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 การวิจยัครัง้นี ้  มีจดุมุง่หมาย เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการอ บรมเลีย้งดแูบบ   

ใช้เหตผุล  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความ สามารถข องตนเองและ      

การกํากบัตนเอง กบัการคดิเชงิบวก   เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุ       

ท่ีสร้างขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   และเพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตวัแปร เชิงสาเหตุท่ีมี

ตอ่การคดิเชงิบวก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   สงักดัสํานกัง านเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษาเขต 11  ในจงัหวดัสรุาษฎร์ ธานี  จํานวน 1,006 คน  ได้มาจากการสุม่ สองขัน้ตอน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถาม  มี 6 ฉบบั ได้แก่  แบบสอบถามการคดิเชงิบว ก  การ

อบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองและ การกํากบัตนเอง  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเทา่กบั  0.913, 0.886, 0.886, 0.814, 

0.910, 0.862  ตามลําดบั  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตกิารวิเคราะห์เส้นทาง 

 ผลการวิจยัพบวา่  ตวัแปรทกุตวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการคดิเชงิบวก  อยา่ง มีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01  และโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุ ท่ีสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวกตามสมมตฐิานมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ (χ2=8.233, df =4, χ2

  

/df = 2.05, GFI = 0.997, AGFI = 

0.986, RMSEA = 0.033 และSRMR = 0.010)  โดยการคดิเชงิบวกได้รับอิทธิพลรวมสงูสดุมาจากการ

สนบัสนนุทางสงัคมของครู  (0.682) รองลงมาคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง (0.531) ประสบการณ์

ชีวิต (0.278) การควบคมุตนเอง (0.236) และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  (0.235) ตามลําดบั       

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงสงูสดุ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง  (0.441) รองลงมา คือ การกํากบั

ตนเอง (0.236) การสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.196) และประสบการณ์ชีวิต (0.151)  ตามลําดบั       

ตวัแปรท่ีมีอิทธิทางอ้อมสงูสดุ คือ การสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.486) รองลงมาคือ  การอบรมเลีย้ง

ดแูบบใช้เหตผุล  (0.235) ประสบการณ์ชีวิต (0.127) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง  (0.090) 

ตามลําดบั โดยตวัแปรทัง้ 5 ตวัร่วมอธิบายความแปรปรวนของการคดิเชงิบวกได้  ร้อยละ 70.6 
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 The purposes of this research were to study relationship between positive thinking 

and reasoning – oriented child rearing, social support from teacher, life  experiences , self – 

efficacy and self regulator to examine consistency of hypothetical causal model with 

empirical data and to study direct effect and indirect affect of causal variables influencing 

positing thinking. The samples selected by two–stage random sampling were 1,006 

students of senior high school students under the secondary educational service area 11 in 

Suratthani. The research instruments were 6 questionnaires including positive thinking 

reasoning – oriented child rearing, social support from teacher, life experiences, self – 

efficacy and self regulator. The reliabilities of test were 0.913, 0.886, 0.886, 0.814, 0.910, 

0.862 respectively. Path analysis was used to analyze collected data. 

 The results of study revealed all of the variables and positive thinking had positive 

relationships, statistically significant at 0.1 level. The causal model influencing positive 

thinking was consistent with empirical data (χ2=8.233, df =4, χ2

 

/df = 2.05, GFI = 0.997, AGFI 

= 0.986, RMSEA = 0.033  and SRMR = 0.010 )The highest total affect on positive thinking 

was social support from teacher (0.682)  followed by self–efficacy (0.531) life experiences 

(0.278) and reasoning – oriented child rearing (0.235) respectively. The highest direct 

variable was self–efficacy (0.441) followed by self regulator (0.236), social support from 

teacher (0.196) and life experiences (0.151) respectively. The highest indirect variable was 

social support from teacher (0.486) followed by reasoning – oriented child rearing (0.235), 

life experiences (0.127) and self–efficacy (0.090) respectively. All causal variables could 

explained  variance of positive thinking at 70.6 % 
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 ปริญญานพินธ์นี ้ สําเร็จด้วยดี  เป็นเพราะผู้ วิจยัได้รับความกรุณาอยา่งย่ิงจาก                    

รองศาสตราจารย์ชศูรี  วงศ์รัตนะ   และรองศาสตราจารย์วญัญา  วิศาลาภรณ์   อาจารย์ท่ีปรึกษา     

ปริญญานพินธ์  ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่เพ่ือให้คําปรึกษา  และคําแ นะนําในการทําปริญญานิพนธ์

ฉบบันี ้  พร้อมทัง้ให้ข้อคดิเหน็   ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง  ๆ  ด้วยความ

เอาใจใสแ่ละเมตตาตอ่ผู้ วิจยัอยา่งดีย่ิง  ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา  ณ  โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร .อิทธิฤทธ์ิ  พงษ์ปิยะรัตน์  และ อาจารย์ ดร .สวิุมล            

กฤชคฤหาสน์  ท่ีเป็นกรรมการแตง่ตัง้เพิ่มเตมิ ในการสอบปริญญานิพนธ์และได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิท่ีเป็นประโยชน์  ในการทําปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ย่ิงขึน้  

 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ประจําภาควิชาวดัผลและวิจยัการศกึษาทกุทา่นท่ีให้ความรู้  

และคําแนะนํา ท่ีดีงามตลอดระยะเวลาท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาในสถาบนัแหง่นี ้
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สมบรูณ์ย่ิงขึน้  และในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้รับความอนเุคราะห์จากผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์และ

นกัเรียนในโรงเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  ผู้ วิจ ยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา  ณ  โอกาสนี ้
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บทที่  1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 สภาพสงัคมในปัจจบุนั  มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

การเพิ่มจํานวนของประชากร  ปัญหามลพิษตา่ง  ๆ ซึง่ล้วนก่อให้เกิดความวิตกกั งวลและความเครียด

เพิ่มมากขึน้ ความสขุของบคุคลลดลง โดยเฉพาะจากสถานการณ์ความไมส่งบและปัญหาวิกฤตเิศรษฐกิจ  

ตลอดจนปัญหาขดัแย้งตา่ง  ๆ สง่ผลตอ่สภาพจิตใจ  ทําให้สขุภาพจิตเส่ือม ก่อให้เกิดพฤตกิรรมใน

รูปแบบตา่ง  ๆ ก่อให้เกิดปัญหา ในสังคมไทย เชน่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ   

ปัญหาคณุธรรมจริยธรรมเส่ือม จะสง่ผลให้การดําเนินชีวิตของคนในสงัคมเต็ มไปด้วยความตงึเครียด

มากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากผู้ ป่วยทางจิตท่ีนบัวนัจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ไมว่า่จะเป็นโรคประสาท 

โรคเครียด โรคซมึเศร้า ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องสร้างภมูิคุ้มกนัทางด้านจิตใจ ให้คนในสงัคมมีสขุภาพจิตท่ี

เข้มแข็ง  โดยการเร่งรณรงค์ให้คนไทยคดิในเชิงบวก (ชาตรี  ช่ืนบาน. 2553: ออนไลน์) 

 การคดิเชงิบวก คือ กระบวนการทางความคดิของบคุคลท่ีเกิดจากการท่ีคนเรามีรูปแบบ การ

รับรู้และการคดิ (perception and cognitive style) ไปในทิศทางท่ีดี  มองและรับรู้สิ่งตา่ง ๆ ตามความ

เป็นจริง  เป็นเหตเุป็นผลด้วยอารมณ์ท่ีผอ่ งใส (นิภา แก้วศรีงาม . 2547: 76) การคดิดีจะนํามาซึง่การ

กระทําท่ีดี ก่อให้เกิดการกระทําทางบวกและต้องคดิด้วยความเมตตา กรุณา ปรารถนาดีตอ่บคุคลอ่ืน

ด้วยความจริงใจ  การฝึกให้ตนเองเป็นคนคดิดี เผ่ือแผ ่ แบง่ปันอยูเ่สมอ จะขจดัความเห็นแก่ตวัและละ

นสิยัเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนได้มากทีเดียว ชว่ยให้ชีวิตมีความหวงัแม้วา่จะพบปัญหาอปุสรรคในชีวิตก็ตาม  

การคดิท่ีดีในเชิงบวก จะสง่ผลให้ทัง้ต นเองและสงัคมรอบข้างมีความสขุได้ ถ้าบคุคลมีการคดิเชงิบวก

จะทําให้สามารถมอง และรับรู้สิ่งตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง  เป็นเหตเุป็นผล เป็นการรับรู้จิ ต

อารมณ์ท่ีสร้างสรรค์ ยอ่มจะทําให้บคุคลมี สตปัิญญาทางอารมณ์ (EQ-Emotional Quotient) พร้อมท่ี

จะเผชิญและยอมรับ  ในสิ่งตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตน สามารถบริหารจดัการตนเองและสรรพสิ่ง รวมทัง้

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทัง้  การคดิเชงิบวกจะทําให้คนเราเกิด แร งจงูใจในตนเอง  

(Self Motive) เกิดความเพียรพยายาม อดทนในการท่ีจะฝ่าฟันอปุสรรคและปัญหาตา่ง  ๆ การตดัสินใจ

ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม เรียกได้วา่ เป็นผู้ ท่ีมีระดบัแหง่ความอดทนและเพียรพยายามสูค่วามสําเร็จ 

(นภิา  แก้วศรีงาม.  2547: 76) 

 สก็อตต์ เวนเทรลลา (วิทยา พลายมณี.  2545: 15; อ้างอิงจาก Scott W. Ventrella. 2001)     

กลา่วไว้วา่ ลกัษณะบคุคลท่ีมีการคดิเชงิบวกประกอบด้วย 10 คณุลกัษณะ ได้แก่ ความเช่ือ ความยดึมัน่

ในคณุธรรม การสํารวมความตัง้ใจ การมองโลกในแง่ดี ความกระตือรือร้น  ความมุง่มัน่  ความกล้าหาญ   



 2 

ความมัน่ใจ  ความอดทน และความสขุมุ  สว่นเทอดศกัดิ ์เดชคง (2547: 115) กลา่วถึง ผู้ ท่ีมีความคดิ

เชิงบวก  วา่เป็นบคุคลท่ีมองหาโอกาสจากอปุสรรคตา่ง ๆ  ท่ีพบเจอ  เปิดใจยอมรับฟัง และพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ ไมห่ลีกหนีปัญหาและพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ให้สําเร็จลลุว่ง

ไปด้วยดี สอดคล้องกบัวิทยา นาควชัระ (2548: 44) กลา่วถึง คนท่ีมีการคดิเชงิบวกวา่  เป็นคนอารมณ์ดี   

มัน่ใจในตนเองอยา่งสร้างสรรค์และมีกําลงัใจท่ีจะตอ่สู้กบัอปุสรรคเสมอ 

 สําหรับแนวทางท่ีจะชว่ยก่อให้เกิดความคดิเชิงบวกในตวัคนเราได้นัน้ นิภา  แก้วศรีงาม  

(2547 : 76-78) ได้กล่ าววา่ เราสามารถฝึกตนเองได้โดยการรับรู้และยอมรับตนเอง วา่ตนเองเป็น

อยา่งไร รู้ในสิ่งด้อยแตไ่ม่  ดหูมิ่นตนเอง รับรู้และยอมรับบคุคลอ่ืน วา่คนเรามีทัง้นิสยัดีและไมดี่  ทําให้

ยอมรับความเป็นตวัตนของผู้ อ่ืน รวมทัง้ยอมรับและสร้างความภาคภมูใิจในสงัคม โดยการพฒันางาน

หรือสิง่ท่ีตนรักอยูต่ลอดเวลา สอดคล้องกบัวิรตี ศรีออ่น  (2546: 42-43) ท่ีกลา่วถึง  การคดิเชงิบวกวา่  

จะเกิดขึน้ได้จากการฝึกฝนและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยใช้วิธีคดิแบบบนัได 5 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 มอง

ตวัเองวา่ดี ซึง่ต้องมาจากพืน้ฐานความเช่ือวา่ตนเองดีเสียก่อน โดยการหาข้ อดีของตนเอง ถ่อมตั ว ลด

ข้อบกพร่องและเพิม่ความดี  ขัน้ท่ี 2 มองคนอ่ืนวา่ดี   รับรู้ถึงข้อดีของผู้ อ่ืนอยา่งใจบริสทุธ์ิ  ขัน้ท่ี 3 มอง

สิ่งท่ีเหลืออยู ่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีขาดหาย ให้มองปัญหาอปุสรรคหรือความทกุข์ท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองธรรมดาและ หา

ประโยชน์ท่ีได้จากปัญหานัน้ ๆ ขัน้ท่ี 4 หมัน่บอกตวัเองแตเ่ร่ืองดี  ๆขัน้ท่ี 5 ใช้ประโยชน์จากคําวา่ขอบคณุ  

เพราะการยิม้และกลา่วขอบคณุจะชว่ยลดทา่ทีและความรุนแรงตา่ง ๆ  ได้ แตอ่ยา่งไร  ก็ตาม  การท่ี

บคุคลจะสร้างหรือถกูหลอ่หลอมให้เป็นคนมีความคดิเชงิบวกในตนเองต้องอาศยัปัจจยัหลายประการ

ประกอบกนั 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิเชงิบวก พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่

การคดิเชิงบวก ตามทศันะของไพรท์  พริทท์เชสท์ (ทรรศนะ บญุขวญั . 2550: 30-34; อ้างอิงจาก Price 

Pritchett. n.d.)  กลา่ววา่  ปัจจยัสําคญัมี 4 ประการ  คือ 1) พนัธุกรรม 2) ประสบการณ์  การเลีย้งดู

และสภาพแวดล้อม 3) อาย ุ4) เพศ  ซึง่สอดคล้องกบั เทอดศกัดิ ์ เดชคง (2547: 36-38) ท่ีกลา่ววา่  

พืน้ฐานของร่างกาย  การเลีย้งดขูอง   พอ่แม ่ ประสบการ ณ์ในชีวิตและการเรียนรู้ทางสงัคมท่ีผา่นมา   

ก็เป็นสิ่งท่ีมีตอ่การคดิเชิงบวกทัง้สิน้  สําหรับบคุคลสําคญัท่ีชว่ยให้คนเราเกิดการคดิเชงิบวก  หนีไมพ้่น

บคุคล  2 กลุม่  คือ  พอ่แม ่ และครู  ซึง่ต้องมี  การดําเนินการ 3 ขัน้ตอน คือ 1) ทําตนให้เป็นแบบอยา่ง

ความคดิเชงิบวก 2) ให้คําแนะนําและคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์   เพ่ือเป็นแรงจงูใจในการปรับปรุง

พฒันา 3) ให้กําลงัสนบัสนนุ และเสริมความคดิเชงิบวกแก่ ลกูและศษิย์  เพ่ือจะทําให้ความคิ ดเชิงบวก

เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  (นภิา แก้วศรีงาม . 2547: 76-78)  ตลอดจนการสนบัสนนุทางสงัคม  

โดยเฉพาะคณุครู   ผู้ให้ความรู้ในสถานศกึษาท่ีสามารถชว่ยในเร่ืองการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง

ทางด้านร่างกาย  จิตใจและสงัคมได้อีกทางหนึง่  เพราะชีวิตของเดก็วยัเรียนสว่นใหญ่จะใช้เวลาอยูก่บั

ครูและเพ่ือนนกัเรียนในโรงเรียน  ซึง่ทรอร์ส (1986: 416-423) ได้กลา่วถึง การสนบัสนนุทางสงัคมไว้ใน 
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3 ลกัษณะ  ได้แก่  การสนบัสนนุทางอารมณ์ คือ นกัเรียนจะรับรู้ได้ถึง การเอาใจใสด่แูลและ ให้กําลงัใจ  

การสนบัสนนุด้านความรู้ข้อมลูขา่วสาร  คือ การได้รับความรู้คําแนะนํา  ท่ีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหา

ในชีวิตประจําวนัและการส นบัสนนุทางด้านสิ่งของและบริการ  นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วปัจจยัในตวั

บคุคลเองท่ีมีความสําคญัไมใ่ชน้่อยท่ีจะเป็นสิ่งทําให้เกิดความคดิในเชิงบวก ได้  นัน่คือ  การรับรู้ถึง

ความสามารถของตนเอง  ซึง่เป็นการตดัสนิความสามารถของตนเองวา่จะทํางานได้ดีเพียงใด เกิดเป็น

พฤตกิรรมเลือกท่ีจะกระทําหรือหลีกเล่ียงการกระทําท่ี ยากเกินความสามารถของตน  (แบนดรูา. 1986: 

393 395) โดยแบนดรูรา  ได้เสนอวา่   ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหรือ สง่ผลตอ่การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ได้นัน้  มี 4 ประการ คือ 1) ประสบการณ์ท่ีเป็นความสําเร็จ  ซึง่เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ   

2) การใช้ตวัแบบ ได้จากการสงัเกตบคุคลตา่ง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จ 3) การใช้คําพดูจงูใจ ซึง่ใช้ง่าย

และใช้กนัทัว่ไป 4) การกระตุ้นทางอารมณ์ โดยหากถกูกระตุ้นทางลบจะทําให้เกิดความเครียด  ความ

กลวัและวิตกกงัวล ทําให้รับรู้ความสามารถของตนเองต่ําลงไปได้  (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต . 2550: 59; 

อ้างอิงจาก  Evans. 1989) รวมทัง้การกํากบัตนเอง เป็นกระบวนการท่ีจะชว่ยในการควบคมุจดัการ

ตนเองเพ่ือให้ประสบความสํา เร็จตามเป้ าหมายท่ีวางไว้ (ชนิธตา เกตุ อําไพ . 2549: 9) หากบคุคลมี

ความสนใจจดจอ่  มีวินยัในการบงัคบัตนเอง   ทัง้ร่างกายและอารมณ์ได้ ก็จะสามารถควบคมุความคดิ

ในการกระทําบางสิง่บางอยา่งได้เชน่กนั   ดงันัน้บคุคลควรได้ รับการฝึกฝนกลไกของการกํากบัตนเอง   

ซึง่ประกอบด้วยกระบว นการสําคญั 3 ประการ คือ 1) การสงัเกตตนเอง วา่ตนเองทําอะไรอยู ่ รู้สกึ

อยา่งไร  2) การตดัสินใจโดยเปรียบเทียบกบับรรทดัฐานของสงัคม  กลุม่และตนเอง  3) การแสดง

ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  เป็นการแสดงออกของบคุคล ในระดบัตา่ง ๆ  ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัสิง่ลอ่ใจ และความ

พงึพอใจในตนเองท่ีจะกําหนดเป็นมาตรฐานท่ีจะนําไปสูก่ารกระทําตา่ง ๆ ของบคุคล   

 จากเหตผุลดงักลา่วท่ีได้ศกึษาค้นคว้ามา  ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจในการศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุ

ท่ีสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวก โดยสนใจศกึษากลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

เพราะวยันีถื้อเป็นวยัรุ่น ท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากวยัอ่ืน ๆ และได้รับผลกระทบจากการมองโลก  

รวมถึงวิธีคดิตา่ง ๆ ท่ีสะสมมาตัง้แตใ่นวยัเดก็ประกอบกบัภาวะอารมณ์ของวยัรุ่น ท่ีมีความออ่นไหวตอ่

สิง่เร้าตา่ง  ๆ ไมว่า่จะเป็นการปรับตวั การเรียน การคบเพ่ือน จงึทําให้การมอง โลกในแง่บวกเป็นไ ปได้

ยากขึน้ (เทอดศกัดิ ์ เดชคง. 2548: 36-39) และได้กําหนดปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุ ต้องการศกึษา 5 ประการ 

คือ 1) การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล 2) การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  3) ประสบการณ์ชีวิต  4) การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง  5) การกํากบัตนเอง  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้น ทาง ซึง่สามารถ

อธิบายถึงปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่   การคดิเชงิบวกทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ผลวิจยัท่ีได้จากการ

วิจยัในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้องทางด้านการศกึษาได้สง่เสริมและพฒันาการ

คดิเชงิบวกให้เกิดกบันกัเรียนตอ่ไป ทัง้นี ้  เพ่ือให้นกัเรี ยนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีสขุภาพจิตท่ีเข้มแข็ง  ซึง่

สง่ผลถึงประสิทธิภาพในการเรียน การทํางานและการดําเนินชีวิตในยคุปัจจบุนั   



 4 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย  สงักดัสํานั กงานเข ตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต  11 ในจงัหวดัสรุาษ ฎร์ธานี โดยมี

วตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ ระหวา่งตวัแปร การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  การสนบัสนนุ    

ทางสงัคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถของตนเองและการกํากบัตนเอง กบัการคดิ 

เชงิบวก   

 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้กบัข้อมลู            

เชิงประจกัษ์ 

 3. เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรง  และทางอ้อมของปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีตอ่การคดิเชงิบวก 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 จากการวิจยัในครัง้นีทํ้าให้ทราบถึงคว ามสมัพนัธ์ ระหวา่งตวัแปร การอบรมเลีย้งดแูบบ          

ใช้เหตผุล การสนบัสนนุทางสงัคมของครู ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถของตนเองและการ

กํากบัตนเองกบัการคดิเชงิบวก  และทราบถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมี ตอ่

การคดิเชงิบวก  โดยผลวิจยัในครัง้นี จ้ะเป็นข้อมลูพืน้ฐานให้ผู้บริหาร ครู ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนเพ่ือให้นกัเรียนเกิดและมีการพฒันาการคดิเชงิบวก  และท่ีสําคญัผู้ปกครองได้ตระหนกัในการ

สง่เสริมการคดิเชิงบวกให้แก่บตุรหลานตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการ วิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  ภ าคเรียนท่ี 2             

ปีการศกึษา 2555 ในโรงเรียนสงักดัสํานกัง านเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต  11 ในจงัหวดั          

สรุาษฎร์ธานี  มีโรงเรียนจํานวน 44 โรงเรียน  จํานวนห้องเรียน 32 ห้องเรียนและมีจํานวนนกัเรียน  

17,142 คน   

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2                

ปีการศกึษา 2555 ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึ กษา เขต 11 ในจงัหวดั             

สรุาษฎร์ธานี  จํานวนโรงเรียน 9 โรงเรียน  จํานวนห้องเรียน 32 ห้องเรียนและจํานวนนกัเรียน 1,006 คน  

ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบสองขัน้ตอน (Two–Stage Random Sampling ) 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา  

 1. ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย  

  1.1 การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   

  1.2 การสนบัสนนุทางสงัคมของครู   

   1.3 ประสบการณ์ชีวิต   

   1.4 การรับรู้ความสามารถของตนเอง    

   1.5 การกํากบัตนเอง   

  2. ตวัแปรตาม คือ การคดิเชงิบวก    

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การคดิเชงิบวก (Positive Thinking) หมายถึง การคดิอยา่งมีหลกัการและเหตผุลเก่ียวกบั

ทกุ ๆ สิ่งในชีวิต ในทางท่ีจะสร้างความรู้สกึท่ีดี  ความพงึพอใจ  และเป็นสขุให้กบัอารมณ์ความคดิของ

ตนเอง  โดยแบง่เป็น  2 ด้าน คือ 

  1.1 ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง  คือ มองเห็นสิ่งดีๆและความสามารถของตนเองมากกวา่

ข้อบกพร่อง คดิวา่ตนเองก็สามารถทําสิง่ตา่ง ๆ ได้ดีไมน้่อยไปกวา่คนอ่ืน 

  1.2 ด้านท่ีเ ก่ียวข้องกบัสถานการณ์  คือ สามารถมองหาสิง่ดี  ๆ จากปัญหาท่ีเกิดขึน้  

มองเห็นโอกาส ในการแก้ปัญหามากกวา่จะใสใ่จกบัอปุสรรคท่ีเกิดขึน้  คดิหาประโยชน์จากปัญหาและ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 

 2.  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  (Reasoning-Oriented Child Rearing) หมายถึง  การ

อบรมเลีย้งดท่ีูบดิามารดาใช้การอธิบายเหตผุลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสง่ผล

ให้เกิดการเรียนรู้ สง่เสริมพฤตกิรรมท่ีทําแล้วเกิดประโยชน์  โดยต้องมีเหตผุลเพียงพอและผลของการ

กระทํานัน้ไมทํ่าให้ตนเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อน  รับฟังความคดิเหน็หรือข้อโตแย้ ง มีการให้รางวลัและการ

ลงโทษท่ีสมเหตสุมผล 

 3.  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู หมายถึง การท่ีนกัเรียนได้รับความชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ  

ไมว่า่จะเป็นด้านอารมณ์ ความรู้ ข้อมลูขา่วสาร และด้านสิ่งของหรือบริการจากครู 

  3.1 การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์  (Emotional Support) หมายถึง การท่ีนกัเรียนรับรู้วา่

ได้รับความรัก ความไว้วางใจ ความรู้สกึเห็นอกเห็นใจ การดแูลเอาใจใส่  การให้กําลงัใจ  การยอมรับนบั

ถือกนั รู้สกึได้วา่เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่    
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  3.2 การสนบัสนนุทางด้านความรู้  ข้อมลูขา่วสาร  (Cognitive Support) หมายถึง การท่ี

นกัเรียนรับรู้วา่ได้รับคําแนะนํา  การให้แนวทางและข้อมลูขา่วสารท่ีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาเก่ียวกบั

การดําเนินชีวิตและการเรียน 

  3.3 การสนบัสนนุทางด้านสิ่งของหรือบริการ (Materials Support) หมายถึง การท่ีนกัเรียน

รับรู้วา่ได้รับการสนบัสนนุ การชว่ยเหลือในด้านสิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองทุน่แรงหรือการบริการ 

 4. ประสบการณ์ชีวิต  (Life Experiences) หมายถึง การรับรู้ของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองราว

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และเหตกุารณ์ตา่ง  ๆท่ีตนได้ประสบซึง่เป็นประสบการณ์

ชีวิตด้านสว่นตวั ด้านการเรียน และด้านสงัคม  

  4.1 ประสบการณ์ด้านสว่นตวั  หมายถึง การรับรู้เร่ืองราว  หรือการกระทําของนกัเรียน  ใน

ด้านสว่นตวัได้แก่ การแตง่กาย การใช้เวลาวา่ง การใช้จา่ยในการศกึษาหรือ ความบนัเทิง เคร่ืองแตง่กาย 

อาหาร และ คา่พาหนะ  

  4.2 ประสบการณ์ด้านการเรียน หมายถึง การรับรู้เร่ืองราว  หรือการกระทําของนกัเรียนใน

ด้านการเรียน ได้แก่ ลกัษณะการเรียนของนกัเรียน การแสวงหาความรู้ และนิสยัในการเรียน  ได้แก่ การ

แบง่เวลา ในการเรียน การทบทวนบทเรียน  การตัง้ใจเรียน   การปรับตวัในการเรียน  ปัญหาในการเรียน  

การวางแผนในการเรียน เป็นต้น  

  4.3 ประสบการณ์ด้านสงัคม  หมายถึง  การรับรู้เร่ืองราว  หรือการกระทําของนกัเรียนท่ี

เก่ียวข้องกบัการใช้ชีวิตกบัคนอ่ืน ๆ ในสงัคม  

 5. การรับรู้ความสามารถของตนเอง  (Self–efficacy) หมายถึง  การรับรู้ของบคุคลท่ีมีตอ่

ความสามารถของตนเองวา่   ตนเองมีความสามารถพอท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีกําลงัเผชญิอยูไ่ด้              

อยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด   เป็นความมัน่ใจท่ีบคุคล

คดิวา่ตนเองสามารถทํางานได้ในระดบัท่ีความยากตา่ง  ๆ  มัน่ใจวา่ตนเองสามารถทํางานให้สําเร็จได้

แม้จะต้องพบกบัปัญหา ถ้าบคุคลรับรู้หรือมัน่ใจในความสามารถของตนเองน้อยจะทําให้ความสามารถ

ของตนเองลดลง แตถ้่าบคุคลรับรู้หรือมัน่ใจในความสามารถของตนเองมากถึงแม้วา่งานนัน้จะยากแต่

บคุคลนัน้จะมีแรงจงูใจ มีความพยายาม  มมุานะบากบัน่ท่ีจะทํางานให้สําเร็จ   

 6. การกํากบัตนเอง (Self Regulation) หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความสามารถในการเอาใจใส ่ 

จดจอ่  อดทน   มีวินยัในการบงัคบัตนเองทัง้ร่างกายและอารมณ์ ในการกระทําหรือแสดงพฤตกิรรม  

เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้และทกัษะตา่ง  ๆ ในการบรรลเุป้าหมายท่ีตนเองได้ตัง้ไว้จนกวา่จะประสบ

ความสําเร็จ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัสนใจศกึษาตวัแปรการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การคิดเชิงบวกของไพรท์ พริทท์เชสท์ (ทรรศนะ บญุขวญั. 2550: 30-34; อ้างอิงจาก Price Pritchett. 

n.d.) และเทอดศกัดิ ์ เดชคง  (2547: 36-37) จากงานวิจยัของพจนพร  ถนอมวฒุศิกัดิ ์ (2552: 131) 

และสรีุย์พร ไชยฤกษ์ (2550: 111)  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  จาก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การคดิ   

เชิงบวกของนิภา แก้วศรีงาม (2547: 76-78) ทรอร์ส (1986: 416-423 ) และจากงานวิจยัของพจนพร  

ถนอมวฒุศิกัดิ ์ (2552: 131) ประสบการณ์ชีวิต  จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การคดิเชงิบวก  (เทอดศกัดิ ์ 

เดชคง. 2547: 36-37) และงานวิจยัของสจัจา  ประเสริฐกลุ  (2551: 100-101) การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง  จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมของแบนดรูาแบนดรูา  (Bandura. 1986: 393-395) 

จากงานวิจยัของวิจยัของอวิรุทธ์  ผลทรัพย์ (2551: 79) จิราพร สขุเอมโอษฐ (2552: 112 ) และขตัติยา  

นํา้ยาทอง (2551: 126)  การกํากบัตนเอง  จากการศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมของ    

แบนดรูา  (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิ ต. 2550: 54-60; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) และงานวิจยัของ      

ขตัตยิา นํา้ยาทอง (2551: 130) 

 ผลจากการศกึษาเอกสาร งานวิจยั แนวคดิและทฤษฎีตา่งๆ  ของนกัวิชาการและนกัจติวิทยา  

ผู้ วิจยัจงึกําหนดรูปแบบเส้นทางตามสมมตฐิานของตวัแปรสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชิงบวก  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตตุามภาวะสนันษิฐานของการคดิเชงิบวก 

 

การอบรมเลีย้งดแูบบ

ใช้เหตผุล (RE ) 

การรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง (SE) 

ประสบการณ์ชีวติ 

(EX) 

การสนบัสนนุทางสงัคม 

ของครู (SS) 

การคิดเชิงบวก 

(POS) 

การกํากบัตนเอง 

(SR) 
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ความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในภาพประกอบ 1 สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

                    แทน    ตวัแปรสงัเกตได้ 

                แทน    ทิศทางอิทธิพลจากตวัแปรสาเหตไุปหาตวัแปรผล 

อกัษรยอ่ภายในภาพประกอบ 1 สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

  POS  แทน   การคดิเชงิบวก 

   RE  แทน    การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล 

   SS   แทน    การสนบัสนนุทางสงัคมของครู 

    EX  แทน    ประสบการณ์ชีวิต  

    SE  แทน    การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

    SR  แทน    การกํากบัตนเอง 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 
 

1. ตวัแปรการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต   

การรับรู้ความสามารถของตนเองและการกํากบัตนเอง มีความสมัพนัธ์กบัการคดิเชงิบวก   

 2.  โมเดลเชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

 3.  ตวัแปรเชิงสาเหตมีุอิทธิพลตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียน ทัง้ทางตรงและทางอ้อมดงันี ้ 

  3.1 การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล มีอิทธิพลทางตรงตอ่การคดิเชงิบวก และมีอิทธิพล

ทางอ้อม โดยผา่นประสบการณ์ชีวิต      

  3.2 การสนบัสนนุทางสงัคมของครู มีอิทธิพลทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก  และมีอิทธิพล

ทางอ้อม โดยผา่นการกํากบัตนเอง 

               3.3 ประสบการณ์ชีวิต มีอิทธิพลทางตรงตอ่การคดิเชงิบวก  และมีอิทธิพลทางอ้อม  โดย

ผา่นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  3.4 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอ่การคดิเชงิบวก  และมีอิทธิพล

ทางอ้อม โดยผา่นการกํากบัตนเอง 

  3.5 การกํากบัตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก 
 



บทที่  2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัเชงิ สาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชิงบวก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา           

ตอนปลาย  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 ผู้ วิจยัได้ศกึษาทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นพืน้ฐานเพ่ือประกอบการศกึษา โดยนําเสนอตามลําดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิเชงิบวก 

  1.1 ความหมายของการคดิเชงิบวก 

  1.2 ความสําคญัของการคดิเชงิบวก 

  1.3 แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานของการคดิเชิงบวก 

  1.4 ลกัษณะของคนท่ีมีการคดิเชงิบวก 

  1.5 ลกัษณะการคดิเชงิบวก 

  1.6 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การคดิเชงิบวก 

 2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  

  2.1 ความหมายการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล 

  2.2 ความสําคญัของการอบรมเลีย้งด ู

  2.3 รูปแบบการอบรมเลีย้งด ู

 3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 

  3.1 ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม 

  3.2 ชนิดของการสนบัสนนุทางสงัคม 

  3.3 ความสําคญัของการสนบัสนนุทางสงัคม 

 4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ชีวิต 

  4.1 ความหมายของประสบการณ์ชีวิต 

  4.2 ความสําคญัของประสบการณ์ชีวิต 

  4.3 แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ชีวิต 

 5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  5.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  5.2 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  5.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  5.4 การพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
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 6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัตนเอง 

  6.1 ความหมายของการกํากบัตนเอง 

  6.2 องค์ประกอบของกระบวนการในการกํากบัตนเอง 

  6.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การกํากบัตนเอง 

 7. เอกสารท่ีเก่ียวข้อกบัการวิเคราะห์เส้นทาง 

  7.1 ความหมายของความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้น 

  7.2 แบบจําลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผล 

  7.3 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิเชงิบวก 

  8.1 งานวิจยัในประเทศ 

  8.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงบวก 
 1.1 ความหมายของการคิดเชิงบวก 
  สก็อตต์ เวนเทรลลา (วิทยา พลายมณี. 2545:15; อ้างอิงจาก Scott W. Ventrella. 2001)   

กลา่ววา่ การคดิเชงิบวกเป็นประสิทธิภาพท่ีเรามีอยูแ่ตเ่ดมิ ในการสร้างสรรค์ผลลพัธ์ท่ีเราต้องการ   ด้วย

การคดิในแง่บวก  การมีความเช่ือในความเป็นไปได้แม้วา่ข้อเท็จจริงดเูหมือนจะพยายามชีช้ดัไปในทาง

ตรงกนัข้ามเก่ียวข้องกบัการสร้างทางเลือกท่ีสร้างสรรค์  การตอ่สู้กบัปัญหาอยา่งไมล่ดละ 

  นอร์แมน วินเซนต์ พีล (เอกชยั อศัวนฤนาท . 2548: 8; อ้างอิงจาก  Norman. n.d.) กลา่ว

วา่ การคดิในแงบ่วกเป็นการมองเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  โดยรับรู้วา่สิ่งมีชีวิตมีทัง้สิ่งท่ีดีและไมดี่   แตจ่ะเป็น

การดีกวา่ถ้าจะเน้นแตส่ิ่งท่ีดี  และเม่ือคณุทําเชน่นัน้สิ่งท่ีดีจะเพิ่มขึน้ 

  นภิาแก้ว  ศรีงาม (2544: 40) กลา่ววา่   ความคดิเชงิบวก เป็นกระบวนการทางความคดิ

ของบคุคล  ท่ีเกิดจากการท่ีคนเรามีรูปแบบการรับรู้และการคดิ (perception and cognitive style)    

ไปในทิศทางท่ีดี  มองและรับรู้สิ่งตา่ง ๆ  ตามความเป็นจริง  เป็นเหตเุป็นผลด้วยอารมณ์ท่ีผอ่งใส ่

  เทอดศกัดิ์ เดชคง (2547: 19) กลา่ววา่ การคดิเชงิบวกหรือการมองโลกในแงบ่วก  คือ  

การรับรู้และแปลความหมายของเหตกุารณ์ในด้านบวก  และมีทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  

การมีวิธีคดิท่ีถกูต้อง สามารถมองโลกอยา่งเกิดประโยชน์ เป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ 

  เวรา ไพฟ์เฟอร์ (นจุรีย์ ชลคปุ. 2548: 27; อ้างอิงจาก Vera Pfeiffer. n.d.) กลา่ววา่ การคดิ 

แง่บวกเป็นการโน้มน้าวจิตใต้สํานกึในทางท่ีดี  จิตใต้สํานกึจะไมห่าเหตผุลทัง้ไมต่ดัสินใจ วา่ข้อมลูนัน้

ถกูหรือผิดมีเหตผุลหรือไร้สาระ  จริงหรือเท็จ  จิตใต้สํานกึเพียงแตเ่ก็บรวบรวมข้อมลูเพียงเพ่ื อสร้าง

พฤตกิรรมหรือการแสดงออก โดยอาศยัจิตใต้สํานกึ นัน่หมายถึง  ต้องป้อนความคดิในแง่บวกใหม่  ๆ  

ให้แก่จติสํานกึซํา้แล้วซํา้เลา่โดยตัง้ใจเพราะความคดิท่ีเกิดขึน้บอ่ย ๆ จะฝังรากลกึไปยงัจติใต้สํานกึ 
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  อิงลิช (English. 1992: 16) กลา่ววา่ การคดิเชิงบวกเป็นการมองโลกในแง่ดี   ยอมรับใน

สิ่งท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง    สามารถแก้ปัญหาและป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหานัน้ขึน้อีกได้   โดยไมย่ดึ

ตดิกบัประสบการณ์ในอดีตท่ีไมดี่ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

  อ้อม ประนอม (2548: 120-121) กลา่ววา่ การคดิเชงิบวก  เป็นการมองในแง่ดีและเป็นไป

ได้ โดยเป็นคนท่ีมีหลายมมุมอง ไมมี่ความคดิคบัแคบ เพราะทกุสิ่งมีสองด้านเสมอ เราต้องหาความคดิ

ท่ีดีใสต่นเอง   บคุคลท่ีมีความคดิเชงิบวกนัน้  จะรู้จกัควบคมุอารมณ์ไมใ่ห้เป็นคนออ่นไหวง่ายเกินไป   

เป็นคนเปิดเผย  ชอบสงัคม ไมเ่ป็นคนเก็บตวัและให้โอกาสบคุคลท่ีผิดพลาดเพ่ือให้เขามีโอกาสปรับตวั   

ชีวิตก็จะไมท่กุข์มาก 

 จากความหมายของการคดิเชงิบวก  สรุปได้วา่ การคดิเชงิบวก หมายถึง การคดิอยา่งมีหลกัการ

และเหตผุลเก่ียวกับทกุๆ สิ่งในชีวิต ในทางท่ีจะสร้างความรู้สกึท่ีดี  ความพงึพอใจ  และเป็นสขุให้กบั

อารมณ์ความคดิของตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ด้าน คือ 

 1.1  ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง  คือ มองเห็นสิ่งดีๆและความสามารถของตนเองมากกวา่

ข้อบกพร่อง คดิวา่ตนเองก็สามารถทําสิง่ตา่ง ๆ ได้ดีไมน้่อยไปกวา่คนอ่ืน 

 1.2  ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์  คือ สามารถมองหาสิง่ดี  ๆ จากปัญหาท่ีเกิดขึน้  

มองเห็นโอกาส ในการแก้ปัญหามากกวา่จะใสใ่จกบัอปุสรรคท่ีเกิดขึน้   คดิหาประโยชน์จากปัญหาและ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้  

 1.2 ความสาํคัญของการคิดเชิงบวก 

  เซลิกแมน  (สมุาลี  พั่วชู. 2547: 35; อ้างอิงจาก  Seligman. 1997: 93-167) กลา่วถึง  

คณุคา่และประโยชน์ของการคดิเชงิบวกไว้ ดงันี ้

   1. ทําให้มีสขุภาพจิตดี ลดภาวะซมึเศร้า โรคประสาท 

   2. ทําให้มีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ในคนปกตจิะมีการดแูลสขุภาพท่ีดี  สว่นในคนท่ีมี

ภาวะการเจบ็ป่วย  อาการเจ็บป่วยก็จะทเุลาได้เร็วกวา่คนท่ีมองโลกในแง่ลบ 

   3. ทําให้ประสบความสําเร็จในทกุ ๆ ด้านมากกวา่คนท่ีมองโลกในแง่ลบ 

   4. ทําให้มีสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนได้ดีกวา่คนท่ีมองโลกในแง่ลบ  เน่ืองจากคนท่ีมอง 

โลกในแง่บวก  จะให้อภยัในความผิดของผู้ อ่ืน  และพร้อมท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืนได้ยืนยาว 

  วิทยา นาควชัระ (2548: 49) กลา่ววา่ คนท่ีคดิทางบวก (Positive Thinking) จะเกิดความสขุ

ได้งา่ย รู้สกึดี  ๆ กบัตนเองและผู้ อ่ืน ลดความเครียด พอใจกบังาน  ทํางานร่วมกบัคนอ่ืนได้ดี พอใจชีวิต

ตนเองและคนอ่ืน ทําให้มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ ๆ ได้ท่ีสําคญัสามารถท่ีจะมอง เห็นสิ่งท่ีดี ๆ  

ท่ีจะเกิดขึน้ใหมไ่ด้เสมอ ๆ  ซึง่คนธรรมดาหรือคนท่ีคดิทางลบจะมองไมเ่ห็นสิ่งเหลา่นีเ้ลย 
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  เกียรตวิรรณ อมาตยกลุ(2545: 83-88) กลา่ววา่ คนท่ีคดิบวกทําบวกจะมีทศันคต ิมีมมุมอง

ของชีวิตท่ีแตกตา่งจากคนคดิลบทําลบอยา่ งสิน้เชิง  บคุคลเหลา่นีม้กัจะมีคล่ืนสมองต่ําอยูเ่สมอมี

ความรู้สกึท่ีดีกบัตวัเองและผู้ อ่ืน  มีความสขุ  สามารถเปล่ียนวิกฤตใิห้กลายเป็นโอกาสและสามารถ

เปล่ียนโอกาสให้กลายเป็นโอกาสทอง ทกุวินาทีทกุนาทีเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ท่ีจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ใน

การพฒันาตนเองและชว่ ยเหลือผู้ อ่ืน  ทศันคตแิละมมุมองของคนท่ีคดิบวก  ทําบวกนี  ้จะแตกตา่งจาก

คนทัว่ ๆ ไปเป็นอยา่งมาก พวกเขาจะมีมมุมองของชีวิตคล้าย ๆ  กนั  ดงันี ้

   - จดุไฟให้สวา่งดีกวา่สาปแชง่ความมืด 

   - ชมเพ่ือก่อ  ตเิพ่ือทําลาย 

   - อยา่มองความผดิพลาดของผู้ อ่ืน  แตจ่งชว่ยหาทางแก้ไขความผดิพลาดนัน้ 

   - อยา่พดูถ้าคําพดูนัน้ไมไ่ด้ทําให้อะไรดีขึน้ 

   - ความผดิ (พลาด) มีเอาไว้ให้ลืม  ความถกู (ต้อง) มีเอาไว้ให้จํา 

   - ความสําเร็จมกัจะเกิดขึน้จากความรู้สกึด้านบวกท่ีวา่  เราทําได้ สว่นความล้มเหลว

มกัจะเกิดจากความรู้สกึด้านลบท่ีวา่  เราทําไมไ่ด้ 

   - นํา้หยดลงหินทกุวนัหินมนัยงักร่อน มิใชค่วามรุนแรงของหยดนํา้ท่ีทําให้หินกร่อนแต่

ด้วยความพยายามอยา่งสม่ําเสมอของหยดนํา้ตา่งหากท่ีทําให้หนิกร่อน 

   - เราจะล้มเหลวตอ่เม่ือเราหมดความพยายามแล้วเทา่นัน้ 

   - ถ้าเราไมมี่คูต่อ่สู้ ท่ีเข้มแข็งเราจะไมมี่วนัพฒันาตวัเองได้เลย 

   - สิ่งเลวร้ายท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเรานัน้มกัทําให้เราเข้มแข็งเสมอ 

   - หากเราต้องการไปถึงดวงดาวก็ต้องมีการล้มลกุคลกุคลานและมีบาดแผลบ้าง 

   - ถ้าเราต้องการท่ีจะมีเวลาสําหรับสิ่งใดสิ่งหนึง่เราจะต้องเป็นผู้ ทําให้เกิดขึน้มิฉะนัน้

แล้วเราจะไมมี่เวลาสําหรับสิ่งนัน้เลย 

   - เม่ือไรท่ีคดิจะทําสิ่งท่ีดีๆ จงลงมือทําทนัที 

   - เม่ือไรท่ีคดิจะทําสิ่งไมดี่ จงประวิงเวลาออกไปให้นานท่ีสดุ 

   - รอยยิม้หนึง่ เกิดขึน้หลงัรอยยิม้หนึง่เสมอ 

   - ท้องฟ้าสดใสหลงัฝนตกหนกัเสมอ 

  นภิา แก้วศรีงาม (2547: 76-78) กลา่ววา่ ความคดิเชงิบวกเ ป็นพืน้ฐานของการสร้าง

สตปัิญญาให้คนเราเกิดการแก้ปัญหา  และการตดัสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ไมอ่อกมาในรูปของ

การทําลายตนเอง หรือตอ่สู้ ก้าวร้าวทําลายกนัและกนัและในขณะเดียวกนัความคดิเชงิบวกจะเป็น

จดุเร่ิมต้นของความริเร่ิมสร้างสรรค์  คดิ ประดษิฐ์ค้นคว้าหาแนวทางท่ีสง่ ผลออกมาในรูปสร้างสรรค์  

เกิดประโยชน์สขุ  เพราะการคดิท่ีดีในเชงิบวก  จะทําให้ผู้คดิเกิดความรู้สกึไปทางบวก  ยอ่มจะแสดง

ออกเป็นพฤตกิรรมท่ีดี  สง่ผลให้ทัง้ตนเองและสงัคมรอบข้างมีความสขุได้   
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  ถ้าบคุคลมีความคดิเชงิบวก จะทําให้สามารถมอง และรับรู้สิง่ตา่ง  ๆ ที่เกิดขึน้ตามความ

เป็นจริง เป็นเหตเุป็นผล  เป็นการ รับรู้จิตอารมณ์ท่ีสร้างสรรค์ ยอ่มจะทํา ให้บคุคลมีมีสตปัิญญาทาง

อารมณ์ (EQ-Emotional Quotient) พร้อมท่ีจะเผชิญและยอมรับในสิ่งตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตน  บคุคล  

อ่ืน ๆ และสงัคมได้อยา่งรู้เหตรูุ้ผล  สามารถบริหารจดัการตนเองและสรรพสิ่ง รวมทัง้ปัญหาท่ี เกิดขึน้ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ   อีกทัง้ความคดิเชิงบวกจะทําให้คนเราเกิด  แรงจงูใจในตนเอง (Self  Motive) 

เกิดความเพียรพยายา ม  อดทนในการท่ีจะฝ่าฟันอปุสรรค และปัญหาตา่ง  ๆ การตดัสินใจได้อยา่ง

ถกูต้องและเหมาะสม  เรียกได้วา่  เป็นผู้ ท่ีมีระดบั แหง่ความอดทนและเพียรพยายามสูค่วามสําเร็จ  

(AQ-Adversity Quotient) โดยอาจสรุปให้เหน็ความสําคญัของความคดิเชงิบวกได้ดงันี ้

   1. ความคดิเชงิบวก จะเพิ่มคณุคา่ให้กบัชีวิตและการงาน 

    1.1 เกิดสตอิารมณ์และสตปัิญญาในการแก้ไขปัญหาและตดัสินใจ 

    1.2 เกิดความคดิท่ีจะปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

    1.3 สร้างความคดิท่ีจะปรับเปล่ียนวิกฤตเิป็นโอกาส ปรับความพนิาศมาสูก่ารพฒันา 

    1.4 ก่อให้เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  สามารถหาคณุประโยชน์จากสิง่ไร้คา่    

หาพลงังานจากอากาศหรือกองขยะ ประดษิฐ์และสร้างนวตักรรมจากของเหลือใช้ 

    1.5 ก่อให้เกิดคณุภาพชีวิตท่ีสมบรูณ์ และเกิดความมีมาตรฐานในงาน 

   2. เพิ่มความสขุในชีวิต และสร้างให้มีสขุภาพจิตท่ีดี 

    2.1 สามารถปรับตวัและเผชิญความจริงได้อยา่งมีเหตผุล 

    2.2 มีความพงึพอใจในการดํารงชีวิต  สร้างให้เกิดความพงึพอใจในตนเอง         

ในครอบครัว  ในงานและในสงัคมท่ีตนเก่ียวข้อง 

    2.3 มีความสามา รถในการครอบครองปัญหาและอปุสรรค  ทําให้บริหารจดัการ

กบัปัญหาและอปุสรรคนัน้ได้เป็นอยา่งดี 

    2.4 ทําให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ท่ีดี  สามารถแก้ไขปัญหาและตดัสินใจได้อยา่ง

ถกูต้องเหมาะสม 

    2.5 มีอารมณ์ผอ่งใส ผอ่นคลาย สร้างบรรยากาศ และความสขุให้แก่ ตนเอง  และ

ผู้ อ่ืนได้ 

    2.6 เกิดความสําเร็จในชีวิต 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การคดิเชงิบวก ทําให้บคุคลมีสขุภาพจิตดีและมีสขุภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง จะทําให้ผู้คดิเกิดความรู้สกึไปทางบวก ยอ่มจะแสดงออกเป็นพฤตกิรรมท่ีดี อดทนใน

การท่ีจะฝ่าฟันอปุสรรค และปัญหาตา่ง  ๆ มีตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม อนัจะสง่ผลให้ทัง้

ตนเองและสงัคมรอบข้างมีความสขุได้   
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 1.3 แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานของการคดิเชงิบวก 

  สก๊อตต์ เวนเทรลลา (วิทยา พลายมณี. 2545: 15; อ้างอิงจาก Scott W. Ventrella. 2001)  

กลา่วว่ า ความคดิเชงิบวกเกิดพร้อมกบัมนษุย์ตัง้แตแ่รกเกิด  ประสบการณ์ในชีวิตของมนษุย์ทําให้

ความคดิเชงิบวกลดน้อยลงหรือเก็บซอ่นอยูใ่นตวัของบคุคล  และบคุคลจะเกิดความคดิเชิงบวกได้จาก

การยกระดบัความคดิ  ซึง่ความคดิเชงิบวกประกอบด้วยองค์ประกอบ  10 ประการ  อนัได้แก่ ความเช่ือ  

ความยดึมัน่ในคณุธรรม   การสํารวมความตัง้ใจ   การมองโลกในแง่ดี   ความกระตือรือร้น  ความมุง่มัน่  

ความกล้าหาญ ความมัน่ใจ  ความอดทนและความสขุมุ คณุลกัษณะทัง้ 10 ประการนี ้ จะมีความสมัพนัธ์

กบัความเช่ือ  ความรู้สกึและการกระทํา   ความรู้สกึนําไปสูก่ารกระทําท่ีนา่พงึพอใจ  ผลลพัธ์ของการ

กระทําจะเป็นเหมือนดัง่ข้อมลูท่ีป้อนให้กบัความเช่ือของคน  ๆ นัน้ (เก่ียวกบัตนเอง  ผู้ อ่ืน และโลกท่ี

