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การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายดังนี ้ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของลักษณะทางพุทธที่ส่งผล
ต่อสุขภาวะทางจิต 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้ อมของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต โดย
มีความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนา
จิตเยาวชนแบบบูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556
อายุ 13 ถึง 22 ปี จํานวน 424 คน ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงจากเยาวชนที่เข้ าร่วม
โครงการทังหมด
้
ตามคุณสมบัตทิ ี่ได้ ระบุไว้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถาม ซึง่ มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง .56 ถึง .95 ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน (Mediation analysis) ตามแนวคิด
ของบารอนและเคนนี่ (Baron; & Kenny. 1986) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย การถดถอยพหุคณ
ู และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติอิทธิพลส่งผ่านโดยใช้ คา่ ซี
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต และความเชื่อทางพุทธ
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้
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Darawan Raksat. (2014). The Effect of Buddhist Characteristics on Psychological WellBeing of Adolescents in Holistic Mind Development for Youth Project of the Young
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Sense of Coherence. Master thesis, M.Ed. (Developmental Psychology). Bangkok:
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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
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คําแนะนํา ชี ้แนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ในแต่ละขันตอนของการทํ
้
าวิจยั ด้ วยความเอาใจใส่อย่าง
ดีเสมอมา ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เรี ยนรู้ พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ ปัญหา และท่านทังสองยั
้
งเป็ น
แบบอย่างของอาจารย์ที่ให้ ความรักและให้ กําลังใจแก่ศษิ ย์ ผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งและขอกราบขอบพระคุณ
ท่านทังสองเป็
้
นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้ รวมถึงผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และอาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย ที่ให้ ความกรุณาเป็ นกรรมการสอบปาก
เปล่าปริ ญญานิพนธ์และให้ ข้อแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้ ปริ ญญานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์
สิทธิ์ศริ อรรถ ที่ให้ ความกรุณาเป็ นกรรมการสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ ชี ้แนวทางการแก้ ไขข้ อ
บกพร่องต่าง ๆ ของเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ในขันต้
้ น ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
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ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แก่ผ้ วู ิจยั ด้ วยความเมตตามาโดยตลอด และขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่คณะ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศไทยในอดีต มุง่ ให้ ความสําคัญกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้ าง
ความมัง่ คัง่ และรายได้ มาสู่ประเทศเป็ นหลัก และใช้ การเติบโตของรายได้ ตอ่ หัวเป็ นเครื่ องมือชี ้วัดผล
สําเร็ จของการพัฒนา โดยหวังที่จะขจัดปั ญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึง่ ผล
การพัฒนาที่ผา่ นมาแม้ วา่ ได้ สร้ างความเจริ ญเติบโตให้ กบั ระบบเศรษฐกิจโดยรวม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยให้ ดีขึ ้นได้ แต่ขณะเดียวกันก็ได้ สง่ ผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ปั ญหาความยากจน การกระจายรายได้ ระหว่างกลุม่ คนต่าง ๆ ในสังคมมีชอ่ งว่างห่าง
กันมากขึ ้น (ชุตนิ าฎ วงศ์สบุ รรณ; ทีปรัตน์ วัชรางกูร; และ นิสวันต์ พิชญ์ดํารง. 2550: 4) รวมถึงปั ญหา
สังคมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จึงเป็ นที่ตระหนักร่ วมกันว่า การพัฒนาที่เน้ นเศรษฐกิจด้ านเดียว ถึงแม้ จะ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจและสังคม แต่ไม่ได้ ทําให้ คนไทยมีสขุ ภาวะ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม รวมทังไม่
้ ทําให้ เกิดความมัน่ คงในครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกด้ วย
ดังนันจึ
้ งเริ่ มมีแนวคิดการพัฒนาประเทศโดยให้ ความสําคัญกับสวัสดิภาพและความมัน่ คงในชีวิตของ
ประชาชน มากกว่าให้ ความสําคัญกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้ านเดียว
กระแสแนวคิดดังกล่าว ได้ ผลักดันให้ เกิดการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา ซึง่ ถือเป็ นจุด
เปลี่ยนสําคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ต่อเนื่องมา
จนถึงปั จจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่มงุ่ ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและการเสริ มสร้ างความอยู่ดีมีสขุ ของคน ซึง่ เริ่ มจากระดับบุคคลก่อน
และขยายวงกว้ างไปยัง ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศตามลําดับ โดยการมีสขุ ภาวะที่ดีเป็ นส่วน
หนึง่ ของการพัฒนาคุณภาพในระดับบุคคล ให้ บคุ คลมีความเจริ ญทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ และ
ปั ญญา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550) โดยเฉพาะในเด็ก
และเยาวชนที่จะเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
เด็กและเยาวชนซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยรุ่น ถือเป็ นวัยที่เชื่อมระหว่างความเป็ นเด็กและความเป็ น
ผู้ใหญ่ อันเป็ นระยะที่ต้องปรับพฤติกรรมวัยเด็กที่ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะไปสูพ่ ฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่บรรลุวฒ
ุ ิ
ภาวะ ซึง่ เป็ นสภาวะของชีวิตที่บคุ คลจะมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มที่ทงทางร่
ั้
างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และจิตใจ (ประณต เค้ าฉิม. 2549: 1) วัยรุ่นจึงนับได้ วา่ เป็ นวิกฤติของพัฒนาการ หรื อที่
นิยมกล่าวกันโดยทัว่ ไปว่าวัยรุ่นเป็ นวัยพายุบแุ คม (Storm and Stress) ประกอบกับในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา วัยรุ่นต้ องเผชิญกับกระแสโลกาภิวตั น์ ที่สง่ อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยทัง้
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ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้เป็ นทังโอกาส
้
และภัยอันตรายต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยอาจก่อให้ เกิดความกดดัน ที่สง่ ผลให้ วยั รุ่นบางคนมี
ปั ญหาสุขภาพจิต และปั ญหาด้ านการปรับตัว ซึง่ ปรากฏออกมาในรูปแบบปั ญหาสังคมหลายด้ าน เช่น
ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาทางเพศ ปั ญหาการทะเลาะวิวาท เป็ นต้ น โดยเด็กวัยที่
เสี่ยงต่อการประสบปั ญหาสังคมดังกล่าว คือวัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 15 - 18 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย
(อายุ 19 - 25 ปี ) ซึง่ ถือว่าเป็ นช่วงวัยรุ่นอย่างแท้ จริง คือ เป็ นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่าง
เต็มที่ และเป็ นช่วงเปลี่ยนวัยชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงนี ้ ล้ วนเป็ นรากฐานของความสนใจ ความมุง่ หมาย
ในชีวิต อาชีพ ลักษณะเพื่อน ลักษณะของคูค่ รอง ฯลฯ ในวัยผู้ใหญ่ ถ้ าการดําเนินชีวิตในช่วงนี ้ผ่านไป
อย่างราบรื่ น ไม่มีปัญหาซับซ้ อนมาก ก็จะเข้ าสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ด้วยดี และมักจะจัดการกับชีวิตในวัย
ผู้ใหญ่ได้ อย่างราบรื่ น แต่ถ้าเป็ นไปในทางตรงกันข้ ามวัยนี ้จะเป็ นวัยที่ประสบความยุง่ ยากอย่างมาก
(ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. 2549: 329 - 330)
จากการสรุ ปสถานการณ์ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุขด้ านสุขภาวะของคนไทย ที่ประมวลผลวิเคราะห์
ข้ อมูลจากดัชนีสขุ ภาวะของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.
2544 – 2549 พบว่า ในด้ านจิตใจที่เป็ นเรื่ องของสุขภาพจิต แม้ วา่ คนไทยเริ่ มมีสขุ ภาพจิตดีขึ ้นต่อเนื่อง
แต่ยงั อยูใ่ นระดับที่ไม่คอ่ ยสูงนัก (ปาริ ชาต เทพอารักษ์ ; และ อมราวรรณ ทิวถนอม. 2550: 15)
นอกจากนี ้ข้ อมูลจากสรุ ปสถานการณ์สขุ ภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2551 - 2552 ในโครงการ “รายงาน
สถานการณ์สขุ ภาพจิตประจําปี ” ของแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล (อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์; และคนอื่น ๆ. 2554: 18 - 20) ยัง
แสดงให้ เห็นว่า มีประชากรอีกเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 17.4 ในปี
พ.ศ. 2551 และร้ อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2552 ที่มีระดับสุขภาพจิตตํ่ากว่าคนทัว่ ไปหรื อเสี่ยงที่จะเป็ น
ปั ญหาสุขภาพจิต เมื่อพิจารณาตามวัยของประชากรพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 กลุม่
เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี เสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเป็ นอันดับสอง (ร้ อยละ 17.7 และ 12.6
ตามลําดับ) รองจากผู้สงู อายุ (ร้ อยละ 21.6 และ 15.4 ตามลําดับ) จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ วา่
สุขภาวะด้ านของจิตใจยังคงเป็ นวิกฤตที่นา่ เป็ นห่วงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและ
เยาวชน
ขณะเดียวกัน เพื่อการขยายความรู้ ความเข้ าใจในการพัฒนาสุขภาวะทางจิต นักวิจยั ทังใน
้
และต่างประเทศต่างพยายามศึกษาถึงสาเหตุหรื อปั จจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต (Psychological
well-being) ของบุคคล โดยเฉพาะปั จจัยภายใน ปั จจัยหนึง่ ที่นกั วิจยั ทางจิตวิทยาสนใจศึกษาในช่วง
หลายปี ที่ผ่านมา คือ ลักษณะทางศาสนาของบุคคล เช่น ความเชื่อ การปฏิบตั ทิ างศาสนา วิถีชีวิตที่
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เกี่ยวข้ องกับศาสนา เป็ นต้ น เนื่องจากศาสนามีความใกล้ ชิดผูกพันกับทุกวัฒนธรรมมาตังแต่
้ ในอดีต
ถือเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของบุคคล และมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ มีการประเมินว่า ร้ อยละ 86
ของประชากรทัว่ โลก พบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาในลักษณะบางอย่าง (Barrett; Kurian; &
Johnson. 2001) ศาสนาจึงถือได้ ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของบุคคล
มีงานวิจยั ในต่างประเทศจํานวนมากที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนากับสุข
ภาวะทางจิต โดยในปี ค.ศ. 1985 ได้ มีผ้ ปู ระมวลงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ศาสนาของบุคคล ได้ แก่ กิจกรรมทางศาสนา และความเลื่อมใสในศาสนา กับสุขภาวะด้ านอัตวิสยั เช่น
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต คุณภาพชีวิต และสุขภาวะ เป็ นต้ น ซึง่ มีจํานวนย้ อนหลังไปมากถึง 28
เรื่ อง (Witter; et. al. 1985) มีผลการวิจยั ถึง 56 ประเด็น ผู้ประมวลรายงานวิจยั สรุ ปข้ อค้ นพบว่า
การปฏิบตั ทิ างศาสนา โดยเฉพาะการไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ ผู้ที่กระทํามากจะเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาวะ
ด้ านอัตวิสยั มากกว่าผู้ที่ไปโบสถ์น้อยหรื อไม่ไปเลย โดยพบขนาดอิทธิพล (Effect size) ระหว่าง + .58
ถึง – .01 และลักษณะทางศาสนาสามารถทํานายปริ มาณความแปรปรวนของสุขภาวะด้ านอัตวิสยั ของ
บุคคลได้ ประมาณร้ อยละ 2 ถึงร้ อยละ 6
ต่อมาได้ มีการวิจยั ทางด้ านนี ้มากขึ ้น ทําให้ ทราบว่า การนับถือศาสนาเกี่ยวข้ องกับสุขภาวะ
ของบุคคลหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหรื อมิตทิ ี่วดั และวิธีการวัดตัวแปรทังสอง
้
ฝ่ ายเป็ นสําคัญ เช่น ในงานวิจยั ของเบอริ ส และคนอื่น ๆ (Burris; et.al. 2009) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่
เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตและความเครี ยดทางจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการวิจยั ในส่วนความ
เกี่ยวข้ องกับศาสนา พบว่า ความเกี่ยวข้ องกับศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตและ
ความเครี ยดทางจิตที่น้อย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของเลออนดารี และเจอลามัส (Leondari; &
Gialamas. 2009) ที่ได้ ศกึ ษาความเลื่อมใสทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต ในนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่
นับถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอคซ์ โดยพบว่า ความเชื่อทางศาสนาและการเข้ าโบสถ์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต
สําหรับในประเทศไทย ได้ มีการศึกษาที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนา
และสุขภาวะทางจิต จากการศึกษาของหรรษา เลาหเสรี กลุ (2537) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรี ยนใน
โรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ ของนักเรี ยน
วัยรุ่น ผลการวิจยั ในส่วนของลักษณะทางศาสนากับความผาสุกทางจิตใจ พบว่า ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาและการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ ซึง่
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของมินตรา สิริวนั ต์ (2550) ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความศรัทธาในพุทธศาสนากับ
สุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุ และพบว่า ความศรัทธาในพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุข
ภาวะทางจิต
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จากงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศพบว่ามีงานวิจยั จํานวนไม่น้อยที่ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่ศกึ ษาว่าการนับถือศาสนาใน
บางลักษณะนันส่
้ งผลต่อสุขภาวะทางจิตได้ อย่างไรยังมีไม่มากนัก ทังนี
้ ้ในประเด็นดังกล่าว จึงมีนกั วิจยั
ต่างประเทศสนใจศึกษารูปแบบอิทธิพล ได้ แก่ อิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้ อม
(Indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของการนับถือศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต โดย
ศึกษาถึงปั จจัยที่อาจเป็ นตัวแปรคัน่ กลางหรื อตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนา
กับสุขภาวะทางจิต เพื่อเป็ นการอธิบายว่าทําไมลักษณะศาสนาจึงส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตได้ ซึง่ พอจะ
รวบรวมงานวิจยั ได้ ดงั นี ้ งานวิจยั ของไบลนี่ และครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker. 1995) ที่ศกึ ษาตัว
แปรส่งผ่านด้ านจิตวิทยาสังคม ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้ องในศาสนากับสุข
ภาวะทางจิต โดยแยกวิเคราะห์ระหว่างคนอเมริ กนั และคนแอฟริ กนั -อเมริ กนั พบว่า การให้ คณ
ุ ค่า
ความหมายในชีวิต (Life meaning-enhancing) และการประเมินค่ากลุม่ ทางสังคมของตนในทางบวก
(Private collective self-esteem) เป็ นตัวแปรส่งผ่าน มีอิทธิพลการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete
mediation) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนากับสุขภาวะทางจิตเฉพาะในกลุม่ คน
แอฟริกนั -อเมริ กนั ส่วนนักสังคมวิทยากลุม่ หนึง่ (Ellison; & Sherkat. 1995) ได้ ประมวลผลการวิจยั
ต่าง ๆ แล้ วพบว่า การมีความเชื่อทางศาสนานันส่
้ งผลต่อความรู้สกึ เป็ นสุข ความพึงพอใจในชีวิต การมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี และการมีอายุยืน โดยพบคําอธิบายบางส่วนแล้ วว่า ผลดีของการนับถือศาสนา
ต่อสุขภาวะของบุคคลนัน้ เกิดจากลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของบุคคล ที่เป็ นผลจากการนับถือ
ศาสนาของบุคคลนัน้ ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคลอีกต่อหนึง่ โดยตัวแปรส่งผ่านที่นกั สังคมวิทยา
กลุม่ นี ้สรุปได้ วา่ ควรมีการวิจยั ต่อไปให้ ชดั เจนมี 4 กลุม่ คือ 1) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ของบุคคล 2) การได้ รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคม 3) ความมัน่ ใจและความภาคภูมิใจในตนเอง
และ 4) การมีกรอบการรู้ คดิ ในการที่จะจัดการกับความเครี ยด และสามารถแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม
งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นการสนับสนุนความคิดที่วา่ นอกจากลักษณะทางศาสนาส่งผลทางตรงต่อสุขภาวะ
ทางจิตแล้ ว ยังส่งผลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านตัวแปรส่งผ่านอีกด้ วย
ตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนากับสุขภาวะทางจิตที่นกั วิจยั ข้ างต้ น
ค้ นพบและสรุ ปไว้ ในเรื่ องของการมีกรอบการรู้ คดิ ในการที่จะจัดการกับความเครี ยด และสามารถ
แก้ ปัญหาอย่างเหมาะสมนัน้ มีบางส่วนที่สอดคล้ องกับมโนทัศน์ความเข้ มแข็งในการมองโลกของ
แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987) ซึง่ เป็ นแนวคิดทฤษฎีความผาสุกในชีวิต ที่อธิบายว่า ความ
เข้ มแข็งในการมองโลก (Sense of coherence) ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ าใจ
(Comprehensibility) ความสามารถในการจัดการได้ (Manageability) และความสามารถในการให้
ความหมาย (Meaningfulness) ความเข้ มแข็งในการมองโลกนอกจากจะมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพ
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แล้ ว ยังมีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะด้ วย โดยพบว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความซึมเศร้ า ความวิตกกังวล อาการหลังประสบกับเรื่ องที่เลวร้ าย และพบความสัมพันธ์ทางบวก
กับสุขภาวะ (Antonovsky. 1993) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของทาเกย์ และคนอื่น ๆ (Tagay; et al.
2006) ที่พบความสัมพันธ์ในระดับสูงระหว่างความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาพจิตและสุขภาวะ
โดยแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1979) อธิบายว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล ซึง่ ประสบการณ์เหล่านันเกิ
้ ดจากแหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไปของ
บุคคล (Generalized resistance resources) โดยศาสนาเป็ นหนึง่ ในแหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไป
ของบุคคลนัน้ นอกจากนี ้ ฮูด ฮิล และวิลเลี่ยมสัน (Hood; Hill; & Williamson. 2005: 17) ยังกล่าวว่า
ศาสนาควรรวมเข้ าไปเป็ นหนึ่งในแหล่งต้ านทานทัว่ ไปนัน้ และความเข้ มแข็งในการมองโลกที่เกิดจาก
ศาสนาอาจใช้ เป็ นตัวแปรส่งผ่านที่สําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับทังสุ
้ ขภาพกายและ
สุขภาพจิต และจากงานวิจยั ของอันเทอร์ ไรเนอร์ และคนอื่น ๆ (Unterrainer; et al. 2010) ก็พบว่า
ศาสนานันมี
้ ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคาดว่าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนาที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิต ร่วมกับปั จจัยความเข้ มแข็งในการ
มองโลก จะทําให้ สามารถอธิบายและพยากรณ์สขุ ภาวะทางจิตได้ อย่างถูกต้ องและแม่นยํามากขึ ้น
กล่าวคือ การทํานายผลดีของการนับถือศาสนาต่อสุขภาวะทางจิตของบุคคลนัน้ เกิดจากความเข้ มแข็ง
ในการมองโลกที่เป็ นผลจากการนับถือศาสนาของบุคคล ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตอีกต่อหนึง่ นัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงข้ อเท็จจริ งที่วา่ จํานวนผลงานวิจยั ของไทยในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
กับสุขภาวะทางจิตในความสัมพันธ์ดงั กล่าวยังคงมีน้อยมาก และส่วนใหญ่แล้ วนันมั
้ กจะสนใจศึกษาใน
กลุม่ ผู้สงู อายุ ดังนันการอธิ
้
บายสุขภาวะทางจิตในวัยรุ่นจึงยังทําได้ ในขอบเขตที่จํากัด งานวิจยั เรื่ องนี ้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพุทธ ต่อสุขภาวะทางจิต โดยมีความเข้ มแข็งใน
การมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในเยาวชนผู้เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ของ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็ นโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อพัฒนาจิตเยาวชน
ชายและหญิง อายุ 10 – 22 ปี ด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การรักษาศีล ฟั ง
ธรรมบรรยาย และปฏิบตั วิ ิปัสสนา โดยเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนที่สนใจหรื อผู้ปกครองที่เห็นความสําคัญ
ของพุทธศาสนาสามารถส่งบุตรหลานเข้ าอบรมปฏิบตั ธิ รรมในโครงการต่าง ๆ ตามที่เวลาจะอํานวย
และไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ โดยเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการนันจั
้ ดอยูใ่ นช่วงความเป็ นวัยรุ่น เนื่องจากยัง
ต้ องศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษา และยังไม่สามารถเป็ นผู้ใหญ่ที่พงึ่ ตัวเองได้ ทางเศรษฐกิจ อีกทัง้
รูปแบบชีวิตสมัยใหม่ทําให้ เด็กมีวฒ
ุ ิภาวะทางจิตใจ (Maturity) ช้ ากว่ายุคสมัยที่ผา่ นมา (ศรี เรื อน
แก้ วกังวาล. 2549: 329) ซึง่ สําหรับการวิจยั นี ้เพื่อให้ สะดวกในการศึกษา ผู้วิจยั ได้ พิจารณาอายุตาม
ปฏิทินในการแบ่งช่วงวัยรุ่น จึงแบ่งช่วงวัยรุ่นออกเป็ น 2 ระยะ คือ วัยรุ่ นตอนต้ นมีอายุ 13 - 16 ปี และ
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วัยรุ่นตอนปลายมีอายุ 17 - 22 ปี โดยผู้วิจยั มีความมุง่ หมายในการศึกษากลุม่ วัยรุ่นในโครงการ ซึง่ มี
อายุ 13 - 22 ปี เพราะนอกจากจะเป็ นวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และต้ องให้
ความสําคัญกับการเรี ยน ซึง่ มีผลต่อการปรับตัวแล้ ว ยังเป็ นกลุม่ วัยรุ่นที่มีโอกาสได้ ใกล้ ชิด
พระพุทธศาสนาอีกด้ วย โดยผู้วิจยั มุง่ ศึกษาสุขภาวะทางจิตในบริ บทของลักษณะส่วนบุคคลที่
ประกอบด้ วยลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวติ 6 ด้ าน ได้ แก่ การยอมรับตนเอง การมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น ความเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม การมี
เป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาตนเอง ซึง่ ผลการศึกษาสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มและ
พัฒนาให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิตได้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ทางจิต

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของลักษณะทางพุทธ ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) ของลักษณะทางพุทธ ที่สง่ ผลต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ทําให้ ทราบถึงอิทธิพลของลักษณะทางพุทธ ที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิต
รวมถึงทราบอิทธิพลของความเข้ มแข็งในการมองโลกต่อสุขภาวะทางจิต ในฐานะที่เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเยาวชน อีกทังใช้
้ เป็ นแนวทางแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง ในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิต โดยรู ปแบบความสัมพันธ์ที่พบในการวิจยั อาจใช้ เป็ นแนวทางใน
การจัดโครงการหรื อกิจกรรมสําหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาลักษณะทางพุทธ ที่สง่ ผลต่อ
สุขภาวะทางจิตของเยาวชนโดยตรง หรื อจัดโครงการหรื อกิจกรรมสําหรับเยาวชนที่เกี่ยวข้ องกับพุทธ
ศาสนา เพื่อเป็ นประสบการณ์ในการส่งเสริ มและพัฒนาความเข้ มแข็งในการมองโลก ที่มีความสัมพันธ์
กับสุขภาวะทางจิต รวมทังผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์สําหรับการศึกษาวิจยั สร้ างสรรค์
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้ตอ่ ไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 อายุ 13 - 22 ปี
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 อายุ 13 - 22 ปี
จํานวน 424 คน ได้ มาจากกลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั เก็บได้ จริ ง โดยใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
ตามคุณสมบัติที่ได้ ระบุไว้
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1.1 ลักษณะทางพุทธ (Buddhist Characteristics) แบ่งออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้
1.1.1 ความเชื่อทางพุทธศาสนา (Buddhist Belief)
1.1.2 การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา (Buddhist Practice)
1.1.3 วิถีชีวิตแบบพุทธ (Buddhist Life Style)
1.2 ปั จจัยชีวสังคม (Biosocial) ได้ แก่
1.2.1 เพศ
1.2.2 อายุ
1.2.3 ประสบการณ์การเข้ าร่ วมโครงการ
2. ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable)
2.1 ความเข้ มแข็งในการมองโลก (Sense of Coherence) มี 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
2.1.1 ความสามารถในการเข้ าใจ (Comprehensibility)
2.1.2 ความสามารถในการจัดการได้ (Manageability)
2.1.3 ความสามารถในการให้ ความหมาย (Meaningfulness)
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
3.1 สุขภาวะทางจิต (Psychological Well-being) มีลกั ษณะย่อยดังนี ้
3.1.1 การยอมรับตนเอง (Self-acceptance)
3.1.2 การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in Life)
3.1.3 ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
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3.1.4 การพัฒนาตนเอง (Personal Growth)
3.1.5 การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive Relations with Others)
3.1.6 การมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental Mastery)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เยาวชน หมายถึง วัยรุ่นเพศชายและหญิง อายุ 13 - 22 ปี ที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนา
จิตเยาวชนแบบบูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556
2. เพศ หมายถึง เพศทางกายภาพที่ตดิ ตัวมาตังแต่
้ กําเนิด แบ่งเป็ น
2.1 เพศชาย
2.2 เพศหญิง
3. อายุ หมายถึง อายุของเยาวชนตามปี ปฏิทินนับจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุม่ ตามพัฒนาการตามช่วงอายุวยั รุ่นตอนต้ น และวัยรุ่นตอนปลาย คือ
3.1 อายุ 13 – 16 ปี
3.2 อายุ 17 – 22 ปี
4. ประสบการณ์ การเข้ าร่ วมโครงการ หมายถึง การเข้ าร่วมโครงการย่อยภายใต้
โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ก่อนหน้ าที่จะมาเข้ าร่ วมโครงการย่อยครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น
4.1 เคยเข้ าร่วมโครงการมาก่อน
4.2 ไม่เคยเข้ าร่วมโครงการมาก่อน
นิยามศัพท์ ปฏิบัตกิ าร
1. สุขภาวะทางจิต หมายถึง อารมณ์ความรู้สกึ (Affection) และความนึกคิด
(Cognition) ของบุคคล ที่มีตอ่ ตนเอง และต่อสถานการณ์ในอดีตหรื อเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ ตามการ
รับรู้และตัดสินใจด้ วยตนเอง สุขภาวะทางจิตประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
1.1 การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) หมายถึง การที่บคุ คลมีเจตคติในเชิงบวก
ต่อตนเอง โดยมีความรู้สกึ ในเชิงบวกเกี่ยวกับชีวิตของตน และความพึงพอใจในตนเอง มีการยอมรับ
ข้ อดีและข้ อบกพร่องของตนเองในแง่มมุ ต่าง ๆ
1.2 การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in Life) หมายถึง การที่บคุ คลมีจดุ มุง่ หมาย
และทิศทางในชีวิต โดยบุคคลมีความรู้สกึ ว่าได้ กําหนดจุดมุง่ หมายและทิศทางชีวิตด้ วยตนเอง ยึดถือ
ความเชื่อที่นําไปสู่การมีจดุ หมายในชีวิต มีการวางแผนชีวิตให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และคาดหวัง
ความสําเร็ จในชีวิต
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1.3 ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) หมายถึง การที่บคุ คลมีความเป็ นอิสระใน
การแสดงออกทางด้ านความคิดและการตัดสินใจ โดยบุคคลมีความมัน่ ใจในความสามารถและเชื่อมัน่
ในการตัดสินใจของตนเอง มีการริ เริ่ มสิ่งต่าง ๆ ด้ วยตนเอง และมีพฤติกรรมต่าง ๆ มาจากการควบคุม
ภายในตนเอง ซึง่ ไม่เกี่ยวกับความคาดหวังและการประเมินของผู้อื่น
1.4 การพัฒนาตนเอง (Personal Growth) หมายถึง การที่บคุ คลมีความต้ องการที่จะ
พัฒนาตนเองให้ บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่ตนมี และสร้ างศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคล
มีทศั นคติเปิ ดกว้ างต่อประสบการณ์ใหม่ซงึ่ เอื ้อต่อการพัฒนาตนให้ เต็มตามศักยภาพ มีการเรี ยนรู้และ
ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการเพิ่มศักยภาพของตนเอง
1.5 การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive Relations with Others) หมายถึง
การที่บคุ คลมีความสามารถในการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น โดยบุคคลสามารถสร้ างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นได้ มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ไว้ วางใจ และเป็ นมิตรต่อกัน มีลกั ษณะของการให้
และการรับในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และมีการรับรู้ความรู้สกึ นึกคิดของผู้อื่น
1.6 การมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental Mastery)
หมายถึง การที่บคุ คลเข้ ากับสภาพแวดล้ อมรอบตัวได้ ดี สามารถเลือกหรื อสร้ างสรรค์สภาพแวดล้ อมให้
เหมาะสมกับความต้ องการและค่านิยมของตนเองได้ โดยบุคคลสามารถควบคุมและจัดการกับการ
ดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความซับซ้ อนได้ สามารถมองเห็นและใช้ ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ
ที่มีอยูร่ อบตัว
สุขภาวะทางจิตสามารถวัดได้ จากแบบวัดสุขภาวะทางจิตที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเอง โดยอาศัย
แนวคิดของไรฟ์ (Ryff. 1989) ลักษณะของแบบวัดเป็ นประโยคข้ อความจํานวน 40 ข้ อ แต่ละข้ อ
ประกอบด้ วยมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” จนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้
ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึง่ ผู้ที่ได้ คะแนนในแบบวัดสุขภาวะทางจิตสูงกว่า แสดงว่ามีสขุ ภาวะ
ทางจิตดีกว่าผู้ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดสุขภาวะทางจิตตํ่ากว่า
2. ลักษณะทางพุทธ แบ่งเป็ นตัวแปรที่วดั ลักษณะทางพุทธได้ 3 ตัวแปร ได้ แก่
2.1 ความเชื่อทางพุทธศาสนา (Buddhist Belief) หมายถึง ความเชื่อตามหลักธรรม
คําสัง่ สอนของศาสนาพุทธ มี 3 ขันต่
้ อเนื่องกัน ได้ แก่ 1) ความเชื่อเรื่ องไตรสรณคมน์ 2) ความเชื่อเรื่ อง
กฎแห่งกรรม มีนรกสวรรค์ และมีการเวียนว่ายตายเกิด ในภพต่าง ๆ และ 3) ความเชื่อเรื่ องนิพพาน
ลักษณะของเครื่ องมือนี ้จึงจําแนกคนเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับตํ่าสุด คือ ผู้ที่มีความเชื่อพื ้นฐาน
เกี่ยวกับไตรสรณคมน์ ส่วนผู้ที่มีความเชื่อระดับกลาง คือ เชื่อเรื่ องไตรสรณคมน์ และกฎแห่งกรรม และ
ผู้ที่มีความเชื่อระดับสูง คือ การมีความเชื่อเรื่ องนิพพาน ซึ่งจะรวมความเชื่อ 2 ขันต้
้ นด้ วย
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ความเชื่อทางพุทธศาสนาสามารถวัดได้ จากแบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สร้ าง
โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ลักษณะแบบวัดเป็ นประโยคข้ อความจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” ให้ ผ้ ตู อบ
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึง่ ผู้ที่ทําคะแนนจากแบบวัดได้ สงู กว่าถือว่าเป็ นผู้ที่มีความเชื่อทางพุทธ
ศาสนามากกว่าผู้ที่ทําคะแนนจากแบบวัดได้ ตํ่ากว่า
2.2 การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา (Buddhist Practice) หมายถึง แนวทางในการปฏิบตั ิ
เบื ้องต้ นของการเป็ นพุทธมามกะที่ดี มี 3 ด้ าน คือ ทาน ศีล และภาวนา โดยการให้ ทาน ต้ องแสดงถึง
ความเสียสละ การเอื ้อเฟื อ้ แบ่งปั น และการให้ การอนุเคราะห์ มีหลายรู ปแบบ ตังแต่
้ สิ่งที่เป็ นวัตถุ ไป
จนถึงการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ส่วนศีล เป็ นการงดเว้ นที่จะกระทําการอันเป็ นการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน โดยสําหรับฆราวาสมีศลี ห้ าเป็ นสิ่งกํากับ ได้ แก่ 1) การไม่ทําร้ าย ทําลาย
ชีวิตผู้อื่นหรื อสิ่งอื่น 2) ไม่ลกั ขโมยของที่เป็ นของผู้อื่น 3) ไม่ลว่ งละเมิดของรักของหวงของผู้อื่น
โดยเฉพาะเรื่ องของเพศสัมพันธ์ 4) ไม่พดู ปด กล่าวเท็จ หรื อกล่าวให้ ร้ายผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตน
และ 5) ไม่ดื่มสุรายาเสพติดที่จะทําให้ ขาดสติสมั ปชัญญะ ซึง่ เป็ นหนทางไปสู่ความชัว่ ที่มากยิ่งขึ ้น และ
ภาวนา เป็ นการขัดเกลาจิตใจเพื่อทําให้ เกิดปั ญญา รู้เท่าทันความเป็ นไปในโลก สามารถกระทําได้ ด้วย
การสวดมนต์ เพื่อสํารวมกาย วาจา และใจ ตลอดจนการทําสมาธิภาวนา
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ในความหมาย 3 ด้ านนี ้ สามารถวัดได้ จากแบบวัดการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธสาสนาของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ลักษณะแบบวัดเป็ นประโยค
ข้ อความจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่
จริ งเลย” ให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึง่ ผู้ที่ทําคะแนนจากแบบวัดนี ้ได้ สงู กว่าถือว่าเป็ นผู้มีการ
ปฏิบตั ทิ างศาสนามากกว่าผู้ที่ทําคะแนนจากแบบวัดได้ ตํ่ากว่า
2.3 วิถีชีวิตแบบพุทธ (Buddhist Life Style) หมายถึง การเลือกที่จะกระทํากิจกรรม
หรื อดํารงชีวิตที่อยู่ในแนวของการอบรมสัง่ สอนของศาสนา โดยบุคคลมีพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่
บุคคลเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ควรทําหรื อไม่สมควรทําตามหลักของศาสนา และได้ เลือกที่จะปฏิบตั ติ ามหลัก
ของศาสนาเป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิต
วิถีชีวิตแบบพุทธสามารถวัดได้ จากแบบวัดที่สร้ างขึ ้นโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คนอื่น ๆ (2540) ลักษณะแบบวัดเป็ นประโยคข้ อความจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัด
ประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” ให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึง่ ผู้ที่ทํา
คะแนนจากแบบวัดนี ้ได้ สงู กว่าถือว่าเป็ นผู้มีวิถีชีวิตแบบพุทธในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่าง
สอดคล้ องตามหลักคําสอนขันพื
้ ้นฐานทางพุทธศาสนาในเรื่ องต่าง ๆ มากกว่าผู้ที่ทําคะแนนจากแบบ
วัดได้ ตํ่ากว่า

11
3. ความเข้ มแข็งในการมองโลก หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ทางด้ าน
ความคิดและอารมณ์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น และเผชิญต่อสิ่งเร้ าที่เข้ ามากระทบทังภายใน
้
และภายนอก โดยบุคคลสามารถอธิบายถึงความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมได้ อย่างมีเหตุผล
สามารถทํานายหรื อคาดการณ์ได้ ตลอดจนสามารถควบคุมหรื อจัดการสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
และสามารถให้ ความหมายและความสําคัญแก่สิ่งต่าง ๆ ว่ามีคา่ ในการจัดการ รวมถึงเห็นคุณค่าใน
การกระทําของตน โดยบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
3.1 ความสามารถในการเข้ าใจ (Comprehensibility) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้วา่ สิ่งเร้ าที่มากระตุ้นหรื อต้ องเผชิญ ซึง่ อาจมาจากสิ่งแวดล้ อมภายในตัวเองหรื อมาจากภายนอก
ตัวเอง เป็ นสิ่งที่มีระบบ ระเบียบ มีโครงสร้ าง มีความชัดเจนสามารถอธิบายได้ อย่างมีเหตุผล สามารถ
ทํานายหรื อคาดการณ์ได้ และถึงแม้ มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ ้นอย่างกะทันหันบุคคลก็ไม่วิตก หรื อ
หวัน่ ไหว และพร้ อมที่จะทําความเข้ าใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นได้ ซึง่ มีลกั ษณะพฤติกรรม ดังนี ้
3.1.1 มีความเข้ าใจในตนเอง
3.1.2 สามารถอธิบายและบอกสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีเหตุผล
3.1.3 สามารถทํานายหรื อคาดการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
3.2 ความสามารถในการจัดการ (Manageability) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ สําเร็ จ มีความรู้สกึ เชื่อมัน่ ว่าตนสามารถควบคุมหรื อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
โดยรับรู้ว่าตนสามารถวางแผนจัดการ และเลือกวิธีการต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระ โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
ความเป็ นจริ ง ตลอดจนสามารถใช้ แหล่งช่วยเหลือที่ตนมีภายในตนเอง (เช่น ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
การให้ กําลังใจตนเอง การมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่บวก การมีความหวัง) หรื อจากแหล่งช่วยเหลืออื่น ๆ (เช่น
บุคคลที่ไว้ วางใจ เพื่อน แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ) เพื่อนํามาจัดการแก้ ปัญหา หรื อความต้ องการของตนได้ ซึง่
มีลกั ษณะพฤติกรรม ดังนี ้
3.2.1 มีความมัน่ ใจในการเผชิญปั ญหาหรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้
3.2.2 สามารถหาแหล่งช่วยเหลืออื่นที่เหมาะสมในการจัดการกับปั ญหาได้
3.2.3 เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับปั ญหา
3.3 ความสามารถในการเห็นคุณค่าและความหมาย (Meaningfulness) หมายถึง
ความสามารถในการให้ คณ
ุ ค่าความหมาย และความสําคัญแก่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นว่ามีคณ
ุ ค่าควรแก่
การจัดการและแก้ ไข รวมถึงความรู้สกึ เห็นคุณค่าการกระทําของตนและรู้สกึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่า ซึง่ มี
ลักษณะพฤติกรรม ดังนี ้
3.3.1 อธิบายได้ วา่ การกระทําของตนมีความหมาย
3.3.2 มีแรงจูงใจในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ
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3.3.3 มองเห็นคุณค่าในตนเอง
ความเข้ มแข็งในการมองโลก สามารถวัดได้ โดยใช้ แบบวัดความเข้ มแข็งในการมอง
โลกฉบับภาษาไทยของสมจิต หนุเจริ ญกุล และคณะ (2532) ที่แปลมาจากแบบวัดความเข้ มแข็งในการ
มองโลกของแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987) โดยผู้วิจยั มีการปรับปรุงแบบวัดความเข้ มแข็งใน
การมองโลก เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ลักษณะของแบบวัดเป็ น
ประโยคข้ อความจํานวน 29 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตรวัดประมาณค่า 7 ระดับ ให้ ผ้ ตู อบ
เลือกตอบได้ ตงแต่
ั ้ 1 – 7 คะแนน โดยตําแหน่งเลข 1 และเลข 7 มีข้อความที่บง่ บอกลักษณะตรงกัน
ข้ าม ตัวเลขจาก 2 – 6 จะบ่งชี ้ถึงความมากน้ อยของความรู้สกึ นึกคิดของผู้ตอบโดยอาศัยข้ อความใน
ตําแหน่งเลข 1 และเลข 7 เป็ นหลัก โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีความ
เข้ มแข็งในการมองโลกสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนน้ อยกว่า

กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นส่วนของการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ จาก
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และ
สุขภาวะทางจิต แล้ วพบว่า ทังลั
้ กษณะทางศาสนาและความเข้ มแข็งในการมองโลกมีความเกี่ยวข้ อง
กับสุขภาวะทางจิต และความเข้ มแข็งในการมองโลกส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา (Antonovsky. 1979) ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดแนวคิดในการวิจยั ไว้ 3 กรอบ
แนวคิด และกําหนดสมมติฐานในการวิจยั ให้ สอดรับกับกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 1 อิทธิพลของลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนาต่อ
สุขภาวะทางจิต

ความเข้ มแข็งในการมองโลก

ลักษณะทางพุทธ
ด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนา

สุขภาวะทางจิต

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 1
สมมติฐานในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 1
1. ลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
2. ลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต
โดยส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก
กรอบแนวคิดในการวิจัย 2 อิทธิพลของลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
ต่อสุขภาวะทางจิต

ความเข้ มแข็งในการมองโลก

ลักษณะทางพุทธ
ด้ านการปฏิบัตทิ างพุทธศาสนา
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 2

สุขภาวะทางจิต
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สมมติฐานในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 2
3. ลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
4. ลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต
โดยส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก
กรอบแนวคิดในการวิจัย 3 อิทธิพลของลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธต่อสุขภาวะ
ทางจิต

ความเข้ มแข็งในการมองโลก

ลักษณะทางพุทธ
ด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธ

สุขภาวะทางจิต

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 3
สมมติฐานในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 3
5. ลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
6. ลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดย
ส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ องอิทธิพลของลักษณะทางพุทธที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิต โดยมีความเข้ มแข็งในการ
มองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และได้ นําเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะและสุขภาวะทางจิต
1.1 สุขภาวะ
1.1.1 ความหมายของสุขภาวะ
1.1.2 ตัวชี ้วัดของสุขภาวะ
1.2 สุขภาวะทางจิต
1.2.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต
1.2.2 องค์ประกอบของโครงสร้ างสุขภาวะทางจิต
1.2.3 การวัดสุขภาวะทางจิต
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางศาสนา
2.1 ความหมายและการวัดลักษณะทางศาสนา
2.2 ลักษณะทางพุทธ : การกําหนดลักษณะและความหมาย
2.2.1 ความเชื่อทางพุทธศาสนา
2.2.2 การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
2.2.3 วิถีชีวิตแบบพุทธ
2.3 การวัดลักษณะทางพุทธ
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.1 ความหมายของความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.2 องค์ประกอบของความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.3 ความสําคัญของความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.4 การพัฒนาความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.7 การวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก
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4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะ
ทางจิต

4.1 ลักษณะทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต
4.2 ความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะทางจิต
4.3 ลักษณะทางศาสนากับความเข้ มแข็งในการมองโลก
4.4 ลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต
5. การวิเคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน
5.1 ความหมายของตัวแปรส่งผ่าน
5.2 โมเดลกรณีตวั แปรส่งผ่าน
5.3 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ตวั แปรส่งผ่าน

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะและสุขภาวะทางจิต
1.1 สุขภาวะ (Well-being)
1.1.1 ความหมายของสุขภาวะ
คําว่า “สุขภาวะ” นัน้ มีนกั วิชาการหลายท่านที่เรี ยกในคําพูดที่ตา่ งออกไป เช่น ความ
ผาสุก การอยู่ดีมีสขุ การอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ซึง่ ไม่วา่ ในภาษาไทยจะใช้ คําอะไรก็ตาม แต่ในคําภาษาอังกฤษ
จะเขียนเหมือนกันว่า “Well- being” ซึง่ เป็ นคําที่มีความหมายครอบคลุมกว้ างขวางมาก สุขภาวะเป็ น
สิ่งสําคัญที่เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลและสังคม ให้ บคุ คลในชาติมีสขุ ภาวะทางกายและจิตใจที่
ดี โครงสร้ างของสุขภาวะจึงมีหลายมิติ เช่น กายภาพ จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ การให้ นิยามสุขภาวะ
นันจึ
้ งแตกต่างตามแนวคิดทฤษฎี โดยรู ปแบบทางการแพทย์เน้ นผลลัพธ์ทางกายภาพและการบําบัด
ในขณะที่รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ ประเมินคุณภาพชีวิตขึ ้นอยู่กบั มุมมองของบุคคลถึงคุณค่าของชีวิต
โดยที่กระบวนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ เน้ นสุขภาวะทางจิตใจและสังคม (Social and psychological
well - being) (Ryff; & Kayes. 1995: 719) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เนื ้อหาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง แต่ก็ได้ ให้
ความหมายไว้ คล้ ายคลึงกันดังนี ้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ กําหนดคํานิยามของ
ความอยูด่ ีมีสขุ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงสถานะโดยรวมของคนไทย ดังนี ้ “ความอยู่ดีมีสขุ หมายถึงการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทําที่ทวั่ ถึง มีรายได้ พอเพียงต่อการดํารงชีพ มี
ครอบครัวอบอุ่นมัน่ คง อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดีและอยูใ่ นระบบบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ” (นิตยา
กมลวัทนนิศา. 2545: 12; อ้ างอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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วีณา เดชะพนาดร (2548: 69) กล่าวว่า “ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข” มีความหมายในเชิงลึก
สอดรับอย่างยิ่งกับ “สุขภาพ” ใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่หมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย ทางจิตใจ ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล”
บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2549: 8) กล่าวว่า ความอยูด่ ีมีสขุ เกี่ยวข้ องกับความคิดที่
เกี่ยวกับความผาสุกของมนุษย์และชีวิตที่ดีที่มนุษย์แสวงหาหรื อมุง่ ไปสู่
แคมพ์เบล (Campbell. 1976: 117-124) กล่าวว่า สุขภาวะ (Well-being) ของ
บุคคลหมายถึง ประสบการณ์การเรี ยนรู้ การรับรู้ ตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง เปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่
บุคคลต้ องการหรื อปรารถนาอยากให้ เป็ น ซึง่ ความขัดแย้ งระหว่างการรับรู้ตอ่ เหตุการณ์ของชีวิตกับสิ่ง
ที่ปรารถนาอยากให้ เป็ นอาจมองในแง่ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจก็ได้ หากบุคคลเกิดความพึงพอใจ
มากก็อาจเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ได้ ว่ามีความสุขมากเช่นกัน องค์ประกอบสําคัญของสุขภาวะ ได้ แก่ ความ
พึงพอใจในการทํางาน การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น และการมีชีวิตสมรสที่มีความรักความอบอุน่
โอเร็ ม (Orem. 1991: 184) กล่าวว่า สุขภาวะ หมายถึง การที่บคุ คลรับรู้เงื่อนไข
สําหรับการดํารงอยู่ ดังนัน้ สุขภาวะคือสภาวะของการมีประสบการณ์แห่งความสุขเกษม ความปิ ติยนิ ดี
และความสุข ด้ วยประสบการณ์ทางด้ านจิตวิญญาณ ความเพียรพยายามในการตอบสนองต่ออุดมคติ
ของตนเอง และด้ วยการคงไว้ ซง่ึ ลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองอย่างไม่ลดละ
ดูพาย (McDowell. 2006: 240; citing Dupuy. 1977) กล่าวว่า สุขภาวะเป็ นการ
มองความรู้สึกของแต่ละบุคคล ต่อเหตุการณ์ที่เป็ นอยู่ ซึง่ ประกอบด้ วยความรู้สกึ ด้ านบวกและด้ านลบ
จากการประมวลนิยามของสุขภาวะ ผู้วิจยั จึงสรุปความหมายคําว่า สุขภาวะ (Wellbeing) ว่าหมายถึง ความรู้สึกเป็ นสุข และความรู้ สกึ พึงพอใจที่มีตอ่ ของตนในด้ านต่าง ๆ ซึง่ เป็ นภาวะ
ทางอารมณ์ทงอารมณ์
ั้
ทางบวกและอารมณ์ทางลบ
1.1.2 ตัวชีว้ ัดของสุขภาวะ
ในการศึกษาสุขภาวะ ได้ มีนกั วิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศพัฒนาตัวชี ้วัด
หรื อองค์ประกอบของสุขภาวะเพื่อใช้ ในการวัดสุขภาวะขึ ้นมา ทังนี
้ ้สําหรับประเทศไทยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ พฒ
ั นาดัชนีชี ้วัดความอยูด่ ีมีสขุ โดยรวมของคน
ไทยตังแต่
้ ปี 2540 ภายใต้ ปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ที่มีคนเป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒนา (วีณา เดชะพนาดร. 2548: 66) โดยความอยู่ดีมีสขุ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด 7 ด้ าน คือ ด้ าน
สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทํางาน รายได้ และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้ อม
ในการดํารงชีวิต และการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ ซึง่ ในแต่ละด้ านได้ จําแนกองค์ประกอบของตัวชี ้วัด
ความอยูด่ ีมีสขุ ออกเป็ น 25 ดัชนีชี ้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (ภาณี ชนาธิปกรณ์. 2548: 37-39)
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1. สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บอันเกิดจากการสร้ าง
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี
การรู้จกั ป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้ าถึงบริการสาธารณสุข ซึง่ จะทําให้ คนมีอายุ
ยืนยาว สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างปกติสขุ สร้ างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม
ได้ อย่างเต็มศักยภาพ
2. ความรู้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ในการยกระดับความอยู่ดีมีสขุ ของคนไทย เพราะ
ความรู้ชว่ ยเสริ มสร้ างศักยภาพของคนให้ มีทกั ษะความสามารถในการปรับตัวได้ อย่างรู้เท่าทันในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การที่คนเราจะมีความรู้ ได้ นนั ้ จะต้ องได้ รับการศึกษา การศึกษาจึง
เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ างโอกาสและพัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรี ยนรู้ของคนให้ สามารถ
“คิดเป็ น ทําเป็ น” เรี ยนรู้ที่จะพึง่ ตนเองและใช้ ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะของตนให้ เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจในสังคมได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ชีวิตการทํางาน เป็ นปั จจัยกําหนดความอยู่ดีมีสขุ ของคน นอกจากจะต้ องมี
สุขภาพอนามัยที่ดี ได้ รับการศึกษาแล้ ว การทํางานจะเป็ นที่มาของรายได้ และอํานาจซื ้อ ซึง่ นําไปสูก่ าร
สร้ างความสําเร็ จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น การมีงานทําที่ดี มีความมัน่ คงและปลอดภัยในการทํางาน มี
รายได้ อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ คนเราสามารถดูแลความเป็ นอยูข่ องตนเองและครอบครัวให้ อยู่ดีมี
สุขได้ และยังประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
4. รายได้ และการกระจายรายได้ ความขัดสนในด้ านรายได้ ในการยังชีพ การมี
ปั ญหาความยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ในระดับสูง ย่อมสะท้ อนการอยู่อย่าง
เป็ นทุกข์ในสังคม ดังนัน้ ความอยูด่ ีมีสขุ ที่สําคัญประการหนึง่ คือ การเสริมสร้ างการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ประชาชนให้ มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น มีอํานาจซื ้อเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตที่ได้ มาตรฐาน และหลุดพ้ นจากปั ญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ ในกลุม่ ต่าง ๆ
ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริ ง
5. ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็ นสถาบันพื ้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่งต่อ
คนในการดํารงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็ นประเด็นสําคัญที่สง่ ผลกระทบต่อ “ความอยูด่ ีมี
สุข” ครอบครัวอยู่ดีมีสขุ คือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน่ รู้ บทบาทหน้ าที่ของครอบครัว มีความ
สัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน ลดปั จจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึง่ ตนเองได้ และมีการเกื ้อกูลสังคมอย่าง
มีคณ
ุ ธรรม
6. สภาพแวดล้ อมในการดํารงชีวิต เป็ นอีกมิตหิ นึง่ ที่มีความสําคัญต่อความอยูด่ ีมี
สุข สภาพแวดล้ อมที่ดียอ่ มส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เอื ้อต่อการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดล้ อมที่ดีหมายความรวมถึงการมีที่อยูอ่ าศัยที่มนั่ คง การได้ รับบริ การ
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สาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนามัยสิ่งแวดล้ อมที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเกื ้อกูลคุณภาพการดํารงชีวิตให้ เกิดการสนับสนุนความอยูด่ ีมีสขุ
ของคน
7. การบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ ความอยู่ดีมีสขุ ของประชาชนส่วนหนึง่ จะขึ ้นอยู่
กับการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้ มีสิทธิและเสรี ภาพในการดํารงชีวิตมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน นําไปสูส่ งั คมที่คนในสังคมจะอยูด่ ีมีสขุ ตลอดไป
ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดทัง้ 7 ข้ างต้ น มีองค์ประกอบและดัชนีที่สําคัญ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ดัชนีชี ้วัดและองค์ประกอบของตัวชี ้วัดความอยู่ดีมีสขุ
ตัวชีว้ ัด
1. สุขภาพอนามัย

