัว่ ย่อมมีความเช่ือวา่ สวรรค์และนรก มีจริง ภพภมูิตา่ง ๆ มีจริง เม่ือทําดีย่อมได้รับการตอบแทนท่ี

ดีด้วยการขึน้สวรรค์ และทําชัว่ยอ่มได้รับผลตอบแทนคือ ตกนรก (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืนๆ.  

2540: 19; อ้างอิงจาก พระราชวรมนีุ ประยทุธ์ ปยตุโต.  2529) 

   ความเช่ือทางพทุธศาสนาขัน้สงูสดุ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของพทุธศาสนา เพราะใน

ศาสนาอ่ืน ๆ ไมมี่ความเช่ือนี ้ได้แก่ ความเช่ือเร่ืองนิพพาน ซึง่ความหมายตามตวัอกัษรแปลว่า ออกไป

แล้วจากตณัหาท่ีเป็นเคร่ืองร้อยติดไว้กบัภพ ไมมี่กิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) และดบัทกุข์ทัง้ปวง ซึง่เป็น

จดุมุง่หมายท่ีสําคญัท่ีสดุของชีวิตมนษุย์ และควรเช่ือว่า บคุคลท่ีปฏิบตัิตามคําสัง่สอนในพทุธศาสนา

จะสามารถเข้าสูพ่ระนิพพานได้ โดยไมจํ่ากดัเพศ ชาติตระกลู อาย ุหรือฐานะ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; 

และคนอ่ืน ๆ.  2540: 19 – 20; อ้างอิงจาก พระราชวรมนีุ ประยทุธ์ ปยตุโต.  2529) 

   ความเช่ือทางพทุธ 3 ขัน้นีมี้ลกัษณะเหมือน กทัท์แมน สเกล (Guttman Scale) คือ ผู้

ท่ีเช่ือขัน้สงูสดุ คือ นิพพาน ต้องเช่ือขัน้กลางและขัน้ต่ําด้วย สว่นผู้ ท่ีเช่ือขัน้กลาง คือ กฎแหง่กรรม 

อเนกชาต ินรก สวรรค์ อาจไมเ่ช่ือเร่ืองนิพพานก็ได้  แตผู่้ ท่ีเช่ือเร่ืองการเวียนวา่ย ตาย เกิด ว่ามีจริง มกั

เช่ือในไตรสรณคมน์ด้วย และอาจมีผู้ ท่ีเช่ือเร่ืองไตรสรณคมน์อยา่งเดียวเป็นจํานวนมาก และผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ

เลยทัง้ 3 ขัน้ก็มีอีกด้วย (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 20) 

   ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนา หมายถึง การรับรู้และการยอมรับของ

บคุคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนา สําหรับพทุธมามกะท่ีดี จะต้องมีความเช่ือ 3 ขัน้ตอ่เน่ืองกนั ได้แก่ 
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1) ความเช่ือเร่ืองไตรสรณคมน์ 2) ความเช่ือเร่ืองกฎแหง่กรรม มีนรก สวรรค์ และมีการเวียนวา่ยตาย

เกิด ในภพตา่ง ๆ และ 3) ความเช่ือเร่ืองนิพพาน ซึง่พทุธศาสนิกชนสามารถนําความเช่ือเหลา่นีไ้ป

ปฏิบตัิ เพ่ือให้ตนเองดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

  2.2.2 การปฏิบัตทิางพุทธศาสนา (Buddhist Practice) 

   พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546: 647) ให้คําจํากดัความของคําวา่ 

“ปฏิบตั”ิ หมายถึง การดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน หรือกระทําตาม การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา

จงึหมายถึง การดําเนินการหรือการกระทําของบคุคลในชีวิตประจําวนัตามหลกัธรรมคําสัง่สอนของ

พระพทุธเจ้าหรือตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนานัน่เอง 

   หลกัปฏิบตัทิางพทุธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมเรียกวา่ ระบบไตรสิกขา หรือ

การศกึษา 3 อย่าง ระบบไตรสิกขาเป็นหลกักลางสําหรับการปฏิบตัธิรรมเตม็ตามกระบวนการ ซึง่

พระภิกษุสงฆ์เป็นตวัอยา่งของการปฏิบตัธิรรมแบบเตม็รูปแบบนี ้หลกัปฏิบตั ิศีล สมาธิ ปัญญา นีเ้รียง

จากข้างนอกเข้าหาข้างใน กลา่วคือ ศีล เป็นส่วนท่ีแสดงออกภายนอกทางกายและวาจา สมาธิ เป็น

สว่นของจิตใจ และปัญญา เป็นขัน้ท่ีอาศยัจิตทํางานให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทัง้หลาย ซึง่เป็นสว่น

ท่ีมาเสริมเพ่ือปรับปรุงคณุภาพของจิตใจ จากนัน้จิตใจท่ีมีความรู้ มีปัญญา มีคณุภาพ จะใช้ในการ

ปรับปรุงชีวิตด้านกายวาจาอีกตอ่หนึง่ สว่นการปฏิบตัิตามหลกัธรรมปฏิบตัขิัน้พืน้ฐานท่ีเหมาะสมกบั

วิถีชีวิตของพทุธศาสนิกชนทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของ ทาน ศีล ภาวนา หรือเรียกช่ือตา่งไปว่า บญุสิกขา 

หมายถึง การฝึกหดัทําความดี การทําให้เจริญงอกงามขึน้ในความดีตา่ง ๆ ด้วยการบริจาคทาน รักษา

ศีล และเจริญภาวนา หลกัปฏิบตัทิาน ศีล ภาวนานี ้เน้นสว่นภายนอกมากขึน้ เร่ิมจากทานซึง่เป็นการ

จบัเอาของนอกตวั การเอาสิ่งของไปให้ผู้ อ่ืน การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผช่ว่ยเหลือกนั สว่นศีลมาอยูท่ี่ตวั จากนัน้

ภาวนาก็เข้าไปในตวั โดยภาวนาจะรวมทัง้จิตภาวนาหรือการฝึกอบรมด้านจิต และปัญญาภาวนาหรือ

การฝึกอบรมด้านปัญญา กล่าวคือ สมาธิและปัญญานัน่เอง การปฏิบตัใินระบบบญุสิกขา หรือทาน 

ศีล ภาวนานี ้เน้นข้อปฏิบตัเิบือ้งต้นท่ีเก่ียวกบัการแสดงออกทางกาย วาจา การปฏิบตัิตอ่กนัระหวา่ง

มนษุย์หรือความสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึง่เป็นการกระทําท่ีปรากฏรูปร่าง มองเห็นได้ชดั ปฏิบตัไิด้ง่ายกวา่ 

มุง่ขดัเกลาจิตใจภายในให้ประณีตเจริญงอกงาม โดยใช้การกระทําภายนอกท่ีหยาบกวา่เป็นเคร่ืองมือ 

เรียกตามสํานวนทางธรรมวา่ เพ่ือกําจดักิเลสหยาบ การปฏิบตัเิชน่นีจ้งึจดัให้เหมาะกบัคฤหสัถ์หรือ

ชาวบ้าน (อบุล เลีย้ววาริณ.  2542: 40; อ้างอิงจาก พระเทพเวที.  2532) 

   การปฏิบตัทิางพทุธศาสนาในหลกับญุสิกขา หรือทาน ศีล ภาวนา มีรายเอียดดงันี ้

(อบุล เลีย้ววาริณ.  2542: 41; อ้างอิงจาก พระเทพเวที.  2532) 

   ทาน หมายถึง การให้ การสละ และการเผ่ือแผ่แบง่ปัน เป็นการให้เพ่ืออนเุคราะห์ 

เพ่ือสงเคราะห์ เพ่ือยดึเหน่ียวจิตใจ สมานไมตรี เพ่ือแสดงนํา้ใจสร้างสามคัคี เพ่ือบชูาคณุความดี เพ่ือ
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ยกย่อง สง่เสริม สนบัสนนุคนดี ซึง่เป็นการให้ในด้านทรัพย์สินสิ่งของ ปัจจยั เคร่ืองใช้ยงัชีพ วสัดุ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้ความรู้ศลิปวิทยาการ คําแนะนําสัง่สอน บอกแนวทางการดําเนินชีวิต ให้ธรรม 

ตลอดจนให้อภยั ท่ีเรียกอภยัทาน 

   ศีล เป็นคําสอนและหลกัปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม เป็นระบบ

ควบคมุการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเกือ้กลูตอ่การดํารงชีวิต การอยู่

รวมกนัของกลุม่คน ศีลพืน้ฐานขัน้ต้น คือ ศีลห้า ได้แก่ (1) การไมป่ระทษุร้ายตอ่ชีวิตและร่างกาย  

(2) การไมล่ะเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของกนัและกนั (3) การไมล่ะเมิดตอ่ของรัก ไม่ประทษุร้ายจิตใจ 

ลบหลูเ่กียรต ิทําลายตระกลูวงศ์ของกนัและกนั (4) การไมห่กัหาญลิดรอนผลประโยชน์กนัด้วยวิธี

ประทษุร้ายทางวาจา และ (5) การไมซํ่า้เตมิตนเองด้วยสิ่งเสพตดิ ซึง่ทําให้เส่ือมทรามเสีย

สตสิมัปชญัญะ ท่ีเป็นเคร่ืองเหน่ียวรัง้ป้องกนัจากความผิดพลาดเสียหาย และคุ้มตวัไว้ในคณุความดี 

   ภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตใจให้เจริญขึน้ด้วยคณุธรรมตา่ง ๆ ให้เข้มแข็ง มัน่คง 

หนกัแนน่ และให้มีปัญญารู้เทา่ทนัสงัขาร กลา่วคือ ให้รู้เทา่ทนัโลกและชีวิต หรือมีโลกทศัน์และชีวทศัน์

ท่ีถกูต้อง โดยภาวนานี ้ก็คือ สมาธิและปัญญาในไตรสิกขานัน่เอง วิธีการและข้อปฏิบตัสํิาหรับการฝึก

ภาวนาในระดบันี ้ได้แก่ การแสวงปัญญาและชําระจิตใจด้วยการฟังธรรม การแสดงธรรม การสนทนา

ธรรม การแก้ไขปลกูฝังความเช่ือ ความเห็น ความเข้าใจท่ีถกูต้อง การเจริญเมตตา และการควบคมุขดั

เกลากิเลสตา่ง ๆ 

   สรุปได้วา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา หมายถึง การท่ีบคุคลจะกระทําหรืองดเว้นการ

กระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ในการดําเนินชีวิต โดยยดึหลกัธรรมคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เป็นการ

ปฏิบตัขิัน้ต่ําไปสูข่ัน้สงู คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการปฏิบตัภิาวนา เป็นการทําแตค่วามดี  

ละเว้นความชัว่ และทําจิตใจให้บริสทุธ์ิ การปฏิบตัทิัง้ 3 ประการนีไ้มอ่าจแยกการปฏิบตัอิอกจากกนัได้ 

ต้องเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั 

  2.2.3 วิถีชีวิตแบบพุทธ (Buddhist Life Style) 

   วิถีชีวิต (Life Style) เป็นคําท่ีคดิขึน้โดยนกัจิตวิเคราะห์ท่ีมีช่ือเสียง คือ อลัเฟรด  

แอดเลอร์ (Alfred Ader) หมายความถึง พฤตกิรรมและนิสยัของบคุคลในชีวิตประจําวนั ในการเลือก

กระทําสิ่งตา่ง ๆ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และ ดจุเดือน พนัธุมนาวิน.  2551: 83) วิถีชีวิตของบคุคล 

ได้แก่ การท่ีบคุคลใช้เวลาในชีวิตของตนทําสิง่ตา่ง ๆ การบริโภค การพกัผ่อน การทํางานอดเิรก การไป

ท่ีตา่ง ๆ การรวมกลุม่ และทําอะไรท่ีซํา้ ๆ ในชว่งหนึง่ของชีวิต เป็นการกระทําของบคุคลอยา่งมีรูปแบบ

ท่ีคงท่ีและเป็นแบบแผนท่ีสอดคล้องกนั โดยบคุคลกระทําอยา่งจงใจ และรู้ตวัวา่ได้เลือกท่ีจะกระทํา 

สิ่งนีบ้อ่ยครัง้กว่าท่ีจะกระทําสิ่งอ่ืน ๆ วิถีชีวิตของบคุคลได้รับอิทธิพลจากทัง้ภายนอกและภายในตนเอง 

จากภายนอก เชน่ บคุคลอ่ืน สงัคม ประเพณี และสถานการณ์ปัจจบุนั สว่นภายในตนเอง เชน่  
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ความเช่ือ ทศันคต ิคา่นิยม ความต้องการ การยอมรับหลกัปฏิบตัจิากครอบครัว โรงเรียน ศาสนา  

เป็นต้น วิถีชีวิตจะทําให้บคุคลมองเห็นวา่ อะไรถกูอะไรผิด และสิ่งไหนควรทํา สิ่งไหนควรหลีกเล่ียง 

(อบุล เลีย้ววาริณ.  2542: 42-43; อ้างอิงจาก Wingeier.  1990)  

   งามตา วนินทานนท์ (2536: 27) ได้ให้ความหมายคําวา่ วิถีชีวิต หมายถึง การท่ี

บคุคลเลือกดําเนินชีวิตประจําวนัตามความเช่ือ ทศันคติ คา่นิยม หรือแบบแผนอนัเป็นเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมของกลุม่สงัคมท่ีบคุคลเป็นสมาชิกอยู ่ดงันัน้ วิถีชีวิตทางศาสนา จงึเป็นพฤตกิรรมของบคุคล

ในชีวิตประจําวนัท่ีบคุคลเห็นวา่เป็นสิ่งท่ีควรทําหรือไมส่มควรทําตามหลกัของศาสนา และได้เลือกท่ีจะ

ปฏิบตัิตามหลกัของศาสนาเป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิต 

   สําหรับวิถีชีวิตของคนไทยนัน้ผกูพนัอยู่อยา่งแนบแน่นกบัพระพทุธศาสนา ความเช่ือ

และหลกัปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาซมึแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด จิตใจ และการกระทําของ

บคุคลแทบทกุด้านของชีวิตตลอดเวลายาวนาน โดยบางอยา่งยงัคงเนือ้หาสาระเดมิท่ีบริสทุธ์ิไว้ได้ 

บางอย่างถกูดดัแปลงเสริมแตง่ ตลอดจนปะปนกบัความเช่ือและข้อปฏิบตัิอ่ืน หรือผนัแปรไปด้วยเหตุ

อ่ืน ๆ จนผิดเพีย้นไปจากเดมิก็มีมาก ประเพณีและพิธีการตา่ง ๆ ในวงจรชีวิตของแตล่ะบคุคล วงจร

เวลาหรือฤดกูาลของสงัคมและชมุชนมีความเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาโดยตลอด ถ้าไมเ่ป็นเร่ืองของ

ศาสนาโดยตรงก็ต้องมีกิจกรรมตามคติความเช่ือหรือแนวปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาแทรกอยู่ด้วย 

สําหรับวงจรชีวิตของบคุคลจะพบได้จากการตัง้ช่ือ การแตง่งาน การทําบญุอาย ุพิธีศพ เป็นต้น สว่นใน

วงจรเวลาหรือฤดกูาลของสงัคมและชมุชน ได้แก่ งานประเพณีและเทศกาลประจําปี ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองทาง

พระพทุธศาสนาโดยตรง เชน่ มาฆบชูา วิสาขบชูา เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน เป็นต้น และท่ีจดั

ให้เข้าในคตขิองพระพทุธศาสนา เชน่ ตรุษ สงกรานต์ สารท ลอยกระทง เป็นต้น ตลอดจนงานนมสัการ

ปชูนียสถานประจําปีของจงัหวดัตา่ง ๆ ดงันัน้จะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตของคนไทยและสงัคมไทยจงึผกูพนั

แนบสนิทเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัพระพทุธศาสนา นอกจากนัน้ เน่ืองจากพทุธศาสนาเก่ียวข้องกบั

พทุธศาสนิกชนตัง้แตเ่กิดจนตาย จงึคาดได้วา่พทุธศาสนิกชนท่ีมีความเช่ือถือศรัทธาในหลกัธรรมทาง

พทุธ และมีปริมาณการปฏิบตัติามหลกัธรรมตา่งกนัจะมีวิชีวิตแบบพทุธท่ีตา่งกนั หลกัความเช่ือทาง

พทุธท่ีสําคญั ได้แก่ ความเช่ือในพระรัตนตรัย กฎแหง่กรรม อเนกชาต ินรกสวรรค์ ความสําคญัของชีวิต

ปัจจบุนั และความเช่ือเร่ืองนิพพาน ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุของพทุธศาสนิกชน นอกจากจะมีความเช่ือ

ตามหลกัธรรมดงักลา่วแล้ว ยงัมีแนวการปฏิบตัิในการดําเนินชีวิตแบบพทุธตามหลกับญุสิกขา คือ 

ทาน ศีล ภาวนา สําหรับชาวบ้านหรือคฤหสัถ์ท่ีจะยดึถือไว้เป็นแนวทางเพ่ือให้ชีวิตประจําวนัเป็นไป

อยา่งเหมาะสม (งามตา วนินทานนท์.  2536; 28-29) 

   จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดพอจะสรุปได้วา่ วิถีชีวิตแบบพทุธ หมายถึง การประพฤตปิฏิบตัิ

ในการดําเนินชีวิตประจําวนัของบคุลท่ีมีความสอดคล้องตามหลกัความเช่ือและการปฏิบตัขิองพทุธ
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ศาสนา เชน่ การนําหลกัความเช่ือและการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามาประกอบการตดัสินใจในการเลือก

อาชีพ เลือกคบเพ่ือน เลือกกระทํากิจกรรมในยามวา่ง เลือกวิธีพกัผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเลือกท่ีจะ

กระทําหรือไมก่ระทําพฤตกิรรมผิดศีลธรรมในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

  โดยสรุปแล้วลกัษณะทางพทุธของบคุคลนัน้ เป็นผลมาจากการท่ีพทุธศาสนามีหลกัคํา

สอนท่ีต้องการให้พทุธศาสนิกชนมีความเช่ือและการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม เพ่ือให้เป็นคณุสมบตัิตดิตวัไป

ใช้ในการดําเนินชีวิตของตนในสงัคม ให้ตนเองสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ และสามารถ

ชว่ยเหลือเกือ้กลูเพ่ือนมนษุย์และสตัว์ร่วมโลกของตนให้มีความสขุด้วย ซึง่นอกจากความเช่ือและการ

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนาในแตล่ะบคุคลแล้ว การสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นพทุธมามกะในปริมาณตา่ง ๆ 

นัน้ ยงัอยูท่ี่การเลือกทํากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิต ท่ีอาจสอดคล้องหรือขดัแย้งกบัความเช่ือและหลกัปฏิบตัิ

ทางพทุธศาสนา ถือได้วา่เป็นลกัษณะอีกอยา่งหนึง่ของบคุคลท่ีเรียกว่า วิถีชีวิตแบบพทุธ ซึง่ในงานวิจยั

นีจ้ะรวมเรียกความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพทุธวา่ ลกัษณะ

ทางพทุธของบคุคล  

 2.3 การวัดลักษณะทางพุทธ 

  2.3.1 การวัดความเช่ือทางพุทธศาสนา 

   จากการประมวลเอกสารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศของดวงเดือน พนัธุมนาวิน 

และคนอ่ืน ๆ (2540) พบวา่ มีการวดักนัหลายรูปแบบ ในตา่งประเทศเน้นการวดัทศันคติตอ่ศาสนาเป็น

สําคญั วดัการรับรู้คณุคา่ (คา่นิยม) ของศาสนาทางด้านประโยชน์หรือโทษ การวิจยัของไทยนิยมวดั

ลกัษณะบคุลิกภาพของบคุคลด้านตา่ง ๆ เชน่ ขนัต ิโสรัจจะ สนัโดษ อิทธิบาท เป็นต้น สําหรับประเทศ

ไทยนกัวิจยัมกัจะศกึษาความเช่ือทางพทุธคูก่บัการปฏิบตัทิางศาสนา ในท่ีนีผู้้ วิจยัจะกลา่วถึงเคร่ืองมือ

วดัความเช่ือทางพทุธของงานวิจยับางเร่ืองเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั 

ความเช่ือทางพทุธศาสนาของไทย สว่นใหญ่มกัเป็นการศกึษาความเช่ือของชาวชนบทไทย (หรรษา 

เลาหเสรีกลุ.  2537: 22; อ้างอิงจาก นิยม คํานวณมาสก. 2512: 300-335) ศกึษาลทัธิความเช่ือ

บางอย่างของหมูบ้่านในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย โดยใช้แบบสอบถาม

ปลายเปิด พบวา่ ชาวบ้านมีความเช่ือในเร่ืองบญุบาป ขวญัวิญญาณ เทวดาผี และอ่ืน ๆ ตายแล้วเกิด

ใหม ่เม่ือมีความทกุข์ชาวบ้านจะยดึ บดิา มารดา บรรพบรุุษ และคณุพระศรีรัตนตรัยเป็นท่ีพึง่ ตอ่มา 

ดารารัตน์ เช่ือมชิต (2516) ศกึษาเร่ืองสมัพนัธภาพระหวา่งความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ และการ

ปฏิบตัิตามพระพทุธศาสนาของคนไทยบางกลุม่ ได้สร้างแบบสอบถามความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีมี

ข้อความทัง้ทางบวกและทางลบ แบบมาตราสว่นประเมินคา่ ซึง่มีเนือ้หาความเช่ืออนัเป็นหลกัของพทุธ

ศาสนา และมีผู้ ท่ีนําแบบสอบถามนีไ้ปใช้ในการวิจยั เชน่ วนัทนีย์ วิชยัคํา (2515) ท่ีวิจยัเร่ืองการ

เปรียบเทียบทศันคติของนิสิตตา่งคณะวิชาและตา่งชัน้ปีท่ีมีตอ่พทุธศาสนา 
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   สําหรับ สนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) ได้ทําการสํารวจทศันคตแิละ 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา โดยมีกลุม่ตวัอยา่งประชากรทัง้ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดัจํานวน

ประมาณ 2,500 คน ประเด็นท่ีถามมี 5 ประเดน็ด้วยกนั คือ (1) ทศันคตเิก่ียวกบัอิทธิพลของศาสนาตอ่

ชีวิต (2) ความเช่ือเร่ืองบญุวาสนา (3) ความเช่ือเร่ืองกฎแหง่กรรม (4) ความเช่ือเร่ืองผลของกรรมเก่า 

และ (5) ทศันคตเิก่ียวกบัวิธีการแสวงหาความสขุทางใจ ประเดน็ทัง้ห้านีไ้ด้ถกูนํามาตัง้เป็นคําถาม  

5 ข้อ เพ่ือถามผู้ถกูศกึษา เช่น “ศาสนามีอิทธิพลตอ่ความคดิและชีวิตของทา่นแคไ่หน” คําตอบท่ี

คาดหวงัมีเพียง “มีอิทธิพลมาก” หรือ “มีอิทธิพลบ้าง” สว่นคําถามอีก 4 ข้อ ถามในแง่ “เห็นด้วย” หรือ 

“ไมเ่ห็นด้วย” จากนัน้นําคําตอบมาคดิเป็นร้อยละตามประเภทของตวัแปรภมูิหลงั คือ ชาวเมืองหรือ

ชาวชนบท ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ อาย ุและเพศ ตอ่มา เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และอ้อมเดือน 

สดมณี (2529) ได้วิจยัเร่ืองการยดึหลกัทางศาสนาในการดําเนินชีวิตของชาวชนบทไทย ซึง่ใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้วดัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 2 ฉบบั ท่ีมีเนือ้หาคล้ายคลงึกนั  

ฉบบัหนึง่สําหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ใหญ่ และอีกฉบบัหนึง่สําหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเดก็นกัเรียนชัน้

ประถมตอนปลาย ซึง่เป็นบตุรในครอบครัวดงักลา่ว แบบสอบถามเป็นข้อความเก่ียวกบัความเห็นของ

ผู้ตอบ ในเร่ืองการเห็นประโยชน์ของพทุธศาสนาในการดําเนินชีวิตของตน ความเช่ือทางพทุธศาสนา 

คา่นิยมทางพทุธศาสนา และการปฏิบตัิตนตามความเช่ือ หลกัธรรม และคา่นิยมทางพทุธศาสนาด้วย 

รวมไปถึงการอบรมสัง่สอนบตุรให้ปฏิบตัิตามความเช่ือและคา่นิยมดงักลา่ว สําหรับเนือ้หาความเช่ือ

และคา่นิยมทางพทุธนัน้ เป็นการถามผู้ตอบในเร่ืองกฎแห่งกรรม บญุบาป สนัโดษ ความเมตตากรุณา 

ลาภยศ และนิพพาน สว่นงานวิจยัของ วนัชยั มีกลาง (2530) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเจตคต ิ

ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบตัิตาม และการได้รับการถ่ายทอดทางพทุธศาสนา ของนิสิตระดบั 

อดุมศกึษาในหลายมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือวดัเจตคติตอ่พทุธศาสนา 

เป็นแบบวดัประเภทประเมินคา่ แบง่แบบวดัเป็น 3 ตอน คือเจตคตติอ่ความเช่ือในหลกัพทุธศาสนา 

เจตคตติอ่หลกัธรรม และเจตคติตอ่การปฏิบตัิตามหลกัธรรมและประเพณีบางอยา่งของพทุธศาสนา 

แตล่ะตอนมีข้อคําถาม 10 ข้อ รวมจํานวนแบบวดั 30 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ .98 มีคา่อํานาจจําแนก (t) 

2.84 – 7.23 ลกัษณะของคําถามเป็นประโยคประกอบมาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต ่“เห็นด้วยอย่างย่ิง” 

จนถึง “ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง” ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูกวา่ถือวา่เป็นผู้ ท่ีมีเจตคติตอ่พทุธศาสนาดีกวา่ผู้ ท่ีได้

คะแนนต่ํากว่า สําหรับเนือ้หาท่ีใช้วดั ได้แก่ เร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด กฎแหง่กรรม นรกสวรรค์ บญุ

บาป และเร่ืองนิพพาน แบบวดันีค้อ่นข้างจะมีคณุภาพ แตย่งัขาดเนือ้หาในด้านความเช่ือในเร่ือง 

พระรัตนตรัย นอกจากนัน้ ฉกาจ ชว่ยโต และดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2533) ได้วิจยัลกัษณะทางจิต

สงัคมท่ีเก่ียวกบัการบวชของพระสงฆ์และสามเณรในภาคใต้ โดยสร้างแบบวดัความเช่ือและคา่นิยม

ทางพทุธศาสนาขึน้มา ลกัษณะแบบวดัเป็นประโยคคําถามประกอบมาตราสว่น 5 ระดบั ให้เลือกตอบ
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จาก “เช่ืออยา่งย่ิง เช่ือพอควร ไมค่อ่ยเช่ือ ไมเ่ช่ือเลย และไมแ่นใ่จ” มีข้อคําถามทัง้หมด 9 ข้อ และคา่

ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเทา่กบั .65 ผู้ตอบท่ีได้คะแนนสงูแสดงวา่มีคา่นิยมและความเช่ือทางพทุธมาก  

เนือ้หาแบบวดัเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองประโยชน์ของการบวชเรียนท่ีมีตอ่ตนเองและบิดามารดา เร่ือง

กฎแหง่กรรม ตลอดจนการเห็นความสําคญัของภิกษุสามเณร และความมีศีลธรรม รวมถึงการยอมรับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพทุธท่ีเก่ียวข้องกบัการบวชเรียน และการเป็นคนมกัน้อย 

   สําหรับเนือ้หาความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาเก่ียวกบั

ความเช่ือในเร่ืองพระรัตนตรัย กฎแหง่กรรม บาปบญุ นรกสวรรค์ และการไปสูน่ิพพาน เนือ้หาเหลา่นี ้

ได้มาจากการประมวลผลวิจยัความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีคนไทยยอมรับกนัโดยทัว่ไป และตรงกบั

เนือ้หาสาระท่ีระบไุว้ในเร่ืองความศรัทธาท่ีพทุธศาสนิกชนพงึมีตอ่พทุธศาสนา แบบวดัความเช่ือทาง

พทุธศาสนานีส้ร้างโดย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ (2540) ผา่นการหาคา่ความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบบั มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาในกลุม่นิสิตนกัศกึษาเทา่กบั .83 และในกลุม่นกัเรียนมธัยมเทา่กบั .77 

ลกัษณะเป็นประโยคประกอบมาตรวดั 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีจํานวนทัง้หมด 

10 ข้อ ผู้ ท่ีทําคะแนนจากแบบวดัได้สงูถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือทางพทุธศาสนามาก  

  2.3.2 การวัดการปฏิบัตทิางพุทธศาสนา 

   การวดัการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาของชาวไทยพทุธ ในการวิจยัเร่ืองแรก ๆ นัน้  

มีการวดัการปฏิบตัิทางพทุธศาสนาท่ีเฉพาะเจาะจง เชน่ การทําบญุตกับาตร (โสภา ชพูิกลุชยั.  2522) 

การไปวดัฟังเทศน์ในวนัพระ (สนุทรี โคมิน; และ สนิท สมคัรการ.  2522) การไปทําบญุท่ีวดัในวนั

เข้าพรรษา (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และคนอ่ืน ๆ.  2540: 24; อ้างอิงจาก Wakeman.  1986) ซึง่เรียก

ได้วา่ ความใกล้ชิดศาสนา  

   สําหรับการวดัการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาตามหลกัของพทุธศาสนาในแง่ท่ีเป็น

พิธีกรรมสว่นรวมและการปฏิบตัสิว่นตวั ซึง่ดารารัตน์ เช่ือมชิต (2516) ท่ีวิจยันิสิตในคณะตา่ง ๆ 

เก่ียวกบัทศันคตติอ่พทุธศาสนา ได้สร้างแบบวดัท่ีเป็นประโยคประเมินคา่ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอริยสจัส่ี 

หลกัไตรลกัษณ์ หลกัไตรสิกขา หลกัปฎิจจสมขุบาท หลกัโอวาทปฏิโมกข์ การประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนา ตลอดจนการทํานบํุารุงศาสนา อนัประกอบด้วยการใสบ่าตร การทําสงัฆทาน การฟังเทศน์ 

สว่นเพ็ญแข ประจนปัจจนกึ และอ้อมเดือน สดมณี (2529) ท่ีศกึษาเร่ืองการยึดหลกัทางศาสนาในการ

ดําเนินชีวิตของชาวชนบทไทยและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง ได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบวดั

ความเช่ือ และการปฏิบตัติามความเช่ือ การปฏิบตัติามคา่นิยมทางพทุธศาสนา และการปฏิบตัิ

กิจกรรมทางพทุธศาสนา รวมอยูใ่นฉบบัเดียวกนั เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด เนือ้หาท่ีใช้ในการ

วดัการปฏิบตัติามหลกัคําสอนทางพทุธศาสนาเป็นคําถามเก่ียวกบัการทําความดี ละเว้นความชัว่ และ

การทําจิตใจให้บริสทุธ์ิ เชน่ การถือศีลห้า ศีลแปด การยึดพรหมวิหารส่ี การทําบญุให้ทาน เป็นต้น 
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นอกจากนัน้งานวิจยัของ วนัชยั มีกลาง (2530) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเจตคต ิความรู้ ความ

เข้าใจ การปฏิบตัติาม และการได้รับการถ่ายทอดทางพทุธศาสนา ของนิสิตระดบัอดุมศกึษาใน

มหาวิทยาลยัหลายในกรุงเทพมหานคร ได้ใช้แบบสอบถามท่ีวดัการปฏิบตัติามหลกัคําสอนทางพทุธ

ศาสนา ซึง่สร้างโดยอาศยัแนวทางของคณะผู้ วิจยัความมัน่คงแหง่พระพทุธศาสนา แบง่ออกเป็นการ

ปฏิบตัิตามความเช่ือท่ีเป็นหลกัทางพทุธศาสนา การปฏิบตัติามหลกัธรรม และการปฏิบตัิตามประเพณี

บางอย่างของพทุธศาสนา ลกัษณะของแบบวดัเป็นประโยคข้อคําถามประกอบมาตราสว่น 6 ระดบั 

ตัง้แต ่“บอ่ยครัง้ท่ีสดุ” จนถึง “น้อยครัง้ท่ีสดุ” ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูกวา่ถือวา่เป็นผู้ปฏิบตัิตามหลกัคําสอนใน

พทุธศาสนามากกวา่ เนือ้หาในแบบวดัถามเก่ียวกบัการปฏิบตัติามความเช่ือในเร่ืองการเวียนว่ายตาย

เกิด กฎแหง่กรรม นรกสวรรค์ บญุบาป นิพพาน การปฏิบตัิตามหลกัอริยสจัส่ี เป็นต้น มีข้อคําถาม

ทัง้หมดจํานวน 30 ข้อ และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัเท่ากบั .93 

   การปฏิบตัทิางศาสนาในงานวิจยันี ้มุง่เน้นท่ีการปฏิบตัทิาน ศีล และภาวนา โดยมี

เนือ้หาท่ีใช้ในการวดัเก่ียวกบัการทําบญุทําทาน และการแสดงความเมตตาตอ่ผู้ อ่ืนซึง่ถือเป็นการทํา

ความดี การปฏิบตัศีิลห้าเป็นการละเว้นจากการทําผิดบาป การสวดมนต์ไหว้พระท่ีควรปฏิบตัเิป็น

กิจวตัรประจําวนั ซึง่เป็นการตัง้มัน่ยูใ่นความมีสต ิและเป็นวิธีหนึง่ในการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสทุธ์ิ 

นอกจากนีย้งัมีเนือ้หาเก่ียวกบัการหาโอกาสพดูคยุธรรมะกบัผู้ รู้ หรือการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัธรรมะ 

ซึง่เป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึน้ในบคุคลนัน่เอง แบบวดัการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ในเร่ืองทาน ศีล 

และภาวนานี ้ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ (2540) ได้สร้างไว้แล้วอยา่งมีคณุภาพสงูและมีการ

นําไปใช้ในการวิจยัหลายเร่ือง โดยมีการหาคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาในกลุม่

นิสิตนกัศกึษาเทา่กบั 0.78 และในกลุม่นกัเรียนมธัยมเทา่กบั 0.72 ลกัษณะของแบบวดัเป็นประโยค

ประกอบมาตรประเมิน 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีจํานวนทัง้หมด 10 ข้อ ผู้ ท่ีทํา

คะแนนจากแบบวดันีไ้ด้สงูถือวา่เป็นผู้ มีการปฏิบตัิทางศาสนามาก  

  2.3.3 การวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ 

   ในงานวิจยัสว่นใหญ่มกัศกึษาวิถีชีวิตทางศาสนาร่วมกบัการปฏิบตัทิางศาสนา ทัง้

ทางด้านการปฏิบตัท่ีิเป็นสว่นตวั และการปฏิบตัท่ีิเป็นสงัคมและกลุม่ ทัง้นีเ้พราะการปฏิบตัทิางศาสนา

และวิถีชีวิตทางศาสนาศาสนาตา่งเป็นการกระทํา เป็นความประพฤตท่ีิดําเนินไปในชีวิตประจําวนั ซึง่

เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเช่ือตามหลกัธรรมคําสอน และมีปริมาณมากน้อยแตกตา่งกนัตาม

ลกัษณะบคุคล ในท่ีนีผู้้ วิจยัจะกลา่วถึงเคร่ืองมือวดัวิถีชีวิตแบบพทุธของงานวิจยับางเร่ืองเพ่ือเป็น

แนวทางในการศกึษา  

   ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ (2540) ทําการวิจยัเก่ียวกบั ความเช่ือ และการ

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนาของคนไทย โดยได้สร้างแบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธ เป็นแบบวดัการเลือกประพฤติ
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ปฏิบตัใินชีวิตประจําวนัท่ีมีความสอดคล้องกบัคําสอนและหลกัศาสนา (ได้แก่ การให้ทาน การรักษา

ศีลห้า และการปฏิบตัสิมาธิภาวนา) ในเร่ืองตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารเลือกอาชีพ การคบเพ่ือน การใช้เวลาวา่ง 

และวิธีการพกัผอ่นหย่อนใจของผู้ตอบชาวพทุธ ประกอบด้วยประโยคคําถาม 10 ข้อ เป็นมาตราส่วน

ประมาณคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีคา่อํานาจจําแนกอยูร่ะหว่าง 6.41-10.87 

คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .85 แบบวดันีไ้ด้ถกูนําไปใช้ในงานวิจยัตา่ง ๆ ตวัอยา่งเชน่ 