เก่ียวข้อง) หากการกระทําประสบผลสําเร็จ ความเช่ือจะสง่ผลไปสูค่วามคดิเกิดมมุมองทางบวก  ทศันะ

คตเิชิงบวก  และเป็นความคดิเชิงบวกในท่ีสดุ 

  วิรตี ศรีออ่น (2546: 42-43) กลา่วถึง บนัได 5 ขัน้สูก่ารมองโลกเชงิบวก  วา่วิธีคดิ เชิงบวก

เป็นสิ่งท่ีดี แตก็่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ได้โดยอตัโนมตัิ  (นอกเสียจากวา่บคุคลนัน้ได้รับการเลีย้งดแูละเตบิโต

ขึน้มาในสภาพแวดล้อมท่ีดีมาก   ทําให้กลายเป็นคนท่ีมองสิ่งตา่ง  ๆ ด้วยมมุมองทางบวกได้ทนั ที) 

เพราะเป็นการคดิท่ีต้องอาศยัการยกระดบัความคดิขึน้ไปอีกขัน้หนึง่  ดงันัน้จงึต้องอาศยัการฝึกฝนและ

พฒันาอยูเ่สมอ 

   บนัไดขัน้ท่ี 1: มองตงัเองวา่ดี 

    การท่ีคนเราจะมองโลกหรือมองคนอ่ืนในแง่ดีได้  ต้องมาจากพืน้ฐานท่ีมองและ

เช่ือวา่ตนเองดีเสียก่อน  เหมือนกบัท่ีมี คํากลา่วไว้วา่  “ถ้าท้องเราอ่ิม  เราจงึจะรู้จกัแบง่ปัน ” ขัน้ตอนเพ่ือ

การมองตวัเองวา่ดี  มีดงัตอ่ไปนี ้

    -   หาข้อดีของตนเอง ลองสํารวจพจิารณาข้อดีของตนเอง (ไมใ่ชก่ารเข้าข้างตวัเอง) 

อาจมีความดีเลก็  ๆ น้อย เชน่ พาคนแก่ข้ามถนน  ชว่ยลกูนกท่ีตกต้นไม้  ฯลฯ เพ่ือให้เกิดความรักและ

ความภาคภมูิใจในตนเอง 

    - ถ่อมตวั การมองเหน็ความดีของตนเองนัน้มีไว้เพ่ือบอกตวัเราเองให้เกิดความ

พงึพอใจในตวัเอง  รักตวัเอง  แตไ่มใ่ชเ่พ่ือขม่หรือคยุทบัคนอ่ืน  การถ่อมตวัจงึเป็นคณุสมบตัอิยา่งหนึง่ท่ี

พงึจะมีคูก่นั 

    - ลดข้อบกพร่อง เคยมีคํากลา่ววา่ “คนเราจะฉลาดได้ ก็ตอ่เม่ือรู้วา่ตวัเองโงต่รงไหน” 

เชน่เดียวกนั  การท่ีเราจะเป็นคนท่ีนา่รักได้  นอกจากจะรู้จดุแข็ง  (ข้อดี) แล้ว ยงัควรต้องสํารวจจดุออ่น

ของตนเองด้วย เม่ือเรายอมรับได้วา่นัน่คือข้อบกพร่องของเราจริง  ๆ ก็จะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงได้ใน

ท่ีสดุ 
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    - เพิ่มความดี  แม้จะรู้วา่ตนมีข้อดีในด้านใดบ้าง  ก็ไมค่วรหยดุตวัเองไว้เพียง

เทา่นัน้  แตค่วรเพิ่มคณุสมบตัอ่ืิน ๆ ท่ีดีให้มากย่ิงขึน้   อาจเร่ิมต้นด้วยการตัง้เป้าหมายเป็นข้อ  ๆ วา่คณุ

อยากจะทําอะไรดี ๆ เพิ่มขึน้บ้าง แล้วคอ่ย ๆ ฝึกฝนไปทีละข้อ 

   บนัไดขัน้ท่ี 2: มองคนอ่ืนวา่ดี   

    เม่ือผา่นบนัไดขัน้แรกมาแล้ว  จะทําให้เราเร่ิมตระหนกัวา่คนทกุคนล้วนแตไ่ม่

สมบรูณ์ ยอ่มมีข้อบกพร่องมากน้อยแตกตา่งกนัออกไป  (แม้แตต่วัเองก็มีข้อเสีย ) ดงันัน้การมีชีวิตท่ีมี

ความสขุจงึหมายถึงการอยูร่่วมกนัโดยเลือกมองและใช้ประโยชน์จากความดีท่ีผู้ อ่ืนมีอยู่   โดยไมใ่ชก่าร

เสแสร้งแตม่องเห็นความดีของเขาจริง ๆ 

   บนัไดขัน้ท่ี 3: มองสิ่งท่ีเหลืออยู ่ไมใ่ชส่ิ่งท่ีขาดหาย   

    เม่ือเกิดปัญหาหรืออปุสรรคตา่ง  ๆ ขึน้  สิ่งท่ีมกัมองเห็นได้ชดัก็คือปัญหานัน้  ๆ 

เชน่ เป็นมะเร็ง เศรษฐกิจไมดี่ แตก่ารมองโลกเชงิบวกสอนให้เรามองคว ามทกุข์หรือปัญหานัน้เป็นเร่ือง

ธรรมดา (สิ่งท่ีเกิดขึน้แล้วยอ่มกลบัไปแก้ไขไมไ่ด้) แล้วพิจารณาดวูา่ในวิกฤตท่ีิเราพบนัน้มีข้อดีอะไรแฝง

อยูห่รือจะใช้ประโยชน์จากปัญหานัน้ได้อยา่งไรบ้าง  เชน่ ผู้ ป่วยท่ีเป็นม ะเร็งรู้สกึวา่รักตวัเองมากขึน้   

เลิกทําอะไรไร้สาระแล้วหนัมา ให้ความสําคญักบัการพฒันาจติใจมากขึน้  เชน่ ฝึกสมาธิ ชว่ยเหลืองาน

การกศุล  หรือคนท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจ  รู้สกึวา่แม้รายได้จะลดลง (สิ่งท่ีขาดหาย ) แตก็่ได้มีเวลาอยู่

กบัครอบครัวมากขึน้  และมีโอกาสทํางานอดเิรกท่ีไมมี่เวลาทํา (สว่นท่ีเหลืออยู)่ เป็นต้น 

   บนัไดขัน้ท่ี 4: หมัน่บอกตวัเอง   

    ขึน้ช่ือวา่เป็นความคดิมกัจะอยูก่บัเราไมน่าน  แตค่วามคดิก็มกัเป็นต้นทางและบอ่

เกิดของการกระทํา  ดงันัน้เราจงึจําเป็นต้องทําให้ความคดิดี  ๆ อยูก่บัเราตลอดเวลา  เชน่ บอกตวัเองวา่

เป็นคนเก่งทกุครัง้ ที่ทําอะไรสําเร็จ  แม้จะเป็นเพียงความสําเร็จเล็ก น้อย บอกตวัเองวา่เพ่ือนร่วมงานก็

เป็นคนดีคนหนึง่  แม้เขาจะมีข้อบกพร่องอีกหลายอยา่ง  บอกตวัเองวา่เราโชคดีท่ีได้ทํางานยาก  ๆ แม้

คา่ตอบแทนจะน้อยแตก็่ทําให้เราได้ประสบการณ์ท่ีหาไมไ่ด้ง่าย ๆ ฯลฯ 

   บนัไดขัน้ท่ี 5: ใช้ประโยชน์จากคําวา่ขอบคณุ   

    เคยมีคําสอนจากอาจารย์เ ซนทา่นหนึง่กลา่ววา่   เม่ือต้องพบเจอเร่ืองร้าย   จงยิม้

แล้วกลา่วคําวา่ขอบคณุ  เพราะนัน่คือแบบทดสอบท่ีดีของการมีชีวิตท่ีเข้มแข็ง   หากคนดา่วา่คณุแทนท่ี

จะโต้ตอบการกลา่วคําวา่ขอบคณุจะชว่ยลดทา่ทีความรุนแรงลงได้เกือบทัง้หมด   ทัง้ยงัทําให้บคุคลนัน้

แปลกใจ  และอาจกลบัไปพิจารณาพฤตกิรรมของตวัเองได้โดยท่ีคณุไมต้่องพดูอะไรสกัคํา 

  มาคนิ และลินเลย์ (นิลภา สอุงัคะ . 2550; อ้างอิงจาก  Makin; & Lindley. 1996) ได้เสนอ

หลกัการสําคญัของการคดิด้านบวกไว้ 5 ประการ ดงันี ้คือ 
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   1. ให้ยอมรับความสําเร็จท่ีได้รับจากความพยายามของตน  เม่ือมีใครช่ืนชมก็ให้ตอบ

วา่ “ขอบคณุ” ท่ีเขาชม 

   2. มองให้ชดัเจนตรงประเดน็ไมส่รุปแบบเหมารวม  เราทกุคนล้วนมีข้อผดิพลาด

บกพร่องเป็นธรรมดา  ไมม่ากก็น้อยแตอ่ยา่เหมารวมวา่อะไรก็ไมดี่หรือบกพร่องไปทัง้หมด 

   3. ให้ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเร่ืองร้าย  ๆ ตามความเป็นจริง  พิจารณาให้ชดั เจนวา่ จะ

มีเหตปัุจจยัใดบ้างท่ีจะทําให้เกิดเร่ืองร้ายเหลา่นัน้ขึน้  อยา่คดิแตเ่พียงวา่เร่ืองร้าย  ๆ ทัง้หลายจะเกิดขึน้

อยา่งแนน่อน  เพราะไมมี่ใครท่ีจะเกิดเร่ืองร้าย ๆ เสมอไป 

   4. จินตนาการถึงผลร้ายท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้ได้   เทคนิคนีใ้ช้เม่ือกงัวลวา่สิ่งท่ีหวงัหรื อ

ตัง้ใจไว้ไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจเทา่ท่ีควร  โดยให้ถามตวัเองด้วยความสงบวา่  “เหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีสดุท่ีจะ

เกิดขึน้ได้คืออะไร” ในท่ีสดุ   ก็พบวา่  ความจริงแล้วมนัไมไ่ด้เลวร้ายจนเกินไป   หลงัจากนัน้ให้คดิตอ่ไป

วา่จะทําอยา่งไรได้บ้าง  เพ่ือท่ีจะลดผลร้ายท่ีจะเกิดขึน้ แม้เพียงเลก็น้อยก็ยงัดี 

   5. ทําให้ดีท่ีสดุ  แล้วทําใจให้สบายไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้ 

  เซลิกแมน (เรวดี ทรงเท่ียง . 2550: 70-71; อ้างอิงจาก  Seligman. 1998) ได้เสนอรูปแบบ

การอธิบายตนเอง  (Explanatory Style) ในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของบคุคลจากการ

บรรยายตนเองนั ้น สามารถบง่บอกได้วา่  เรามีมมุมองชีวิตในลกัษณะใดเป็นการมีความคดิเชงิบวก  

(มองโลกในแง่ดี ) หรือการมีความคดิเชงิลบ  (มองโลกในแง่ร้าย ) ซึง่จะเป็นสิ่งสําคญัในการกําหนดการ

พดูและการกระทําของคนท่ีมีความคดิเชงิบวกและความคดิเชงิลบ  จะมีการรับรู้เหตกุารณ์แตกตา่งกนั

ตามลกัษณะเหตกุารณ์ รูปแบบท่ีผู้คนใช้ในการอธิบายตนเอง   เม่ือต้องเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  

ประกอบด้วยมติท่ีิสําคญั 3 มิต ิ ดงันี ้              

   1. ความคงทนถาวร  (Permanence) เป็นการอธิบายถึงตนเองด้วยความเช่ือท่ีวา่

สาเหตขุองเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ ทีเ่กิดขึน้นัน้  เป็นสาเหตท่ีุเกิดขึน้ถาวร  (Permanence) หรือเป็นสาเหตุ       

ท่ีเกิดขึน้ชัว่คราว  (Temporary) หากเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  คนท่ีมีความคดิเชงิบวก  จะเช่ือวา่สิ่งดี  ๆ ที่เกิด

ขึน้กบัตนเองนัน้  มาจากสาเหตท่ีุคงทนถาวร  แตค่นท่ีมีความคดิเชิงลบ  จะเช่ือวา่สิ่งดี  ๆ ที่เกิดขึน้กบั

ตนเองนัน้ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ชัว่คราว เชน่ คดิวา่เกิดจากอารมณ์  และความพยายามในขณะนัน้  คนท่ีมอง

โลกในแง่ร้าย  จงึอาจจะล้มเลิกเม่ือประสบความสําเร็จ  เน่ืองจากเช่ือวา่ความสําเร็จนัน้เป็นเร่ืองของ

ความบงัเอิญหากเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมดี่  คนท่ีมีความคดิเชิงบวกจะเช่ือวา่สิ่งท่ี ไมดี่ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้  

เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ชัว่คราว  จงึทําให้บคุคลในกลุม่นีไ้มย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค  แตค่นท่ีมีความคดิในเชิงลบ  จะ

ยอมแพ้ตอ่อปุสรรคได้อยา่งงา่ยดาย เพราะเช่ือวา่สิ่งท่ีไมดี่ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้   เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้อยา่ง

คงทนถาวรตลอดไป 
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   2. ความครอบคลมุ  (Pervasiveness) เป็นการอธิบายถึงตนเองด้วยความเช่ือท่ีวา่

สาเหตขุองสิ่งตา่ง  ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้มีความเฉพาะ  (Specific) หรือเป็นสิ่งสากลทัว่ไป (Universal) 

หากเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  คนท่ีมีความคดิเชงิบวก  จะเช่ือวา่สิ่งท่ีดี  ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนั น้ เป็นสิ่งสากล

ทั่วไป แตค่นท่ีมองโลกในแง่ร้าย  จะเช่ือวา่สิ่งดี  ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้มีสาเหตมุาจากปัจจยัท่ีมีความ

เฉพาะ เชน่ การได้เล่ือนตําแหนง่  คนท่ีมีความคดิในเชิงบวก จะคดิวา่หากทํางานให้ดีและมีประสิทธิภาพ 

ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน   ซึง่เป็นสิ่งสากลทัว่ไป  แตค่นท่ีมีความคดิเชิงลบ  จะคดิ

วา่เพราะฉนัเก่งฉนัจงึได้ดี  ซึง่เป็นการคดิท่ีอยูบ่นพืน้ฐานความเช่ือท่ีวา่  ผลท่ีเกิดขึน้นัน้  มีสาเหตเุฉพาะ

กบัตนเองเทา่นัน้หากเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมดี่ คนท่ีมีความคดิเชงิบวก จะเช่ือวา่สิ่งท่ีไมดี่ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง

นัน้ เป็นสาเหตท่ีุเกิดขึน้เฉพาะกบัเหตกุารณ์นัน้เทา่นัน้ แตค่นท่ีมีความคดิ     ในเชิงลบ จะเช่ือวา่สิ่งท่ีไม่

ดีท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้  เป็นสาเหตท่ีุสากลทัว่ไป  และสามารถเกิดขึน้ได้ในทกุโอกาส  เชน่ ถ้าเกิดการ

ทะเลาะกนักบัเพ่ือน  คนท่ีมีความคดิเชงิบวก  จะคดิวา่วนันี ท่ี้เกิดเร่ืองทะเลาะกนั  เพราะเพ่ือนอารมณ์  

ไมดี่ หรือเขาคงไมช่อบใจท่ีฉนัไปพดูเร่ืองนีข้ึน้  สว่นคนท่ีคดิในเชิงลบ  จะคดิวา่ไมมี่ใครชอบฉนัเลย  หรือ

เพ่ือนชอบมาหาเร่ืองฉนัอยูเ่ร่ือยแบบนีท้กุครัง้ไป 

   3. ความเป็นตนเอง  (Personalization) เป็นการอธิบายถึงตนเองด้วยควา มเช่ือท่ีวา่

สาเหตขุองเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้  เกิดมาจากตนเอง  (Internal) หรือมาจากสาเหตภุายนอกตนเอง

(External) หรือจากคนอ่ืนหากเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  คนท่ีมีความคดิเชิงบวกจะเช่ือวา่สิ่งท่ีดี  ๆ ที่เกิดขึน้กบั

ตนเองนัน้มีสาเหตมุาจากตนเอง   แตค่นท่ีมีความคดิเชิงลบจะ เช่ือวา่สิ่งท่ีดี  ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้มี

สาเหตมุาจากภายนอกตนเอง  เชน่ ไปสมคัรงานแล้วได้งานทํา  คนท่ีมีความคดิเชงิบวก  จะคดิวา่เพราะ

ตนเองสมคัรงานตรงตามสาขาท่ีเรียนมา  และตรงตามความต้องการของบริษัท  แตค่นท่ีมีความคดิเชิง

ลบ  จะคดิวา่เพราะตนเองดวงดีหรือโชคดี   ซึ่งเป็นสาเหตจุากภายนอกตนเองหากเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมดี่   

คนท่ีมีความคดิเชิงบวกจะเช่ือวา่สิ่งไมดี่ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองนัน้   เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากสาเหตภุายนอก

ตนเอง  โดยวิเคราะห์จากเหตกุารณ์ตามความจริงเพ่ือรักษาความภาคภมูใิจในตนเอง  แตค่นท่ีมี

ความคดิเชิงลบ  จะตําหนิตนเองวา่สาเหตท่ีุเกิดขึน้นัน้มาจากตนเอง   ดงันัน้  เม่ือประสบความล้มเหลว    

จะก่อให้เกิดความรู้สกึด้อยคณุคา่ในตนเอง  เชน่แมบ้่านท่ีทําขนมเค้กทานเองแล้วไมอ่ร่อย  คนท่ีมี

ความคดิเชงิบวก  จะคดิวา่การท่ีขนมเค้กไมอ่ร่อยเพราะวสัดท่ีุใช้ด้อยคณุภาพ  สว่นคนท่ีมีความคดิเชิง

ลบ  จะคดิวา่ตนเองไมเ่ก่ง  ไมมี่ความสามารถอาจคดิตอ่ไปวา่เลกิทําดีกวา่ 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  การคดิเชงิบวกประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ  

ต้องอาศยัการฝึกฝนและพฒันาอยูเ่สมอ 
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 1.4 ลักษณะของบุคคลที่มีการคิดเชิงบวก 

  สก็อตต์ เวนเทรลลา (วิทยา พลายมณี. 2545: 15; อ้างอิงจาก Scott W. Ventrella. 2001) 

กลา่วถึง  คําจํากดัความของคณุลกัษณะ 10 ประการของนกัคดิในแง่บวก ไว้ดงันี ้

   1. การมองโลกในแง่ดี  (Optimism) หมายถึง ความเช่ือและความคาดหวงัวา่จะเกิด

สิง่ท่ีดีแม้วา่จะตกอยูภ่ายใต้สถานการณ์ท่ียาก ลําบาก  ท้าทายหรือคบัขนัก็ตามที  

   2. ความกระตือรือร้น  (Enthusiasm) หมายถึง การมีความสนใจ  พลงัในแง่บวก  แรง

ปรารถนา  หรือแรงกระตุ้นสว่นตวัสงู  

   3. ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ความเช่ือมัน่และศรัทธาในตนเอง  ตอ่ผู้ อ่ืน  และ/หรือ

ตอ่พลงัอํานาจทางจติวิญญาณท่ีสงูกวา่ ซึง่คอยให้การสนบัสนนุ การชีแ้นะแนวทางเม่ือคน ๆ นัน้ต้องการ 

   4. ความยดึมัน่ในคณุธรรม  (Integrity) หมายถึง  การกระทําภายใต้คํามัน่สญัญาท่ีมี

ตอ่ความซ่ือสตัย์ ความเปิดเผย ความยตุธิรรม ศีลธรรม จริยธรรมและกฎเกณฑ์ตา่ง  ๆ การกระทําในสิ่ง

ท่ีถกูต้องถึงแม้วา่จะมีวิธีท่ีงา่ยกวา่หรือมีหนทางท่ีสะดวกสบายกวา่  การใช้ชีวิตตามหรืออยูเ่พ่ือมาตรฐาน

ของคน ๆ นัน้ 

   5. ความกล้าหาญ  (Courage) หมายถึง  ความเตม็ใจในการลองเส่ียงและเอาชนะ

ความกลวั  แม้เม่ือผลลพัธ์ท่ีได้อาจจะไมแ่นน่อน  

   6. ความมัน่ใจ (Confidence) หมายถึง การมีความเช่ือมัน่ในตนเองถึงความรู้สญัชาตญาณ

ความสามารถ  สมรรถภาพและศกัยภาพของตนเอง  

   7. ความมุง่มัน่ (Determination) หมายถึง การไลต่ามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์  หรือสิ่ง

ท่ีจําเป็นในชีวิตอยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย  

   8. ความอดทน  (Patience) หมายถึง ความเตม็ใจในการรอคอยโอกาส  ความพร้อม          

หรือผลลพัธ์จากการกระทํา ของตนเองหรือของผู้ อ่ืน  

   9. ความสขุมุ  (Calmness) หมายถึง  การดํารงไว้ซึง่ความเยือกเย็นและใฝ่หาความ

พอเหมาะพอควรในแตล่ะวนั   ในการโต้ตอบกบัความยากลําบาก  ความท้าทาย  หรือวิกฤตกิารณ์  การ

ใช้เวลาในการโต้ตอบและคดิ  

   10. การสํารวมความตัง้ใจ (Focus) หมายถึง การเอาใจใสจ่ดจอ่อยูก่บัการกระทําให้

บรรลเุป้าหมายและสิ่งท่ีมีความสําคญัตามลําดบัก่อนหลงั  

 คณุลกัษณะ 10 ประการของนกัคดิในแง่บวก  อาจแบง่ได้เป็น 4 กลุม่ 

  1. พลงัรวมศนูย์ (Centering Power) ประกอบด้วย  ความเช่ือ ความยดึมัน่ในคณุธรรม

และการสํารวมความตัง้ใจ 
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  2. พลงัยกระดบั  (Uplifting Power) ประกอบด้วย  การมองโลกในแง่ดีและความ

กระตือรือร้น 

  3. พลงัขบัเคล่ือน (Driving Power) ประกอบด้วย ความมัน่ใจ ความมุง่มัน่ ความกล้าหาญ 

  4. พลงัหนว่งเหน่ียว (Holding  Power) ประกอบด้วย  ความอดทนและความสขุมุ 

 

 
      พลังยกระดบั 

 

                                                         การมองโลกในแงด่ ี

                                                          ความกระตือรือร้น 

 

 

     พลังรวมศูนย์                                  พลังขับเคล่ือน 

  

                                                               ความเช่ือ                                                 ความมุง่มัน่ 

                                                    ความยดึมัน่ในคณุธรรม                                     ความมัน่ใจ 

                                                    การสาํรวมความตัง้ใจ                                        ความกล้าหาญ 

 
ภาพประกอบ  2  “พลงั” ของการคดิในแง่บวก 

 

 จากคณุลกัษณะข้างต้น  ถ้ามีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป  จะยงัความเสียหายมาสูต่วัเอง    

ดงัตาราง 1 

 

 

 

 

 

 

พลงัหน่วงเหนี่ยว 
 

ความอดทน 
ความสุขมุ 
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบคณุลกัษณะ 10 ประการ ของนกัคดิแง่บวก 

 

   มากเกินไป คณุลกัษณะ น้อยเกินไป 

ไมป่ระสี  ประสา  เพ้อฝัน 

ไมจ่ริงใจ  เสแสร้ง 

งมงาย  คลัง่ไคล้ 

คดิเข้าข้างตวัเองวา่ถกูต้องเสมอ 

โง่เขลาตดัสินใจได้แยม่าก  

เยอ่หย่ิง  หลงตวัเอง 

ดือ้ดงึไมมี่ความประนีประนอมไม่

เดด็ขาดหวัออ่น 

ขีเ้กียจ  เฉ่ือยชา 

ใจคบัแคบ  ไมม่องการณ์ไกล              

การมองโลกในแง่ดี 

ความกระตือรือร้น 

ความเช่ือ 

ความยดึมัน่ในคณุธรรม 

ความกล้าหาญ 

ความมัน่ใจ 

ความมุง่มัน่ 

ความอดทน 

ความสขุมุ  

การสํารวมความตัง้ใจ 

มองโลกในแง่ร้าย  คดิในแง่ลบ 

ซมึกระทือ  ไมน่า่สนใจ 

โลเล  ไมเ่ดด็ขาด 

ไมมี่จริยธรรมเลน่ไมซ่ื่อ 

ขีข้ลาด  ไมมี่ความหนกัแนน่ 

รู้สกึไมม่ัน่ใจ  ออ่นแอ 

ท้อแท้  ล้มเลกิได้โดยงา่ย 

ทําอะไรลวก ๆ หนุหนัพลนัแลน่ 

อารมณ์ร้อน  อยูไ่มเ่ป็นสขุ 

จบัจด ไมเ่ป็นระบบระเบียบ 

  

 เทอดศกัดิ ์ เดชคง (2548: 115) กลา่วถึงผู้ ท่ีมีความคดิเชงิบวกวา่ มีลกัษณะเป็นบคุคลท่ีมอง

หาโอกาสจากอปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีพบเจอ เปิดใจยอมรับฟัง และพร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ ไมห่ลีกหนี

ปัญหาและพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ให้สําเร็จลลุวงไปด้วยดี 

 วิทยา  นาควชัระ (2543: 44) กลา่วถึงคนท่ี มีการคดิเชงิบวกวา่ เป็นคนอารมณ์ดี มัน่ใจใน

ตนเองอยา่งสร้างสรรค์ และมีกําลงัใจท่ีจะตอ่สู้กบัอปุสรรคเสมอ 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ลกัษณะของคนท่ีมีความคดิเชงิบวก มีดงัตอ่ไปนี ้การมอง

โลกในแง่ดี  ความกระตือรือร้น ความเช่ือ ความยดึมัน่ในคณุธรรม ความกล้าเผ ชิญกบัปัญหาและ

อปุสรรค  ความมัน่ใจ  ความมุง่มัน่  ความอดทน  ความสขุมุ  การสํารวมความตัง้ใจ 

 1.5 ลักษณะการคิดเชิงบวก 

  การท่ีจะเกิดการคดิเชงิบวกได้นัน้มีอยู ่ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

   1.  นยิามสถานการณ์ คือ การมีความพยายามมากพอ ในการมองปัญหาให้ชดัเจน

และครอบคลมุ  การกระทําดงักลา่วอาจใช้เวลาไมก่ี่นาที  แตก่ารกระทําพืน้ ๆ  นีส้ามารถ 

    1.1 ทําให้คณุมีเป้าหมายในการทุม่เทแรงกายและแรงใจได้อยา่งชดัเจน 

    1.2 ชว่ยให้คณุคลายวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์นัน้ ๆ 

   2.  คณุกําลงับอกอะไรกบัตนเอง    
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   จากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาสว่นตวั  ซึง่คณุเพิง่ให้คําจํากดัความไว้ คณุกําลงับอก

อะไรกบัตนเอง เชน่ท่ีคณุรู้ความคดิของคณุเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีกําลงัเผชญิอาจชว่ยเสริมหรือตอ่ต้าน

คณุได้ หากคดิในแง่บวกผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นไปในทางบวก หากคดิในแง่ลบผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นไปในทาง

ลบ 

   3. ผลลพัธ์ท่ีคณุปรารถนาคืออะไร   

   ต้องเข้าใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีคณุกําลงัรับ มืออยู ่และมองมนัในแง่

บวก อยา่งเหมาะสมและในแนวทางท่ีสร้างสรรค์ระบผุลลพัธ์ท่ีคณุปรารถนาจะได้ผลลพัธ์ควรจะเป็นไป

ในทิศทาง ท่ีสามารถตรวจสอบและวดัผลได้ ควรจะเป็นผลลพัธ์ท่ีตรวจวดัได้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

   4. ค้นอปุนิสยัในเชิงบวกของคน 

   การจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายท่ีวางไว้ต้องแยกแยะและกําจดัอปุสรรคทาง

ทศันคต ิ ในแง่ลบในขัน้ตอนนีค้ณุจะสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีอดุมสมบรูณ์ในการเก็บเก่ียวอปุนิสยัในแง่บวก

ท่ีมีอยูใ่นกายตัง้แตเ่กิด  และพฒันาเพิ่มเตมิขึน้และสามารถ นํามาใช้รับมือกบัสถานการณ์ท่ีท้าทาย  

เพ่ือชว่ยให้คณุไปถึงเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีวางเอาไว้ 

  วนัเพ็ญ บญุประกอบ (2544: 55-68) กลา่วถึง การเลีย้งลกูให้คดิเป็นและมองโลกในแง่ดี 

(optimistic or positive thinking) ไว้วา่ การมองโลกในแง่ดีไมไ่ด้หมายความวา่จะเห็นอะ ไรดีไปหมด

ทกุอยา่ง แตเ่ป็นการมองท่ีสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ตามเป็นจริงและอยา่งถกูต้องแนน่อน เข้าใจถึง

พืน้ฐานของปัญหาและรู้วา่ปัญหาแตล่ะอยา่งนัน้มีสาเหตไุด้หลายอยา่งตา่งๆ กนั พอ่ แม ่อยากให้ลกู

เป็นคนเก่ง คนดี  มีมนษุยสมัพนัธ์ดี   เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ปฏิบตักิารงาน ได้สําเร็จ มีพลงัผลกัดนัให้ก้าวหน้า  

รู้สกึตนมีคณุคา่นัน้ยงัไมเ่พียงพอ  จะต้องรู้จกัคดิให้ดีและคดิให้เป็นด้วย  เพราะจะเป็นพืน้ฐานท่ีทําให้

ตนมีความหมายเพียรพยายามอดทนตอ่ไปได้  เม่ือพบอปุสรรคต้องไมโ่ทษตนเองเกินไป และไมโ่ทษ

ผู้ อ่ืน  มีความรับผดิชอบตอ่เร่ืองนัน้และพยายามหาทางแก้ไขโดยไมย่อ่ท้อ 

  นภิา แก้วศรีงาม (2547: 76-78) กลา่วถึง แนวทางการสร้าง Positive Thinking ด้วยตนเอง

ไว้วา่ 

   1. การรับรู้ตนเองและผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม  

    1.1 การรับรู้และยอมรับตนเอง  เป็นการมองตนเองอยา่งท่ีตนเป็นตนมี  ไมด่ถูกู     

ดหูมิ่น ในสิ่งท่ี มีและเป็นอยู่  เพราะหากคนไมย่อมรับตนเอง  ใครท่ีไหนจะยอมรับเราการไมย่อมรับ

ตนเอง และรับรู้วา่ตนเองด้อยคา่  จะทําให้เกิดเป็นปมด้อย  มีความท้อแท้มองตนและสิ่งท่ีตนเก่ียวข้อง

ไปในทางลบ  แตถ้่าเรายอมรับวา่แม้เราอาจจะมีโอกาสไมเ่ทา่คนอ่ืน  หรือมนษุย์เราเลือกเกิดไมไ่ด้       

แตม่นษุย์เลือกท่ีจะพฒันาตนเองได้  สร้างโอกาสให้ตนเองได้  แตอ่าจจะต้องเพียรพยายามมากกวา่ผู้ ท่ี

มีโอกาสหรือเกิดมาเพียบพร้อมสมบรูณ์มากกวา่เรา  คนเหลา่นีมี้ตวัอยา่งให้เหน็อยูม่ากไมว่า่จะสําเร็จ
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การศกึษาในขณะท่ีทํางานไปเรียนไป  สร้างหลกัฐานชีวิตและสร้างธรุกิจมาจากจุ ดเร่ิมต้นท่ีเป็นศนูย์  

โดยมีความพร้อมและอารมณ์ท่ีมุง่สูจ่ดุมุง่หมายท่ีดีงาม  รู้คดิ ปรับปรุงควบคมุและพฒันาตนเองในกล

ยทุธ์และวิธีการท่ีสร้างให้เกิดประโยชน์สขุ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบในชีวิตท่ีตนเลือกและตดัสินใจ 

    1.2 การรับรู้และยอมรับบคุลอ่ืน  บคุคลท่ีเราเป็ นผู้ เลือกและตดัสินใจท่ีจะไป

เก่ียวข้องด้วย ไมว่า่จะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนร่วมงานหรือลกูค้า   ยอ่มท่ีจะมีความแตกตา่งกนัไปใน

แตล่ะบคุคล  ซึง่อาจจะเป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะนสิยัท่ีสอดคล้องหรือไมส่อดคล้องกบัเราก็ตาม   คนเรา

ควรท่ีจะเข้าใจในความคดิและลกัษณะท่ีเป็นจริง  ปรับตนและอารมณ์เชิงบวกเพ่ือยอมรับในความเป็น

เขาเหลา่นัน้  ให้เกียรตแิละรับรู้สิ่งท่ีดีงามท่ีทกุคนมีอยู่   นิสยัท่ีไมดี่หรือสิ่งไมดี่ของเขาท่ีไมไ่ด้สง่ผลตอ่

งาน หรือชีวิตเรา ก็นา่ทีจ่ะ “อเุบกขา” ได้บ้าง  คดิวา่เขาบคุคลผู้นัน้รวมทัง้  บดิามารดรและอาจารย์ของ

เขานา่จะร่วมกนัรับผิดชอบในสิ่งท่ีไมดี่นัน้ ๆ  เอง 

   2. การยอมรับและสร้างความภมูิใจในสงัคมและงานของต น สร้างใจให้เกิดความ

ภาคภมูิใจในสงัคมและงานท่ีตนเองตดัสินใจเข้าไปใช้ชีวิตอยู ่เพราะความภมูิใจจะก่อให้เกิดการพฒันา

ท่ีดี มีใจท่ีนัน่จะมีสมองคดิตามสิ่งท่ีตัง้ใจ  ท่ีใดมีสมองก็จะเกิดการกระทําตามสมองนัน้  สงัคมจะได้รับ

การพฒันา  คนเราจะพยายามพฒันางานท่ีตนรักอยูต่ลอดเวลา 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  ลักษณะการคดิเชงิบวก  คือ การมองต นเองและผู้ อ่ืน  รับรู้

และยอมรับสิ่งตา่ง ๆ ในสิ่งท่ีเป็นจริง 

 1.6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคิดเชิงบวก 

  ทรรศนะ บญุขวญั  (ไพรท์  พริทท์เชสท์ . 2550: 30 – 34; อ้างอิงจาก ทรรศนะ บญุขวญั . 

ม.ป.ป.) กลา่วถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การมองโลกด้านบวก มีดงันี ้

   1. พนัธุกรรม  นสิยัการมองโลกเชงิบวกมีเพียง  25% เทา่นัน้  ท่ีถกูกําหนดมาจาก

พนัธุกรรม  โดยบางคนเกิดมาพร้อมกั บความร่าเริง   แจม่ใส แตบ่างคนก็เกิดมาพร้อมกบัการมองโลก

ด้านลบ ชอบวิตกกงัวลและคดิแง่ลบเสมอ  ซึง่ต้องใช้ความพยายามและต้องคดิอยา่งรอบคอบในการท่ี

จะเปล่ียนความคดิให้เป็นบวก 

   2. ประสบการณ์ การเลีย้งดแูละสภาพแวดล้อม  โดยมนษุย์ทกุคนยอ่มต้องประสบกบั

สถานการณ์ท่ีมีทัง้แง่ดีและแง่ลบ  โดยสถานการณ์ตา่ง  ๆ ท่ีพบเจอนัน้  มีอิทธิพลตอ่รูปแบบของอารมณ์

และการคดิ  ซึง่บคุคลท่ีมองแง่ลบนัน้  จะกลบัเข้าสูส่ภาวะบีบคัน้และหมดหวงัได้ทนัที  แม้วา่ในตอนนัน้

เขาจะพบกบัเร่ืองท่ีดี ๆ อยูก็่ตาม สว่นบคุคลท่ีมองแง่บวก จะกลบัเข้าสูค่วามร่าเริงและเป็นสขุดงัเดมิได้

อยา่งรวดเร็ว  แม้วา่จะประสบกบัภาวะอาการป่วยหนกั หรือเร่ืองเลวร้ายอ่ืน ๆ 

   3. อาย ุโดยมากเม่ือยงัเลก็อยู ่เรามกัจะมองอะไรตา่ง ๆ ในแง่บวก เดก็ ๆ มกัถกูจดัลําดบั

ในการมองแง่บวกไว้ในระดบัต้น ๆ และจะลดลงอยา่งมีนยัสําคญั  เม่ือเร่ิมเข้าสูว่ยัหนุม่สาว  แตไ่มว่า่จะ

อายเุทา่ใดก็ตาม  ก็สามารถฝึกฝนทกัษะการคดิเชงิบวกให้เพิม่พนูขึน้ได้ 
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   4. เพศ โดยทัว่ไปแล้วเพศหญิงจะมองโลกในแงดี่มากกวา่เพศชาย   แตเ่พศหญิงก็มี

นสิยัมองโลกในแงร้่ายมากกวา่เพศชายด้วย  ซึง่จากผลการศกึษา  พบวา่ โดยเฉล่ียเพศหญิงมีระดบั

อารมณ์ท่ีหลากหลายมา กกวา่เพศชาย  กลา่วคือ เม่ือระดบัอารมณ์ขึน้สงู  ก็จะสงูกวา่และเม่ือลงต่ํา  ก็

จะต่ํากวา่ซึง่การมองโลกจะเป็นไปในทิศทางใดนัน้ ก็ขึน้อยูก่บัอารมณ์และสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วย 

  เทอดศกัดิ์  เดชคง (2547: 36-38) กลา่ววา่ การมองในด้านบวกขึน้อยูก่บัปัจจยัภายใน

ของคนนัน้   ท่ีผสมผสานกบัปัจจยัภายนอกท่ีเขาพบเจอ ซึง่สามารถแจกแจงได้ดงันี ้

   1. ปัจจยัพืน้ฐานของร่างกาย  (Physiologic Factor) โดยเฉพาะด้านความผอ่นคลาย        

การมีความสขุได้งา่ย   เดก็ทารกบางคนอาจไมโ่ยเย  อาจร้องเม่ือถกูขดัใจเพียงเวลาสัน้ๆ  ซึง่แสดงถึง

ความผอ่นคลายของระบบร่างก าย  นกัวิชาการเรียกวา่พวก  High Vagal Tone ตรงกนัข้ามเดก็สมาธิ

สัน้ อารมณ์หงดุหงิดง่าย   ร้องกวนแม้จะมีสาเหตเุพียงเล็กน้อย   กินจกุจิก  อ่ิมง่าย  หิวบอ่ย จะนอนก็

ต่ืนง่าย  หรือหลบั ๆ ต่ืน ๆ 

   ปัจจยัพืน้ฐานนีส้ว่นหนึง่อาจเป็นผลมาจากพนัธุกรรม  แตบ่างครัง้ก็ไมส่าม ารถใช้

เหตผุล ทางระบบพนัธุกรรมมาอธิบายได้ ถ้าหากแนวคดิของการตายแล้วเกิดใหม่  หรือการสืบทอดของ

พฒันาการในแตล่ะภพชาตมีิอยูจ่ริง  อิทธิพลของบญุกรรมอาจนํามาซึง่ระบบร่างกายท่ีดีหรือไมดี่ใน

ชาตนีิก็้ได้  เหมือนกบัท่ีพบวา่บางคนจิตใจออ่นโยน  ชอบทําความดี  ทัง้ท่ีพอ่แมก็่ไมไ่ด้สัง่สอนอะไรเป็น

พเิศษ 

   2. การเลีย้งดจูากพอ่แมผ่ลจากการเลีย้งดนูัน้เกิดได้จาก 2 กระบวนการ คือ การอบรม

สัง่สอนอยา่งตรงไปตรงมา โดยอาจเป็นการพดูแนะนํา เชน่ กรณีสอบตกก็บอกวา่ยงัมีโอกาส แก้ตวัใหม ่ 

การยกตวัอยา่ง การเลา่นิทานสอนใจการสอนโดยทางอ้อม  ได้แก่ การกระทําตา่ง ๆ (ทา่ทีเห็นใจ  ตบบา่

ให้กําลงัใจเม่ือลกูผิดหวงั ) การเป็นแบบอยา่งในการเผชิญปัญหาหรืออปุสรรค  เชน่ แม้จะมีหนีส้ินแต่

พอ่แมก็่พยายามเก็บเงินเพ่ือปลดหนีอ้ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยมองวา่หนีส้ินจะหมดไปในท่ีสดุ 

   การเลีย้งดจูากพอ่แมนี่เ้ป็นปัจจยัท่ีสําคญั  ในการปรับสมดลุให้เดก็มีความผอ่นคลาย

สามารถมองในด้านบวก  มองอนาคตในแงด่ี  ซึง่จะทําให้มีกําลงัใจในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรค

ตอ่ไป ตรงกนัข้ามหากเลีย้งดใูนสภาพของการตําหนิวา่กลา่ว   โดยไมใ่ห้โอกาสในการแก้ไขตนเอง  การ

ถกูสบประมาทหรือเอาเร่ืองเก่าท่ีไมดี่มาพดูถึงอยูเ่ร่ือย  ๆ ก็จะเป็นการสร้างความรู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่  

ขาดความเช่ือมัน่ศรัทธาในตนเอง  ซึง่คนท่ีไมม่ัน่ใจตนเองก็ยอ่มมองตนเองในด้านลบ   คนท่ีมองตนเอง

ในด้านลบก็ยากท่ีจะมองสิ่งอ่ืนๆในด้านบวก 

   3. ประสบการณ์และการเรียนรู้ในสงัคม คําวา่สงัคมในท่ีนีอ้าจเป็นโรงเรียน วดั  ชมุชน  

ซึง่มีผลตอ่การมีโลกทศัน์  
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   การท่ีส่ือมวลชนอยา่งหนงัสือพมิพ์มีแตข่า่วอนัเลวร้าย  ตวัอยา่งท่ีไมดี่  ก็จะทําให้

ผู้อา่นคอ่ย ๆ  ซมึซบัเอาความธรรมดาในการทําผดิ  รวมทัง้การมองคนอ่ืนในด้านลบ   หนกัเข้าก็เป็นใน

ทํานอง “เราไมเ่อาเปรียบเขา  เขาก็เอาเปรียบเรา” 

   มีการทดลอง ในเดก็ระดบัประถมศกึษา  โดยให้เดก็เหลา่นีไ้ด้ดภูาพยนตร์ท่ีมีความ

รุนแรงหลงัจากนัน้ได้ให้เดก็ไปเลน่ตุ๊กตาในอีกห้องหนึง่  ปรากฏวา่เดก็ท่ีผา่นการดภูาพยนตร์ท่ีมีความ

รุนแรงก็จะมีพฤตกิรรมรุนแรงในการเลน่กบัตุ๊กตา เชน่ จะขว้างปา เหยียบ กระทืบ ผดิไปจากพฤตกิรรม

ปกตขิองพวกเขา  

   เดก็ท่ีอารมณ์ร้อน  เลน่รุนแรง  ยอ่มได้รับความรุนแรงกลบัคืนมาด้วย  เม่ือเหตกุารณ์

เกิดขึน้ซํา้ ๆ กนั ก็จะเรียนรู้ความสมัพนัธ์ในด้านลบกบัคนรอบข้าง การใช้ความรุนแรง การเอาเปรียบกนั 

อยา่งไรก็ตามสิง่แวดล้อมท่ีสง่ผลด้านบวกก็มีอยูไ่มน้่อย รายการการ์ตนูท่ีสอนคณุธรรม การชว่ยเหลือกนั 

การยอมรับและแก้ไขข้อผดิพลาดของตน  เชน่ หมีพห์ู  อิกควิซงั  บาร์น่ี  เป็นต้น ก็จะชว่ยเสริมการเป็น

คนท่ีรูจกัปรับปรุงตนเอง มองตนเองด้านบวกวา่จะดีขึน้ เก่ง ขึน้ มองอนาคต วา่มีความหวงั  มีกําลงัใจ  

   สําหรับกลุม่เพ่ือนฝงู โรงเรียน ก็เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่เดก็  ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ   

กรณีความขดัแย้งของนกัเรียนอาชีวะ  พวกเขาทําร้ายเพ่ือนตา่งโรงเรียน  มีการยกพวกตีกนั  ทําร้าย

ร่างกายด้วยอาวธุ  ไมว่า่เดก็จะมีพืน้ฐานดีซกัเพียงใด หากมาอยูใ่นสิง่แวดล้อมแบบนีก็้จะถกูโน้มน้าว

ไปในทางท่ีใช้ความรุนแรงได้งา่ย 

  นภิา แก้วศรีงาม (2547: 76-78) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีสร้างให้บคุคลเกิด Positive Thinking 

การสง่เสริม อบรมสัง่สอนและสนบัสนนุให้คนเราเกิดความคดิท่ีดีเป็นพืน้ฐานของการสร้างคณุภาพ

ชีวิตนีค้งจะไมพ้่นบคุคล 2 กลุม่ คือ พอ่  แม ่ และครู  ท่ีจําต้องดําเนินการ 3 ขัน้ตอน  ดงัตอ่ไปนี ้

   1. เป็นผู้ มีความคดิเชงิบวก  เป็นแบบอยา่ง 

   2. ให้คําแนะนําและคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้เกิดการปรับปรุง

และพฒันา 

   3. ให้กําลงั   สนบัสนนุ   และสง่เสริมความคดิเชงิบวกของลกูหลานและลกูศษิย์ เพ่ือ

สง่เสริมแรงให้พฒันาความคดิเชิงบวกอยา่งตอ่เน่ือง   

  มชิติา จําปาเทศ รอดสทุธิ (2550: ออนไลน์) กลา่ววา่ การคดิบวกให้สําเร็จมีองค์ประกอบ  

คือ 

   1. ความเข้าใจวา่อะไร คือ การคดิบวก  การไมทํ่าให้ทัง้ตวัเ ราเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อน 

นกึแตเ่ร่ืองดีดีหรือนกึแตข้่อเท็จจริง 

   2. ความชํานาญในการเตือนตวัเองใ ห้คดิบวก มีสตทินัหรือไม ่ ในการระงบัตวัเองใน

การคดิลบ  การเช้าใจเป็นอยา่งดีของการคดิลบ และรู้ชดัวา่คดิบวกดีอยา่งไร   
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   3. พฤตกิรรมท่ีนา่จะเป็นของคนคดิบวก  มใิชเ่พียงแตค่ดิบวกเทา่นัน้ คําพดูและการ

กระทําก็ต้องเป็นบวก 

   4. สภาพทัว่ไปท่ีเอือ้ตอ่การคดิบวก  การเลือกสภาวะใกล้ตวัก็มีสว่นชว่ย การหลบไป

อยูท่ี่วดั อยูก่บัธรรมชาตก็ิเป็นการชว่ยพกัใจ สภาพประจําวนัก็สําคญั บ้าน ท่ีทํางาน อยูก่บัสิง่แวดล้อม

ท่ีเอือ้ตอ่การคดิบวก 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดการคดิเชงิบวกมีหลายปัจจยั   

ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ได้แก่ อาย ุเพศ ประสบการณ์ การอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมแ่ละการอบรม

สัง่สอนของครู ซึง่สง่ผลให้เกิดการคดิเชิงบวกแก่เดก็ 

 

2.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล   
 2.1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตผุล 

  ฟาวและเบลคนิ (พจนพร  ถนอนวฒุิศกัดิ์. 2552: 29; อ้างอิงจาก Faw; & Belkein. 1989: 

43)  ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการอบรม เลีย้งดแูบบใช้เหตผุลวา่   เป็นวิธีการอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมท่ี่

จะคอยดแูลให้ ความรัก โดยกําหนดมาตรฐานพฤตกิรรมตา่ง ๆ ให้ลกูทําตามโดยพจิารณาความต้องการ

ของลกู ความต้องการของผู้ปกครองและของสงัคมไปพร้อม ๆ กนั ผู้ปกครองจะอธิบายเหตผุลควบคูไ่ป

กบัการอบรมสัง่สอน การลงโทษไมใ่ช้การลงโทษทางกาย เม่ือทําดีก็จะได้รับคําชมเชย การอบรมสัง่สอน

ให้เดก็เป็นตวัเอง  และปฏิบตัติามแนวทางของสงัคม 

  วนัเพ็ญ บญุประกอบ (2544: 55-68) กลา่ววา่ การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล หมายความ

ถึง  การท่ีบดิามารดาได้อธิบายเหตผุลให้แก่บตุรในขณะท่ีมีการสง่เสริมหรือขดัขวางการกระทําของ

บตุร หรือลงโทษบตุร  นอกจากบดิามารดาท่ีใช้วิธีการนีย้งัให้รางวลัและลงโทษบตุรอยา่งเหมาะสมกบั

การกระทําของบตุร  มากกวา่ท่ีจะปฏิบตัติอ่บตุรตามอารมณ์ของตนเอง  การกระทําของบดิามารดาจะ

เป็นเคร่ืองชว่ยให้บตุรให้เรียนรู้และรับทราบถึงสิ่งท่ีควรและไมค่วรกระทํา  นอกจากนัน้ยงัชว่ยให้บตุร

สามารถจะทํานายวา่ตนจะได้รับรางวลัหรือโดนลงโทษจากบดิามารดา  หลงัจากท่ีตนกระทําพฤตกิรรม

ตา่ง ๆ  แล้วมากน้อยเพียงใด 

  ชาปิโร (อจัฉรา สขุารมณ์. 2543: 55-56; อ้างอิงจาก  Shapiro. 1997) ได้ให้ความหมาย

ของการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลวา่หมายถึง การท่ีพอ่แมรู้่จกัความพอดี รู้จกัการยืดหยุน่   ไมเ่ข้มงวด

จนเดก็ขาดศกัยภาพในตนเอง  หรือปลอ่ยจนเสียเดก็  พอ่แมจ่ะให้คําแนะนําเม่ือเดก็มีปัญหา  และไม่

ควบคมุหรือออกคําสัง่   เม่ือเดก็ทําผิดจะมีการชีแ้จงเหตแุละผล   เดก็ท่ีมาจากครอบครัวประเภทนีจ้ะมี

ความเป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี  รู้จกัใช้ความคดิอยา่งมีเหตผุล   เป็นเดก็ท่ีมีความมัน่คงทางอารมณ์มี

อารมณ์หนกัแนน่  ควบคมุอารมณ์และปรับตวัได้ดี 
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  ปิยนาฏ  สิทธิฤทธ์ิ (2549: 7) ได้กลา่ววา่ การอบรมเลี ้ยงดแูบบใช้เหตผุล หมายถึง การ

อบรมเลีย้งดท่ีูพอ่แมย่อมรับในความสําคญัของเดก็ มีความเข้าใจในพฒันาการ ยอมรับฟังความคดิเห็น

หรือข้อโต้แย้ง ห้ามปรามเม่ือเห็นวา่ทําในสิ่งท่ีไมส่มควร สง่เสริมในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ โอนออ่นผอ่น

ตามถ้ามีเหตผุลเพียงพอ และผลของการกระทํานั ้ นไมทํ่าให้ตนเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อน รู้จกัตดัสินใจได้

ด้วยตนเอง รู้จกัท่ีจะประพฤตตินให้เป็นท่ีช่ืนชมและเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน เพิกเฉยตอ่พฤตกิรรมท่ีไม่  

พงึประสงค์  ให้คําชมเชยตอ่พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เป็นครัง้คราวและไมล่งโทษเดก็จนเกินเหต ุ

 จากความหมายของการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  สรุปได้วา่ การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  

หมายถึง การอบรมเลีย้งดท่ีูบดิามารดาใช้การอธิบายเหตผุลเพ่ือให้เกิดความเข้ าใจ สนบัสนนุกิจกรรม

ตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ สง่เสริมพฤตกิรรมท่ีทําแล้วเกิดประโยชน์  โดยต้องมีเหตผุลเพียงพอ

