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· กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 

· สมบุญ จารุเกษมทวี 

· คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 183 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ซึมเศร้าของวัยรุ่น 
ตอนกลาง 

· สวรส ตรีบริรักษ์ 
· นลพรรณ ฐิติธนชาต 

· วรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์ 

· กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 

· คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 194 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการในวิถีชีวิตใหม่ของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซ ี

· นี หงอก เอียน ดอง · มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 205 

บทคัดย่อของการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 
เรื่อง ผู้เขียน สถาบัน หน้า 

แรงจูงใจของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ : กรณีศึกษาสโมสร
ฟุตบอล A 

· กฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติ 

· นนทพัทธ์ ศรีทะโร 

· รุ่งโรจน์ ศรอินทร์ 

· คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

216  

การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีและสุขภาวะนักดนตรีสูงวัย · ปณิชา พรประสิทธิ์ 
· อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ 

· จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 

· คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 217 

A SYSTEMATIC REVIEW ON THE EFFECTIVENESS  
OF USING PSYCHOLOGICAL CAPITAL TO IMPROVE 
HEALTH-RELATED OUTCOMES AMONG SERVICE  
PROFESSIONALS 

· Punpong Suwanvatin 

· Rewadee Watakakosol 
· Sompoch Iamsupasit 
· Juthatip Wiwattanapantuwong 

· Faculty of Psychology, 
Chulalongkorn University 

218 

THE RELATIONSHIP BETWEEN GUILT REDUCTION  
AND FEELING OF PURITY IN A THAI SAMPLE 

· Chayanit Trakulpipat 
· Juthatip Wiwattana-

pantuwong 

· Faculty of Psychology, 
Chulalongkorn University 

219 
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The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 

“Rapid Change: Maintaining Well-Being in Turbulent Times”  

Friday 9th July 2021  l  10.30 AM - 5.10 PM [GMT+7] 
Virtual Conferences (ZOOM video webinars) 

 
Language / ภาษาท่ีใช้น าเสนอผลงาน : 

• English / ภาษาอังกฤษ 
• Thai / ภาษาไทย 

 
Type of Presentation / ประเภทการน าเสนอผลงาน : 

• Oral presentation / น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
• Poster presentation / น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์

TNCP 2021 
9 July 2021 

10.30 - 11.15 AM Oral presentation - Session 1  

11.15 AM - 12.00 PM Oral presentation - Session 2 

12.00 - 1.00 PM Poster presentation 

1.00 - 2.15 PM Oral presentation - Session 3 

2.15 - 3.00 PM Oral presentation - Session 4 

3.00 - 3.45 PM Oral presentation - Session 5 

3.45 - 4.30 PM Oral presentation - Session 6 

4.30 - 5.00 PM Certificate of Presentation Awarding and Closing Ceremony 

TNCP Schedule:  

ก าหนดการ 
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โครงการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา  

The 6th Thailand National Conference on Psychology 2021 (TNCP 2021)  

“Rapid Change: Maintaining Well-Being in Turbulent Times”  

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยา ตะวันออก-ตะวันตก และ ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3) ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4) ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
5) ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6) สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1) คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ) 

2) รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.อรญัญา ตุ้ยค าภีร์)  

3) รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท)์ 

4) หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรสิา  ส ารอง) 

5) หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ เนียมทรพัย์) 

6) หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ) 

7) หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์) 

8) หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 

(นางสาวเวณิกา บวรสิน) 
10) ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ 
11) นางสาวกรรณิกา ชูชาติ กรรมการและเลขานุการ 
12) นางสาวรวิตา ระย้านลิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางสาวรัตนาพร โพธ์ิงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นายพิพัฒน์พน พรจรรยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. หลักการและเหตุผล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆเพื่อ

น าพาจุฬาลงกรณ์สู่ความเป็นเลิศในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก : World Class National University” 
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญคือ เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มี
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 

คณะจิตวิทยา มีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เกดิความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย เพื่อตอบสนอง
แนวทางตามยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ตั้งไว้และน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปน็ “เสาหลักของแผน่ดิน” 

คณะจิตวิทยา จึงจัดโครงการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ The 6th Thailand  
National Conference on Psychology (TNCP) : Rapid Change: Maintaining Well-Being in Turbulent 
Times ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะจัดการประชุมแบบ virtual conference โดยได้รับความร่วมมือในการจัด
โครงการจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านจิตวิทยาในประเทศไทยอีก 5 สถาบัน ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดการประชุม เพื่อ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการวิจัยระดับชาติ และเพื่อ
พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองทางวิชาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ School of Psychology, The University of Queensland อีกด้วย 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรูท้างด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ 
2) เพื่อน าเสนอมมุมองเกี่ยวกบัศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์ที่เกีย่วข้องในเชิงบรูณาการเพื่อแสดงความรู้และ

ความเห็นเชิงวิชาการในการรับมอืและจัดการกับสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
3) เพื่อสง่เสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ใช้ผลงานวิจัย

ทางจิตวิทยาและผูส้นใจทั่วไป 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
โดยงานประชุมวิชาการจัดข้ึนเป็นเวลา 1 วัน คือวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

6. รูปแบบการจัดประชุม 
การประชุมออนไลน์ (ZOOM video webinars) ประกอบดว้ย 

1) การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 
2) การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ์
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ค ากล่าวเปิดงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 
คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The spread of COVID-19 has brought about a rapid change in our daily lives. It is also changing 
our attitudes and social behaviors, and forcing organizations to respond. Our society has been 
plagued with various concerns--- whether these be social, economical, and political ones. While 
these challenges could be viewed as invaluable life lessons; without proper preparation, they could 
leave the individuals with low physical and psychological well-being. Therefore, it is very important 
for us all to find ways to stay positive, and stay both physically and mentally healthy. 