องค์ ประกอบ
1. การมีชีวิตยืนยาว
2. การมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี
3. การสร้ างความเป็ นธรรมใน
ระบบสาธารณสุข

2. ความรู้

4. การได้ รับการศึกษาของคน
ไทยอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกัน
5. คุณภาพการศึกษา

3. ชีวิตการทํางาน

6. การมีงานทําอย่างทัว่ ถึง
7. ความมัน่ คงในการทํางาน

4. รายได้ และการกระจาย
รายได้

8. รายได้
9.การกระจายรายได้

ดัชนี
1. อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
2. สัดส่วนประชากรที่ไม่เจ็บป่ วยใน
แต่ละปี
3. สัดส่วนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ
4. จํานวนปี เฉลี่ยที่ได้ รับการศึกษา
ของประชาชน
5. อัตราการเข้ าเรี ยนหนังสือของเด็ก
ชันมั
้ ธยมต้ นและมัธยมปลาย
6. ผลคะแนนการทดสอบวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
7. สัดส่วนผู้วา่ งงาน
8. สัดส่วนแรงงานที่มีบริ การ
สวัสดิการและอยู่ในข่ายครอบคลุม
ของกองทุนประกันสังคม
9. สัดส่วนคนยากจนด้ านรายได้
10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
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ตาราง 1 (ต่อ)
ตัวชีว้ ัด
5. สภาพแวดล้ อม

6. ด้ านชีวิตครอบครัว

7. การบริ หารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ

องค์ ประกอบ
10. ด้ านที่อยูอ่ าศัยและการ
ได้ รับบริ การสาธารณูปโภค
11. ด้ านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
12. สิ่งแวดล้ อม

ดัชนี
11. สัดส่วนครัวเรื อนที่มีบ้านและที่
อยูเ่ ป็ นของตนเอง
12. สัดส่วนครัวเรื อนที่มีนํ ้าประปาใช้
13. สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากร
14. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อ
ประชากร
15. ดัชนีคณ
ุ ภาพแหล่งนํ ้า
16. สัดส่วนขยะต่อประชากรต่อปี
17. สัดส่วนพื ้นที่ป่าไม้ ตอ่ พื ้นที่
ทังหมด
้
13. สัมพันธภาพของสมาชิกใน 18. อัตราการหย่าร้ าง
ครอบครัว
19. อัตราการจดทะเบียนสมรส
14. การพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจ 20. ความอบอุ่นของครอบครัว
21. ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ร้ อยละ 10
15. หลักคุณธรรม
22. สัดส่วนจํานวนข้ าราชการที่ถกู
16. การมีสว่ นร่วม
ลงโทษทางวินยั
17. ความคุ้มค่า
23. สัดส่วนของผู้มาใช้ สิทธิ์เลือกตัง้
18. ความโปร่งใส
24. สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยภาครัฐต่อ
GDP
25. ดัชนีชี ้วัดคอร์ รัปชัน่ ขององค์กร
Transparency International (TI)

ที่มา: ภาณี ชนาธิปกรณ์. (2548). ความอยูด่ ีมีสขุ วัดได้ อย่างไร. วารสารเศรษฐกิ จและ
สังคม. 42(4): 39.
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นอกจากนัน้ บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2549: 8) ได้ เสนอว่า มีแนวคิดและวิธีวิทยาอยู่
สองกลุม่ ในการศึกษาความอยูด่ ีมีสขุ คือ ความอยู่ดีมีสขุ ทางภาวะวิสยั และความอยู่ดีมีสขุ ทางอัตวิสยั
ซึง่ ความอยูด่ ีมีสขุ ทางภาวะวิสยั นัน้ (Objective Well-being – OWB) โดยทัว่ ไปแล้ วเป็ นการนําเสนอ
“รายการ” ของสิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่ประชากรควรจะได้ รับ เพื่อที่จะสามารถมุง่ สูช่ ีวิตที่ดี มีการพัฒนาตัวชี ้วัด
ที่เป็ นวัตถุวิสยั จับต้ องได้ เพื่อใช้ สําหรับประเมินความอยู่ดีมีสขุ สวัสดิการของประชาชน หรื อเพื่อ
ประเมินระดับของการพัฒนา ตัวอย่างของทฤษฎีความอยูด่ ีมีสขุ ทางภาวะวิสยั คือ ทฤษฎีความจําเป็ น
พื ้นฐาน ข้ อวิจารณ์สําหรับทฤษฎีดงั กล่าวนี ้ คือ การละเลยความหลากหลายของความจําเป็ นพื ้นฐานที่
ผันแปรไปตามวัฒนธรรม ความแตกต่างของกลุม่ คนและปั จเจก ส่วนความอยู่ดีมีสขุ ทางอัตวิสยั
(Subjective Well-being – SWB) หมายถึง มิตหิ ลากหลายของการประเมินหรื อการมองชีวิตของ
ตนเองของปั จเจก ซึง่ รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตที่ประเมินจากความนึกคิด (Cognitive judgement)
ของปั จเจกเอง ตลอดจนอารมณ์ความรู้สกึ ของปั จเจก ความอยู่ดีมีสขุ ทางอัตวิสยั จึงเป็ นคําที่ครอบคลุม
ถึงเรื่ อง (1) ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม และความพึงพอใจในด้ าน (Domain) ต่าง ๆ ของชีวิต เช่น
เรื่ องการแต่งงาน การงาน รายได้ ที่อยูอ่ าศัย และการพักผ่อน (2) การมีอารมณ์ความรู้สกึ ในทางบวก
เป็ นประจํา (3) การมีอารมณ์ความรู้สกึ ในทางลบน้ อยหรื อไม่บอ่ ย (4) การมีความรู้สกึ นึกคิด หรื อมอง
ว่า ชีวิตมีความหมายและสามารถบรรลุสิ่งที่หวังไว้ การประเมินความอยูด่ ีมีสขุ ทางอัตวิสยั นี ้ อาศัยการ
ประเมินตนเองของปั จเจก (Self- report) ซึง่ มักจะรวมไว้ ในแบบสํารวจ การประเมินความอยู่ดีมีสขุ
ทางอัตวิสยั ของปั จเจกนี ้ ในวิชาการทางด้ านการพัฒนามีการใช้ ควบคูก่ บั การประเมินความอยูด่ ีมีสขุ
ทางภาวะวิสยั เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในปั จจุบนั
สําหรับในต่างประเทศนัน้ ในการวัดสุขภาวะ เฮิร์ด ได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดเกี่ยวกับสุข
ภาวะ โดยตังข้
้ อสังเกตจากการทบทวนงานวิจยั ที่สําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเฟล์ซ และเพอร์ รี่
(Milligan; et al. 2006: 21; citing Hird. 2003) เฟล์ซ และเพอร์ รี่ ไม่เห็นด้ วยกับการนิยามคําว่าสุข
ภาวะที่แพร่หลายทัว่ ๆ ไป เนื่องจากมีความซํ ้าซ้ อนกันขององค์ประกอบหลายตัวของสุขภาวะ ซึง่ ก็คือ
สุขภาวะด้ านกายภาพ (Physical well-being) สุขภาวะด้ านวัตถุปัจจัย (Material well-being) สุข
ภาวะทางสังคม (Social well-being) พัฒนาการและกิจกรรม (Development and activity) และ
สุขภาพ (Health) (Milligan; et al. 2006: 21; citing Felce and Perry. 1995. pp. 51-74) เฮิร์ด ได้
รวมองค์ประกอบเหล่านี ้เป็ นสุขภาวะทางด้ านภาวะวิสยั (Objective well-being) และใช้ คําว่าสุขภาวะ
ทางด้ านอารมณ์แทนคําว่าสุขภาพ (Health) ซึง่ แผนภาพสุขภาวะของเฮิร์ดได้ เสนอดังภาพประกอบ 4

สุขภาวะ
Well-being

สุภาวะด้ านอัตวิสยั

สุขภาวะทางจิต
Psychological well-being

สุขภาวะด้ านภาวะวิสยั
Objective well-being

Subjective well-being
(Happiness? Psychological well-being?)
สุขภาวะด้ านกายภาพ
Physical well-being

ความนึกคิด
Cognitive
(Life satisfaction)

ความรู้สกึ
Affective

ความรู้สกึ ทางบวก
Pleasant affect
(Happiness)

ความรู้สกึ ทางลบ
Unpleasant affect
(Unhappiness)

ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม
Satisfaction with life as a whole

สุขภาวะด้ านวัตถุปัจจัย
Material well-being
พัฒนาการและกิจกรรม
Development and activity

สุขภาวะทางด้ านอารมณ์
Emotional well-being
สุขภาวะทางสังคม
Social well-being

ความพึงพอใจในด้ านต่าง ๆ ของชีวิต
Satisfaction with life domains

ภาพประกอบ 4 โมเดลสุขภาวะของเฮริ ร์ด (Hird’s model of well-being)
22

ที่มา: Milligan; et al. (2006). Family well-being indicators from the 1981 – 2001 New Zealand Censuses. p. 21
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เฮิร์ด ตังข้
้ อสังเกตว่า สุขภาวะสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 องค์ประกอบ คือ สุขภาวะ
ด้ านภาวะวิสยั (Objective well-being) และสุขภาวะด้ านอัตวิสยั (Subjective well-being) ซึง่
เป้าหมายทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบทัง้ 2 ด้ านนี ้ คือ การพัฒนามาตรฐานในการดําเนินชีวิต
ที่อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง และการเสริ มสร้ างความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล
(Milligan; et al. 2006: 22; citing Hird. 2003) โดยองค์ประกอบของสุขภาวะด้ านภาวะวิสยั
(Objective well-being) แตกต่างจากองค์ประกอบของสุขภาวะด้ านอัตวิสยั (Subjective well-being)
ทังในด้
้ านการวัดและวิธีการประเมิน องค์ประกอบด้ านภาวะวิสยั นัน้ เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เกิดขึ ้นโดย
ปราศจากการตระหนักรู้ ด้านอัตวิสยั (Milligan; et al. 2006: 22; citing Veenhoven. 2004)
ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขในการดําเนินชีวิตที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการ
ครอบครองในสิ่งที่สามารถจับต้ องได้ จริ งและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น เช่น รายได้ วุฒิทางการศึกษา
สิทธิการเป็ นเจ้ าของบ้ าน หรื อการเป็ นสมาชิกกลุม่ ต่าง ๆ เป็ นต้ น การวัดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดําเนิน
ชีวิตนัน้ มักเป็ นการวัดการมีหรื อขาดทรัพยากรต่าง ๆ หรื อการวัดทังจํ
้ านวนของทรัพยากรหรื อความถี่
ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น ดังนันองค์
้ ประกอบของสุขภาวะด้ านภาวะวิสยั จึงได้ รับอิทธิพลอย่างมาก
จากปั จจัยเชิงโครงสร้ าง (Structural factors) และบริบทของสิ่งแวดล้ อม (Environment contexts)
ในขณะที่สขุ ภาวะด้ านอัตวิสยั นันจะไม่
้
สนใจปั จจัยทางสังคมที่สามารถจับต้ องได้ แต่ม่งุ เน้ นที่
กระบวนการตอบสนองตามการรับรู้ และความเข้ าใจของบุคคล (Milligan; et al. 2006: 22)
จากการประมวลเอกสาร ผู้วิจยั พบว่า สุขภาวะนันวั
้ ดได้ จากองค์ประกอบหลายด้ าน
แต่สามารถสรุปเป็ นองค์ประกอบใหญ่ที่สําคัญได้ 2 องค์ประกอบ คือ สุขภาวะด้ านภาวะวิสยั
(Objective well-being) และสุขภาวะด้ านอัตวิสยั (Subjective well-being)
1.2 สุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being)
1.2.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิต
นักวิชาการหลายคนใช้ คําว่า “สุขภาวะทางจิต (Psychological well-being)” กับ
“สุขภาวะเชิงอัตวิสยั (Subjective well-being)” ในความหมายเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึง่
ความหมายที่มีร่วมกัน คือ ความรู้สกึ เป็ นสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม แต่คําว่า สุขภาวะทาง
จิต (Psychological well-being) อาจมีความแตกต่างไปจากคําว่า สุขภาวะเชิงอัตวิสยั (Subjective
well-being) ในเรื่ องที่ สุขภาวะทางจิต (Psychological well-being) นันเน้
้ นถึงพัฒนาการของมนุษย์
และความท้ าทายในการดําเนินชีวิตที่มนุษย์จําต้ องเผชิญมากกว่า (Keyes; Shmotkin; & Ryff. 2002:
1008)
เฮิร์ด (Miligan; et al. 2006: 22; citing Hird. 2003) กล่าวว่า สุขภาวะเชิงอัตวิสยั
(Subjective well-being) บางครัง้ ยังหมายความถึงสุขภาวะทางจิต (Psychological well-being) ซึง่
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ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับสภาวะทางด้ านสังคมที่สามารถจับต้ องได้ แต่มงุ่ เน้ นที่กระบวนการที่เกิดขึ ้น
จากการรับรู้และการทําความเข้ าใจของผู้ตอบคําถาม
แบรดเบิร์น (Bradburn. 1969: 9) กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต เป็ นความสมดุลระหว่าง
ความรู้สกึ ทางด้ านบวกและความรู้สกึ ทางด้ านลบ
ลอว์ตนั (หรรษา เลาหเสรี กลุ . 2537: 32; อ้ างอิงจาก Lawton. 1983) ได้ กล่าวว่า
สุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี มี
ความผาสุกทางจิตใจ และมองสภาพแวดล้ อมในแง่ดี ซึง่ องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตประกอบด้ วย
1) ความรู้สกึ ด้ านลบ (Negative effect) ได้ แก่ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ า กระวนกระวายมองโลก
ในแง่ร้าย และมีภาวะบีบคันทางจิ
้
ตใจที่แสดงออกทางระบบประสาท 2) ความรู้สึกทางบวก (Positive
effect) เป็ นการแสดงออกของอารมณ์พงึ พอใจในขณะนัน้ ซึง่ มักจะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาสัน้ ๆ โดยไม่
จําเป็ นต้ องมีเหตุผล 3) ความสมดุลระหว่างความคาดหวังและการได้ รับการตอบสนองความต้ องการ
(Congruence) ซึง่ เป็ นขันเบื
้ ้องต้ นของความพึงพอใจในชีวิต และ 4) ความสุข (Happiness)
ไรฟ์ และเคเยส (Ryff; & Keyes. 1995: 719-720) กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับสุข
ภาวะทางจิตในปั จจุบนั ไม่ควรให้ ความสนใจอยูเ่ พียงการปราศจากพยาธิสภาพทางจิตหรื อความ
ผิดปกติทางจิตเท่านัน้ แต่ควรจะต้ องพิจารณาถึงมิตทิ างสังคมเชิงบวกของบุคคลด้ วย จึงได้ สร้ างสังกัป
เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตขึ ้นใหม่ โดยให้ ความหมายของสุขภาวะทางจิตไว้ วา่ สุขภาวะทางจิต หมายถึง
คุณลักษณะเชิงบวกทางจิตใจที่มีลกั ษณะเป็ นพหุมิตดิ ้ านการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล
อันได้ แก่ การยอมรับตนเอง การมีเป้าหมายในชีวิต ความรอบรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ความสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอื่น และความเป็ นตัวของตัวเอง ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิต
คัมมินส์ (Cummins. 1996: 303-304) ได้ ให้ ความหมายของสุขภาวะทางจิตว่าเป็ น
ความพึงพอใจในชีวิต เช่นเดียวกับคุณภาพชีวิต และได้ อธิบายองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตว่า
ประกอบด้ วย 7 ด้ าน คือ สุขภาวะทางวัตถุวิสยั ภาวะสุขภาพ ความปลอดภัย ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านต่าง ๆ การมีส่วนร่ วมในชุมชน ความสนิทสนมคุ้นเคยกับบุคคลอื่น และสุขภาวะทางอารมณ์
สุภาพรรณ โครตรจรัส และสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต (2549) ได้ ทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมเรื่ อง สุขภาวะทางจิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร โดยประมวลผลจากงานวิจยั ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2542 – 2547 จํานวน 7 เรื่ อง ผลการวิจยั สรุปได้ วา่ นิยามของสุขภาวะทางจิตแบ่งตามกรอบ
แนวคิดที่แตกต่างกันได้ เป็ น 2 แนว แนวทางแรกกล่าวว่า สุขภาวะทางจิต หมายถึง ความสุขและความ
พึงพอใจในชีวิต ความสุขเกิดจากการที่บคุ คลประเมินอารมณ์ความรู้สกึ ของตนที่มีตอ่ ประสบการณ์ใน
ชีวิตช่วงใดช่วงหนึง่ ผู้ที่มีความสุขคือ ผู้ที่มีอารมณ์ทางบวกเกิดขึ ้นมากกว่าและมีอิทธิพลมากกว่า
อารมณ์ทางลบ และความพึงพอใจในชีวิตเป็ นการประเมินคุณภาพของประสบการณ์โดยที่บคุ คล
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ประสบในช่วงชีวิตที่ผา่ นมา ส่วนแนวทางที่สองกล่าวว่า สุขภาวะทางจิต หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคล
ที่ประกอบด้ วยลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวิต เป็ นลักษณะส่วนบุคคลที่สําคัญ ได้ แก่
การยอมรับตนเอง การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น การเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต และการมีความงอกงามในตน
จากความหมายของสุขภาวะทางจิตที่กล่าวมา ผู้วิจยั ได้ ประมวลคํานิยามต่าง ๆ แล้ ว
จัดนิยามของสุขภาวะทางจิตได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ สุขภาวะทางจิต หมายถึง คุณภาพชีวิตทางจิตใจ โดย
ใช้ ดชั นีชี ้วัดทางจิตใจ เป็ นการวัดถึงการที่บคุ คลรายงานตนเองว่ามีความสุขทางจิตใจ และพึงพอใจใน
ชีวิต รวมถึงความรู้สกึ ทางบวกและทางลบของบุคคล และสุขภาวะทางจิต หมายถึง ลักษณะส่วน
บุคคลที่ประกอบด้ วยลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวิต (Positive psychological
functioning) เป็ นดัชนีชี ้วัด เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง การมีเป้าหมายชีวิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
บุคคลอื่น มีการพัฒนาตนเอง เป็ นต้ น แต่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ให้ ความหมายสุขภาวะทางจิตใน
ทางบวก โดยการประเมินลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวิต (Positive psychological
functioning) ของบุคคล จึงขออ้ างอิงถึงแนวคิดของไรฟ์ (Ryff. 1989; 1995) ซึง่ มีความคล้ ายคลึงกับ
การให้ นิยามศัพท์มากที่สดุ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ สุขภาวะทางจิต หมายถึง ความรู้สึกสุขสบายทางใจ
อันเนื่องมาจากการยอมรับในตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง รู้จดุ มุง่ หมายในชีวิต มีการพัฒนาตนเอง
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ ตัว
1.2.2 องค์ ประกอบของโครงสร้ างสุขภาวะทางจิต
ตามแนวคิดของแบรดเบิร์น (Bradburn. 1969) กล่าวว่า สุขภาวะทางจิต เป็ นสภาวะ
ทางจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ของชีวิตในระยะเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้
ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ด้ าน ซึง่ แต่ละคนมีการแสดงออกที่สะท้ อนสภาพอารมณ์หรื อความรู้สกึ
ด้ านบวก (Positive effect) ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความสุข และสภาพอารมณ์หรื อความรู้สกึ ด้ านลบ
(Negative effect) ได้ แก่ ความวิตกกังวล ความทุกข์ เบื่อ ว้ าเหว่ ความซึมเศร้ า ซึง่ บุคคลแต่ละคนมี
การรับรู้สขุ ภาวะทางจิตที่แตกต่างกัน บุคคลที่มีสขุ ภาวะทางจิตสูงจะมีระดับสภาพอารมณ์หรื อ
ความรู้สกึ ด้ านบวกมากกว่าด้ านลบ และบุคคลที่มีสขุ ภาวะทางจิตตํ่าจะมีระดับของสภาพอารมณ์หรื อ
ความรู้สกึ ด้ านลบมากกว่าด้ านบวก
ดูพาย (McDowell. 2006: 240-243; citing Dupuy. 1977) ได้ เสนอว่า สุขภาวะ
ทางจิตเป็ นความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่กําลังเผชิญอยูซ่ งึ่ ความรู้สกึ ต่อเหตุการณ์เหล่านี ้มีทงด้
ั ้ านบวกและ
ด้ านลบ บุคคลใดมีความรู้สึกด้ านบวกมากก็บง่ บอกถึงสุขภาวะทางจิตที่ดีตามมาด้ วย โดย
องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตตามแนวคิดของดูพายมี 6 องค์ประกอบ คือ
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1. ความวิตกกังวล (Anxiety) คือ ความไม่สบายใจจากการประเมินสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นส่งผลให้ เกิดความรู้สึกกระวนกระวายใจ เครี ยด กลัว และวิตกกังวลว่าจะมีอนั ตรายเกิดขึ ้น
รวมถึงมีการแสดงออกทางกายและอารมณ์
2. ภาวะซึมเศร้ า (Depressed mood) คือ ความผิดปกติทางอารมณ์ที่มีอาการ
ซึมเศร้ าร่วมกับอาการสําคัญอย่างอื่น เช่น ความรู้สึกเบื่อ ไม่สนใจในสิ่งรอบตัว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร ขาดสมาธิ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เกี่ยวกับอาการสูญเสีย
3. สุขภาวะทางบวก (Sense of positive well-being) คือ สิ่งที่บง่ บอกถึง
ความรู้สกึ เชิงบวก เช่น ความพึงพอใจในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข สมบูรณ์ ภูมิใจในความสําเร็ จ
4. การควบคุมตนเอง (Self-control) คือ การควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด
และความรู้สกึ ของตนได้ ทําให้ สามารถเผชิญหน้ ากับปั ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความมีชีวิตชีวา (Vitality) คือ ความรู้สกึ มีพลัง สดชื่น เบิกบานใจ มีขวัญ
กําลังใจในการทํากิจกรรมต่าง ๆ
6. ภาวะสุขภาพทัว่ ไป (General health) คือ ความเจ็บปวดหรื อความผิดปกติ
ของร่างกายที่เกิดขึ ้นแล้ วส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทําให้ เกิดความทุกข์หรื อความวิตกกังวลต่อการ
เจ็บป่ วยที่กําลังประสบอยู่ จึงทําให้ ไม่มีความสุข
สุขภาวะทางจิตของดูพายนันสะท้
้
อนแนวคิดของเคิร์ท เลวิน (McDowell. 2006:
240) ซึง่ เป็ นนักจิตวิทยาที่เชื่อว่าพฤติกรรมทางจิตเป็ นส่วนรวม แยกศึกษาทีละส่วนไม่ได้ กล่าวคือ
พิจารณาพฤติกรรมหรื อการกระทําทุก ๆ อย่างเป็ นส่วนรวม เน้ นในเรื่ องส่วนรวม (Whole) มากกว่า
ปลีกย่อย อาจกล่าวได้ ว่า สุขภาวะทางจิตใน 6 ด้ านนันเกิ
้ ดจากการประมวลความรู้สกึ ในภาพรวมของ
บุคคลแล้ วสะท้ อนออกมา
ไรฟ์ และเคเยส (Ryff; & Keyes. 1995: 719-720) มีแนวคิดว่า สุขภาวะทางจิต เป็ น
ความพึงพอใจที่สามารถบรรลุถึงความสําเร็ จของช่วงชีวิตในแต่ละช่วง ประกอบด้ วย การยอมรับตนเอง
(Self-acceptance) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
การพัฒนาตนเอง (Personal growth) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive relations with
others) และการมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery) ผู้ที่มีสขุ ภาวะ
ทางจิตจะมีพฒ
ั นาการทางจิตค่อนข้ างสมบูรณ์ มัน่ ใจในตนเอง พอใจกับประสบการณ์ที่ผา่ นเข้ ามาใน
ชีวิตโดยจะประเมินสุขภาวะทางจิตจากเหตุการณ์ทงหมดในช่
ั้
วงชีวิตที่ผา่ นมา ไม่ใช่จากสถานการณ์ที่
บุคคลเผชิญอยู่ในปั จจุบนั เท่านัน้ โดยไรฟ์ (Ryff. 1989: 1071) สร้ างแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Scale of
Psychological Well-Being) วัดลักษณะ 6 ด้ านของสุขภาวะทางจิตในผู้ใหญ่ ตังแต่
้ วยั ผู้ใหญ่ตอนต้ น
จนถึงวัยสูงอายุ ซึง่ มีรายละเอียดของสุขภาวะทางจิตใน 6 มิติ ดังนี ้
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1. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) เป็ นองค์ประกอบสําคัญของสุขภาพจิต
เป็ นลักษณะพิเศษของการบรรลุภาวะสัจจการแห่งตน (Self-actualization) แสดงถึงการมีวฒ
ุ ิภาวะ
(Maturity) ทฤษฎีพฒ
ั นาการตลอดชีวิต (Life span theories) ต่างให้ ความสําคัญกับการยอมรับตัวเอง
และชีวิตในอดีตของบุคคล ดังนันการมี
้
ทศั นคติที่ดีตอ่ ตนเองจึงเป็ นลักษณะเฉพาะที่สําคัญของ
ลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวิต
2. การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) หมายรวมถึง ความเชื่อที่ทําให้ บคุ คล
รู้สกึ ว่าชีวิตมีจดุ หมายและมีคณ
ุ ค่า คําจํากัดความของการมีวฒ
ุ ิภาวะเน้ นถึงการมีความเข้ าใจที่ชดั เจน
เกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต และความรู้สกึ ที่วา่ บุคคลได้ กําหนดทิศทางชีวิตด้ วยตนเอง ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ตลอดช่วงชีวิตได้ เสนอถึงความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต เช่น การ
ประสบความสําเร็ จในการจัดการกับภาวะอารมณ์ในช่วงท้ ายของชีวิต ดังนันบุ
้ คคลที่มีกระบวนการ
ทํางานของจิตที่ดี จึงรู้สกึ ว่าชีวิตของตนมีความหมายเนื่องจากตนมีเป้าหมาย มีความตังใจและรู
้
้ สกึ ว่า
ตนได้ กําหนดทิศทางชีวิตด้ วยตนเอง
3. ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) หมายถึง การตัดสินใจและเชื่อมัน่ ในการ
ตัดสินใจของตน (Self-determination) มีความเป็ นอิสระ และการกํากับตนเองจากภายใน ผู้ที่บรรลุ
ภาวะสัจจการแห่งตนจะมีความเป็ นตัวของตัวเอง มีการประเมินตนเองจากภายในด้ วยมาตรฐานของ
ตนเอง ในขณะที่ผ้ ทู ี่ยงั ไม่ได้ เป็ นบุคคลที่มีชีวิตที่เต็มจะกังวลว่าตนจะไม่ได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น ผู้ที่
พัฒนาเอกลักษณ์แห่งตนได้ สําเร็ จจะเป็ นอิสระจากระเบียบแบบแผน ไม่ถกู ครอบงําด้ วยความกลัว
ความเชื่อ และกฎของคนส่วนใหญ่
4. การพัฒนาตนเอง (Personal growth) กระบวนการทํางานของจิตที่ดีไม่ได้
จํากัดอยูเ่ พียงแค่การบรรลุถึงองค์ประกอบที่กล่าวมาข้ างต้ นเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการที่บคุ คลได้
พัฒนาศักยภาพที่ตนมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเติบโตงอกงามในความเป็ นมนุษย์ ความต้ องการที่จะ
พัฒนาตนให้ บรรลุถึงความจริ งแท้ และเข้ าถึงศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี เป็ นองค์ประกอบหลักของการมี
ความงอกงามในตนเอง เช่น การมีทศั นคติเปิ ดกว้ างต่อประสบการณ์ใหม่ซงึ่ เอื ้อต่อการพัฒนาตนให้
เต็มตามศักยภาพ ความงอกงามเป็ นกระบวนการตลอดชีวิต การที่บคุ คลสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ แทนที่จะติดอยูก่ บั พัฒนาการขันใดขั
้ นหนึ
้ ง่ ทฤษฎี
พัฒนาการตลอดช่วงชีวิตได้ ให้ ความสําคัญกับความงอกงามอย่างต่อเนื่องและการเผชิญหน้ ากับความ
ท้ าทายหรื อภารกิจใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปตามช่วงอายุ ดังนันการมี
้
ความงอกงามในตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการตระหนักรู้ในตนเอง จะเป็ นมิติของสุขภาวะที่มีความหมายใกล้ เคียงที่สดุ กับความสุข
(Eudaimonia) ตามนิยามของอริ สโตเติล (Aristotle) ที่วา่ “การเพิ่มความสุขทําให้ ชีวิตมีความดีงาม
มากขึ ้น”
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5. การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive relations with others) มีทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเป็ นจํานวนมากที่ยํ ้าถึงความสําคัญของการมีสมั พันธภาพที่อบอุน่ และไว้ วางใจต่อกัน
ของบุคคล ความสามารถในการรักเป็ นองค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต ผู้ที่บรรลุภาวะสัจจการแห่งตน
จะมีความสามารถในการร่วมรู้สกึ มีความรักให้ กบั เพื่อนมนุษย์ มีความรักที่ยิ่งใหญ่ มีมิตรภาพที่ลกึ ซึ ้ง
เป็ นเกณฑ์ที่สําคัญของการมีวฒ
ุ ิภาวะ ทฤษฎีพฒ
ั นาการในวัยผู้ใหญ่ก็ยงั ให้ ความสําคัญต่อการบรรลุ
ถึงความสําเร็ จในการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับผู้อื่น (Intimacy) และการสามารถให้ แนวทางและทํา
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น (Generativity) ดังนันการมี
้
สมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่นจึงเป็ นการยํ ้าถึงการมี
สุขภาวะทางจิต
6. ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery) เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการเลือกหรื อสร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ ตัวให้ เหมาะสมกับเงื่อนไขทาง
จิตใจของบุคคลนัน้ การมีวฒ
ุ ิภาวะจําเป็ นจะต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
ภายนอกบุคคล ทฤษฎีพฒ
ั นาการตลอดช่วงชีวิตระบุถึงการมีความสามารถในการจัดการและควบคุม
สิ่งแวดล้ อมรอบตัวที่มีความซับซ้ อน โดยกล่าวว่าเป็ นความสามารถในการอยูใ่ นโลกของบุคคลและ
เปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้ างสรรค์ การประสบความสําเร็ จในชีวิตเห็นได้ จากการที่บคุ คลสามารถ
มองเห็นประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัวได้ ดังนันการเข้
้
าไปมีสว่ นร่วมด้ วยความเต็มใจและ
สามารถที่จะจัดการสิ่งแวดล้ อมรอบตัวได้ จึงเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของสุขภาวะทางจิต
ไรอันและดีซี่ (Ryan; & Deci. 2001: 142-147) ได้ รวบรวมและจัดหมวดหมูส่ ขุ ภาวะ
ทางจิตออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้ องกับความสุขในชีวิต (Hedonic well-being) ซึง่ เป็ นการเปรี ยบ
สุขภาวะว่าเป็ นความสุข (Happiness) เน้ นความพอใจ (Pleasure) และการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด
(Pain) โดยมักให้ บคุ คลประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อารมณ์ความรู้สกึ
ทางบวก (Positive Affect) และอารมณ์ความรู้สกึ ทางลบ (Negative Affect) ส่วนที่สองเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของมนุษย์ (Eudaimonic well-being) เป็ นการประเมินสิ่งที่บคุ คลได้ ดําเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง
ตรงตามตัวตนที่แท้ จริ งของบุคคลนัน้ ๆ เน้ นการที่บคุ คลตระหนักรู้ในตนเอง ยอมรับตนเอง มีอิสระเป็ น
ตัวของตัวเอง สามารถก้ าวผ่านพัฒนาการด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม มีเป้าหมายในชีวิต และ
สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านันได้
้
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ (2554) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง การศึกษาและพัฒนาความผาสุกทาง
จิตใจของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาองค์ประกอบของความผาสุกทางจิตใจของนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่าโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความผาสุกทางจิตใจประกอบด้ วย 9 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการยอมรับ
ตนเอง ด้ านอิสระแห่งตน ด้ านการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้ านการมีจิตวิญญาณ ด้ านความสามารถใน
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การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น และด้ านการสร้ างคุณประโยชน์แก่สงั คม ซึง่ โมเดลความผาสุก
ทางจิตใจมีความเหมาะสมพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีนํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์สงู
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2.3 การวัดสุขภาวะทางจิต
การวัดสุขภาวะทางจิตของบุคคลสามารถวัดได้ หลายลักษณะ ขึ ้นอยูก่ บั แนวคิดที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางจิตและวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่ละเรื่ อง อย่างไรก็ตาม การวัด
สุขภาวะทางจิตมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ
1.2.3.1 การวัดเชิงภาวะวิสยั (Objective well-being) เป็ นการวัดสภาวะทาง
กายภาพ ลักษณะเหตุการณ์ พฤติกรรมหรื อลักษณะของบุคคลซึง่ ตัดสินใจโดยบุคคลอื่นหรื อด้ วย
ตนเองจากข้ อมูลที่เป็ นจริ ง โดยทัว่ ไปแล้ วเป็ นการนําเสนอ “รายการ” ของสิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่บคุ คลควรจะ
ได้ รับ เพื่อใช้ สําหรับประเมินสุขภาวะ สวัสดิการของประชาชน หรื อเพื่อประเมินระดับการพัฒนา เช่น
การศึกษา อาชีพ รายได้ หน้ าที่ทางด้ านร่างกาย เป็ นต้ น ข้ อวิพากษ์ วจิ ารณ์ตอ่ การประเมินดังกล่าวนี ้
คือการละเลยความหลากหลายของความจําเป็ นพื ้นฐานที่ผนั แปรไปตามวัฒนธรรม ความแตกต่างของ
กลุม่ คนและปั จเจก เครื่ องมือที่ใช้ วดั สุขภาวะทางด้ านภาวะวิสยั ได้ แก่ ดัชนีความผาสุก (The Index of
Well-being : IWB หรื อ The Quality of Well-being Scale) (McDowell. 2006: 675) เป็ นต้ น
1.2.3.2 การวัดเชิงอัตวิสยั (Subjective well-being) เป็ นการวัดสภาวะภายใน
จิตใจของบุคคลตามการรับรู้ ของตนเอง นักวิชาการได้ พฒ
ั นาการวัดเชิงอัตวิสยั ขึ ้น เนื่องจากมีข้อ
โต้ แย้ งว่าการวัดสุขภาวะทางจิตทางด้ านภาวะวิสยั สามารถวัดได้ ตรงกับความเป็ นจริงหรื อไม่ เพราะใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1957-1972 ได้ มีการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า ถึงแม้ ประชาชนจะมีระดับ
การศึกษาสูงขึ ้น ระบบการรักษาพยาบาล สภาพเศรษฐกิจและสังคมดีขึ ้น แต่มีความสุขในชีวิตลดลง
โดยเฉพาะในกลุม่ ประชาชนที่มีฐานะดี (Campbell. 1976:118-119) ดังนันนั
้ กวิชาการจึงพัฒนา
เครื่ องมือวัดความผาสุกในชีวิตขึ ้น โดยประเมินจากมิตทิ ี่หลากหลายหรื อประสบการณ์ในชีวิตของแต่
ละบุคคลตามการรับรู้ ซึง่ รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตที่ประเมินจากความนึกคิด (Cognitive
judgement) ของแต่ละบุคคล ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความปรารถนา ความรู้สกึ ทางบวก
และความรู้สกึ ทางลบ เป็ นต้ น เครื่ องมือที่ใช้ วดั สุขภาวะทางด้ านอัตวิสยั สามารถแยกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1.2.3.2.1 กลุม่ ที่มองสุขภาวะทางจิตในภาพรวมทังหมดของชี
้
วิต การวัด
สุขภาวะจึงเป็ นการประเมินโดยรวมของบุคคลหนึง่ ได้ แก่
แบบวัดความผาสุกด้ วยตนเองของแคนทริ ล (Cantril self-anchoring
ladder scale) ซึง่ มองความพึงพอใจในชีวิตเป็ นความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างความปรารถนากับ
ความสําเร็ จของบุคคล (McDowell. 2006: 579; citing Cantril. 1976)
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แบบวัดความผาสุกของแคมเบล (Campbell. 1976) ซึง่ กล่าวถึงความ
ผาสุกในชีวิตในลักษณะว่าบุคคลเป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ การรับรู้ ตอ่ สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
และเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่บคุ คลต้ องการหรื อปรารถนาให้ เป็ น
1.2.3.2.2 กลุม่ ที่มองสุขภาวะทางจิตด้ วยส่วนประกอบต่าง ๆ การวัดสุขภาวะ
เป็ นการวัดองค์ประกอบหลาย ๆ ด้ าน ได้ แก่
แบบวัดความผาสุกทัว่ ไป (The General Well-being schedule : GWB)
สร้ างขึ ้นโดยฮาโรด์ เจ. ดูพาย ในปี ค.ศ. 1977 ซึง่ ได้ พฒ
ั นามาจากแบบสอบถาม U.S. Health and
Nutrition Examination Survey (HANES) เพื่อสะท้ อนให้ เห็นทังความรู
้
้ สกึ ที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของ
บุคคลที่มีตอ่ เหตุการณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง คือความรู้สึกเป็ นสุขและความพึงพอใจในชีวิต เป็ นความรู้สึก
ทางด้ านบวกและลบ 6 ด้ านด้ วยกัน คือ 1) ความวิตกกังวล (Anxiety) 2) ความซึมเศร้ า (Depression)
3) ภาวะสุขภาพโดยทัว่ ไป (General Health) 4) มีความผาสุกด้ านบวก (Positive Well-being) 5) การ
ควบคุมตนเอง (Self-control) และ 6) ความมีชีวิตชีวา (Vitality) ประกอบด้ วยคําถาม 18 ข้ อ โดย
ฟาซิโอ ได้ หาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีทดสอบซํ ้า (Test-Retest Method) ในนักศึกษาจํานวน 195 คน มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .85 และมีคา่ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ แบบวัดความสอดคล้ อง
ภายใน (Internal Consistency Method) เท่ากับ .91 และ .95 ในนักศึกษาชายจํานวน 79 คน และ
นักศึกษาหญิงจํานวน 116 คน ตามลําดับ (McDowell. 2006: 240-246; citing Dupuy. 1977)
มาตรวัดสุขภาวะทางจิต (Scales of Psychological Well-being : PWB)
ของไรฟ์ (Ryff. 1989) โดยไรฟ์ (Ryff. 1995: 719-720) มีแนวคิดว่า สุขภาวะทางจิตสามารถประเมิน
ได้ จากลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวิต (Positive psychological functioning) ของบุคคล
โดยบูรณาการแนวคิดการบรรลุภาวะสัจจการแห่งตน (Self-actualization) ของ Maslow (1968) การ
เป็ นบุคคลที่มีชีวิตที่เต็ม (Fully functioning person) ของโรเจอร์ (Rogers. 1961) การพัฒนาลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลอย่างเป็ นระบบ (Formulation of individuation) ของจูง (Jung. 1933) และการมี
วุฒิภาวะ (Maturity) ของ อัลพอร์ ท (Allport. 1961) แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการตลอดชีวิต (Life span
developmental perspectives) ที่ให้ ความสําคัญกับความท้ าทายที่บคุ คลแต่ละช่วงอายุต้องเผชิญ
แตกต่างกันออกไป รวมทังรู้ ปแบบของขันทางจิ
้
ตสังคม (Psychosocial stage model) ของอิริคสัน
(Erikson. 1959) งานวิจยั ของบูเลอร์ (Buhler. 1935) เรื่ องพื ้นฐานของชีวิต (Basic life tendencies)
ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการในชีวิต แนวคิดของนิวการ์ เทน (Neugarten. 1973) ที่อธิบาย
ถึงลักษณะบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ และเกณฑ์ในการวัดลักษณะสุขภาพจิตที่
ดีของจาโฮดา (Jahoda. 1958) เสนอลักษณะทางจิตด้ านบวกในการดําเนินชีวิตของบุคคล 6 ด้ าน
มาตรวัดสุขภาวะทางจิตของไรฟ์ (Ryff. 1995: 727) สร้ างและพัฒนากับกลุม่ วัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
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ประกอบด้ วยคําถามเชิงบวกและเชิงลบ ครอบคลุม 6 มิติ (Dimensions) ได้ แก่ การยอมรับตนเอง
(Self-acceptance) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
การพัฒนาตนเอง (Personal growth) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive relations with
others) และการมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery) ในแต่ละมิตจิ ะมี
2 ขัวคื
้ อ กลุม่ ที่ได้ คะแนนสูง (High scorer) และกลุม่ ที่ได้ คะแนนตํ่า (Low scorer) ลักษณะของมาตร
วัดเป็ นประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” จนถึง “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ผู้ตอบที่ได้ คะแนน
สูงในมิตใิ ดแสดงว่ามีสขุ ภาวะทางจิตดีในมิตนิ นั ้ ๆ สําหรับเกณฑ์กลุม่ คะแนนและคํานิยามของมิตทิ งั ้ 6
มีดงั ต่อไปนี ้
1. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) ผู้ที่ได้ คะแนนสูงจะมี
ลักษณะ มีทศั นคติที่ดีตอ่ ตนเอง เข้ าใจและยอมรับในแง่มมุ ต่าง ๆ ที่หลากหลายของตนเอง ทังในแง่
้
ที่ดี
และไม่ดี มีความรู้สึกในแง่บวกต่อชีวิตในอดีตของตนเอง ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนตํ่าจะมีลกั ษณะ มี
ความรู้สกึ ไม่พงึ พอใจในตนเอง รู้สกึ ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตนในอดีต มีสิ่งรบกวนจิตใจหรื อทําให้
รู้สกึ เจ็บปวด ปรารถนาที่จะแตกต่างไปจากสิ่งที่ตนเป็ นอยู่ในขณะนี ้
2. การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) ผู้ที่ได้ คะแนนสูงจะมี
ลักษณะ มีเป้าหมายในชีวิตและมีภาวะการกําหนดทิศทางด้ วยตนเอง รับรู้ได้ ถึงการมีความหมายของ
ชีวิตในอดีตและปั จจุบนั ยึดถือความเชื่อที่นําไปสูก่ ารมีจดุ หมายในชีวิตมีความมุง่ หมายและ
วัตถุประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนตํ่าจะมีลกั ษณะ ขาดภาวะการตระหนักรู้ในจุดหมาย
ของชีวิต ไม่มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิต ขาดการกําหนดทิศทางหรื อเป้าหมาย มองไม่เห็นประโยชน์
หรื อความหมายของชีวิตที่ผ่านมาในอดีต ไม่มีทศั นะหรื อความเชื่อที่ให้ ความหมายหรื อคุณค่าแก่ชีวิต
3. ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) ผู้ที่ได้ คะแนนสูงจะมี
ลักษณะ เป็ นอิสระ สามารถประเมินตนเองตามจริงได้ สามารถทานกระแสสังคมในวิถีของการคิดและ
การกระทํา พฤติกรรมมาจากการควบคุมภายในตนเองประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง ส่วนผู้
ที่ได้ คะแนนตํ่าจะมีลกั ษณะ กังวลเกี่ยวกับความคาดหวังและการประเมินของผู้อื่น ยอมตามการ
ตัดสินใจของผู้อื่นในการตัดสินใจเรื่ องที่สําคัญ ๆ ปฏิบตั ติ นตามกระแสหรื อแรงกดดันของสังคมในวิถี
การคิดและการกระทํา
4. การพัฒนาตนเอง (Personal growth) ผู้ที่ได้ คะแนนสูงจะมี
ลักษณะ รับรู้ได้ ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นความงอกงามในตนเองพร้ อมเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่
สามารถตระหนักรู้ได้ ถึงศักยภาพที่ตนเองมี เห็นหรื อรับรู้ ถึงโอกาสในการพัฒนาหรื อปรับปรุงตนเอง
และพฤติกรรมตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตระหนักรู้และประสิทธิภาพใน
ตนเอง ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนตํ่าจะมีลกั ษณะ มีความรู้สกึ ว่าชีวิตเฉื่อยชาหรื อหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ ขาด
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ภาวะการปรับปรุงหรื อการพัฒนาตนเองในทุกขณะ รู้สกึ เบื่อหน่ายและขาดความสนใจหรื อ
กระตือรื อร้ นในชีวิต รู้สกึ ว่าตนไม่สามารถที่จะพัฒนาได้
5. การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive relations with
others) ผู้ที่ได้ คะแนนสูงจะมีลกั ษณะ มีสมั พันธภาพกับบุคคลอื่นที่เป็ นไปอย่างอบอุ่น น่าพึงพอใจ
และไว้ วางใจได้ คํานึงถึงสวัสดิภาพของผู้อื่น มีความสามารถในการเข้ าใจอย่างร่วมรู้สึก (Empathy) มี
ความรักและความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด เข้ าใจถึงลักษณะการให้ และการรับในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์
ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนตํ่าจะมีลกั ษณะ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดและเชื่อใจผู้อื่นน้ อย มีความยากลําบากที่
จะให้ ความอบอุน่ ที่จะเปิ ดเผยและใส่ใจบุคคลอื่น มักจะรู้สกึ ว่าตนถูกทอดทิ ้งและท้ อแท้ สิ ้นหวังใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ต้องการที่จะประนีประนอมหรื ออดทนเพื่อจะคงสัมพันธภาพไว้
6. ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental
mastery) ผู้ที่ได้ คะแนนสูงจะมีลกั ษณะ มีภาวะความเป็ นผู้นําและมีความสามารถในการจัดการกับสิ่ง
ที่อยูร่ อบตัว สามารถควบคุมหรื อดูแลกิจกรรมที่ยงุ่ ยากต่าง ๆ ให้ ผา่ นพ้ นไปอย่างสะดวกเรี ยบร้ อยได้
สามารถใช้ โอกาสที่มีอยู่แวดล้ อมรอบด้ านอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนตํ่าจะมีลกั ษณะ
ประสบกับภาวะยากลําบากในการจัดการภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน รู้สกึ ว่าตนไม่มีความสามารถ
ที่จะปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงบริ บทแวดล้ อม มองไม่เห็นโอกาสต่าง ๆ ที่มี
1.2.3.2.3 กลุม่ ที่วดั สุขภาวะทางจิตโดยการประเมินทางด้ านสุขภาพจิต เช่น
แบบวัดการคัดกรองสุขภาพจิตของผู้ใหญ่ในชุมชน (The Health Option
Survey : HOS) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1951โดยอัลลิสเตอร์ เอ็ม. แมคมิลลาน เพื่อระบุถึงโรคจิตประสาท
และความผิดปกติชนิดต่าง ๆ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 20 ข้ อ ยกตัวอย่างเช่น คุณมีอาการไม่อยาก
อาหารหรื อไม่ โดยผู้ตอบจะตอบว่า “บ่อยครัง้ ” “บางครัง้ ” หรื อ “ไม่เคยเลย” ไลท์ตนั และคนอื่น ๆ
รายงานว่าความเชื่อมัน่ แบบทดสอบซํ ้า (Test-Retest Method) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .87
และการศึกษาของทูซิกแน้ นท์ และคนอื่น ๆ ที่ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่าง 387 คน พบว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่
แบบทดสอบซํ ้า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .78 (McDowell. 2006: 210-216; citing Macmillan.
1951)
แบบวัด The twenty-two Items Screening Score of Psychaitric
Symtoms สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1962 โดยโทมัส เอส.แลงก์เนอร์ เป็ นการวัดภาวะสุขภาพจิต แต่ไม่
สามารถวัดได้ ละเอียดนัก เพราะไม่สามารถแยกแยะความผิดปกติตามชนิดของการเจ็บป่ วยทางจิตได้
มีจํานวนข้ อคําถาม 22 ข้ อ เช่น ฉันรู้สกึ อ่อนเพลียตลอดเวลา ผู้ตอบจะตอบว่า “ใช่” ไม่ใช่” “ไม่ร้ ู” หรื อ
“ไม่ตอบ” จากการศึกษาของจอนห์สนั และไมเล่ พบว่า มีคา่ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ แอลฟา
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(Alpha Reliability Coefficient) เท่ากับ .77 และค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ โอเมก้ า (Omega
Reliability Coefficient) เท่ากับ .80 (McDowell. 2006: 216-220; citing Langner. 1962)
แบบวัด The Affect Balance Scale สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1965 โดย
นอร์ แมน เอ็ม. แบรดเบิร์น เป็ นการวัดที่บง่ ชี ้ถึงปฏิกิริยาทางด้ านจิตใจ ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบใน
กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ สามารถบ่งชี ้ถึงความสุขทัว่ ไปในชีวิตและความผาสุกทางใจ มีข้อคําถาม
10 ข้ อ เช่น 2-3 สัปดาห์ที่ผา่ นมาคุณรู้สกึ โดดเดี่ยวหรื อเหินห่างจากคนอื่นๆ ผู้ตอบจะตอบว่า
“บ่อยครัง้ ” “บางครัง้ ” หรื อ “ไม่เคยเลย” แบรดเบิร์นกล่าวว่า ค่าความเชื่อมัน่ แบบทดสอบซํ ้า (TestRetest Method) จากการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 174 คน ในคําถาม 9 ข้ อ มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .90 (McDowell. 2006: 221-224; citing Bradburn. 1965)
แบบวัด The Rand Mental Health Inventory : MHI สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.
1979 โดยบริ ษัท RAND และจอร์ น อี. แวร์ เป็ นการวัดสภาวะกดดันทางด้ านจิตใจและความผาสุกใน
ชีวิต ซึง่ ใช้ สํารวจในกลุม่ ประชากรทัว่ ไป โดยให้ ความสําคัญกับมิติทางด้ านอารมณ์ แบบสํารวจ
สุขภาพจิต (Mental Health Inventory) ในระยะแรกสร้ างขึ ้นเพื่อประเมินสุขภาพจิตในการทดสอบการ
ประกันสุขภาพของบริ ษัท RAND ซึง่ เน้ นด้ านอารมณ์ อาการของความวิตกกังวล และอาการของการ
สูญเสียการควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม MHI ใช้ ข้อคําถามของ General Well-Being
Schedule ของดูพาย ซึง่ ครอบคลุมภาวะสุขภาพทัว่ ไป และข้ อคําถามอีก 20 ข้ อ ครอบคลุมความวิตก
กังวล ความซึมเศร้ า อารมณ์ทางบวก และการสูญเสียการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม นอกจากนี ้อีก
3 ข้ อ ครอบคลุมปมทางอารมณ์ (Emotional ties) รวมเป็ น 38 ข้ อ ผ่านการทดสอบความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธี
ทดสอบซํ ้า (Test-Retest Method) ในกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 3,525 คน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .64 และมีคา่ สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ แบบวัดความสอดคล้ องภายใน (Internal
Consistency Method) เท่ากับ .96 (McDowell. 2006: 247-253; citing RAND Corporation; &
Ware, 1979)
และแบบวัด The General Health Questionaire : GHQ สร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ. 1972 โดยเดวิด โกลเบิร์ก เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการคัดกรองและวินิจฉัยอาการผิดปกติทางจิตใจใน
ระยะเริ่ มต้ น ซึง่ มีหลายเวอร์ ชนั่ GHQ-60, GHQ-30, GHQ-28, GHQ-20 และ GHQ-12 โดย GHQ-28
ประกอบด้ วย 4 สเกล ได้ แก่ อาการทางกายที่เป็ นผลมาจากจิตใจ ความวิตกกังวลและอาการนอนไม่
หลับ การทําหน้ าที่ผิดปกติทางสังคม และความซึมเศร้ ารุ นแรง หาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีทดสอบซํ ้า
(Test-Retest Method) ในกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 20 คน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .90
(McDowell. 2006: 259-269; citing Goldberg. 1972)
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สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดสุขภาวะทางจิตเพื่อให้ เหมาะสมกับ
บริ บทของวัยรุ่ นไทย โดยอาศัยแนวคิดสุขภาวะทางจิตของไรฟ์ (Ryff. 1989) ประกอบด้ วย 6
องค์ประกอบ คือ 1) การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) 2) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in
life) 3) ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) 4) การพัฒนาตนเอง (Personal growth) 5) การมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive relations with others) และ 6) การมีความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery) ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” จนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ซึง่ ให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึ /ความ
คิดเห็นตามที่ระบุไว้ ในแต่ละข้ อในระดับใด
การทบทวนเอกสารข้ างต้ นเป็ นการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของ
สุขภาวะทางจิต รวมทังการวั
้
ดสุขภาวะทางจิต ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการศึกษาสุขภาวะทางจิต
ของวัยรุ่นในการวิจยั ครัง้ นี ้