และผลของ  การกระทํานัน้ไมทํ่าให้ตนเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อน   รับฟังความคดิเหน็หรือข้อโตแย้ ง  มีการ

ให้รางวลัและการลงโทษ  ท่ีสมเหตสุมผล 

 2.2 ความสาํคัญของการอบรมเลีย้งดู  

  เทอดศกัดิ์  เดชคง (2547: 36-38) กลา่ววา่ การเลีย้งดจูากพอ่แมนี่เ้ป็นปัจจยัท่ีสําคญัใน

การปรับสมดลุให้ เดก็มีความผอ่นคลาย  สามารถมองในด้านบวก  มองอนาคตในแงด่ี  ซึง่จะทําให้มี

กําลงัใจในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรคตอ่ไป ตรงกนัข้ามหากเลีย้งดใูนสภาพของการตําหนวิา่กลา่ว  

โดยไมใ่ห้โอกาสในการแก้ไขตนเอง   การถกูสบประมาทหรือเอาเร่ืองเก่าท่ีไมดี่มาพดูถึงอยูเ่ร่ือย  ๆ ก็จะ

เป็นการสร้างความรู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่ขาดความเช่ือมัน่ศรัทธาในตนเอง   ซึง่คนท่ีไมม่ัน่ใจตนเองก็

ยอ่มมองตนเองในด้านลบ คนท่ีมองตนเองในด้านลบ ก็ยากท่ีจะมองสิ่งอ่ืน ๆ ในด้านบวก 

  วราภรณ์  ตระกลูสฤษดิ ์ (2549: 32-37) กลา่ววา่ การอบรมเลีย้งดจูะเป็นปัจจยัสําคญั

เสมือนเป้าหลอม ให้คนมีลกัษณะแตกตา่งกนั เดก็ จะคอ่ยๆ  ซมึซบัสิ่งท่ีเค้ารู้ เห็น ได้ยินจากครอบครัว  

มาผสมผสานกบัความคดิ ความเข้าใจของตนเอง ปรับเปล่ียนมาเป็นแนวทางในการคดิ การปฏิบตั ิ 

การแสดงออก  ตอบสนองตอ่สิ่งเร้า  และสถานการณ์เป็นแบบแผนเฉพาะตน 

  การอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมเ่ป็ นสิ่งสําคญัตอ่พฒันาการของลกู  ก ารเลีย้งดท่ีูถกูต้องและ

เหมาะสม  จะสง่ผลให้เขามีบคุลกิภาพท่ีดี  มีการปรับตวัตอ่ปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม   

  ซึง่มีหลกัการอบรมเลีย้งด ู ดงันี ้

    1. ให้ความรักความอบอุน่ ความรักเป็นสิ่งท่ีพอ่แมไ่มต้่องซือ้หา ไมมี่ต้นทนุ  หาก แต่

มีกําไร เพียงแตพ่อ่แมป่ฏิบตัติวัส่ือให้ลกูรับรู้ความรักท่ีพอ่แมมี่ตอ่ลกู  ซึง่ทําได้หลายวิธี 

    1.1 โดยการพดู  การบอกเดก็  บอกลกูให้เขารู้ 

    1.2 การสมัผสัโอบกอด  เป็นการส่ือสารด้วยภากายท่ีเดก็สามารถรับรู้ได้ 
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    1.3 การมีกิจกรรมร่วมกนั เชน่ การเลน่กบัลกู การพาลกูไปเท่ียว บง่บอกถึงความ

ใสใ่จ  และการใสใ่จก็บง่บอกความรักท่ีมีตอ่ลกู 

    1.4 สนใจกิจกรรมเร่ืองราวเก่ียวกบัลกู เชน่ ตัง้ใจฟังเร่ืองท่ีลกูเลา่ให้ฟัง  ถามถึง        

ความเป็นอยูข่องลกู 

    1.5 ทําอะไรให้เป็นพิเศษ  เชน่  ซือ้ของขวญั  มีของฝาก 

    1.6 ให้เวลาแก่ลกูอยา่งเหมาะสม 

    2.  มีความเข้าใจในตวัลกู ยอมรับลกูอยา่งไมมี่เง่ือนไข ใ จวา่ลกูเป็นบคุคลท่ีมีชีวิต

จิตใจและความรู้สกึ  ลกูแตกตา่งจากคนอ่ืน  แตกตา่งจากพอ่แม ่ ยอมรับในสิง่ท่ีลกูเป็น 

    3.  เป็นตวัอยา่งท่ีดี  เราอยากให้ลกูเป็นอยา่งไร  จงทําอยา่งนัน้ตอ่ลกู 

    4.  มีความสม่ําเสมอ  ทัง้เร่ืองกิจวตัรประจําวนักฎระเบียบตา่ง  ๆ  ระเบียบวินยั  

ความคงเส้นคงวา  จะชว่ยให้เดก็มีความมัน่ใจ  รู้จกัเรียนรู้และ ปฏิบตัติามกฎระเบียบของสงัคม 

    5.  มีการลงโทษท่ีเหมาะสม  การลงเป็นการแก้ไขพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์  ควรมี

เหตผุลในการลงโทษ  ไมค่วรลงโทษเดก็ด้วยอารมณ์  การลงโทษควรลงโทษทนัทีท่ีเดก็ทามความผดิ  

เพ่ือเขาจะได้เข้าใจวา่พฤตกิรรมท่ีกระทํานัน้เหมาะสมกบัการลงโทษสิ่งท่ีควรทําก่อนลงโทษ  ควรชีแ้จง

บอกเดก็วา่เขาถกูลงโทษ  เพราะเหตใุด พร้อมสอบถามวา่เขาเข้าใจหรือไม ่เม่ือลงโทษแล้วก็ไมค่วรเอา

ความผดินัน้มาซํา้เตมิถึงความผดิเดมิๆ อีก  

 2.3 รูปแบบการอบรมเลีย้งดู  

  ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2528: 4-16) ได้กลา่วถึงวิธีการอบรมเลีย้งดไูว้ 5 แบบ คือ 

    1.  การอบรมเลีย้งดแูบบรั กสนบัสนนุ  หมายถึง  การท่ีบดิามารดารายงานวา่ในการ

ปฏิบตัติอ่บตุรของตนได้แสดงความรักใคร่เอาใจใส่  สนใจทกุข์สขุบตุรของตนมากน้อยเพียงใด  

นอกจากนัน้ยงัเก่ียวข้องให้ความสนิทสนม สนบัสนนุชว่ยเหลือและให้ความสําคญัแก่บตุร 

    2.  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   หมายถึง   การท่ีบดิามารดาได้อธิบายเหตผุล

ให้แก่ บตุรในขณะท่ีมีการสง่เสริม  หรือขดัขวางการกระทําของบตุรหรือลงโทษบตุรอยา่งเหมาะสมกบั        

การกระทําของบตุร  มากกวา่จะปฏิบตัติามอารมณ์ของตนเอง 

    3.  การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางจิต  หมายถึง การลงโทษท่ีบดิามารดาปฏิบตัติอ่

เดก็โดยการดดุา่  การริบวตัถสุิ่งของ  การงดแสดงความรักใคร่เมตตาและการตดัสทิธิตา่ง  ๆ มากกวา่

การลงโทษโดยการเฆ่ียนตี 

    4.  การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ  หมายถึง  การออกคําสัง่ให้เดก็ทําตามและผู้ใหญ่

ตรวจตราใกล้  ๆ วา่เดก็ทําตามหรือไม ่ ถ้าเดก็ไมทํ่าตามก็ลงโทษเดก็ด้วย สว่นการควบคมุน้อย  หมายถึง  

การปลอ่ยให้เดก็รู้จกัตดัสินใจวา่ควรทําหรือไมทํ่าสิ่งใด   และเปิดโอกาสให้เดก็ได้เป็นตวัของตวัเอง

บอ่ยครัง้  โดยไมเ่ข้าไปยุง่กบัเดก็มากนกั ผู้ใหญ่มกัสบัสนในการควบคมุเดก็  และการทําตวัใกล้ชดิเดก็ 
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   5. การอบรมเลีย้งดแูบบให้พึง่พาตนเอง  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้เดก็ได้กระทํา

กิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตประจําวนัได้ด้วยตนเอง ภายใต้คําแนะนําและฝึกฝนของบดิามารดาหรือผู้ เลีย้งดู

อ่ืนๆ  ซึง่จะทําให้เดก็ชว่ยตนเองได้เร็ว  และไมต้่องพึง่พาผู้ อ่ืนมากและนานจนเกินไป 

  ดษุฎี โยเหลา (2535: 15-16) ได้รวบรวมและวิเคราะห์การอบรมเลีย้งดเูดก็ภายในประเทศ

ไทย  โดยวิธีเมต้า ได้ 11 แบบ ดงันี ้

   1. การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนนุ  คือ การท่ีผู้ปกครองยอมรับช่ืนชมให้ความรัก

สนบัสนนุใกล้ชิด และให้ความสนใจกบัเดก็ 

   2. การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  คือ การท่ีผู้ปกครองให้คําอธิบายประกอบการ

สนบัสนนุและห้ามปรามเดก็ในการกระทํากิจกรรมตา่ง ๆ และมีความสม่ําเสมอและเหมาะสมในการให้

รางวลัหรือลงโทษ 

   3. การอบรมเลีย้งดแูบบไมใ่ช้เหตผุล  คือ การอบรมเลีย้งดท่ีูตรงข้ามกบัการอบรม

เลีย้งดแูบบใช้เหตผุล 

   4. การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษทางจติมากกวา่ทางกาย  คือ การอบรมเลีย้งดท่ีูพอ่แม่

ลงโทษด้วยการเฆ่ียน  ทบุตีให้เจ็บ  หรือลงโทษทางจิตใจ  ด้วยการดดุา่  แสดงอาการไมพ่อใจทําเป็นเมิน

เฉย แสดงอาการไมส่นใจ ตดัสทิธิบางอยา่ง 

   5. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ คือ การอบรมเลีย้งดท่ีูผู้ปกครองออกคําสัง่ให้เดก็ 

ปฏิบตัติามและคอยควบคมุพฤตกิรรมของเดก็ โดยไมป่ลอ่ยให้เป็นอิสระ 

   6. การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย  คือ พฤตกิรรมของผู้ปกครองท่ีปฏิบตัติอ่เดก็

โดยเดก็มีความรู้สกึวา่ตนเองได้รับการปฏิบตัด้ิวยความยตุธิรรม  ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุน่มี

เหตผุล ยอมรับนบัถือความสามารถและความคดิเหน็ของลกู ให้ความร่วมมือในโอกาสอนัควร 

   7. การอบรมเลีย้งดแูบบปลอ่ยปละละเลย  คือ พฤตกิรรมของผู้ปกครองท่ีปฏิบตัติอ่

เดก็ โดยท่ีเดก็รู้สกึวา่ตนเองไมไ่ด้รับการเอาใจใส่ การสนบัสนนุ  หรือการให้คําแนะนําจากผู้ปกครองมกั

ถกูปลอ่ยให้ทําอะไรตามใจชอบ ผู้ปกครองไมไ่ด้ให้ความอบอุน่เทา่ท่ีควร 

   8. การอบรมเลีย้ง ดแูบบเข้มงวด  คือ พฤตกิรรมของผู้ปกครองท่ีปฏิบตัติอ่เดก็โดยท่ี

เดก็ รู้สกึวา่ตนเองไมไ่ด้รับอิสระเทา่ท่ีควร  ต้องอยูใ่นระเบียบวินยัท่ีผู้ปกครองกําหนดหรือถกูควบคมุ

ไมใ่ห้รับความสะดวกในการกระทําท่ีตนเองต้องการ 

   9. การอบรมลีย้งดแูบบให้ความรัก คือ การรับรู้ท่ีเดก็มีตอ่การอบรมเลีย้งดขูองผู้ปกครอง

ในลกัษณะท่ีเป็นผู้ นํา  สนบัสนนุและชว่ยเหลือ  ยินดีท่ีจะอยูก่บับตุร  ปกป้องคุ้มครองและทําให้บตุรมี

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 



 29 

   10. การอบรมเลีย้งดแูบบลงโทษ คือ การรับรู้ท่ีเดก็มีตอ่การอบรมเลีย้งดขูองผู้ปกครอง  

ในลกัษณะท่ีเป็นการลงโทษทัง้ทา งร่างกายและจติใจ  เชน่ การเฆ่ียนตี  ดดุา่ การไมพ่จิารณาถึงความ

ต้องการของเดก็ การตดัสิทธิ เป็นต้น 

   11. การอบรมเลีย้งดแูบบเรียกร้องจากเดก็  คือ การรับรู้ของเดก็ท่ีมีตอ่การอบรมเลีย้ง

ดขูองแม่  ในลกัษณะท่ีเป็นการควบคมุ  เรียกร้องเอาจากเดก็  เชน่ ในด้านความสําเร็จ  มกัรู้สกึไมพ่อใจ

เม่ือเดก็ทําไมสํ่าเร็จ  ตามเป้าหมายของตน  

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการ

ปรับสมดลุให้เดก็มีความผอ่นคลาย สามารถมองในด้านบวก  มองอนาคตในแงด่ี  ซึง่จะทําให้มีกําลงัใจ

ในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรค   ซึง่การเลีย้งดท่ีูถกูต้องและเหมาะสม  จะสง่ผลให้เขามีบคุลิกภาพ

ท่ีดี  มีการปรับตวัตอ่ปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

   

3.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมของครู 
 3.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

  เพนเดอร์ (พรรษา พุม่รําพา. 2548: 57; อ้างอิงจาก Pender. 1987: 396) ให้ความหมาย

วา่  การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นการท่ีบคุคลรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ  การได้รับการยอมรับ  รู้สกึมี

คณุคา่ในตนเอง  เป็นท่ีต้องการของบคุคลอ่ืน  โดยได้รับจากกลุม่บคุคลในระบบสงัคม  เป็นผู้ให้การ

สนบัสนนุด้านจิตอารมณ์  วสัดอุปุกรณ์  ขา่วสาร คํา แนะนํา  อนัจะทําให้บคุคลนัน้ดํารงอยูใ่นสงัคมได้

อยา่งเหมาะสม 

  ทรอทส์ (Troits. 1986: 416-423) ได้ให้ความหมายการสนบัสนนุทางสงัคม  หมายถึง   

การท่ีบคุคลในเครือขา่ยของสงัคมได้รับความชว่ยเหลือ   จากการมีการตดิตอ่สมัพนัธ์กนัของบคุคลใน

สงัคม ในด้านอารมณ์  สงัคม สิ่งของและข้อมลูขา่วสาร  ทําให้บคุคลสามารถเผชิญความเครียดและ

ตอบสนองตอ่ความเครียดได้รวดเร็วย่ิงขึน้ 

  นอร์เบค (วฒันา พาผล. 2551: 31; อ้างอิงจาก Norbeck. 1982: 22-29) ได้ให้ความหมาย

ของการสนบัสนนุทางสงัคมวา่ หมายถึง  ปฏิสมัพนัธ์และสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลซึง่ให้การสนบัสนนุ

ทางอารมณ์หรือชว่ยเหลือเก่ียวกบัการทํางานตา่ง ๆ การสนบัสนนุนีจ้ะเกิดจากบคุคลในเครือขา่ยของ

สงัคมและบคุคลในเครือขา่ยสงัคมจะเป็นทัง้ผู้ ให้  และผู้ รับโดยเฉพาะเป็นผู้ให้และรับ   เทา่ ๆ  กนั 

 จากความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม  สรุปได้วา่  การสนบัสนนุทางสงัคม  คื อ การท่ี

บคุคลได้รับความชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นด้านอารมณ์  ความรู้ ข้อมลูขา่วสาร  และด้าน

สิ่งของหรือบริการ  อนัทําให้บคุคลนัน้ดํารงอยูใ่นสงัคมได้ 
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 3.2 ความสาํคัญของการสนับสนุนทางสังคม  

  แนวความคดิของการสนบัสนนุทางสงัคมมีหลากหลาย มีทัง้ความแตกตา่งและคล้ายคลงึ

กนั ในการศกึษาท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่การสนบัสนนุทางสงัคมจะมีผลตอ่สขุภาพ  โดยเฉพาะ

ทางด้านจิตใจ   ชว่ยให้บคุคลสามารถปรับแก้ไขความเครียดได้ดีขึน้  ชว่ยให้บคุคลเกิดความมัน่คง

ทางด้านอารมณ์ตระหนกัถึงความมีคณุคา่ในตนเอง  ลดความเครียดท่ีจะนําไปสูภ่าวะวิกฤต นอกจากนี ้

เพนเดอร์ (สรินดา น้อยสขุ. 2545: 23; อ้างอิงจาก  Pender. 1996) กลา่ววา่ การสนบัสนนุทางสงัคมมี

ความสําคญั 3 ประการ คือ  

   1. เพ่ือดํารงไว้ซึง่ภาวะสขุภาพ  สง่เสริมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  ลดภาวะเครียดใน

ชีวิตประจําวนั 

   2. สง่เสริมภาวะสขุภาพ  ชว่ยให้มีสิ่งแวดล้อ มท่ีเอือ้อํานวยตอ่การมีพฒันาการและ             

การเจริญเตบิโตเตม็ท่ี  

   3. เพ่ือป้องกนัการเจ็บป่วย และชว่ยให้บคุคลปรับพฤตกิรรมเพ่ือผอ่นคลายระดบัของ

อนัตราย หรือความเครียดท่ีประสบอยู่  เม่ือมีปัญหาทางด้านจิตใจจะสามารถปรับตวัได้ดีย่ิงขึน้  สง่ผล

ให้อาการเจบ็ป่วยทางด้านจิตใจดีขึน้  

 ในการดําเนินชีวิตของมนษุย์ทกุชว่งวยั  มีลกัษณะเครือขา่ยท่ีต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั               

มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม  ความคดิ ความรู้สกึ เพ่ือให้ตนเองเกิดความรู้สกึมัน่คงปลอดภยั  เป็นท่ีรัก

และเป็นท่ีต้องการของครอบครัวและสงัคม  

  จากท่ีกลา่วมาข้างต้น   สรุปได้วา่  การสนบัสนนุทางสงัคมมีความสําคญั ชว่ยให้บคุคลปรับ

พฤตกิรรมเพ่ือผอ่นคลายระดบัของอนัตราย   หรือความเครียดท่ีประสบอยู่   เม่ือมีปัญหาทางด้านจิตใจ

จะสามารถปรับตวัได้ดีย่ิงขึน้  

 3.3 ชนิดของการสนับสนุนทางสังคม 

  ทิลเดน (Tilden. 1985: 201) แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 3 องค์ประกอบ 

   1. การสนบัสนนุด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็นความรู้สกึใกล้ชดิผกูพนัรัก

ใคร่  และความรู้สกึเป็นเจ้าของตลอดจนความรู้สกึไว้เนือ้เช่ือใจ  และไว้วางใจผู้ อ่ืน 

   2. การสนบัสนนุด้านข้อมลู ขา่วสาร (Information Support) เป็นการแนะนําข้อมลู           

ในการแก้ปัญหา หรือการให้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการกระทําของบคุคล 

    3. การสนบัสนนุด้านสิ่งของ (Tangible Support) เป็นการให้ความช่ วยเหลือโดยตรง

ด้วยการให้สิ่งของ  เงินทองและบริการ 

  จาคอบสนั (นฤมล เรืองรุ่งขจรเดช. 2550: 22; อ้างอิงจาก Jacobson. 1986: 252)  ได้แบง่  

การสนบัสนนุทางสงัคม  ออกเป็น 3 ด้าน 
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   1. การสนบัสนนุด้านอารมณ์  (Emotion support) เป็นพฤตกิรรมท่ีทําให้บคุคลรู้สกึ

สบายใจและเช่ือวา่มีบคุคลเคารพนบัถือยกยอ่งและให้ความรัก  รวมทัง้พฤตกิรรมอ่ืนๆท่ีแสดงถึงการ

ดแูลเอาใจใสแ่ละให้ความมัน่คงปลอดภยั 

   2. การสนบัสนนุด้านสตปัิญญา  (Cognitive support) เป็นข้อมลูขา่วสาร  ความรู้ 

หรือคําแนะนําท่ีจะชว่ยให้บคุคลเข้าใจสิ่งตา่งๆท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง  และชว่ยให้สามารถปรับตวัตอ่การ

เปล่ียนแปลงนัน้ได้ 

   3. การสนบัสนนุด้านสิ่งของ (Materials support) หมายถึง สิ่งของและบริการตา่งๆท่ี

จะชว่ยให้บคุคลสามารถแก้ปัญหาได้ 

  ทรอทส์ (Troits. 1986: 416-423) ได้แบง่ชนิดของการสนบัสนนุจากสงัคมออกเป็น  3 

ชนิด คือ 

   1. การได้รับการสนบัสนนุด้านอารมณ์สงัคม  (Social emotional aid) เป็นการท่ี

บคุคลได้รับความรัก ความเอาใจใส ่การยอมรับ และรู้สกึวา่ได้เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ 

   2. การได้รับการสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร  (Informational aid) เป็นการท่ีบคุคล

ได้รับข้อมลูขา่วสาร รวมทัง้ได้รับคําแนะนําและข้อมลูย้อนกลบั 

   3. การได้รับการสนบัสนนุทางด้านทรัพยากร  (Instrumental aid) เป็นการได้รับ           

ความชว่ยเหลือด้านแรงงาน  วสัดอุปุกรณ์  สิ่งของ  เงินทอง  ทําให้บคุคลท่ีได้รับความชว่ยเหลือนัน้

สามารถดํารงบทบาทหรือหน้าท่ีรับผิดชอบได้ 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  จะเหน็วา่นอกจากพอ่แม ่ผู้ปกครองจะเป็นแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม

ตามธรรมชาติ แล้ว  ครูก็เ ป็นกลุม่บคุคล ในสงัคม  ท่ีเป็นแหลง่สนบัสนนุทางสงัคมแก่เดก็ด้วยเชน่กนั   

ดงันัน้ผู้ วิจยั   จงึสนใจศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  โดยใช้แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคมของ

ทรอทส์ (Troits. 1986: 416-423) เน่ืองจากครอบคลมุความต้องการทางสงัคมของนกัเรียนชว่งวยัรุ่นใน

ด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ  การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์  การสนบัสนนุทางด้านความรู้ ข้อมลู ขา่วสาร  

การสนบัสนนุทางด้านสิ่งของหรือบริการ 
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4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับประสบการณ์ชีวิต 

 4.1 ความหมายของประสบการณ์และประสบการณ์ชีวิต 

  คาร์ล แรนซมั โรเจอร์ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2554: 147; อ้างอิงจาก Carl Ransom Roers. 

n.d.) กลา่ววา่ ประสบการณ์เป็นสิ่งท่ีบคุคลสํานกึรู้เฉพาะตน (Phenomenal Field) ผู้ อ่ืนสามารถลว่งรู้

และเรี ยนรู้ถึงประสบการณ์ของคนอ่ืนได้  เฉพาะบางสว่นบางแง่บางมมุเทา่นัน้ พฤตกิรรมใด ๆ ของ

บคุคลอยูใ่ต้อิทธิพลของประสบการณ์เฉพาะตวัของเขามากกวา่ข้อเทจ็จริง  

  ศรสวาท ชยัดรุณ (2537: 45) กลา่ววา่ ประสบการณ์  หมายถึง สิ่งหรือเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  

ท่ีเกิดขึน้กบับคุคล  รวมถึงทกุอยา่งท่ีบคุคลกระทํา  คดิ และรู้สกึ  รวมทัง้การคดิอยา่งใคร่ครวญ  การลง

มือกระทําและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคล  

  ราชบณัฑติยสถาน  (2546: 666) ให้ความหมายวา่  ประสบการณ์  คือ ความจดัเจนท่ีเกิด

จากการกระทําหรือได้พบเห็นมา 

  สจัจา ประเสริฐกลุ  (2551: 8) ประสบการณ์ชีวิต  หมายถึง การรับรู้ของบคุคล  เก่ียวกบั

เร่ืองราวปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล สิ่งแวดล้อม สถานการณ์และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีตนได้ประสบซึง่เป็น

ประสบการณ์ชีวิตด้านสว่นตวั  ด้านการเรียน  และด้านสงัคม  ซึง่อาจเป็นประสบการณ์ท่ีทําให้เกิด

ความรู้สกึดีใจพงึพอใจ  ภาคภมูิใจ  มีความสขุ  ในความสําเร็จ  หรือประสบการณ์ชีวิตท่ีทําให้เกิด

ความรู้สกึเสียใจ ไมพ่อใจ เศร้าใจ สลดใจ มีความทกุข์ และรู้สกึล้มเหลวในชีวิต 

  จากความหมายของประสบการณ์ สรุปได้วา่ ประสบการณ์ชีวิต หมายถึง การรับรู้ของ

บคุคล เก่ียวกบัเร่ืองราวปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และเหตกุารณ์ตา่งๆ  ท่ีตนได้

ประสบซึง่เป็นประสบการณ์ชีวิตด้านสว่นตวั ด้านการเรียน และด้านสงัคม  

 4.2 ความสาํคัญของประสบการณ์ชีวิต 

  ทรรศนะ บญุขวญั (ไพรท์ พริทท์เชสท์. 2550: 30–34; อ้างอิงจาก ทรรศนะ บญุขวญั. ม.ป.ป.) 

กลา่ววา่ ประสบการณ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การมองโลกด้านบวก โดยมนษุย์ทกุคนยอ่มต้องประสบ

กบัสถานการณ์ท่ีมีทัง้แง่ดีและแง่ลบ  โดยสถานการณ์ตา่ง  ๆ ท่ีพบเจอนัน้  มีอิทธิพลตอ่รูปแบบของ

อารมณ์และการคดิ  ซึง่บคุคลท่ีมองแง่ลบนัน้  จะกลบัเข้าสูส่ภาวะบีบคัน้และหมดหวงัได้ทนัที  แม้วา่ใน

ตอนนัน้เขาจะพบกบัเร่ืองท่ีดี  ๆ อยูก็่ตาม สว่นบคุคลท่ีมองแง่บวก  จะกลบัเข้าสูค่วามร่าเริงและเป็นสขุ

ดงัเดมิได้อยา่งรวดเร็ว แม้วา่จะประสบกบัภาวะอาการป่วยหนกั หรือเร่ืองเลวร้ายอ่ืน ๆ 

  อารี พนัธ์มณี (2547: 4) กลา่วถึง ประสบการณ์ชีวิตวา่  ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้แล้วล้วนดีเสมอ  

เพราะเป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ของชีวิตไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  สมหวงั ผิดหวงั สําเร็จ ล้มเหลว

เสียใจ เศร้าใจ อ่ิมเอมใจ ล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตทัง้สิน้  หากเป็นสิ่งดี  สําเร็จก็ทําให้มีกําลงัใจทีจ่ะ

ก้าวเดนิตอ่ไป  แตห่ากสญูเสีย  ล้มเหลว ก็ให้คดิพลิกผนั  ด้วยการคดิวา่ประสบการณ์เหลา่นัน้ทําให้ได้รู้
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ถึงคณุคา่ของความสมหวงั  ความสําเร็จ  ได้สมัผสักบัความรู้สกึ  สญูเสีย เจบ็ปวด  ทกุข์ ได้เกิดการ

เปรียบเทียบระหวา่งทกุข์กบัสขุ  ดงัคําท่ีวา่ คนเราจะเรียนรู้จากความทกุข์  ผดิหวงัได้มากกวา่แม้ต้องใช้

เวลานานแตใ่นท่ีสดุก็จะทําได้จริง 

  จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ ประสบการณ์ท่ีพบเจอไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  

สมหวงั ผิดหวงั ล้มเหลวเสียใจ เศร้าใจ อ่ิมเอมใจ ล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตทัง้สิน้ ซึง่มีอิทธิพลตอ่

รูปแบบของอารมณ์และการคดิ หากเป็นสิ่งดี สําเร็จก็ทําให้มีกําลงัใจท่ีจะก้าวเดนิตอ่ไป  แตห่ากสญูเสีย  

ล้มเหลว ก็ให้คดิพลิกผนัมองในแง่ดี 

 4.3  แนวคดิและทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์ชีวติ 

  โคล์บ (พรพิมล พรพีรชนม์. 2550: 17; อ้างอิงจาก  Kolb. 1984: 23-25) ได้เสนอทฤษฎี        

การเรียนรู้เชงิประสบการณ์ (Theory of Experimental Learning) ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีกลา่วถึงกระบวนการ

เรียนรู้และการปรับตวัของแตล่ะบคุคล โดยสรุปเป็นวงจรการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน  ดงัภาพ 

 
                              ลกัษณะประสบการณ์เชิงรูปธรรม 

                                 (Concrete  Experience  :  CE ) 

                                   ขัน้ที่  1 

 

             ขัน้ที่  4                                            ขัน้ที่  2 

   ลกัษณะการทดลองปฏิบตัิจริง                                                 ลกัษณะการไตร่ตรอง 

(Active  Experimentation  :AE)                                        (Reflective  Observation :RO) 

 

 

                           
               ลกัษณะการสรุปเป็นหลกัการนามธรรม 

                             (Abstract    Conceptualization :AC) 

                              ขัน้ที ่3 

               

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของโคล์บ 

 

 ขัน้ท่ี 1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Concrete Experience: CE) เป็นการเข้าไปเก่ียวข้อง

กบับคุคลอ่ืนในสถานการณ์ตา่ง  ๆ แตล่ะวนั มกัยดึความรู้สกึของตนเองเป็นหลกัมากกวา่ใช้แนวคดิ

อยา่งมีระบบในการจดัการปัญหาตา่ง ๆ 
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 ขัน้ท่ี 2 ลกัษณะการไตร่ตรองสงัเกตปฏิกิริยาตอบโต้หรือสงัเกตผลสะท้อนกลบั  (Reflective 

Observation: RO) เป็นการเข้าใจประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้พบด้วยการสงัเกตและไตร่ตรองจากหลาย ๆ 

แงม่มุ  เป็นการเรียนรู้จากการเฝ้าดแูละคอยระวงั 

 ขัน้ท่ี 3 ลกัษณะการสร้างความคดิรวบยอดสรุปเป็นหลกัการนามธรรม (Abstract Conceptualization: 

AC) เป็นการใช้เหตผุลและความคดิมากกวา่การใช้ความรู้สกึในการทําคว ามเข้าใจปัญหาและ

สถานการณ์ท่ีพบ สามารถสร้างความคดิรวบยอดใหม่  ๆ ซึง่บรูณาการสิ่งท่ีสงัเกตได้เข้าไปในทฤษฎี  

ยดึการวางแผนอยา่งมีระบบ  และพฒันาทฤษฎีและความคดิมาชว่ยแก้ปัญหา  เป็นการเรียนรู้ด้วยการ

คดิ (learning  by  thinking) 

 ขัน้ท่ี 4 ลกัษณะการทดลองปฏิบตัจิริง (Active  Experimentation : AE) เป็นการนําเอาทฤษฎี

ท่ีสรุปได้ไปใช้ในการตดัสินใจและแก้ปัญหา  เป็นการแก้ปัญหาในเชิงปฏิบตัแิละคํานงึถึงเฉพาะสิ่งท่ีทํา

ไปแล้วได้ผลจริง   จงึเป็นการเรียนรู้จากการกระทํา (learning  by  doing) 

 แบนดรูา (สภุคั ไหวหากิจ. 2543: 37; อ้างอิงจาก Bandura. 1977: 22-27) กลา่ววา่ พฤตกิรรม

ของมนษุย์มีการเรียนรู้พฤตกิรรมจากประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้โดยตรง  คือ เหตกุารณ์ท่ีเกิด

ขึน้กบัตนเอง  และโดยทางอ้อม คือ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบับคุคลอ่ืน  หรือการเรียนรู้จากตวัแบบ  ซึ่ งเป็น

การเรียนรู้จากกระบวนการสงัเกต การเรียนรู้สว่นใหญ่ในชีวิตประจําวนัเป็นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

สงัเกตตวัแบบ  ซึง่มีองค์ประกอบ  ทีสํ่าคญั 4 ประการ คือ  

 1. กระบวนการสนใจ เป็นกระบวนการเลือกแล ะรับรู้ลกัษณะพฤตกิรรมของตวัแบบ โดยผู้

สงัเกตจะต้องให้ความสนใจ และรับรู้ลกัษณะท่ีสําคญัให้ถกูต้อ ง แล้วนําสิง่ท่ีได้จากการสงัเกตมาสรุป

รวบรวมไว้เป็นขัน้ตอน เพ่ืองา่ยตอ่การจดจํา ซึง่ความสนใจนีจ้ะสามารถจําแนกพฤตกิรรมท่ีสําคญัออก

จากพฤตกิรรมอ่ืนของตวัแบบ การรับรู้จะเกิดมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่

กระบวนการสนใจจากตวัผู้สงัเกตหรือจ ากโครงสร้างห รือลกัษณะของตวัแบบ ได้แก่  ความซบัซ้อน

ความนา่สนใจของตวัแบบรวมทัง้องค์ประกอบ  ด้านสมัพนัธ์ภาพระหวา่งตวัแบบกบัผู้สงัเกต 

 2. กระบวนการคงท่ี เป็นกระบวนการของการจํา เป็นการรวบรวมลกัษณะพฤตกิรรมท่ีได้จาก        

การสงัเกตไว้ในระบบความจําในรูปของสญัลกัษณ์ อนัได้แก่  จินตภาพและภาษา  เม่ือบคุคลได้เห็นตวั

แบบท่ีตนสนใจ  การรับรู้จะเกิดขึน้  และเม่ือพฤตกิรรมนัน้สิน้สดุลง มโนภาพและพฤตกิรรมดงักลา่วจะ

อยูใ่นความจํา  และถกูดดัแปลงเป็นสญัลกัษณ์ทางภาษา  ซึง่สามารถจดจํางา่ยและนานกวา่ 

 3. กระบวนการแสดงออก เป็นกระบวนการแปลงสญัลกัษณ์ในระบ บความจําออกมาเป็น

พฤติกรรม พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จะถกูต้องหรือใกล้เคียงกบัตวัแบบหรือไมข่ึน้อยูก่บัปริมาณการเรียนรู้ท่ี

ได้จากการสงัเกต และความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวับคุคลนัน้  
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 4. กระบวนการจงูใจ การเรียนรู้พฤตกิรรมตา่ง ๆ ในสงัคมนัน้ มนษุย์ไมส่ามารถแสดงพฤตกิรรมท่ี

ตนรับรู้มาทัง้หมด  แตจ่ะเลือกพฤตกิรรมข องตวัแบบท่ีก่อให้เกิดผลดี ตอบแทนมากระทํามากกวา่

พฤตกิรรมท่ีก่อให้เกิดผลเสีย การประเมินพฤตกิรรมของตวัแบบจงึเป็นไปในรูปของการรั บเอาสิ่งท่ีตน

พงึพอใจและปฏิเสธในสิ่งท่ีตนไมเ่ห็นด้วย  หรือไมพ่งึพอใจ 

 นอกจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนกา รสงัเกตท่ีมีองค์ประกอบ 4 กระบวนการแล้วแบนดรูา  

(จรรยา สวุรรณทตั; และคนอ่ืน .ๆ 2533: 18; อ้างอิงจาก Bandura. 1969) ยงัได้อธิบายแนวคดิท่ีสําคญั

ในการเรียนรู้  ด้วยสงัคมไว้ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

 1. พฤตกิรรมทัง้หลายทัง้สิน้ของมนษุย์นอกจากปฏิกิริยาสะท้อน  ล้วนเป็นผลท่ีไ ด้รับจากการ

เรียนรู้ 

 2. สิ่งท่ีมนษุย์เรียนรู้ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งตา่ง ๆ โดยเรียนรู้จากผลท่ีจะเกิดตามมา  

กลา่วคือเรียนรู้วา่มีเหตกุารณ์หนึง่เกิดขึน้จะเกิดเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้ตามมา หรือเม่ือกระทําพฤตกิรรมใด

แล้ว  ผลท่ีได้จากการกระทํานัน้จะเป็นอยา่งไร อ ยา่งแรกจดัเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตกุารณ์กบั

เหตกุารณ์ อยา่งท่ีสอง เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมและผลท่ีเกิดจากพฤตกิรรม ความรู้ท่ีมนษุย์

เรียนรู้จากสิง่ตา่ง ๆ จะกลายเป็นความเช่ือท่ีมีผลตอ่การควบคมุพฤตกิรรมของบคุคล 

 3. การเรียนรู้ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว  เกิดจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้จาก

การสงัเกต 

 4. การเรียนรู้จากการกระทําต้นแบบหรือแบบอยา่ง โดยเฉพา ะตวัแบบท่ีใกล้ชิด คือ พอ่ แม่

และการเรียนรู้จาการสงัเกต 

 5. ผลจากการเรียนรู้ของมนษุย์จะกลายเป็นความเช่ือ ซึง่เป็นตวักําหนดพฤตกิรรมสําคญั  

และควบคมุพฤตกิรรมของมนษุย์ให้สอดคล้องกบัความเช่ือด้วย 

 6. การควบคมุพฤตกิรรมด้วยการรู้คดิ การรู้คดิของบคุคลในเชิงประเมินคา่ท่ีวางอยูบ่นข้อ

สมมตฐิานความเช่ืออนัเกดจากการเรียนรู้ของมนษุย์นัน้ จะทําให้เขาตดัสินใจท่ีจะกระทําหรือไมก่ระทํา

พฤตกิรรมหนึง่ได้  และจะนําไปสูก่ารควบคมุตนเองให้ประพฤตปิฏิบตัติามท่ีตนเองตัง้ใจไว้ได้ 

 7. หลงัจากเรียนรู้แล้ว มนษุย์จะเลือกเลียบแบบเฉพาะพฤตกิรรมท่ีตนเห็นคณุคา่มากกวา่

พฤตกิรรมท่ีถกูลงโทษหรือไมไ่ด้รับรางวลั การเห็นผลจากการกระทําในเชิงบวกยอ่มเป็นสิ่งจงูใจให้

บคุคลกระทําพฤตกิรรมนัน้อีก  ตลอดจนเกิดความคาดหวงัจากแรงเสริมท่ีจะได้รับ การคาดหวงันีจ้ะทํา

ให้บคุคลตดัสินใจกระทําหรือไมก่ระทําพฤตกิรรม เพ่ือ ให้ผลบงัเกิดขึน้ตามความต้องการ คือ  ต้องการ

มีการควบคมุและประเมินตนเอง 
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 8. พฤตกิรรมสว่นใหญ่ของบคุคลถกูควบคมุ  โดยผลท่ีตามมาจากการประเมนิตนเอง ซึง่มีทัง้

ทางดีและไมดี่  ทําให้เกิดการรับรู้ตนเองในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัออกไป การประเมินตนเองนี ้จะทําให้

บคุคลสามารถควบคมุตนเองให้กระทําพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมได้ 

 9. พฤตกิรรมหรือการกระทําท่ีบคุคลทําตอ่ตนเองอนัเน่ืองมาจากการประเมินตนเองก็ดี  และ

จากปฏิกิริยาตอ่ตนเองทัง้ทางบวกและทางลบ  ล้วนเป็นผลมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ

การมีต้นแบบหรือแบบอยา่ง การให้แรงเสริมตอ่ตนเองเป็นเร่ืองสําคญั เพราะจะมีผลตอ่ความพยายาม

ของบคุคลท่ีจะกระทําให้ถึงมาตรฐานท่ีตนตัง้ไว้ และสามารถพฒันาทกัษะในการควบคมุตนเอง  

สามารถปรับปรุงและคงรักษาพฤตกิรรมนัน้ตอ่ไปไว้ได้ 

 จากท่ีกลา่วมา ข้างต้น  ความสําคญัและแนวคดิท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์

เกิดจากการเรียนรู้และกระบวนการสงัเกตการกระทําจากต้นแบบหรือแบบอยา่ง โดยเฉพาะตวัแบบท่ี

ใกล้ชดิ คือ พอ่ แม ่ และครู  ถ้าพอ่แม่และครู เป็นแบบอยา่งท่ีดีในพฤตกิรรมท่ีต้องการให้เกิดกบับตุร

หลาน  เดก็จะเกิดการเรียนรู้ในพฤตกิรรมนัน้และจะนําไปสูก่ารควบคมุตนให้กระทําพฤตกิรรมท่ี

เหมาะสมได้  ดงันัน้การจะให้เดก็มีการคดิเชงิบวก  พอ่แม่ และครู ต้องเป็นแบบอยา่ง  และแสดง

พฤตกิรรมออกมาให้เดก็สงัเกตได้ โดยเฉพาะพอ่แมเ่ป็นตวัแบบท่ีใกล้ชิดเดก็มากท่ีสดุ 

  

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
  5.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  แบนดรูา  (Bandura. 1977: 191)กลา่วถึง  ความหมายของการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองวา่เป็นความเช่ือในแตล่ะบคุคล  วา่เขาสามารถท่ีจะแสดงพฤตกิรรมในบางงานได้ผลสําเร็จ  

ความเช่ือในความสามารถของตนเองก่อให้เกิดแรงจงูใจในความสําเร็จทางการเรียน ในการเลือกอาชีพ 

  ซงั (นรารัตน์ กิจเจริญ. 2547: 25; อ้างอิงจาก  Schunk. 1983: 89) ได้สรุปความหมาย

ของการรับรู้ความสามารถของตนเองวา่ เป็นการตดัสินความสามารถในการแสดงพฤตกิรรมของตนเอง

วา่จะกระทําสิง่ตา่ง  ๆ ได้ดีเพียงใด  และการรับรู้ความสามารถนัน้มีผลตอ่การเลือกระทํา  ความ

พยายามและความอดทนตอ่ความยากลําบากเพ่ือให้การกระทํานัน้ประสบผลสําเร็จ  

  วรรณกร หมอยาดี (2544: 45) ได้สรุปความหมายของ การรับรู้ความสามารถของตนเอง

วา่ หมายถึง  คณุลกัษณะสว่นตวัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมั่ นในตนเอง ตอ่การตดัสินใจเก่ียวกบั

พฤตกิรรม  ท่ีแสดงออกโดยสามารถประเมินได้วา่ตนเองจะประสบผลสําเร็จเพียงใดในแตส่ถานการณ์  

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลตอ่การเลือกกระทํา ความพยายาม และความอดทนตอ่ความ

ยากลําบาก  เพ่ือให้การกระทํานัน้ประสบผลสําเร็จและยงัสามารถใช้ทํานายพฤตกิรรมของบคุคลได้ 
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  สมใจ  ธนเกียรตมิงคล (2553: 8) กลา่ววา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง 

ความเช่ือของบคุคลวา่ตนมีความสามารถท่ีจะจดัการระบบ และสามารถกระทําพฤตกิรรมตา่ง ๆ  ให้

บรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 จากความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง   สรุปได้วา่ การรับรู้ของบคุคลท่ีมี

ตอ่ความสามารถของตนเองวา่  ตนเองมีความสามารถพอท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีกําลงัเผชญิอยู่

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด  เป็นความมัน่ใจท่ี

บคุคลคดิวา่ตนเองสามารถทํางานได้ในระดบัท่ีความยากตา่ง  ๆ มั่นใจวา่ตนเองสามารถทํางานให้

สําเร็จได้แม้จะต้องพบกบัปัญหา  ถ้าบคุคลรับรู้หรือมัน่ใจในความสามารถของตนเองน้อยจะทําให้

ความสามารถของตนเองลดลง แตถ้่าบคุคลรับรู้หรือมัน่ใจในความสามารถของตนเองมากถึงแม้วา่งาน

นัน้จะยากแตบ่คุคลนัน้จะมีแรงจงูใจ มีความพยายาม มมุานะบากบัน่ท่ีจะทํางานให้สําเร็จ   

5.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 แนวคดิพืน้ฐานการรับรู้ความสามารถของตนเอง  (Self Efficacy) มาจากทฤษฎีการเรียนรู้

ทางปัญญาสงัคม  (Social Cognitive Theory) ของแบนดรูา (สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิ ต. 2550: 57-59; 

อ้างอิงจาก Bandura. 1986, 1977)  โดยมีความเช่ือวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ มีผลตอ่

การกระทําของบคุคล  บคุคล 2 บคุคล อาจมีความสามารถไมต่า่งกนั แตอ่าจแสดงออกในคณุภาพท่ี

แตกตา่งกนัได้  ถ้าพบวา่คน 2 คน  มีการรับรู้ความสามารถแตกตา่งกนั  ในคนคนเดียวก็เชน่กนัถ้ารับรู้

ความสามารถของตนเองในแตล่ะสภาพการณตา่งกนั  ก็อาจจะแสดงพฤตกิรรมออกมาได้แตดตา่งกนั

เชน่กนั  แบนดรูาเห็นวา่ความสามารถของคนเรานัน้ไมต่ายตวั  หากแตยื่ดหยุน่ตามสภาพการณ์  

ดงันัน้สิ่งท่ีจะกําหนดประสิทธิภาพการแสดงออก  จงึขึน้อยูก่บัการรับรู้ความสามารถของตนเองใน

สภาพการณ์นัน้ ๆ นัน่เอง  ถ้าเรามีความเช่ือวา่เรามีความสามารถ  เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถ

นัน่ออกมา  คนท่ีเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน  อตุสาหะ ไมย่อ่ท้อและจะประสบ

ความสําเร็จในท่ีสดุ 

 แบนดรูา  ได้เสนอภาพแสดงความแตกตา่งระหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนเอง   

และความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้  ดงัภาพประกอบ 4 
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 บคุคล                                พฤตกิรรม             ผลท่ีเกิดขึน้ 

 

 

  

      การรับรู้                      ความคาดหวงั 

  ความสามารถของตนเอง                     ผลท่ีจะเกิดขึน้ 

 

ภาพประกอบ 4 ความแตกตา่งระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวงัผล 

       ท่ีจะเกิดขึน้      

 ท่ีมา: สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต . (2550). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม . หน้า 58.;

อ้างอิงจาก Bandura. (1977). 
 

 การรับรู้ความสามารถของตนเอง  เป็นการตดัสนิความสามารถของตนเ องวา่จะสามารถ

ทํางานได้ในระดบัใด  ในขณะท่ีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึน้นัน้  เป็นการตดัสินวา่ผลกรรมใด

จะเกิดขึน้จากการกระทําพฤตกิรรมดงักลา่ว  เชน่ท่ีนกักีฬามีความเช่ือวา่  เขากระโดดได้สงูถึง 6 ฟตุ  

ความเช่ือดงักลา่วเป็นการตดัสนิความสามารถของตนเอง  การได้ รับการยอมรับจากสงัคม  การได้รับ

รางวลั  การพงึพอใจในตนเองท่ีกระโดดได้สงูถึง  6  ฟตุ  เป็นความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้  แตจ่ะต้อง

ระวงัความเข้าใจผิดเก่ียวกบัความหมายของคําวา่ผลท่ีเกิดขึน้  ผลท่ีเกิดขึน้ในท่ีนีจ้ะหมายถึง ผลกรรม

ของการกระทําพฤตกิรรมเทา่นัน้  มิได้หมายถึงผลท่ีแสดงถึงการกระทําพฤตกิรรม  เพราะวา่ผลท่ีแสดง

ถึงการกระทําพฤตกิรรมนัน้จะพจิารณาวา่พฤตกิรรมนัน้สามารถทําได้ตามการตดัสนิความสามารถ

ของตนเองหรือไม ่นัน่คือ จะกระโดดได้สงูถึง 6 ฟตุหรือไม ่ ซึง่การจะกระโดดได้สงูถึง 6 ฟตุหรือไมน่ัน้  

มิใชเ่ป็นการคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้  ซึง่มุง่ท่ีผลกรรมท่ีจะได้จากการกระทําพฤตกิรรมดงักลา่ว  

 การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึน้นัน้มีความสมัพนัธ์กนั

มากโดยท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สองนี ้มีผลตอ่การตดัสินใจ ท่ีจะกระทําพฤตกิรรมของบคุคล

นัน้ ๆ ซึง่จะเห็นได้จากภาพประกอบ 5   
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ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึน้ 
  

             สงู     ต่ํา 

 

    มีแนวโน้มท่ีจะทํา      มีแนวโน้มท่ีจะ 

       สงู        แนน่อน              ไมทํ่า 

การรับรู้ 

ความสามารถ  มีแนวโน้มท่ีจะ       มีแนวโน้มท่ีจะ 

ของตนเอง       ต่ํา          ไมทํ่า       ไมทํ่าแนน่อน 

 

 

ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวงัผล              

       ท่ีจะเกิดขึน้   

 ท่ีมา: สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต . (2550). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม . หน้า 59.; 

อ้างอิงจาก Bandura. (1977). 
    