งานวิจยัของ อ้อมเดือน สดมณี (2536) ซึง่ศกึษาผลของการฝึกอบรมทางพทุธพฤติกรรมศาสตร์ตอ่จิต

ลกัษณะและประสิทธิผลของครู โดยนําแบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธไปใช้กบักลุม่ครูจํานวน 76 คน ได้คา่

ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาอยูใ่นระดบัสงูเทา่กบั .82 และ งามตา วนินทานนท์ (2536) ท่ีศกึษา

ลกัษณะทางพทุธศาสนาและพฤตกิรรมศาสตร์ของบดิามารดาท่ีเก่ียวข้องกบัการอบรมเลีย้งดบูตุร ได้

นําแบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธไปใช้กบัผู้ เป็นบิดามารดาจํานวน 545 คน ได้คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟาเทา่กบั .83 นอกจากนัน้ในงานวิจยัของ สําราญ เพียนอก (2550) ท่ีศกึษาวิจยัเร่ือง การดําเนิน

ชีวิตตามแนววิถีพทุธของวยัรุ่น ผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพทุธของ

วยัรุ่น โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตตามหลกัธรรมแหง่มรรคมีองค์ 8 จํานวนด้านละ 10 ข้อวดั 

รวมทัง้หมด 80 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตก่ารมีความรู้ความจริง 

“ระดบัมากท่ีสดุ” จนถึง “ไมมี่เลยหรือไมป่ฏิบตัเิลย” 

   สําหรับการวิจยัครัง้นี ้ได้ใช้แบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสร้างขึน้โดย ดวงเดือน  

พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ  (2540) เพ่ือใช้วดัวิถีชีวิตแบบพทุธในการดําเนินชีวิตประจําวนัอยา่ง

สอดคล้องตามหลกัคําสอนขัน้พืน้ฐานทางพทุธศาสนาในเร่ืองตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารเลือกอาชีพ การคบ

เพ่ือน การใช้เวลาวา่ง และวิธีการพกัผอ่นหยอ่นใจของผู้ตอบ 

  โดยสรุปแล้วการวดัลกัษณะทางพทุธในการวิจยันี ้ผู้ วิจยัใช้แบบวดัลกัษณะทางพทุธ

ศาสนาของ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ (2540) ประกอบด้วย 3 แบบวดั คือ 1) แบบวดัความ

เช่ือทางพทุธศาสนา มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อระหวา่งคา่ที 5.25 – 11.08 คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 

สมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .83 ในกลุม่นิสิตนกัศกึษา และ .77 ในกลุม่นกัเรียนมธัยม 2) แบบวดัการ

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนา มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อระหวา่งคา่ที 3.48 – 10.48 คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 

สมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .78 ในกลุม่นิสิตนกัศกึษา และ .72 ในกลุม่นกัเรียนมธัยม และ 3) แบบวดั

วิถีชีวิตแบบพทุธ มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อระหวา่งคา่ที 6.41 – 10.87 คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 

สมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .85 ในกลุม่นิสิตนกัศกึษา ลกัษณะของแบบวดัประกอบด้วยประโยค

ข้อความทางบวกและข้อความทางลบ มาตรวดัเป็นแบบประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่

จริงเลย” ซึง่ให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึ/ความคดิเห็นตามท่ีระบไุว้ในแตล่ะข้อในระดบัใด 

จํานวนแบบวดัละ 10 ข้อ รวมทัง้หมด 30 ข้อ 
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3. แนวคิดทฤษฎีความเข้มแข็งในการมองโลก 

 ความเข้มแข็งในการมองโลก เป็นแนวคิดท่ีสําคญัในการศกึษาทฤษฎีความผาสกุในชีวิต 

(The Salutogenic Model of Health) ของแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1979) นกัสงัคมวิทยา

การแพทย์ชาวอิสราเอล ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงภาวะสขุภาพของบคุคล ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

ความเครียด และการเผชิญปัญหา ในลกัษณะของการส่งเสริมสขุภาพและความผาสกุในชีวิต ทัง้นี ้

เน่ืองจากในการดํารงชีวิตของมนษุย์นัน้จะต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์และความแปรปรวนในชีวิตอยา่ง

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ แตผ่ลท่ีตามมาของแตล่ะบคุคลตา่งกนั โดยมุง่ค้นหาคําตอบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีบคุคลใช้

ในการจดัการกบัสิ่งเร้าท่ีทําให้เกิดความเครียด และบคุคลนัน้ยงัสามารถดํารงภาวะสขุภาพท่ีดีและมี

ความผาสกุในชีวิต ซึง่การท่ีบคุคลจะตอบสนองตอ่สิ่งเร้าเพ่ือคงไว้ซึง่ภาวะสขุภาพและความผาสกุนัน้ 

ต้องอาศยัแหลง่ประโยชน์หรือแหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไป (Generalized resistance resources) 

ร่วมกบัความเข้มแข็งในการมองโลก ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีอยูใ่นตวับคุคล และสามารถเสริมสร้าง

ปรับเปล่ียนได้ตลอดชีวิต สิ่งเหลา่นีช้ว่ยในการสง่เสริมให้บคุคลมีการปรับตวัท่ีเหมาะสมมากย่ิงขึน้ 

(Antonovsky.  1979: 183-197) 

 คณุลกัษณะความเข้มแข็งในการมองโลกนัน้ ได้จากการศกึษาค้นคว้าของแอนโทนอฟสกี ้

(Antonovsky.  1987: 16-19) ท่ีตัง้ข้อสงัเกตว่าเหตใุดบางคนเม่ือประสบกบัเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิด

ความเครียดแล้ว แตย่งัคงมีสขุภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจได้ แอนโทนอฟสกีจ้งึได้ทําการศกึษาวิจยัโดย

การสมัภาษณ์บคุคลท่ีได้รับความยากลําบาก และสิ่งท่ีมากระทบชีวิตอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ เชน่ บคุคล

ท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตวัเองได้ บคุคลท่ีสญูเสียความรัก บคุคลท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ บคุคลท่ีอยูใ่นคา่ย

กกักนั และผู้อพยพ ฯลฯ โดยให้บคุคลเหลา่นีเ้ลา่เก่ียวกบัชีวิตตนเอง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจาก

การสมัภาษณ์ พบวา่ มีคณุลกัษณะบางประการในการมองโลกท่ีชว่ยให้บคุคลสามารถปรับตวัและ

เผชิญกบัความลําบากได้ดี ดงันี ้1) เหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกในชีวิต

มนษุย์เรานัน้มีระบบระเบียบ สามารถอธิบายเหตผุล และสามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 2) เม่ือเกิด

เหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าท่ีมีความเครียด มนษุย์สามารถแสวงหาแหลง่ต้านทานทัว่ไป ท่ีจะชว่ยในการ

ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ และ 3) เหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นสิ่งท่ีท้าทาย มีคณุคา่ 

และคุ้มคา่ในการตอบสนองหรือแก้ไขให้สําเร็จลลุว่งไปได้ ซึง่แอนโทนอฟสกีเ้รียกลกัษณะเหลา่นีว้า่ 

ความเข้มแข็งในการมองโลก 

 3.1 ความหมายของความเข้มแข็งในการมองโลก 

  ความเข้มแข็งในการมองโลก เป็นคําท่ีแปลโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนเุจริญกลุ 

(2532) เป็นครัง้แรกในประเทศไทย จากมโนทศัน์ Sense of Coherence ตอ่มามีนกัวิชาการและ
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นกัจิตวิทยาหลายคนได้แปลตา่งออกไปว่า ความสอดคล้องในการมองโลก (สมพร สทุศันีย์.  2545: 7; 

อ้างอิงจาก สริุนทร์ สทุธาทิพย์) หรือความรู้สกึสอดคล้องกลมเกลียวในชีวิต (วิยะดา แซต่ัง้.  2551: 12) 

  แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1979: 123) ได้ให้ความหมายมโนทศัน์ความเข้มแข็งใน

การมองโลกวา่เป็นการรับรู้โลกอยา่งผสมกลมกลืน เป็นการรับรู้โลกทัง้ด้านความคิดและอารมณ์  

มองโลกตามสภาพความเป็นจริง และเช่ือมัน่วา่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตเกิดจากตนเองและ

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีอธิบายได้ คาดการณ์ได้และสามารถจดัการแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทัง้สามารถหา

แหลง่ความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืนได้ และรับรู้วา่สิ่งตา่ง ๆ เป็นสิ่งท่ีมีความหมาย มีคณุคา่ควรแก่การใช้

พลงัท่ีมีอยูจ่ดัการให้สําเร็จได้ 

  สมจิต หนเุจริญกลุ ประคอง อินทรสมบตั ิและ พรรณวดี พทุธวฒันะ (2532: 171) ให้

ความหมายของความเข้มแข็งในการมองโลก วา่หมายถึง ความรู้สกึของบคุคลท่ีเช่ือมัน่วา่ ไมว่า่จะมี

เหตกุารณ์ใดๆ เกิดขึน้ทัง้ภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมภายนอกก็สามารถทํานายได้และทกุสิ่งทกุอยา่ง

ก็จะสามารถคล่ีคลายลงตามท่ีได้คาดหวงัไว้ 

  พชัรินทร์ นินทจนัทร์ (2538: 8) กลา่ววา่ ความเข้มแข็งในการมองโลกหมายถึง ลกัษณะ

การรับรู้และประเมิน โดยกระบวนการทางปัญญาด้วยความเช่ือมัน่วา่สิ่งเร้าตา่ง ๆ ท่ีเข้ามากระทบ

ตนเองนัน้ เป็นสิ่งท่ีท้าทาย เป็นระบบระเบียบ สามารถอธิบายด้วยเหตผุล และสามารถพยากรณ์

ลว่งหน้าได้ มองเห็นวา่ตนเองมีแหลง่ประโยชน์ท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีเกิดจากสิ่งเร้านัน้ ๆ  

สิ่งเร้านัน้มีคณุคา่และคุ้มคา่ท่ีจะใช้กําลงักายและกําลงัสตปัิญญาแก้ไขให้สําเร็จลลุ่วงไปได้  

  รัชนี นามจนัทรา และ สมจิต หนเุจริญกลุ (2543: 296) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความ

เข้มแข็งในการมองโลกเป็นการรับรู้โดยทัว่ ๆ ไปของบคุคลท่ีมองโลกและชีวิตของตนสามารถเข้าใจได้ 

จดัการได้ และมีความหมาย 

  สนุนัทา เทพหน ู(2550: 13) ให้นิยามความเข้มแข็งในการมองโลก หมายถึง 

ความสามารถของบคุคลในการเผชิญตอ่สิ่งเร้าท่ีเข้ามากระทบทัง้ภายในและภายนอก โดยท่ีบคุคลนัน้

จะสามารถอธิบายถึงความคิด ความรู้สกึและพฤตกิรรมได้อย่างมีเหตผุล สามารถทํานายหรือ

คาดการณ์ได้ ตลอดจนสามารถควบคมุหรือจดัการสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม และสามารถให้

ความหมายและความสําคญัแก่สิ่งตา่ง ๆ วา่มีคา่ในการจดัการ รวมถึงเห็นคณุคา่ในการกระทําของตน 

  สวุรรณา ก่อสวุรรณวงศ์ (2550: 12) ให้นิยามความเข้มแข็งในการมองโลกวา่ หมายถึง 

ความสามารถของบคุคลในการเผชิญตอ่สิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม ซึง่ต้องประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ คือ การเข้าใจสิ่งเร้าท่ีเข้ามากระทบ การจดัการและการให้ความหมายตอ่สิ่งเร้านัน้ ๆ 

  จากการวิเคราะห์ความหมายและคณุลกัษณะของความเข้มแข็งในการมองโลก         

แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987: 124) กลา่ววา่ ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นการมองโลกและ
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มองชีวิตของตนเองในโลกอย่างกว้าง ๆ ทัว่ ๆ ไป ไมเ่ฉพาะเจาะจงเร่ืองหนึง่เร่ืองใด ปัญหาใดปัญหา

หนึง่ เวลาใดเวลาหนึง่ หรือสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึง่ และเป็นการรับรู้ทัง้องค์ประกอบทางด้านสติปัญญา 

อารมณ์ และความรู้สึก ความเข้มแข็งในการมองโลกจงึเป็นสว่นประกอบท่ีสําคญัของโครงสร้าง

บคุลิกภาพพืน้ฐานของแตล่ะบคุคล แม้ว่าเป็นสิ่งท่ีคงทนในตวับคุคลแตก็่มีลกัษณะเป็นพลวตัร คือ 

สามารถเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงได้ 

  สมพร สทุศันีย์ (2545: 9-10) ได้สรุปลกัษณะของความเข้มแข็งในการมองโลกจาก

งานวิจยัของบาร์นิสเตอร์ (Banister.  1995) ไว้ดงันี ้

   1. มีลกัษณะคงทน (Stable) คือ จะหลอมรวมอยูใ่นโครงสร้างบคุลิกภาพพืน้ฐานของ

แตล่ะบคุคล แตม่ิได้หมายความวา่เปล่ียนแปลงไมไ่ด้ คามเข้มแข็งในการมองโลกสามารถเปล่ียนแปลง

ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์เฉพาะอยา่ง ความสําเร็จและความล้มเหลวย่อมมีผลตอ่ความเข้มแข็ง

ในการมองโลก แตก่ารเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ชัว่คราวและมีลกัษณะตอ่เน่ือง ความเข้มแข็งในการมอง

โลกเป็นคณุลกัษณะท่ีทดสอบและพฒันาได้ 

   2. มีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) เป็นพลงังานทางกายท่ีทําให้เกิดการเคล่ือนไหว 

หมายถึง เกิดในระดบัสงูและลดลงสูร่ะดบัต่ํา หรือเคล่ือนจากระดบัต่ําไปสูร่ะดบัสงูได้ เพราะจาก

การศกึษาของแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1979: 125) พบวา่ ความเข้มแข็งในการมองโลกมี

ลกัษณะ 2 ขัว้ (Bipolar) การเปล่ียนสถานการณ์ชีวิตนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงความเข้มแข็งในการมอง

โลก เชน่ การเปล่ียนอาชีพ การเปล่ียนสถานภาพ ฯลฯ 

   3. มีลกัษณะตอ่เน่ือง (Continuum) คนท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงู จะรับรู้

สิ่งแวดล้อมของเขาทัง้ภายในภายนอกวา่เป็นสิ่งท่ีเข้าใจได้ ทํานายได้ มีความหมายและจะมี

ความหมายตอ่ไป ซึง่เป็นลกัษณะของการตอ่เน่ือง 

  จากความหมายและคณุลกัษณะดงักลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ ความเข้มแข็งในการมองโลก 

เป็นวิธีการมองโลกและมองชีวิตของแตล่ะคนอย่างผสมผสานในวิถีทางท่ีคงท่ี แตส่ามารถเปล่ียนแปลง

และแผข่ยายไปได้ เป็นความสามารถของบคุคลในการรับรู้ทางด้านความคิดและอารมณ์ถึงปัญหานัน้

ในอดีตและปัจจบุนั และเผชิญตอ่สิ่งเร้าท่ีเข้ามากระทบทัง้ภายในและภายนอก โดยท่ีบคุคลนัน้จะ

สามารถอธิบายถึงความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมได้อยา่งมีเหตผุล สามารถทํานายหรือคาดการณ์

ได้ ตลอดจนสามารถควบคมุหรือจดัการสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้ความหมายและ

ความสําคญัแก่สิ่งตา่ง ๆ วา่มีคา่ในการจดัการ รวมถึงเห็นคณุคา่ในการกระทําของตน 

 3.2 องค์ประกอบของความเข้มแขง็ในการมองโลก 

  ความเข้มแข็งในการมองโลกประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดงันี ้(Antonovsky.  

1987: 16-19) 
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   3.2.1 ความสามารถในการเข้าใจ (Comprehensibility) หมายถึง ความสามารถของ

บคุคลท่ีมีความเข้าใจและรับรู้ด้วยสตปัิญญาวา่สิ่งเร้าหรือความเครียดท่ีมากระตุ้นหรือมาเผชิญซึง่อาจ

มาจากสิ่งแวดล้อมภายในตวัเองหรือมาจากภายนอกตวัเองนัน้ วา่เป็นสิ่งท่ีมีระบบระเบียบ มีโครงสร้าง

ท่ีเป็นระบบ มีความชดัเจนสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตผุล บคุคลท่ีมีความสามารถในการเข้าใจสงูจะ

เช่ือวา่สิ่งเร้าหรือความเครียดท่ีจะเผชิญตอ่ไปในอนาคตว่า เป็นเร่ืองเล็กน้อย คาดการณ์ได้ สามารถ

จดัลําดบั ให้คําอธิบาย ทําความเข้าใจ แม้เหตกุารณ์นัน้จะไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน เชน่ ความล้มเหลว 

สงคราม ความตาย แตก็่ยงัสามารถทําความเข้าใจกบัสิ่งนัน้ ๆ ได้ 

   3.2.2 ความสามารถในการจดัการ (Manageability) หมายถึง ความสามารถของ

บคุคลท่ีรับรู้วา่ตนมีแหลง่ประโยชน์เพียงพอท่ีจะดําเนินการหรือจดัการกบัสิ่งเร้า เป็นความรู้สกึเช่ือมัน่

วา่ตนสามารถควบคมุ หรือจดัการกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และกระทบตอ่ตนเองทัง้ภายในและภายนอก

ได้ โดยรับรู้วา่ตนสามารถวางแผน จดัการ และเลือกวิธีการตา่ง ๆ ได้อยา่งอิสระ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของความเป็นจริง ตลอดจนสามารถใช้แหลง่ชว่ยเหลือท่ีตนมีภายในตนเอง เช่น ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

การให้กําลงัใจตนเอง การมองสิ่งตา่ง ๆ ในแง่บวก การมีความหวงั หรือจากแหลง่ชว่ยเหลืออ่ืน ๆ เช่น 

บคุคลท่ีไว้วางใจ เพ่ือน แหล่งข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือเผชิญกบัเหตกุารณ์หรือปัญหาตา่ง ๆ นํามาจดัการ

แก้ปัญหา หรือความต้องการของตนได้ด้วยความมัน่ใจ ไมห่วาดกลวั และไมเ่สียเวลากบัความรู้สกึ

เศร้าเสียใจนานจนเกินไป 

   3.2.3 ความสามารถในการเห็นคณุคา่และความหมาย (Meaningfulness) หมายถึง 

ความสามารถของบคุคลท่ีเห็นคณุคา่ความหมายของโลกตนเอง การกระทําของตนเอง รวมถึงเห็น

คณุคา่ของสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง โดยมองวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นสิ่งท่ีท้าทาย คุ้มคา่ ท่ีจะทําความเข้าใจ หรือ

ทุม่เทกําลงัจดัการโดยไมรู้่สกึเป็นภาระ ซึง่จะต้องทําให้ดีท่ีสดุเพ่ือให้ผา่นพ้นไปได้ด้วยดี สง่ผลให้มี

แรงจงูใจท่ีจะจดัการกบัปัญหาหรือสิ่งเร้าตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง นอกจากนัน้ การเห็นคณุคา่ 

ความหมาย จะมีความเก่ียวข้องกบัการท่ีบคุคลรู้สกึวา่ชีวิตตนมีคณุคา่ หรืออยา่งน้อยบางสว่นของชีวิต

ของบคุคลนัน้คุ้มคา่ท่ีจะดําเนินการตอ่ไป 

   แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987: 92) กลา่วว่า ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็น

การมองชีวิตของตนเองในโลกท่ีบคุคลนัน้เข้าใจ ทัง้ในด้านการรับรู้และอารมณ์ และองค์ประกอบของ

ความเข้มแข็งในการมองโลกทัง้ 3 องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ซึง่จะเพิ่มหรือลด หรือ

เปล่ียนแปลงไปได้ในบางสถานการณ์ เชน่ การได้รับความสําเร็จหรือล้มเหลว การเปล่ียนแปลงบางชว่ง

ของบคุคล ซึง่การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบทัง้ 3 จะมีผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลกของ

บคุคล โดยแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987: 19-22) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของ

ความเข้มแข็งในการมองโลกทัง้ 3 ประการ และแสดงรูปแบบของความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบได้เป็น 
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8 ลกัษณะ ซึง่แตล่ะรูปแบบสามารถทํานายความคงทนของความเข้มแขง็ในการมองโลกได้แตกตา่งกนั

ไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ ของความเข้มแข็งในการมองโลก 

รูปแบบ ความสามารถใน

การเข้าใจ

(comprehensibility 

: C) 

ความสามารถใน

การจดัการ

(manageability      

: MA) 

ความสามารถใน

การเห็นคณุคา่

(meaningfulness      

: ME) 

การทํานายความคงทน

หรือแนวโน้มของระดบั

ความเข้มแข็งในการ

มองโลก (Prediction) 

1 สงู สงู สงู สงูคงท่ี 

2 ต่ํา สงู สงู ไมแ่นน่อน 

3 สงู ต่ํา สงู มีแนวโน้มสงูขึน้ 

4 ต่ํา ต่ํา สงู มีแนวโน้มสงูขึน้ 

5 สงู สงู ต่ํา มีแนวโน้มลดลง 

6 สงู ต่ํา ต่ํา มีแนวโน้มลดลง 

7 ต่ํา สงู ต่ํา ไมแ่นน่อน 

8 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ําคงท่ี 

  

 ท่ีมา: Antonovsky, Aaron.  (1987).  Unraveling the Mystery of Health: How People 

Manage Stress and Stay Well.  p. 20. 

 

   ในรูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลท่ีมีความเข้าใจในตนเองและสิ่งท่ี

เกิดขึน้ และเช่ือวา่ตนสามารถจดัการกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ รวมทัง้เห็นคณุคา่และความหมายของตนเอง

และของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึง่ก็คือ ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูคงท่ี 

   ในรูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลท่ีมีความเข้าใจในตนเองและสิ่งท่ี

เกิดขึน้น้อย แตเ่ช่ือวา่ตนเองสามารถจดัการสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ รวมทัง้เห็นคณุคา่และความหมาย

ของตนเองและของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึง่รูปแบบนีมี้โอกาสเกิดขึน้ได้น้อย มีแนวโน้มทําให้ความ

เข้มแข็งในการโลกไมแ่นน่อนอาจเพิ่มหรือลดได้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองยากท่ีบคุคลซึง่มองสิ่งท่ีเกิดขึน้อยา่ง

สบัสน ไมส่ามารถอธิบายหรือคาดการณ์ได้ จะมีความคดิหรือรู้สกึวา่ตนนัน้สามารถจดัการกบัสิ่งท่ี

เกิดขึน้ได้ดี 
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   ในรูปแบบท่ี 3 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลท่ีมีความเข้าใจในตนเองและสิ่งท่ี

เกิดขึน้ แตไ่มมี่ความมัน่ใจว่าตนเองจะสามารถจดัการสิ่งตา่ง ๆ ได้ แตอ่ย่างไรก็ตามบคุคลก็ยงัเห็น

คณุคา่และความหมายของตนเองและสิ่งท่ีเกิดขึน้ ซึง่มีแนวโน้มทําให้ความเข้มแข็งในการมองโลกเพิ่ม

สงูขึน้ได้ 

   ในรูปแบบท่ี 4 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่ีบคุคลไมส่ามารถทําความเข้าใจ

และไมส่ามารถจดัการกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ แตย่งัคงเห็นคณุคา่และความหมายของตนเองและสิ่งท่ีเกิด

ขึน้กบัตนเอง ซึง่มีแนวโน้มทําให้ความเข้มแข็งในการมองโลกเพิ่มสงูขึน้ได้ 

   ในรูปแบบท่ี 5 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลมีความเข้าใจในตนเองและสิ่งท่ี

เกิดขึน้รวมทัง้เช่ือวา่ตนสามารถจดัการกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ แตไ่มเ่ห็นคณุคา่ของตนและการกระทําของ

ตนและสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตน ซึง่มีแนวโน้มทําให้ความเข้มแข็งในการมองโลกลดลงได้ 

   ในรูปแบบท่ี 6 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลมีความเข้าใจในตนเองและสิ่งท่ี

เกิดขึน้ แตไ่มมี่ความมัน่ใจในความสามารถจดัการสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ไมเ่ห็นคณุคา่ในการ

กระทําของตนและสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตน ซึง่มีแนวโน้มทําให้ความเข้มแข็งในการมองโลกเพิ่มลดลงได้ 

   ในรูปแบบท่ี 7 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลไมมี่ความเข้าใจตนเองและสิ่งท่ี

เกิดขึน้ รวมทัง้ไมเ่ห็นคณุคา่ของตนและการกระทําของตน และไมเ่ห็นคณุคา่ในสิ่งท่ีเกิดขึน้ แตเ่ช่ือวา่

ตนสามารถจดัการสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ ซึง่รูปแบบนีจ้ะพบได้น้อย และมีแนวโน้มทําให้ความเข้มแข็งในการ

มองโลกไมแ่นน่อนอาจเพิ่มสงูขึน้หรือลดลงได้ 

   ในรูปแบบท่ี 8 เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นว่า บคุคลไมเ่ข้าใจตนเองและสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

และไมเ่ช่ือวา่ตนจะสามารถจดัการกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ไมเ่ห็นคณุคา่ความหมายของตนและของ

สิ่งท่ีเกิดขึน้ ซึง่ก็คือ ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ําคงท่ี 

   จากรูปแบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้ 3 ข้างต้นนัน้ ทัง้ 3 องค์ประกอบของ

ความเข้มแข็งในการมองโลกมีความสําคญัแตกตา่งกนั องค์ประกอบด้านความสามารถเห็นคณุคา่

ความหมาย (Meaningfulness) จดัวา่มีความสําคญัท่ีสดุ เน่ืองจากหากไมมี่หรือมีองค์ประกอบนีน้้อย 

แม้จะมีองค์ประกอบอีก 2 ด้านสงู ความเข้มแข็งในการมองโลกระดบัสงูท่ีเกิดขึน้จะมีลกัษณะชัว่คราว

เทา่นัน้ องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัรองลงมาคือ ความสามารถเข้าใจได้ (Comprehensibility) ซึง่

ชว่ยให้เกิดความเข้าใจในเหตกุารณ์และสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบด้าน

ความสามารถจดัการได้ (Manageability) มีความสําคญัไมน้่อย ทัง้นีเ้น่ืองจากเม่ือใดก็ตามท่ีบคุคลไม่

มีความเช่ือมัน่ หรือไมรั่บรู้วา่ตนมีแหลง่ประโยชน์ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ การให้ความหมาย

และการพยายามท่ีจะเข้าใจหรือเผชิญกบัปัญหาจะด้อยคา่และลดระดบัลงไปได้ ดงันัน้การชว่ยเหลือ 

สง่เสริม หรือกระตุ้นให้บคุคลเกิดความเข้มแข็งในการมองโลกในระดบัสงูนัน้ จงึควรพิจารณา
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องค์ประกอบทกุด้านไปพร้อม ๆ กนั ไมอ่าจแบง่แยกได้ เน่ืองจาการท่ีบคุคลจะสามารถเผชิญ

ความเครียด หรือจดัการกบัความตงึเครียดได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ต้องอาศยัความเข้มแข็งในการ

มองโลกโดยรวมทกุองค์ประกอบ 

 3.3 ความสาํคัญของความเข้มแข็งในการมองโลก 

  บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงู จะรับรู้และประเมินสิ่งเร้าท่ีได้รับโดยก่อให้เกิด

อารมณ์และความเครียดแตกตา่งจากบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา นัน่คือ เม่ือบคุคล

ประสบกบัสิ่งเร้าตา่งๆ ความเข้มแข็งในการมองโลกจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้และประเมินสิ่งเร้าท่ี

เกิดขึน้ แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987: 135-136) แบง่เป็นด้านตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

   1. ในด้านการประเมินสิ่งเร้า บคุคลสามารถรับรู้และประเมินสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้ใน

สถานการณ์เดียวกนัได้ทัง้ทางบวกและทางลบ หรือดีหรือไมดี่ แตสํ่าหรับบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการ

มองโลกสงูจะรับรู้และประเมินสิ่งเร้าในสถานการณ์เดียวกนัด้วยความสบายใจ ไมมี่ความขดัแย้ง และ

รู้สกึวา่สง่ผลร้ายตอ่ตนน้อยกวา่บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา โดยผู้ ท่ีมีความเข้มแข็งใน

การมองโลกสงูมีความมัน่ใจวา่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จะสําเร็จลงได้ด้วยดี มีแหลง่ทรัพยากรท่ีใช้ในการ

เผชิญปัญหา และเขาเช่ือมัน่วา่ความยุง่ยากท่ีเกิดขึน้จะกลายเป็นสิ่งท่ีเขาสามารถเข้าใจได้ 

   2. ในด้านการรับรู้ทางอารมณ์ เม่ือมีสิ่งเร้าท่ีก่อให้เกิดความเครียดสิ่งเดียวกนัมา

กระทบ บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะรู้สกึมีความหวงัและต่ืนเต้น ในทางตรงกนัข้าม

บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ําจะรู้สกึสิน้หวงัและเฉ่ือยชา นอกจากนี ้จะรู้สึกสบัสน 

ปราศจากความคดิท่ีจะเข้าไปเผชิญปัญหา มีแนวโน้มท่ีหลีกเล่ียงปัญหาตัง้แตเ่ร่ิมแรก แอนโทนอฟสกี ้

กลา่ววา่ การรับรู้ความเครียดด้วยความสบายใจและไมรู้่สกึวา่ถกูกดดนัมาก จะทําให้บคุคลมี

ความรู้สกึท่ีอยากจะหาวิธีการตา่ง ๆ ในการเผชิญกบัปัญหา ในขณะท่ีอารมณ์ท่ีขุ่นมวั ไมช่ดัเจน สบัสน 

จะนําไปสูก่ารแก้ปัญหาโดยการใช้กลไกป้องกนัตนเอง 

   3. ในด้านการมองแนวทางแก้ไขปัญหา เม่ือสิ่งกระตุ้นถกูประเมินวา่เป็นสิ่งเร้าหรือ

ปัญหา บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะมองแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ชดัเจน 

เฉพาะเจาะจง พิจารณาปัญหาได้อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง และก่อนท่ีจะกระทําสิ่งใดๆ บคุคล

เหลา่นีจ้ะดดัแปลงวิธีการท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนํามาเผชิญกบัความเครียดหรือปัญหาตา่ง ๆ ในทาง

ตรงกนัข้ามบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ําจะสบัสนและพยายามว่ิงหาความชว่ยเหลือจาก

แหลง่ตา่ง ๆ ไปเร่ือย ๆ 

   4. ในด้านการจดัการกบัปัญหา เม่ือเผชิญกบัปัญหาบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการ

มองโลกสงูจะมีความสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสม และวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะนํามาใช้ในการจดัการปัญหา

ได้มากกว่าบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา ซึง่พบวา่บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลก
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สงูจะมีการเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหา แตใ่นทางกลบักนับคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา

จะมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียง และเลือกวิธีท่ีจะไมเ่ผชิญกบัปัญหาโดยมีความรู้สึกวา่ตนถกูกดดนัมาก 

เป็นผลให้เกิดความรู้สกึหมดหวงั เหน่ือยหนา่ย และมีแรงจงูใจเพียงเล็กน้อยท่ีจะเปล่ียนแปลง

สถานการณ์ 

  พชัรินทร์ นินทจนัทร์ (2538: 3 ) กลา่วว่า ความเข้มแข็งในการมองโลกมีผลตอ่การเผชิญ 

หรือรับมือกบัสิ่งเร้า ดงันี ้

   1. บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงู จะประเมินสิ่งเร้าวา่ไมใ่ชเ่ป็นสิ่งท่ี

คกุคามตนเองแตเ่ป็นสิ่งท่ีท้าทายได้ดีกว่าบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา และถ้าบคุคลท่ีมี

ความเข้มแข็งในการมองโลกสงูประเมินสิ่งเร้านัน้วา่เป็นสิ่งท่ีคกุคาม ก็จะประเมินในลกัษณะท่ีมี

ความสําคญักบัตนเองในระดบัท่ีเป็นจริง หรือประเมินวา่เป็นสิ่งเร้าท่ีนา่จะสง่ผลในทางท่ีดีตอ่ตนเอง 

ทัง้นี ้เพราะบคุคลนัน้มีความเช่ือมัน่วา่ปัญหาตา่ง ๆ จะคล่ีคลายลงได้ มองปัญหาท่ีเกิดขึน้วา่จะ

กลายเป็นปัญหาท่ีมีหนทางในการแก้ไข และแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล 

   2. เม่ือสิ่งเร้าสิ่งเดียวกนัมากระทบบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะรู้สกึ 

ท้าทาย มีความหวงั ต่ืนเต้น ในขณะท่ีผู้ ท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ําจะรู้สกึสิน้หวงัและเฉ่ือยชา 

   3. บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะประเมินสิ่งเร้าอยา่งมีระบบ มอง

ปัญหาได้ตรงกบัความจริง อีกทัง้ยงัมองเห็นวา่ตนเองมีแหลง่ประโยชน์ท่ีจะชว่ยในการปรับตวั จงึ

มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดงึเอา

แหลง่ประโยชน์ท่ีมีอยูม่าใช้ในการเผชิญ หรือรับมือกบัภาวการณ์ท่ีบคุคลรับรู้วา่อาจคกุคามตนเองได้

คอ่นข้างดี และยงัสามารถเลือกกลยทุธ์ท่ีจะใช้ในการจดัการกบัปัญหาท่ีเผชิญอยูไ่ด้อย่างเหมาะสม 

ตรงกนัข้ามกบับคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํานัน้ จะมีความสบัสน มกัจะหลีกเล่ียงการ

แก้ปัญหาและมีแนวโน้มท่ีจะละทิง้ปัญหาตัง้แตต้่น 

  สมจิต หนเุจริญกลุ ประคอง อินทรสมบตั ิและ พรรณวดี พทุธวฒันะ (2532: 173 ) กลา่ว

วา่ ความเข้มแข็งในการมองโลก เป็นวิธีการมองโลกและชีวิตท่ีชว่ยให้บคุคลประสบความสําเร็จในการ

เผชิญกบัเหตกุารณ์มากมายท่ียุง่ยากในชีวิต 

  แม้วา่บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีสงู (Strong sense of coherence) จะมอง

ชีวิตตนเองวา่เป็นสิ่งท่ีคาดการณ์ได้ และเป็นสิ่งท่ีเตม็ไปด้วยความหมาย รวมทัง้เช่ือว่าตนมีแหลง่ให้

ความชว่ยเหลือหรือมีวิธีการท่ีจะนํามาจดัการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ ก็ไมไ่ด้หมายความวา่บคุคลท่ีมี

ความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะรู้สกึวา่ตนสามารถควบคมุทกุอยา่งในชีวิตได้ทัง้หมด หรือการกระทํา

ของตนจะได้รับความสําเร็จทกุครัง้ ชีวิตของเขาอาจเตม็ไปด้วยความยุง่ยากลําบาก และซบัซ้อน การ

บรรลเุป้าหมายท่ีเกิดขึน้ได้จากการใช้ความพยายามอยา่งมาก ซึง่อาจประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว
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ก็ได้ แตส่ิ่งท่ีสําคญั คือ เขามองเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตด้วยความเข้าใจ มี

เหตผุล ตลอดจนมีความรู้สกึเช่ือมัน่ และศรัทธาวา่ทกุสิ่งทกุอย่างจะลลุว่งไปด้วยดี ความคาดหวงัของ

บคุคลเหลา่นีต้้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความมีเหตผุลตามความเป็นจริง (รัชนี นามจนัทรา; และ สมจิต 

หนเุจริญกลุ.  2543: 297) โดยท่ีบคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูหรือไมน่ัน้ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัการ

ได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หรือได้รับความพึงพอใจ แตข่ึน้อยู่กบัการท่ีบคุคลเช่ือในความ

ถกูต้องหรือความคาดหวงัท่ีมีเหตผุลของตนในแตล่ะเหตกุารณ์ท่ีต้องเผชิญ ดงันัน้ถึงแม้วา่บคุคลท่ีมี

ความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะประสบเหตกุารณ์ท่ีทกุข์ทรมาน สญูเสียหรือล้มเหลว แตก็่จะไมทํ่า

ให้ความสามารถในการทําความเข้าใจท่ีบคุคลมีตอ่เหตกุารณ์นัน้ ๆ ลดลง หากสิ่งโชคร้ายท่ีตนต้อง

