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สุคนธจิต อุปนันชัย.  (2556). อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตน และการรับรู   

   ความสามารถของตนที่มีตอความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี.          
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    ศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ: ผูชวยศาสตราจารยวิธัญญา วัณโณ 

 

    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียน

ในจังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและ

การรับรูความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อ

ทํานายความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีดวยการสนับสนุนทางสังคม การเห็น

คุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 221 คน    

ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

คือ มาตรวัดพลังสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม มาตรวัดการเห็น

คุณคาแหงตนและมาตรวัดการรับรูความสามารถของตน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิง

บรรยาย ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอางอิง ไดแก              

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) และการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น (stepwise) 

 ผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนทางอารมณโดยรวมและรายดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรีอยูในเกณฑปกติตามเกณฑการแปลผลของกรมสุขภาพจิต โดยพบวาความ

ยืดหยุนทางอารมณดานกําลังใจอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานการจัดการกับปญหาและดาน

ความมั่นคงทางอารมณตามลําดับ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากครูและจากเพื่อน การ

เห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทาง

อารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .580, .387, .409, .609 และ .611 ตามลําดับ, 

p<.01 ทุกกรณี) แตมีเพียงการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนเทานั้นที่สามารถทํานายความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรีได โดยพบวาตัวทํานายที่ดีที่สุดที่ไดรับการคัดเลือกเขามาเปนลําดับแรกคือการ

รับรูความสามารถของตน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยืดหยุนทางอารมณไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายเทากับ .373 (R2 = .373) เมื่อเพิ่มตัว

แปรทํานายคือการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวพบวาคาสัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพิ่มข้ึนเปน .504  (R2 = .504) และเมื่อเพิ่มตัวแปรทํานายคือการ



เห็นคุณคาแหงตนพบวาคาสัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

เพิ่มข้ึนเปน 52.8 (R2 = .528)  
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 The purposes of this research were 1) to study the resilience level of the students in 

Nonthaburi province, 2) to study the relationships between social support, self esteem, self-

efficacy, and resilience of the students in Nonthaburi province, and 3) to predict the 

resilience of the students in Nonthaburi province resulted from the basis of social support, 

self esteem, and self-efficacy.  

 The samples were 221 students studying in Mathayomsuksa 6 in Pakkred 

Secondary School, Nonthaburi province in the academic year 2012, who were selected by 

stratified random sampling. The measure instruments were 1) the Resilience Quotient (RQ) 

Scale from the Department of Mental Health of Thailand, 2) the social support scale 3) the 

self esteem scale and, 4) the self-efficacy scale. The data were analyzed based on the 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, including 

the inferential statistics such as Pearson’s product moment correlation coefficient and 

stepwise multiple regression analysis.  

 The results of the research revealed that the overall and subscale score of 

resilience of the students studying in Mathayomsuksa 6 in Nonthaburi province were at the 

normal level according to the criteria of the Department of Mental Health of Thailand. Based 

on the research, the resilience pertaining to the moral support of the students studying in 

Mathayomsuksa 6 in Nonthaburi province was highest. The second highest was the problem 

resolution and emotional stability respectively. The supporting from family, teacher, and 

friend, self esteem and self efficacy had significantly positive correlations with resilience at 

the .01 level r = .580, .387, .409, .609 and .611 respectively, p<.01 in all cases). However, 

the results showed that resilience of the students studying in Mathayomsuksa 6 in 

Nonthaburi province can be predicted only for the family support, self efficacy,  and self 

esteem, the percentage of the predicted resilience was 52.8 (R2 = .528). The best predicting 

variable was the self efficacy which could be explained the significant statistical variable of 



resilience at the .01 level with the predicting coefficient rate at .373 (R2 = .373). When added 

the predicting variable which was the social family support, the predicting coefficient rate 

significantly increased at .01 which increased to .504 (R2 = .504). When added the 

predicting variable which was the self esteem, the predicting coefficient rate significantly 

increased at .01 which increased to 52.8 (R2 = .528).             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับบนี้ฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาตราจารย วิธัญญา 

วัณโณ อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาสละเวลาใหการดูแลและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูวิจัย

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัฐวีณ สิทธศิรอรรถ และผูชวยศาสตราจารย       

ดร. ปนกนก วงศปนเพ็ชร กรรมการสอบสารนิพนธที่กรุณาสละเวลาใหการดูแลและใหคําแนะนําที่เปน

ประโยชนแกผูวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ คุณแม พี่สาวและนองสาวที่คอยใหกําลังใจ ชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ทํา

สารนิพนธฉบับนี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่อบรมส่ังสอน ใหคําปรึกษา และใหความรูที่เปนประโยชนตอ

การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตแกผูวิจัยและขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาตรวจ

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโทสาขาจิตวิทยาพัฒนาการที่คอยใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา 

และใหการชวยเหลือในการทําสารนิพนธฉบับนี้ 

 ขอขอบพระคุณผู อํานวยการโรงเรียนปากเกร็ดที่อนุญาตใหใชสถานที่ใหนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ตอบแบบสอบถามใหแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
มนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงผลใหเกิดความเครียดในชีวิต 

นอกจากนี้ การเผชิญกับภาวะวิกฤตตางๆ ทั้งภาวะวิกฤตจากสถานการณ เชน การเสียชีวิตของสมาชิก

ในครอบครัว การถูกปลดจากงานหรือภัยธรรมชาติและภาวะวิกฤตตามขั้นพัฒนาการ ซึ่งเปนการ

เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการตามวัยจากวัยหนึ่งไปสูวัยหนึ่งทําใหมนุษยตกอยูในภาวะแหงความเครียด

อยางหลีกเลี่ยงไมไดและจําเปนตองผานภาวะวิกฤตตางๆ ไปใหได วัยรุนตอนปลายเปนวัยที่มีภาวะ

วิกฤตตามขั้นพัฒนาการและเปนวัยที่มีความสําคัญ เนื่องจากวัยรุนตอนปลายอยูในชวงกาวสูการ

เปลี่ยนแปลงหลายๆ อยาง เชน ความคับของใจ จากการไมสามารถไดคุณคาตามสิ่งที่กลุมสังคม

กําหนด เชน ลักษณะทางกายไมดึงดูดความสนใจ อารมณรักที่มีระดับความเขมมากกวาวัยเด็กหรือ

อารมณเศราโศก ซึ่งคอนขางเปนอารมณใหมสําหรับวัยรุนที่จะตองเรียนรูจัดการกับมัน ความวิตก

กังวลที่จะตองแยกออกมาจากความคุมครองของพอแมกาวสูโลกใหมที่ไมคุนเคยหรือการถูกคาดหวัง

ใหปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมเหมือนผูใหญจากการที่วัยรุนมองคลายผูใหญ (ประณต เคาฉิม.   

2549: 150-159) นอกจากนี้ วัยรุนยังเปนวัยที่มีพัฒนาการประจําวัยที่ซับซอน ซึ่งตองมีการปรับตัวให

เขากับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณและสังคม จากรายงานสถานการณเด็กและเยาวชน 

ประจําป 2549-2550 ของสํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย (2553) พบปญหาอีกหลากหลายในวัยรุน เชน ความเครียด โรคซึมเศราในเด็กวัยรุน โดย

เด็กอายุ 16-18 ป มีปญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ถือวาผิดปกติ ไดแก อาการวิตกกังวล ซึมเศรา       

คิดฆาตัวตาย พฤติกรรมเด็กกวาวัย เกเร ผิดกฎระเบียบ อยูไมสุข หุนหันพลันแลน มีปญหาสังคม 

พฤติกรรมกาวราวและมีปญหาทางเพศ โดยวัยรุนหญิงจะมีปญหามากที่สุด วัยรุนที่สามารถผาน

วิกฤตการณและคนพบตัวเอง ก็เทากับมีความสามารถที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพมั่นคง       

(สุริยเดว ทรีปาตี. 2554: Online)  
ความยืดหยุนทางอารมณ (Resilience) เปนคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวของกับการเผชิญ

ความเครียดและฟนฝาอุปสรรคในชีวิต โดยคําวา “Resilience” หรือความยืดหยุนทางอารมณอาจจะ

ใชคําเรียกภาษาไทยที่แตกตางกัน เชน การฟนพลัง (พัชรินทร อรุณเรือง. 2545) ความยืดหยุนและ

ทนทาน (เพ็ญประภา ปริญญาพล.  2546) ความหยุนตัว (กรมสุขภาพจิต.  2549); (ตันติมา ดวงโยธา.  

2553) ความผาสุก (วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550) ความยืดหยุนทนทาน (พัชรินทร ปคนวล. 2550)      

การปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ (สันติ สรรพศรี. 2551) ความสามารถยืนหยัดเผชิญวิกฤต  



2 
 

(ศุภรัตน เอกอัศวิน; และ เยาวนาฎ ผลิตนนทเกียรติ.  2551) ความยืดหยุนทางอารมณ (เสาวลักษณ 

ภารชาตรี.  2551); (มานิต ศรีสุรภานนท. 2552) พลังสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต. 2552) ความ

ยืดหยุนทางอารมณเปนองคประกอบเกี่ยวกับความสามารถที่มีในมนุษยทุกคน ไมวาจะอยูในเชื้อชาติ

เผาพันธุสังคมและวัฒนธรรมใด ๆ เปนลักษณะบุคลิกภาพที่มนุษยนํามาปองกัน ปกปองตนเองจาก

เหตุการณที่ไมปรารถนาเพื่อเอาชนะและทําใหชีวิตของตนผานพนประสบการณทางลบที่กําลังเผชิญ

ไปใหได (Grotberg.  2009: 3) โดยมีองคประกอบยอย ไดแก องคประกอบ “ฉันมี” (I have) หมายถึง 

องคประกอบที่เปนแหลงสนับสนุนหรือสงเสริม คอยชวยเหลือขณะที่เผชิญกับสถานการณในทางลบ 

องคประกอบ “ฉันเปน” (I am) หมายถึง ลักษณะที่เขมแข็งภายในตัวของบุคคล ประกอบดวย ความ

เชื่อมั่น การเห็นคุณคาแหงตนและความรับผิดชอบ องคประกอบ “ฉันสามารถ” (I can) หมายถึง 

ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและทักษะการแกปญหา (Grotberg.  2009) ในการศึกษา

คร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความยืดหยุนทางอารมณของกลุมวัยรุนตอนปลาย เพื่อใหไดขอมูลสําคัญ

ที่จะนําไปสูการพัฒนาความยืดหยุนทางอารมณใหกับกลุมวัยรุนตอนปลาย ซึ่งเปนเปนวัยเชื่อมตอวัย

เด็กกับวัยผูใหญจึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ (ประณต เคาฉิม.  2549: 1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

ระดับสูง หากวัยรุนตอนปลายมีความยืดหยุนทางอารมณจะทําใหมีลักษณะที่ทนกับความเจ็บปวด 

ความเลวราย ไมยอมออนแอ อดทนตองานหนัก อดทนตอความเครียดอยางรุนแรง มีความคาดหวังที่

จะแกไขปญหาที่ยากภายในชีวิต มีชีวิตอยูตอไป และประสบความสําเร็จ สามารถแกปญหาของตนเอง

ไดถึงแมวาจะเกิดเหตุการณวิกฤตในชีวิตหรือประสบการณที่ทุกขทรมาน (พัชรินทร ปคนวล.  2550: 

43) ทั้งนี้ แตละคนจะมีความยืดหยุนทางอารมณมากนอยตางกันและสามารถดึงเอาความยืดหยุนทาง

อารมณออกมาใชในเมื่อเจอสถานการณตางๆ ไดเสมอ การพัฒนาตนเองใหมีความยืดหยุนทาง

อารมณจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะทําใหชีวิตของคนเราดําเนินตอไปไดเปนปกติ ชวยปองกันความ

เจ็บปวยทางใจ ชวยลดปญหาการฆาตัวตาย เนื่องจากความยืดหยุนทางอารมณทําหนาที่เปนตัวแปร

สงผานที่ชวยลดการเกิดความตึงเครียดทางอารมณอันจะสงผลใหพฤติกรรมเสี่ยงในการฆาตัวตาย

ลดลง (Thanoi; et al.  2010: 202) บุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณสูงเมื่อตองพบกับเหตุการณ

วิกฤตหรือสถานการณที่กอใหเกิดความยากลําบากจะสามารถผานพนปญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิต

ไดอยางปกติสุข (ศุภรา เชาวปรีชา.  2551: 309-322) 

 ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความยืดหยุนทางอารมณของบุคคล คือ สัมพันธภาพหรือความรูสึกเปน

สวนหนึ่งของสังคม การสนับสนุนทางสังคมและความสามารถในการใชแหลงสนับสนุนทางสังคม  

(กรมสุขภาพจิต.  2549: 6) การสนับสนุนทางสังคมเปนการแทรกแซงที่ชวยเสริมสรางความยืดหยุน

ทางอารมณของบุคคล (Davis.  1999: online) (พัชรินทร อรุณเรือง.  2545: 19-21) การสนับสนุนทาง

สังคมเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการที่บุคคลไดรับการตอบสนองปจจัยพื้นฐานจากสังคมจากการมี
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ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน นํามาซึ่งความรูสึกพึงพอใจตอส่ิงที่ไดรับและดํารงรักษาไวซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งดาน

รางกายและจิตใจ เปนปจจัยในการพัฒนาความยืดหยุนทางอารมณ การไดรับการสนับสนุนและ

ชวยเหลือจากสังคมจะชวยลดความรุนแรงของความเครียดหรือปญหา ผูที่มีเครือขายการชวยเหลือ

เปนอยางดีจะผานพนสถานการณวิกฤตไดดีกวาผูที่อยูอยางโดดเดี่ยวหรือไมสามารถรับความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืน (จินตนา เหลืองศิริเธียร.  2550: 53)  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยยังสนใจศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความยืดหยุนทางอารมณอีกตัว

แปรหนึ่งคือการเห็นคุณคาแหงตน (self esteem) ซึ่งเปนการพิจารณาและประเมินตน คุณคาของตน

ตามความรูสึกและทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง เปนการประเมินโดยรวมโดยอาศัยประสบการณที่ผาน

มา รวมทั้งเปนการตัดสินจากคนอื่นที่ตนใหความสําคัญดวย (นุชจิรา สุมณฑา.  2549: 11; อางอิงจาก 

Coopersmith.  1981) การเห็นคุณคาแหงตนเปนมุมมองดานบวกที่มีตอตนเอง การเห็นคุณคาแหงตน

ชวยใหบุคคลรับรูวาตนเองเปนใครและมีหนาที่อะไรเพื่อใหเกิดการเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้นและมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางดานสุขภาพจิต เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการปรับตัวทาง

อารมณ สังคม และการเรียนรู การเห็นคุณคาแหงตนเปนพื้นฐานของการมองชีวิต บุคคลที่เห็นคุณคา

แหงตนสูงจะสามารถเผชิญอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนรูสึก

ผิดหวัง และทอแทใจดวยความเชื่อมั่นในตนเอง (ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  2549: 3; อางอิงจาก      

ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; และคณะ.  2545: 130) 

 นอกจากนี้  ตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ เกี่ยวของกับความยืดหยุนทางอารมณก็คือการรับรู

ความสามารถของตน (self-efficacy) มีการกลาวถึงความเกี่ยวของของการรับรูความสามารถของตน

กับความยืดหยุนทางอารมณในหลายลักษณะ เชน การรับรูความสามารถของตนเปนหนึ่งในลักษณะ

ของบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณ (Hamill.  2003: 116); (Maclean.  2004) เปนหนึ่งในกลไก

การเกิดความยืดหยุนทางอารมณ (ศุภรา เชาวปรีชา.  2551: 314) โดยการรับรูความสามารถของตน

หมายถึงการตัดสินความสามารถของตนในการที่จะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดในระดับใดระดับหนึ่ง สงผล

ตอความคิด ความรูสึก แรงจูงใจและความสามารถที่จะประสบความสําเร็จของบุคคลตามแนวคิด

ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) (ราชบัณฑิตยสถาน.  2550: 359) เมื่อบุคคลที่มีการรับรู

ความสามารถของตนเองเผชิญกับภาวะวิกฤตจะเชื่อวาตนสามารถควบคุมความคิดของตน อดทนและ

พยายามที่จะผานพนไปไดและบุคคลเหลานี้มีแนวโนมที่จะปฏิเสธความคิดเชิงลบที่เกี่ยวกับตัวเขาหรือ

ความสามารถของเขาเองมากกวาบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนต่ํา (Ozer; & Bandura.  

1990; citing Hamill.  2003: 116) บุคคลเหลานี้จึงเชื่อวาเมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤตก็สามารถไปถึง

เปาหมายไดโดยไมยากลําบาก (Hamill.  2003: 116.) จึงกลาวไดวาการรับรูความสามารถของตนเปน

ลักษณะสําคัญที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของบุคคลเมื่อตองพบกับภาวะวิกฤต  
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แมวาความยืดหยุนทางอารมณจะมีความสัมพันธกับตัวแปรทางจิตวิทยาหลายตัวแปร แต

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณ เนื่องจากตัวแปรเหลานี้เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาให

เพิ่มข้ึนไดในกลุมวัยรุนตอนปลาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณของ

กลุมวัยรุนตอนปลายและความสัมพันธของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณ รวมทั้งศึกษาความสามารถของการสนับสนุนทาง

สังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณ 

เพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอพอแม ผูปกครอง ครู และผูที่เกี่ยวของในการวางแผนการพัฒนาความ

ยืดหยุนทางอารมณของวัยรุนตอนปลาย 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการ 

รับรูความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี 

3.  เพื่อทํานายความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีดวยการสนับสนุนทาง 
สังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตน 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

1.  ทําใหทราบระดับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนที่เปนกลุมวัยรุนตอนปลาย ซึ่งจะ 

ชวยสะทอนภาพของความยืดหยุนทางอารมณที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

ยืดหยุนทางอารมณใหกับนักเรียนกลุมนี้ 

2.  ทําใหทราบอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู 

ความสามารถของตนที่มีตอความยืดหยุนทางอารมณ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาความยืดหยุน

ทางอารมณของนักเรียนที่เปนกลุมวัยรุนตอนปลาย ทําใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอหนวยงานที่

เกี่ยวของในการวางแผนการพัฒนาความยืดหยุนทางอารมณของวัยรุนตอนปลาย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 431 คน  

 
 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัด

นนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 221 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางสุมตัวอยางของเครจซี และมอร

แกน (Krejcie and Morgan1970: 608 อางอิงจาก ฉัฐวีณ สิทธิ์สิรอรรถ; และ เปยมสุข ทุงกาวี.  2552: 

116) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะตองมีตัวอยางขั้นต่ํา 205 คน เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยใชวิธี

สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิดวยการคํานวณสัดสวนของนักเรียนตามเพศและสาขาวิชาแลวใชวิธีการ

สุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) เพื่อใหไดตัวอยางตามสัดสวนที่ไดคํานวณไว 

  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

1.1 การสนับสนุนทางสังคม 

1.2 การเห็นคุณคาแหงตน  

1.3 การรับรูความสามารถของตน 

2. ตัวแปรตาม คือ ความยืดหยุนทางอารมณ 
 
 นิยามปฏิบัติการ 
 1. ความยืดหยุนทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟนตัว

ภายหลังที่พบกับเหตุการณวิกฤต หรือสถานการณที่กอใหเกิดความยากลําบาก เปนคุณสมบัติหนึ่งที่

ชวยใหบุคคลผานพนปญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิตตอไปได วัดไดจากมาตรวัดพลังสุขภาพจิต 

(Resilience Quotient) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คะแนนสูงหมายถึงมีความยืดหยุน

ทางอารมณมาก คะแนนต่ําหมายถึงมีความยืดหยุนทางอารมณนอย โดยความยืดหยุนทางอารมณ

ประกอบดวยการประเมินความสามารถของบุคคล 3 ดานดังนี้ 
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1.1 ความมั่นคงทางอารมณ  หมายถึง การมีอารมณมั่นคง ไมออนไหวงาย ไมถูกกระตุน 

งาย ไมเครียดงาย อยูในความกดดันไดและมีวิธีจัดการกับอารมณใหสงบและกลับมามั่นคงเหมือนเดิม

ได 

1.2 กําลังใจ หมายถึง การมีจิตใจที่มุงมั่นสูเปาหมายที่ตองการ ไมทอถอย มีที่พึ่ง                    

ที่ปรึกษา เมื่อพบกับความยากลําบากหรือวิกฤต 

1.3 การจัดการกับปญหา หมายถึง การมีมุมมองทางบวกตอปญหา ไมหนีปญหา มีการ

หาขอมูลและมีแนวทางในการแกปญหา 

 2. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การไดรับความชวยเหลือจาก

เครือขายที่เกิดขึ้นจากการติดตอสัมพันธกันในสังคมหรือบุคคลใกลชิดในครอบครัว การสนับสนุน

ชวยเหลือที่ไดรับอาจเปนทางดานอารมณหรือจิตใจ ขอมูลขาวสาร การเงิน ตลอดจนไดรับจากสังคม 

ทําใหบุคคลสามารถเผชิญกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นได วัดไดจากมาตรวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช

กรอบแนวคิดของเฮาส (นุชจรี อ่ิมมาก.  2552: 50-51; อางอิงจาก House. 1981) ซึ่งประกอบดวยดาน

อารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานการประเมินคาและดานวัตถุ และแบงแหลงการสนับสนุนทางสังคม

เปน 3 แหลง คือครอบครัว ครู และเพื่อน คะแนนสูงหมายถึงมีการสนับสนุนทางสังคมมาก คะแนนต่ํา

หมายถึงมีการสนับสนุนทางสังคมนอย โดยการสนับสนุนทางสังคมเปนการประเมินการสนับสนุนใน 4 

ดาน คือ  

  2.1 การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) ไดแกการไดรับเอาใจใส กังวล

หวงใย ความเห็นอกเห็นใจ รักและผูกพัน 

  2.2 การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Information support) ไดแกการไดรับขอมูล

ขาวสาร ขอเสนอแนะคําแนะนํา ชี้แนวทาง หรือขอเท็จจริงซึ่งสามารถนําไปแกปญหาที่เผชิญได 

  2.3 การสนับสนุนดานการประเมินคา (Appraisal support) ไดแก การที่ผูอ่ืนพูดหรือ

แสดงการยอมรับ เคารพในศักดิ์ศรี และมองเห็นคุณคาของเรา 

2.4 การสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ (Instrumental Support) ไดแก การไดรับความ

ชวยเหลือดานการเงิน ชวยเหลืองานบาน การทํางาน ส่ิงของ แรงงาน เวลาหรือจัดสภาพสิ่งแวดลอม

ตางๆใหเหมาะสม 

3. การเห็นคุณคาแหงตน หมายถึง ความรูสึก ความเชื่อภายในตนเองและประสบการณ

ของบุคคลที่มีตอตนเองในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคา มี

ความหมาย ประสบความสําเร็จ และเปนที่ยอมรับจากผูอ่ืนและสังคม วัดไดจากมาตรวัดที่ผูวิจัยใช

กรอบแนวคิดของคูเปอรสมิธและปรับขอคําถามมาจากมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนของศกลวรรณ 

กาญจนภักดิ์  (2549) และสรางขอคําถามเพิ่มเติม คะแนนสูงหมายถึงมีการเห็นคุณคาแหงตนมาก 
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คะแนนต่ําหมายถึงมีการเห็นคุณคาแหงตนนอย การเห็นคุณคาแหงตนประกอบดวยองคประกอบของ

การเห็นคุณคาในตนเอง 4 ดาน ดังนี้  

 3.1 การยอมรับนับถือตนเอง (Self-Regard) หมายถึง การที่บุคคลมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับตนเองในดานตางๆ ยอมรับในความสามารถที่ตนเองมีอยู มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มี

ความสําคัญตอบุคคลรอบขาง มีความเชื่อมั่นในเหตุผลและการกระทําของตนเอง มีความพึงพอใจใน

รูปรางหนาตาและสภาพที่ตนเองเปนอยูในปจจุบัน  

 3.2 การไดรับการยอมรับจากเพื่อน (Peers Self-Regard) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ

เขารวมกิจกรรมกับเพื่อนเพศเดียวกันหรือตางเพศได สามารถเขาสังคม พูดคุยกับผูอ่ืนได สามารถ

แสดงความคิดเห็นและเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อน มีสวนสําคัญในการทํากิจกรรมตางๆสามารถทําตน

เปนผูนําของกลุมและไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี 

 3.3 การไดรับการยอมรับจากครอบครัว (Parent Self-Regard) หมายถึง การที่บุคคล

สามารถเขารวมกิจกรรมตางๆกับบุคคลภายในครอบครัวไดเปนอยางดี สามารถแสดงความคิดเห็นของ

ตนเอง และไดรับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว ครอบครัวใหความสําคัญและเห็นคุณคา ไดรับ

การยอมรับและความเขาใจจากครอบครัวเปนอยางดี  

 3.4 การไดรับการยอมรับจากโรงเรียน (School Self-Regard) หมายถึง การที่บุคคล

สามารถประพฤติปฏิบัติตนไดสอดคลองกับความตองการของครู อาจารย สามารถแสดงความสามารถ

และกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองใหเปนที่ยอมรับแกอาจารย สามารถมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

ตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้นไดเปนอยางดี 

4. การรับรูความสามารถของตน หมายถึง ระดับการรับรูพฤติกรรมที่จะแสดงออกของ

ตนเอง โดยตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีผลตอความพยายามในการกระทําและพฤติกรรมของบุคคล วัดได

จากใชมาตรวัดซึ่งปรับมาจากมาตรวัดการรับรูความสามารถของตนของออนอนุมา ศาสตรา (2550) 

และสรางขอคําถามเพิ่มตามกรอบทฤษฏีแนวคิดการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา 

(Bandura) คะแนนสูงหมายถึงมีการรับรูความสามารถของตนมาก คะแนนต่ําหมายถึงมีการรับรู

ความสามารถของตนนอย การรับรูความสามารถของตนประกอบดวย 

4.1 การกลาแสดงออก (Expression) หมายถึง การกลาแสดงความสามารถของตนเอง 

กลาแสดงความคิดเห็น กลาพูด กลากระทํา กลาซักถามขอสงสัย กลาเผชิญความจริง กลารับผิดเมื่อ

กระทําผิด กลาเปนผูนํา 

4.2 การพึ่งพาตนเอง (Independent) หมายถึง การแกปญหาดวยความสามารถของ

ตนเอง การทํางานใหประสบความสําเร็จ การมีความพยายาม 
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4.3  การเปนตัวของตัวเอง (Own self) หมายถึง การมีเหตุผลไมคลอยตามผูอ่ืนโดย

ปราศจากการไตรตรอง การตัดสินใจไดดวยตนเอง การมีความคิดสรางสรรค 

4.4  การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ในความ

รับผิดชอบไดครบถวนโดยไมทอดทิ้งยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สนใจใหความรวมมือกลุมที่ตนเอง

สังกัดอยู ตรงตอเวลา ปฏิบัติตนเปนที่เชื่อถือได และหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 

4.5  การมีความสามารถในการปรับตัว (Adjustment) หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธกับ

บุคคลอื่น การรูจักชวยเหลือรวมมือกับหมูคณะ การยอมรับสถานการณใหมๆ มองโลกในแงดี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดเสนทางความสัมพันธของตัวแปร โดย

อาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของหลัก 4 แนวคิด คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความยืดหยุน

ทางอารมณของกรอทเบิรก ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส การเห็นคุณคาแหงตน ของคูเปอร

สมิธ และทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

1.  การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนมี 

ความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณ 

2.  การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนมี 

ความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณ 

การสนับสนุนทางสังคม 

1. จากครอบครัว 

2. จากคร ู
3. จากเพื่อน 

การเหน็คุณคาแหงตน 

การรับรูความสามารถของตน 

ความยืดหยุนทางอารมณ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 

 ผูวิจัยนําเสนอการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุนทางอารมณ  
1.1 ความหมายของความยืดหยุนทางอารมณ 
1.2 ความสําคัญของความยืดหยุนทางอารมณ 
1.3 องคประกอบของความยืดหยุนทางอารมณ 
1.4 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณ 
1.5 ปจจัยที่สงผลตอความยืดหยุนทางอารมณ 
1.6 การวัดความยืดหยุนทางอารมณ 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 

2.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

2.2 ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม 

2.3 แหลงของการสนับสนุนทางสังคม 

2.4 องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 

2.5 ปจจัยที่สงผลตอการสนับสนุนทางสังคม 

2.6 การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณคาแหงตน  

3.1 ความหมายของการเห็นคุณคาแหงตน  

3.2 ความสําคัญของการเห็นคุณคาแหงตน  

3.3 องคประกอบของการเห็นคุณคาแหงตน  

3.4 ปจจัยที่สงผลตอการเห็นคุณคาแหงตน 

3.5 การวัดการเห็นคุณคาแหงตน 
 

4.   แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน  

4.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตน 

4.2 ความสําคัญของการรับรูความสามารถของตน 

4.3 องคประกอบของการรับรูความสามารถของตน 
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4.4 ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตน 

4.5 การวัดการรับรูความสามารถของตน 
 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับความยืดหยุนทางอารมณ  
 1.1 ความหมายของความยืดหยุนทางอารมณ 
  การศึกษาความยืดหยุนทางอารมณเร่ิมตนเมื่อกวา 50 ป มาแลวในป 1955 เวิรนเนอร

และสมิธ (Werner and Smith.  2001. citing Friesen, Barbara J.; et al. 2005: 1) ไดศึกษาเด็กบน

เกาะคาอุไอ (Kauai) ซึ่งสามารถอยูรอดไดในสถานการณที่มีความยากลําบากจํานวน 695 คน โดยเด็ก

เหลานี้เกิดมายากจน ผูปกครองสวนใหญทําอาชีพเพาะปลูก ผลการศึกษาพบวาเด็กสองในสามมีชีวิต

ลมเหลว สวนเด็กอีกหนึ่งในสามกลับประสบความสําเร็จในชีวิตทั้ง ๆ ที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่มี

ปญหา เวิรนเนอรและสมิธ จึงไดตรวจสอบกับเด็กกลุมนี้พบวาเด็กกลุมนี้มีปจจัยรวม ไดแก  มีสติ 

ปญญาปานกลาง สุขภาพแข็งแรง มีอารมณดียิ้มแยมแจมใส มีลักษณะอยากรูอยากเห็น ชอบสํารวจ

ส่ิงแวดลอม สนใจงานอดิเรกที่ทํากับเพื่อน มีผูใหญคอยใหความอบอุนใจ ใหกําลังใจและเปนตัว

แบบ เชน ปู ยาหรือครูไดรับมอบหมายภาระใหรับผิดชอบในครอบครัว เชน ทํางานในบานและประการ

สุดทายเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีจุดมุงหมายในชีวิตและไมยอมแพตอปญหา หลังจากนั้นก็มี

นักวิชาการอีกหลายๆ ทานไดศึกษาความยืดหยุนทางอารมณในกลุมคนที่ประสบภาวะวิกฤตใน

สถานการณตางๆ อีกมากมาย (Ashurst; Hans; & Smith.  2009:  Online); (ศุภรา เชาวปรีชา.   