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองตา่งจากความคาดหวงั แต่

มีความสมัพนัธ์กนั  หากบคุคลรับรู้ความสามารถของตนเองสงู  จะมีความคาดหวงัผลจากการกระทํา

ท่ีเกิดขึน้สงูเชน่กนั  และมีความเป็นไปได้ท่ีจะกระทําสิ่ งนัน้แนน่อน  ในทางตรงกนัข้าม หากบคุคลรับรู้

ความสามารถของตนเองต่ํา จะมีความคาดหวงัผลจากการกระทําท่ีเกิดขึน้ต่ําด้วย หรือคาดหวงัสว่นใด

สว่นหนึง่ในทางตรงกนัข้าม มีแนวโน้มท่ีจะไมก่ระทําพฤตกิรรมนัน้ ซึง่จะเห็นได้วา่ การรับรู้

ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรสําคญัใน  การตดัสินใจกระทําพฤตกิรรมของบคุคล การรับรู้

ความ สามารถของตนเองจงึเป็นตวักําหนดท่ีสําคญัในการท่ีจะกระทําสิ่งหนึง่สิ่งใด สามารถกํากบั

ตนเองให้แสดงออกถึงพฤตกิรรม  โดยมีความอดทน  อตุสาหะ  ไมท้่อถอยงา่ย ๆ และบรรลเุป้าหมาย

ในท่ีสดุ 

 5.3 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรับ รู้ความสามารถของตนเองนัน้  แบนดรูา  เสนอวา่ มีอยูด้่วยกนั       

4  ปัจจยั  คือ  (สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต. 2550: 59; อ้างอิงจาก Evans. 1989)  

 1. ประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) ซึง่ แบนดรูา เช่ือวา่เป็นวิธีการท่ี

มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ในการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เน่ืองจากวา่เป็นประสบการณ์

โดยตรงความสําเร็จทําให้เพิม่ความสามารถของตนเอง  บคุคลจะเช่ือวา่เขาสามารถท่ีจะทําได้  ดงันัน้
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ในการท่ีจะพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้  จําเป็นท่ีจะต้องฝึกให้เขามีทกัษะเพียงพอท่ีจะ

ประสบความสําเร็จได้พร้อม ๆ กบัการทําให้เขารับรู้วา่  เขามีความสามารถจะกระทําเชน่นัน้  จะทําให้

เขาใช้ทกัษะท่ีได้รับการฝึกได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ  บคุคลท่ีรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถนัน้  

จะไมย่อมแพ้อะไรงา่ย ๆ แตจ่ะพยายามทํางานตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลถึุงเป้าหมายท่ีต้องการ  

 2. การใช้ตวัแบบ (Modeling) การท่ีได้สงัเกตตวัแ บบแสดงพฤตกิรรมท่ีมีความซบัซ้อน   และ

ได้รับผลกรรมท่ีพงึพอใจ ก็จะทําให้ผู้ ท่ีสงัเกตฝึกความรู้สกึวา่  เขาก็จะสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จ

ได้ ถ้าเขาพยายามจริงและไมย่อ่ท้อ ลกัษณะของการใช้ตวัแบบท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึวา่เขามีความสามารถ

ท่ีจะทําได้นัน้ ได้แก่ การแก้ปัญหาของบคุคลท่ีมีความกลวัตอ่สิ่งตา่ง ๆ โดยท่ีให้ดตูวัแบบท่ีมีลกัษณะ

คล้ายกบัตนเอง ก็สามารถทําให้ลดความกลวัตา่ง ๆ เหล่ านัน้ได้  (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต. 2550: 59; 

อ้างอิงจาก Kazdin. 1974)  

 3. การใช้คําพดูชกัจงู  (Verbal  Persuasion)  เป็นการบอกวา่บคุคลนัน้มีความสามารถท่ีจะ

ประสบความสําเร็จได้  วิธีการดงักลา่วนัน้คอ่นข้างใช้งา่ยและใช้กนัทัว่ไปซึง่ Bandura ได้กลา่ววา่  การ

ใช้คําพดูชกัจงูนัน้ไมค่อ่ยจะได้ผลนกั ในการท่ีจะทําให้คนเราสามารถท่ีพฒันาการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง (Evans. 1989) ซึง่ถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้ร่วมกบัการทําให้บคุคลมีประสบการณ์ของ

ความสําเร็จ  ซึง่อาจจะต้องคอ่ย ๆ สร้างความสามารถให้กบับคุคล  อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปและให้เกิด

ความสําเร็จตามลําดบัขัน้ตอน พร้อมทัง้การใช้คําพดูชกัจงูร่วมกนั  ก็ยอ่มท่ีจะได้ผลดีในการพฒันาการ

รับรู้ความสามารถของตน   

 4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional  Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลตอ่การรับรู้

ความสามารถของตน  บคุคลท่ีถกูกระตุ้นอารมณ์ทางลบ เชน่ การอยูใ่นสภาพท่ีถกูขม่ขู ่จะทําให้เกิด

ความวิตกกงัวลและความเครียด นอกจากนีอ้าจจะทําให้เกิดความกลวั  และจะนําไปสูก่ ารรับรู้

ความสามารถของตนต่ําลง  ถ้าอารมณ์ลกัษณะดงักลา่วเกิดมากขึน้  ก็จะทําให้บคุคลไมส่ามารถท่ีจะ

แสดงออกได้ดี อนัจะนําไปสูป่ระสบการณ์ของความล้มเหลว ซึง่จะทําให้การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถ

ของตนต่ําลงไปอีก แตถ้่าบคุคลสามารถลดหรือระงบัการถกูกระตุ้นทางอารมณ์ได้ จะทําให้การรับรู้

ความสามารถของตนดีขึน้  อนัจะทําให้การแสดงออก  ถึงความสามารถดีขึน้ด้วย   

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  ประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ  การใช้ตวัแบบ  การใช้

คําพูดชกัจงูและการกระตุ้นทางอารมณ์   มีผลตอ่การรับรู้ความสามารถของตนเอง  ซึง่สามารถเกิด

จากหลายปัจจยัผสมผสานหรือปัจจยัใดปัจจยัหนึง่ก็ได้ 

 5.4 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 แบนดรูา  (Bandura. 1986: 393-395) ได้กลา่วถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็น

ตวักําหนดเร่ืองตอ่ไปนี ้   
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 1. พฤตกิรรมการเลือก  (Choice Behavior) บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ี ยงการกระทํา

กิจกรรม  ท่ีเช่ือวา่ยากเกินความสามารถของตน  ซึง่จะทําให้พบกบัความยากลําบากและเป็นทกุข์จาก

ความล้มเหลว   สว่นบคุคลท่ีประเมินความสามารถของตนเองต่ําเกินไปก็จะจํากดัตนเอง  ทําให้ขาด

โอกาสท่ีจะได้รับประสบการณ์ ท่ีดี  การประเมินท่ีดี  คือการประเมนิสงูกวา่ความสาม ารถท่ีบคุคลนัน้  

สามารถทํากิจกรรมนัน้ได้เลก็น้อย   ซึง่จะทําให้บคุคลนัน้ทํากิ จกรรมท่ียากพอเหมาะและท้าทาย

ความสามารถ  สว่นการประเมินท่ีตรงกบัความสามารถกิจกรรมท่ีเลือก  ก็มีแนวโน้มท่ีจะประสบ

ความสําเร็จสงู   

 2. การใช้ความพยายามและความยืนหยดั (Effort Expenditure and Persistence) การตดัสนิ

ความสามารถของตนเองเป็นตวักําหนดวา่  บคุคลนัน้จะต้องใช้ความพยายาม  ความคงทนในการทํา

กิจกรรมเม่ือพบอปุสรรคหรือประสบการณ์ท่ีไมพ่อใจ  บคุคลท่ีตดัสนิวา่ตนมีความสามารถก็จะมีความ

เข้มแข็ง และมีความพยายาม ซึง่ความพยายามท่ีใช้ในการเรียนรู้จะตา่งกบัช่วงการนําทกัษะการเรียนรู้

ไปใช้ในขัน้ตอนการเรียนรู้  คนท่ีรับรู้วา่ตนมีความสามารถสงู  อาจรู้สกึวา่ตนไมจํ่าเป็นต้องใช้ความ

พยายามมาก   สว่นผู้ ท่ีสงสยัในความสามารถของตน   จะใช้ความพยายามในการเรียนรู้สงู  แตจ่ะใช้

ความพยายามน้อยเม่ือต้องใช้ทกัษะท่ีเรียนมาแล้ว 

 3. แบบแผนของความคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ (Thought Patterns and Emotional 

Reaction) การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอ่แบบแผนการคดิและการตอบสนองทาง

อารมณ์ของบคุคลบคุคลท่ีรับรู้วา่ตนมีความสามารถสงูจะให้ความสนใจและพยา ยามในการทํา

กิจกรรมตา่ง ๆ และจะใช้ความพยายามย่ิงขึ ้นเม่ือพบอปุสรรค  สว่นคนท่ีรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถ

ต่ําจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ตอ่ตนเองในทางลบ เชน่ ไมมี่ความสขุ หวาดหวัน่ มีความเครียดสงู และ

จะทําพฤตกิรรมตา่ง ๆ ไมเ่ตม็ความสามารถ  อนัจะสง่ผลให้บคุคลประสบความล้มเหลวในการกระทํา

มากขึน้ 

  1. ขาดแรงจงูใจและการถกูบงัคบัให้กระทํา (Disincentives and Performance Constraints) 

  2. ตดัสนิผลความผดิพลาดของการกระทํา (Consequences of Misjudgment) เม่ือบคุคล

ตดัสินผลของการกระทําวา่ผิดไป ก็จะไมต้่องทําพฤตกิรรมนัน้ 

  3. ประสบการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (Temporal Disparities) ทําให้ไมส่ามารถประเมนิ

ความสามารถของตนได้  เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  อาจทําให้ตดัสนิความสามารถของ

ตนเองผดิไป จงึไมแ่สดงพฤตกิรรมนัน้ 

  4. ประเมนิการรับรู้ความสามารถของตนเองผดิพลาดไป  (Faulty Assessments of Self-

Performance) ถ้าบคุคลนัน้ประเมินความสามารถของตนเ องในพฤตกิรรมต่ํา  บคุคลนัน้ก็จะไมแ่สดง

พฤตกิรรมนัน้    
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  5. การประเมนิความสําคญัของทกัษะยอ่ย  ๆ(Misweighting Requisite Subskills) ถ้า

บคุคลคดิวา่ตนเองขาดทกัษะหรือมีทกัษะด้านใดด้านหนึง่ไมเ่พียงพอก็จะหลีกเล่ียงไมแ่สดงพฤตกิรรม

นัน้ 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้เกิดจากปัจจยัหลายอยา่ง 

ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัใดปัจจยัหนึง่ หรืออาจเกิดหลายปัจจยัผสมผสานกนัและการรับรู้ความสามารถยงั

สง่ผลตอ่พฤตกิรรม ความคดิและอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสําคญัตอ่ความคดิ

และอารมณ์  ท่ีแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมหรือสามารถเผชิญกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้  

 

6.เอกสารที่เก่ียวข้องกับการกาํกับตนเอง 
 6.1 ความหมายของการกาํกับตนเอง 

 ซงัและซิมเมอร์แมน  (ขตัตยิานํา้ยาทอง . 2551: 39; อ้างอิงจาก Schunkand Zimmerman. 

1994: 75) กลา่ววา่การกํากบัตนเอง คือ กระบวนการท่ีจะปฏิบั ตกิิจกรรมและสนบัสนนุ ความคดิ  

พฤตกิรรมและความรู้สกึ  เพ่ือให้ได้มาซึง่เป้าหมายของการเรียนรู้ทกัษะตา่งๆ โดยมีแรงจงูใจและการ

กระทําของตนเอง 

 ชนิธตา  เกตุอําไพ (2549: 9) ได้ให้ความหมายการกํากบัตนเองวา่ หมายถึงกระบวนการใน

การควบคมุจดัการตนตนเอง  เพ่ือให้ตนเองประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 ชชีูพ  ออ่นโคกสงู (2550: 8) ได้กลา่ววา่  การกํากบัตนเอง คือ การควบคมุตนเองให้กระทําสิง่

ตา่ง ๆ อยา่งกระตือรือร้นตลอดเวลา  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้  คนท่ีมีความสามารถในการ

กํากบัตนเองเป็นคนท่ีมีวินยัในตนเอง  มีแรงจงูใจท่ีจะกระทําสิง่ตา่ง ๆ ให้ประสบความสําเร็จ 

 จากความหมายของการกํากบัตนเอง สรุปได้วา่ การกํากบัตนเอง (Self Regulation) หมายถึง  

การท่ีนกัเรียนมีค วามสามารถในการเอาใจใส ่ จดจอ่ อดทน มีวินยัในการบงัคบัตนเองทัง้ร่างกายและ

อารมณ์ ในการกระทําหรือแสดงพฤตกิรรม เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้และทกัษะตา่ง ๆ ในการบรรลเุป้าหมาย

ท่ีตนเองได้ตัง้ไว้จนกวา่จะประสบความสําเร็จ 

 6.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการกาํกับตนเอง 

 การกํากบัตนเอง (Self – Regulation) เป็นแนวคดิท่ีสําคญัอีกแนวคดิหนึง่ของทฤษฎี  การ

เรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต. 2550: 54-57; อ้างอิงจาก 

Bandura. 1986)  ซึง่มีความเช่ือวา่  พฤตกิรรมของมนษุย์เรานัน้ไมไ่ด้เป็นผลพวงของการเสริมแรงและ

การลงโทษจากภายนอกแตเ่พียงอยา่งเดียว  หากแตว่า่มนษุย์เราสามารถกระทําบางสิง่บางอยา่งเพ่ือ

ควบคมุความคดิ  ความรู้สกึ  และการกระทําของตนเอง  ด้วยผลกรรมท่ีเขาหามาเองสําหรับตวัเขา  ซึง่

ความสามารถในการดําเนนิการดงักลา่วนี ้ แบนดรูา เรียกวา่  เป็นการกํากบัตนเอง  
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 การกํากบัตนเองนี ้ ไมส่ามารถจะบรรลไุด้ด้วยอํานาจทางจติ  หากแตจ่ะต้องฝึกฝนและ

พฒันา  ความตัง้ใจและความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนเรานัน้ยงัไมเ่พียงพอตอ่การ

เปล่ียนแปลง  ถ้าขาดหนทางท่ีจะนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงนัน้  บคุคลควรจะได้รับการฝึกฝนกลไกของ

การกํากบัตนเองซึง่ประกอบด้วย 3 กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้  

 1. กระบวนการสงัเกตตนเอง (Self Observation) บคุคลจะไมมี่อิทธิพลใด ๆ ตอ่การกระทํา

ของตนเองถ้าเขาไมส่นใจวา่เขากําลงัทําอะไรอยู ่ ดงันัน้จดุเร่ิมต้นท่ีสําคญัของการกํากบั ตนเองคือ 

บคุคลจะต้องรู้วา่กําลงัทําอะไรอยู ่ เพราะความสําเร็จของการกํากบัตนเองนัน้ สว่นหนึง่มาจาก ความ

ชดัเจน ความสม่ําเสมอ และ  ความแมน่ยําของการสงัเกตและบนัทกึตนเอง ในกระบวนการสงัเกต

ตนเองนัน้  แบนดรูา  ได้เสนอวา่  ควรมีด้านตา่ง ๆ ท่ีควรจะพิจารณาอยูด้่วยกนั 4 ด้าน คือ ในด้านของ

การกระทํา  ซึง่ผู้ ท่ีสงัเกตตนเอง  ควรจะตดัสินใจวา่ควรจะสงัเกตตนเอง  ในมิตใิดของการกระทําของ

ตน  ซึง่มิตติา่ง ๆ ของพฤตกิรรมท่ีควรพิจารณาทําการสงัเกตได้แก่  มิตด้ิานคณุ ภาพ  อตัราความเร็ว  

ปริมาณ  ความริเร่ิม  ความสามารถในการเข้าสงัคม  จริยธรรมและความเบ่ียงเบน  ทัง้นีก้ารท่ีจะเลือก

สงัเกตท่ีมิตใิดของพฤตกิรรมนัน้  ยอ่มขึน้อยูก่บัเป้าหมายของผู้สงัเกตและลกัษณะของพฤตกิรรมเป็น

หลกั  เชน่ ถ้าต้องการสงัเกตการณ์ว่ิงของนกักีฬา  ก็คงจะต้องทําการสงัเกตในมติขิองความเร็ว  หรือถ้า

จะสงัเกตวา่หลงัการฝึกทกัษะทางสงัคมแล้ว  การปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมเป็นเชน่ใด  ก็อาจจะสงัเกตใน

มติขิองความสามารถในการเข้าสงัคม  เป็นต้น  นอกจากด้านของการกระทําแล้ว  ยงัมีด้านของความ

สม่ําเสมอ  ความใกล้เคียง  และความถกูต้องอีกด้วย  

 การสงัเกตตนเ องนัน้ทําหน้าท่ีอยา่งน้อยท่ีสดุ 2 ประการคือ  เป็นตวัให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การ

กําหนดมาตรฐานของการกระทําท่ีมีความเป็นไปได้จริง  และประเมินการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมท่ี

กระทําอยู ่ แตก่ารท่ีคนเราจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหรือไมก็่ยงัขึน้อยูก่บัปัจจั ยหลาย ๆ อยา่ง  

อยา่งเชน่  การวินิจฉยัตนเอง  ซึง่มกัจะพบวา่  คนเราไมค่อ่ยจะตระหนกักบัสิ่งท่ีตนเองกระทําเป็นนิสยั  

การสงัเกตตนเองจะทําให้บคุคลสามารถวินิจฉยัได้วา่  ในเง่ือนไขใด ควรทําพฤตกิรรมใด  การวินิจฉยั

ตนเองนัน้จะนําให้บคุคลไปสูก่ารตดัสินใจวา่  พฤตกิรรมใดควร จะเปล่ียนแปลง  นอกจากนีก้ารจะ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหรือไมย่งัขึน้อยูก่บัปัจจยัทางด้านการจงูใจตนเองเน่ืองจาก พบวา่ บางครัง้การ

สงัเกตตนเองก็นําไปสูก่ารเพิ่มของพฤตกิรรม การลดพฤตกิรรม และบางครัง้ก็ไมมี่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ี

สงัเกตนัน้เลย ดงันัน้ก็นา่จะขึน้อยูก่บัการจงูใจของตนเองด้วย ซึง่ แบนดรูา  กลา่ววา่  การท่ีคนเราจะเกิด

แรงจงูใจตนเองนัน้  นา่จะขึน้อยูก่บัปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

  ชว่งเวลาระหวา่งการเกิดพฤตกิรรมและการบนัทกึพฤตกิรรมตนเอง  แบนดรูา พบวา่ ถ้า

ชว่งเวลาระหวา่งการเกิดพฤตกิรรม และการบนัทกึพฤตกิรรมนัน้สัน้  ก็ยอ่มจะสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลง

ของพฤตกิรรมได้ดีขึน้  การท่ีคนเราให้ความสนใจตอ่สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการกระทําอยา่งทนัทีทนัใดจะทํา
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ให้เกิดความรู้สกึตา่ง ๆ ซึง่อาจจะเป็นความรู้สกึพอใจหรือไมพ่อใจ  ก็จะสง่ผลให้คนเราตดัสินใจวา่ควร

จะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตนเองหรือไม ่ อยา่งเชน่ความต้อ งการลดความอ้วน  การบนัทกึจํานวน

แคลอร่ีของอาหารท่ีรับประทานแตล่ะมือ้อยา่งทนัทีทนัใด  จะสง่ผลทําให้พฤตกิรรมการรับประทาน

อยา่งระมดัระวงัเกิดขึน้ได้ดีกวา่บนัทกึในตอนก่อนนอนของแตล่ะวนั 

  การให้ข้อมลูป้อนกลบั   ข้อมลูท่ีป้อนกลบันีไ้ด้จากการสงัเกตตนเอง  ซึง่ข้อมลูป้อ นกลบัท่ี

จะสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของบคุค ลนัน้  ควรจะเป็นข้อมลูป้อนกลบั ท่ีมีความชดัเจนวา่

พฤตกิรรมเป้าหมายนัน้ได้ก้าวหน้าไปแคไ่หนแล้ว  เพราะถ้าข้อมลูป้อนกลบันัน้คลมุเครือ  ก็ยอ่มจะไม่

สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  

  ระดบัของแรงจงูใจ   คนท่ีมีแรงจงูใจสู งก็จะมีแนวโน้ม  ท่ีจะตัง้พฤตกิรรมเป้าหมายด้วย

ตนเองและประเมนิความก้าวหน้าดงักลา่วตนเอง  ก็จะทําให้การสงัเกตตนเอง  มีผลตอ่การพฒันา

พฤตกิรรมของบคุคลมากกวา่การท่ีบคุคลท่ีขาดแรงจงูใจในการพฒันาตนเอง 

  คณุคา่ของพฤตกิรรมท่ีสงัเกต   แนน่อนถ้าพฤตกิรรมท่ีสงัเกตนัน้มีคุ ณคา่มาก  ปฏิกิริยา

การสนองตอบยอ่มสงู  เม่ือได้เห็นข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตตนเอง  จงึจะนําไปสูก่ารตดัสินใจในการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  แตถ้่าพฤตกิรรมนัน้ไมมี่คณุคา่บคุคลก็ยอ่มจะไมส่นใจมากนกัตอ่การพฒันา

พฤตกิรรมดงักลา่ว 

  การเน้นท่ีความสําเร็จหรือความล้มเหลว  พฤตกิ รรมและการรับรู้ถึงความสามารถของ

ตนเองจะเปล่ียนแปลง  ถ้าการเปล่ียนแปลงนัน้นําไปสูก่ารได้รับรางวลั  การเน้นการสงัเกตความสําเร็จ

ของการแสดงพฤตกิรรม  จะทําให้เกิดการเพิม่พฤตกิรรมท่ีปรารถนามากกวา่ท่ีจะไปสงัเกตความ

ล้มเหลวของการแสดงพฤตกิรรม 

  ระดบัความสามารถในการควบคุ ม  พฤตกิรรมท่ีสงัเกตนัน้  ถ้าบคุคลรับรู้วา่อยูใ่น

ความสามารถท่ีจะควบคมุได้  ก็จะมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ดีกวา่พฤตกิรรมท่ีบคุคลมีความรู้สกึวา่

ไมส่ามารถจะควบคมุได้ 

 2. กระบวนการตดัสิน (Judgement Process) ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตตนเองนัน้จะมีผล

ตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคนไมม่ากนกั  ถ้าปราศจากกระบวนการตดัสนิ  ถ้าข้อมลูดงักลา่วนัน้

เป็นท่ีพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ  โดยอาศยัมาตรฐานสว่นบคุคลท่ีได้มาจากการถกูสอนโดยตรง การประเมนิ

ปฏิกิริยาตอบสนองทางสงัคมตอ่พฤตกิรรมนัน้ ๆ  และจากการสงัเกตตวัแบบ ซึง่แบนดรูา ให้ความสําคญั

อยา่งมากตอ่การถ่ายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตวัแบบ  

 นอกจากการตดัสนิ  ท่ีต้องอาศยัมาตรฐานสว่นบคุคลแล้ว  ปัจจยัอีกปัจจยัหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบั

กระบวนการตดัสนิ คือ การเปรียบเทียบกบักลุม่อ้างอิงทางสงัคมท่ีประกอบด้วย การเปรียบเทียบกบั

บรรทดัฐานของสงัคม การเปรียบเทียบทางสงัคม การเปรียบเทียบกบัตนเองและการเปรียบเทียบกบักลุม่  
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 กระบวนการตดัสินใจจะไมส่ง่ผลใด ๆ ตอ่บคุคล ถ้าพฤตกิรรมท่ีตดัสินนัน้ยงัไมมี่คณุคา่พอแก่  

ความสนใจของบคุคล แตถ้่าพฤตกิรรมนัน้มีคุ ณคา่ การประเมินตนเองก็จะสง่ผล ตอ่การเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมของบคุคลทนัที แตอ่ยา่งไรก็ตาม การท่ีบคุคลจะสนองตอบอยา่งไรตอ่กระบวนการตดัสนิใจนัน้  

ก็ยอ่มขึน้อยูก่บัการอนมุา นสาเหตใุนการกระทํา  บคุคลจะรู้สกึภมูิใจ ถ้าการประเมินความสําเร็จของ

การกระทํามาจากความสามารถและการกระทําของเขา และจะรู้สกึไมพ่งึพอใจเทา่ใดนกั ถ้าการกระทํา

นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอก 

 3. การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  (Self – Reaction) การพฒันามาตรฐานในการประเมินและ

ทกัษะในการตดัสินนัน้  จะนําไปสูก่ารแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัสิ่งลอ่ใจในการท่ีจะ

นําไปสูผ่ลทางบวก  ทัง้ในแง่ของผลท่ีได้เป็นสิ่งของท่ีจบัต้องได้  หรือในแ ง่ของความพงึพอใจในตนเอง  

สว่นมาตรฐานภายในของบคุคล  ก็จะทําหน้าท่ีเป็นตวัเกณฑ์ท่ีทําให้บคุคลคงระดบัการแสดงออก    

อีกทัง้เป็นตวัจงูใจให้บคุคลกระทําพฤตกิรรมไปสูม่าตรฐานดงักลา่วด้วย 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  บคุคลควรมีการฝึกฝนการกํากบัตนเองอยา่งตอ่เน่ือง              

เป็นกระบวนการตามลําดบัขัน้ตอน  เพ่ือให้บคุคลสามารถแสดงพฤตกิรรมอนัพงึประสงค์ได้ 
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การสงัเกตตนเอง 

(Self Observation) 

 กระบวนการตดัสนิ 

การกระของตนเอง 

(Judgment Process) 

 การแสดงปฏิกิริยา 

ตอ่ตนเอง 

Self-Reaction) 

ด้านการกระทํา 

- คณุภาพ 

- อตัราความเร็ว 

- ปริมาณ 

- ความคดิริเร่ิม 

- ความสามารถใน

การเข้าสงัคม 

- จริยธรรมความ

เบ่ียงเบน 

ความสม่ําเสมอ 

ความใกล้เคียง 

ความถกูต้อง 

 

มาตรฐานสว่นบคุคล 

- ท้าทาย 

- ชดัเจน 

- ความใกล้ชดิ 

- ทัว่ๆ  ไป 

การกระทําเพ่ืออ้างอิง 

- บรรทดัฐานท่ีเป็น

มาตรฐาน 

- การเปรียบเทียบ

ทางสงัคม 

- การเปรียบเทียบกบั 

- ตนเอง 

- การเปรียบเทียบกบั

กลุม่ 

การให้คณุคา่ของกิจกรรม 

- ให้คณุคา่สงมาก 

- กลางๆ 

- ไมใ่ห้คณุคา่ 

การอนมุานความสามารถใน

การกระทํา 

- แหลง่ภายในของ

ตนเอง 

- แหลง่ภายนอกของ

ตนเอง 

การประเมิน  การแสดง

ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง 

- ทางบวก 

- ทางลบ 

การแสดงปฏิกิริยาตอ่

ตนเองในลกัษณะท่ีรับรู้จริง  

จบัต้องได้ 

- การให้รางวลั 

- การลงโทษ 

ไมมี่ปฏิกิริยาตอ่ตนเอง 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการกํากบัตนเอง 

 ท่ีมา: สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต. (2550). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. หน้า 55.;

อ้างอิงจาก Bandura. (1986). 
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 จากกระบวนการกํากบัตนเองท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่   การกํากบัตนเองประกอบด้วย 3 

กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการสงัเกตตวัเอง  กระบวนการตดัสนิ และการแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  

ซึง่ทัง้ 3 กระบวนการมีความสมัพนัธ์กนัท่ีจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมให้เป็นไปตามท่ี

ตัง้เป้าหมายไว้  

 ความสัมพันธ์ระหว่างการกาํกับตนเอง เป้าหมายและการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 การกํากบัตนเอง (Self – regulation) ประกอบด้วย กระบวนการยอ่ย 3 กระบวนการ ดงันี ้

(เนาวรัตน์  เลิศมณีพงศ์. 2555: 15; อ้างอิงจาก Schunk; & Zimmerman. 1994: 76-79)   

  1. การสงัเกตตนเอง (Self – observation) 

  2. การตดัสินตนเอง (Self – judgement)  

  3. การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง (Self – reaction) 

 กระบวนการกํากบัตนเองแสดงไว้ในภาพประกอบ  7 ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 โมเดลกระบวนการคดิทางสงัคมของการกํากบัตนเอง (Self – Regulation) 

 

 

  

การกาํกบัตนเอง 

การสงัเกตตนเอง (Self – observation) 

- การต ัง้เป้าหมาย  (Goal setting) 

- การเตอืนตนเอง  (Self –monitoring) 

การตดัสนิตนเอง (Self – judgement) 

- ชนิดของมาตรฐาน  (Type of standards) 

- องคป์ระกอบของเป้าหมาย 

  (Goals properties) 

- ความสาํคญัของการบรรลเุป้าหมาย 

  (Importance of goal attainment) 

การแสดงปฏกิริยิาต่อตนเอง (Self – reaction)  

- การประเมนิพฤตกิรรม (Evaluative) 

- ความเป็นไปไดท้ีจ่ะประสบความสาํเร็จ  

  (Tangible) 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย (Goals) 

 

 

 

 

 

 

-  การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

   (Self– efficacy)  

-  การอนุมานสาเหต ุ

   (attributions)  
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จากภาพประกอบข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. การสงัเกตตนเอง  (Self – observation) การสงัเกตตนเอง ประกอบด้วยองค์ ประกอบ  

2  ประการ  ได้แก่ 

  1.1 การตัง้เป้าหมาย (Goal setting) หมายถึง การกําหนดพฤตกิรรมเป้าหมายหรือกําหนด

เกณฑ์ในการแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ท่ีต้องการเปล่ียนแปลง 

  1.2 การเตือนตนเอง (Self – monitoring) หมายถึง กระบวนการท่ีบคุคลสงัเกตและ

บนัทกึพฤตกิรรมเป้าหมายท่ีเกิดขึน้ด้วยตนเอง  เพ่ือเป็นข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีตนเองกระทํา 

 ในระยะแรกของการกํากบัตนเอง (Self – Regulation) เป็นระยะของการเลือกเป้าหมายก่อนท่ี

บคุคลจะสามารถกํากั บพฤตกิรรมของตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  บคุคลจะต้องเลือกเป้าหมาย  

และต้องคดิวา่อะไรท่ีเขาตัง้ใจจะกระทํา  การตัง้เป้าหมายเป็นกระบวนการท่ีสําคญั  ซึง่จะมีตวัแปร

ท่ีมาเก่ียวข้องด้วยคือ  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) การตัง้เป้าหมายต้องเหมาะสม

กบัระดบัความสามารถของบคุคลนัน้  จงึจะมีโอกาสบรรลเุป้าหมายได้มาก  นอกจากนีข้ณะท่ีบคุคล

กระทําพฤตกิรรมเพ่ือให้ บรรลเุป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้  ก็จะต้องมีการเตือนตนเองโดยการบนัทกึพฤตกิรรม

ของตนไว้ด้วย 

 2. การตดัสินตนเอง (Self – judgment) เป็นการเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจาก การกระทํากบั

เป้าหมาย การตดัสนิตนเอง (Self–judgment)  ขึน้อยูก่บั  

  2.1 ชนิดของมาตรฐาน (Type of standards) 

  2.2 องค์ประกอบของเป้าหมาย (Goals properties) 

  2.3 ความสําคญัของการบรรลเุป้าหมาย (Importance of goal attainment) 

 3. การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง (Self – reaction) 

 การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเอง  ประกอบด้วย  การประเมนิพฤตกิร รม (Evaluative) และความ

เป็นไปได้ท่ีจะประสบความสําเร็จ (Tangible) การประเมนิเก่ียวข้องกบัความเช่ือของนกัเรียนเก่ียวกบั

ความสําเร็จของตน  และคว ามเป็นไปได้ท่ีจะประสบความสําเร็จ  (Tangible) จะมีผลตอ่การจงูใจให้

เกิดพฤตกิรรม 

 การแสดงปฏิกิริยาตอ่ตนเองเป็นการกํากบัพฤตกิรรมของตนเองวา่จะต้องปฏิบตัอิยา่งไรเม่ือ

ได้รับผลท่ีกระทําไว้แล้ว และจะแก้ไขพฤตกิรรมของตนเองอยา่งไรเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 เม่ือการกระทําบรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  บคุคลก็จะเสริมแรงตนเ อง (Self– reinforcement)  

การเสริมแรงตนเอง (Self – reinforcement) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลกระทําเพ่ือการเพิ่มและคงอยูข่อง

พฤตกิรรมของตนเอง  จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social learning theory) การเสริมแรง

ทําหน้าท่ีเป็นตวัจงูใจ  การใช้เง่ือนไขการให้รางวลัตนเองขึน้กบัระดบัของการแสดงออกของแตล่ะคน  
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 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่ การตัง้เป้าหมายต้องเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ

บคุคลนัน้ เพราะการรับรู้ความสามารถของตนเอง จะทําให้เห็นเป็นไปได้ท่ีจะประสบความสําเร็จ     

โดยผา่นกระบวนการกํากบัตนเอง  จงึจะมีโอกาสบรรลเุป้าหมายได้มาก   

 6.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํกับตนเอง 

 แบนดรูรา กลา่ววา่ มีปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกํากบัตนเอง (เนาวรัตน์ เลศิมณีพงศ์ .

2533: 23-24; อ้างอิงจาก  Bandura. 1986: 369-372)  ดงันี ้

 1. ประโยชน์สว่นตวั  (Personal Benefits) เม่ือบคุลมีพฤตกิรรมกํา กบัตนเองแล้ว บคุคลก็จะ

ได้รับผลประโยชน์โดยตรงตอ่ตวัเขาเอง  เขาก็จะยดึมัน่ตอ่การกํากบัตนเอง จะทําให้กระบวนการกํากบั

ตนเองคงอยูไ่ด้   

 2. รางวลัทางสงัคม  (Social Reward) การท่ีบคุคลมีพฤตกิรรมกํากบัตนเองแล้ว บคุคลใน

สงัคมให้การยกยอ่งชมเชย สรรเสริญ ให้เกียรต ิให้การยอมรับ หรือให้รางวลั ซึง่การให้รางวลัทางสงัคม

เหลา่นี ้ จะมีสว่นชว่ยการกํากบัตนเองของบคุคลให้คงอยูไ่ด้ 

 3. การสนบัสนนุจากตวัแบบ  (Modeling Supports) บคุคลท่ีมีมาตรฐานในการกํากบัตนเอง  

เชน่  การพดูจาไพเราะ  ถ้าได้อยูส่ภาพแวดล้อมท่ีบคุคลอ่ืน  ๆ รอบด้านล้วนแตมี่การ พดูไพเราะด้วยกนั  

คนท่ีพดูจาไพเราะทัง้หลายมีสว่นชว่ยเป็นต้นแบบท่ีสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

 4. ปฏิกิริยาทางลบจากผู้ อ่ืน  (Negative Sanctions) บคุคลท่ีพฒันามาตรฐานการกํากบั

ตนเองขึน้มาแล้ว  หากภายหลงัให้รางวลัตนเองกบัพฤตกิรรมท่ีต่ํากวา่มาตรฐาน  ก็จะทําให้บคุคลใน

สงัคมแสดงปฏิกิริยาทางลบตอ่ตวัเขา  ปฏิกิริยาเหลา่นีจ้ะสง่ผลให้บคุคลย้อนกลบัไปใช้มาตรฐานชอง

เดมิของเขาอีก 

 5. การสนบัสนนุจากสภาพแวดล้อม (Contextual Supports) บคุคลท่ีเคยอยูใ่นสภาพแวดล้อม  

ซึง่อดีตเคยสง่เสริมให้ตนกํากบัตนเองด้วยมาตรฐานระดบัหนึง่  ยอ่มมีโอกาสกํากบัตน ด้วยมาตรฐาน

นัน้อีก บคุคลเชน่นีมี้แนวโน้มจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลให้ตนต้องลดมาตรฐานลงไป 

 6. การลงโทษตนเอง (Self - Inflicted Punishment) จะเป็นหนทางในการให้บคุคลลดความ    

ไม่สบายใจจากการทําผดิมาตรฐานของตนได้ ในหลาย  ๆ กรณีเป็นการลดปฏิกิริยาทางลบจากผู้ อ่ืน  

แทนท่ีจะถกูบคุคลเหลา่นัน้ลงโทษโดยตรง   คนสว่นมากจะมีความรู้สกึวา่การลงโทษตนเองมีความไม่

พอใจน้อยกวา่ การถกูผู้ อ่ืนลงโทษและในบางกรณีการลงโทษตนเองก็เป็นการกระทําท่ีได้รับการชมเชย

จากผู้ อ่ืน 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  การท่ีบคุคลจะสามารถกํากบัตนเองได้ นัน้  ขึน้อยูก่บัปัจจยั

อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือปัจจยัหลายอยา่งผสมผสานกนั 
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7.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  

 ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น  คือ โมเดลการวิจยัหรือแบบจําลองท่ีนกัวิจยัสร้างขึน้ตาม

ทฤษฎีแทนปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงตามธร รมชาต ิเพ่ือความเหมาะสมในการศกึษาวิจยั เพราะ

การศกึษาปรากฏการณ์ธรรมชาตไิมอ่าจทําได้โดยสะดวกเพราะมีลกัษณะท่ีซบัซ้อน และมีโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบตา่ง ๆ หลากหลาย วิธีการสร้างโมเดลการวิจยัเป็นการประยกุต์

ทฤษฎีเข้ากบัสภาพปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงในธรรมช าตติามระเบียบวิธีนิรนยัให้ได้เป็นโมเดลท่ีเป็น

สมมตฐิานการวิจยั จากนัน้นกัวิจยัจงึนําโมเดลการวิจยัไปตรวจสอบโดยใช้ระเบียบวิธีอปุนยัวา่ โมเดล

การวิจยัมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์มากน้อยเพียงใด ควรจะต้องมีการปรับปรุงพฒันา

โมเดลอยา่งไร  ให้โมเดลสอดคล้องกบัสภ าพปรากฏการณ์จริง อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาทฤษฎีและ

สร้างองค์ความรู้ใหมต่อ่ไป  ซึง่ตามหลกัการวิจยัจะต้องตร วจสอบโมเดลการวิจยัแยกออกเป็น 2 ตอน 

ตอนแรกเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งโมเดลการวิจยักบัปรากฏก ารณ์หรือสภาพการณ์ท่ี

เป็นจริง (Model–Reality Consistency) สว่นตอนท่ีสองเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่ง

โมเดลการวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Model – Data Consistency) (นงลกัษณ์  วิรัชชยั. 37:  2-3)  

 7.1 ความหมายของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

 เพดฮาเซอร์ (เพ็ญตระการ อรัญทอง . 2555: 51-52; อ้างอิงจาก Pedhazur. 1982: 580) ได้

อธิบายวา่ การวิเคราะห์อิทธิพลเป็นวิธีการศกึษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรตา่ง ๆ  

ท่ีตัง้สมมตฐิานไว้วา่ เป็นตวัแปรเชิงสาเหต ุ แตวิ่ธีการนีไ้มใ่ชเ่ป็นการค้นหาสาเหต ุ หากแตเ่ป็นวิธีหนึง่

ของการสร้างแบบจําลองเชงิสาเหตโุดยต้องอาศยัพืน้ฐานความรู้และข้อตกลงตามทฤษฎีท่ีมีอยู ่ 

 นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2537: 172) กลา่วถึง ความหมายของการวิเคราะห์อิทธิพล หมายถึง เป็น

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตใุนการวิจยัท่ี

ไมใ่ชก่ารทดลอง  โดยนกัวิจยัจะต้องใช้วิธีการรวมตวัแปรทกุตวัท่ีคาดวา่จะเป็นสาเหตแุละมี อิทธิพลตอ่

ตวัแปรตามมาศกึษาในการวิจยั แล้วควบคมุตวัแปรเหลา่นัน้โดยการจบัคูถ้่าสามารถทําได้ หรือควบคมุ

โดยการควบคมุทางสถิต ิเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหวา่งตวัแปร ด้วยเหตนีุ ้ การตัง้สมมตฐิาน

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ ระหวา่งตวัแปร  โดยมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐานสนบัสนนุจงึมีความสําคญั

มาก  โดยนกัวิจยัต้องศกึษาทฤษฎีทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีเป็นสาเหตขุองตวัแปรตามและต้อง

ตัง้สมมตฐิาน  หรือโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งตวัแปรทัง้หมด   ถ้าในโมเดลขาดตวัแปรท่ี

เป็นสาเหตสํุาคญัจะทําให้การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชงิสาเหตไุมถ่กูต้องสมบรูณ์ 

 จินตนา  ธนวิบลูย์ชยั (2537: 3) ได้อธิบายวา่ การวิเคราะห์อิทธิพลเป็นวิธีการวิเคราะห์     

ทางสถิตอิยา่งหนึง่ท่ีอาศยัการประยกุต์วธีิวิเคราะห์การถดถอยมาอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปร

อิสระหลาย ๆ ตวัท่ีมีตอ่ตวัแปรตามทัง้ท่ีเป็นความสมัพนัธ์ทางตรงและทางอ้อม  ตลอดจนสามารถ
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อธิบายทิศทางและปริมาณความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ โดยมีลกูศรชีใ้ห้เห็นแบบจําลองของ

ความสมัพนัธ์ได้ การอธิบายความสมัพนัธ์นีอ้าศยัพืน้ความรู้ในปรากฏการณ์และพืน้ฐานความรู้ตาม

ทฤษฎีท่ีอธิบายใ นเชิงเหตแุละผลเป็นสําคญั  วิธีวิเคราะห์นีจ้งึสามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบหรือ

คดัเลือก หรือสร้างทฤษฎีอีกด้วย  

 สําราญ  มีแจ้ง (2544:  65) กลา่ววา่  การวิเคราะห์เส้นทางมีลกัษณะใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ 

 1. เป็นเทคนคิทางสถิตท่ีิอาศยัการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

 2. เป็นการศึกษาขนาดและทิศทางของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเหตท่ีุมีตอ่ตวัแปรผลทัง้

ทางตรงและทางอ้อม 

 3. ความสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผลนี ้ สามารถนํามาเขียนอธิบายได้ด้วยรูปแบบจําลองโมเดล

และสมการโครงสร้างตามรูปแบบจําลองท่ีสร้างขึน้ 

 จากท่ีกลา่วมา ข้างต้น สรุปได้วา่ การวิเคราะห์อิทธิ พลเป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  เพ่ือ

ทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชงิสาเหตรุะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  โดยอาศยัการ

ประยกุต์ความถดถอยพหคุณู  ความรู้ทางทฤษฎีมาอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระหลาย ๆ ตวั

ท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม  ทัง้ความสมัพนัธ์ทางตรงและท างอ้อม  ตลอดจนขนาดและทศิทางเพ่ือตรวจสอบ

รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตจุากปรากฏการณ์จริงสอดคล้องหรือขดัแย้งกบัทฤษฎี  

 7.2 ลักษณะของการวเิคราะห์เส้นทาง  

 บญุชม ศรีสะอาด และมิญช์มนสั วรรณมหินทร์ (2544: 2) ได้กลา่วถึงลกัษณะของการวิเคราะห์

เส้นทางไว้ 4 ประการดงันี ้ 

 1. ไมใ่ชวิ่ธีค้นหาสาเหต ุ แตเ่ป็นเทคนิคท่ีอธิบายความเป็นสาเหตใุนเชิงปริมาณ 

 2. เป็นเทคนิคในการตรวจสอบทฤษฎี  หรือโมเดลตามสมมตฐิานวา่มีความเท่ียงตรงหรือไม ่ 

โดยวิเคราะห์ข้อมลูท่ีไปเก็บรวบรวมมาจากสภาพจริงวา่ได้ผลตรงกบัทฤษฎีหรือสมมตฐิานหรือไม ่ 

 3. ก่อนวิเคราะห์สาเหตตุ้องมีโครงสร้างหรือโมเดลความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแตล่ะ

ตวักบัตวัแปรตามในรูปของเหตแุละผล  ซึง่สร้างจากความรู้  ทฤษฎี  ผลการวิจยั  และแบบแผนของคา่

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ  

 4. ก่อนวิเคราะห์สาเหต ุ เป็นการยืนยนัหรือสนบัสนนุวา่  โครงสร้างหรือโมเดลความสมัพนัธ์

ในโมเดลของสาเหต ุ และผลระหวา่งตวัแปรเหลา่นัน้มีความเป็นไปได้หรือไมจ่ากข้อมลูท่ีสงัเกตหรือวดั

มาครัง้นัน้ 
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 7.3 แบบจาํลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล 

 จินตนา  ธนวิบลูย์ชยั (2537: 4-8) ได้กลา่วถึง  แบบจําลอง (Path Diagram or Theoretical 

Path  Model) เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่การแสดงความสมัพนัธ์เชิงเหตุ และผลระหวา่ง  ตวัแปร นกัวิจยัท่ี

จะใช้เทคนิค  Path  Analysis  ต้องเร่ิมต้นจากการสร้างแบบจําลองตามทฤษฎีแนวคดิหรือผลการวิจยั

ตา่ง ๆ ซึง่มีเหตผุลนา่เช่ือถือวา่ตวัแปรอิสระนัน้ ๆ เป็นสาเหตตุอ่ ตวัแปรตาม นัน่คือ นกัวิจยัจะต้องถ่าย

โยงกรอบความคดิทางทฤษฎีออกมาเป็นกรอบแนวคดิในระดบัปฏิบตักิาร ให้เห็นวา่มีตวัแปรใดบ้างท่ี

อยูใ่นความสนใจ  และมีความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลระหวา่งตวัแปรเป็นอยา่งไร แบบจําลองนีจ้ะต้อง

มีการจดัลําดบัเวลาและความสําคญัของตวัแปรแล้วประม วลออกมาเป็นแบบจําลองหรือรูปแบบท่ี

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้หมดเข้าด้วยกนั  แบบจําลองนีมี้ได้ 2 แบบ  

 1.  แบบจําลองท่ีความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ  มีผลไปในทิศทางเดียวกนั  ไมมี่ผลย้อนกลบั  

(Recursive  Model) หรือตวัแปรตวัหนึง่เป็นสาเหตขุองอีกตวัหนึง่ได้  แตต่วัแปรหลงัจะเป็นสาเหตขุอง

ตวัแปรแรกไมไ่ด้ 

 2. แบบจําลองท่ีความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่ง ๆ  มีผลย้อนกลบั  (Non – Recursive Model)  

นัน่คือ  ตวัแปรแตล่ะตวัอาจเป็นสาเหตขุองกนัและกนัได้  

 การวิเคราะห์กรณี  Non – Recursive  Model  มีความซบัซ้อนมากขึน้ต้องอาศยัความ รู้ทาง

เศรษฐมติ ิและสมการโครงสร้างท่ียุง่ยาก  สว่นการวิเคราะห์ในกรณี Recursive  Model ไมค่อ่ยยุง่ยาก

มากนกั  จงึเป็นเทคนิควิธีท่ีนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปในการทําการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Path Analysis  

แบบจําลองทัง้ 2 แบบ  มีลกัษณะดงันี ้
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 1. แบบ  Recursive  Model  
 

   

   ภาพ  ก                
 

ภาพ  ข 

ภาพประกอบ 8 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลในทิศทางเดียวกนั 

 

 ภาพ  ก ตวัแปร 1 (X1)  เป็นสาเหตผุา่น  (Medial  Causes)  กลา่วคือ  ตวัแปรท่ี 1 (X1)     

ซึง่เป็นตวัแปรภายนอก (Exogeneous Variables) มีผลโดยตรงตอ่ตวัแปร  3 (X3) และ 4(X4)  

นอกจากนีต้วัแปรท่ี 1 (X1)  ยงัมีผลโดยตรงตอ่ตวัแปร 2 (X2)  ซึง่มีผลตอ่ตวัแปร 3 (X3) ด้วย  การท่ีตวั

แปร 2 (X2)  มีผลตอ่ตวัแปร   3 (X3)  นัน้  เป็นผลทางอ้อมของตวัแปร 1 (X1)  ท่ีกระทําผา่นตวัแปร 2 

(X2

 ภาพ  ข  ตวัแปร 1 (X

) 

1) และ 2 (X2) เป็นตวัแปรภายนอก (Exogeneous Variables)             

ท่ีสมัพนัธ์กนั  (Correlation Cause)  โดยผลของตวัแปร 1 (X1)  ท่ีมีตอ่ตวัแปร 3 (X3) จะประกอบด้วย

ผลทางตรงและผลทางอ้อม กลา่วคือ ผลทางตรงเกิดจากตวัแปร 1 (X1) สง่ผลโดยตรงตอ่ตวัแปร 3 (X3)  

และผลทางอ้อมเกิดจากสหสมั พนัธ์ระหวา่งตวัแปร 1 (X1)  กบัตวัแปร 2 (X2)  ซึง่เป็นต้นเหตขุองตวั

แปร 3 (X3)  และตวัแปร 1 (X1) และ 3 (X3)  ท่ีสมัพนัธ์กนันีมี้ผลทางตรงและผลทางอ้อมกบัตวัแปร 4 

(X4

   

)  อธิบายได้ในทํานองเดียวกนั 
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 2. แบบ  Non - Recursive  Model  
 

                      
          

  

ภาพ  ค 

 ภาพ  ค  ตวัแปร  1 (X1) และ 2 (X2

 

) เป็นตวัแปรภายนอ ก (Exogeneous Variables) ท่ี

สมัพนัธ์    เชิงเหตผุลกนั  

 

                 
 

 

ภาพ  ง 

ภาพประกอบ 9 ความสมัพนัธ์ของตวัแปรแบบย้อนกลบั 

 

 ภาพ  ง ตวัแปรท่ีอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมเป็นตวัแปรท่ีสามา รถวดัได้โดยทนัที  สว่นตวัแปรท่ีอยู่

ในวงกลมเป็นตวัแปรท่ีไมส่ามารถวดัไ ด้โดยทนัทีหรือเป็นตวัแปรแฝงเร้น  (Latent  Variable)  ตวัแปร 1 

(X1) และ 2 (X2) เป็นตวัแปรภายนอก (Exogeneous Variables) ท่ีไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 

(Independent Cause) แตก็่มีผลโดยตรงตอ่ตวัแปร 3 (X3)  และผลทางอ้อมเกิ ดจากสหสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรท่ี 1 (X1)  กบัตวัแปร 2 (X2)  ซึง่เป็นต้นเหตขุองตวัแปร 3 (X3)  และตวัแปร 1 (X1)  และ 

2 (X2)  ท่ีสมัพนัธ์กนัและสง่ผลทางตรงและทางอ้อมกบัตวัแปร 4 (X4) 
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 แบบจําลองข้างต้นนีมี้ตวัแปรท่ีสําคญัอยู ่2 ประเภท  คือ 

 1. ตวัแปรภายนอก (Exogeneous Variable) เป็นตวัแปรท่ีอยูริ่มสดุของแบบจําลองซึง่เป็น

ตวัแปรท่ีเป็นผลมาจากตวัแปรภายนอกแบบจําลองและผู้ วิจยัไมส่นใจอธิบายความแปรปรวนของตั ว

แปรดงักลา่ว  จากภาพตวัแปรท่ี 1 และ 2 เป็นตวัแปรภายนอก 

 2. ตวัแปรภายใน (Endogeneous Variable) เป็นตวัแปรท่ีเป็นผลของตวัแปรในแบบจําลอง

ท่ีผู้ วิจยัสนใจท่ีจะอธิบายวา่ความแปรปรวนในตวัแปรเหลา่นี ้ได้รับอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืน ๆ อยา่งไร   

ตวัแปรภายในสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  2.1 ตวัแปรตามท้ายสดุ (Ultimate Dependent Variable) จากภาพ  ก และภาพ ง ตวัแปรท่ี 

3 เป็นตวัแปรขัน้กลาง  สว่นภาพ ข ตวัแปรท่ี 3 และตวัแปรท่ี 5 เป็นตวัแปรคัน่กลาง และภาพ ค ตวัแปร

ท่ี 3 และตวัแปรท่ี 4 เป็นตวัแปรคัน่กลาง   

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ ในภาพข้างต้นจะแสดงด้วยลกูศร ดงันี ้ 

แทน  ตวัแปรท่ีสามารถสงัเกตได้ 

แทน  ตวัแปรแฝง  หรือองค์ประกอบ 

แทน  ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลระหวา่งตวัแปรโดยตวัแปรท่ีอยูต้่นลกูศรเป็น 

         สาเหต ุ  ตวัแปรท่ีอยูป่ลายลกูศรเป็นผล 

แทน  ความสมัพนัธ์แบบธรรมดาระหวา่งตวัแปรซึง่ไมใ่ชค่วามสมัพนัธ์เชิงเหต ุ

         และผล  และนกัวิจยัไมต้่องการศกึษา 

  e  แทน  ตวัแปรแทรกซ้อนท่ีนกัวิจยัไมไ่ด้สนใจศกึษา และ/หรือ ความคลาดเคล่ือน 

    อ่ืน ๆ หรือเป็นตวัแปรสว่นท่ีเหลือ  (Residual Variables)  

 

 7.4 การวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมลสิเรล 

 โจเรสคอก ;  และชอร์บอม  (อนนัต์ชนก  วิจิตรนิเทศ . 2546: 45;  อ้างอิงจาก  Joreskog; & 

Sorbom. 1993) ได้พฒันาโมเดลลิสเรล หรือ โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น  (Linear Structural 

Relationship Model: LISREL) ขึน้ และได้นําโมเดลลิสเรลมาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

ของตวัแปร  พบวา่  การนําโมเดลลิสเรลมาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรใน

โมเดลการวิเคราะห์สาเหตนุัน้มีสว่นดีอยูห่ลายประการ  ทัง้นีเ้พราะโมเดลลสิเรลสามารถประมาณคา่

ความคลาดเคล่ือนในการวดัได้  ทําให้ผอ่นคลายข้อตกลงเบือ้งต้นของโมเดลการวิเคราะห์สาเหตุ

แบบเดมิ  จากการศกึษาพบวา่ การศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตโุดยวิธีวิเคราะห์แบบเดมิ  (Classical 

Path Analysis)  กบัการใช้โมเดลลิสเรล  (LISREL Model)  มีคณุสมบตับิางประการ  ท่ีเหมือนและ

แตกตา่งกนัดงันี ้ (บญุชม  ศรีสะอาด; และมิญช์มนสั  วรรณมหินทร์.  2544: 2-3)  
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ตาราง 2 เปรียบเทียบลกัษณะของการวิเคราะห์สาเหตแุบบเดมิกบัโปรแกรมลิสเรล 

 

การวเิคราะห์สาเหตุแบบเดมิ การวิเคราะห์สาเหตุด้วยโมเดลลิสเรล 

จุดเหมือน  

- ความคลาดเคล่ือนมีคา่เป็นศนูย์และมีการ

กระจายคงท่ี 

- ความคลาดเคล่ือนมีคา่เป็นศนูย์และมีการ

กระจายคงท่ี 

- ความแปรปรวนร่วมของเทอมความ 

คลาดเคล่ือนกบัตวัแปรสงัเกตได้มีคา่เป็น

ศนูย์ 

- ความแปรปรวนร่วมของเทอม ความคลาดเคล่ือน

กบัตวัแปรตวัแปรสงัเกตได้ มีคา่เป็นศนูย์ 

จุดต่าง  

- ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตทุางเดียว (Causal 

Relationship) หรือ แบบเส้นเชงิบวก 

(Linear  Additive) 

- ความแปรปรวนร่วมของเทอมความ 

- ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตทุางเดียว (Causal  

Relationship) หรือสองทางแ บบเส้นเชงิบวก 

(Linear Additive) 

- ความแปรปรวนร่วมของเทอมความ 

คลาดเคล่ือนมีคา่เป็นศนูย์ 

- ตวัแปรไมมี่ความคลาดเคล่ือนในการวดั 

- ในโมเดลมีเฉพาะตวัแปรท่ีสงัเกตได้ 

- คา่วดัของตวัแปรอยูใ่นระดบัอนัตรภาค 

- วิเคราะห์ตามหลกัการวิเคราะห์สาเหต ุ

- ต้องแยกคํานวณดชันีวดั ความกลมกลืน 

(Goodness of Fit) 

- การประมาณคา่ใช้การประมาณ

คา่พารามเิตอร์กําลงัสองน้อยท่ีสดุ 

คลาดเคล่ือนมีคา่ไมเ่ป็นศนูย์ได้ 

- ตวัแปรมีความคลาดเคล่ือนมีคา่ในการวดัได้ 

- ในโมเดลมีทัง้ตวัแปรสงัเกตได้และตวัแปรแฝง 

- คา่วดัของตวัแปรอยูใ่นระดบัตัง้แตน่ามบญัญตัิ

ขึน้ไป 

- วิเคราะห์ตามหลกัการวิเคราะห์สาเหตรุ่วมกบั

การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

- คํานวณดชันีวดัความกลมกลืนในกระบวนการ

วิเคราะห์ 

- การประมาณคา่ใช้การประมาณคา่พารามเิตอร์

หลายแบบ เชน่ วิธี กําลงัสองน้อยท่ีสดุ             

วิธีไลค์ลิฮู้ดสงูสดุ 

 

 ท่ีมา: บญุชม  ศรีสะอาด; และมิญช์มนสั  วรรณมหินทร์.  (2544). การวิเคราะห์เสน้ทางดว้ย

โปรแกรมลิสเรล. หน้า 3. 
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 สําหรับกระบวนการวิเคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น  หรือโมเดลลิสเรลนัน้  

ต้องมีโมเดลลิสเรลเป็นสมมตฐิานการวิจยัก่อน  แล้วจงึดําเนินงานเพ่ือวิเคราะห์โมเดลลิสเรล             

ซึง่หลกัการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล  ได้แก่  การประมาณคา่พารามิเตอร์ในโมเดลโดยวิเคราะห์เป็น

ภาพรวมตามหลกัการวิเคราะห์องค์ประกอบ  และการวิเคราะห์เส้นทางไปพร้อม ๆ กนั และมีการ

วิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์พร้อมทัง้รายงานดชันีความ

สอดคล้องด้วยและจากลกัษณะการวิเคราะห์สาเหตดุ้วยโมเดลลสิเรล  จงึมีข้อตกลงเบือ้งต้น ดงันี ้

 1.  ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้หมดในโมเดลเป็นความสมัพนัธ์แบบเส้นตรง 

(Linear)  เชงิบวก (Additive) และเป็นความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Causal  Relationship)  

 2. ลกัษณะก ารแจกแจงของตวัแปรทั ้ งตวัแปรภายนอกทัง้ตวัแปรภายนอก (Exogeneous  

Variable) และตวัแปรภายใน (Endogeneous  Variable) และความคลาดเคล่ือน (Error) ต้องเป็นการ

แจกแจงแบบปกตคิวามคลาดเคล่ือนมีคา่เฉล่ียเป็นศนูย์  

 3. ลกัษณะความเป็นอิสระตอ่กนั (Independent) ระหวา่งตวัแป รกบัความคลาดเคล่ือน

สามารถแยกได้  คือ  ความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอ่กนั  ตวัแปรและความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระตอ่

กนั  แตค่า่ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรแตล่ะกลุม่อาจสมัพนัธ์กนัได้ 

 4.  สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูอนกุรมเวลา (Time Series Data) ท่ีมีการวดัข้อมลูมากกวา่ 2 ครัง้  

การวดัตวัแปรต้องไมไ่ด้รับผลกระทบจากชว่งเวลาเหลือระหวา่งการวดั  

 5. ข้อมลูอยูใ่นมาตราวดัระดบัอนัตรภาค (Interval) หรืออตัราสว่น (Ratio) หรือมาตรการวดั

อ่ืนท่ีสามารถนํามาเทียบเคียงกบัมาตรการวดัทัง้สองระดบัได้  

 จากข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์โมเดลลิสเร ลทําให้เห็นข้อดีของโมเดลลิสเรลท่ีเดน่ชดั 

คือ  ความสามารถในการประมาณคา่พารามเิตอร์เทอมความคลาดเคล่ือน (Error Term) ยอมให้ความ

แปรปรวนร่วมระหวา่งความคลาดเคล่ือนมีคา่ไมเ่ทา่กบัศนูย์ได้  ทําให้ผลการวิเคราะห์ดีขึน้และการ

วิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรลสามารถวิเคราะห์โมเดล ลิสเรลท่ีมีตวัแปรแฝงได้ด้วยขัน้ตอน  ในการ

วิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล  
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 ขัน้ตอนของการวเิคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล  

 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมลิสเรลแบง่ได้ 6 ขัน้ตอน สามารถแสดงได้ดงัภาพประกอบ  7  

(บญุชม  ศรีสะอาด; และมิญช์มนสั  วรรณมหินทร์.  2544: 2-3)  

 

                                       กําหนดโมเดลความสมัพนัธ์ตามสมมตฐิาน 
 

 

                                               กําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล 
 

 

                                           ระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียวของโมเดล 

                          ปรับโมเดล 
       

                                             ประมาณคา่พารามเิตอร์ของโมเดล 

 
 

                                              ทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 

 

          ผลการทดสอบ     

 

                                        แปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

  
 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล 

 

 ท่ีมา: บญุชม  ศรีสะอาด; และมิญช์มนสั  วรรณมหินทร์.  (2544). การวิเคราะห์เสน้ทางดว้ย

โปรแกรมลิสเรล. หน้า 4. 