เผชิญนัน้อยูภ่ายใต้เหตผุลท่ียงัคงอธิบายและคาดการณ์ได้ อยา่งไรก็ตามหากบคุคลเหลา่นีต้้องเผชิญ

กบัเหตกุารณ์ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้รวมทัง้ไมส่ามารถอธิบายได้ในระยะเวลายาวนาน ก็อาจมี

แนวโน้มท่ีจะทําให้บคุคลนัน้มีความเข้มแข็งในการมองโลกลดลง (Weak sense of coherence )  

(นนัทิยา เอกอธิคมกิจ.  2542: 36) 

  จะเห็นได้วา่ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การประเมินสิ่งเร้า การรับรู้

ทางอารมณ์ การมองแนวทางในการแก้ปัญหา และการจดัการกบัปัญหา ทําให้สามารถค้นหาแหลง่

ประโยชน์ทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือนํามาปรับใช้กบัตนเองได้อย่างเหมาะสม ชว่ยให้บคุคลมีความ

กดดนัและความเครียดน้อยกวา่เม่ือต้องเผชิญปัญหาความลําบาก มีผลทําให้บคุคลมีความเข้มแข็งใน

การมองโลกสงู มีแนวโน้มท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ก่อให้เกิดปัญหา

ทางอารมณ์น้อยกวา่บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา 

 3.4 การพัฒนาความเข้มแข็งในการมองโลก 

  ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นองค์ประกอบสําคญัในโครงสร้างบคุลิกภาพพืน้ฐานของ

แตล่ะบคุคล แม้จะเป็นสิ่งท่ีคงทนในตวับคุคลแตก็่สามารถเสริมสร้างและปรับเปล่ียนได้ตลอดชีวิต 

ความเข้มแข็งในการมองโลกพฒันาขึน้จากประสบการณ์ชีวิตในบริบทของสงัคมและวฒันธรรมท่ีได้รับ 

มีความแตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล ในวยัทารกและวยัเด็ก การได้รับการตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐาน เชน่ ความหิว ความไมส่ขุสบาย ความรัก ความผกูพนัจากบคุคลรอบข้าง จะช่วยให้พฒันา

ความไว้วางใจ ความมัน่ใจ ให้เกิดขึน้ได้ และจะพฒันาสูอ่งค์ประกอบของความเข้มแข็งในการมองโลก

ตอ่ไป แตว่ยันีบ้คุคลยงัมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไมม่ากนกั สิ่งเร้ายงัไมห่ลากหลาย ความเข้มแข็งในการ

มองโลกท่ีถกูสร้างขึน้นัน้ยงัไมถ่าวร และมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงตอ่ไป 

  เม่ือเข้าสูว่ยัรุ่น ความเข้มแข็งในการมองโลกมีลกัษณะท่ีเดน่ชดัมากขึน้ เน่ืองจากชว่งวยันี ้

เป็นชว่งแหง่การสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง ต้องการเรียนรู้ตนเองและสงัคม เร่ิมมีความสมัพนัธ์กบั

บคุคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ มากขึน้ มีประสบการณ์และมีหนทางในการคิดและเลือกเพิ่มขึน้ เร่ิม
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พฒันาความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองและความมัน่คงทางด้านจิตใจ ประสบการณ์ตา่งๆ เหลา่นี ้มีผลทํา

ให้ความเข้มแข็งในการมองโลกของบคุคลในชว่งวยัรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ โดยจาก

การศกึษาค้นคว้าของแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky; & Sagy.  1986: 220) พบวา่ ความเข้มแข็งในการ

มองโลกจะมีพฒันาการมากในชว่งวยัรุ่น โดยเร่ิมจากความสบัสนไมเ่ข้าใจตนเอง มาสู่การเข้าใจตนเอง

และสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนขึน้ ซึง่การเปล่ียนแปลงนีจ้ะสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของความเข้มแข็ง

ในการมองโลก ในด้านความสามารถในการเข้าใจและความสามารถในการจดัการได้ นอกจากนัน้

ความมัน่คงของชมุชนท่ีอยูอ่าศยัจะมีผลตอ่การพฒันาความเข้มแข็งในการมองโลกของบคุคล โดย

พฒันาความรู้สึกทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีวา่เป็นสิ่งท่ีสามารถจดัการได้เชน่เดียวกนั 

  สําหรับในวยัผู้ใหญ่ เป็นวยัท่ีบคุคลมีภาระหน้าท่ีมากมาย เชน่ การทํางาน การมี

ครอบครัว การมีสมัพนัธภาพในสงัคม โดยความเข้มแข็งในการมองโลกจะมีการพฒันาไปในระดบัท่ี

มัน่คง เม่ือบคุคลมีอายปุระมาณ 30 ปี แตอ่าจมีเปล่ียนแปลงอีกได้ จากการเปล่ียนแปลงของ

ประสบการณ์ชีวิตท่ีเกิดขึน้อยา่งทนัทีทนัใด ในชว่งเวลาอนัรวดเร็ว บคุคลไมมี่เวลาเตรียมตวัเพ่ือหา

หนทางในการเผชิญกบัภาวะการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น การอพยพ สงคราม การสญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรัก 

การสญูเสียงาน ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งไมค่าดฝัน เป็นต้น ประสบการณ์เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ี

จะทําให้ความเข้มแข็งในการมองโลกมีแนวโน้มจะเปล่ียนแปลงไปในทางลดลงได้ (พชัรินทร์  

นินทจนัทร์.  2538 : 29) แตย่งัมีปัจจยัท่ีเป็นแหลง่ประโยชน์ซึง่จะชว่ยให้ความเข้มแข็งในการมองโลกท่ี

ลดต่ําลงนัน้เพิ่มขึน้ หรือคงไว้ซึง่ระดบัความเข้มแข็งในการมองโลกเชน่นัน้ตอ่ไป 

  แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1979: 99-119) ได้กลา่วถึงแหลง่ต้านทานความเครียด

ทัว่ไป หรือแหลง่ประโยชน์ (Generalized resistance resources [GRRS]) วา่เป็นปัจจยัด้านจิตสงัคม

ท่ีจะมีสว่นชว่ยให้บคุคลสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ตงึเครียดหรือการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีผา่นเข้า

มาในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพฒันาความเข้มแข็งในการมองโลกได้ โดยแหลง่

ต้านทานความเครียดทัว่ไป จําแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) ด้านกายภาพและชีวเคมี (Physical and 

Biochemical GRRs) ได้แก่ สภาพทางด้านร่างกายและระบบภมูิต้านทานในร่างกาย เชน่ สภาพ

ร่างกายและระบบภมูิคุ้มกนัร่างกาย 2) ด้านวตัถแุละสิ่งของท่ีกระทําโดยมนษุย์ (Artifactual-Material 

GRRs) ประกอบด้วยแหลง่ต้านทานทางวตัถ ุได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ รายได้ ท่ีอยู่อาศยั วตัถสุิ่งของ

ท่ีอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ และแหลง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ได้แก่ ความรู้สึกมีพลงัอํานาจ 

ตําแหนง่หน้าท่ีทางสงัคม การจดับริการหรือแหลง่บริการท่ีเพียงพอ 3) ด้านสติปัญญาและอารมณ์ 

(Cognitive and Emotional GRRs) ได้แก่ ความฉลาดรอบรู้ท่ีมีการสะสมไว้แตเ่ดมิ รวมทัง้ความรู้

สตปัิญญาท่ีได้จากการศกึษาหาความรู้ โดยต้องอาศยัทกัษะตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้นัน้ 

นอกจากนีย้งัรวมถึงการรู้จกัตนเอง การรู้จกัผสมผสาน และการรู้จกัยืดหยุ่นผอ่นปรนท่ีมีลกัษณะเป็น
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พลวตัร 4) ด้านคา่นิยมและทศันคต ิ(Valuative-Attitudinal GRRs) จดัได้วา่เป็นแหลง่ปัจจยัท่ีนําไปสู่

รูปแบบหรือวิธีการท่ีใช้ในการเผชิญความเครียด (Coping styles) ของแตล่ะบคุคลซึ่งมีหลายแบบท่ี

แตกตา่งกนัออกไป เชน่ การเข้าไปเผชิญและจดัการกบัปัญหา การหนีปัญหาหรือไมส่นใจปัญหา  

การขอความชว่ยเหลือหรือขอการสนบัสนนุทางสงัคม เป็นต้น 5) ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

(Interpersonal relational GRRs) เป็นลกัษณะของการให้การสนบัสนนุจากสงัคม ได้แก่ คูส่มรส  

คนใกล้ชิดหรือญาต ิเพ่ือน แพทย์ พยาบาล การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ทางสงัคม นอกจากนีย้งัรวมถึง

ลกัษณะบริการด้านตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยเอือ้อํานวยให้บคุคลเผชิญกบัปัญหา และนํามาซึง่การปรับตวัท่ี

เหมาะสม และ 6) ด้านสงัคมวฒันธรรมระดบัใหญ่หรือมหาภาค (Macrosociocultural GRRs) แหลง่

ต้านทานความเครียดด้านนีม้าจากสงัคมวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือ ความศรัทธา ตลอดจน

แนวทางด้านปรัชญาของแตล่ะบคุคล ได้แก่ ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา วฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ 

รวมไปถึงความเช่ือในอํานาจลกึลบัหรือสิ่งท่ีอยูเ่หนือธรรมชาต ิและเวทมนต์คาถาตา่ง ๆ เป็นต้น 

  แหลง่ประโยชน์ทางจิตสงัคมเหลา่นีจ้ะทําให้บคุคลมีประสบการณ์ชีวิตใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้

(Antonovsky.  1987: 19) 

   1. การท่ีบคุคลมีประสบการณ์จากเหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอหรือ

คงท่ี (Consistent experience) สอดคล้องกบัท่ีตนเองคาดหวงัไว้จะสง่ผลให้บคุคลสามารถทําความ

เข้าใจกบัสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ สง่ผลให้เกิดการพฒันาองค์ประกอบของความเข้มแข็งในการมองโลก

ด้านความสามารถในการทําความเข้าใจ 

   2. การท่ีบคุคลมีประสบการณ์จากการได้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหา หรือ

มีสว่นร่วมในการกําหนดผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ (Participation in shaping outcome) จะสง่ผลให้บคุคลมอง

วา่เหตกุารณ์หรือปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้เป็นสิ่งท่ีมีความท้าทาย มีความหมาย และคุ้มคา่พอท่ีจะ

ใช้กําลงักาย กําลงัสติปัญญาเข้าไปจดัการแก้ไขกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้เกิดการพฒันาองค์ประกอบ

ของความเข้มแข็งในการมองโลกด้านความสามารถในการให้ความหมาย 

   3. การท่ีบคุคลเผชิญกบัเหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสมดลุพอดีกบั

ความสามารถท่ีบคุคลมีอยู ่(Underload-overload balance) จะสง่ผลให้บคุคลมองว่าตนเองมีแหลง่

ประโยชน์ตลอดจนมีความสามารถท่ีจะบริหารจดัการปัญหาตา่ง ๆ ให้สําเร็จลลุ่วงลงไปได้ สง่ผลให้เกิด

การพฒันาองค์ประกอบของความเข้มแข็งในการมองโลกด้านความสามารถในการบริหารจดัการ 

ประสบการณ์เหลา่นีจ้ะชว่ยสง่เสริมความเข้มแข็งในการมองโลกของบคุคล ถ้าประสบการณ์เหล่านีเ้กิด

ขึน้กบับคุคลมาก ก็ย่ิงทําให้บคุคลนัน้มีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูขึน้ และจะมีความแตกตา่งกนั

ในแตล่ะบคุคล จงึทําให้บคุคลมีความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีแตกตา่งกนั 
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 3.5 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลก 

  คนท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงู จะเป็นคนท่ีมีความยืดหยุ่นในเร่ืองตา่ง ๆ มอง

ปัญหาว่าท้าทาย มีความมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหา (Antonovsky.  1987: 326) จะสามารถรับรู้และประเมิน 

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งถกูต้องตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ และสามารถดงึแหลง่ประโยชน์ท่ีมี

อยูม่าใช้ในการเผชิญปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม (สมจิต หนเุจริญกลุ; ประคอง อินทรสมบตัิ; 

และ พรรณวดี พทุธวฒันะ.  2532: 172) สามารถปรับพฤตกิรรมทางสขุภาพได้ดี มีภาวะสขุภาพท่ีดี 

สง่ผลให้การรับรู้ถึงความผาสกุในชีวิตไปในทางท่ีดี ซึง่จะนําไปสูก่ารมีคณุภาพชีวิตท่ีดีได้มากกว่าคนท่ี

มีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา ท่ีจะมองวา่ปัญหาเป็นสิ่งท่ีเป็นอนัตรายเป็นภาระ ไม่มีความ

พยายามท่ีจะแก้ปัญหา หรือแก้ปัญหาโดยใช้แตเ่พียงอารมณ์ มีความวิตกกงัวล หมดหวงั ไมมี่ความสขุ 

หรือถกูปัญหาครอบงําจนไม่สามารถทําอะไรได้เลย 

  ในกรณีท่ีระดบัความเข้มแข็งในการมองโลกสงูมากผิดปกต ิซึง่แอนโทนอฟสกี ้

(Antonovsky.  1987: 24-27) เรียกผู้ ท่ีมีลกัษณะเชน่นีว้่า ความเข้มแข็งในการมองโลกไมแ่ท้จริง 

(Inauthentic sense of coherence) หรือความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีขาดความยืดหยุน่ (Rigid 

sense of coherence) ซึง่บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูเกินไปนีมี้ความแตกตา่งกบับคุคล

ท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงู กลา่วคือ บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูเกินไปจะมี

ความเช่ือมัน่ในตนเองมาก ไมย่อมท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบในการแก้ไขปัญหา ไมส่ามารถรับฟังคํา

วิพากษ์วิจารณ์หรือยอมรับข้อมลูย้อนกลบัได้ ซึง่จะก่อให้เกิดความเครียดอยูล่ึก ๆ เม่ือความเป็นจริง

บางอย่างไมเ่ป็นไปตามท่ีบคุคลนัน้คดิ และก่อให้เกิดความรู้สกึวา่ตนเองล้มเหลว แตบ่คุคลท่ีมีความ

เข้มแข็งในการมองโลกสงูจะไมรู้่สกึวา่ตนเองสามารถควบคมุทกุสิ่งทกุอยา่งได้ แตจ่ะให้ความสําคญั

กบัการตดัสินใจและการกระทําท่ีจะมีผลตอ่การดําเนินชีวิตของตนเองในภายหลงั 

  กลา่วโดยสรุปได้ว่า บคุคลท่ีมีความเข้มแข็งในการมองโลกสงูจะเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการ

ปรับตวัและเผชิญปัญหาได้เป็นอยา่งดี สามารถค้าหาความสมดลุในสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้กบั

ตนเองได้อยา่งเหมาะสม และพร้อมท่ีจะรับฟังข้อมลูย้อนกลบัตา่ง ๆ โดยไมมี่ความรู้สึกวา่ตนเองถกู

คกุคามจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 3.6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลก 

  ความเข้มแข็งในการมองโลกจะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคลขึน้อยู่กบัปัจจยั 3 

แหลง่ คือ (Antonovsky.  1979: 136-152)  

   3.6.1 ปัจจยัทางด้านด้านจิตใจ (Psychological Source) ซึง่เป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ชีวิตและพฒันาการตัง้แตว่ยัเดก็ การเลีย้งด ูความสมัพนัธ์ในครอบครัว การท่ีเด็กได้รับ

ความรักความอบอุน่อยา่งเพียงพอ ได้รับการเลีย้งดท่ีูทําให้บคุคลมีการปรับตวัได้ดี ยืดหยุน่และมี
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เหตผุล ประสบการณ์ชีวิตนีจ้ะเป็นสิ่งเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในการมองโลกสงูขึน้ แตถ้่าเด็กท่ี

รู้สกึวา่ตนเองขาดความรัก ความอบอุน่ ถกูทอดทิง้ มีความรู้สกึหมดหวงั จะสง่ผลให้การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการมองโลกลดลงด้วย 

   3.6.2 ปัจจยัทางด้านโครงสร้างทางสงัคม (Social-Structure Source) ได้แก่ บทบาท

ทางสงัคม ระดบัชนชัน้ในสงัคม กฎระเบียบ หน้าท่ีการงาน คา่นิยมท่ีสืบทอดจากบดิามารดา แหลง่

สนบัสนนุทางสงัคม ความร่วมมือของบคุคลในสงัคม การมีข้อผกูพนัตอ่กนัในสงัคม สิ่งเหลา่นีล้้วนชว่ย

ให้บคุคลมีความมัน่ใจในการเผชิญกบัปัญหา สง่เสริมให้ความเข้มแข็งในการมองโลกของบคุคลสงูขึน้ 

   3.6.3 ปัจจยัทางด้านวฒันธรรมและประสบการณ์ในอดีต (Cultural-Historical 

Source) ได้แก่ ความมัน่คงของวฒันธรรม ศาสนา ปรัชญา ศลิปะ ความเช่ือเร่ืองอํานาจวิเศษ เวทมนต์

คาถา การเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์บางอยา่งในชีวิตอยา่งคาดไมถึ่ง เป็นต้น สิ่งเหลา่นีมี้ผลตอ่

โครงสร้างทางบคุลิกภาพพืน้ฐานของแตล่ะบคุคล  

  ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ผลทําให้ความเข้มแข็งในการมองโลกของบคุคลสงูขึน้ หรือต่ําลง

แตกตา่งกนั จากประสบการณ์ท่ีได้รับในแตล่ะชว่งของชีวิต ความสม่ําเสมอ ความรู้สกึวา่ตนมีสว่นร่วม

ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตของตน และได้รับความสมดลุระหวา่งความสําเร็จและความ

ล้มเหลว ซึง่จะพฒันามาเป็นบคุลิกภาพของบคุคลท่ีประกอบด้วยความเข้าใจในสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ มี

ความสามารถท่ีจะจดัการ และเห็นคณุคา่ในสิ่งตา่ง ๆ 

 3.7 การวัดความเข้มแข็งในการมองโลก 

  จากการศกึษาค้นคว้าของผู้ วิจยั พบวา่ ทัง้แนวคดิและการวดัความเข้มแข็งในการมอง

โลก ไมมี่ผู้ใดได้กลา่วไว้ นอกจากแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987) ซึง่ได้กลา่วว่า คณุลกัษณะ

ความเข้มแข็งในการมองโลกสามารถวดัได้หลายวิธี โดยได้ประเมินความเข้มแข็งในการมองโลกจาก

การสมัภาษณ์ การรายงานด้วยตนเอง หรือการสงัเกตจากพฤตกิรรม แตพ่บวา่บางครัง้พฤตกิรรมท่ีได้

จากการสงัเกตอาจไมต่รงกบัความรู้สกึท่ีแท้จริงของผู้ถกูประเมิน จงึคดิแบบวดัความเข้มแข็งในการ

มองโลก (The Sense of Coherence Questionnaire) ขึน้ในปี ค.ศ. 1987 ซึง่ได้จากการวิจยัเชิงสํารวจ

กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นภาวะปกติ และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีเหตกุารณ์บางอยา่งเกิดขึน้ในชีวิต เชน่ ได้รับ

บาดเจ็บรุนแรง มีความพิการ สญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรัก มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือผู้อพยพ ได้เป็น

แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก ซึง่ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 29 ข้อ แบง่เป็นข้อความวดั

ความสามารถในการทําความเข้าใจ 11 ข้อ วดัความสามารถในการบริหารจดัการ 10 ข้อ และวดั

ความสามารถในการให้ความหมาย 8 ข้อ ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 7 ระดบั ให้ผู้

เลือกตอบได้ตัง้แต ่1 - 7 คะแนน โดยตําแหนง่เลข 1 และเลข 7 มี ข้อความบง่บอกลกัษณะตรงกนัข้าม 

ตวัเลขจาก 2 - 6 จะบง่ชีถึ้งความมากน้อยของความรู้สกึนกึคิดของผู้ตอบ โดยอาศยัข้อความตําแหนง่
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เลขท่ี 1 และเลขท่ี 7 เป็นหลกั ข้อความในแบบวดัประกอบด้วย ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก 16 

ข้อ และข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 13 ข้อ คะแนนรวมจะอยูใ่นชว่ง 29 - 203 คะแนน ย่ิงมาก

แสดงวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกสงู ประเดน็ท่ีใช้เป็นเค้าโครงของข้อคําถามมี 4 ประเดน็ ดงันี ้

   1. หนทางการกระตุ้นของสิ่งเร้า (Modality of the stimulus) ซึง่แบง่เป็นการกระตุ้น

การกระทํา (Instrumental stimulus) การกระตุ้นสติปัญญาความนกึคิด (Cognitive stimulus) และ

การกระตุ้นด้านอารมณ์ความรู้สกึ (Affective stimulus) 

   2. แหลง่ท่ีมาของสิ่งเร้า (Sources of stimulus) ซึง่แบง่เป็นสิ่งแวดล้อมภายใน

สิ่งแวดล้อมภายนอก และทัง้สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก 

   3. ลกัษณะปัญหาท่ีเกิดจากสิ่งเร้า (The nature of the demands) ซึง่แบง่เป็น

รูปธรรม (Concrete) ซมึแผไ่ปทัว่ (Diffuse) และนามธรรม (Abstract) 

   4. เวลา (Time) แบง่เป็นอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 

  แอนโทนอฟสกีไ้ด้ประเมินความเช่ือมัน่ของแบบวดั โดยได้รวบรวมรายงานการวิจยัท่ี

ศกึษาเก่ียวกบัความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีใช้แบบวดั 29 ข้อ จํานวน 26 เร่ือง จาก 20 ประเทศ ได้คา่

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยู่ระหวา่ง .82 - .95 สว่นการศกึษาท่ีใช้แบบวดัความเข้มแข็งในการ

มองโลกฉบบัท่ีมี 13 ข้อ ซึง่ได้รับการพฒันาจากผู้ วิจยัหลายคน โดยลดจาก 29 ข้อ เหลือเพียง 13 ข้อ 

จํานวน 16 เร่ือง จาก 20 ประเทศ ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยูร่ะหวา่ง .74 – .91  

แสดงวา่ แบบวดัมีความสอดคล้องภายในสงูในกลุม่ประชากรท่ีหลากหลาย ทัง้ตา่งภาษา และตา่ง

วฒันธรรม (Antonovsky.  1993: 725) 

  แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกมีสาระของข้อคําถามท่ีมีลกัษณะกว้าง ๆ ไม่

เฉพาะเจาะจง อา่นแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย และแบบวดันีไ้ด้มีการนําไปใช้อยา่งกว้างขวาง โดยมีการ

นําไปแปลเป็นภาษาตา่ง ๆ มากถึง 14 ภาษา และได้มีการนําไปใช้กบักลุม่ประชากรตา่ง ๆ ท่ีมีความ

แตกตา่งกนัทัง้ทางด้านชนชัน้ ศาสนา วฒันธรรม และครอบคลมุทกุเพศทกุวยัตัง้แตเ่ดก็อายเุพียง 10 ปี 

ไปจนถึงผู้สงูอาย ุรายงานการศกึษาสว่นใหญ่พบวา่มีการนําแบบวดัไปใช้โดยไมไ่ด้มีการปรับเปล่ียน 

หรือมีการปรับเปล่ียนแบบวดัเพียงเล็กน้อยในบางการศกึษา เชน่ มีการแก้ไขคําบางคําในแบบประเมิน 

ปรับระดบัการวดั 7 ระดบั เป็น 5 ระดบั เป็นต้น กลา่วโดยสรุปแล้ว แบบวดัความเข้มแข็งในการมอง

โลกของแอนโทนอฟสกีมี้มาตรฐานสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายวฒันธรรม และสามารถใช้ได้ทัง้

บคุคลท่ีมีภาวะสขุภาพดีหรือมีความเจ็บป่วย (Antonovsky.  1993: 727) 

  แม้วา่แอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  1987: 428) กลา่วว่าเคร่ืองมือนีส้ามารถใช้ข้าม

วฒันธรรมได้ แตไ่ด้เน้นวา่เคร่ืองมือของตนเองเป็นเพียงวิถีทางหนึง่ท่ีให้ความสะดวกในการทดสอบ

เทา่นัน้ ยงัมีวิธีอ่ืน ๆ อีก ท่ีผู้ วิจยัสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถ
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สร้างเคร่ืองมือขึน้เองใหม ่และนําผลการทดสอบมาเสริมสร้างความชดัเจนให้กบัมโนทศัน์ความ

เข้มแข็งในการมองโลกได้ สําหรับประเทศไทย สมจิต หนเุจริญกลุ ประคอง อินทรสมบตั ิและพรรณวดี 

พธุวฒันะ (2532: 132) ได้แปลแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky.  

1987) จํานวน 29 ข้อ เป็นภาษาไทย แล้วนําไปหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่เป็น

พยาบาลประจําการ จํานวน 30 คน ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .85 และในกลุม่อาจารย์

พยาบาล จํานวน 230 คน ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .90 โดยพชัรินทร์ นินทจนัทร์ รัชนี 

นามจนัทรา และ สมจิต หนเุจริญกลุ (2543: 322) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ

คณุภาพของแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกฉบบัภาษาไทยนี ้ได้คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค .88 ในการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบวา่ ข้อมลู

มีการกระจายแบบ Multivariate normal distribution ผลการวิเคราะห์ได้คา่ Bartlett Test of 

Sphericity เทา่กบั 4004.89 (p = .000) ข้อความทัง้หมดในแบบวดัมีความกลมกลืนกนัและเป็น

ตวัแทนของข้อความเก่ียวกบัความเข้มแข็งในการมองโลกได้ดี โดยมีคา่ KMO (Kaiser - Meyer - 

Ookin Measure of Sampling Adequacy) เทา่กบั .89 และคา่ MSA (Measure of Sampling 

Adequacy) ของข้อความทัง้หมดมีคา่ระหวา่ง .77 – .94 ซึง่มีคา่ใกล้เคียง 1 แสดงว่าข้อความทกุข้อ

เป็นตวัแทนท่ีดีของความเข้มแข็งในการมองโลก จากนัน้มีผู้ นําแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก

ฉบบัภาษาไทยนี ้ไปใช้ในงานวิจยัอยา่งหลากหลาย เช่น ในงานวิจยัของ กงัสดาล สทุธวิรีสรรค์ (2535: 

188) นําแบบวดัไปหาคา่ความเช่ือมัน่กบัพยาบาลประจําการในหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั จํานวน 20 คน 

ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .90 จินดาวรรณ อดุมพฒันาการ (2539: 38) ได้ดดัแปลงแบบ

วดัความเข้มแข็งในการมองโลก โดยปรับลดมาตราสว่นประมาณคา่จาก 7 ระดบัเป็น 5 ระดบั และนํา

แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกไปทดสอบความเช่ือมัน่กบักลุม่ผู้ ป่วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง จํานวน 

10 คน ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค .89 กนกพร สคํุาวงั (2540: 56-57) ได้ใช้แบบวดัความ

เข้มแข็งในการมองโลกจํานวน 29 ข้อ ซึง่ดดัแปลงปรับแนวคําตอบให้สามารถเข้าใจง่ายและสะดวกใน

การเลือกตอบ และนําเคร่ืองมือไปตรวจสอบความตรงของเนือ้หาและภาษาท่ีใช้จากผู้ทรงคณุวฒุิ

จํานวน 6 คน ได้คา่ดชันีความตรงตามเนือ้หาของแบบวดัทัง้ชดุเทา่กบั .95 จากนัน้นําไปทดสอบความ

เช่ือมัน่กบักลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา จํานวน 30 คน ได้คา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค .90 เม่ือนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 150 คน ได้คา่ความเช่ือมัน่

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทา่กบั .93 และ พชัรี โชตกิพงศ์ (2547: 57) นําแบบวดัความ

เข้มแข็งในการมองโลกไปใช้กบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 10 คน ได้คา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค .81 
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  จะเห็นได้วา่มีผู้ นําแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟกีไ้ปใช้ในงานวิจยั

อยา่งกว้างขวาง โดยมีการปรับใช้ให้มีความเหมาะสมในแตล่ะงานวิจยั ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้

เลือกใช้แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกฉบบัภาษาไทยของสมจิต หนเุจริญกลุ ประคอง 

อินทรสมบตั ิและพรรณวดี พธุวฒันะ (2532) เป็นเกณฑ์พิจารณาความเข้มแข็งในการมองโลก โดย

ผู้ วิจยัมีการปรับปรุงแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัครัง้นี ้ 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสุข

ภาวะทางจติ 
 4.1 ลักษณะทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต 

  ในปี ค.ศ. 1985 ได้มีผู้ประมวลงานวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนา

ของบคุคลกบัสขุภาวะด้านอตัวิสยั โดยมีจํานวนย้อนหลงัไปมากถึง 28 เร่ือง (Witter; et. al. 1985) มี

ผลการวิจยัถึง 56 ข้อ ผู้ประมวลรายงานวิจยัสรุปข้อค้นพบวา่ การปฏิบตัทิางศาสนา โดยเฉพาะการไป

ร่วมกิจกรรมท่ีโบสถ์ ผู้ ท่ีกระทํามากจะเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาวะด้านอตัวิสยัมากกวา่ผู้ ท่ีไปโบสถ์น้อยหรือไมไ่ป

เลย โดยพบขนาดอิทธิพล (Effect size) ระหวา่ง + .58 ถึง – .01 และลกัษณะทางศาสนาสามารถ

ทํานายปริมาณความแปรปรวนของสขุภาวะด้านอตัวิสยัของบคุคลได้ประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 6 

  ตอ่มาได้มีการวิจยัทางด้านนีม้ากขึน้ ทําให้ทราบวา่ การนบัถือศาสนาเก่ียวข้องกบั 

สขุภาวะ ความพงึพอใจในชีวิต หรือคณุภาพชีวิตด้านตา่ง ๆ ของบคุคลหรือไม ่มากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่

กบัองค์ประกอบหรือมิตท่ีิวดั และวิธีการวดัตวัแปรทัง้สองฝ่ายเป็นสําคญั เชน่ ในงานวิจยัของเฟรเซอร์ 

มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ท่ีศกึษาความเก่ียวข้องทางศาสนากบัสขุภาวะ

ทางจิตในผู้สงูอายเุชือ้สายแอฟริกนั-อเมริกนัท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองจํานวน 86 คน โดยศกึษาสขุภาวะทาง

จิตในมิตขิองการยอมรับตนเอง การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน ความเป็นตวัของตวัเอง 

ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม การมีเป้าหมายในชีวิต และการพฒันาตนเอง ผลวิจยัพบว่า 

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนพิธีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม  

(r = .26, p < .01) การพฒันาตนเอง (r = .18, p < .05) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (r = .18, 

p < .05) การมีเป้าหมายในชีวิต (r = .34, p < .01) และการยอมรับตนเอง (r = .29, p < .01) สว่น

พฤตกิรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตทางศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการพฒันาตนเอง (r = .19, p < .05) 

การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (r = .27, p < .01) การมีเป้าหมายในชีวิต (r = .19, p < .05) และ

การยอมรับตนเอง (r = .29, p < .01) ในขณะท่ีความเล่ือมใสในศาสนาท่ีเป็นเร่ืองอตัวิสยั เชน่ ความ

เช่ือ ความรู้สกึ และทศันคตติอ่ประสบการณ์ทางศาสนาของบคุคล ความสําคญัของศาสนาในชีวิตของ
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บคุคล เป็นต้น มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (r = .33, p < .01) 

การพฒันาตนเอง (r = .32, p < .01) ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (r = .43, p < .01) การมีเป้าหมาย

ในชีวิต (r = .29, p < .01) และการยอมรับตนเอง (r = .39, p < .01) สว่นในอีกงานวิจยัของเบอริส 

และคนอ่ืน ๆ (Burris; et.al.  2009) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสขุภาวะทางจิตและความเครียดทางจิต

ในนกัศกึษามหาวิทยาลยัจํานวน 353 คน ผลการวิจยัในสว่นความเก่ียวข้องกบัศาสนา พบวา่ ความ

เก่ียวข้องกบัศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต (r = .13, p < .01) และความเครียด

ทางจิตท่ีน้อย (r = .18, p < .01) นอกจากนัน้ความเก่ียวข้องกบัศาสนาร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ สามารถ

ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความเครียดทางจิตท่ีน้อยได้ร้อยละ 42.6 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของเลออนดารี และเจอลามสั (Leondari; & Gialamas.  2009) ท่ีได้ศกึษาความเล่ือมใสทางศาสนา

กบัสขุภาวะทางจิต ในนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีนบัถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอคซ์จํานวน 363 คน 

พบวา่ ความเช่ือวา่ศาสนาสําคญัและการเข้าโบสถ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจในชีวิต  

(r = .12, p < .05 และ r = .16, p < .01 ตามลําดบั) 

  สําหรับงานวิจยัของอบัดลุ – กาเลค (Abdel-Khalek. 2010) ซึง่ศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพ

ชีวิต สขุภาวะด้านอตัวิสยั และความเก่ียวข้องกบัศาสนา ในนกัศกึษาชาวมสุลิมจํานวน 224 คน พบวา่ 

ความเล่ือมใสในศาสนาโดยทัว่ไปมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตด้านจิตใจ (r = .15,  

p < .05) สขุภาพจิต (r = .23, p < .01) ความสขุ (r = .22, p < .01) และความพงึพอใจในชีวิต  

(r = .17, p < .05) สว่นความเช่ือทางศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตด้านจิตใจ  

(r = .20, p < .01) สขุภาพจิต (r = .29, p < .01) ความสขุ (r = .31, p < .01) และความพงึพอใจใน

ชีวิต (r = .30, p < .01) สอดคล้องกบังานวิจยัของทามินิ และฟาดาอี (Tamini; & Fadaei. 2011) ท่ี

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางศาสนาอิสลามกบัสขุภาวะทางจิตในนกัศกึษาปริญญาตรี

จํานวน 300 คน พบวา่ ความเช่ือทางศาสนาอิสลามมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต

โดยรวม (r = .29, p < .01) เม่ือพิจารณาความเช่ือทางศาสนาอิสลามกบัสขุภาวะทางจิตด้านยอ่ย 

พบวา่ ความเช่ือทางศาสนาอิสลามมีความสมัพนัธ์กบัสขุภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ทกุด้าน

ยกเว้นด้านความเป็นตวัของตวัเอง โดยพบวา่ความเช่ือทางศาสนาอิสลามมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ความพงึพอใจในชีวิต (r = .32, p < .01) ความเช่ือเร่ืองจิตวิญญาณ (r = .23, p < .01) ความสขุและ

การมองโลกในแง่ดี (r = .25, p < .01) และการพฒันาตนเอง (r = .19, p < .05) แตมี่ความสมัพนัธ์

ในทางลบกบัการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน (r = -.33, p < .01) 

  สําหรับในประเทศไทย ได้มีการศกึษาท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง

ศาสนาและสขุภาวะทางจิต โดยจากการศกึษาของหรรษา เลาหเสรีกลุ (2537) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการ

เรียนในโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ กบัลกัษณะทางพทุธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ของ
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นกัเรียนวยัรุ่นจํานวน 285 คน ผลการวิจยัในสว่นของลกัษณะทางศาสนากบัความผาสกุทางจิตใจ 

พบวา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนาและการปฏิบตัิทางพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความ

ผาสกุทางจิตใจ (r = .19, p < .01 และ r = .35, p < .001 ตามลําดบั) และประสบการณ์จากกิจกรรม

ทางพทุธศาสนา 2 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาท่ีเรียนในโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์และการได้รับ

ประโยชน์จากกิจกรรมทางพทุธศาสนา ซึง่เป็นชดุตวัทํานาย สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน

ของความผาสกุทางจิตใจในกลุม่รวมได้ร้อยละ 17 โดยมีการรับประโยชน์จากกิจกรรมทางพทุธศาสนา

เป็นตวัทํานายท่ีเดน่ชดั รองลงมาคือ ระยะเวลาท่ีเข้าเรียนโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ โดยทัง้สอง

ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผาสกุทางจิตใจ (r = .36, p < .001 และ r = .17, p < .01 

ตามลําดบั) และในอีกงานวิจยัของมินตรา สิริวนัต์ (2550) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัความศรัทธาใน 

พทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิตของผู้สงูอายจํุานวน 200 คน พบวา่ ความศรัทธาในพทุธศาสนามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต (r = .64, p < .05)  

  จากการศกึษาทัง้หมดข้างต้น ทําให้สรุปได้ว่า งานวิจยัโดยสว่นใหญ่แสดงให้เห็นวา่

ลกัษณะทางศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต มีงานวิจยัเพียงจํานวนหนึง่ท่ีพบ

ความสมัพนัธ์ในทางลบ หรือไมพ่บผลของความสมัพนัธ์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมิตท่ีิวดัตวัแปรทัง้สองฝ่ายเป็น

สําคญั นอกจากนีย้งัมีการศกึษาในกลุม่ตวัอยา่งตา่ง ๆ ทัง้ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และ

ศาสนาพทุธ โดยให้ผลท่ีสอดคล้องกนัวา่ ลกัษณะทางศาสนามีความสมัพนัธ์กบัสขุภาวะทางจิต  

ความผาสกุ และความพงึพอใจในชีวิต 

 4.2 ความเข้มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะทางจิต 

  รายงานการวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มแข็งในการมองโลกกบัสขุภาวะ 

และคณุภาพชีวิต มีอยู่อยา่งกว้างขวาง ทัง้ในสาขาสงัคมศาสตร์ จิตวิทยา การแพทย์ และการพยาบาล 

โดยมีการศกึษาในกลุม่บคุคลตา่ง ๆ เชน่ นกัศกึษา บคุคลทัว่ไป ผู้ ป่วยโรคตา่ง ๆ ผู้ดแูลผู้ ป่วย และ

สมาชิกในครอบครัวผู้ ป่วย เป็นต้น 

  ออซเทคนิ และเทเซอร์ (Öztekin; & Tezer. 2009) ได้ศกึษาบทบาทของความแข็งในการ

มองโลกและกิจกรรมทางกายตอ่อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบของวยัรุ่นชาวตรุกีจํานวน 376 

คน ผลการวิจยัในสว่นของความเข้มแข็งในการมองโลกกบัสขุภาวะทางจิต พบวา่ ความเข้มแข็งในการ

มองโลกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัอารมณ์ทางบวก (r = .29, p < .01) และมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั

อารมณ์ทางลบ (r = - .54, p < .01) นอกจากนัน้ยงัพบวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของอารมณ์ทางบวกได้ร้อยละ 8 โดยท่ีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรทํานาย

อารมณ์ทางบวกท่ีเดน่ชดั (β = .26, p < .001) สว่นความแปรปรวนของอารมณ์ทางลบมีเพียงความ

เข้มแข็งในการมองโลกตวัเดียวท่ีสามารถอธิบายได้ถึงร้อยละ 29 (β = -.54, p < .001) 
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  การศกึษาท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและ 

สขุภาวะ ได้แก่ งานวิจยัของริชาร์ดสนั กิบสนั และพาร์คเกอร์ (Richardson; Gibson; & Parker. 