2551: 309-322); (Bonanno; and Jost.  2006: Online) ซึ่งเราสามารถใชความยืดหยุนทางอารมณ

มาพัฒนาศักยภาพใหเพิ่มขึ้น โดยปรับใชกับบริบทตางๆ ไดตามความเหมาะสมเพื่อทําใหบุคคลมี

ความมั่นคงทางอารมณ มีกําลังใจและจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดในชีวิตได  

  นักวิชาการไดศึกษาและหาความหมายของความยืดหยุนทางอารมณในกลุมตัวอยางหลาย

กลุม เชน กลุมเด็กที่เติบโตในสภาพที่ยากลําบาก (Friesen; et al. 2005:1; citing Werner and Smith.  

2001) เด็กที่มีบิดามารดาเจ็บปวยทางจิต ฐานะยากจน (Masten.  1994) เด็กที่ถูกทารุณกรรม  

(ศุภรา เชาวปรีชา.  2551) เด็กและครอบครัวที่ประสบความทุกขยากจากกลุมตัวอยาง 14 ประเทศ 

รวมทั้งประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต.  2549: 8; อางอิงจาก Grotberg) เด็กที่อาศัยอยูกับผูปกครองที่

ติดสุราและยาเสพติด (มานิต ศรีสุรภานนท.  2552; อางอิงจาก Moe J; Johnson JL; &  Wade W.  

2007) วัยรุนที่มีผูปกครองเปนมะเร็ง (Ashurst; Hans; & Smith.  2009) กลุมคนที่อาศัยในเมือง

นิวยอรกหลังเกิดเหตุการณโศกนาฏกรรมตึกเวิลดเทรด เซ็นเตอร (Bonanno; & Jost.  2006) รวมทั้ง

นักศึกษามหาวิทยาลัย (เพ็ญประภา ปริญญาพล. 2546) อยางไรก็ตามรัตเตอร (Davis.  1999: 
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online; citing Rutter. 1991: 1) อธิบายวาระยะแรกของการศึกษาความยืดหยุนทางอารมณเปน

การศึกษากับคนที่พบกับสถานการณหรือความเลวราย โดยไดใชคําวา "อยูยงคงกระพัน" และ "แข็งแรง

เกินกวาจะเอาชนะได" แตตอมาคําเหลานี้ไมไดถูกนํามาใช โดยรัตเตอรไดอธิบายวาความยืดหยุนทาง

อารมณหมายถึง "การตอตานการไดรับความเสียหายอยางสมบูรณ” และใหขอสังเกตวาไมมีใครที่จะ

ตอตานไดอยางสมบูรณข้ึนอยูกับระดับของปรากฏการณนั้นๆ บางคนมีความสามารถตอตานมากกวา

คนอื่น (Davis.  1999: online; citing Rutter. 1991: 1-2) นอกจากความหมายของความยืดหยุนทาง

อารมณดังกลาวแลวก็ยังมีนักวิชาการอีกหลายกลุมไดใหความหมายความยืดหยุนทางอารมณไวอีก

มากมาย ดังนี้ 

 สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association (APA). 2004: 1) และ

กันเนสแตด (Gunnestad.  2006: unpaged) ใหความหมายวาความยืดหยุนทางอารมณ หมายถึง 

กระบวนการการปรับตัว ความสามารถที่แสดงออกมาในบริบทที่ทาทายดานการปรับตัวหรือ

พัฒนาการ เชน ปญหาครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัว ปญหาทางสุขภาพที่รุนแรง ปญหาในที่

ทํางาน ปญหาดานการเงิน เปนตน การปรับตัวที่เกิดจากความยืดหยุนทางอารมณนั้นแสดงผลออกมา

ในดานดี โดยความยืดหยุนทางอารมณเกี่ยวของกับสถานการณที่เปนภาวะคุกคามที่สําคัญตอบุคคล 

โดยภาวะคุกคามนี้มีความเสี่ยงสูง เปนเหตุการณวิกฤตหรือมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรง และ

การปรับตัวหรือพัฒนาการที่เกิดจากความยืดหยุนทางอารมณมีคุณภาพ ไดผลลัพธที่ดี (Masten; & 

Obradovic.  2006) 

 บอนนี่ เบนารด (Benard. 1995; citing Resiliencey Notes for Professionals.  2004: 1) 

เสนอวา ความยืดหยุนทางอารมณ หมายถึง ความ สามารถภายในที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด เปนคุณสมบัติ

รวมกันของมนุษยในการเผชิญหนา โดยไดผลลัพธคือความเขมแข็งจากประสบการณหรือภาวะคุกคาม

นั้น (Grotberg.  2009: unpaged) และพัฒนาความสามารถดานทักษะทางสังคม ทักษะการแก 

ปญหา การมีสติในภาวะวิกฤต ความมีอิสระในการปกครองตนเอง (autonomy) การมีจุดมุงหมาย

เพิ่มข้ึน (Benard. 1995; Resiliencey Notes for Professionals.  2004: 1) เปนความสามารถในการ

คงไวซึ่งความสมดุลของจิตใจ โดยมีเหตุการณนําของความยืดหยุนทางอารมณ คือเหตุการณวิกฤต

และมีปจจัยปกปองตาง ๆ เกิดขึ้นกอน สวนผลลัพธที่ตามมาคือคนมีการเผชิญปญหาที่มีประสิทธิภาพ 

ความยืดหยุนทางอารมณเปนพลวัต สามารถที่จะพัฒนาได (กรมสุขภาพจิต.  2549: 3; อางอิงจาก 

Dyer; & McGuinness.  1996)  

 ตอมาฟอสเตอร (Foster) (Davis. 1999: online; citing Foster. 1997: 190) ไดพยายาม

จําแนกความแตกตางระหวางการจัดการกับปญหา (Coping) การปรับตัว (Adaptation) และความ

ยืดหยุนทางอารมณ (Resilience) โดยฟอสเตอรมองวาการปรับตัว การจัดการกับปญหาเปนเชิงรุก



 12 

แทนที่จะตั้งรับเหมือนกับการเผชิญปญหา สวนความยืดหยุนทางอารมณ หมายถึงความสามารถใน

การคงไวซึ่งวิธีในการเผชิญปญหาและการปรับตัว เพื่อคงไวซึ่งความสมดุลในจิตใจในภาวะวิกฤต 

เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อคงไวซึ่งความสามารถในการจัดการกับปญหาและการ

ปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่สังเกตเห็นไดหรือแฝงอยูภายในตัวบุคคล  

  ความหมายของความยืดหยุนทางอารมณที่นักวิชาการมีความเห็นตรงกันเปนสวนใหญ

สรุปไดวาความยืดหยุนทางอารมณหมายถึงลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่ไมคงที่ เปนกระบวนการ

หรือพลวัตรและความสามารถในการฟนตัวกลับมาภาวะปรกติ ภายหลังเผชิญกับเหตุการณ

ยากลําบาก รวมทั้งมีผลลัพธที่ดีคือการเจริญเติบโตทางอารมณและจิตใจเพิ่มข้ึน 

 
 1.2 ความสําคัญของความยืดหยุนทางอารมณ  
  ความยืดหยุนทางอารมณสําคัญตอชีวิตในทุกชวงวัยเพราะมนุษยตองพบกับความวิกฤต

ตางๆ ในชีวิต ซึ่งอาจจะมากนอยแตกตางกัน วิกฤตเหลานี้ ไดแก วิกฤตตามขั้นพัฒนาการและวิกฤต

จากสถานการณตางๆ  โดยบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณสูงเมื่อตองพบกับเหตุการณวิกฤตหรือ

สถานการณที่กอใหเกิดความยากลําบากจะสามารถผานพนปญหาอุปสรรคและดําเนินชีวิตไดอยาง

ปกติสุข (ศุภรา เชาวปรีชา. 2551: 309-322)  

  ความยืดหยุนทางอารมณเปนกระบวนการที่ทําใหคนเราพัฒนาและมีวุฒิภาวะมากขึ้น 

เนื่องจากความยืดหยุนทางอารมณทําใหบุคคลอดทนตอความทุกขเมื่อตองเผชิญกับวิกฤตในชีวิต 

(อึด) แลวสามารถสรางกําลังใจใหสู (ฮึด) ลงมือแกปญหาจนผานพนมาได (สู) การกาวพนชวงวิกฤต

ยอมมีกระบวนการที่ตองปรับจิตใจที่มีดวยความทุกข กังวล ทอแท ใหคลี่คลายสูความสงบและมีสติจน

สามารถใชสติแกปญหา บุคคลที่ผานกระบวนการดังกลาวจนสามารถเอาชนะปญหาและฟนจิตใจให

กลับคืนสูภาวะปกติได มักจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ทําใหจิตใจเขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น พรอมเผชิญ

กับปญหาอุปสรรคใหม (กรมสุขภาพจิต.  2552: ออนไลน)  

  กรอทเบอรก (Grotberg. 1995: 7) กลาววา ความยืดหยุนทางอารมณเปนสิ่งที่สําคัญ

เพราะมันคือความสามารถของมนุษยในการเอาชนะและพัฒนาสูความเขมแข็งในการเผชิญกับภาวะ

วิกฤตในชีวิต เพราะทุกคนตองเผชิญกับภาวะวิกฤตไมมีใครหลีกหนีได เด็กที่มีความยืดหยุนทาง

อารมณมักจะประสบความสําเร็จและผานพนไดเมื่อพบกับภาวะวิกฤตไมวาจะเปนวิกฤตในครอบครัว

หรือสังคมก็ตาม 

  สําหรับความยืดหยุนทางอารมณในวัยรุนจะชวยทําใหสุขภาพดี มีพัฒนาการทาง

ความคิด การเติบโตของการปรับตัวและสังคม มีเหตุผล มีความผูกพันกับกิจกรรมของโรงเรียน ประสบ

ความสําเร็จจากการศึกษา มีการตัดสินใจที่ดีและชวยใหเด็กและวัยรุนไดรับรูในสิ่งที่ตนมี ส่ิงที่ตนเปน 
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และสิ่งที่ตนทําได ซึ่งชวยใหมีพัฒนาการทางความคิดที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถ

เผชิญตอสถานการณที่กอใหเกิดความเครียดหรือเหตุการณตางๆ ที่เขามากระทบไดดี (เสาวลักษณ 

ภารชาตรี.  2551; อางอิงจาก วิคเตอร.  2003) 
  
 1.3 องคประกอบของความยืดหยุนทางอารมณ 
  กรอทเบิรก (Davis.  1999: online; citing Grotberg. 1995) ไดทบทวนงานวิจัยตางๆ ที่

เกี่ยวกับความยืดหยุนทางอารมณ ในป พ.ศ. 2536 - 2537 โดยศึกษาวิธีการที่พอแมและผูดูแลเด็ก

สรางเสริมความยืดหยุนทางอารมณใหกับเด็ก โดยศึกษาในเด็กและครอบครัวที่ประสบความทุกขยาก 

15 สถานการณ เชน ยากจน ถูกจับ เผชิญภัยธรรมชาติ จากกลุมตัวอยาง 14 ประเทศ รวมทั้งประเทศ

ไทย (กรมสุขภาพจิต.  2549: 8); (Grotberg. 1995: 4) ผลการศึกษาทําใหเขาใจองคประกอบของ

ความยืดหยุนทางอารมณในเด็ก 3 ดาน แตละดานมี 5 องคประกอบ ดังตอไปนี้ (Grotberg.  1995: 9-

12) 

1. ฉันมี (I have) 

1.1  บุคคลซึ่งไววางใจและรักฉัน โดยไมมีเงื่อนไข (ความไววางใจ สัมพันธภาพ) 

1.2  บุคคลซึ่งสรางกรอบใหฉัน ดังนั้น ฉันจึงรูวาเมื่อไหรฉันจะยับยั้งตนเองกอนที่จะ 

เกิดอันตรายหรือปญหา (โครงสรางและกฎของครอบครัว) 

1.3  บุคคลซึ่งแสดงใหดูในสิ่งที่ถูกตอง (ตัวแบบ) 

1.4  บุคคลซึ่งตองการใหฉันเรียนรูที่จะทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง(การสนับสนุนใหมี 

อิสระในการปกครองตนเอง (autonomy) 

1.5  บุคคลซึ่งชวยฉันในยามเจ็บปวย อยูในอันตราย หรือตองการการเรียนรู(การ 

เขาถึงภาวะสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการ และการหนวยงานสนับสนุน) 

2. ฉันเปน (I am) 

2.1  บุคคลที่ผูอ่ืนสามารถชอบและรัก (เปนที่รัก นารัก) 

2.2  บุคคลที่ยินดีจะทําสิ่งที่ดีๆ สําหรับผูอ่ืน และแสดงใหเห็นถึงความใสใจของฉัน 

(แสดงความรัก ความเขาใจ เห็นประโยชนของผูอ่ืน) 

2.3  บุคคลที่นับถือตนเองและผูอ่ืน(ภาคภูมิใจในตนเอง) 

2.4  บุคคลที่เต็มใจที่จะรับผิดชอบตอส่ิงที่ตนเองทํา(ปกครองตนเอง รับผิดชอบ) 

2.5  บุคคลที่มั่นใจวาสิ่งตางๆ จะดําเนินไปดวยดี(ความหวัง ความศรัทธา            

ความไววางใจ) 
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3. ฉันสามารถ (I can) 

3.1  พูดกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับส่ิงที่ทําใหฉันหวาดกลัวหรือส่ิงที่ทําใหฉันกังวลใจ 

(การสื่อสาร) 

3.2  หาวิธีการตางๆ ในการแกไขปญหาที่ฉันเผชิญอยู(การแกปญหา) 

3.3 ควบคุมตนเองเมื่อฉันรูสึกวากําลังทําในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือทําในสิ่งที่เปน 

อันตราย (จัดการกับอารมณและส่ิงกระตุน) 

3.4  เขาใจเปนอยางดีวาเวลาใดที่มีความเหมาะสมที่จะพูดหรือปฏิบัติตอผูอ่ืน           

(รูอารมณ สภาวะจิตใจของตนเองและผูอ่ืน รูกาละเทศะ) 

3.5  มองหาผูใหความชวยเหลือเมื่อฉันตองการ(คนหาผูไววางใจ) 

 
1.4  คุณลักษณะของบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณ 

   เดวิส (Davis.  1999: Online) กลาววาบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณจะประกอบ 

ดวยความสามารถดังตอไปนี้  

1. ความสามารถดานรางกาย (Physical Competence) ไดแก การมีสุขภาพที่ดี มีการ 

ดูแลกอนคลอดที่ดีและมีอารมณดี ซึ่งประกอบดวย อารมณที่ราบร่ืน ปรับเขากับส่ิงแวดลอมได มี

ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณเล็กนอยถึงปานกลางในการเผชิญกับสถานการณใหม  

2. ความสามารถดานสังคมและความสามารถดานสัมพันธภาพ (Social and  

Relational Competence) ไดแก มีความสามารถในการพัฒนาและคงไว มีความไววางใจทั้งภายใน

และภายนอก นําไปสูการมีเอกลักษณในตนเอง มีความสามารถและมีโอกาสที่จะเลือกบุคคลที่

สามารถชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพมีความ สามารถในการตระหนักรูระหวางบุคคลหรือ

ความสามารถในการแสดงบทบาทมีความเขาอกเขาใจผูอ่ืน 

3. ความสามารถดานการรูคิด (Cognitive Competence) ไดแก มีความสามารถใน     

การวางแผน เชน การฝกคาดการณลวงหนาและดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดการกับ ความทาทาย

ทางสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการแกไขปญหาที่ดี มีการคาดหวังอนาคตเชิงบวก และมีแหลง

ควบคุมภายใน มีการมองโลกในแงดี มีความเชื่อในการควบคุมสวนบุคคล มีความเชื่อวาบุคคล

สามารถประสบผลสําเร็จตามที่ปรารถนา มีการทําความเขาใจดวยตนเอง มีการประเมินทางการรูคิดที่

เพียงพอ ประเมินความสามารถตามความเปนจริงเพื่อผลลัพธทางการปฏิบัติ 

4. ความสามารถดานอารมณ (Emotional Competence) ไดแก มีความสามารถในการ 

ควบคุมอารมณ  มีความสามารถในการรอคอยความพึงพอใจ มีการเห็นคุณคาแหงตนตามความเปน

จริงในระดับสูง มีความสามารถในการสรางสรรคอารมณขัน 
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5. ความสามารถดานคุณธรรม (Moral Competence) ไดแก การมีความสามารถและ 

โอกาสในการสนับสนุนผูอ่ืน เชน ไดชวยแกไขปญหา ชวยตัดสินใจ ชวยวางแผน ชวยวางเปาหมาย ซึ่ง

เปนกิจกรรมที่มีความหมาย มีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม มีความเขาอกเขาใจในสภาพของผูอ่ืน มี

ความผูกพันและมีสวนรวมในสถาบันทางสังคม 

6. ความสามารถทางจิตวิญญาณ (Spiritual Competence) ไดแก การมีความศรัทธาที่ 

เปนเหตุผลสวนบุคคล การมองเห็นความหมายในชีวิต การมีศีลธรรม การใหคุณคาในหลักการตางๆ 

เชน ความสอดคลองตามทํานองคลองธรรม ความซื่อสัตย และพฤติกรรมที่มีความยุติธรรมซึ่งสงผลให

มีการนับถือตนเอง และมีความผูกพันกับบางสิ่งบางอยางที่มีความหมาย การมองเห็นคุณคาแหงตน  

  สวน โวลินและโวลิน (พัชรินทร อรุณเรือง.  2545: 19 -21; อางอิงจาก Wolin; & Wolin.  

1993) ไดแบงลักษณะของความยืดหยุนทางอารมณไว 6 ลักษณะ ไดแก 

1. การหยั่งเห็นในตนเอง (Insight) คือ ความเคยชินในการตั้งคําถามและใหคําตอบที่ 

ซื่อสัตยตอตนเอง พฒันาการของการตระหนักรูเร่ิมตนที่การรับรูความรูสึก (Sensing) หรือการหยัง่รู

ดวยสัญชาตญาณวา ครอบครัวเปนสิ่งทีคุ่นเคยและไววางใจได มีความตื่นตัวตอภาวะอนัตราย 

2. การเปนอิสระ (Independence) เปนการตอรองที่ดีที่สุดของบุคคลในการตอสูกับ 

ความตองการของตนเอง เปนการกําหนดขอบเขตที่ปลอดภัยระหวางตนเองกับปญหาของพอแม  

จัดการกับสํานึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง และความตองการผูกพันกับครอบครัว 

3. สัมพันธภาพ (Relationship) เปนความใกลชิดสนิทสนมและความผูกพันกันอยาง 

ใกลชิด กับบุคคลอื่น เปนความสามารถที่จะรักและรับความรักจากบุคคลอ่ืนได 

4. การเปนผูริเร่ิม (Initiative) คือ การพิจารณาตัดสินใจในการแสดงตัวตนและจัดการ 

กับส่ิงแวดลอมรอบๆ ตนเอง  

5. การมีความคิดสรางสรรคและอารมณขัน (Creativity and Humor) เปนที่กําบังที่ 

ปลอดภัยโดยการใชจินตนาการ เพื่อใหสามารถหลบเลี่ยงสิ่งคุกคามและปรับรายละเอียดของชีวิตใหม 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในตนเอง 

6. การมีศีลธรรมจริยธรรม (Morality) เปนการรูในเรื่องสํานึกผิดชอบชั่วดี รูวาสิ่งใดถูก 

ส่ิงใดผิด  

  นอกจากนี้ โครงการการปองกันภัยคุกคามจากการกอการรายของสหภาพยุโรป 

(Schaap; et al. 2009: 21) ไดศึกษาเรื่องความยืดหยุนทางอารมณและแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะ

ของบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณประกอบดวย  

1. ความสัมพันธที่ดีกับคนอ่ืนๆ และความสามารถในการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  

2. มีความสามารถดานความคิดและทักษะในการสื่อสาร 
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3. มีความสามารถพิเศษ มีพรสวรรคที่มีคุณคาตอตนเองหรือผูอ่ืนชื่นชม 

4. ความรูสึกมีคุณคา การเห็นคุณคาแหงตนและความหวัง 

5. มีเปาหมาย 

6. นับถือศาสนาหรือความรูสึกผูกพันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
7. มีสวนรวมในชีวิตชุมชน 

8. เพิ่มคุณคาแหงตน  

9. ปรับตัวในการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณและบุคคล 

10. อารมณดีและอารมณขัน  

11. กระตือรือรนและมีทักษะการแกปญหา 

12. เชื่อวาความเครียดจะมีผลสรางความเขมแข็ง 
13. ยืดหยุน มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  

14. ยอมรับของความรูสึกเชิงลบของการเจริญเติบโตผานประสบการณเชิงลบ 

15. จัดการกับความเครียด: ดูความเครียดเปนความทาทาย  

16. เขาถึงและการใชกระบวนการปองกัน  

 
1.5  ปจจัยที่สงผลตอความยืดหยุนทางอารมณ 

   การศึกษาที่เกี่ยวของกับความยืดหยุนทางอารมณไดสรุปองคประกอบของความยืดหยุน

ทางอารมณไวเปนจํานวนมากและแสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอความยืดหยุนทางอารมณของบุคคล

มีอยูเปนจํานวนเชนกัน โดยปจจัยเหลานี้ประกอบดวยปจจัยดานรางกาย ดานสังคมและสัมพันธภาพ 

ดานการรูคิด ดานอารมณและดานจิตวิญญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.  ดานรางกาย  

    การศึกษาของ พัชรินทร อรุณเรือง (2545) และกรมสุขภาพจิต (2552) พบวาเพศหญิงมี

ความยืดหยุนทางอารมณดีกวาเพศชาย แตก็มีการศึกษาที่ไดขอสรุปตางออกไป เชน การศึกษาของ

เพ็ญประภา ปริญญาพล (2546) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความยืดหยุนและทนทาน การรับรู

เหตุการณลบในชีวิต กลวิธีการเผชิญปญหากับสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวาคะแนน

ความยืดหยุนและทนทานระหวางนักศึกษาเพศหญิงและชายไมมีความแตกตางกันทางสถิติและ

คะแนนองคประกอบยอยของความยืดหยุนและทนทาน ระหวางนักศึกษาเพศหญิงและชายไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกัน นอกจากตัวแปรเพศแลวก็ยังพบวาการมีสุขภาพที่ดีหรือการมี

สมรรถภาพทางกาย (Davis.  1999: Online); (วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550: 55; อางอิงจาก Hardy, 

Concato, & Grill.  2004: 257-261) สัมพันธกับความยืดหยุนทางอารมณในระดับสูง นอกจากนี้ 
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ระดับสติปญญาดีก็เปนปจจัยปองกันที่มีความสัมพันธกับความยืดหยุนทางอารมณดวย (ปรียาวรรณ 

พัฒนกุล.  2550: 69) อยางไรก็ตาม ยังมีขอถกเถียงวาการมีสติปญญาดีเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับความยืดหยุนทางอารมณหรือไมเพราะการศึกษาบางเรื่องพบวาสติปญญาดีไมมีความสัมพันธกับ

ความยืดหยุนทางอารมณ (Meredith.  2009) 

2.  ดานสังคมและดานสัมพันธภาพ  

นักวิชาการหลายทานระบุวาความสามารถดานสังคมและความสามารถดาน

สัมพันธภาพเปนองคประกอบสําคัญของความยืดหยุนทางอารมณ (Davis.  1999: online); (พัชรินทร 

อรุณเรือง.  2545: 19-2; อางอิงจาก Wolin; & Wolin.  1993) โดยบุคคลจะแสดงออกเปนลักษณะของ

ผูที่มีความยืดหยุนทางอารมณที่จะเปนความใกลชิดสนิทสนมและความผูกพันกันอยางใกลชิดกับ

บุคคลอื่น เปนความสามารถที่จะรักและรับความรักจากบุคคลอื่นได  

นอกจากนี้ สมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน (APA.  2004: 4) ระบุวาบุคคลสามารถพัฒนา

ความยืดหยุนทางอารมณไดดวยตนเองผานการมีการดูแลเอาใจใสและสัมพันธภาพทางการสนับสนุน

ภายในและภายนอกครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่กอใหเกิดความรักและความไววางใจ การมี

สัมพันธภาพที่ใหโมเดลทางดานบทบาทและการมีสัมพันธภาพที่ใหกําลังใจ ใหความมั่นใจ 

  กระบวนการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ส่ิงแวดลอมในครอบครัว ลักษณะของตัวแบบที่เปนบุคคล

ในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว รวมถึงการใหโอกาสในการเรียนรูเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมี

ความยืดหยุนทางอารมณระดับสูง (Masten; & Gewirtz.  2006: 3) การศึกษาบางเรื่องพบวา

ความเครียดของผูปกครองเปนตัวทํานายที่มีประสิทธิภาพของความยืดหยุนทางอารมณในวัยรุน โดย

พบวาการรับรูความเครียดของผูปกครองระดับสูงทําใหความยืดหยุนทางอารมณอยูในระดับตํ่า 

(Demb. 2011) นอกจากนี้ การเลี้ยงดูในวัยเด็กอยางเหมาะสมคือมีคนดูแลและชวยเหลือจะทําให

สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดดี มีความยืดหยุนสูง มองโลกในแงดี อุทิศตนเพื่อชวยเหลือสังคมและมีอีโก

ที่เขมแข็ง ทําใหสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆได (สันติ สรรพศรี.  2551: 60)  

 

3. ดานการรูคิด  

 กลไกการจัดการปญหาดวยการรูคิด ความเชื่อ การมองโลกและทักษะการแกปญหา

อยางสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร สามารถนําไปสูความยืดหยุนทางอารมณได โดยกลไกเหลานี้คือ 

การมีปฏิฎานไหวพริบและมีประสบการณทางลบนอย การกลาแสดงออก (พัชรินทร ปคนวล.   

2550: 43); (APA.  2004: 3) นอกจากนี้ ความยืดหยุนทางอารมณยังเกี่ยวของกับการจัดการปญหา

ดวยวิธีคิด ความเชื่อ การมองโลก การไดสํารวจในสิ่งที่ตนเองเปน ส่ิงที่ตนเองทําได การสรางความรูสึก

มีคุณคาแหงตนการฝกมองมุมบวก การฝกทักษะในการแกปญหา การฝกทักษะในการสื่อสาร และการ
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แสดงออกที่เหมาะสม (เสาวลักษณ ภารชาตรี.  2551: 62) รวมทั้ง การมีมุมมองทางบวกเกี่ยวกับ

ตนเองและเชื่อมั่นในความเขมแข็งและความสามารถของตนเองสิ่งเหลานี้เปนปจจัยนําไปสูความ

ยืดหยุนทางอารมณที่บุคคลสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง (APA.  2004: 3)  

  บุคคลที่มีการประเมินตัดสินสถานการณความเครียดที่เผชิญอยูไดดีและยังเปนการแกไข

ปญหาที่ตนเหตุ รวมทั้งการสํารวจภายในตนเองจะชวยใหไดรับรูและตระหนักในสิ่งที่ตนเปน ส่ิงที่ตน

ทําไดและสิ่งที่ตนมี ซึ่งเปนหัวใจหลักของแนวคิดความยืดหยุนทางอารมณ เปนการคนหาแหลง

ประโยชนภายในตัวเองที่จะนํามาใชในการเผชิญกับความเครียด โดยการฝกทักษะตางๆที่จําเปนไดแก 

การสรางความรูสึกมีคุณคาแหงตนทําใหรูสึกมีกําลังใจในการที่จะทําใหการทํางานใหสําเร็จ การมอง

มุมบวกจะชวยใหประเมินสถานการณตางๆได (เพ็ญประภา ปริญญาพล.  2546: 54) โดยคุณลักษณะ

ที่ใชในสถานการณหรือสาเหตุความเครียดแสดงใหเห็นจากทักษะในการประเมินดวยการรูคิด 

ความสามารถในการแกปญหาและลักษณะที่แสดงใหเห็นความสามารถที่จะปฏิบัติในการเผชิญ

สถานการณ ประกอบดวยความสามารถที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง เกี่ยวกับความสามารถ

ในการกระทําและความคาดหวังหรือผลลัพธจากการกระทําของตนเอง ตระหนักรูตอส่ิงที่สามารถและ

ไมสามารถที่จะทําไดสําเร็จและความสามารถในการกําหนดเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะรับรูความ

เปลี่ยนแปลงในโลก ใชวิธีการในการแกไขปญหาในเชิงรุกและมีการไตรตรองตอสถานการณใหม ๆ 

(ตันติมา ดวงโยธา.  2553: 33; อางอิงจาก Polk.  1997: online) 

  นอกจากนี้ การเห็นคุณคาของตนเองในทางที่ถูก เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อในความสามารถ

ของตนเอง เปนตัวของตัวเองและมีความไววางใจในตนเองจะทําใหเปนผูที่มีความยืดหยุนทางอารมณ 

(วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550: 32; อางอิงจาก Polk. 1997: 4-5) เด็กที่มีความยืดหยุนจะมีความเชื่อวา

ตนเองเปนที่รัก เปนคนดี (Mental Health Foundation of Australia.  2005: online) และพบวาการ

เห็นคุณคาของตนเปนตัวแปรสําคัญที่มีสัมพันธเชิงบวกกับความยืดหยุนทางอารมณ (Winsett; et al.  