We, the six psychology faculty and departments, together with our international allies feel 
strongly that as providers of psychology education, it is important to join our effort in contributing to 
Thai society and the world, in urging people and preparing them for handling psychological  
challenges accompanying this changing world. We have worked jointly to organize this conference, in 
order to publicize our valuable research and knowledge that is beneficial for our people, and to 
show strength of the field of psychology in providing services to our society.  

I personally am thankful to our allies as they also join in celebrating the remarkable occasion 
the 25th anniversary of the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University. We together therefore 
are very proud to host the Thailand International and national conference on Psychology 2021 on 
“Rapid change: Maintaining well-being in turbulent times” 

It is our anticipation that this conference will help provide a platform and spark the interest 
and research collaboration on the important topics in relation to well-being during the period of  
rapid change. The collaboration should lead to the enhancement of human potentials and  
psychological well-being, and should bring benefits to the overall development of our society.  
Thank you very much.  
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คณะกรรมการจัดประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2021) 

ประจ าปี พ.ศ. 2564  

TNCP 2021 
9 July 2021 

  ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกษียณอายุราชการ) 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนลิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
8 รองศาสตราจารย์ชวนีย์ พงศาพิชณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9 รศ.ดร.ดวงมณี จงรกัษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกษียณอายุราชการ) 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต มหาวิทยาลัยพายัพ 
12 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จลุวนิชย์พงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ์ สบืพงษ์ศิริ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
15 อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธ์ุ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริันดร์ เงินแย้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17 อาจารย์ ดร.นฐัพร โอภาสานนท ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18 อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์  
(เกษียณอายุราชการ) 

19 อาจารย์ ดร.สันทัด พรประเสริฐมานิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์พเิศษ) 
20 อาจารย์ ดร.จริะสุข สุขสวัสด์ิ แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท ์ ประธานกรรมการ  
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเจ้าภาพ จ านวน 24 ท่าน 
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  ชื่อ-สกุล สังกัด 

21 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์  
(เกษียณอายุราชการ) 

22 อาจารย์ ดร.ปรญิญา  สริิอัตตะกลุ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรภพ จตรุพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
24 Dr. Madoka Kumashiro Goldsmiths, University of London 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันเจ้าภาพ จ านวน 68 ท่าน 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  รายชื่อ สังกัด 
1 ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  วัฒฑกโกศล   คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุยา พิสิษฐส์ังฆการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพมิพา จรัลรัตนกลุ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกักพฒัน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11 อาจารย์ ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12 อาจารย์ ดร.ทิพย์นภา หวนสรุิยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13 อาจารย์ ดร.นปิัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14 อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศร ี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15 อาจารย์ ดร.วรัญญู กองชัยมงคล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17 อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18 อาจารย์ ดร.จริภัทร รวีภัทรกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19 อาจารย์ ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20 อาจารย์ ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21 อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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  รายชื่อ สังกัด 
22 อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
23 อาจารย์ ดร.พจ ธรรมพรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24 Dr. Harry Manley คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25 Dr. Jason Ludington คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 รายชื่อ สังกัด 
26 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานันท์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  
27 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
28 รองศาสตราจารย์ ดร.อรสิา ส ารอง ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
29 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช พื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
30 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
31 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 รายชื่อ สังกัด 
32 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรหีญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิย์วัลย์ สรุินยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สงิห์วี ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัก ชุณหกาญจน ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิทินนา สมทุรานนท์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรพัย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
42 อาจารย์ ดร.สายทพิย์ เหล่าทองมสีกุล ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
43 อาจารย์ ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
44 อาจารย์ ดร.นรุตม์ พรประสทิธ์ิ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
45 อาจารย์ ดร.ปองกมล สุรัตน์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
46 อาจารย์ ดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 รายชื่อ สังกัด 
47 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
48 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพง็ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธัญญา วัณโณ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
50 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนทส์กลุ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ ์

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจัศรา ประเสริฐสิน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
55 อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
56 อาจารย์ ดร.สุพทัธ แสนแจ่มใส ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
57 อาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพสิิฐ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 รายชื่อ สังกัด 
58 ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พมิพ์ชนก เครือสุคนธ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
64 อาจารย์ ดร.ฉัตรวิบลูย์ ไพจ์เซล ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
65 อาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
66 อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 รายชื่อ สังกัด 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฒันกจิ ชอบท ากจิ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์  
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์  
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โมนลิ เตชะวชิระกุล สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์  
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ก าหนดการ รายช่ือหัวข้อผลงานวิจัย และผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย  
The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 

Session 1: 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง   

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร    ประธาน 
อาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ    กรรมการ   
อาจารย์ ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล     กรรมการและเลขานุการ   

10:30 - 11:15 น. 