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางศาสนา
ในสาขาวิชาจิตวิทยานัน้ การวัดและการวิจยั ลักษณะทางศาสนาของมนุษย์ได้ เริ่ มมานาน
กว่า 100 ปี แล้ ว จากการที่ฮอลล์ นักจิตวิทยาได้ เริ่ มทําวารสารจิตวิทยาศาสนาขึ ้นในปี ค.ศ. 1891
(Hall. 1891; อ้ างอิงจาก Gorsuch. 1988) แต่การศึกษาค้ นคว้ าทางจิตวิทยาในยุคนันยั
้ งมีความ
ใกล้ เคียงกับสาขาปรัชญาอยู่มาก ทําให้ การศึกษาทางด้ านจิตวิทยาศาสนาต้ องหยุดชะงักลงอยูร่ ะยะ
หนึง่ ในปี ค.ศ. 1915 จนกระทัง่ สาขาจิตวิทยามีความเจริ ญก้ าวหน้ า ประสบความสําเร็ จในการสร้ าง
เอกลักษณ์ทางวิชาการของตนเองแล้ ว จึงมีผ้ หู นั มาให้ ความสนใจศึกษาค้ นคว้ าทางด้ านจิตวิทยา
ศาสนาอีกครัง้ หนึง่ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1960 เป็ นต้ นมา และเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้นเป็ นลําดับจนถึงปั จจุบนั
(Gorsuch. 1988)
2.1 ความหมายและการวัดลักษณะทางศาสนา
การวัดลักษณะทางศาสนาในมนุษย์นนั ้ แต่เดิมมีการวัดลักษณะทางศาสนาโดยขาด
ความหมายที่ชดั เจน แม้ กระทัง่ นักสังคมศาสตร์ ก็เข้ าใจคําว่า “ศาสนา” แตกต่างกันมาก (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 10; อ้ างอิงจาก Clark. 1958) เช่น บางคนเข้ าใจว่าศาสนา คือ
ประเพณีด้านหนึง่ หรื อหมายถึง การมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติ หรื อหมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนหมายถึง การให้ ความหมายแก่ชีวิตของตนเอง เป็ นต้ น นอกจากนัน้
นักวิจยั ได้ วดั ลักษณะของบุคคลทางด้ านการนับถือศาสนาอย่างหยาบ ๆ และมักเป็ นคําถามข้ อเดียว
เช่น ท่านนับถือศาสนาอะไร หรื อถามว่า ท่านเป็ นคนมีหรื อไม่มีศาสนา ท่านนับถือศาสนาหรื อไม่
เป็ นต้ น การวัดเช่นนี ้มีข้อจํากัดมาก เนื่องจากผู้ตอบแต่ละคนเข้ าใจความหมายของคําว่า “ศาสนา” ไม่

35
เหมือนกันเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ ว การวัดด้ วยวิธีนี ้จึงมีความเป็ นอัตวิสยั มาก ผู้ที่ตอบเหมือนกันอาจมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปได้ มาก จึงขาดความน่าเชื่อถือ (Gorsuch. 1988) กอร์ ซชั จึงเสนอแนะว่า ควร
มีการวัดลักษณะทางศาสนาด้ วยวิธีการขันสู
้ ง และวัดในหลายแง่มมุ ไปพร้ อมกันในการวิจยั หนึง่ ๆ จึง
จะทําให้ เป็ นปรวิสยั มีความเป็ นวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น ซึง่ จะให้ ผลการวัดที่นา่ เชื่อถือ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ได้ ประมวลงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดลักษณะ
ทางศาสนาในมนุษย์ และสรุ ปว่าลักษณะทางศาสนาของบุคคล ที่ได้ มีการวัดและการวิจยั มานัน้ มีการ
พัฒนาทางด้ านความหมาย และวิธีการวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจศึกษาลักษณะทางศาสนาได้ 2
แนวทางที่สําคัญ แนวทางแรก คือ การศึกษาลักษณะทางศาสนาของบุคคลทางด้ านจิตใจ ได้ จาก
หลายด้ าน เช่น ทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ ที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาโดยทัว่ ไป หรื อศาสนาใดศาสนา
หนึง่ ที่ตนนับถืออยู่ ส่วนแนวทางที่สอง คือ การศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละศาสนาทางด้ านความ
เชื่อ และการปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับศาสนาของตน
การวัดลักษณะทางศาสนาของบุคคลในแนวทางแรกนัน้ เป็ นการวัดหน้ าที่ หรื อประโยชน์
ของการนับถือศาสนา ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ ของผู้ตอบในอันที่จะใช้
ประโยชน์จากศาสนาในแง่มมุ ต่าง ๆ เช่น ด้ านค่านิยมทางศาสนา ซึง่ หมายถึงการเห็นความสําคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ในปริ มาณต่าง ๆ นัน้ อาจแบ่งเป็ นค่านิยมที่เป็ นหนทางนําไปสูเ่ ป้าหมายอื่น กับ
ค่านิยมที่เป็ นเป้าหมายโดยตรง อัลพอร์ ท และรอส (Allport; & Ross. 1967: 434) ได้ เสนอแนะ
ความคิดเกี่ยวกับค่านิยมทางศาสนาในสองลักษณะนี ้ โดยกล่าวว่ามนุษย์เราอาจตระหนักถึงคุณค่า
ของการนับถือศาสนาได้ เป็ น 2 ด้ าน ด้ านแรกคือ การใช้ ศาสนาเป็ นเครื่ องมือให้ ตนเองได้ รับประโยชน์
เชิงรูปธรรมและทางสังคม (Extrinsic Orientation) เช่น สวดมนต์เพื่อให้ หายกลุ้มใจและเพื่อป้องกันภัย
ไปโบสถ์เพื่อคบหามิตรสหาย เป็ นต้ น ด้ านที่สองคือ การใช้ ชีวิตตามแนวทางของศาสนา (Intrinsic
Orientation) เช่น เห็นความสําคัญของการคิดไตร่ตรองอย่างสงบและการสวดมนต์ ความชอบอ่าน
หนังสือเกี่ยวกับศาสนาของตน และการดําเนินชีวิตตามแนวความเชื่อทางศาสนาของตน เป็ นต้ น
ลักษณะทางศาสนา 2 มิตนิ ี ้วัดโดย แบบวัด Religious Orientation Scale ดอนนาฮิว (Donahue.
1985: 400) ได้ ประมวลงานวิจยั ได้ ถึง 70 เรื่ อง ที่ศกึ ษาวิจยั ลักษณะทางศาสนาในแนวทางนี ้ แต่ก็ยงั มี
ข้ อวิจารณ์กนั ว่า แบบวัดและมิตทิ งสองดั
ั้
งกล่าวยังมีความคลุมเครื อ จึงได้ มีการปรับปรุ งแบบวัดนี ้
หลายครัง้ ทังนี
้ ้เพราะแบบวัดนี ้สามารถจะใช้ ได้ กบั ผู้นบั ถือศาสนาต่าง ๆ ไม่จํากัด และยังสะท้ อนให้
เห็นถึงการขาด หรื อการบรรลุวฒ
ุ ิภาวะทางการนับถือศาสนาของผู้ตอบด้ วย ต่อมาแบทสัน และเวนทิส
(Batson; & Ventis. 1982: 149-155) ได้ เพิ่มมิตแิ สวงหาศรัทธา (Quest Orientation) เพื่อจะพัฒนา
มิตคิ า่ นิยมภายใน (Intrinsic Orientation) ให้ ชดั เจนขึ ้น เป็ นมิตทิ ี่สะท้ อนให้ เห็นถึงการที่ผ้ ตู อบเกิด
ความขัดแย้ งในใจ และได้ ไปแสวงหาคําตอบ จนทําให้ เชื่อมัน่ ในศาสนาที่ตนนับถือมากยิ่งขึ ้น โดยได้
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สร้ างแบบวัดมิตดิ ้ านนี ้ขึ ้นมาใหม่ คือ Religious Life Inventory ซึง่ แบบวัดการแสวงหา (Quest Scale)
นี ้ได้ มีการหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้ วยวิธีการเทียบกับกลุม่ ตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะนัน้ (Known
Group Technique) ทําให้ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น และได้ มีผ้ นู ําแบบวัดนี ้ไปใช้ ในการวิจยั ทางด้ านศาสนา
มากกว่า 50 เรื่ อง (Batson; & Schoenrade. 1991: 418) ในช่วงหลังนี ้
สําหรับในประเทศไทย ได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมทางศาสนามานานกว่า
40 ปี แล้ ว โดยได้ มีการประมวลผลการวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติตอ่ ศาสนาพุทธของเด็กไทย ที่มีการศึกษา
ระหว่าง พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2518 จํานวน 10 เรื่ อง (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2522) กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาตอนต้ นไปจนถึงนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สรุปได้ วา่ นักเรี ยน
และนักศึกษาเหล่านี ้มีทศั นคติที่ดีตอ่ พุทธศาสนาอยูบ่ ้ าง แต่มกั ไม่คอ่ ยมีความรู้เกี่ยวกับศาสนา ต่อมา
ได้ มีการวิจยั ที่ทําการเปรี ยบเทียบนิสิตในคณะต่าง ๆ อายุ 16-25 ปี จํานวน 300 คน ตามคณะ เพศ ชัน้
เรี ยน และฐานะ ที่เกี่ยวข้ องกับทัศนคติที่ดีตอ่ ศาสนาพุทธ (วันทนีย์ วิชยั คํา. 2515) ผลปรากฏว่า นิสิต
ในคณะศึกษาศาสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 4 มีทศั นคติที่ดีตอ่ พุทธศาสนามากกว่า นิสิตในคณะเดียวกันแต่อยู่ตา่ งชัน้
ปี ส่วนนิสิตในคณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีทศั นคติที่ไม่แตกต่างกัน และพบอีกว่า โดยส่วน
ใหญ่แล้ ว นิสิตหญิงมีทศั นคติที่ดีตอ่ การปฏิบตั ิตามหลักธรรมในพุทธศาสนามากกว่านิสิตชาย
นอกจากนี ้ยังได้ มีการพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าทางศาสนา ซึง่ มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีเหตุผลเชิง
จริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก (อุษา ศรี จินดารัตน์. 2533) โดยแบ่งเหตุผล 6 ขันตามทฤษฎี
้
ออกเป็ น 2 ระดับ
คือ ระดับเหตุผลภายนอก ซึง่ ถือว่าเป็ นระดับตํ่า โดยผู้ตอบเป็ นผู้ที่เห็นคุณค่าทางศาสนาเพราะศาสนา
เป็ นหนทางไปสู่การเป็ นที่ยอมรับจากคนอื่น หรื อได้ วตั ถุสิ่งของหรื อป้องกันมิให้ ตนเองถูกสังคมลงโทษ
และระดับเหตุผลภายใน ซึง่ เป็ นขันสู
้ ง โดยผู้ตอบเป็ นผู้ที่เห็นว่า ศาสนาจะช่วยให้ ชีวิตมีความสงบสุข
ช่วยพัฒนาตนและคนอื่นให้ มีจิตใจและคุณธรรมที่สงู จึงเป็ นแบบวัดที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกศาสนา
สะท้ อนให้ เห็นจริ ยธรรมของผู้ตอบ และมีความน่าเชื่อถือ เพราะมีทฤษฎีรองรับ
การวัดลักษณะทางศาสนาในแนวทางที่สอง เป็ นการวัดตามเนื ้อหาของแต่ละศาสนา จึง
เป็ นการสร้ างแบบวัดขึ ้นใช้ เฉพาะศาสนา แต่อาจจะยึดหลักการเดียวกันได้ ทางด้ านเนื ้อหาของการนับ
ถือศาสนาต่าง ๆ นัน้ อาจวัดในเรื่ องของความเชื่อ และการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาหนึง่ ๆ ใน
ต่างประเทศนัน้ ระยะแรกยังมีแบบวัดความเชื่อทางศาสนาไม่มากนัก เพราะนักจิตวิทยาสนใจศึกษา
ลักษณะทางศาสนาในรูปของทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และบุคลิกภาพบางประการดังที่กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ นมากกว่า แต่มีนกั จิตวิทยาส่วนหนึง่ ที่เห็นว่าควรมีการวัดและและการวิจยั เกี่ยวกับความเชื่อทาง
ศาสนาให้ มากขึ ้น จึงได้ สง่ เสริ มให้ มีการสร้ างแบบวัดขึ ้นมา เพราะอาจเป็ นแนวทางของการพัฒนา
ความรู้ทางด้ านจิตวิทยาศาสนาได้ มากยิง่ ขึ ้น ดังนันในต่
้ างประเทศซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันแคทอลิกและโปรแตสแตนนัน้ จึงเริ่ มมีการวัดความเชื่อทางศาสนาคริสต์ในเรื่ องต่าง ๆ
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ในงานวิจยั เช่น สังกัปหรื อมโนทัศน์เกี่ยวกับพระเจ้ า ความเชื่อเรื่ องชีวิตหลังความตาย ความเชื่อเรื่ อง
นรกและปี ศาจในนรก ตลอดจนความเชื่อเรื่ องบัญญัติ 10 ประการ ที่โมเซสรับบัญชาจากพระเจ้ า
เป็ นต้ น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 15)
สําหรับในประเทศไทย ได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนา และหลักธรรม
ของพุทธศาสนาในหลายด้ าน เช่น การวัดเกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม (โสภา ชูพิกลุ ชัย. 2522)
และความเชื่อในด้ านอื่น ๆ เช่น สันโดษ นิพพาน เป็ นต้ น (เพ็ญแข ประจนปั จจนึก; และ อ้ อมเดือน
สดมณี. 2529) นอกจากนัน้ งามตา วนินทานนท์ (2538) ได้ เขียนบทความเกี่ยวกับการวัดลักษณะทาง
พุทธศาสนา โดยกล่าวถึงแนวทางการวัดความเชื่อหลายด้ านพร้ อมกัน รวมทังการวั
้
ดการปฏิบตั ทิ าง
ศาสนาหลายด้ านพร้ อมกันด้ วย ซึง่ เป็ นแนวทางใหม่ในการศึกษาลักษณะทางพุทธศาสนา
2.2 ลักษณะทางพุทธ : การกําหนดลักษณะและความหมาย
พุทธศาสนา เป็ นศาสนาที่มีเนื ้อหาซับซ้ อน ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ตงแต่
ั ้ จกั รวาล โลก
สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทังมนุ
้ ษย์ ที่เกิดขึ ้นทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และอนาคต ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ทางกาย วาจา และใจ ดังนันการศึ
้
กษาลักษณะทางพุทธศาสนา จึงจําเป็ นต้ องวัดลักษณะทางศาสนา
พุทธของบุคคลหลายด้ านไปพร้ อม ๆ กัน สําหรับการเป็ นพุทธมามกะที่ดีของพุทธศาสนิกชนที่เป็ น
ฆราวาสนัน้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความเชื่อ และการปฏิบตั ทิ างศาสนาไปพร้ อมกัน คือ การยึดพระรัตนตรัย
เป็ นที่พงึ่ และการถือศีล 5 ข้ อ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 18; อ้ างอิงจาก
พระสุธรรมยานเถระ. 2528) โดยสามารถแบ่งเป็ นตัวแปรที่วดั ลักษณะทางพุทธได้ 3 ตัวแปร ได้ แก่
2.2.1 ความเชื่อทางพุทธศาสนา (Buddhist Belief)
ฟิ ซไบน์ และไอเซน (Fishbein; & Ajzen. 1975: 131) ได้ ให้ ความหมายของ “ความ
เชื่อ” ว่าหมายถึง การลงความเห็น การยอมรับในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ของบุคคล ซึง่ จะแตกต่างกันไปตาม
ความรู้ ความเข้ าใจและสิ่งแวดล้ อมของแต่ละคนที่มีตอ่ เรื่ องนัน้ ดังนัน้ ความเชื่อทางพุทธศาสนา จึง
เป็ นเรื่ องของการรับรู้และการยอมรับของบุคคลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึง่ สอดคล้ องกับที่ ฮัมเฟรย์
(Humphreys. 1963: 42) กล่าวไว้ วา่ ความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความเข้ าใจบน
พื ้นฐานแห่งเหตุผล ไม่ใช่ถกู บังคับให้ เชื่อ
ความเชื่อทางพุทธศาสนานัน้ มีความสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน
อย่างมาก ความเชื่อที่เป็ นหลักสําคัญทางพุทธศาสนา ประกอบด้ วย ลักษณะขันต้
้ นของพุทธมามกะ
ซึง่ เป็ นหลักความเชื่อเบื ้องต้ นที่ชาวพุทธจะต้ องยึดถือ คือ ความเชื่อในไตรสรณคมน์ หรื อ
พระรัตนตรั ย และยึดถือไว้ เป็ นที่พงึ่ ได้ แก่ ความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยมี
รายละเอียดความเชื่อในพระรัตนตรัย ดังนี ้ ก) การเชื่อว่าพระพุทธเจ้ ามีจริ ง ท่านเป็ นผู้ร้ ูและปฏิบตั ชิ อบ
ข) พระธรรม คือ ความจริ งที่ทา่ นค้ นพบและทรงนํามาสัง่ สอนผู้อื่น พุทธศาสนิกชนควรเรี ยนรู้และ
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ปฏิบตั ิตาม ค) พระสงฆ์ คือ ผู้ศกึ ษาและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า และเป็ นผู้นําคําสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้ ามาเผยแพร่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 18; อ้ างอิงจาก พระสุธรรม
ยานเถระ. 2528)
ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เป็ นลักษณะขันกลางของพุ
้
ทธมามกะ ได้ แก่ ความเชื่อ
ในเรื่ องกรรมหรื อผลแห่ งการกระทํา คือ การทําดีควรเชื่อว่าย่อมได้ ผลดี ส่วนการทําชัว่ ย่อมได้ ชวั่
ตนกระทําสิ่งใดไว้ ย่อมได้ ผลตอบแทนตามที่ตนกระทํา ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งดี หรื อไม่ดี ผลตอบแทนนันอาจ
้
ได้ รับทันทีหรื ออาจต้ องรอไปอีกในภพหน้ า ตลอดจนเชื่อว่าสิ่งที่ตนกําลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ อาจ
เป็ นผลตอบแทนที่ตนได้ กระทํามาในอดีตทังในชาติ
้
นี ้หรื อภพที่แล้ วมา และเน้ นที่ความเพียรพยายาม
ของบุคคลที่จะละเว้ นความชัว่ ทําแต่ความดีในชีวิตปั จจุบนั เพื่อจะได้ รับผลดีในอนาคต (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 18 – 19; อ้ างอิงจาก พระราชวรมุนี ประยุทธ์ ปยุตโต. 2529)
ดังนันการเชื
้
่อในเรื่ องสาเหตุและผล ที่เกี่ยวกับการทําความดีและความชัว่ ว่าจะส่งผลต่อบุคคลในกาล
ต่อมา จึงมีความเกี่ยวข้ องกับความเชื่อเรื่ องของเอนกชาติของมนุษย์ หรื อเชื่อเรื่ องของชาติที่แล้ ว
ชาติปัจจุบนั และชาติหน้ า ซึ่งผลของการกระทําอาจไปสนองในชาติปัจจุบนั คือ ชาติเดียวกับที่บคุ คล
นันได้
้ กระทํากรรมไว้ หรื ออาจเกิดผลในชาติหลัง ๆ ก็ได้ นอกจากนี ้ผู้ที่เชื่อเรื่ องของการทําดีได้ ดี ทําชัว่
ได้ ชวั่ ย่อมมีความเชื่อว่า สวรรค์ และนรก มีจริ ง ภพภูมิตา่ ง ๆ มีจริ ง เมื่อทําดีย่อมได้ รับการตอบแทนที่
ดีด้วยการขึ ้นสวรรค์ และทําชัว่ ย่อมได้ รับผลตอบแทนคือ ตกนรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ.
2540: 19; อ้ างอิงจาก พระราชวรมุนี ประยุทธ์ ปยุตโต. 2529)
ความเชื่อทางพุทธศาสนาขันสู
้ งสุด ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนา เพราะใน
ศาสนาอื่น ๆ ไม่มีความเชื่อนี ้ ได้ แก่ ความเชื่อเรื่ องนิพพาน ซึง่ ความหมายตามตัวอักษรแปลว่า ออกไป
แล้ วจากตัณหาที่เป็ นเครื่ องร้ อยติดไว้ กบั ภพ ไม่มีกิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) และดับทุกข์ทงปวง
ั ้ ซึง่ เป็ น
จุดมุง่ หมายที่สําคัญที่สดุ ของชีวิตมนุษย์ และควรเชื่อว่า บุคคลที่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ สอนในพุทธศาสนา
จะสามารถเข้ าสูพ่ ระนิพพานได้ โดยไม่จํากัดเพศ ชาติตระกูล อายุ หรื อฐานะ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน;
และคนอื่น ๆ. 2540: 19 – 20; อ้ างอิงจาก พระราชวรมุนี ประยุทธ์ ปยุตโต. 2529)
ความเชื่อทางพุทธ 3 ขันนี
้ ้มีลกั ษณะเหมือน กัทท์แมน สเกล (Guttman Scale) คือ ผู้
ที่เชื่อขันสู
้ งสุด คือ นิพพาน ต้ องเชื่อขันกลางและขั
้
นตํ
้ ่าด้ วย ส่วนผู้ที่เชื่อขันกลาง
้
คือ กฎแห่งกรรม
อเนกชาติ นรก สวรรค์ อาจไม่เชื่อเรื่ องนิพพานก็ได้ แต่ผ้ ทู ี่เชื่อเรื่ องการเวียนว่าย ตาย เกิด ว่ามีจริ ง มัก
เชื่อในไตรสรณคมน์ด้วย และอาจมีผ้ ทู ี่เชื่อเรื่ องไตรสรณคมน์อย่างเดียวเป็ นจํานวนมาก และผู้ที่ไม่เชื่อ
เลยทัง้ 3 ขันก็
้ มีอีกด้ วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 20)
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ความเชื่อทางพุทธศาสนา หมายถึง การรับรู้และการยอมรับของ
บุคคลในเรื่ องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา สําหรับพุทธมามกะที่ดี จะต้ องมีความเชื่อ 3 ขันต่
้ อเนื่องกัน ได้ แก่
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1) ความเชื่อเรื่ องไตรสรณคมน์ 2) ความเชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม มีนรก สวรรค์ และมีการเวียนว่ายตาย
เกิด ในภพต่าง ๆ และ 3) ความเชื่อเรื่ องนิพพาน ซึง่ พุทธศาสนิกชนสามารถนําความเชื่อเหล่านี ้ไป
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ ตนเองดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
2.2.2 การปฏิบัตทิ างพุทธศาสนา (Buddhist Practice)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 647) ให้ คําจํากัดความของคําว่า
“ปฏิบตั ”ิ หมายถึง การดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน หรื อกระทําตาม การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
จึงหมายถึง การดําเนินการหรื อการกระทําของบุคคลในชีวิตประจําวันตามหลักธรรมคําสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้ าหรื อตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานัน่ เอง
หลักปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา รวมเรี ยกว่า ระบบไตรสิกขา หรื อ
การศึกษา 3 อย่าง ระบบไตรสิกขาเป็ นหลักกลางสําหรับการปฏิบตั ธิ รรมเต็มตามกระบวนการ ซึง่
พระภิกษุสงฆ์เป็ นตัวอย่างของการปฏิบตั ธิ รรมแบบเต็มรูปแบบนี ้ หลักปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปั ญญา นี ้เรี ยง
จากข้ างนอกเข้ าหาข้ างใน กล่าวคือ ศีล เป็ นส่วนที่แสดงออกภายนอกทางกายและวาจา สมาธิ เป็ น
ส่วนของจิตใจ และปั ญญา เป็ นขันที
้ ่อาศัยจิตทํางานให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจสิ่งทังหลาย
้
ซึง่ เป็ นส่วน
ที่มาเสริ มเพื่อปรับปรุงคุณภาพของจิตใจ จากนันจิ
้ ตใจที่มีความรู้ มีปัญญา มีคณ
ุ ภาพ จะใช้ ในการ
ปรับปรุงชีวิตด้ านกายวาจาอีกต่อหนึง่ ส่วนการปฏิบตั ิตามหลักธรรมปฏิบตั ขิ นพื
ั ้ ้นฐานที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปจะอยูใ่ นรู ปของ ทาน ศีล ภาวนา หรื อเรี ยกชื่อต่างไปว่า บุญสิกขา
หมายถึง การฝึ กหัดทําความดี การทําให้ เจริ ญงอกงามขึ ้นในความดีตา่ ง ๆ ด้ วยการบริ จาคทาน รักษา
ศีล และเจริ ญภาวนา หลักปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนานี ้ เน้ นส่วนภายนอกมากขึ ้น เริ่ มจากทานซึง่ เป็ นการ
จับเอาของนอกตัว การเอาสิ่งของไปให้ ผ้ อู ื่น การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ชว่ ยเหลือกัน ส่วนศีลมาอยูท่ ี่ตวั จากนัน้
ภาวนาก็เข้ าไปในตัว โดยภาวนาจะรวมทังจิ
้ ตภาวนาหรื อการฝึ กอบรมด้ านจิต และปั ญญาภาวนาหรื อ
การฝึ กอบรมด้ านปั ญญา กล่าวคือ สมาธิและปั ญญานัน่ เอง การปฏิบตั ใิ นระบบบุญสิกขา หรื อทาน
ศีล ภาวนานี ้ เน้ นข้ อปฏิบตั เิ บื ้องต้ นที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางกาย วาจา การปฏิบตั ิตอ่ กันระหว่าง
มนุษย์หรื อความสัมพันธ์ทางสังคม ซึง่ เป็ นการกระทําที่ปรากฏรูปร่าง มองเห็นได้ ชดั ปฏิบตั ไิ ด้ ง่ายกว่า
มุง่ ขัดเกลาจิตใจภายในให้ ประณีตเจริ ญงอกงาม โดยใช้ การกระทําภายนอกที่หยาบกว่าเป็ นเครื่ องมือ
เรี ยกตามสํานวนทางธรรมว่า เพื่อกําจัดกิเลสหยาบ การปฏิบตั เิ ช่นนี ้จึงจัดให้ เหมาะกับคฤหัสถ์หรื อ
ชาวบ้ าน (อุบล เลี ้ยววาริ ณ. 2542: 40; อ้ างอิงจาก พระเทพเวที. 2532)
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาในหลักบุญสิกขา หรื อทาน ศีล ภาวนา มีรายเอียดดังนี ้
(อุบล เลี ้ยววาริ ณ. 2542: 41; อ้ างอิงจาก พระเทพเวที. 2532)
ทาน หมายถึง การให้ การสละ และการเผื่อแผ่แบ่งปั น เป็ นการให้ เพื่ออนุเคราะห์
เพื่อสงเคราะห์ เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ สมานไมตรี เพื่อแสดงนํ ้าใจสร้ างสามัคคี เพื่อบูชาคุณความดี เพื่อ
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ยกย่อง ส่งเสริ ม สนับสนุนคนดี ซึง่ เป็ นการให้ ในด้ านทรัพย์สินสิ่งของ ปั จจัย เครื่ องใช้ ยงั ชีพ วัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ ความรู้ ศลิ ปวิทยาการ คําแนะนําสัง่ สอน บอกแนวทางการดําเนินชีวิต ให้ ธรรม
ตลอดจนให้ อภัย ที่เรี ยกอภัยทาน
ศีล เป็ นคําสอนและหลักปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้ องกับสังคม เป็ นระบบ
ควบคุมการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเกื ้อกูลต่อการดํารงชีวิต การอยู่
รวมกันของกลุม่ คน ศีลพื ้นฐานขันต้
้ น คือ ศีลห้ า ได้ แก่ (1) การไม่ประทุษร้ ายต่อชีวิตและร่างกาย
(2) การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกัน (3) การไม่ละเมิดต่อของรัก ไม่ประทุษร้ ายจิตใจ
ลบหลูเ่ กียรติ ทําลายตระกูลวงศ์ของกันและกัน (4) การไม่หกั หาญลิดรอนผลประโยชน์กนั ด้ วยวิธี
ประทุษร้ ายทางวาจา และ (5) การไม่ซํ ้าเติมตนเองด้ วยสิ่งเสพติด ซึง่ ทําให้ เสื่อมทรามเสีย
สติสมั ปชัญญะ ที่เป็ นเครื่ องเหนี่ยวรัง้ ป้องกันจากความผิดพลาดเสียหาย และคุ้มตัวไว้ ในคุณความดี
ภาวนา คือ การฝึ กอบรมจิตใจให้ เจริ ญขึ ้นด้ วยคุณธรรมต่าง ๆ ให้ เข้ มแข็ง มัน่ คง
หนักแน่น และให้ มีปัญญารู้เท่าทันสังขาร กล่าวคือ ให้ ร้ ูเท่าทันโลกและชีวิต หรื อมีโลกทัศน์และชีวทัศน์
ที่ถกู ต้ อง โดยภาวนานี ้ ก็คือ สมาธิและปั ญญาในไตรสิกขานัน่ เอง วิธีการและข้ อปฏิบตั สิ ําหรับการฝึ ก
ภาวนาในระดับนี ้ ได้ แก่ การแสวงปั ญญาและชําระจิตใจด้ วยการฟั งธรรม การแสดงธรรม การสนทนา
ธรรม การแก้ ไขปลูกฝั งความเชื่อ ความเห็น ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง การเจริ ญเมตตา และการควบคุมขัด
เกลากิเลสต่าง ๆ
สรุปได้ วา่ การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา หมายถึง การที่บคุ คลจะกระทําหรื องดเว้ นการ
กระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ในการดําเนินชีวิต โดยยึดหลักธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า เป็ นการ
ปฏิบตั ขิ นตํ
ั ้ ่าไปสูข่ นสู
ั ้ ง คือ การให้ ทาน การรักษาศีล และการปฏิบตั ภิ าวนา เป็ นการทําแต่ความดี
ละเว้ นความชัว่ และทําจิตใจให้ บริ สทุ ธิ์ การปฏิบตั ทิ งั ้ 3 ประการนี ้ไม่อาจแยกการปฏิบตั อิ อกจากกันได้
ต้ องเกื ้อหนุนซึง่ กันและกัน
2.2.3 วิถีชีวิตแบบพุทธ (Buddhist Life Style)
วิถีชีวิต (Life Style) เป็ นคําที่คดิ ขึ ้นโดยนักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียง คือ อัลเฟรด
แอดเลอร์ (Alfred Ader) หมายความถึง พฤติกรรมและนิสยั ของบุคคลในชีวิตประจําวัน ในการเลือก
กระทําสิ่งต่าง ๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551: 83) วิถีชีวิตของบุคคล
ได้ แก่ การที่บคุ คลใช้ เวลาในชีวิตของตนทําสิง่ ต่าง ๆ การบริ โภค การพักผ่อน การทํางานอดิเรก การไป
ที่ตา่ ง ๆ การรวมกลุม่ และทําอะไรที่ซํ ้า ๆ ในช่วงหนึง่ ของชีวติ เป็ นการกระทําของบุคคลอย่างมีรูปแบบ
ที่คงที่และเป็ นแบบแผนที่สอดคล้ องกัน โดยบุคคลกระทําอย่างจงใจ และรู้ ตวั ว่าได้ เลือกที่จะกระทํา
สิ่งนี ้บ่อยครัง้ กว่าที่จะกระทําสิ่งอื่น ๆ วิถีชีวิตของบุคคลได้ รับอิทธิพลจากทังภายนอกและภายในตนเอง
้
จากภายนอก เช่น บุคคลอื่น สังคม ประเพณี และสถานการณ์ปัจจุบนั ส่วนภายในตนเอง เช่น
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ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความต้ องการ การยอมรับหลักปฏิบตั จิ ากครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา
เป็ นต้ น วิถีชีวิตจะทําให้ บคุ คลมองเห็นว่า อะไรถูกอะไรผิด และสิ่งไหนควรทํา สิ่งไหนควรหลีกเลี่ยง
(อุบล เลี ้ยววาริ ณ. 2542: 42-43; อ้ างอิงจาก Wingeier. 1990)
งามตา วนินทานนท์ (2536: 27) ได้ ให้ ความหมายคําว่า วิถีชีวิต หมายถึง การที่
บุคคลเลือกดําเนินชีวิตประจําวันตามความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม หรื อแบบแผนอันเป็ นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของกลุม่ สังคมที่บคุ คลเป็ นสมาชิกอยู่ ดังนัน้ วิถีชีวิตทางศาสนา จึงเป็ นพฤติกรรมของบุคคล
ในชีวิตประจําวันที่บคุ คลเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ควรทําหรื อไม่สมควรทําตามหลักของศาสนา และได้ เลือกที่จะ
ปฏิบตั ิตามหลักของศาสนาเป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิต
สําหรับวิถีชีวิตของคนไทยนันผู
้ กพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
และหลักปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนาซึมแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด จิตใจ และการกระทําของ
บุคคลแทบทุกด้ านของชีวิตตลอดเวลายาวนาน โดยบางอย่างยังคงเนื ้อหาสาระเดิมที่บริ สทุ ธิ์ไว้ ได้
บางอย่างถูกดัดแปลงเสริ มแต่ง ตลอดจนปะปนกับความเชื่อและข้ อปฏิบตั ิอื่น หรื อผันแปรไปด้ วยเหตุ
อื่น ๆ จนผิดเพี ้ยนไปจากเดิมก็มีมาก ประเพณีและพิธีการต่าง ๆ ในวงจรชีวิตของแต่ละบุคคล วงจร
เวลาหรื อฤดูกาลของสังคมและชุมชนมีความเกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด ถ้ าไม่เป็ นเรื่ องของ
ศาสนาโดยตรงก็ต้องมีกิจกรรมตามคติความเชื่อหรื อแนวปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ด้วย
สําหรับวงจรชีวิตของบุคคลจะพบได้ จากการตังชื
้ ่อ การแต่งงาน การทําบุญอายุ พิธีศพ เป็ นต้ น ส่วนใน
วงจรเวลาหรื อฤดูกาลของสังคมและชุมชน ได้ แก่ งานประเพณีและเทศกาลประจําปี ทังที
้ ่เป็ นเรื่ องทาง
พระพุทธศาสนาโดยตรง เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา เข้ าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิ น เป็ นต้ น และที่จดั
ให้ เข้ าในคติของพระพุทธศาสนา เช่น ตรุษ สงกรานต์ สารท ลอยกระทง เป็ นต้ น ตลอดจนงานนมัสการ
ปูชนียสถานประจําปี ของจังหวัดต่าง ๆ ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า วิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทยจึงผูกพัน
แนบสนิทเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา นอกจากนัน้ เนื่องจากพุทธศาสนาเกี่ยวข้ องกับ
พุทธศาสนิกชนตังแต่
้ เกิดจนตาย จึงคาดได้ วา่ พุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อถือศรัทธาในหลักธรรมทาง
พุทธ และมีปริ มาณการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมต่างกันจะมีวิชีวิตแบบพุทธที่ตา่ งกัน หลักความเชื่อทาง
พุทธที่สําคัญ ได้ แก่ ความเชื่อในพระรัตนตรัย กฎแห่งกรรม อเนกชาติ นรกสวรรค์ ความสําคัญของชีวิต
ปั จจุบนั และความเชื่อเรื่ องนิพพาน ซึง่ เป็ นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชน นอกจากจะมีความเชื่อ
ตามหลักธรรมดังกล่าวแล้ ว ยังมีแนวการปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตแบบพุทธตามหลักบุญสิกขา คือ
ทาน ศีล ภาวนา สําหรับชาวบ้ านหรื อคฤหัสถ์ที่จะยึดถือไว้ เป็ นแนวทางเพื่อให้ ชีวิตประจําวันเป็ นไป
อย่างเหมาะสม (งามตา วนินทานนท์. 2536; 28-29)
จากที่กล่าวมาทังหมดพอจะสรุ
้
ปได้ วา่ วิถีชีวิตแบบพุทธ หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิ
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลที่มีความสอดคล้ องตามหลักความเชื่อและการปฏิบตั ขิ องพุทธ
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ศาสนา เช่น การนําหลักความเชื่อและการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามาประกอบการตัดสินใจในการเลือก
อาชีพ เลือกคบเพื่อน เลือกกระทํากิจกรรมในยามว่าง เลือกวิธีพกั ผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเลือกที่จะ
กระทําหรื อไม่กระทําพฤติกรรมผิดศีลธรรมในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
โดยสรุ ปแล้ วลักษณะทางพุทธของบุคคลนัน้ เป็ นผลมาจากการที่พทุ ธศาสนามีหลักคํา
สอนที่ต้องการให้ พทุ ธศาสนิกชนมีความเชื่อและการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม เพื่อให้ เป็ นคุณสมบัติตดิ ตัวไป
ใช้ ในการดําเนินชีวิตของตนในสังคม ให้ ตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และสามารถ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกของตนให้ มีความสุขด้ วย ซึง่ นอกจากความเชื่อและการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาในแต่ละบุคคลแล้ ว การสะท้ อนให้ เห็นถึงการเป็ นพุทธมามกะในปริมาณต่าง ๆ
นัน้ ยังอยูท่ ี่การเลือกทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ที่อาจสอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกับความเชื่อและหลักปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา ถือได้ วา่ เป็ นลักษณะอีกอย่างหนึง่ ของบุคคลที่เรี ยกว่า วิถีชีวิตแบบพุทธ ซึง่ ในงานวิจยั
นี ้จะรวมเรี ยกความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธว่า ลักษณะ
ทางพุทธของบุคคล
2.3 การวัดลักษณะทางพุทธ
2.3.1 การวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา
จากการประมวลเอกสารทังในประเทศและต่
้
างประเทศของดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคนอื่น ๆ (2540) พบว่า มีการวัดกันหลายรูปแบบ ในต่างประเทศเน้ นการวัดทัศนคติตอ่ ศาสนาเป็ น
สําคัญ วัดการรับรู้คณ
ุ ค่า (ค่านิยม) ของศาสนาทางด้ านประโยชน์หรื อโทษ การวิจยั ของไทยนิยมวัด
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลด้ านต่าง ๆ เช่น ขันติ โสรัจจะ สันโดษ อิทธิบาท เป็ นต้ น สําหรับประเทศ
ไทยนักวิจยั มักจะศึกษาความเชื่อทางพุทธคูก่ บั การปฏิบตั ทิ างศาสนา ในที่นี ้ผู้วิจยั จะกล่าวถึงเครื่ องมือ
วัดความเชื่อทางพุทธของงานวิจยั บางเรื่ องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาของไทย ส่วนใหญ่มกั เป็ นการศึกษาความเชื่อของชาวชนบทไทย (หรรษา
เลาหเสรี กลุ . 2537: 22; อ้ างอิงจาก นิยม คํานวณมาสก. 2512: 300-335) ศึกษาลัทธิความเชื่อ
บางอย่างของหมูบ่ ้ านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย โดยใช้ แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด พบว่า ชาวบ้ านมีความเชื่อในเรื่ องบุญบาป ขวัญวิญญาณ เทวดาผี และอื่น ๆ ตายแล้ วเกิด
ใหม่ เมื่อมีความทุกข์ชาวบ้ านจะยึด บิดา มารดา บรรพบุรุษ และคุณพระศรี รัตนตรัยเป็ นที่พงึ่ ต่อมา
ดารารัตน์ เชื่อมชิต (2516) ศึกษาเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างความรู้ ความเข้ าใจ ความเชื่อ และการ
ปฏิบตั ิตามพระพุทธศาสนาของคนไทยบางกลุม่ ได้ สร้ างแบบสอบถามความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มี
ข้ อความทังทางบวกและทางลบ
้
แบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึง่ มีเนื ้อหาความเชื่ออันเป็ นหลักของพุทธ
ศาสนา และมีผ้ ทู ี่นําแบบสอบถามนี ้ไปใช้ ในการวิจยั เช่น วันทนีย์ วิชยั คํา (2515) ที่วิจยั เรื่ องการ
เปรี ยบเทียบทัศนคติของนิสิตต่างคณะวิชาและต่างชันปี
้ ที่มีตอ่ พุทธศาสนา
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สําหรับ สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) ได้ ทําการสํารวจทัศนคติและ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยมีกลุม่ ตัวอย่างประชากรทังในกรุ
้
งเทพมหานคร และต่างจังหวัดจํานวน
ประมาณ 2,500 คน ประเด็นที่ถามมี 5 ประเด็นด้ วยกัน คือ (1) ทัศนคติเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาต่อ
ชีวิต (2) ความเชื่อเรื่ องบุญวาสนา (3) ความเชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม (4) ความเชื่อเรื่ องผลของกรรมเก่า
และ (5) ทัศนคติเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความสุขทางใจ ประเด็นทังห้
้ านี ้ได้ ถกู นํามาตังเป็
้ นคําถาม
5 ข้ อ เพื่อถามผู้ถกู ศึกษา เช่น “ศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดและชีวิตของท่านแค่ไหน” คําตอบที่
คาดหวังมีเพียง “มีอิทธิพลมาก” หรื อ “มีอิทธิพลบ้ าง” ส่วนคําถามอีก 4 ข้ อ ถามในแง่ “เห็นด้ วย” หรื อ
“ไม่เห็นด้ วย” จากนันนํ
้ าคําตอบมาคิดเป็ นร้ อยละตามประเภทของตัวแปรภูมิหลัง คือ ชาวเมืองหรื อ
ชาวชนบท ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ อายุ และเพศ ต่อมา เพ็ญแข ประจนปั จจนึก และอ้ อมเดือน
สดมณี (2529) ได้ วิจยั เรื่ องการยึดหลักทางศาสนาในการดําเนินชีวิตของชาวชนบทไทย ซึง่ ใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยเครื่ องมือที่ใช้ วดั เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด 2 ฉบับ ที่มีเนื ้อหาคล้ ายคลึงกัน
ฉบับหนึง่ สําหรับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้ใหญ่ และอีกฉบับหนึง่ สําหรับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นเด็กนักเรี ยนชัน้
ประถมตอนปลาย ซึง่ เป็ นบุตรในครอบครัวดังกล่าว แบบสอบถามเป็ นข้ อความเกี่ยวกับความเห็นของ
ผู้ตอบ ในเรื่ องการเห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตของตน ความเชื่อทางพุทธศาสนา
ค่านิยมทางพุทธศาสนา และการปฏิบตั ิตนตามความเชื่อ หลักธรรม และค่านิยมทางพุทธศาสนาด้ วย
รวมไปถึงการอบรมสัง่ สอนบุตรให้ ปฏิบตั ิตามความเชื่อและค่านิยมดังกล่าว สําหรับเนื ้อหาความเชื่อ
และค่านิยมทางพุทธนัน้ เป็ นการถามผู้ตอบในเรื่ องกฎแห่งกรรม บุญบาป สันโดษ ความเมตตากรุณา
ลาภยศ และนิพพาน ส่วนงานวิจยั ของ วันชัย มีกลาง (2530) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ
ความรู้ ความเข้ าใจ การปฏิบตั ิตาม และการได้ รับการถ่ายทอดทางพุทธศาสนา ของนิสิตระดับ
อุดมศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือวัดเจตคติตอ่ พุทธศาสนา
เป็ นแบบวัดประเภทประเมินค่า แบ่งแบบวัดเป็ น 3 ตอน คือเจตคติตอ่ ความเชื่อในหลักพุทธศาสนา
เจตคติตอ่ หลักธรรม และเจตคติตอ่ การปฏิบตั ิตามหลักธรรมและประเพณีบางอย่างของพุทธศาสนา
แต่ละตอนมีข้อคําถาม 10 ข้ อ รวมจํานวนแบบวัด 30 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ .98 มีคา่ อํานาจจําแนก (t)
2.84 – 7.23 ลักษณะของคําถามเป็ นประโยคประกอบมาตรวัด 6 ระดับ ตังแต่
้ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”
จนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่าถือว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติตอ่ พุทธศาสนาดีกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า สําหรับเนื ้อหาที่ใช้ วดั ได้ แก่ เรื่ องการเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรม นรกสวรรค์ บุญ
บาป และเรื่ องนิพพาน แบบวัดนี ้ค่อนข้ างจะมีคณ
ุ ภาพ แต่ยงั ขาดเนื ้อหาในด้ านความเชื่อในเรื่ อง
พระรัตนตรัย นอกจากนัน้ ฉกาจ ช่วยโต และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2533) ได้ วิจยั ลักษณะทางจิต
สังคมที่เกี่ยวกับการบวชของพระสงฆ์และสามเณรในภาคใต้ โดยสร้ างแบบวัดความเชื่อและค่านิยม
ทางพุทธศาสนาขึ ้นมา ลักษณะแบบวัดเป็ นประโยคคําถามประกอบมาตราส่วน 5 ระดับ ให้ เลือกตอบ
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จาก “เชื่ออย่างยิ่ง เชื่อพอควร ไม่คอ่ ยเชื่อ ไม่เชื่อเลย และไม่แน่ใจ” มีข้อคําถามทังหมด
้
9 ข้ อ และค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ .65 ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่ามีคา่ นิยมและความเชื่อทางพุทธมาก
เนื ้อหาแบบวัดเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่ องประโยชน์ของการบวชเรี ยนที่มีตอ่ ตนเองและบิดามารดา เรื่ อง
กฎแห่งกรรม ตลอดจนการเห็นความสําคัญของภิกษุสามเณร และความมีศีลธรรม รวมถึงการยอมรับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธที่เกี่ยวข้ องกับการบวชเรี ยน และการเป็ นคนมักน้ อย
สําหรับเนื ้อหาความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อในเรื่ องพระรัตนตรัย กฎแห่งกรรม บาปบุญ นรกสวรรค์ และการไปสูน่ ิพพาน เนื ้อหาเหล่านี ้
ได้ มาจากการประมวลผลวิจยั ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่คนไทยยอมรับกันโดยทัว่ ไป และตรงกับ
เนื ้อหาสาระที่ระบุไว้ ในเรื่ องความศรัทธาที่พทุ ธศาสนิกชนพึงมีตอ่ พุทธศาสนา แบบวัดความเชื่อทาง
พุทธศาสนานี ้สร้ างโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ผ่านการหาค่าความเชื่อมัน่ ทัง้
ฉบับ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาในกลุม่ นิสิตนักศึกษาเท่ากับ .83 และในกลุม่ นักเรี ยนมัธยมเท่ากับ .77
ลักษณะเป็ นประโยคประกอบมาตรวัด 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีจํานวนทังหมด
้
10 ข้ อ ผู้ที่ทําคะแนนจากแบบวัดได้ สงู ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนามาก
2.3.2 การวัดการปฏิบัตทิ างพุทธศาสนา
การวัดการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาของชาวไทยพุทธ ในการวิจยั เรื่ องแรก ๆ นัน้
มีการวัดการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาที่เฉพาะเจาะจง เช่น การทําบุญตักบาตร (โสภา ชูพิกลุ ชัย. 2522)
การไปวัดฟั งเทศน์ในวันพระ (สุนทรี โคมิน; และ สนิท สมัครการ. 2522) การไปทําบุญที่วดั ในวัน
เข้ าพรรษา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่น ๆ. 2540: 24; อ้ างอิงจาก Wakeman. 1986) ซึง่ เรี ยก
ได้ วา่ ความใกล้ ชิดศาสนา
สําหรับการวัดการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาตามหลักของพุทธศาสนาในแง่ที่เป็ น
พิธีกรรมส่วนรวมและการปฏิบตั สิ ว่ นตัว ซึง่ ดารารัตน์ เชื่อมชิต (2516) ที่วิจยั นิสิตในคณะต่าง ๆ
เกี่ยวกับทัศนคติตอ่ พุทธศาสนา ได้ สร้ างแบบวัดที่เป็ นประโยคประเมินค่าในเรื่ องที่เกี่ยวกับอริ ยสัจสี่
หลักไตรลักษณ์ หลักไตรสิกขา หลักปฎิจจสมุขบาท หลักโอวาทปฏิโมกข์ การประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา ตลอดจนการทํานุบํารุงศาสนา อันประกอบด้ วยการใส่บาตร การทําสังฆทาน การฟั งเทศน์
ส่วนเพ็ญแข ประจนปั จจนึก และอ้ อมเดือน สดมณี (2529) ที่ศกึ ษาเรื่ องการยึดหลักทางศาสนาในการ
ดําเนินชีวิตของชาวชนบทไทยและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง ได้ ใช้ เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบวัด
ความเชื่อ และการปฏิบตั ติ ามความเชื่อ การปฏิบตั ติ ามค่านิยมทางพุทธศาสนา และการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา รวมอยูใ่ นฉบับเดียวกัน เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด เนื ้อหาที่ใช้ ในการ
วัดการปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนทางพุทธศาสนาเป็ นคําถามเกี่ยวกับการทําความดี ละเว้ นความชัว่ และ
การทําจิตใจให้ บริ สทุ ธิ์ เช่น การถือศีลห้ า ศีลแปด การยึดพรหมวิหารสี่ การทําบุญให้ ทาน เป็ นต้ น
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นอกจากนันงานวิ
้
จยั ของ วันชัย มีกลาง (2530) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ ความรู้ ความ
เข้ าใจ การปฏิบตั ติ าม และการได้ รับการถ่ายทอดทางพุทธศาสนา ของนิสิตระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหลายในกรุงเทพมหานคร ได้ ใช้ แบบสอบถามที่วดั การปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนทางพุทธ
ศาสนา ซึง่ สร้ างโดยอาศัยแนวทางของคณะผู้วิจยั ความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามความเชื่อที่เป็ นหลักทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม และการปฏิบตั ิตามประเพณี
บางอย่างของพุทธศาสนา ลักษณะของแบบวัดเป็ นประโยคข้ อคําถามประกอบมาตราส่วน 6 ระดับ
ตังแต่
้ “บ่อยครัง้ ที่สดุ ” จนถึง “น้ อยครัง้ ที่สดุ ” ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่าถือว่าเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามหลักคําสอนใน
พุทธศาสนามากกว่า เนื ้อหาในแบบวัดถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามความเชื่อในเรื่ องการเวียนว่ายตาย
เกิด กฎแห่งกรรม นรกสวรรค์ บุญบาป นิพพาน การปฏิบตั ิตามหลักอริ ยสัจสี่ เป็ นต้ น มีข้อคําถาม
ทังหมดจํ
้
านวน 30 ข้ อ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ .93
การปฏิบตั ทิ างศาสนาในงานวิจยั นี ้ มุง่ เน้ นที่การปฏิบตั ทิ าน ศีล และภาวนา โดยมี
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวัดเกี่ยวกับการทําบุญทําทาน และการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นซึง่ ถือเป็ นการทํา
ความดี การปฏิบตั ศิ ีลห้ าเป็ นการละเว้ นจากการทําผิดบาป การสวดมนต์ไหว้ พระที่ควรปฏิบตั เิ ป็ น
กิจวัตรประจําวัน ซึง่ เป็ นการตังมั
้ น่ ยูใ่ นความมีสติ และเป็ นวิธีหนึง่ ในการทําจิตใจให้ ผ่องใสบริสทุ ธิ์
นอกจากนี ้ยังมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการหาโอกาสพูดคุยธรรมะกับผู้ร้ ู หรื อการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
ซึง่ เป็ นการสร้ างปั ญญาให้ เกิดขึ ้นในบุคคลนัน่ เอง แบบวัดการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ในเรื่ องทาน ศีล
และภาวนานี ้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ได้ สร้ างไว้ แล้ วอย่างมีคณ
ุ ภาพสูงและมีการ
นําไปใช้ ในการวิจยั หลายเรื่ อง โดยมีการหาค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาในกลุม่
นิสิตนักศึกษาเท่ากับ 0.78 และในกลุม่ นักเรี ยนมัธยมเท่ากับ 0.72 ลักษณะของแบบวัดเป็ นประโยค
ประกอบมาตรประเมิน 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีจํานวนทังหมด
้
10 ข้ อ ผู้ที่ทํา
คะแนนจากแบบวัดนี ้ได้ สงู ถือว่าเป็ นผู้มีการปฏิบตั ิทางศาสนามาก
2.3.3 การวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ
ในงานวิจยั ส่วนใหญ่มกั ศึกษาวิถีชีวิตทางศาสนาร่ วมกับการปฏิบตั ทิ างศาสนา ทัง้
ทางด้ านการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นส่วนตัว และการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นสังคมและกลุม่ ทังนี
้ ้เพราะการปฏิบตั ทิ างศาสนา
และวิถีชีวิตทางศาสนาศาสนาต่างเป็ นการกระทํา เป็ นความประพฤติที่ดําเนินไปในชีวิตประจําวัน ซึง่
เป็ นผลสืบเนื่องมาจากความเชื่อตามหลักธรรมคําสอน และมีปริ มาณมากน้ อยแตกต่างกันตาม
ลักษณะบุคคล ในที่นี ้ผู้วิจยั จะกล่าวถึงเครื่ องมือวัดวิถีชีวิตแบบพุทธของงานวิจยั บางเรื่ องเพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษา
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ทําการวิจยั เกี่ยวกับ ความเชื่อ และการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาของคนไทย โดยได้ สร้ างแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ เป็ นแบบวัดการเลือกประพฤติ
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ปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวันที่มีความสอดคล้ องกับคําสอนและหลักศาสนา (ได้ แก่ การให้ ทาน การรักษา
ศีลห้ า และการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา) ในเรื่ องต่าง ๆ ตังแต่
้ การเลือกอาชีพ การคบเพื่อน การใช้ เวลาว่าง
และวิธีการพักผ่อนหย่อนใจของผู้ตอบชาวพุทธ ประกอบด้ วยประโยคคําถาม 10 ข้ อ เป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งเลย” มีคา่ อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง 6.41-10.87
ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .85 แบบวัดนี ้ได้ ถกู นําไปใช้ ในงานวิจยั ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
งานวิจยั ของ อ้ อมเดือน สดมณี (2536) ซึง่ ศึกษาผลของการฝึ กอบรมทางพุทธพฤติกรรมศาสตร์ ตอ่ จิต
ลักษณะและประสิทธิผลของครู โดยนําแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธไปใช้ กบั กลุม่ ครูจํานวน 76 คน ได้ คา่
ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาอยูใ่ นระดับสูงเท่ากับ .82 และ งามตา วนินทานนท์ (2536) ที่ศกึ ษา
ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้ องกับการอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร ได้
นําแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธไปใช้ กบั ผู้เป็ นบิดามารดาจํานวน 545 คน ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ .83 นอกจากนันในงานวิ
้
จยั ของ สําราญ เพียนอก (2550) ที่ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การดําเนิน
ชีวิตตามแนววิถีพทุ ธของวัยรุ่ น ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพทุ ธของ
วัยรุ่น โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งมรรคมีองค์ 8 จํานวนด้ านละ 10 ข้ อวัด
รวมทังหมด
้
80 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ การมีความรู้ความจริง
“ระดับมากที่สดุ ” จนถึง “ไม่มีเลยหรื อไม่ปฏิบตั เิ ลย”
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ใช้ แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธที่สร้ างขึ ้นโดย ดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) เพื่อใช้ วดั วิถีชีวิตแบบพุทธในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่าง
สอดคล้ องตามหลักคําสอนขันพื
้ ้นฐานทางพุทธศาสนาในเรื่ องต่าง ๆ ตังแต่
้ การเลือกอาชีพ การคบ
เพื่อน การใช้ เวลาว่าง และวิธีการพักผ่อนหย่อนใจของผู้ตอบ
โดยสรุ ปแล้ วการวัดลักษณะทางพุทธในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดลักษณะทางพุทธ
ศาสนาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ (2540) ประกอบด้ วย 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดความ
เชื่อทางพุทธศาสนา มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่างค่าที 5.25 – 11.08 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .83 ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา และ .77 ในกลุม่ นักเรี ยนมัธยม 2) แบบวัดการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่างค่าที 3.48 – 10.48 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .78 ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา และ .72 ในกลุม่ นักเรี ยนมัธยม และ 3) แบบวัด
วิถีชีวิตแบบพุทธ มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่างค่าที 6.41 – 10.87 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .85 ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา ลักษณะของแบบวัดประกอบด้ วยประโยค
ข้ อความทางบวกและข้ อความทางลบ มาตรวัดเป็ นแบบประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่
จริ งเลย” ซึง่ ให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึ /ความคิดเห็นตามที่ระบุไว้ ในแต่ละข้ อในระดับใด
จํานวนแบบวัดละ 10 ข้ อ รวมทังหมด
้
30 ข้ อ
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3. แนวคิดทฤษฎีความเข้ มแข็งในการมองโลก
ความเข้ มแข็งในการมองโลก เป็ นแนวคิดที่สําคัญในการศึกษาทฤษฎีความผาสุกในชีวิต
(The Salutogenic Model of Health) ของแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1979) นักสังคมวิทยา
การแพทย์ชาวอิสราเอล ซึง่ เป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึงภาวะสุขภาพของบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ความเครี ยด และการเผชิญปั ญหา ในลักษณะของการส่งเสริ มสุขภาพและความผาสุกในชีวิต ทังนี
้ ้
เนื่องจากในการดํารงชีวิตของมนุษย์นนจะต้
ั ้ องเผชิญกับเหตุการณ์และความแปรปรวนในชีวิตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผลที่ตามมาของแต่ละบุคคลต่างกัน โดยมุง่ ค้ นหาคําตอบเกี่ยวกับปั จจัยที่บคุ คลใช้
ในการจัดการกับสิ่งเร้ าที่ทําให้ เกิดความเครี ยด และบุคคลนันยั
้ งสามารถดํารงภาวะสุขภาพที่ดีและมี
ความผาสุกในชีวิต ซึง่ การที่บคุ คลจะตอบสนองต่อสิ่งเร้ าเพื่อคงไว้ ซงึ่ ภาวะสุขภาพและความผาสุกนัน้
ต้ องอาศัยแหล่งประโยชน์หรื อแหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไป (Generalized resistance resources)
ร่วมกับความเข้ มแข็งในการมองโลก ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่อยูใ่ นตัวบุคคล และสามารถเสริ มสร้ าง
ปรับเปลี่ยนได้ ตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี ้ช่วยในการส่งเสริ มให้ บคุ คลมีการปรับตัวที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
(Antonovsky. 1979: 183-197)
คุณลักษณะความเข้ มแข็งในการมองโลกนัน้ ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าของแอนโทนอฟสกี ้
(Antonovsky. 1987: 16-19) ที่ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าเหตุใดบางคนเมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิด
ความเครี ยดแล้ ว แต่ยงั คงมีสขุ ภาพดีทงร่
ั ้ างกายและจิตใจได้ แอนโทนอฟสกี ้จึงได้ ทําการศึกษาวิจยั โดย
การสัมภาษณ์บคุ คลที่ได้ รับความยากลําบาก และสิ่งที่มากระทบชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น บุคคล
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บุคคลที่สญ
ู เสียความรัก บุคคลที่มีปัญหาเศรษฐกิจ บุคคลที่อยูใ่ นค่าย
กักกัน และผู้อพยพ ฯลฯ โดยให้ บคุ คลเหล่านี ้เล่าเกี่ยวกับชีวิตตนเอง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า มีคณ
ุ ลักษณะบางประการในการมองโลกที่ชว่ ยให้ บคุ คลสามารถปรับตัวและ
เผชิญกับความลําบากได้ ดี ดังนี ้ 1) เหตุการณ์หรื อสิ่งเร้ าจากสิ่งแวดล้ อมทังภายในและภายนอกในชี
้
วิต
มนุษย์เรานันมี
้ ระบบระเบียบ สามารถอธิบายเหตุผล และสามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ าได้ 2) เมื่อเกิด
เหตุการณ์หรื อสิ่งเร้ าที่มีความเครี ยด มนุษย์สามารถแสวงหาแหล่งต้ านทานทัว่ ไป ที่จะช่วยในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ และ 3) เหตุการณ์หรื อสิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นสิ่งที่ท้าทาย มีคณ
ุ ค่า
และคุ้มค่าในการตอบสนองหรื อแก้ ไขให้ สําเร็ จลุลว่ งไปได้ ซึง่ แอนโทนอฟสกี ้เรี ยกลักษณะเหล่านี ้ว่า
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
3.1 ความหมายของความเข้ มแข็งในการมองโลก
ความเข้ มแข็งในการมองโลก เป็ นคําที่แปลโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริ ญกุล
(2532) เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย จากมโนทัศน์ Sense of Coherence ต่อมามีนกั วิชาการและ
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นักจิตวิทยาหลายคนได้ แปลต่างออกไปว่า ความสอดคล้ องในการมองโลก (สมพร สุทศั นีย์. 2545: 7;
อ้ างอิงจาก สุรินทร์ สุทธาทิพย์) หรื อความรู้สกึ สอดคล้ องกลมเกลียวในชีวิต (วิยะดา แซ่ตง.ั ้ 2551: 12)
แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1979: 123) ได้ ให้ ความหมายมโนทัศน์ความเข้ มแข็งใน
การมองโลกว่าเป็ นการรับรู้ โลกอย่างผสมกลมกลืน เป็ นการรับรู้ โลกทังด้
้ านความคิดและอารมณ์
มองโลกตามสภาพความเป็ นจริ ง และเชื่อมัน่ ว่าเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตเกิดจากตนเองและ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่อธิบายได้ คาดการณ์ได้ และสามารถจัดการแก้ ไขได้ ด้วยตนเอง รวมทังสามารถหา
้
แหล่งความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ และรับรู้วา่ สิ่งต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่มีความหมาย มีคณ
ุ ค่าควรแก่การใช้
พลังที่มีอยูจ่ ดั การให้ สําเร็ จได้
สมจิต หนุเจริ ญกุล ประคอง อินทรสมบัติ และ พรรณวดี พุทธวัฒนะ (2532: 171) ให้
ความหมายของความเข้ มแข็งในการมองโลก ว่าหมายถึง ความรู้สกึ ของบุคคลที่เชื่อมัน่ ว่า ไม่วา่ จะมี
เหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ ้นทังภายในตนเองและสิ
้
่งแวดล้ อมภายนอกก็สามารถทํานายได้ และทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็จะสามารถคลี่คลายลงตามที่ได้ คาดหวังไว้
พัชริ นทร์ นินทจันทร์ (2538: 8) กล่าวว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกหมายถึง ลักษณะ
การรับรู้ และประเมิน โดยกระบวนการทางปั ญญาด้ วยความเชื่อมัน่ ว่าสิ่งเร้ าต่าง ๆ ที่เข้ ามากระทบ
ตนเองนัน้ เป็ นสิ่งที่ท้าทาย เป็ นระบบระเบียบ สามารถอธิบายด้ วยเหตุผล และสามารถพยากรณ์
ล่วงหน้ าได้ มองเห็นว่าตนเองมีแหล่งประโยชน์ที่จะตอบสนองความต้ องการที่เกิดจากสิ่งเร้ านัน้ ๆ
สิ่งเร้ านันมี
้ คณ
ุ ค่าและคุ้มค่าที่จะใช้ กําลังกายและกําลังสติปัญญาแก้ ไขให้ สําเร็ จลุล่วงไปได้
รัชนี นามจันทรา และ สมจิต หนุเจริ ญกุล (2543: 296) ได้ ให้ ความหมายไว้ วา่ ความ
เข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นการรับรู้ โดยทัว่ ๆ ไปของบุคคลที่มองโลกและชีวิตของตนสามารถเข้ าใจได้
จัดการได้ และมีความหมาย
สุนนั ทา เทพหนู (2550: 13) ให้ นิยามความเข้ มแข็งในการมองโลก หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญต่อสิ่งเร้ าที่เข้ ามากระทบทังภายในและภายนอก
้
โดยที่บคุ คลนัน้
จะสามารถอธิบายถึงความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมได้ อย่างมีเหตุผล สามารถทํานายหรื อ
คาดการณ์ได้ ตลอดจนสามารถควบคุมหรื อจัดการสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม และสามารถให้
ความหมายและความสําคัญแก่สิ่งต่าง ๆ ว่ามีคา่ ในการจัดการ รวมถึงเห็นคุณค่าในการกระทําของตน
สุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์ (2550: 12) ให้ นิยามความเข้ มแข็งในการมองโลกว่า หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ ต้ องประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ คือ การเข้ าใจสิ่งเร้ าที่เข้ ามากระทบ การจัดการและการให้ ความหมายต่อสิ่งเร้ านัน้ ๆ
จากการวิเคราะห์ความหมายและคุณลักษณะของความเข้ มแข็งในการมองโลก
แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987: 124) กล่าวว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นการมองโลกและ
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มองชีวิตของตนเองในโลกอย่างกว้ าง ๆ ทัว่ ๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจงเรื่ องหนึง่ เรื่ องใด ปั ญหาใดปั ญหา
หนึง่ เวลาใดเวลาหนึง่ หรื อสิ่งเร้ าใดสิ่งเร้ าหนึง่ และเป็ นการรับรู้ทงองค์
ั ้ ประกอบทางด้ านสติปัญญา
อารมณ์ และความรู้สึก ความเข้ มแข็งในการมองโลกจึงเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญของโครงสร้ าง
บุคลิกภาพพื ้นฐานของแต่ละบุคคล แม้ ว่าเป็ นสิ่งที่คงทนในตัวบุคคลแต่ก็มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร คือ
สามารถเสริ มสร้ างและเปลี่ยนแปลงได้
สมพร สุทศั นีย์ (2545: 9-10) ได้ สรุปลักษณะของความเข้ มแข็งในการมองโลกจาก
งานวิจยั ของบาร์ นิสเตอร์ (Banister. 1995) ไว้ ดงั นี ้
1. มีลกั ษณะคงทน (Stable) คือ จะหลอมรวมอยูใ่ นโครงสร้ างบุคลิกภาพพื ้นฐานของ
แต่ละบุคคล แต่มิได้ หมายความว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คามเข้ มแข็งในการมองโลกสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เฉพาะอย่าง ความสําเร็ จและความล้ มเหลวย่อมมีผลต่อความเข้ มแข็ง
ในการมองโลก แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นชัว่ คราวและมีลกั ษณะต่อเนื่อง ความเข้ มแข็งในการมอง
โลกเป็ นคุณลักษณะที่ทดสอบและพัฒนาได้
2. มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร (Dynamic) เป็ นพลังงานทางกายที่ทําให้ เกิดการเคลื่อนไหว
หมายถึง เกิดในระดับสูงและลดลงสูร่ ะดับตํ่า หรื อเคลื่อนจากระดับตํ่าไปสูร่ ะดับสูงได้ เพราะจาก
การศึกษาของแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1979: 125) พบว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกมี
ลักษณะ 2 ขัว้ (Bipolar) การเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงความเข้ มแข็งในการมอง
โลก เช่น การเปลี่ยนอาชีพ การเปลี่ยนสถานภาพ ฯลฯ
3. มีลกั ษณะต่อเนื่อง (Continuum) คนที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง จะรับรู้
สิ่งแวดล้ อมของเขาทังภายในภายนอกว่
้
าเป็ นสิ่งที่เข้ าใจได้ ทํานายได้ มีความหมายและจะมี
ความหมายต่อไป ซึง่ เป็ นลักษณะของการต่อเนื่อง
จากความหมายและคุณลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ความเข้ มแข็งในการมองโลก
เป็ นวิธีการมองโลกและมองชีวิตของแต่ละคนอย่างผสมผสานในวิถีทางที่คงที่ แต่สามารถเปลี่ยนแปลง
และแผ่ขยายไปได้ เป็ นความสามารถของบุคคลในการรับรู้ทางด้ านความคิดและอารมณ์ถึงปั ญหานัน้
ในอดีตและปั จจุบนั และเผชิญต่อสิ่งเร้ าที่เข้ ามากระทบทังภายในและภายนอก
้
โดยที่บคุ คลนันจะ
้
สามารถอธิบายถึงความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมได้ อย่างมีเหตุผล สามารถทํานายหรื อคาดการณ์
ได้ ตลอดจนสามารถควบคุมหรื อจัดการสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม และสามารถให้ ความหมายและ
ความสําคัญแก่สิ่งต่าง ๆ ว่ามีคา่ ในการจัดการ รวมถึงเห็นคุณค่าในการกระทําของตน
3.2 องค์ ประกอบของความเข้ มแข็งในการมองโลก
ความเข้ มแข็งในการมองโลกประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี ้ (Antonovsky.
1987: 16-19)
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3.2.1 ความสามารถในการเข้ าใจ (Comprehensibility) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีความเข้ าใจและรับรู้ด้วยสติปัญญาว่าสิ่งเร้ าหรื อความเครี ยดที่มากระตุ้นหรื อมาเผชิญซึง่ อาจ
มาจากสิ่งแวดล้ อมภายในตัวเองหรื อมาจากภายนอกตัวเองนัน้ ว่าเป็ นสิ่งที่มีระบบระเบียบ มีโครงสร้ าง
ที่เป็ นระบบ มีความชัดเจนสามารถอธิบายได้ อย่างมีเหตุผล บุคคลที่มีความสามารถในการเข้ าใจสูงจะ
เชื่อว่าสิ่งเร้ าหรื อความเครี ยดที่จะเผชิญต่อไปในอนาคตว่า เป็ นเรื่ องเล็กน้ อย คาดการณ์ได้ สามารถ
จัดลําดับ ให้ คําอธิบาย ทําความเข้ าใจ แม้ เหตุการณ์นนจะไม่
ั้
ได้ คาดคิดมาก่อน เช่น ความล้ มเหลว
สงคราม ความตาย แต่ก็ยงั สามารถทําความเข้ าใจกับสิ่งนัน้ ๆ ได้
3.2.2 ความสามารถในการจัดการ (Manageability) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่รับรู้วา่ ตนมีแหล่งประโยชน์เพียงพอที่จะดําเนินการหรื อจัดการกับสิ่งเร้ า เป็ นความรู้สกึ เชื่อมัน่
ว่าตนสามารถควบคุม หรื อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและกระทบต่อตนเองทังภายในและภายนอก
้
ได้ โดยรับรู้วา่ ตนสามารถวางแผน จัดการ และเลือกวิธีการต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐาน
ของความเป็ นจริ ง ตลอดจนสามารถใช้ แหล่งช่วยเหลือที่ตนมีภายในตนเอง เช่น ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
การให้ กําลังใจตนเอง การมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่บวก การมีความหวัง หรื อจากแหล่งช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น
บุคคลที่ไว้ วางใจ เพื่อน แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์หรื อปั ญหาต่าง ๆ นํามาจัดการ
แก้ ปัญหา หรื อความต้ องการของตนได้ ด้วยความมัน่ ใจ ไม่หวาดกลัว และไม่เสียเวลากับความรู้สกึ
เศร้ าเสียใจนานจนเกินไป
3.2.3 ความสามารถในการเห็นคุณค่าและความหมาย (Meaningfulness) หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่เห็นคุณค่าความหมายของโลกตนเอง การกระทําของตนเอง รวมถึงเห็น
คุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตนเอง โดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่ท้าทาย คุ้มค่า ที่จะทําความเข้ าใจ หรื อ
ทุม่ เทกําลังจัดการโดยไม่ร้ ูสกึ เป็ นภาระ ซึง่ จะต้ องทําให้ ดีที่สดุ เพื่อให้ ผา่ นพ้ นไปได้ ด้วยดี ส่งผลให้ มี
แรงจูงใจที่จะจัดการกับปั ญหาหรื อสิ่งเร้ าต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง นอกจากนัน้ การเห็นคุณค่า
ความหมาย จะมีความเกี่ยวข้ องกับการที่บคุ คลรู้สกึ ว่าชีวิตตนมีคณ
ุ ค่า หรื ออย่างน้ อยบางส่วนของชีวิต
ของบุคคลนันคุ
้ ้ มค่าที่จะดําเนินการต่อไป
แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987: 92) กล่าวว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ น
การมองชีวิตของตนเองในโลกที่บคุ คลนันเข้
้ าใจ ทังในด้
้ านการรับรู้และอารมณ์ และองค์ประกอบของ
ความเข้ มแข็งในการมองโลกทัง้ 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ซึง่ จะเพิ่มหรื อลด หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปได้ ในบางสถานการณ์ เช่น การได้ รับความสําเร็ จหรื อล้ มเหลว การเปลี่ยนแปลงบางช่วง
ของบุคคล ซึง่ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทัง้ 3 จะมีผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลกของ
บุคคล โดยแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987: 19-22) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ความเข้ มแข็งในการมองโลกทัง้ 3 ประการ และแสดงรู ปแบบของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้ เป็ น
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8 ลักษณะ ซึง่ แต่ละรู ปแบบสามารถทํานายความคงทนของความเข้ มแข็งในการมองโลกได้ แตกต่างกัน
ไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ ของความเข้ มแข็งในการมองโลก
รูปแบบ