2010: 294); (Demb.  2011) และเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่งในการทํานายความยืดหยุนทาง

อารมณของวัยรุนอิสราเอลที่มีประสบการณเกี่ยวกับสงคราม (Demb.  2011) การมองโลกในแงดีเปน

หนึ่งในแหลงประโยชนของความยืดหยุนทางอารมณในดานปจจัยสวนบุคคลเพื่อคืนสูภาวะปกติ 

(วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550: 34; อางอิงจาก Ong; & Bergman.  2004: 219-246) จะเห็นไดวา

กระบวนการรูคิดเปนปจจัยที่มีผลตอความยืดหยุนทางอารมณของบุคคลเปนอยางมาก  

 4. ดานอารมณ  

  การเปนคนมีอารมณขันและเชื่อวาสิ่งตางๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สามารถมุงความ

สนใจอยูกับงานนั้นๆ ได เปนคนมีอารมณดี ซึ่งประกอบดวยอารมณที่ราบร่ืน ปรับเขากับส่ิงแวดลอมได 

มีปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณเล็กนอยถึงปานกลางในการเผชิญกับสถานการณใหม (Davis.  
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1999: online) การมีความใจเย็น มีมุมมองชีวิตที่สมดุลย มีความมานะอุตสาหะ เชื่อในความสามารถ

ของตนเอง การยอมรับตนเองและยอมรับชีวิตเปนสิ่งที่แสดงถึงมีการปรับตัว มีความยืดหยุน (วาสนา 

เพ็ชรภักดิ์.  2550: 38; อางอิงจาก Wagnild: & Young.  1990: 253-255) 

5. ดานจิตวิญญาณ  

  การนับถือศาสนาหรือผูกพันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schaap; et al.  2009: 21) ความเลื่อมใส

ในศาสนา/จิตวิญญาณ (วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550: 34; อางอิงจาก Ong & Bergman.  2004: 219-

246) มีความสัมพันธกับความยืดหยุนทางอารมณ โดยการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของผูสูงอายุ

ตอการกอการรายในเหตุการณตึกเวิลดเทรดถลมในป 2001 พบวาการมีศรัทธาในศาสนามีผลตอ

ความยืดหยุนทางอารมณที่ดี โดยผูสูงอายุจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณและภาวะซึมเศราใน

ระดับตํ่า (วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550: 54; อางอิงจาก Zeiss et al: ออนไลน) 

  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวามีปจจัยหลายประการที่สงผล

ตอความยืดหยุนทางอารมณของบุคคล ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกบุคคลที่สัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม เชน พอแม พี่นอง ครู เพื่อน ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งที่สามารถสรางและพัฒนาใหเกิดขึ้นมาได

ดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือจากบุคคลในสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ ให

เกื้อหนุนตอการพัฒนาความยืดหยุนทางอารมณเพื่อใหเปนศักยภาพที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตจะชวยใหคนเราสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณมีความมุงมั่น ไมยอทอสามารถตอสูดวย

หัวใจที่เขมแข็ง เพื่อกาวไปสูสภาพชีวิตที่ดีข้ึน แมวาความยืดหยุนทางอารมณ จะประกอบดวยหลาย

ปจจัยที่กลาวมาขางตน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาตัวแปรตามองคประกอบ “ฉันมี”      

(I have) องคประกอบ“ฉันเปน” (I am) และองคประกอบ“ฉันสามารถ” (I can) (Grotberg.  2009: 

Online) ไดแก การสนับสนุนทางสังคม การรับรูความสามารถของตนและการเห็นคุณคาแหงตน

เนื่องจากเปนปจจัยปองกันที่โดดเดนของกลุมวัยรุนที่สามารถใชในการเผชิญกับเหตุการณวิกฤตใน

ชีวิตประจําวัน (Dumont & Provost.1999; citing L. Legault; et al.  2006: 1027) 
 

1.6  การวัดความยืดหยุนทางอารมณ 

  นักวิชาการในตางประเทศและในประเทศไทยไดพัฒนาแบบประเมินความยืดหยุนทาง

อารมณไวจํานวนมาก ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. แบบประเมินความยืดหยุนทางอารมณคอนนอร-เดวิดสัน (The Connor-Davidson 

Resiliency Scale (CD-RISC)) เปนมาตรวัดความยืดหยุนทางอารมณที่พัฒนาโดยคอนนอรและเดวิด

สัน เปนมาตรวัดที่ใหผูตอบรายงานตนเอง (self - report) ประกอบดวย 25 รายการ (Connor; & 

Davidson. 2009:  online) ในคะแนน 5 ระดับ คะแนน  0 = ไมจริงเลย คะแนน 4 = จริงเกือบ
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ตลอดเวลา มีชวงคะแนนจาก 0 – 100 คะแนน คะแนนที่สูงขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความยืดหยุนมากขึ้น 

วัตถุประสงคของมาตรวัด เพื่อประเมินวาผูทํามาตรวัดมีลักษณะของผูที่มีความยืดหยุนทางอารมณ

หรือไม ตัวแปรที่วัด คือ 1) ความสามารถเฉพาะบุคคล (personal competence) ตัวอยางคําถาม เชน 

ฉันเชื่อวาฉันสามารถบรรลุเปาหมายได 2) การปรับตัวความทนตออารมณทางลบ (adaptation and 

tolerance for negative affect) ตัวอยางคําถาม เชน เมื่อคิดวาหมดหวัง แตฉันไมเคยยอมแพ 3) การ

ยอมรับความเปลี่ยนแปลง (acceptance of change) ตัวอยางคําถาม เชน ฉันสามารถปรับใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงได 4) ความรูสึกควบคุมเหตุการณได (sense of internal control) ตัวอยางคําถาม 

เชน ฉันสามารถฟนกลับจากความเจ็บปวย และความยากลําบากได 5) จิตวิญญาณ (spirituality) 

ตัวอยางคําถาม เชน ฉันเชื่อวาบางเวลาโชคชะตา พระเจาสามารถชวยฉันได 

  2. แบบประเมินวิธีการปรับตัว (Outcome trajectory rating form) มาตรวัดนี้ไดรับการ

พัฒนาโดยโบนานโนในป พ.ศ. 2548 (กรมสุขภาพจิต.  2549: 19) เปนมาตรวัดที่ใหผูตอบรายงาน

ตัวเองและใหญาติหรือผูใกลชิดประเมินลักษณะของกลุมตัวอยางที่ผูวัดตองการประเมิน มีขอคําถาม    

2 ขอ ขอคําถามที่ 1 จะใหผูตอบวงกลมลอมคําตอบ ขอคําถามที่ 2 จะมีมาตรประเมินคาเปนแบบ

เรียงลําดับ 5 คา โดยคาระดับที่ 1 =ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึงระดับที่ 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง วัตถุประสงค

ของมาตรวัด เพื่อประเมินวาผูตอบมีการปรับตัวภายหลังจากการเผชิญเหตุการณวิกฤตอยางไร ตัวแปร

ที่วัดคือ รูปแบบความผิดปกติในการใชชีวิตประจําวันที่พบชวงระยะเวลา 2 ป ภายหลังจากการสูญเสีย

ที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณวิกฤตโดยมีแผนภาพใหผูประเมินเลือกวาสอดคลองกับรูปแบบใดมากที่สุด 

ซึ่งมี 4 ชนิด คือ ผูที่มีอาการทางจิตเรื้อรัง ผูฟนสภาพ ผูที่มีการลาชาของการปรากฏขึ้นของความเศรา

โศก และผูที่มีความยืดหยุนทางอารมณ (Bonanno; & Anthony.  2008: 369-375) 

  3. กรมสุขภาพจิตศึกษาความยืดหยุนทางอารมณจากการวิเคราะหรวบรวมองคความรู

จากตําราและงานศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับความยืดหยุนทางอารมณ หรือ    

อึด ฮึด สู (กรมสุขภาพจิต.  2552ก: 57-59) รวมกับการมีประสบการณในหลายพื้นที่ หลาย

สถานการณของกรมสุขภาพจิต สรุปไดวาพลังสุขภาพจิตที่จะชวยใหคนไทยวัยผูใหญอายุ 25 ปข้ึนไป

สามารถตอสูเอาชนะปญหาวิกฤตตางๆ ไปไดนั้น แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) พลังอึด หมายถึง การ

ทนตอแรงกดดัน มีวิธีการดูแลจิตใจใหทนอยูได สามารถจัดการกับอารมณ ความทุกขของตัวเองไดใน

สถานการณที่กดดัน 2) พลังฮึด หมายถึง การมีกําลังใจ มีแรงใจ ที่จะดําเนินชีวิตตอไปภายใต

สถานการณกดดัน กาลังใจนี้อาจมาจากการสรางกาลังใจดวยตนเองหรือคนรอบขางก็ได 3) พลังสู 

หมายถึง การตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความมั่นใจพรอมที่จะเอาชนะปญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
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สถานการณวิกฤต ความมั่นใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของตนเอง วา

สามารถทําได แกปญหาได รวมถึงมีวิธีการแสวงหาความรูและเขาถึงความชวยเหลือหรือปรึกษาและ

ไดสรางแบบประเมินพลังสุขภาพจิต RQ (Resilience Quotient) ที่พัฒนาขึ้นสําหรับผูที่มีอายุระหวาง 

25 – 60 ปแบบประเมินนี้ตองการใหคนไทยไดใชคนหาจุดออน จุดแข็งและเตรียมพัฒนาตนเองให

พรอมกับวิกฤตหรือความยากลําบากที่อาจเกิดขึ้นไดในชีวิตแบบประเมิน RQ ใชประเมินความสามารถ

ของบุคคล 3 ดาน ตอไปนี้ ดานทนตอแรงกดดัน ดานการมีความหวังและกาลังใจ และดานการตอสู

เอาชนะอุปสรรคหากประเมินพบวามีองคประกอบใดต่ํากวาเกณฑ ก็สามารถพัฒนาดานนั้นๆ ใหมาก

ข้ึนไดเพราะ RQ เปนสิ่งที่เราสามารถเรียนรูพัฒนาไดตลอดเวลา ขอคําถามมี 20 ขอสอบถามถึง

ความคิดความรูสึก และพฤติกรรมของผูทําแบบประเมินในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ใหผูทําแบบประเมิน

ทําเครื่องหมาย X ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือกดังนี้ คือ 

“ไมจริง” หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเร่ืองนั้น ๆ “จริงบางครั้ง” 

หมายถึง เคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กนอยหรือเห็นดวยกับเร่ืองนั้น ๆ เพียง

เล็กนอย “คอนขางจริง” หมายถึง เคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นดวยกับ

เร่ืองนั้น ๆมาก “จริงมาก” หมายถึง เคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็น

ดวย กับเร่ืองนั้น ๆ มากที่สุด 

  นอกจากการวัดความยืดหยุนทางอารมณดวยการใชแบบประเมินตางๆ ขางตนแลว    

การวัดความยืดหยุนทางอารมณยังอาจจะใชวิธีการสัมภาษณบุคคลและใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เชน 

การศึกษาเรื่องปจจัยความยืดหยุนทางอารมณจากการเรียนรูในการเผชิญปญหาของวัยรุนที่มี

ผูปกครองเปนมะเร็ง การสัมภาษณประกอบดวยขอคําถามปลายเปด 13 ขอ เกี่ยวกับการรับมือกับ

มารดาโรคมะเร็งในชวงวัยรุนตอนปลาย (Ashurst; et al.  2009: 1-10) หรือการสัมภาษณเชิงลึกใน

เ ร่ืองความยืดหยุนทางอารมณที่ดีของเด็กที่อาศัยอยูกับผูปกครองที่ติดสุราและยาเสพติด            

(มานิต ศรีสุรภานนท.  2552: ออนไลน; อางอิงจาก Moe J; Johnson JL; & Wade W.  2007) ศึกษา

โดยผูชวยวิจัยทําการเลาเรื่องที่ตรงกับเพศของเด็กและสอบถามความคิดเห็นของเด็กตามคําถามที่

จัดเตรียมไว คําถามประกอบดวย ความรูสึกของเด็ก ความรูเกี่ยวกับการติดยา ความคิดเห็นของเด็ก

ตอพฤติกรรมติดสุราและสารเสพติดของผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับการรักษาการติดสุราและสารเสพ

ติด ความรูเกี่ยวกับเลิกสุราและสารเสพติด ความรูเกี่ยวกับความยืดหยุน (ทางอารมณ) หลังจากนั้น

ผูวิจัยไดนําคําตอบมาวิเคราะหโดยจัดกลุมและแบงเปนประเด็นใหญๆ วัตถุประสงคของมาตรวัด เพื่อ

เขาใจประสบการณการพัฒนาจิตใจและผลกระทบ  รวบรวมขอมูลในการสัมภาษณประสบการณ
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ทางบวกและลบที่พบในระหวางการเจ็บปวยไดมากที่สุดและสิ่งที่เปนประโยชนเกี่ยวกับตนเองและคน

อ่ืนๆผลกระทบเชิงลบจากความกลัวและความกังวลที่เกิดจากการวินิจฉัยและการเจ็บปวยงานจิตใจ

เกิดจากการมีแมเปนมะเร็งและผลกระทบเชิงบวกของการผานประสบการณนี้ (Ashurst; et al.  2009)  

  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชมาตรวัดพลังสุขภาพจิต RQ (Resilience Quotient) ของกรม

สุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต. 2552ก: 57-59) เนื่องจากกรมสุขภาพจิตไดนําหลักคิดมุงสู RQ ไว 3 คํา 

คือ ฉันเปน ฉันมี ฉันทําได (I am, I have, I can) คือ ฉันเปนคนอดทนเขมแข็ง พึ่งตัวเองได ฉันมี

กําลังใจ มีคนรักและหวงใย ฉันทําสิ่งที่เปนประโยชนอ่ืนๆได (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราช

นครินทร.  2552: ออนไลน) ซึ่งตรงกับองคประกอบของความยืดหยุนทางอารมณของกรอทเบิรก 

(Davis.  1999; citing Grotberg. 1995) มาตรวัดพลังสุขภาพจิต RQ เปนขอคําถามมี 20 ขอ ใช

ประเมินความสามารถของบุคคล 3 ดาน คือ ความมั่นคงทางอารมณ กําลังใจ และการจัดการกับ

ปญหา ถามถึงความคิดความรูสึก และพฤติกรรมของผูทําแบบประเมินในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ให

ผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย X ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 

ตัวเลือกดังนี้ คือ “ไมจริง” หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเร่ืองนั้น ๆ 

“จริงบางครั้ง” หมายถึง เคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กนอยหรือเห็นดวยกับ

เร่ืองนั้น ๆ เพียงเล็กนอย “คอนขางจริง” หมายถึง เคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ มาก 

หรือเห็นดวยกับเร่ืองนั้น ๆมาก “จริงมาก” หมายถึง เคยมีเหตุการณอาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ มาก

ที่สุด หรือเห็นดวย กับเร่ืองนั้น ๆ มากที่สุด  

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 
 2.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

  วิสส (สิริอนัฐพร สุวี.  2548: 11; อางอิงจาก Weiss.  1974) กลาววาการสนับสนุนทาง

สังคมเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการทําหนาที่ของบุคคลในครอบครัวและสังคมในลักษณะของ 

การสนับสนุนกันในดานตางๆ เชน ความรักใครผูกพันที่ทําใหบุคคลรูสึกอบอุนและปลอดภัย เปนการที่

บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับการชวยเหลือทางดานอารมณ สังคม ส่ิงของหรือขอมูล ซึ่งการ

สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญความเครียดไดในระยะเวลารวดเร็วขึ้น (สิริอนัฐพร สุวี.  

2548: 12; อางอิงจาก Thoits.  1982) การสนับสนุนทางสังคมเปนความพึงพอใจตอความจําเปน

พื้นฐานทางสังคม โดยไดรับการยอมรับนับถือ การเห็นอกเห็นใจซึ่งไดรับจากการติดตอสัมพันธกับคน

ในสังคมและเปนความสัมพันธที่บุคคลสามารถรับรูไดจากกลุมสังคมที่ใหการสนับสนุน (มะลิวรรณ 

หมื่นแกลวกลาวิชิต.  2551: 21; อางอิงจาก Kaplan et al., 1977: 50-51) การสนับสนุนทางสังคมเปน
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เร่ืองเกี่ยวกับการใหส่ิงหนึ่งสิ่งใดหรือใหความชวยเหลือกับผูอ่ืนที่กําลังประสบปญหาหรือตองการความ 

ชวยเหลือ การสนับสนุนที่ไดรับจะเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก การไดรับความรัก ไดรับคําแนะ 

นําดานขอมูลขาวสาร ดานการเงิน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณคาของตนเอง (มะลิวรรณ 

หมื่นแกลวกลาวิชิต.  2551: 21; อางอิงจาก House. 1981) เปนลักษณะการปฏิสัมพันธที่เกิดในชวง

การมีความสัมพันธในสังคม บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากสังคมคือบุคคลที่ไดรับการยอมรับและ

ไดรับความเห็นใจชวยเหลือ ทั้งในดานการใหสิ่งของ แรงงาน การใหคําแนะนํา ขอมูลขาวสาร การให

ขอมูลยอนกลับและการมีสวนรวมทางสังคม ทําใหบุคคลรูสึกถึงการไดรับความรัก ความเอาใจใส เห็น

คุณคา และยกยองวาเปนสวนหนึ่งของสังคม (อรุณี เกษรอุบล.  2544: 31; อางอิงจาก Lazarus; & 

Folkman.  1984) 

 กลาวโดยสรุปการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การไดรับความชวยเหลือจากเครือขายที่

เกิดขึ้นจากการติดตอสัมพันธกันในสังคมหรือบุคคลใกลชิดในครอบครัว การสนับสนุนชวยเหลือที่ไดรับ

อาจเปนทางดานอารมณหรือจิตใจ ขอมูลขาวสาร การเงิน ตลอดจนไดรับจากสังคม ทําใหบุคคล

สามารถเผชิญกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นได  

 

2.2 ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม  
   การสนับสนุนทางสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่มีสวนชวยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใน

การทําพฤติกรรมและคงไวซึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ เมื่อบุคคลมีภาวะเครียดและมี

ปญหาเกิดขึ้น บุคคลจะจัดการกับเหตุการณเหลานั้นไดมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับการไดรับการสนับสนุน

ชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนและเครือขายในสังคม (มะลิวรรณ หมื่นแกลวกลาวิชิต.  2551: 

21; อางอิงจาก Pender. 2006: 238) นอกจากนี้ยังพบวาการสนับสนุนทางสังคมเปนทั้งตัวแปรสงผาน

และตัวแปรกํากับที่ชวยลดการเกิดความตึงเครียดทางอารมณอันจะสงผลตอการลดพฤติกรรมเสี่ยงใน

การฆาตัวตายของวัยรุน (วารีรัตน ถานอย.  2552) และพบการศึกษาวาการสนับสนุนทางสังคมเปนตัว

แปรหนึ่งที่เปนปจจัยปกปองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากความเครียดที่เกิดจากเหตุการณใน

ชีวิตประจําวัน (อรุณี เกษรอุบล.  2544: 3) แสดงใหเห็นวาการชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือการสนับสนุน

ทางสังคมจากผูอื่นเปนปจจัยสําคัญตอการปรับตัวของบุคคลหรือชวยทําใหบุคคลสามารถเผชิญกับ

ภาวะวิกฤตได 

  เฮาส (Hong.  2000: 13-14; Citing House) และแพนเดอร (สรินดา นอยสุข.  2545: 23; 

อางอิงจาก Pender) อธิบายวาการสนับสนุนทางสังคมสามารถสงผลตอสุขภาพ ดังนี้  

  1. การสนับสนุนทางสังคมใหผลทางบวกในการสนับสนุนดานสุขภาพ หรือชดเชยผลของ

การเปลี่ยนแปลงในทางลบได เพราะมีความสําคัญตอความตองการของมนุษยในดานอารมณ 
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เครื่องมือในการชวยเหลือ ขอมูลขาวสาร การประเมิน โดยเฉพาะในระหวางชวงการเปลี่ยนแปลง และ

สงเสริมภาวะสุขภาพ ชวยใหมีส่ิงแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตเต็มที่                            

  2. การสนับสนุนทางสังคมสามารถชวยลดระดับของการปรับตัวที่ไมดีได จึงสามารถลด

ความตึงเครียดระหวางบุคคล สงเสริมการมีสวนรวม ความพอใจและประเมินตนเองและสิ่งแวดลอมได

ถูกตอง ดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพ สงเสริมส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม ลดภาวะเครียดในชีวิตประจําวัน 

  3. การสนับสนุนทางสังคมสามารถปองกันผลรายจากภาวะวิกฤต และการเปลี่ยนแปลง 

และชวยในการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวในชวงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต และพบการศึกษา

วาการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ มีความสัมพันธกับความคิดฆาตัวตายในทางลบ ถาวัยรุนไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณต่ําจะมีแนวโนมมีความคิดฆาตัวตายมากเทานั้น (วารินทร        

ชมประเสริฐ.  2546: 80) 

  ในการศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนทางสังคมจะมีผลตอสุขภาพ โดย 

เฉพาะทางดานจิตใจ ชวยใหบุคคลสามารถปรับแกไขความเครียดไดดีข้ึน ชวยใหบุคคลเกิดความ

มั่นคงทางดานอารมณตระหนักถึงความมีคุณคาในตนเอง ลดความเครียดที่จะนําไปสูภาวะวิกฤต     

โดยไดมอนและโจนส (Diamond; & Jones; Citing Lu Hong. 2000: 13-14) ไดสรุปความสําคัญของ

การสนับสนุนทางสังคมจากการศึกษาในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม ความเครียดและความ

เจ็บปวยไวดังนี้  

1. การสนับสนุนทางสังคมมีผลโดยตรงกับสุขภาพ การที่ไดรับหรือไมไดรับการสนับสนุน 

ทางสังคมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนความตายได 

2. การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวกลางในการตอตานผลจากความเครียดสูงไดมี 
ปฏิสัมพันธระหวางความเครียดกับการสนับสนุนทางสังคม 

3. การสนับสนุนทางสังคมมีผลในการประนีประนอม กลาวคือ มีการกระตุนการ 

พัฒนาวิธีการจัดการความเครียดและสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งและมีความเขาใจมากขึ้น          

ความสามารถทางสังคมจะสามารถอธิบายการหายจากการเจ็บปวยได  

4. การขาดการสนับสนุนทางสังคมทําใหผลกระทบจากเหตุการณความเครียดใน 

ชีวิตรุนแรงขึ้น   

  กลาวไดวาการสนับสนนุทางสังคมจะชวยยกระดับของสขุภาพ ลดแรงกดดันและปองกนั

บุคคลจากผลของการเปลี่ยนแปลงชวีิตในหลายดานดวยกลไกหลายๆอยาง เปนพลงัในการจัดการ

ภาวะการปรับตัวที่ไมดีจากการเปลี่ยนแปลงในชวีิตนัน่เอง 
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 2.3 แหลงของการสนับสนุนทางสังคม 
  โคเฮนและซิม (ลดาวัลย นอยเหลือ.  2551: 56; อางอิงจาก Cohen & Syme.  1985: 94-

103) แบงแหลงการสนับสนุนทางสังคมไว 2 กลุม ไดแก 

1. กลุมที่มีความสัมพันธอยางไมเปนทางการ หมายถึง บุคคลที่ใหความชวยเหลือแก 
บุคคลอื่น โดยมีความสัมพันธกันตามธรรมชาติ  เชน คูสมรส เครือญาติ หรือเพื่อน 

2. กลุมที่มีความสัมพันธอยางเปนทางการ หมายถึง บุคคลที่ใหการชวยเหลือบุคคล 

อ่ืน โดยเกี่ยวของกับบทบาทการทํางาน หรือวิชาชีพ ซึ่งจะมีลักษณะการชวยเหลือที่เฉพาะเจาะจง 

ประเภทใดประเภทหนึ่งเปนสวนมาก 

  เพนเดอร (ลดาวัลย นอยเหลือ.  2551: 56-57; อางอิงจาก Pender. 1996: 257-259) 

แบงแหลงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 กลุม ไดแก 

1. กลุมที่ผูกพันกันตามธรรมชาติ ไดแก ครอบครัว ซึ่งเปนกลุมที่มีการสนับสนุนทาง 

สังคมระดับปฐมภูมิ 

2. กลุมเพื่อน คนกลุมนี้เคยไดรับประการณที่มีผลตอชีวิต มีการปรับตัว และการพัฒนา 

ไปในทางที่ดี จึงสามารถใหคําปรึกษาคําแนะในสิ่งที่เคยผานมาในอดีตได 

  3.  กลุมองคกรศาสนา เปนการชุมนุมตามความเชื่อทางศาสนาเดียวกัน 

  4.  กลุมองคกรที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ หรือการใหความชวยเหลือเฉพาะทางของ 

องคกร ไดแก กลุมผูที่ทักษะ และการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ใหแกผูรับบริการ 

5. กลุมองคกรที่ไมใชกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ เชน กลุมอาสาสมัคร 

  สิริอนัฐพร สุวี (2548: 48) ไดสรุปแบงแหลงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 11 กลุม 

ตามแนวคิดของแบรนทและไวเนิท (Brandt; & Weinert. 1985; Citing Weinert. 1988) ดังนี้ 1) บิดา 

มารดา 2) บุตร 3) คูครอง เพื่อนสนิท หรือบุคคลที่สําคัญในชีวิต 4) ญาติหรือบุคคลในครอบครัว  

5) มิตร สหาย 6) เพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน 7) พระหรือนักบวช 8) บุคคลในวิชาชีพ เชน ผูให

คําปรึกษา พยาบาล 9) หนวยบริการที่จัดใหโดยชุมชน 10) กลุมใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 11) 

กลุมอ่ืนๆ เชน หัวหนางาน ลูกจาง 

  อภิญญา ปานชูเชิด (2547: 42) ไดแบงแหลงของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 กลุม 

คือ 

1. กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมที่มีการสนับสนุน และมีสัมพันธภาพ ระหวางสมาชิกเปน 

สวนตัวสูง ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน 

2. กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมสังคมที่มีความสัมพันธกันตามแผน และกฎเกณฑที่วางไว มี 

อิทธิพลเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคม ไดแก เพื่อนรวมงาน กลุมวิชาชีพ และกลุม 



 26 

สังคมอื่นๆ ซึ่งถือวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

  กอทเทียบ (อภิญญา ปานชูเชิด.  2547: 43; อางอิงจาก Gottieb. 1987) ไดแบงระดับ

ของการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ระดับตามระดับของการสนับสนุน คือ 

1. ระดับมหภาคหรือระดับกวาง (Macro Level) เปนการวัดโดยพิจารณาถึงการเขารวม 

และการมีสวนรวมในสังคมโดยวัดจากลักษณะตาง ๆ เชน ความสัมพันธกับสถาบันสังคมการเขา

รวมกับกลุมตางๆ ดวยความสมัครใจ การดําเนินชีวิตแบบไมเปนทางการในสังคม 

2. ระดับกลางหรือระดับกลุม (Mezzo Level) เปนการวัดในระดับที่เฉพาะเจาะจงลงไป 

ถึงกลุมบุคคลที่มีการติดตอกันอยูเสมอ เชน กลุมเพื่อนที่ใกลชิด 

3. ระดับจุลภาค หรือระดับลึก (Micro Level) เปนการวัดที่พิจารณาถึงระดับ 

ความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุด เพราะเชื่อวาสิ่งสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการใหการ

สนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้ง ซึ่งผูใหการสนับสนุนมีเพียงบางคนเทานั้นที่ทําได เชน สามี ภรรยา 

หรือคนรัก 

  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาสถานการณของการสนับสนุนทางสังคมจาก

แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคมใน 3 ลักษณะ ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว     

การสนับสนุนทางสังคมจากครูและการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

 
2.4 องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 
  บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (ภรณี ชเยมะ.  2549: 48-49; อางอิงจาก บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ.  