2003) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีเป็นตวัทํานายสขุภาวะทางจิตของผู้ ป่วยท่ีหายจากมะเร็งเต้านมชาวแอฟริกนั-

อเมริกนัจํานวน 162 คน ผลการวิจยัในสว่นของความเข้มแข็งในการมองโลก พบวา่ ความเข้มแข็งใน

การมองโลกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต (r = .59, p < .01) และสามารถอธิบายความ

แปรปรวนในสขุภาวะทางจิตได้ถึงร้อยละ 37.5 งานวิจยัของ ทาเกย์ และคนอ่ืน ๆ (Tagay; et.al. 2006) 

ท่ีศกึษาวา่ ความเก่ียวข้องในศาสนาและความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นปัจจยัป้องกนัสขุภาพจิตและ

สขุภาวะได้หรือไม ่ในผู้ ป่วยท่ีมีอาการทางกายเน่ืองมาจากผลของสภาพจิตใจและผู้ ท่ีมาบริจาคโลหิต 

จํานวนรวม 389 คน ผลปรากฏวา่ ความเข้มแข็งในการมองโลกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ 

พงึพอใจในชีวิตในกลุม่รวม (r = .59, p < .0001) และความเข้มแข็งในการมองโลกร่วมกบัตวัแปรอ่ืน 

สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความพงึพอใจในชีวิตในกลุม่รวมได้ร้อยละ 36 โดยความ

เข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัทํานายความพงึพอใจในชีวิตท่ีเดน่ชดั (β = .56, p < .0001) และ

งานวิจยัของอาร์นอล์ (Arnold. 2007) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเข้มแข็งในการมองโลก วฒุิภาวะทางจิต

วิญญาณ และสขุภาวะทางจิต ผลการวิจยัพบวา่ ในกลุม่นกัศกึษาจํานวน 221 คน ความเข้มแข็งใน

การมองโลกร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนองค์ในประกอบของสขุภาวะ

ทางจิต คือ ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ 42.5 การพฒันาตนเองได้ร้อยละ 20 การ

มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนได้ร้อยละ 33.1 การมีเป้าหมายในชีวิตได้ร้อยละ 33.1 และการยอมรับ

ตนเองได้ร้อยละ 37.6 โดยความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัทํานายท่ีเดน่ชดัในความสามารถในการ

จดัการกบัสิ่งแวดล้อม (β = .47, p < .05) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (β = .41, p < .05) การมี

เป้าหมายในชีวิต (β = .33, p < .05) และการยอมรับตนเอง (β = .41, p < .05) นอกจากนัน้ยงัพบใน

งานวิจยัของซิมม์ (Simms. 2010) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนรู้วฒันธรรมกลุม่ ความเข้มแข็งในการมอง

โลก และสขุภาวะทางจิตในกลุม่อเมริกนัอินเดียนจํานวน 36 คน ผลการวิจยัในสว่นของความเข้มแข็ง

ในการมองโลกกบัสขุภาวะทางจิต พบว่า ความเข้มแข็งในการมองโลกโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัสขุภาวะทางจิตโดยรวม (r = .84, p < .01) และความเข้มแข็งในการมองโลกโดยรวมมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัทกุองค์ประกอบของสขุภาวะทางจิต ได้แก่ ความเป็นตวัของตวัเอง (r = .47, 

p < .01), ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (r = .75, p < .01) การพฒันาตนเอง (r = .68,  

p < .01) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (r = .54, p < .01) การมีเป้าหมายในชีวิต (r = .77,  

p < .01) และการยอมรับตนเอง (r = .82, p < .01) ขณะท่ีสขุภาวะทางจิตโดยรวมมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัทกุด้านของความเข้มแข็งในการมองโลกเชน่กนั ได้แก่ ด้านความสามารถในการเข้าใจ  
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(r = .52, p < .01) ด้านความสามารถในการจดัการ (r = .79, p < .01) และด้านความสามารถในการ

ให้คณุคา่และความหมาย (r = .70; p < .01)  

  สําหรับในประเทศไทย พบในงานวิจยัของจนัทนา เตชะคฤห (2540) ท่ีศกึษาเร่ือง 

ความหวงั ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสกุในชีวิตของผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจตาย

จํานวน 90 คน ผลการวิจยัในสว่นของความเข้มแข็งในการมองโลกกบัความผาสกุในชีวิต พบวา่ ความ

เข้มแข็งในการมองโลกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผาสกุในชีวิต (r = .60, p < .001) สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของความผาสกุในชีวิตได้ร้อยละ 35.94 และเป็นตวัทํานายความผาสกุในชีวิตท่ี

เดน่ชดั (β = .53, p < .001)  และในงานวิจยัของปิตมิา ฉายโอภาส (2546) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล ความเข้มแข็งในการมองโลก การสนบัสนนุทางสงัคมกบัความสขุสมบรูณ์

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครจํานวน 414 คน ผลการวิจยัในสว่นของความ

เข้มแข็งในการมองโลก พบว่า ความเข้มแข็งในการมองโลกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุ

สมบรูณ์โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ (r = .40, p < .01) สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสขุ

สมบรูณ์โดยรวมได้ถึงร้อยละ 16.2 และเป็นตวัทํานายความสขุสมบรูณ์โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพท่ี

เดน่ชดั (β = .35, p < .01) 

  การศกึษาทัง้หมดข้างต้น ให้ผลสอดคล้องกนัวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะ ความสขุสมบรูณ์ และความผาสกุในชีวิต และเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

ทํานายสขุภาวะ และความผาสกุในชีวิตของบคุคล 

 4.3 ลักษณะทางศาสนากับความเข้มแข็งในการมองโลก 

  รายงานการวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนากบัความเข้มแข็งใน

การมองโลก พบในการวิจยัของ อนัเทอร์ไรเนอร์ และคนอ่ืน ๆ (Unterrainer; et al. 2010) ท่ีศกึษามิติ

ตา่ง ๆ ของความเล่ือมใสในศาสนาท่ีสมัพนัธ์กบับคุลิกภาพและสขุภาวะทางจิตในบคุคลทัว่ไปจํานวน 

1210 คน ผลการวิจยัในส่วนของศาสนากบัความเข้มแข็งในการมองโลก พบวา่ ความเล่ือมใสใน

ศาสนาโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเข้มแข็งในการมองโลก (r = .43, p < .01) 

  สําหรับในประเทศไทย พบผลการศกึษาท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทาง

ศาสนาและความเข้มแข็งในการมองโลกในงานวิจยัของพิมพ์ชนก เครือสคุนธ์ (2550) ท่ีศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มแข็งในการ มองโลก ความเช่ือและการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ความ

ขดัแย้งระหว่างงานกบัครอบครัว และความเหน่ือยหนา่ยในงานของผู้หญิงท่ีทํางานนอกบ้านจํานวน 

181 คน พบวา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเข้มแข็งในการมองโลก  

(r = .32, p < .01) 
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  จะเห็นได้วา่ แม้งานวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนากบัความ

เข้มแข็งในการมองโลกมีคอ่นข้างจํากดั แตใ่ห้ผลท่ีสอดคล้องกนัวา่ ลกัษณะทางศาสนามีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความเข้มแข็งในการมองโลก 

 4.4 ลักษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต 

  เอลลิสนั (Ellison.  1991) ได้ประมวลงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเก่ียวข้องในศาสนา

และสขุภาวะด้านอตัวิสยัแล้วพบวา่ ความเก่ียวข้องในศาสนาชว่ยเพิ่มสขุภาวะทางจิต และคณุภาพ

ชีวิตแก่บคุคล โดยผา่นแนวทาง 4 แนวทาง คือ 1) ผา่นการมีสว่นร่วมในองค์กรหรือการปฏิบตัิกิจกรรม

ทางศาสนา (Social integration and support) 2) ผา่นการปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนาซึง่กระทําด้วย

ตนเอง อนัถือได้ว่าเป็นการติดตอ่กบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีตนนบัถือ (Divine interaction) 3) ผา่นการ

เตรียมการอย่างมีระบบระเบียบในการทําความเข้าใจความหมายและความเป็นไปของเหตกุารณ์ใน

ชีวิตจากแนวคดิและคําสอนทางศาสนา (Existential certainty) และ 4) ผา่นการสนบัสนนุทางลทัธิ

ศาสนาและวิถีชีวิตสว่นบคุคลท่ีเฉพาะเจาะจงกบัความเช่ือของแตล่ะบคุคล ซึง่นบัถือแตกตา่งกนั

ออกไป (Denomination variations) 

  ในระยะตอ่มา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการนบัถือศาสนาในลกัษณะตา่ง ๆ กบัสขุภาวะ 

ความพงึพอใจในชีวิต และคณุภาพชีวิตด้านตา่ง ๆ ของบคุคลในแนวทางดงักลา่วเร่ิมชดัเจนขึน้ ด้วย

การวิจยัท่ีตอบคําถามวา่อะไรได้เกิดขึน้ และทําไมจงึเกิดขึน้ ไปพร้อมกบังานวิจยัหนึง่ ๆ โดยการศกึษา

อิทธิพลของตวัแปรสง่ผา่น (Mediating Variable) ตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สอง ซึง่ตวัแปร

สง่ผา่นจะมีบทบาท 2 ประการพร้อมกนั คือ 1) ใช้อธิบายผลของการนบัถือศาสนาในบางลกัษณะตอ่

จิตใจ หรือพฤติกรรมบางประการของบคุคล และ 2) ตวัแปรกลุม่ดงักลา่วนีเ้ก่ียวข้องในเชิงสาเหตกุบั 

สขุภาวะ หรือความพงึพอใจในชีวิตของบคุคลอีกทอดหนึ่ง ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัของ ไบลน่ี และ 

ครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker.  1995) ท่ีศกึษาตวัแปรส่งผา่นด้านจิตวิทยาสงัคม ซึง่สามารถอธิบาย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวข้องในศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในรัฐ

นิวยอร์ครวม 144 คน แบง่เป็นคนแอฟริกนั-อเมริกนั 66 คน คนอเมริกนั 59 คน และคนลาตนิอเมริกนั 

19 คน ซึง่ผู้ วิจยัคาดวา่การนบัถือศาสนาคริสต์มีประโยชน์ตอ่คนแอฟริกนั-อเมริกนัมากกวา่ และใน

ทํานองท่ีแตกตา่งจากคนอเมริกนั โดยตวัแปรสง่ผา่นท่ีนํามาศกึษามี 2 ตวัแปร คือ การเข้าใจสาเหตใุน

เชิงศาสนา (Religious Attributions) ของสิ่งไมน่า่ปรารถนาท่ีเกิดขึน้ ซึง่จะชว่ยให้บคุคลยอมรับและ

ปรับตวัได้ง่ายขึน้ ประกอบด้วย การพฒันาความภมูิใจในตนเอง (Self-esteem enhancing) การ

พฒันาการรับรู้ท่ีควบคมุสถานการณ์ (Control enhancing) และการให้คณุคา่ความหมายในชีวิต (Life 

meaning-enhancing) ตวัแปรสง่ผา่นตวัท่ีสองคือ การมีเอกลกัษณ์ทางสงัคม (Social Identification) 

กลุม่ศาสนาท่ีบคุคลเป็นสมาชิกจะชว่ยให้บคุคลรู้สกึว่ามีความมัน่คงทางสงัคม และได้รับการสนบัสนนุ
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ทางสงัคมด้านท่ีตนต้องการได้มาก ประกอบด้วย การประเมินตนเองในฐานะสมาชิกของกลุม่ทาง

สงัคม (Membership collective self-esteem) การประเมินคา่กลุม่ทางสงัคมของตนในทางบวก 

(Private collective self-esteem) การประเมินความคิดของบคุคลอ่ืนนอกกลุม่ตอ่กลุ่มทางสงัคมของ

ตนในทางบวก (Public collective self-esteem) และการประเมินความสําคญัของกลุ่มทางสงัคมตอ่

ความคดิรวบยอดของตน (Identity collective self-esteem) สําหรับลกัษณะทางศาสนาของบคุคลได้

มีการวดัทัง้ความเช่ือและการปฏิบตัิทางศาสนา  ส่วนสขุภาวะทางจิตวดัในองค์ประกอบ 4 ด้านคือ 

ความพงึพอใจในชีวิต ความภาคภมูิใจในตน ความซมึเศร้า ความหมดหวงั  โดยแยกวิเคราะห์ระหวา่ง

คนผิวขาวและคนผิวดํา พบผลตามท่ีผู้ วิจยัคาดหมาย กล่าวคือ การให้คณุคา่ความหมายในชีวิต (Life 

meaning-enhancing) และการประเมินคา่กลุม่ทางสงัคมของตนในทางบวก (Private collective self-

esteem) เป็นตวัแปรสง่ผา่นพห ุมีอิทธิพลการสง่ผา่นแบบสมบรูณ์ตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือ

ทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิตโดยรวมเฉพาะในกลุม่คนแอฟริกนั-อเมริกนัเทา่นัน้ และในปีเดียวกนันี ้

ได้มีนกัสงัคมวิทยากลุม่หนึง่ (Ellison; & Sherkat.  1995) ประมวลผลการวิจยัตา่ง ๆ แล้วพบวา่ การมี

ความเช่ือทางศาสนานัน้สง่ผลตอ่ความรู้สึกเป็นสขุ ความพงึพอใจในชีวิต การมีสขุภาพกายและจิตท่ีดี 

และการมีอายยืุน โดยพบคําอธิบายบางสว่นแล้ววา่ ผลดีของการนบัถือศาสนาตอ่สขุภาวะของบคุคล

นัน้ เกิดจากลกัษณะทางจิตและพฤตกิรรมของบคุคล ท่ีเป็นผลจากการนบัถือศาสนาของบคุคลนัน้ ซึง่

สง่ผลตอ่สขุภาวะของบคุคลอีกตอ่หนึง่ โดยตวัแปรสง่ผา่นท่ีนกัสงัคมวิทยากลุม่นีส้รุปได้วา่ควรมีการ

วิจยัตอ่ไปให้ชดัเจนมี 4 กลุม่ คือ 1) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอยา่งเหมาะสมของบคุคล 2) การได้รับ

การชว่ยเหลือสนบัสนนุทางสงัคม 3)  ความมัน่ใจและความภาคภมูิใจในตนเอง และ 4) การมีกรอบ

การรู้คิดในการท่ีจะจดัการกบัความเครียด และสามารถแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

  สว่นในงานวิจยัของอาร์นอล์ (Arnold. 2007) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเข้มแข็งในการมอง

โลก วฒุิภาวะทางจิตวิญญาณ และสขุภาวะทางจิตในนกับวชจํานวน 257 คน ผลการวิจยัพบวา่ การ

ตระหนกัรู้ถึงพระเจ้ามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอ่สขุภาวะทางจิตในทกุองค์ประกอบ สว่นความไม่

แนน่อนในความสมัพนัธ์ของตนกบัพระเจ้ามีอิทธิพลทางลบโดยตรงตอ่สขุภาวะทางจิตในทกุ

องค์ประกอบ นอกจากนัน้ยงัพบวา่ การตระหนกัรู้ถึงพระเจ้ามีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผา่นความ

เข้มแข็งในการมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิตในทกุองค์ประกอบ ส่วนความไมแ่นน่อนในความสมัพนัธ์

ของตนกบัพระเจ้ามีอิทธิพลทางลบโดยอ้อมผา่นความเข้มแข็งในการมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิตในทกุ

องค์ประกอบ กล่าวคือ ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์

ระหวา่งการตระหนกัรู้ถึงพระเจ้าและความไมแ่นน่อนในความสมัพนัธ์ของตนกบัพระเจ้า กบัสขุภาวะ

ทางจิตในทกุองค์ประกอบ ทัง้นีอ้งค์ประกอบของสขุภาวะทางจิตในงานวิจยันี ้ได้แก่ การยอมรับตนเอง 
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การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน ความเป็นตวัของตวัเอง ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม 

การมีเป้าหมายในชีวิต และการพฒันาตนเอง 

  นอกจากนีย้งัพบงานวิจยัท่ีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนา ความ

เข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต โดยในงานวิจยัของของ เดอไวที ้พาทาพสั และไลแมนเทท 

(Diržytė; Patapas; & Limantaitė. 2003) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือในศาสนา ความ

เข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะ ของนกัเรียนชาวลิทเูนียจํานวน 132 คน พบว่า ความเช่ือในการ

ลงโทษของพระเจ้ามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิตท่ีเป็นด้านลบ (r = .21, p < .05) และ 

สขุภาวะทางร่างกายท่ีเป็นด้านลบ (r = .19, p < .05) สว่นความเช่ือเร่ืองการติดตอ่กบัพระเจ้า พระเจ้า

คอยดแูล และความเช่ือวา่เม่ือประสบกบัวิกฤตจะพบหนทางแหง่พระเจ้านัน้ มีความสมัพนัธ์ทางลบกบั

สขุภาวะทางจิตท่ีเป็นด้านลบ ท่ีระดบันยัสําคญั .01, .05 และ .05 ตามลําดบั  ( r = -.23, r = -.21 และ 

r = -.22) ในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มแข็งในการมองโลกกบัสขุภาวะ พบว่า ความเข้มแข็ง

ในการมองโลกมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัสขุภาวะทางจิตท่ีเป็นด้านลบ (r = -.58, p < .01) และ 

สขุภาวะทางร่างกายท่ีเป็นด้านลบ (r = -.19, p < .05) นอกจากนัน้ยงัพบว่า ความเข้มแข็งในการมอง

โลกกบัความเช่ือในพระเจ้าลงโทษมีความสมัพนัธ์กนัในทางลบ (r = -.43, p < .01) 

  ผลงานวิจยัข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ลกัษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และ

สขุภาวะทางจิต มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากศาสนามกัสอนให้เห็นว่าชีวิตมีคณุคา่ 

และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตนัน้ไมไ่ด้เกิดจากโชคหรือความบงัเอิญ ซึง่มีความสอดคล้องในเชิง

ทฤษฎีกบัความเข้มแข็งในการมองโลก โดยทัง้ลกัษณะทางศาสนาและความเข้มเข็งในการมองโลกเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้เกิดสขุภาวะทางจิตในบคุคลได้ 

 จากการประมวลงานวิจยัในหวัข้อ ลกัษณะทางศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และ 

สขุภาวะทางจิตของบคุคลนัน้ ผู้ วิจยัสรุปได้วา่ ควรมีการวดัลกัษณะทางศาสนาในหลายมิตใินการวิจยั

เดียวกนั และควรมีตวัแปรสง่ผา่นท่ีจะใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนากบัสขุภาวะ

ทางจิตของบคุคล สว่นการวดัและการศกึษาสขุภาวะทางจิตของบคุคลนัน้ ควรศกึษาหลายด้าน  

โดยเน้นทางด้านจิตและความพงึพอใจในชีวิตทางด้านตา่ง ๆ แม้วา่งานวิจยัเก่ียวกบัคนท่ีนบัถือ 

พทุธศาสนาในเชิงจิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร์จะปรากฏให้เห็นคอ่นข้างน้อย แตผู่้ วิจยัมีความมัน่ใจ

วา่ตวัแปรเชิงสาเหต ุเชิงกระบวนการ และเชิงผลของการนบัถือศาสนา และความสมัพนัธ์ท่ีพบจากคน

ในศาสนาตา่ง ๆ นอกเหนือจากพทุธศาสนา จะสามารถเป็นพืน้ฐานในการกําหนดสมมตฐิานการวิจยั

ชาวพทุธได้ โดยผู้ วิจยัคาดว่าความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบ

พทุธ เก่ียวข้องกบัสขุภาวะทางจิตของเยาวชนชาวพทุธท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ  

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ โดยผ่านตวัแปรสง่ผา่นท่ีสําคญั
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เชน่ความเข้มแข็งในการมองโลก กล่าวคือ การทํานายผลของลกัษณะทางพทุธ ตอ่สขุภาวะทางจิตของ

เยาวชนนัน้ นอกจากจะมีผลทางตรงแล้ว ยงัเกิดผลทางอ้อมผา่นตวัแปรสง่ผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลกอีกด้วย 

 

5. การวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Analysis) 

 การวิเคราะห์ตวัแปรสง่ผา่นในงานวิจยัทางจิตวิทยามีท่ีมาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบ

วางเง่ือนไข (Classical Theory) ของวดูเวิร์ท (MacKinnon.  2008: 2; อ้างอิงจาก Woodworth.  

1928) ท่ีกล่าวถึงสิ่งเร้า อินทรีย์ และการตอบสนอง (Stimulus–Organism–Response: S–O–R) โดย

อธิบายวา่ ระหวา่งสิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) นัน้ ต้องมีอินทรีย์หรือบคุคล 

(Organism) ท่ีทําหน้าท่ีรับรู้สิ่งเร้าเพ่ือให้เกิดการตอบสนองออกมา ซึง่นกัวิจยัรุ่นตอ่มาเช่ือวา่ 

กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในอินทรีย์ สง่ผลกระทบตอ่การตอบสนองท่ีอินทรีย์แสดงออกด้วย 

 การนําความคดิเก่ียวกบัการสง่ผา่นไปใช้ในวิธีการทางสถิตนิัน้เร่ิมจาก ในการวิจยัเชิง

สหสมัพนัธ์สว่นใหญ่ท่ีมุง่สนใจศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรอิสระชดุหนึง่ (X1,X2) กบั

ตวัแปรตาม (Y) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัได้

เฉพาะอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ระหวา่งตวัแปรอิสระแตล่ะตวักบัตวัแปรตามเท่านัน้ แตเ่ม่ือพบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระด้วยกนั อาจพบวา่นอกจากตวัแปรอิสระ (X1) มีอิทธิพลทางตรงตอ่

ตวัแปรตาม (Y) แล้ว ยงัมีอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ผา่นตวัแปรอิสระอีกตวัด้วย (X2) ดงันัน้ 

การวิเคราะห์การสง่ผา่นจงึเป็นวิธีการหนึง่ท่ีศกึษาอิทธิพลทางอ้อมท่ีตวัแปรอิสระตวัหนึง่สง่ผลตอ่ 

ตวัแปรตามผ่านตวัแปรอิสระอีกตวัหนึง่ 

 5.1 ความหมายของตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) 

  ตวัแปรสง่ผา่นในบางครัง้อาจถกูเรียกวา่ ตวัแปรคัน่กลางหรือตวัแปรส่ือผา่น เพ่ือแสดงให้

เห็นบทบาทของตวัแปรระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม นอกจากนัน้อาจเรียกตวัแปรสง่ผา่นวา่  

ตวัแปรกระบวนการ (Judd; & Kenny.  1981) ซึง่หมายถึง ตวัแปรท่ีทําหน้าท่ีอธิบายกระบวนการท่ี 

ตวัแปรอิสระมีผลตอ่ตวัแปรตาม 

  บารอน และเคนน่ี (Baron; &  Kenny 1986: 1173) กลา่ววา่ ตวัแปรสง่ผา่นทําหน้าท่ีเป็น

ตวัท่ีแปรสาม ท่ีอธิบายกลไกความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นท่ีมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรตาม 

  เฟรเซอร์ บาร์รอน และทิกซ์ (Frazier; Barron; & Tix.  2004: 116) กลา่ววา่ ตวัแปร

สง่ผา่น เป็นตวัแปรท่ีอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทํานายและตวัแปรตาม 

  แมคคนินอน (MacKinnon.  2008: 9) กลา่ววา่ ตวัแปรสง่ผา่นเป็นส่ือกลางความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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  จากการประมวลนิยามตวัแปรสง่ผา่นสรุปได้วา่ ตวัแปรสง่ผา่น หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็น

ส่ือกลางความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 5.2 โมเดลกรณีตัวแปรส่งผ่าน (Single Mediator Model) 

  พิจารณาจากภาพประกอบ 5 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) สง่อิทธิพลตอ่ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เส้นอิทธิพล c เรียกวา่ อิทธิพลรวม (Total effect) 

 

 

c 

 

 

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยกรณีไมมี่ตวัแปรสง่ผา่น 

 ท่ีมา: Mackinnon, David P.  (2008).  Introduction to Statistical Mediation Analysis.  

p. 48 

 

  ในบางกรณีอาจมีกระบวนการอ่ืน ๆ จากตวัแปรอิสระ (Independent Variable) สง่ผล

ตอ่ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) จากนัน้ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) สง่ผลไปยงัตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) โดยท่ีตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ยงัคงสง่ผลตอ่ตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) สามารถเขียนโมเดลการสง่ผา่นได้ดงัภาพประกอบ 6 

 

 

          

               a      b   

 

 

c' 

 

ภาพประกอบ 6 โมเดลการส่งผา่นกรณีมีตวัแปรสง่ผา่นตวัเดียว 

 ท่ีมา: Mackinnon, David P.  (2008).  Introduction to Statistical Mediation Analysis.  

p. 49 
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  จากภาพประกอบ 6 เส้นทาง a เป็นอิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระ (Independent 

Variable) ตอ่ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) สว่นเส้นทาง b เป็นอิทธิพลทางตรงของตวัแปรสง่ผา่น 

(Mediator) ตอ่ตวัแปรตาม (Dependent Variable) และเส้นทาง c’ เป็นอิทธิพลทางตรงของตวัแปร

อิสระ (Independent Variable) ตอ่ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เม่ือควบคมุตวัแปรสง่ผา่น 

(Mediator) ให้มีคา่คงท่ี 

 5.3 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน (Establishing Mediation) 

  ถ้าโมเดลการสง่ผา่นกําหนดถกูต้อง (จากภาพประกอบ 5 และ 6 เส้นทาง c, a, b และ c’) 

สามารถประมาณคา่ได้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ซึง่บางครัง้เรียก

วิธีการนีว้่า วิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares หรือ OLS) นอกจากนีย้งัมี

วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการประมาณคา่ ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression) และ

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) แตใ่นการวิจยันีจ้ะกลา่วถึงการ

ทดสอบตวัแปรสง่ผา่นด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู โดยใช้วิธีการของ บารอน และเคนน่ี (Baron & 

Kenny.  1986) และ จดัด์ และเคนน่ี (Judd and Kenny.  1981) เทา่นัน้ ซึง่วิธีการดงักลา่วแบง่เป็น 4 

ขัน้ตอน ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Independent Variable) กบั 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ในสมการถดถอย เพ่ือประมาณคา่อิทธิพลรวม (Total effect) 

ของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่ตาม

ภาพประกอบ 5 คือ เส้นทาง c 

  ขัน้ท่ี 2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Independent Variable) กบั 

ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) ในสมการถดถอย ขัน้ตอนนีจ้ะแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรสง่ผ่าน (Mediator) 

เกิดมาจากผลการกระทําของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เพ่ือประมาณคา่อิทธิพลทางตรง 

(Direct effect) ของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีมีตอ่ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) ซึง่ตาม

ภาพประกอบ 6 คือ เส้นทาง a  

  ขัน้ท่ี 3 แสดงผลของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และตวัแปรสง่ผา่น 

(Mediator) ในสมการถดถอย เพ่ือทํานายตวัแปรตาม (Dependent Variable) เพ่ือประมาณคา่

อิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) ท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) เม่ือมีการควบคมุตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แล้ว และประมาณคา่อิทธิพล

ทางตรง (Direct effect) ของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) เม่ือมีการควบคมุตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) แล้ว ซึง่ตามภาพประกอบ 6 คือ เส้นทาง b 

และเส้นทาง c' ตามลําดบั 
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  ขัน้ท่ี 4 พิจารณาจากผลตา่งระหวา่งอิทธิพลรวม (Total effect) ของตวัแปรอิสระ 

(Independent Variable) ท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ในขัน้ท่ี 1 กบัอิทธิพลทางตรง 

(Direct effect) ของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

เม่ือมีการควบคมุตวัแปรสง่ผ่าน (Mediator) แล้ว ในขัน้ท่ี 3 (เปรียบเทียบเส้นทาง c' เทียบกบั c) หาก

อิทธิพลทางตรง (เส้นทาง c') ลดลง และยงัคงมีนยัสําคญัอยู ่แสดงวา่ ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) ทํา

หน้าท่ีสง่ผา่นแบบบางสว่น (Partial Mediator) แตห่ากอิทธิพลทางตรง (เส้นทาง c') ลดลงจนกระทัง่ไม่

มีนยัสําคญัอีกตอ่ไป แสดงว่า ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) ทําหน้าท่ีสง่ผา่นแบบสมบรูณ์ (Complete 

Mediator) 

  อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะสรุปว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent 

Variable) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) มีขนาดความสมัพนัธ์ท่ีลดลงหรือไม ่เม่ือมีการนํา

ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) เข้ามาด้วยนัน้ เป็นสิ่งท่ีกระทําได้ยาก จงึมีผู้คิดค้นวิธีตา่ง ๆ ขึน้มา ซึง่จะ

กลา่วถึงในสว่นถดัไปคือ การทดสอบนยัสําคญัทางสถิต ิ

  การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านด้วยวิธีของโซเบล (Sobel’s Test) 

   การสรุปผลของตวัแปรสง่ผา่นจากเดมิท่ีทําการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง

อิทธิพลรวม (เส้นทาง c) กบัอิทธิพลทางตรง (เส้นทาง c') ของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่ตวัแปรตามนัน้ 

สามารถทําการทดสอบแทนผา่นการประมาณคา่อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) โดยพิจารณาจาก

ผลคณูระหวา่ง อิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่ตวัแปรสง่ผา่น (เส้นทาง a) กบัอิทธิพลทางตรง

ท่ีตวัแปรสง่ผา่นมีตอ่ตวัแปรตาม ซึง่คือ a*b 

   โซเบล (Sobel.  1982) ได้นําเสนอการทดสอบนยัสําคญัทางสถิต ิ(Significance 

test) สําหรับอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม ผา่นทางตวัแปรสง่ผา่น โดยการ

ทดสอบซี (z-test) ด้วยการหาร a*b ด้วยความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ a*b เพ่ือทดสอบวา่ขนาด

อิทธิพลทางอ้อมมีคา่ตา่งจากศนูย์หรือไม ่การตรวจสอบด้วยวิธีนีใ้ช้ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ a 

และ b (SEa และ SEb) สําหรับประมาณคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ a*b โดยเขียนในรูป

สมการได้ดงันี ้

 

สตูร   z - value = a*b/SQRT(b2 * SEa
2 + a2 * SEb

2) 
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   การตรวจสอบด้วยวิธีของโซเบล (Sobel.  1982) สามารถอธิบายการทดสอบด้วย

ภาพประกอบ 7 

 

          

             a (SEa)     b (SEb)   

 

 

c' 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ท่ีทดสอบตามแนวคิดของโซเบล 

 ท่ีมา: Preacher; & Leonardelli.  (2012).  Calculation for the Sobel test: An 

Interactive Calculation Tool for Mediation Tests. 