1
2
3
4
5
6
7
8

ความสามารถใน ความสามารถใน ความสามารถใน การทํานายความคงทน
การเข้ าใจ
การจัดการ
การเห็นคุณค่า หรื อแนวโน้ มของระดับ
(comprehensibility (manageability (meaningfulness ความเข้ มแข็งในการ
: C)
: MA)
: ME)
มองโลก (Prediction)
สูง
สูง
สูง
สูงคงที่
ตํ่า
สูง
สูง
ไม่แน่นอน
สูง
ตํ่า
สูง
มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
ตํ่า
ตํ่า
สูง
มีแนวโน้ มสูงขึ ้น
สูง
สูง
ตํ่า
มีแนวโน้ มลดลง
สูง
ตํ่า
ตํ่า
มีแนวโน้ มลดลง
ตํ่า
สูง
ตํ่า
ไม่แน่นอน
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่าคงที่

ที่มา: Antonovsky, Aaron. (1987). Unraveling the Mystery of Health: How People
Manage Stress and Stay Well. p. 20.
ในรูปแบบที่ 1 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลที่มีความเข้ าใจในตนเองและสิ่งที่
เกิดขึ ้น และเชื่อว่าตนสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ รวมทังเห็
้ นคุณค่าและความหมายของตนเอง
และของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ ก็คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงคงที่
ในรูปแบบที่ 2 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลที่มีความเข้ าใจในตนเองและสิ่งที่
เกิดขึ ้นน้ อย แต่เชื่อว่าตนเองสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ รวมทังเห็
้ นคุณค่าและความหมาย
ของตนเองและของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ รูปแบบนี ้มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อย มีแนวโน้ มทําให้ ความ
เข้ มแข็งในการโลกไม่แน่นอนอาจเพิ่มหรื อลดได้ เนื่องจากเป็ นเรื่ องยากที่บคุ คลซึง่ มองสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่าง
สับสน ไม่สามารถอธิบายหรื อคาดการณ์ได้ จะมีความคิดหรื อรู้สกึ ว่าตนนันสามารถจั
้
ดการกับสิ่งที่
เกิดขึ ้นได้ ดี