 

 ขัน้ท่ี 1 กําหนดโมเดลความสมัพนัธ์ตามสมมตฐิาน หมายถึง การกําหนดลกัษณะของโมเดล

ท่ีจะวิเคราะห์ โดยโมเดลนีไ้ด้มาจากการศกึษาทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีกําหนดในโมเดล และ

นํามาเขียนเป็นโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุซึง่โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปุระกอบด้วยโมเดลท่ีมี

และไมมี่ความคลาดเคล่ือนในการวดั  โมเดลท่ีมีความคลาดเคล่ือนในการวดั  

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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 ขัน้ท่ี 2 กําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดล (Specification of the Model) การวิเคราะห์

เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรลนัน้ สามารถวิเคราะห์ได้ทัง้โมเดลท่ีมีตวัแปรแฝงหรือตวัแปรสงัเกตได้  

วิเคราะห์ได้ทัง้ข้อมลูท่ีเป็นโมเดลความสมัพนัธ์ทางเดียวและความสั มพนัธ์ย้อนกลบั  ดงันัน้การ

วิเคราะห์ข้อมลู  ด้วยวิธีนี ้จงึต้องกําหนดข้อมลูจําเพาะของโมเดลความสมัพนัธ์ของตวัแปรเพ่ือแสดง

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัแปรซึง่สามารถกําหนดข้อมลูจําเพาะได้ 3 รูปแบบคือ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั . 

2537: 22) 

  พารามิเตอร์กําหนด (Fixed  Parameters : FI) เม่ือโมเดลการวิจยัไมมี่เส้นแสดง

อิทธิพลระหวา่งตวัแปรพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตวันัน้จะกําหนดให้มีคา่เป็นศนูย์ใช้สญัลกัษณ์  “0” 

  พารามเิตอร์บงัคบั (Constrained  Parameters: ST) เม่ือโมเดลการวิจยัไมมี่เส้นแสดง

อิทธิพลระหวา่งตวัแปรพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตวันั ้ นเป็นคา่ท่ีต้องประมาณ  แตน่กัวิจยัมีเง่ือนไขท่ี

ต้องกําหนดคา่สมาชิกในเมทริกซ์แทนคา่พารามิเตอร์นัน้เป็นพารามิเตอร์บงั คบั  ซึง่ถ้าบงัคบัให้มีคา่

เป็น 1 ก็สามารถกําหนดคา่ความสมัพนัธ์ในเมตริกซ์ด้วยสญัลกัษณ์  “1” 

  พารามิเตอร์อิสระ (Free Parameters: FR) เป็นพารามิเ ตอร์ท่ีต้องการประมาณคา่ 

และไมไ่ด้บงัคบัให้มีคา่อยา่งใดอยา่งหนึง่ใช้สญัลกัษณ์  “*” 

 ขัน้ท่ี 3 ระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียวของโมเดล  (Identification of the Model) คือ การระบวุา่

สมการโครงสร้างนัน้สามารถนํามาประมาณคา่พารามเิตอร์ได้เป็นคา่เดียวหรือไม ่ ถ้าจํานวนสมการ

โครงสร้างเทา่กบัจํานวนพารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่ในโมเดล  พารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่ตวัหนึง่จะ

ประมาณคา่พารามเิตอร์ตวันัน้ได้เพียงคา่เดียวเทา่นัน้  เรียกโมเดลนัน้วา่  โมเดลระบคุวามเป็นไปได้คา่

เดียวได้พอดีหรือโมเดลระบพุอดี  (Just  Identified  Model)  ถ้าจํานวนสมการ มากกวา่จํานวน

พารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่ในโมเดล  เรียกโมเดลนัน้วา่  โมเดลระบคุวามเป็นไปได้คา่เดีย วเกินพอดีหรือ

โมเดลระบเุกินพอดี (Over Identified  Model) และถ้าจํานวนสมการน้อยกวา่จํานวนพารามเิตอร์ท่ีไม่

ทราบคา่ในโมเดล  เรียกโมเดลนัน้วา่  โมเดลระ บคุวามเป็นไปได้คา่เ ดียวไมพ่อดี (Under Identified 

Model) ซึง่โมเดลท่ีระบเุกินพอดี  และโมเดลท่ีระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียวไมพ่อดีนีไ้มส่ามารถ

ประมาณคา่พารามเิตอร์ได้  การระบคุวามเป็นไปได้คา่เดียวชว่ยทําให้ทราบลว่งหน้าวา่โมเดลนัน้

ประมาณคา่พารามเิตอร์ได้หรือไม ่

 ขัน้ท่ี  4 ประมาณคา่พารามเิตอร์จากโมเดล (Parameter Estimation from the Model) คือ  

การวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง  โดยอาศยัการแก้สมการโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์การถดถอย

พหคุณูเพ่ือหาคา่พารามิเตอร์ซึง่เป็นตวัท่ีไมท่ราบคา่ในสมการ  ซึง่การวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิ

สเรลสามารถประมาณคา่พารามเิตอร์ได้  6  วิธีด้วยกนั  คือ  (นงลกัษณ์  วิรัชชยั. 2537: 40 – 44) 
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  1. วิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุไมถ่่วงนํา้หนกั (Unweighted  Least  Squares: ULS) เป็น

การประมาณคา่พารามเิตอร์โดยให้ผลรวมกําลงัสองของความคลาดเคล่ือนมีคา่น้อยท่ีสดุ  ซึง่คา่ความ

คลาดเ คล่ือนก็คือ  ผลตา่งระหวา่งความแปรปรวนท่ีคํานวณได้จากข้อมลูเชิงประจกัษ์กบัคา่ความ

แปรปรวนท่ีพยากรณ์จากคา่ประมาณของพารามเิตอร์ 

  ข้อดีของการประมาณคา่พารามเิตอร์ด้วยวิธี ULS คือ คา่ประมาณท่ีได้มีความคงเส้นคงวา  

(Consistency) งา่ยและสะดวกในการประมาณคา่และเป็นวิธี ท่ีเหมาะสมกบัข้อมลูท่ีมีลกัษณะการ

แจกแจงแตกตา่งไปจากการแจกแจงแบบปกตพิหนุาม (Multivariate  Normal  Dietribution)  

  ข้อเสียของการประมาณคา่พารามเิตอร์ด้วยวิธี ULS คือ ไมมี่ประสิทธิภาพ (Non Efficiency)  

เน่ืองจากคา่ท่ีประมาณได้ไมใ่ชค่า่ความคลาดเคล่ือนท่ีน้อยท่ี สดุเม่ือเทียบกบัการใช้วิธีอ่ืน นอกจารกนี ้

วิธีนีย้งัขาดความเป็นอิสระจากมาตรวดั (Scale Free) คือ หากรูปแบบของตวัแปรมีหนว่ยในการวดัท่ี

ตา่งกนัก็จะมีผลตอ่การประมาณคา่ด้วยวิธีนี ้

  2. วิธี กําลงัสองน้อยท่ีสดุวางนยัสําคญั (Generlized Least Squares: GLS) เป็น

การประมาณคา่พารามิเตอร์เม่ือข้อมลูมีความแปรปรวนของตวัแปรผลไมเ่ทา่กนัทกุคา่ของตวัแปรเหตุ

หรือมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความคลาดเคล่ือน จงึต้องใช้วิธี GLS เพ่ือปรับแก้ ความแปรปรวนท่ีไม่

เทา่กนันัน้ 

  ข้อดีของการประมาณคา่พารามเิตอร์ด้วยวิธี GLS คือ คา่ประมาณท่ีได้มีความคงเส้นคงวา

มีประสิทธิภาพ  และเป็นอิสระจากมาตรวดั 

  ข้อเสียของการประมาณคา่พารามเิตอร์ด้วยวิธี GLS คือ ถ้าตวัแปรท่ีสงัเกตได้มีการแจกแจง

ท่ีสงูหรือเตีย้กวา่โค้งปกตแิละกลุม่ตวัอยา่งมีขนาดเลก็  คา่ท่ีประมาณได้ก็จะได้ถกูต้อง 

  3. วิธีความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood: ML) เป็นการประมาณคา่   

พารามเิตอร์ท่ีแพร่หลายมากท่ีสดุ  วิธีประมาณคา่ทําได้โดยการสมมตคิา่พารามเิตอร์ไว้นัน้ซึง่จะต้องใช้

การคํานวณทวนซํา้หลายครัง้จนกวา่คา่พารามเิตอร์ท่ีได้จะมีคา่เข้าใกล้คา่พารามเิตอร์ท่ีเป็นจริง ดงันัน้การ

วิเคราะห์คา่ประมาณพารามเิตอร์สว่นใหญ่จงึมกัใช้วิธีนี ้

  ข้อดีของการประมาณคา่พารามเิตอร์ด้วยวิธี MLคือ คา่ประมาณท่ีได้มีความคงเส้นคง

วามีประสิทธิภาพ  และเป็นอิสระจากมาตรวดั 

  4. วิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุถ่วงนํา้หนกัทัว่ไป (Generlly  Weighted  Least  Sqares: 

WLS) เป็นการประมาณคา่พารามเิตอร์ท่ีมีการวางนยัทัว่ไปโดยมีการถ่วงนํา้หนกักบัสมการโครงสร้างท่ี

นํามาคํานวณ 
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  5. วิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุถ่วงนํา้หนกัแนวทแยง (Diagonally Weighted Least  Squares : 

DWLS) เป็นวิธีท่ีพฒันามาจากวิธี  WLS คือ คํานวณคา่เฉพาะสมาชิกท่ีอยูใ่นแนวทแยงของเมทริกซ์  จงึ

ทําให้ได้คา่ประมาณพารามิเตอร์ท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ  แตค่า่ท่ีคํานวณได้เป็นคา่ท่ีอยูร่ะหวา่งท่ีได้จากวิธี  

ULS  และ  WLS  

  6. วิธีใช้ตวัแปรเป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Variable : IV) และวิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุ

สองขัน้ (Two – Stage Least Squares: TSLS) การประมาณคา่พารามิ เตอร์ทัง้สองวิธีนีใ้ช้เป็น

คา่ประมาณตัง้ต้นสําหรับการประมาณคา่พารามเิตอร์วิธีอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วมา เพราะหลกัการของสองวิธีนี ้

คือ การกําหนดตวัแปรอ้างอิงสําหรับตวัแปรแฝงในรูปแบบซึง่โปรแกรมลิสเรลจํานําตวัแปรอ้างอิงและ

ตวัแปรสงัเกตได้มาคํานวณคา่ประมาณพารามเิตอร์  

 ขัน้ท่ี  5 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดล (Validation of the Model) คือ การทดสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลท่ีเป็ นสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (ข้อมลูท่ีไปเก็บรวบรวมมาจริง )   

การทดสอบด้วยโปรแกรมลสิเรลสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี  ผู้ วิจยันําเสนอเฉพาะวิธีท่ีนิยมใช้ ดงันี ้ 

  1. ใช้ไค-สแควร์ (Chi – square  Statistic) วิธีนีโ้มเดลท่ีมีความสอดคล้องก็คือ  โมเดล

ท่ีมีคา่ไคสแควร์ต่ําหรือเข้าใกล้ศนูย์มากท่ีสดุ 

  2.  ใช้ดชันีวดัความสอดคล้อง (Goodness  of  Fit  Index: GFI) ดชันี  GFI  มีคา่อยูร่ะหวา่ง  

0  และ  1  ถ้าดชันี  GFI  เข้าใกล้  1  แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  

  3. ใช้ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted  Goodness  of  Fit  Index: 

AGFI)  ได้จากการนําดชันี  GFI  มาปรับแก้  โดยคํานงึถึงจํานวนตวัแปร  กลุม่ตวัอยา่งและความเป็น

องศาอิสระ  ดชันี  AGFI  มีคณุสมบตัเิหมือนดชันี  GFI 

  4. ใช้ดชันีรากของกําลงัสองเฉล่ียของเศษ (Root  Mean  Squared  Residual:  RMR) 

คา่ดชันี RMR เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ของรูปแบบสอง

รูปแบบเฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้ อมลูชดุเดียวกนั  ในขณะท่ีดชันี GFI และ AGFI 

สามารถใช้เปรียบเทียบได้ทัง้กรณีข้อมลูชดุเดียวกนัและข้อมลูตา่งชุ ดกนั  ดชันี  RMR บอกขนาดของ

เศษท่ีเหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของรูปแบบสองรูปแบบกบัข้ อมลูเชิง

ประจกัษ์  คา่ของดชันี RMR ย่ิงเข้าใกล้ศนูย์แสดงวา่รูปแบบมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  

  การปรับโมเดล (Model  Adjustment) เม่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลแล้ว

พบวา่  โมเดลตามสมมตฐิานยงัไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  ต้องทําการปรับโมเดลใหมโ่ดย

พจิารณาจากการมีนยัสําคญัทาง สถิตขิองคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (β  หรือ  Pji) คา่ดชันีดดัแปรโมเดล

ซึง่เป็นคา่ท่ีบง่บอกวา่โมเดลท่ีกําหนด  หรือตัง้ตามทฤษฎีนัน้สามารถทําการเปล่ียนแปลงโมเดลให้

สอดคล้องกบัความเป็นจริงได้อีกหรือไม ่ โดยคา่ดชันีดดัแปรรูปต้องมีคา่เข้าใกล้ศนูย์แตถ้่าคา่ท่ีได้
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มากกวา่หรือน้อยกวา่ศนูย์ก็อาจต้องทําการปรับโมเดล ของการวิจยัท่ีตัง้ไว้  โดยการพจิารณาเส้นทาง

ของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่ตวัแปรตามซึง่อาจจ ะเพิ่มหรือลดเส้นทางก็ได้  แล้วทํา การวิเคราะห์เส้นทาง

ตัง้แตแ่รกอีกครัง้หนึง่  ทําเชน่นีเ้ร่ือยไปจนกวา่ดชันีแปรรูปมีคา่เป็นศนูย์หรือเข้าใกล้ศนูย์จงึจะสามารถ

นําคา่ประมาณขนาดอิทธิพลไปใช้ในการอธิบายโมเดลความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลได้ 

 ขัน้ท่ี 6 การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู (Translation  of  Results  Analysis) 

คือ  การนําคา่สมัประสทิธ์ิเส้นทางท่ีได้จากการคํานวณท่ีนํามาใช้ในการอธิบายความสมัพนัธ์เชงิเหตุ

และผล  โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิเส้ นทางท่ีมีนยัสําคญัทางสถิตมิาแทนคา่ในโมเดล  คา่สมัประสิทธ์ิ

เส้นทางจะบอกขนาดอิทธิพลและทิศทางของตวัแปรเหตตุอ่ตวัแปรผล  โดยทิศทางของค วามสมัพนัธ์

เชิงเหตแุละผลนัน้มี 2 คือ  อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม  

  

8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 8.1 งานวจัิยในประเทศ 

 สธุาสนิี   นาคสินธุ์ (2552:  บทคดัยอ่ ) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการคดิเชิงบวกของ

นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดัสํานั กงานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครนายก การวิจยัครัง้นีมี้

จดุมุง่หมายเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการคดิเชิงบวกของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3  ผลการวิจยัพบว่ า  

องค์ประกอบของการคดิเชิงบวกของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 มีทัง้หมด 6 องค์ประกอบ คือ การมีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง การยดึหมัน่ในหลกัคณุธรรม  การกล้าเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค การควบคมุ

อารมณ์ท่ีดี การยอมรับฟังและให้เกียรตผิู้ อ่ืน และการมองโลกในแง่ดี โดยมีพิสยัของคา่ไอ เกนอยู่

ระหวา่ง 2.077 – 8.385 และมีคา่ความแปรปรวนสะสมร้อยละ 46.552 โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบ

ของการคดิเชงิบวกตามสมมตฐิาน มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

 สจัจา  ประเสริฐกลุ  (2551: 100-101) ได้ศกึษาเชงิเปรียบเทียบคณุลกัษณะการคดิเชงิบวก

ตามตวัแปรเพศ ตวัแปรอั ตมโนทศัน์ ตวัแปรประสบการณ์  และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพศกบัตวั

แปรอตัมโนทศัน์ ตวัแปรเพศกบัตวัแปรประสบการณ์  ของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี  4 ท่ีมีระดบัอตัมโนทศัน์

และประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั  กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี  4 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษานค รราชสีมา  เขต  7 จํานวน  382 คน ได้มาจากการกําหนดตวัอยา่งด้วยการสุม่แบบสอง

ขัน้ตอน (Two - Stage Random Sampling)  ดําเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิเคราะห์ข้อมลูหาคา่สถิติ

พืน้ฐาน  แล ะวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of  Variance) ด้วยสถิติ

ทดสอบเอฟ  (F-test) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางระหวา่งตวัแปรเพศกบัตวัแปร           

อตัมโนทศัน์   และตวัแปรเพศกบัตวัแปรประสบการณ์ชีวิต และแสดงแนวโน้มของความคดิเชิงบวกใน

แตล่ะผลหลกัและปฏิสมัพนัธ์จากการทดสอบสมมตฐิานทางการวิจยั  รวมทัง้ทดสอบภายหลงัเพ่ือ การ
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เปรียบเทียบพหคุู ณด้วยวิธีการ  LSD (Lesat Significant Difference) ของฟิชเชอร์ (Fisher) 

ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนชายและหญิงมีความคดิเชงิบวกไมแ่ตกตา่งกนั  นกัเรียนท่ีมีระดบั              

อตัมโนทศัน์ในกลุม่สงูมีความคดิเชิงบวกสงูกวา่นกัเรียนท่ีมีระดบัอตัมโนทศัน์ในกลุม่ปานกลางและต่ํา   

นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตทางบวกมีความคดิเชงิบวกสงูกวา่นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตทางลบ  

เน่ืองจากประสบการชีวิตทางบวกหมายถึงการรับรู้ของบคุคลเก่ียวกบัเร่ืองราวปฏิบตัสิมัพนัธ์ระหวา่ง

บคุคล  สิ่งแวดล้อม  สถานการณ์และเหตกุารณ์ๆ  ท่ีตนได้พบเห็นหรือประสบม าแล้วขณะดําเนินชีวิต  

ท่ีทําให้เกิดความรู้สกึดี  พงึพอใจ  ภาคภมูิใจและประสบความสําเร็จซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพล

ตอ่ความคดิเชงิบวกมากและมากกวา่ประสบการณ์ชีวิตทางลบ  ซึง่หมายถึงการรับรู้ของบคุคลเก่ียวกบั

เร่ืองราวปฏิบตัสิมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  สิ่งแวดล้อม  สถา นการณ์และเหตกุารณ์ๆ  ท่ีตนได้พบเห็นหรือ

ประสบมาแล้วขณะดําเนินชีวิต  ท่ีทําให้เกิดความรู้สกึเสียใจ  ไมพ่อใจ  เศร้าใจ  มีทกุข์และเกิดความ

กงัวล  ไมป่ระสบผลสําเร็จ 

 อวิรุทธ์  ผลทรัพย์ (2551: 79-81) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัความคดิ

เชิงบวก   มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการ   ได้แก่  การอบรมเลีย้งดู

แบบประชาธิปไตย  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  การเห็นคณุคา่ในตนเอง  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  การรับรู้

ความสามารถของตนเอง  กบัความคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 จงัหวดันนทบรีุ  และ

เพ่ือศกึษานํา้หนกัความสําคญัของปัจจยับางประการท่ีสง่ผลตอ่ความคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี  3 จงัหวดันนทบรีุ  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3        

ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุเขต  1 จํานวน 549 คน  ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบ

สองขัน้ตอน  (Two - Stage Random Sampling) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูหาคา่สถิตพืิน้ฐานและ

วิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย   สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ พหคุณูระหวา่งตวัแปรปัจจยั

กบัความคดิเชงิบวก  และทดสอบนยัสําคญัทางสถิตโิดยใช้การทดสอบคา่ที (t - test) การทดสอบคา่เอฟ 

(F-test) และวิเคราะห์หาคา่นํา้หนกัความสําคญัของตวัแปรปัจจยั ท่ีสง่ผลตอ่ ความคดิเชงิบวกของ

นกัเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการวิจยัพบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัด้านการอบรมเลี ้ ยงดแูบบประชาธิปไตย  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  การเห็น

คณุคา่ในตนเอง  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  การรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีความสมัพนัธ์กบัความคดิ

เชงิบวกมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สําหรับคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งตวัแปรปัจจยั  

ได้แก่ การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การเห็นคณุคา่ในตนเอง  ความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสมัพนัธ์กบัความคดิเชงิบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 คา่นํา้หนกัความสําคญัของปัจจยัด้านการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย   การเห็นคณุคา่

ในตนเอง  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  การรับรู้ความสามารถของตนเองสง่ผลทางบวกตอ่ความคดิเชงิบวก
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อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 สําหรับปัจจยัด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสง่ผลตอ่ความคดิเชิงบวก

อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

 ปรมาภรณ์  ทองสกุ (2550: 73-74)  ได้ทําการศกึษา การพฒันาการคดิทาง บวกสําหรับเดก็

ปฐมวยัด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  มีจดุมุง่หมายในการวิจยัเพ่ือศกึษาเปรียบเทียบ

การพฒันาการคดิทางบวกสําหรับเดก็ปฐมวยัด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั  ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี 

ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2548 โรงเรียนอนบุาลกนัทรารมย์  

อําเภอกนัทรารมย์    จงัหวดัศรีสะเกษ  จํานวน 30 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบกลุม่  2 ขัน้ตอน (Two 

– Stage Cluster Sampling) จดัเป็นกลุม่ทดลอง  15 คนและกลุม่ควบคมุ  15 คน กลุม่ทดลองจะได้รับ

ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  สว่นกลุม่ควบคมุได้รับกิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกตใิช้เวลาทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ  t – test 

ผลการวิจยัพบว่าเดก็ปฐมวยัท่ีไ ด้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบ บสืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถ

ด้านการคดิทางบวกหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 และ

แตกตา่งจากกลุม่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 ทัง้โดยรวมและรายด้าน 

 ไอฝน ตนสาลี (2549: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่

การกํากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  จงัหวดัสพุรรณบรีุ   มีจดุประสงค์เพ่ือ

ศกึษารูปแบบของความสําคญั เชิงสาเหตขุองปัจจยัตา่ง ๆ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถแหง่ตน  

ระดบัชัน้เรียน  ความวิตกกงัวล  เป้าหมายในการเรียนและการอบรมเลีย้งดท่ีูมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมตอ่การกํากบัตนเองในชัน้เรียน  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตท่ีุ สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01 ประกอบด้วยปัจจยัเชงิสาเหตท่ีุมีอิทธิพลด้านบวก ตอ่การกํากบัตนเองในการเรียน

แบบมุง่เรียนรู้ สว่นระดบัชัน้เรียนมีอิทธิพลทางตรงด้านลบตอ่การกํากบัตนเองในการเรียน  และพบวา่

การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไ ตยยงัมีอิทธิพลทางอ้อมด้านบวกตอ่การกํากบัตนเองในการเรียน   

โดยสง่ผา่นทางการรับรู้ความสามารถแหง่ตนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 พจนพร  ถนอมวฒุศิกัดิ์  (2552: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิ

สาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมองโลกในแง่ดีขอ งนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 การวิจยัในครัง้นีมุ้ง่

ศกึษาโครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองปัจจยัตา่ง  ๆ ได้แก่  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล         

การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  การกําหนดเป้าหมายในอนาคต  การเห็นคณุคา่ในตนเอง  และ

ความสามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอุ ปสรรคท่ีสง่ผลตอ่การมองโลกในแง่ดีของนกัเรียนชัน้
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มธัยมศกึษาปีท่ี  3 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 จํานวน  721 คน 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทกุตวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมองโลกในแงดี่  อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั  .01 ทกุคา่  รูปแบบโครงสร้ างความสมัพนัธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์  และการมองโลกในแง่ดี  ได้รับอิทธิพลรวมสงูสดุจากการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   

รองลงมา คือ การเห็นคณุคา่ในตนเอง   การสนบัสนนุทางสงัคมของครู   ความสามารถในการเผชญิ

ปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคและการกําหนดเป้าหมายในอน าคต  ตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่

การมองโลกในแง่ดีมากท่ีสดุ  ได้แก่   การเห็นคณุคา่ในตนเอง   รองลงมา  คือ การอบรมเลีย้งดแูบบ     

ใช้เหตผุลความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค  และการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  

โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั  0.29 0.27 0.26 และ 0.21 ตามลําดบั  และตวัแปรปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลทางอ้อมตอ่การมองโลกในแง่ดีมากท่ีสดุได้แก่  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  รองลงมาคือ  

การกําหนดเป้าหมายในอนาคต  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  และการเห็นคณุคา่ในตนเอง   โดย

สดัสว่นของความแปรปรวนในตวัแปรแฝงการมองโลกในแง่ดี  ท่ีอธิบายได้ด้วยตวัแปรเชงิสาเหตุ

ภายนอกได้ร้อยละ 50.00 

 สรีุย์พร  ไชยฤกษ์ (2550: 96-108)  ได้ทําการศกึษาปัจจยับางประการท่ีสง่ผลตอ่การมองโลก

ในแง่ดีของนกัเรียน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระระดบันกัเรียน  

ได้แก่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง  ลกัษณะมุง่อนาคต  และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  และตวัแปร

อิสระระดบัห้องเรียน  ได้แก่ บรรยากาศในชัน้เรียน  และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญักบัการมองโลกในแง่ดี  และค้นหาตวัแปรอิสระระดบันกัเรียนและตวัแปรอิสระระดบัห้องเรียนท่ี

สง่ผลตอ่การมองโลกในแง่ ดี ซึง่มีรูปแบบการวิเคราะห์  2 ระดบั ได้แก่ ระดบันกัเรียน  และระดบั

ห้องเรียน ผลการวิจยัพบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งตวัแปรอิสระระดบันกัเรียน  ได้แก่ 

การเห็นคณุคา่ในตนเอง ลกัษณะมุง่อนาคต และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลกบัการมองโลกในแง่ดี  

มีคา่เท่ากบั 0.662 มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั  .01 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งตวัแปร

อิสระระดบัห้องเรียน  ได้แก่ บรรยากาศในชัน้เรียน  และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญักบัการมองโลกในแง่ดี  มีคา่เทา่กบั  0.50 ซึง่มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 ตวัแปรอิสระระดบั

นกัเรียน ได้แก่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง  ลกัษณะมุง่อนาคต  และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  สง่ผล

ตอ่การมองโลกในแง่ดีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 และตวัแปรอิสระระดบัห้องเรียน  ได้แก่ 

บรรยากาศในชัน้เรียน และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัไมส่ง่ผลตอ่การมองโลกใน

แง่ดี แตส่ง่ผลตอ่คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีสง่ผลตอ่การมองโลกในแง่ดี

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 จิราพร สขุเอมโอษฐ (2552: บทคดัยอ่) ได้ศกึษา ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ความสามารถใน

การเผชิญและฟั นฝ่าอปุสรรค  ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัชา่งศลิปและ

วิทยาลยันาฏศลิป  สงักดัสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย  และการ

สนบัสนนุทางสังคม กบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  และเพ่ือวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบ

รวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแปรสาเหตภุายในโมเดลท่ีมีตอ่ความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่า อปุสรรค  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ  วิทยาลยัชา่งศลิปและวิทยาลยันาฏศลิป   สงักดัสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์เขตภาคกลาง  

จํานวน 576 คน  โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคตาม

สมตฐิานมีความส อดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงสงูสดุ  คือ การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง   รองลงมา  คือ การมองโลกในแง่ดี  และการอบรมเลีย้งดแูบบ

ประชาธิปไตย  ตามลําดบั และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมสงูสดุ  คือ การสนบัสนนุทางสงัคม  การมอง

โลกในแง่ดี   และการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย   ตามลําดบั โดยตวัแปรเชิงสาเหตทุัง้  4 ตวัแปร

ร่วมอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการเผชญิและฟันฝ่าอปุสรรคได้ ร้อยละ 37 

 ขตัตยิา นํา้ยาทอง (2551: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาเร่ืองการศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชงิ

สาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส ามารถในการฝ่าฟันอปุสรรคของนิสิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  

คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  การศกึษาครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือ

การศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการฝ่าฟันอปุสรรค  

โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นนสิตินกัศกึ ษามหาวิทยาลยัปิดจํานวน  343 คน และเป็นนิสิตนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัเปิดจํานวน  381 คน ผลการวิจยัสรุปวา่โมเดลตามสมตฐิานมีความสอดคล้องกบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์  และรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ความสามารถในการฝ่าฟันอปุสรรคได้ร้อยละ 63  โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงสงูสดุคือ  การมองโลก

ในแง่ดี รองลงมาคือการกํากบัตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเองและความเช่ือมัน่ในตนเอง  และ

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมสงูสดุคือ การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมรองลงมาคือ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  การ

สนบัสนนุทางการเรียนจากผู้ปกครอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
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 8.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 คาตี ้ ไพร์ (Katie Price. 2001) ศกึษาความสมัพนัธ์ของชีวิตท่ียืนยาวกบัความคดิเชงิบวก  

ความไมมี่ศตัรู , ความวิตกกงัวล  โดยใช้กลุม่ตวัอยา่ง  800 คน แบง่เป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี  603 คน 

และมองโลกในแง่ร้าย 197 คน ผลการวิจยัพบวา่ อายท่ีุยืนยาวมีความสมัพนัธ์กบัความคดิเชงิบวก  คน

ท่ีมองโลกในแงร้่ายมีอตัราการเส่ียงตอ่ความตายสงูกวา่คนท่ีมองโลกในแงดี่ 

 โอเวน ริชาร์ด ไลท์ซี (Owen Richard Lightsey. 2002) ศกึษาความคดิเชงิบวกสามารถ

ป้องกนัความเครียด  และบทบาทของความคดิเชิงบว กท่ีเป็นอตัโนมตัใินด้านความเศร้าโศกและ

ความสขุ  โดยสุม่อาสาสมคัรจํานวน  152 คน ทดสอบเคร่ืองมือวดัความโศกเศร้าและความสขุใน

ระยะเวลา  6 สปัดาห์  ผลการวิจยัพบวา่  ความคดิเชงิบวกอตัโนมตัิ  (PAT) เป็นเหมือนตวัปกป้อง

ความเครียดและการเกิดอารมณ์เสีย  และมีความสมัพนัธ์ทางลบกั บความเศร้าโศก  และสามารถ

ทํานายถึงความสขุและการมีคณุคา่ในตนเอง 

 โกรลนิค และ ไรอนั (Grolnick; & Ryan. 1989) ได้ทําการศกึษาวิจยั  เร่ืองความสมัพนัธ์

ระหวา่งการอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมก่บัการกํากบัตนเองในการเรียน  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่

ตวัอยา่งประกอบด้วยนกัเรียนเก รด 3 เกรด 6 จํานวน 66 คน เพศชาย 36 คน เพศหญิง 30 คนและ

บดิามารดาจํานวน  114 คน โดยเป็นมารดา  64 คน บดิา 50 คน ผลการวิจยัพบวา่  การอบรมเลีย้งดู

แบบให้ความอิสระมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการกํากบัตนเองในการเรียน  การรับรู้ความสามารถแหง่

ตน การปรับตวั  เกรดเฉล่ียและคะแนนแบบ ทดสอบมาตรฐานวดัผลสมัฤทธ์ิ  การอบรมเลีย้งดแูบบให้

ความคุ้มครองมีความสมัพนัธ์กบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  การรับรู้ความสามารถแหง่ตนและการ

ปรับตวั การอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั มีความสมัพนัธ์กบัความรู้สกึควบคมุตนเองได้ของเดก็ 

 จากงานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผู้ วิจยัสามารถสรุปประเดน็และคดัเลือกตวัแปรท่ี

สามารถนํามาศกึษาตอ่ในงานวิจยั  โดยพจิารณาความหมาย  ความสําคญั แนวคดิและทฤษฏีตา่ง ๆ 

ของนกัวิชาการและนกัจติวิทยาเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การคดิเชงิบวก   

 จากการศกึษาองค์ประกอบของการคดิเชงิบวก  ซึ่ งมีนกัจติวิทยา และนกัวิชาการได้กลา่วไว้

หลายอยา่ง  ดงัท่ี  สก็อตต์  เวนเทรลลา (วิทยา  พลายมณี . 2545: 15; อ้างอิงจาก Scott W. Ventrella. 

2001) กลา่วไว้วา่  ลกัษณะบคุคลท่ีมีการคดิเชงิบวกประกอบด้วย ความเช่ือ  ความยดึมัน่ในคณุธรรม  

การสํารวมความตัง้ใจ การมองโลกในแง่ดีความกระตือรือร้น  ความมุง่มัน่  ความกล้าหาญ  ความมัน่ใจ 

ความอดทน และความสขุมุ  สว่นเทอดศกัดิ ์ เดชคง (2548: 115) กลา่วถึง  ผู้ ท่ีมีความคดิเชงิบวกวา่ มี

ลกัษณะเป็นบคุคลท่ีมองหาโอกาสจากอปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีพบเจอ เปิดใจยอมรับฟัง  และพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้  ไมห่ลีกหนีปัญหา  และพยายามหาหนทางในการแก้ปัญหาเหลา่นัน้ให้สําเร็จลุ

ลวงไปด้วยดี   และวิทยา  นาควชัระ (2543: 44)  กล่าวถึงคนท่ีมีการคดิเชงิบวกวา่  เป็นคนอารมณ์ดี  

มัน่ใจในตนเองอยา่งสร้างสรรค์  และมีกําลงัใจท่ีจะตอ่สู้กบัอปุสรรคเสมอ 
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 จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  การมองโลกในแง่ดี  และความกล้าเผชิญกบัปัญหาและ

อปุสรรค  เป็นลกัษณะของบคุคลท่ีมีการคดิเชิงบวก  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของสธุาสินี  นาคสินธุ์ 

(2552: 90) ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมองโลกในแงดี่และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 

 1. การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล ผู้ วิจยัได้คดัเลือกตวัแปรมาจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

คดิเชงิบวกซึง่ เทอดศกัดิ์  เดชคง (2547: 36-38) กลา่ววา่ การเลีย้งดจูากพอ่แมนี่เ้ป็นปัจจยัท่ีสําคญัใน   

การปรับสมดลุให้เดก็มีความผอ่นคลาย   สามารถมองในด้านบวก  มองอนาคตในแงดี่   ซึง่จะทําให้มี

กําลงัใจในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรคตอ่ไป  ตรงกนัข้ามหากเลีย้งดใูนสภาพของการตําหนิ        

วา่กลา่ว โดยไมใ่ห้โอกาสในการแก้ไขตนเอง   การถกูสบประมาทหรือเอาเร่ืองเก่าท่ีไมดี่มาพดูถึงอยู่

เร่ือย ๆ ก็จะเป็นการสร้างความรู้สกึวา่ตนเองด้อยคา่  ขาดความเช่ือมัน่ศรัทธาในตนเอง  ซึง่คนท่ีไม่

มัน่ใจตนเองก็ยอ่มมองตนเองในด้านลบ   คนท่ีมองตนเองในด้านลบก็ยากท่ีจะมองสิ่งอ่ืนๆในด้านบวก

ซึง่สอดคล้องกบันภิา  แ ก้วศรีงาม (2547: 76-78)  กลา่ววา่  ผู้ ท่ีสร้างให้บคุคลเกิด Positive Thinking  

การสง่เสริม อบรมสัง่สอนและสนบัสนนุให้คนเราเกิดความคดิท่ีดีเป็นพืน้ฐานของการสร้างคณุภาพ

ชีวิตนีค้งจะไมพ้่นบคุคล 2 กลุม่คือ พอ่ แม ่และครู  จากงานวิจยัของพจนพร  ถนอมวฒุิศกัดิ์  (2552: 

131) พบวา่การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลมีอิทธิพลทางตรงตอ่การมองโลกในแง่ดี  (0.27)  และจาก

งานวิจยัของ  สรีุย์พร  ไชยฤกษ์  (2550: 107) การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลเป็นตวัแปรระดบันกัเรียน  

ท่ีสง่ผลทางบวกตอ่การมองโลกในแง่ดี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 2. การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  ผู้ วิจยัได้คดัเลือกตวัแปรมาจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

คดิเชิงบวกซึง่นิภา  แก้วศรีงาม (2547: 76-78) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีสร้างให้บคุคลเกิด Positive Thinking  การ

สง่เสริม อบรมสัง่สอนและสนบัสนนุให้คนเราเกิดความคดิท่ีดีเป็นพืน้ฐานของการสร้ างคณุภาพชีวิตนี ้

คงจะไมพ้่นบคุคล  2 กลุม่คือ พอ่ แม ่แล ะครูซึง่เป็นผู้ มีความคดิเชงิบวก เป็นแบบอยา่ง  ให้คําแนะนํา

และคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาและให้กําลงั สนบัสนนุ 

และสง่เสริมความคดิเชิงบวกของลกูหลานและลกูศษิย์ เพ่ือสง่เส ริมแรงให้พฒันาความคดิเชิงบวก

อยา่งตอ่เน่ือง  ดงันัน้ครูในฐานะแมแ่บบหรือตวัแบบทางพฤตกิรรมท่ีสําคญัสําหรับเดก็ เพราะเขาใช้

เวลาสว่นใหญ่อยูก่บัครู และด้วยเหตผุลหลายประการ  ประการแรก ครูเป็นบคุคลท่ีเดน่สําหรับเดก็  

เป็นเป้าสายตาท่ีเดก็ให้ความสนใจและพบเห็นอยา่งสม่ําเส มอ ประการท่ี 2 ในห้องเรียนครูเป็นผู้

ควบคมุการให้การเสริมแรงท่ีสําคญัสําหรับเดก็ และประการท่ี 3 เดก็มกัศรัทธาครู  เขาจะมองครูใน

ฐานะครูผู้ มีความสามารถและมีเกียรต ิคณุลกัษณะเหลา่นี ้ครูจงึเป็นตวัแบบท่ีมีประสทิธิภาพ 

(ประสาท อิศรปรีดา . 2549: 292-293; อ้างอิงจาก Rosser; & Nicholson. n.d.) ท่ีจะสนบัสนนุสง่เสริม 

เห็นดีเห็นงามและให้สิ่งเสริมแรงทางบวก ให้เกิดแนวทางวิธีการดําเนินการให้ปรับเปล่ียนความคดิโดย

ให้ข้อมลูเชิงบวกในระบบความคดิและการรับรู้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ทัง้ผู้คดิและคนรอบข้าง

สงัคมและอนาคต  และจากงานวิจยัของพจนพร  ถนอมวฒุิศกัดิ์  (2552: 131) พบวา่การสนบัสนนุทาง

สงัคมของครูมีอิทธิพลทางตรงตอ่การมองโลกในแง่ดี (0.21) 
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 3. ประสบการณ์ชีวิต ผู้ วิจยัได้คดัเลือกตวัแปรมาจากปัจจยัท่ีมี อิทธิพลตอ่การคดิเชิงบวกของ

ไพรซ์  พริทเชทท์ (2550: 30–34; อ้างอิงจาก ทรรศนะ บญุขวั ญ) กลา่ววา่ มนษุย์ทกุคนยอ่มต้อง

ประสบกบัสถานการณ์ทัง้แง่บวกและแง่ลบ  โดยสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีพบเจอนัน้  มีอิทธิพลตอ่รูปแบบ

ของอารมณ์และการคิ ด  ซึง่บคุคลท่ีมองแงล่บนัน้  จะกลบัเข้าสูภ่าวะบีบคัน่และหมดหวงัได้ในทนัที  

แม้วา่ตอนนัน้เขาจะพบกบัเร่ืองท่ีดี ๆ อยูก็่ตาม  สว่นบคุคลท่ีมองแงบ่วก จะกลบัเข้าสูค่วามร่าเริงและ

เป็นสขุดงัเดมิได้อยา่งรวดเร็ว แม้จะประสบกบัอาการป่วยหนกัหรือเร่ืองเลวร้าย อ่ืน ๆ ซึง่สจัจา  

ประเสริฐกลุ (2551: 103) พบวา่ นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตทางบวกมีความคดิเชงิบวกสงูกวา่

นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ชีวิต ทางลบและอารี  พนัธ์มณี  (2547: 4) กลา่ววา่  ประสบการณ์ชีวิต           

เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ของชีวิต ไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  สมหวงั ผิดหวงั สําเร็จ ล้มเหลว เสียใจ 

เศร้าใจ อ่ิมเอมใจ หากเป็นประสบการณ์ท่ีดี  ประสบความสําเร็จ  ก็ทําให้บคุคลมีกําลงัใจท่ีจะก้าวเดนิ

ตอ่ไป มีความรู้สกึท่ีดี  มีความคดิท่ีดี  แตถ้่าหากเป็นประสบการณ์ท่ีต้องสญูเสีย  ประสบความล้มเหลว  

ประสบการณ์เหลา่นัน้  จะทําให้บคุคลสมัผสักบัความรู้สกึสญูเสีย  เจ็บปวดและเป็นทกุข์  แสดงให้เห็น

วา่ ถ้าบคุคลมีประสบการณ์ชีวิตท่ีดี   สมหวงั มีความสขุ จะมีความรู้สกึตอ่สิ่ งตา่ง ๆ ในแง่ดี และมี

ความคดิเชงิบวกในท่ีสดุ 

 4. การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผู้ วิจยัได้คดัเลือกตวัแปรมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สงัคมปัญญาสงัคมของแบนดรูาแบนดรูา (Bandura. 1986: 393-395) กลา่ววา่ การรับรู้ความสามารถ

มีอิทธิพลตอ่แบบแผนการคดิและการตอบสนองทางอารม ณ์ของบคุคลบคุคลท่ีรับรู้วา่ตนมี

ความสามารถสงูจะให้ความสนใจและพยายามในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ และจะใช้ความพยายามย่ิงขึน้ 

เม่ือพบอปุสรรค สว่นคนท่ีรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถต่ําจะ  มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ตอ่ตนเองในทาง

ลบ  เชน่  ไมมี่ความสขุ  หวาดหวัน่  มีความเครียดสงู  และจะทําพฤตกิรรมตา่ง ๆ ไมเ่ตม็ความสามารถ   

อนัจะสง่ผลให้บคุคลประสบความล้มเหลวในการกระทํามากขึน้  จากงานวิจยัของอวิรุทธ์ ผลทรัพย์ 

(2551: 79) พบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการคดิเชงิบวก  ซึง่

สอดคล้องกบังานวิจยัของจริาพร สขุเอมโอษฐ (2552: 112) พบวา่  การรับรู้ความสามารถของตนเอง  

มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความสาม ารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค  และจา กงานวิจยัของ  ขตัตยิา  

นํา้ยาทอง (2551: 126) พบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถ

ในการฟันฝ่าอปุสรรค และมีอิทธิพลทางอ้อม โดยผา่น การกํากบัตนเอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตดัสนิความสามารถของตนเอง  วา่ทํางานได้ใน

ระดบัใด ถ้าบคุคลประเมนิความสามารถของตนเองได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม จะสง่ผลตอ่การเลือก

กระทําพฤตกิรรม  สามารถกํากบัตนเองได้ดี  มีโอกาสประสบความสําเร็จสงู  
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 5. การกํากบัตนเอง  ผู้ วิจยัคดัเลือกมาจาก ทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคมของแบนดรูา

(สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิ ต. 2550: 54-57; อ้างอิงจาก Bandura. 1986) ท่ีกลา่ววา่ กระบวนการกํากบั

ตนเองมีจดุเร่ิมต้นท่ีสําคญั  บคุคลต้องรู้วา่ทําอะไรอยู ่ เพราะความสําเร็จขอ งบคุคลเกิดจากการกํากบั

ตนเอง และจะทําให้บคุคลนัน้พึง่พาตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกบัขตัตยิา นํา้ยาทอง (2551: 126) พบวา่  

การกํากบัตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ    

ท่ีระดบั .01 

 

 

 
 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 

 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

  1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย    

ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2555 ของโรงเรียนสงักดัสํานกัง านเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 11       

ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีจํานวนโรงเรียน 44 โรงเรียน 469 ห้อง  และมีจํานวนนกัเรียนทัง้สิน้ 17,142 คน  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2555 ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  11 

ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  มีจํานวน 9 โรงเรียน จํานวนห้องเรียน 32 ห้องเรียน และจํานวนนกัเรียน 1,006 คน  

ด้วยวิธีการสุม่แบบ สองขัน้ตอน  (Two – Stage Random Sampling) โดยมีรายละเอียดการกําหนด

กลุม่ตวัอยา่งและขัน้ตอนของการสุม่ดงันี ้  

  1.  สํารวจข้อมลูประชากรของนกัเรียนในโรง เรียนสงักดัสํานกัง านเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 11 ในจงัหวดัสรุาษ ฎร์ธานี ปีการศกึษา 2555 โดยใช้เกณฑ์การแบง่ขนาดโรงเรียน

ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานดงันี ้

    โรงเรียนขนาดท่ี  1  มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด ไมเ่กิน 120 คน 