 

 จากภาพประกอบ 7  a  = คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรสง่ผา่น 

        SEa = ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ a  

        b    = คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสง่ผา่น และตวัแปรตาม 

        SEb = ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ b  

          ทัง้นี ้คา่ SEa และ SEb จะต้องมีคา่เป็นบวก 

  

 

Independent  

Variable 

Dependent  

Variable 

Mediator 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ เพ่ือศกึษาอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธและ

ความเข้มแข็งในการมองโลก ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย 

  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ 

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 อาย ุ13 - 22 ปี 

 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 อาย ุ13 - 22 ปี 

จํานวน 424 คน ได้มาจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัเก็บได้จริง โดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมด ตามคณุสมบตัิท่ีได้ระบไุว้ ดงันี ้

   1) เป็นวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 13 - 22 ปี  

   2) เป็นวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการยอ่ยตา่ง ๆ ภายใต้โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมฯ ในชว่งเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

  ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งจะต้องเป็นวยัรุ่นท่ีมีคณุสมบตัคิรบทัง้สองข้อดงักลา่วข้างต้น  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะชีวสงัคม 

  ตอนท่ี 2 แบบวดัสขุภาวะทางจิต 

  ตอนท่ี 3 แบบวดัลกัษณะทางพทุธ 

  ตอนท่ี 4 แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก 

 สําหรับรายละเอียดในแตล่ะแบบวดัท่ีผู้ วิจยัได้สร้าง พฒันา และปรับปรุงจากแบบวดัของ

ผู้ วิจยัอ่ืน ๆ มีดงันี ้

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะชีวสงัคม เป็นแบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึง่ผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง ประกอบด้วย เพศ อาย ุและประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ

พฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ หรือเตมิข้อความใน

ชอ่งวา่ง 

  ตอนท่ี 2 แบบวดัสขุภาวะทางจิต ผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้ตามนิยามปฎิบตักิาร และโครงสร้าง

แนวคิดทฤษฎีของไรฟฟ์ (Ryff. 1989) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การยอมรับตนเอง (Self-

acceptance) 2) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) 3) ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy)  

4) การพฒันาตนเอง (Personal growth) 5) การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน (Positive relations 

with others) และ 6) การมีความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) 

ลกัษณะของแบบวดัเป็นประโยคข้อความทางบวกและข้อความทางลบ จํานวน 40 ข้อ แตล่ะข้อ

ประกอบด้วยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “เห็นด้วยอยา่งย่ิง” จนถึง “ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง” ซึง่ให้

ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึ/ความคดิเห็นตามท่ีระบไุว้ในแตล่ะข้อในระดบัใด ผู้ วิจยันําแบบวดั

ไปทดลองใช้กบัเยาวชนท่ีไม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั จํานวน 80 คน มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบบัเทา่กบั .95 เม่ือนําแบบวดัฉบบันีไ้ปเก็บข้อมลูกบัเยาวชนกลุม่ตวัอย่างจริงในงานวิจยัและหา

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัอีกครัง้ มีคา่เทา่กบั .92 
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  ตวัอยา่ง แบบวดัสขุภาวะทางจิต 

   คําชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ละเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบั

ตวัทา่นและความรู้สกึของทา่นตามความเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย

อยา่งย่ิง 

เห็นด้วย คอ่นข้าง

เห็นด้วย 

คอ่นข้าง

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย

อยา่งย่ิง 

 การยอมรับตนเอง       

0 เม่ือทําบางสิ่งไมสํ่าเร็จทัง้ 

ๆ ท่ีพยายามเตม็ท่ีแล้ว 

ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองแยม่าก 

(-) 

      

00 ฉนัอยากให้ความ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึน้กบัฉัน

เป็นเร่ืองไมจ่ริง (-) 

      

 การมีเป้าหมายในชีวติ       

0 ฉนัมองไมเ่ห็นลูท่างใน

อนาคตของตนเอง (-) 

      

00 ฉนัเช่ือมัน่วา่ตวัเองมี

โอกาสไปถึงเป้าหมายท่ี

วางไว้ (+) 

      

 ความเป็นตัวของตัวเอง       

0 ฉนัหลีกเล่ียงการเข้า

สงัคมเพราะกลวัจะ

ปฏิบตัิตนไมถ่กูกาลเทศะ 

(-) 

      

00 ฉนัทําอะไรตามเพ่ือน 

เพราะกลวัวา่เพ่ือนจะไม่

ยอมรับ (-) 
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  ตวัอยา่ง แบบวดัสขุภาวะทางจิต (ตอ่) 

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย

อยา่งย่ิง 

เห็นด้วย คอ่นข้าง

เห็นด้วย 

คอ่นข้าง

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย

อยา่งย่ิง 

 การพัฒนาตนเอง       

0 ฉนัหลีกเล่ียงในการทําสิ่ง

ท่ีตนเองไมถ่นดั เพราะคดิ

วา่ไมมี่วนัท่ีตนเองจะทํา

ได้ดี (-) 

      

00 ย่ิงได้เรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ ฉนั

ย่ิงรู้สกึวา่โลกนีมี้อะไร

นา่สนใจ (+) 

      

 การมีสัมพันธภาพท่ีดี

กับบุคคลอ่ืน 

      

0 ถ้าฉนัไมพ่อใจอะไร ฉนั

จะแสดงออกโดยไม่

คํานงึถึงความรู้สกึของ

ผู้ใด (-) 

      

00 ฉนัมีคนท่ีไว้วางใจพอท่ีจะ

พดูคยุทัง้เร่ืองทัว่ไปและ

เร่ืองสว่นตวัได้ (+) 

      

 การมีความสามารถใน

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

      

0 ฉนัรู้สกึวา่ชีวิตของฉนั

วุน่วายและสบัสนจนไม่

สามารถจดัการอะไรได้(-) 

      

00 ฉนัรู้สกึกงัวลว่าตนเองจะ

รับมือกบัเร่ืองตา่ง ๆ ท่ี

ต้องทําในแตล่ะวนัได้ไม่

ไหว (-) 

      



79 

   เกณฑ์การให้คะแนน 

    ผู้ วิจยัตรวจและให้คะแนนตามความหมายของข้อความในแตล่ะข้อดงัตอ่ไปนี ้

    - เม่ือเป็นข้อความทางบวก เกณฑ์การให้คะแนน คือ 

      เห็นด้วยอย่างย่ิง   ให้ 6 คะแนน 

      เห็นด้วย    ให้ 5 คะแนน 

      คอ่นข้างเห็นด้วย   ให้ 4 คะแนน 

      คอ่นข้างไมเ่ห็นด้วย   ให้ 3 คะแนน 

      ไมเ่ห็นด้วย    ให้ 2 คะแนน 

      ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง   ให้ 1 คะแนน 

     - เม่ือเป็นข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

   เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

    เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของสขุภาวะทางจิตทัง้รายด้าน และ

โดยรวม (วิเชียร เกตสุิงห์.  2538: 10) มีดงันี ้

     คะแนนเฉล่ีย 4.34 – 6.00 หมายถึง สขุภาวะทางจิตสงู 

     คะแนนเฉล่ีย 2.67 – 4.33 หมายถึง สขุภาวะทางจิตปานกลาง 

     คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.66 หมายถึง สขุภาวะทางจิตต่ํา    

  ตอนท่ี 3 แบบวดัลกัษณะทางพทุธ ผู้ วิจยัใช้แบบวดัของดวงเดือน พนัธุมนาวิน และ 

คนอ่ืน ๆ (2540) โดยประกอบด้วย 3 แบบวดั คือ 1) แบบวดัความเช่ือทางพทุธศาสนา มีคา่อํานาจ

จําแนกรายข้อระหวา่งคา่ที 5.25 – 11.08 คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั .83 ในกลุม่นิสิตนกัศกึษา 

และ .77 ในกลุม่นกัเรียนมธัยม 2) แบบวดัการปฏิบตัิทางพทุธศาสนา มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อ

ระหวา่งคา่ที 3.48 – 10.48 คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .78 ในกลุม่นิสิตนกัศกึษา และ .72 ในกลุม่

นกัเรียนมธัยม และ 3) แบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธ มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อระหวา่งคา่ที 6.41 – 10.87 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั .85 ในกลุม่นิสิตนกัศกึษา ลกัษณะของแบบวดัเป็นประโยคข้อความ

ทางบวกและข้อความทางลบ จํานวนแบบวดัละ 10 ข้อ รวมทัง้หมด 30 ข้อ แตล่ะข้อประกอบด้วย

มาตรวดัแบบประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” ซึง่ให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามี

ความรู้สกึ/ความคิดเห็นตามท่ีระบไุว้ในแตล่ะข้อในระดบัใด ผู้ วิจยันําแบบวดัไปทดลองใช้กบัเยาวชนท่ี

ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั จํานวน 80 คน แบบวดัความเช่ือทางพทุธศาสนามีคา่ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .70 แบบวดัการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .81 และ

แบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .56 เม่ือนําแบบวดัทัง้ 3 ฉบบั ไปเก็บข้อมลู

กบัเยาวชนกลุม่ตวัอยา่งจริงในงานวิจยัและหาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัอีกครัง้ แบบวดัความเช่ือทางพทุธ
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ศาสนามีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .71 แบบวดัการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบบัเทา่กบั .80 และแบบวดัวิถีชีวิตแบบพทุธมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .68 

  ตวัอยา่ง แบบวดัลกัษณะทางพทุธ 

   คําชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ละเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบั

ตวัทา่นและความรู้สกึของทา่นตามความเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง คอ่น 

ข้าง

จริง 

คอ่น 

ข้างไม่

จริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริง

เลย 

 ความเช่ือทางพุทธศาสนา       

0 ฉนัเช่ือวา่การปฏิบตัิตามคําสัง่สอนของ

พระพทุธเจ้าจะทําให้ข้าพเจ้ามีความสขุ

อยา่งแท้จริง (+) 

      

00 ฉนัเช่ือวา่นรกสวรรค์และภพภมูิตา่ง ๆ 

เป็นเร่ืองงมงาย (-) 

      

 การปฏิบัตทิางพุทธศาสนา       

0 ฉนัเห็นวา่การสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้า

นอน เป็นการกระทําท่ีไร้สาระ (-) 

      

00 ฉนัจะคํานงึถึงเร่ืองบาปบญุก่อน

ตดัสินใจกระทําสิ่งใดเสมอ (+) 

      

 วิถีชีวิตแบบพุทธ       

0 ฉนัชอบท่ีจะไปเท่ียวตามวดัวาอาราม

มากกวา่สถานท่ีอ่ืน ๆ (+) 

      

00 ฉนัรู้สกึวา่ตนเองเป็นพทุธแตเ่พียงในนาม

หรือในทะเบียนบ้านเทา่นัน้ (-) 
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   เกณฑ์การให้คะแนน 

    ผู้ วิจยัตรวจและให้คะแนนตามความหมายของข้อความในแตล่ะข้อดงัตอ่ไปนี ้

     - เม่ือเป็นข้อความทางบวก เกณฑ์การให้คะแนน คือ 

      จริงท่ีสดุ   ให้ 6 คะแนน 

      จริง    ให้ 5 คะแนน 

      คอ่นข้างจริง   ให้ 4 คะแนน 

      คอ่นข้างไมจ่ริง  ให้ 3 คะแนน 

      ไมจ่ริง   ให้ 2 คะแนน 

      ไมจ่ริงเลย   ให้ 1 คะแนน 

     - เม่ือเป็นข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

   เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

    เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของลกัษณะทางพทุธทัง้รายด้าน และ

โดยรวม (วิเชียร เกตสุิงห์.  2538: 10) มีดงันี ้

     คะแนนเฉล่ีย 4.34 – 6.00 หมายถึง ลกัษณะทางพทุธสงู 

     คะแนนเฉล่ีย 2.67 – 4.33 หมายถึง ลกัษณะทางพทุธปานกลาง 

     คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.66 หมายถึง ลกัษณะทางพทุธต่ํา 

  ตอนท่ี 4 แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก ผู้ วิจยัได้ดดัแปลงแบบวดัความเข้มแข็งใน

การมองโลกฉบบัภาษาไทยของ สมจิต หนเุจริญกลุ ประคอง อินทรสมบตั ิและพรรณวดี พธุวฒันะ 

(2532) ซึง่ได้แปลแบบประเมินความเข้มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี ้จํานวน 29 ข้อ โดย

ผู้ วิจยัปรับปรุงแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกให้มีความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั

ครัง้นี ้จากรายงานพบวา่แบบวดัความเข้มแข็งของแอนโทนอฟสกีมี้คา่ความเช่ือมัน่ครอนบาคแอลฟา 

ระหวา่ง .82 – .95 สว่นแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลกฉบบัภาษาไทยมีคา่ความเช่ือมัน่ 

ครอนบาคแอลฟาระหวา่ง .83 – .94 (พชัรินทร์ นินทจนัทร์; รัชนีนามจนัทรา; และสมจิต หนเุจริญกลุ.  

2543: 317-318) แบบวดัครอบคลมุองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการเข้าใจ 

(Comprehensibility) 11 ข้อ ด้านความสามารถในการจดัการ (Manageability) 10 ข้อ และด้าน

ความสามารถในการให้ความหมาย (Meaningfulness) 8 ข้อ ลกัษณะของแบบวดัเป็นประโยค

ข้อความทางบวกและข้อความทางลบ จํานวน 29 ข้อ แตล่ะข้อประกอบด้วยมาตราสว่นประมาณคา่ 7 

ระดบั ให้ผู้ เลือกตอบได้ตัง้แต ่1 - 7 คะแนน โดยตําแหนง่เลข 1 และเลข 7 มีข้อความบง่บอกลกัษณะ

ตรงกนัข้าม โดยอาศยัข้อความตําแหนง่เลขท่ี 1 และเลขท่ี 7 เป็นหลกัในการตอบ ผู้ วิจยันําแบบวดัไป

ทดลองใช้กบัเยาวชนท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั จํานวน 80 คน มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้
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ฉบบัเทา่กบั .80 เม่ือนําแบบวดัฉบบันีไ้ปเก็บข้อมลูกบัเยาวชนกลุม่ตวัอย่างจริงในงานวิจยัและหา

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัอีกครัง้ มีคา่เทา่กบั .82 

  ตวัอยา่ง แบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก   

   คําชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ละเขียนเคร่ืองหมาย Ο ล้อมตวัเลขท่ีตรง

กบัตวัทา่นและความรู้สึกของทา่นตามความเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ 1 2 3 4 5 6 7 

 ด้านความสามารถในการเข้าใจ        

0 ในอดีตท่ีผา่นมาคณุเคยรู้สึกแปลกใจ ใน

การกระทําของผู้ ท่ีคณุคิดว่าคณุรู้จกัเขาดี

บ้างหรือไม ่(-) 

ไมเ่คยรู้สกึ

แปลกใจ

เลย 

     รู้สกึแปลก

ใจเสมอ 

00 คณุมีความรู้สกึและความคดิท่ีสบัสน ยุง่

เหยิง ไมส่ามารถอธิบายอยา่งไมเ่หตผุลได้ 

บอ่ยครัง้เพียงใด (+) 

บอ่ยครัง้

มาก 

     แทบจะไม่

เคยเลย 

 ด้านความสามารถในการจัดการ        

0 แม้วา่มีคนจํานวนมากท่ีมีบคุลิกลกัษณะท่ี

เข้มแข็ง แตใ่นบางสถานการณ์บคุคล

เหลา่นัน้อาจรู้สกึว่าตนเองล้มเหลว เป็นผู้

แพ้ในชีวิตท่ีผา่นมา คณุเคยรู้สกึเชน่นีบ้้าง

หรือไม ่(-) 

ไมเ่คยเลย      บอ่ยครัง้

มาก 

00 คณุมีความรู้สกึไมแ่นใ่จวา่จะสามารถ

จดัการกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้บอ่ยครัง้

เพียงใด (+) 

บอ่ยครัง้

มาก 

     แทบจะไม่

เคยเลย 

 ด้านความสามารถในการให้

ความหมาย 

       

0 คณุมีความรู้สกึว่าไมส่นใจสิ่งตา่ง ๆ ท่ี

เกิดขึน้รอบ ๆ ตวัคณุบอ่ยเพียงใด (-) 

ไมเ่คยรู้สกึ

เชน่นีเ้ลย 

     รู้สกึเชน่นี ้

บอ่ยมาก 

00 บอ่ยครัง้เพียงใดท่ีคณุรู้สึกวา่สิ่งตา่ง ๆ ท่ี

คณุได้กระทําอยูท่กุวนันีเ้ป็นการกระทําท่ี

ไมค่อ่ยมีความหมาย (+) 

บอ่ยครัง้

มาก 

     แทบจะไม่

เคยเลย 
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   เกณฑ์การให้คะแนน 

    ผู้ วิจยัตรวจและให้คะแนนตามความหมายของข้อความในแตล่ะข้อดงัตอ่ไปนี ้

     - เม่ือเป็นข้อความทางบวก เกณฑ์การให้คะแนน คือ 

      เลข 1   ให้ 1 คะแนน 

      เลข 2   ให้ 2 คะแนน 

      เลข 3    ให้ 3 คะแนน 

      เลข 4   ให้ 4 คะแนน 

      เลข 5   ให้ 5 คะแนน 

      เลข 6   ให้ 6 คะแนน 

      เลข 7    ให้ 7 คะแนน 

     - เม่ือเป็นข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะกลบักนั 

   เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

    เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของความเข้มแข็งในการมองโลกทัง้ 

รายด้าน และโดยรวม (วิเชียร เกตสุิงห์.  2538: 10) มีดงันี ้

     คะแนนเฉล่ีย 5.00 – 7.00 หมายถึง ความเข้มแข็งในการมองโลกสงู 

     คะแนนเฉล่ีย 3.00 – 4.99 หมายถึง ความเข้มแข็งในการมองโลกปานกลาง 

     คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.99 หมายถึง ความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัขึน้เอง 1 แบบวดั คือ แบบวดัสขุภาวะ

ทางจิต โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

  1. ศกึษาทฤษฎี แนวคดิ เอกสาร และงานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง

กบัสขุภาวะทางจิต เพ่ือทราบถึงแนวคดิ ความหมาย และองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสขุภาวะทางจิต 

  2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยเขียนนิยามคณุลกัษณะและองค์ประกอบของ 

สขุภาวะทางจิต ท่ีได้จากการศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

  3. สร้างข้อคําถามตามท่ีนิยามไว้ โดยเขียนให้สอดคล้องตามนิยามปฏิบตักิารในแตล่ะ

ด้าน ให้ครบทกุด้าน 

  4. กําหนดลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 6 ระดบั เป็นข้อความทัง้ทางบวก

และทางลบ ซึง่จะให้ผู้ตอบประเมินวา่ตนเองมีความคิดและความรู้สกึตามท่ีระบไุว้แตล่ะข้อในระดบัใด 

โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ ถ้าตอบเห็นด้วยอยา่งย่ิงให้ 6 คะแนน เห็นด้วยให้ 5 คะแนน คอ่นข้าง
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เห็นด้วยให้ 4 คะแนน คอ่นข้างไมเ่ห็นด้วยให้ 3 คะแนน ไมเ่ห็นด้วยให้ 2 คะแนน และไมเ่ห็นด้วยอยา่ง

ย่ิงให้ 1 คะแนน สว่นข้อความทางลบจะให้คะแนนในลกัษณะตรงกนัข้าม 

  5. นําแบบวดัท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น ตรวจสอบความเป็นปรนยั ความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข

ตามคําแนะนํา 

  6. นําแบบวดัท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัเยาวชนท่ีไมใ่ชก่ลุ่ม

ตวัอยา่ง แตมี่ลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งของผู้ วิจยั จํานวน 80 คน 

  7. ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนก 

(Discrimination) รายข้อ ด้วยวิธีการใช้เทคนิค 25 เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 25) แบง่กลุม่สงูและกลุม่ต่ํา 

โดยผู้ วิจยัใช้สถิต ิt-test แบบ Independent คดัเลือกเอาไว้เฉพาะข้อท่ีคา่ t มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 และหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation) 

ระหวา่งคะแนนแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมทัง้ฉบบั (Item-Total Correlation) โดยคดัเลือกข้อความท่ีคา่ 

Item – Total Correlation มากกวา่หรือเท่ากบั .20 (r ≥ .20) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  8. นําข้อความท่ีได้คดัเลือกแล้ว มาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั 

(Reliability) โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 

  9. จดัพิมพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนําไปใช้จริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์นัน้ ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น

ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. ทําหนงัสือขออนญุาตเข้าเก็บข้อมลูจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ถึงประธานโครงการพฒันาจิตเยาวชนเเบบบรูณาการ ยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระ

บรมราชปูถมัภ์ 

  2. นําหนงัสือขอเข้าเก็บข้อมลูไปยงัยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์ โดยแจ้งวตัถปุระสงค์การเก็บข้อมลูให้ประธานโครงการพฒันาจิตเยาวชนเเบบบรูณาการ

ทราบเพ่ือดําเนินการตอ่ 

  3. ผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยเตรียมแบบสอบถามให้

เพียงพอกบัจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง และวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในแตล่ะโครงการยอ่ย

ภายใต้โครงการพฒันาจิตเยาวชนเเบบบรูณาการทัง้หมด 5 โครงการ 
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  4. ผู้ วิจยันดัหมายผู้ประสานงานของโครงการเพ่ือเข้าเก็บข้อมลูตามวนัและเวลาท่ีกําหนด 

พร้อมทัง้อธิบายถึงขัน้ตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

  5. ผู้ วิจยัอธิบายให้เยาวชนผู้ เข้าร่วมแตล่ะโครงการย่อยทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั

และขอความร่วมมือในการวิจยั  

  6. ให้เยาวชนผู้ เข้าร่วมแตล่ะโครงการยอ่ยทําแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบวดัสขุภาวะ

ทางจิต แบบวดัลกัษณะทางพทุธ และแบบวดัความเข้มแข็งในการมองโลก หลงัเข้าร่วมโครงการครบ

ตามกําหนด 

  7. รวบรวมข้อมลูท่ีได้นํามาวิเคราะห์ผลทางสถิต ิ

 

การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการจดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลูโดยนําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามทกุฉบบั 

มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ทางสถิต ิซึง่ผู้ วิจยัดําเนินการตามลําดบั ดงันี ้

  1. นําแบบสอบถามท่ีเก็บได้มาตรวจสอบความสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบทกุฉบบั เพ่ือ

เตรียมนําไปวิเคราะห์ข้อมลู 

  2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ แล้วบนัทึกข้อมลูลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  3. วิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีทางสถิต ิ

  4. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

   ในการวิจยัครัง้นีทํ้าการวิเคราะห์ข้อมลูในกลุม่รวม และจําแนกตามปัจจยัชีวสงัคม 

โดยแบง่การวิเคราะห์เป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

   4.1 ลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง ผู้ วิจยัวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ใช้สําหรับรายงานข้อมลูพืน้ฐานในสว่นของข้อมลูสว่นตวั  

   4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา คือ ลกัษณะทางพทุธ 

ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต โดยผู้ วิจยัวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ใน

การศกึษา ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ คา่ต่ําสดุ คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย 

คา่ความเบ้ คา่ความโดง่ คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความเบ้ และคา่ความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานของความโดง่ รวมทัง้วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

   4.3 การวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานการวิจยั ผู้ วิจยัวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 

(Simple Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

และคา่สถิตซีิ (z) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธและความเข้มแข็งในการมองโลก ท่ีมีตอ่สขุ

ภาวะทางจิต รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นตวัแปรสง่ผา่นวา่เป็นตวัแปรสง่ผา่นสมบรูณ์ หรือตวัแปร
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สง่ผา่นบางสว่น โดยผู้ วิจยัใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บารอน และเคนน่ี (Baron; & 

Kenny. 1986) ซึง่มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

    ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

ระหวา่งลกัษณะทางพทุธ (ตวัแปรอิสระ) กบัสขุภาวะทางจิต (ตวัแปรตาม) โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิการ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) ของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต  

    ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

ระหวา่งลกัษณะทางพทุธ (ตวัแปรอิสระ) กบัความเข้มแข็งในการมองโลก (ตวัแปรสง่ผา่น) โดยหาคา่

สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β2) ของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก 

    ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ระหวา่งลกัษณะทางพทุธ (ตวัแปรอิสระ) และความเข้มแข็งในการมองโลก (ตวัแปรสง่ผา่น) กบั 

สขุภาวะทางจิต (ตวัแปรตาม) โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β3) ของความเข้มแข็งใน

การมองโลกท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือมีการควบคมุลกัษณะทางพทุธแล้ว และคา่สมัประสิทธ์ิการ

ถดถอยมาตรฐาน (β4) ของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือมีการควบคมุความ

เข้มแข็งในการมองโลกแล้ว 

    ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความเป็นตวัแปรสง่ผา่นจากสตูรของโซเบล (Sobel.  1982) 

โดยใช้คา่สถิตซีิ (z)  

   4.4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพิ่มเตมิ ผู้ วิจยัวิเคราะห์ทดสอบคา่สถิตทีิชนิดเป็นอิสระตอ่กนั 

(Independent Samples t- test) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของสขุภาวะทางจิต ความเช่ือทางพทุธ

ศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศนา วิถีชีวิตแบบพทุธ และความเข้มแข็งในการมองโลก ของเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ โดยพิจารณาตามปัจจยัชีวสงัคม ได้แก่ เพศ อาย ุและ

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศกึษาเร่ืองอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิตของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วม

โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ ณ ยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

โดยมีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น ได้แบง่การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ผู้ วิจยัได้เสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 หวัข้อย่อย ได้แก่ 

  2.1 คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

  2.2 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานการวิจยั 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัครัง้นี ้ เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมาย และเพ่ือความสะดวกตอ่การนําเสนอ ผู้ วิจยัจงึกําหนด

สญัลกัษณ์และอกัษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

 n     แทน  จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 x̄      แทน  คา่เฉล่ีย 

 SD     แทน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 CV     แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) 

 Min    แทน  คา่ต่ําสดุ (Minimum) 

 Max    แทน  คา่สงูสดุ (Maximum) 

 Skewness   แทน  ความเบ้ 

 Kurtosis    แทน  ความโดง่ 

 z      แทน  คะแนนซี 

 r      แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 



88 

 b      แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัทํานาย ซึง่ทํานายในรูป 

       คะแนนดบิ 

 β      แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัทํานาย ซึง่ทํานายในรูป 

       คะแนนมาตรฐาน 

 R2     แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เชิงพหยุกกําลงัสอง 

 SE      แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 

 t      แทน  คะแนนที 

 Lower     แทน  ชว่งความเช่ือมัน่ต่ํา 

 Upper     แทน ชว่งความเช่ือมัน่สงู 

 p      แทน  คา่ความนา่จะเป็น 

 *      แทน  มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 **      แทน  มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 X      แทน  ตวัแปรอิสระ 

 M      แทน  ตวัแปรสง่ผา่น 

 Y      แทน ตวัแปรตาม 

 DE     แทน  อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 

 IE      แทน  อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 

 TE      แทน  อิทธิพลรวม (Total Effect) 
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ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

  ผู้ วิจยันําข้อมลูจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 

และร้อยละของข้อมลูพืน้ฐานคณุลกัษณะสว่นบคุคล จําแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเข้า

ร่วมโครงการ ผลวิเคราะห์ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของคณุลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 424) 

ลกัษณะสว่นบคุคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

       ชาย 165 38.9 

       หญิง 259 61.1 

อาย ุ   

       13 – 16 ปี 344 81.1 

       17 – 22 ปี 80 18.9 

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ   

       เคย 233 55.0 

       ไมเ่คย 191 45.0 

 

  จากตาราง 3 พบวา่ เยาวชนในโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการท่ีเป็นกลุม่

ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 สว่นเพศชาย จํานวน 165 คน คิด

เป็นร้อยละ 38.9 มีอาย ุ13 - 16 ปี จํานวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 และมีอาย ุ17 - 22 ปี จํานวน 

80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 สว่นประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ พบวา่ เยาวชนในโครงการฯ ท่ีเป็น

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการยอ่ยตา่ง ๆ ภายใต้โครงการพฒันาจิต

เยาวชนแบบบรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์มาก่อน จํานวน 

233 คน คดิเป็นร้อยละ 55 ส่วนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นครัง้แรก จํานวน 191 คน คดิเป็นร้อยละ 45  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ผู้ วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ออกเป็น 2 หวัข้อยอ่ย ดงันี ้

 

 2.1 ค่าสถติพืน้ฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

  ผู้ วิจยันําข้อมลูจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ใน

การศกึษา ได้แก่ คา่เฉล่ีย (x̄) คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) คา่สงูสดุ (Max) คา่ต่ําสดุ (Min)  

คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) คา่ความเบ้ (Skewness) คา่ความโดง่ (Kurtosis) คะแนนซี (z)  

คา่ความนา่จะเป็น (p) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความเบ้ (Standard Error of Skewness) 

และคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความโดง่ (Standard Error of Kurtosis)  เพ่ือให้ทราบถึง

ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปร ผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 คา่เฉล่ีย (x̄) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) คา่สงูสดุ (Max) คา่ต่ําสดุ (Min) คา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย (CV) คา่ความเบ้ (Skewness) คา่ความโดง่  

      (Kurtosis) คะแนนซี (z) คา่ความนา่จะเป็น (p) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความเบ้ (Standard Error of Skewness) และคา่ความคลาดเคล่ือน 

      มาตรฐานของความโดง่ (Standard Error of Kurtosis) ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา (n = 424) 

       ตวัแปร x̄ SD Min Max CV Skewness Kurtosis 
Normality 

Skewness Kurtosis 

z p z p 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา 4.66 .64 2.40 6.00 .14 -.24 -.29 -2.06 .039 -1.22 .222 

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา 4.53 .77 2.00 6.00 .17 -.70 .21 -5.87 .000 0.90 .362 

วิถีชีวิตแบบพทุธ 4.07 .63 2.00 5.80 .15 -.18 .48 -1.53 .124 2.01 .044 

ความเข้มแข็งในการมองโลก 4.34 .58 2.34 6.34 .13 .32 .81 2.70 .007 3.42 .000 

สขุภาวะทางจิต 4.12 .65 2.30 5.58 .16 -.39 -.14 -3.27 .001 -0.60 .542 

คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความเบ้ (Standard Error of Skewness) = .12 

คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความโดง่ (Standard Error of Kurtosis) = .24 

 

 

 

 
 



92 

  จากตาราง 4 เม่ือพิจารณาคา่สถิตใินแตล่ะตวัแปร พบว่า กลุม่ตวัอยา่งมีคณุลกัษณะของ

แตล่ะตวัแปร ดงันี ้

  ตวัแปรความเช่ือทางพทุธศาสนามีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.66 ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีได้

กําหนดไว้มีคา่อยูใ่นระดบัสงู หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มีความเช่ือทางพทุธศาสนาอยูใ่น

ระดบัสงู และมีคา่ความเบ้เท่ากบั -.24 และคา่ความโดง่เทา่กบั -.29 ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบั 0 ทัง้สองคา่ 

สะท้อนให้เห็นวา่มีแนวโน้มท่ีการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิโดยมีคา่ความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความ

วา่ เยาวชนในโครงการฯ สว่นใหญ่มีคะแนนความเช่ือทางพทุธศาสนาสงูกวา่คา่เฉล่ีย และมีคา่ความ

โดง่เป็นลบ คือ มีการแจกแจงท่ีโดง่น้อยกวา่การแจกแจงปกต ิแตเ่ม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบ

ความเป็นโค้งปกตขิองข้อมลูด้วยคา่ซี พบวา่ คา่ความเบ้มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (zSK = -2.06, 

p = .039) แสดงวา่ ข้อมลูมีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกต ิ

  ตวัแปรการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.53 ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี

ได้กําหนดไว้มีคา่อยูใ่นระดบัสงู หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มีการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาอยู่

ในระดบัสงู และมีคา่ความเบ้เทา่กบั -.70 ซึง่มีคา่ไมเ่ทา่กบั 0 และคา่ความโดง่เทา่กบั .21 ซึง่มีคา่

ใกล้เคียงกบั 0 สะท้อนให้เห็นวา่มีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกติ โดยมีคา่ความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) 

หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ สว่นใหญ่มีคะแนนการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาสงูกวา่คา่เฉล่ีย และ

มีคา่ความโดง่เป็นบวก คือ มีการแจกแจงท่ีโดง่มากกวา่การแจกแจงปกต ิเชน่เดียวกนักบัผลการ

ทดสอบความเป็นโค้งปกตขิองข้อมลูด้วยคา่ซี พบวา่ คา่ความเบ้มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

(zSK = -5.87, p = .000) แสดงวา่ ข้อมลูมีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกติ 

  ตวัแปรวิถีชีวิตแบบพทุธมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.07 ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีได้กําหนด

ไว้มีคา่อยูใ่นระดบัปานกลาง หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มีวิถีชีวิตแบบพทุธอยูใ่นระดบัระดบั

ปานกลาง และมีคา่ความเบ้เทา่กบั -.18 ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบั 0 และคา่ความโดง่เทา่กบั .48 ซึง่มีคา่ไม่

เทา่กบั 0 สะท้อนให้เห็นวา่มีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกติ โดยมีคา่ความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความ

วา่ เยาวชนในโครงการฯ สว่นใหญ่มีคะแนนวิถีชีวิตแบบพทุธสงูกวา่คา่เฉล่ีย และมีคา่ความโดง่เป็น

บวก คือ มีการแจกแจงท่ีโดง่มากกวา่การแจกแจงปกต ิเช่นเดียวกนักบัผลการทดสอบความเป็นโค้ง

ปกติของข้อมลูด้วยคา่ซี พบวา่ คา่ความโดง่มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (zKU = 2.01, p = .044) 

แสดงวา่ ข้อมลูมีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกต ิ

  ตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลกมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.34 ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

ท่ีได้กําหนดไว้มีคา่อยูใ่นระดบัปานกลาง หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มีความเข้มแข็งในการ

มองโลกอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีคา่ความเบ้เท่ากบั .32 ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบั 0 และคา่ความโดง่

เทา่กบั .81 ซึง่มีคา่ไมเ่ทา่กบั 0 สะท้อนให้เห็นวา่มีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกติ โดยมีคา่ความเบ้เป็น



93 

บวก (เบ้ขวา) หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ สว่นใหญ่มีคะแนนความเข้มแข็งในการมองโลกต่ํา

กวา่คา่เฉล่ีย และมีคา่ความโดง่เป็นบวก คือ มีการแจกแจงท่ีโดง่มากกวา่การแจกแจงปกต ิเชน่เดียวกนั

กบัผลการทดสอบความเป็นโค้งปกตขิองข้อมลูด้วยคา่ซี พบวา่ คา่ความเบ้และความโดง่มีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 (zSK = 2.70, p = .007; zKU = 3.42, p = .000 ตามลําดบั) แสดงวา่ ข้อมลูมีการ

แจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกติ 

  ตวัแปรสขุภาวะทางจิตมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.12 ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้

มีคา่อยูใ่นระดบัปานกลาง หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มีสขุภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัปาน

กลาง และมีคา่ความเบ้เทา่กบั -.39 และคา่ความโดง่เทา่กบั -.14 ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบั 0 ทัง้สองคา่ 

สะท้อนให้เห็นวา่มีแนวโน้มท่ีการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิโดยมีคา่ความเบ้เป็นลบ (เบ้ซ้าย) หมายความ

วา่ เยาวชนในโครงการฯ สว่นใหญ่มีคะแนนสขุภาวะทางจิตสงูกวา่คา่เฉล่ีย และมีคา่ความโดง่เป็นลบ 

คือ มีการแจกแจงท่ีโดง่น้อยกวา่การแจกแจงปกติ แตเ่ม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบความเป็นโค้ง

ปกติของข้อมลูด้วยคา่ซี พบวา่ คา่ความเบ้มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (zSK = -3.27, p = .001) 

แสดงวา่ ข้อมลูมีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกต ิ

  ดงันัน้จะพบวา่ตวัแปรทกุตวัมีการแจกแจงไมเ่ป็นโค้งปกต ิแตอ่ย่างไรก็ตามจาก

ข้อเสนอแนะของไคลน์ (Kline.  2005: 50) กลา่ววา่ ตวัแปรท่ีมีคา่ความเบ้เกิน 3 ถือเป็นคา่ความเบ้ท่ี

สงูผิดปกต ิและมีคา่ความโดง่ท่ีเกินกวา่ 10 จะทําให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ได้ แตใ่นการวิจยันีมี้คา่

ความเบ้สงูสดุเทา่กบั -.70 และคา่ความโดง่สงูสดุเทา่กบั .81 ผู้ วิจยัจงึทําการวิเคราะห์อิทธิพลตอ่ไป

โดยไมไ่ด้ทําการแปลงคะแนนเพ่ือปรับข้อมลูให้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกตใินตวัแปรดงักลา่ว 

  นอกจากนัน้เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการกระจาย พบวา่ ตวัแปรการปฏิบตัิทางพทุธ

ศาสนามีการกระจายของข้อมลูสงูท่ีสดุ โดยมีคา่เทา่กบั .17 ซึง่หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มี

คะแนนการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีแตกตา่งกนัมากท่ีสดุ และตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลกมี

การกระจายของข้อมลูต่ําท่ีสดุ โดยมีคา่เทา่กบั .13 ซึง่หมายความวา่ เยาวชนในโครงการฯ มีคะแนน

ความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีแตกตา่งกนัน้อยท่ีสดุ 

 

 2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

  การวิเคราะห์หาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการทดสอบอิทธิพล เป็นการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรจํานวน 5 ตวัแปร ได้แก่ ความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัิ

ทางพทุธศาสนา วิถีชีวิตแบบพทุธ ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต โดยใช้วิธีหาคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation) ได้คา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (r) ระหวา่งตวัแปรจํานวนทัง้หมด 10 คา่ ดงัแสดงผลในตาราง 5 
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ตาราง 5 เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ (r) คา่เฉล่ีย (x̄) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรในโมเดล    

      การวิจยั (n = 424) 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 

1. ความเช่ือทางพทุธศาสนา (.71)     

2. การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา .56** (.80)    

3. วิถีชีวิตแบบพทุธ .52** .55** (.68)   

4. ความเข้มแข็งในการมองโลก .32** .43** .39** (.82)  

5. สขุภาวะทางจิต .38** .58** .36** .59** (.92) 

x̄ 4.66 4.53 4.07 4.34 4.12 

SD .64 .77 .63 .58 .65 

** p < .01 

 หมายเหต ุ: คา่ในวงเล็บ คือ คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบวดั 

 

  จากตาราง 5 พบวา่ คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาจํานวนทัง้หมด 10 

คา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (r) อยูร่ะหวา่ง .32 ถึง .59 แสดงให้เห็นว่า ลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ใน

การศกึษาเป็นความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง โดยในทกุคา่ความสมัพนัธ์หากตวัแปรหนึง่มีคา่สงูแล้ว อีก 

ตวัแปรหนึง่จะมีคา่สงูด้วย หรือหากตวัแปรหนึง่มีคา่ต่ําแล้ว อีกตวัแปรหนึง่ก็จะมีคา่ต่ําด้วย เม่ือ

พิจารณาขนาดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาแตล่ะคา่ พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

สงูท่ีสดุ คือ ความเข้มแข็งในการมองโลกกบัสขุภาวะทางจิต โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิต ิ.01 เทา่กบั .59 รองลงมา คือ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิต โดยมี

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.01 เทา่กบั .58 และน้อยท่ีสดุคือ ความเช่ือทาง