2528: 584) กลาวถึง องคประกอบการสนับสนุนทางสังคมวา 

  1. จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวาง “ผูให” และ “ผูรับ” 

  2. ลักษณะของการติดตอส่ือสารนั้น จะตองประกอบไปดวย 

       2.1 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ “ผูรับ” เชื่อวามีคนสนใจ เอาใจใส และมีความรัก 

ความหวังดีในตนเองอยางจริงใจ 

       2.2 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ “ผูรับ” รูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปนที่ยอมรับของ

สังคม 

   2.3 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ “ผูรับ”เชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม และสามารถ

ทําประโยชนแกสังคมได 

  3. ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคม อาจอยูในรูปของขอมูล ขาวสาร วัสดุ ส่ิงของ

หรือจิตใจ 
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  4. จะตองชวยให “ผูรับ” ไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่เขาตองการ คือ มีสุขภาพอนามัยดี เปน

ภาวะแหงความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ 

  การสนับสนุนทางสังคมมีหลายองคประกอบ ซึ่งมีผูสนใจศึกษาอยางกวางขวาง อันไดแก 

องคประกอบดานโครงสราง การทําหนาที่ และความพึงพอใจในการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับ โดย

สวนโครงสรางหรือเครือขายทางสังคม หรือแหลงสนับสนุนทางสังคม จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของบุคคลในสังคมที่มีการติดตอชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแตละองคประกอบอาจมีความสัมพันธซึ่ง

กันและกัน หรือสงผลเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเภทของแหลงสนับสนุนทางสังคม  

 เฮาส (มะลิวรรณ หมื่นแกลวกลาวิชิต.  2551: 24-26; อางอิงจาก House. 1981: 24-26) 

แบงองคประกอบของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ประเภทคือ 

  1. การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional Support) เปนความรูสึกเห็นใจ การใหการ 

ดูแล เอาใจใส ใหกําลังใจ การยอมรับ ยกยอง และเห็นคุณคา เปนการแสดงถึงความรักความผูกพันที่มี

ตอกัน 

  2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informative Support) เปนการใหขอมูลขาวสาร

ขอเท็จจริง การใหคําแนะนํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น  

       3. การสนับสนุนดานการประเมินเปรียบเทียบ (Appraisal Support) เปนการขอมูลยอนกลับ

เพื่อนําไปประเมินเรียนรูตนเองในการรับรองทําใหเกิดความมั่นใจและเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืนใน

สังคม ตลอดจนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตางๆ 

  4. การสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ (Instrumental Support) เปนการใหความ

ชวยเหลือในรูปวัตถุ ส่ิงของ หรือแรงงาน 

  คอปป (นุชจรี อ่ิมมาก.  2552: 50; อางอิงจาก Cobb. 1976) ไดแบงการสนับสนุนทาง

สังคมออกเปน 3 ประเภท คือ 

  1. การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวา 

เขาไดรับความรัก การดูแลเอาใจ ซึ่งมักไดรับความสัมพันธที่ใกลชิดและมีความผูกพันลึกซึ้งตอกัน 

  2. การสนับสนุนทางดานการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem Support) เปนความรูสึกที่ 

บอกใหทราบวา บุคคลนั้นมีคุณคา บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณคานั้นดวย 

  3. การสนับสนุนทางดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially Support or Networks) 

เปนการแสดงที่บอกใหทราบวาบุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคมและมีความ

ผูกพันซึ่งกันและกัน 
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  ทอยด (ศิริขวัญ ตัณฑไพบูลย.  2549: 73; อางอิงจาก Thoits.  1982: 147) ไดแบงชนิด

ของการสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความจําเปนพื้นฐานทางสังคม (Basic social needs) ไวเปน 

2 ดาน คือ 

  1. การชวยเหลือดานอารมณและสังคม (Social emotion needs) ไดแก การไดรับความ

รัก ความใกลชิดสนิทสนม ความผูกพัน การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคา มีความรูสึก

แหงการเปนเจาของสังคมสวนรวม ตลอดจนมีความรูสึกปลอดภัย 

  2. การชวยเหลือดานสิ่งของและแรงงาน (Instrumental aid) ไดแก การไดรับคําแนะนํา

ดานขาวสารอันเปนประโยชน ตลอดจนความชวยเหลือดานสิ่งของแรงงาน และเงินทอง 

  เชฟเฟอร คอยน และ ลาซารัส  (วิลาวัลย รัตนา.  2552: 76; อางอิงจาก Schaefer; 

Coyne; & Lazarus) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

  1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง ความผูกพัน ความอบอุน

และความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจ 

  2. การสนับสนุนดานสิ่งของ (Tangible support) การไดรับการชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของ

และการบริการ 

  3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational support) การใหขอมูลและคําแนะนํา

ที่สามารถชวยใหบุคคลแกปญหา และใหขอมูลปองกลับเกี่ยวกับส่ิงที่กําลังปฏิบัติอยู 

  สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาสถานการณของการสนับสนุนทางสังคมตาม

องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส คือ การสนับสนุนทางดานอารมณ การสนับสนุน

ดานขอมูลขาวสาร การสนับสนุนดานการประเมินเปรียบเทียบและการสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ  

 

 2.5 ปจจัยที่สงผลตอการสนับสนุนทางสังคม 
    1. ปจจัยดานชีวภาพ 

   อายุ มีอิทธิพลตอปริมาณและชนิดของการสนับสนุนทางสังคม เชน ในวัยทารกจะมี

ความตองการการดูแลชวยเหลือและสนับสนุนจากมารดาและตองการในปริมาณสูงเนื่องจากความไม

มีวุฒิภาวะของสรีระและระบบประสาทเมื่อเกิดความตองการทําไดเพียงแตรองไห (ประณต เคาฉิม.  

2551?: 228) เมื่อมีอายุมากขึ้น จํานวนบุคคลที่จะสนับสนุนก็จะขยายกวางออกไป ซึ่งมีทั้งสมาชิกใน

ครอบครัว ญาติและเพื่อน เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอยลงเนื่องจากกลุม

สังคมเล็กลงเพราะมีการตายและการพลัดพราก (สุดฤทัย เตชะไตรภพ.  2541: 55; อางอิงจาก Kahn 

and Antonucee) สอดคลองกับการศึกษาพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบวาเมื่อบุคคลอายุมากขึ้น
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จะไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอยกวาบุคคลที่มีอายุนอย (สุดฤทัย เตชะไตรภพ.  2541: 113) แต

บางการศึกษา เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราของ

ผูสูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีการสนับสนุนทางสังคมรวม 5 ดาน คือ ดานที่ 1 

ความใกลชิดและรักใครผูกพัน ดานที่ 2 การมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม ดานที่ 3 การมี

โอกาสเอื้อประโยชนตอผูอ่ืน ดานที่ 4 การไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีคุณคา และ ดานที่ 5 การไดรับ

ความชวยเหลือในดานตางๆ อยูในระดับสูง (จินตนา เหลืองศิริเธียร. 2550: 80) 

   เพศ พบวาเพศหญิงไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากกวาเพศชาย เพราะเพศหญิงมี

ความใกลชิด และมีสัมพันธภาพมากกวาเพศชาย นอกจากนี้เพศหญิงยังมีขนาดของเครือขายทาง

สังคมมากกวาเพศชาย (สุดฤทัย เตชะไตรภพ.  2541: 55; อางอิงจาก Preston and Grimes.  1987); 

(สิริอนัฐพร สุวี.  2548: 41) แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนทางสังคมที่มี

ตอความเครียดและการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลับพบวาเพศชายไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมมากกวาเพศหญิง (สุดฤทัย เตชะไตรภพ.  2541: 112) 

  2. ปจจัยดานสถานการณ 

   สถานการณในชีวิตมีผลทําใหบุคคลไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่แตกตางกัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย เชน จากการศึกษา เด็กวัยรุน

ที่ติดเชื้อเอชไอวีและไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส (อัญชลี พูลทาจักร.  2552: 46) ไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งอาจกลาวไดวาการเจ็บปวยดวยโรคเอดสมี

ผลกระทบทางดานรางกายจิตใจ จิตวิญญาณ สังคมและเศรษฐกิจ ในบางชุมชนผูปวยเอดสยังคงไดรับ

การตีตรา และการแบงแยก ถูกรังเกียจจากสังคม เปนคนไมดีมักมากในเรื่องเพศ ทําใหการเขารวม

กิจกรรมตางๆ ของเด็กวัยรุนที่ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชนและสังคมลดลง  

   ในชวงวิกฤตหรือเปลี่ยนแปลงตามวัย เชน ในวัยตั้งครรภ หรือในวัยเตรียมเปนมารดา 

พบวาจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากญาติและกลุมเพื่อนมาก (สุดฤทัย เตชะไตรภพ.  2541: 56; 

อางอิงจาก Kahn and Antonucee); (มะลิวรรณ หมื่นแกลวกลาวิชิต.  2551: 49) แตบางการศึกษาก็

พบตรงกันขาม เชน การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพระหวาง

คูสมรส การสนับสนุนทางสังคมกับความผาสุกทางจิตใจของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก (นุชจรี        

อ่ิมมาก.  2552: 82) พบวา ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนนอยที่สุด ไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมจากบิดา มารดามากที่สุด และ รองลงมาคือการสนับสนุนทางสังคมจากสามี  

  3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  

   การเลี้ยงดูจากครอบครัวตั้งแตแรกเกิด หากในวัยเด็กไดรับการดูแลเลี้ยงดูจากพอแม

ดวยความรักความอบอุนอยูในครอบครัวที่มีความสุข พอแมรักใครปรองดองกัน ก็จะซึมซับความรัก
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ความอบอุน และประสบการณอันดีจากครอบครัว สงผลใหเติบโตเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี ปรับตัว

ได มีจิตใจหนักแนนเขมแข็ง พรอมที่จะเผชิญปญหาและอุปสรรคตางๆ ในชีวิต การที่เรามีสัมพันธภาพ

อันดีในครอบครัวหรือมีคนใกลชิดที่พรอมจะพูดคุย เปนที่ปรึกษาใหกับเรา สงผลใหเรามีกําลังใจ มี

เพื่อนคูคิด มีแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่จะชวยใหมีความเขมแข็ง พรอมที่จะเผชิญกับปญหาอยางไม

ยอทอเพราะเราเชื่อมั่นวามีคนขางหลังที่รักเรา เปนหวงและหวังดีกับเรา นอกจากนี้ความรูสึกตนเองมี

คุณคา เปนที่พึ่งมีภาระรับผิดชอบ มีคนรอคอยความชวยเหลือจากเรา ก็ชวยทําใหเกิดพลังใจได     

(อุษา พึ่งธรรม.  2552: 11-12) 

 
 2.6 การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
  การสนับสนุนทางสังคมเปนแนวคิดที่มีการศึกษาอยางกวางขวาง มีองคประกอบหลาย

มิติจึงทําใหมีแบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมหลายชนิดแตกตางกันไป บางชนิดประเมินเฉพาะ

แหลงสนับสนุนทางสังคมเพียงดานเดียว บางชนิดประเมินทั้งแหลงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู

ลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมที่ ได รับ  เชน  แบบสอบถามแหลงประโยชนสวนบุคคล  

(The Personal Resource Questionnaire: PRQ-85) สรางโดยแบรนทและไวเนิรท (ธารทิพย  

อ่ิมทรัพย.  2548: 22; อางอิงจาก Brandt & Weinert.  1982) และมาตรวัดของ นอรเบค ลินเซย และ

คาไรริ   (ธารทิพย อ่ิมทรัพย.  2548: 22; อางอิงจาก Norbeck, Lindsey; & Carrieri.  1982) ที่มีชื่อวา 

Norbeck Social Support  Questionnaire (NSSQ) และการมีแหลงการสนับสนุนทางสังคมมาก 

ไมใชขอบงชี้วาปริมาณการสนับสนุนทางสังคมจะมากตามไปดวย (ธารทิพย อ่ิมทรัพย.  2548: 22) 

  สตรีทเทอร และแฟลงคลิน (สุรวัฒน คูวิเศษแสง.  2545: 30-31; อางอิงจาก Streeter ;&  

Franklin.  1992: 81-98) ไดเสนอแนวการวัดการสนับสนุนทางสังคมเอาไวหลายวิธีดวยกัน ซึ่งแตละวิธี

เปนการสรางมาตรวัดเพื่อตรวจสอบการสนับสนุนทางสังคมตอบุคคลหนึ่งอยางละเอียด เชน 

1. เครื่องมือวัดเครือขายการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Network Inventory  

หรือ (SSNI) เปนเครื่องมือที่ประกอบไปดวยแบบรายงานดวยตนเอง (Self-report) โดยใหบุคคลสราง

เครือขายทางสังคมขึ้นมาหนึ่งกลุม 

2. เครื่องมือแผนที่เครือขายทางสังคม (Social Networt Map หรือ SNM) เปนเครื่องมือ 

วัดที่สรางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบขนาดของเครือขาย การรับรูการสนับสนุนดวยอารมณ วัตถุและขอมูล

ความใกลชิดสนิทสนม การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความถี่ของ การติดตอกัน เปนตน 

3. การประเมินทรัพยากรการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Resources หรือ  

SSR) เปนเครื่องมือวัดที่สรางเพื่อประเมินการสนับสนุนทางสังคม 5 ดาน คือดานอารมณ ดานการให

แบบอยางทางสังคม ดานปฏิบัติการ ดานการเงิน และดานคํา แนะนํา หรือการชี้แนะแนวทางโดย
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ผูใชบริการตองระบุชื่อคนในเครือขายรวมทั้งสิ้น 50 คน ในจํานวนนี้ใครบางใหแรงสนับสนุนในดานใด

เปนตน ภายหลังระบุชื่อสมาชิกในเครือขาย ผูใชบริการจะถูกถามถึงสมาชิกเครือขายแตละคนตามชุด

คําถามที่สรางขึ้น เปนคํา ถามเกี่ยวกับความถี่ของการติดตอ ความใกลชิดสมดุลและประเด็นทางสังคม

อ่ืน ๆ เปนเครื่องมือที่มีเนื้อหามาก ยุงยากพอควร 

4. ดัชนีสัมพันธภาพในครอบครัว (Family Relationship Index หรือ FRI) เปนการวัด 

บรรยากาศความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว 

5. แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพื่อน (Perceived  

Social Support Questionnaire Family and Friends หรือ PSSQ) เปนการประเมินเนื้อหาเกี่ยวกับ

การรับรูของผูใชบริการในดานขอมูลขาวสาร การสะทอนกลับ (Feedback) การสนับสนุนทางสังคม

จากครอบครัวและกลุมเพื่อน 

6. มาตรการประเมินการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Appraisal Scale หรือ  

SSA) เปนมาตรการที่ใชประเมินวัดระดับความรูสึกของบุคคลตอแรงสนับสนุนที่ไดรับ 

7. รายการพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม (Inventory for Socially Supportive  

Behavior ISSB) เปนการวัดจํานวนครั้งที่ใชบริการไดรับการกระทํา ที่เปนแรงสนับสนุนในดานตาง ๆ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัสรางขึ้นจากแนวคดิการสนับสนนุทางสงัคมของเฮาส (1981) 

โดยประเมนิจากแหลงสนับสนุนทางสังคมและการรับรูถึงลักษณะของการสนับสนนุทางสงัคมที่ไดรับ 

ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร การประเมินคา และส่ิงของหรือบริการโดย

แบงแหลงการสนับสนนุทางสังคมเปน 3 แหลง คือ ครอบครัว ครู และเพื่อน 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับการเห็นคุณคาแหงตน  
 3.1 ความหมายของการเห็นคุณคาแหงตน  
  การเห็นคุณคาแหงตน (self esteem) หมายถึง เจตคติของการยอมรับตนเอง ประเมิน

ตนเองวามีคุณคา (self-approval) และนับถือตนเอง (self-respect) มีความภูมิใจในตนโดยเฉพาะใน

เร่ืองของคานิยม ลักษณะนิสัยและศักดิ์ศรีของตน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2550: 359) การเห็นคุณคา

แหงตนเปนการประเมินคุณคาของตนเองและทัศนคติที่มีตอตนเอง มีความเคารพและยอมรับในตนเอง

วาตนเองมีความสามารถ ความสําคัญ ประสบความสําเร็จ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในคุณคาแหงตน 

รวมไปถึงการรับรูจากการประเมินของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง ซึ่งสามารถรับรูไดจากคําพูดและ

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น (กัมปนาท บริบูรณ.  2550: 10; อางอิงจาก Coopersmith. 

1984: 5) ตลอดจนพิจารณาจุดออนจุดแข็งของตน ยอมรับและเรียนรูความลมเหลวที่ไดรับ กลาที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงใหมหรือเปาหมายที่วางไว โดยไดรับการยอมรับจากบุคคลรอบขาง (ศกลวรรณ 
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กาญจนภักดิ์.  2549: 14) การประเมินตนเองนี้เปนผลมาจากระบบความเชื่อภายในตนเองและ

ประสบการณจากภายนอกประกอบกัน (รัชนีย แกวคําศรี.  2545: 23) 

      การเห็นคุณคาแหงตนคือความตองการเปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลวาคนสวนใหญนับ

ถือตนเองหรือการเห็นคุณคาแหงตนและการยอมรับนับถือที่ไดรับจากผูอ่ืน (กัมปนาท บริบูรณ.   

2550: 10-11; อางอิงจาก Maslow.  1970: 45-46) โดยความตองการเหลานี้แบงเปน 2 สวนคือการนับ

ถือตนเอง (Self-respect) คือ ตองการเปนผูที่มีความเข็มแข็งมีความสามารถ ทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จได 

ตองการเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพึ่งพา ตนเองได และมีความเปนอิสระและการเห็น

คุณคาจากผูอ่ืน (esteem Other) คือ ความตองการเปนที่ยอมรับนับถือจากคนอื่น การมีชื่อเสียง

เกียรติยศ ความเดนดัง การไดรับการยอมรับความสนใจ ไดรับ ความสําคัญ หรือไดรับคุณคา การบรรลุ

ถึงความตองการเหลานี้จะทําใหบุคคลเกิดเห็นคุณคาแหงตนโดยเฉพาะการไดรับการยอมรับนับถือ

จากคนอื่นในเรื่องที่สมควรจะไดรับการยอมรับ มีประโยชนมากกวาการ ยอมรับเฉพาะการมีชื่อเสียง

ภายนอก (external Fame)  

  การเห็นคุณคาแหงตนของบุคคลคืออัตราสวนระหวางคุณคาที่บุคคลมีอยูกับคุณคาที่

บุคคลนั้นตองการ (ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  2549: 12; อางอิงจาก แจคสัน.  1979) 

 

การเห็นคุณคาแหงตน     =  คุณคาที่บุคคลมีอยู (Material Goods Possessed) 

 คุณคาที่บุคคลตองการ (Material Goods Needed) 

   

 กลาวโดยสรุป ความหมายการเห็นคุณคาแหงตนคือ ความรูสึก ความเชื่อภายในตนเองและ

ประสบการณของบุคคลที่มีตอตนเองในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับตนเอง รูสึกวาตนมี

คุณคา มีความหมาย ประสบความสําเร็จ และเปนที่ยอมรับจากผูอ่ืนและสังคม เปนการรับรูตนเองโดย

การประเมินตนเองทั้งสิ้น โดยรับรูจากภายในและภายนอก เพื่อการนําไปสูความเขาใจตนเองและ

ยอมรับตนเอง  

 
3.2 ความสําคัญของการเห็นคุณคาแหงตน  

  คูเปอรสมิธ (นันทิกา อนันตชัยพัทธนา, ดาราวรรณ ตะปนตา และชาลินี สุวรรณยศ.   

2550: 103; อางอิงจาก Coopersmith. 1981) กลาววา การเห็นคุณคาแหงตนเปนความตองการขั้น

พื้นฐานทางจิตใจที่ทําใหบุคคลดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถทํา

ใหมนุษยมีการพัฒนาหรือดําเนินชีวิตอยูอยางมีคา การที่มนุษยจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

ข้ึนอยูกับการเห็นคุณคาแหงตนซึ่งความรูสึก ความคิด หรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่บุคคลแสดงออกใน
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ชีวิตประจําวันนั้น ลวนขึ้นอยูกับการเห็นคุณคาแหงตนทั้งสิ้น (ชุตินันท มีมุข.  2552: 13; อางอิงจาก    

ธีระ ชัยยุทธยรรยง.  2544: 20) นอกจากการเห็นคุณคาแหงตนจะเปนความตองการพื้นฐานแลว การ

เห็นคุณคาแหงตนระดับสูงยังชวยใหบุคคลสามารถเผชิญอุปสรรคที่เขามาในชีวิตดวยจิตใจที่เข็มแข็ง 

สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพจึงทําใหบุคคลประสบผลสําเร็จและมีความสุข

ในทางตรงกันขามบุคคลที่มีการเห็นคุณคาแหงตนต่ําจะไมเชื่อมั่นในตนเอง มองตนเองวาไรคาไมมี

ความสามารถ รูสึกวาตนเองมีปมดอยอีกทั้งมีความวิตกกังวลสูง เก็บกด มองโลกในแงรายและไม

สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได (นันทิกา อนันตชัยพัทธนา, ดาราวรรณ ตะปนตา และ

ชาลินี สุวรรณยศ.  2550: 103; อางอิงจาก Coopersmith. 1984) บุคคลที่มีการเห็นคุณคาแหงตนต่ํา

จะมีแนวโนมทําลายตนเอง รวมทั้งพฤติกรรมการติดสารเสพติดและการกออาชญากรรม อีกทั้งการเห็น

คุณคาแหงตนยังมีความสัมพันธกับการสื่อสารของบุคคล ผูที่มีการเห็นคุณคาแหงตนจะสามารถ

กําหนดการสื่อสารของตนเองไดกอนพูดดวยการรับขอมูลขาวสารผานการไดยิน การสังเกต การสัมผัส 

การเคลื่อนไหว และระดับของน้ําเสียง เมื่อเราแปลความหมายและขอมูลที่ไดรับ เราจะเริ่มใชวิธีการ

ส่ือสารที่เราคุนเคยทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง ซึ่งพัฒนามาจากการเห็นคุณคาแหงตน การสื่อสาร

เปนวิถีทางที่บุคคลจะเรียนรูถึงการเห็นคุณคาแหงตนและผูอ่ืน โดยทั่ว ๆ ไปแลวการเห็นคุณคาแหงตน

จะเปนลักษณะเฉพาะบุคคลและเมื่อบุคคลมีการเห็นคุณคาแหงตนมากขึ้นมีความคารพในเอกลักษณ

ของตนเองมากขึ้นความรูสึกนี้จะแผขยายไปสูผูอ่ืน จะรักและเห็นคุณคาของผูอ่ืน มีความเคารพในสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ืนมากขึ้น ตลอดจนมีความรูสึกเชื่อมั่น มั่นใจและมีกําลังใจจะดําเนินชีวิตให

เจริญกาวหนาตอไปอยางไมทอถอย มีความคิดสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหแกตนเอง ครอบครัวและสังคม

ไดตลอดเวลา การเห็นคุณคาแหงตนมีความสําคัญยิ่งในการที่บุคคลจะดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

แตหากบุคคลมีความรูสึกไมมีการเห็นคุณคาแหงตน ไมยอมรับ ไมเขาใจในตนเองแลว บุคคลนั้นจะไม

มีความมั่นใจตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตนและกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตมา

ได (ชุตินันท มีมุข.  2552: 13; อางอิงจาก ธีระ ชัยยุทธยรรยง.  2544: 20) นอกจากนี้ บุคคลที่เห็น

คุณคาแหงตนมักจะประเมินตนเองในดานดี เห็นคุณคาในตนเอง แตหากบุคคลใดมีความรูสึกวาไมมี

ใครสนใจ ไมไดรับการยอมรับ ถูกเหยียดหยามหรือไมประสบความสําเร็จจะทําใหบุคคลนั้นรูสึกวา

ตนเองไรคุณคา ซึ่งความรูสึกเชนนี้จะทําใหบุคคลนั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ฉะนั้น การเห็นคุณคา

แหงตนที่แตกตางกันจึงมีผลตอความรูสึกหรือพฤติกรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล (ประภาส  

ณ พิกุล.  2551: 27-29; อางอิงจาก Newman. 1986: 281 – 286) บุคคลที่มีการเห็นคุณคาแหงตนจะ

รับรูคุณคาของตนตามความเปนจริง ตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตน มีความสามารถในการ

ทํางานใหประสบความสําเร็จ มีจิตใจที่เปดกวางและยอมรับส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งสามารถแสดง

พฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสวนบุคคลที่ไมมีการเห็นคุณคาแหงตนจะขาดความเชื่อมั่นใน
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ตนเอง มองตนในแงลบ มีความเครียดและวิตกกังวลสูง ไมมีความพยายามทํางานที่ยากลําบาก มัก

เปนผูตามมากกวาการเสนอความคิดเห็น มีแนวโนมโทษผูอ่ืนและไมสามารถยอมรับการวิจารณจาก

บุคคลอื่นได (กรองกาญจน ใจซ่ือตรง.  2548: 11) 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเห็นคุณคาแหงตนเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยชวย

ใหบุคคลสามารถเผชิญอุปสรรคที่เขามาในชีวิตดวยจิตใจที่เข็มแข็ง สามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหประสบผลสําเร็จและมีความสุข เนื่องจากมีสุขภาพจิตที่ดีดวย 

 
3.3 องคประกอบของการเห็นคุณคาแหงตน  

  มาสโลว (หทัยกาญจน บัวหนอง.  2547: 24; อางอิงจาก Maslow.  1970) แบงการเห็น

คุณคาแหงตนเปน 2 องคประกอบ คือ  

 1. การยอมรับนับถือและการประเมินคุณคาแหงตนเปนความตองการที่เกี่ยวของกับ

ความรูสึกรับรูในคุณคาของตนเอง เชน ความแข็งแรง การประสบความสําเร็จ มีความเชี่ยวชาญหรือ

เปนผูไดรับชัยชนะ มีทรัพยสมบัติ มีความมั่นใจในการเผชิญหนากับโลก สามารถพึ่งตนเองไดและมี

สิทธิเสรีภาพ จะเห็นไดวาความตองการในสวนนี้จะประกอบดวยปจจัยตาง ๆไดแก การมีจุดเดน 

ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถที่เหมาะสมตอสภาพการณตาง ๆ การบรรลุเปาหมายและความสามารถ 

ความเชื่อมั่น การพึ่งตนเอง ความมีอิสระเสรี 

 2. การไดรับการตัดสินวามีคุณคาจากผูอ่ืน เปนความตองการที่เกี่ยวของกับการไดรับ 

การตัดสินวามีคุณคาจากผู อ่ืน เชน ในดานสถานภาพทางสังคม ตองการเปนที่ยอมรับ ไดรับ         

ความสนใจ มีผูใหความสําคัญและเปนที่ชื่นชอบ 

  ทาฟท (โฆษิต พรประเสริฐ.  2546: 14; อางอิงจาก Taft.  1985: 79) ระบุวาการรับรู    

การเห็นคุณคาแหงตนมี 2 องคประกอบ คือ 

                     1. การรับรูคุณคาของตนเองจากภายใน (Inner self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ

ตนเองโดยประเมินจากความสามารถ สมรรถนะและการกระทําตาง ๆ วาผลที่ไดรับตรงตามที่ตน

ปรารถนาหรือคาดหวังหรือไม ซึ่งการรับรูในลักษณะนี้จะถูกสรางขึ้นอยางถาวรจากประสบการณตั้งแต

ชวงแรกของชีวิต 

2. การรับรูคุณคาแหงตนจากภายนอก (Outer self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ

ตนเองโดยประเมินจากเจตคติและการยอมรับของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง ซึ่งการรับรูในลักษณะนี้

สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบทบาททางสังคมและความสามารถในการเผชิญปญหาของบุคคลนั้น ๆ 

  บาร่ี (ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  2549: 17; อางอิงจาก Barry. 1988: 59-62) แบงการ

เห็นคุณคาแหงตนเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 
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 1. ความรูสึกตอรางกายของตนเอง (The Body Self) หมายถึง บุคคลคิดและรูสึกตอ

รูปรางและหนาที่ของรางกาย 

 2. ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น (The Interpersonal Self) หมายถึงเปน

สวนหนึ่งของการเห็นคุณคาแหงตนที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับวิธีที่เขามีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไมวาจะ

เปนคนสนิทสนมคุนเคยหรือบุคคลที่พบกันโดยบังเอิญ 

 3. ความสําเร็จของตน (The Achieving Self) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลรูสึกถึงความสามารถ 

ของตนเองที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การทํางาน การศึกษา 

 4. ความเปนเอกลักษณของตน (The Identification Self) หมายถึง เปนความรูสึกทาง

นามธรรม และพฤติกรรม แสดงความสนใจทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

 
 3.4 ปจจัยที่สงผลตอการเห็นคุณคาแหงตน 
  คูเปอรสมิธ (ปยะดา ดําแกว.  2550: 13-14; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 236) 

กลาววาจากการมีมโนภาพตอตนเอง บุคคลจะประเมินออกมาเปนการเห็นคุณคาแหงตน ซึ่ง

กระบวนการตัดสินคุณคาจากการตรวจสอบตนเองดวยผลงานตามความสามารถและคุณลักษณะตาง 

ๆ นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานและคานิยมสวนบุคคลแลวตัดสินออกมาเปนคุณคาของตน 

ความรูสึกตอตนเอง อาจเปนไปโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ได แตจะแสดงใหเห็นไดดวยลักษณะทาทางหรือ

ทางพฤติกรรม การเห็นคุณคาแหงตนจะเกิดขึ้นจากการมีประสบการณของความสําเร็จและกระทําสิ่ง