 
 
 

Session 2: 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน    ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ 

11:15 – 12:00 น. 

 
 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

10:30 - 10:45 GR-O-02 จันทร์นภัสร์ ทับทิมไพโรจน์ The mediating role of motivation to defend in the 
relationships between empathy and defending 
behaviors among Thai students. 

TH 

10:45 - 11:00 GR-O-07 ณัตตา ก าภู ณ อยุธยา Effect of Sexism on Women Performance: Self-
construal as a Moderator 

TH 

11:00 - 11:15 GR-O-01 Mai Tanjitpiyanond How economic inequality shapes social class stere-
otyping. 

EN 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

11:15 - 11:30 AC-O-07 ดร.เทพรัตน์ พานิชยิ่ง การสร้างแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 

TH 

11:30 - 11:45 AC-O-09 ร้อยเอกปวริศ ไชยลาโภ การพัฒนามาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

TH 

11:45 - 12:00 AC-O-10 ผศ. ดร.พัชรี ถุงแก้ว 

ดร.อภิเชษฐ จันทนา 

ธีราทร รัตนะ 

วรุฒิ แย้มทิพย์ 

ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
สู้ภัยวิกฤตของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย : กรณีศึกษานิคมทุ่ง
โพธ์ิทะเล 

TH 



 16 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

Session 3: 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง   

รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา. ส ารอง ประธาน 
อาจารย์ ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช   กรรมการและเลขานุการ 

13:00 - 14:15 น. 

 
 

Session 4: 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พจ ธรรมพีร     กรรมการและเลขานุการ 

14:15 - 15:00 pm. 

 
 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

13:00 - 13:15 GR-O-03 พรรณวดี เจียมศิริ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของการ
รับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ 

TH 

13:15 - 13:30 GR-O-05 ติณณ์ ชุ่มใจ การปรับงานระดับกลุ่ม การปรับงานรายบุคคล และความ
ผูกใจม่ันในงานระดับบุคคล 

TH 

13:30 - 13:45 GR-O-17 ภาวินี พุทธานนท์ 
ณัฐชา เห-รา 

อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากร
โรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

TH 

13:45 - 14:00 GR-O-16 วริศรา เสมสวัสดิ์ 
ณัฐพร ทรัพย์อยู่ 

อิทธิพลของอิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่
ท างาน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครใน
องค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง 

TH 

14:00 - 14:15 GR-O-13 ปรางค์ทิพย์ พงษ์ประเสริฐ สภาวะลื่นไหลจะช่วยลดความความอ่อนล้าจากการควบคุม
ตัวเองได้หรือไม่? การทดสอบอิทธิพลของกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อค้นหาวิธีลดการพร่องในการควบคุมตนเอง 
โดยมีความต้องการทางปัญญาเป็นตัวแปรก ากับ 

TH 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

14:15 - 14:30 AC-O-04 Hiroshi Matsui Visualization and quantification of conversational 
communication using a combination of natural 
language processing, human sensing technology, 
semi-structured method, and body movement 

EN 

14:30 - 14:45 AC-O-05 กนกวรรณ ศรีสองเมือง อิทธิพลของความเครียดในงานการเรียนที่มีต่อภาวะหมดไฟ
ในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการ
รับรู้การสนับสนุนทางสังคม 

TH 

14:45 - 15:00 AC-O-06 ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ 

TH 
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Session 5: 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง   

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ  ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักกพัฒน์ งามเอก  กรรมการและเลขานุการ 

15:00 - 16:00 pm. 

 
 
 

Session 6: 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์     ประธาน 
อาจารย์ ดร.แสงเดือน  ยอดอัญมณีวงศ์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล    กรรมการและเลขานุการ 

15:45 - 16.30 pm. 

 
 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

15:00 - 15:15 GR-O-08 อารียา อุตรศรี ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล: 
บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 

TH 

15:15 - 15:30 GR-O-09 ศุภวรรณ นารถ ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทาง
ความคิด รูปแบบความผูกพัน ปัจจัยทางความสัมพันธ์ กับ
ความทุกข์ใจจากการเลิกรา ในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ผ่านประสบการณ์การเลิกรา 

TH 

15:30 - 15:45 GR-O-10 ขจิตพันธ์ ธีรวรวัชร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและสุขภาวะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุกเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

TH 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

15:45 - 16:00 GR-O-06 ฐิตาพร แก้วบุญชู ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด รูปแบบความผูกพัน 
ต้นทุนทางจิตวิทยา และภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มี
ประสบการณ์แยกจากบิดามารดา 

TH 

16:00 - 16:15 GR-O-14 สวรส ตรีบริรักษ์ 

นลพรรณ ฐิติธนชาต 

และวรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ซึมเศร้าของวัยรุ่น
ตอนกลาง 

TH 

16:15 - 16:30 GR-O-18 นี หงอก เอียน ดอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการในวิถีชีวิตใหม่ของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นซี 

TH 
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ก าหนดการ รายช่ือหัวข้อผลงานวิจัย และผู้น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 
The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องโปสเตอร์   
อาจารย์ ดร.รังสิมา. หอมเศรษฐี     ประธาน 
อาจารย์ทระวิณ ชาลีรักษ์ตระกูล     กรรมการ 
อาจารย์ ดร. กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

12:00 - 1:00 pm. 