    โรงเรียนขนาดท่ี  2     มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด 121 – 200 คน 

    โรงเรียนขนาดท่ี  3  มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด  201 – 300 คน 

    โรงเรียนขนาดท่ี  4  มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด  301 – 499 คน 

    โรงเรียนขนาดท่ี  5  มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด  500 – 1,499 คน 

    โรงเรียนขนาดท่ี  6  มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด 1,500 – 2,499 คน 

    โรงเรียนขนาดท่ี  7  มีจํานวนนกัเรียนทัง้หมด   2,500 คน  ขึน้ไป 

 ท่ีมา: สํานกันโยบายและแผน  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ 
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 จากการพจิารณาแบง่ขนาดโรง เรียนตามเกณฑ์ดงักลา่ว พบวา่ มีขนาดโรงเรีย นตัง้แต่

โรงเรียนขนาด  ท่ี 1 ถึงขนาดท่ี  7 เม่ือพิจารณาลกัษณะพืน้ท่ีชมุชน สภาพสงัคมและความเจริญ

ทางด้านเศรษฐกิจ  พบวา่โรงเรียนขนาดท่ี  1 ถึงโรงเรียนขนาดท่ี 4 มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  ดงันัน้ผู้ วิจั ย

จงึพิจารณาจดัโรงเรียนขนาดท่ี 1 ถึงโรงเรียนขนาดท่ี  4 ให้เป็นโรงเรียนขนาดเ ลก็ (ไมเ่กิน 499 คน)    

จดัโรงเรียนกลุม่ท่ี 5 ให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) และจดัโรงเรียนขนาดท่ี 6 ถึง

โรงเรียนขนาดท่ี 7 ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500 คนขึน้ไป)  ดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3 จํานวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2555 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 

ขนาด

โรงเรียน 

จาํนวน

โรงเรียน 

จาํนวนห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ใหญ่ 

กลาง 

เล็ก 

9 

19 

16 

77 

69 

20 

72 

64 

20 

68 

61 

18 

217 

194 

58 

2,975 

2,438 

486 

2,885 

2,675 

458 

2,612 

2,165 

448 

8,472 

7,278 

1,392 

รวม 44 166 156 147 469 5,899 6,018 5,225 17,142 

 

 ท่ีมา: ข้อมลูสารสนเทศทางการศกึษา 2555 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11             
  

  2.  การกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

   ผู้ วิจยักําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % ความคลาดเคล่ือนท่ี 

± 10%โดยเทียบตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง(ศริิชยั กาญจนวาสี ; ทวีวฒัน์  ปิตยานนท์ ; และดเิรก 

ศรีสโุข. 2551: 151)  ต้องใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 861 คน 

  3.  ดําเนนิการสุม่กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั  โดยใช้การสุม่แบบสองขัน้ตอน (Two-Stage 

Random Sampling) ดงันี ้

   3.1  ขัน้ตอนท่ี 1 ทําการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้  (Stratified Random Sampling) 

โดยใช้ขนาดโรงเรียน  เป็นชัน้ของการสุม่  (Strata) และโรงเรียนเป็นหนว่ยของการสุม่  (Sampling Unit)

โดยดําเนินการสุม่โรงเรียนจํานวนร้อยละ 20 ของโรงเรียนแตล่ะขนาด โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 3 โรงเรียน  

ขนาดกลางจํานวน 4 โรงเรียน  และขนาดใหญ่จํานวน 2 โรงเรียน 
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  3.2 ขัน้ตอนท่ี 2 ทําการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหนว่ยในการสุม่ (Sampling Unit) สุม่ห้องเรียนในแตล่ะโรงเรียนประมาณร้อยละ 20 ของ

จํานวนห้องเรียน  ในแตล่ะระดบัชัน้ กรณีท่ีชั ้ นใดมีเพียง 1 ห้องเรียน ได้ใช้ทัง้ห้องเรียนนัน้เป็นกลุม่

ตวัอยา่ง  ได้จํานวนโรงเรียน 9 โรงเรียน  จํานวนห้องเรียน 32 ห้อง และจํานวนนกัเรียนทัง้หมด 1,108 คน  

ดงัในตาราง 4 
  

ตาราง 4 จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัจําแนกตามขนาดโรงเรียนและชัน้เรียน 

 

ขนาด

โรงเรียน 
โรงเรียน 

จาํนวน

ห้องเรียน

ทัง้หมด 

จาํนวน

ห้องเรียน 

ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จาํนวนนักเรียนที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง 

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ใหญ่ 

สรุาษฎร์พิทยา 

เวียงสระ 

11 

 8 

10 

 8 

11 

 7 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

95 

76 

91 

73 

94 

37 

280 

186 

รวม 55 11 466 

กลาง 

กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสรุาษฎร์ธานี 

มธัยมบ้านทําเนียบ 

สรุาษฎร์พิทยา 2 

กาญจนดิษฐ์ 

5 

1 

3 

4 

4 

2 

5 

3 

4 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

38 

40 

34 

36 

41 

35 

32 

27 

39 

39 

38 

31 

118 

114 

104 

  94 

รวม 39 12 430 

เลก็ 

รัชชประภาวทิยาคม 

เขาพนมแบกศกึษา 

ควนสบุรรณวทิยา 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

22 

32 

27 

18 

28 

16 

22 

17 

30 

 62 

 77 

 73 

รวม 9 9 212 

รวม 9 103 32 1,108 
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การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นีมี้จํานวน 6 ฉบบั  ดงันี ้

   ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามการคดิเชงิบวก           จํานวน 30 ข้อ     

   ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล      จํานวน 25 ข้อ 

   ฉบบัท่ี 3 แบบสอบถามประสบการณ์ชีวิต         จํานวน 20 ข้อ  

   ฉบบัท่ี 4 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคมของครู       จํานวน 20 ข้อ   

   ฉบบัท่ี 5 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง       จํานวน 19 ข้อ   

   ฉบบัท่ี 6 แบบสอบถามการกํากบัตนเอง                   จํานวน 15 ข้อ   
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 ขัน้ตอนในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย   

   ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

กําหนดจดุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม  

 

ศกึษาทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        เขียนนิยามเชิงปฏิบตักิาร  และกําหนดแผนการเขียนข้อคําถาม 

 

 เขียนข้อคําถามตามนยิามเชงิปฏิบตักิาร  และตามแผนการเขียนข้อคําถามตามท่ีกําหนดไว้ 

 

  วิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบัอาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานพินธ์ 

 

   ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจโดยผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไข 

      

       ทดลองใช้แบบสอบถามกบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดลองจริง  เพ่ือหาคา่อํานาจจําแนก 

         

    พจิารณาคดัเลือกข้อคําถามโดยพจิารณาคา่อํานาจจําแนกและความครอบคลมุ  

                   

                                           วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

   

     จดัทําเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูตอ่ไป 

  

 

             ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถาม 

 

 จากภาพประกอบ 11 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้ างแบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต ซึง่มี

ขัน้ตอนดงันี ้
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 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ    

  แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองมีจํานวน 1 ฉบบั คือ แบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต 

ซึง่มีการดําเนินการสร้างดงันี ้

  1. กําหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต โดยการสร้าง

แบบสอบถามนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือใช้วดัประสบการณ์ชีวิตของนกัเรียนสํานกัง านเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 11 ในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี   

  2.   ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 

  3.  เขียนนิยามศพัท์เฉพาะเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิต 

  4.  กําหนดรูปแบบ ของแบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต  มีลกัษณะเป็นแบบประเมิน

คา่ 5 ระดบั 

  5.  เขียนข้อคําถามให้สอดคล้องกบันยิามศพัท์เฉพาะและให้ครอบคลมุโครงสร้าง 3 ด้าน 

ได้แก่ ประสบการณ์ด้านสว่นตวั ประสบการณ์ด้านการเรียนและประสบการณ์ด้านสงัคม จํานวน 25 ข้อ 

  6.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้นีม้าวิพากษ์และปรับแก้ข้อคําถามกบัอาจารย์ ท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ได้ข้อคําถามท่ีมีความเท่ียงตรงและครอบคลุมโครงสร้างทฤษฎี  พร้อมทัง้ปรับแก้

ข้อคําถามตามคําแนะนํา     

  7.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้  และปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ          

(Face Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น เพ่ือพจิารณาความสอดคล้องและความครอบคลมุของ

แบบสอบถามกบันยิามปฏิบตักิารใ นแตล่ะด้าน  ได้ข้อคําถามแตล่ะข้อสอดคล้องและความครอบคลมุ

ของแบบสอบถามกบันิยามปฏิบตักิารในแตล่ะด้าน   คดัเลือกข้อคําถามท่ีมีคา่  IOC สงูกวา่หรือเทา่กบั  

0.5 คดัเลือกได้ 21 ข้อ 

  8.  นําแบบสอบถามประสบการณ์ชีวิตไปทดลองใช้  (Try Out) กบันกัเรียนโรงเรียน           

สรุาษฎร์ธานี 2 จํานวน 150 คน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 50 คน  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 5 จํานวน 50 คน  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 50 คน  จากนัน้นําผลการตอบแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกรายข้อ โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแน นรวม (Item-

Total Correlation) พบวา่แบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิตจํานวน 21 ข้อ  มีคา่อํานาจจําแนก  (r) 

ตัง้แต่ 0.157 ถึง 0.722  นําผลการวิเคราะห์มาพจิารณาคดัเลือกข้อคําถามของแบบสอบถามท่ีมีคา่

อํานาจจําแนกท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.2 ขึน้ไป  ได้ข้อคําถามวดัประสบการณ์ชีวิตจํานวน 20 ข้อ ทําการวิเคราะห์

ซํา้กลุม่ตวัอยา่งเดมิ จํานวน 150 คน  ได้คา่อํานาจจําแนก  (r) อยูร่ะหวา่ง 0.214 ถึง 0.722 นําไปหาคา่

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบคั (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.814 
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  9.  จดัเตรียมแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจยั 

 การปรับปรุงและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

  1.  เคร่ืองมือท่ีมีการปรับปรุงและพฒันา  จํานวน 1 ฉบบั ดงันี ้

  แบบสอบถามวดัการรับรู้ความสามารถของตนเอง   ผู้ วิจยัพัฒนามาจากแบบสอบ  

ถามวดัการ รับรู้ความสามารถ ของจิราพร  สขุเอมโอษฐ (2552) โดยผู้ วิจยัได้ทําการปรับมาตราสว่น

ประมาณคา่จาก 7 ระดบั เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เพ่ือให้เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของ กลุม่

ตวัอยา่ง  มีระดบัความเป็นจริง ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อยท่ีสดุ และเพิม่ข้อคําถามจาก 11 ข้อ  

เป็น 20 ข้อ จากนัน้นําแบบสอบถามตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชงิพนิจิ (Face Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน  3 ทา่น  เพ่ือพจิารณาความสอดคล้องและความครอบคลมุของแบบสอบถามกบันยิาม

ปฏิบตักิาร ได้ข้อคําถามแตล่ะข้อสอดคล้องและความครอบคลมุของแบบสอบถาม กบันยิามปฏิบตักิารใน

แตล่ะด้าน คดัเลือกข้อคําถามท่ีมีคา่ IOC สงูกวา่หรือเทา่กบั  0.50 จํานวน 19 ข้อ นําแบบสอบถามการ

รับรู้ความสามารถของตนเองไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนโรงเรียนสรุาษฎร์ธานี 2 จํานวน 150 คน 

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 50 คน  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 50 คนนกัเรียน

และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 50 คน จากนัน้นําผลการตอบแบบสอบถาม  มาวิเคราะห์หาคา่

อํานาจจําแนกรายข้อ โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) 

พบวา่แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง จํานวน 19 ข้อ  มีคา่อํานาจจําแนก(r) อยูร่ะหวา่ง 

0.466 ถึง 0.628 นําไปหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.910 

  2.  เคร่ืองมือวิจยัท่ีนํามาหาคณุภาพใหม ่ มีดงันี ้

   1.  แบบสอบถามวดัการคดิเชงิบวก ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามวดัการคดิเชงิบวก                 

ของอวิรุทธ์  ผลทรัพย์ (2551) เป็นแบบสอบถามมาตร าสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  

จํานวน 30 ข้อ  มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อ  อยูร่ะหวา่ง  0.215 ถึง 0.752 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั

เทา่กบั 0.891 

   2.  แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามวดัการ

สนบัสนนุ   ทางสงัคมของครูของพจนพร  ถนอมวฒุิศกัดิ ์ (2552) เป็นแบบสอบถาม มาตราสว่น  

ประเมินคา่ (Rating  Scale) 5 ระดบั  จํานวน 20 ข้อ  มีคา่อํานาจจําแนก (r)  อยูร่ะหวา่ง 0.352  ถึง  

0.657 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.907 
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   3.  แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล ผู้ วิจยัพฒันามาจากแบบสอบถาม

วดัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล ของอรทยั  เจนจิตศริิ (2556) เป็นแบบสอบถาม มาตราสว่นประเมิน

คา่ (Rating  Scale) 5 ระดบั  จํานวน 25 ข้อ  มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อ  (t) อยูร่ะหวา่ง 9.911 ถึง 

17.951 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.982 

   4.  แบบสอบถามวดัการกํากบัตนเอง   ผู้ วิจยัใ ช้แบบสอบถามวดัการกํากบัตนเอง

ของขตัตยิา  นํา้ยาทอง  (2551)  เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating  Scale) 5 ระดบั 

จํานวน 15 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.223 ถึง 0.662 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  

0.863  

 ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามทัง้  4 ฉบบั ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัย มศกึษา  เขต  11 ในจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  ได้แก่  

นกัเรียนโรงเรียนสรุาษฎร์ธานี 2 จํานวน  150 คน เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 50 คน 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 50 คนนกัเรียนและชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 50 คน  แล้ว

ตรวจให้คะแนน   นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนก  (r) โดยหาคา่สมัประสิ ทธ์ิสหสมัพนัธ์ราย

ข้อกบัคะแนนรวม (Item-TotalCorrelation) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)  ทัง้ฉบบัของแบบสอบถาม

แตล่ะฉบบั  โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient) ของครอนบคั  (Crobach) โดยมี

คณุภาพเคร่ืองมือดงันี ้

  1.  แบบสอบถามวดัการคดิเชงิบวก เป็นแบบสอบถามมาตร าสว่นประเมินคา่  (Rating 

Scale) 5 ระดบั จํานวน 30 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนก  (r) อยูร่ะหวา่ง 0.282 ถึง 0.655 มีคา่ความเช่ือมัน่

ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.913 

  2.  แบบสอบถา มวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  เป็นแบบสอบถามมาต ราสว่น

ประเมินคา่   (Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 25 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนก  (r) อยูร่ะหวา่ง  0.236 ถึง 

0.659 มีคา่ความเช่ือมัน่  ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.886  

  3.  แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  เป็นแบบสอบถามมาตร าสว่น

ประเมินคา่  (Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 20 ข้อ อยูร่ะหวา่ง  0.234 ถึง 0.636 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้

ฉบบัเทา่กบั 0.886 

  4.  แบบสอบถามวดัการกํากบัตนเอง เป็นแบบสอบถามมาตร าสว่นประเมินคา่  (Rating 

Scale)     5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนก  (r) อยูร่ะหวา่ง  0.358 ถึง 0.599 มีคา่ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.862  

 

 



 79 

ตัวอย่างแบบวัดความคิดเชิงบวก 

คําชีแ้จง

 

    ให้นกัเรียนอา่นและพจิารณาข้อความตอ่ไปนี ้  และตดัสนิใจวา่นกัเรียนมีการรับรู้ความรู้สกึ  

และพฤตกิรรมตอ่ข้อความในแตล่ะข้อมากน้อยเพียงใด  แล้วทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งทาง

ขวามือของข้อความ ท่ีตรงกบัการรับรู้ ความรู้สกึ และพฤตกิรรมท่ีเป็นจริง 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความเป็นจริง 

ม
าก

ท
ี่สุ
ด 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

 น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุ
ด 

1 

2 

. 

3 

ถ้าฉนัตัง้ใจท่ีจะทําอะไร  ก็สามารถทําได้ดีไมแ่พ้ใคร 

รูปร่างหน้าตาของฉนัไมไ่ด้เป็นอปุสรรคใด ๆ                    

ในการดํารงชีวิต 

ฉนัมองเห็นข้อดีของตวัเองเสมอ 

     

 

ตัวอย่างแบบสอบถามวัดการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล 

คาํชีแ้จง ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งทางขวามือเพียงชอ่งเดียวท่ีตรงกบั การปฏิบตัขิอง

ผู้ปกครองท่ีได้ปฏิบตัติอ่นกัเรียนมากท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความเป็นจริง 

ม
าก

ท
ี่สุ
ด 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

 น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุ
ด 

1 

 

2 

 

3 

 

เม่ือครอบครัวเกิดปัญหา  ผู้ปกครองให้นกัเรียนมีสว่นรับรู้

และแก้ไขปัญหาด้วย 

ผู้ปกครองจะชว่ยแนะนําวิธีแก้ปัญหาแตใ่ห้นกัเรียนเป็นผู้

ตดัสินใจเอง 

เม่ือนกัเรียนปรึกษาเก่ียวกบัข้อข้องใจ  ผู้ปกครองจะ

เสนอแนะ และอธิบายด้วยเหตผุล 
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ตัวอย่างแบบสอบถามวัดการสนับสนุนทางสังคมของครู 

คาํชีแ้จง ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งทางขวามือเพียงชอ่งเดียวท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีครู

ปฏิบตั ิ   ตอ่นกัเรียนมากท่ีสดุ 

   

ข้อ ข้อความ 

ระดับความเป็นจริง 

ม
าก

ท
ี่สุ
ด 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

 น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุ
ด 

1 

2 

 

3 

ครูให้ความเป็นมติรกบันกัเรียน 

ครูช่ืนชมนกัเรียน  เม่ือนกัเรียนประสบความสําเร็จใน  

การเรียน 

ครูปลอบใจ  เม่ือนกัเรียนไมส่บายใจ 

     

 

ตัวอย่างแบบสอบถามประสบการณ์ชีวิต 

คาํชีแ้จง   ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งทางขวามือ เพียงชอ่งเดียวท่ี ตรงกบัความคดิ  

ความรู้สกึ  และการปฏิบตัขิองนกัเรียนมากท่ีสดุ 

 

 

ข้อ 
ข้อความ 

ระดบัการปฏิบัติ 

เป็
น

ป
ระ

จาํ
 

บ่
อย

ครั
ง้ 

บ
าง

ครั
ง้ 

 น
าน

 ๆ
 ค

รัง้
 

น้
อย

ครั
ง้ม

าก

ห
รือ

ไม่
ท

าํเ
ลย

 

1 

 

2 

 

3 

 

ข้าพเจ้าใช้จา่ยเงินไปกบัเร่ืองอาหารการกินประเภท

ขนมมากกวา่อาหารหลกัในแตล่ะมือ้ 

เม่ือข้าพเจ้าเรียนเสร็จจะใช้เวลาทํากิจกรรมกบัชมรม

ตา่ง ๆ  ในโรงเรียน 

ข้าพเจ้าใช้เวลาหลงัเลิกเรียนทบทวนบทเรียนกบั 

เพ่ือน ๆ ภายในโรงเรียน 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งทางขวามือเพียงชอ่งเดียวท่ีตรงกบั ความรู้สกึ  

ความคดิของนกัเรียนมากท่ีสดุ  

ข้อ ข้อความ 

ระดับความเป็นจริง 

ม
าก

ท
ี่สุ
ด 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

 น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุ
ด 

1 

 

2 

 

3 

ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่สามารถทํางานได้สําเร็จตามท่ี

ตัง้เป้าหมายไว้ 

เม่ือมีปัญหาทางการเรียน  ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่สามารถหา

วิธีแก้ไขได้ 

ข้าพเจ้ามัน่ใจวา่สามารถทํางานท่ีท้าทายความสามารถ

ของตนเองได้ 

     

   

ตัวอย่างแบบสอบถามการวัดการกาํกับตนเอง 

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งทางขวามือเพียงชอ่งเดียวท่ีตรงกบัความคดิ   

ความรู้สกึ  และการปฏิบตัขิองนกัเรียนมากท่ีสดุ 

   

 

ข้

อ 
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เวลาเรียน  นกัเรียนตัง้ใจเรียน 

ก่อนสอบ ทกุครัง้นกัเรียนจะทบทวนบทเรียน 

นกัเรียนชอบการค้นคว้าเพิม่เตมิ  และพฒันาทกัษะตา่ง ๆ 
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เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวจัิยครัง้นี ้

   ระดบัความจริง คะแนนในข้อความทางบวก  คะแนนในข้อความทางลบ 

   จริงมากท่ีสดุ   5      1 

   จริงมาก   4     2 

   ปานกลาง   3     3 

   จริงน้อย  2      4 

   จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 

 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนน 

 1.  แบบสอบถามวดัการคดิเชงิบวก จํานวน 30 ข้อซึง่มีชว่งคะแนนอยูร่ะหวา่ง 30–150 คะแนน  

มีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

คะแนนเฉล่ีย   

รายข้อ 

คะแนนเฉล่ีย       

รายฉบบั 
การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 135.00 – 150.00 มีการคดิเชงิบวกในระดบัสงูมาก 

3.50  – 4.49 105.00 – 134.99 มีการคดิเชงิบวกในระดบัคอ่นข้างมาก 

2.50 – 3.49 75.00 – 104.99 มีการคดิเชงิบวกในระดบัปานกลาง 

1.50  – 2.49 45.00 – 74.99 มีการคดิเชงิบวกในระดบัคอ่นข้างต่ํา 

1.00 – 1.49 30.00 – 44.99 มีการคดิเชงิบวกในระดบัต่ํามาก 

  

 2.  แบบสอบถามวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล จํานวน 25 ข้อซึง่มีชว่งคะแนนอยูร่ะหวา่ง          

25 – 125 คะแนน  มีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

คะแนนเฉล่ีย   

รายข้อ 

คะแนนเฉล่ีย       

รายฉบบั 
การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 112.50 – 125.00 มีการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลในระดบัสงูมาก 

3.50 – 4.49 87.50 – 112.49 มีการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลในระดบัคอ่นข้างมาก 

2.50 – 3.49 62.50 – 87.49 มีการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 37.50 –  62.49 มีการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลในระดบัคอ่นข้างต่ํา 

1.00 – 1.49 25.00  –  37.49 มีการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลในระดบัต่ํามาก 
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 3.  แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู จํานวน 20 ข้อซึง่มีชว่งคะแนนอยูร่ะหวา่ง 

20 – 100 คะแนน  มีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

คะแนนเฉล่ีย    

รายข้อ 

คะแนนเฉล่ีย       

รายฉบบั 
การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 90.00 – 100.00 มีการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในระดบัสงูมาก 

3.50 – 4.49 70.00 – 89.99 มีการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในระดบัคอ่นข้างมาก 

2.50 – 3.49 50.00 – 69.99 มีการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 30.00 –  49.99 มีการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในระดบัคอ่นข้างต่ํา 

1.00 – 1.49 20.00  –  29.99 มีการสนบัสนนุทางสงัคมของครูในระดบัต่ํามาก 

  

 4.  แบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต จํานวน 20 ข้อ ซึง่มีชว่งคะแนนอยูร่ะหวา่ง 20 – 100 คะแนน   

มีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

คะแนนเฉล่ีย   

รายข้อ 

คะแนนเฉล่ีย       

รายฉบบั 
การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 90.00 – 100.00 มีประสบการณ์ชีวิตในระดบัสงูมาก 

3.50 – 4.49 70.00 – 89.99 มีประสบการณ์ชีวิตในระดบัคอ่นข้างมาก 

2.50 – 3.49 50.00 – 69.99 มีประสบการณ์ชีวิตในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 30.00 – 49.99 มีประสบการณ์ชีวิตในระดบัคอ่นข้างต่ํา 

1.00 – 1.49 20.00 – 29.99 มีประสบการณ์ชีวิตในระดบัต่ํามาก 
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 5.  แบบสอบถามวดัการรับรู้ความสามารถของตนเอง จํานวน 19 ข้อซึง่มีชว่งคะแนนอยู่

ระหวา่ง 19 – 95 คะแนน  มีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

คะแนนเฉล่ีย   

รายข้อ 

คะแนนเฉล่ีย      

รายฉบบั 
การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 85.50 – 95.00 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัสงูมาก 

3.50 – 4.49 66.50 – 85.49 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบั

คอ่นข้างมาก 

2.50 – 3.49 47.50 – 66.49 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 28.50 – 47.49 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัคอ่นข้างต่ํา 

1.00 – 1.49 19.00 – 28.49 มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดบัต่ํามาก 

  

 6.  แบบสอบถามวดัการกํากบัตนเอง จํานวน 15 ข้อ ซึง่มีชว่งคะแนนอยูร่ะหวา่ง 15 – 75 คะแนน  

มีเกณฑ์การแปลความหมายดงันี ้

 

คะแนนเฉล่ีย    

รายข้อ 

คะแนนเฉล่ีย     

รายฉบบั 
การแปลความหมาย 

4.50– 5.00 67.50 – 75.00 มีการกํากบัตนเองในระดบัสงูมาก 

3.50– 4.49 52.50 – 67.49 มีการกํากบัตนเองในระดบัคอ่นข้างมาก 

2.50– 3.49 37.50 – 52.49 มีการกํากบัตนเองในระดบัปานกลาง 

1.50– 2.49 22.50 –  37.49 มีการกํากบัตนเองในระดบัคอ่นข้างต่ํา 

1.00 – 1.49 15.00  –  22.49 มีการกํากบัตนเองในระดบัต่ํามาก 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  1.  ตดิตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือขอความ

อนเุคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากโรงเรียนท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

  2.  นําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูย่ืนตอ่ผู้บริหารสถานศกึษา

ของโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง   เพ่ือขออนญุาตและขอความร่วมมือครูผู้สอนท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนท่ี

จะให้ข้อมลู  พร้อมทัง้นดัหมาย วนั เวลา ท่ีจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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  3.  นําแบบสอบถามวดัความคดิเชงิบวก แบบสอบถามวดัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล

แบบสอบถามวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู แบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต แบบสอบถามวดั

การรับรู้ความสามารถของตนเอง และแบบสอบถามวดัการกํากบัตนเอง ไปให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่

ตวัอยา่งทําการตอบในชว่งเดือนมกราคม  ถึงกมุภาพนัธ์ พ .ศ.2556 โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  และเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสดุผู้ วิจยัดําเนินการตาม

ขัน้ตอนดงันี ้

   3.1  ก่อนทําการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้ วิจยัได้สร้างสมัพนัธภาพกบักลุ่ มตวัอยา่งโดย

สร้างบรรยากาศให้ความเป็นกนัเอง และโน้มน้าวเพ่ือให้นกัเรียนกลุม่ท่ีเป็นตวัอยา่งให้ข้อมลูท่ีตรงตาม

ความเป็นจริง มากท่ีสดุ 

   3.2  อธิบายวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ชีแ้จงวิธีการตอบให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง

ได้เข้าใจตรงกนัก่อนลงมือทําแบบสอบถาม 

  4.  นําแบบสอบถามท่ีได้ดําเนินการตามข้อ 3 มีจํานวนทัง้หมด  1,108 ฉบบั มาคดัเลือก

แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์สําหรับใช้ในการวิจยั  จํานวน 1,006 ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ 90.79 มาตรวจให้

คะแนน  จากนัน้ทําการวิเคราะห์หาคา่ทางสถิตเิพ่ือประมาณคา่ประชากร  และทดสอบสมมตฐิาน

ตอ่ไป 

 

การจดักระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยัครัง้นี ้ มีขัน้ตอนดงันี ้

  1. วิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน  โดยคํานวณหาคา่เฉล่ีย  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ

สมัประสิทธ์ิการกระจาย 

  2.  หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตุ  และระหวา่งตวัแปรส าเหตกุบัตวั

แปรตาม   โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  (Pearson Product-Moment Correlation 

Coefficient) และทดสอบนยัสําคญัด้วยคา่ที (t-test) 

  3.  วิเคราะห์ความเบ้  ความโดง่ ตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกตแิละแปลงข้อมลูเป็น

คะแนนมาตรฐานด้วยโปรแกรมเตรียมข้อมลู PRELIS ในโปรแกรมลิสเรล 

  4.  ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  

วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตวัแปรสาเหตตุอ่การคดิเชิงบวก และการประมาณคา่พารามเิตอร์

ด้วยวิธีความนา่จะเป็นสงูสดุ  (Maximum Likelihood Estimates หรือ ML)เพ่ือวิเคราะห์โมเดลตาม

สมมตฐิานท่ีกําหนดและมีคา่สถิตสํิาคญัท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตาม

สมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้แก่     
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   4.1 คา่ไค-สแควร์ (Chi-square : χ2

   4.2 คา่ดชันีอตัราสว่นไค-สแควร์สมัพนัธ์ (Relative Chi-square Ratio) ซึ่ งเป็นอตัราสว่น

ระหวา่งคา่ไค-สแควร์กบัองศาอิสระ(คา่ไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ ) คา่อตัราสว่นระหวา่งไค -สแควร์

กบัจํานวนองค์ศาอิสระควรมีคา่อยูร่ะหวา่ง 2 – 5 โดยมลูเลอร์ (เสรี ชดัแช้ม . 2548: 29; อ้างอิงจาก 

Mueleer. 1996)  เสนอวา่  ควรมีคา่น้อยกวา่ 3 ซึง่ในการวิจยัครัง้ผู้ วิจยักําหนดเกณฑ์ไว้วา่ควรมีค่ า

น้อยกวา่ 3 

) เป็นคา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบความกลมกลืนของ

โมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ในการทดสอบโมเดลต้องการให้คา่ไค -สแควร์  ไมมี่มี

นยัสําคญัทางสถิติ  (P> .05)เพราะต้องการยืนยนัวา่โมเดลตามภาวะสนันษิฐานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์

ไมแ่ตกตา่งกนั  ถ้าไค -สแควร์ มีคา่สงูมากและมีนยัสําคญัทางสถิต ิแสดงวา่ฟังก์ชัน่ความกลมกลืน  มี

คา่แตกตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัสําคั ญทางสถิต ิ หรือ   อีกนยัหนึง่ก็คือ โมเดลตามภาวะสนันษิฐานไม่

กลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  ซึง่ผู้ วิจยัต้องทําการปรับข้อมลูตอ่ไป จนเม่ือคา่คา่ไค -สแควร์มีคา่ต่ํา

และไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ จงึแสดงวา่โมเดลตามภาวะสมมตฐิานมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์   ซึง่ถ้าหา กปรับแล้วยงัพบวา่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ ให้พจิารณาดชันีตวัอ่ืน ๆ ประกอบ  

เน่ืองจากถ้ากลุม่ตวัอยา่งคอ่นข้างใหญ่  จะพบวา่คา่ไค-สแควร์จะมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

   4.3 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) จะมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 

และ 1 คา่ดชันี  GFI ท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงโมเดลตามภาวะสนันิษฐานมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์  คา่ดชันี GFI ควรมีคา่สงูกวา่ 0.90 (สชุาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์; และคนอ่ืน ๆ. 2549: 214) 

   4.4 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้  (Adjusted Goodness of Fit Index : 

AGFI) เม่ือนําคา่ดชันี  GFI  มาปรับแก้  โดยคํานงึถึงขนาดขององศาอิสระ   ซึง่รวมทัง้จํานวนตวัแปร 

และขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจะได้คา่ดชันี AGFI  ซึง่มีคณุสมบตัเิชน่เดียวกับคา่ดชันี GFI โดยจะมีคา่อยู่

ระหวา่ง 0 และ 1 คา่ดชันี GFI ท่ีเข้าใกล้ 1 แสดงโมเดลตามภาวะสนันิษฐานมีความกลมกลืนกบัข้อมลู

เชงิประจกัษ์  คา่ดชันี GFI ควรมีคา่สงูกวา่ 0.90 (สชุาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์; และคนอ่ืน ๆ. 2549: 214) 

   4.5  ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียกํา ลงัสองของสว่นท่ีเหลือ  (Standardized Root 

Mean Squared Residual : SRMR) แสดงขนาดของสว่นท่ีเหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบระดบั

ความกลมกลืนของโมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  คา่ดชันี SRMR ควรมีคา่ต่ํากวา่  0.05 

(สชุาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์; และ คนอ่ืน ๆ.  2549: 213) 

   4.6  ดชันีรากกําลงัสองเฉล่ียของความแตกตา่งโดยประมาณ  (Root Mean Squared 

Error of Approximation : RMSEA) เป็นคา่สถิตจิากข้อตกลงเบือ้งต้นเก่ียวกบัคา่ไค -สแควร์วา่โมเดล  

ลิสเรลตามสมมตฐิานมีความเท่ียงตรงนัน้ไมส่อดคล้องกบัความจริง   และเม่ือเพิ่มพารามิ เตอร์อิสระ

แล้วคา่สถิตมีิคา่ลดลง   เน่ืองจากคา่สถิตนีิข้ึน้อยูก่บัประชากรและขัน้ของความอิสระ  RMESA จะมีคา่
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อยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 โดยถ้าคา่ดชันี RMESA ต่ํากวา่  0.05 แสดงวา่โมเดลตามสมมตฐิานมีความ

กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี(Good Fit)  ถ้าอยูร่ะหวา่ง  0.05 - 0.08 แสดงวา่พอใช้ได้ และ

ถ้าอยูร่ะหวา่ง  0.08 – 0.10 แสดงวา่ไมค่อ่ยดี (Mediocre)  และถ้ามากกวา่ 0.10 แสดงวา่ไมดี่เลย      

(สชุาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์; และคนอ่ืน ๆ. 2549: 208) 

 สรุปจากข้อ 4.1 – 4.6 จะได้คา่สถิตท่ีิสอดคล้องกลมกลืนกบัโมเดลตามสมมตฐิาน กบัข้อมลู

เชงิประจกัษ์  ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 สถิตท่ีิใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสนันษิฐานกบัข้อมลูเชงิ  

     ประจกัษ์และเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา 

 

คา่สถิตท่ีิตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล  เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา 

คา่ไค-สแควร์ (chi-square : χ2 ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ) 

คา่ดชันีอตัราสว่นไค-สแควร์สมัพนัธ์( χ2 < 3.00 /df) 

ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)  > .90 

ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้ ( AGFI)  > .90 

ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียกําลงัสองของสว่นท่ีเหลือ (SRMR)  ≤ .05 

ดชันีรากกําลงัสองเฉล่ียของความแตกตา่งโดยประมาณ (RMSEA)  ≤ .05 

  

 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์   ดงัแสดงในตาราง 5 นัน้ ใช้พิจารณาตามโมเดลสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  หากสถิตท่ีิคํานวณได้ไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดก็จะต้องปรับโมเดลใหม ่ โดยอาศยัเหตผุลเชิงทฤษฎี และคา่ดชันีปรับแตง่

โมเดล (Model Modification Indices) ซึง่เป็นคา่สถิตเิฉพาะของพารามิเตอร์แตล่ะตวัและปรับโมเดล

จนได้โมเดลท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์และมีคา่สถิตติามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

  5.  นําเสนอคา่อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ของตวัแปรเชิงสาเ หตท่ีุสง่ผลตอ่   

การคดิเชงิบวก 
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 สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

  1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

   1.1  การหาคา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)โดยหาคา่ดชันีความสอดคล้อ ง 

(IOC) ดงันี ้(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2547: 179) 

      

      
N

R
IOC ∑=  

 

  เม่ือ  IOC   แทน   ดชันีความสอดคล้องความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

  ∑R   แทน   ผลรวมของการพจิารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

        N    แทน   จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

   1.2 วิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกของแบบวดั โดยใช้วิธีการหาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่ง

คะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมของข้ออ่ืน  ๆ ท่ีเหลือทัง้หมด (Item Total Correlation) ด้วยสตูรสหสมัพนัธ์

แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2547: 165-166) 

 

      
∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

−
=

2222 )(][)([ YYNXXN

YXXYN
rXY  

 

     เม่ือ      XYr  แทน    สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

     N   แทน    จํานวนคนในกลุม่ 

     X   แทน    คะแนนของข้อคําถาม 

     Y   แทน    คะแนนผลรวมของข้ออ่ืนๆ ท่ีเหลือทกุข้อ 

 

   1.3 การวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2547: 220) 
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−

−
= ∑

2

2

1
1 X

i

S
S

K
Kα  

 

    เม่ือ    α      แทน    คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 

        K     แทน    จํานวนของแบบสอบถาม 

          2
iS    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนข้อท่ี i 

           2
XS   แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

            Σ    แทน    ผลรวมทัง้หมด 

 

  2 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

   2.1 หาคา่สถิตพืิน้ฐาน  ได้แก่  คา่เฉล่ีย  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

   2.2 คา่สหสมัพนัธ์อยา่งงา่ย  โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิเพียร์สนั (Pearson Product- 

Moment Correlation Coefficient) (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2544: 314) 

    

      
∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

−
=

2222 )(][)([ YYNXXN

YXXYN
rXY  

 

   เม่ือ  XYr        แทน    สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

     ∑ X       แทน    ผลรวมของคะแนนชดุ X 

     ∑Y     แทน    ผลรวมของคะแนนชดุ Y 

     ∑ 2X   แทน    ผลรวมของคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

     ∑ 2y     แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

     ∑ XY   แทน   ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y 

     N    แทน   จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

   2.3 ทดสอบความมีนยัสําคญัของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  ทดสอบความมีนยัสําคญั   

ของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์โดยใช้ t- test(ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2544: 317; อ้างอิงจาก Welkowits. 1971: 

158) 
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      21
2

r
Nrt
−
−

= ;   2−= Ndf  

 

   เม่ือ  t    แทน     คา่แจกแจงแบบที 

     r   แทน     คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

     N   แทน     จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

   2.4 สถิตท่ีิใช้ในการประมาณคา่พารามิเตอ ร์ โดยใช้วิธีความนา่จะเป็นสงูสดุ  

(Maximum  Likelihood Estimates : ML) (นงลกัษณ์ วิรัชชยั.  2542: 49)   

 

      ( ) kSLogStrLogF +−+= ∑∑ −1  

 

   เม่ือ   F   แทน    ฟังก์ชนัความกลมกลืน 

     S  แทน    เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม 

                            จากกลุม่ตวัอยา่ง 

          Σ  แทน    เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม 

                             ท่ีได้จากคา่ประมาณพารามเิตอร์ 

     k  แทน    จํานวนตวัแปรท่ีสงัเกตได้ทัง้หมดในโมเดลลิสเรล 

     tr  แทน    ผลรวมสมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์ 

 

   2.5 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของโมเดล โดยการวิเคราะห์นํา้หนกัความสําคญั

แล้วพจิารณาคา่ดชันีความกลมกลืนระหวา่งโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542: 56) ดงันี ้

 

      ( ) ( )[ ]∑−= θχ ,12 SFN  df  = ( )[ ] tkk −+ 2/1  

     

   เม่ือ  2χ   แทน     คา่ไค-สแควร์ 

      N   แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

   ( )[ ]∑ θ,SF   แทน     คา่ต่ําสดุของฟังก์ชนัความกลมกลืนของโมเดล 

                    จากพารามเิตอร์ θ  

      k   แทน     จํานวนตวัแปรท่ีสงัเกตได้ 

      t   แทน     จํานวนพารามิเตอร์อิสระ 
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   2.6 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เป็นดชันีเปรียบเทียบ

ระดบัความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของโมเดลท่ียงัไมไ่ด้ปรับ โมเดลท่ีปรับแก้แล้วควรจะมีคา่

ตัง้แต ่.90 ขึน้ไป โดยมีสตูรในการคํานวณ ดงันี ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542: 56) 

 

      ( )[ ] ( )[ ]{ }∑∑−= 0,/,1 sFsFGFI θ  

 

    เม่ือ  GFI  แทน    ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

     ( )[ ]∑ θ,sF      แทน     คา่ต่ําสดุของฟังก์ชนัความกลมกลืนของโมเดล 

                              จากพารามเิตอร์ θ  

     ( )[ ]∑ 0,sF      แทน     คา่ต่ําสดุของฟังก์ชนัความกลมกลืนของโมเดลท่ี 

                              ไมมี่พารามิเตอร์ในโมเดล 

 

   2.7 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : 

AGFI) เม่ือนําดชันี  GFI มาปรับแก้แล้ว  ควรจะมีคา่ตัง้แต่  .90 ขึน้ไป เชน่เดียวกนักบัคา่ดชันี  GFI โดย

คํานงึถึงชัน้ความเป็นอิสระ  ซึง่รวมทัง้จํานวนตวัแปรและขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  จะได้คา่ดชันี  AGFI ดงั

สตูรตอ่ไปนี ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542: 56) 

     

      ( ) ( ){ }( )GFIkkdAGFI −+−= 112/11  

 

เม่ือ  AGFI   แทน   ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว 

    GFI    แทน   ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

          d     แทน    ชัน้ของความอิสระ 

                 k      แทน   จํานวนตวัแปรท่ีสงัเกตได้ 

 

   ดชันี GFI และ AGFI จะมีคา่ระหวา่ง 0 และ 1 ถ้าดชันี GFI และ AGFI มีคา่เข้าใกล้  1  

แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

   2.8 ดชันีรากกําลงัสองเฉล่ียของความแตกตา่งโดยประมาณ  (Root Mean Squared 

Error of Approximation : RMESA) ดงัสตูรตอ่ไปนี ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542: 56) 
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d

FORMSEA =  

 
 

          เม่ือ   RMSEA   แทน  ดชันีรากกําลงัสองเฉล่ียของความแตกตา่ง   

                    โดยประมาณ 

       FO       แทน   ( ){ }0,/ ndFMax −  

                   F        แทน      คา่ต่ําสดุของฟังก์ชนัความกลมกลืนของโมเดลจาก    

                    พารามเิตอร์ θ  

                   d        แทน      ชัน้ของความอิสระ 

                   n        แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 



บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ วิจยักําหนดสญัลกัษณ์และ

อกัษรยอ่   ท่ีใช้ในการแปลผลดงันี ้
 

Χ  หมายถึง คา่เฉล่ีย  

S.D. หมายถึง สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

CV หมายถึง สมัประสทิธ์ิการกระจาย  

SE หมายถึง ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

SK หมายถึง คา่ความเบ้  

KU หมายถึง คา่ความโดง่  

TE หมายถึง ขนาดอิทธิพลรวม  

IE หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางอ้อม  

DE หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางตรง  

χ 2  หมายถึง ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคา่สถิตไิค-สแควร์ 

df หมายถึง องศาอิสระ  

R หมายถึง 2 สมัประสทิธ์ิการทํานาย  

GFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  

AGFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว  

RMSEA หมายถึง ดชันีวดัความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา่  

SRMR หมายถึง ดชันีรากท่ีสองของคา่เฉล่ียกําลงัสองของสว่นเหลือมาตรฐาน  

POS หมายถึง การคดิเชงิบวก (Positive  Thinking)   

RE หมายถึง การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล(Reasoning-Oriented Child Rearing)   

SS หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  (Social Support from Teacher) 

EX หมายถึง ประสบการณ์ชีวิต (Life Experiences) 

SS หมายถึง การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  (Social Support from Teacher) 

SE หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) 

SR หมายถึง การกํากบัตนเอง (Self Regulator) 
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 ผลการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของข้อมลู 

 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   

การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถของตนเองและการกํากบั

ตนเองกบัการคดิเชงิบวก    

 ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้กบัข้อมลู

เชิงประจกัษ์ 

 ตอนท่ี 4 ผลการศกึษาอิทธิพลทางตรง  และทางอ้อมของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีตอ่การคดิ     

เชงิบวก  

 ตอนท่ี 1 ผลการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของข้อมูล 

  การวิเคราะห์สถิตขิัน้สงูเกือบทกุชนดิมีข้อตกลงเบือ้งต้นวา่  การแจกแจงของตวัแปร  

โดยเฉพาะ  ตวัแปรตามควรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิ ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึตรวจสอบโดยวิเคราะห์สถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิ ทธ์ิการกระจาย และตรวจสอบ การแจก

แจงของข้อมลูจากคา่ความเบ้ ความโดง่และพจิารณา คา่ p value ของสถิตทิดสอบ 2χ ซึง่ต้องไมมี่

นยัสําคญัทางสถิต ิ จงึจะบง่ชีว้า่ตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกต ิดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิการกระจาย ความเบ้ ความโดง่ และคา่สถิต ิ   

      ไค-สแควร์ ทดสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกตริายตวัแปรสงัเกตได้ 

 

ตวัแปร

สงัเกต

ได้ 

k Χ  S.D. C.V. 
แปล

ความหมาย 

ก่อนแปลงคะแนน หลงัแปลงคะแนน 

SK KU 
p value 

of 
2χ  

SK KU 
p value 

of 
2χ  

POS 30 113.61 11.56 10.17 คอ่นข้างมาก -0.13 0.61 0.000 0.00 -0.01 0.999 

SE 19 71.14 8.76 12.32 คอ่นข้างมาก 0.08 -0.44 0.011 0.00 -0.02 0.994 

SR 15 56.75 6.96 12.27 คอ่นข้างมาก -0.02 -0.22 0.341 0.00 -0.03 0.985 

EX 20 68.87 11.24 16.32 ปานกลาง -0.09 -0.04 0.465 0.00 -0.01 0.998 

RE 25 95.46 11.78 12.34 คอ่นข้างมาก -0.41 0.67 0.000 0.00 -0.01 0.996 

SS 20 73.96 11.81 15.97 คอ่นข้างมาก -0.41 0.49 0.000 -0.01 -0.04 0.962 
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 จากตาราง 6 พบวา่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  มีคา่เฉล่ียคะแนน

การคดิเชงิบวก  (POS) อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก (Χ =113.61 S.D.=11.56) เชน่เดียวกบั การรับรู้

ความสามารถของตนเอง  (SE) (Χ =71.14  S.D. =8.76) การกํากบัตนเอง (SR) (Χ =56.75 S.D.=6.92) 

การอบรมเลีย้งดู  แบบใช้เหตผุ ล(RE) (Χ =95.46  S.D. =11.78) และการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  

(SS) (Χ =73.96  S.D. =11.81) ยกเว้นประสบการณ์ชีวิต (EX) มีคา่เฉล่ียของคะแนนอยูใ่นระดบัปาน

กลาง (Χ =68.87 S.D. =11.24) 

 เม่ือพจิารณาการกระจายและตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกตขิองข้อมลู พบวา่ เม่ือ

พจิารณาสมัประสทิธ์ิการกระจาย (C.V.) พบวา่ ประสบการณ์ชีวิต  มีสมัประสิทธ์ิการกระจายของ

ข้อมลูมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  ก ารรับรู้

ความสามารถของตนเอง  การกํากบัตนเอง และการคดิเชงิบวก  ตามลําดบั อยา่งไรก็ตาม คา่สมัประสทิธ์ิ

การกระจายของทกุตวัแปรมีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ซึง่แสดงถึงข้อมลูมีการกระจายไมม่ากกลา่วคือ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีคะแนนภายในกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั    

 สําหรับการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกต ิโดยพจิารณาจากคา่ความเบ้ (SK) ความโดง่ (KU) 

และ ความมีนยัสําคญัของสถิตทิดสอบ  2χ พบวา่  ก่อนการแปลงคะแนน  คา่ความเบ้และความโดง่ของ

ตวัแปร พบวา่ คา่ความเบ้ สว่นใหญ่มีคา่เป็นลบ โดยความเบ้มีคา่อยูร่ะหวา่ง -0.41 ถึง 0.08  สําหรับ

คา่ความโดง่ มีคา่อยู่ ระหวา่ง -0.44 ถึง 0.67  กลา่วคือ  ลกัษณะของการแจกแจงของข้อมลูสว่นใหญ่  

มีลกัษณะเบ้ซ้ายหรือคะแนนของนกัเรียน ในกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่สงูกวา่คา่เฉล่ีย  และมีความโดง่หรือ    

มีการกระจายของข้อมลูน้อย   รวมทัง้เม่ือทดสอบการแจกแจงของข้ อมลูแบบโค้งปกตด้ิวยสถิตทิดสอบ 

2χ  พบวา่มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .000 เกือบทกุตวัแปร ยกเว้น ตวัแปรการกํากบัตนเอง  และ

ประสบการณ์ชีวิต ซึง่ความเบ้มีคา่เทา่กบั -0.02 และ -0.09  สว่นคา่ความโดง่มีคา่เทา่กบั 0.22 และ -0.04 

ตามลําดบั ทดสอบการแจกแจงของข้อมลูแบบโค้งปกตด้ิวยสถิตทิดสอบ 2χ พบวา่  ไมมี่นยัสําคญัทาง

สถิต ิ  แสดงวา่ มีข้อมลู  2 ตวัแปร   ท่ีมีการแจกแจงแบบโค้งปกต ิคือ การกํากบัตนเอง และประสบการณ์

ชีวิต ผู้ วิจยัจงึได้แปลงคะแนนของทกุตวัแปรให้อยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน เพ่ือให้การแจกแจงของข้อมลูเข้า

ใกล้การแจกแจงของโค้งปกตก่ิอนนําไปทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  

โดยวิธีความนา่จะเป็นสงูสดุ (Maximum Likelihood: ML) ซึง่มีข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีข้อมลูต้องมีการแจกแจง

เป็นโค้งปกต ิ  ผลการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมลูโดยพิจารณาความมีนยัสําคญัของสถิตทิดสอบ 2χ
ของความเบ้และความโดง่ พบวา่  ตวัแปรทกุตวัมีการแจกแจงของข้อมลูเป็นโค้งปกติ สามารถนําไป

วิเคราะห์ในขัน้ตอ่ไปได้ 
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 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล  

การสนับสนุนทางสังคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถของตนเองและการ

กาํกับตนเองกับการคิดเชิงบวก     

 การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตกุบัการคดิเชิงบวกของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย  เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรในเบือ้งต้นก่อนนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้     

ในการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตตุอ่ไป ผลดงัตาราง 7 

 

ตาราง 7 เมทริกซ์ของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตกุบัการคดิเชิงบวก  

 

 SS RE EX SR SE POS 

SS 1.000 0.496** 0.455** 0.777** 0.797** 0.777** 

RE  1.000 0.674** 0.497** 0.574** 0.591** 

EX   1.000 0.496** 0.572** 0.620** 

SR    1.000 0.799** 0.812** 

SE     1.000 0.860** 

POS      1.000 

Bartlett’s Test of Sphericity = 4983.154** (df= 15)  KMO = 0.883 

 

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

 

 จากตาราง 7 พบวา่ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระด้วยกนัมีคา่ อยูร่ะหวา่ง  

0.455 – 0.799 และมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั  .01 ทกุคา่ โดยตวัแปร

ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสดุ ได้แก่  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) กบัการกํากบัตนเอง (SR) 

(0.799) รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) กบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู (SS) 

(0.797) และตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนัน้อยท่ีสดุ  ได้แก่  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู (SS) กบั

ประสบการณ์ชีวิต (EX) (0.455)  

 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตกุบัการคดิเชิงบวกมีคา่อยูร่ะหวา่ง  0.591 – 

0.860 และมีความสมัพนัธ์กั นทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั  .01 ทกุคา่ โดยตวัแปรท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัการคดิเชงิบวกมากท่ีสดุได้แก่  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (0.860) รองลงมาคือ 

การกํากบัตนเอง (0.812) การสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.777) ประสบการณ์ชีวิต  (0.620) และ   

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล (0.591) ตามลําดบั 
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 เม่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศกึษาในเบือ้งต้น พบวา่ เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรท่ีตรวจสอบโดยคา่  Bartlett's Test of Sphericity มีคา่เทา่กบั  4983.154 df เทา่กบั 15            

มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั  .000 (p<.001) แสดงให้เห็นวา่ข้อมลูมีความสมัพนัธ์กนั  นอกจากนี  ้      

คา่ดชันีไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออสคนิ  ซึง่เป็นคา่ท่ีแสดงถึงความเหมาะสมของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเก็บรวมรวม    

มีคา่เทา่กบั  0.883 ซึง่เป็นคา่มากกวา่ .80 ซึง่ถือวา่มีความเหมาะสมในระดบัดีมาก  โดยข้อเสนอของคมิ

และมลูเลอร์  กลา่ววา่ถ้าคา่มากกวา่ .80  มีความเหมาะสมดีมาก  เน่ืองจากตวัแปรปัจจยัมีความสมัพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 ผู้ วิจยัจงึนําตวัแปรปัจจยั   มาทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปร เพ่ือศกึษาวา่มีปัญหาเก่ียวกบัความเป็นพหสุมัพนัธ์ร่วม  (Multicollinearity) หรือไม ่  โดยการ

ทดสอบคา่ Tolerance และ VIF ซึง่ถ้าพบวา่คา่ Tolerance ของตวัแปรปัจจยั ตวัใดมีคา่น้อยจนเข้าใกล้

ศนูย์ แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัตวันัน้มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรปัจจยัตวัอ่ืนมาก  (กลัยา  วานิชย์บญัชา . 