พทุธศาสนากบัความเข้มแข็งในการมองโลก โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ

.01 เทา่กบั .32  

  นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา

ทัง้หมด พบว่ามีคา่ไมเ่กิน .85 ซึง่ไคลน์ (Kline.  2005: 56) ได้กลา่วไว้ว่า คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรท่ีมีคา่สงูกว่า .85 จะเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ(Multicollinearity) ได้ ดงันัน้ใน

การศกึษาครัง้นีจ้งึอาจกลา่วได้วา่ตวัแปรไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัภาวะร่วมเส้นตรงพห ุ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมตฐิานการวิจัย 

 ผู้ วิจยัทดสอบสมมตฐิานการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple 

Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) และการ

วิเคราะห์ความเป็นตวัแปรสง่ผา่น (Mediator Analysis) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธ และ

ความเข้มแข็งในการมองโลก ท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิต ทัง้อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพล

ทางอ้อม (Indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total effect: TE) โดยผู้ วิจยัใช้กระบวนการวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบารอนและเคนน่ี (Baron; & Kenny. 1986) รวมกบัของโซเบล (Sobel.  1982) ซึง่มี

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

  ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ระหวา่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ลกัษณะทางพทุธ (X) กบัสขุภาวะทางจิต (Y) เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน 

(β1) ของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต ซึง่คือเส้นอิทธิพล c ในภาพประกอบ 8 

  ขัน้ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ระหวา่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ลกัษณะทางพทุธ (X) กบัความเข้มแข็งในการมองโลก (M) เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลมาตรฐาน (β2) ของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก ซึง่คือเส้นอิทธิพล 

a ในภาพประกอบ 8 

  ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ระหวา่ง 

ตวัแปรพยากรณ์ลกัษณะทางพทุธ (X) และความเข้มแข็งในการมองโลก (M) กบัสขุภาวะทางจิต (Y) 

เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน (β3) ของลกัษณะทางพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือมี

การควบคมุความเข้มแข็งในการมองโลกแล้ว ซึง่คือเส้นอิทธิพล c’ ในภาพประกอบ และหาคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน (β4) ของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือมี

การควบคมุลกัษณะทางพทุธแล้ว ซึง่คือเส้นอิทธิพล b ในภาพประกอบ 8 

  โดยในขัน้ตอนนีห้ากอิทธิพลทางตรง (β3)  ยงัคงมีนยัสําคญัทางสถิตอิยู ่แสดงวา่ ตวัแปร

สง่ผา่น (Mediator) ทําหน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบบางสว่น (Partial Mediator) แตห่ากอิทธิพลทางตรง 

(β3) ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิแสดงวา่ ตวัแปรสง่ผา่น (Mediator) ทําหน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบสมบรูณ์ 

(Complete Mediator) 

  ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์คา่อิทธิพลทางอ้อมด้วยวิธีการของโซเบล (Sobel.  1982) โดยใช้

คา่สถิตทิดสอบซี (z) เพ่ือยืนยนัวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น 
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c 

 

 

          

               a     b   

 

c’ 

 

 

ภาพประกอบ 8 เส้นอิทธิพลในการวิเคราะห์ 

 

 เน่ืองจากงานวิจยันีมี้การทดสอบสมมตฐิานความเป็นตวัแปรสง่ผา่น โดยมีความเข้มแข็งใน

การมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น และสขุภาวะทางจิตเป็นตวัแปรตาม แตกตา่งกนัเพียงตวัแปรอิสระซึง่

เป็นตวัแปรกลุม่ลกัษณะทางพทุธ ได้แก่ ความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัิทางพทุธศาสนา และวิถี

ชีวิตแบบพทุธ จงึขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่ตามตวัแปรอิสระ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพทุธ 

X 

ความเข้มแข็งใน 

การมองโลก 

M 

 

ลกัษณะทางพทุธ 

X 

สขุภาวะทางจิต 

Y 

 

สขุภาวะทางจิต 

Y 
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 3.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีมีต่อสุขภาวะทางจิต 

 

ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรความเช่ือทางพทุธศาสนา ความ 

      เข็มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต ในขัน้ตอนการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการ    

      วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตามแนวทางการทดสอบในขัน้ตอนท่ี 1-3 

วิเคราะห์การถดถอย ตวัแปร

พยากรณ์ 

b SE β t p 

ขัน้ตอนท่ี 1 : X → Y 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ความเช่ือ

ทางพทุธศาสนา (X) กบัสขุภาวะทาง

จิต (Y) 

 

ความเช่ือทาง

พทุธศาสนา 

 

1.54 

 

.18 

 

.38 

 

8.50 

 

.000 

R2 = .15 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 : X → M 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ความเช่ือ

ทางพทุธศาสนา (X) กบัความเข้มแข็ง

ในการมองโลก (M) 

 

 

ความเช่ือทาง

พทุธศาสนา 

 

 

.85 

 

 

.12 

 

 

.32 

 

 

7.01 

 

 

.000 

R2 = .10 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 : X, M → Y 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ความเช่ือ

ทางพทุธศาสนา (X) และความ

เข้มแข็งในการมองโลก (M) กบัสขุ

ภาวะทางจิต (Y) 

R2 = .38 

 

 

ความเช่ือทาง

พทุธศาสนา 

 

 

.87 

 

 

.16 

 

 

.22 

 

 

5.34 

 

 

.000 

 

ความเข้มแข็ง

ในการมองโลก 

 

.79 

 

.06 

 

.52 

 

12.73 

 

.000 
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  จากตาราง 6 พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ี

สง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่เทา่กบั .38 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 8.50, p = .000) 

กลา่วคือ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลรวมตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล c) คา่สมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลมาตรฐานของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่เท่ากบั 

.32 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 7.01, p = .000) กลา่วคือ ความเช่ือทางพทุธศาสนามี

อิทธิพลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก (เส้นอิทธิพล a)  คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของความ

เช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตเม่ือมีการควบคมุอิทธิพลของความเข้มแข็งในการมอง

โลกแล้ว มีคา่เท่ากบั .22 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 5.34, p = .000) กลา่วคือ ความ

เช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล c’) และคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล

มาตรฐานของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตเม่ือมีการควบคมุอิทธิพลของ

ความเช่ือทางพทุธศาสนาแล้ว มีคา่เท่ากบั .52 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 12.73,  

p = .000) กลา่วคือ ความเข้มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล b)  

ซึง่ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเง่ือนไขขัน้ตอนในการพิจารณาตวัแปรสง่ผา่นท่ีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล

มาตรฐานของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก (เส้นอิทธิพล a)  และ

คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือมีการ

ควบคมุอิทธิพลของความเช่ือทางพทุธศาสนาแล้ว (เส้นอิทธิพล b) ต้องมีนยัสําคญัทางสถิต ิอยา่งไรก็

ตามการสรุปผลว่าความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือทาง

พทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิตหรือไมน่ัน้ นอกจากพิจารณาตามเง่ือนไขหลกัฐานดงักลา่วแล้ว ยงัต้อง

พิจารณาถึงคา่อิทธิพลทางอ้อมของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความ

เข้มแข็งในการมองโลก ซึง่จะต้องมีนยัสําคญัทางสถิติด้วยเชน่กนั ผู้ วิจยัจงึได้ประมาณคา่อิทธิพล

ทางอ้อมตอ่ไปด้วยวิธีการของโซเบล ซึง่มีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมมีการ

กระจายแบบโค้งปกต ิได้คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก ดงัแสดงไว้ในตาราง 7 
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ตาราง 7 แสดงคา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะ  

      ทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก 

ตวัแปร IE SE z p ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

Lower Upper 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา .67 (.16) .11 6.14 .000 .46 .88 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐาน 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลกมีคา่เท่ากบั .67 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 (z = 6.14, p = .000) โดยมีคา่อยูใ่นชว่งความเช่ือมัน่ 95% ระหวา่ง .46 ถึง .88 ซึง่ไมค่ลมุคา่ 0 จงึ

สรุปได้วา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลก สว่นการสรุปผลว่าความเข้มแข็งในการมองโลกทําหน้าท่ีเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบสมบรูณ์ หรือ

แบบบางสว่นนัน้ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง 6 ซึง่พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล

มาตรฐานของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือควบคมุอิทธิพลของความ

เข้มแข็งในการมองโลกแล้ว มีคา่เทา่กบั .22 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = 5.34,  

p = .000) กลา่วคือ เม่ือมีความเข้มแข็งในการมองโลกเข้ามาในความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทาง

พทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิตแล้ว คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานลดลงจาก .38 (t = 8.50,  

p = .000) เป็น .22 (t = 5.34, p = .000) แตย่งัคงมีนยัสําคญัทางสถิติอยู ่จงึกลา่วได้วา่ความเข้มแข็ง

ในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบบางสว่นในอิทธิพลของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีมีตอ่สขุภาวะ

ทางจิต 

 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามขัน้ตอน ผู้ วิจยัจงึได้นําเสนอคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของ

ตวัแปรสาเหตท่ีุมีตอ่ตวัแปรผล ดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ 

      ตวัแปรความเช่ือทางพทุธศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต 

 

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 

ความเข้มแข็งในการมองโลก สขุภาวะทางจิต 

DE IE TE DE IE TE 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา .32 

(.85**) 

- .32 

(.85**) 

.22 

(.87**) 

.16 

(.67*) 

.38 

(1.54**) 

ความเข้มแข็งในการมองโลก - - - .52 

(.79**) 

- .52 

(.79**) 

* p < .05, ** p < .01 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูน่อกวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐาน สว่นคา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนดบิ 

 

 จากตาราง 8 พบวา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลรวมตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .38 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยความเช่ือทางพทุธ

ศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .22 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลก มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .16 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 ทัง้นีผ้ลการประมาณคา่โมเดลการสง่ผา่นความสมัพนัธ์ของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีมีผล

ตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก ดงัภาพประกอบ 9 

 

  

 

               .32     .52   

 

.22 

 

 

ภาพประกอบ 9 ผลการประมาณคา่โมเดลการสง่ผา่นความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีมีผลตอ่สขุภาวะทาง 

      จิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก (คะแนนมาตรฐาน) 

ความเช่ือทาง 

พทุธศาสนา 

 

ความเข้มแข็งใน 

การมองโลก 

สขุภาวะทางจิต 
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 3.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการปฏิบัตทิางพุทธศาสนาท่ีมีต่อสุขภาวะทางจิต 

 

ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งตวัแปรการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ความ 

      เข็มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต ในขัน้ตอนการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการ 

      วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตามแนวทางการทดสอบในขัน้ตอนท่ี 1-3 

วิเคราะห์การถดถอย ตวัแปร

พยากรณ์ 

b SE β t p 

ขัน้ตอนท่ี 1 : X → Y 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์การปฏิบตัิ

ทางพทุธศาสนา (X) กบัสขุภาวะทาง

จิต (Y) 

 

การปฏิบตัทิาง

พทุธศาสนา 

1.95 .13 .58 14.73 .000 

R2 = .34 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 : X → M 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์การปฏิบตัิ

ทางพทุธศาสนา (X) กบัความเข้มแข็ง

ในการมองโลก (M) 

 

 

การปฏิบตัทิาง

พทุธศาสนา 

 

 

.93 

 

 

.10 

 

 

.43 

 

 

9.72 

 

 

.000 

R2 = .18 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 : X, M → Y 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์การปฏิบตัิ

ทางพทุธศาสนา (X) และความ

เข้มแข็งในการมองโลก (M) กบัสขุ

ภาวะทางจิต (Y) 

R2 = .48 

 

 

การปฏิบตัทิาง

พทุธศาสนา 

 

 

1.36 

 

 

.13 

 

 

.41 

 

 

10.44 

 

 

.000 

 

ความเข้มแข็ง

ในการมองโลก 

 

.63 

 

.06 

 

.41 

 

10.53 

 

.000 
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 จากตาราง 9 พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผล

ตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่เทา่กบั .58 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 14.73, p = .000) 

กลา่วคือ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลรวมตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล c) คา่สมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลมาตรฐานของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่เท่ากบั 

.43 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 9.72, p = .000) กลา่วคือ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามี

อิทธิพลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก (เส้นอิทธิพล a) คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของการ

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตเม่ือมีการควบคมุอิทธิพลของความเข้มแข็งในการ

มองโลกแล้ว มีคา่เท่ากบั .41 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 10.44, p = .000) กลา่วคือ 

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล c’) และคา่สมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลมาตรฐานของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตเม่ือมีการควบคมุอิทธิพล

ของการปฏิบตัิทางพทุธศาสนาแล้ว มีคา่เทา่กบั .41 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 10.53, 

p = .000) กลา่วคือ ความเข้มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล b) 

ซึง่ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเง่ือนไขขัน้ตอนในการพิจารณาตวัแปรสง่ผา่นท่ีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล

มาตรฐานของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก (เส้นอิทธิพล a)  และ

คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือมีการ

ควบคมุอิทธิพลของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาแล้ว (เส้นอิทธิพล b) ต้องมีนยัสําคญัทางสถิต ิอยา่งไรก็

ตามการสรุปผลว่าความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบตัทิาง

พทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิตหรือไมน่ัน้ นอกจากพิจารณาตามเง่ือนไขหลกัฐานดงักลา่วแล้ว ยงัต้อง

พิจารณาถึงคา่อิทธิพลทางอ้อมของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่น

ความเข้มแข็งในการมองโลก ซึง่จะต้องมีนยัสําคญัทางสถิติด้วยเชน่กนั ผู้ วิจยัจงึได้ประมาณคา่อิทธิพล

ทางอ้อมตอ่ไปด้วยวิธีการของโซเบล ซึง่มีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมมีการ

กระจายแบบโค้งปกต ิได้คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก ดงัแสดงไว้ในตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงคา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะ 

      ทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก 

ตวัแปร IE SE z p ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

Lower Upper 

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา .59 (.17) .08 7.14 .000 .43 .75 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐาน 

 

 จากตาราง 10 พบวา่ คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของการปฏิบตัิทางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่

สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลกมีคา่เทา่กบั .59 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .05 (z = 7.14, p = .000) โดยมีคา่อยูใ่นชว่งความเช่ือมัน่ 95% ระหวา่ง .43 ถึง .75 ซึง่ไมค่ลมุ

คา่ 0 จงึสรุปได้วา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความ

เข้มแข็งในการมองโลก สว่นการสรุปผลวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกทําหน้าท่ีเป็นตวัแปรสง่ผา่น

แบบสมบรูณ์ หรือแบบบางสว่นนัน้ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง 9 ซึง่พบวา่คา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือควบคมุ

อิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลกแล้ว มีคา่เทา่กบั .41 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

(t = 10.44, p = .000) กลา่วคือ เม่ือมีความเข้มแข็งในการมองโลกเข้ามาในความสมัพนัธ์ระหวา่งการ

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิตแล้ว คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานลดลงจาก .58  

(t = 14.73, p = .000) เป็น .41 (t = 10.44, p = .000) แตย่งัคงมีนยัสําคญัทางสถิติอยู ่จงึกลา่วได้วา่

ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบบางส่วนในอิทธิพลของการปฏิบตัิทางพทุธศาสนา

ท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิต 

 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามขัน้ตอน ผู้ วิจยัจงึได้นําเสนอคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของ

ตวัแปรสาเหตท่ีุมีตอ่ตวัแปรผล ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ 

      ตวัแปรการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต 

 

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 

ความเข้มแข็งในการมองโลก สขุภาวะทางจิต 

DE IE TE DE IE TE 

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา .43 

(.93**) 

- .43 

(.93**) 

.41 

(1.36**) 

.17 

(.59*) 

.58 

(1.95**) 

ความเข้มแข็งในการมองโลก - - - .41 

(.63**) 

- .41 

(.63**) 

* p < .05, ** p < .01 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูน่อกวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐานส่วนคา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนดบิ 

 

 จากตาราง 11 พบวา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลรวมตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .58 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยการปฏิบตัพิทุธ

ศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .41 อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลก มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .17 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 ทัง้นีผ้ลการประมาณคา่โมเดลการสง่ผา่นความสมัพนัธ์ของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีมีผล

ตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก ดงัภาพประกอบ 10 

 

  

 

               .43     .41   

 

.41 

 

 

ภาพประกอบ 10 ผลการประมาณคา่โมเดลการสง่ผา่นการปฏิบตัิทางพทุธศาสนาท่ีมีผลตอ่สขุภาวะ 

      ทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก (คะแนนมาตรฐาน) 

การปฏิบตัทิาง 

พทุธศาสนา 

 

ความเข้มแข็งใน 

การมองโลก 

สขุภาวะทางจิต 
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 3.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพุทธท่ีมีต่อสุขภาวะทางจิต 

 

ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งตวัแปรวิถีชีวิตแบบพทุธ ความเข็มแข็ง 

       ในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต ในขัน้ตอนการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการ 

       วิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตามแนวทางการทดสอบในขัน้ตอนท่ี 1-3 

วิเคราะห์การถดถอย ตวัแปร

พยากรณ์ 

b SE β t p 

ขัน้ตอนท่ี 1 : X → Y 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์วิถีชีวิตแบบ

พทุธ (X) กบัสขุภาวะทางจิต (Y) 

 

วิถีชีวิตแบบ

พทุธ 

 

1.47 

 

.19 

 

.36 

 

7.84 

 

.000 

R2 = .13 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 : X → M 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์วิถีชีวิตแบบ

พทุธ (X) กบัความเข้มแข็งในการมอง

โลก (M) 

 

 

วิถีชีวิตแบบ

พทุธ 

 

 

1.05 

 

 

.12 

 

 

.39 

 

 

8.68 

 

 

.000 

R2 = .15 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 : X, M → Y 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์วิถีชีวิตแบบ

พทุธ (X) และความเข้มแข็งในการ

มองโลก (M) กบัสขุภาวะทางจิต (Y) 

R2 = .36 

 

 

วิถีชีวิตแบบ

พทุธ 

 

 

.63 

 

 

.18 

 

 

.15 

 

 

3.60 

 

 

.000 

 

ความเข้มแข็ง

ในการมองโลก 

 

.81 

 

.07 

 

.53 

 

12.43 

 

.000 

 

 จากตาราง 12 พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่ 
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สขุภาวะทางจิต มีคา่เทา่กบั .36  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (t = 7.84, p = .000) กลา่วคือ 

วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลรวมตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้นอิทธิพล c) คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของ

วิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่เทา่กบั .39 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 (t = 8.68, p = .000) กลา่วคือ วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก 

(เส้นอิทธิพล a) คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตเม่ือมี

การควบคมุอิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลกแล้ว มีคา่เทา่กบั .15 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 (t = 3.60, p = .000)  กลา่วคือ วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต (เส้น

อิทธิพล c’) และคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีส่งผลตอ่สขุภาวะ

ทางจิตเม่ือมีการควบคมุอิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพทุธแล้ว มีคา่เทา่กบั .53 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 (t = 12.43, p = .000) กลา่วคือ ความเข้มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะ

ทางจิต (เส้นอิทธิพล b) ซึง่ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเง่ือนไขขัน้ตอนในการพิจารณาตวัแปรสง่ผา่นท่ี

คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีส่งผลตอ่ความเข้มแข็งในการมองโลก (เส้น

อิทธิพล a)  และคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานของความเข้มแข็งในการมองโลกท่ีส่งผลตอ่สขุภาวะ

ทางจิต เม่ือมีการควบคมุอิทธิพลของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาแล้ว (เส้นอิทธิพล b) ต้องมีนยัสําคญั

ทางสถิต ิอย่างไรก็ตามการสรุปผลวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นความสมัพนัธ์

ระหวา่งวิถีชีวิตแบบพทุธกบัสขุภาวะทางจิตหรือไมน่ัน้ นอกจากพิจารณาตามเง่ือนไขหลกัฐานดงักลา่ว

แล้ว ยงัต้องพิจารณาถึงคา่อิทธิพลทางอ้อมของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่น

ความเข้มแข็งในการมองโลก ซึง่จะต้องมีนยัสําคญัทางสถิติด้วยเชน่กนั ผู้ วิจยัจงึได้ประมาณคา่อิทธิพล

ทางอ้อมตอ่ไปด้วยวิธีการของโซเบล ซึง่มีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมมีการ

กระจายแบบโค้งปกต ิได้คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต 

โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก ดงัแสดงไว้ในตาราง 13 

 

ตาราง 13 แสดงคา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต  

      โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก 

ตวัแปร IE SE z p ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

Lower Upper 

วิถีชีวิตแบบพทุธ .85 (.21) .12 7.11 .000 .61 1.08 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐาน 
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 จากตาราง 13 พบวา่ คา่ประมาณอิทธิพลทางอ้อมของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะ

ทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลกมีคา่เท่ากบั .85 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

(z = 7.11, p = .000) โดยมีคา่อยูใ่นชว่งความเช่ือมัน่ 95% ระหวา่ง .61 ถึง 1.08 ซึง่ไมค่ลมุคา่ 0 จงึ

สรุปได้วา่ วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก 

สว่นการสรุปผลวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกทําหน้าท่ีเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบสมบรูณ์ หรือแบบ

บางสว่นนัน้ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง 12 ซึง่พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล

มาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต เม่ือควบคมุอิทธิพลของความเข้มแข็งในการ

มองโลกแล้ว มีคา่เท่ากบั .15 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = 3.60, p = .000) กลา่วคือ เม่ือ

มีความเข้มแข็งในการมองโลกเข้ามาในความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตแบบพทุธกบัสขุภาวะทางจิตแล้ว 

คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานลดลงจาก .36 (t = 7.84, p = .000) เป็น .15 (t = 3..60, p = .000) 

แตย่งัคงมีนยัสําคญัทางสถิติอยู ่จงึกลา่วได้วา่ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นแบบ

บางสว่นในอิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิต 

 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามขัน้ตอน ผู้ วิจยัจงึได้นําเสนอคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของ

ตวัแปรสาเหตท่ีุมีตอ่ตวัแปรผล ดงัตาราง 14 

 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ 

      ตวัแปรวิถีชีวิตแบบพทุธ ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต 

 

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 

ความเข้มแข็งในการมองโลก สขุภาวะทางจิต 

DE IE TE DE IE TE 

วิถีชีวิตแบบพทุธ .39 

(1.05**) 

- .39 

(1.05**) 

.15 

(.63**) 

.21 

(.85*) 

.36 

(1.47**) 

ความเข้มแข็งในการมองโลก - - - .53 

(.81**) 

- .53 

(.81**) 

* p < .05, ** p < .01 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูน่อกวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐานส่วนคา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนดบิ 
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 จากตาราง 14 พบวา่ วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลรวมตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่สมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .36 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพล

ทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .15 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 และมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .21 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 ทัง้นีผ้ลการประมาณคา่โมเดลการสง่ผา่นความสมัพนัธ์ของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีมีผลตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก ดงัภาพประกอบ 11 

 

  

 

               .39     .53   

 

.15 

 

 

ภาพประกอบ 11 ผลการประมาณคา่โมเดลการสง่ผา่นวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีมีผลตอ่สขุภาวะทางจิต โดย 

      ผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก (คะแนนมาตรฐาน) 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานการวิจยั โดยมีตวัแปรกลุม่ลกัษณะทางพทุธ ได้แก่ 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพทุธ เป็นตวัแปรอิสระ ความ

เข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น และสขุภาวะทางจิตเป็นตวัแปรตาม สามารถสรุปนําเสนอคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรสาเหตท่ีุมีตอ่ตวัแปรผล ดงัตาราง 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิถีชีวิตแบบพทุธ 

ความเข้มแข็งใน 

การมองโลก 

สขุภาวะทางจิต 

 

 



109 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ 

      ตวัแปรลกัษณะทางพทุธ ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต 

 

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 

ความเข้มแข็งในการมองโลก สขุภาวะทางจิต 

DE IE TE DE IE TE 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา .32 

(.85**) 

- .32 

(.85**) 

.22 

(.87**) 

.16 

(.67*) 

.38 

(1.54**) 

ความเข้มแข็งในการมองโลก - - - .52 

(.79**) 

- .52 

(.79**) 

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา .43 

(.93**) 

- .43 

(.93**) 

.41 

(1.36**) 

.17 

(.59*) 

.58 

(1.95**) 

ความเข้มแข็งในการมองโลก - - - .41 

(.63**) 

- .41 

(.63**) 

วิถีชีวิตแบบพทุธ .39 

(1.05**) 

- .39 

(1.05**) 

.15 

(.63**) 

.21 

(.85*) 

.36 

(1.47**) 

ความเข้มแข็งในการมองโลก - - - .53 

(.81**) 

- .53 

(.81**) 

* p < .05, ** p < .01 

 หมายเหต:ุ คา่ท่ีอยูน่อกวงเล็บเป็นคะแนนมาตรฐานส่วนคา่ท่ีอยูใ่นวงเล็บเป็นคะแนนดบิ 

 

 จากตาราง 15 พบวา่ ลกัษณะทางพทุธ ได้แก่ ความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัิทางพทุธ

ศาสนา และวิถีชีวิตแบบพทุธ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอ่สขุภาวะทางจิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .22, .41 และ .15 ตามลําดบั นอกจากนัน้

ความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพทุธ ยงัมีอิทธิพลทางบวกโดย

อ้อมผา่นความเข้มแข็งในการมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี

คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทา่กบั .16, .17 และ .21 ตามลําดบั 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

 สําหรับการศกึษาในครัง้นี ้ได้มีการวิเคราะห์ประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจไว้เพิ่มเตมินอกเหนือจาก

สมมตฐิาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของสขุภาวะทางจิต ความเช่ือทางพทุธศาสนา การ

ปฏิบตัทิางพทุธศนา วิถีชีวิตแบบพทุธ และความเข้มแข็งในการมองโลก ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

พฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ พิจารณาตามปัจจยัชีวสงัคม ได้แก่ เพศ อาย ุและประสบการณ์การ

เข้าร่วมโครงการ พบประเดน็ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

 

 4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียสุขภาวะทางจิตของเยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ 

 

ตาราง 16 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียสขุภาวะทางจิตของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชน 

      แบบบรูณาการ โดยจําแนกตามตวัแปรเพศ และอาย ุ

ตวัแปร จํานวน 

(คน) 

x̄ SD t p 

(2-tailed) 

เพศ       

ชาย 165 4.04 .64 -2.09* .038 

หญิง 259 4.17 .65   

อาย ุ      

13 - 16 ปี 344 4.09 .66 -2.10* .036 

17 - 22 ปี 80 4.26 .58   

* p < .05 

 

  จากตาราง 16 พบวา่ เยาวชนเพศชายมีสขุภาวะทางจิตแตกตา่งจากเยาวชนเพศหญิง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียพบวา่ เยาวชนเพศชายมีสขุภาวะทาง

จิตน้อยกวา่เยาวชนเพศหญิง นอกจากนัน้ยงัพบวา่ เยาวชนท่ีมีอาย ุ13 - 16 ปี มีสขุภาวะทางจิต

แตกตา่งจากเยาวชนท่ีมีอาย ุ17 - 22 ปี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยเม่ือพิจารณา

คา่เฉล่ียพบวา่ เยาวชนท่ีมีอาย ุ13 - 16 ปี มีสขุภาวะทางจิตน้อยกว่าเยาวชนท่ีมีอาย ุ17 - 22 ปี 
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 4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการปฏิบัตทิางพุทธศาสนาของเยาวชน

ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ 

ตาราง 17 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการปฏิบตัิทางพทุธศาสนาของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิต 

      เยาวชนแบบบรูณาการ โดยจําแนกตามตวัแปรเพศ 

ตวัแปร จํานวน 

(คน) 

x̄ SD t p 

 (2-tailed) 

เพศ       

ชาย 165 4.34 .78 -3.94*** .000 

หญิง 259 4.64 .75   

*** p < .001 

  จากตาราง 17 พบวา่ เยาวชนเพศชายมีการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาแตกตา่งจากเยาวชน

เพศหญิงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 โดยเม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียพบวา่ เยาวชนเพศชายมี

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนาน้อยกว่าเยาวชนเพศหญิง 

 

 4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของวิถีชีวิตแบบพุทธของเยาวชนท่ีเข้าร่วม

โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ 

ตาราง 18 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียวิถีชีวิตแบบพทุธของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชน 

      แบบบรูณาการ โดยจําแนกตามตวัแปรเพศ และประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ 

ตวัแปร จํานวน 

(คน) 

x̄ SD t p 

(2-tailed) 

เพศ       

ชาย 165 3.95 .61 -3.37** .001 

หญิง 259 4.16 .62   

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ      

เคย 233 4.17 .63 3.55*** .000 

ไมเ่คย 191 3.96 .61   

** p < .01, *** p < .001 
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  จากตาราง 18 พบวา่ เยาวชนเพศชายมีวิถีชีวิตแบบพทุธแตกตา่งจากเยาวชนเพศหญิง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียพบวา่ เยาวชนเพศชายมีวิถีชีวิตแบบ

พทุธน้อยกว่าเยาวชนเพศหญิง นอกจากนัน้ยงัพบวา่ เยาวชนท่ีมีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ

ยอ่ยภายใต้โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการโครงการใดมาก่อนมีวิถีชีวิตแบบพทุธแตกตา่ง

จากเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นครัง้แรก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001  โดยเม่ือพิจารณา

คา่เฉล่ียพบวา่ เยาวชนท่ีมีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการโครงการ

ใดมาก่อนมีวิถีชีวิตแบบพทุธมากกวา่เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นครัง้แรก 

 กลา่วโดยสรุป ผลการวิเคราะห์เพิ่มเตม็แสดงให้เห็นว่า เยาวชนเพศชายมีสขุภาวะทางจิต 

การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพทุธน้อยกวา่เยาวชนเพศหญิง ส่วนความเช่ือทางพทุธ

ศาสนาและความเข้มแข็งในการมองโลกนัน้ เยาวชนเพศชายและหญิงมีไมแ่ตกตา่งกนั สําหรับอายขุอง

เยาวชน พบวา่ เยาวชนท่ีมีอาย ุ13 - 16 ปี มีสขุภาวะทางจิตน้อยกวา่เยาวชนท่ีมีอาย ุ17 - 22 ปี สว่น

ความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา วิถีชีวิตแบบพทุธ และความเข้มแข็งในการมอง

โลก ของเยาวชนท่ีมีอาย ุ13 - 16 ปี กบัเยาวชนท่ีมีอาย ุ17 - 22 ปี นัน้มีไมแ่ตกตา่งกนั นอกจากนัน้ใน

เร่ืองประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการของเยาวชน พบวา่ เยาวชนท่ี

มีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการยอ่ยภายใต้โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการโครงการใด

มาก่อนมีวิถีชีวิตแบบพทุธมากกวา่เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นครัง้แรก สว่นสขุภาวะทางจิต ความ

เช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และความเข้มแข็งในการมองโลก ของเยาวชนท่ีมี

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการยอ่ยภายใต้โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการโครงการใดมา

ก่อนมีไมแ่ตกตา่งจากเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นครัง้แรก 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

 การศกึษาเร่ืองอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธท่ีมีตอ่สขุภาวะทางจิตของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วม

โครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการ ณ ยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

โดยมีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น ในครัง้นี ้มีความมุง่หมายของการวิจยั สมมตฐิาน

ในการวิจยั และวิธีดําเนินการวิจยัดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

  1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของลกัษณะทางพทุธ ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะ

ทางจิต 

  2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ของลกัษณะทางพทุธ ท่ีสง่ผลตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยมีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 1. ลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

 2. ลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดย

สง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก 

 3. ลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

 4. ลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต 

โดยสง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก 

 5. ลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

 6. ลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยสง่ผา่น

ตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย 

  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ 

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 อาย ุ13 - 22 ปี 
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 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

  กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ปี พ.ศ. 2556 อาย ุ13 - 22 ปี 

จํานวน 424 คน ได้มาจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัเก็บได้จริง โดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้หมด ตามคณุสมบตัิท่ีได้ระบไุว้ 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสอบถามจํานวน 1 ชดุ แบง่เป็น 4 ตอน โดย

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะชีวสงัคมของผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นตอนท่ี 2 – 4 เป็นแบบวดั

เก่ียวกบัตวัแปรท่ีศกึษา คือ แบบวดัสขุภาวะทางจิต แบบวดัลกัษณะทางพทุธ และแบบวดัความ

เข้มแข็งในการมองโลก ตามลําดบั โดยแบบวดัตา่ง ๆ มีคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ชนิดความ

สอดคล้องภายในแบบแอลฟ่าทัง้ฉบบัของฉบบัท่ีใช้จริงอยู่ระหวา่ง .56 ถึง .95  

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัได้ทําหนงัสือขอความร่วมมือในการเข้าเก็บข้อมลูจาก

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงประธานโครงการพฒันาจิตเยาวชนเเบบบรูณาการ 

ยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ และประสานงานกบัทางโครงการในการเก็บ

ข้อมลูกบัเยาวชนในโครงการยอ่ยภายใต้โครงการพฒันาจิตเยาวชนเเบบบรูณาการทัง้หมด 5 โครงการ 

ด้วยตนเองในทกุโครงการ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้ วิจยัได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ทางสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยได้แบง่

การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของกลุม่

ตวัอยา่ง สว่นตอนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ตอนท่ี 3 เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตฐิานการวิจยั และตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเพิ่มเตมิ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาอิทธิพลของความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต 

  จากการวิเคราะห์อิทธิพลของความเช่ือทางพทุธศาสนา ร่วมกบัความเข้มแข็งในการมอง

โลกในฐานะตวัแปรสง่ผา่น ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต พบวา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพล

ทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .22 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.01 และความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลก มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .16 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีความเข้มแข็ง

ในการมองโลกทําหน้าท่ีสง่ผ่านอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางพทุธ

ศาสนากบัสขุภาวะทางจิต แสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมผา่น

ความเข้มแข็งในการมองโลก จากความเช่ือทางพทุธศาสนา 

 

 ผลการศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัตทิางพุทธศาสนาท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต 

  จากการวิเคราะห์อิทธิพลของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา ร่วมกบัความเข้มแข็งในการมอง

โลกในฐานะตวัแปรสง่ผา่น ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต พบวา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพล

ทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .41 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.01 และการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลก มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .17 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีความเข้มแข็ง

ในการมองโลกทําหน้าท่ีสง่ผ่านอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตัทิางพทุธ

ศาสนากบัสขุภาวะทางจิต แสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมผา่น

ความเข้มแข็งในการมองโลก จากการปฏิบตัทิางพทุธศาสนา 

  

 ผลการศึกษาอิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพุทธท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต 

  จากการวิเคราะห์อิทธิพลของการวิถีชีวิตแบบพทุธ ร่วมกบัความเข้มแข็งในการมองโลก

ในฐานะตวัแปรสง่ผา่น ท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิต พบวา่ วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุ

ภาวะทางจิต โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .15 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และวิถี

ชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .21 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีความเข้มแข็งในการมอง

โลกทําหน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตแบบพทุธกบัสขุภาวะทางจิต 

แสดงให้เห็นว่า สขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก 

จากวิถีชีวิตแบบพทุธ 
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การอภปิรายผลตามสมมตฐิานการวิจัย 

 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 1 “ลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรง

ตอ่สขุภาวะทางจิต” ผลการวิจยัพบวา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .22 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ผลการวิจยันีส้นบัสนนุ

สมมตฐิานท่ี 1แสดงให้เห็นว่า การมีความเช่ือทางพทุธศาสนามากเพียงใดยอ่มสง่ผลให้เยาวชนมี 

สขุภาวะทางจิตมากขึน้เทา่นัน้ และยืนยนัถึงความสําคญัของความเช่ือทางพทุธศาสนาท่ีมีผลตอ่ 

สขุภาวะทางจิตของเยาวชน ซึง่ผลการวิจยันีมี้ความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีผา่นมา ท่ีมีการศกึษา

เก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิตในลกัษณะตา่ง ๆ ดงัเชน่ ผลงานวิจยัของเฟรเซอร์ 

มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ท่ีศกึษาความเก่ียวข้องทางศาสนากบัสขุภาวะ

ทางจิตในผู้สงูอายเุชือ้สายแอฟริกนั-อเมริกนัท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง พบวา่ ความเล่ือมใสในศาสนาท่ีเป็น