 

เวลา รหัส ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย ภาษา 

12:00 - 13:00 AC-P-08 กฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติ แรงจูงใจของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ : กรณีศึกษาสโมสร
ฟุตบอล A 

TH 

12:00 - 13:00 GR-P-11 ปณิชา พรประสิทธ์ิ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีและสุขภาวะนักดนตรีสูงวัย TH 

12:00 - 13:00 GR-P-12 พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน A Systematic Review on the Effectiveness of Using 
Psychological Capital to Improve Health-related 
Outcomes among Service Professionals 

EN 

12:00 - 13:00 GR-P-15 ชญานิษฐ์ ตระกูลพิพัฒน์ The Relationship Between Guilt Reduction and 
Feeling of Purity in a Thai Sample 

EN 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมประกวดการน าเสนอผลงานวิจัย 
The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP) 

TNCP 2021 
9 July 2021 

  รหัส ผู้น าเสนอ สังกัด ช่ือเรื่อง ภาษา Session เวลา 
1 AC-O-07 ดร.เทพรัตน์ พานิชย่ิง มศว. การสร้างแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระหว่างการกักตัว
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 

TH Session 
2 

11:15-11:30 

2 AC-O-09 ร้อยเอกปวริศ ไชยลาโภ รร.นายร้อย การพัฒนามาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

TH Session 
2 

11:30-11:45 

3 AC-O-10 ผศ.ดร.พัชรี  ถุงแก้ว 
ดร.อภิเชษฐ จันทนา 
ธีราทร รัตนะ 
และวรุฒิ  แย้มทิพย์ 

มรภ.บุรีรัมย์ ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตของนักเรียนวัยรุ่นตอน
ปลาย : กรณีศึกษานิคมทุ่งโพธ์ิทะเล 

TH Session 
2 

11:45-12:00 

4 GR-O-03 พรรณวดี เจียมศิริ ม.เชียงใหม ่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: บทบาทการ
เป็นตัวแปรสื่อของการรับรู้ความสามารถแห่งตน
เชิงสร้างสรรค์ 

TH Session 
3 

13:00-13:15 

5 GR-O-17 ภาวินี พุทธานนท์  
และณัฐชา เห-รา 

ม.เกษตร อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และ
บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

TH Session 
3 

13:30-13:45 

6 GR-O-16 วริศรา เสมสวัสดิ์  
และณัฐพร ทรัพย์อยู่ 

ม.เกษตร อิทธิพลของอิสระในการท างาน จิตวิญญาณใน
สถานท่ีท างาน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่ม
อาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหนึ่ง 

TH Session 
3 

13:45-14:00 

7 AC-O-05 กนกวรรณ ศรีสองเมือง ม.เชียงใหม ่ อิทธิพลของความเครียดในงานการเรียนท่ีมีต่อ
ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคม 

TH Session 
4 

14.30-14.45 

8 AC-O-06 ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ ม.นเรศวร การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติการแบบบูรณาการ 

TH Session 
4 

14.45-15.00 

9 GR-O-08 อารียา อุตรศรี ม.เชียงใหม ่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับ
ความปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิล
เลนเนียล: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความ
เชื่อถือไว้วางใจผู้น า 

TH Session 
5 

15:00-15:15 

10 GR-O-09 ศุภวรรณ นารถ จุฬาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับอารมณ์ด้วย
วิธีการทางความคิด รูปแบบความผูกพัน ปัจจัย
ทางความสัมพันธ์ กับความทุกข์ใจจากการเลิกรา 
ในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีผ่าน
ประสบการณ์การเลิกรา 

TH Session 
5 

15:15-15:30 
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  รหัส ผู้น าเสนอ สังกัด ช่ือเรื่อง ภาษา Session เวลา 
11 GR-O-10 ขจิตพันธ์ ธีรวรวัชร์ จุฬาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและ

สุขภาวะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลวิธีการจัดการปัญหา
เชิงรุกเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

TH Session 
5 

3:30-3:45 

12 GR-O-06 ฐิตาพร แก้วบุญชู จุฬาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด รูปแบบความ
ผูกพัน ต้นทุนทางจิตวิทยา และภาวะซึมเศร้าใน
วัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา 

TH Session 
6 

4:15-4:30 

13 GR-O-14 สวรส ตรีบริรักษ์  
นลพรรณ ฐิติธนชาต 
และวรินทร์ยุพา ฐิตยานันท์ 

จุฬาฯ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ซึมเศร้าของ
วัยรุ่นตอนกลาง 

TH Session 
6 

4:30-4:45 

คณะกรรมการตัดสินผลงาน 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนกิจ ชอบท ากิจ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

6. อาจารย์ ดร. นิปัทม์ พิชญโยธิน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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Abstract 
 