52
ในรูปแบบที่ 3 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลที่มีความเข้ าใจในตนเองและสิ่งที่
เกิดขึ ้น แต่ไม่มีความมัน่ ใจว่าตนเองจะสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามบุคคลก็ยงั เห็น
คุณค่าและความหมายของตนเองและสิ่งที่เกิดขึ ้น ซึง่ มีแนวโน้ มทําให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกเพิ่ม
สูงขึ ้นได้
ในรูปแบบที่ 4 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า การที่บคุ คลไม่สามารถทําความเข้ าใจ
และไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ แต่ยงั คงเห็นคุณค่าและความหมายของตนเองและสิ่งที่เกิด
ขึ ้นกับตนเอง ซึง่ มีแนวโน้ มทําให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกเพิ่มสูงขึ ้นได้
ในรูปแบบที่ 5 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลมีความเข้ าใจในตนเองและสิ่งที่
เกิดขึ ้นรวมทังเชื
้ ่อว่าตนสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ แต่ไม่เห็นคุณค่าของตนและการกระทําของ
ตนและสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตน ซึง่ มีแนวโน้ มทําให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกลดลงได้
ในรูปแบบที่ 6 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลมีความเข้ าใจในตนเองและสิ่งที่
เกิดขึ ้น แต่ไม่มีความมัน่ ใจในความสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ รวมทังไม่
้ เห็นคุณค่าในการ
กระทําของตนและสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตน ซึง่ มีแนวโน้ มทําให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกเพิ่มลดลงได้
ในรูปแบบที่ 7 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลไม่มีความเข้ าใจตนเองและสิ่งที่
เกิดขึ ้น รวมทังไม่
้ เห็นคุณค่าของตนและการกระทําของตน และไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เกิดขึ ้น แต่เชื่อว่า
ตนสามารถจัดการสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ซึง่ รูปแบบนี ้จะพบได้ น้อย และมีแนวโน้ มทําให้ ความเข้ มแข็งในการ
มองโลกไม่แน่นอนอาจเพิ่มสูงขึ ้นหรื อลดลงได้
ในรูปแบบที่ 8 เป็ นรู ปแบบที่แสดงให้ เห็นว่า บุคคลไม่เข้ าใจตนเองและสิ่งที่เกิดขึ ้น
และไม่เชื่อว่าตนจะสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ รวมทังไม่
้ เห็นคุณค่าความหมายของตนและของ
สิ่งที่เกิดขึ ้น ซึง่ ก็คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่าคงที่
จากรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 3 ข้ างต้ นนัน้ ทัง้ 3 องค์ประกอบของ
ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีความสําคัญแตกต่างกัน องค์ประกอบด้ านความสามารถเห็นคุณค่า
ความหมาย (Meaningfulness) จัดว่ามีความสําคัญที่สดุ เนื่องจากหากไม่มีหรื อมีองค์ประกอบนี ้น้ อย
แม้ จะมีองค์ประกอบอีก 2 ด้ านสูง ความเข้ มแข็งในการมองโลกระดับสูงที่เกิดขึ ้นจะมีลกั ษณะชัว่ คราว
เท่านัน้ องค์ประกอบที่มีความสําคัญรองลงมาคือ ความสามารถเข้ าใจได้ (Comprehensibility) ซึง่
ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบด้ าน
ความสามารถจัดการได้ (Manageability) มีความสําคัญไม่น้อย ทังนี
้ ้เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่บคุ คลไม่
มีความเชื่อมัน่ หรื อไม่รับรู้วา่ ตนมีแหล่งประโยชน์ที่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ การให้ ความหมาย
และการพยายามที่จะเข้ าใจหรื อเผชิญกับปั ญหาจะด้ อยค่าและลดระดับลงไปได้ ดังนันการช่
้
วยเหลือ
ส่งเสริ ม หรื อกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดความเข้ มแข็งในการมองโลกในระดับสูงนัน้ จึงควรพิจารณา
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องค์ประกอบทุกด้ านไปพร้ อม ๆ กัน ไม่อาจแบ่งแยกได้ เนื่องจาการที่บคุ คลจะสามารถเผชิญ
ความเครี ยด หรื อจัดการกับความตึงเครี ยดได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องอาศัยความเข้ มแข็งในการ
มองโลกโดยรวมทุกองค์ประกอบ
3.3 ความสําคัญของความเข้ มแข็งในการมองโลก
บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง จะรับรู้และประเมินสิ่งเร้ าที่ได้ รับโดยก่อให้ เกิด
อารมณ์และความเครี ยดแตกต่างจากบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า นัน่ คือ เมื่อบุคคล
ประสบกับสิ่งเร้ าต่างๆ ความเข้ มแข็งในการมองโลกจะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้และประเมินสิ่งเร้ าที่
เกิดขึ ้น แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987: 135-136) แบ่งเป็ นด้ านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ในด้ านการประเมินสิ่งเร้ า บุคคลสามารถรับรู้และประเมินสิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้นใน
สถานการณ์เดียวกันได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
หรื อดีหรื อไม่ดี แต่สําหรับบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการ
มองโลกสูงจะรับรู้และประเมินสิ่งเร้ าในสถานการณ์เดียวกันด้ วยความสบายใจ ไม่มีความขัดแย้ ง และ
รู้สกึ ว่าส่งผลร้ ายต่อตนน้ อยกว่าบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า โดยผู้ที่มีความเข้ มแข็งใน
การมองโลกสูงมีความมัน่ ใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจะสําเร็ จลงได้ ด้วยดี มีแหล่งทรัพยากรที่ใช้ ในการ
เผชิญปั ญหา และเขาเชื่อมัน่ ว่าความยุง่ ยากที่เกิดขึ ้นจะกลายเป็ นสิ่งที่เขาสามารถเข้ าใจได้
2. ในด้ านการรับรู้ทางอารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้ าที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดสิ่งเดียวกันมา
กระทบ บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะรู้สกึ มีความหวังและตื่นเต้ น ในทางตรงกันข้ าม
บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่าจะรู้สกึ สิ ้นหวังและเฉื่อยชา นอกจากนี ้ จะรู้สึกสับสน
ปราศจากความคิดที่จะเข้ าไปเผชิญปั ญหา มีแนวโน้ มที่หลีกเลี่ยงปั ญหาตังแต่
้ เริ่ มแรก แอนโทนอฟสกี ้
กล่าวว่า การรับรู้ ความเครี ยดด้ วยความสบายใจและไม่ร้ ู สกึ ว่าถูกกดดันมาก จะทําให้ บคุ คลมี
ความรู้สกึ ที่อยากจะหาวิธีการต่าง ๆ ในการเผชิญกับปั ญหา ในขณะที่อารมณ์ที่ข่นุ มัว ไม่ชดั เจน สับสน
จะนําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาโดยการใช้ กลไกป้องกันตนเอง
3. ในด้ านการมองแนวทางแก้ ไขปั ญหา เมื่อสิ่งกระตุ้นถูกประเมินว่าเป็ นสิ่งเร้ าหรื อ
ปั ญหา บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะมองแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ ชดั เจน
เฉพาะเจาะจง พิจารณาปั ญหาได้ อย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริง และก่อนที่จะกระทําสิ่งใดๆ บุคคล
เหล่านี ้จะดัดแปลงวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะนํามาเผชิญกับความเครี ยดหรื อปั ญหาต่าง ๆ ในทาง
ตรงกันข้ ามบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่าจะสับสนและพยายามวิ่งหาความช่วยเหลือจาก
แหล่งต่าง ๆ ไปเรื่ อย ๆ
4. ในด้ านการจัดการกับปั ญหา เมื่อเผชิญกับปั ญหาบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการ
มองโลกสูงจะมีความสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสม และวิธีการต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ ในการจัดการปั ญหา
ได้ มากกว่าบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า ซึง่ พบว่าบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลก
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สูงจะมีการเตรี ยมพร้ อมที่จะเผชิญปั ญหา แต่ในทางกลับกันบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า
จะมีแนวโน้ มที่จะหลีกเลี่ยง และเลือกวิธีที่จะไม่เผชิญกับปั ญหาโดยมีความรู้สึกว่าตนถูกกดดันมาก
เป็ นผลให้ เกิดความรู้สกึ หมดหวัง เหนื่อยหน่าย และมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้ อยที่จะเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์
พัชริ นทร์ นินทจันทร์ (2538: 3 ) กล่าวว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีผลต่อการเผชิญ
หรื อรับมือกับสิ่งเร้ า ดังนี ้
1. บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง จะประเมินสิ่งเร้ าว่าไม่ใช่เป็ นสิ่งที่
คุกคามตนเองแต่เป็ นสิ่งที่ท้าทายได้ ดีกว่าบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า และถ้ าบุคคลที่มี
ความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงประเมินสิ่งเร้ านันว่
้ าเป็ นสิ่งที่คกุ คาม ก็จะประเมินในลักษณะที่มี
ความสําคัญกับตนเองในระดับที่เป็ นจริ ง หรื อประเมินว่าเป็ นสิ่งเร้ าที่นา่ จะส่งผลในทางที่ดีตอ่ ตนเอง
ทังนี
้ ้ เพราะบุคคลนันมี
้ ความเชื่อมัน่ ว่าปั ญหาต่าง ๆ จะคลี่คลายลงได้ มองปั ญหาที่เกิดขึ ้นว่าจะ
กลายเป็ นปั ญหาที่มีหนทางในการแก้ ไข และแก้ ปัญหาโดยใช้ เหตุผล
2. เมื่อสิ่งเร้ าสิ่งเดียวกันมากระทบบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะรู้สกึ
ท้ าทาย มีความหวัง ตื่นเต้ น ในขณะที่ผ้ ทู ี่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่าจะรู้สกึ สิ ้นหวังและเฉื่อยชา
3. บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะประเมินสิ่งเร้ าอย่างมีระบบ มอง
ปั ญหาได้ ตรงกับความจริ ง อีกทังยั
้ งมองเห็นว่าตนเองมีแหล่งประโยชน์ที่จะช่วยในการปรับตัว จึง
มองเห็นแนวทางในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดึงเอา
แหล่งประโยชน์ที่มีอยูม่ าใช้ ในการเผชิญ หรื อรับมือกับภาวการณ์ที่บคุ คลรับรู้วา่ อาจคุกคามตนเองได้
ค่อนข้ างดี และยังสามารถเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ ในการจัดการกับปั ญหาที่เผชิญอยูไ่ ด้ อย่างเหมาะสม
ตรงกันข้ ามกับบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่านัน้ จะมีความสับสน มักจะหลีกเลี่ยงการ
แก้ ปัญหาและมีแนวโน้ มที่จะละทิ ้งปั ญหาตังแต่
้ ต้น
สมจิต หนุเจริ ญกุล ประคอง อินทรสมบัติ และ พรรณวดี พุทธวัฒนะ (2532: 173 ) กล่าว
ว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลก เป็ นวิธีการมองโลกและชีวิตที่ชว่ ยให้ บคุ คลประสบความสําเร็จในการ
เผชิญกับเหตุการณ์มากมายที่ยงุ่ ยากในชีวิต
แม้ วา่ บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกที่สงู (Strong sense of coherence) จะมอง
ชีวิตตนเองว่าเป็ นสิ่งที่คาดการณ์ได้ และเป็ นสิ่งที่เต็มไปด้ วยความหมาย รวมทังเชื
้ ่อว่าตนมีแหล่งให้
ความช่วยเหลือหรื อมีวิธีการที่จะนํามาจัดการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ ก็ไม่ได้ หมายความว่าบุคคลที่มี
ความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะรู้สกึ ว่าตนสามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้ ทงหมด
ั้
หรื อการกระทํา
ของตนจะได้ รับความสําเร็ จทุกครัง้ ชีวิตของเขาอาจเต็มไปด้ วยความยุง่ ยากลําบาก และซับซ้ อน การ
บรรลุเป้าหมายที่เกิดขึ ้นได้ จากการใช้ ความพยายามอย่างมาก ซึง่ อาจประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลว
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ก็ได้ แต่สิ่งที่สําคัญ คือ เขามองเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตด้ วยความเข้ าใจ มี
เหตุผล ตลอดจนมีความรู้สกึ เชื่อมัน่ และศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลุลว่ งไปด้ วยดี ความคาดหวังของ
บุคคลเหล่านี ้ต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความมีเหตุผลตามความเป็ นจริ ง (รัชนี นามจันทรา; และ สมจิต
หนุเจริ ญกุล. 2543: 297) โดยที่บคุ คลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงหรื อไม่นนั ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การ
ได้ รับความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ หรื อได้ รับความพึงพอใจ แต่ขึ ้นอยู่กบั การที่บคุ คลเชื่อในความ
ถูกต้ องหรื อความคาดหวังที่มีเหตุผลของตนในแต่ละเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ ดังนันถึ
้ งแม้ วา่ บุคคลที่มี
ความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะประสบเหตุการณ์ที่ทกุ ข์ทรมาน สูญเสียหรื อล้ มเหลว แต่ก็จะไม่ทํา
ให้ ความสามารถในการทําความเข้ าใจที่บคุ คลมีตอ่ เหตุการณ์นนั ้ ๆ ลดลง หากสิ่งโชคร้ ายที่ตนต้ อง
เผชิญนันอยู
้ ภ่ ายใต้ เหตุผลที่ยงั คงอธิบายและคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามหากบุคคลเหล่านี ้ต้ องเผชิญ
กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมทังไม่
้ สามารถอธิบายได้ ในระยะเวลายาวนาน ก็อาจมี
แนวโน้ มที่จะทําให้ บคุ คลนันมี
้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกลดลง (Weak sense of coherence )
(นันทิยา เอกอธิคมกิจ. 2542: 36)
จะเห็นได้ วา่ ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการประเมินสิ่งเร้ า การรับรู้
ทางอารมณ์ การมองแนวทางในการแก้ ปัญหา และการจัดการกับปั ญหา ทําให้ สามารถค้ นหาแหล่ง
ประโยชน์ทงภายในและภายนอก
ั้
เพื่อนํามาปรับใช้ กบั ตนเองได้ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ บคุ คลมีความ
กดดันและความเครี ยดน้ อยกว่าเมื่อต้ องเผชิญปั ญหาความลําบาก มีผลทําให้ บคุ คลมีความเข้ มแข็งใน
การมองโลกสูง มีแนวโน้ มที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทังก่
้ อให้ เกิดปั ญหา
ทางอารมณ์น้อยกว่าบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า
3.4 การพัฒนาความเข้ มแข็งในการมองโลก
ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นองค์ประกอบสําคัญในโครงสร้ างบุคลิกภาพพื ้นฐานของ
แต่ละบุคคล แม้ จะเป็ นสิ่งที่คงทนในตัวบุคคลแต่ก็สามารถเสริ มสร้ างและปรับเปลี่ยนได้ ตลอดชีวิต
ความเข้ มแข็งในการมองโลกพัฒนาขึ ้นจากประสบการณ์ชีวิตในบริ บทของสังคมและวัฒนธรรมที่ได้ รับ
มีความแต่งต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในวัยทารกและวัยเด็ก การได้ รับการตอบสนองความต้ องการ
พื ้นฐาน เช่น ความหิว ความไม่สขุ สบาย ความรัก ความผูกพันจากบุคคลรอบข้ าง จะช่วยให้ พฒ
ั นา
ความไว้ วางใจ ความมัน่ ใจ ให้ เกิดขึ ้นได้ และจะพัฒนาสูอ่ งค์ประกอบของความเข้ มแข็งในการมองโลก
ต่อไป แต่วยั นี ้บุคคลยังมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นไม่มากนัก สิ่งเร้ ายังไม่หลากหลาย ความเข้ มแข็งในการ
มองโลกที่ถกู สร้ างขึ ้นนันยั
้ งไม่ถาวร และมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไป
เมื่อเข้ าสูว่ ยั รุ่ น ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีลกั ษณะที่เด่นชัดมากขึ ้น เนื่องจากช่วงวัยนี ้
เป็ นช่วงแห่งการสร้ างเอกลักษณ์ของตนเอง ต้ องการเรี ยนรู้ตนเองและสังคม เริ่มมีความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ มากขึ ้น มีประสบการณ์และมีหนทางในการคิดและเลือกเพิ่มขึ ้น เริ่ ม
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พัฒนาความรู้สึกเป็ นตัวของตัวเองและความมัน่ คงทางด้ านจิตใจ ประสบการณ์ตา่ งๆ เหล่านี ้ มีผลทํา
ให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกของบุคคลในช่วงวัยรุ่ นมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ โดยจาก
การศึกษาค้ นคว้ าของแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky; & Sagy. 1986: 220) พบว่า ความเข้ มแข็งในการ
มองโลกจะมีพฒ
ั นาการมากในช่วงวัยรุ่น โดยเริ่มจากความสับสนไม่เข้ าใจตนเอง มาสู่การเข้ าใจตนเอง
และสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ ้น ซึง่ การเปลี่ยนแปลงนี ้จะสอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของความเข้ มแข็ง
ในการมองโลก ในด้ านความสามารถในการเข้ าใจและความสามารถในการจัดการได้ นอกจากนัน้
ความมัน่ คงของชุมชนที่อยูอ่ าศัยจะมีผลต่อการพัฒนาความเข้ มแข็งในการมองโลกของบุคคล โดย
พัฒนาความรู้สึกทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่วา่ เป็ นสิ่งที่สามารถจัดการได้ เช่นเดียวกัน
สําหรับในวัยผู้ใหญ่ เป็ นวัยที่บคุ คลมีภาระหน้ าที่มากมาย เช่น การทํางาน การมี
ครอบครัว การมีสมั พันธภาพในสังคม โดยความเข้ มแข็งในการมองโลกจะมีการพัฒนาไปในระดับที่
มัน่ คง เมื่อบุคคลมีอายุประมาณ 30 ปี แต่อาจมีเปลี่ยนแปลงอีกได้ จากการเปลี่ยนแปลงของ
ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ ้นอย่างทันทีทนั ใด ในช่วงเวลาอันรวดเร็ ว บุคคลไม่มีเวลาเตรี ยมตัวเพื่อหา
หนทางในการเผชิญกับภาวะการณ์ที่เกิดขึ ้น เช่น การอพยพ สงคราม การสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รัก
การสูญเสียงาน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างไม่คาดฝั น เป็ นต้ น ประสบการณ์เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่
จะทําให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีแนวโน้ มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงได้ (พัชรินทร์
นินทจันทร์ . 2538 : 29) แต่ยงั มีปัจจัยที่เป็ นแหล่งประโยชน์ซงึ่ จะช่วยให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกที่
ลดตํ่าลงนันเพิ
้ ่มขึ ้น หรื อคงไว้ ซงึ่ ระดับความเข้ มแข็งในการมองโลกเช่นนันต่
้ อไป
แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1979: 99-119) ได้ กล่าวถึงแหล่งต้ านทานความเครี ยด
ทัว่ ไป หรื อแหล่งประโยชน์ (Generalized resistance resources [GRRS]) ว่าเป็ นปั จจัยด้ านจิตสังคม
ที่จะมีสว่ นช่วยให้ บคุ คลสามารถเผชิญกับสถานการณ์ตงึ เครี ยดหรื อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ า
มาในชีวิตได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาความเข้ มแข็งในการมองโลกได้ โดยแหล่ง
ต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไป จําแนกออกเป็ น 6 ประเภท คือ 1) ด้ านกายภาพและชีวเคมี (Physical and
Biochemical GRRs) ได้ แก่ สภาพทางด้ านร่างกายและระบบภูมิต้านทานในร่ างกาย เช่น สภาพ
ร่างกายและระบบภูมิค้ มุ กันร่ างกาย 2) ด้ านวัตถุและสิ่งของที่กระทําโดยมนุษย์ (Artifactual-Material
GRRs) ประกอบด้ วยแหล่งต้ านทานทางวัตถุ ได้ แก่ อาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม รายได้ ที่อยู่อาศัย วัตถุสิ่งของ
ที่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ และแหล่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้ แก่ ความรู้สึกมีพลังอํานาจ
ตําแหน่งหน้ าที่ทางสังคม การจัดบริ การหรื อแหล่งบริ การที่เพียงพอ 3) ด้ านสติปัญญาและอารมณ์
(Cognitive and Emotional GRRs) ได้ แก่ ความฉลาดรอบรู้ที่มีการสะสมไว้ แต่เดิม รวมทังความรู
้
้
สติปัญญาที่ได้ จากการศึกษาหาความรู้ โดยต้ องอาศัยทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความรู้นนั ้
นอกจากนี ้ยังรวมถึงการรู้จกั ตนเอง การรู้จกั ผสมผสาน และการรู้จกั ยืดหยุ่นผ่อนปรนที่มีลกั ษณะเป็ น
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พลวัตร 4) ด้ านค่านิยมและทัศนคติ (Valuative-Attitudinal GRRs) จัดได้ วา่ เป็ นแหล่งปั จจัยที่นําไปสู่
รูปแบบหรื อวิธีการที่ใช้ ในการเผชิญความเครี ยด (Coping styles) ของแต่ละบุคคลซึ่งมีหลายแบบที่
แตกต่างกันออกไป เช่น การเข้ าไปเผชิญและจัดการกับปั ญหา การหนีปัญหาหรื อไม่สนใจปั ญหา
การขอความช่วยเหลือหรื อขอการสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้ น 5) ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal relational GRRs) เป็ นลักษณะของการให้ การสนับสนุนจากสังคม ได้ แก่ คูส่ มรส
คนใกล้ ชิดหรื อญาติ เพื่อน แพทย์ พยาบาล การเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม นอกจากนี ้ยังรวมถึง
ลักษณะบริ การด้ านต่าง ๆ ที่จะช่วยเอื ้ออํานวยให้ บคุ คลเผชิญกับปั ญหา และนํามาซึง่ การปรับตัวที่
เหมาะสม และ 6) ด้ านสังคมวัฒนธรรมระดับใหญ่หรื อมหาภาค (Macrosociocultural GRRs) แหล่ง
ต้ านทานความเครี ยดด้ านนี ้มาจากสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจน
แนวทางด้ านปรัชญาของแต่ละบุคคล ได้ แก่ ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีตา่ ง ๆ
รวมไปถึงความเชื่อในอํานาจลึกลับหรื อสิ่งที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ และเวทมนต์คาถาต่าง ๆ เป็ นต้ น
แหล่งประโยชน์ทางจิตสังคมเหล่านี ้จะทําให้ บคุ คลมีประสบการณ์ชีวิตใน 3 ลักษณะ ดังนี ้
(Antonovsky. 1987: 19)
1. การที่บคุ คลมีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรื อสิ่งเร้ าที่เกิดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอหรื อ
คงที่ (Consistent experience) สอดคล้ องกับที่ตนเองคาดหวังไว้ จะส่งผลให้ บคุ คลสามารถทําความ
เข้ าใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นได้ ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาองค์ประกอบของความเข้ มแข็งในการมองโลก
ด้ านความสามารถในการทําความเข้ าใจ
2. การที่บคุ คลมีประสบการณ์จากการได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา หรื อ
มีสว่ นร่วมในการกําหนดผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น (Participation in shaping outcome) จะส่งผลให้ บคุ คลมอง
ว่าเหตุการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองนันเป็
้ นสิ่งที่มีความท้ าทาย มีความหมาย และคุ้มค่าพอที่จะ
ใช้ กําลังกาย กําลังสติปัญญาเข้ าไปจัดการแก้ ไขกับสิ่งที่เกิดขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาองค์ประกอบ
ของความเข้ มแข็งในการมองโลกด้ านความสามารถในการให้ ความหมาย
3. การที่บคุ คลเผชิญกับเหตุการณ์หรื อสิ่งเร้ าที่อยูใ่ นระดับที่สมดุลพอดีกบั
ความสามารถที่บคุ คลมีอยู่ (Underload-overload balance) จะส่งผลให้ บคุ คลมองว่าตนเองมีแหล่ง
ประโยชน์ตลอดจนมีความสามารถที่จะบริ หารจัดการปั ญหาต่าง ๆ ให้ สําเร็ จลุล่วงลงไปได้ ส่งผลให้ เกิด
การพัฒนาองค์ประกอบของความเข้ มแข็งในการมองโลกด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการ
ประสบการณ์เหล่านี ้จะช่วยส่งเสริ มความเข้ มแข็งในการมองโลกของบุคคล ถ้ าประสบการณ์เหล่านี ้เกิด
ขึ ้นกับบุคคลมาก ก็ยิ่งทําให้ บคุ คลนันมี
้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงขึ ้น และจะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล จึงทําให้ บคุ คลมีความเข้ มแข็งในการมองโลกที่แตกต่างกัน
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3.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลก
คนที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง จะเป็ นคนที่มีความยืดหยุ่นในเรื่ องต่าง ๆ มอง
ปั ญหาว่าท้ าทาย มีความมุง่ มัน่ ที่จะแก้ ปัญหา (Antonovsky. 1987: 326) จะสามารถรับรู้และประเมิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สดุ และสามารถดึงแหล่งประโยชน์ที่มี
อยูม่ าใช้ ในการเผชิญปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม (สมจิต หนุเจริ ญกุล; ประคอง อินทรสมบัติ;
และ พรรณวดี พุทธวัฒนะ. 2532: 172) สามารถปรับพฤติกรรมทางสุขภาพได้ ดี มีภาวะสุขภาพที่ดี
ส่งผลให้ การรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิตไปในทางที่ดี ซึง่ จะนําไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีได้ มากกว่าคนที่
มีความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า ที่จะมองว่าปั ญหาเป็ นสิ่งที่เป็ นอันตรายเป็ นภาระ ไม่มีความ
พยายามที่จะแก้ ปัญหา หรื อแก้ ปัญหาโดยใช้ แต่เพียงอารมณ์ มีความวิตกกังวล หมดหวัง ไม่มีความสุข
หรื อถูกปั ญหาครอบงําจนไม่สามารถทําอะไรได้ เลย
ในกรณีที่ระดับความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงมากผิดปกติ ซึง่ แอนโทนอฟสกี ้
(Antonovsky. 1987: 24-27) เรี ยกผู้ที่มีลกั ษณะเช่นนี ้ว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกไม่แท้ จริ ง
(Inauthentic sense of coherence) หรื อความเข้ มแข็งในการมองโลกที่ขาดความยืดหยุน่ (Rigid
sense of coherence) ซึง่ บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงเกินไปนี ้มีความแตกต่างกับบุคคล
ที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง กล่าวคือ บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงเกินไปจะมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเองมาก ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบในการแก้ ไขปั ญหา ไม่สามารถรับฟั งคํา
วิพากษ์ วิจารณ์หรื อยอมรับข้ อมูลย้ อนกลับได้ ซึง่ จะก่อให้ เกิดความเครี ยดอยูล่ ึก ๆ เมื่อความเป็ นจริ ง
บางอย่างไม่เป็ นไปตามที่บคุ คลนันคิ
้ ด และก่อให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนเองล้ มเหลว แต่บคุ คลที่มีความ
เข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเองสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่จะให้ ความสําคัญ
กับการตัดสินใจและการกระทําที่จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของตนเองในภายหลัง
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า บุคคลที่มีความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงจะเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพในการ
ปรับตัวและเผชิญปั ญหาได้ เป็ นอย่างดี สามารถค้ าหาความสมดุลในสิ่งต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับใช้ กบั
ตนเองได้ อย่างเหมาะสม และพร้ อมที่จะรับฟั งข้ อมูลย้ อนกลับต่าง ๆ โดยไม่มีความรู้สึกว่าตนเองถูก
คุกคามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
3.6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความเข้ มแข็งในการมองโลก
ความเข้ มแข็งในการมองโลกจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ ้นอยู่กบั ปั จจัย 3
แหล่ง คือ (Antonovsky. 1979: 136-152)
3.6.1 ปั จจัยทางด้ านด้ านจิตใจ (Psychological Source) ซึง่ เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาการตังแต่
้ วยั เด็ก การเลี ้ยงดู ความสัมพันธ์ในครอบครัว การที่เด็กได้ รับ
ความรักความอบอุน่ อย่างเพียงพอ ได้ รับการเลี ้ยงดูที่ทําให้ บคุ คลมีการปรับตัวได้ ดี ยืดหยุน่ และมี
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เหตุผล ประสบการณ์ชีวิตนี ้จะเป็ นสิ่งเสริมสร้ างให้ เกิดความเข้ มแข็งในการมองโลกสูงขึ ้น แต่ถ้าเด็กที่
รู้สกึ ว่าตนเองขาดความรัก ความอบอุน่ ถูกทอดทิ ้ง มีความรู้สกึ หมดหวัง จะส่งผลให้ การเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งในการมองโลกลดลงด้ วย
3.6.2 ปั จจัยทางด้ านโครงสร้ างทางสังคม (Social-Structure Source) ได้ แก่ บทบาท
ทางสังคม ระดับชนชันในสั
้ งคม กฎระเบียบ หน้ าที่การงาน ค่านิยมที่สืบทอดจากบิดามารดา แหล่ง
สนับสนุนทางสังคม ความร่วมมือของบุคคลในสังคม การมีข้อผูกพันต่อกันในสังคม สิ่งเหล่านี ้ล้ วนช่วย
ให้ บคุ คลมีความมัน่ ใจในการเผชิญกับปั ญหา ส่งเสริ มให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกของบุคคลสูงขึ ้น
3.6.3 ปั จจัยทางด้ านวัฒนธรรมและประสบการณ์ในอดีต (Cultural-Historical
Source) ได้ แก่ ความมัน่ คงของวัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ความเชื่อเรื่ องอํานาจวิเศษ เวทมนต์
คาถา การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้มีผลต่อ
โครงสร้ างทางบุคลิกภาพพื ้นฐานของแต่ละบุคคล
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้มีผลทําให้ ความเข้ มแข็งในการมองโลกของบุคคลสูงขึ ้น หรื อตํ่าลง
แตกต่างกัน จากประสบการณ์ที่ได้ รับในแต่ละช่วงของชีวิต ความสมํ่าเสมอ ความรู้สกึ ว่าตนมีสว่ นร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับชีวิตของตน และได้ รับความสมดุลระหว่างความสําเร็ จและความ
ล้ มเหลว ซึง่ จะพัฒนามาเป็ นบุคลิกภาพของบุคคลที่ประกอบด้ วยความเข้ าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น มี
ความสามารถที่จะจัดการ และเห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ
3.7 การวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก
จากการศึกษาค้ นคว้ าของผู้วิจยั พบว่า ทังแนวคิ
้
ดและการวัดความเข้ มแข็งในการมอง
โลก ไม่มีผ้ ใู ดได้ กล่าวไว้ นอกจากแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987) ซึง่ ได้ กล่าวว่า คุณลักษณะ
ความเข้ มแข็งในการมองโลกสามารถวัดได้ หลายวิธี โดยได้ ประเมินความเข้ มแข็งในการมองโลกจาก
การสัมภาษณ์ การรายงานด้ วยตนเอง หรื อการสังเกตจากพฤติกรรม แต่พบว่าบางครัง้ พฤติกรรมที่ได้
จากการสังเกตอาจไม่ตรงกับความรู้สกึ ที่แท้ จริ งของผู้ถกู ประเมิน จึงคิดแบบวัดความเข้ มแข็งในการ
มองโลก (The Sense of Coherence Questionnaire) ขึ ้นในปี ค.ศ. 1987 ซึง่ ได้ จากการวิจยั เชิงสํารวจ
กับกลุม่ ตัวอย่างที่อยูใ่ นภาวะปกติ และกลุม่ ตัวอย่างที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ ้นในชีวิต เช่น ได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรง มีความพิการ สูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รัก มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรื อผู้อพยพ ได้ เป็ น
แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม จํานวน 29 ข้ อ แบ่งเป็ นข้ อความวัด
ความสามารถในการทําความเข้ าใจ 11 ข้ อ วัดความสามารถในการบริ หารจัดการ 10 ข้ อ และวัด
ความสามารถในการให้ ความหมาย 8 ข้ อ ลักษณะแบบวัดเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ให้ ผ้ ู
เลือกตอบได้ ตงแต่
ั ้ 1 - 7 คะแนน โดยตําแหน่งเลข 1 และเลข 7 มี ข้ อความบ่งบอกลักษณะตรงกันข้ าม
ตัวเลขจาก 2 - 6 จะบ่งชี ้ถึงความมากน้ อยของความรู้ สกึ นึกคิดของผู้ตอบ โดยอาศัยข้ อความตําแหน่ง
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เลขที่ 1 และเลขที่ 7 เป็ นหลัก ข้ อความในแบบวัดประกอบด้ วย ข้ อความที่มีความหมายทางบวก 16
ข้ อ และข้ อความที่มีความหมายทางลบ 13 ข้ อ คะแนนรวมจะอยูใ่ นช่วง 29 - 203 คะแนน ยิ่งมาก
แสดงว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง ประเด็นที่ใช้ เป็ นเค้ าโครงของข้ อคําถามมี 4 ประเด็น ดังนี ้
1. หนทางการกระตุ้นของสิ่งเร้ า (Modality of the stimulus) ซึง่ แบ่งเป็ นการกระตุ้น
การกระทํา (Instrumental stimulus) การกระตุ้นสติปัญญาความนึกคิด (Cognitive stimulus) และ
การกระตุ้นด้ านอารมณ์ความรู้สกึ (Affective stimulus)
2. แหล่งที่มาของสิ่งเร้ า (Sources of stimulus) ซึง่ แบ่งเป็ นสิ่งแวดล้ อมภายใน
สิ่งแวดล้ อมภายนอก และทังสิ
้ ่งแวดล้ อมภายในและภายนอก
3. ลักษณะปั ญหาที่เกิดจากสิ่งเร้ า (The nature of the demands) ซึง่ แบ่งเป็ น
รูปธรรม (Concrete) ซึมแผ่ไปทัว่ (Diffuse) และนามธรรม (Abstract)
4. เวลา (Time) แบ่งเป็ นอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
แอนโทนอฟสกี ้ได้ ประเมินความเชื่อมัน่ ของแบบวัด โดยได้ รวบรวมรายงานการวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ยวกับความเข้ มแข็งในการมองโลกที่ใช้ แบบวัด 29 ข้ อ จํานวน 26 เรื่ อง จาก 20 ประเทศ ได้ คา่
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง .82 - .95 ส่วนการศึกษาที่ใช้ แบบวัดความเข้ มแข็งในการ
มองโลกฉบับที่มี 13 ข้ อ ซึง่ ได้ รับการพัฒนาจากผู้วิจยั หลายคน โดยลดจาก 29 ข้ อ เหลือเพียง 13 ข้ อ
จํานวน 16 เรื่ อง จาก 20 ประเทศ ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยูร่ ะหว่าง .74 – .91
แสดงว่า แบบวัดมีความสอดคล้ องภายในสูงในกลุม่ ประชากรที่หลากหลาย ทังต่
้ างภาษา และต่าง
วัฒนธรรม (Antonovsky. 1993: 725)
แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกมีสาระของข้ อคําถามที่มีลกั ษณะกว้ าง ๆ ไม่
เฉพาะเจาะจง อ่านแล้ วสามารถเข้ าใจได้ ง่าย และแบบวัดนี ้ได้ มีการนําไปใช้ อย่างกว้ างขวาง โดยมีการ
นําไปแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ มากถึง 14 ภาษา และได้ มีการนําไปใช้ กบั กลุม่ ประชากรต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างกันทังทางด้
้
านชนชัน้ ศาสนา วัฒนธรรม และครอบคลุมทุกเพศทุกวัยตังแต่
้ เด็กอายุเพียง 10 ปี
ไปจนถึงผู้สงู อายุ รายงานการศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามีการนําแบบวัดไปใช้ โดยไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยน
หรื อมีการปรับเปลี่ยนแบบวัดเพียงเล็กน้ อยในบางการศึกษา เช่น มีการแก้ ไขคําบางคําในแบบประเมิน
ปรับระดับการวัด 7 ระดับ เป็ น 5 ระดับ เป็ นต้ น กล่าวโดยสรุปแล้ ว แบบวัดความเข้ มแข็งในการมอง
โลกของแอนโทนอฟสกี ้มีมาตรฐานสามารถนําไปใช้ ได้ หลากหลายวัฒนธรรม และสามารถใช้ ได้ ทงั ้
บุคคลที่มีภาวะสุขภาพดีหรื อมีความเจ็บป่ วย (Antonovsky. 1993: 727)
แม้ วา่ แอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky. 1987: 428) กล่าวว่าเครื่ องมือนี ้สามารถใช้ ข้าม
วัฒนธรรมได้ แต่ได้ เน้ นว่าเครื่ องมือของตนเองเป็ นเพียงวิถีทางหนึง่ ที่ให้ ความสะดวกในการทดสอบ
เท่านัน้ ยังมีวิธีอื่น ๆ อีก ที่ผ้ วู ิจยั สามารถเลือกใช้ ให้ เหมาะสม พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถ
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สร้ างเครื่ องมือขึ ้นเองใหม่ และนําผลการทดสอบมาเสริ มสร้ างความชัดเจนให้ กบั มโนทัศน์ความ
เข้ มแข็งในการมองโลกได้ สําหรับประเทศไทย สมจิต หนุเจริ ญกุล ประคอง อินทรสมบัติ และพรรณวดี
พุธวัฒนะ (2532: 132) ได้ แปลแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี ้ (Antonovsky.
1987) จํานวน 29 ข้ อ เป็ นภาษาไทย แล้ วนําไปหาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือในกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็ น
พยาบาลประจําการ จํานวน 30 คน ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .85 และในกลุม่ อาจารย์
พยาบาล จํานวน 230 คน ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .90 โดยพัชริ นทร์ นินทจันทร์ รัชนี
นามจันทรา และ สมจิต หนุเจริ ญกุล (2543: 322) ได้ วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ
คุณภาพของแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกฉบับภาษาไทยนี ้ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค .88 ในการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ข้ อมูล
มีการกระจายแบบ Multivariate normal distribution ผลการวิเคราะห์ได้ คา่ Bartlett Test of
Sphericity เท่ากับ 4004.89 (p = .000) ข้ อความทังหมดในแบบวั
้
ดมีความกลมกลืนกันและเป็ น
ตัวแทนของข้ อความเกี่ยวกับความเข้ มแข็งในการมองโลกได้ ดี โดยมีคา่ KMO (Kaiser - Meyer Ookin Measure of Sampling Adequacy) เท่ากับ .89 และค่า MSA (Measure of Sampling
Adequacy) ของข้ อความทังหมดมี
้
คา่ ระหว่าง .77 – .94 ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียง 1 แสดงว่าข้ อความทุกข้ อ
เป็ นตัวแทนที่ดีของความเข้ มแข็งในการมองโลก จากนันมี
้ ผ้ นู ําแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก
ฉบับภาษาไทยนี ้ ไปใช้ ในงานวิจยั อย่างหลากหลาย เช่น ในงานวิจยั ของ กังสดาล สุทธวิรีสรรค์ (2535:
188) นําแบบวัดไปหาค่าความเชื่อมัน่ กับพยาบาลประจําการในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก จํานวน 20 คน
ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .90 จินดาวรรณ อุดมพัฒนาการ (2539: 38) ได้ ดดั แปลงแบบ
วัดความเข้ มแข็งในการมองโลก โดยปรับลดมาตราส่วนประมาณค่าจาก 7 ระดับเป็ น 5 ระดับ และนํา
แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกไปทดสอบความเชื่อมัน่ กับกลุม่ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง จํานวน
10 คน ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .89 กนกพร สุคําวัง (2540: 56-57) ได้ ใช้ แบบวัดความ
เข้ มแข็งในการมองโลกจํานวน 29 ข้ อ ซึง่ ดัดแปลงปรับแนวคําตอบให้ สามารถเข้ าใจง่ายและสะดวกใน
การเลือกตอบ และนําเครื่ องมือไปตรวจสอบความตรงของเนื ้อหาและภาษาที่ใช้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 6 คน ได้ คา่ ดัชนีความตรงตามเนื ้อหาของแบบวัดทังชุ
้ ดเท่ากับ .95 จากนันนํ
้ าไปทดสอบความ
เชื่อมัน่ กับกลุม่ ผู้สงู อายุที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา จํานวน 30 คน ได้ คา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค .90 เมื่อนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 150 คน ได้ คา่ ความเชื่อมัน่
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .93 และ พัชรี โชติกพงศ์ (2547: 57) นําแบบวัดความ
เข้ มแข็งในการมองโลกไปใช้ กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 10 คน ได้ คา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค .81
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จะเห็นได้ วา่ มีผ้ นู ําแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟกี ้ไปใช้ ในงานวิจยั
อย่างกว้ างขวาง โดยมีการปรับใช้ ให้ มีความเหมาะสมในแต่ละงานวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้
เลือกใช้ แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกฉบับภาษาไทยของสมจิต หนุเจริ ญกุล ประคอง
อินทรสมบัติ และพรรณวดี พุธวัฒนะ (2532) เป็ นเกณฑ์พิจารณาความเข้ มแข็งในการมองโลก โดย
ผู้วิจยั มีการปรับปรุงแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุข
ภาวะทางจิต
4.1 ลักษณะทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต
ในปี ค.ศ. 1985 ได้ มีผ้ ปู ระมวลงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนา
ของบุคคลกับสุขภาวะด้ านอัตวิสยั โดยมีจํานวนย้ อนหลังไปมากถึง 28 เรื่ อง (Witter; et. al. 1985) มี
ผลการวิจยั ถึง 56 ข้ อ ผู้ประมวลรายงานวิจยั สรุปข้ อค้ นพบว่า การปฏิบตั ทิ างศาสนา โดยเฉพาะการไป
ร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ ผู้ที่กระทํามากจะเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาวะด้ านอัตวิสยั มากกว่าผู้ที่ไปโบสถ์น้อยหรื อไม่ไป
เลย โดยพบขนาดอิทธิพล (Effect size) ระหว่าง + .58 ถึง – .01 และลักษณะทางศาสนาสามารถ
ทํานายปริ มาณความแปรปรวนของสุขภาวะด้ านอัตวิสยั ของบุคคลได้ ประมาณร้ อยละ 2 ถึงร้ อยละ 6
ต่อมาได้ มีการวิจยั ทางด้ านนี ้มากขึ ้น ทําให้ ทราบว่า การนับถือศาสนาเกี่ยวข้ องกับ
สุขภาวะ ความพึงพอใจในชีวิต หรื อคุณภาพชีวิตด้ านต่าง ๆ ของบุคคลหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่
กับองค์ประกอบหรื อมิตทิ ี่วดั และวิธีการวัดตัวแปรทังสองฝ่
้
ายเป็ นสําคัญ เช่น ในงานวิจยั ของเฟรเซอร์
มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ที่ศกึ ษาความเกี่ยวข้ องทางศาสนากับสุขภาวะ
ทางจิตในผู้สงู อายุเชื ้อสายแอฟริ กนั -อเมริ กนั ที่อาศัยอยูใ่ นเมืองจํานวน 86 คน โดยศึกษาสุขภาวะทาง
จิตในมิตขิ องการยอมรับตนเอง การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น ความเป็ นตัวของตัวเอง
ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม การมีเป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาตนเอง ผลวิจยั พบว่า
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับศาสนพิธีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม
(r = .26, p < .01) การพัฒนาตนเอง (r = .18, p < .05) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (r = .18,
p < .05) การมีเป้าหมายในชีวิต (r = .34, p < .01) และการยอมรับตนเอง (r = .29, p < .01) ส่วน
พฤติกรรมที่เป็ นวิถีชีวิตทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาตนเอง (r = .19, p < .05)
การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (r = .27, p < .01) การมีเป้าหมายในชีวิต (r = .19, p < .05) และ
การยอมรับตนเอง (r = .29, p < .01) ในขณะที่ความเลื่อมใสในศาสนาที่เป็ นเรื่ องอัตวิสยั เช่น ความ
เชื่อ ความรู้สกึ และทัศนคติตอ่ ประสบการณ์ทางศาสนาของบุคคล ความสําคัญของศาสนาในชีวิตของ
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บุคคล เป็ นต้ น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (r = .33, p < .01)
การพัฒนาตนเอง (r = .32, p < .01) ความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น (r = .43, p < .01) การมีเป้าหมาย
ในชีวิต (r = .29, p < .01) และการยอมรับตนเอง (r = .39, p < .01) ส่วนในอีกงานวิจยั ของเบอริส
และคนอื่น ๆ (Burris; et.al. 2009) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตและความเครี ยดทางจิต
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 353 คน ผลการวิจยั ในส่วนความเกี่ยวข้ องกับศาสนา พบว่า ความ
เกี่ยวข้ องกับศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต (r = .13, p < .01) และความเครี ยด
ทางจิตที่น้อย (r = .18, p < .01) นอกจากนันความเกี
้
่ยวข้ องกับศาสนาร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเครี ยดทางจิตที่น้อยได้ ร้อยละ 42.6 ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของเลออนดารี และเจอลามัส (Leondari; & Gialamas. 2009) ที่ได้ ศกึ ษาความเลื่อมใสทางศาสนา
กับสุขภาวะทางจิต ในนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอคซ์จํานวน 363 คน
พบว่า ความเชื่อว่าศาสนาสําคัญและการเข้ าโบสถ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต
(r = .12, p < .05 และ r = .16, p < .01 ตามลําดับ)
สําหรับงานวิจยั ของอับดุล – กาเลค (Abdel-Khalek. 2010) ซึง่ ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิต สุขภาวะด้ านอัตวิสยั และความเกี่ยวข้ องกับศาสนา ในนักศึกษาชาวมุสลิมจํานวน 224 คน พบว่า
ความเลื่อมใสในศาสนาโดยทัว่ ไปมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจ (r = .15,
p < .05) สุขภาพจิต (r = .23, p < .01) ความสุข (r = .22, p < .01) และความพึงพอใจในชีวิต
(r = .17, p < .05) ส่วนความเชื่อทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจ
(r = .20, p < .01) สุขภาพจิต (r = .29, p < .01) ความสุข (r = .31, p < .01) และความพึงพอใจใน
ชีวิต (r = .30, p < .01) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของทามินิ และฟาดาอี (Tamini; & Fadaei. 2011) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนาอิสลามกับสุขภาวะทางจิตในนักศึกษาปริ ญญาตรี
จํานวน 300 คน พบว่า ความเชื่อทางศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต
โดยรวม (r = .29, p < .01) เมื่อพิจารณาความเชื่อทางศาสนาอิสลามกับสุขภาวะทางจิตด้ านย่อย
พบว่า ความเชื่อทางศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิตอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ทกุ ด้ าน
ยกเว้ นด้ านความเป็ นตัวของตัวเอง โดยพบว่าความเชื่อทางศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในชีวิต (r = .32, p < .01) ความเชื่อเรื่ องจิตวิญญาณ (r = .23, p < .01) ความสุขและ
การมองโลกในแง่ดี (r = .25, p < .01) และการพัฒนาตนเอง (r = .19, p < .05) แต่มีความสัมพันธ์
ในทางลบกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น (r = -.33, p < .01)
สําหรับในประเทศไทย ได้ มีการศึกษาที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ศาสนาและสุขภาวะทางจิต โดยจากการศึกษาของหรรษา เลาหเสรี กลุ (2537) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการ
เรี ยนในโรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ ของ
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นักเรี ยนวัยรุ่นจํานวน 285 คน ผลการวิจยั ในส่วนของลักษณะทางศาสนากับความผาสุกทางจิตใจ
พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนาและการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ
ผาสุกทางจิตใจ (r = .19, p < .01 และ r = .35, p < .001 ตามลําดับ) และประสบการณ์จากกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 2 ด้ าน ได้ แก่ ระยะเวลาที่เรี ยนในโรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และการได้ รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นชุดตัวทํานาย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความผาสุกทางจิตใจในกลุม่ รวมได้ ร้อยละ 17 โดยมีการรับประโยชน์จากกิจกรรมทางพุทธศาสนา
เป็ นตัวทํานายที่เด่นชัด รองลงมาคือ ระยะเวลาที่เข้ าเรี ยนโรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยทังสอง
้
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ (r = .36, p < .001 และ r = .17, p < .01
ตามลําดับ) และในอีกงานวิจยั ของมินตรา สิริวนั ต์ (2550) ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความศรัทธาใน
พุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิตของผู้สงู อายุจํานวน 200 คน พบว่า ความศรัทธาในพุทธศาสนามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต (r = .64, p < .05)
จากการศึกษาทังหมดข้
้
างต้ น ทําให้ สรุปได้ ว่า งานวิจยั โดยส่วนใหญ่แสดงให้ เห็นว่า
ลักษณะทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต มีงานวิจยั เพียงจํานวนหนึง่ ที่พบ
ความสัมพันธ์ในทางลบ หรื อไม่พบผลของความสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั มิตทิ ี่วดั ตัวแปรทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สําคัญ นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างต่าง ๆ ทังที
้ ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาพุทธ โดยให้ ผลที่สอดคล้ องกันว่า ลักษณะทางศาสนามีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิต
ความผาสุก และความพึงพอใจในชีวิต
4.2 ความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะทางจิต
รายงานการวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิต มีอยู่อย่างกว้ างขวาง ทังในสาขาสั
้
งคมศาสตร์ จิตวิทยา การแพทย์ และการพยาบาล
โดยมีการศึกษาในกลุม่ บุคคลต่าง ๆ เช่น นักศึกษา บุคคลทัว่ ไป ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ผู้ดแู ลผู้ป่วย และ
สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย เป็ นต้ น
ออซเทคิน และเทเซอร์ (Öztekin; & Tezer. 2009) ได้ ศกึ ษาบทบาทของความแข็งในการ
มองโลกและกิจกรรมทางกายต่ออารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบของวัยรุ่นชาวตุรกีจํานวน 376
คน ผลการวิจยั ในส่วนของความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะทางจิต พบว่า ความเข้ มแข็งในการ
มองโลกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอารมณ์ทางบวก (r = .29, p < .01) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
อารมณ์ทางลบ (r = - .54, p < .01) นอกจากนันยั
้ งพบว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของอารมณ์ทางบวกได้ ร้อยละ 8 โดยที่ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรทํานาย
อารมณ์ทางบวกที่เด่นชัด (β = .26, p < .001) ส่วนความแปรปรวนของอารมณ์ทางลบมีเพียงความ
เข้ มแข็งในการมองโลกตัวเดียวที่สามารถอธิบายได้ ถึงร้ อยละ 29 (β = -.54, p < .001)
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การศึกษาที่สนับสนุนความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความเข้ มแข็งในการมองโลกและ
สุขภาวะ ได้ แก่ งานวิจยั ของริ ชาร์ ดสัน กิบสัน และพาร์ คเกอร์ (Richardson; Gibson; & Parker.
2003) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่เป็ นตัวทํานายสุขภาวะทางจิตของผู้ป่วยที่หายจากมะเร็ งเต้ านมชาวแอฟริ กนั อเมริกนั จํานวน 162 คน ผลการวิจยั ในส่วนของความเข้ มแข็งในการมองโลก พบว่า ความเข้ มแข็งใน
การมองโลกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต (r = .59, p < .01) และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนในสุขภาวะทางจิตได้ ถึงร้ อยละ 37.5 งานวิจยั ของ ทาเกย์ และคนอื่น ๆ (Tagay; et.al. 2006)
ที่ศกึ ษาว่า ความเกี่ยวข้ องในศาสนาและความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นปั จจัยป้องกันสุขภาพจิตและ
สุขภาวะได้ หรื อไม่ ในผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเนื่องมาจากผลของสภาพจิตใจและผู้ที่มาบริ จาคโลหิต
จํานวนรวม 389 คน ผลปรากฏว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในชีวิตในกลุม่ รวม (r = .59, p < .0001) และความเข้ มแข็งในการมองโลกร่วมกับตัวแปรอื่น
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในชีวิตในกลุม่ รวมได้ ร้อยละ 36 โดยความ
เข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวทํานายความพึงพอใจในชีวิตที่เด่นชัด (β = .56, p < .0001) และ
งานวิจยั ของอาร์ นอล์ (Arnold. 2007) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเข้ มแข็งในการมองโลก วุฒิภาวะทางจิต
วิญญาณ และสุขภาวะทางจิต ผลการวิจยั พบว่า ในกลุม่ นักศึกษาจํานวน 221 คน ความเข้ มแข็งใน
การมองโลกร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนองค์ในประกอบของสุขภาวะ
ทางจิต คือ ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อมได้ ร้อยละ 42.5 การพัฒนาตนเองได้ ร้อยละ 20 การ
มีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่นได้ ร้อยละ 33.1 การมีเป้าหมายในชีวิตได้ ร้อยละ 33.1 และการยอมรับ
ตนเองได้ ร้อยละ 37.6 โดยความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวทํานายที่เด่นชัดในความสามารถในการ
จัดการกับสิ่งแวดล้ อม (β = .47, p < .05) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (β = .41, p < .05) การมี
้ งพบใน
เป้าหมายในชีวิต (β = .33, p < .05) และการยอมรับตนเอง (β = .41, p < .05) นอกจากนันยั
งานวิจยั ของซิมม์ (Simms. 2010) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมกลุม่ ความเข้ มแข็งในการมอง
โลก และสุขภาวะทางจิตในกลุม่ อเมริ กนั อินเดียนจํานวน 36 คน ผลการวิจยั ในส่วนของความเข้ มแข็ง
ในการมองโลกกับสุขภาวะทางจิต พบว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสุขภาวะทางจิตโดยรวม (r = .84, p < .01) และความเข้ มแข็งในการมองโลกโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิต ได้ แก่ ความเป็ นตัวของตัวเอง (r = .47,
p < .01), ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (r = .75, p < .01) การพัฒนาตนเอง (r = .68,
p < .01) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (r = .54, p < .01) การมีเป้าหมายในชีวิต (r = .77,
p < .01) และการยอมรับตนเอง (r = .82, p < .01) ขณะที่สขุ ภาวะทางจิตโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทุกด้ านของความเข้ มแข็งในการมองโลกเช่นกัน ได้ แก่ ด้ านความสามารถในการเข้ าใจ
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(r = .52, p < .01) ด้ านความสามารถในการจัดการ (r = .79, p < .01) และด้ านความสามารถในการ
ให้ คณ
ุ ค่าและความหมาย (r = .70; p < .01)
สําหรับในประเทศไทย พบในงานวิจยั ของจันทนา เตชะคฤห (2540) ที่ศกึ ษาเรื่ อง
ความหวัง ความเข้ มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจตาย
จํานวน 90 คน ผลการวิจยั ในส่วนของความเข้ มแข็งในการมองโลกกับความผาสุกในชีวิต พบว่า ความ
เข้ มแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกในชีวิต (r = .60, p < .001) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความผาสุกในชีวิตได้ ร้อยละ 35.94 และเป็ นตัวทํานายความผาสุกในชีวิตที่
เด่นชัด (β = .53, p < .001) และในงานวิจยั ของปิ ติมา ฉายโอภาส (2546) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ความเข้ มแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครจํานวน 414 คน ผลการวิจยั ในส่วนของความ
เข้ มแข็งในการมองโลก พบว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข
สมบูรณ์โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ (r = .40, p < .01) สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุข
สมบูรณ์โดยรวมได้ ถึงร้ อยละ 16.2 และเป็ นตัวทํานายความสุขสมบูรณ์โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพที่
เด่นชัด (β = .35, p < .01)
การศึกษาทังหมดข้
้
างต้ น ให้ ผลสอดคล้ องกันว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะ ความสุขสมบูรณ์ และความผาสุกในชีวิต และเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทํานายสุขภาวะ และความผาสุกในชีวิตของบุคคล
4.3 ลักษณะทางศาสนากับความเข้ มแข็งในการมองโลก
รายงานการวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนากับความเข้ มแข็งใน
การมองโลก พบในการวิจยั ของ อันเทอร์ ไรเนอร์ และคนอื่น ๆ (Unterrainer; et al. 2010) ที่ศกึ ษามิติ
ต่าง ๆ ของความเลื่อมใสในศาสนาที่สมั พันธ์กบั บุคลิกภาพและสุขภาวะทางจิตในบุคคลทัว่ ไปจํานวน
1210 คน ผลการวิจยั ในส่วนของศาสนากับความเข้ มแข็งในการมองโลก พบว่า ความเลื่อมใสใน
ศาสนาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้ มแข็งในการมองโลก (r = .43, p < .01)
สําหรับในประเทศไทย พบผลการศึกษาที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
ศาสนาและความเข้ มแข็งในการมองโลกในงานวิจยั ของพิมพ์ชนก เครื อสุคนธ์ (2550) ที่ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มแข็งในการ มองโลก ความเชื่อและการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ความ
ขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้ านจํานวน
181 คน พบว่า การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้ มแข็งในการมองโลก
(r = .32, p < .01)
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จะเห็นได้ วา่ แม้ งานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนากับความ
เข้ มแข็งในการมองโลกมีคอ่ นข้ างจํากัด แต่ให้ ผลที่สอดคล้ องกันว่า ลักษณะทางศาสนามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเข้ มแข็งในการมองโลก
4.4 ลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต
เอลลิสนั (Ellison. 1991) ได้ ประมวลงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้ องในศาสนา
และสุขภาวะด้ านอัตวิสยั แล้ วพบว่า ความเกี่ยวข้ องในศาสนาช่วยเพิ่มสุขภาวะทางจิต และคุณภาพ
ชีวิตแก่บคุ คล โดยผ่านแนวทาง 4 แนวทาง คือ 1) ผ่านการมีสว่ นร่วมในองค์กรหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางศาสนา (Social integration and support) 2) ผ่านการปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนาซึง่ กระทําด้ วย
ตนเอง อันถือได้ ว่าเป็ นการติดต่อกับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ตนนับถือ (Divine interaction) 3) ผ่านการ
เตรี ยมการอย่างมีระบบระเบียบในการทําความเข้ าใจความหมายและความเป็ นไปของเหตุการณ์ใน
ชีวิตจากแนวคิดและคําสอนทางศาสนา (Existential certainty) และ 4) ผ่านการสนับสนุนทางลัทธิ
ศาสนาและวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกับความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึง่ นับถือแตกต่างกัน
ออกไป (Denomination variations)
ในระยะต่อมา ความสัมพันธ์ ระหว่างการนับถือศาสนาในลักษณะต่าง ๆ กับสุขภาวะ
ความพึงพอใจในชีวิต และคุณภาพชีวิตด้ านต่าง ๆ ของบุคคลในแนวทางดังกล่าวเริ่ มชัดเจนขึ ้น ด้ วย
การวิจยั ที่ตอบคําถามว่าอะไรได้ เกิดขึ ้น และทําไมจึงเกิดขึ ้น ไปพร้ อมกับงานวิจยั หนึง่ ๆ โดยการศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรส่งผ่าน (Mediating Variable) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสอง
้ ซึง่ ตัวแปร
ส่งผ่านจะมีบทบาท 2 ประการพร้ อมกัน คือ 1) ใช้ อธิบายผลของการนับถือศาสนาในบางลักษณะต่อ
จิตใจ หรื อพฤติกรรมบางประการของบุคคล และ 2) ตัวแปรกลุม่ ดังกล่าวนี ้เกี่ยวข้ องในเชิงสาเหตุกบั
สุขภาวะ หรื อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลอีกทอดหนึ่ง ดังจะเห็นได้ จากงานวิจยั ของ ไบลนี่ และ
ครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker. 1995) ที่ศกึ ษาตัวแปรส่งผ่านด้ านจิตวิทยาสังคม ซึง่ สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้ องในศาสนากับสุขภาวะทางจิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐ
นิวยอร์ ครวม 144 คน แบ่งเป็ นคนแอฟริ กนั -อเมริ กนั 66 คน คนอเมริ กนั 59 คน และคนลาตินอเมริ กนั
19 คน ซึง่ ผู้วิจยั คาดว่าการนับถือศาสนาคริ สต์มีประโยชน์ตอ่ คนแอฟริ กนั -อเมริ กนั มากกว่า และใน
ทํานองที่แตกต่างจากคนอเมริ กนั โดยตัวแปรส่งผ่านที่นํามาศึกษามี 2 ตัวแปร คือ การเข้ าใจสาเหตุใน
เชิงศาสนา (Religious Attributions) ของสิ่งไม่นา่ ปรารถนาที่เกิดขึ ้น ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลยอมรับและ
ปรับตัวได้ ง่ายขึ ้น ประกอบด้ วย การพัฒนาความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem enhancing) การ
พัฒนาการรับรู้ท่ีควบคุมสถานการณ์ (Control enhancing) และการให้ คณ
ุ ค่าความหมายในชีวิต (Life
meaning-enhancing) ตัวแปรส่งผ่านตัวที่สองคือ การมีเอกลักษณ์ทางสังคม (Social Identification)
กลุม่ ศาสนาที่บคุ คลเป็ นสมาชิกจะช่วยให้ บคุ คลรู้สกึ ว่ามีความมัน่ คงทางสังคม และได้ รับการสนับสนุน
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ทางสังคมด้ านที่ตนต้ องการได้ มาก ประกอบด้ วย การประเมินตนเองในฐานะสมาชิกของกลุม่ ทาง
สังคม (Membership collective self-esteem) การประเมินค่ากลุม่ ทางสังคมของตนในทางบวก
(Private collective self-esteem) การประเมินความคิดของบุคคลอื่นนอกกลุม่ ต่อกลุ่มทางสังคมของ
ตนในทางบวก (Public collective self-esteem) และการประเมินความสําคัญของกลุ่มทางสังคมต่อ
ความคิดรวบยอดของตน (Identity collective self-esteem) สําหรับลักษณะทางศาสนาของบุคคลได้
มีการวัดทังความเชื
้
่อและการปฏิบตั ิทางศาสนา ส่วนสุขภาวะทางจิตวัดในองค์ประกอบ 4 ด้ านคือ
ความพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตน ความซึมเศร้ า ความหมดหวัง โดยแยกวิเคราะห์ระหว่าง
คนผิวขาวและคนผิวดํา พบผลตามที่ผ้ วู ิจยั คาดหมาย กล่าวคือ การให้ คณ
ุ ค่าความหมายในชีวิต (Life
meaning-enhancing) และการประเมินค่ากลุม่ ทางสังคมของตนในทางบวก (Private collective selfesteem) เป็ นตัวแปรส่งผ่านพหุ มีอิทธิพลการส่งผ่านแบบสมบูรณ์ตอ่ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ
ทางศาสนากับสุขภาวะทางจิตโดยรวมเฉพาะในกลุม่ คนแอฟริ กนั -อเมริ กนั เท่านัน้ และในปี เดียวกันนี ้
ได้ มีนกั สังคมวิทยากลุม่ หนึง่ (Ellison; & Sherkat. 1995) ประมวลผลการวิจยั ต่าง ๆ แล้ วพบว่า การมี
ความเชื่อทางศาสนานันส่
้ งผลต่อความรู้สึกเป็ นสุข ความพึงพอใจในชีวิต การมีสขุ ภาพกายและจิตที่ดี
และการมีอายุยืน โดยพบคําอธิบายบางส่วนแล้ วว่า ผลดีของการนับถือศาสนาต่อสุขภาวะของบุคคล
นัน้ เกิดจากลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของบุคคล ที่เป็ นผลจากการนับถือศาสนาของบุคคลนัน้ ซึง่
ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคลอีกต่อหนึง่ โดยตัวแปรส่งผ่านที่นกั สังคมวิทยากลุม่ นี ้สรุปได้ วา่ ควรมีการ
วิจยั ต่อไปให้ ชดั เจนมี 4 กลุม่ คือ 1) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมของบุคคล 2) การได้ รับ
การช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคม 3) ความมัน่ ใจและความภาคภูมิใจในตนเอง และ 4) การมีกรอบ
การรู้คิดในการที่จะจัดการกับความเครี ยด และสามารถแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม
ส่วนในงานวิจยั ของอาร์ นอล์ (Arnold. 2007) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเข้ มแข็งในการมอง
โลก วุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตในนักบวชจํานวน 257 คน ผลการวิจยั พบว่า การ
ตระหนักรู้ ถึงพระเจ้ ามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อสุขภาวะทางจิตในทุกองค์ประกอบ ส่วนความไม่
แน่นอนในความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้ ามีอิทธิพลทางลบโดยตรงต่อสุขภาวะทางจิตในทุก
องค์ประกอบ นอกจากนันยั
้ งพบว่า การตระหนักรู้ ถึงพระเจ้ ามีอิทธิพลทางบวกโดยอ้ อมผ่านความ
เข้ มแข็งในการมองโลกต่อสุขภาวะทางจิตในทุกองค์ประกอบ ส่วนความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์
ของตนกับพระเจ้ ามีอิทธิพลทางลบโดยอ้ อมผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกต่อสุขภาวะทางจิตในทุก
องค์ประกอบ กล่าวคือ ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนในความสัมพันธ์
ระหว่างการตระหนักรู้ถึงพระเจ้ าและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้ า กับสุขภาวะ
ทางจิตในทุกองค์ประกอบ ทังนี
้ ้องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ การยอมรับตนเอง
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การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น ความเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม
การมีเป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาตนเอง
นอกจากนี ้ยังพบงานวิจยั ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนา ความ
เข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต โดยในงานวิจยั ของของ เดอไวที ้ พาทาพัส และไลแมนเทท
(Diržytė; Patapas; & Limantaitė. 2003) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในศาสนา ความ
เข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะ ของนักเรี ยนชาวลิทเู นียจํานวน 132 คน พบว่า ความเชื่อในการ
ลงโทษของพระเจ้ ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตที่เป็ นด้ านลบ (r = .21, p < .05) และ
สุขภาวะทางร่างกายที่เป็ นด้ านลบ (r = .19, p < .05) ส่วนความเชื่อเรื่ องการติดต่อกับพระเจ้ า พระเจ้ า
คอยดูแล และความเชื่อว่าเมื่อประสบกับวิกฤตจะพบหนทางแห่งพระเจ้ านัน้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
สุขภาวะทางจิตที่เป็ นด้ านลบ ที่ระดับนัยสําคัญ .01, .05 และ .05 ตามลําดับ ( r = -.23, r = -.21 และ
r = -.22) ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะ พบว่า ความเข้ มแข็ง
ในการมองโลกมีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาวะทางจิตที่เป็ นด้ านลบ (r = -.58, p < .01) และ
สุขภาวะทางร่างกายที่เป็ นด้ านลบ (r = -.19, p < .05) นอกจากนันยั
้ งพบว่า ความเข้ มแข็งในการมอง
โลกกับความเชื่อในพระเจ้ าลงโทษมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบ (r = -.43, p < .01)
ผลงานวิจยั ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และ
สุขภาวะทางจิต มีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกัน ทังนี
้ ้เนื่องมาจากศาสนามักสอนให้ เห็นว่าชีวิตมีคณ
ุ ค่า
และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตนันไม่
้ ได้ เกิดจากโชคหรื อความบังเอิญ ซึง่ มีความสอดคล้ องในเชิง
ทฤษฎีกบั ความเข้ มแข็งในการมองโลก โดยทังลั
้ กษณะทางศาสนาและความเข้ มเข็งในการมองโลกเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ เกิดสุขภาวะทางจิตในบุคคลได้
จากการประมวลงานวิจยั ในหัวข้ อ ลักษณะทางศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และ
สุขภาวะทางจิตของบุคคลนัน้ ผู้วิจยั สรุ ปได้ วา่ ควรมีการวัดลักษณะทางศาสนาในหลายมิตใิ นการวิจยั
เดียวกัน และควรมีตวั แปรส่งผ่านที่จะใช้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนากับสุขภาวะ
ทางจิตของบุคคล ส่วนการวัดและการศึกษาสุขภาวะทางจิตของบุคคลนัน้ ควรศึกษาหลายด้ าน
โดยเน้ นทางด้ านจิตและความพึงพอใจในชีวิตทางด้ านต่าง ๆ แม้ วา่ งานวิจยั เกี่ยวกับคนที่นบั ถือ
พุทธศาสนาในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ จะปรากฏให้ เห็นค่อนข้ างน้ อย แต่ผ้ วู ิจยั มีความมัน่ ใจ
ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุ เชิงกระบวนการ และเชิงผลของการนับถือศาสนา และความสัมพันธ์ที่พบจากคน
ในศาสนาต่าง ๆ นอกเหนือจากพุทธศาสนา จะสามารถเป็ นพื ้นฐานในการกําหนดสมมติฐานการวิจยั
ชาวพุทธได้ โดยผู้วิจยั คาดว่าความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบ
พุทธ เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางจิตของเยาวชนชาวพุทธที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผ่านตัวแปรส่งผ่านที่สําคัญ
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เช่นความเข้ มแข็งในการมองโลก กล่าวคือ การทํานายผลของลักษณะทางพุทธ ต่อสุขภาวะทางจิตของ
เยาวชนนัน้ นอกจากจะมีผลทางตรงแล้ ว ยังเกิดผลทางอ้ อมผ่านตัวแปรส่งผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลกอีกด้ วย