เร่ืองอตัวิสยั เชน่ ความเช่ือ ความรู้สกึ และทศันคติตอ่ประสบการณ์ทางศาสนาของบคุคล ความสําคญั

ของศาสนาในชีวิตของบคุคล เป็นต้น มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิตในมิตขิอง

ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม การพฒันาตนเอง ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน การมี

เป้าหมายชีวิต และการยอมรับตนเอง ผลงานวิจยัของเลออนดารี และเจอลามสั (Leondari; & 

Gialamas.  2009) ท่ีได้ศกึษาความเล่ือมใสทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ในนกัศกึษาปริญญาตรีท่ี

นบัถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอคซ์ โดยพบว่า ความเช่ือวา่ศาสนาสําคญัมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัความพงึพอใจในชีวิต และผลงานวิจยัของอบัดลุ – กาเลค (Abdel-Khalek. 2010) ซึง่ศกึษา

เก่ียวกบัคณุภาพชีวิต สขุภาวะด้านอตัวิสยั และความเก่ียวข้องกบัศาสนา ในนกัศกึษาชาวมสุลิม 

พบวา่ ความเล่ือมใสในศาสนาโดยทัว่ไปและความเช่ือทางศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพ

ชีวิตด้านจิตใจ สขุภาพจิต ความสขุ และความพงึพอใจในชีวิต นอกจากนนัน้ยงัมีผลงานวิจยัของทามินิ 

และฟาดาอี (Tamini; & Fadaei. 2011) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางศาสนาอิสลามกบั

สขุภาวะทางจติในนกัศกึษาปริญญาตรี พบว่า ความเช่ือทางศาสนาอิสลามมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

สขุภาวะทางจิตโดยรวม ผลงานวิจยัของหรรษา เลาหเสรีกลุ (2537) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนใน

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ กบัลกัษณะทางพทุธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ของนกัเรียน

วยัรุ่น พบวา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผาสกุทางจิตใจ และ

ผลงานวิจยัของมินตรา สิริวนัต์ (2550) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัความศรัทธาในพทุธศาสนากบัสขุภาวะทาง

จิตของผู้สงูอาย ุพบวา่ ความศรัทธาในพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต 

  ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึสนบัสนนุถึงความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่ 

สขุภาวะทางจิต 
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 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 2 “ลกัษณะทางพทุธด้านความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อม

ตอ่สขุภาวะทางจิต โดยสง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก” ผลการวิจยัพบว่า ความเช่ือทาง

พทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .16 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีความเข้มแข็งในการ 

มองโลกทําหน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางพทุธศาสนากบั 

สขุภาวะทางจิต ผลการวิจยันีส้นบัสนนุสมมตฐิานท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตนอกจากได้รับ

อิทธิพลทางตรงจากความเช่ือทางพทุธศาสนาแล้ว ยงัได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความเช่ือทางพทุธ

ศาสนาผ่านความเข้มแข็งในการมองโลกอีกด้วย อธิบายได้วา่ เยาวชนท่ีมีความเช่ือทางพทุธศาสนา

มากเพียงใดย่อมสง่ผลให้มีความเข้มแข็งในการมองโลกมากขึน้เทา่นัน้ แล้วความเข้มแข็งในการมอง

โลกของเยาวชนนีจ้ะชว่ยสง่ผลให้มีสขุภาวะทางจิตมากขึน้เทา่นัน้ จากผลการวิจยันีพ้บวา่มีความ

สอดคล้องกบัทฤษฎีความผาสกุในชีวิตของแอนโทนอฟสกี ้ท่ีอธิบายวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกซึง่

ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจ ความสามารถในการจดัการได้ และความสามารถในการให้

ความหมาย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะ (Antonovsky.  1993) โดยความเข้มแข็งในการมอง

โลกเป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของบคุคล ซึง่ประสบการณ์เหล่านัน้เกิดจากแหลง่ต้านทาน

ความเครียดทัว่ไปของบคุคล ท่ีมีศาสนาเป็นหนึง่ในแหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไปของบคุคลนัน้ 

(Antonovsky.  1979) ดงันัน้การท่ีเยาวชนมีสขุภาวะทางจิตนัน้ก็เป็นผลมาจากเยาวชนมีความเข้มแข็ง

ในการมองโลก โดยความเข้มแข็งในการมองโลกพฒันามาจากประสบการณ์ในชีวิตของบคุคล ซึง่มี

พืน้ฐานสว่นหนึง่มาจากการท่ีบคุคลนบัถือศาสนา และย่ิงถ้าการนบัถือศาสนาของเยาวชนทําให้มี

ความเช่ือทางพทุธศาสนาในปริมาณท่ีมาก จะทําให้เยาวชนมีความเข้มแข็งในการมองโลกเพิ่มมากขึน้

และสง่ผลให้มีสขุภาวะทางจิตท่ีมากขึน้ตามไปด้วย  

  ผลการวิจยันีน้อกจากมีความสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีความผาสกุในชีวิตของ 

แอนโทนอฟสกีแ้ล้ว ยงัพบว่ามีความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีผา่นมา ดงัเชน่ ผลการวิจยัของนกั

สงัคมวิทยากลุม่หนึง่ (Ellison; & Sherkat.  1995) ท่ีประมวลผลการวิจยัตา่ง ๆ แล้วพบวา่ การมีความ

เช่ือทางศาสนานัน้สง่ผลตอ่ความรู้สกึเป็นสขุ ความพงึพอใจในชีวิต การมีสขุภาพกายและจิตท่ีดี และ

การมีอายยืุน โดยผลดีของการนบัถือศาสนาตอ่สขุภาวะของบคุคลนัน้ เกิดจากลกัษณะทางจิตและ

พฤตกิรรมของบคุคล ท่ีเป็นผลจากการนบัถือศาสนาของบคุคลนัน้ ซึง่สง่ผลตอ่สขุภาวะของบคุคลอีก

ตอ่หนึง่ และผลงานวิจยัของเดอไวที ้พาทาพสั และไลแมนเทท (Diržytė; Patapas; & Limantaitė. 

2003) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือในศาสนา ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะท่ี

เป็นด้านลบ ของนกัเรียนชาวลิทเูนีย พบว่า ความเช่ือเก่ียวกบัพระเจ้ามีความสมัพนัธ์กบัทัง้ความ
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เข้มแข็งในการมองโลกและสขุภาวะท่ีเป็นด้านลบ และความเข้มแข็งในการมองโลกยงัมีความสมัพนัธ์

กบัสขุภาวะท่ีเป็นด้านลบด้วยเชน่กนั 

  อยา่งไรก็ตาม ผลงานวิจยัของไบลน่ี และครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker.  1995) ท่ี

ศกึษาตวัแปรสง่ผา่นด้านจิตวิทยาสงัคม ซึง่สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวข้องใน

ศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในรัฐนิวยอร์คท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ พบว่า ใน

กลุม่นกัศกึษาแอฟริกนั-อเมริกนั ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตโดยรวม

ผา่นการให้คณุคา่ความหมายในชีวิตและการประเมินคา่กลุม่ทางสงัคมของตนในทางบวก โดยการให้

คณุคา่ความหมายในชีวิตและการประเมินคา่กลุม่ทางสงัคมของตนในทางบวกมีอิทธิพลการสง่ผา่น

แบบสมบรูณ์ตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ซึง่แตกตา่งจาก

ผลการวิจยัในครัง้นีท่ี้พบวา่ ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตผา่นความ

เข้มแข็งในการมองโลกเชน่เดียวกนั แตค่วามเข้มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลการสง่ผา่นแบบบางสว่น

ตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือทางพทุธศาสนากบัสขุภาวะทางจิตเทา่นัน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ 

การศกึษาตวัแปรสง่ผา่นท่ีแตกตา่งกนับางสว่น โดยในการวิจยัของไบลน่ี และครอคเกอร์ ได้ศกึษาตวั

แปรสง่ผา่น 2 ตวั พร้อมกนั คือ การให้คณุคา่ความหมายในชีวิตและการประเมินคา่กลุม่ทางสงัคมของ

ตนในทางบวก แตใ่นการวิจยัครัง้นีศ้กึษาตวัแปรสง่ผา่นเพียงตวัเดียวคือ ความเข้มแข็งในการมองโลก 

ซึง่เนือ้หาประกอบด้วยความสามารถในการเข้าใจ ความสามารถในการจดัการได้ และความสามารถ

ในการให้ความหมาย โดยอาจมีเนือ้หาท่ีคล้ายกนัในเร่ืองของการให้ความหมาย แตต่า่งกนัในเร่ืองของ

การประเมินกลุม่ทางสงัคมของตนท่ีในงานวิจยันีไ้มมี่ และเนือ้หาในส่วนของความสามารถในการ

เข้าใจและการจดัการได้ท่ีเพิ่มมาในงานวิจยันี ้ดงันัน้อาจเป็นผลให้พบผลท่ีสอดคล้องกนัไมท่ัง้หมด 

และผลงานวิจยัของอาร์นอล์ (Arnold. 2007) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเข้มแข็งในการมองโลก วฒุิภาวะ

ทางจิตวิญญาณ และสขุภาวะทางจิตในนกับวช พบวา่ ความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่น

แบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งการตระหนกัรู้ถึงพระเจ้าและความไมแ่นน่อนในความสมัพนัธ์

ของตนกบัพระเจ้า กบัสขุภาวะทางจิตในทกุองค์ประกอบ ซึง่ได้แก่ การยอมรับตนเอง การมี

สมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน ความเป็นตวัของตวัเอง ความสามารถในการจดัการสิ่งแวดล้อม การมี

เป้าหมายในชีวิต และการพฒันาตนเอง โดยการตระหนกัรู้ถึงพระเจ้ามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงและ

โดยอ้อมผ่านความเข้มแข็งในการมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิตในทกุองค์ประกอบเชน่เดียวกบั

ผลการวิจยัครัง้นี ้ส่วนความไมแ่นน่อนในความสมัพนัธ์ของตนกบัพระเจ้ามีอิทธิพลทางลบโดยตรงและ

โดยอ้อมผ่านความเข้มแข็งในการมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิตในทกุองค์ประกอบ ซึง่ตา่งจากผลการวิจยั

ครัง้นีท่ี้พบว่า ความเช่ือทางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงและโดยอ้อมผา่นความเข้มแข็งใน

การมองโลกตอ่สขุภาวะทางจิต ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการศกึษาตวัแปรความเช่ือทางศาสนาของ 
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อาร์นอล์มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนาคริสต์ซึง่มีทัง้เนือ้หาท่ีอาจคล้ายคลงึและแตกตา่งกบั

การศกึษาความเช่ือทางพทุธศาสนาในการวิจยัครัง้นี ้โดยในงานวิจยัของอาร์นอล์เน้นศกึษาเฉพาะ

เนือ้หาความเช่ือในคําสัง่สอนท่ีเก่ียวกบัศาสดา เชน่ การมีอยูข่องพระเจ้า ความสบัสนเก่ียวกบัภาพของ

พระเจ้าและความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า การถกูพระเจ้าทอดทิง้ เป็นต้น สว่นงานวิจยันีน้อกจากมีเนือ้หา

ความเช่ือท่ีเป็นคําสอนเก่ียวกบัศาสดาแล้ว ยงัรวมเนือ้หาความเช่ือในคําสัง่สอนตามหลกัธรรมอ่ืน ๆ 

เข้าไปด้วย จงึอาจเป็นผลให้พบผลท่ีสอดคล้องกนัไมท่ัง้หมด 

  ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึสนบัสนนุทฤษฎีความผาสกุในชีวิตเก่ียวกบัศาสนามีอิทธิพล

ทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก และชว่ยเพิ่มเตมิข้อมลูในมิตคิวาม

เช่ือทางพทุธศาสนาในตวัแปรศาสนาท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตผา่นความเข้มแข็งในการ

มองโลก แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบผลการวิจยัครัง้นีก้บัผลการวิจยัท่ีผ่านมา พบวา่ ให้ผลการวิจยัทัง้

สอดคล้องกนัทัง้หมดและสอดคล้องกนับางสว่น โดยในส่วนผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกนัทัง้หมดนีอ้าจ

เป็นไปได้ว่าการวดัตวัแปรมีเนือ้หาคล้ายคลงึกนั สว่นผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกนับางสว่นนัน้อาจเป็นไป

ได้วา่มีการวดัตวัแปรท่ีมีเนือ้หาทัง้คล้ายคลงึกนัและแตกตา่งกนั 

 

 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 3 “ลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรง

ตอ่สขุภาวะทางจติ” ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต 

โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .41 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ผลการวิจยันีส้นบัสนนุ

สมมตฐิานท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า การปฏิบตัิทางพทุธศาสนามากเพียงใดย่อมสง่ผลให้เยาวชนมีสขุภาวะ

ทางจิตมากขึน้เทา่นัน้ และยืนยนัถึงความสําคญัของการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ีมีผลตอ่สขุภาวะทาง

จิตของเยาวชน ซึง่ผลการวิจยันีมี้ความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีผา่นมา ท่ีมีการศกึษาเก่ียวกบัการ

ปฏิบตัทิางศาสนากบัสขุภาวะทางจิตในลกัษณะตา่ง ๆ ดงัเชน่ ผลงานวิจยัของวิทเทอร์ และคนอ่ืน ๆ 

(Witter; et. al. 1985) ท่ีประมวลงานวิจยัท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางศาสนาของบคุคล

กบัสขุภาวะด้านอตัวิสยั พบวา่ การปฏิบตัทิางศาสนา โดยเฉพาะการไปร่วมกิจกรรมท่ีโบสถ์ ผู้ ท่ีกระทํา

มากจะเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาวะด้านอตัวิสยัมากกวา่ผู้ ท่ีไปโบสถ์น้อยหรือไมไ่ปเลย และลกัษณะทางศาสนา

สามารถอธิบายความแปรปรวนของสขุภาวะด้านอตัวิสยัของบคุคลได้ ผลงานวิจยัของเอลลิสนั 

(Ellison.  1991) ได้ประมวลงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเก่ียวข้องในศาสนาและสขุภาวะด้าน 

อตัวิสยัแล้วพบวา่ ความเก่ียวข้องในศาสนาท่ีเป็นเร่ืองของการมีสว่นร่วมในองค์กรหรือการปฏิบตัิ

กิจกรรมทางศาสนา และการปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนาซึง่กระทําด้วยตนเอง อนัถือได้วา่เป็นการติดตอ่

กบัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีตนนบัถือสามารถชว่ยเพิ่มสขุภาวะทางจิต และคณุภาพชีวิตแก่บคุคลได้ และ

ผลงานวิจยัของเฟรเซอร์ มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ท่ีศกึษาความเก่ียวข้อง
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ทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิตในผู้สงูอายเุชือ้สายแอฟริกนั-อเมริกนัท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง พบวา่ 

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนพิธีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิตในมิตขิองความสามารถใน

การจดัการสิ่งแวดล้อม การพฒันาตนเอง ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน การมีเป้าหมายชีวิต และการ

ยอมรับตนเอง นอกจากนัน้ยงัมีผลงานวิจยัของเลออนดารี และเจอลามสั (Leondari; & Gialamas.  

2009) ท่ีได้ศกึษาความเล่ือมใสทางศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ในนกัศกึษาปริญญาตรีท่ีนบัถือศาสนา

คริสต์นิกายออร์ธอดอคซ์ โดยพบวา่ การเข้าโบสถ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจในชีวิต 

และผลงานวิจยัของหรรษา เลาหเสรีกลุ (2537) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนในโรงเรียนพทุธศาสนาวนั

อาทิตย์ กบัลกัษณะทางพทุธศาสนาและทางพฤตกิรรมศาสตร์ของนกัเรียนวยัรุ่น พบวา่ การปฏิบตัทิาง

พทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผาสกุทางจิตใจ 

  ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึสนบัสนนุถึงการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางตรงตอ่ 

สขุภาวะทางจิต 

 

 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 4 “ลกัษณะทางพทุธด้านการปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพล

ทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยสง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก” ผลการวิจยัพบวา่ การ

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก  

มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .17 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีความเข้มแข็งในการ

มองโลกทําหน้าท่ีสง่ผา่นอิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตัทิางพทุธศาสนากบั

สขุภาวะทางจิต ผลการวิจยันีส้นบัสนนุสมมตฐิานท่ี 4 แสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตนอกจากได้รับ

อิทธิพลทัง้ทางตรงจากการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาแล้ว ยงัได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการปฏิบตัิทาง

พทุธศาสนาผา่นความเข้มแข็งในการมองโลกอีกด้วย อธิบายได้วา่ เยาวชนท่ีมีการปฏิบตัทิางพทุธ

ศาสนามากเพียงใดยอ่มสง่ผลให้มีความเข้มแข็งในการมองโลกมากขึน้เทา่นัน้ แล้วความเข้มแข็งใน

การมองโลกของเยาวชนนีจ้ะชว่ยสง่ผลให้มีสขุภาวะทางจิตมากขึน้เทา่นัน้ จากผลการวิจยันีพ้บวา่ มี

ความสอดคล้องกบัทฤษฎีความผาสกุในชีวิตของแอนโทนอฟสกี ้ท่ีอธิบายวา่ความเข้มแข็งในการมอง

โลกซึง่ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจ ความสามารถในการจดัการได้ และความสามารถใน

การให้ความหมาย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะ (Antonovsky.  1993) โดยความเข้มแข็งใน

การมองโลกเป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของบคุคล ซึง่ประสบการณ์เหลา่นัน้เกิดจากแหลง่

ต้านทานความเครียดทัว่ไปของบคุคล ท่ีมีศาสนาเป็นหนึง่ในแหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไปของ

บคุคลนัน้ (Antonovsky.  1979) ดงันัน้การท่ีเยาวชนมีสขุภาวะทางจิตนัน้ก็เป็นผลมาจากเยาวชนมี

ความเข้มแข็งในการมองโลก โดยความเข้มแข็งในการมองโลกพฒันามาจากประสบการณ์ในชีวิตของ

บคุคล ซึง่มีพืน้ฐานสว่นหนึง่มาจากการท่ีบคุคลนบัถือศาสนา และย่ิงถ้าการนบัถือศาสนาของเยาวชน
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ทําให้มีการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาในปริมาณท่ีมาก จะทําให้เยาวชนมีความเข้มแข็งในการมองโลกเพิ่ม

มากขึน้และสง่ผลให้มีสขุภาวะทางจิตท่ีมากขึน้ตามไปด้วย แตอ่ย่างไรก็ตามผลการวิจยันีใ้ห้ผลท่ี

แตกตา่งจากผลงานวิจยัท่ีผา่นมา ดงัเชน่ ผลงานวิจยัของไบลน่ี และครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker.  

1995) ท่ีศกึษาตวัแปรสง่ผา่นด้านจิตวิทยาสงัคม ซึง่สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

เก่ียวข้องในศาสนากบัสขุภาวะทางจิต ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัในรัฐนิวยอร์คท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ 

พบวา่ การปฏิบตัทิางศาสนาไมมี่อิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย ซึง่

ตา่งจากผลการวิจยัในครัง้นีท่ี้พบวา่ การปฏิบตัทิางพทุธศาสนามีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต

ผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การศกึษาตวัแปรการปฏิบตัิทางศาสนาของ

ไบลน่ี และครอคเกอร์ มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัทิางศาสนาคริสต์ซึง่อาจมีเนือ้หาท่ีแตกตา่งกบั

การศกึษาการปฏิบตัทิางพทุธศาสนาในการวิจยัครัง้นี ้ดงันัน้อาจเป็นผลให้พบผลท่ีไม่สอดคล้องกนั 

  ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึสนบัสนนุทฤษฎีความผาสกุในชีวิตเก่ียวกบัศาสนามีอิทธิพล

ทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก และชว่ยเพิ่มเตมิข้อมลูในมิตกิาร

ปฏิบตัทิางพทุธศาสนาในตวัแปรศาสนาท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตผา่นความเข้มแข็งใน

การมองโลก แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบผลการวิจยัครัง้นีก้บัผลการวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า ให้ผลการวิจยั

ท่ีแตกตา่งกนั โดยอาจเป็นไปได้วา่มีการวดัตวัแปรท่ีมีเนือ้หาตา่งกนั 

 

 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 5 “ลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่ 

สขุภาวะทางจิต” ผลการวิจยัพบวา่ วิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะทางจิต โดยมีคา่

สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .15 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ผลการวิจยันีส้นบัสนนุ

สมมตฐิานท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า การมีวิถีชีวิตแบบพทุธมากเพียงใดยอ่มสง่ผลให้เยาวชนมีสขุภาวะทาง

จิตมากขึน้เท่านัน้ และยืนยนัถึงความสําคญัของวิถีชีวิตแบบพทุธท่ีมีผลตอ่สขุภาวะทางจิตของเยาวชน 

ซึง่ผลการวิจยันีมี้ความสอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีผา่นมา ท่ีมีการศกึษาเก่ียวกบัวิถีชีวิตทางศาสนากบั

สขุภาวะทางจิตในลกัษณะตา่ง ๆ ดงัเชน่ ผลงานวิจยัของเอลลิสนั (Ellison.  1991) ได้ประมวล

งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัความเก่ียวข้องในศาสนาและสขุภาวะด้านอตัวิสยัแล้วพบวา่ ความเก่ียวข้อง

ในศาสนาท่ีเป็นเร่ืองของการสนบัสนนุทางลทัธิศาสนาและวิถีชีวิตส่วนบคุคลท่ีเฉพาะเจาะจงกบัความ

เช่ือของแตล่ะบคุคลซึง่นบัถือแตกตา่งกนัออกไปสามารถช่วยเพิ่มสขุภาวะทางจิต และคณุภาพชีวิตแก่

บคุคลได้ ผลงานวิจยัของเบอริส และคนอ่ืน ๆ (Burris; et.al.  2009) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบั 

สขุภาวะทางจิตและความเครียดทางจิตในนกัศกึษามหาวิทยาลยั พบวา่ ความเก่ียวข้องกบัศาสนามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิตและความเครียดทางจิตท่ีน้อย นอกจากนัน้ความเก่ียวข้อง

กบัศาสนาร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความเครียดทางจิตท่ีน้อยได้ 
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และผลงานวิจยัของหรรษา เลาหเสรีกลุ (2537) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการเรียนในโรงเรียนพทุธศาสนาวนั

อาทิตย์ กบัลกัษณะทางพทุธศาสนาและทางพฤตกิรรมศาสตร์ของนกัเรียนวยัรุ่น พบวา่ ประสบการณ์

จากกิจกรรมทางพทุธศาสนา 2 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาท่ีเรียนในโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์และการ

ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางพทุธศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผาสกุทางจิตใจ และ

สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความผาสกุทางจิตใจในกลุม่รวมได้ รวมถึงผลงานวิจยัของ

เฟรเซอร์ มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ท่ีศกึษาความเก่ียวข้องทางศาสนากบั 

สขุภาวะทางจิตในผู้สงูอายเุชือ้สายแอฟริกนั-อเมริกนัท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง พบวา่ พฤตกิรรมท่ีเป็นวิถีชีวิต

ทางศาสนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิตในมิตขิองการพฒันาตนเอง ความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบับคุคลอ่ืน การมีเป้าหมายชีวิต และการยอมรับตนเอง 

  ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึสนบัสนนุถึงวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางตรงตอ่สขุภาวะ 

ทางจิต 

 

 สมมตฐิานการวิจัยท่ี 6 “ลกัษณะทางพทุธด้านวิถีชีวิตแบบพทุธมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่ 

สขุภาวะทางจิต โดยสง่ผา่นตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก” ผลการวิจยัพบวา่ วิถีชีวิตแบบพทุธมี

อิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล

เทา่กบั .21 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีความเข้มแข็งในการมองโลกทําหน้าท่ีสง่ผา่น

อิทธิพลแบบบางสว่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตแบบพทุธกบัสขุภาวะทางจิต ผลการวิจยันี ้

สนบัสนนุสมมตฐิานท่ี 6 แสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางจิตนอกจากได้รับอิทธิพลทัง้ทางตรงจากวิถีชีวิต

แบบพทุธแล้ว ยงัได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากวิถีชีวิตแบบพทุธผา่นความเข้มแข็งในการมองโลกอีกด้วย 

อธิบายได้วา่ เยาวชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบพทุธมากเพียงใดยอ่มสง่ผลให้มีความเข้มแข็งในการมองโลกมาก

ขึน้เทา่นัน้ แล้วความเข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนนีจ้ะชว่ยสง่ผลให้มีสขุภาวะทางจิตมากขึน้

เทา่นัน้ จากผลการวิจยันีพ้บวา่ มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีความผาสกุในชีวิตของแอนโทนอฟสกี ้ท่ี

อธิบายวา่ความเข้มแข็งในการมองโลกซึง่ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจ ความสามารถใน

การจดัการได้ และความสามารถในการให้ความหมาย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะ 

(Antonovsky.  1993) โดยความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของบคุคล 

ซึง่ประสบการณ์เหลา่นัน้เกิดจากแหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไปของบคุคล ท่ีมีศาสนาเป็นหนึง่ใน

แหลง่ต้านทานความเครียดทัว่ไปของบคุคลนัน้ (Antonovsky.  1979) ดงันัน้การท่ีเยาวชนมีสขุภาวะ

ทางจิตนัน้ก็เป็นผลมาจากเยาวชนมีความเข้มแข็งในการมองโลก โดยความเข้มแข็งในการมองโลก

พฒันามาจากประสบการณ์ในชีวิตของบคุคล ซึง่มีพืน้ฐานสว่นหนึง่มาจากการท่ีบคุคลนบัถือศาสนา 
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และย่ิงถ้าการนบัถือศาสนาของเยาวชนทําให้มีวิถีชีวิตแบบพทุธในปริมาณท่ีมาก จะทําให้เยาวชนมี

ความเข้มแข็งในการมองโลกเพิ่มมากขึน้และสง่ผลให้มีสขุภาวะทางจิตท่ีมากขึน้ตามไปด้วย 

  ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นีจ้งึสนบัสนนุทฤษฎีความผาสกุในชีวิตเก่ียวกบัศาสนามีอิทธิพล

ทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้มแข็งในการมองโลก และชว่ยเพิ่มเตมิข้อมลูในมิตวิิถีชีวิต

แบบพทุธในตวัแปรศาสนาท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่สขุภาวะทางจิตผา่นความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

  1. จากผลการวิจยัพบว่าสขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทางตรงจากลกัษณะทางพทุธ ซึง่

หมายความวา่ ถ้าเยาวชนมีความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบ

พทุธมากเพียงใดย่อมสง่ผลให้เยาวชนมีสขุภาวะทางจิตมากขึน้เทา่นัน้ ลกัษณะทางพทุธจงึเป็นสิ่ง

สําคญัท่ีควรพฒันาเพ่ือให้เยาวชนเกิดสขุภาวะทางจิต โดยสําหรับสถานศกึษาหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

กบัพทุธศาสนาควรให้ความสําคญักบัการให้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัแนวคิดความเช่ือทางพทุธศาสนากบั

เยาวชน และสนบัสนนุให้เยาวชนปฏิบตัตินเป็นพทุธมามกะท่ีดี โดยควรสนบัสนนุให้มีการจดักิจกรรม

หรือโครงการท่ีสง่เสริมให้เยาวชนมีสว่นร่วมเพ่ือได้รับความรู้ทางธรรมะ รวมถึงได้ปฏิบตัตินท่ีแสดงออก

ถึงการให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา เชน่ การนิมนต์พระหรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

เก่ียวกบัธรรมะกบัเยาวชน การจดักิจกรรมทําบญุตกับาตรเน่ืองในวนัสําคญัทางศาสนา การจดั

โครงการท่ีทําให้เยาวชนได้มีโอกาสรักษาศีลเจริญสต ิเป็นต้น สําหรับบดิามารดา หรือผู้ปกครอง ควร

ให้ความสําคญักบัการสง่เสริมให้บตุรหลานได้ใช้ชีวิตตามแนวทางพทุธศาสนา ชกัชวนบตุรหลานให้

ศกึษาธรรมะและปฏิบตัตินเป็นพทุธมามกะท่ีดี สําหรับเยาวชนควรให้ความสนใจศกึษาหาความรู้

เก่ียวกบัธรรมะเม่ือมีโอกาส และปฏิบตัิตนเป็นพทุธมามกะท่ีดี 

  2. จากผลการวิจยัพบว่าความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตวัแปรสง่ผา่นท่ีสําคญั ซึง่ทําให้

สขุภาวะทางจิตได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากลกัษณะทางพทุธผา่นความเข้มแข็งในการมองโลกด้วย ซึง่

หมายความวา่ ถ้าเยาวชนมีความเช่ือทางพทุธศาสนา การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา และวิถีชีวิตแบบ

พทุธมากเพียงใดย่อมสง่ผลให้เยาวชนมีความเข้มแข็งในการมองโลกขึน้เทา่นัน้ แล้วความเข้มแข็งใน

การมองโลกจะชว่ยสง่ผลให้เยาวชนมีสขุภาวะทางจิตอีกทอดหนึง่ ดงันัน้ควรมุง่สนใจพฒันาความ

เข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมลกัษณะทางพทุธในเยาวชนด้วย เพ่ือให้

สง่ผลท่ีเสริมกนัตอ่สขุภาวะทางจิตในเยาวชน โดยอาจจดัโปรแกรมท่ีพฒันาความเข้มแข็งในการมอง

โลกท่ีสร้างจากแนวความคดิความเช่ือเก่ียวกบัพทุธศาสนา เพ่ือทําให้เยาวชนรู้จกัมองโลกและชีวิตของ

ตนอยา่งเหมาะสม อนัจะสง่ผลให้เยาวชนมีสขุภาวะทางจิตได้ สําหรับบดิามารดาหรือผู้ปกครองควรให้
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ความสําคญักบัการสง่เสริมประสบการณ์ชีวิตท่ีสามารถหลอ่หลอมให้เยาวชนมีความเข้าใจและเห็น

คณุคา่ความหมายของสิ่งตา่ง ๆ ในชีวิตได้ โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนา สําหรับ

เยาวชนควรรู้จกัประยกุต์นําแนวความคิดความเช่ือทางพทุธศาสนาไปใช้ในการทําความเข้าใจ การ

จดัการ และการให้คณุคา่ความหมายสิ่งตา่ง ๆ ในชีวิตด้วย 

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

  1. ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจํากดัขอบเขตกลุม่ตวัอยา่งท่ีทําการศกึษาเฉพาะเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณาการเทา่นัน้ ซึง่อาจทําให้ไมส่ามารถขยายผลการวิจยัไปสู่

กลุม่ประชากรเยาวชนอ่ืน ๆ ได้ ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจศกึษาวิจยักบักลุม่เยาวชนทัว่ไป เพ่ือท่ีจะ

สามารถอ้างอิงผลการวิจยัในเชิงเปรียบเทียบตอ่ไป ทัง้ยงัสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของลกัษณะ

ทางพทุธ ความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิต ได้ชดัเจนมากขึน้ 

  2. จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ผู้ วิจยัได้ศกึษาเฉพาะตวัแปร

ทางด้านวฒันธรรมของบคุคล คือ ลกัษณะทางศาสนา เท่านัน้ ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจเพิ่มการศกึษา

ปัจจยัทางด้านสงัคมและครอบครัว เชน่ การถ่ายทอดทางสงัคม บทบาททางสงัคม และการอบรมลีย้ง

ด ูซึง่อาจทําให้อธิบายตวัแปรความเข้มแข็งในการมองโลก และสขุภาวะทางจิตได้มากย่ิงขึน้ 

  3. ควรมีการศกึษาเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรลกัษณะทางพทุธและความเข้มแข็งในการ

มองโลกกบัตวัแปรผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสขุภาวะทางจิต แตมี่ความคล้ายคลงึกบัตวัแปรสขุภาวะทาง

จิต เชน่ พฤตกิรรมการดําเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม การปรับตวั เพ่ือเป็นการตรวจสอบยืนยนัในอิทธิพล

ของตวัแปรทัง้สองท่ีมีตอ่ตวัแปรผล เน่ืองจากคนไทยนัน้ผกูพนัอยู่อยา่งแนบแนน่กบัพระพทุธศาสนา 

ความเช่ือและหลกัปฏิบตัใินพระพทุธศาสนาจงึซมึแทรกผสมผสานอยูใ่นแนวความคิด จิตใจ และมีผล

ตอ่การกระทําของบคุคลแทบทกุด้านของชีวิตตลอดเวลายาวนาน สว่นความเข้มแข็งในการมองโลกนัน้

เป็นปัจจยัท่ีบคุคลใช้ในการจดัการกบัสิ่งเร้าท่ีทําให้เกิดความเครียด และบคุคลนัน้ยงัสามารถดํารง

ภาวะสขุภาพท่ีดีและมีความผาสกุในชีวิต ดงันัน้ลกัษณะทางพทุธและความเข้มแข็งในการมองโลกจงึ

เป็นตวัแปรสําคญัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมตา่ง ๆ ของบคุคลได้ 

  4. ควรเพิ่มตวัแปรอ่ืนท่ีคาดว่านา่จะเป็นตวัแปรสง่ผา่นท่ีสําคญัในการอธิบาย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรลกัษณะทางพทุธกบัสขุภาวะทางจิตเข้ามาศกึษาร่วมด้วย เชน่ การเผชิญ

ความเครียด ความภมูิใจในตนเอง เป็นต้น เพ่ือเพิ่มขอบเขตการอธิบายอิทธิพลของลกัษณะทางพทุธท่ี

มีตอ่สขุภาวะทางจิต อีกทัง้ยงัเป็นการตอ่ยอดองค์ความรู้และพฒันาโมเดลตอ่ไป 
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แบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา 

 

คาํชีแ้จงท่ัวไป 

1. แบบสอบถามชดุนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือการศกึษาเทา่นัน้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ขอความกรุณาทา่นโปรดพิจารณาข้อความแตล่ะข้อและทําแบบสอบถามด้วยความตัง้ใจ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. คําตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์และมีความสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การศกึษาและการวิจยัตอ่ไป 

4. คําตอบของทา่นไมมี่ถกูหรือผิด ดงันัน้ ผู้ วิจยัใคร่ขอความกรุณาจากทา่นตอบแบบสอบถาม

ตามความเป็นจริง และตรงกับส่ิงท่ีท่านคิด รู้สึก หรือแสดงออก ให้มากท่ีสุด 

5. ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีท่านตอบ จะถือเป็นความลับ และไม่เป็นผลเสียต่อตัวท่านหรือบุคคล

ใดๆ ทัง้สิน้ 

6. แบบสอบถามท่ีทา่นตอบอย่างครบถ้วนเท่ากบัทา่นได้ร่วมทําบญุ โดยผู้ วิจยัจะนําเงิน

คา่ตอบแทนจากการตอบแบบสอบถามของทา่นบริจาคให้กบัโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบ

บรูณาการ ของยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ แบบสอบถามละ 10 

บาท ซึง่ทา่นจะได้ทําบญุร่วมกบัเพ่ือนในโครงการคนอ่ืน ๆ  

7. แบบสอบถามชดุนี ้มีทัง้หมด 4 ตอน โปรดตอบคาํถามให้ครบทุกข้อ ทัง้นีเ้พราะถ้าตอบไม่

ครบทกุข้อ จะทําให้แบบสอบถามนีไ้มส่ามารถวิเคราะห์ผลการวิจยัได้ 

 

ขอขอบคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

และให้ความช่วยเหลือในการทาํวิจัยครัง้นี ้

 

.................................................................................................................................................... 