2548: 370) และทดสอบคา่  VIF (Variance inflation factor) ซึ่งหากพบวา่คา่  VIF มีคา่เกิน 10 ถือวา่

ตวัแปรปัจจยันัน้มีความสมัพนัธ์กนั  หรือเกิดปัญหาความเป็นพหสุมัพนัธ์ร่วม  (Neter, John; et al. 

1990: 409) ซึง่ผลการทดสอบปรากฏ ดงัตาราง 8 

 

ตาราง 8 คา่ Tolerance และ VIF เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยั 

 

ตวัแปร 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

SE 0.251 3.990 

SR 0.306 3.273 

EX 0.491 2.039 

RE 0.488 2.048 

SS 0.307 3.257 

  

 จากตาราง 8 พบวา่ คา่ Tolerance ของตวัแปรปัจจยัมีคา่ตัง้แต่  0.251 - 0.491 มีคา่คอ่นข้าง

เข้าใกล้ศนูย์บางคา่ โดยเฉพาะตวัแปรการรับรู้ความสา มารถของตนเองมีคา่ Tolerance เทา่กบั 0.251 

แตเ่ม่ือพิจารณา คา่  VIF พบวา่ มีคา่ตัง้แต่  2.039-3.990 ซึง่มีคา่ไมเ่กิน 10 แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัแตล่ะ

ตวัมีความสมัพนัธ์กนัน้อย ผลท่ีได้จากคา่ Tolerance และ คา่ VIF ให้ผลสอดคล้องกนั  จงึสรุปได้วา่ตวั

แปรปัจจยัไมเ่กิดปัญห าความเป็นพหสุมัพนัธ์ร่วม (Multicollinearity) ผู้ วิจยัจงึทําการวิเคราะห์ใน

ขัน้ตอนตอ่ไป 
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 ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ โมเดลเชงิสาเหตทุี่สร้างขึน้ กับข้อมูล

เชงิประจักษ์ 

  การทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้ กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

ก่อนการปรับโมเดล พบวา่  คา่สถิติ Chi-square ของโมเดลโครงสร้างก่อนการปรับโมเดลมีคา่เทา่กบั  

521.540 และมีนยัสําคญัท่ีระดบั  .000 แสดงให้เห็นวา่โมเดลยงัไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์    

แตเ่น่ืองจากคา่ไค -สแควร์มีความแปรผนัไปตามขนาดของกลุม่ตวัอย่ าง ย่ิงขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใหญ่

ไค-สแควร์จะมีแนวโน้มท่ีจะมีนยัสําคญัทางสถิติ  ดงันัน้ จงึควรพจิารณาอตัราสว่นระหวา่งคา่สถิตไิค -

สแควร์กบัจํานวนองศาอิสระ  ( 2χ /df ) ร่วมด้วย  จากการวิเคราะห์  พบวา่ อตัราสว่นระหวา่งคา่สถิติ

ไค-สแควร์กบัจํานวนองศาอิส ระมีคา่เทา่กบั  104.308 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  คือ 2 นอกจากนี  ้

เม่ือพจิารณาดชันีวดัความกลมกลืนด้านอ่ืน  ๆ ร่วมด้วยจะเห็นได้วา่ดชันีตา่ง  ๆ เหลา่นีไ้มผ่า่นเกณฑ์

ตามท่ีกําหนดไว้  ดงันี ้GFI มีคา่เทา่กบั  0.853 AGFI เทา่กบั 0.381 RMSEA เทา่กบั 0.321 และ SRMR 

เทา่กบั 0.216 ดงัภาพประกอบ 12 และตาราง 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square=521.54, df=5, P-value=0.00000, RMSEA=0.321 

หมายเหต:ุ                      หมายถึง   เส้นอิทธิพลท่ีไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 
 

 

 

ตาราง 9 คา่สถิตคิวามสอดคล้องของโมเดลตามสมมตนิกบัข้อมลเชิงประจกัษ์ในภาพรวมก่อน     

0.43** 

0.487** 

0.231** 

0.574** 

0.701** 

การคดิเชงิบวก 

POS (Y) 

 

การกํากบัตนเอง 

SR (X2) 

การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง SE (X1) 

ประสบการณ์ชีวิต 

EX (X3) 

การสนบัสนนุทางสงัคมของครู   

SS (X5) 

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล 

RE (X4) 

0.212** 

0.163** 

0.026 

0.579** 

ภาพประกอบ 12 โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

       ตอนปลาย   สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 11 ก่อนปรับโมเดล 
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ตาราง 9 คา่สถิตคิวามสอดคล้องของโมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ในภาพรวม 

     ก่อนการปรับโมเดล 

 

คา่ดชันี เกณฑ์ ก่อนการปรับโมเดล 

คา่สถิติ ผลการพิจารณา 

dfχ 2   < 3.00 521.540/5 =104.308 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

p value of  χ 2
 >.05 0.000 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

GFI >.90 0.853 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

AGFI >.90 0.381 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

RMSEA ≤ .05 0.321 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

SRMR ≤ .05 0.216 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

  

 จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ  (Causal 

Model)  ของตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต  11 กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ก่อนการปรับโมเดล  พบวา่ โมเดลไม่

สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  ผู้ วิจยัจงึมีความจําเป็นต้องปรับโ มเดลให้มีความสอดคล้อง

กลมกลืนมากขึน้  ซึง่โจเรสคอคและซอร์บอม (เพ็ญตระการ อรัญทอง . 2555: 96; อ้างอิงจาก 

Joreskog; & Sorebom. 1993: 120-121) กลา่ววา่ โมเดลเร่ิมตนัไมจํ่าเป็นต้องถกูต้องหรือกลมกลืน

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เสมอไป ทัง้นีอ้าจมีสาเหตมุาจาก ข้อมลูเชิงประจั กษ์ในการวิจยัไมเ่พียงพอท่ีจะ

สนบัสนนุโมเดลสมมตฐิาน ในกรณีนีผู้้ วิจยัพิจารณาหาโมเดลท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิง

ประจกัษ์  เพ่ือให้ได้โมเดลท่ีมีคา่พารามิเตอร์ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิตอิยา่งแท้จริงมีความเป็นไปได้ในทาง

ทฤษฎี  และมีความเช่ือมมัน่พอท่ีจะสามารถนําไปทด สอบกบักลุม่ตวัอยา่งอ่ืนตอ่ไป  ผู้ วิจยัจงึมี       

การปรับปรุงเส้นทาง  โดยตดัเส้นทาง ท่ีคา่นํา้หนกัความสําคญั ที่ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ (0.026) และ

เพิ่มเส้นทางท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (0.797) ตอ่การคดิเชงิบวกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษ าตอนปลาย  สงักดัสํานกังานเขต พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 เพ่ือให้

ข้อมลูมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์มาก ขึน้ โดยในการปรับปรุงเส้นทางนัน้  ผู้ วิจ ยั

ได้ยดึความสมเหตสุมผลทางทฤษฏีประกอบกบัการพจิารณาดชันีชีแ้นะการปรับโมเดล (Model 

Modification Indices: MI) จากโปรแกรมลิสเรล  ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 การปรับปรุงเส้นทางของตวัแปรสาเหตท่ีุมีนํา้หนกัความสําคญัตอ่การคดิเชงิบวก  

 

การ

เปล่ียนแปลง 

เส้นทาง     

 ท่ีเปล่ียนแปลง 

คา่สถิตวิดัระดบัความสอดคล้องกลมกลืน  

χ 2
 df p-value GFI AGFI RMSEA SRMR 

ตดัเส้นทาง RE              POS 

8.233 4 0.083 0.997 0.986 0.033 0.010 

เพิ่มเส้นทาง SS              SE 

เพิ่ม

ความสมัพนัธ์

ระหวา่ง error 

ตวัแปร

ภายนอกกบั

ภายใน 

TH (RE, EX) 

  

ผลจากการปรับปรุงโดยการตดัเส้นทางท่ีไมมี่นยัสําคญัทางสถิตแิละเพิม่เส้ นทางท่ีมี

นยัสําคญัตอ่การคดิเชงิบวกขอ งนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบวา่ คา่สถิติ Chi-square ของ

โมเดลโครงสร้างหลงัการปรับโมเดลมีคา่เทา่กบั  8.233 ไมมี่นยัสําคญัทีร่ะดบั  .000 (p value=0.083) 

อตัราสว่นระหวา่งคา่สถิตไิค -สแควร์กบัจํานวนองศาอิสระ (χ 2
/df ) มีคา่เทา่กบั  2.05 ซึง่เป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  คือ 3 นอกจากนี  ้ เม่ือพจิารณาดชันีวดัความกลมกลืนด้านอ่ืน  ๆ ร่วมด้วยจะเห็นได้

วา่ดชันีตา่ง  ๆ เหลา่นีผ้า่นเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้  ดงันี ้ GFI มีคา่เทา่กบั  0.997 AGFI เทา่กบั 0.986    

สงูกวา่เกณฑ์  คือ 0.90 RMSEA เทา่กบั 0.033 และSRMR เทา่กบั 0.010 ต่ํากวา่เกณฑ์  0.05 แสดงให้

เห็นวา่โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี  ผลการวิเคราะห์  ดงัภาพประกอบ  13 และ    

ตาราง 11 
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Chi-Square=8.23, df=4, P-value=0.08341, RMSEA=0.032 

หมายเหต:ุ                      หมายถึง   เส้นอิทธิพลท่ีเพิ่มขึน้ 

 

ภาพประกอบ 13 โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา    

       ตอนปลาย สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 หลงัปรับโมเดล 

 

ตาราง 11 คา่สถิตคิวามสอดคล้องของโมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ในภาพรวม 

      หลงัการปรับโมเดล 
 

 

คา่ดชันี เกณฑ์ 
หลงัการปรับโมเดล 

คา่สถิติ ผลการพิจารณา 

dfχ 2  < 3.00 8.233/4 = 2.05 ผา่นเกณฑ์ 

p value of  χ 2
 >.05 0.083 ผา่นเกณฑ์ 

GFI >.90 0.997 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI >.90 0.986 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA ≤ .05 0.033 ผา่นเกณฑ์ 

SRMR ≤ .05 0.010 ผา่นเกณฑ์ 

0.381** 

0.441** 

0.236** 

0.507** 

0.846** 

การคดิเชงิบวก 

POS (Y) 

 

การกํากบัตนเอง 

SR (X2) 

การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง SE (X1) 

ประสบการณ์ชีวิต 

EX (X3) 

การสนบัสนนุทางสงัคมของครู   

SS (X5) 

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล 

RE (X4) 

0.196** 

0.151** 
0.691** 

0.238** 
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 ตอนท่ี 4  ผลการศกึษาอทิธิพลทางตรง  และทางอ้อมของตวัแปรปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

การคิดเชิงบวกของนักเรียน 

 เม่ือโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์แล้ว ผู้ วิจยัจงึนําเสนอผลการวิเคราะห์ตวัแปร

สาเหตท่ีุมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 ดงัตาราง 12 

 

ตาราง 12 อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม            

     (Total effects: TE) ท่ีมีตอ่การคดิเชงิบวก  

 

ตวัแปรผล R อิทธิพล 2 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ 

RE SS EX SR SE 

  DE 0.846** - - - - 

EX 0.716 IE - - - - - 

  TE 0.846** - - - - 

  DE - 0.507** - - 0.381** 

SR 0.668 IE 0.077** 0.263** 0.091** - - 

  TE 0.077** 0.770** 0.091** - 0.381** 

  DE - 0.691** 0.238** - - 

SE 0.678 IE 0.202** - - - - 

  TE 0.202** 0.691** 0.238** - - 

  DE - 0.196** 0.151** 0.236** 0.441** 

POS 0.706 IE 0.235** 0.486** 0.127** - 0.090** 

  TE 0.235** 0.682** 0.278** 0.236** 0.531** 

 

** p < .01 
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จากตาราง  12 พบวา่ การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอิทธิพลรวม

สงูสดุมาจากการสนบัสนนุทางสงัคมของครู  (0.682) รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

(0.531) ประสบการณ์ชีวิต (0.278) การควบคมุตนเอง (0.236) และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  

(0.235) ตามลําดบั  

 สําหรับตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

เรียงตามลําดบัดงันี ้คือ  การรับรู้ความสามารถของตนเอง  (0.441) รองลงมา คือ การกํากบัตนเอง 

(0.236) การสนบัสนุนทางสงัคมของครู (0.196) และประสบการณ์ชีวิต (0.151) สว่นตวัแปรการอบรม

เลีย้งดแูบบใช้เหตผุลไมส่ง่ผลทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก แตส่ง่ผลทางอ้อมผา่นทางตวัแปร

ประสบการณ์ชีวิตและการรับรู้ความสามารถของตนเอง (0.235)  

 ตวัแปรสาเหตท่ีุสง่อิทธิทางอ้อมตอ่ การคดิเชงิบวกของนกั เรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

สงักดัสํานกังานเขต พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 เรียงตามนํา้หนกัความสําคญัดงันี ้  คือ การ

สนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.486) การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  (0.235) ประสบการณ์ชีวิต (0.127) 

และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (0.090) ตามลําดบั โดยพบวา่ การสนบัสนนุทางสงัคมของครูสง่

อิทธิพลทางอ้อมผา่นทางตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการกํากบัตนเอง  สว่นตวัแปร

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลสง่ผลทางอ้อมผา่นทางตวัแปรประสบการณ์ชีวิต  ตวัแปรประสบการณ์

ชีวิตสง่ผลทางอ้อมผา่นทางการรับรู้ ความสามารถของตนเอง  สําหรับตวัแปรการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองสง่ผลทางอ้อมผา่นทางตวัแปรการกํากบัตนเอง  

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมของตวัแปรเชิงสาเหตทุัง้หมดภายในโมเดลท่ีมี

ตอ่การคดิเชงิบวก พบวา่ ตวัแปรทัง้หมด สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของ การคดิเชงิบวกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  ตอนปลาย สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 ได้ร้อยละ 70.6 

 เม่ือพจิารณาการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรตาม  จะได้รับอิทธิพลรวมสงูสดุ

จากการสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.691) ซึง่เป็นอิทธิพลทางตรงทัง้หมด รองลงมาคือ ประสบการณ์

ชีวิต (0.238) ซึง่เป็นอิทธิพลทางตรงทัง้หมด นอกจากนัน้ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตวัแปรสาเหตุ    

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  (0.202) โดยตวัแปรทัง้หมดสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของ

การรับรู้ความสามารถของตนเองของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสํานกังานเข ตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 11 ได้ร้อยละ 67.8 

 เม่ือพิจารณาการกํากบัตนเองเป็นตวัแปรตาม  จะได้รับอิทธิพลรวมสงูสดุจากตวัแปร         

การสนบัสนนุทาง สงัคมของครู (0.770) เป็นอิทธิพลทางตรง (0.507) และอิทธิพลทางอ้อม (0.263) 

รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง(0.381)ซึ่ งเป็นอิทธิพลทางตรงทัง้หมด สว่นประสบการณ์

ชีวิต (0.091) และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล (0.077) สง่อิทธิพลทางอ้อมทัง้หมด โดยตวัแปร

ทัง้หมดสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของการกํากบัตนเองของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย         

ได้ร้อยละ 66.8 
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 เม่ือพจิารณาประสบการณ์ชีวิ ตเป็นตวัแปรตาม  จะได้รับอิทธิพลรวมจากตวัแปรการอบรม

เลีย้งดแูบบใช้เหตผุล (0.846) ซึง่เป็นอิทธิพลทางตรงทัง้หมด  และตวัแปรสาเหตกุารอบรมเลีย้งดแูบบ

ใช้เหตผุลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรประสบการณ์ชีวิตของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนปลาย  ได้ร้อยละ 71.6 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวธีิการศึกษาค้นคว้า 

 การวิจยัครัง้นี ้  มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ ของตวัแปร การอบรมเลีย้งดแูบบ      

ใช้เหตผุล  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถของตนเอ ง  และ

การกํากบัตนเองกบัการคดิเชงิบวก  ตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตท่ีุสร้าง

ขึน้กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  และ เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีตอ่การ

คดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึ กษามธัยมศกึษา    

เขต 11  

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  

2555 ในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 11 ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี         

มีนกัเรียนจํานวน  1,006 คน  ซึง่ได้มาจาก การสุม่แ บบหลายขัน้ตอน  (Two-Stage Random 

Sampling) สําหรับเคร่ืองมือใน  การวิจยัมีทัง้หมด 6 ฉบบั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณ

คา่ 5 ระดบั  โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือและคณุภาพ ดงันี ้

 แบบสอบการคดิเชงิบวก จํานวน 30 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.913 แบบสอบถาม

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  จํานวน 25 ข้อ  มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.886 แบบสอบถาม       

การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  จํานวน 20 ข้อ  มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.886 แบบสอบถาม

ประสบการณ์ชีวิต  จํานวน  20 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.814 แบบสอบถามการรับรู้

ความสามารถของตนเอง จํานวน 19 ข้อ  มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั  0.910 และแบบสอบถาม

การกํากบัตนเอง จํานวน 15 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.862 

 การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามทัง้ 6 ฉบบั  ไปเก็บรวบรวมข้อมลู

กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง   จํานวน 1,108 คน  จากนัน้พจิารณาความสมบรูณ์และความตัง้ใจตอบ

แบบสอบถามแล้วคดัเลือกแบบสอบถามไว้จํานวน 1,006 ฉบบั จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม

ทําการวิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐาน  ได้แก่ การหาคา่เฉล่ีย   คา่สมัประสิทธ์ิการ

กระจาย  คา่ความเบ้   คา่ความโดง่และหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปร   โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS for Windows สว่นการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานการวิจยัใช้วิธีการ

วิเคราะห์ เส้นทาง   และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป LISREL โดยใช้คา่ χ2, χ2

 

/df ,SRMR , RMSEA , GFI, AGFI เป็นดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบสมมตฐิานการวิจยั มีดงันี ้

 1.  ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   การสนบัสนนุ

ทางสงัคม ของค รู  ประสบการณ์ชีวิต   การรับรู้ความสามารถของตนเองและการกํากบัตนเองกบั      

การคดิเชงิบวก   พบวา่   คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสาเหตกุบัการคดิเชิงบวกมีคา่อยู่

ระหวา่ง  0.591–0.860 และมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั  .01 ทกุคา่    

โดยตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการคดิเชงิบวกมากท่ีสดุได้แก่  การรับรู้ความสามารถของตนเอง (0.860) 

รองลงมา  คือ การกํากบัตนเอง (0.812) การสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.777) ประสบการณ์ชีวิต  

(0.620) และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล (0.591) ตามลําดบั 

 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิ   

เชิงบวก    ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  พบวา่โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้ยงัไม่

สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  (χ 2 = 521.540, p – value = 0.000, χ2/df = 104.308, 

GFI = 0.853, AGFI = 0.381,  RMSEA = 0.321, SRMR = 0.219)  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึดําเนินการปรับ

โมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนมากขึน้   โดยปรับให้ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกตได้มี

ความสมัพนัธ์กนั  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงท่ีตวัแปรตา่ง  ๆ  มีความสมัพนัธ์

กนัได้  โดยในการป รับโมเดลจะพิจารณาคา่เสนอแนะจากโปรแกรมหรือดชันีปรับโมเดล  (Model 

Modification Indices: MI) และคา่การเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ท่ีคาดหวงัมาตรฐาน  (Standardized 

Expected Parameter Change: SEPC) ในการปรับปรุงโมเดลความสมัพนัธ์  โดยการตดัเส้นทางท่ี   

ไมมี่นยัสําคญัทางสถิ ตแิละเพิ่มเส้นทางบางเส้นทางท่ีมีนยัสําคญัตอ่การคดิเชิงบวก  พบวา่  χ 2 = 

8.233, p – value = 0.083, χ2

 3.  ผลการศกึษาตวัแปรสาเหตท่ีุมีอิทธิผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่การคดิเชิงบวกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  พบวา่  การคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับ

อิทธิพลรวมสงูสดุ  มาจากการสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.682) รองลงมาคือการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (0.531) ประสบการณ์ชีวิต (0.278) การควบคมุตนเอง (0.236) และการอบรมเลีย้งดแูบบใช้

เหตผุล (0.235) ตามลําดบั  สําหรับตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การคดิเชงิบวก เรียงตามลําดบัดงันี ้

คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง  (0.441) รองลงมาคือ การกํากบัตนเอง (0.236) การสนบัสนนุทาง

สงัคมของครู (0.196) และประสบการณ์ชีวิต (0.151) สว่นตวัแปรการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เห ตผุลไมส่ง่ผล

ทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก แตส่ง่ผลทางอ้อมผา่นทางตวัแปรประสบการณ์ชีวิตและการรับรู้

ความสามารถของตนเอง (0.235)  ตวัแปรท่ีสง่อิทธิทางอ้อมตอ่ การคดิเชงิบวก   เรียงตามนํา้หนกั

/df = 2.05, GFI = 0.997, AGFI = 0.986, RMSEA = 0.033, SRMR = 

0.010 
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ความสําคญัดงันี  ้  คือ การสนบัสนนุทางสงัคมของครู (0.486) การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตุ ผล (0.235) 

ประสบการณ์ชีวิต  (0.127) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง  (0.090) ตามลําดบั  โดยพบวา่       

การสนบัสนนุทางสงัคมของครูสง่อิทธิพลทางอ้อมผา่นทางตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

และการกํากบัตนเอง  สว่นตวัแปร การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุลสง่ผลทางอ้อมผา่นทางตั วแปร

ประสบการณ์ชีวิต ตวัแปรประสบการณ์ชีวิตสง่ผลทางอ้อมผา่นทางการรับรู้ ความสามารถของตนเอง 

สําหรับตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองสง่ผลทางอ้อมผา่นทาง    ตวัแปรการกํากบัตนเอง           

เม่ือพิจารณาอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมของตวัแปรเชิงสาเหตทุัง้หมดภายในโมเดล   ที่มีตอ่การคดิ

เชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  พบวา่   ตวัแปรทัง้หมด  สามารถร่วมอธิบายความ

แปรปรวนของการคดิเชงิบวกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   สงักดัสํานกังานเขต พืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา  เขต 11 ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ได้ร้อยละ 70.6 

 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ผู้ วิจยัอภิปราย

ผลได้ดงันี ้  

 1.  จากผลการวิจยัพบวา่ การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   การสนบัสนนุทาง สงัคมของครู   

ประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการกํากบัตนเอง มีความสมัพนัธ์กบัการคดิ   

เชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญั   ทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์

กบัการคดิเชงิบวกมากท่ีสดุ   เพราะการคดิเชงิบวก คือการคดิอยา่งมีหลกักา รและเหตผุลเก่ียวกบั      

ทกุ ๆ  สิ่งในชีวิต  ในทางท่ีจะสร้างความรู้สกึท่ีดี ความพงึพอใจ และเป็นสขุให้กบัอารมณ์ความคดิของ

ตนเองและสถานการณ์   เป็นการมองสิ่งท่ีเป็นข้อบกพร่อง  ปัญหาและอุปสรรคและจดัการข้อบกพร่อง 

ปัญหาและอปุสรรคตา่ง  ๆ  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิของแบนดรูา (Bandura. 

1977: 191) กลา่ววา่  การรับรู้ความสามารถขอ งตนเองเป็นความเช่ือในแตล่ะบคุคล วา่บคุคลนัน้

สามารถท่ีจะแสดงพฤตกิรรมในบางงานได้ผลสําเร็จ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ นิภา  แก้วศรีงาม 

(2547: 76-78) กลา่ววา่  การรับรู้ตนเอง เป็นการมอง ตนเองอยา่งท่ีตนเป็นตนมี   ไมด่ถูกูในสิ่งท่ีมีและ

เป็นอยู ่  เพราะหากคนไมย่อมรับตนเอง   ใครท่ีไหนจะยอมรับเรา   ซึง่คนเหลา่นีจ้ะมีความพร้อมและ

อารมณ์ท่ีจะมุง่สูจ่ดุหมายท่ีดีงาม  รู้คดิ  ปรับปรุง  ควบคมุ  และพฒันาตนเอง  และสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ อวิรุทธ์  ผลทรัพย์ (2551: 79) พบวา่  การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์กบั

ความคดิเชงิบวกมากท่ีสดุ เพราะการคดิเชงิบวกเป็นทศันคตท่ีิมี   ความพร้อมทางจติ   สภาวะความ

พร้อมนีจ้ะเป็นตวักําหนดทิศทางหรือเป็นตวักระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองของบคุคลหรือสถานการณ์   

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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  การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  มีผลให้นกัเรียนรู้จกัใช้ความคดิอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง  ๆ ได้  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ เทอดศกัดิ ์เดชคง (2547: 

36-38) กลา่ววา่  การเลีย้งดจูากพอ่แมเ่ป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการปรับสมดลุให้เดก็มีความผอ่น คลาย 

สามารถมองในด้านบวก  มองอนาคตในแง่ดี  ซึง่จะทําให้มีกําลงัใจในการเอาชนะปัญหาและอุ ปสรรค  

และสอดคล้องกบัแนวคดิของนภิา  แก้วศรีงาม (2547: 76-78) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีสร้างให้บคุคลเกิด Positive 

Thinking  การสง่เสริม อบรมสัง่สอนและสนบัสนนุให้คนเราเกิดความคดิท่ีดีเป็ นพืน้ฐานของการสร้าง

คณุภาพชีวิตนีค้งจะไมพ้่นบคุคล 2 กลุม่คือ พอ่ แม ่และครู  

  การสนบัสนนุทางสงัคมของครู  มีผลทําให้นกัเรียนเกิดความรู้ สกึถึงการเป็นสว่นหนึง่ของ

กลุม่ท่ีจะต้องมีความไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจ   ดแูลเอาใจใส่   ให้กําลงัใจ   และยอมรับนบัถือซึง่กนัและ

กนั  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ นภิา แก้วศรีงาม (2547: 76-78) กลา่ววา่ ผู้ ท่ีสร้างให้บคุคลเกิด 

Positive Thinking การสง่เสริม อบรมสัง่สอนและสนบัสนนุให้คนเราเกิดความคดิท่ีดีเป็นพืน้ฐานของ

การสร้างคณุภาพชีวิตนีค้งจะไมพ้่นบคุคล 2 กลุม่  คือ  พอ่  แม ่ และครูซึง่เป็นผู้ มีความคดิเชงิบวก เป็น

แบบอยา่ง  ให้คําแนะนําและคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้เกิดการปรับปรุงและพฒันา   

ให้กําลงั ใจ  สนบัสนนุ  และสง่เสริมความคดิเชิงบวกของลกูหลานและลกูศษิย์ เพ่ือสง่เสริมแรงให้

พฒันาความคดิเชงิบวก 

  ประสบการณ์ชีวิต มีผลให้นกัเรียนเกิดการรับรู้ และเรียนรู้ เก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

บคุคลสิง่แวดล้อม  สถานการณ์  และเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ไพรซ์  พริทเชทท์ 

(ทรรศนะ  บญุขวญั .  2550 : 30-34 อ้างอิงจาก Price Pritchett) กลา่ววา่  มนษุย์ทกุคนยอ่มต้อง

ประสบกบัสถานการณ์ทัง้แง่ บวกและแงล่บ โดยสถานการณ์ตา่ง ๆ  ท่ีพบเจอนัน้ มีอิทธิพลตอ่รูปแบบ

ของอารมณ์และการคดิ   ซึง่บคุคลท่ีมองแง่ลบนัน้  จะกลบัเข้าสูภ่าวะบีบคัน้และหมดหวงัได้ในทนัที  

แม้วา่ตอนนัน้เขาจะพบกบัเร่ืองท่ีดี ๆ  อยูก็่ตาม  สว่นบคุคลท่ีมองแง่บวก  จะกลบัเข้าสูค่วามร่าเริงและ

เป็นสขุดงัเดมิได้อยา่งรวดเร็ว  แม้จะประสบกบัอาการป่วยหนกัหรือเร่ืองเลวร้ายอ่ืน  ๆ  และสอดคล้อง

กบั อารี พนัธ์มณี (2547: 4) กลา่ววา่  ประสบการณ์ชีวิต   เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ของชีวิต   ไมว่า่

จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี   สมหวงั  ผิดหวงั  สําเร็จ  ล้มเหลว  เสียใจ  เศร้าใจ  อ่ิมเอมใจ  หากเป็น

ประสบการณ์ท่ีดี   ประสบความสําเร็จ   ก็ทําให้บคุคลมีกําลงัใจท่ีจะก้าวเดนิตอ่ไป  มีความรู้สกึท่ีดี       

มีความคดิท่ีดี   แตถ้่าหากเป็นประสบการณ์ท่ีต้องสญูเสีย   ประสบความล้มเหลว   ประสบการณ์

เหลา่นัน้  จะทําให้บคุคลสมัผสักบัความรู้สกึสญูเสีย   เจ็บปวดและเป็นทกุข์   แสดงให้เห็นวา่   ถ้าบคุคล

มีประสบการณ์ชีวิตท่ีดี  สมหวงั  มีความสขุ จะมีความรู้สกึตอ่สิง่ตา่ง ๆ ในแง่ดี  และมีความคดิเชงิบวก

ในท่ีสดุ 
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  การกํากบัตนเอง มีผลทําให้นกัเรียนมีความเอาใจใส่   จดจอ่  อดทน  มีวินยัในการบงัคบั

ตนเองทัง้ร่างกายและอารมณ์   ในการกระทําหรือแสดงพฤตกิรรม   เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้และ       

ทกัษะตา่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ แบนดรูา (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต. 2550: 54-57; อ้างอิงจาก 

Bandura. 1986) กลา่ววา่ กระบวนการกํากบัตนเองมีจดุเร่ิมต้นท่ีสําคญั บคุคลต้องรู้วา่ทําอะไรอยู ่

เพราะความสําเร็จของบคุคลเกิดจาก   การกํากบัตนเอง และจะทําให้บคุคลนัน้พึง่พาตนเองได้  

 2.  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่

การคดิเชงิบวกของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย   พบวา่โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้ยงั

ไมส่อดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 ท่ีกําหนดไว้วา่ โมเดล

เชิงสาเหตท่ีุสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึดําเนินการปรับ

โมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนมากขึน้  โดยปรับความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกตได้มี

ความสมัพนัธ์กนั เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัสภาพ   ความเป็นจริงท่ีตวัแปรตา่ง  ๆ  มีความสมัพนัธ์

กนัได้   ในการปรับปรุงโมเดลความสมัพนัธ์  โดยการตดัเส้นทางท่ีไมมี่นยัสําคญัทางสถิตแิละเพิ่ม

เส้นทางท่ีมีนยัสําคญัทางสถิตติอ่การคดิเชงิบวก พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ 

 3.  จากผลการวิจยัพบวา่ การกํากบัตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียน   

การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล   มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การคดิเชงิบวกของนกัเรียน  สว่นการสนบัสนนุ

ทางสงัคมของครู  ประสบการณ์ชีวิต  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง  มีอิทธิพลตอ่การคดิเชิงบวก

ของนกัเรียน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

  3.1 การอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล มีอิทธิทางอ้อมตอ่การคดิเชงิบวก  โดยผา่นทาง

ประสบการณ์ชีวิต สอดคล้องกบัเทอดศกัดิ์  เดชคง  (2547: 36-38) กลา่ววา่  การเลีย้งดจูาก พอ่แม่    

ผลจากการเลีย้งดนูัน้เกิดได้จาก  2 กระบวนการ  คือ การอบรมสัง่สอนอยา่งตรงไปตรงมา  โดยอาจเป็น

การพดูแนะนํา เชน่ กรณีสอบตกก็บอกวา่ยงัมีโอกาส  แก้ตวัใหม ่ การยกตวัอยา่ง การเลา่นิทานสอนใจ

การสอนโดยทางอ้อม  ได้แก่ การกระทําตา่ง  ๆ (ทา่ทีเห็นใจ  ตบบา่ให้กําลงัใจเม่ื อลกูผดิหวงั) การเป็น

แบบอยา่งในการเผชิญปัญหาหรืออปุสรรค  เชน่ แม้จะมีหนีส้ินแตพ่อ่แมก็่พยายามเก็บเงินเพ่ือปลดหนี ้

อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  โดยมองวา่หนีส้ินจะหมดไปในท่ีสดุ   การเลีย้งดจูากพอ่แมนี่เ้ป็นปัจจยัท่ีสําคญั

ในการปรับสมดลุให้เดก็มีความผอ่นคลาย  สามารถมองในด้า นบวก มองอนาคตในแงด่ี   ซึง่จะทําให้มี

กําลงัใจในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรคตอ่ไป   การอบรมเลีย้งดจูากพอ่แม่ เป็นสิ่งสําคญัตอ่         

การพฒันาการของลกู  การเลีย้งลกูท่ีถกูต้องและเหมาะสมจะสง่ผลให้เขามีบคุลกิภาพท่ีดี  มีการ

ปรับตวัตอ่ปัญหาและสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 



 110 

  3.2 การสนบัสนนุทางสงัคมของครูมีอิทธิทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก  และมีอิทธิทางอ้อม

โดยผา่นทางการกํากบัตนเองซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  สอดคล้องกบันภิา  แก้วศรีงาม (2547: 

76-78)  กลา่ววา่  ผู้ ท่ีสร้างให้บคุคลเกิด Positive Thinking การสง่เสริม อบรมสัง่ส อนและสนบัสนนุให้

คนเราเกิดความคดิท่ีดี   เป็นพืน้ฐานของการสร้างคณุภาพชีวิตนีค้งจะไมพ้่นบคุคล 2 กลุม่คือ พอ่ แม ่

และครู ซึง่เป็นผู้ มีความคดิเชิงบวกเป็นแบบอยา่ง  ให้คําแนะนําและคําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น

แรงจงูใจให้เกิดการปรับปรุงและพฒันาและให้กําลงั   สนบัสนนุ  และสง่เสริมความคดิเชิงบวกของ

ลกูหลานและลกูศษิย์ เพ่ือสง่เสริมแรงให้พฒันาความคดิเชงิบวกอยา่งตอ่เน่ือง  ในขณะเดียวกนัอาจจะ

ต้องชีแ้นะหรือแนะนําให้คํา ปรึกษาแก่ผู้ ท่ีมีความคดิเชงิลบ ให้เกิดแนวทางวิธีการดําเนินการให้

ปรับเปล่ียนความคดิโดยให้ข้อมลูเชงิบวกในระบบความ คดิและการรับรู้  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่

ทัง้ผู้คดิและคนรอบข้างสงัคมและอนาคตด้วย  จงึถือวา่เป็นหน้าท่ีของความเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม   

ท่ีจะต้องร่วมมือกนั   โดยเฉพาะคณุครู  การท่ีได้เห็นประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จท่ีคล้ายคลงึกบั

กิจกรรมท่ีตนกระทํา  ก็สามารถเพิม่ความรู้สกึวา่ตนเองมีความสามารถนัน่คือ   บคุคลนัน้จะบอกกบั

ตวัเองวา่  ถ้าผู้ อ่ืนสามารถทํางานแล้วประสบความสําเร็จได้   เราจะสามารถทํางานนัน้ได้เชน่เดียวกนั  

ถ้าสามารถกํากบัตนเองให้มีความตัง้ใจและมีความพยายาม  และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พจนพร 

ถนอมวฒุศิกัดิ์  (2552: 117) ได้วิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่       

การมองโลกในแง่ดีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ผลการวิจยัพบวา่ การสนบัสนนุทางสงัคมของครู

มีอิทธิพลทางตรงตอ่การมองโลกในแง่ดี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

  3.3 ประสบการณ์ชีวิต มีอิทธิทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก   และมีอิทธิทางอ้อมโดยผา่น

ทาง  การรับรู้ความสามารถของตนเอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ท่ีตัง้ สอดคล้องกบัอารี  พนัธ์มณี (2547: 4) กลา่ววา่ ประสบการณ์ชีวิต  เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่

ของชีวิต ไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีดี  สมหวงั ผิดหวงั สําเร็จ ล้มเหลว เสียใจ เศร้าใจ อ่ิมเอมใจ หากเป็น

ประสบการณ์ท่ีดี   ประสบความสําเร็จ  ก็ทําให้บุคคลมีกําลงัใจท่ีจะก้าวเดนิตอ่ไป  มีความรู้สกึท่ีดี มี

ความคดิท่ีดี แตถ้่าหาก  เป็นประสบการณ์ท่ีต้องสญูเสีย  ประสบความล้มเหลว  ประสบการณ์เหลา่นัน้  

จะทําให้บคุคลสมัผสักบัความรู้สกึสญูเสีย  เจ็บปวดและเป็นทกุข์  แสดงให้เห็นวา่  ถ้าบคุคลมี

ประสบการณ์ชีวิตท่ีดี  สมหวงั  มีความสขุ จะมีความรู้สกึตอ่สิง่ตา่ง  ๆ ในแง่ดีและมีความคดิเชิงบวก    

ในท่ีสดุและสอดคล้องกบังานวิจยัของสจัจา ประเสริฐกลุ (2551: 100-101) ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียน

ท่ีมีประสบการณ์ชีวิตทางบวกมีความคดิเชงิบวกสงูกวา่นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตทางลบ และ

สอดคล้องกบัแบนดรูา (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต . 2550: 59; อ้างอิงจาก Bandura. 1977) ได้กลา่ววา่  

ความมัน่ใจท่ีบคุคลคดิวา่ตนเองสามารถทํางานได้ท่ีระดบัความยากตา่ง  ๆ ซึ่งถ้าความคาดหวงัมีความ

เข้มน้อย เม่ือพบประสบการณ์ท่ีไมเ่ป็นดงัท่ีคาดหวงัอาจหวัน่ไหวได้  แตถ้่าความคาดหวงัมีความเข้มมาก  
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บคุคลจะพยายามตอ่สูอ่ปุสรรคแม้จะเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีไมเ่ป็นไปดงัหวดับ้างก็ตาม   การกระทําท่ีได้

บรรลผุลสําเร็จ (Performance Accomplishments) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ ความสามารถของ

ตนเองของบคุคลมากท่ีสดุ เน่ืองจากความสําเร็จจากการกระทํานัน้เป็นประสบการณ์ท่ีบคุคลได้รับโดยตรง  

การท่ีบคุคลทํางานแล้วประสบความสําเร็จซํา้ ๆ กนัหลาย ๆ ครัง้จะทําให้บคุคลมี   ความคาดหวงั

เก่ียวกบัความสามารถของตนเองเพิม่ขึน้  แม้วา่บางครัง้งานนัน้จะเกิดความล้มเหลวบ้างก็ตาม  แตก็่จะ

ไมมี่ผลมากนกั  เพราะบคุคลมองวา่การท่ีเขาประสบความล้มเ หลวนัน้มาจากปัจจยัอ่ืน  ๆ เชน่ ความ

พยายามไมเ่พียงพอ หรือใช้วิธีการทํางานไมเ่หมาะสมมากกวา่ท่ีจะบอกวา่เขาไมมี่ความสามารถ   และ

บคุคลจะใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนให้ตนใช้ความพยายามในการทํางานมากขึน้   ซึง่การไมป่ระสบ

ผลสําเร็จจะทําให้บคุคลเกิดความพยายามมากขึน้เพ่ือเป็นแรงเสริมในการทํางานตอ่ไป  แม้งานจะยาก

เพียงใดบคุคลจะเพิม่ความพยายามเพ่ือให้งานนัน้สําเร็จ    สว่นบคุคลท่ีทํางานแล้วประสบความ

ล้มเหลวเสมอ   จะสง่ให้บคุคลประเมินการรับรู้ความ สามารถของตนเองต่ําลง   รับรู้วา่ตนเองด้อยคา่  

จะทําให้เกิดเป็นปมด้อย   มีความท้อแท้มองตนและสิ่งท่ี ตนเก่ียวข้องไปในทางลบ  แตถ้่าเรายอมรับวา่

แม้เราอาจจะมีโอกาสไมเ่ทา่คนอ่ืน   หรือมนษุย์เราเลือกเกิดไมไ่ด้  แตม่นษุย์เลือกท่ีจะพฒันาตนเองได้  

สร้างโอกาสให้ตนเองได้   แตอ่าจจะต้องเพียรพยายามมากกวา่ผู้ ท่ีมีโอกาสหรือเกิดมาเพียบพร้อม

สมบรูณ์มากกวา่เรา   คนเหลา่นีมี้ตัวอยา่งให้เหน็อยูม่ากไมว่า่จะสําเร็จการศกึษาในขณะท่ีทํางานไป

เรียนไป  สร้างหลกัฐานชีวิตและสร้างธุรกิจมาจากจดุเร่ิมต้นท่ีเป็นศนูย์   โดยมีความพร้อมและอารมณ์

ท่ีมุง่สูจ่ดุมุง่หมายท่ีดีงาม   รู้คดิ  ปรับปรุงควบคมุและพฒันาตนเองในกลยทุธ์และวิธีการท่ีสร้างให้เกิด

ประโยชน์สขุ (นภิา  แก้วศรีงาม.  2547: 76-78) 

  3.4 การรับรู้ความสามารถมีอิทธิทางตรงตอ่การคดิเชงิบวก และมีอิทธิทางอ้อมโดยผา่น

ทางการกํากบัตนเอง ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้อง

กบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม   (Bandura. 1986: 393-398) กลา่ววา่ การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองมีอิทธิพลตอ่แบบแผนของการคดิ  และการตอบสนองทางอารมณ์ของบคุคล บคุคลท่ีได้รับรู้

วา่ตนมีความสามารถสงู  จะให้ความสนใจและพยายามในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ  และจะใช้ความ

พยายามย่ิงขึน้เม่ือพบอปุสรรค  สอดคล้องกบังานวิจยัของอ วิรุทธ์  ผลทรัพย์  (2551: 79-81) พบวา่  

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความคดิเชงิบวก  อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจิราพร สขุเอมโอษฐ (2552: 112) พบวา่ การรับรู้

ความสามารถของตนเอง  มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความสา มารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรค  และ

จากงานวิจยัของขตัตยิา  นํา้ยาทอง ( 2551: 126) พบวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพล

ทางตรงตอ่ความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 การรับรู้

ความสามารถของตนเองเป็นการตดัสนิความสามารถของต นเอง  วา่ทํางานได้ในระดบัใด  ถ้าบคุคล
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ประเมนิความสามารถของตนเองได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม จะสง่ผลตอ่การเลือกกระทําพฤตกิรรม  

สามารถกํากบัตนเองได้ดี  มีโอกาสประสบความสําเร็จสงู  

  3.5  การกํากบัตนเองมีอิทธิทางตรงตอ่การคดิเชิงบวก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01          

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  ทัง้นีเ้น่ืองจากกระบวนการกํากบัตนเอง  มีจดุเร่ิมต้นจากบคุคลต้องรู้

วา่กําลงัทําอะไรอยู ่ เพราะความสําเร็จของบคุคลเกิดจากการกํากบัตนเองท่ีจะนําตนเองไปสู้แนวทางบวก 

และรับรู้ในการจดัการชีวิตของตนเอง (สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิ ต.  2550: 54-57; อ้างอิงจาก Bandura. 

1986) และสอดคล้องกบังานวิจยัของขตัตยิา  นํา้ยาทอง (2551: 126)  พบวา่ การกํากบัตนเองมีอิทธิ

ทางตรงตอ่ความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 จากผลการศกึษาพบวา่  การคดิเชงิบวกได้รับอิทธิทางตรงจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง             

การกํากบัตนเอง  การสนบัสนนุทางสงัคมของครูและประสบการณ์ชีวิต  อยา่งมีนยัสํานยัทางสถิตท่ีิระดบั 

.01  และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการอบรมเลีย้งดแูบบใช้เหตผุล  ประสบการณ์ชีวิต การสนบัสนนุ

ทางสงัคมของครู  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยผา่นประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้

ความสามาร ถและการกํากบัตนเอง  อยา่ง มีนยัสํานยัทางสถิตท่ีิระดบั .01นําไปสูข้่อเสนอแนะใน      

การนําผลการวิจยัไปใช้ดงันี ้   

  1.1  ข้อเสนอแนะสําหรับครู  อาจารย์  ควรสง่เสริม  สนบัสนนุและปลกูฝังให้นกัเรียนรับรู้

ความสามารถของตนเอง  โดยมีความเช่ือในความสามารถของตนเองวา่จะกระทําสิง่ตา่ง ๆ ได้ดี

เพียงใด  เพ่ือให้การกระทํานัน้ประสบความสําเร็จ  เน่ืองจากความสําเร็จจากการกระทําเป็นประสบการณ์

ท่ีนกัเรียนได้รับโดยตรง  ตลอดจนนําเสนอตวัอยา่งบคุคลท่ีมีความคล้ ายคลงึกบัตนเอง  ก็จะทําให้

นกัเรียนรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนเองวา่ตนเองก็สามารถกระทํากิจกรรมอยา่งนัน้ได้ คอยพดู

ชกัจงู เกลีย้กลอ่ม รวมทัง้การให้รางวลัจะมีสว่นชว่ยให้นกัเรียน  มีความเช่ือมัน่ในการกระทําพฤตกิรรม

ตา่ง ๆ ได้สําเร็จ เพ่ือเสริมสร้างให้นกัเรียนเกิดการคดิเชงิบวกตอ่ไป 

  1.2  ข้อเสนอแนะสําหรับพอ่ แม ่ผู้ปกครอง สนบัสนนุทางการเรียนทกุด้านตามความชอบ  

ความสามารถ  และพฒันาคณุลกัษณะท่ีเอือ้ตอ่การคดิเชงิบวก  ได้แก่  การสง่เสริมให้บตุ รมีการรับรู้

ความสามารถของตนเอง   มีการกํากบัตนเองท่ีดี  โดยการเลีย้งดบูตุรด้วยความรัก  ความอบอุน่      

การยอมรับฟังความคดิเห็น  คอยให้กําลงัใจ  ให้คําปรึกษาและชีแ้นะแนวทางท่ีเหมาะสม  เพ่ือ

พฒันาการคดิเชงิบวกให้บตุร 
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  1.3  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร  ควรกําหนดนโยบายเพ่ือพิจารณาแนวทางการจดัการ

เรียนการสอนและจดักิจกรรมเสริมเพ่ือพฒันาผู้ เรียนในโรงเรียนให้มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง  

การกํากบัตนเองเพ่ือให้นกัเรียนเกิดและพฒันาการคดิเชงิบวกอยา่งตอ่เน่ือง 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 

  เน่ืองจากการศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การคดิเชงิบวกของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 11 ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ผู้ วิจยัสร้าง

รูปแบบความสมัพนัธ์ขึน้มา   โดยการศกึษาทฤษฎีของตวัแปร  แนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั     

การคดิเชงิบวก  ซึง่วิเคราะห์ ข้อมลูด้วย สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง  ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาให้

ละเอียดในลกัษณะของตวัแปรแฝง และตวัแปรสงัเกตได้ โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชงิเส้น 

(0Structural Equation Model: 

   

SEM) เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีละเอียดชดัเจนย่ิงขึน้ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

1. ดร. รณิดา  เชยชุม่     หวัหน้าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย์นคิม  ชว่ยปลดั   ภาควิชาวิจยัและวดัผลการศกึษา 

         มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

3.อาจารย์สจุินต์  สทุธิวรางกลู   ครู คศ.3 โรงเรียนทา่ชนะ  

         สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

         เขต 11  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามประสบการณ์ชีวิตจากการประเมินของ  

     ผู้ เช่ียวชาญ 
 

ข้อท่ี IOC ผลการคดัเลือก ข้อท่ี IOC ผลการ

คดัเลือก 

1 1 คดัเลือกไว้ 14 0.667 คดัเลือกไว้ 

2 1 คดัเลือกไว้ 15 1 คดัเลือกไว้ 

3 1 คดัเลือกไว้ 16 0.667 คดัเลือกไว้ 

4 1 คดัเลือกไว้ 17 1 คดัเลือกไว้ 

5 0.333 คดัออก 18 1 คดัเลือกไว้ 

6 0.667 คดัเลือกไว้ 19 1 คดัเลือกไว้ 

7 0.333 คดัออก 20 1 คดัเลือกไว้ 

8 0.667 คดัเลือกไว้ 21 1 คดัเลือกไว้ 

9 1 คดัเลือกไว้ 22 0.667 คดัเลือกไว้ 

10 1 คดัเลือกไว้ 23 0.667 คดัเลือกไว้ 

11 0.333 คดัออก 24 1 คดัเลือกไว้ 

12 0.333 คดัออก 25 1 คดัเลือกไว้ 

13 1 คดัเลือกไว้    
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ตาราง 14 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองจาก     

      การประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 
 

ข้อท่ี IOC ความคดิเห็น ข้อท่ี IOC ผลการคดัเลือก 

1 1 คดัเลือกไว้ 11 0.667 คดัเลือกไว้ 

2 1 คดัเลือกไว้ 12 1 คดัเลือกไว้ 

3 1 คดัเลือกไว้ 13 1 คดัเลือกไว้ 

4 1 คดัเลือกไว้ 14 1 คดัเลือกไว้ 

5 1 คดัเลือกไว้ 15 0.667 คดัเลือกไว้ 

6 1 คดัเลือกไว้ 16 1 คดัเลือกไว้ 

7 1 คดัเลือกไว้ 17 1 คดัเลือกไว้ 

8 1 คดัเลือกไว้ 18 0.667 คดัเลือกไว้ 

9 1 คดัเลือกไว้ 19 -0.333 คดัออก 

10 1 คดัเลอืกไว ้ 20 0.667 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 15 คา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัการคดิเชงิบวก 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.570 

0.292 

0.441 

0.422 

0.470 

0.454 

0.419 

0.609 

0.571 

0.379 

0.598 

0.368 

0.454 

0.481 

0.465 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0.623 

0.612 

0.516 

0.515 

0.282 

0.568 

0.610 

0.655 

0.466 

0.517 

0.456 

0.558 

0.380 

0.473 

0.413 

 

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.913 
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ตาราง 16 คา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัการการอบรมเลีย้งด ู

      แบบใช้เหตผุล 

 

ข้อท่ี 
คา่อํานาจจําแนก 

(r) 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

(r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.400 

0.587 

0.611 

0.465 

0.453 

0.236 

0.617 

0.538 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0.511 

0.375 

0.371 

0.409 

0.564 

0.538 

0.388 

0.574 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0.659 

0.458 

0.586 

0.591 

0.516 

0.424 

0.659 

0.607 

0.490 

 

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.886 
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ตาราง 17 คา่อํานาจจําแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.505 

0.555 

0.582 

0.691 

0.648 

0.707 

0.631 

0.585 

0.519 

0.533 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0.533 

0.234 

0.565 

0.534 

0.621 

0.548 

0.566 

0.592 

0.603 

0.636 

 

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.886 

ตาราง 18 คา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวิต 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.223 

0.538 

0.518 

0.642 

0.205 

0.453 

0.495 

0.272 

0.477 

0.313 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0.503 

0.587 

0.591 

0.581 

0.337 

0.655 

0.665 

0.298 

0.547 

0.349 

 

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.814 
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ตาราง 19 คา่อํานาจจําแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัการรับรู้ความสามารถ 

     ของตนเอง 
 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก (r) ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

(r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.493 

0.561 

0.559 

0.574 

0.564 

0.551 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0.592 

0.588 

0.545 

0.540 

0.500 

0.466 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

0.563 

0.596 

0.591 

0.628 

0.619 

0.612 

0.530 

 

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.910 

 

ตาราง 20 คา่อํานาจจําแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัการกํากบัตนเอง 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

(r) 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

(r) 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

(r) 

1 

2 

3 

4 

5 

0.478 

0.474 

0.531 

0.599 

0.568 

6 

7 

8 

9 

10 

0.534 

0.491 

0.468 

0.473 

0.381 

11 

12 

13 

14 

15 

0.518 

0.559 

0.358 

0.581 

0.541 

 

ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.862 
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แบบสอบถามการวจิยั 

เรื่อง 

ปจัจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลต่อการคดิเชิงบวกของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย   

สงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11  
______________________________________________________ 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบันี้  จดัทาํขึ้นเพือ่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่ทาํวจิยั  ซึง่ไมม่ขีอ้ใดถกูหรอืผดิ   เป็นเพยีง

การศึกษาความคดิเหน็และการปฏบิตัตินของนกัเรยีนเท่านัน้  ดงันัน้คาํตอบทีไ่ด ้จะไมม่ผีลกระทบใดๆ  ต่อการเรยีนของนกัเรยีน  

และคาํตอบของนกัเรยีนคร ัง้นี้จะเป็นความลบั จงึขอความกรณุาใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

2. แบบสอบถามฉบบันี้มจีาํนวน 6 ฉบบั คอื 

ฉบบัที ่1 แบบสอบถามความคดิเชงิบวก จาํนวน 30 ขอ้ 

ฉบบัที ่2 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตผุล จาํนวน 25 ขอ้ 

ฉบบัที ่3 แบบสอบถามการสนบัสนุนทางสงัคมของครู จาํนวน 20 ขอ้ 

ฉบบัที ่4 แบบสอบถามประสบการณช์วีติ จาํนวน 20 ขอ้ 

ฉบบัที ่5 แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จาํนวน 19 ขอ้ 

ฉบบัที ่6 แบบสอบถามการกาํกบัตนเองตนเอง จาํนวน 15 ขอ้ 

3. แบบสอบถามแต่ละขอ้มคีาํตอบใหน้กัเรยีนเลอืก 5 ระดบั  โดยใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้  แลว้เลอืกขดี

เครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาดงันี้ 

มากทีสุ่ด   หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 

มาก        หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิมาก 

ปานกลาง  หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงิปานกลาง 

นอ้ย       หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงินอ้ย 

นอ้ยทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอ้ความนัน้ตรงกบัความเป็นจรงินอ้ยทีสุ่ด 

4. เมือ่นกัเรยีนทาํเสรจ็แลว้  ก่อนจะส่ง  ขอความร่วมมอืใหน้กัเรยีนตรวจสอบแบบสอบถามวา่ทาํเรยีบรอ้ยครบทกุขอ้

หรอืไม่  ถา้ครบทกุขอ้แลว้จงึนาํมาส่ง 

 

************************************************ 

 

ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดทาํเครือ่งหมายลงใน        หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิเกี่ยวกบัตวันกัเรยีน 

1. ชือ่โรงเรยีน  ................................................................................................ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่..... 