School bullying has become an explicit and a growing concern for well-being of students. In line with the  
literature on school bullying, the actions of peer bystanders can influence the extent of bullying in either  
exacerbate or inhibit a bullying. Student bystanders with defensive behaviors may therefore be the important 
role in dealing with bullying. The aim of the present study was to investigate the linkages of empathy,  
motivation to defend with defensive behaviors in school bullying episodes among Thai secondary school  
students. The participants were 1,138 students in Mathayom II and Mathayom III (43.9% boy and 56.1% girl), 
aged 12 to 15 years (M = 13.83, SD = .66) who had online communication tools and completed a set of online 
self-report questionnaires, with convenience sampling technique. Mediation analysis with structural equation 
modeling (SEM) was conducted to explore the relationships of all variables by using Mplus version 8.2. The  
significance level of this study was considered at 0.1%. The research findings showed that empathy had a  
significant positive association with higher levels of autonomous motivation to defend and introjected  
motivation to defend, and a significant negative association with extrinsic motivation to defend. Empathy also 
had an indirect effect on defensive behaviors (i.e., direct defense and indirect defense) though extrinsic  
motivation to defend and introjected motivation to defend, while the mediating effect of autonomous  
motivation to defend was not found. This might be because Thai students have less autonomy supportiveness 
regarding the cultural context in which influences their thoughts and behaviors. The findings were also revealed 
that there was no significant direct effect of empathy on both subtypes of defensive behaviors. Furthermore, 
defensive self-efficacy was found to be related to defensive behaviors. This study suggests that external  
incentives and pressures can increase the likelihood of defensive behaviors to peer witnesses among Thai  
students. However, further research is needed to place increased attention to autonomous motivation in young 
adolescents which could ultimately encourage defensive behaviors, instead of external contingencies as well as 
empathic feeling should be focused more, with other factors. 

 

Keywords: Empathy, autonomous motivation, extrinsic motivation, introjected motivation, defending behaviors  

TNCP 2021 
9 July 2021 
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Introduction 

Bullying has been a serious problem in the school setting with negative health consequences and poor 
psychosocial functioning among students. Bullying has continued increasing attention due to the concern for 
negative effects on youth development. Previous studies indicated that about 600,000 children were bullied at 
school per year. Thailand currently has the world's second-highest rate, accounting for approximately 40%. 
Bullying can occur in various forms such as physical (e.g., hitting, throwing things), verbal (e.g., threatening, 
name-calling), relational aggression (e.g., spreading rumors, ignoring a person), and cyberbullying (Gladden et al., 
2014). Furthermore, bullying can occur as an indirect form of physical aggression, such as hiding or destroying a 
personal belonging. As a consequence of bullying, negative psychological effects (e.g., stress and depression) 
have been usually found in the student victims as well as poorer academic achievement. In severe cases, they 
tend to hurt others or themselves or even commit suicide (Department of Mental Health, 2018). In the bullying 
occasions, bystanders are the majority of students who witness the bullying. Bystanders also comprise about 
80% of those students involved in the events (Oh & Hazler, 2009) which caused the increase of victimization. 
On the other hand, bystanders could intervene the bullying events.  

Bystanders have an impact on bullying episodes as they are part of bullying principals which include 
reinforcer, assistant or even outsider. However, they can also be part of positive influencer known as 
“defenders” who represent a primary role in protecting victims. Defender behavior can be distinguished by: 
two subtypes – direct defense (e.g., stop the bullies) and indirect defense (e.g., asking for help or comforting a 
victim). In this fashion, defending bystanders could be influential agents of change within the bullying frame-
work. A bystander with defensive behaviors could intervene in a bullying situation by gathering in a group to 
mitigate the adverse effects for those who are targeted. This behavior could gradually alter the classroom  
climate (Ttofi & Farrington, 2011). Furthermore, defensive behaviors effectively cease the bullying incidents 
(Hawkins, Pepler, & Craig, 2001) and diminishing the prevalence of school bullying within classrooms (Salmivalli, 
Voeten, & Poskiparta, 2011). More importantly, by defending the victims, bystanders would be alleviating some 
of the pain. Therefore, it is important to understand the antecedent of this behavior to promote bystander ’s 
defensive behavior – that is empathic feeling. According to Caravita et al. (2009), empathy has been suggested 
as a necessary precursor of defensive behaviors. It is defined as “an emotional response is the result of  
another person’s emotional state or condition” (Eisenberg & Miller, 1987). Empathy is a multidimensional  
construct, consisting of cognitive empathy and affective empathy which both were found to related to higher 
levels of defensive behavior (Van Noorden et al., 2015). Furthermore, empathy is a determinant of altruistic 
prosocial which refers to the acts with high morality and influenced by autonomous motivation in helping  
others selflessly. Several research findings have revealed that empathetic response may drive bystanders to 
defend the victims in distress (Pöyhönen et al., 2010) regardless of their personal relationship (Thornberg et al., 
2012). Hence, this knowledge of the antecedent variable can be explained together with the motivation to  
defend.  