โปรดพลิกหน้าถดัไป  
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

คาํชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน (    ) หรือเตมิคําตอบลงในชอ่งว่างให้ครบถ้วนตามความ

เป็นจริงของทา่น 

 

1. เพศ  (    )  ชาย (    )  หญิง 

2. อาย ุ__________________ ปี ______________ เดือน 

3. ก่อนหน้าท่ีจะมาเข้าร่วมโครงการครัง้นี ้เคยเข้าร่วมโครงการพฒันาจิตเยาวชนแบบบรูณา

การ ของยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ โครงการใดมาก่อน

หรือไม ่

     (    )  เคย  (    )  ไมเ่คย 

 

โปรดพลิกหน้าถดัไป  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสุขภาวะทางจิต 

คาํชีแ้จง  ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นการถามถึงความรู้สกึนกึคดิในแง่มมุตา่ง ๆ ของชีวิตท่าน โปรดทํา

เคร่ืองหมาย √  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิและความรู้สึกของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียวในแตล่ะข้อ 

และกรุณาตอบให้ครบทกุข้อ โดยการตอบมีหลกัในการพิจารณาดงันี ้

เห็นด้วยอยา่งยิง่   หมายถึง         ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของทา่นมากท่ีสดุ 

เห็นด้วย    หมายถึง         ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของทา่นมาก 

คอ่นข้างเห็นด้วย  หมายถึง         ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของทา่นคอ่นข้างมาก 

คอ่นข้างไมเ่ห็นด้วย   หมายถึง         ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของทา่นคอ่นข้างน้อย 

ไมเ่ห็นด้วย    หมายถึง          ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของทา่นน้อย 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่  หมายถึง          ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของทา่นน้อยท่ีสดุ 

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย คอ่น 

ข้าง 

เห็นด้วย 

คอ่น 

ข้างไม่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

1. ฉนัอยากให้ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้กบั

ฉนัเป็นเร่ืองไมจ่ริง 

      

2. เมื่อทําบางสิง่ไมส่าํเร็จทัง้ ๆ ท่ีพยายาม

เต็มท่ีแล้ว ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองแยม่าก 

      

3. ฉนัไมอ่ยากนกึถึงสิง่ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบั

ตนเองในอดีต 

      

4. ฉนัหวงัให้ชีวิตของตนเอง แตกตา่งไป

จากท่ีเป็นอยูต่อนนี ้

      

5. ฉนัรู้สกึผิดหวงักบัเร่ืองตา่ง ๆ ในชีวิต

ของตนเอง 

      

6. ฉนัดาํเนินชีวิตในแตล่ะวนั โดยไมเ่คย

คิดถงึเร่ืองในอนาคต 

      

7. ฉนัเป็นผู้ กําหนดอนาคตของตนเอง       

8. ฉนัรู้สกึวา่อนาคตของฉนัไร้จดุหมาย       

9. ฉนัดําเนินชีวิตได้โดยไมต้่องมีการ

วางแผนไว้ลว่งหน้า 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป 
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ข้อ ข้อความ เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย คอ่น 

ข้าง 

เห็นด้วย 

คอ่น 

ข้างไม่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

10. ฉนัไมรู้่วา่ตอนนี ้ฉนัเรียนหนงัสอืไปเพ่ือ

อะไร 

      

11. ฉนัคิดวา่การตัง้เป้าหมายในชีวิตเป็นสิง่

ท่ีไร้ประโยชน์ 

      

12. ฉนัมองไมเ่ห็นลูท่างในอนาคตของ

ตนเอง 

      

13. ฉนัเช่ือมัน่วา่ตวัเองมีโอกาสไปถึง

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

      

14. บางคนดําเนินชีวติโดยไมม่จีดุหมายท่ี

แนน่อน ฉนัก็เป็นหนึง่คนในนัน้ 

      

15. ฉนัมกัทําในสิง่ท่ีเหมือนคนอ่ืนเขาทําอยู่

แล้วมากกวา่ทําในสิง่ท่ีตวัเองคดิ 

      

16. ฉนัทําอะไรตามเพ่ือน เพราะกลวัวา่

เพ่ือนจะไมย่อมรับ 

      

17. ฉนัดาํเนินชีวิตตามแผนท่ีผู้ปกครอง

กําหนดไว้ให้ 

      

18. ฉนัหลกีเลีย่งการเข้าสงัคมเพราะกลวั

จะปฏิบตัิตนไมถ่กูกาลเทศะ 

      

19. ฉนักงัวลกบัความคดิของผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวกบั

ตวัฉนั 

      

20. ฉนัมกัเปลีย่นการตดัสนิใจของตนเอง 

เมื่อเพ่ือนหรือครอบครัวไมเ่ห็นด้วย 

      

21. ฉนัเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นสิง่สาํคญั

สาํหรับการดาํเนินชีวิต 

      

22. ฉนัหลกีเลีย่งในการทําสิง่ท่ีตนเองไม่

ถนดั เพราะคิดวา่ไมม่วีนัท่ีตนเองจะทํา

ได้ดี 

      

23. ฉนัภมูิใจท่ีตนเองมคีวามสามารถ

เพ่ิมขึน้หลงัจากเข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมตา่ง ๆ 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป  



141 

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย คอ่น 

ข้างเห็น

ด้วย 

คอ่น 

ข้างไม่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

24. ฉนัไมช่อบท่ีจะเร่ิมต้นเรียนรู้อะไรใหม ่ๆ 

เลย 

      

25. ฉนัรู้สกึวา่ตนเองไมส่ามารถนําความรู้ท่ี

ได้จากการเรียนไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

      

26. ยิ่งได้เรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ ฉนัยิ่งรู้สกึวา่โลกนี ้

มีอะไรนา่สนใจ 

      

27. ฉนัคิดวา่ความรู้ท่ีฉนัมีอยูต่อนนีเ้พียง

พอท่ีจะไมต้่องเรียนรู้อะไรเพ่ิมเตมิอีก

แล้ว 

      

28. ฉนัรู้สกึเบ่ือเมื่อต้องเรียนรู้สิง่ใหม ่ๆ       

29. ฉนัมีคนท่ีไว้วางใจพอท่ีจะพดูคยุทัง้

เร่ืองทัว่ไปและเร่ืองสว่นตวัได้ 

      

30. เป็นเร่ืองยากสาํหรับฉนัท่ีจะสร้างความ

ใกล้ชิดสนิทสนมกบัเพ่ือน 

      

31. ถ้าฉนัไมพ่อใจอะไร ฉนัจะแสดงออก

โดยไมค่ํานงึถึงความรู้สกึของผู้ใด 

      

32. ฉนักลวัท่ีคนอ่ืน ๆ จะรู้เร่ืองสว่นตวัของ

ฉนั 

      

33. เมื่อมเีร่ืองไมส่บายใจหรือเดือดร้อน ฉนั

ไมรู้่จะไปปรึกษาใคร  

      

34. เมื่อฉนัมีเร่ืองเดอืดร้อน ฉนัไมค่ิดวา่จะ

มีใครแสดงความเห็นอกเห็นใจหว่งใย

ฉนั 

      

35. ฉนัรู้สกึกงัวลวา่ตนเองจะรับมือกบัเร่ือง

ตา่ง ๆ ท่ีต้องทําในแตล่ะวนัได้ไมไ่หว 

      

36. ฉนัรู้สกึวา่ชีวิตของฉนัวุน่วายและสบัสน

จนไมส่ามารถจดัการอะไรได้ 

      

37. ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงหรือปรับปรุงสิง่ท่ีอยู่

แวดล้อมให้ดีขึน้ได้ 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป 



142 

ข้อ ข้อความ เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย คอ่น 

ข้างเห็น

ด้วย 

คอ่น 

ข้างไม่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย 

ไม ่

เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

38. เป็นเร่ืองยากสาํหรับฉนัท่ีจะจดัการชีวติ

ให้ลงตวั  

      

39. ฉนัพยายามหลกีเลีย่งงานท่ียาก และมี

อปุสรรค 

      

40. เมื่อฉนัต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่

คุ้นเคย ฉนัไมรู้่วา่จะต้องทําอยา่งไร 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเช่ือและการปฏิบัตขิองคนไทย 

คาํชีแ้จง  ข้อความตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัความเช่ือและการปฏิบตัขิองคนไทย ซึง่อาจมีความแตกตา่งกนัใน

แตล่ะบคุคล ขอให้ทา่นอา่นข้อความแตล่ะประโยคท่ีให้มา แล้วพิจารณาว่าข้อความนัน้เป็นจริงหรือไม่

จริงสําหรับทา่น มากน้อยเพียงใด ถ้า “จริง” ขอให้ทา่นพิจารณาวา่ จริงในปริมาณใดจาก “จริงท่ีสดุ” 

“จริง” หรือ “คอ่นข้างจริง” ถ้า “ไมจ่ริง” ก็ขอให้ทา่นพิจารณาวา่ไมจ่ริงในปริมาณใดจาก “คอ่นข้างไม่

จริง” “ไมจ่ริง” หรือ “ไมจ่ริงเลย” โดยทําเคร่ืองหมาย √  ลงในชอ่งเพียงแหง่เดียวในแตล่ะข้อ และกรุณา

ตอบให้ครบทกุข้อ  

ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง คอ่น 

ข้าง

จริง 

คอ่น 

ข้าง 

ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริง

เลย 

1. ฉนัเช่ือวา่การปฏิบตัติามคําสัง่สอนของ

พระพทุธเจ้าจะทําให้ฉนัมีความสขุอยา่งแท้จริง 

      

2. พระสงฆ์บางรูปได้ช่วยให้ฉนัใกล้ชิดและศรัทธาใน

ศาสนามากยิ่งขึน้ 

      

3. ฉนัเช่ือวา่มนษุย์เราเมือ่ตายแล้วก็จบสิน้เพียงแคน่ัน้       

4. ความเช่ือท่ีวา่ “ชีวิตเป็นทกุข์” เป็นการมองโลกใน

แง่ร้าย และเป็นเร่ืองเหลวไหล 

      

5. ฉนัเช่ือวา่บญุกศุลเป็นสิง่เดยีวท่ีฉนัสามารถนําติด

ตวัไปได้ทกุภพทกุชาต ิ

      

6. ฉนัเช่ือวา่นรกสวรรค์และภพภมูิตา่ง ๆ เป็นเร่ืองงม

งาย 

      

7. พระพทุธเจ้ามีความสาํคญัตอ่ชีวติของฉนั       

8. ฉนัเป็นคนดีได้โดยไมจํ่าเป็นต้องสนใจคาํสัง่สอน

ของพระพทุธเจ้า 

      

9. การพฒันาตนเองเพ่ือเข้าถึงนิพพาน เป็นสิง่ท่ีไม่

เกินความพยายามของมนษุย์ 

      

10. ฉนัซาบซึง้ในความเมตตาของพระพทุธเจ้าตอ่มวล

มนษุย์ 

      

11. ฉนัพร้อมท่ีจะพดูปด ถ้าคาํพดูนัน้จะช่วยให้ฉนั

ได้รับประโยชน์ 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป 

ข้อ ข้อความ จริง จริง คอ่น คอ่น ไมจ่ริง ไมจ่ริง



144 

ท่ีสดุ ข้าง

จริง 

ข้าง 

ไมจ่ริง 

เลย 

12. ฉนัเห็นวา่การสวดมนต์ไหว้พระกอ่นเข้านอน เป็น

การกระทําท่ีไร้สาระ 

      

13. คงต้องรอให้ร่ํารวยกวา่นีก้่อน ฉนัจึงจะทําบญุให้

ทานแก่ผู้ อ่ืน 

      

14. ฉนัดื่มสรุาและ/หรือเบียร์ โดยไมส่นใจวา่จะผิดศีล

หรือไม ่

      

15. ฉนัไมค่ิดวา่การทําสมาธิจะให้ประโยชน์อะไรแก่ฉนั

ได้ 

      

16. การแอบหยิบของราคาเพียงเลก็น้อยจากร้านค้า ไม่

นา่จะเป็นความผิด เพราะเจ้าของร้านได้กําไรจาก

สนิค้าอ่ืน ๆ มากอยูแ่ล้ว 

      

17. ฉนัชอบแนะนําให้คนอ่ืนอา่นหนงัสอืเก่ียวกบัพทุธ

ศาสนา 

      

18. ฉนัจะอาฆาตเคียดแค้นคนท่ีจงใจทําให้ฉนัเจ็บชํา้

นํา้ใจ 

      

19. การตกปลาเป็นเกมกีฬาท่ีนา่ตื่นเต้น       

20. ฉนัจะคํานงึถึงเร่ืองบาปบญุก่อนตดัสนิใจกระทําสิง่

หนึง่สิง่ใดเสมอ 

      

21. ฉนัชอบท่ีจะไปเท่ียวตามวดัวาอารามมากกวา่

สถานท่ีอ่ืน ๆ  

      

22. ฉนัมกัระลกึถึงพระพทุธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ 

เมื่อผา่นสถานท่ีทางศาสนา 

      

23. อาชีพของฉนัไมว่า่ในปัจจบุนัหรืออนาคต ต้องเป็น

อาชีพท่ีไมทํ่าให้ฉนัผิดศีล เช่น ไมต้่องฆา่สตัว์ ไม่

ต้องโกหก 

      

24. ฉนัใช้เวลาสว่นใหญ่ในชีวิตไปในการทําความดีและ

ทําบญุสนุทาน 

      

25. ฉนัมกัใช้เวลาวา่งไปในการศกึษาธรรมะหรือปฏิบตัิ

ธรรม 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป  

ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง คอ่น 

ข้าง

คอ่น 

ข้าง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริง

เลย 
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จริง ไมจ่ริง 

26. ขณะเท่ียวเตร่กบัเพ่ือนฝงูฉนัมกัไมส่นใจวา่ สิง่ท่ี

กระทําลงไปนัน้จะผิดศีลหรือไม ่

      

27. ฉนัเคยคยุทางด้านธรรมะกบัผู้ อ่ืน       

28. ฉนัรู้สกึวา่ ตนเองเป็นพทุธแตเ่พียงในนามหรือใน

ทะเบียนบ้านเทา่นัน้ 

      

29. การหมกมุน่กบัศาสนาทําให้คนเรามีความก้าวหน้า

ในชีวติไมม่ากเทา่ท่ีควร 

      

30. ฉนัช่วยเหลอืคนอ่ืนและสงัคมอยูเ่สมอเพ่ือสร้าง

กศุล 

      

โปรดพลกิหน้าถดัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการมองโลกและชีวิต 
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คาํชีแ้จง ข้อความตอ่ไปนี ้เป็นการสอบถามการมองชีวิตในแง่มมุตา่ง ๆ ของท่าน ในแตล่ะข้อคําถาม

จะมีตวัเลขให้ทา่นเลือก ตัง้แต ่1 ถึง 7 เรียงตามลําดบั โดยท่ีตําแหนง่เลข 1 และ 7 จะมีข้อความท่ีบง่

บอกลกัษณะตรงกนัข้าม สว่นตวัเลขตรงกลางจาก 2 ถึง 6 จะบง่บอกถึงความมากน้อยของความรู้สกึ

นกึคิดโดยอาศยัข้อความในตําแหนง่เลข 1 และ 7 เป็นหลกั โปรดทําเคร่ืองหมาย       ⃝ ล้อมตวัเลขท่ีตรง

กบัความรู้สกึของทา่นมากท่ีสดุเพียงหมายเลขเดียวในแตล่ะข้อ และกรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 

ตัวอย่าง  เพ่ือนสนิทท่ีสดุของคณุเคยทําให้คณุโกรธบ้างหรือไม ่

1 2 3 4 5 6 7 

ไมเ่คยเลย      ตลอดเวลา 

 ทา่นเลอืกเลข 2 หมายความวา่เพ่ือนสนิทของทา่นแทบไมเ่คยทําให้ทา่นโกรธเลย 

......................................................................................................................................................................... 

1. เมื่อคณุได้พดูคยุกบัคนอ่ืน ๆ คณุเคยมคีวามรู้สกึวา่เขาไมเ่ข้าใจคณุบ้างหรือไม ่

1 2 3 4 5 6 7 

ไมเ่คยรู้สกึ

เช่นนัน้เลย 

     รู้สกึเช่นนัน้

อยูเ่สมอ 

........................................................................................................................................................... 

2. ในอดีตท่ีผา่นมา เมื่อคณุต้องทําสิง่ใดก็ตามท่ีต้องอาศยัความร่วมมือจากคนอ่ืน คณุรู้สกึวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จะ

เป็นอยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

ไมส่าํเร็จ

อยา่ง

แนน่อน 

     สาํเร็จอยา่ง

แนน่อน 

...........................................................................................................................................................  

3. นอกเหนือจากญาติหรือเพ่ือนสนิทแล้ว คนอ่ืน ๆ ท่ีคณุพบปะด้วยในแตล่ะวนั คณุรู้จกัพวกเขาดีเพียงใด 

1 2 3 4 5 6 7 

รู้สกึวา่พวก

เขาเป็นคน

แปลกหน้า 

     รู้จกัเขา

เหลา่นัน้

เป็นอยา่งด ี

........................................................................................................................................................... 

โปรดพลกิหน้าถดัไป 

 

4. คณุมีความรู้สกึวา่ไมส่นใจสิง่ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้รอบ ๆ ตวัคณุบอ่ยเพียงใด 
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1 2 3 4 5 6 7 

ไมเ่คยรู้สกึ

เช่นนีเ้ลย 

     รู้สกึเช่นนี ้

บอ่ยมาก 

........................................................................................................................................................... 

5. ในอดีตท่ีผา่นมาคณุเคยรู้สกึแปลกใจ ในการกระทําของผู้ ท่ีคณุคดิวา่คณุรู้จกัเขาดีบ้างหรือไม ่ 

1 2 3 4 5 6 7 

ไมเ่คยรู้สกึ

แปลกใจเลย 

     รู้สกึแปลกใจ

เสมอ 

........................................................................................................................................................... 

6. บคุคลท่ีคณุไว้ใจ เช่ือใจ ทําให้คณุผิดหวงับ้างหรือไม ่

1 2 3 4 5 6 7 

ไมเ่คยเลย      เกิดขึน้เสมอ 

........................................................................................................................................................... 

7. คณุคิดวา่ชีวิตเป็นอยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

เป็นสิง่ท่ี

นา่สนใจ 

     เป็นสิง่ท่ี

จําเจ 

........................................................................................................................................................... 

8. จากอดีตจนกระทัง่เดี๋ยวนี ้ชีวติของคณุเป็นอยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

ไมม่ีเป้าหมาย

หรือความ

มุง่หวงัท่ี

ชดัเจน 

     มีเป้าหมาย

และความ

มุง่หวงัท่ี

ชดัเจน 

........................................................................................................................................................... 

โปรดพลกิหน้าถดัไป  

 

 

 

9. คณุเคยรู้สกึวา่ คณุไมไ่ด้รับความยตุิธรรมบ้างหรือไม ่
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1 2 3 4 5 6 7 

รู้สกึบอ่ย

มาก 

     ไมเ่คยมี

ความรู้สกึ

เช่นนัน้เลย 

........................................................................................................................................................... 

10. ในช่วงสบิปีท่ีผา่นมา คณุรู้สกึวา่ชีวิตของคณุเป็นอยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

เปลีย่นแปลง

เสมอและไม่

รู้อนาคต 

     คงเส้นคงวา

และมี

เป้าหมาย

ชดัเจน 

........................................................................................................................................................... 

11. สิง่ท่ีคณุคิดจะทําในอนาคต นา่จะเป็นเช่นใด 

1 2 3 4 5 6 7 

นา่สนใจ      นา่เบ่ืออยา่ง

มาก 

........................................................................................................................................................... 

12. คณุเคยรู้สกึวา่ เมื่อต้องอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมคุ่้นเคย แล้วไมรู้่วา่จะทําอะไรดีบอ่ยเพียงใด 

1 2 3 4 5 6 7 

บอ่ยครัง้มาก      ไมเ่คยเลย 

........................................................................................................................................................... 

13. คณุคิดวา่เมื่อเกิดปัญหา คณุจะสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือความทกุข์ท่ีเกิดขึน้ในชีวติได้หรือไม ่

1 2 3 4 5 6 7 

ค้นหา

ทางออกได้

เสมอ 

     ไมพ่บ

ทางออก 

ใด ๆ เลย 

........................................................................................................................................................... 

โปรดพลกิหน้าถดัไป 

 

 

14. เมื่อคดิถึงชีวติของคณุ คณุรู้สกึวา่ 
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1 2 3 4 5 6 7 

ช่างดีอะไร

อยา่งนี ้

     สงสยัวา่ฉนั

จะมีชีวิตอยู่

ตอ่ไปทําไม 

........................................................................................................................................................... 

15. เมื่อคณุเผชิญกบัปัญหาท่ียุง่ยากลาํบาก คณุมองแนวทางแก้ไขปัญหาของคณุอยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

สบัสนและ

ยากท่ีจะ

ค้นพบ

ทางแก้ไข 

     พบวิธีแก้ไข

อยา่งชดัเจน 

........................................................................................................................................................... 

16. คณุรู้สกึอยา่งไรกบัสิง่ท่ีคณุทําอยูใ่นปัจจบุนั 

1 2 3 4 5 6 7 

รู้สกึพอใจ

และมี

ความสขุ 

     รู้สกึเบ่ือ

หนา่ยและ

เป็นทกุข์ 

........................................................................................................................................................... 

17. คณุคิดวา่ชีวิตในอนาคตของคณุจะเป็นอยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

มีแตก่าร

เปลีย่นแปลง

และไมท่ราบ

วา่จะเกิดอะไร

ขึน้ตอ่ไป 

     มัน่คง

และแจ่มชดั 

........................................................................................................................................................... 

โปรดพลกิหน้าถดัไป 

 

 

 

 

18. ในอดีตท่ีผา่นมา เมื่อมีปัญหาหรือเร่ืองท่ีทําให้คณุไมส่บายใจเกิดขึน้ คณุมกัจะ.... 
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1 2 3 4 5 6 7 

เป็นทกุข์กบั

เร่ืองนัน้มาก

จนไมเ่ป็นอนั

ทําอะไรเลย 

     บอกกบัตวัเอง

วา่ต้องอยูก่บั

เร่ืองนัน้ให้ได้

และดําเนิน

ชีวิตตอ่ไป 

........................................................................................................................................................... 

19. คณุมีความรู้สกึและความคิดท่ีสบัสน ยุง่เหยิง ไมส่ามารถอธิบายอยา่งมีเหตผุลได้ บอ่ยครัง้เพียงใด 

1 2 3 4 5 6 7 

บอ่ยครัง้มาก      แทบจะไม่

เคยเลย 

........................................................................................................................................................... 

20. เมื่อคณุได้กระทําบางสิง่ท่ีทําให้คณุเกิดความรู้สกึท่ีดี... 

1 2 3 4 5 6 7 

คณุจะมี

ความรู้สกึท่ีดี

นัน้ตลอดไป 

     จะต้องมี

เหตกุารณ์มาทํา

ให้ความรู้สกึท่ีดี

นัน้ลบเลอืนไป 

........................................................................................................................................................... 

21. บอ่ยครัง้แคไ่หนท่ีคณุเกิดความคดิวา่ ไมอ่ยากให้ความรู้สกึท่ีกําลงัเกิดขึน้ในใจนัน้เกิดขึน้เลย... 

1 2 3 4 5 6 7 

บอ่ยครัง้มาก      แทบจะไม่

เคยเลย 

........................................................................................................................................................... 

โปรดพลกิหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

22. คณุคาดหวงัไว้วา่ชีวิตของคณุในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
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1 2 3 4 5 6 7 

ไมม่ี

ความหมาย

หรือความ

มุง่หวงัทัง้สิน้ 

     เต็มไปด้วย

ความหมาย

หรือความ

มุง่หวงั 

........................................................................................................................................................... 

23. คณุคิดวา่ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึน้ คณุจะมีผู้ ท่ีสามารถพึง่พาได้เสมอหรือไม ่

1 2 3 4 5 6 7 

แนใ่จวา่จะ

ม ี

     ไมแ่นใ่จวา่

จะม ี

........................................................................................................................................................... 

24. คณุเคยเกิดความรู้สกึไมแ่นใ่จวา่อะไรจะเกิดขึน้ตอ่ไป บอ่ยครัง้เพียงใด 

1 2 3 4 5 6 7 

บอ่ยครัง้มาก      แทบจะไม่

เคยเลย 

........................................................................................................................................................... 

25. แม้วา่มีคนจํานวนมากท่ีมีบคุลกิลกัษณะท่ีเข้มแข็ง แตใ่นบางสถานการณ์บคุคลเหลา่นัน้อาจรู้สกึวา่ตนเอง

ล้มเหลว เป็นผู้แพ้ในชีวติท่ีผา่นมา คณุเคยรู้สกึเช่นนีบ้้างหรือไม ่

1 2 3 4 5 6 7 

ไมเ่คยเลย      บอ่ยครัง้มาก 

...........................................................................................................................................................  

26. เมื่อมีบางสิง่เกิดขึน้ คณุมกัจะให้ความสาํคญักบัสิง่นัน้อยา่งไร 

1 2 3 4 5 6 7 

มากหรือ

น้อยกวา่

ความเป็น

จริง 

     ให้

ความสาํคญั

ได้ตรงตาม

ความเป็นจริง 

........................................................................................................................................................... 

โปรดพลกิหน้าถดัไป 

27. เมื่อคณุคิดถงึความยากลาํบากท่ีคณุอาจต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีสาํคญัในชีวิต คณุรู้สกึวา่สามารถเอาชนะ

ความยากลาํบากนัน้ได้หรือไม ่
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1 2 3 4 5 6 7 

ได้อยา่ง

แนน่อน 

     ไมไ่ด้อยา่ง

แนน่อน 

........................................................................................................................................................... 

28. บอ่ยครัง้เพียงใดท่ีคณุรู้สกึวา่สิง่ตา่ง ๆ ท่ีคณุได้กระทําอยูท่กุวนันีเ้ป็นการกระทําท่ีไมค่อ่ยมีความหมาย 

1 2 3 4 5 6 7 

บอ่ยครัง้มาก      แทบจะไม่

เคยเลย 

........................................................................................................................................................... 

29. คณุมีความรู้สกึไมแ่นใ่จวา่จะสามารถจดัการกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้บอ่ยครัง้เพียงใด 

1 2 3 4 5 6 7 

บอ่ยครัง้

มาก 

     แทบจะไม่

เคยเลย 

........................................................................................................................................................... 

กรุณาตรวจสอบอกีครัง้ว่าได้ตอบคาํถามครบทุกข้อแล้ว 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์รายข้อ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม   

      (CITC) และคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (α) ของแบบวดัสขุภาวะทางจิต 

 

 

ข้อ 

ทิศ
ทา

ง 
การวิเคราะห์รายข้อ 

วิธีกลุม่สงู-กลุม่ต่ํา 

t p 

(two-

tailed) 

CITC 

ครัง้ท่ี 

1 

(n=80) ผล
กา

รต
ดัส

ิน 

CITC 

ครัง้ท่ี 

2 

(n=80) 
กลุม่สงู 

(n=21) 

กลุม่ต่ํา 

(n=20) 

M SD M SD 

PWB1 + 5.19 0.51 4.75 0.72 2.27* .029 .22 - - 

PWB2 + 5.62 0.50 5.15 0.88 2.12* .040 .21 - - 

PWB3 - 3.81 1.33 2.35 1.23 3.65** .001 .42 √ .52 

PWB4 + 5.14 1.11 4.85 0.93 .91 .367 .15 - - 

PWB5 + 4.81 1.25 4.85 0.93 -.12 .907 .03 - - 

PWB6 - 3.52 1.40 2.05 0.61 4.41*** .000 .42 √ .51 

PWB7 + 5.33 0.66 5.50 0.61 -.84 .405 -.14 - - 

PWB8 - 3.33 1.16 2.20 1.11 3.21** .003 .29 √ .37 

PWB9 + 4.81 1.03 4.85 0.99 -.13 .899 .04 - - 

PWB10 + 5.19 0.68 4.90 1.02 1.08 .228 .15 - - 

PWB11 - 3.29 1.38 2.00 1.03 3.39** .002 .40 √ .43 

PWB12 + 5.52 .51 5.45 0.69 .39 .697 .02 - - 

PWB13 - 3.67 1.62 2.25 1.07 3.28** .002 .39 √ .50 

PWB14 + 5.29 0.64 5.00 1.08 1.04 .306 .14 - - 

PWB15 - 4.48 1.25 2.45 1.19 5.31*** .000 .53 √ .65 

PWB16 + 4.90 0.94 4.45 0.95 1.54 .131 .16 - - 

PWB27 + 5.62 0.59 4.70 0.92 3.78** .001 .39 √ .23 

PWB18 - 5.00 1.10 2.40 1.10 7.60*** .000 .60 √ .58 

PWB17 - 4.14 1.42 2.85 0.99 3.39** .002 .41 √ .52 

PWB20 - 4.76 1.55 3.15 1.50 3.39** .002 .32 √ .45 

ตาราง 19 (ตอ่) 
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ข้อ 
ทิศ

ทา
ง 

การวิเคราะห์รายข้อ 

วิธีกลุม่สงู-กลุม่ต่ํา 

t p 

(two-

tailed) 

CITC 

ครัง้ท่ี 

1 

(n=80) ผล
กา

รต
ดัส

ิน 

CITC 

ครัง้ท่ี 

2 

(n=80) 
กลุม่สงู 

(n=21) 

กลุม่ต่ํา 

(n=20) 

M SD M SD 

PWB21 - 5.57 0.81 3.35 1.66 5.39*** .000 .50 √ .65 

PWB22 + 4.76 1.22 4.70 1.17 .17 .870 -.02 - - 

PWB23 - 5.29 0.85 2.80 1.28 7.37*** .000 .62 √ .64 

PWB24 + 5.62 0.50 4.30 0.98 5.40*** .000 .52 √ .35 

PWB25 - 4.38 1.47 2.40 0.88 5.21*** .000 .53 √ .58 

PWB26 + 4.86 0.79 4.55 1.10 1.03 .309 .15 - - 

PWB19 + 5.52 0.75 4.70 0.98 3.04** .004 .32 - - 

PWB28 - 3.62 1.56 2.85 1.27 1.72 .093 .25 - - 

PWB29 + 5.00 1.23 4.45 0.83 1.68 .101 .21 - - 

PWB30 - 3.95 1.40 2.60 0.94 3.62** .001 .42 √ .52 

PWB31 - 4.62 0.92 2.70 0.98 6.47*** .000 .57 √ .63 

PWB32 - 4.67 1.28 2.35 1.14 6.12*** .000 .55 √ .54 

PWB33 + 4.76 0.83 4.50 0.95 .94 .351 .14 - - 

PWB34 + 4.76 0.94 4.40 1.00 1.20 .239 .08 - - 

PWB35 - 4.86 0.91 2.95 1.28 5.53*** .000 .59 √ .59 

PWB36 - 3.62 1.28 2.45 1.00 3.24** .002 .36 √ .35 

PWB37 + 4.76 1.00 4.50 1.24 .75 .458 .04 - - 

PWB38 - 3.29 1.01 2.30 0.87 3.36** .002 .28 √ .28 

PWB39 + 4.48 0.98 4.40 0.94 .25 .801 -.01 - - 

PWB40 - 4.14 1.15 2.85 1.42 3.20** .003 .30 - - 

PWB41 - 2.86 1.42 2.30 1.08 1.41 .168 .10 - - 

PWB42 + 5.38 0.81 4.80 0.77 2.36* .023 .28 - - 

PWB53 + 5.81 0.40 4.90 0.97 3.89** .001 .38 √ .31 

ตาราง 19 (ตอ่) 
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ข้อ 
ทิศ

ทา
ง 

การวิเคราะห์รายข้อ 

วิธีกลุม่สงู-กลุม่ต่ํา 

t p 

(two-

tailed) 

CITC 

ครัง้ท่ี 

1 

(n=80) ผล
กา

รต
ดัส

ิน 

CITC 

ครัง้ท่ี 

2 

(n=80) 
กลุม่สงู 

(n=21) 

กลุม่ต่ํา 

(n=20) 

M SD M SD 

PWB44 - 4.19 0.98 2.10 0.91 7.06*** .000 .66 √ .76 

PWB45 + 5.19 0.87 4.80 0.83 1.46 .151 .18 - - 

PWB46 + 4.86 1.01 4.35 1.23 1.45 .156 .15 - - 

PWB47 + 5.00 0.84 4.60 1.10 1.32 .195 .15 - - 

PWB57 + 5.67 0.48 4.90 0.85 3.57** .001 .32 - - 

PWB49 + 4.43 0.98 4.60 1.19 -.51 .616 -.13 - - 

PWB50 + 5.29 0.46 4.55 0.89 3.31** .003 .35 √ .20 

PWB51 - 5.38 0.74 3.10 1.12 7.73*** .000 .64 √ .73 

PWB54 - 4.95 0.81 2.80 1.32 6.26*** .000 .54 √ .66 

PWB43 + 5.43 0.60 4.65 0.88 3.34** .002 .39 - - 

PWB52 + 5.71 0.46 4.90 0.79 4.06*** .000 .40 √ .26 

PWB55 + 5.48 0.68 4.60 1.27 2.77** .009 .32 - - 

PWB56 - 5.57 0.98 3.00 1.62 6.18*** .000 .51 √ .70 

PWB48 - 5.19 0.68 2.35 1.04 10.30*** .000 .66 √ .75 

PWB58 + 5.10 1.00 4.65 0.88 1.52 .137 .16 - - 

PWB59 + 5.52 0.60 4.60 0.68 4.61*** .000 .35 √ .22 

PWB60 - 5.05 0.81 2.80 1.24 6.85*** .000 .59 √ .71 

PWB61 + 5.48 0.75 5.10 0.97 1.40 .171 .20 - - 

PWB62 - 5.29 0.72 2.45 1.19 9.29*** .000 .65 √ .69 

PWB63 - 3.76 1.22 2.30 0.73 4.62*** .000 .54 √ .59 

PWB64 + 5.10 1.22 4.55 0.83 1.67 .104 .12 - - 

PWB65 + 4.67 1.02 4.35 0.99 1.01 .318 .07 - - 

PWB66 - 4.76 1.34 3.15 1.27 3.96*** .000 .45 √ .62 

ตาราง 19 (ตอ่) 
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ข้อ 
ทิศ

ทา
ง 

การวิเคราะห์รายข้อ 

วิธีกลุม่สงู-กลุม่ต่ํา 

t p 

(two-

tailed) 

CITC 

ครัง้ท่ี 

1 

(n=80) ผล
กา

รต
ดัส

ิน 

CITC 

ครัง้ท่ี 

2 

(n=80) 
กลุม่สงู 

(n=21) 

กลุม่ต่ํา 

(n=20) 

M SD M SD 

PWB67 + 5.05 1.12 4.75 0.72 1.01 .319 .09 - - 

PWB68 + 5.24 0.70 4.40 1.27 2.59* .015 .21 - - 

PWB69 - 4.71 1.45 2.55 1.15 5.28*** .000 .52 √ .67 

PWB70 + 4.62 0.97 4.45 1.10 .52 .605 .03 - - 

PWB71 + 4.62 0.92 4.75 1.12 -.41 .684 -.07 - - 

PWB72 - 4.90 1.04 2.15 0.67 9.99*** .000 .70 √ .70 

PWB73 + 4.76 1.00 4.65 0.81 .39 .696 .00 - - 

PWB74 + 5.38 0.67 4.65 0.81 3.15** .003 .36 - - 

PWB75 - 5.00 0.95 2.25 0.79 10.08*** .000 .73 √ .82 

PWB76 + 5.24 0.54 4.75 0.91 2.08* .046 .18 - - 

PWB77 - 4.29 1.65 2.70 1.30 3.41** .002 .42 √ .52 

PWB78 + 4.76 0.77 4.45 1.15 1.03 .310 .09 - - 

PWB79 + 5.48 0.51 4.45 1.05 3.95** .001 .30 - - 

PWB80 - 4.81 1.03 2.30 0.80 8.67*** .000 .63 √ .67 

PWB81 + 5.14 0.73 4.45 0.61 3.31** .002 .30 - - 

PWB82 - 4.43 1.25 2.45 0.89 5.87*** .000 .57 √ .56 

PWB83 - 3.71 1.27 2.10 1.02 4.47*** .000 .48 √ .53 

       α = .92  .95 

 

หมายเหต:ุ CITC ครัง้ท่ี 1 คือ คา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนข้อนัน้ ๆ กบัคะแนนรวมข้อท่ีเหลอืทัง้หมด เมื่อวเิคราะห์ 83 

ข้อ; CITC ครัง้ท่ี 2 คือ คา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนข้อนัน้ ๆ กบัคะแนนรวมข้อท่ีเหลอืทัง้หมด เมื่อวเิคราะห์ 40 ข้อ 

* มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05,  ** มีระดบันยัสาํคญัท่ี .01,  *** มีระดบันยัสาํคญัท่ี .001 

 

 

ช่ือของแบบสอบถามของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง 20 ช่ือของแบบสอบถามของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ช่ือแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมลู  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แบบสอบถามสขุภาวะทางจิต 1. สขุภาวะทางจิต 

2. แบบสอบถามความเช่ือและการปฏิบตัขิอง

คนไทย 

2. ความเช่ือทางพทุธศาสนา 

3. แบบสอบถามความเช่ือและการปฏิบตัขิอง

คนไทย 

3. การปฏิบตัทิางพทุธศาสนา 

4. แบบสอบถามความเช่ือและการปฏิบตัขิอง

คนไทย 

4. วิถีชีวิตแบบพทุธ 

5. แบบสอบถามการมองโลกและชีวิต 5. ความเข้มแข็งในการมองโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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