2. เพศ                ชาย                  หญงิ 
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แบบวดัการคดิเชิงบวก 

 

คาํช้ีแจง    ใหน้กัเรยีนอ่านและพจิารณาขอ้ความต่อไปนี้ และตดัสนิใจวา่นกัเรยีนมกีารรบัรูค้วามรูส้กึ  และพฤตกิรรมต่อขอ้ความ

ในแต่ละขอ้มากนอ้ยเพยีงใด  แลว้ทาํเครือ่งหมาย   ลงในช่องวา่งทางขวามอืของขอ้ความทีต่รงกบัการรบัรู ้  ความรูส้กึ และ

พฤตกิรรมทีเ่ป็นจรงิ 

ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

1. ถา้ฉนัต ัง้ใจทีจ่ะทาํอะไร  ก็สามารถทาํไดด้ไีม่แพใ้คร      

2. รูปร่างหนา้ตาของฉนัไม่ไดเ้ป็นอปุสรรคใด ๆ  ในการดาํรงชวีติ      

3. ฉนัมองเหน็ขอ้ดขีองตวัเองเสมอ      

4. ทกุวนันี้  ฉนัรูส้กึว่าฉนัโชคดไีม่นอ้ยกว่าใคร      

5. ฉนัคดิว่าตนเองมคีวามสามารถพอทีจ่ะทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเร็จได ้      

6. ฉนัสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของฉนัได ้      

7. ความสาํเร็จในชวีติขงิฉนั  เกดิจากความสามารถทีแ่ทจ้รงิของฉนัไม่ใช่ความบงัเอญิ      

8. ในสถานการณท์ีค่บัขนั   ฉนัก็สามารถเป็นผูน้าํได ้      

9. ฉนัคดิว่าฉนัสามารถทาํวนันี้ใหด้กีว่าเมือ่วานได ้      

10. ฉนัก็มเีรื่องทีฉ่นัภาคภูมใินตนเอง      

11. ฉนัมองเหน็อนาคตของฉนั  ว่าฉนัจะประสบความสาํเร็จ      

12. ฉนัสามารถใชช้วีติในสงัคมปจัจบุนัอย่างมคีวามสุข      

13. ฉนัเป็นคนทีไ่ม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคต่าง ๆ  ในชวีติ      

14. ฉนัสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ ไดด้ ี      

15. ไม่ว่าจะเกดิปญัหาใดขึ้น  ฉนัคดิว่าฉนัสามารถแกไ้ขไดเ้สมอ      

16. เมือ่เกดิปญัหาฉนัจะไม่คดิว่าใครเป็นคนผดิ  คดิว่าจะแกป้ญัหานัน้อย่างไรมากกว่า      

17. การทีฉ่นัโดนตาํนิ  เพราะว่าบคุคลนัน้หวงัดกีบัฉนั      

18. ทกุคร ัง้ทีท่าํงานผดิพลาด   ฉนัคดิว่าฉนัไดบ้ทเรยีนใหม่เสมอ      

19. ฉนัเลอืกทีจ่ะปรบัความเขา้ใจกนักบัเพือ่นเมือ่เกดิปญัหา      

20. ฉนัไมรู่จ้ะปรบัตวัอย่างไรเมือ่ฉนัวติกกงัวล      

21. เวลาตอ้งทาํงานหนกั  ฉนัจะคดิว่านี่คอืโอกาสในการเตรยีมพรอ้มสู่ความเป็นผูใ้หญ่      

22. เมือ่มปีญัหาซบัซอ้น   ฉนัจะคดิวา่นี้คอืบทเรยีนทีจ่ะสรา้งปญัญาไดอ้ย่างวเิศษ      
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

23. เวลามทีกุข ์  ฉนัจะคดิวา่นี่คอืแบบฝึกหดัทีจ่ะช่วยใหเ้กดิทกัษะในการดาํเนนิชวีติ      

24. เวลาพบกบัคนเจา้ระเบยีบ   ฉนัจะคดิวา่นี่คอืการฝึกตนใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณแ์บบ      

25. เวลามคีาํนินทา  ฉนัจะคดิว่านี่คอืการสะทอ้นว่าเรายงัคงเป็นคนทีม่คีวามหมาย      

26. เมือ่พบกบัความผดิหวงั  ฉนัจะคดิวา่นี่คอืวธิทีีธ่รรมชาตกิาํ ลงัสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บั

ชวีติ 

     

27. เวลาป่วยไข ้  ฉนัจะคดิว่านี่คอืการเตอืนใหเ้หน็คุณค่าของการรกัษาสุขภาพใหด้ ี      

28. เมือ่ตอ้งพบกบัความพลดัพราก  ฉนัจะคดิว่านี่คอืความอนิจจงัทีท่กุขช์วีติมโีอกาส   

พบเจอ 

     

29. เมือ่สิง่ทีฉ่นัตอ้งการไมส่มหวงั   ฉนัคดิว่าเป็นเรื่องปกตเิพราะไม่มใีครไดท้กุอย่าง     

ด ัง่ใจหวงั 

     

30. เวลาทีต่อ้งสูญเสยีสิง่ใด  ฉนัจะคดิวา่นี่คอืความอนตัตาของชวีติ      
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แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตผุล 

 

คาํช้ีแจง    ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทางขวามอืเพยีง ช่องเดยีวที่ ตรงกบัการปฏบิตัขิองผูป้กครองทีไ่ดป้ฏบิตัต่ิอ

นกัเรยีนมากทีสุ่ด  

 

ขอ้ที ่

 

ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

1. เมือ่ครอบครวัเกดิปญัหา  ผูป้กครองใหน้กัเรยีนมส่ีวนรบัรูแ้ละแกป้ญัหาดว้ย                                                            

2. ผูป้กครองจะช่วยแนะนาํวธิแีกป้ญัหา  แต่ใหน้กัเรยีนเป็นผูต้ดัสนิใจเอง                                               

3. เมือ่นกัเรยีนปรกึษาเกีย่วกบัขอ้ขอ้งใจ  ผูป้กครองจะเสนอแนะและอธบิาย      

ดว้ยเหตผุล 

     

4. ถา้นกัเรยีนมปีญัหา  ผูป้กครองจะไมบ่อกวธิแีกป้ญัหาในทนัท ี แต่จะใหน้กัเรยีน

คดิหาวธิแีกไ้ขดว้ยตนเองก่อน                                   

     

5. ผูป้กครองจะยอมรบั  ถา้นกัเรยีนกระทาํในสิง่ทีม่เีหตผุลอนัสมควร  ทีไ่มท่าํให ้

ตนเองและผูอ้ืน่เดอืดรอ้น                            

     

6. แมว้า่นกัเรยีนมขีอ้คดิเหน็ไมเ่หมอืนกบัผูป้กครอง  แต่พวกท่านจะรบัฟงัเสมอ      

7. ถา้นกัเรยีนทาํความผดิ  ผูป้กครองจะลงโทษ  พรอ้มท ัง้อธบิายเหตผุลของ      

การลงโทษ 

     

8. ถา้นกัเรยีนทาํผดิ  นกัเรยีนสามารถชี้แจงเหตผุลใหผู้ป้กครองเขา้ใจได ้         

โดยทีผู่ป้กครองจะรบัฟงั 

     

9. ผูป้กครองจะสนบัสนุนกจิกรรมทีท่าํแลว้เกดิประโยชนแ์ละส่งเสรมิทกัษะ  เช่น  

การเลน่เกมลบัสมอง  การเลน่กฬีา  เป็นตน้ 

     

10. ผูป้กครองมกันาํเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นรอบตวัมาเป็นหวัขอ้ในการสนทนากบันกัเรยีน      

11. ผูป้กครองมกัพูดลงทา้ยประโยคทีส่นทนากบันกัเรยีนดว้ยคาํวา่ “ อย่างไร “      

12. ผูป้กครองใหน้กัเรยีนมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขและซ่อมแซมอปุกรณต่์าง ๆ     

ภายในบา้น 

     

13. ในช่วงวนัหยุดครอบครวัของนกัเรยีนชอบไปเทีย่วและเรยีนรูแ้ลกเปลีย่น

วฒันธรรมในสถานทีต่่าง ๆ  

     

14. ผูป้กครองจะไม่ แกไ้ขปญัหาใหน้กัเรยีน  แต่จะต ัง้คาํถามใหน้กัเรยีนหาคาํตอบ

ดว้ยตนเอง 
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ขอ้ที ่

 

ขอ้ความ 

ระดบัเป็นความจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

15. เมือ่นกัเรยีนกลบับา้นผดิเวลา  ผูป้กครองจะคอยไต่ถามดว้ยความห่วงใย      

16. นกัเรยีนและผูป้กครองสามารถพูดคุยหรอืปรกึษาปญัหาต่าง ๆ ร่วมกนัได ้      

17. เมือ่นกัเรยีนมปีญัหากบัเพือ่น ๆ ผูป้กครองจะใหค้าํปรกึษาและแนะนาํ ใหน้กัเรยีน

คดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปญัหาแลว้จงึแกป้ญัหานัน้ ๆ ไปทลีะจดุ  

     

18. ผูป้กครองใหน้กัเรยีนร่วมพจิารณาตดัสนิ ใจเกีย่วกบักจิกรรมในกา รแบ่งกนั  

ทาํงานบา้น 

     

19. ผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเลอืกเรยีนตามความสนใจเมือ่นกัเรยีนมเีหตผุล  

ทีเ่หมาะสม 

     

20. เมือ่นกัเรยีนทาํอะไรผดิพลาด  ผูป้กครองจะใหโ้อกาสนกัเรยีนไดแ้กไ้ขหรอื

ปรบัปรงุตวัเอง 

     

21. เมือ่นกัเรยีนมปีญัหาขดัแยง้กบัผูอ้ืน่  ผูป้กครองจะพจิารณาตดัสนิปญัหา           

ทีเ่กดิขึ้นโดยรบัฟงัเหตผุลของท ัง้สองฝ่าย 

     

22. ผูป้กครองใชเ้หตผุลตกัเตอืนเมือ่นกัเรยีนคบเพือ่นไมด่ ี      

23. เมือ่มปีญัหาใด ๆ นกัเรยีนและผูป้กครองจะไมปิ่ดบงักนั      

24. เมือ่สมาชกิในครอบครวัมปีญัหา ทกุคนจะนัง่พูดคุยวเิคราะหป์ญัหาร่วมกนั      

25. ผูป้กครองพูดคยุใหข้อ้คดิเกีย่วกบัการดารงชวีติแก่นกัเรยีนเสมอ      
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แบบสอบถามวดัการสนบัสนุนทางสงัคมของครู 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทางขวามอืเพยีงช่องเดยีวทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีค่รูปฏบิตัิ ต่อนกัเรยีน        

มากทีสุ่ด   

ขอ้ที ่ ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

1. ครูใหค้วามเป็นมติรกบันกัเรยีน      

2. ครูชืน่ชมนกัเรยีน  เมือ่นกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน      

3. ครูปลอบใจ  เมือ่นกัเรยีนไม่สบายใจ      

4. ครูแสดงความเหน็ใจ   เมือ่นกัเรยีนมปีญัหาเกีย่วกบัการเรยีน      

5. ครูแสดงความห่วงใย  เมือ่นกัเรยีนเจบ็ป่วย      

6. ครูใหก้าํลงัใจนกัเรยีน  เมือ่นกัเรยีนผดิหวงัในการเรยีน      

7. ครูรบัฟงันกัเรยีน  เมือ่นกัเรยีนตอ้งการระบายความคบัขอ้งใจ      

8. ครูใหค้าํแนะนาํในการเรยีนแก่นกัเรยีน      

9. ครูใหค้วามรูใ้หม ่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่นกัเรยีน      

10. ครูอธบิายเกีย่วกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนัแก่นกัเรยีน      

11. ครูใหค้าํแนะนาํ  เกีย่วกบัการปฏบิตัติวัในการเรยีนแก่นกัเรยีน        

12. ครูใหค้าํแนะนาํ  เมือ่นกัเรยีนทาํงานผดิพลาด      

13. ครูใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งการเรยีน  เพือ่เป็นประโยชน์        

ในการเรยีน 

     

14. ครูตกัเตอืน  เมือ่นกัเรยีนแสดงพฤตกิรรรมทีไ่มเ่หมาะสม      

15. ครูใหค้วามช่วยเหลอืดา้นอปุกรณก์ารเรยีนแก่นกัเรยีน      

16. ครูใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ  เมือ่นกัเรยีนมคีวามเดอืดรอ้น      

17. ครูตดิต่อวทิยากรมาบรรยายพเิศษแก่นกัเรยีนในการเรยีน      

18. ครูจดักจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน      

19. ครูจดัหาหนงัสอืเสรมิทกัษะในการเรยีนแก่นกัเรยีน      

20. ครูแนะนาํสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการอ่านหนงัสอื      
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แบบสอบถามวดัประสบการณ์ชีวติ 
 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องทางขวามอืเพยีงช่องเดยีวทีต่รงกบัความคดิ  ความรูส้กึ และการ   

ปฏบิตัขิองนกัเรยีนมากทีสุ่ด 

       ระดบัการปฏบิตั ิ

เป็นประจาํ   หมายถงึ  นกัเรยีนกระทาํเป็นประจาํ 

 บ่อยคร ัง้    หมายถงึ  นกัเรยีนกระทาํเกอืบทกุคร ัง้ 

 บางคร ัง้     หมายถงึ  นกัเรยีนกระทาํเป็นบางคร ัง้ 
 นาน ๆ   คร ัง้  หมายถงึ  นกัเรยีนกระทาํนาน ๆ  คร ัง้ 

 นอ้ยคร ัง้มากหรอืไมท่าํเลย  หมายถงึ  นาน ๆ นกัเรยีนจะกระทาํสกัท ีหรอืไมเ่คยทาํเลย 

ขอ้ที ่ ขอ้ความ 

ระดบัการปฏบิตั ิ

เป็
นป

ระ
จาํ

 

บ่อ
ยค

รัง้
 

บา
งค

รัง้
 

นา
น 

 ๆ
  ค

รั้ง
 

นอ้
ยค

รัง้
มา

ก

หร
อืไ

มท่
าํเล

ย 

1. ขา้พเจา้ใชจ่้ายเงนิไปกบัเรื่องอาหารการกนิประเภทขนมมากกว่าอาหาร

หลกัในแต่ละมื้อ                             

     

2. เมือ่ขา้พเจา้เรยีนเสรจ็จะใชเ้วลาทาํกจิกรรมกบัชมรมต่าง ๆ ในโรงเรยีน                                                               

3. ขา้พเจา้ใชเ้ วลาหลงัเลกิเรยีนทบทวนบทเรยีนกบั เพือ่น ๆ อยู่ภายใน

โรงเรยีน 

     

4. อาจารยน์าํผลงานของขา้พเจา้มาแสดงใหเ้พือ่น ๆ ดูเป็นตวัอย่าง      

5. ขา้พเจา้จะลอกการบ ้ านจากเพือ่น ๆ เพราะไม่สามารถทาํการบา้น     

ดว้ยตนเองได ้

     

6. เพือ่น ๆ ขอใหข้า้พเจา้ช่วยทบทวนสิง่ทีเ่รยีนก่อนจะมกีารสอบ                                                        

7. ขา้พเจา้ทาํบนัทกึย่อเนื้อหาแต่ละวชิา   เพือ่ใชส้าํหรบัทบทวนบทเรยีน

และเตรยีมสอบ 

     

8. ขา้พเจา้ใหค้วามร่วมมอืในการทาํกจิกรรมการเรยีนในช ัน้เรยีนเป็นอย่าง

ด ี

     

9. ขา้พเจา้และเพือ่นช่วยกนัจดัแสดงผลงานในวนังานวชิาการของโรงเรยีน      

10. กลุม่เพือ่นของขา้พเจา้ใหค้วามช่วยเหลอื เมือ่ขา้พเจา้มปีญัหาทาง

วชิาการ                                       

     

11. ขา้พเจา้และเพือ่นชวนกนัไปชมนิทรรศการทางวชิาการตามสถานทีต่่าง ๆ       

12. ขา้พเจา้พูดกบัอาจารยเ์พือ่ขอคาํ ปรกึษาเกีย่วกบัเนื้อหาวชิา ทีเ่รยีนหรอื

งานทีอ่าจารยม์อบหมายใหท้าํ   

     

13. ขา้พเจา้พูดกบัอาจารยเ์พือ่ขอคาํแนะนาํเกี่ยวกบัเรื่องการเรยีนท ัว่ไป                                           
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ขอ้ที ่

 

ขอ้ความ 

ระดบัการปฏบิตั ิ

เป็
นป

ระ
จาํ

 

บ่อ
ยค

รัง้
 

บา
งค

รัง้
 

นา
น 

 ๆ
  ค

รั้ง
 

นอ้
ยค

รัง้
มา

ก

หร
อืไ

มท่
าํเล

ย 

14. ขา้พเจา้พูดคุยกบัอาจารยเ์กี่ยวกบัการวางแผนในงานอาชพี   

การศึกษาต่อหรอืเป้าหมายของชวีติในอนาคต                        

15. ขา้พเจา้พูดกบัอาจารยใ์นเรื่อ งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณต่์าง ๆ       

ท ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน                                                               

16. ขา้พเจา้พูดกบัอาจารยเ์พือ่ขอคาํปรกึษาเกี่ยวกบัปญัหาส่วนตวั      

17. ขา้พเจา้เขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการเผยแพร่ความรูแ้ก่บคุคลท ัว่ไป      

18. ขา้พเจา้เขา้ร่วมกจิกรรมกฬีา  โดยเป็นเป็นกองเชยีร ์      

19. 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัการยกย่องว่ าเป็นคนทีทุ่ม่เทใหก้บักจิกรรม        

บาํเพญ็สาธารณะประโยชนข์องโรงเรยีน 

     

20. ขา้พเจา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาในสงัคม      
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แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

 

คาํช้ีแจง   ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องทางขวามอืเพยีงช่องเดยีวทีต่รงกบัความรูส้กึและความคดิชองนกัเรยีนมากทีสุ่ด 

  

ขอ้ที่ 

 
ขอ้ความ 

ระดบัเป็นความจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

1. ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้                                                           

2. เมือ่มปีญัหาทางการเรยีน  ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถหาวธิแีกไ้ขได ้                                              

3. ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถทาํงานทีท่า้ทายความสามารถของตนเองได ้                                                   

4. เมือ่ตอ้งเผชญิกบัเรื่องยุ่งยากใด ๆ ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถควบคุมตนเองได ้                                       

5. แมต้อ้งเผชญิกบัปญัหาทีไ่ม่เคยเจอมาก่อน  ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถทาํไดต้ามแผน                                 

6. เมือ่วางแผนว่าจะทาํสิง่ใดแลว้  ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถทาํไดต้ามแผน                                           

7. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่ว่าจะยากเพยีงใด   ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถทาํได ้                                           

8. ขา้พเจา้ม ัน่ใจว่าสามารถทาํงานทีม่รีะดบัความยากเพิม่ขึ้นกว่าเดมิได ้                                               

9. ขา้พเจา้สามารถจดัการกบัปญัหายาก ๆ ได ้                   

10. ขา้พเจา้กลวัทีจ่ะทาํงานใหม่   ทีน่อกเหนือจากงานทีท่าํอยู่                                                           

11. เมือ่เจออปุสรรค  ขา้พเจา้รูไ้ดว้่าจะตอ้งทาํอะไรบา้ง      

12. ขา้พเจา้สามารถทาํงานใหเ้สร็จตามเวลาได ้      

13. งานทีไ่ดร้บัมอบหมายแมม้ปีรมิาณมาก  ขา้พเจา้ ก็ม ัน่ใจวา่สามารถทาํใหเ้สรจ็    

ตามเวลาได ้                  

     

14. ถงึแมว้่าจะไดร้บัมอบหมายงานจากครูหลาย ๆ คนพรอ้มกนั  ขา้พเจา้ก็สามารถ

จดัลาํดบัความสาํคญัของงานเพือ่ส่งใหท้นัเวลาได ้                                   

     

15. อาจารยช์มว่า  ขา้พเจา้สามารถเรยีนรูง้านใหม่ ๆ ไดร้วดเร็ว        

16. ขา้พเจา้สามารถอธบิายเรื่องทีย่าก ๆ ใหเ้พือ่นเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย                                                         

17. ขา้พเจา้สามารถคน้หาขอ้มลูสารสนเทศจากแหลง่ต่าง ๆ เพือ่ประกอบการทาํงาน   

ส่งอาจารยไ์ด ้                  

     

18. ขา้พเจา้มพีฒันาการดา้นการเรยีนเพิม่ขึ้นอย่างเหน็ไดช้ดั                                                           

19. เพือ่น ๆ ชมว่าขา้พเจา้เป็นคนทีม่คีวามคดิด ีๆ ทีเ่ป็นประโยชนต่์องานของเพือ่นๆ      
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แบบสอบถามการกาํกบัตนเอง 

 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องทางขวามอืเพยีงช่องเดยีวทีต่รงกบัความคดิความรูส้กึ และการปฏบิตัขิองนกัเรยีน

มากทีสุ่ด   

 

ขอ้ที ่

 

ขอ้ความ 

ระดบัความเป็นจรงิ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

 นอ้
ย 

นอ้
ยท

ีสุ่ด
 

1. เวลาเรยีน  นกัเรยีนต ัง้ใจเรยีน       

2. ก่อนสอบทกุคร ัง้นกัเรยีนจะทบทวนบทเรยีน      

3. นกัเรยีนชอบการคน้ควา้เพิม่เตมิ  และพฒันาทกัษะต่าง ๆ      

4. นกัเรยีนจะพยายามทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ทีีสุ่ด      

5. แมว้า่นกัเรยีนจะเหน็ดเหนื่อยกบักจิกรรมต่าง ๆ  ในแต่ละวนัแค่ไหนก็ตาม  

นกัเรยีนจะไมพ่กัผ่อนหากวา่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายยงัไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย 

     

6. ในการทาํงาน   นกัเรยีนจะวางแผนก่อนทกุคร ัง้      

7. นกัเรยีนเป็นคนตรงต่อเวลา   จงึส่งงานไดต้ามกาํหนดเวลา      

8. หากนกัเรยีนกบัเพือ่นเกดิปากเสยีงทะเลาะกนัอย่างรนุแรง  แต่นกัเรยีนสามารถ

ระงบัอารมณต์นเองได ้

     

9. นกัเรยีนเรยีนรูข้อ้ผดิพลาดของตนเองในทกุ ๆ  ดา้นเพือ่ปรบัปรงุตนเองใหด้ขีึ้น      

10. นกัเรยีนตืน่นอนแต่เชา้  แมว้า่จะนอนดกึ   แสดงวา่นกัเรยีนบงัคบัตนเองได ้      

11. ถา้งานคร ัง้นี้ไดค้ะแนนไม่ด ี คร ัง้ต่อไปนกัเรยีนจะทาํใหด้ทีีสุ่ด      

12. นกัเรยีนจะซกัถาม  เมื่ อเกดิความสงสยั   เพือ่ใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายออกมา    

ดทีีสุ่ด 

     

13. นกัเรยีนกาํลงัควบคุมนํา้หนกั  แต่นกัเรยีนเผลอทานขนมหวานปรมิาณมาก      

มื้อต่อไปนกัเรยีนจะรบัประทานอาหารใหน้อ้ยลง 

     

14. ถา้นกัเรยีนถกูตาํหนเิพราะทาํงานไมเ่รยีบรอ้ย  นกัเรยีนจะตรวจสอบดู ว่า         

ไมเ่รยีบรอ้ยตรงไหนแลว้ทาํการแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยทนัท ี

     

15. หากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายยากเกนิความสามารถ  นกัเรยีนจะคน้ควา้เพิม่เตมิ  

เพือ่ใหง้านออกมาดทีีสุ่ด 

     

 

 

 

 



 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
คาํส่ังในการวเิคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ก่อนและหลังปรับโมเดล 
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คาํส ัง่ในการวเิคราะหข์อ้มูล (กอ่นปรบัโมเดล) 
 

TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING  
 

DA NI=6 NO=1006 NG=1 MA=CM 
 

LA 
1POS 2SE 3SR 4EX 1RE 2SS 
 

CM 
133.601      
88.309 76.752     
65.885 48.229 48.463    
81.356 57.021 39.468 126.396   
84.612 62.181 43.669 92.816 138.796  
111.629  83.566 66.997 65.9   80.098  139.498 
 

SE 
1 2 3 4 5 6 / 
MO NX=2 NY=4 GA=FU,FI BE=FU,FI PH=SY,FR TE=FU,FI TD=FU,FI 

  
 

FR GA(1,1)  
FR GA(4,1)  
FR GA(1,2)   
FR GA(3,2) 
 

 

FR BE(1,2) BE(1,4) BE(1,3) BE(2,4)  BE 3 2 
 

 

PD 
OU MI SS  SC EF ND=3 AD=OFF 
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ผลการวเิคราะหข์อ้มูล (กอ่นปรบัโมเดล) 
 

DATE:  4/23/2013 
TIME: 15:09 

 

 

L I S R E L  8.53 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file C:\Users\parichat.b\Desktop\ผลวเิคราะหแ์ละขอ้มลู\Pos-Model(PRE-cov-edit).LS8: 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING 

   

 DA NI=6 NO=1006 NG=1 MA=CM 

   
 LA 
 1POS 2SE 3SR 4EX 1RE 2SS 

   
 CM 
 133.601 
 88.309 76.752 
 65.885 48.229 48.463 
 81.356 57.021 39.468 126.396 
 84.612 62.181 43.669 92.816 138.796 
 111.629 83.566 66.997 65.9 80.098 139.498 

   
 SE 
 1 2 3 4 5 6 / 
 MO NX=2 NY=4 GA=FU,FI BE=FU,FI PH=SY,FR TE=FU,FI TD=FU,FI 

   

   
 FR GA(1,1) 
 FR GA(4,1) 
 FR GA(1,2) 
 FR GA(3,2)  
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 FR BE(1,2) BE(1,4) BE(1,3) BE(2,4)  BE 3 2 

   

   
 PD 
 OU MI SS SC EF ND=3 AD=OFF 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

                           Number of Input Variables  6 
                           Number of Y - Variables    4 
                           Number of X - Variables    2 
                           Number of ETA - Variables  4 
                           Number of KSI - Variables  2 
                           Number of Observations  1006 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

         Covariance Matrix        
 

                1POS        2SE        3SR        4EX        1RE        2SS    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     1POS    133.601 
      2SE     88.309     76.752 
      3SR     65.885     48.229     48.463 
      4EX     81.356     57.021     39.468    126.396 
      1RE     84.612     62.181     43.669     92.816    138.796 
      2SS    111.629     83.566     66.997     65.900     80.098    139.498 
 

 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Parameter Specifications 
 

         BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX 
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS          0          1          2          3 
      2SE          0          0          0          4 
      3SR          0          5          0          0 
      4EX          0          0          0          0 
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         GAMMA        
 

                 1RE        2SS 
            --------   -------- 
     1POS          6          7 
      2SE          0          0 
      3SR          0          8 
      4EX          9          0 
 

         PHI          
 

                 1RE        2SS 
            --------   -------- 
      1RE         10 
      2SS         11         12 
 

 

 

         PSI          
 

                1POS        2SE        3SR        4EX 
            --------   --------   --------   -------- 
                  13         14         15         16 

  
 

 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Number of Iterations =  8 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.575      0.389      0.150 
                        (0.024)    (0.040)    (0.021) 
                         23.728      9.669      7.155 

  
      2SE       - -        - -        - -       0.451 
                                              (0.020) 
                                               22.486 

  
      3SR       - -       0.303       - -        - -  
                        (0.014) 
                         21.999 

  
      4EX       - -        - -        - -        - -  
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         GAMMA        
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.023      0.185 
             (0.020)    (0.020) 
               1.142      9.463 

  
      2SE       - -        - -  

  
      3SR       - -       0.299 
                        (0.010) 
                         29.203 

  

      4EX      0.669       - -  
             (0.021) 
              31.109 

  

 
 

         Covariance Matrix of Y and X             
 

                1POS        2SE        3SR        4EX        1RE        2SS    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     1POS    106.727 
      2SE     69.937     76.752 
      3SR     47.080     30.491     37.705 
      4EX     76.665     57.021     33.286    126.396 
      1RE     70.195     41.872     36.616     92.816    138.796 
      2SS     68.632     24.164     48.983     53.563     80.098    139.498 
 

         PHI          
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
      1RE    138.796 
             (6.198) 
              22.394 

  
      2SS     80.098    139.498 
             (5.070)    (6.229) 
              15.800     22.394 
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         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
              22.431     51.028     13.831     64.328 
             (1.002)    (2.279)    (0.618)    (2.873) 
              22.394     22.394     22.394     22.394 

  
 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.790      0.335      0.633      0.491 
 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.412      0.165      0.477      0.491 
 

       

   Reduced Form                 
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.332      0.302 
             (0.021)    (0.016) 
              16.023     18.860 

  

      2SE      0.302       - -  
             (0.017) 
              18.224 

  
      3SR      0.091      0.299 
             (0.007)    (0.010) 
              14.034     29.203 

  
      4EX      0.669       - -  
             (0.021) 
              31.109 
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Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 5 
Minimum Fit Function Chi-Square = 824.139 (P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 521.540 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 516.540 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (445.250 ; 595.230) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.820 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.515 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.444 ; 0.593) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.321 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.298 ; 0.345) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.000 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.552 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.481 ; 0.630) 

ECVI for Saturated Model = 0.0419 
ECVI for Independence Model = 7.150 

 
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 7159.370 

Independence AIC = 7171.370 
Model AIC = 553.540 

Saturated AIC = 42.000 
Independence CAIC = 7206.852 

Model CAIC = 648.160 
Saturated CAIC = 166.188 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.885 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.656 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.295 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.885 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.886 
Relative Fit Index (RFI) = 0.655 

 
Critical N (CN) = 19.400 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 20.033 

Standardized RMR = 0.216 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.853 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.381 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.203 

 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Modification Indices and Expected Change 
 

         Modification Indices for BETA            
 



 

 

151 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -        - -        - -        - -  
      2SE    438.918       - -     302.525       - -  
      3SR      5.615       - -        - -       6.079 
      4EX     17.196    114.769      1.524       - -  
 

         Expected Change for BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -        - -        - -        - -  
      2SE      1.374       - -       1.030       - -  
      3SR      0.197       - -        - -       0.034 
      4EX     -0.223     -0.542      0.067       - -  
 

         Standardized Expected Change for BETA            
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -        - -        - -        - -  
      2SE      0.015       - -       0.019       - -  
      3SR      0.003       - -        - -       0.000 
      4EX     -0.002     -0.006      0.001       - -  
 

         Modification Indices for GAMMA           
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS       - -        - -  
      2SE    114.769    487.759 
      3SR      0.707       - -  
      4EX       - -      25.441 
 

         Expected Change for GAMMA        
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS       - -        - -  
      2SE      0.288      0.461 
      3SR      0.011       - -  
      4EX       - -       0.132 
 

         Standardized Expected Change for GAMMA           
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS       - -        - -  
      2SE      0.387      0.621 
      3SR      0.021       - -  
      4EX       - -       0.139 
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 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 

         Modification Indices for PSI             
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -       6.079       - -  
      4EX       - -     114.769      4.964       - -  
 

         Expected Change for PSI          
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -      -3.796       - -  
      4EX       - -     -27.657      2.318       - -  
 

         Standardized Expected Change for PSI             
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -      -0.071       - -  
      4EX       - -      -0.281      0.034       - -  
 

         Modification Indices for THETA-EPS       
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -       6.079 
      3SR       - -       6.079       - -  
      4EX       - -      89.838      5.790    114.769 
 

         Expected Change for THETA-EPS    
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -      12.519 
      3SR       - -      -3.796       - -  
      4EX       - -     -17.902      2.022     61.305 
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   Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
      1RE       - -       1.211      0.418     16.129 
      2SS       - -     298.637      0.707     23.256 
 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
      1RE       - -       1.611     -0.570    -11.288 
      2SS       - -      31.518     -1.763     -8.315 
 

         Modification Indices for THETA-DELTA     
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
      1RE     25.441 
      2SS      7.107      0.707 
 

         Expected Change for THETA-DELTA  
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
      1RE     31.967 
      2SS     -6.126      5.903 
 

 Maximum Modification Index is  487.76 for Element ( 2, 2) of GAMMA 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Standardized Solution            
 

         BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.487      0.231      0.163 
      2SE       - -        - -        - -       0.579 
      3SR       - -       0.433       - -        - -  
      4EX       - -        - -        - -        - -  
 

         GAMMA        
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.026      0.212 
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -       0.574 
      4EX      0.701       - -  
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         Correlation Matrix of Y and X            
 

                1POS        2SE        3SR        4EX        1RE        2SS    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     1POS      1.000 
      2SE      0.773      1.000 
      3SR      0.742      0.567      1.000 
      4EX      0.660      0.579      0.482      1.000 
      1RE      0.577      0.406      0.506      0.701      1.000 
      2SS      0.562      0.234      0.675      0.403      0.576      1.000 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.210      0.665      0.367      0.509 
 

         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.378      0.345 
      2SE      0.406       - -  
      3SR      0.176      0.574 
      4EX      0.701       - -  
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Total and Indirect Effects 
 

         Total Effects of X on Y      
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.332      0.302 
             (0.021)    (0.016) 
              16.023     18.860 

  
      2SE      0.302       - -  
             (0.017) 
              18.224 

  
      3SR      0.091      0.299 
             (0.007)    (0.010) 
              14.034     29.203 

  
      4EX      0.669       - -  
             (0.021) 
              31.109 
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   Indirect Effects of X on Y       
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.309      0.116 
             (0.019)    (0.013) 
              16.681      9.179 

  
      2SE      0.302       - -  
             (0.017) 
              18.224 

  
      3SR      0.091       - -  
             (0.007) 
              14.034 

  

      4EX       - -        - -  

  
 

         Total Effects of Y on Y      
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.693      0.389      0.462 
                        (0.022)    (0.040)    (0.023) 
                         32.058      9.669     19.763 

  

      2SE       - -        - -        - -       0.451 
                                              (0.020) 
                                               22.486 

  
      3SR       - -       0.303       - -       0.137 
                        (0.014)               (0.009) 
                         21.999                15.725 

  
      4EX       - -        - -        - -        - -  

  
 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.579 
 

         Indirect Effects of Y on Y       
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.118       - -       0.313 
                        (0.013)               (0.017) 
                          8.852                18.409 

  
      2SE       - -        - -        - -        - -  
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      3SR       - -        - -        - -       0.137 
                                              (0.009) 
                                               15.725 

  
      4EX       - -        - -        - -        - -  

  
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Standardized Total and Indirect Effects 
 

         Standardized Total Effects of X on Y     
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.378      0.345 
      2SE      0.406       - -  
      3SR      0.176      0.574 
      4EX      0.701       - -  
 

         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.352      0.133 
      2SE      0.406       - -  
      3SR      0.176       - -  
      4EX       - -        - -  
 

         Standardized Total Effects of Y on Y     
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.587      0.231      0.503 
      2SE       - -        - -        - -       0.579 
      3SR       - -       0.433       - -       0.250 
      4EX       - -        - -        - -        - -  
 

         Standardized Indirect Effects of Y on Y      
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.100       - -       0.340 
      2SE       - -        - -        - -        - -  
      3SR       - -        - -        - -       0.250 
      4EX       - -        - -        - -        - -  
 

                           Time used:    0.016 Seconds 
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คาํส ัง่ในการวเิคราะหข์อ้มูล (หลงัปรบัโมเดล) 
 

TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING  
 

DA NI=6 NO=1006 NG=1 MA=CM 
 

LA 
1POS 2SE 3SR 4EX 1RE 2SS 
 

CM 
133.601      
88.309 76.752     
65.885 48.229 48.463    
81.356 57.021 39.468 126.396   
84.612 62.181 43.669 92.816 138.796  
111.629  83.566 66.997 65.9   80.098  139.498 
 

SE 
1 2 3 4 5 6 / 
MO NX=2 NY=4 GA=FU,FI BE=FU,FI PH=SY,FR TE=FU,FI TD=FU,FI 

  
 

!FR GA(1,1)  
FR GA(4,1)  
FR GA(1,2)   
FR GA(3,2) 

 
FR GA 2 2 
 

 

FR BE(1,2) BE(1,4) BE(1,3) BE(2,4)  BE 3 2 
 

FR 1 4 

 

PD 
OU MI SS  SC EF ND=3 AD=OFF 
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ผลการวเิคราะหข์อ้มูล (หลงัปรบัโมเดล) 
 

DATE:  4/24/2013 
TIME: 16:03 

 

 

L I S R E L  8.53 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file C:\Users\parichat.b\Desktop\ผลวเิคราะหแ์ละขอ้มลู\Pos-Model(Post-cov-edit).LS8: 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING 

   

 DA NI=6 NO=1006 NG=1 MA=CM 

   
 LA 
 1POS 2SE 3SR 4EX 1RE 2SS 

   
 CM 
 133.601 
 88.309 76.752 
 65.885 48.229 48.463 
 81.356 57.021 39.468 126.396 
 84.612 62.181 43.669 92.816 138.796 
 111.629 83.566 66.997 65.9 80.098 139.498 

   
 SE 
 1 2 3 4 5 6 / 
 MO NX=2 NY=4 GA=FU,FI BE=FU,FI PH=SY,FR TE=FU,FI TD=FU,FI 

   

   
 !FR GA(1,1) 
 FR GA(4,1) 
 FR GA(1,2) 
 FR GA(3,2) 
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 FR GA 2 2 

   

   
 FR BE(1,2) BE(1,4) BE(1,3) BE(2,4)  BE 3 2 

   
 FR TH 1 4 

   

   
 PD 
 OU MI SS SC EF ND=3 AD=OFF 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

                           Number of Input Variables  6 
                           Number of Y - Variables    4 
                           Number of X - Variables    2 
                           Number of ETA - Variables  4 
                           Number of KSI - Variables  2 
                           Number of Observations  1006 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

         Covariance Matrix        
 

                1POS        2SE        3SR        4EX        1RE        2SS    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     1POS    133.601 
      2SE     88.309     76.752 
      3SR     65.885     48.229     48.463 
      4EX     81.356     57.021     39.468    126.396 
      1RE     84.612     62.181     43.669     92.816    138.796 
      2SS    111.629     83.566     66.997     65.900     80.098    139.498 
 

 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Parameter Specifications 
 

         BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX 
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS          0          1          2          3 
      2SE          0          0          0          4 
      3SR          0          5          0          0 
      4EX          0          0          0          0 
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         GAMMA        
 

                 1RE        2SS 
            --------   -------- 
     1POS          0          6 
      2SE          0          7 
      3SR          0          8 
      4EX          9          0 
 

        

 

 

 

  PHI          
 

                 1RE        2SS 
            --------   -------- 
      1RE         10 
      2SS         11         12 
 

         PSI          
 

                1POS        2SE        3SR        4EX 
            --------   --------   --------   -------- 
                  13         14         15         16 

  
 

 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Number of Iterations =  8 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.581      0.391      0.156 
                        (0.033)    (0.040)    (0.016) 
                         17.488      9.710      9.782 

  
      2SE       - -        - -        - -       0.186 
                                              (0.015) 
                                               12.197 

  
      3SR       - -       0.303       - -        - -  
                        (0.023) 
                         13.348 

  
      4EX       - -        - -        - -        - -  
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         GAMMA        
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS       - -       0.191 
                        (0.025) 
                          7.745 

  
      2SE       - -       0.512 
                        (0.015) 
                         34.814 

  
      3SR       - -       0.299 
                        (0.017) 
                         17.735 

  
      4EX      0.806       - -  
             (0.032) 
              25.471 

  

 

         Covariance Matrix of Y and X             
 

                1POS        2SE        3SR        4EX        1RE        2SS    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     1POS    133.037 
      2SE     88.111     76.613 
      3SR     65.397     48.146     48.426 
      4EX     79.235     56.618     36.535    126.145 
      1RE     85.612     61.997     42.836    112.026    139.038 
      2SS    111.420     83.430     66.956     64.852     80.490    139.498 
 

         PHI          
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
      1RE    139.038 
             (6.202) 
              22.420 

  
      2SS     80.490    139.498 
             (5.056)    (6.229) 
              15.919     22.394 

  
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
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              22.628     23.403     13.831     35.884 
             (1.005)    (1.038)    (0.618)    (5.676) 
              22.508     22.538     22.394      6.322 

  
 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.830      0.695      0.714      0.716 
 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.706      0.678      0.668      0.716 
 

        

 

  Reduced Form                 
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.230      0.666 
             (0.016)    (0.018) 
              13.971     36.664 

  

      2SE      0.150      0.512 
             (0.013)    (0.015) 
              11.442     34.814 

  
      3SR      0.045      0.454 
             (0.005)    (0.011) 
               8.687     40.988 

  
      4EX      0.806       - -  
             (0.032) 
              25.471 
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Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 4 
Minimum Fit Function Chi-Square = 8.251 (P = 0.0828) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 8.233 (P = 0.0834) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 4.233 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 16.568) 

 
Minimum Fit Function Value = 0.00821 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.00422 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0165) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0325 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0643) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.789 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.0421 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.0379 ; 0.0544) 

ECVI for Saturated Model = 0.0419 
ECVI for Independence Model = 7.150 

 
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 7159.370 

Independence AIC = 7171.370 
Model AIC = 42.233 

Saturated AIC = 42.000 
Independence CAIC = 7206.852 

Model CAIC = 142.766 
Saturated CAIC = 166.188 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.999 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.998 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.266 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.999 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.999 
Relative Fit Index (RFI) = 0.996 

 
Critical N (CN) = 1618.222 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.901 

Standardized RMR = 0.00976 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.997 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.986 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.190 

 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Modification Indices and Expected Change 
 

         Modification Indices for BETA            
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                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -        - -        - -        - -  
      2SE      4.421       - -       4.421       - -  
      3SR      4.421       - -        - -       4.421 
      4EX      1.871      0.034      3.536       - -  
 

         Expected Change for BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -        - -        - -        - -  
      2SE     -0.606       - -      -0.237       - -  
      3SR      0.167       - -        - -       0.026 
      4EX      0.044      0.008      0.093       - -  
 

         Standardized Expected Change for BETA            
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -        - -        - -        - -  
      2SE     -0.006       - -      -0.004       - -  
      3SR      0.002       - -        - -       0.000 
      4EX      0.000      0.000      0.001       - -  
 

         Modification Indices for GAMMA           
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      2.554       - -  
      2SE      0.213       - -  
      3SR      1.897       - -  
      4EX       - -       0.661 
 

         Expected Change for GAMMA        
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS     -0.061       - -  
      2SE      0.019       - -  
      3SR      0.017       - -  
      4EX       - -       0.032 
 

         Standardized Expected Change for GAMMA           
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS     -0.062       - -  
      2SE      0.025       - -  
      3SR      0.029       - -  
      4EX       - -       0.034 
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 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 

         Modification Indices for PSI             
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -       4.421       - -  
      4EX      2.554      0.213      4.627       - -  
 

         Expected Change for PSI          
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -      -3.275       - -  
      4EX      2.705     -0.825      2.086       - -  
 

         Standardized Expected Change for PSI             
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -        - -  
      3SR       - -      -0.054       - -  
      4EX      0.021     -0.008      0.027       - -  
 

         Modification Indices for THETA-EPS       
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -       4.421 
      3SR       - -       4.421       - -  
      4EX      2.554      3.826      3.449      0.661 
 

         Expected Change for THETA-EPS    
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -  
      2SE       - -      10.799 
      3SR       - -      -3.275       - -  
      4EX      2.705     -2.459      1.642     -6.668 
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   Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
      1RE      2.554      1.513      0.008       - -  
      2SS      2.554      0.339      0.172      2.848 
 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
      1RE     -2.103      1.248     -0.077       - -  
      2SS      9.749      1.863     -1.545     -4.805 
 

         Modification Indices for THETA-DELTA     
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
      1RE      0.661 
      2SS      0.022      0.009 
 

         Expected Change for THETA-DELTA  
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
      1RE      6.432 
      2SS      0.392     -0.874 
 

 Maximum Modification Index is    4.63 for Element ( 4, 3) of PSI 
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Standardized Solution            
 

         BETA         
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.441      0.236      0.152 
      2SE       - -        - -        - -       0.238 
      3SR       - -       0.381       - -        - -  
      4EX       - -        - -        - -        - -  
 

         GAMMA        
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS       - -       0.196 
      2SE       - -       0.691 
      3SR       - -       0.507 
      4EX      0.846       - -  
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  Correlation Matrix of Y and X            
 

                1POS        2SE        3SR        4EX        1RE        2SS    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     1POS      1.000 
      2SE      0.873      1.000 
      3SR      0.815      0.790      1.000 
      4EX      0.612      0.576      0.467      1.000 
      1RE      0.629      0.601      0.522      0.846      1.000 
      2SS      0.818      0.807      0.815      0.489      0.578      1.000 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.170      0.305      0.286      0.284 
 

         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.235      0.682 
      2SE      0.202      0.691 
      3SR      0.077      0.770 
      4EX      0.846       - -  
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Total and Indirect Effects 
 

         Total Effects of X on Y      
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.230      0.666 
             (0.016)    (0.018) 
              13.971     36.664 

  
      2SE      0.150      0.512 
             (0.013)    (0.015) 
              11.442     34.814 

  
      3SR      0.045      0.454 
             (0.005)    (0.011) 
               8.687     40.988 

  
      4EX      0.806       - -  
             (0.032) 
              25.471 
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   Indirect Effects of X on Y       
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.230      0.475 
             (0.016)    (0.023) 
              13.971     20.951 

  
      2SE      0.150       - -  
             (0.013) 
              11.442 

  
      3SR      0.045      0.155 
             (0.005)    (0.012) 
               8.687     12.463 

  
      4EX       - -        - -  

  
 

         Total Effects of Y on Y      
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.700      0.391      0.286 
                        (0.032)    (0.040)    (0.019) 
                         21.757      9.710     15.418 

  
      2SE       - -        - -        - -       0.186 
                                              (0.015) 
                                               12.197 

  

      3SR       - -       0.303       - -       0.056 
                        (0.023)               (0.006) 
                         13.348                 9.004 

  
      4EX       - -        - -        - -        - -  

  

 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.580 
 

         Indirect Effects of Y on Y       
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.119       - -       0.130 
                        (0.015)               (0.012) 
                          7.852                10.595 

  
      2SE       - -        - -        - -        - -  
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      3SR       - -        - -        - -       0.056 
                                              (0.006) 
                                                9.004 

  
      4EX       - -        - -        - -        - -  

  
 

 TI PATH ANALYSIS POSITIVE THINKING                                              
 

 Standardized Total and Indirect Effects 
 

         Standardized Total Effects of X on Y     
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.235      0.682 
      2SE      0.202      0.691 
      3SR      0.077      0.770 
      4EX      0.846       - -  
 

         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 

                 1RE        2SS    
            --------   -------- 
     1POS      0.235      0.486 
      2SE      0.202       - -  
      3SR      0.077      0.263 
      4EX       - -        - -  
 

         Standardized Total Effects of Y on Y     
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.531      0.236      0.278 
      2SE       - -        - -        - -       0.238 
      3SR       - -       0.381       - -       0.091 
      4EX       - -        - -        - -        - -  
 

         Standardized Indirect Effects of Y on Y      
 

                1POS        2SE        3SR        4EX    
            --------   --------   --------   -------- 
     1POS       - -       0.090       - -       0.127 
      2SE       - -        - -        - -        - -  
      3SR       - -        - -        - -       0.091 
      4EX       - -        - -        - -        - -  
 

                           Time used:    0.016 Seconds 
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