ตาง ๆ ไดตามเปาหมายสงผลใหไดรับคําชมเชยจากพอแม หรือ คนอื่น ๆ เปนการสะสมความพึงพอใจ

ตอตนเองขึ้นมาทีละนอย กลายเปนความรูสึกเชื่อถึงความสามารถที่จะกาวไปใหถึงคุณคาที่ไดตั้งไว    

ถาทําไดสําเร็จก็จะเกิดการเห็นคุณคาแหงตนและเห็นคุณคาแหงตนในที่สุด  

  คูเปอรสมิท (ปยะดา ดําแกว.  2550: 18-21; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 118-

119) แบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาแหงตน คือ ปจจัยภายในตนเองและปจจัยภายนอก

ตนเอง โดยปจจัยภายในตนเอง หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่มีผลทําใหการเห็นคุณคา

แหงตนของบุคคลและบุคคลแตกตางกันออกไปประกอบดวยปจจัยดานชีวภาพ  ปจจัยดาน

ความสามารถ  สมรรถภาพและผลงานและปจจัยดานอารมณ สวนปจจัยภายนอก  หมายถึง 

สภาพแวดลอมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธสงผลใหบุคคลเกิดความรูสึกเห็นคุณคาแหงตนที่แตกตางกันไป 

ประกอบดวยปจจัยดานสังคม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปจจัยดานชีวภาพ 

      ลักษณะทางกายภาพบางลักษณะมีสวนรวมใหบุคคลเกิดความรูสึกเห็นคุณคาแหงตน

มากขึ้น เชน ความสวยงาม การมีรูปรางหนาตาดีหรือความแข็งแรง ความคลองแคลวรวดเร็วที่เอื้อให
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บุคคลประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา ลักษณะทางกายภาพจะมีความสัมพันธกับการคุณคาแหง

ตนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคานิยมของสังคมนั้น ๆ เปนสําคัญ และพบการศึกษาวาภาพลักษณดาน

รูปรางเปนปจจัยที่สงผลทางบวกตอความรูสึกเห็นคุณคาแหงตนของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ภาพลักษณดานรูปรางเปนตัวแปรหนึ่งที่สามารถรวมกันทํานายการเห็นคุณคาแหงตนของวัยรุน        

(สุจินดา ยองจีน.  2553: บทคัดยอ); (ปยะดา ดําแกว.  2550: 76) การศึกษาของนาซรท (สุจินดา    

ยองจีน.  2553: 4; อางอิงจาก Nazrat M. Mirza. 2007) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวาง ความไมพึง

พอใจในรูปราง ความรูสึกเห็นคุณคาแหงตนและภาวะน้ําหนักเกินของเด็กและวัยรุนในประเทศสเปน 

กลุมตัวอยางทั้งหมด 113 คนพบวาคาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกับความรูสึกไมพึงพอใจในรูปราง

ของตนเองและความรูสึกเห็นคุณคาแหงตน 

2. ปจจัยดานความสามารถ สมรรถภาพและผลงาน  

  การพิจารณาตัดสินการเห็นคุณคาแหงตนเกิดจากการเปรียบเทียบผลงานและ

ความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จที่ตนเองไดตั้งไว ถาผลงานและความสามารถเปนไป

ตามเกณฑที่ตนตั้งไวหรือดีกวาจะทําใหบุคคลมีการเห็นคุณคาแหงตนเพิ่มข้ึน ในทางตรงกันขามถา

ผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑหรือตํ่ากวาเกณฑ บุคคลจะคิดวาตนเองไรคา ทําใหไมมี

การเห็นคุณคาแหงตน (ปยะดา ดําแกว.  2550: 19; อางอิงจาก  Coopersmith. 1981: 142-148)  

       ความสามารถ สมรรถภาพและผลงานมีความสัมพันธกันและมีผลตอการเห็นคุณคาแหง

ตนโดยจะเปนตัวบงชี้ถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในสิ่งที่กระทํา 

ความสามารถของบุคคลในการทํากิจกรรมตางๆ มีความสัมพันธกับการประสบความสําเร็จของบุคคล 

ไมวาจะเปนกิจกรรมในโรงเรียน ครอบครัวหรือสังคม โดยมีระดับสติปญญาชวยสนับสนุนใหการ

กระทํานั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค เมื่อประสบความสําเร็จการเห็นคุณคาแหงตนจะเพิ่มคาขึ้นทันที แต

เมื่อประสบความลมเหลวบุคคลจะรูสึกวาตนเองดอยคุณคา คูเปอรสมิธ ยังพบวาบุคคลที่ประสบ

ความสําเร็จอยูเสมอจะมีคุณคาแหงตนสูงกวาบุคคลที่ไมคอยประสบความสําเร็จ (ปยะดา ดําแกว.  

2550: 18; อางอิงจาก Coopersmith. 1981 : 87-94) นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลของสติปญญา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเห็นคุณคาแหงตนสติปญญาที่มีตอสมรรถภาพและผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียน กลาวคือเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีการเห็นคุณคาแหงตนสูง แตเด็กที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แตไมไดต่ําดวยทางสติปญญาจะยังมีการเห็นคุณคาแหงตนสูง ซึ่งอาจจะ

สูงกวาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย อาจเปนเพราะเด็กคนนั้นมีความสามารถทางดานอื่น

ทดแทน เชน การมีทักษะบางอยางซึ่งทําใหเด็กมุงสนใจในดานนั้นมากกวาดานวิชาการ (ปยะดา       

ดําแกว.  2550: 19; อางอิงจาก Coopersmith.  1981: 123-125) อยางไรก็ตามพบวาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนเปนปจจัยที่สงผลทางบวกและรวมทํานายการเห็นคุณคาแหงตนของวัยรุนดวย (สุจินดา 

ยองจีน.  2553: บทคัดยอ) 

         นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะมุงอนาคตมีความสัมพันธทางตรงกับการเห็นคุณคาแหงตน 

(ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  2549: 119) การเห็นคุณคาแหงตนของบุคคลเกิดจากการเปรียบเทียบ

ผลงาน และความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จที่ตนเองตั้งไว ถาผลงานและความสามารถ

เปนไปตามเกณฑที่ตนเองตั้งไวหรือดีกวาจะทําใหบุคคลมีการเห็นคุณคาแหงตนเพิ่มข้ึน ซึ่งลักษณะมุง

อนาคตเปนลักษณะทางจิตใจที่สําคัญอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบุคคลใหมีพฤติกรรมที่ดี  

มีจริยธรรม ตองอาศัยพื้นฐานดานความรูความคิด ประสบการณ และสติปญญา เนื่องจากเปนการ

เรียนรูทางสังคมที่สะสมมาจากอดีตและจากการเรียนรูในดานตางๆ เชน การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู 

ดังนั้นบุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตสูงก็จะมีการเห็นคุณคาแหงตนสูงดวย (ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  

2549: 115) 

3. ปจจัยดานอารมณ  
       ภาวะทางอารมณของบุคคลสะทอนเห็นถึงความพึงพอใจ ความเปนสุข ความวิตกกังวล 

ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน แลวสงผลตอการประเมินตนเอง บุคคลที่ประเมินตนเองในทางที่ดี

จะมีความสุข ชื่นชมตนเอง แตหากบุคคลประเมินตนเองในทางที่ไมดีจะไมมีความพึงพอใจในภาวะ

ปจจุบันของตน หมดหวังในอนาคต (ปยะดา ดําแกว.  2550: 19; อางอิงจาก Coopersmith. 1981: 

130-134) 

4. ปจจัยดานสังคม  

  4.1 ความสัมพันธภายในครอบครัว ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลกับพัฒนาการของ

การเห็นคุณคาแหงตนของเด็ก คือ สัมพันธภาพระหวางบิดามารดากับเด็ก การยอมรับของบิดามารดา

เกี่ยวกับความคิดความรูสึกและเห็นคุณคาอยางที่เด็กเปนอยู  ลําดับการเกิดและจํานวนลูกชายลูกสาว

นอกจากนี้ สถานภาพการสมรสของพอแม หากมีการหยารางหรือแตงงานใหมก็อาจสงผลตอ

ความรูสึกการเห็นคุณคาแหงตนของเด็กบางคน โดยขึ้นอยูกับผูใหญที่เกี่ยวของดวยวาเขาได

ดําเนินการอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น (ปยะดา ดําแกว.  2550: 19; อางอิงจาก Coopersmith.  

1981: 98-117) บุคคลที่มีความสัมพันธในครอบครัวสูงจะมีการเห็นคุณคาแหงตนมากกวาบุคคลที่มี

ความสัมพันธในครอบครัวต่ํา (อรวรรณ ธนนนันทกุล. 2547: 67) สอดคลองกับการศึกษาของสุจินดา 

ยองจีน (2553) ที่พบวาสัมพันธภาพกับผูปกครองเปนปจจัยที่สงผลทางบวกตอความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเองของวัยรุนและสามารถรวมทํานายการเห็นคุณคาแหงตนของวัยรุนดวย (สุจินดา ยองจีน.  2553: 

บทคัดยอ) 
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  4.2 การอบรมเลี้ยงดู การอบรมเลี้ยงดูสงผลตอความรูสึกการเห็นคุณคาแหงตนของเด็ก 

โดยลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอการเห็นคุณคาแหงตนของเด็ก (ปยะดา ดําแกว.  2550: 

20-2; อางอิงจาก Coopersmith.  1981: 98 -117) มีดังนี้  

   4.2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจบังคับหรือควบคุมดูแลมากเกินไป พอแมจะมี

ลักษณะยึดมั่นในกรอบประเพณี กฎระเบียบตาง ๆ มาก และจะบังคับควบคุมใหเด็กปฏิบัติตาม หาก

เด็กฝาฝนจะลงโทษโดยไมรับฟงเหตุผลของเด็ก จะยึดมั่นในความคิดของตัวเองเด็กตองเชื่อฟงและอาจ

ส่ังสอนใหเด็กมีความรับผิดชอบหรือ พอแมที่ควบคุม เอาใจใส ปกปองลูกมากเกินไป จนกลายเปนกาว

กายรบกวนลูก 

   4.2.2  การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล ใหความรัก ความอบอุน พอแม ประเภทนี้จะมี

เหตุผล ใหความรัก ความอบอุน ความเอาใจใส และนับถือตอเด็กใชอํานาจและบทบาทของตนอยาง

เหมาะสม โดยเนนการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ มีกฎระเบียบชัดเจนใหเด็กปฏิบัติ แตยืดหยุนได

ตามความเหมาะสม เพื่อใหเด็กรูสึกมีอิสระ รูสึกมั่นคง และ ปลอดภัย ใหความชวยเหลือเด็กตามความ

เหมาะสม ยอมรับในความคิดเห็น ความรูสึกและคุณคาอยางที่เด็กเปนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ซึ่งสิ่ง

เหลานี้จะเอื้ออํานวยใหเด็กไดพัฒนาการเห็นคุณคาแหงตนใหสูงขึ้น 

   4.2.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย จะเปนพอแมที่ไมบังคับ ไมกาวกาย ไม

ลงโทษ ยอมรับในการกระทําของเด็กเกือบทุกอยาง เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจ 

การวางกฎระเบียบของครอบครัว สามารถกําหนดกิจกรรมของตนเองไดเปนสวนมาก โดยที่พอแมไมได

สนับสนุนใหเด็กประพฤติตนตามมาตรฐานของสังคมภายนอก พอแมมักจะมีความเย็นชาหางเหินและ

มักหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับเด็กเมื่อเด็กไมเชื่อฟงวิธีการเลี้ยงดูแบบใชอํานาจบังคับหรือควบคุมดูแล

มากเกินไปกับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยนั้น จะทําใหเด็กขาดความเปนตัวของตัวเอง ไม

มั่นใจในตัวเอง มีความรูสึกวาขาดความรัก มีการเห็นคุณคาแหงตนต่ํา ซึ่งตางจากเด็กที่พอแมเล้ียงดู

แบบมีเหตุผล ใหความรักความเอาใจใส ซึ่งจะทําใหเด็กรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตมีความเชื่อมั่นใน

ตัวเองสูง รูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีการเห็นคุณคาแหงตนสูง ดําเนินชีวิตของตนเองไดอยาง

เหมาะสมตามความสามารถ 

   นอกจากนี้ การศึกษาของชุตินันท มีมุข (2552) พบวาการอบรมเลี้ยงดูเปนตัวแปรหนึ่งที่

รวมกันพยากรณการเห็นคุณคาแหงตนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจาก

การศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการเห็นคุณคาแหงตนของนักเรียนมัธยมชั้นปที่ 3 ของศรัณย       

ฟูงาม (2550) พบวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะมีการเห็นคุณคาแหงตนสูงกวา

เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน  
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  4.3 โรงเรียน โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดลอมในการพัฒนาการเห็นคุณคาแหงตนของ

เด็กไดตอจากบาน การที่ครูเปดโอกาสใหเด็กกระทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางอิสระโดยไมขัดตอระเบียบ

ที่วางไว ใหความชวยเหลือเด็กในการแกไขปญหาตาง ๆ เปนการสงเสริมใหเด็ก มีความมั่นใจในตนเอง 

สามารถพึ่งตนเองได ซึ่งเปนการพัฒนาการเห็นคุณคาแหงตนของเด็กดวย ในโรงเรียนพบวา

สัมพันธภาพกับครูและสัมพันธภาพกับเพื่อนเปนตัวแปรสวนหนึ่งที่สามารถรวมกันทํานายการเห็น

คุณคาแหงตนของวัยรุน โดยการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครูพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เปนตัวแปรหนึ่งที่รวมกันพยากรณการเห็นคุณคาแหงตนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชุตินันท มีมุข. 2552: 46) 

  4.4 สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมเปนตัวบงชี้ระดับช้ันทางสังคมของบุคคล

เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น เชน ตําแหนงหนาที่การงาน บทบาททางสังคม วงศตระกูล ฐานะทาง

เศรษฐกิจ เปนตน โดยทั่วไปสถานภาพทางสังคมมักเนนที่ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลซึ่งพิจารณา

จากอาชีพรายได และถิ่นที่อยูอาศัย บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับสูงจะไดรับการปฏิบัติ

ที่ทําใหเกิดความรูสึกวา ตนเองมีคุณคามากกวาบุคคลอื่น จึงทําใหบุคคลนั้นมีการเห็นคุณคาแหงตน

มากกวาบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับปานกลางและระดับตํ่า 

  4.5 กลุมเพื่อน การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสังคมและเพื่อนจะชวยพัฒนาการเห็นคุณคา

แหงตนหากบุคคลไมไดรับการยอมรับไมอยูในความสนใจหรือไมเปนที่ประทับใจในกลุมเพื่อนจะทําให

มีการเห็นคุณคาแหงตนต่ํา ดังนั้น การเปนสมาชิกของกลุมและการปฏิสัมพันธกับเพื่อน จึงสงผลตอ

การเห็นคุณคาแหงตนโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อนในวัยเดียวกัน มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาแหงตนของ

เด็ก บุคคลที่ไมไดรับการยอมรับ ไมเปนที่ประทับใจ หรือไมอยูในความสนใจจากกลุมเพื่อน จะไมชอบ

สุงสิงกับใคร ไมชอบแบงปนความคิดเห็นความรูสึกสวนตัวกับเพื่อน ในที่สุดเพื่อนจะเกิดความไม

ไววางใจและเขาจะรูสึกวาไมมีใครชอบและไมนับถือตนเอง ตัวแปรสาเหตุที่สงผลทางตรงตอการเห็น

คุณคาแหงตนสูงสุด คือ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน (ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  2549: 118) 

บุคคลที่มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนสูงจะมีการเห็นคุณคาแหงตนสูงดวย  

 
 3.5 การวัดการเห็นคุณคาแหงตน 
  คูเปอรสมิธ (ชื่นทิพย อารีสมาน. 2545: 58-59; อางอิงจาก Coopersmith. 1984: 5-6) 

ไดสรางมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน (Coopersmith Self Esteem Inventory) โดยใชรูปแบบของ

การรายงานตนเอง เขาไดสรางมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน 3 ฉบับ คือ ฉบับนักเรียน (School 

From) ฉบับส้ัน (School Short From) และฉบับผูใหญ (Adult From)มาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน

ฉบับนักเรียนเหมาะสําหรับเด็กอายุ 8-15 ป ลักษณะของมาตรวัดเปนขอความที่รายงานตนเอง 50 ขอ 
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แบงออกเปนหมวดตางๆคือ ตนโดยทั่วไป ตนในสังคม พอแมและทางบาน  โรงเรียนและการศึกษา 

และหมวดการตอบไมตรงกับความเปนจริง ตอมาคูเปอรสมิธ (ชื่นทิพย อารีสมาน. 2545: 59;  

อางอิงจาก Coopersmith. 1984: 5-6) ไดนํามาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนฉบับนักเรียนมาดัดแปลง

ใหส้ันลงมีคําถามยอยทั้งหมด 25 ขอ มีการศึกษาคาสหสัมพันธระหวางมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน

ฉบับนักเรียน กับมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนฉบับส้ันไดคา .86 และดัดแปลงภาษา และ

สถานการณในขอคําถามของมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนฉบับส้ันเปนมาตรวัดการเห็นคุณคาแหง

ตนผูใหญที่มีอายุ 16 ป ข้ึนไปกับนักเรียนไฮสคูล และนักศึกษาวิทยาลัยจํานวน 647 คน โดยใหกลุม

ตัวอยางทั้งหมดทํามาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนฉบับส้ัน และมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนฉบับ

ผูใหญ แลวหาคาสหสัมพันธระหวางมาตรวัดทั้ง 2 ฉบับไดคาสหสัมพันธสูงถึง .80 (ชื่นทิพย อารีสมาน. 

2545: 59; อางอิงจาก Coopersmith. 1984: 6) ซึ่งแสดงใหเห็นวามาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนของคู

เปอรสมิธทั้ง 3 ฉบับ วัดไดในสิ่งเดียวกัน 

  สําหรับในประเทศไทยมีการเลือกใชมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนในการวิจัยอยางหลาก 

หลายในแตละกลุมตัวอยาง เชน มาตรวัดของศกลวรรณ กาญจนภักดิ์ (2549) ใชในกลุมตัวอยางที่เปน

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 วัดการเห็นคุณคาแหงตน และองคประกอบของการเห็นคุณคาแหง

ตนทั้ง 4 ดาน คือ การยอมรับนับถือตนเอง การไดรับการยอมรับจากเพื่อน การไดรับการยอมรับจาก

ครอบครัว การไดรับการยอมรับจากโรงเรียน สรางมาตรวัดและเขียนขอคําถามตามลักษณะพฤติกรรม

ที่กําหนดไว โดยไดศึกษาการสรางมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนสําหรับนักเรียนอายุ 8-15 ป  

(The Coopersmith Self-Esteem Inventory School Form) ตามแนวคิดของคูเปอรสมิท 

(Coopersmith. 1984) แบบวัดของ โรเซนเบอรก (Rosenberg) และกระบวนการในการเสริมสรางการ

เห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิดของ บรัดชอร (ชไมพร เจริญครบุรี. 2546: 10-11; อางอิงจาก 

Bradshaw. 1981: 11) และจากการศึกษาของชไมพร เจริญครบุรี (2546) กลาวถึง มาตรวัดการเห็น

คุณคาแหงตนที่งานวิจัยใชในการเก็บขอมูลมากที่สุดคือมาตรวัดของ คูเปอรสมิธ (Coopersmith)  

รอยละ 50.75 รองลงมาคือมาตรวัดของ โรเซนเบอรก (Rosenberg) รอยละ 34.33 มาตรวัดของนิพนธ 

แจงเอี่ยม รอยละ 8.96 และมาตรวัดของ นภาพร พุมพฤกษ รอยละ 5.97 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชมาตรวัดซึ่งปรับมาจากมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนของ

ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์ (2549) เนื่องจากผูวิจัยเห็นวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะใกลเคียงกันและผูวิจัยสรางขอคําถามเพิ่ม โดยใชกรอบแนวคิดของ คูเปอรสมิธ ลักษณะของ

มาตรวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยขอความทางบวกและขอความทางลบ 

จํานวน 60 ขอ แบงออกเปนดานตางๆ คือ การยอมรับนับถือตนเอง การไดรับการยอมรับจากเพื่อน 

การไดรับการยอมรับจากครอบครัว การไดรับการยอมรับจากโรงเรียน  
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4.  แนวคิดเก่ียวกับการรับรูความสามารถของตน 
4.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตน 

การการรับรูความสามารถของตน (self efficacy) เปนสวนหนึ่งของทฤษฏีการเรียนรูทาง

ปญญาสังคม (Social cognitive theory) พัฒนาโดยแบนดูรา (Bandura) มีแนวคิดวาการรับรู

ความสามารถของตนเปนความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของบุคล ใชแรงจูงใจ กระบวนการทาง

ปญญา ในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ใหสําเร็จตามเปาหมาย (Hamill.  2003: 116) ซึ่งตามแนวคิดนี้

แบนดูราเชื่อวาการรับรูความสามารถของตนมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล กลาวคือเมื่อบุคคลมีการรับรู

ความสามารถของตนในการกระทําพฤติกรรมใดแลว จะสงผลใหบุคคลนั้นมีการกระทําหรือปฏิบัติ

พฤติกรรมนั้น และแบนดูรา ไดใหคําจํากัดความวาการรับรูความสามารถของตนเปนการที่บุคคล

ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2550: 57; อางอิงจาก Bandura.  1986) เมื่อบุคคล

รับรูความสามารถของตน รูวาตนสามารถจัดการ ดําเนินการและแสดงพฤติกกรรมไปสูเปาหมายได 

ดังนั้นเมื่อบุคคลตองพบกับภาวะที่ยากลําบาก เขาเหลานั้นจึงการกระตุนเพียงเล็กนอยที่จะเผชิญหนา

กับภาวะยากลําบากนั้นๆ (Hamill.  2003: 116)  

        สรุปวา การรับรูความสามารถของตน คือ คุณลักษณะของบุคคลที่รับรูพฤติกรรมที่จะ

แสดงออกของตนเอง โดยตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการและดําเนินการกระทํา

พฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และมีผลตอความพยายามในการกระทําและพฤติกรรมของ

บุคคล 

 
 4.2 ความสําคัญของการรับรูความสามารถของตน 
  การรับรูความสามารถของตนเปนสวนหนึ่งในการกําหนดวาบุคคลจะมีพฤติกรรม มีแบบ

แผนในการคิดและมีการตอบสนองทางดานอารมณอยางไรเมื่ออยูในสถานการณที่ตองใชความ

พยายามสูง การรับรูความสามารถของตนจึงเปนตัวกําหนดในเรื่องตอไปนี้ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี.  

2542: 31-32) 

1. กระบวนการรูคิด (Cognitive Process) 

    การรับรูความสามารถของตนมีผลกระทบตอแบบแผนที่สามารถสงเสริม หรือบ่ันทอน

ผลการปฏิบัติงานได บุคคลจะตีความสถานการณและคาดการณในอนาคตอยางไรก็ข้ึนอยูกับวาเขามี

ความเชื่อในความสามารถของตนอยางไร คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถสูงจะมองสถานการณที่

เขาพบวาเปนโอกาส เขาจะมองภาพความสําเร็จและใหเปนสิ่งที่นําทางการกระทําของเขา สวนคนที่

ตัดสินวาตนเองดอยความสามารถจะตีความสถานการณที่ไมแนนอนวาเปนความเสี่ยง และมีแนวโนม
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จะมองเห็นภาพความลมเหลวอยูในอนาคต  การคิดในทางลบของผูที่รูสึกวาตนดอยความสามารถจะ

ทําลายแรงจูงใจในตนเองและทําลายผลการปฏิบัติงานดวย เพราะเปนการยากที่บุคคลจะประสบ

ความสําเร็จถายังมีความสงสัยในความสามารถของตนเองอยู 

2. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) 

   ความสามารถที่จะจูงใจตนเอง และกระทําตามที่ตั้งเปาหมายจะมีพื้นฐานมาจาก

กระบวนการคิด ขณะที่คิดการณในอนาคตจะทําใหเกิดแรงจูงใจและการกระทําของตนเองได กลาวคือ 

สิ่งที่คิดเอาไวลวงหนาจะถูกเปลี่ยนใหเปนสิ่งจูงใจและการกระทํา  ซึ่งจะถูกควบคุมดวยกระบวนการ

กํากับตนเอง แรงจูงใจสวนใหญของมนุษยเกิดจากการคิอและความเชื่อในความสามารถของตนจะมี

บทบาทสําคัญในการคิดที่เปนพื้นฐานของแรงจูงใจ บุคคลที่ รับรูความสามารถของตนเองและ

ตั้งเปาหมายไวสูงจะมีแรงจูงใจในการกระทําและจะปฏิบัติงานไดดีกวาคนที่สงสัยในความสามารถของ

ตนเอง 

3. กระบวนการดานความรูสึก (Affective Process) 

   การรับรูความสามารถของตนสามารถมีผลกระทบตอประสบการณทางอารมณ โดย

ผานการควบคุมตนเองทางดานความคิด การกระทําและความรูสึก ในดานการคิด ความเชื่อใน

ความสามารถของตนมีอิทธิพลตอความสนใจและการตีความเหตุการณในชีวิตที่อาจใหความรูสึกใน

ทางบวกหรือทางลบได  และมีผลตอการรับรูวาตนมีความสามารถที่จะควบคุมความคิดทางลบที่

เกิดขึ้นไดหรือไมดวย ในดานการกระทํา การรับรูความสามารถของตนจะจัดการกับสภาวะทางอารมณ

โดยการสงเสริมการกระทําที่มีประสิทธิผลเพื่อเปล่ียนสิ่งแวดลอมในลักษณะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

อารมณได สวนดานความรูสึกจะเกี่ยวของกับการรับรูวาตนเองสามารถทําใหสภาวะทางอารมณของ

ตนที่ไมดีหรือไม 

4. กระบวนการเลือก (Selection Process) 

   บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรม และสภาพการณที่เขาเชื่อวายากเกิน

ความสามารถของเขาและบุคคลจะกระทํากิจกรรมและเลือกสิ่งแวดลอมที่เขาแนใจวามีความสามารถ

ที่จะจัดการได ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนสูงจะเลือกกิจกรรมที่ยิ่งมีความทาทาย 

   กระบวนการทั้งสี่โดยปกติจะทํางานรวมกันมากกวาการแยกจากกันในการกํากับ

พฤติกรรมมนุษย 

 
 4.3 องคประกอบของการรับรูความสามารถของตน 

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนอยูภายใตทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา

สังคมของแบนดูรา โดยทฤษฎีเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากปฏิสัมพันธ
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ระหวางองคประกอบ 3 ชนิด ซึ่งเปนตัวกําหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal determinism) ไดแก 

พฤติกรรม การรูคิดและปจจัยสวนบุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.   