5. การวิเคราะห์ ตัวแปรส่ งผ่ าน (Mediator Analysis)
การวิเคราะห์ตวั แปรส่งผ่านในงานวิจยั ทางจิตวิทยามีที่มาจากแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบ
วางเงื่อนไข (Classical Theory) ของวูดเวิร์ท (MacKinnon. 2008: 2; อ้ างอิงจาก Woodworth.
1928) ที่กล่าวถึงสิ่งเร้ า อินทรี ย์ และการตอบสนอง (Stimulus–Organism–Response: S–O–R) โดย
อธิบายว่า ระหว่างสิ่งเร้ า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) นัน้ ต้ องมีอินทรี ย์หรื อบุคคล
(Organism) ที่ทําหน้ าที่รับรู้ สิ่งเร้ าเพื่อให้ เกิดการตอบสนองออกมา ซึง่ นักวิจยั รุ่นต่อมาเชื่อว่า
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในอินทรี ย์ ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองที่อินทรี ย์แสดงออกด้ วย
การนําความคิดเกี่ยวกับการส่งผ่านไปใช้ ในวิธีการทางสถิตนิ นเริ
ั ้ ่ มจาก ในการวิจยั เชิง
สหสัมพันธ์สว่ นใหญ่ที่มงุ่ สนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระชุดหนึง่ (X 1 ,X 2 ) กับ
ตัวแปรตาม (Y) โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั ได้
เฉพาะอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตามเท่านัน้ แต่เมื่อพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้ วยกัน อาจพบว่านอกจากตัวแปรอิสระ (X 1 ) มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ตัวแปรตาม (Y) แล้ ว ยังมีอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) ผ่านตัวแปรอิสระอีกตัวด้ วย (X 2 ) ดังนัน้
การวิเคราะห์การส่งผ่านจึงเป็ นวิธีการหนึง่ ที่ศกึ ษาอิทธิพลทางอ้ อมที่ตวั แปรอิสระตัวหนึง่ ส่งผลต่อ
ตัวแปรตามผ่านตัวแปรอิสระอีกตัวหนึง่
5.1 ความหมายของตัวแปรส่ งผ่ าน (Mediator)
ตัวแปรส่งผ่านในบางครัง้ อาจถูกเรี ยกว่า ตัวแปรคัน่ กลางหรื อตัวแปรสื่อผ่าน เพื่อแสดงให้
เห็นบทบาทของตัวแปรระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม นอกจากนันอาจเรี
้
ยกตัวแปรส่งผ่านว่า
ตัวแปรกระบวนการ (Judd; & Kenny. 1981) ซึง่ หมายถึง ตัวแปรที่ทําหน้ าที่อธิบายกระบวนการที่
ตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตาม
บารอน และเคนนี่ (Baron; & Kenny 1986: 1173) กล่าวว่า ตัวแปรส่งผ่านทําหน้ าที่เป็ น
ตัวที่แปรสาม ที่อธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
เฟรเซอร์ บาร์ รอน และทิกซ์ (Frazier; Barron; & Tix. 2004: 116) กล่าวว่า ตัวแปร
ส่งผ่าน เป็ นตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทํานายและตัวแปรตาม
แมคคินนอน (MacKinnon. 2008: 9) กล่าวว่า ตัวแปรส่งผ่านเป็ นสื่อกลางความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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จากการประมวลนิยามตัวแปรส่งผ่านสรุปได้ วา่ ตัวแปรส่งผ่าน หมายถึง ตัวแปรที่เป็ น
สื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
5.2 โมเดลกรณีตัวแปรส่ งผ่ าน (Single Mediator Model)
พิจารณาจากภาพประกอบ 5 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ส่งอิทธิพลต่อ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เส้ นอิทธิพล c เรี ยกว่า อิทธิพลรวม (Total effect)
Independent
Variable

Dependent
Variable

c

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยกรณีไม่มีตวั แปรส่งผ่าน
ที่มา: Mackinnon, David P. (2008). Introduction to Statistical Mediation Analysis.
p. 48
ในบางกรณีอาจมีกระบวนการอื่น ๆ จากตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ส่งผล
ต่อตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) จากนันตั
้ วแปรส่งผ่าน (Mediator) ส่งผลไปยังตัวแปรตาม (Dependent
Variable) โดยที่ตวั แปรอิสระ (Independent Variable) ยังคงส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent
Variable) สามารถเขียนโมเดลการส่งผ่านได้ ดงั ภาพประกอบ 6

a
Independent
Variable

Mediator

c'

b
Dependent
Variable

ภาพประกอบ 6 โมเดลการส่งผ่านกรณีมีตวั แปรส่งผ่านตัวเดียว
p. 49

ที่มา: Mackinnon, David P. (2008). Introduction to Statistical Mediation Analysis.
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จากภาพประกอบ 6 เส้ นทาง a เป็ นอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) ต่อตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ส่วนเส้ นทาง b เป็ นอิทธิพลทางตรงของตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator) ต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) และเส้ นทาง c’ เป็ นอิทธิพลทางตรงของตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) ต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) เมื่อควบคุมตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator) ให้ มีคา่ คงที่
5.3 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ตัวแปรส่ งผ่ าน (Establishing Mediation)
ถ้ าโมเดลการส่งผ่านกําหนดถูกต้ อง (จากภาพประกอบ 5 และ 6 เส้ นทาง c, a, b และ c’)
สามารถประมาณค่าได้ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) ซึง่ บางครัง้ เรี ยก
วิธีการนี ้ว่า วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ แบบธรรมดา (Ordinary Least Squares หรื อ OLS) นอกจากนี ้ยังมี
วิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ ในการประมาณค่า ได้ แก่ วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) และ
โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) แต่ในการวิจยั นี ้จะกล่าวถึงการ
ทดสอบตัวแปรส่งผ่านด้ วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู โดยใช้ วิธีการของ บารอน และเคนนี่ (Baron &
Kenny. 1986) และ จัดด์ และเคนนี่ (Judd and Kenny. 1981) เท่านัน้ ซึง่ วิธีการดังกล่าวแบ่งเป็ น 4
ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในสมการถดถอย เพื่อประมาณค่าอิทธิพลรวม (Total effect)
ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีตอ่ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่ ตาม
ภาพประกอบ 5 คือ เส้ นทาง c
ขัน้ ที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับ
ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ในสมการถดถอย ขันตอนนี
้
้จะแสดงให้ เห็นว่าตัวแปรส่งผ่าน (Mediator)
เกิดมาจากผลการกระทําของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เพื่อประมาณค่าอิทธิพลทางตรง
(Direct effect) ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีตอ่ ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ซึง่ ตาม
ภาพประกอบ 6 คือ เส้ นทาง a
ขัน้ ที่ 3 แสดงผลของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator) ในสมการถดถอย เพื่อทํานายตัวแปรตาม (Dependent Variable) เพื่อประมาณค่า
อิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ที่มีตอ่ ตัวแปรตาม (Dependent
Variable) เมื่อมีการควบคุมตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แล้ ว และประมาณค่าอิทธิพล
ทางตรง (Direct effect) ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีตอ่ ตัวแปรตาม (Dependent
Variable) เมื่อมีการควบคุมตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) แล้ ว ซึง่ ตามภาพประกอบ 6 คือ เส้ นทาง b
และเส้ นทาง c' ตามลําดับ
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ขัน้ ที่ 4 พิจารณาจากผลต่างระหว่างอิทธิพลรวม (Total effect) ของตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) ที่มีตอ่ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในขันที
้ ่ 1 กับอิทธิพลทางตรง
(Direct effect) ของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีตอ่ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
เมื่อมีการควบคุมตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) แล้ ว ในขันที
้ ่ 3 (เปรี ยบเทียบเส้ นทาง c' เทียบกับ c) หาก
อิทธิพลทางตรง (เส้ นทาง c') ลดลง และยังคงมีนยั สําคัญอยู่ แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทํา
หน้ าที่สง่ ผ่านแบบบางส่วน (Partial Mediator) แต่หากอิทธิพลทางตรง (เส้ นทาง c') ลดลงจนกระทัง่ ไม่
มีนยั สําคัญอีกต่อไป แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทําหน้ าที่สง่ ผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete
Mediator)
อย่างไรก็ตาม การที่จะสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) มีขนาดความสัมพันธ์ที่ลดลงหรื อไม่ เมื่อมีการนํา
ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) เข้ ามาด้ วยนัน้ เป็ นสิ่งที่กระทําได้ ยาก จึงมีผ้ คู ิดค้ นวิธีตา่ ง ๆ ขึ ้นมา ซึง่ จะ
กล่าวถึงในส่วนถัดไปคือ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรส่ งผ่ านด้ วยวิธีของโซเบล (Sobel’s Test)
การสรุปผลของตัวแปรส่งผ่านจากเดิมที่ทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
อิทธิพลรวม (เส้ นทาง c) กับอิทธิพลทางตรง (เส้ นทาง c') ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามนัน้
สามารถทําการทดสอบแทนผ่านการประมาณค่าอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) โดยพิจารณาจาก
ผลคูณระหว่าง อิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรส่งผ่าน (เส้ นทาง a) กับอิทธิพลทางตรง
ที่ตวั แปรส่งผ่านมีตอ่ ตัวแปรตาม ซึง่ คือ a*b
โซเบล (Sobel. 1982) ได้ นําเสนอการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance
test) สําหรับอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตาม ผ่านทางตัวแปรส่งผ่าน โดยการ
ทดสอบซี (z-test) ด้ วยการหาร a*b ด้ วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a*b เพื่อทดสอบว่าขนาด
อิทธิพลทางอ้ อมมีคา่ ต่างจากศูนย์หรื อไม่ การตรวจสอบด้ วยวิธีนี ้ใช้ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a
และ b (SE a และ SE b ) สําหรับประมาณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a*b โดยเขียนในรู ป
สมการได้ ดงั นี ้
สูตร

z - value = a*b/SQRT(b2 * SE a 2 + a2 * SE b 2)
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การตรวจสอบด้ วยวิธีของโซเบล (Sobel. 1982) สามารถอธิบายการทดสอบด้ วย
ภาพประกอบ 7

a (SE a )
Independent
Variable

Mediator

c'

b (SE b )
Dependent
Variable

ภาพประกอบ 7 แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ที่ทดสอบตามแนวคิดของโซเบล
ที่มา: Preacher; & Leonardelli. (2012). Calculation for the Sobel test: An
Interactive Calculation Tool for Mediation Tests.
จากภาพประกอบ 7 a = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรส่งผ่าน
SE a = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ a
b = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่งผ่าน และตัวแปรตาม
SE b = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ b
ทังนี
้ ้ ค่า SE a และ SE b จะต้ องมีคา่ เป็ นบวก

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพุทธและ
ความเข้ มแข็งในการมองโลก ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต โดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 อายุ 13 - 22 ปี
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 อายุ 13 - 22 ปี
จํานวน 424 คน ได้ มาจากกลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั เก็บได้ จริ ง โดยใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
ตามคุณสมบัติที่ได้ ระบุไว้ ดังนี ้
1) เป็ นวัยรุ่ นอายุระหว่าง 13 - 22 ปี
2) เป็ นวัยรุ่ นที่เข้ าร่วมโครงการย่อยต่าง ๆ ภายใต้ โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมฯ ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
ทังนี
้ ้กลุม่ ตัวอย่างจะต้ องเป็ นวัยรุ่นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบทังสองข้
้
อดังกล่าวข้ างต้ น
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะชีวสังคม
ตอนที่ 2 แบบวัดสุขภาวะทางจิต
ตอนที่ 3 แบบวัดลักษณะทางพุทธ
ตอนที่ 4 แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก
สําหรับรายละเอียดในแต่ละแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ าง พัฒนา และปรับปรุงจากแบบวัดของ
ผู้วิจยั อื่น ๆ มีดงั นี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะชีวสังคม เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึง่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง ประกอบด้ วย เพศ อายุ และประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการ
พัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบให้ เลือกตอบ หรื อเติมข้ อความใน
ช่องว่าง
ตอนที่ 2 แบบวัดสุขภาวะทางจิต ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นตามนิยามปฎิบตั กิ าร และโครงสร้ าง
แนวคิดทฤษฎีของไรฟฟ์ (Ryff. 1989) ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การยอมรับตนเอง (Selfacceptance) 2) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) 3) ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy)
4) การพัฒนาตนเอง (Personal growth) 5) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น (Positive relations
with others) และ 6) การมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery)
ลักษณะของแบบวัดเป็ นประโยคข้ อความทางบวกและข้ อความทางลบ จํานวน 40 ข้ อ แต่ละข้ อ
ประกอบด้ วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” จนถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่ ” ซึง่ ให้
ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามีความรู้สกึ /ความคิดเห็นตามที่ระบุไว้ ในแต่ละข้ อในระดับใด ผู้วิจยั นําแบบวัด
ไปทดลองใช้ กบั เยาวชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั จํานวน 80 คน มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทัง้
ฉบับเท่ากับ .95 เมื่อนําแบบวัดฉบับนี ้ไปเก็บข้ อมูลกับเยาวชนกลุม่ ตัวอย่างจริ งในงานวิจยั และหา
ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอีกครัง้ มีคา่ เท่ากับ .92
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ตัวอย่าง แบบวัดสุขภาวะทางจิต
คําชี ้แจง โปรดพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้และเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ตัวท่านและความรู้สกึ ของท่านตามความเป็ นจริง
ข้ อ

ข้ อความ

การยอมรั บตนเอง
0 เมื่อทําบางสิ่งไม่สําเร็ จทัง้
ๆ ที่พยายามเต็มที่แล้ ว
ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองแย่มาก
(-)
00 ฉันอยากให้ ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ ้นกับฉัน
เป็ นเรื่ องไม่จริ ง (-)
การมีเป้าหมายในชีวติ
0 ฉันมองไม่เห็นลูท่ างใน
อนาคตของตนเอง (-)
00 ฉันเชื่อมัน่ ว่าตัวเองมี
โอกาสไปถึงเป้าหมายที่
วางไว้ (+)
ความเป็ นตัวของตัวเอง
0 ฉันหลีกเลี่ยงการเข้ า
สังคมเพราะกลัวจะ
ปฏิบตั ิตนไม่ถกู กาลเทศะ
(-)
00 ฉันทําอะไรตามเพื่อน
เพราะกลัวว่าเพื่อนจะไม่
ยอมรับ (-)

เห็นด้ วย เห็นด้ วย ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็น
ด้ วย
อย่างยิ่ง
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ตัวอย่าง แบบวัดสุขภาวะทางจิต (ต่อ)
ข้ อ

0

00

0

00

0

00

ข้ อความ

การพัฒนาตนเอง
ฉันหลีกเลี่ยงในการทําสิ่ง
ที่ตนเองไม่ถนัด เพราะคิด
ว่าไม่มีวนั ที่ตนเองจะทํา
ได้ ดี (-)
ยิ่งได้ เรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ฉัน
ยิ่งรู้สกึ ว่าโลกนี ้มีอะไร
น่าสนใจ (+)
การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลอื่น
ถ้ าฉันไม่พอใจอะไร ฉัน
จะแสดงออกโดยไม่
คํานึงถึงความรู้สกึ ของ
ผู้ใด (-)
ฉันมีคนที่ไว้ วางใจพอที่จะ
พูดคุยทังเรื
้ ่ องทัว่ ไปและ
เรื่ องส่วนตัวได้ (+)
การมีความสามารถใน
การจัดการสิ่งแวดล้ อม
ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉัน
วุน่ วายและสับสนจนไม่
สามารถจัดการอะไรได้ (-)
ฉันรู้สกึ กังวลว่าตนเองจะ
รับมือกับเรื่ องต่าง ๆ ที่
ต้ องทําในแต่ละวันได้ ไม่
ไหว (-)

เห็นด้ วย เห็นด้ วย ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง
อย่างยิ่ง
เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็น
ด้ วย
อย่างยิ่ง
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เกณฑ์การให้ คะแนน
ผู้วิจยั ตรวจและให้ คะแนนตามความหมายของข้ อความในแต่ละข้ อดังต่อไปนี ้
- เมื่อเป็ นข้ อความทางบวก เกณฑ์การให้ คะแนน คือ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ให้ 6 คะแนน
เห็นด้ วย
ให้ 5 คะแนน
ค่อนข้ างเห็นด้ วย
ให้ 4 คะแนน
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้ วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ให้ 1 คะแนน
- เมื่อเป็ นข้ อความทางลบเกณฑ์การให้ คะแนนจะกลับกัน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของสุขภาวะทางจิตทังรายด้
้
าน และ
โดยรวม (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538: 10) มีดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.34 – 6.00 หมายถึง สุขภาวะทางจิตสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.67 – 4.33 หมายถึง สุขภาวะทางจิตปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.66 หมายถึง สุขภาวะทางจิตตํ่า
ตอนที่ 3 แบบวัดลักษณะทางพุทธ ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คนอื่น ๆ (2540) โดยประกอบด้ วย 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนา มีคา่ อํานาจ
จําแนกรายข้ อระหว่างค่าที 5.25 – 11.08 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .83 ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา
และ .77 ในกลุม่ นักเรี ยนมัธยม 2) แบบวัดการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนา มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อ
ระหว่างค่าที 3.48 – 10.48 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .78 ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา และ .72 ในกลุม่
นักเรี ยนมัธยม และ 3) แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่างค่าที 6.41 – 10.87
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ เท่ากับ .85 ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา ลักษณะของแบบวัดเป็ นประโยคข้ อความ
ทางบวกและข้ อความทางลบ จํานวนแบบวัดละ 10 ข้ อ รวมทังหมด
้
30 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วย
มาตรวัดแบบประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ซึง่ ให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเองว่ามี
ความรู้สกึ /ความคิดเห็นตามที่ระบุไว้ ในแต่ละข้ อในระดับใด ผู้วิจยั นําแบบวัดไปทดลองใช้ กบั เยาวชนที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั จํานวน 80 คน แบบวัดความเชื่อทางพุทธศาสนามีคา่ ความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .70 แบบวัดการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .81 และ
แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .56 เมื่อนําแบบวัดทัง้ 3 ฉบับ ไปเก็บข้ อมูล
กับเยาวชนกลุม่ ตัวอย่างจริ งในงานวิจยั และหาความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอีกครัง้ แบบวัดความเชื่อทางพุทธ
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ศาสนามีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .71 แบบวัดการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีคา่ ความเชื่อมัน่ ทัง้
ฉบับเท่ากับ .80 และแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .68
ตัวอย่าง แบบวัดลักษณะทางพุทธ
คําชี ้แจง โปรดพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้และเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ตัวท่านและความรู้สกึ ของท่านตามความเป็ นจริ ง
ข้ อ

ข้ อความ

ความเชื่อทางพุทธศาสนา
0 ฉันเชื่อว่าการปฏิบตั ิตามคําสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้ าจะทําให้ ข้าพเจ้ ามีความสุข
อย่างแท้ จริ ง (+)
00 ฉันเชื่อว่านรกสวรรค์และภพภูมิตา่ ง ๆ
เป็ นเรื่ องงมงาย (-)
การปฏิบัตทิ างพุทธศาสนา
0 ฉันเห็นว่าการสวดมนต์ไหว้ พระก่อนเข้ า
นอน เป็ นการกระทําที่ไร้ สาระ (-)
00 ฉันจะคํานึงถึงเรื่ องบาปบุญก่อน
ตัดสินใจกระทําสิ่งใดเสมอ (+)
วิถีชีวิตแบบพุทธ
0 ฉันชอบที่จะไปเที่ยวตามวัดวาอาราม
มากกว่าสถานที่อื่น ๆ (+)
00 ฉันรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นพุทธแต่เพียงในนาม
หรื อในทะเบียนบ้ านเท่านัน้ (-)

จริ ง
ที่สดุ

จริ ง

ค่อน
ข้ าง
จริ ง

ค่อน ไม่จริ ง ไม่จริง
ข้ างไม่
เลย
จริ ง
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เกณฑ์การให้ คะแนน
ผู้วิจยั ตรวจและให้ คะแนนตามความหมายของข้ อความในแต่ละข้ อดังต่อไปนี ้
- เมื่อเป็ นข้ อความทางบวก เกณฑ์การให้ คะแนน คือ
จริ งที่สดุ
ให้ 6 คะแนน
จริ ง
ให้ 5 คะแนน
ค่อนข้ างจริง
ให้ 4 คะแนน
ค่อนข้ างไม่จริ ง
ให้ 3 คะแนน
ไม่จริ ง
ให้ 2 คะแนน
ไม่จริ งเลย
ให้ 1 คะแนน
- เมื่อเป็ นข้ อความทางลบเกณฑ์การให้ คะแนนจะกลับกัน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของลักษณะทางพุทธทังรายด้
้
าน และ
โดยรวม (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538: 10) มีดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.34 – 6.00 หมายถึง ลักษณะทางพุทธสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.67 – 4.33 หมายถึง ลักษณะทางพุทธปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.66 หมายถึง ลักษณะทางพุทธตํ่า
ตอนที่ 4 แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก ผู้วิจยั ได้ ดดั แปลงแบบวัดความเข้ มแข็งใน
การมองโลกฉบับภาษาไทยของ สมจิต หนุเจริ ญกุล ประคอง อินทรสมบัติ และพรรณวดี พุธวัฒนะ
(2532) ซึง่ ได้ แปลแบบประเมินความเข้ มแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี ้ จํานวน 29 ข้ อ โดย
ผู้วิจยั ปรับปรุงแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกให้ มีความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ครัง้ นี ้ จากรายงานพบว่าแบบวัดความเข้ มแข็งของแอนโทนอฟสกี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟา
ระหว่าง .82 – .95 ส่วนแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลกฉบับภาษาไทยมีคา่ ความเชื่อมัน่
ครอนบาคแอลฟาระหว่าง .83 – .94 (พัชริ นทร์ นินทจันทร์ ; รัชนีนามจันทรา; และสมจิต หนุเจริ ญกุล.
2543: 317-318) แบบวัดครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ด้ านความสามารถในการเข้ าใจ
(Comprehensibility) 11 ข้ อ ด้ านความสามารถในการจัดการ (Manageability) 10 ข้ อ และด้ าน
ความสามารถในการให้ ความหมาย (Meaningfulness) 8 ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นประโยค
ข้ อความทางบวกและข้ อความทางลบ จํานวน 29 ข้ อ แต่ละข้ อประกอบด้ วยมาตราส่วนประมาณค่า 7
ระดับ ให้ ผ้ เู ลือกตอบได้ ตงแต่
ั ้ 1 - 7 คะแนน โดยตําแหน่งเลข 1 และเลข 7 มีข้อความบ่งบอกลักษณะ
ตรงกันข้ าม โดยอาศัยข้ อความตําแหน่งเลขที่ 1 และเลขที่ 7 เป็ นหลักในการตอบ ผู้วิจยั นําแบบวัดไป
ทดลองใช้ กบั เยาวชนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั จํานวน 80 คน มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทัง้
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ฉบับเท่ากับ .80 เมื่อนําแบบวัดฉบับนี ้ไปเก็บข้ อมูลกับเยาวชนกลุม่ ตัวอย่างจริ งในงานวิจยั และหา
ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บอีกครัง้ มีคา่ เท่ากับ .82
ตัวอย่าง แบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก
คําชี ้แจง โปรดพิจารณาข้ อความต่อไปนี ้และเขียนเครื่ องหมาย Ο ล้ อมตัวเลขที่ตรง
กับตัวท่านและความรู้สึกของท่านตามความเป็ นจริ ง
ข้ อ

ข้ อความ
1
2 3 4 5 6
7
ด้ านความสามารถในการเข้ าใจ
0 ในอดีตที่ผา่ นมาคุณเคยรู้สึกแปลกใจ ใน ไม่เคยรู้สกึ
รู้สกึ แปลก
การกระทําของผู้ที่คณ
ุ คิดว่าคุณรู้จกั เขาดี แปลกใจ
ใจเสมอ
บ้ างหรื อไม่ (-)
เลย
00 คุณมีความรู้สกึ และความคิดที่สบั สน ยุง่
บ่อยครัง้
แทบจะไม่
เหยิง ไม่สามารถอธิบายอย่างไม่เหตุผลได้
มาก
เคยเลย
บ่อยครัง้ เพียงใด (+)
ด้ านความสามารถในการจัดการ
0 แม้ วา่ มีคนจํานวนมากที่มีบคุ ลิกลักษณะที่ ไม่เคยเลย
บ่อยครัง้
เข้ มแข็ง แต่ในบางสถานการณ์บคุ คล
มาก
เหล่านันอาจรู
้
้ สกึ ว่าตนเองล้ มเหลว เป็ นผู้
แพ้ ในชีวิตที่ผา่ นมา คุณเคยรู้ สกึ เช่นนี ้บ้ าง
หรื อไม่ (-)
00 คุณมีความรู้สกึ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
บ่อยครัง้
แทบจะไม่
จัดการกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ บอ่ ยครัง้
มาก
เคยเลย
เพียงใด (+)
ด้ านความสามารถในการให้
ความหมาย
0 คุณมีความรู้สกึ ว่าไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ ที่
ไม่เคยรู้สกึ
รู้สกึ เช่นนี ้
เกิดขึ ้นรอบ ๆ ตัวคุณบ่อยเพียงใด (-)
เช่นนี ้เลย
บ่อยมาก
00 บ่อยครัง้ เพียงใดที่คณ
ุ รู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ ที่
บ่อยครัง้
แทบจะไม่
คุณได้ กระทําอยูท่ กุ วันนี ้เป็ นการกระทําที่
มาก
เคยเลย
ไม่คอ่ ยมีความหมาย (+)
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เกณฑ์การให้ คะแนน
ผู้วิจยั ตรวจและให้ คะแนนตามความหมายของข้ อความในแต่ละข้ อดังต่อไปนี ้
- เมื่อเป็ นข้ อความทางบวก เกณฑ์การให้ คะแนน 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
- เมื่อเป็ นข้ อความทางลบเกณฑ์การให้ คะแนนจะกลับกัน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความเข้ มแข็งในการมองโลกทัง้
รายด้ าน และโดยรวม (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538: 10) มีดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 – 7.00 หมายถึง ความเข้ มแข็งในการมองโลกสูง
คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.99 หมายถึง ความเข้ มแข็งในการมองโลกปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.99 หมายถึง ความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า

การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ขึ ้นเอง 1 แบบวัด คือ แบบวัดสุขภาวะ
ทางจิต โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
กับสุขภาวะทางจิต เพื่อทราบถึงแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบต่าง ๆ ของสุขภาวะทางจิต
2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยเขียนนิยามคุณลักษณะและองค์ประกอบของ
สุขภาวะทางจิต ที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. สร้ างข้ อคําถามตามที่นิยามไว้ โดยเขียนให้ สอดคล้ องตามนิยามปฏิบตั กิ ารในแต่ละ
ด้ าน ให้ ครบทุกด้ าน
4. กําหนดลักษณะแบบวัดเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ เป็ นข้ อความทังทางบวก
้
และทางลบ ซึง่ จะให้ ผ้ ตู อบประเมินว่าตนเองมีความคิดและความรู้สกึ ตามที่ระบุไว้ แต่ละข้ อในระดับใด
โดยมีเกณฑ์ในการให้ คะแนน คือ ถ้ าตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่งให้ 6 คะแนน เห็นด้ วยให้ 5 คะแนน ค่อนข้ าง
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เห็นด้ วยให้ 4 คะแนน ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วยให้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้ วยให้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่งให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบจะให้ คะแนนในลักษณะตรงกันข้ าม
5. นําแบบวัดที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ตรวจสอบความเป็ นปรนัย ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้ วนําไปปรับปรุงแก้ ไข
ตามคําแนะนํา
6. นําแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับเยาวชนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างของผู้วิจยั จํานวน 80 คน
7. ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
(Discrimination) รายข้ อ ด้ วยวิธีการใช้ เทคนิค 25 เปอร์ เซ็นต์ (ร้ อยละ 25) แบ่งกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่า
โดยผู้วิจยั ใช้ สถิติ t-test แบบ Independent คัดเลือกเอาไว้ เฉพาะข้ อที่คา่ t มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation)
ระหว่างคะแนนแต่ละข้ อกับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ (Item-Total Correlation) โดยคัดเลือกข้ อความที่คา่
Item – Total Correlation มากกว่าหรื อเท่ากับ .20 (r ≥ .20) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
8. นําข้ อความที่ได้ คดั เลือกแล้ ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทังฉบั
้ บ
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient)
9. จัดพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ จริง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาวิเคราะห์นนั ้ ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ทําหนังสือขออนุญาตเข้ าเก็บข้ อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ถึงประธานโครงการพัฒนาจิตเยาวชนเเบบบูรณาการ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
2. นําหนังสือขอเข้ าเก็บข้ อมูลไปยังยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยแจ้ งวัตถุประสงค์การเก็บข้ อมูลให้ ประธานโครงการพัฒนาจิตเยาวชนเเบบบูรณาการ
ทราบเพื่อดําเนินการต่อ
3. ผู้วิจยั เป็ นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยเตรี ยมแบบสอบถามให้
เพียงพอกับจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง และวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในแต่ละโครงการย่อย
ภายใต้ โครงการพัฒนาจิตเยาวชนเเบบบูรณาการทังหมด
้
5 โครงการ
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4. ผู้วิจยั นัดหมายผู้ประสานงานของโครงการเพื่อเข้ าเก็บข้ อมูลตามวันและเวลาที่กําหนด
พร้ อมทังอธิ
้ บายถึงขันตอนและวิ
้
ธีการในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. ผู้วิจยั อธิบายให้ เยาวชนผู้เข้ าร่วมแต่ละโครงการย่อยทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และขอความร่วมมือในการวิจยั
6. ให้ เยาวชนผู้เข้ าร่วมแต่ละโครงการย่อยทําแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป แบบวัดสุขภาวะ
ทางจิต แบบวัดลักษณะทางพุทธ และแบบวัดความเข้ มแข็งในการมองโลก หลังเข้ าร่ วมโครงการครบ
ตามกําหนด
7. รวบรวมข้ อมูลที่ได้ นํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามทุกฉบับ
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติ ซึง่ ผู้วิจยั ดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้
1. นําแบบสอบถามที่เก็บได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบทุกฉบับ เพื่อ
เตรี ยมนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
2. ตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ แล้ วบันทึกข้ อมูลลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ
4. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุม่ รวม และจําแนกตามปั จจัยชีวสังคม
โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
4.1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั วิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่
ความถี่ ร้ อยละ ใช้ สําหรับรายงานข้ อมูลพื ้นฐานในส่วนของข้ อมูลส่วนตัว
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ลักษณะทางพุทธ
ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต โดยผู้วิจยั วิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความเบ้ และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของความโด่ง รวมทังวิ
้ เคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั ผู้วิจยั วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
(Simple Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
และค่าสถิตซิ ี (z) เพื่อทดสอบอิทธิพลของลักษณะทางพุทธและความเข้ มแข็งในการมองโลก ที่มีตอ่ สุข
ภาวะทางจิต รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรส่งผ่านว่าเป็ นตัวแปรส่งผ่านสมบูรณ์ หรื อตัวแปร
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ส่งผ่านบางส่วน โดยผู้วิจยั ใช้ กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ บารอน และเคนนี่ (Baron; &
Kenny. 1986) ซึง่ มีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างลักษณะทางพุทธ (ตัวแปรอิสระ) กับสุขภาวะทางจิต (ตัวแปรตาม) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน (β 1 ) ของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต
ขันตอนที
้
่ 2 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ระหว่างลักษณะทางพุทธ (ตัวแปรอิสระ) กับความเข้ มแข็งในการมองโลก (ตัวแปรส่งผ่าน) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β 2 ) ของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก
ขันตอนที
้
่ 3 วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ระหว่างลักษณะทางพุทธ (ตัวแปรอิสระ) และความเข้ มแข็งในการมองโลก (ตัวแปรส่งผ่าน) กับ
สุขภาวะทางจิต (ตัวแปรตาม) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β 3 ) ของความเข้ มแข็งใน
การมองโลกที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมีการควบคุมลักษณะทางพุทธแล้ ว และค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน (β 4 ) ของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมีการควบคุมความ
เข้ มแข็งในการมองโลกแล้ ว
ขันตอนที
้
่ 4 วิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรส่งผ่านจากสูตรของโซเบล (Sobel. 1982)
โดยใช้ คา่ สถิตซิ ี (z)
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจยั วิเคราะห์ทดสอบค่าสถิตทิ ีชนิดเป็ นอิสระต่อกัน
(Independent Samples t- test) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสุขภาวะทางจิต ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศนา วิถีชีวิตแบบพุทธ และความเข้ มแข็งในการมองโลก ของเยาวชนที่เข้ า
ร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ โดยพิจารณาตามปั จจัยชีวสังคม ได้ แก่ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ องอิทธิพลของลักษณะทางพุทธที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นที่เข้ าร่วม
โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ได้ แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 หัวข้ อย่อย ได้ แก่
2.1 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

สัญลักษณ์ และอักษรย่ อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย และเพื่อความสะดวกต่อการนําเสนอ ผู้วิจยั จึงกําหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
n
แทน จํานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
x̄
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
CV
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation)
Min
แทน ค่าตํ่าสุด (Minimum)
Max
แทน ค่าสูงสุด (Maximum)
Skewness
แทน ความเบ้
Kurtosis
แทน ความโด่ง
z
แทน คะแนนซี
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
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b

แทน

β

แทน

R2
SE
t
Lower
Upper
p
*
**
X
M
Y
DE
IE
TE

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทํานาย ซึง่ ทํานายในรู ป
คะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวทํานาย ซึง่ ทํานายในรู ป
คะแนนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสอง
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
คะแนนที
ช่วงความเชื่อมัน่ ตํ่า
ช่วงความเชื่อมัน่ สูง
ค่าความน่าจะเป็ น
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรส่งผ่าน
ตัวแปรตาม
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effect)
อิทธิพลรวม (Total Effect)
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ตอนที่ 1 ลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั นําข้ อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ การแจกแจงความถี่
และร้ อยละของข้ อมูลพื ้นฐานคุณลักษณะส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเข้ า
ร่วมโครงการ ผลวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนและร้ อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 424)
ลักษณะส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

165
259

38.9
61.1

344
80

81.1
18.9

233
191

55.0
45.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
13 – 16 ปี
17 – 22 ปี
ประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการ
เคย
ไม่เคย

จากตาราง 3 พบว่า เยาวชนในโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการที่เป็ นกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 259 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.1 ส่วนเพศชาย จํานวน 165 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 38.9 มีอายุ 13 - 16 ปี จํานวน 344 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.1 และมีอายุ 17 - 22 ปี จํานวน
80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.9 ส่วนประสบการณ์การเข้ าร่ วมโครงการ พบว่า เยาวชนในโครงการฯ ที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการเข้ าร่วมโครงการย่อยต่าง ๆ ภายใต้ โครงการพัฒนาจิต
เยาวชนแบบบูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาก่อน จํานวน
233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 ส่วนที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นครัง้ แรก จํานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ น 2 หัวข้ อย่อย ดังนี ้
2.1 ค่ าสถิตพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ผู้วิจยั นําข้ อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min)
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) คะแนนซี (z)
ค่าความน่าจะเป็ น (p) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความเบ้ (Standard Error of Skewness)
และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความโด่ง (Standard Error of Kurtosis) เพื่อให้ ทราบถึง
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 4

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง
(Kurtosis) คะแนนซี (z) ค่าความน่าจะเป็ น (p) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความเบ้ (Standard Error of Skewness) และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของความโด่ง (Standard Error of Kurtosis) ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา (n = 424)
ตัวแปร
ความเชื่อทางพุทธศาสนา
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
วิถีชีวิตแบบพุทธ
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
สุขภาวะทางจิต

x̄
4.66
4.53
4.07
4.34
4.12

SD
.64
.77
.63
.58
.65

Min
2.40
2.00
2.00
2.34
2.30

Max
6.00
6.00
5.80
6.34
5.58

CV
.14
.17
.15
.13
.16

Skewness Kurtosis
-.24
-.70
-.18
.32
-.39

-.29
.21
.48
.81
-.14

Normality
Skewness
z
p
-2.06
.039
-5.87
.000
-1.53
.124
2.70
.007
-3.27
.001

Kurtosis
z
-1.22
0.90
2.01
3.42
-0.60

p
.222
.362
.044
.000
.542

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความเบ้ (Standard Error of Skewness) = .12
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความโด่ง (Standard Error of Kurtosis) = .24
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จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาค่าสถิตใิ นแต่ละตัวแปร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ลักษณะของ
แต่ละตัวแปร ดังนี ้
ตัวแปรความเชื่อทางพุทธศาสนามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้ มีคา่ อยูใ่ นระดับสูง หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มีความเชื่อทางพุทธศาสนาอยูใ่ น
ระดับสูง และมีคา่ ความเบ้ เท่ากับ -.24 และค่าความโด่งเท่ากับ -.29 ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับ 0 ทังสองค่
้
า
สะท้ อนให้ เห็นว่ามีแนวโน้ มที่การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ โดยมีคา่ ความเบ้ เป็ นลบ (เบ้ ซ้าย) หมายความ
ว่า เยาวชนในโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคะแนนความเชื่อทางพุทธศาสนาสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีคา่ ความ
โด่งเป็ นลบ คือ มีการแจกแจงที่โด่งน้ อยกว่าการแจกแจงปกติ แต่เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
ความเป็ นโค้ งปกติของข้ อมูลด้ วยค่าซี พบว่า ค่าความเบ้ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (z SK = -2.06,
p = .039) แสดงว่า ข้ อมูลมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
ตัวแปรการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่
ได้ กําหนดไว้ มีคา่ อยูใ่ นระดับสูง หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มีการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาอยู่
ในระดับสูง และมีคา่ ความเบ้ เท่ากับ -.70 ซึง่ มีคา่ ไม่เท่ากับ 0 และค่าความโด่งเท่ากับ .21 ซึง่ มีคา่
ใกล้ เคียงกับ 0 สะท้ อนให้ เห็นว่ามีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ โดยมีคา่ ความเบ้ เป็ นลบ (เบ้ ซ้าย)
หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
มีคา่ ความโด่งเป็ นบวก คือ มีการแจกแจงที่โด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ เช่นเดียวกันกับผลการ
ทดสอบความเป็ นโค้ งปกติของข้ อมูลด้ วยค่าซี พบว่า ค่าความเบ้ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(z SK = -5.87, p = .000) แสดงว่า ข้ อมูลมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
ตัวแปรวิถีชีวิตแบบพุทธมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ กําหนด
ไว้ มีคา่ อยูใ่ นระดับปานกลาง หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มีวิถีชีวิตแบบพุทธอยูใ่ นระดับระดับ
ปานกลาง และมีคา่ ความเบ้ เท่ากับ -.18 ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับ 0 และค่าความโด่งเท่ากับ .48 ซึง่ มีคา่ ไม่
เท่ากับ 0 สะท้ อนให้ เห็นว่ามีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ โดยมีคา่ ความเบ้ เป็ นลบ (เบ้ ซ้าย) หมายความ
ว่า เยาวชนในโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคะแนนวิถีชีวิตแบบพุทธสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีคา่ ความโด่งเป็ น
บวก คือ มีการแจกแจงที่โด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ เช่นเดียวกันกับผลการทดสอบความเป็ นโค้ ง
ปกติของข้ อมูลด้ วยค่าซี พบว่า ค่าความโด่งมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (z KU = 2.01, p = .044)
แสดงว่า ข้ อมูลมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
ตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลกมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ที่ได้ กําหนดไว้ มีคา่ อยูใ่ นระดับปานกลาง หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มีความเข้ มแข็งในการ
มองโลกอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีคา่ ความเบ้ เท่ากับ .32 ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับ 0 และค่าความโด่ง
เท่ากับ .81 ซึง่ มีคา่ ไม่เท่ากับ 0 สะท้ อนให้ เห็นว่ามีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ โดยมีคา่ ความเบ้ เป็ น
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บวก (เบ้ ขวา) หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคะแนนความเข้ มแข็งในการมองโลกตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ย และมีคา่ ความโด่งเป็ นบวก คือ มีการแจกแจงที่โด่งมากกว่าการแจกแจงปกติ เช่นเดียวกัน
กับผลการทดสอบความเป็ นโค้ งปกติของข้ อมูลด้ วยค่าซี พบว่า ค่าความเบ้ และความโด่งมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (z SK = 2.70, p = .007; z KU = 3.42, p = .000 ตามลําดับ) แสดงว่า ข้ อมูลมีการ
แจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
ตัวแปรสุขภาวะทางจิตมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ กําหนดไว้
มีคา่ อยูใ่ นระดับปานกลาง หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มีสขุ ภาวะทางจิตอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และมีคา่ ความเบ้ เท่ากับ -.39 และค่าความโด่งเท่ากับ -.14 ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับ 0 ทังสองค่
้
า
สะท้ อนให้ เห็นว่ามีแนวโน้ มที่การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ โดยมีคา่ ความเบ้ เป็ นลบ (เบ้ ซ้าย) หมายความ
ว่า เยาวชนในโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคะแนนสุขภาวะทางจิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีคา่ ความโด่งเป็ นลบ
คือ มีการแจกแจงที่โด่งน้ อยกว่าการแจกแจงปกติ แต่เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบความเป็ นโค้ ง
ปกติของข้ อมูลด้ วยค่าซี พบว่า ค่าความเบ้ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (z SK = -3.27, p = .001)
แสดงว่า ข้ อมูลมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ
ดังนันจะพบว่
้
าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้ งปกติ แต่อย่างไรก็ตามจาก
ข้ อเสนอแนะของไคลน์ (Kline. 2005: 50) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีคา่ ความเบ้ เกิน 3 ถือเป็ นค่าความเบ้ ที่
สูงผิดปกติ และมีคา่ ความโด่งที่เกินกว่า 10 จะทําให้ เกิดปั ญหาในการวิเคราะห์ได้ แต่ในการวิจยั นี ้มีคา่
ความเบ้ สงู สุดเท่ากับ -.70 และค่าความโด่งสูงสุดเท่ากับ .81 ผู้วิจยั จึงทําการวิเคราะห์อิทธิพลต่อไป
โดยไม่ได้ ทําการแปลงคะแนนเพื่อปรับข้ อมูลให้ มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติในตัวแปรดังกล่าว
นอกจากนันเมื
้ ่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ตัวแปรการปฏิบตั ิทางพุทธ
ศาสนามีการกระจายของข้ อมูลสูงที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .17 ซึง่ หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มี
คะแนนการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่แตกต่างกันมากที่สดุ และตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลกมี
การกระจายของข้ อมูลตํ่าที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ .13 ซึง่ หมายความว่า เยาวชนในโครงการฯ มีคะแนน
ความเข้ มแข็งในการมองโลกที่แตกต่างกันน้ อยที่สดุ
2.2 ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการทดสอบอิทธิพล เป็ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร ได้ แก่ ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต โดยใช้ วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation) ได้ คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรจํานวนทังหมด
้
10 ค่า ดังแสดงผลในตาราง 5
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ตาราง 5 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ (r) ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในโมเดล
การวิจยั (n = 424)
ตัวแปร
1. ความเชื่อทางพุทธศาสนา
2. การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
3. วิถีชีวิตแบบพุทธ
4. ความเข้ มแข็งในการมองโลก
5. สุขภาวะทางจิต
x̄
SD