The current study focuses on the aspects of empathy and defending through self-determination  
theory of motivation to address what energizes bystander behavior and drives them into action (Deci & Ryan, 
2000). According to Deci and Ryan (1985), intrinsic and extrinsic motivation can impact human behavior in  
distinctive approaches. Intrinsic motivation is defined as the stimulation that is driven by internal desire to  
behave for its own sake (e.g., core values and sense of morality). Extrinsic motivation arises from the  
expectation of punishment or reward (e.g., praise and popularity), and it’s composed of four types – external, 
introjected, identified, and integrated regulation. However, introjected motivation is considered to be regulated 
partially by external contingencies and internal sanctions based on shame, guilt, moral pressure, or ego  
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enhancement. Ryan and Deci (2000) suggested that motivation could vary between controlled (i.e., external 
and introjected) and autonomous motivation (i.e., identified and integrated). Autonomous motivation involves 
intrinsic motive as its sense of autonomy. Previous findings showed that autonomous motivation was linked 
with actual prosocial behavior (Hardy et al., 2015) and defensive behaviors in school bullying situations (Iotti et 
al., 2019). In contrast, individual with extrinsic motivation had a tendency of pro-bullying behaviors (Jungert et 
al., 2016). The suggestion is; hence, defensive behaviors can be predicted by motivation to defend, and also 
directly by empathy. In addition, the relationship between empathy and the three forms of motivation was 
found but extrinsic motivation was negatively linked with it (Longobardi et al., 2019). This implies that an  
individual with empathy has a genuine feeling of what they desire to do for victims in spite of risky situations, 
and prioritize the safety of the victims to that of themselves in such unhealthy situations, which this feeling 
comes along with autonomous motivation. An individual with extrinsic motivation seemingly urges to stand up 
for the victims to gain popularity among peers (Pronk et al., 2017; Ploeg et al., 2017), and social acceptance as 
for themselves (Jungert et al.,2016). Furthermore, an individual with introjected motivation may hold the  
feeling of guilt for not helping the victims (Jungert et al., 2016), so they possibly support the victims by  
consoling or making friends with those peer victims to minimize their unease feeling due to moral emotions. 
Theoretically, self-determination theory of motivation will be applied as a framework for understanding the 
relationship among variables in school bullying episodes. However, there has been little research done  
regarding the differentiation of the two defending forms in a school bullying circumstance.  

Therefore, the goal of this study is to investigate the unique effect of empathy on direct defense and 
indirect defense among Thai students with the different forms of motivation as a mediator. It is hereby eager to 
see empathy has a direct effect on both forms of defensive behavior and indirect effect via autonomous  
motivation. It is hypothesized that empathy will be associated with defensive behaviors (1 ), and positively  
associated with autonomous motivation (2) and introjected motivation (3), while negatively related to extrinsic 
motivation (4). Autonomous motivation will mediate the relationship between empathy and both subtypes of 
defense (5) because of unselfish nature or own free will to help. Extrinsic motivation to defend will mediate 
the relationship between empathy and direct defense (6 ) due to the expectation of external rewards, while 
introjected motivation will be associated with indirect defense (7) on account of guilt or pride which affect the 
discomfort feeling. With a better understanding of these associations, the findings could provide empirical  
support for the idea of bystander bullying intervention and it will probably reduce victimization and bullying 
among young adolescents. In school bullying literature, many studies found that bystanders who believe in 
their ability to defend the victim will intervene in the bullying episodes (Pöyhönen et al., 2010; van der Ploeg 
et al., 2017). The present study, therefore, will include defensive self-efficacy as control variable.  

Methods 

Participation 
Participants were Mathayom II and III students from four secondary schools, located in Bangkok by  

using convenience sampling technique. The classrooms were conveniently selected after the respective 
schools’ permission. The inclusion criteria for participation was only for Mathayom II and III students who had 
online communication tools (e.g., personal computer or smartphone) as the questionnaire survey was  
conducted via internet. The perceived prevalence of school bullying questionnaire (adapted from Bradshaw, 
Sawyer, & O'Brennan, 2007) was also obtained to observe school bullying background, reporting there was no 
significant difference among these schools in bullying episodes. The initial sample of 1,314 students agreed to 
participate in this study. The 13.39% of students who did not complete an entire questionnaire were excluded 
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from analysis, resulting in a sample size of 1,138 students (43.9% boy, 56.1% girl) from Mathayom II (50.8%) and 
Mathayom III (49.2%). The mean age of the students was 13.78 (SD = .66). 

Instruments 
The instruments were translated from the English version to Thai version and were back-translated by 

bilingual translators, using the back-translation criteria of Spencer (2014). The readability of scale item was  
targeted at lower secondary school level (Mathayom I - III). The translation was reviewed and approved by 
study advisor and supervisors. In pre-testing questionnaire, the online survey was conducted via social media 
(i.e., Facebook), with snowball sampling. There were 51 Mathayom I to III students who tested the question-
naire. More than 80% of respondents reported that they could comfortably read and understand the items. 
Furthermore, some complicated sentences were adjusted into the simpler one while retaining original meaning 
after respondents’ suggestions. In the pilot testing, the measurement tools were initially investigated to ensure 
the validity (using CFA) and reliability (using Cronbach’s alpha) on accuracy of measurements.  