2550: 57; อางอิงจาก Bandura.  1986) ความสัมพันธดังกลาวอาจแสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

  P 
 

  

    

 

 

 B  E 
 

 

 B = พฤติกรรม  

 P = บุคคล ไดแก ปญญา ชีวภาพ และส่ิงภายในอื่นๆที่มีผลตอการเรียนรูและการกระทํา  

 E = อิทธิพลของสภาพแวดลอม  

 

ภาพประกอบ 1 แบบแผนความสัมพันธระหวางตัวกําหนด 3 ชนิดที่มีอิทธิพลเชิงเหตุผลซ่ึงกันและกัน  

 

 ที่มา: แบนดูรา (รสวลีย อักษรวงศ.  2545: 14; อางอิงจาก Bandura. 1986: 24) 

 

 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลนอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนยังเปนผลมา

จากการเรียนรูทางสังคม คือ มนุษยเรียนรูความสัมพันธระหวางเหตุการณกับหตุการณ เรียนรูระหวาง

พฤติกรรมและผลกรรมที่เกิดจากพฤติกรรม ซึ่งจะมาจากประสบการณตรงหรือออมก็ได ความรูเหลานี้

กลายเปนความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมที่ไดรับผลลัพธทางบวกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่

ไดรับผลลัพธทางลบ (ออนอนุมา ศาสตรา.  2550: 11; อางอิงจาก Bandura. 1977: 16-23) 

 การรับรูความสามารถของตนเอง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางความคิด และเปนตัว

เชื่อมระหวางความรูและการกระทํา (ศริณธร มังคะมณี.  2547: 54; อางอิงจาก Lawrance Levy ;& 

Rubinson. 1990: 19-24; Lawrance ;& McLeroy. 1986: 317-321) มีบทบาทสําคัญใน การเปน

ศูนยกลางของจิตใจและกอใหเกิดความรูสึกวา “ฉันทําได” (I can do) (ศริณธร มังคะมณี.  2547: 54; 

อางอิงจาก Ross. 1992: 99) 
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 การรับรูความสามารถของตนมีผลตอการกระทําของบุคคล บุคคลอาจมีความสามารถไม

ตางกัน แตการรับรูความสามารถของตนแตกตางกัน อาจมีการแสดงออกอยางมีคุณภาพที่แตกตางกัน

ไดในขณะเดียวกัน คนคนเดียวกัน ถารับรูความสามารถของตนในแตสภาพการณแตกตางกันก็อาจจะ

แสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.  2550: 57; อางอิงจาก Bandura.  1986) 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง เชน ความสําเร็จจากการกระทํา การไดเห็น

ประสบการณของผูอ่ืน การชักจูงดวยคําพูด หรือสภาวะทางรางกาย ไมไดเขาสูตัวเราดวยตัวมันเอง แต

ตองผานกระบวนการประเมินทางปญญากอน (นวรินทร ตากอนทอง.  2549: 28; อางอิงจาก 

Bandura. 1986: 401 - 409 ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายๆดาน เชน สภาพการณทางสังคม 

สถานการณ และเวลาที่เกิดเหตุการณนั้นๆ และดวยเหตุนี้การประสบความสําเร็จจึงไมจําเปนตอง

กอใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเสมอไป  ซึ่งการประเมินทางปญญาเกี่ยวกับการรับรู

ความสามารถของตนนี้ตองรวมเอาองคประกอบ 2 สวนที่แยกจากกันเขาไวดวยกัน ประกอบดวย 

1. องคประกอบที่เกี่ยวกับรูปแบบของขอมูลที่บุคคลใหความสนใจและใชเปนเครื่องบงชี้ถึง 
ความสามารถของตน 

2. องคประกอบที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่บุคคลใชกําหนดน้ําหนักและรวบรวมขอมูลจาก 

ปจจัยตางๆเพื่อนํามาใชในการตัดสินความสามารถของตน 

 
 4.4 ปจจัยที่สงผลตอการรับรูความสามารถของตน 
  1. ปจจัยดานชีวภาพ 

     เพศ พบระดับการรับรูความสามารถของตนในตัวแทนประกันชีวิตเพศชายสูงกวา

เพศหญิง (จุฬาลักษณ ปรีชากุล.  2549) สวนการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมความเชื่อความสามารถ

ของตน ในการเลือกอาชีพในนักเรียนมัธยมปลายพบวานักเรียนชายมีความสนใจและเชื่อใน

ความสามารถของตนสูงกวานักเรียนหญิงในการประกอบอาชีพที่เพศชายนิยมเลือก ในขณะที่นักเรียน

หญิงมีความสนใจและเชื่อในความสามารถของตนสูงกวานักเรียนชายในการประกอบอาชพีทีเ่พศหญงิ

นิยมเลือกเชนกัน (จุฬาลักษณ ปรีชากุล.  2549: 27; อางอิงจาก นิตย บุหงามงคล; และคณะ. 2536: 

18-24) ความแตกตางทางเพศทําใหมีความสนใจที่ตางกันสงผลถึงการรับรูความสามารถของตนซึ่ง

เปนตัวทํานายถึงความเชื่อในความสามารถที่ตนคาดวาตนจะกระทําไดในสิ่งที่สนใจ แตมีบาง

การศึกษาที่ไดขอสรุปตางออกไป เชน การศึกษาในผูปวยเบาหวานวัยรุนที่เขาคายเบาหวานวัยรุนที่มี

เพศตางกันไมพบความแตกตางของการรับรูความสามารถของตน (Winsett  et al.  2010: 294) 

นอกจากนี้ยังพบวาบุคคลที่มีอายุมากจะมีระดับการรับรูความสามารถของตนสูงกวาอายุนอย (จุฬา

ลักษณ ปรีชากุล.  2549: 58-60)  
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  2. ปจจัยดานความสามารถ สมรรถภาพและผลงาน  

   บุคคลจะเขาใจวาการรับรูความสามารถของตนสูงเมื่อประสบความสําเร็จในงานที่

ยากโดยใชความพยายามนอยและการรับรูความสามารถของตนต่ําเมื่อตองใชความพยายามสูงใน

การประสบความสําเร็จในงานงายๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เลือกจําการกระทําที่ผานมาของตนเองเฉพาะใน

เหตุการณที่เปนลบจะทําใหบุคคลนั้นคาดหวังในความสามารถของตนต่ํากวาความเปนจริง (นวรินทร 

ตากอนทอง.  2549: 29; อางอิงจาก Bandura. 1986: 401 - 409) จากการศึกษานักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตเมือง จังหวัดลําปางของชมพูนุช เตชะนัดตา (2550) พบ

ความสัมพันธทางบวกระหวางการรับรูความสามารถของตนกับความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค

ซึ่งสอดคลองกับ สุชาดา เจริญไว (2551) ที่ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบ ความสัมพันธทางบวกระหวางการรับรูความสามารถของตนทางการเรียน

กับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคเชนกัน 

  3. ปจจัยดานจิตใจและอารมณ 

      จากการศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู

ความสามารถของตนเองในการทําปริญญานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของสมใจ ธนเกียรติ

มงคล (2553) พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลกระทบทางตรงสูงสุดตอการรับรูความสามารถของตนเอง

ในการทําปริญญานิพนธ โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.987 และพบวาการรับรูความสามารถของตนมี

ความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณในผูปวยเบาหวานวัยรุนที่เขาคายเบาหวานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (Winsett  et al.  2010: 294)  

  ลักษณะของอารมณที่แตกตางกันจะสงผลใหการรับรูความสามารถของตนแตกตางกัน

ดวย เชน อารมณเศราจะทําใหคิดถึงแตเร่ืองที่ลมเหลวที่เคยประสบในอดีตการรับรูความสามารถของ

ตนก็จะลดลง แตถาอารมณดีจะทําใหคิดถึงเรื่องที่ตนเองเคยประสบความสําเร็จการรับรูความสามารถ

ของตนก็จะเพิ่มข้ึนดวยจริง (นวรินทร ตากอนทอง.  2549: 31; อางอิงจาก Bandura. 1986: 401 - 

409) 

  4. ปจจัยดานสังคม    

      การมีตัวแบบมีผลตอการรับรูความสามารถของตน  เชน การศึกษาครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาของรสวลีย อักษรวงศ (2545) พบวาปจจัยภูมิหลังเกี่ยวกับการ

สอนดานความรูเกี่ยวกับการสอน ทักษะการแกปญหา ความสามารถในการวิเคราะหภารกิจการสอน 

และความสามารถในการสอนทักษะการแกปญหาและปจจัยแหลงที่มาตามทฤษฎีการรับรู

ความสามารถของตนดานการไดรับความสําเร็จในการสอนและการมีแบบอยางในการสอนเปนปจจัย
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ระดับครูที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการสนับสนุนการรับรูความสามารถของครูในการสอนทักษะ

การแกปญหา  

 การศึกษาในประเด็นของครอบครัว ไมพบความแตกตางของการรับรูความสามารถของตนใน

วัยรุนที่อาศัยอยูกับพอและแม พอหรือแมและครอบครัวผสมจากการศึกษาผูปวยเบาหวานวัยรุนที่เขา

คายเบาหวาน (Winsett  et al.  2010: 294) 

 สรุปไดวาการรับรูความสามารถของตนเปนลักษณะสําคัญในการพัฒนาความสามารถของ

บุคคลเมื่อเผชิญกับเหตุการณวิกฤต ประสิทธิภาพการรับรูความสามารถของตนมีผลตอความสามารถ

ของบุคคลที่จะปรับตัวและจัดการอยางยืดหยุนกับสถานการณที่ยากลําบาก และมีผลตอแรงบันดาล

ใจของบุคคล ความคิดวิเคราะห และความบากบั่นเมื่อพบกับความลมเหลว (Hamill.  2003: 116; 

citing Bandura et al. 2001)  

 
 4.6 การวัดการรับรูความสามารถของตน 
  การวัดการรับรูความสามารถของตนมี 3 มิติ (ออนอนุมา ศาสตรา.  2550: 22-23; citing 

Bandura. 1997) ไดแก มิติที่ 1 ระดับหรือปริมาณของความยาก (Magnitude) คือ การรับรู

ความสามารถของตนจะแตกตางกันไปในแตละบุคคลในการกระทําพฤติกรรมหนึ่ง หรือแตกตางกันใน

บุคคลคนเดียวกัน ซึ่งแปรผันตามความยากงายของงานที่ทํา มิติที่ 2 ความเขมหรือความมั่นใจ 

(Strength) เปนมิติการวัดที่ใชกันมาก (วิลาสลักษณ.  2542: 34) เปนความมั่นใจที่บุคคลคิดวาตน

สามารถทํางานไดในระดับที่ความยากตางๆ ถาการรับรูความสามารถของตนมีความเขมหรือความ

มั่นใจนอย คือ ไมมั่นใจในความสามารถของตนเอง เมื่อประสบการณไมเปนไปตามที่รับรูจะทําใหการ

รับรูความสามารถในตนเองลดลง แตถาบุคคลมีความเขมมาก บุคคลจะมีความมุมานะพยายามมาก 

แมวาอาจจะประสบเหตุการณที่ไมสอดคลองกับที่รับรูบาง มิติที่ 3 การแผขยาย (Generality) การวัด

การรับรูความสามารถของตนที่แผขยายไปยังกิจกรรมอื่น (denerality of ability) อาจทําได 3 ลักษณะ 

(วิลาสลักษณ.  2542: 34; อางอิงจาก Maibach & Murphy.  1995) คือ 1) การวัดภายในขอบเขต

กิจกรรมเดียวกัน เชน การรับรูความสามารถของตนในการปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนใหเสพยาเสพ

ติดกับการปฏิเสธการชักชวนของผูอ่ืน 2) การวัดขอบเขตกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน การรับรู

ความสามารถของตนในการควบคุมอาหารกับการรับรูความสามารถของตนในการเพิ่มการออกกําลัง

กาย และ 3) การวัดการรับรูความสามารถของตนโดยคํานึงเรื่องเวลาหรือสภาพการณ การรับรู

ความสามารถของตนอาจจะแผขยายจากสถานการณหนึ่งไปสูสถานการณอ่ืนในปริมาณที่แตกตางได 

ประสบการณบางอยางไมทําใหการรับรูความสามารถของตนแผขยายไปสูสถานการณอ่ืนไดจากมิติทั้ง 
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3 มิติ ที่ แบนดูรากลาวไวขางตน สวนใหญจะวัดใน 2 มิติ วัดระดับหรือปริมาณความยาก และวัดความ

มั่นใจหรือความเขม สวนการวัดการแผขยายมักจะไมคอยไดรับความนิยม 

 ลีและบอบโค  (ออนอนุมา ศาสตรา.  2550: 22-23; และ สมใจ ธนเกียรติมงคล.  2553: 45-

46; citing Lee and Bobko.  1994: 364-369) ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดการรับรูความ 

สามารถของตน ตามแนวทฤษฎีของแบนดูรา พบวา มีวิธีการวัดความรูความสามารถของตนเอง 4 วิธี

ดวยกัน ดังนี้ คือ 

 1. การวัดความเขมหรือความมั่นใจ (self-efficacy strength) เปนวิธีที่นํามาใชวัดการรับรู

ความสามารถของตนมากที่สุด วิธีการวัดทําโดยการถามผูตอบถึงความมั่นใจวาเขาสามารถปฏิบัติงาน

ที่มีความยากของงานเพิ่มข้ึนไดเพียงใด ขอคําถามมักมีลักษณะใหประเมินความมั่นใจจากไมมี     

ความมั่นใจ (0) จนถึงมีความมั่นใจอยางเต็มที่ (10) หรืออาจทําโดยใชมาตราสวนแบบเปอรเซ็นต     

จาก 0% ถึง 100% เปนตน 

 2. การวัดระดับความยาก (self-efficacy magnitude) เปนวิธีที่นิยมนํามาใชวัดการรับรู

ความสามารถของตนรองลงมา วิธีการวัดจะทําโดยการถามผูตอบวาเขาสามารถปฏิบัติงานที่

กําหนดใหที่ยากขึ้นไดหรือไม ซึ่งขอคําถามมักจะมีลักษณะเปนมาตราสวนชนิด ใช/ไมใช คําตอบ ใช 

จะมีคะแนน 1 คําตอบ ไมใช จะมีคะแนน 0 ดังนั้นหากไดคะแนนสูงก็แสดงวามีการรับรูความสามารถ

ของตนสูง 

 3. การวัดแบบผสม (self-efficacy composites) เปนการวัดที่ใชทั้งความมั่นใจ และระดับ

ความยาก พบวา มีการวิจัยจํานวนหนึ่งที่ใชการวัดแบบผสมนี้ โดยทั่วไป ชองหนึ่งเปนแบบตอบใช/

ไมใช และอีกชองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา หรือเปนแบบรอยละ หรือวัดอีกแบบหนึ่งโดยวัดการ

รับรูความสามารถของตนเองทั้งระดับความยากและความมั่นใจ โดยพิจารณาในระดับเดียวกัน เชน 

จากขอคําถามใหประเมินจาก “ฉันไมสามารถทําได” (0 คะแนน) ถึง “ฉันมั่นใจวาฉันสามารถทําไดมาก

ที่สุด” (100คะแนน) การรวมคะแนนจะทําโดยการรวมคะแนนของความมั่นใจ เฉพาะขอที่ผูตอบวา ใช 

ในการระดับความยากการวัดแบบนี้ พบวา เปนการวัดที่สอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรามากที่สุด 

 4. การวัดความเขมหรือความมั่นใจ โดยใชคําถามขอคําถามเดียวกับงานที่กําหนด         

(one-Item confidence rating) แลวใหผูตอบประเมินคาระดับความมั่นใจของตนเองตอการทํางานที่

กําหนดนั้น  

 ลัสทและคณะ (ออนอนุมา ศาสตรา.  2550: 23-24; อางอิงจาก Lust, Crluch;& Showers.  

1993) ไดเปรียบเทียบการวัด 4 แบบคือ 1) วัดระดับความยาก 2) วัดความมั่นใจ 3) วัดแบบผสม และ

รวมคะแนนความมั่นใจทุกขอคําถามที่ผูตอบตอบ”ใช” ในสเกลของระดับความยากและ 4) การวัดแบบ

อ่ืนที่ไมไดระบุความยากของงานและใชลิเคอรทสเกล แมลัสทและคณะจะไมไดแนะนําใหใชการวัด
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แบบไหน แตผลการวิจัยของลัสทและคณะแสดงใหเห็นวาการวัดความมั่นใจจะมีความเที่ยงตรงเชิงเอก

นัยสูงที่สุด  

 ในปจจุบันมีผลงานวิจัยที่มุงเนนเฉพาะความคาดหวังในสมรรถนะของบุคคลเพื่อเปนการ

ทํานายผลลัพธของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนความคาดหวังที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของ

ตนในลักษณะที่เฉพาะพฤติกรรม และการประเมินการรับรูความสามารถของตนโดยทั่วไปที่ สรางขึ้น

ตามแนวคิดของแบนดูรา (ศริณธร มังคะมณี.  2547: 62-63) มีดังนี้  

 1. การวัดระดับการรับรูความสามารถของตนทั่วไป ในการประเมินการรับรูความสามารถของ

ตนประเภทนี้ จะมุงเนนที่ความเชื่อมั่นในระดับความสามารถทั่วๆไปของบุคคลในการกระทํา กิจกรรม 

หรือการปฏิบัติพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งเปนการวัดระดับการรับรูความสามารถของตนแบบไม

เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช ในการวัดระดับของ

การรับรูความสามารถของตนซึ่งแบบสอบถามระดับการรับรูความสามารถของตนโดยทั่วไปที่ไดรับ

ความนิยมเพื่อนําไปปรับใชในการวิจัยตางๆ คือ แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนโดยทั่วไป

ของชีเลอร และคณะ (ศริณธร มังคะมณี.  2547: 62; อางอิงจาก Sherer; et al:  1982) ที่ศึกษาการ

รับรูความสามารถของตนโดย อาศัยแนวคิดของแบนดูรา โดยสรางเครื่องมือวัดการรับรูความสามารถ

ของตนขึ้น เรียกวาแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนโดยทั่วไป (The general Self – 

Efficacy Scale)ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 36 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา

ของลิเคิรท (Likert type) 5 อันดับ จากการเห็นดวยอยางยิ่ง จนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งจะวัดถึง

คุณลักษณะ 3 ประการของการรับรูความสามารถของตนคือ การริเร่ิมการกระทํากิจกรรม ความ

พยายาม และ ความอดทนตออุปสรรคในการการกระทํากิจกรรม และนําไปใชทดสอบกับนักศึกษาวิชา

จิตวิทยา จํานวน 376 คน จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบ และตัดขอคําถามที่ไมเขาเกณฑ

ความ เชื่อมั่นออก จนเหลือขอคําถามทั้ง 23 ขอ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย

ขอความเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนโดยทั่วไป จํานวน 17 ขอ และสวนที่ 2 จะเปนการ 

ประเมินระดับความ รูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีต อความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติหรือกระทํา

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนการประเมินในการกระทํากิจกรรมโดยทั่วๆไป ไม เฉพาะเจาะจงกับ 

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  

 2. แบบสอบถามระดับการรับรูความสามารถของตนเฉพาะ ซึ่งเปนการสรางจากขอเสนอแนะ

ของ แบนดูรา วาการประเมินถึงการรับรูความสามารถของตนนั้น ควรวัดให เฉพาะเจาะจงกับ

สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ที่มีความยุงยาก และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ กิจกรรมใหประสบ

ผลสําเร็จตามที่คาดไว โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในภาวะเจ็บปวย 
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 การวัดการรับรูความสามารถของตนในเรื่องใดๆไมจําเปนตองวัดระดับหรือปริมาณของ   

ความยาก ความเขมหรือความมั่นใจและการแผขยาย ครบทั้ง 3 ดาน ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ

บางอยางไมทําใหการรับรูความสามารถของตนแผขยายสูสถานการณอ่ืนไดประกอบกับการเรียนรูใน

แตละเร่ืองมีความแตกตางกันนอยมาก ทําใหผลการวัดในดานปริมาณความยากผิดพลาดได           

(ออนอนุมา ศาสตรา.  2550: 25) 

 จากที่กลาวมาผูวิจัยเลือกใชการวัดระดับการรับรูความสามารถของตนแบบผสม            

(self-efficacy composites) ใชคําถามเดียวกันและมีคําตอบใหเลือกทั้ง 2 แบบ คือ “ทําได” และ     

“ทําไมได” เปนมาตรวัด 11 หนวย โดยรวมคะแนนระดับความมั่นใจที่ตอบวาทําได เปนการวัดที่ใชทั้ง

ความมั่นใจ และระดับความยาก เนื่องจากเปนการวัดที่สอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรามากที่สุดโดย

ชองหนึ่งเปนแบบตอบทําไมไดและอีกชองเปนทําไดและบอกมาตราสวนประมาณคาความมั่นใจ        

ในการทํา 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 เดมบ ไมรา (Demb Meira.  2005: online) ไดศึกษาความยืดหยุนทางอารมณในเด็กวัยรุน 

453 คน ที่ผานเหตุการณการกอการราย ใน ป 2000 ในประเทศอิสราเอล การศึกษาแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางปจจัยปองกันหลายๆ ปจจัยในระดับบุคคล สังคมและครอบครัวกับความยืดหยุน

ทางอารมณ ปจจัยปองกันที่ศึกษา คือ  การเห็นคุณคาแหงตนกลวิธีการเผชิญปญหา การสนับสนุนทาง

สังคม การมีสวนรวมของสังคม ความผูกพันธในครอบครัวและความเครียดของผูปกครอง พบวา การ

เห็นคุณคาแหงตนเปนตัวแปรที่เปนปจจัยทํานายความยืดหยุนทางอารมณอันดับแรกและความเครียด

ของผูปกครองเปนตัวทํานายที่มีประสิทธิภาพของความยืดหยุนทางอารมณรองลงมา  

 วินเซทและคณะ (Winsett; & et al.  2110: 293-296) ศึกษาการรับรูความสามารถของตน

และความยืดหยุนทางอารมณของวัยรุนที่เขาคายเบาหวานภาคฤดูรอนในกลุมเด็กวัยรุนเบาหวานชนิด

ที่ 1 ที่มีอายุระหวาง 10-16 ป ที่เปนเบาหวานชนิดที่ 1 จํานวน 81 คน พบวาวัยรุนมีระดับการรับรู

ความสามารถของตนและความยืดหยุนทางอารมณสูงปานกลาง ไมพบความแตกตางของการรับรู

ความสามารถของตนและความยืดหยุนทางอารมณในเพศที่ตางกัน และการรักษาดวยอินซูลิน 

(Insulin) ที่ตางกัน อยางไรก็ตามเด็กแอฟริกันอเมริกันแสดงถึงการดูแลเรื่องเบาหวาน ระดับการรับรู

ความสามารถของตนและความยืดหยุนทางอารมณสูงกวาเด็กผิวขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

พบความสัมพันธทางบวกระหวางอายุที่มากขึ้นกับความยืดหยุนทางอารมณ และการรับรูความ 

สามารถของตนโดยแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาการ อายุที่เพิ่มข้ึนจะมีความเชื่อมั่นและการรับรู

ความสามารถในการควบคุมสถานการณที่ตึงเครียดเพิ่มข้ึน (Winsett; et.  2010: 294) ในกลุมวัยรุน
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เบาหวานชนิดที่ 1 การรับรูความสามารถของตนเปนหนึ่งในปจจัยสําหรับวัยรุนที่จะมุงสูการมีความ

เชื่อมั่นและความสามารถในการควบคุมเบาหวานไดดี ความยืดหยุนทางอารมณเปนความสามารถใน

การกลับคืนภาวะปกติเมื่อพบเหตุการณที่มีความตึงเครียดและพบวา การศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวา

การรับรูความสามารถของตนเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความยืดหยุนทางอารมณ  

 พัชรินทร อรุณเรือง (2545: 97-126) ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตอความ

ยืดหยุนทางอารมณ (Resilience) และกลวิธีการเผชิญปญหาของวัยรุนตอนตน จํานวน 634 คน ใน

การศึกษาสวนที่ 1 พบวา วัยรุนตอนตนสวนใหญมีความยืดหยุนทางอารมณอยูในระดับปานกลาง

คอนขางสูง เมื่อพิจารณาองคประกอบแตละดาน พบวา วัยรุนตอนตนมีความยืดหยุนทางอารมณ ดาน

การหยั่งรูในตนเองสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ดานการเปนอิสระสวนใหญอยูในระดับสูง สวนดาน

การสรางสัมพันธภาพ ดานการเปนผูริเร่ิม ดานการมีความคิดสรางสรรคและอารมณขัน และดานการมี

ศีลธรรมจริยธรรมสวนใหญอยูในระดับสูง นักเรียนหญิงมีระดับความยืดหยุนทางอารมณ สูงกวา

นักเรียนชาย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลางและสูง มีความยืดหยุนทางอารมณ

สูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับตํ่า นอกจากนี้ยังพบวาความยืดหยุนทางอารมณ ของ

วัยรุนตอนตนมีความสัมพันธทางบวกกับกลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงจัดการกับปญหาและกลวิธีการ

เผชิญปญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม  

 สําหรับการศึกษาสวนที่ 2 ซึ่งเปนการศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตอความ

ยืดหยุนทางอารมณ โดยศึกษากับกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนความ

ยืดหยุนทางอารมณจัดอยูในเกณฑที่มีคะแนนมาตรฐานที่ต่ํากวาระดับที่ 50 หรือต่ํากวา 145 คะแนน 

และใชวิธีการเผชิญแบบหลีกหนีจัดอยูในเกณฑที่มีคะแนนมาตรฐานที่มากกวาระดับที่ 50 หรือได

คะแนนตั้งแต 63 คะแนนขึ้นไป จํานวน 36 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 18 คน กลุมควบคุม

จํานวน 18 คน นักเรียนที่เปนกลุมทดลองจะเขารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิด

พิจารณาความเปนจริงจํานวน 11 คร้ัง คร้ังละประมาณ 1.30-2.00 ชั่วโมง ใชเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห 

สวนกลุมควบคุมใหดําเนินชีวิตตามปกติ ผลการศึกษา พบวา ระดับความยืดหยุนทางอารมณ ของ

นักเรียนหลังการรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริงเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณของวัยรุนตอน

ปลาย ศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณ ตลอดจนศึกษาความสามารถในการทํานายความ

ยืดหยุนทางอารมณของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของ

ตนของกลุมวัยรุนตอนปลาย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
               การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของ ความยืดหยุน

ทางอารมณของกลุมวัยรุนตอนปลาย ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมการเห็นคุณคาแหง

ตนและการรับรูความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณ รวมทั้งทํานายความยืดหยุนทาง

อารมณโดยใชการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตน โดย

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

   1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 431 คน  

 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัด

นนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 221 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางสุมตัวอยางของเครจซี และมอร

แกน (Krejcie and Morgan1970: 608 อางอิงจาก ฉัฐวีณ สิทธิ์สิรอรรถ; และ เปยมสุข ทุงกาวี.   

2552: 116) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะตองมีตัวอยางขั้นต่ํา 205 คน เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว 

ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิดวยการคํานวณสัดสวนของนักเรียนตามเพศและสาขาวิชาแลว

ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) เพื่อใหไดตัวอยางตามสัดสวนที่ได

คํานวณไว  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางนักเรียนจําแนกตามเพศและสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา จํานวนประชากร (N) จํานวนกลุมตัวอยาง (n) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 74 112 186 36 53 89 

2 ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร 25 60 85 12 29 41 

3 ศิลปศาสตร-ภาษาศาสตร 26 58 84 12 28 40 

4 ทั่วไป 53 23 76 25 11 36 

 
รวม 178 253 431 85 121 206 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับผูตอบประกอบดวย เพศ อายุ สาขาวิชา มีจาํนวน 3 ขอ โดย

ขอคําถามในสวนนี้เปนแบบใหเลือกตอบ และเติมขอความ 

 สวนที่ 2  มาตรวัดความยืดหยุนทางอารมณ 

 ผูวิจัยใชมาตรวัด RQ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีขอคําถาม 20 ขอ

แบงเปนขอคําถามทางบวก 15 ขอและทางลบ 5 ขอ มาตรวัดสอบถามถึงความคิด ความรูสึกและ

พฤติกรรมของบุคคลในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ลักษณะมาตรวัดเปนมาตรประมาณคา (rating scale)  

4 ระดับ ไดแก จริงมาก คอนขางจริง จริงบางครั้งและไมจริง ลักษณะคําถามเปนขอคําถาม ใหเลือก

เพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความคิดเห็น และความรูสึกของผูตอบซึ่งประกอบดวยการประเมิน

ความสามารถของบุคคล 3 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงทางอารมณ 10 ขอ ดานกําลังใจ 5 ขอ        

ดานจัดการกับปญหา 5 ขอ  
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 ตัวอยางแบบสอบถามความยืดหยุนทางอารมณ 

ขอคําถาม ไมจริง 
จริง

บางครั้ง 

คอนขาง

จริง 
จริงมาก 

ดานความมั่นคงทางอารมณ         

- เร่ืองไมสบายใจเล็กนอยทาํใหฉันวาวุนใจนัง่ไม

ติด ……..... ………… ………… ………… 
 

 

ขอคําถาม ไมจริง 
จริง

บางครั้ง 

คอนขาง

จริง 
จริงมาก 

ดานกําลังใจ     

- จากประสบการณที่ผานมาทาํใหฉันมั่นใจวาจะ

แกปญหาตางๆ ที่ผานเขามาในชวีิตได ……..... ………… ………… ………… 

ดานจัดการกับปญหา     

- ฉันอยากหนีไปใหพน หากมปีญหาหนกัหนาตอง

รับผิดชอบ ……..... ………… ………… ………… 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับความยดืหยุนทางอารมณ 
คะแนน 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมจริง 1 4 

จริงบางครั้ง 2 3 

คอนขางจริง 3 2 

จริงมาก 4 1 
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การแปลผลระดับความยืดหยุนทางอารมณ (กรมสุขภาพจิต. 2552ข) 

องคประกอบของความยืดหยุนทางอารมณ 

คาคะแนน 

ต่ํากวา ปกต ิ เกณฑปกต ิ สูงกวาปกต ิ

1. ดานความมั่นคงทางอารมณ       

(ขอ 1-10) < 27 27-34 >34 

2. ดานกําลังใจ       

(ขอ 11-15) < 14 14-19 >19 

3. ดานการจัดการกับปญหา       

(ขอ 16-20) < 13 13-18 >18 

ผลรวม (ขอ1-20)       

(คะแนนรวม 80 คะแนน) < 55 55-69 >69 

  

สําหรับเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนความยืดหยุนทางอารมณมีดังนี้ 

 3.41-4.00  หมายความวานักเรียนมีความยืดหยุนทางอารมณระดับ มากที่สุด 

 2.81-3.40  หมายความวานักเรียนมีความยืดหยุนทางอารมณระดับ มาก 

 2.21-2.80  หมายความวานักเรียนมีความยืดหยุนทางอารมณระดับ ปานกลาง 

1.61-2.20  หมายความวานักเรียนมีความยืดหยุนทางอารมณระดับ นอย 

1.00-1.60  หมายความวานักเรียนมีความยืดหยุนทางอารมณระดับ นอยที่สุด 

  

 สวนที่ 3 มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม 

 ผูวิจัยสรางมาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ

เฮาส (1981) มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

ไดแก ไมจริงเลย คอนขางไมจริง จริงปานกลาง จริงมาก จริงมากที่สุด โดยเปนขอคําถามการสนับสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว ครูและเพื่อนแหลงละ 19 ขอ  

 3.1 มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

 ผูวิจัยนํามาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหา (content validity) และปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวจึง

นําไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 50 คนเพื่อ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item total 
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correlation) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาขอคําถามการสนับสนุนทางสังคม

จากครอบครัวผานเกณฑการคัดเลือก 18 ขอ ไมผานเกณฑการคัดเลือก 1 ขอจึงเหลือขอคําถาม 18 ขอ 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .884 และเมื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขอที่เหลืออีกครั้งหนึ่งพบวาขอคําถามผานเกณฑการคดัเลอืก

ทุกขอ ผูวิจัยคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของมาตรวัดดวยวิธีความสอดคลองภายใน (internal 

consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) พบวา

มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .887 ผลการวิเคราะหแสดงไว

ในภาคผนวก ข. 