1
(.71)
.56**
.52**
.32**
.38**
4.66
.64

2

3

4

5

(.80)
.55**
.43**
.58**
4.53
.77

(.68)
.39**
.36**
4.07
.63

(.82)
.59**
4.34
.58

(.92)
4.12
.65

** p < .01
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ คือ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัด
จากตาราง 5 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาจํานวนทังหมด
้
10
ค่า มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) อยูร่ ะหว่าง .32 ถึง .59 แสดงให้ เห็นว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ ใน
การศึกษาเป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง โดยในทุกค่าความสัมพันธ์หากตัวแปรหนึง่ มีคา่ สูงแล้ ว อีก
ตัวแปรหนึง่ จะมีคา่ สูงด้ วย หรื อหากตัวแปรหนึง่ มีคา่ ตํ่าแล้ ว อีกตัวแปรหนึง่ ก็จะมีคา่ ตํ่าด้ วย เมื่อ
พิจารณาขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาแต่ละค่า พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
สูงที่สดุ คือ ความเข้ มแข็งในการมองโลกกับสุขภาวะทางจิต โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 เท่ากับ .59 รองลงมา คือ การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิต โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 เท่ากับ .58 และน้ อยที่สดุ คือ ความเชื่อทาง
พุทธศาสนากับความเข้ มแข็งในการมองโลก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.01 เท่ากับ .32
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ทังหมด
้
พบว่ามีคา่ ไม่เกิน .85 ซึง่ ไคลน์ (Kline. 2005: 56) ได้ กล่าวไว้ ว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีคา่ สูงกว่า .85 จะเกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ (Multicollinearity) ได้ ดังนันใน
้
การศึกษาครัง้ นี ้จึงอาจกล่าวได้ วา่ ตัวแปรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจยั ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple
Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) และการ
วิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของลักษณะทางพุทธ และ
ความเข้ มแข็งในการมองโลก ที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิต ทังอิ
้ ทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพล
ทางอ้ อม (Indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total effect: TE) โดยผู้วิจยั ใช้ กระบวนการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของบารอนและเคนนี่ (Baron; & Kenny. 1986) รวมกับของโซเบล (Sobel. 1982) ซึง่ มี
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ลกั ษณะทางพุทธ (X) กับสุขภาวะทางจิต (Y) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
(β 1 ) ของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต ซึง่ คือเส้ นอิทธิพล c ในภาพประกอบ 8
ขันตอนที
้
่ 2 วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ลกั ษณะทางพุทธ (X) กับความเข้ มแข็งในการมองโลก (M) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน (β 2 ) ของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก ซึง่ คือเส้ นอิทธิพล
a ในภาพประกอบ 8
ขันตอนที
้
่ 3 วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ลกั ษณะทางพุทธ (X) และความเข้ มแข็งในการมองโลก (M) กับสุขภาวะทางจิต (Y)
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน (β 3 ) ของลักษณะทางพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมี
การควบคุมความเข้ มแข็งในการมองโลกแล้ ว ซึง่ คือเส้ นอิทธิพล c’ ในภาพประกอบ และหาค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน (β 4 ) ของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมี
การควบคุมลักษณะทางพุทธแล้ ว ซึง่ คือเส้ นอิทธิพล b ในภาพประกอบ 8
โดยในขันตอนนี
้
้หากอิทธิพลทางตรง (β 3 ) ยังคงมีนยั สําคัญทางสถิตอิ ยู่ แสดงว่า ตัวแปร
ส่งผ่าน (Mediator) ทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบบางส่วน (Partial Mediator) แต่หากอิทธิพลทางตรง
(β 3 ) ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบสมบูรณ์
(Complete Mediator)
้
่ 4 วิเคราะห์คา่ อิทธิพลทางอ้ อมด้ วยวิธีการของโซเบล (Sobel. 1982) โดยใช้
ขันตอนที
ค่าสถิตทิ ดสอบซี (z) เพื่อยืนยันว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

96

ลักษณะทางพุทธ

สุขภาวะทางจิต

c

X

Y

ความเข้ มแข็งใน
a
ลักษณะทางพุทธ
X

การมองโลก
M

b

c’

สุขภาวะทางจิต
Y

ภาพประกอบ 8 เส้ นอิทธิพลในการวิเคราะห์
เนื่องจากงานวิจยั นี ้มีการทดสอบสมมติฐานความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีความเข้ มแข็งใน
การมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน และสุขภาวะทางจิตเป็ นตัวแปรตาม แตกต่างกันเพียงตัวแปรอิสระซึง่
เป็ นตัวแปรกลุม่ ลักษณะทางพุทธ ได้ แก่ ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ิทางพุทธศาสนา และวิถี
ชีวิตแบบพุทธ จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามตัวแปรอิสระ ดังนี ้
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3.1 ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีต่อสุขภาวะทางจิต
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรความเชื่อทางพุทธศาสนา ความ
เข็มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
ตัวแปร
พยากรณ์

b

SE

β

t

p

ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา

1.54

.18

.38

8.50

.000

ความเชื่อทาง
ขันตอนที
้
่2:X→M
พุทธศาสนา
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา (X) กับความเข้ มแข็ง
ในการมองโลก (M)
R2 = .10

.85

.12

.32

7.01

.000

ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา

.87

.16

.22

5.34

.000

ความเข้ มแข็ง
ในการมองโลก

.79

.06

.52

12.73

.000

วิเคราะห์การถดถอย
ขันตอนที
้
่1:X→Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา (X) กับสุขภาวะทาง
จิต (Y)
R2 = .15

ขันตอนที
้
่ 3 : X, M → Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา (X) และความ
เข้ มแข็งในการมองโลก (M) กับสุข
ภาวะทางจิต (Y)
R2 = .38
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จากตาราง 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่
ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ เท่ากับ .38 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 8.50, p = .000)
กล่าวคือ ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลรวมต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล c) ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่ เท่ากับ
.32 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 7.01, p = .000) กล่าวคือ ความเชื่อทางพุทธศาสนามี
อิทธิพลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก (เส้ นอิทธิพล a) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความ
เชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของความเข้ มแข็งในการมอง
โลกแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .22 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 5.34, p = .000) กล่าวคือ ความ
เชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล c’) และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .52 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 12.73,
p = .000) กล่าวคือ ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล b)
ซึง่ ผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามเงื่อนไขขันตอนในการพิ
้
จารณาตัวแปรส่งผ่านที่คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก (เส้ นอิทธิพล a) และ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมีการ
ควบคุมอิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ ว (เส้ นอิทธิพล b) ต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็
ตามการสรุปผลว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทาง
พุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิตหรื อไม่นนั ้ นอกจากพิจารณาตามเงื่อนไขหลักฐานดังกล่าวแล้ ว ยังต้ อง
พิจารณาถึงค่าอิทธิพลทางอ้ อมของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความ
เข้ มแข็งในการมองโลก ซึง่ จะต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน ผู้วิจยั จึงได้ ประมาณค่าอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อไปด้ วยวิธีการของโซเบล ซึง่ มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่าค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมมีการ
กระจายแบบโค้ งปกติ ได้ คา่ ประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังแสดงไว้ ในตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก
ตัวแปร

IE

SE

z

p

ความเชื่อทางพุทธศาสนา

.67 (.16)

.11

6.14

.000

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
Lower
Upper
.46
.88

หมายเหตุ: ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน
จากตาราง 7 พบว่า ค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกมีคา่ เท่ากับ .67 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 (z = 6.14, p = .000) โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วงความเชื่อมัน่ 95% ระหว่าง .46 ถึง .88 ซึง่ ไม่คลุมค่า 0 จึง
สรุปได้ วา่ ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลก ส่วนการสรุปผลว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกทําหน้ าที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ หรื อ
แบบบางส่วนนัน้ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 6 ซึง่ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อควบคุมอิทธิพลของความ
เข้ มแข็งในการมองโลกแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .22 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (t = 5.34,
p = .000) กล่าวคือ เมื่อมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเข้ ามาในความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทาง
พุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิตแล้ ว ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานลดลงจาก .38 (t = 8.50,
p = .000) เป็ น .22 (t = 5.34, p = .000) แต่ยงั คงมีนยั สําคัญทางสถิติอยู่ จึงกล่าวได้ วา่ ความเข้ มแข็ง
ในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนในอิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีตอ่ สุขภาวะ
ทางจิต
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามขันตอน
้
ผู้วิจยั จึงได้ นําเสนอค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล ดังตาราง 8
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ
ตัวแปรความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต
ตัวแปรผล
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
สุขภาวะทางจิต
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.32
.32
.22
.16
.38
(.85**)
(.85**) (.87**)
(.67*) (1.54**)
.52
.52
(.79**)
(.79**)

ตัวแปรสาเหตุ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา
ความเข้ มแข็งในการมองโลก

* p < .05, ** p < .01
หมายเหตุ: ค่าที่อยูน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ
จากตาราง 8 พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลรวมต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .38 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยความเชื่อทางพุทธ
ศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .22 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลก มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .16 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ทังนี
้ ้ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านความสัมพันธ์ของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีผล
ต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังภาพประกอบ 9
ความเข้ มแข็งใน
.32
ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา

การมองโลก
.22

.52
สุขภาวะทางจิต

ภาพประกอบ 9 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีผลต่อสุขภาวะทาง
จิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก (คะแนนมาตรฐาน)
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3.2 ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของการปฏิบัตทิ างพุทธศาสนาที่มีต่อสุขภาวะทางจิต
ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ความ
เข็มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
วิเคราะห์การถดถอย
ขันตอนที
้
่1:X→Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์การปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา (X) กับสุขภาวะทาง
จิต (Y)
R2 = .34

ตัวแปร
พยากรณ์

b

1.95 .13

β

t

p

.58

14.73 .000

.10

.43

9.72

การปฏิบตั ทิ าง 1.36 .13
พุทธศาสนา

.41

10.44 .000

ความเข้ มแข็ง .63
ในการมองโลก

.41

10.53 .000

การปฏิบตั ทิ าง
พุทธศาสนา

การปฏิบตั ทิ าง .93
ขันตอนที
้
่2:X→M
พุทธศาสนา
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์การปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา (X) กับความเข้ มแข็ง
ในการมองโลก (M)
R2 = .18
ขันตอนที
้
่ 3 : X, M → Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์การปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา (X) และความ
เข้ มแข็งในการมองโลก (M) กับสุข
ภาวะทางจิต (Y)
R2 = .48

SE

.06

.000
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จากตาราง 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผล
ต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ เท่ากับ .58 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 14.73, p = .000)
กล่าวคือ การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลรวมต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล c) ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่ เท่ากับ
.43 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 9.72, p = .000) กล่าวคือ การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามี
อิทธิพลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก (เส้ นอิทธิพล a) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของความเข้ มแข็งในการ
มองโลกแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .41 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 10.44, p = .000) กล่าวคือ
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล c’) และค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตเมื่อมีการควบคุมอิทธิพล
ของการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .41 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 10.53,
p = .000) กล่าวคือ ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล b)
ซึง่ ผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามเงื่อนไขขันตอนในการพิ
้
จารณาตัวแปรส่งผ่านที่คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก (เส้ นอิทธิพล a) และ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อมีการ
ควบคุมอิทธิพลของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาแล้ ว (เส้ นอิทธิพล b) ต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็
ตามการสรุปผลว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ทิ าง
พุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิตหรื อไม่นนั ้ นอกจากพิจารณาตามเงื่อนไขหลักฐานดังกล่าวแล้ ว ยังต้ อง
พิจารณาถึงค่าอิทธิพลทางอ้ อมของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่าน
ความเข้ มแข็งในการมองโลก ซึง่ จะต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน ผู้วิจยั จึงได้ ประมาณค่าอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อไปด้ วยวิธีการของโซเบล ซึง่ มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่าค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมมีการ
กระจายแบบโค้ งปกติ ได้ คา่ ประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังแสดงไว้ ในตาราง 10
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ตาราง 10 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก
ตัวแปร

IE

SE

z

p

การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา

.59 (.17)

.08

7.14

.000

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
Lower
Upper
.43
.75

หมายเหตุ: ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน
จากตาราง 10 พบว่า ค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อ
สุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกมีคา่ เท่ากับ .59 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 (z = 7.14, p = .000) โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วงความเชื่อมัน่ 95% ระหว่าง .43 ถึง .75 ซึง่ ไม่คลุม
ค่า 0 จึงสรุปได้ วา่ การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความ
เข้ มแข็งในการมองโลก ส่วนการสรุปผลว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกทําหน้ าที่เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
แบบสมบูรณ์ หรื อแบบบางส่วนนัน้ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 9 ซึง่ พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อควบคุม
อิทธิพลของความเข้ มแข็งในการมองโลกแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .41 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
(t = 10.44, p = .000) กล่าวคือ เมื่อมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเข้ ามาในความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิตแล้ ว ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานลดลงจาก .58
(t = 14.73, p = .000) เป็ น .41 (t = 10.44, p = .000) แต่ยงั คงมีนยั สําคัญทางสถิติอยู่ จึงกล่าวได้ วา่
ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนในอิทธิพลของการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนา
ที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิต
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามขันตอน
้
ผู้วิจยั จึงได้ นําเสนอค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล ดังตาราง 11
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ
ตัวแปรการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต
ตัวแปรผล
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
สุขภาวะทางจิต
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.43
.43
.41
.17
.58
(.93**)
(.93**) (1.36**) (.59*) (1.95**)
.41
.41
(.63**)
(.63**)

ตัวแปรสาเหตุ
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
ความเข้ มแข็งในการมองโลก

* p < .05, ** p < .01
หมายเหตุ: ค่าที่อยูน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐานส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ
จากตาราง 11 พบว่า การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลรวมต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .58 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยการปฏิบตั พิ ทุ ธ
ศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .41 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลก มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .17 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ทังนี
้ ้ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่มีผล
ต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังภาพประกอบ 10
ความเข้ มแข็งใน
.43
การปฏิบตั ทิ าง
พุทธศาสนา

การมองโลก
.41

.41
สุขภาวะทางจิต

ภาพประกอบ 10 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาที่มีผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก (คะแนนมาตรฐาน)
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3.3 ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพุทธที่มีต่อสุขภาวะทางจิต
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรวิถีชีวิตแบบพุทธ ความเข็มแข็ง
ในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ตามแนวทางการทดสอบในขันตอนที
้
่ 1-3
วิเคราะห์การถดถอย
ขันตอนที
้
่1:X→Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์วิถีชีวิตแบบ
พุทธ (X) กับสุขภาวะทางจิต (Y)
R2 = .13

ตัวแปร
พยากรณ์

b

SE

β

t

p

วิถีชีวิตแบบ
พุทธ

1.47 .19

.36

7.84

.000

วิถีชีวิตแบบ
ขันตอนที
้
่2:X→M
พุทธ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์วิถีชีวิตแบบ
พุทธ (X) กับความเข้ มแข็งในการมอง
โลก (M)
R2 = .15

1.05 .12

.39

8.68

.000

.63

.18

.15

3.60

.000

ความเข้ มแข็ง .81
ในการมองโลก

.07

.53

12.43 .000

ขันตอนที
้
่ 3 : X, M → Y
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์วิถีชีวิตแบบ
พุทธ (X) และความเข้ มแข็งในการ
มองโลก (M) กับสุขภาวะทางจิต (Y)
R2 = .36

วิถีชีวิตแบบ
พุทธ

จากตาราง 12 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อ
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สุขภาวะทางจิต มีคา่ เท่ากับ .36 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 7.84, p = .000) กล่าวคือ
วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลรวมต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ นอิทธิพล c) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของ
วิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่ เท่ากับ .39 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 (t = 8.68, p = .000) กล่าวคือ วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก
(เส้ นอิทธิพล a) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตเมื่อมี
การควบคุมอิทธิพลของความเข้ มแข็งในการมองโลกแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .15 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 (t = 3.60, p = .000) กล่าวคือ วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต (เส้ น
อิทธิพล c’) และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
ทางจิตเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพุทธแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .53 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 (t = 12.43, p = .000) กล่าวคือ ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ
ทางจิต (เส้ นอิทธิพล b) ซึง่ ผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามเงื่อนไขขันตอนในการพิ
้
จารณาตัวแปรส่งผ่านที่
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพุทธที่ส่งผลต่อความเข้ มแข็งในการมองโลก (เส้ น
อิทธิพล a) และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความเข้ มแข็งในการมองโลกที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต เมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาแล้ ว (เส้ นอิทธิพล b) ต้ องมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตามการสรุปผลว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชีวิตแบบพุทธกับสุขภาวะทางจิตหรื อไม่นนั ้ นอกจากพิจารณาตามเงื่อนไขหลักฐานดังกล่าว
แล้ ว ยังต้ องพิจารณาถึงค่าอิทธิพลทางอ้ อมของวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่าน
ความเข้ มแข็งในการมองโลก ซึง่ จะต้ องมีนยั สําคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน ผู้วิจยั จึงได้ ประมาณค่าอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อไปด้ วยวิธีการของโซเบล ซึง่ มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่าค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมมีการ
กระจายแบบโค้ งปกติ ได้ คา่ ประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต
โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังแสดงไว้ ในตาราง 13
ตาราง 13 แสดงค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต
โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก
ตัวแปร

IE

SE

z

p

วิถีชีวิตแบบพุทธ

.85 (.21)

.12

7.11

.000

หมายเหตุ: ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
Lower
Upper
.61
1.08
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จากตาราง 13 พบว่า ค่าประมาณอิทธิพลทางอ้ อมของวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกมีคา่ เท่ากับ .85 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
(z = 7.11, p = .000) โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วงความเชื่อมัน่ 95% ระหว่าง .61 ถึง 1.08 ซึง่ ไม่คลุมค่า 0 จึง
สรุปได้ วา่ วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก
ส่วนการสรุ ปผลว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกทําหน้ าที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ หรื อแบบ
บางส่วนนัน้ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 12 ซึง่ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของวิถีชีวิตแบบพุทธที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต เมื่อควบคุมอิทธิพลของความเข้ มแข็งในการ
มองโลกแล้ ว มีคา่ เท่ากับ .15 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (t = 3.60, p = .000) กล่าวคือ เมื่อ
มีความเข้ มแข็งในการมองโลกเข้ ามาในความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตแบบพุทธกับสุขภาวะทางจิตแล้ ว
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานลดลงจาก .36 (t = 7.84, p = .000) เป็ น .15 (t = 3..60, p = .000)
แต่ยงั คงมีนยั สําคัญทางสถิติอยู่ จึงกล่าวได้ วา่ ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบ
บางส่วนในอิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพุทธที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิต
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามขันตอน
้
ผู้วิจยั จึงได้ นําเสนอค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล ดังตาราง 14
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ
ตัวแปรวิถีชีวิตแบบพุทธ ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต
ตัวแปรสาเหตุ
วิถีชีวิตแบบพุทธ
ความเข้ มแข็งในการมองโลก

ตัวแปรผล
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
สุขภาวะทางจิต
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.39
.39
.15
.21
.36
(1.05**)
(1.05**) (.63**) (.85*) (1.47**)
.53
.53
(.81**)
(.81**)
* p < .05, ** p < .01

หมายเหตุ: ค่าที่อยูน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐานส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ

108
จากตาราง 14 พบว่า วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลรวมต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .36 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพล
ทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .15 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .21 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ทังนี
้ ้ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตแบบพุทธที่มีผลต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ดังภาพประกอบ 11
ความเข้ มแข็งใน
.39
วิถีชีวิตแบบพุทธ

การมองโลก
.15

.53
สุขภาวะทางจิต

ภาพประกอบ 11 ผลการประมาณค่าโมเดลการส่งผ่านวิถีชีวิตแบบพุทธที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิต โดย
ผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก (คะแนนมาตรฐาน)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั โดยมีตวั แปรกลุม่ ลักษณะทางพุทธ ได้ แก่
ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ เป็ นตัวแปรอิสระ ความ
เข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน และสุขภาวะทางจิตเป็ นตัวแปรตาม สามารถสรุปนําเสนอค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล ดังตาราง 15
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้ อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของ
ตัวแปรลักษณะทางพุทธ ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต
ตัวแปรสาเหตุ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
วิถีชีวิตแบบพุทธ
ความเข้ มแข็งในการมองโลก

ตัวแปรผล
ความเข้ มแข็งในการมองโลก
สุขภาวะทางจิต
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.32
.32
.22
.16
.38
(.85**)
(.85**) (.87**) (.67*) (1.54**)
.52
.52
(.79**)
(.79**)
.43
.43
.41
.17
.58
(.93**)
(.93**) (1.36**) (.59*) (1.95**)
.41
.41
(.63**)
(.63**)
.39
.39
.15
.21
.36
(1.05**)
(1.05**) (.63**) (.85*) (1.47**)
.53
.53
(.81**)
(.81**)
* p < .05, ** p < .01

หมายเหตุ: ค่าที่อยูน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐานส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ
จากตาราง 15 พบว่า ลักษณะทางพุทธ ได้ แก่ ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ิทางพุทธ
ศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อสุขภาวะทางจิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .22, .41 และ .15 ตามลําดับ นอกจากนัน้
ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ ยังมีอิทธิพลทางบวกโดย
อ้ อมผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกต่อสุขภาวะทางจิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .16, .17 และ .21 ตามลําดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เพิ่มเติม
สําหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ มีการวิเคราะห์ประเด็นอื่น ๆ ที่นา่ สนใจไว้ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
สมมติฐาน โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของสุขภาวะทางจิต ความเชื่อทางพุทธศาสนา การ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศนา วิถีชีวิตแบบพุทธ และความเข้ มแข็งในการมองโลก ของเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการ
พัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ พิจารณาตามปั จจัยชีวสังคม ได้ แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์การ
เข้ าร่วมโครงการ พบประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
4.1 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยสุขภาวะทางจิตของเยาวชนที่เข้ าร่ วม
โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ
ตาราง 16 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยสุขภาวะทางจิตของเยาวชนที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชน
แบบบูรณาการ โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ และอายุ
ตัวแปร

จํานวน
(คน)

x̄

SD

t

p
(2-tailed)

ชาย
หญิง

165
259

4.04
4.17

.64
.65

-2.09*

.038

13 - 16 ปี
17 - 22 ปี

344
80

4.09
4.26

.66
.58

-2.10*

.036

เพศ

อายุ

* p < .05
จากตาราง 16 พบว่า เยาวชนเพศชายมีสขุ ภาวะทางจิตแตกต่างจากเยาวชนเพศหญิง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า เยาวชนเพศชายมีสขุ ภาวะทาง
จิตน้ อยกว่าเยาวชนเพศหญิง นอกจากนันยั
้ งพบว่า เยาวชนที่มีอายุ 13 - 16 ปี มีสขุ ภาวะทางจิต
แตกต่างจากเยาวชนที่มีอายุ 17 - 22 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยพบว่า เยาวชนที่มีอายุ 13 - 16 ปี มีสขุ ภาวะทางจิตน้ อยกว่าเยาวชนที่มีอายุ 17 - 22 ปี
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4.2 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของการปฏิบัตทิ างพุทธศาสนาของเยาวชน
ที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ
ตาราง 17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาของเยาวชนที่เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาจิต
เยาวชนแบบบูรณาการ โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ
ตัวแปร

จํานวน
(คน)

x̄

SD

t

p
(2-tailed)

ชาย
หญิง

165
259

4.34
4.64

.78
.75

-3.94***

.000

เพศ

*** p < .001
จากตาราง 17 พบว่า เยาวชนเพศชายมีการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาแตกต่างจากเยาวชน
เพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า เยาวชนเพศชายมี
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาน้ อยกว่าเยาวชนเพศหญิง
4.3 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของวิถีชีวิตแบบพุทธของเยาวชนที่เข้ าร่ วม
โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ
ตาราง 18 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยวิถีชีวิตแบบพุทธของเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชน
แบบบูรณาการ โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ และประสบการณ์การเข้ าร่ วมโครงการ
ตัวแปร

จํานวน
(คน)

x̄

SD

t

p
(2-tailed)

ชาย
หญิง
ประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการ
เคย
ไม่เคย

165
259

3.95
4.16

.61
.62

-3.37**

.001

233
191

4.17
3.96

.63
.61

3.55***

.000

เพศ

** p < .01, *** p < .001
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จากตาราง 18 พบว่า เยาวชนเพศชายมีวิถีชีวิตแบบพุทธแตกต่างจากเยาวชนเพศหญิง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า เยาวชนเพศชายมีวิถีชีวิตแบบ
พุทธน้ อยกว่าเยาวชนเพศหญิง นอกจากนันยั
้ งพบว่า เยาวชนที่มีประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการ
ย่อยภายใต้ โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการโครงการใดมาก่อนมีวิถีชีวิตแบบพุทธแตกต่าง
จากเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นครัง้ แรก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 โดยเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยพบว่า เยาวชนที่มีประสบการณ์การเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการโครงการ
ใดมาก่อนมีวถิ ีชีวิตแบบพุทธมากกว่าเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นครัง้ แรก
กล่าวโดยสรุ ป ผลการวิเคราะห์เพิ่มเต็มแสดงให้ เห็นว่า เยาวชนเพศชายมีสขุ ภาวะทางจิต
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธน้ อยกว่าเยาวชนเพศหญิง ส่วนความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาและความเข้ มแข็งในการมองโลกนัน้ เยาวชนเพศชายและหญิงมีไม่แตกต่างกัน สําหรับอายุของ
เยาวชน พบว่า เยาวชนที่มีอายุ 13 - 16 ปี มีสขุ ภาวะทางจิตน้ อยกว่าเยาวชนที่มีอายุ 17 - 22 ปี ส่วน
ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา วิถีชีวิตแบบพุทธ และความเข้ มแข็งในการมอง
โลก ของเยาวชนที่มีอายุ 13 - 16 ปี กับเยาวชนที่มีอายุ 17 - 22 ปี นันมี
้ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนันใน
้
เรื่ องประสบการณ์การเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการของเยาวชน พบว่า เยาวชนที่
มีประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการย่อยภายใต้ โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการโครงการใด
มาก่อนมีวิถีชีวิตแบบพุทธมากกว่าเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นครัง้ แรก ส่วนสุขภาวะทางจิต ความ
เชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และความเข้ มแข็งในการมองโลก ของเยาวชนที่มี
ประสบการณ์การเข้ าร่วมโครงการย่อยภายใต้ โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการโครงการใดมา
ก่อนมีไม่แตกต่างจากเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นครัง้ แรก

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องอิทธิพลของลักษณะทางพุทธที่มีตอ่ สุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นที่เข้ าร่วม
โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในครัง้ นี ้ มีความมุง่ หมายของการวิจยั สมมติฐาน
ในการวิจยั และวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของลักษณะทางพุทธ ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) ของลักษณะทางพุทธ ที่สง่ ผลต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
2. ลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดย
ส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก
3. ลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
4. ลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต
โดยส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก
5. ลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
6. ลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยส่งผ่าน
ตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 อายุ 13 - 22 ปี
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กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 อายุ 13 - 22 ปี
จํานวน 424 คน ได้ มาจากกลุม่ ตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั เก็บได้ จริ ง โดยใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากเยาวชนที่เข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
ตามคุณสมบัติที่ได้ ระบุไว้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบ่งเป็ น 4 ตอน โดย
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนตอนที่ 2 – 4 เป็ นแบบวัด
เกี่ยวกับตัวแปรที่ศกึ ษา คือ แบบวัดสุขภาวะทางจิต แบบวัดลักษณะทางพุทธ และแบบวัดความ
เข้ มแข็งในการมองโลก ตามลําดับ โดยแบบวัดต่าง ๆ มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความ
สอดคล้ องภายในแบบแอลฟ่ าทังฉบั
้ บของฉบับที่ใช้ จริ งอยู่ระหว่าง .56 ถึง .95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ได้ ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเข้ าเก็บข้ อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถึงประธานโครงการพัฒนาจิตเยาวชนเเบบบูรณาการ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประสานงานกับทางโครงการในการเก็บ
ข้ อมูลกับเยาวชนในโครงการย่อยภายใต้ โครงการพัฒนาจิตเยาวชนเเบบบูรณาการทังหมด
้
5 โครงการ
ด้ วยตนเองในทุกโครงการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้ แบ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 4 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลของกลุม่
ตัวอย่าง ส่วนตอนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ตอนที่ 3 เป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั และตอนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ส่งผลต่ อสุขภาวะทางจิต
จากการวิเคราะห์อิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนา ร่ วมกับความเข้ มแข็งในการมอง
โลกในฐานะตัวแปรส่งผ่าน ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพล
ทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .22 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.01 และความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลก มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .16 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่ความเข้ มแข็ง
ในการมองโลกทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพุทธ
ศาสนากับสุขภาวะทางจิต แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางจิตได้ รับอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมผ่าน
ความเข้ มแข็งในการมองโลก จากความเชื่อทางพุทธศาสนา
ผลการศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัตทิ างพุทธศาสนาที่ส่งผลต่ อสุขภาวะทางจิต
จากการวิเคราะห์อิทธิพลของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ร่วมกับความเข้ มแข็งในการมอง
โลกในฐานะตัวแปรส่งผ่าน ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต พบว่า การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพล
ทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.01 และการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลก มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .17 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่ความเข้ มแข็ง
ในการมองโลกทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ทิ างพุทธ
ศาสนากับสุขภาวะทางจิต แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางจิตได้ รับอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมผ่าน
ความเข้ มแข็งในการมองโลก จากการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
ผลการศึกษาอิทธิพลของวิถีชีวิตแบบพุทธที่ส่งผลต่ อสุขภาวะทางจิต
จากการวิเคราะห์อิทธิพลของการวิถีชีวิตแบบพุทธ ร่วมกับความเข้ มแข็งในการมองโลก
ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิต พบว่า วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อสุข
ภาวะทางจิต โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .15 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวิถี
ชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .21 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่ความเข้ มแข็งในการมอง
โลกทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตแบบพุทธกับสุขภาวะทางจิต
แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางจิตได้ รับอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก
จากวิถีชีวิตแบบพุทธ
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การอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 “ลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรง
ต่อสุขภาวะทางจิต” ผลการวิจยั พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .22 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ผลการวิจยั นี ้สนับสนุน
สมมติฐานที่ 1แสดงให้ เห็นว่า การมีความเชื่อทางพุทธศาสนามากเพียงใดย่อมส่งผลให้ เยาวชนมี
สุขภาวะทางจิตมากขึ ้นเท่านัน้ และยืนยันถึงความสําคัญของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีผลต่อ
สุขภาวะทางจิตของเยาวชน ซึง่ ผลการวิจยั นี ้มีความสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา ที่มีการศึกษา
เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนากับสุขภาวะทางจิตในลักษณะต่าง ๆ ดังเช่น ผลงานวิจยั ของเฟรเซอร์
มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ที่ศกึ ษาความเกี่ยวข้ องทางศาสนากับสุขภาวะ
ทางจิตในผู้สงู อายุเชื ้อสายแอฟริ กนั -อเมริ กนั ที่อาศัยอยูใ่ นเมือง พบว่า ความเลื่อมใสในศาสนาที่เป็ น
เรื่ องอัตวิสยั เช่น ความเชื่อ ความรู้สกึ และทัศนคติตอ่ ประสบการณ์ทางศาสนาของบุคคล ความสําคัญ
ของศาสนาในชีวิตของบุคคล เป็ นต้ น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตในมิตขิ อง
ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น การมี
เป้าหมายชีวิต และการยอมรับตนเอง ผลงานวิจยั ของเลออนดารี และเจอลามัส (Leondari; &
Gialamas. 2009) ที่ได้ ศกึ ษาความเลื่อมใสทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต ในนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่
นับถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอคซ์ โดยพบว่า ความเชื่อว่าศาสนาสําคัญมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในชีวิต และผลงานวิจยั ของอับดุล – กาเลค (Abdel-Khalek. 2010) ซึง่ ศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สุขภาวะด้ านอัตวิสยั และความเกี่ยวข้ องกับศาสนา ในนักศึกษาชาวมุสลิม
พบว่า ความเลื่อมใสในศาสนาโดยทัว่ ไปและความเชื่อทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตด้ านจิตใจ สุขภาพจิต ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนนันยั
้ งมีผลงานวิจยั ของทามินิ
และฟาดาอี (Tamini; & Fadaei. 2011) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนาอิสลามกับ
สุขภาวะทางจิตในนักศึกษาปริ ญญาตรี พบว่า ความเชื่อทางศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาวะทางจิตโดยรวม ผลงานวิจยั ของหรรษา เลาหเสรี กลุ (2537) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรี ยนใน
โรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ ของนักเรี ยน
วัยรุ่น พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ และ
ผลงานวิจยั ของมินตรา สิริวนั ต์ (2550) ที่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความศรัทธาในพุทธศาสนากับสุขภาวะทาง
จิตของผู้สงู อายุ พบว่า ความศรัทธาในพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิต
ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงสนับสนุนถึงความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อ
สุขภาวะทางจิต
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 “ลักษณะทางพุทธด้ านความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อสุขภาวะทางจิต โดยส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก” ผลการวิจยั พบว่า ความเชื่อทาง
พุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .16 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่ความเข้ มแข็งในการ
มองโลกทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนากับ
สุขภาวะทางจิต ผลการวิจยั นี ้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางจิตนอกจากได้ รับ
อิทธิพลทางตรงจากความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ ว ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกอีกด้ วย อธิบายได้ วา่ เยาวชนที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
มากเพียงใดย่อมส่งผลให้ มีความเข้ มแข็งในการมองโลกมากขึ ้นเท่านัน้ แล้ วความเข้ มแข็งในการมอง
โลกของเยาวชนนี ้จะช่วยส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางจิตมากขึ ้นเท่านัน้ จากผลการวิจยั นี ้พบว่ามีความ
สอดคล้ องกับทฤษฎีความผาสุกในชีวิตของแอนโทนอฟสกี ้ ที่อธิบายว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกซึง่
ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ าใจ ความสามารถในการจัดการได้ และความสามารถในการให้
ความหมาย มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับสุขภาวะ (Antonovsky. 1993) โดยความเข้ มแข็งในการมอง
โลกเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล ซึง่ ประสบการณ์เหล่านันเกิ
้ ดจากแหล่งต้ านทาน
ความเครี ยดทัว่ ไปของบุคคล ที่มีศาสนาเป็ นหนึง่ ในแหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไปของบุคคลนัน้
(Antonovsky. 1979) ดังนันการที
้
่เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิตนันก็
้ เป็ นผลมาจากเยาวชนมีความเข้ มแข็ง
ในการมองโลก โดยความเข้ มแข็งในการมองโลกพัฒนามาจากประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล ซึง่ มี
พื ้นฐานส่วนหนึง่ มาจากการที่บคุ คลนับถือศาสนา และยิ่งถ้ าการนับถือศาสนาของเยาวชนทําให้ มี
ความเชื่อทางพุทธศาสนาในปริ มาณที่มาก จะทําให้ เยาวชนมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเพิ่มมากขึ ้น
และส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางจิตที่มากขึ ้นตามไปด้ วย
ผลการวิจยั นี ้นอกจากมีความสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีความผาสุกในชีวิตของ
แอนโทนอฟสกี ้แล้ ว ยังพบว่ามีความสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา ดังเช่น ผลการวิจยั ของนัก
สังคมวิทยากลุม่ หนึง่ (Ellison; & Sherkat. 1995) ที่ประมวลผลการวิจยั ต่าง ๆ แล้ วพบว่า การมีความ
เชื่อทางศาสนานันส่
้ งผลต่อความรู้สกึ เป็ นสุข ความพึงพอใจในชีวิต การมีสขุ ภาพกายและจิตที่ดี และ
การมีอายุยืน โดยผลดีของการนับถือศาสนาต่อสุขภาวะของบุคคลนัน้ เกิดจากลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมของบุคคล ที่เป็ นผลจากการนับถือศาสนาของบุคคลนัน้ ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคลอีก
ต่อหนึง่ และผลงานวิจยั ของเดอไวที ้ พาทาพัส และไลแมนเทท (Diržytė; Patapas; & Limantaitė.
2003) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในศาสนา ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะที่
เป็ นด้ านลบ ของนักเรี ยนชาวลิทเู นีย พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้ ามีความสัมพันธ์กบั ทังความ
้
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เข้ มแข็งในการมองโลกและสุขภาวะที่เป็ นด้ านลบ และความเข้ มแข็งในการมองโลกยังมีความสัมพันธ์
กับสุขภาวะที่เป็ นด้ านลบด้ วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยั ของไบลนี่ และครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker. 1995) ที่
ศึกษาตัวแปรส่งผ่านด้ านจิตวิทยาสังคม ซึง่ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวข้ องใน
ศาสนากับสุขภาวะทางจิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐนิวยอร์ คที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ พบว่า ใน
กลุม่ นักศึกษาแอฟริ กนั -อเมริ กนั ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตโดยรวม
ผ่านการให้ คณ
ุ ค่าความหมายในชีวิตและการประเมินค่ากลุม่ ทางสังคมของตนในทางบวก โดยการให้
คุณค่าความหมายในชีวิตและการประเมินค่ากลุม่ ทางสังคมของตนในทางบวกมีอิทธิพลการส่งผ่าน
แบบสมบูรณ์ตอ่ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต ซึง่ แตกต่างจาก
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ที่พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตผ่านความ
เข้ มแข็งในการมองโลกเช่นเดียวกัน แต่ความเข้ มแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลการส่งผ่านแบบบางส่วน
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนากับสุขภาวะทางจิตเท่านัน้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า
การศึกษาตัวแปรส่งผ่านที่แตกต่างกันบางส่วน โดยในการวิจยั ของไบลนี่ และครอคเกอร์ ได้ ศกึ ษาตัว
แปรส่งผ่าน 2 ตัว พร้ อมกัน คือ การให้ คณ
ุ ค่าความหมายในชีวิตและการประเมินค่ากลุม่ ทางสังคมของ
ตนในทางบวก แต่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาตัวแปรส่งผ่านเพียงตัวเดียวคือ ความเข้ มแข็งในการมองโลก
ซึง่ เนื ้อหาประกอบด้ วยความสามารถในการเข้ าใจ ความสามารถในการจัดการได้ และความสามารถ
ในการให้ ความหมาย โดยอาจมีเนื ้อหาที่คล้ ายกันในเรื่ องของการให้ ความหมาย แต่ตา่ งกันในเรื่ องของ
การประเมินกลุม่ ทางสังคมของตนที่ในงานวิจยั นี ้ไม่มี และเนื ้อหาในส่วนของความสามารถในการ
เข้ าใจและการจัดการได้ ที่เพิ่มมาในงานวิจยั นี ้ ดังนันอาจเป็
้
นผลให้ พบผลที่สอดคล้ องกันไม่ทงหมด
ั้
และผลงานวิจยั ของอาร์ นอล์ (Arnold. 2007) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเข้ มแข็งในการมองโลก วุฒิภาวะ
ทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตในนักบวช พบว่า ความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
แบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้ ถึงพระเจ้ าและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์
ของตนกับพระเจ้ า กับสุขภาวะทางจิตในทุกองค์ประกอบ ซึง่ ได้ แก่ การยอมรับตนเอง การมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น ความเป็ นตัวของตัวเอง ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม การมี
เป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาตนเอง โดยการตระหนักรู้ถึงพระเจ้ ามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงและ
โดยอ้ อมผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกต่อสุขภาวะทางจิตในทุกองค์ประกอบเช่นเดียวกับ
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ส่วนความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้ ามีอิทธิพลทางลบโดยตรงและ
โดยอ้ อมผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกต่อสุขภาวะทางจิตในทุกองค์ประกอบ ซึง่ ต่างจากผลการวิจยั
ครัง้ นี ้ที่พบว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางบวกโดยตรงและโดยอ้ อมผ่านความเข้ มแข็งใน
การมองโลกต่อสุขภาวะทางจิต ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าการศึกษาตัวแปรความเชื่อทางศาสนาของ
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อาร์ นอล์มีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาคริ สต์ซงึ่ มีทงเนื
ั ้ ้อหาที่อาจคล้ ายคลึงและแตกต่างกับ
การศึกษาความเชื่อทางพุทธศาสนาในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยในงานวิจยั ของอาร์ นอล์เน้ นศึกษาเฉพาะ
เนื ้อหาความเชื่อในคําสัง่ สอนที่เกี่ยวกับศาสดา เช่น การมีอยูข่ องพระเจ้ า ความสับสนเกี่ยวกับภาพของ
พระเจ้ าและความสัมพันธ์กบั พระเจ้ า การถูกพระเจ้ าทอดทิ ้ง เป็ นต้ น ส่วนงานวิจยั นี ้นอกจากมีเนื ้อหา
ความเชื่อที่เป็ นคําสอนเกี่ยวกับศาสดาแล้ ว ยังรวมเนื ้อหาความเชื่อในคําสัง่ สอนตามหลักธรรมอื่น ๆ
เข้ าไปด้ วย จึงอาจเป็ นผลให้ พบผลที่สอดคล้ องกันไม่ทงหมด
ั้
ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงสนับสนุนทฤษฎีความผาสุกในชีวิตเกี่ยวกับศาสนามีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก และช่วยเพิ่มเติมข้ อมูลในมิตคิ วาม
เชื่อทางพุทธศาสนาในตัวแปรศาสนาที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตผ่านความเข้ มแข็งในการ
มองโลก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบผลการวิจยั ครัง้ นี ้กับผลการวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า ให้ ผลการวิจยั ทัง้
สอดคล้ องกันทังหมดและสอดคล้
้
องกันบางส่วน โดยในส่วนผลการวิจยั ที่สอดคล้ องกันทังหมดนี
้
้อาจ
เป็ นไปได้ ว่าการวัดตัวแปรมีเนื ้อหาคล้ ายคลึงกัน ส่วนผลการวิจยั ที่สอดคล้ องกันบางส่วนนันอาจเป็
้
นไป
ได้ วา่ มีการวัดตัวแปรที่มีเนื ้อหาทังคล้
้ ายคลึงกันและแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 “ลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรง
ต่อสุขภาวะทางจิต” ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ผลการวิจยั นี ้สนับสนุน
สมมติฐานที่ 3 แสดงให้ เห็นว่า การปฏิบตั ิทางพุทธศาสนามากเพียงใดย่อมส่งผลให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะ
ทางจิตมากขึ ้นเท่านัน้ และยืนยันถึงความสําคัญของการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่มีผลต่อสุขภาวะทาง
จิตของเยาวชน ซึง่ ผลการวิจยั นี ้มีความสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ทิ างศาสนากับสุขภาวะทางจิตในลักษณะต่าง ๆ ดังเช่น ผลงานวิจยั ของวิทเทอร์ และคนอื่น ๆ
(Witter; et. al. 1985) ที่ประมวลงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางศาสนาของบุคคล
กับสุขภาวะด้ านอัตวิสยั พบว่า การปฏิบตั ทิ างศาสนา โดยเฉพาะการไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ ผู้ที่กระทํา
มากจะเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาวะด้ านอัตวิสยั มากกว่าผู้ที่ไปโบสถ์น้อยหรื อไม่ไปเลย และลักษณะทางศาสนา
สามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะด้ านอัตวิสยั ของบุคคลได้ ผลงานวิจยั ของเอลลิสนั
(Ellison. 1991) ได้ ประมวลงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้ องในศาสนาและสุขภาวะด้ าน
อัตวิสยั แล้ วพบว่า ความเกี่ยวข้ องในศาสนาที่เป็ นเรื่ องของการมีสว่ นร่วมในองค์กรหรื อการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางศาสนา และการปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาซึง่ กระทําด้ วยตนเอง อันถือได้ วา่ เป็ นการติดต่อ
กับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ตนนับถือสามารถช่วยเพิ่มสุขภาวะทางจิต และคุณภาพชีวิตแก่บคุ คลได้ และ
ผลงานวิจยั ของเฟรเซอร์ มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ที่ศกึ ษาความเกี่ยวข้ อง
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ทางศาสนากับสุขภาวะทางจิตในผู้สงู อายุเชื ้อสายแอฟริ กนั -อเมริกนั ที่อาศัยอยูใ่ นเมือง พบว่า
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับศาสนพิธีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตในมิตขิ องความสามารถใน
การจัดการสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุคคลอื่น การมีเป้าหมายชีวิต และการ
ยอมรับตนเอง นอกจากนันยั
้ งมีผลงานวิจยั ของเลออนดารี และเจอลามัส (Leondari; & Gialamas.
2009) ที่ได้ ศกึ ษาความเลื่อมใสทางศาสนากับสุขภาวะทางจิต ในนักศึกษาปริญญาตรี ที่นบั ถือศาสนา
คริ สต์นิกายออร์ ธอดอคซ์ โดยพบว่า การเข้ าโบสถ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต
และผลงานวิจยั ของหรรษา เลาหเสรี กลุ (2537) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรี ยนในโรงเรี ยนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่น พบว่า การปฏิบตั ทิ าง
พุทธศาสนามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ
ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงสนับสนุนถึงการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงต่อ
สุขภาวะทางจิต
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 “ลักษณะทางพุทธด้ านการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก” ผลการวิจยั พบว่า การ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก
มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .17 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่ความเข้ มแข็งในการ
มองโลกทําหน้ าที่สง่ ผ่านอิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนากับ
สุขภาวะทางจิต ผลการวิจยั นี ้สนับสนุนสมมติฐานที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางจิตนอกจากได้ รับ
อิทธิพลทังทางตรงจากการปฏิ
้
บตั ทิ างพุทธศาสนาแล้ ว ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากการปฏิบตั ิทาง
พุทธศาสนาผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกอีกด้ วย อธิบายได้ วา่ เยาวชนที่มีการปฏิบตั ทิ างพุทธ
ศาสนามากเพียงใดย่อมส่งผลให้ มีความเข้ มแข็งในการมองโลกมากขึ ้นเท่านัน้ แล้ วความเข้ มแข็งใน
การมองโลกของเยาวชนนี ้จะช่วยส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางจิตมากขึ ้นเท่านัน้ จากผลการวิจยั นี ้พบว่า มี
ความสอดคล้ องกับทฤษฎีความผาสุกในชีวิตของแอนโทนอฟสกี ้ ที่อธิบายว่าความเข้ มแข็งในการมอง
โลกซึง่ ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ าใจ ความสามารถในการจัดการได้ และความสามารถใน
การให้ ความหมาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะ (Antonovsky. 1993) โดยความเข้ มแข็งใน
การมองโลกเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล ซึง่ ประสบการณ์เหล่านันเกิ
้ ดจากแหล่ง
ต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไปของบุคคล ที่มีศาสนาเป็ นหนึง่ ในแหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไปของ
บุคคลนัน้ (Antonovsky. 1979) ดังนันการที
้
่เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิตนันก็
้ เป็ นผลมาจากเยาวชนมี
ความเข้ มแข็งในการมองโลก โดยความเข้ มแข็งในการมองโลกพัฒนามาจากประสบการณ์ในชีวิตของ
บุคคล ซึง่ มีพื ้นฐานส่วนหนึง่ มาจากการที่บคุ คลนับถือศาสนา และยิ่งถ้ าการนับถือศาสนาของเยาวชน

121
ทําให้ มีการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาในปริ มาณที่มาก จะทําให้ เยาวชนมีความเข้ มแข็งในการมองโลกเพิ่ม
มากขึ ้นและส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางจิตที่มากขึ ้นตามไปด้ วย แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั นี ้ให้ ผลที่
แตกต่างจากผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา ดังเช่น ผลงานวิจยั ของไบลนี่ และครอคเกอร์ (Blaine; & Crocker.
1995) ที่ศกึ ษาตัวแปรส่งผ่านด้ านจิตวิทยาสังคม ซึง่ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
เกี่ยวข้ องในศาสนากับสุขภาวะทางจิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐนิวยอร์ คที่นบั ถือศาสนาคริสต์
พบว่า การปฏิบตั ทิ างศาสนาไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อย ซึง่
ต่างจากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ที่พบว่า การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีอทิ ธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต
ผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การศึกษาตัวแปรการปฏิบตั ิทางศาสนาของ
ไบลนี่ และครอคเกอร์ มีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ทิ างศาสนาคริ สต์ซงึ่ อาจมีเนื ้อหาที่แตกต่างกับ
การศึกษาการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนันอาจเป็
้
นผลให้ พบผลที่ไม่สอดคล้ องกัน
ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงสนับสนุนทฤษฎีความผาสุกในชีวิตเกี่ยวกับศาสนามีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก และช่วยเพิ่มเติมข้ อมูลในมิตกิ าร
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาในตัวแปรศาสนาที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตผ่านความเข้ มแข็งใน
การมองโลก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบผลการวิจยั ครัง้ นี ้กับผลการวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า ให้ ผลการวิจยั
ที่แตกต่างกัน โดยอาจเป็ นไปได้ วา่ มีการวัดตัวแปรที่มีเนื ้อหาต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 “ลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อ
สุขภาวะทางจิต” ผลการวิจยั พบว่า วิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิต โดยมีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .15 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ผลการวิจยั นี ้สนับสนุน
สมมติฐานที่ 5 แสดงให้ เห็นว่า การมีวิถีชีวิตแบบพุทธมากเพียงใดย่อมส่งผลให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะทาง
จิตมากขึ ้นเท่านัน้ และยืนยันถึงความสําคัญของวิถีชีวิตแบบพุทธที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตของเยาวชน
ซึง่ ผลการวิจยั นี ้มีความสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางศาสนากับ
สุขภาวะทางจิตในลักษณะต่าง ๆ ดังเช่น ผลงานวิจยั ของเอลลิสนั (Ellison. 1991) ได้ ประมวล
งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้ องในศาสนาและสุขภาวะด้ านอัตวิสยั แล้ วพบว่า ความเกี่ยวข้ อง
ในศาสนาที่เป็ นเรื่ องของการสนับสนุนทางลัทธิศาสนาและวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกับความ
เชื่อของแต่ละบุคคลซึง่ นับถือแตกต่างกันออกไปสามารถช่วยเพิ่มสุขภาวะทางจิต และคุณภาพชีวิตแก่
บุคคลได้ ผลงานวิจยั ของเบอริ ส และคนอื่น ๆ (Burris; et.al. 2009) ที่ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่เกี่ยวกับ
สุขภาวะทางจิตและความเครี ยดทางจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ความเกี่ยวข้ องกับศาสนามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตและความเครี ยดทางจิตที่น้อย นอกจากนันความเกี
้
่ยวข้ อง
กับศาสนาร่ วมกับตัวแปรอื่น ๆ สามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของความเครี ยดทางจิตที่น้อยได้