Demographic characteristics included gender, age, educational stages, and school name (for counting 
the number of students in each school). Basic empathy scale comprised a 20-items self-report questionnaire 
(Jolliffe & Farrington, 2006). Cognitive empathy scale consists of nine items. Affective empathy scale consists of 
eleven items. Participants rated each item on a 5-point scale (from 1 = strongly disagree to 5 = strongly agree). 
Eight items were reversely coded. The reliability of this instrument was satisfactory (α = .75, .78 and .82 for 
affective empathy, cognitive empathy and the total score, respectively). Motivation to defend scale (MDS)  
consists of a 11-items questionnaire (Jungert et al., 2016). Participants assessed all items on a 5-point scale 
(from 1 = strongly disagree to 5 = strongly agree). Cronbach's alpha reliabilities were .65, .60, and .70 for  
autonomous motivation, introjected motivation, and extrinsic motivation, respectively. Defending behaviors 
scale was adapted from the Bullying Participant Behaviors Questionnaire consists of 12 items (Demaray,  
Jenkins, & Becker, 2014). The answers were given on a 5-point scale (1 = Never happened during the past year, 
2 = Happened just once, 3 = Two or three times a month, 4 = About once a week, 5 = More than once a 
week). Alpha reliabilities were .79, .83 and .89 for indirect defending, direct defending, and the total defending 
score. Investigator devised and modified the defending behaviors scale into two subscales as defending  
behaviors could be distinguished two subtypes – direct defense and indirect defense (Lambe & Craig, 2020; 
Pronk et al., 2019; Reijntjes et al., 2016). Defensive Self-efficacy scale was created a 12-items from defensive 
behaviors scale (adapted from Pöyhönen et al., 2010). The answers were given on a 4-point scale (1= very easy 
to 4 = very difficult), and all items were reverse scored (α = .77, .67 and .82 for direct defense, indirect defense 
and total score).  

Procedure 
The study received ethical approval from the Research Ethics Review Committee for research involving 

human subjects (under 18 years old) and the Department of Psychology at Chulalongkorn University. The 
school’s permission and parental consent were obtained with details of the study (e.g., objectives and  
method). Preparation of the study with homeroom teachers was discussed within a week, regarding the  
number of classrooms and students in their schools, detailed instructions, timeline for data collection, and the 
prevalence of school bullying occurrences (for teacher-report) by using online survey. The details of inclusion 
criteria were lower secondary school teachers from Mathayom II and Mathayom III (e.g., school counsellor and 
homeroom teacher) who have been working in the school at least a year with clear understanding of the 
school rules, policies and procedures. Prior data collection, informed verbal and written consent were  
obtained from all participants. The participants were voluntary and anonymous for the study, and all collected 
data were confidential. In this study, the data collection took place in participants’ classroom. The homeroom 
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teachers distributed a link and QR code of online questionnaire (i.e., Qualtrics) to students who agreed to  
participate in the study. The questionnaire provided the details of the study, a brief purpose of the study and 
instructions. The rights of a research participant were also informed to participants that they always had the 
right to withdraw from the study. A concise explanation of bullying was then provided to amplify the similar 
ground of the terms used in the study such as appearance teasing and name calling, which are part of bullying 
forms. After the completion of the data, the investigator presented thank you message for participating in this 
research study. The debriefing was carried out with a full explanation of the study as the use of incomplete 
disclosure was involved for the title and the purpose at the beginning of the survey in which aimed to reduce 
socially desirable responses. The contact was placed to all students for any further information, or any issue 
occurs after the participation (e.g., feeling anxious). Participants had the right to decline and remove their  
responses from the study’s data file after receiving the debriefing information. More importantly, the  
participants’ responses will be permanently erased from every device after the publication of the study.  

Result 

Descriptive statistics and correlational analysis 
 Missing data was screened out from the dataset, and the neutral response in every scale was  

considered removed by applying standard deviation (SD). Mahalanobis Distance (MD) was used to detect multi-
variate outliers with SPSS. The study determined the chi-square distribution with 6 degrees of freedom and the 
critical value at a .01 significance level. The values of the probability variable presented less than 0.01 were 
removed as a result of outlier cases. Thus, the output data excluded 13.4% responses (n = 176). Table 1 
demonstrates the demographic information for the main study students. The total study sample were 1,138 
lower secondary school students from 50.8% Mathayom II students, and 49.2% Mathayom III students. There 
were 499 (43.9%) boys and 639 (56.1%) girls. The students were in the age group 12 to 15 years old with mean 

age 13.69 (SD = .66). The sample size of students was particularly similar in gender and the school year levels. 

The correlational analysis, mean and standard deviation are presented in Table 2. Pearson’s correla-
tion coefficient was performed to explore the relationship between the main variables. The results displayed 
that empathy was significantly and moderately correlated with autonomous motivation to defend (r = .55 ,  
p <.01), and was positively low correlated with introjected motivation to defend (r = .26, p <.01), while it was 

Table 1 
Demographic Characteristics of Respondents 
Dimensions Characteristics Frequency Percentage 
Gender Boy 499 43.9% 
  Girl 639 56.1% 
Age 12 years old 5 0.4% 
  13 years old 346 30.4% 
  14 years old 623 54.8% 
  15 years old 164 14.4% 
Educational level Grade 8 578 50.8% 
  Grade 9 560 49.2% 
Total/Response Rate 1,138 100% 
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found a negative correlation with extrinsic motivation to defend (r = -.22, p <.01). Moreover, empathy had a 
positive correlation with direct defense (r = .16, p <.01) and indirect defense (r = .18, p <.01), and defensive self
-efficacy (r = .29, p <.01). Regarding the three forms of motivation to defend, the results showed that autono-
mous motivation, introjected motivation and extrinsic motivation to defend were found positive correlations 
with direct defense (r = .17 and .15, p <.01 and .06, p <.05, respectively) and indirect defense (r = .20 and .19, p 
<.01 and r = .06 ,  p <.05 in that order). Additionally, autonomous motivation and introjected motivation to  
defend were positively correlated with defensive self-efficacy, whereas extrinsic motivation was negatively  
correlated with defensive self-efficacy.  