 3.2 มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครู 

 ผูวิจัยนํามาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครูไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (content validity) และปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวจึงนําไป

ทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 50 คนเพื่อ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item total 

correlation) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาขอคําถามการสนับสนุนทางสังคม

จากครูดานอารมณผานเกณฑการคัดเลือกทุกขอ 

 ผูวิจัยคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของมาตรวัดดวยวิธีความสอดคลองภายใน 

(internal consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) 

พบวามาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครูมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .921 ผลการวิเคราะหแสดงไว

ในภาคผนวก ข. 

 3.3 มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

 ผูวิจัยนํามาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา (content validity) และปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวจึงนําไป

ทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 50 คนเพื่อ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item total 

correlation) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาขอคําถามการสนับสนุนทางสังคม

จากเพื่อนดานอารมณผานเกณฑการคัดเลือกทุกขอ 

 ผูวิจัยคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของมาตรวัดดวยวิธีความสอดคลองภายใน 

(internal consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) 

พบวามาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .885 ผลการวิเคราะหแสดง

ไวในภาคผนวก ข. 
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 ตัวอยางแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 

ขอความ 
ไมจริง

เลย 

คอนขาง

ไมจริง 

จริงปาน

กลาง 

จริง

มาก 

จริงมาก

ที่สุด 

ดานอารมณ      

- ครอบครัวทําใหฉันรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย ……… ……….. ……… ……… ……… 

- ครูทําใหฉันรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย ……… ……….. ……… ……… ……… 

- เพื่อนทําใหฉันรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย ……… ……….. ……… ……… ……… 

ดานขอมูลขาวสาร      

- ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร

กับสมาชิกในครอบครัวได ……… ……….. ……… ……… ……… 

- ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร

กับครูได ……… ……….. ……… ……… ……… 

- ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร

กับเพื่อนได ……… ……….. ……… ……… ……… 

ดานการประเมินคา      

  - ครอบครัวไมเชื่อมั่นในความสามารถตางๆของฉัน ……… ……….. ……… ……… ……… 

- ครูไมเชื่อมั่นในความสามารถตางๆของฉัน ……… ……….. ……… ……… ……… 

- เพื่อนไมเชื่อมั่นในความสามารถตางๆของฉัน ……… ……….. ……… ……… ……… 

ดานวัตถุ      

- เมื่อฉันขัดสน ฉันไมสามารถขอความชวยเหลือ

จากครอบครัวได ……… ……….. ……… ……… ……… 

- เมื่อฉันขัดสน ฉันไมสามารถขอความชวยเหลือ

จากครูได ……… ……….. ……… ……… ……… 

- เมื่อฉันขัดสน ฉันไมสามารถขอความชวยเหลือ

จากเพื่อนได ……… ……….. ……… ……… ……… 
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เกณฑการใหคะแนน 

ระดับการสนบัสนุนทางสังคม 
คะแนน 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมจริงเลย 1 5 

คอนขางไมจริง 2 4 

จริงปานกลาง 3 3 

จริงมาก 4 2 

จริงมากที่สุด 5 1 

 
 สวนที่ 4 มาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน 

 ผูวิจัยสรางมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนดวยการปรับจากมาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน

ของศกลวรรณ กาญจนภักดิ์  (2549: 148-149) และสรางขอคําถามเพิ่มโดยใชกรอบแนวคิดของ        

คูเปอรสมิธ มาตรวัดมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ไดแก ไมจริงเลย 

คอนขางไมจริง จริงปานกลาง จริงมาก จริงมากที่สุด ประกอบดวยขอคําถามดานการยอมรับนับถือ

ตนเอง 5 ขอ การไดรับการยอมรับจากเพื่อน 6 ขอ การไดรับการยอมรับจากครอบครัว 6 ขอ การไดรับ

การยอมรับจากโรงเรียน 4 ขอ รวมทั้งหมด 21 ขอ เปนขอความทางบวก 16 ขอและขอความทางลบ      

5 ขอ  

 ผูวิจัยนํามาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(content validity) และปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวจึงนําไปทดลองใช 

(try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 50 คนเพื่อวิเคราะห         

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item total correlation) 

โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาขอคําถามขอที่ 20 ไมผานเกณฑการคัดเลือก 

แตผูวิจัยไมตัดขอคําถามนี้ เนื่องจากขอคําถามขอนี้มีความสําคัญกับการประเมินการเห็นคุณคา      

แหงตนตามนิยามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

 ผูวิจัยคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของมาตรวัดดวยวิธีความสอดคลองภายใน 

(internal consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) 

พบวามาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .890 ผลการวิเคราะหแสดงไวใน

ภาคผนวก ข. 
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ตัวอยางแบบสอบถามการเห็นคุณคาแหงตน 

ขอความ 
ไมจริง

เลย 

คอนขาง

ไมจริง 

จริงปาน

กลาง 
จริงมาก 

จริงมาก

ที่สุด 

การยอมรับนับถือตนเอง      

- ฉันภูมิใจในความเปนฉัน ……… ……….. ……… ……… ……… 

การไดรับการยอมรับจากเพื่อน      

- เพื่อนๆ ใหฉันทํางานที่มีความสําคัญ ……… ……….. ……… ……… ……… 

การไดรับการยอมรับจากครอบครัว      

- สมาชิกในครอบครัวใหฉันรวมทํากิจกรรม

ตางๆ ดวยเสมอ ……… ……….. ……… ……… ……… 

การไดรับการยอมรับจากโรงเรียน      

- ฉันรูสึกไรตัวตนเมื่ออยูที่โรงเรียน ……… ……….. ……… ……… ……… 
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เกณฑการใหคะแนน 

ระดับการการเห็นคุณคาแหงตน 
คะแนน 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมจริงเลย 1 5 

คอนขางไมจริง 2 4 

จริงปานกลาง 3 3 

จริงมาก 4 2 

จริงมากที่สุด 5 1 

 
  สวนที่ 5 มาตรวัดการรับรูความสามารถของตน 

  ผูวิจัยสรางมาตรวัดการรับรูความสามารถของตนดวยการปรับจากมาตรวัดวัดการรับรู

ความสามารถของตนของออนอนุมา ศาสตรา (2550) และสรางขอคําถามเพิ่มโดยใชกรอบทฤษฏี

แนวคิดการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura) มาตรวัดนี้เปนแบบผสมคือมีสเกลของ

ระดับความยากและระดับความมั่นใจ โดยใชขอคําถามเดียวกันวาผูตอบสามารถปฏิบัติงานตามขอ

คําถามนั้นๆ ไดหรือไมได กรณีตอบวาไดก็จะใหผูตอบประเมินตนเองบนสเกลระดับความมั่นใจวา

ตนเองมีความมั่นใจในการปฏิบัติมากนอยเพียงใด การรวมคะแนนก็จะรวมคะแนนระดับความมั่นใจ

เฉพาะขอที่ผูตอบตอบวา “ได” มาตรวัดนี้วัดคุณลักษณะการแสดงพฤติกรรม  5 ดาน คือ ดานการกลา

แสดงออก 5 ขอ ดานการพึ่งพาตนเอง 5 ขอ ดานการเปนตัวของตัวเอง 4 ขอ ดานการมีความ

รับผิดชอบ 4 ขอ และดานการมีความสามารถในการปรับตัว 6 ขอ รวมทั้งหมด 24 ขอ โดยเปนขอ

คําถามทางบวกทุกขอ  

   ผูวิจัยนํามาตรวัดการรับรูความสามารถของตนไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (content validity) และปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวจึงนําไป

ทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 50 คนเพื่อ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected item total 

correlation) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาขอคําถามการรับรูความสามารถ

ของตนผานเกณฑการคัดเลือกทุกขอ 

 ผูวิจัยคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของมาตรวัดดวยวิธีความสอดคลองภายใน 

(internal consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) 

พบวามาตรวัดการรับรูความสามารถของมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .938  ผลการวิเคราะหแสดงไวใน

ภาคผนวก ข. 
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ตัวอยางแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตน 

ขอความ 

ทํา
ไมได 

ทําได/มีระดับความมั่นใจในความสามารถของตน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การกลาแสดงออก                 

- อาสาออกไปพูดหนาชัน้เรียน ……... … … … … … …. … … …. … 

การพึ่งพาตนเอง                 

- ทําส่ิงทีย่าก โดยใชความพยายาม

ของตนเอง 

……... … … … … … …. … … …. … 

การเปนตัวของตัวเอง                 

- ตัดสินใจทําสิง่ตางๆ โดยพิจารณา

จากความถกูตองเหมาะสม

มากกวาคลอยตามผูอ่ืน 

……... … … … … … …. … … …. … 

การมีความรับผิดชอบ                 

- ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด

ในการทํางาน 

……... … … … … … …. … … …. … 

การมีความสามารถในการปรับตัว                 

- ปรับตัวเขากับความเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึ้น 

……... … … … … … …. … … …. … 

  
เกณฑการใหคะแนน 
ถานักเรียนทําเครื่องหมาย � ในชองทําไมไดนิสิตจะได 0 คะแนน 

ถานักเรียนทําเครื่องหมาย � ในชองทําได แตละระดับความเชื่อมั่นมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ตอบชองที่ 1 ได 1 คะแนน 

ตอบชองที่ 2 ได 2 คะแนน 

ตอบชองที่ 3 ได 3 คะแนน 

ตอบชองที่ 4 ได 4 คะแนน 

ตอบชองที่ 5 ได 5 คะแนน 

ตอบชองที่ 6 ได 6 คะแนน 

ตอบชองที่ 7 ได 7 คะแนน 
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ตอบชองที่ 8 ได 8 คะแนน 

ตอบชองที่ 9 ได 9 คะแนน 

ตอบชองที่ 10 ได 10 คะแนน 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปขอความ

อนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

   2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม  การเห็นคุณคาแหงตน  การรับรู

ความสามารถของตนและความยืดหยุนทางอารมณไปใหอาจารยประจําโรงเรียนเปนผูเก็บรวบรวม

ขอมูลใหกับผูวิจัย เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลมาทั้งหมด 235 ชุด เมื่อนํามาตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวา มีแบบสอบถามที่ใชไดเพียง 221 ชุด ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 221 คน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. ผูวิจัยคํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ เพื่อศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยาง  

 2. ผูวิจัยคํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เพื่อศึกษาระดับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 

 3. ผูวิจัยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment 

correlation coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคา    

แหงตนและการรับรูความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      

ปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 

 4. ผูวิจัยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเพิ่มตัวแปรทีละ

ข้ัน (stepwise) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณของการสนับสนุนทาง

สังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ

โรงเรียนปากเกร็ดในจังหวัดนนทบุรี เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน

เกี่ยวกับกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 คาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชใน

การศึกษา สวนที่ 3 การศึกษาระดับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ

สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่และ   

รอยละพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 62.90 ในดาน

สาขาวิชาพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรมากที่สุดคือ 

94 คน คิดเปนรอยละ 42.53 รองลงมา คือ สาขาวิชาศิลปศาสตร-ภาษาศาสตร จํานวน 46 คน คิดเปน

รอยละ 20.81 สาขาวิชาศิลปศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 19 และสาขาวิชา

ทั่วไป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 17.65 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตาราง 2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 
 

ตัวแปร จํานวน  รอยละ  

1. เพศ    

ชาย 82 37.10 

หญิง 139 62.90 

รวม 221 100 

2. สาขาวิชา        

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 94 42.53 

ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร 42 19.00 

ศิลปศาสตร-ภาษาศาสตร  46 20.81 

ทั่วไป  39 17.65 

รวม 221 100 
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           สวนที่ 2 การศึกษาระดับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 ผูวิจัยวิเคราะหจํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความยืดหยุนทาง

อารมณในระดับตางๆ ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต. 2552ข) พบวานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีระดับความยืดหยุนทางอารมณดานความมั่นคงทางอารมณต่ํากวาเกณฑปกติ

จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 38.1 เกณฑปกติจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 52.94 สูงกวาเกณฑ

ปกติจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 9.05 ดานกําลังใจต่ํากวาเกณฑปกติจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 

25.79 เกณฑปกติจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 67.87 สูงกวาเกณฑปกติจํานวน 14 คน คิดเปนรอย

ละ 6.33 และดานการจัดการกับปญหาต่ํากวาเกณฑปกติจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 24.43 เกณฑ

ปกติจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 70.14 สูงกวาเกณฑปกติจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.43 ดัง

แสดงในตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 2 
 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความยืดหยุนทางอารมณในระดับ  

      ตางๆ ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต 
 

ความยืดหยุนทางอารมณ จํานวน รอยละ 

1. ดานความมั่นคงทางอารมณ   

ต่ํากวาเกณฑปกติ 84 38.01 

เกณฑปกต ิ 117 52.94 

สูงกวาเกณฑปกติ 20 9.05 

รวม 221 100.00 

2. ดานกําลังใจ   

ต่ํากวาเกณฑปกติ 57 25.79 

เกณฑปกต ิ 150 67.87 

สูงกวาเกณฑปกติ 14 6.33 

รวม 221 100.00 

3. ดานการจัดการกับปญหา   

ต่ํากวาเกณฑปกติ 54 24.43 

เกณฑปกต ิ 155 70.14 

สูงกวาเกณฑปกติ 12 5.43 

รวม 221 100.00 
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ภาพประกอบ  2 แสดงรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ทีม่ีความยืดหยุนทางอารมณในระดับ 

        ตางๆ ตามเกณฑของกรมสุขภาพจติ 

 

 ผูวิจัยวิเคราะหระดับความยืดหยุนทางอารมณเปนรายขอพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

มีระดับความยืดหยุนทางอารมณ ดานความมั่นคงทางอารมณ ดานกําลังใจ และดานการจัดการกับ

ปญหาอยูในระดับมาก โดยพบวาความยืดหยุนทางอารมณดานกําลังใจมีคามากที่สุด (M=3.18, 

SD=0.04 ) รองลงมาคือดานการจัดการกับปญหาและดานความมั่นคงทางอารมณ (M= 3.00, SD= 

0.04 และ M=2.89 , SD=0.06  ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตาราง 4 ระดับความยืดหยุนทางอารมณรายขอของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ระดับความยดืหยุนทางอารมณ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

 ดานความมั่นคงทางอารมณ    

1 เร่ืองไมสบายใจเล็กนอยทําใหฉันวาวุนใจนั่งไมติด    2.91 0.71 มาก 

2 ฉันไมใสใจคนที่หัวเราะเยาะฉัน 2.38 0.81 ปานกลาง 

3 เมื่อฉันทําผิดพลาดหรือเสียหาย ฉันยอมรับผิดหรือ

ผลที่ตามมา 

3.23 0.70 มาก 

4 ฉันเคยยอมทนลําบากเพื่ออนาคตที่ดีข้ึน 2.99 0.75 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ระดับความยดืหยุนทางอารมณ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

5 เวลาทุกขใจมากๆ ฉันเจ็บปวยไมสบาย 3.21 0.72 มาก 

6 ฉันสอนและเตือนตัวเอง 2.83 0.78 มาก 

7 ความยากลําบากทําใหฉันแกรงขึ้น 3.05 0.78 มาก 

8 ฉันไมจดจําเรื่องเลวรายในอดีต 2.33 0.88 ปานกลาง 

9 ถึงแมปญหาจะหนักหนาเพียงใดชีวิตฉันก็ไมเลวราย

ไปหมด 

3.01 0.83 มาก 

10 เมื่อมีเร่ืองหนักใจ ฉันมีคนปรับทุกขดวย 

 

2.95 0.87 มาก 

 รวม 2.89 0.06 มาก 

 ดานกําลังใจ    

11 จากประสบการณที่ผานมาทําใหฉันมั่นใจวาจะ

แกปญหาตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตได 

2.95 0.69 มาก 

12 ฉันมีครอบครัวและครอบครัวเปนกําลังใจ 3.48 0.78 มากที่สุด 

13 ฉันมีแผนการที่จะทําใหชีวิตกาวไปขางหนา 3.11 0.77 มาก 

14 เมื่อมีปญหาวิกฤตเกิดขึ้นฉันรูสึกวาตัวเองไรความ

สามารถ 

3.08 0.79 มาก 

15 เปนเรื่องยากสําหรับฉันที่จะทําใหชีวิตดีข้ึน 

 

3.30 0.76 มาก 

 รวม 3.18 0.04 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ระดับความยดืหยุนทางอารมณ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

 ดานการจัดการกับปญหา     

16 ฉันอยากหนีไปใหพน หากมีปญหาหนักหนา   

ตองรับผิดชอบ 

3.13 0.80 มาก 

17 การแกไขปญหาทําใหฉันมีประสบการณมากขึ้น 3.22 0.71 มาก 

18 ในการพูดคุย ฉันหาเหตุผลที่ทุกคนยอมรับหรือ 

เห็นดวยกับฉันได 

2.81 0.68 มาก 

19 ฉันเตรียมหาทางออกไว หากปญหารายแรงกวา 

ที่คิด 

2.74 0.72 ปานกลาง 

20 ฉันชอบฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากฉัน 3.08 0.73 มาก 

 รวม                               3.00 0.04 มาก 

 

              เมื่อวิเคราะหระดับความยืดหยุนทางอารมณและแปลผลตามเกณฑของกรมสุขภาพจิตพบวา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีระดับความยืดหยุนทางอารมณ ดานความมั่นคงทางอารมณ ดาน

กําลังใจ และดานการจัดการกับปญหาอยูในเกณฑปกติ ดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตาราง 5 ระดับความยืดหยุนทางอารมณของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

ความยืดหยุนทางอารมณ 
พิสัยของ
คะแนน คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

1.  ดานความมั่นคงทางอารมณ 1-40 28.89 3.90 เกณฑปกต ิ

2. ดานกําลังใจ 1-20 15.93 2.97 เกณฑปกต ิ

3. ดานการจัดการกับปญหา 1-20 14.98 2.11 เกณฑปกต ิ

โดยรวม  59.79 7.29 เกณฑปกต ิ
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 สวนที่ 3 คาสถิติพื้นฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในแตละขอตามสมมติฐานการวิจัย

ทั้ง 2 ขอ ดังนี้ 
 
            สมมติฐานขอที่ 1 การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณ 

 ผูวิจัยการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุน

ทางสังคมแยกตามแหลงการสนับสนุนทางสังคม 3 แหลง การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณ  

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากครูและจากเพื่อนมี

ความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .580,     

r = .387 และ r = .409, p<.01 ทั้ง 3 กรณี) การเห็นคุณคาแหงตนมีความสัมพันธทางบวกกับความ

ยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .609, p<.01) และการรับรูความ 

สามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 (r = .611, p<.01) ดังแสดงผลในตารางที่ 6 
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ตาราง 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา (N =221)  
 

 1. ความยืดหยุนทาง

อารมณดานความ

มั่นคงทางอารมณ 

2. ความยืดหยุน

ทางอารมณดาน

กําลังใจ 

3. ความยืดหยุนทาง

อารมณดานการ

จัดการกับปญหา 

4. ความยืดหยุน

ทางอารมณ

โดยรวม 

5. การสนับสนุน

ทางสังคมจาก

ครอบครัว 

6. การ

สนับสนุนทาง

สังคมจากครู 

7. การสนับสนุน

ทางสังคมจาก

เพื่อน 

8. การเห็น

คุณคาแหงตน 

9. การรับรู

ความสามารถ

ของตน 

1 (.598)         

2 .586** (.486)        

3 .567** .535** (.536)       

4 .906** .821** .782** (.821)      

5 .442** .643** .404** .580** (.887)     

6 .273** .416** .327** .387** .441** (.921)    

7 .283** .459** .331** .409** .512** .556** (.885)   

8 .478** .639** .443** .609** .687** .518** .643** (.890)  

9 .522** .521** .511** .611** .409** .321** .312** .515** (.938) 

M 1.93 3.19 3.00 2.99 4.09 3.52 3.85 3.72 6.50 
SD 3.9 2.57 2.11 7.29 11.92 10.33 10.86 11.67 39.83 

*p<.05, สองหาง. **p<.01, สองหาง  

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บในแนวทแยงมุม คือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของมาตรวัด 

ความหมายของคะแนน มีดังตอไปนี้ 

(1) ความยืดหยุนทางอารมณ มีคะแนนตั้งแต 1 – 4 โดยที่ 1 คือ ไมจริง และ 4 คือ จริงมาก  

(2) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากครูและจากเพื่อน มีคะแนนตั้งแต 1 – 5 โดยที่ 1 คือ ไมจริงเลย และ 5 คือ จริงมากที่สุด 

(3) การเห็นคุณคาแหงตน มีคะแนนตั้งแต 1 – 5 โดยที่ 1 คือ ไมจริงเลย และ 5 คือ จริงมากที่สุด 

(4) การรับรูความสามารถของตน มีคะแนนตั้งแต 0-10 โดยที่ 0 คือ ทําไมได 1 คือ ทําได โดยมีระดับความมั่นใจต่ําสุด และ 10 คือ ทําได โดยมีระดับความมั่นใจสูงสุด   
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           สมมติฐานขอที่ 2 การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถ

ของตนมีความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณ 

 ผูวิจัยศึกษาความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณของการสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว จากครูและจากเพื่อน การเห็นคุณคาแหงตน และการรับรูความสามารถของตน

ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น 

(stepwise) เพื่อคัดเลือกตัวแปรที่จะสามารถทํานายความยืดหยุนทางอารมณไดดีที่สุด พบวาตัว

ทํานายที่ดีที่สุดที่ไดรับการคัดเลือกเขามาเปนลําดับแรกคือการรับรูความสามารถของตน โดยการรับรู

ความสามารถของตนสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยืดหยุนทางอารมณไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายเทากับ .373 (R2 = .373) แสดงวาการ

รับรูความสามารถของตนสามารถทํานายความยืดหยุนทางอารมณ ไดรอยละ 37.3 (R2 change = 

.373)  

 เมื่อเพิ่มตัวแปรทํานายคือการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พบวาคาสัมประสิทธิ์การ

ทํานายเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพิ่มข้ึนเปน .504 (R2 = .504) แสดงวาการ

รับรูความสามารถของตนและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความยืดหยุนทางอารมณไดรอยละ 50.4 โดยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความยืดหยุนทางอารมณเพิ่มข้ึนรอยละ 13.1 (R2 change = 

.131) และเมื่อเพิ่มตัวแปรทํานายคือการเห็นคุณคาแหงตน พบวาคาสัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพิ่มข้ึนเปน 52.8 (R2 = .528) แสดงวาการรับรู

ความสามารถของตน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการเห็นคุณคาแหงตนสามารถ

รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความยืดหยุนทางอารมณไดรอยละ 52.8 โดยการเห็นคุณคาแหงตน

สามารถทํานายความยืดหยุนทางอารมณไดเพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 (R2 change = .024)  ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 7  
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ตาราง 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคุณ (R) ระหวางตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการการ 

      ถดถอย คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของการทํานาย (R2) และการทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ 

      ถดถอยของการทํานายที่เพิ่มข้ึน (R2 change) ในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณแบบเพิ่มตัว 

      แปรทีละขั้น (Stepwise) 

 

ตัวทํานายตามลําดับความสําคัญ R R2 R2 change F 

1. การรับรูความสามารถของตน 

2. การรับรูความสามารถของตน, การสนับสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว  

3. การรับรูความสามารถของตน, การสนับสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว, การเห็นคุณคาแหงตน 

.611 

.710 

.727 

.373 

.504 

.528 

.373 

.131 

.024 

 

130.391** 

110.926** 

80.991** 

 

** p<.01 

 

ดังนั้น  ตัวแปรทํานายที่ดี  ซึ่ งสามารถทํานายความยืดหยุนทางอารมณคือการรับรู

ความสามารถของตน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการเห็นคุณคาแหงตน ผูวิจัยจึง

คํานวณคาน้ําหนักความสําคัญของการทํานายและสรางสมการทํานายความยดืหยุนทางอารมณพบวา 

คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของการรับรูความสามารถของตน การสนับสนุนทาง

สังคมจากครอบครัว การเห็นคุณคาแหงตนสงผลทางบวกตอความยืดหยุนทางอารมณ โดยการรับรู

ความสามารถของตนสงผลทางบวกตอความยืดหยุนทางอารมณมากที่สุด โดยมีคาเทากับ .385 

ตามมาดวยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการเห็นคุณคาแหงตนมีคาเทากับ .267 และ 

.227 ตามลําดับ 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนมัธยมศึกษาป

ที่ 6 กับการรับรูความสามารถของตน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการเห็นคุณคาแหงตน

เทากับ 72.7 โดยตัวแปรทั้งสามรวมกันทํานายความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 

ไดรอยละ 52.8 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ 5.042 ปรากฏผลดังตารางที่ 8 
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ตาราง 8 คาน้ําหนักความสําคัญของการทํานายความยืดหยุนทางอารมณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น  

      (Stepwise) 

 

ตัวทํานาย b β SE 

การรับรูความสามารถของตน 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

การเห็นคุณคาแหงตน 

.070 

.163 

.142 

.385 

.267 

.227 

.010 

.039 

.043 

คาคงที่ = 25.694 

 

R = .727   R2 = .528   SE = 5.042   F = 80.991** 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการ 

รับรูความสามารถของตนกับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี 

3.  เพื่อทํานายความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีดวยการสนับสนุน 

ทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
             ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  

1. ตัวแปรอิสระ 

1.1 การสนับสนุนทางสังคม 

1.2 การเห็นคุณคาแหงตน  

1.3 การรับรูความสามารถของตน 

2. ตัวแปรตาม คือ ความยืดหยุนทางอารมณ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนมี 

ความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณ 

2.  การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนมี 

ความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
           ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ของโรงเรียนปากเกร็ด

จังหวัดนนทบรีุ ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 431 คน  
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 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัด

นนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 221 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางสุมตัวอยางของเครจซี และมอร

แกน (Krejcie; & Morgan1970:  608 อางอิงจาก ฉัฐวีณ สิทธิ์สิรอรรถ; และ เปยมสุข ทุงกาวี.   

2552: 116) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะตองมีตัวอยางขั้นต่ํา 205 คน เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว 

ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิดวยการคํานวณสัดสวนของนักเรียนตามเพศและสาขาวิชาแลว

ใชวิธีการสุมตัวอยาง     อยางงาย (simple random sampling) เพื่อใหไดตัวอยางตามสัดสวนที่ได

คํานวณไว 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 5 สวน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบประกอบดวย เพศ อายุ สาขาวิชา  

 สวนที่ 2 มาตรวัดความยืดหยุนทางอารมณ ผูวิจัยใชมาตรวัด RQ จากกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 20 ขอ ประกอบดวยการประเมินความสามารถของบุคคล 3 ดาน ไดแก 

ดานความมั่นคงทางอารมณ ดานกําลังใจ และ ดานจัดการกับปญหา  

 สวนที่ 3 มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม สรางขึ้นจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ

เฮาส (1981) ประกอบดวยดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานการประเมินคา และดานสิ่งของหรือ

บริการ โดยแบงแหลงการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 แหลง คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

ครูและเพื่อน  

 สวนที่ 4 มาตรวัดการเห็นคุณคาแหงตน ปรับมาจากมาตรวัดของศกลวรรณ กาญจนภักดิ์ 

(2549: 148-149) และสรางขอคําถามเพิ่มตามแนวคิดของคูเปอรสมิธ ประกอบดวยดานการยอมรับ

นับถือตนเอง การไดรับการยอมรับจากเพื่อน การไดรับการยอมรับจากครอบครัว และการไดรับการ

ยอมรับจากโรงเรียน  

 สวนที่ 5 มาตรวัดการรับรูความสามารถของตน ปรับมาจากมาตรวัดของออนอนุมา 

ศาสตรา (2550) โดยสรางขอคําถามเพิ่มตามแนวคิดการรับรูความสามารถของตนของแบนดูรา 

(Bandura) เปนมาตรวัดแบบผสมคือมีทั้งระดับความยากและระดับความมั่นใจ โดยวัดคุณลักษณะ

การแสดงพฤติกรรม 5 ดาน คือ การกลาแสดงออก การพึ่งพาตนเอง การเปนตัวของตัวเอง การมีความ

รับผิดชอบ และการมีความสามารถในการปรับตัว  
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2555 ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดย

แจกแบบสอบถามทั้งหมด 235 ชุด เก็บขอมูลไดฉบับที่สมบูรณ 221 ชุด คิดเปน 94% และนํามา

วิเคราะหทั้งหมด 221 ชุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ผูวิจัยคํานวณคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก ความถี่ รอยละ เพื่อศึกษาลักษณะ

สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

 2. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาระดับความ

ยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ดในจังหวัดนนทบุรี 

 3. ผูวิจัยคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม การรับรู

ความสามารถของตนและการเห็นคุณคาแหงตนกับความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนปากเกร็ดในจังหวัดนนทบุรี เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 

 4. ผูวิจัยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบเพิ่มตัวแปรทีละ

ข้ัน (stepwise) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณของการสนับสนุนทาง

สังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ

โรงเรียนปากเกร็ดในจังหวัดนนทบุรี เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 

 

ผลการวิจัย 
           สวนที่ 1 การศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณ 
 ผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนทางอารมณโดยรวมและรายดานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรีอยูในเกณฑปกติตามเกณฑการแปลผลของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต.    