122
และผลงานวิจยั ของหรรษา เลาหเสรี กลุ (2537) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรี ยนในโรงเรี ยนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ กับลักษณะทางพุทธศาสนาและทางพฤติกรรมศาสตร์ ของนักเรี ยนวัยรุ่น พบว่า ประสบการณ์
จากกิจกรรมทางพุทธศาสนา 2 ด้ าน ได้ แก่ ระยะเวลาที่เรี ยนในโรงเรี ยนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และการ
ได้ รับประโยชน์จากกิจกรรมทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางจิตใจ และ
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผาสุกทางจิตใจในกลุม่ รวมได้ รวมถึงผลงานวิจยั ของ
เฟรเซอร์ มินท์ และโมบลี (Frazier; Mintz; & Mobley. 2005) ที่ศกึ ษาความเกี่ยวข้ องทางศาสนากับ
สุขภาวะทางจิตในผู้สงู อายุเชื ้อสายแอฟริ กนั -อเมริ กนั ที่อาศัยอยูใ่ นเมือง พบว่า พฤติกรรมที่เป็ นวิถีชีวิต
ทางศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตในมิตขิ องการพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอื่น การมีเป้าหมายชีวิต และการยอมรับตนเอง
ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงสนับสนุนถึงวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ
ทางจิต
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 “ลักษณะทางพุทธด้ านวิถีชีวิตแบบพุทธมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
สุขภาวะทางจิต โดยส่งผ่านตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก” ผลการวิจยั พบว่า วิถีชีวิตแบบพุทธมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .21 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่ความเข้ มแข็งในการมองโลกทําหน้ าที่สง่ ผ่าน
อิทธิพลแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตแบบพุทธกับสุขภาวะทางจิต ผลการวิจยั นี ้
สนับสนุนสมมติฐานที่ 6 แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางจิตนอกจากได้ รับอิทธิพลทังทางตรงจากวิ
้
ถีชีวิต
แบบพุทธแล้ ว ยังได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากวิถีชีวิตแบบพุทธผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกอีกด้ วย
อธิบายได้ วา่ เยาวชนที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมากเพียงใดย่อมส่งผลให้ มีความเข้ มแข็งในการมองโลกมาก
ขึ ้นเท่านัน้ แล้ วความเข้ มแข็งในการมองโลกของเยาวชนนี ้จะช่วยส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางจิตมากขึ ้น
เท่านัน้ จากผลการวิจยั นี ้พบว่า มีความสอดคล้ องกับทฤษฎีความผาสุกในชีวิตของแอนโทนอฟสกี ้ ที่
อธิบายว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกซึง่ ประกอบด้ วย ความสามารถในการเข้ าใจ ความสามารถใน
การจัดการได้ และความสามารถในการให้ ความหมาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะ
(Antonovsky. 1993) โดยความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล
ซึง่ ประสบการณ์เหล่านันเกิ
้ ดจากแหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไปของบุคคล ที่มีศาสนาเป็ นหนึง่ ใน
แหล่งต้ านทานความเครี ยดทัว่ ไปของบุคคลนัน้ (Antonovsky. 1979) ดังนันการที
้
่เยาวชนมีสขุ ภาวะ
ทางจิตนันก็
้ เป็ นผลมาจากเยาวชนมีความเข้ มแข็งในการมองโลก โดยความเข้ มแข็งในการมองโลก
พัฒนามาจากประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล ซึง่ มีพื ้นฐานส่วนหนึง่ มาจากการที่บคุ คลนับถือศาสนา
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และยิ่งถ้ าการนับถือศาสนาของเยาวชนทําให้ มีวิถีชีวิตแบบพุทธในปริ มาณที่มาก จะทําให้ เยาวชนมี
ความเข้ มแข็งในการมองโลกเพิ่มมากขึ ้นและส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางจิตที่มากขึ ้นตามไปด้ วย
ดังนันผลการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงสนับสนุนทฤษฎีความผาสุกในชีวิตเกี่ยวกับศาสนามีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต โดยผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก และช่วยเพิ่มเติมข้ อมูลในมิตวิ ิถีชีวิต
แบบพุทธในตัวแปรศาสนาที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลก

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่าสุขภาวะทางจิตได้ รับอิทธิพลทางตรงจากลักษณะทางพุทธ ซึง่
หมายความว่า ถ้ าเยาวชนมีความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบ
พุทธมากเพียงใดย่อมส่งผลให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิตมากขึ ้นเท่านัน้ ลักษณะทางพุทธจึงเป็ นสิ่ง
สําคัญที่ควรพัฒนาเพื่อให้ เยาวชนเกิดสุขภาวะทางจิต โดยสําหรับสถานศึกษาหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
กับพุทธศาสนาควรให้ ความสําคัญกับการให้ ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อทางพุทธศาสนากับ
เยาวชน และสนับสนุนให้ เยาวชนปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธมามกะที่ดี โดยควรสนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรม
หรื อโครงการที่สง่ เสริ มให้ เยาวชนมีสว่ นร่วมเพื่อได้ รับความรู้ทางธรรมะ รวมถึงได้ ปฏิบตั ติ นที่แสดงออก
ถึงการให้ ทาน การรักษาศีล และการเจริ ญภาวนา เช่น การนิมนต์พระหรื อเชิญวิทยากรมาให้ ความรู้
เกี่ยวกับธรรมะกับเยาวชน การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา การจัด
โครงการที่ทําให้ เยาวชนได้ มีโอกาสรักษาศีลเจริ ญสติ เป็ นต้ น สําหรับบิดามารดา หรื อผู้ปกครอง ควร
ให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มให้ บตุ รหลานได้ ใช้ ชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา ชักชวนบุตรหลานให้
ศึกษาธรรมะและปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธมามกะที่ดี สําหรับเยาวชนควรให้ ความสนใจศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับธรรมะเมื่อมีโอกาส และปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธมามกะที่ดี
2. จากผลการวิจยั พบว่าความเข้ มแข็งในการมองโลกเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่สําคัญ ซึง่ ทําให้
สุขภาวะทางจิตได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากลักษณะทางพุทธผ่านความเข้ มแข็งในการมองโลกด้ วย ซึง่
หมายความว่า ถ้ าเยาวชนมีความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบ
พุทธมากเพียงใดย่อมส่งผลให้ เยาวชนมีความเข้ มแข็งในการมองโลกขึ ้นเท่านัน้ แล้ วความเข้ มแข็งใน
การมองโลกจะช่วยส่งผลให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิตอีกทอดหนึง่ ดังนันควรมุ
้
ง่ สนใจพัฒนาความ
เข้ มแข็งในการมองโลกของเยาวชนควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมลักษณะทางพุทธในเยาวชนด้ วย เพื่อให้
ส่งผลที่เสริ มกันต่อสุขภาวะทางจิตในเยาวชน โดยอาจจัดโปรแกรมที่พฒ
ั นาความเข้ มแข็งในการมอง
โลกที่สร้ างจากแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อทําให้ เยาวชนรู้จกั มองโลกและชีวิตของ
ตนอย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้ เยาวชนมีสขุ ภาวะทางจิตได้ สําหรับบิดามารดาหรื อผู้ปกครองควรให้
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ความสําคัญกับการส่งเสริ มประสบการณ์ชีวิตที่สามารถหล่อหลอมให้ เยาวชนมีความเข้ าใจและเห็น
คุณค่าความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้ โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา สําหรับ
เยาวชนควรรู้จกั ประยุกต์นําแนวความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาไปใช้ ในการทําความเข้ าใจ การ
จัดการ และการให้ คณ
ุ ค่าความหมายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จํากัดขอบเขตกลุม่ ตัวอย่างที่ทําการศึกษาเฉพาะเยาวชนที่เข้ า
ร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการเท่านัน้ ซึง่ อาจทําให้ ไม่สามารถขยายผลการวิจยั ไปสู่
กลุม่ ประชากรเยาวชนอื่น ๆ ได้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจศึกษาวิจยั กับกลุม่ เยาวชนทัว่ ไป เพื่อที่จะ
สามารถอ้ างอิงผลการวิจยั ในเชิงเปรี ยบเทียบต่อไป ทังยั
้ งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางพุทธ ความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิต ได้ ชดั เจนมากขึ ้น
2. จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเฉพาะตัวแปร
ทางด้ านวัฒนธรรมของบุคคล คือ ลักษณะทางศาสนา เท่านัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจเพิ่มการศึกษา
ปั จจัยทางด้ านสังคมและครอบครัว เช่น การถ่ายทอดทางสังคม บทบาททางสังคม และการอบรมลี ้ยง
ดู ซึง่ อาจทําให้ อธิบายตัวแปรความเข้ มแข็งในการมองโลก และสุขภาวะทางจิตได้ มากยิ่งขึ ้น
3. ควรมีการศึกษาเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรลักษณะทางพุทธและความเข้ มแข็งในการ
มองโลกกับตัวแปรผลอื่น ๆ นอกเหนือจากสุขภาวะทางจิต แต่มีความคล้ ายคลึงกับตัวแปรสุขภาวะทาง
จิต เช่น พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม การปรับตัว เพื่อเป็ นการตรวจสอบยืนยันในอิทธิพล
ของตัวแปรทังสองที
้
่มีตอ่ ตัวแปรผล เนื่องจากคนไทยนันผู
้ กพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา
ความเชื่อและหลักปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนาจึงซึมแทรกผสมผสานอยูใ่ นแนวความคิด จิตใจ และมีผล
ต่อการกระทําของบุคคลแทบทุกด้ านของชีวิตตลอดเวลายาวนาน ส่วนความเข้ มแข็งในการมองโลกนัน้
เป็ นปั จจัยที่บคุ คลใช้ ในการจัดการกับสิ่งเร้ าที่ทําให้ เกิดความเครี ยด และบุคคลนันยั
้ งสามารถดํารง
ภาวะสุขภาพที่ดีและมีความผาสุกในชีวิต ดังนันลั
้ กษณะทางพุทธและความเข้ มแข็งในการมองโลกจึง
เป็ นตัวแปรสําคัญที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลได้
4. ควรเพิ่มตัวแปรอื่นที่คาดว่าน่าจะเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่สําคัญในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางพุทธกับสุขภาวะทางจิตเข้ ามาศึกษาร่วมด้ วย เช่น การเผชิญ
ความเครี ยด ความภูมิใจในตนเอง เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มขอบเขตการอธิบายอิทธิพลของลักษณะทางพุทธที่
มีตอ่ สุขภาวะทางจิต อีกทังยั
้ งเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาโมเดลต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
คุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
ชื่อแบบสอบถามของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
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แบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคลและปั จจัยทางจิตวิทยา
คําชีแ้ จงทั่วไป
1. แบบสอบถามชุดนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อและทําแบบสอบถามด้ วยความตังใจ
้
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3. คําตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจยั ต่อไป
4. คําตอบของท่านไม่มีถกู หรื อผิด ดังนัน้ ผู้วิจยั ใคร่ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็ นจริง และตรงกับสิ่งที่ท่านคิด รู้ สึก หรื อแสดงออก ให้ มากที่สุด
5. ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ท่านตอบ จะถือเป็ นความลับ และไม่ เป็ นผลเสียต่ อตัวท่ านหรื อบุคคล
ใดๆ ทัง้ สิน้
6. แบบสอบถามที่ทา่ นตอบอย่ างครบถ้ วนเท่ากับท่านได้ ร่วมทําบุญ โดยผู้วิจยั จะนําเงิน
ค่าตอบแทนจากการตอบแบบสอบถามของท่านบริ จาคให้ กบั โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบ
บูรณาการ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบสอบถามละ 10
บาท ซึง่ ท่านจะได้ ทําบุญร่วมกับเพื่อนในโครงการคนอื่น ๆ
7. แบบสอบถามชุดนี ้ มีทงหมด
ั้
4 ตอน โปรดตอบคําถามให้ ครบทุกข้ อ ทังนี
้ ้เพราะถ้ าตอบไม่
ครบทุกข้ อ จะทําให้ แบบสอบถามนี ้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลการวิจยั ได้
ขอขอบคุณท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และให้ ความช่ วยเหลือในการทําวิจัยครั ง้ นี ้
....................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน ( ) หรื อเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ ครบถ้ วนตามความ
เป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ __________________ ปี ______________ เดือน
3. ก่อนหน้ าที่จะมาเข้ าร่ วมโครงการครัง้ นี ้ เคยเข้ าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณา
การ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการใดมาก่อน
หรื อไม่
( ) เคย ( ) ไม่เคย
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามสุขภาวะทางจิต
คําชีแ้ จง ข้ อความต่อไปนี ้เป็ นการถามถึงความรู้สกึ นึกคิดในแง่มมุ ต่าง ๆ ของชีวิตท่าน โปรดทํา
เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดและความรู้สึกของท่านมากที่สดุ เพียงช่องเดียวในแต่ละข้ อ
และกรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ โดยการตอบมีหลักในการพิจารณาดังนี ้
เห็นด้ วยอย่างยิง่

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของท่านมากทีส่ ดุ

เห็นด้ วย

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของท่านมาก

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของท่านค่อนข้ างมาก

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของท่านค่อนข้ างน้ อย

ไม่เห็นด้ วย

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของท่านน้ อย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่

หมายถึง

ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ นึกคิดของท่านน้ อยที่สดุ

ข้ อ

ข้ อความ

1.

ฉันอยากให้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นกับ
ฉันเป็ นเรื่ องไม่จริง
เมื่อทําบางสิง่ ไม่สาํ เร็จทัง้ ๆ ที่พยายาม
เต็มที่แล้ ว ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองแย่มาก
ฉันไม่อยากนึกถึงสิง่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเองในอดีต
ฉันหวังให้ ชีวิตของตนเอง แตกต่างไป
จากทีเ่ ป็ นอยูต่ อนนี ้
ฉันรู้สกึ ผิดหวังกับเรื่ องต่าง ๆ ในชีวิต
ของตนเอง
ฉันดําเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยไม่เคย
คิดถึงเรื่ องในอนาคต
ฉันเป็ นผู้กําหนดอนาคตของตนเอง
ฉันรู้สกึ ว่าอนาคตของฉันไร้ จดุ หมาย
ฉันดําเนินชีวิตได้ โดยไม่ต้องมีการ
วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

ค่อน
ค่อน
ไม่
ไม่
ข้ าง
ข้ างไม่ เห็นด้ วย เห็นด้ วย
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

โปรดพลิกหน้ าถัดไป
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ข้ อ

ข้ อความ

เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

ค่อน
ค่อน
ไม่
ไม่
ข้ าง
ข้ างไม่ เห็นด้ วย เห็นด้ วย
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

10. ฉันไม่ร้ ูวา่ ตอนนี ้ ฉันเรี ยนหนังสือไปเพื่อ
อะไร
11. ฉันคิดว่าการตังเป
้ ้ าหมายในชีวิตเป็ นสิง่
ที่ไร้ ประโยชน์
12. ฉันมองไม่เห็นลูท่ างในอนาคตของ
ตนเอง
13. ฉันเชื่อมัน่ ว่าตัวเองมีโอกาสไปถึง
เป้าหมายทีว่ างไว้
14. บางคนดําเนินชีวติ โดยไม่มจี ดุ หมายที่
แน่นอน ฉันก็เป็ นหนึง่ คนในนัน้
15. ฉันมักทําในสิง่ ที่เหมือนคนอื่นเขาทําอยู่
แล้ วมากกว่าทําในสิง่ ทีต่ วั เองคิด
16. ฉันทําอะไรตามเพื่อน เพราะกลัวว่า
เพื่อนจะไม่ยอมรับ
17. ฉันดําเนินชีวิตตามแผนที่ผ้ ปู กครอง
กําหนดไว้ ให้
18. ฉันหลีกเลีย่ งการเข้ าสังคมเพราะกลัว
จะปฏิบตั ิตนไม่ถกู กาลเทศะ
19. ฉันกังวลกับความคิดของผู้อื่นที่เกี่ยวกับ
ตัวฉัน
20. ฉันมักเปลีย่ นการตัดสินใจของตนเอง
เมื่อเพื่อนหรื อครอบครัวไม่เห็นด้ วย
21. ฉันเชื่อว่าการเรี ยนรู้เป็ นสิง่ สําคัญ
สําหรับการดําเนินชีวิต
22. ฉันหลีกเลีย่ งในการทําสิง่ ที่ตนเองไม่
ถนัด เพราะคิดว่าไม่มวี นั ที่ตนเองจะทํา
ได้ ดี
23. ฉันภูมิใจที่ตนเองมีความสามารถ
เพิ่มขึ ้นหลังจากเข้ าร่วมโครงการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

141
ข้ อ

ข้ อความ

เห็นด้ วย เห็นด้ วย ค่อน
ค่อน
ไม่
ไม่
อย่างยิ่ง
ข้ างเห็น ข้ างไม่ เห็นด้ วย เห็นด้ วย
ด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

24. ฉันไม่ชอบที่จะเริ่ มต้ นเรี ยนรู้อะไรใหม่ ๆ
เลย
25. ฉันรู้สกึ ว่าตนเองไม่สามารถนําความรู้ที่
ได้ จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง
26. ยิ่งได้ เรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ ฉันยิ่งรู้สกึ ว่าโลกนี ้
มีอะไรน่าสนใจ
27. ฉันคิดว่าความรู้ที่ฉนั มีอยูต่ อนนี ้เพียง
พอที่จะไม่ต้องเรี ยนรู้อะไรเพิ่มเติมอีก
แล้ ว
28. ฉันรู้สกึ เบื่อเมื่อต้ องเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ
29. ฉันมีคนที่ไว้ วางใจพอที่จะพูดคุยทัง้
เรื่ องทัว่ ไปและเรื่ องส่วนตัวได้
30. เป็ นเรื่ องยากสําหรับฉันที่จะสร้ างความ
ใกล้ ชิดสนิทสนมกับเพื่อน
31. ถ้ าฉันไม่พอใจอะไร ฉันจะแสดงออก
โดยไม่คํานึงถึงความรู้สกึ ของผู้ใด
32. ฉันกลัวที่คนอื่น ๆ จะรู้เรื่ องส่วนตัวของ
ฉัน
33. เมื่อมีเรื่ องไม่สบายใจหรื อเดือดร้ อน ฉัน
ไม่ร้ ูจะไปปรึกษาใคร
34. เมื่อฉันมีเรื่ องเดือดร้ อน ฉันไม่คิดว่าจะ
มีใครแสดงความเห็นอกเห็นใจห่วงใย
ฉัน
35. ฉันรู้สกึ กังวลว่าตนเองจะรับมือกับเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่ต้องทําในแต่ละวันได้ ไม่ไหว
36. ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตของฉันวุน่ วายและสับสน
จนไม่สามารถจัดการอะไรได้
37. ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงหรื อปรับปรุงสิง่ ที่อยู่
แวดล้ อมให้ ดีขึ ้นได้
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
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ข้ อ

ข้ อความ

เห็นด้ วย เห็นด้ วย ค่อน
ค่อน
ไม่
ไม่
อย่างยิ่ง
ข้ างเห็น ข้ างไม่ เห็นด้ วย เห็นด้ วย
ด้ วย เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

38. เป็ นเรื่ องยากสําหรับฉันที่จะจัดการชีวติ
ให้ ลงตัว
39. ฉันพยายามหลีกเลีย่ งงานที่ยาก และมี
อุปสรรค
40. เมื่อฉันต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่
คุ้นเคย ฉันไม่ร้ ูวา่ จะต้ องทําอย่างไร
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

143
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อและการปฏิบัตขิ องคนไทย
คําชีแ้ จง ข้ อความต่อไปนี ้เกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบตั ขิ องคนไทย ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล ขอให้ ทา่ นอ่านข้ อความแต่ละประโยคที่ให้ มา แล้ วพิจารณาว่าข้ อความนันเป็
้ นจริ งหรื อไม่
จริงสําหรับท่าน มากน้ อยเพียงใด ถ้ า “จริ ง” ขอให้ ทา่ นพิจารณาว่า จริงในปริ มาณใดจาก “จริงที่สดุ ”
“จริ ง” หรื อ “ค่อนข้ างจริ ง” ถ้ า “ไม่จริ ง” ก็ขอให้ ทา่ นพิจารณาว่าไม่จริงในปริ มาณใดจาก “ค่อนข้ างไม่
จริ ง” “ไม่จริ ง” หรื อ “ไม่จริ งเลย” โดยทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องเพียงแห่งเดียวในแต่ละข้ อ และกรุณา
ตอบให้ ครบทุกข้ อ
ข้ อ

ข้ อความ

จริ ง
ที่สดุ

จริ ง

ค่อน
ข้ าง
จริ ง

ค่อน ไม่จริ ง ไม่จริ ง
ข้ าง
เลย
ไม่จริ ง

1.

ฉันเชื่อว่าการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ สอนของ
พระพุทธเจ้ าจะทําให้ ฉนั มีความสุขอย่างแท้ จริ ง
2. พระสงฆ์บางรูปได้ ช่วยให้ ฉนั ใกล้ ชิดและศรัทธาใน
ศาสนามากยิ่งขึ ้น
3. ฉันเชื่อว่ามนุษย์เราเมือ่ ตายแล้ วก็จบสิ ้นเพียงแค่นนั ้
4. ความเชื่อที่วา่ “ชีวิตเป็ นทุกข์” เป็ นการมองโลกใน
แง่ร้าย และเป็ นเรื่ องเหลวไหล
5. ฉันเชื่อว่าบุญกุศลเป็ นสิง่ เดียวทีฉ่ นั สามารถนําติด
ตัวไปได้ ทกุ ภพทุกชาติ
6. ฉันเชื่อว่านรกสวรรค์และภพภูมิตา่ ง ๆ เป็ นเรื่ องงม
งาย
7. พระพุทธเจ้ ามีความสําคัญต่อชีวติ ของฉัน
8. ฉันเป็ นคนดีได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องสนใจคําสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้ า
9. การพัฒนาตนเองเพื่อเข้ าถึงนิพพาน เป็ นสิง่ ที่ไม่
เกินความพยายามของมนุษย์
10. ฉันซาบซึ ้งในความเมตตาของพระพุทธเจ้ าต่อมวล
มนุษย์
11. ฉันพร้ อมที่จะพูดปด ถ้ าคําพูดนันจะช่
้ วยให้ ฉนั
ได้ รับประโยชน์
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
ข้ อ

ข้ อความ

จริ ง

จริ ง

ค่อน

ค่อน

ไม่จริ ง ไม่จริ ง
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ที่สดุ

ข้ าง
จริ ง

ข้ าง
ไม่จริ ง

เลย

12. ฉันเห็นว่าการสวดมนต์ไหว้ พระก่อนเข้ านอน เป็ น
การกระทําที่ไร้ สาระ
13. คงต้ องรอให้ รํ่ารวยกว่านี ้ก่อน ฉันจึงจะทําบุญให้
ทานแก่ผ้ อู ื่น
14. ฉันดื่มสุราและ/หรื อเบียร์ โดยไม่สนใจว่าจะผิดศีล
หรื อไม่
15. ฉันไม่คิดว่าการทําสมาธิจะให้ ประโยชน์อะไรแก่ฉนั
ได้
16. การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กน้ อยจากร้ านค้ า ไม่
น่าจะเป็ นความผิด เพราะเจ้ าของร้ านได้ กําไรจาก
สินค้ าอื่น ๆ มากอยูแ่ ล้ ว
17. ฉันชอบแนะนําให้ คนอื่นอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา
18. ฉันจะอาฆาตเคียดแค้ นคนที่จงใจทําให้ ฉนั เจ็บชํ ้า
นํ ้าใจ
19. การตกปลาเป็ นเกมกีฬาที่นา่ ตื่นเต้ น
20. ฉันจะคํานึงถึงเรื่ องบาปบุญก่อนตัดสินใจกระทําสิง่
หนึง่ สิง่ ใดเสมอ
21. ฉันชอบที่จะไปเที่ยวตามวัดวาอารามมากกว่า
สถานที่อื่น ๆ
22. ฉันมักระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม หรื อพระสงฆ์
เมื่อผ่านสถานที่ทางศาสนา
23. อาชีพของฉันไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื ออนาคต ต้ องเป็ น
อาชีพที่ไม่ทําให้ ฉนั ผิดศีล เช่น ไม่ต้องฆ่าสัตว์ ไม่
ต้ องโกหก
24. ฉันใช้ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปในการทําความดีและ
ทําบุญสุนทาน
25. ฉันมักใช้ เวลาว่างไปในการศึกษาธรรมะหรื อปฏิบตั ิ
ธรรม
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
ข้ อ

ข้ อความ

จริ ง
ที่สดุ

จริ ง

ค่อน
ข้ าง

ค่อน
ข้ าง

ไม่จริ ง ไม่จริ ง
เลย
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จริ ง

ไม่จริ ง

26. ขณะเที่ยวเตร่กบั เพื่อนฝูงฉันมักไม่สนใจว่า สิง่ ที่
กระทําลงไปนันจะผิ
้ ดศีลหรื อไม่
27. ฉันเคยคุยทางด้ านธรรมะกับผู้อนื่
28. ฉันรู้สกึ ว่า ตนเองเป็ นพุทธแต่เพียงในนามหรื อใน
ทะเบียนบ้ านเท่านัน้
29. การหมกมุน่ กับศาสนาทําให้ คนเรามีความก้ าวหน้ า
ในชีวติ ไม่มากเท่าที่ควร
30. ฉันช่วยเหลือคนอื่นและสังคมอยูเ่ สมอเพื่อสร้ าง
กุศล
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมองโลกและชีวิต
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คําชีแ้ จง ข้ อความต่อไปนี ้ เป็ นการสอบถามการมองชีวิตในแง่มมุ ต่าง ๆ ของท่าน ในแต่ละข้ อคําถาม
จะมีตวั เลขให้ ทา่ นเลือก ตังแต่
้ 1 ถึง 7 เรี ยงตามลําดับ โดยที่ตําแหน่งเลข 1 และ 7 จะมีข้อความที่บง่
บอกลักษณะตรงกันข้ าม ส่วนตัวเลขตรงกลางจาก 2 ถึง 6 จะบ่งบอกถึงความมากน้ อยของความรู้สกึ
นึกคิดโดยอาศัยข้ อความในตําแหน่งเลข 1 และ 7 เป็ นหลัก โปรดทําเครื่ องหมาย ⃝ ล้ อมตัวเลขที่ตรง
กับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ เพียงหมายเลขเดียวในแต่ละข้ อ และกรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
ตัวอย่ าง เพื่อนสนิทที่สดุ ของคุณเคยทําให้ คณ
ุ โกรธบ้ างหรื อไม่

1
2
3
4
5
6
7
ไม่เคยเลย
ตลอดเวลา
ท่านเลือกเลข 2 หมายความว่าเพื่อนสนิทของท่านแทบไม่เคยทําให้ ทา่ นโกรธเลย
.........................................................................................................................................................................
1. เมื่อคุณได้ พดู คุยกับคนอื่น ๆ คุณเคยมีความรู้สกึ ว่าเขาไม่เข้ าใจคุณบ้ างหรื อไม่
1
2
3
4
5

6

7

ไม่เคยรู้สกึ
รู้สกึ เช่นนัน้
เช่นนันเลย
้
อยูเ่ สมอ
...........................................................................................................................................................
2. ในอดีตที่ผา่ นมา เมื่อคุณต้ องทําสิง่ ใดก็ตามที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่น คุณรู้สกึ ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจะ
เป็ นอย่างไร
1
2
3
4
5
6
7
ไม่สาํ เร็ จ
สําเร็ จอย่าง
อย่าง
แน่นอน
แน่นอน
...........................................................................................................................................................
3. นอกเหนือจากญาติหรื อเพื่อนสนิทแล้ ว คนอื่น ๆ ที่คณ
ุ พบปะด้ วยในแต่ละวัน คุณรู้จกั พวกเขาดีเพียงใด
1
2
3
4
5
6
7
รู้สกึ ว่าพวก
รู้จกั เขา
เขาเป็ นคน
เหล่านัน้
แปลกหน้ า
เป็ นอย่างดี
...........................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
4. คุณมีความรู้สกึ ว่าไม่สนใจสิง่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นรอบ ๆ ตัวคุณบ่อยเพียงใด
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1

2

3

4

5

6

7

ไม่เคยรู้สกึ
รู้สกึ เช่นนี ้
เช่นนี ้เลย
บ่อยมาก
...........................................................................................................................................................
5. ในอดีตที่ผา่ นมาคุณเคยรู้สกึ แปลกใจ ในการกระทําของผู้ที่คณ
ุ คิดว่าคุณรู้จกั เขาดีบ้างหรื อไม่
1
2
3
4
5
6
7
ไม่เคยรู้สกึ
รู้สกึ แปลกใจ
แปลกใจเลย
เสมอ
...........................................................................................................................................................
6. บุคคลที่คณ
ุ ไว้ ใจ เชื่อใจ ทําให้ คณ
ุ ผิดหวังบ้ างหรื อไม่
1
2
3
4
5
6
7
ไม่เคยเลย
เกิดขึ ้นเสมอ
...........................................................................................................................................................
7. คุณคิดว่าชีวิตเป็ นอย่างไร
1
2
3
4
5
6
7
เป็ นสิง่ ที่
เป็ นสิง่ ที่
น่าสนใจ
จําเจ
...........................................................................................................................................................
8. จากอดีตจนกระทัง่ เดี๋ยวนี ้ ชีวติ ของคุณเป็ นอย่างไร
1
2
3
4
5
6
7
ไม่มีเป้าหมาย
มีเป้าหมาย
หรื อความ
และความ
มุง่ หวังที่
มุง่ หวังที่
ชัดเจน
ชัดเจน
...........................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

9. คุณเคยรู้สกึ ว่า คุณไม่ได้ รับความยุติธรรมบ้ างหรื อไม่
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1

2

3

4

5

6

7

รู้สกึ บ่อย
มาก

ไม่เคยมี
ความรู้สกึ
เช่นนันเลย
้
...........................................................................................................................................................
10. ในช่วงสิบปี ที่ผา่ นมา คุณรู้สกึ ว่าชีวิตของคุณเป็ นอย่างไร
1
2
3
4
5
6
7
เปลีย่ นแปลง
เสมอและไม่
รู้อนาคต

คงเส้ นคงวา
และมี
เป้าหมาย
ชัดเจน
...........................................................................................................................................................
11. สิง่ ที่คณ
ุ คิดจะทําในอนาคต น่าจะเป็ นเช่นใด
1
2
3
4
5
6
7
น่าสนใจ

น่าเบื่ออย่าง
มาก
...........................................................................................................................................................
12. คุณเคยรู้สกึ ว่า เมื่อต้ องอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย แล้ วไม่ร้ ูวา่ จะทําอะไรดีบอ่ ยเพียงใด
1
2
3
4
5
6
7
บ่อยครัง้ มาก

ไม่เคยเลย

...........................................................................................................................................................
13. คุณคิดว่าเมื่อเกิดปั ญหา คุณจะสามารถหาวิธีแก้ ไขปั ญหาหรื อความทุกข์ที่เกิดขึ ้นในชีวติ ได้ หรื อไม่
1
2
3
4
5
6
7
ค้ นหา
ไม่พบ
ทางออกได้
ทางออก
เสมอ
ใด ๆ เลย
...........................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

14. เมื่อคิดถึงชีวติ ของคุณ คุณรู้สกึ ว่า
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1

2

3

4

5

6

7

ช่างดีอะไร
อย่างนี ้

สงสัยว่าฉัน
จะมีชีวิตอยู่
ต่อไปทําไม
...........................................................................................................................................................
15. เมื่อคุณเผชิญกับปั ญหาที่ยงุ่ ยากลําบาก คุณมองแนวทางแก้ ไขปั ญหาของคุณอย่างไร
1
2
3
4
5
6
7
สับสนและ
พบวิธีแก้ ไข
ยากทีจ่ ะ
อย่างชัดเจน
ค้ นพบ
ทางแก้ ไข
...........................................................................................................................................................
16. คุณรู้สกึ อย่างไรกับสิง่ ที่คณ
ุ ทําอยูใ่ นปั จจุบนั
1
2
3
4
5
6
7
รู้สกึ พอใจ
รู้สกึ เบื่อ
และมี
หน่ายและ
ความสุข
เป็ นทุกข์
...........................................................................................................................................................
17. คุณคิดว่าชีวิตในอนาคตของคุณจะเป็ นอย่างไร
1
2
3
4
5
6
7
มีแต่การ
มัน่ คง
เปลีย่ นแปลง
และแจ่มชัด
และไม่ทราบ
ว่าจะเกิดอะไร
ขึ ้นต่อไป
...........................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

18. ในอดีตที่ผา่ นมา เมื่อมีปัญหาหรือเรื่ องที่ทําให้ คณ
ุ ไม่สบายใจเกิดขึ ้น คุณมักจะ....
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1

2

3

4

5

6

7

เป็ นทุกข์กบั
เรื่ องนันมาก
้
จนไม่เป็ นอัน
ทําอะไรเลย

บอกกับตัวเอง
ว่าต้ องอยูก่ บั
เรื่ องนันให้
้ ได้
และดําเนิน
ชีวิตต่อไป
...........................................................................................................................................................
19. คุณมีความรู้สกึ และความคิดที่สบั สน ยุง่ เหยิง ไม่สามารถอธิบายอย่างมีเหตุผลได้ บ่อยครัง้ เพียงใด
1
2
3
4
5
6
7
บ่อยครัง้ มาก

แทบจะไม่
เคยเลย
...........................................................................................................................................................
20. เมื่อคุณได้ กระทําบางสิง่ ที่ทาํ ให้ คณ
ุ เกิดความรู้สกึ ที่ดี...
1
2
3
4
5
6
7
คุณจะมี
ความรู้สกึ ที่ดี
นันตลอดไป
้

จะต้ องมี
เหตุการณ์มาทํา
ให้ ความรู้สกึ ทีด่ ี
นันลบเลื
้
อนไป
...........................................................................................................................................................
21. บ่อยครัง้ แค่ไหนที่คณ
ุ เกิดความคิดว่า ไม่อยากให้ ความรู้สกึ ที่กําลังเกิดขึ ้นในใจนันเกิ
้ ดขึ ้นเลย...
1
2
3
4
5
6
7
บ่อยครัง้ มาก

แทบจะไม่
เคยเลย
...........................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป

22. คุณคาดหวังไว้ วา่ ชีวิตของคุณในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
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1

2

3

4

5

6

7

ไม่มี
เต็มไปด้ วย
ความหมาย
ความหมาย
หรื อความ
หรื อความ
มุง่ หวังทังสิ
้ ้น
มุง่ หวัง
...........................................................................................................................................................
23. คุณคิดว่าในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ ้น คุณจะมีผ้ ทู ี่สามารถพึง่ พาได้ เสมอหรื อไม่
1
2
3
4
5
6
7
แน่ใจว่าจะ
ไม่แน่ใจว่า
มี
จะมี
...........................................................................................................................................................
24. คุณเคยเกิดความรู้สกึ ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ ้นต่อไป บ่อยครัง้ เพียงใด
1
2
3
4
5
6
7
บ่อยครัง้ มาก

แทบจะไม่
เคยเลย
...........................................................................................................................................................
25. แม้ วา่ มีคนจํานวนมากที่มีบคุ ลิกลักษณะที่เข้ มแข็ง แต่ในบางสถานการณ์บคุ คลเหล่านันอาจรู
้
้ สกึ ว่าตนเอง
ล้ มเหลว เป็ นผู้แพ้ ในชีวติ ที่ผา่ นมา คุณเคยรู้สกึ เช่นนี ้บ้ างหรื อไม่
1
2
3
4
5
6
7
ไม่เคยเลย
บ่อยครัง้ มาก
...........................................................................................................................................................
26. เมื่อมีบางสิง่ เกิดขึ ้น คุณมักจะให้ ความสําคัญกับสิง่ นันอย่
้ างไร
1
2
3
4
5
6
7
มากหรื อ
ให้
น้ อยกว่า
ความสําคัญ
ความเป็ น
ได้ ตรงตาม
จริ ง
ความเป็ นจริ ง
...........................................................................................................................................................
โปรดพลิกหน้ าถัดไป
27. เมื่อคุณคิดถึงความยากลําบากทีค่ ณ
ุ อาจต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ที่สาํ คัญในชีวิต คุณรู้สกึ ว่าสามารถเอาชนะ
ความยากลําบากนันได้
้ หรื อไม่
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1

2

3

4

5

6

7

ได้ อย่าง
ไม่ได้ อย่าง
แน่นอน
แน่นอน
...........................................................................................................................................................
28. บ่อยครัง้ เพียงใดที่คณ
ุ รู้สกึ ว่าสิง่ ต่าง ๆ ที่คณ
ุ ได้ กระทําอยูท่ กุ วันนี ้เป็ นการกระทําที่ไม่คอ่ ยมีความหมาย
1
2
3
4
5
6
7
บ่อยครัง้ มาก

แทบจะไม่
เคยเลย
...........................................................................................................................................................
29. คุณมีความรู้สกึ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ บอ่ ยครัง้ เพียงใด
1
2
3
4
5
6
7
บ่อยครัง้
แทบจะไม่
มาก
เคยเลย
...........................................................................................................................................................
กรุ ณาตรวจสอบอีกครัง้ ว่ าได้ ตอบคําถามครบทุกข้ อแล้ ว
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

คุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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PWB1
+
PWB2
+
PWB3
PWB4
+
PWB5
+
PWB6
PWB7
+
PWB8
PWB9
+
PWB10 +
PWB11 PWB12 +
PWB13 PWB14 +
PWB15 PWB16 +
PWB27 +
PWB18 PWB17 PWB20 ตาราง 19 (ต่อ)

การวิเคราะห์รายข้ อ
วิธีกลุม่ สูง-กลุม่ ตํ่า
กลุม่ สูง
(n=21)
M
SD
5.19 0.51
5.62 0.50
3.81 1.33
5.14 1.11
4.81 1.25
3.52 1.40
5.33 0.66
3.33 1.16
4.81 1.03
5.19 0.68
3.29 1.38
5.52 .51
3.67 1.62
5.29 0.64
4.48 1.25
4.90 0.94
5.62 0.59
5.00 1.10
4.14 1.42
4.76 1.55

กลุม่ ตํ่า
(n=20)
M
SD
4.75 0.72
5.15 0.88
2.35 1.23
4.85 0.93
4.85 0.93
2.05 0.61
5.50 0.61
2.20 1.11
4.85 0.99
4.90 1.02
2.00 1.03
5.45 0.69
2.25 1.07
5.00 1.08
2.45 1.19
4.45 0.95
4.70 0.92
2.40 1.10
2.85 0.99
3.15 1.50

t

p
(twotailed)

CITC
ครัง้ ที่
1
(n=80)

2.27*
2.12*
3.65**
.91
-.12
4.41***
-.84
3.21**
-.13
1.08
3.39**
.39
3.28**
1.04
5.31***
1.54
3.78**
7.60***
3.39**
3.39**

.029
.040
.001
.367
.907
.000
.405
.003
.899
.228
.002
.697
.002
.306
.000
.131
.001
.000
.002
.002

.22
.21
.42
.15
.03
.42
-.14
.29
.04
.15
.40
.02
.39
.14
.53
.16
.39
.60
.41
.32

ผลการตัดสิน

ข้ อ

ทิศทาง

ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์รายข้ อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม
(CITC) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (α) ของแบบวัดสุขภาวะทางจิต

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

CITC
ครัง้ ที่
2
(n=80)
.52
.51
.37
.43
.50
.65
.23
.58
.52
.45

PWB21 PWB22 +
PWB23 PWB24 +
PWB25 PWB26 +
PWB19 +
PWB28 PWB29 +
PWB30 PWB31 PWB32 PWB33 +
PWB34 +
PWB35 PWB36 PWB37 +
PWB38 PWB39 +
PWB40 PWB41 PWB42 +
PWB53 +
ตาราง 19 (ต่อ)

การวิเคราะห์รายข้ อ
วิธีกลุม่ สูง-กลุม่ ตํ่า
กลุม่ สูง
(n=21)
M
SD
5.57 0.81
4.76 1.22
5.29 0.85
5.62 0.50
4.38 1.47
4.86 0.79
5.52 0.75
3.62 1.56
5.00 1.23
3.95 1.40
4.62 0.92
4.67 1.28
4.76 0.83
4.76 0.94
4.86 0.91
3.62 1.28
4.76 1.00
3.29 1.01
4.48 0.98
4.14 1.15
2.86 1.42
5.38 0.81
5.81 0.40

กลุม่ ตํ่า
(n=20)
M
SD
3.35 1.66
4.70 1.17
2.80 1.28
4.30 0.98
2.40 0.88
4.55 1.10
4.70 0.98
2.85 1.27
4.45 0.83
2.60 0.94
2.70 0.98
2.35 1.14
4.50 0.95
4.40 1.00
2.95 1.28
2.45 1.00
4.50 1.24
2.30 0.87
4.40 0.94
2.85 1.42
2.30 1.08
4.80 0.77
4.90 0.97

t

p
(twotailed)

CITC
ครัง้ ที่
1
(n=80)

5.39***
.17
7.37***
5.40***
5.21***
1.03
3.04**
1.72
1.68
3.62**
6.47***
6.12***
.94
1.20
5.53***
3.24**
.75
3.36**
.25
3.20**
1.41
2.36*
3.89**

.000
.870
.000
.000
.000
.309
.004
.093
.101
.001
.000
.000
.351
.239
.000
.002
.458
.002
.801
.003
.168
.023
.001

.50
-.02
.62
.52
.53
.15
.32
.25
.21
.42
.57
.55
.14
.08
.59
.36
.04
.28
-.01
.30
.10
.28
.38

ผลการตัดสิน

ข้ อ

ทิศทาง
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

CITC
ครัง้ ที่
2
(n=80)
.65
.64
.35
.58
.52
.63
.54
.59
.35
.28
.31

PWB44 PWB45 +
PWB46 +
PWB47 +
PWB57 +
PWB49 +
PWB50 +
PWB51 PWB54 PWB43 +
PWB52 +
PWB55 +
PWB56 PWB48 PWB58 +
PWB59 +
PWB60 PWB61 +
PWB62 PWB63 PWB64 +
PWB65 +
PWB66 ตาราง 19 (ต่อ)

การวิเคราะห์รายข้ อ
วิธีกลุม่ สูง-กลุม่ ตํ่า
กลุม่ สูง
(n=21)
M
SD
4.19 0.98
5.19 0.87
4.86 1.01
5.00 0.84
5.67 0.48
4.43 0.98
5.29 0.46
5.38 0.74
4.95 0.81
5.43 0.60
5.71 0.46
5.48 0.68
5.57 0.98
5.19 0.68
5.10 1.00
5.52 0.60
5.05 0.81
5.48 0.75
5.29 0.72
3.76 1.22
5.10 1.22
4.67 1.02
4.76 1.34

กลุม่ ตํ่า
(n=20)
M
SD
2.10 0.91
4.80 0.83
4.35 1.23
4.60 1.10
4.90 0.85
4.60 1.19
4.55 0.89
3.10 1.12
2.80 1.32
4.65 0.88
4.90 0.79
4.60 1.27
3.00 1.62
2.35 1.04
4.65 0.88
4.60 0.68
2.80 1.24
5.10 0.97
2.45 1.19
2.30 0.73
4.55 0.83
4.35 0.99
3.15 1.27

t

p
(twotailed)

CITC
ครัง้ ที่
1
(n=80)

7.06***
1.46
1.45
1.32
3.57**
-.51
3.31**
7.73***
6.26***
3.34**
4.06***
2.77**
6.18***
10.30***
1.52
4.61***
6.85***
1.40
9.29***
4.62***
1.67
1.01
3.96***

.000
.151
.156
.195
.001
.616
.003
.000
.000
.002
.000
.009
.000
.000
.137
.000
.000
.171
.000
.000
.104
.318
.000

.66
.18
.15
.15
.32
-.13
.35
.64
.54
.39
.40
.32
.51
.66
.16
.35
.59
.20
.65
.54
.12
.07
.45

ผลการตัดสิน

ข้ อ

ทิศทาง
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

CITC
ครัง้ ที่
2
(n=80)
.76
.20
.73
.66
.26
.70
.75
.22
.71
.69
.59
.62

PWB67
PWB68
PWB69
PWB70
PWB71
PWB72
PWB73
PWB74
PWB75
PWB76
PWB77
PWB78
PWB79
PWB80
PWB81
PWB82
PWB83

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

การวิเคราะห์รายข้ อ
วิธีกลุม่ สูง-กลุม่ ตํ่า
กลุม่ สูง
(n=21)
M
SD
5.05 1.12
5.24 0.70
4.71 1.45
4.62 0.97
4.62 0.92
4.90 1.04
4.76 1.00
5.38 0.67
5.00 0.95
5.24 0.54
4.29 1.65
4.76 0.77
5.48 0.51
4.81 1.03
5.14 0.73
4.43 1.25
3.71 1.27

กลุม่ ตํ่า
(n=20)
M
SD
4.75 0.72
4.40 1.27
2.55 1.15
4.45 1.10
4.75 1.12
2.15 0.67
4.65 0.81
4.65 0.81
2.25 0.79
4.75 0.91
2.70 1.30
4.45 1.15
4.45 1.05
2.30 0.80
4.45 0.61
2.45 0.89
2.10 1.02

t

p
(twotailed)

CITC
ครัง้ ที่
1
(n=80)

1.01
2.59*
5.28***
.52
-.41
9.99***
.39
3.15**
10.08***
2.08*
3.41**
1.03
3.95**
8.67***
3.31**
5.87***
4.47***

.319
.015
.000
.605
.684
.000
.696
.003
.000
.046
.002
.310
.001
.000
.002
.000
.000
α=

.09
.21
.52
.03
-.07
.70
.00
.36
.73
.18
.42
.09
.30
.63
.30
.57
.48
.92

ผลการตัดสิน

ข้ อ

ทิศทาง
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√
√
√
√
√
√
√

CITC
ครัง้ ที่
2
(n=80)
.67
.70
.82
.52
.67
.56
.53
.95

หมายเหตุ: CITC ครัง้ ที่ 1 คือ ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้ อนัน้ ๆ กับคะแนนรวมข้ อที่เหลือทังหมด
้
เมื่อวิเคราะห์ 83
ข้ อ; CITC ครัง้ ที่ 2 คือ ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนข้ อนัน้ ๆ กับคะแนนรวมข้ อที่เหลือทังหมด
้
เมื่อวิเคราะห์ 40 ข้ อ
* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05, ** มีระดับนัยสําคัญที่ .01, *** มีระดับนัยสําคัญที่ .001

ชื่อของแบบสอบถามของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย

157

ตาราง 20 ชื่อของแบบสอบถามของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ชื่อแบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือเก็บข้ อมูล
1. แบบสอบถามสุขภาวะทางจิต
2. แบบสอบถามความเชื่อและการปฏิบตั ขิ อง
คนไทย
3. แบบสอบถามความเชื่อและการปฏิบตั ขิ อง
คนไทย
4. แบบสอบถามความเชื่อและการปฏิบตั ขิ อง
คนไทย
5. แบบสอบถามการมองโลกและชีวิต

ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
1. สุขภาวะทางจิต
2. ความเชื่อทางพุทธศาสนา
3. การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
4. วิถีชีวิตแบบพุทธ
5. ความเข้ มแข็งในการมองโลก

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ชื่อ-สกุล
1. รองศาสตราจารย์ประณต เค้ าฉิม
2. อาจารย์ ดร. นิยะดา จิตต์จรัส
3. อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย

สถานที่ทาํ งาน
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2557

นางสาวดารวันต์ รักสัตย์
3 สิงหาคม 2529
กรุงเทพมหานคร
4/96 ซอยเสรี ไทย 57 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาจิตวิทยา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