2552ข) โดยพบวาความยืดหยุนทางอารมณดานกําลังใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัด

นนทบุรีอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานการจัดการกับปญหาและดานความมั่นคงทางอารมณ

ตามลําดับ สวนผล  การวิเคราะหจํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความ

ยืดหยุนทางอารมณในระดับตางๆ ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต. 2552ข) พบวา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีระดับความยืดหยุนทางอารมณดานความมั่นคงทางอารมณต่ํากวา

เกณฑปกติจํานวน 84 คน (รอยละ 38.1) เกณฑปกติจํานวน 117 คน (รอยละ 52.94) สูงกวาเกณฑ



75 
 

ปกติจํานวน 20 คน      (รอยละ 9.05) ดานกําลังใจต่ํากวาเกณฑปกติจํานวน 57 คน (รอยละ 25.79) 

เกณฑปกติจํานวน 150 คน (รอยละ 67.87) สูงกวาเกณฑปกติจํานวน 14 คน (รอยละ 6.33) และดาน

การจัดการกับปญหาต่ํากวาเกณฑปกติจํานวน 54 คน  (รอยละ 24.43) เกณฑปกติจํานวน 155 คน 

(รอยละ 70.14) สูงกวาเกณฑปกติจํานวน 12 คน (รอยละ 5.43) 

 
            สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานวิจัย 
            สมมติฐานขอที่  1 การสนับสนุนทางสังคม  การเห็นคุณคาแหงตนและการรับ รู

ความสามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณ 

            ผลการวิจัย สอดคลองกับสมมติฐาน 

   ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากครูและ

จากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(r = .580, r = .387 และ r = .409, p<.01 ทั้ง 3 กรณี) การเห็นคุณคาแหงตนมีความสัมพันธทางบวก

กับความยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .609, p<.01) และการรับรู

ความสามารถของตนมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (r = .611, p<.01) จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 

 

            สมมติฐานขอที่ 2 การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาแหงตนและการรับรู

ความสามารถของตนมีความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณ 

            ผลการวิจัย สอดคลองกับสมมติฐานเพียงบางสวน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาตัวทํานายที่ดีที่สุดที่ไดรับการคัดเลือกเขามาเปนลําดับแรก

คือการรับรูความสามารถของตน โดยการรับรูความสามารถของตนสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของความยืดหยุนทางอารมณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย

เทากับ .373 (R2 = .373) เมื่อเพิ่มตัวแปรทํานายคือการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พบวาคา

สัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพิ่มข้ึนเปน .504 (R2 = .504) 

โดยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถอธิบายความแปรปรวนของความยืดหยุนทาง

อารมณเพิ่มข้ึนรอยละ 13.1 (R2 change = .131) และเมื่อเพิ่มตัวแปรทํานายคือการเห็นคุณคาแหงตน 

พบวาคาสัมประสิทธิ์การทํานายเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพิ่มข้ึนเปน 52.8  

(R2 = .528) โดยการเห็นคุณคาแหงตนสามารถทํานายความยืดหยุนทางอารมณไดเพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 

(R2 change = .024) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาวาการรับรูความสามารถของตน การสนับสนุนทาง
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สังคมจากครอบครัว และการเห็นคุณคาแหงตนสามารถรวมกันทํานายความยืดหยุนทางอารมณได

รอยละ 52.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 เพียงบางสวน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

          สวนที่ 1 การศึกษาระดับของความยืดหยุนทางอารมณ 
  ผลการวิจัยพบวาความยืดหยุนทางอารมณโดยรวม และความยืดหยุนทางอารมณดานความ

มั่นคงทางอารมณ ดานกําลังใจ และดานการจัดการกับปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน

จังหวัดนนทบุรีอยูในเกณฑปกติตามเกณฑการแปลผลของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต. 2552ข) 

ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของกรมสุขภาพจิตในป 2551 ศึกษาสภาวะพลังสุขภาพจิต (RQ) ในกลุม

ตัวอยางชายและหญิง ทั่วไป อายุ 25 – 60 ปจาก 4 ภาค 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 4,000 คน ผล

การศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความยืดหยุนทางอารมณโดยรวม และความยืดหยุน

ทางอารมณดานความมั่นคงทางอารมณ ดานกําลังใจ และดานการจัดการกับปญหาอยูในเกณฑปกติ 

(สมพร อินทรแกว และคณะ.      2556: 21) อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญจะมีความยืดหยุนทางอารมณดานความมั่นคงทางอารมณ ดานกําลังใจ และดานการจัดการกับ

ปญหาอยูในเกณฑปกติตามเกณฑการแปลผลของกรมสุขภาพจิต แตก็พบวากลุมตัวอยางที่มีความ

ยืดหยุนทางอารมณแตละดานอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑปกติก็มีจํานวนคอนขางสูงเชนกัน โดยเฉพาะ

ดานความมั่นคงทางอารมณที่พบวากลุมตัวอยางถึงรอยละ 38.10 มีระดับความยืดหยุนทางอารมณ

ดานนี้อยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกติ ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุม

วัยรุนตอนปลาย ซึ่งเปนวัยเชื่อมตอวัยเด็กกับวัยผูใหญจึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ (ประณต เคาฉิม.  

2549: 1) จากทฤษฎีบุคลิกภาพของแคทเทล (ธิดา ฐิติพานิชยางกูร.  2550: 12; อางอิงจาก Cattell. 

1950: 618–619) จัดลําดับข้ันพัฒนาการของบุคลิกภาพพบวา ระยะ 14–24 ป เปนระยะที่วัยรุนมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายทั้งเพศชายและหญิง เปนระยะที่ความไมมั่นคงทางอารมณเพิ่มข้ึน มี

ความสนใจในเรื่องเพศ การปรับตัว ทําใหเกิดความขัดแยง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตองการเปนอิสระ

จากพอแม ตองการสถานภาพทางอาชีพการประสบความสําเร็จมีรายไดเล้ียงตนเอง    การไดรับความ

พึงพอใจที่ทําใหเพศตรงขามประทับใจและการไมไดรับความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งแสดงใหเห็นวา

พัฒนาการในชวงอายุนี้จะเห็นไดชัดเจนที่สุดวาสงผลตอพัฒนาการในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ

ของเด็ก ซึ่งอาจทําใหเด็กวัยนี้มักจะมีปญหาดานความมั่นคงทางอารมณ ทําใหกลุมตัวอยางจํานวน

มากแสดงผลวามีระดับของความยืดหยุนทางอารมณดานความมั่นคงทางอารมณต่ํากวาเกณฑปกติ 
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           สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูความสามารถของตน การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว และการเห็นคุณคาแหงตนมีความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรี โดยพบวาการรับรูความสามารถของตนเปนตัวทํานาย

ที่ดีที่สุดที่ไดรับการคัดเลือกเขามาเปนลําดับแรก โดยอธิบายความแปรปรวนของความยืดหยุนทาง

อารมณไดรอยละ 37.3 ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากเมื่อบุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเผชิญกับ

ภาวะวิกฤตจะเชื่อวาตนสามารถควบคุมความคิดของตน อดทนและพยายามที่จะผานพนไปได เชื่อวา

เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤตก็สามารถไปถึงเปาหมายไดโดยไมยากลําบาก และยังสอดคลองกับการศึกษา

ของ วินเส็จและคณะ (Winsett; et.2010) ที่พบความสัมพันธทางบวกระหวางความยืดหยุนทาง

อารมณกับการรับรูความสามารถของตนในกลุมวัยรุนอายุ 10-16 ปที่เปนเบาหวานชนิดที่ 1 สําหรับ

การสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะ     การสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งถือไดวาเปนการสนับสนุนทาง

สังคมที่ดีที่สุดยังเกี่ยวของกับองคประกอบของความยืดหยุนทางอารมณดานฉันมี (I have) 

(Grotberg. 1995: 9-12) ซึ่งสะทอนถึงการมีบุคคลที่ไววางใจได และใหความชวยเหลือในสถานการณ

ตางๆ สวนแนวคิดลักษณะของความยืดหยุนทางอารมณของโวลินและโวลิน (พัชรินทร อรุณเรือง.  

2545: 19 -21; อางอิงจาก Wolin; & Wolin.  1993) ก็ไดอธิบายไววาครอบครัวเปนสิ่งที่คุนเคยและ

ไววางใจได และสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน (APA.  2004: 4) ยังไดระบุไวดวยวาบุคคลสามารถ

พัฒนาความยืดหยุนทางอารมณไดดวยตนเองผานการมีการดูแลเอาใจใสและสัมพันธภาพทางการ

สนับสนุนภายในและภายนอกครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่กอใหเกิดความรักและความไววางใจ การ

มีสัมพันธภาพที่ใหโมเดลทางดานบทบาทและการมีสัมพันธภาพที่ใหกําลังใจ ใหความมั่นใจ ซึ่งนาจะ

เปนสาเหตุใหการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสามารถในการทํานายความ

ยืดหยุนทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรีไดเชนกัน สําหรับการเห็น

คุณคาแหงตนนั้นก็พบเชนกันวามีความสามารถในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการเห็นคุณคาแหงตนเปนมุมมองดาน

บวกที่มีตอตนเอง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางดานสุขภาพจิต บุคคลที่เห็นคุณคาแหงตน

สูงจะสามารถเผชิญอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนรูสึกผิดหวัง 

และทอแทใจดวยความเชื่อมั่นในตนเอง (ศกลวรรณ กาญจนภักดิ์.  2549: 3; อางอิงจาก ณัฐกมล 

ชาญสาธิตพร; และคณะ.  2545:130) การเห็นคุณคาแหงตนระดับสูงชวยใหบุคคลสามารถเผชิญ

อุปสรรคที่เขามาในชีวิตดวยจิตใจที่เขมแข็ง สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพจึงทํา
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ใหบุคคลประสบผลสําเร็จและมีความสุข (นันทิกา อนันตชัยพัทธนา, ดาราวรรณ ตะปนตา และชาลินี 

สุวรรณยศ.  2550: 103; อางอิงจาก Coopersmith. 1984) สอดคลองกับการศึกษาของเดมป (Demb.  

2011) ซึ่งพบวาการเห็นคุณคาแหงตนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่งในการทํานายความยืดหยุน

ทางอารมณในวัยรุนอิสราเอลที่มีประสบการณเกี่ยวกับสงคราม และสอดคลองกับการศึกษาของเวส

เซลสกา ซี และคณะ (Veselska Z.;et.2010) ซึ่งพบวาระดับการเห็นคุณคาแหงตนที่ต่ํามีความสัมพันธ

กับความยืดหยุนทางอารมณในดานปจจัยเสี่ยงในเด็กวัยรุนที่สูบบุหร่ี นอกจากนี้ สมาคมจิตวิทยา

อเมริกัน (APA.  2004: 3) ระบุวาปจจัยนําไปสูความยืดหยุนทางอารมณที่บุคคลสามารถพัฒนาได คือ 

การมีมุมมองทางบวกเกี่ยวกับตนเอง เชื่อมั่นในความเขมแข็งและความสามารถของตนเอง การมี

ความสามารถในการวางแผนการที่ปฏิบัติไดจริง และทําไดสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับการเห็น

คุณคาแหงตนและการรับรูความสามารถของบุคคล หรือกลาวไดวาความยืดหยุนทางอารมณของ

บุคคลสามารถพัฒนาไดจากการรับรูความสามารถของตน สรางการเห็นคุณคาของตนเองในทางที่ถูก 

เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อในความสามารถของตนเอง (วาสนา เพ็ชรภักดิ์.  2550: 32; อางอิงจาก Polk. 

1997: 4-5)  

อยางไรก็ตามแมวาการสนับสนุนทางสังคมจากครูและจากเพื่อนไมไดถูกเลือกเขาเปนตัวแปร

ในการทํานายความยืดหยุนทางอารมณ แตก็พบวาการสนับสนุนทางสังคมจากครู และจากเพื่อนมี

ความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .387 

และ    r = .409, p<.01 ทั้ง 2 กรณี) ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากสัมพันธภาพหรือความรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ของสังคม แหลงสนับสนุนทางสังคมและความสามารถในการใชแหลงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่

มีผลตอ ความยืดหยุนและทนทานของบุคคล (กรมสุขภาพจิต.  2549: 6) ดังนั้น เมื่อบุคคลกําลัง

ประสบกับเหตุการณลบแลวมีใครบางคนที่พึ่งพิงไดหรือไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากแหลงตางๆ 

เชน จากเพื่อน หรือจากครู ก็จะทําใหรูสึกปลอดภัย มีกําลังใจตอสูข้ึนสงผลทําใหการสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อนและจากครูมีความสัมพันธทางบวกกับความยืดหยุนทางอารมณของบุคคลเชนกัน ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของสวิฟทและคณะ (พัชรินทร ปคนวล.  2550; 43-44; อางอิงจาก Swift; et 

al. 2000) ที่พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนกันชนระหวางการรับรูเหตุการณลบในชีวิต ความตึง

เครียด ความวิตกกังวล และความซึมเศราได ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมจึงชวยยกระดับของ

สุขภาพ ลดแรงกดดันและปองกันบุคคลจากผลของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายดานดวยกลไก

หลายๆอยาง เปนพลังในการจัดการภาวการณปรับตัวที่ไมดีจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได  
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ขอเสนอแนะ 

           ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. แมวาผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความยืดหยุนทางอารมณทุกดานอยูใน
เกณฑปกติตามเกณฑการแปลผลของกรมสุขภาพจิต แตก็พบวากลุมตัวอยางที่มีความยืดหยุนทาง

อารมณ  รายดานอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑปกติก็มีจํานวนคอนขางสูงเชนกัน โดยเฉพาะดานความ

มั่นคงทางอารมณ ดังนั้น การเสริมสรางความยืดหยุนทางอารมณของบุคคล โดยเฉพาะกลุมวัยรุนตอน

ปลายจึงควรมุงเนน และใหความสําคัญกับการเสริมสรางความมั่นคงทางอารมณ ใหกับบุคคลวัยนี้ ฝก

ใหวัยรุนรูเทาทันกับอารมณตนเองรับรูตอสาเหตุที่ทําใหเกิดอารมณ ใชกลไกในการปรับตัวที่ดี 

เบี่ยงเบนอารมณตนเองใหออกไปจากสิ่งที่กระตุนอารมณทางลบ ระบายอารมณทางลบดวยวิธีที่

สรางสรรค เชน การออกกําลังกาย ฟงเพลง อานหนังสือ มีกิจกรรมที่ชอบเปนงานอดิเรก ที่สําคัญการ

ปรับตัวกับเพื่อน กับครอบครัว จะทําใหรูสึกวามีเพื่อนที่จะพูดคุย ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตามวัย มี

ผูใหญใหความชวยเหลือสนับสนุน เมื่อเกิดปญหาขึ้นถาวัยรุนมีที่พึ่งพอจะขอคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหา

ที่ตนไมสามารถแกไขได ก็มีผูใหญใหการชวยเหลือจะชวยใหวัยรุนนั้นนั้นเขาใจปญหาและหาทางแกไข

ปญหาไดดีข้ึน (ธิดา ฐิติพานิชยางกูร.  2550: 13; อางอิงจาก Aguilera; &  Messick. 1974: 63–64) 

เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง ส่ิงที่เคยรูสึกวาขัดแยงในใจจะผอนคลายลง ผานไปสูวัยรุนที่เร่ิมโตขึ้นจน

เปนผูใหญที่มีความมั่นคงทางอารมณ 

2. ผลการศึกษาพบวาการรับรูความสามารถของตนเปนตัวทํานายที่ดีที่สุดในการทํานาย
ความยืดหยุนทางอารมณของวัยรุนตอนปลาย ดังนั้น พอแม ผูปกครอง ครู ผูเกี่ยวของในชุมชนจึงควร

มุงเนน   การสงเสริมวัยรุนตอนปลายใหเกิดการรับรูความสามารถของตน ซึ่งจะสงผลตอระดับของ

ความยืดหยุนทางอารมณที่เพิ่มข้ึน โดยการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนตามแนวคิดของแบน

ดูราเกิดจากการเรียนรูผานประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และ

การกระตุนทางอารมณ (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต.  2550: 59; อางอิงจาก Evan.  1989) การพัฒนาการ

รับรูความสามารถของตนอาจจะแทรกอยูในชีวิตประจําวันของนักเรียน เชน ครูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดวยการฝกใหผู เรียนฝกคิดแกปญหาหรืออุปสรรคตางๆ การสงเสริมใหวัยรุนประสบ

ความสําเร็จจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การใชคําพูดชักจูง การไดเห็นตนแบบที่ประสบ

ความสําเร็จ การสงเสริมการรับรูความสามารถของวัยรุนดวยการใหคําชมเชย ยกยอง ใหกําลังใจ 

สนับสนุนกระตุน เปนตน หรืออาจจะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนผานการเรียนรูทางสังคม 

เชน การคบเพื่อนที่มีความสนใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะชวยสงเสริมการรับรู
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ความสามารถในทิศทาง และความสนใจรวมกัน รวมทั้งการเตรียมความพรอมดานรางกายและ

อารมณใหกับบุคคลวัยนี้ เปนตน  

 

            ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาวิจัยเชิงทดลองในการเพิ่มความยืดหยุนทางอารมณ โดยทดลองพัฒนาความ

ยืดหยุนทางอารมณ ผานทางการทํากิจกรรมพัฒนาความยืดหยุนทางอารมณโดยใชแนวคิด“ฉันมี”  

(I have)  ฉันเปน” (I am) และ“ฉันสามารถ” (I can) ลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้นควรเหมาะสมกับ 

วุฒิภาวะ และอยูในความสนใจของสมาชิก ซึ่งจะทําใหประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมดวย  

โดยแทรกกิจกรรมที่สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเขาไปในเปนสวนหนึ่งขององคประกอบเพราะ

จากผลวิจัยการรับรูความสามารถของตนเปนตัวแปรพยากรณที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธกับความ

ยืดหยุนทางอารมณในระดับสูง  

2. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพระดับความยืดหยุนทางอารมณของกลุมตัวอยางที่มีความออนไหว
เปนพิเศษซึ่งพบกับภาวะวิกฤต เชน ผูปวยโรคเอดส โรคมะเร็ง หรือผูปวยระยะสุดทาย โดยการ

สัมภาษณหาลักษณะหรือองคประกอบในกลุมตัวอยางกลุมนี้ที่มีความยืดหยุนทางอารมณในระดับที่

สูง เพื่อนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาความยืดหยุนทางอารมณในกลุมตัวอยางเปนกลุมที่มีความออนไหว

เปนพิเศษเหลานี้ใหสามารถฟนจิตใจใหกลับคืนสูภาวะปกติและทําใหใจเขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น พรอม

เผชิญกับปญหาอุปสรรคอื่นๆ และมีชีวิตอยางมีสุขภาพจิตที่ดี  
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ตาราง 9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามกบัคะแนนรวมและคาความเชื่อมั่นของมาตรวัด 

      การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  

 

ขอคําถาม 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามแต

ละขอกับคะแนนรวมของขออื่นๆ ในมาตรวัด 

(n=50) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1. ครอบครัวดูแลเอาใจใสฉันเปนอยางดี .158 - 

2. เมื่อฉันวิตกกังวลครอบครัวจะปลอบใจฉันเสมอ .242 .222 

3. ครอบครัวทําใหฉันรูสึกโดดเดี่ยว  .623 .625 

4. ครอบครัวพรอมรับฟง เมื่อฉันตองการระบายความทุกข .653 .642 

5. ครอบครัวไมใสใจความรูสึกของฉัน .616 .624 

6. ครอบครัวทําใหฉันรูสึกอบอุน ม่ันคง ปลอดภัย .490 .483 

7. ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารกับสมาชิกใน

ครอบครัวได 
.508 .505 

8. เมื่อฉันทําส่ิงใดไมถูกตอง ครอบครัวจะใหคําแนะนําที่ดีแกฉัน .379 .365 

   9. ครอบครัวไมใสใจติดตามขอมูลที่เปนประโยชนกับฉัน .683 .693 

  10. ครอบครัวใหขอมูลที่ทําใหฉันตัดสินใจแกปญหาได .499 .486 

11. ครอบครัวไมเชื่อม่ันในความสามารถตางๆของฉัน .587 .592 

12. ฉันรูสึกวาเปนคนที่ไรคาในสายตาของครอบครัว .746 .755 

13. ฉันไดรับความไววางใจในการทําส่ิงตางๆจากครอบครัว .379 .388 

14. ฉันเปนคนที่มีความสําคัญกับครอบครัว .427 .429 

15. ครอบครัวสามารถชวยเหลือฉันในดานการเงินในยามจําเปนได .607 .600 

16. ครอบครัวจัดหาสิ่งที่เปนประโยชนกับการเรียนของฉัน .686 .685 

17. ฉันมักตองทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง โดยครอบครัวไมคอยสนับสนุน

หรือชวยเหลือ 
.484 .485 

18. ครอบครัวชวยจัดหาสิ่งของบางอยางใหฉัน เมื่อฉันไมสามารถ

จัดหาเองได 
.640 .648 

19. เมื่อฉันขัดสน ฉันไมสามารถขอความชวยเหลือจากครอบครัวได .286 .303 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .884 .887 
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมและคาความเชื่อม่ันของมาตรวัด 

      การสนับสนุนทางสังคมจากคร ู

 

ขอคําถาม 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางขอคําถามแตละขอกับ

คะแนนรวมของขออื่นๆ ใน

มาตรวัด (n=50) 

1. ครูดูแลเอาใจใสฉันเปนอยางดี .724 

2. เมื่อฉันวิตกกังวลครูจะปลอบใจฉันเสมอ .686 

3. ครูทําใหฉันรูสึกโดดเดี่ยว  .741 

4. ครูพรอมรับฟง เมื่อฉันตองการระบายความทุกข .669 

5. ครูไมใสใจความรูสึกของฉัน .677 

6. ครูทําใหฉันรูสึกอบอุน ม่ันคง ปลอดภัย .742 

7. ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารกับครูได .504 

8. เมื่อฉันทําส่ิงใดไมถูกตอง ครูจะใหคําแนะนําที่ดีแกฉัน .667 

  9. ครูไมใสใจติดตามขอมูลที่เปนประโยชนกับฉัน .686 

10. ครูใหขอมูลที่ทําใหฉันตัดสินใจแกปญหาได .582 

11. ครูไมเชื่อม่ันในความสามารถตางๆของฉัน .494 

12. ฉันรูสึกวาเปนคนที่ไรคาในสายตาของครู .523 

13. ฉันไดรับความไววางใจในการทําส่ิงตางๆจากครู .546 

14. ฉันเปนคนที่มีความสําคัญกับครู .410 

15. ครูสามารถชวยเหลือฉันในดานการเงินในยามจําเปนได .413 

16. ครูจัดหาสิ่งที่เปนประโยชนกับการเรียนของฉัน .547 

17. ฉันมักตองทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง โดยครูไมคอยสนับสนุนหรือชวยเหลือ .405 

18. ครูชวยจัดหาสิ่งของบางอยางใหฉัน เมื่อฉันไมสามารถจัดหาเองได .538 

19. เมื่อฉันขัดสน ฉันไมสามารถขอความชวยเหลือจากครูได .676 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .921 
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมและคาความเชื่อม่ันของมาตรวัด 

      การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

 

ขอคําถาม 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางขอคําถามแตละขอกับ

คะแนนรวมของขออื่นๆ ใน

มาตรวัด (n=50) 

1. เพื่อนดูแลเอาใจใสฉันเปนอยางดี .471 

2. เมื่อฉันวิตกกังวลเพื่อนจะปลอบใจฉันเสมอ .646 

3. เพื่อนทําใหฉันรูสึกโดดเดี่ยว  .535 

4. เพื่อนพรอมรับฟง เมื่อฉันตองการระบายความทุกข .589 

5. เพื่อนไมใสใจความรูสึกของฉัน .537 

6. เพื่อนทําใหฉันรูสึกอบอุน ม่ันคง ปลอดภัย .702 

7. ฉันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารกับเพื่อนได .549 

8. เมื่อฉันทําส่ิงใดไมถูกตอง เพื่อนจะใหคําแนะนําที่ดีแกฉัน .649 

  9. เพื่อนไมใสใจติดตามขอมูลที่เปนประโยชนกับฉัน .444 

10. เพื่อนใหขอมูลที่ทําใหฉันตัดสินใจแกปญหาได .280 

11. เพื่อนไมเชื่อม่ันในความสามารถตางๆของฉัน .538 

12. ฉันรูสึกวาเปนคนที่ไรคาในสายตาของเพื่อน .552 

13. ฉันไดรับความไววางใจในการทําส่ิงตางๆจากเพื่อน .544 

14. ฉันเปนคนที่มีความสําคัญกับเพื่อน .540 

15. เพื่อนสามารถชวยเหลือฉันในดานการเงินในยามจําเปนได .683 

16. เพื่อนจัดหาสิ่งที่เปนประโยชนกับการเรียนของฉัน .521 

17. ฉันมักตองทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง โดยเพื่อนไมคอยสนับสนุนหรือชวยเหลือ .417 

18. เพื่อนชวยจัดหาสิ่งของบางอยางใหฉัน เมื่อฉันไมสามารถจัดหาเองได .281 

19. เมื่อฉันขัดสน ฉันไมสามารถขอความชวยเหลือจากเพื่อนได .283 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .885 
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ตาราง 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมและคาความเชื่อม่ันของมาตรวัด 

      การเหน็คุณคาแหงตน 

 

ขอคําถาม 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางขอคําถามแตละขอกับ

คะแนนรวมของขออื่นๆ ใน

มาตรวัด (n=50) 

1. ฉันคิดวาฉันสําคัญตอครอบครัวและคนใกลชิด .623 

2. ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเปน .563 

3. ฉันมั่นใจในการกระทําของตนเอง .649 

4. ฉันภูมิใจในความเปนฉัน .660 

5. ฉันไมชอบหลายๆ ส่ิงในตัวเอง .406 

6. ฉันรูสึกดีกับตนเองเวลาฉันอยูกับเพื่อนๆ  .416 

7. เมื่อตองทํางานกลุม เพื่อนๆ มักจะเลือกฉันเขารวมกลุมเสมอ .619 

8. เพื่อนๆ ใหฉันทํางานที่มีความสําคัญ  .714 

9. ฉันเปนคนที่ปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆ ไดดี .654 

10. เพื่อนๆ ใหความรวมมือในการทํางานกับฉัน .603 

11. เพื่อนไมใหความสนใจกับการแสดงความคิดเห็นของฉัน .463 

12. สมาชิกในครอบครัวใหฉันรวมทํากิจกรรมตางๆ ดวย เสมอ .595 

   13. ผูปกครองมอบหมายหนาที่สําคัญในครอบครัวใหกับฉัน .556 

14. ครอบครัวทําใหฉันรูสึกวาความคิดเห็นของฉันมีคุณคากับครอบครัว .577 

15. บางครั้ง ฉันรูสึกวาตัวเองเปนสวนเกินของครอบครัว .366 

16. ครอบครัวเขาใจการกระทําตางๆ ของฉันเสมอ .516 

17. ความคิดเห็นของฉันมักจะถูกละเลยจากสมาชิกในครอบครัว .204 

18. ครูมักมอบหมายใหฉันทํางานสําคัญ .274 

19. เมื่อฉันแสดงความคิดเห็น ครูและเพื่อนๆจะยอมรับ .652 

20. ฉันมักไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนเขาแขงขนัในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน .188 

21. ฉันรูสึกไรตัวตนเมื่ออยูที่โรงเรียน .388 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .890 
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ตาราง 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางขอคําถามกับคะแนนรวมและคาความเชื่อม่ันของมาตรวัด 

      การรับรูความสามารถของตน 
 

 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางขอคําถามแตละขอกับ

คะแนนรวมของขออื่นๆ ใน

มาตรวัด (n=50) 

1. อาสาออกไปพูดหนาชั้นเรียน  .547 

2. ซักถามขอสงสัยกับครู เมื่อครูเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยในชั้นเรียน .636 

3. ระงับความตื่นเตน เมื่อตองพูดตอหนาคนมากๆ .519 

4. เปนตัวแทนของกลุมในการทําส่ิงตางๆ  .682 

5. แสดงความคิดเห็นที่ถูกตอง แมวาจะเปนความคิดเห็นที่ไมตรงกับคนอื่น .701 

6. ทําสิ่งที่ยาก โดยใชความพยายามของตนเอง .568 

7. ทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จไดดวยตนเอง .724 

8. เรียนรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เมื่อไมเขาใจส่ิงที่ครูสอนในหองเรียน .510 

9. แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง .689 

10. รับมือกับสถานการณตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไป .683 

11. ตัดสินใจทําส่ิงตางๆ โดยพิจารณาจากความถูกตองเหมาะสมมากกวาคลอยตาม

ผูอื่น 
.613 

12. ทําสิ่งตางๆ ตามความถูกตองเหมาะสม โดยไมสนใจวาคนสวนใหญจะทําเชนไร .451 

13. ควบคุมดูแลตนเองในเรื่องตางๆ ได โดยไมตองมีใครมาบังคับ .578 

14. ริเริ่มและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไดเสมอ .560 

15. ทําใหเพื่อนวางใจในการทํางานกลุมที่ไดรับมอบหมาย .609 

16. ระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน .494 

17. ทําใหผลงานของตนเปนที่เชื่อถือแกผูอื่นไดเสมอ .635 

18. ไมลมเลิกส่ิงตางๆ ที่ทํา แมวาส่ิงนั้นจะเปนส่ิงที่มีความยากลําบาก .531 

19. ทํางานรวมกับคนที่มีความแตกตางจากตนได .716 

20. รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากตน เม่ือตองทํางานรวมกับผูอื่น .678 

21. สรางสัมพันธภาพกับเพื่อนใหมไดเสมอ .751 

22. ปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น .645 

23. เรียนรูส่ิงใหมๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางรวดเร็ว .682 

24. ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองที่เปนปญหาในการทํางานรวมกับผูอื่น .518 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .938 
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