Mediation analysis  
The complex sampling data was randomly and equally selected by using weight cases in SPSS before 

structural equation path analysis to reduce variance estimates and bias from the dataset due to classroom and 
school differences. The structural equation modeling (SEM) was conducted to examine the relationship  
between empathy, three forms of motivation to defend and defending behaviors by using Mplus 8.2 (Muthén & 
Muthén, 1998-2018). In the mediation analysis, the model provided a good fit to the data: c2 = 42.40, df = 12, 
c2/df = 3.53 (< 4), RMSEA = .05 (<.08), CFI = .99 (>.95), TLI = .97 (>.90), SRMR = .02 (<.05) as per recommenda-
tion of prior studies (Byrne, 1998; Hu & Bentler, 1999; MacCallum et al., 1996, as cited in Hooper et al., 2008).   

Figure 1 illustrated that empathy had a significant relationship with autonomous motivation, extrinsic 
motivation, and introjected motivation to defend. Empathy had positive association with higher levels of  
autonomous motivation to defend (β = .82, p < .001), and introjected motivation to defend (β = .46, p < .001). 
On a contrary, empathy was found to be negatively associated with extrinsic motivation to defend (β = -.33, p 
< .001). It is indicated that the results above support hypotheses 2, 3, and 4. Furthermore, full mediation was 
found in the mediating effect of extrinsic motivation to defend and introjected motivation to defend. It was 

Table 2 
The table of Intercorrelations, Mean, Standard Deviation 
  BES COG AFF AM EM IM DDF IDF SES 
BES (.82) .87** .88** .55** -.22** .26** .16** .18** .29** 
COG   (.78) .52** .49** -.21** .19** .19** .18** .33** 
AFF     (.75) .47** -.17** .26** .10** .13** .17** 
AM       (.70) -.19** .36** .17** .20** .33** 
EM         (.75) .137** .06* .06* -.15** 
IM           (.60) .15** .19** .10** 
DDF             (.83) .77** .29** 
IDF               (.79) .27** 
SES                 (.82) 
M 3.79 3.92 3.65 3.82 2.27 3.44 2.33 2.54 2.88 
SD .47 .49 .58 .63 .74 .66 .92 .89 .45 
Notes. BES = Empathy, COG = Cognitive empathy, AFF = Affective empathy, AM = Autonomous motivation to 
defend, EM = Extrinsic motivation to defend, IM = Introjected motivation, DDF = Direct defensive  
behavior, IDF = Indirect defensive behavior, SES = Defensive Self-efficacy. 
Coefficients alpha are provided in parentheses. 
*p <.05, **p <.01 (one-tailed). 
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hypothesized that extrinsic motivation to defend mediated the relationship between empathy and direct  
defending (β =  -.06 , p < .001) , while introjected motivation to defend mediated the relationship between  
empathy and indirect defense (β = .13, p < .001), which were supportive of hypotheses 6 and 7. Beyond the 
hypotheses, the findings also revealed that the mediating effect of the two forms of motivation to defend  
influenced both subtypes of defensive behavior. Hypotheses 1 and 5 are failed as a result showed that the 
direct effect of empathy on defensive behaviors, and the mediating role of autonomous motivation to defend 
were not found. In addition, self-efficacy reported a significant relationship with both direct defensive (β = .33, 
p < .001) and indirect defensive behaviors (β = .17, p < .001) as it was represented as a covariate.  

For R-squared, empathy explained 35.4%, 30.4%, 59.1%, 16.4% and 21% of variance in autonomous 
motivation, extrinsic motivation, introjected motivation to defend, direct defense and indirect defense, respec-
tively.  

 

Figure 1  
Mediation model for the relationship between empathy and defensive behaviors (direct and indirect defense) 
as mediated by different forms of motivation to defend.  

Notes. BES = Empathy, COG = Cognitive empathy, AFF = Affective empathy, AM = Autonomous motivation to 
defend, EM = Extrinsic motivation to defend, IM = Introjected motivation, DDF = Direct defensive behavior,  
IDF = Indirect defensive behavior, SES = Defensive Self-efficacy.  
Note. *p <.05, **p <.01, ***p <.001.  
 

Discussion 

The current study purposed to examine the relationship between empathy and defending behaviors 
with motivations to defend as a mediator in bullying episodes among Thai students in Mathayom II and III. The 
study focused on an intrapersonal factor (i.e., empathy) as a predictor variable and examined how it might 
have direct and indirect association with the two subtypes of defensive behaviors (through the three forms of 
motivation to defend). The current findings revealed that empathy had a significant positive influence on  
autonomous and introjected motivation to defend, and a negative effect on extrinsic motivation to defend. 
This study suggests that Thai students with greater emotions of empathy intended to defend the victims as 
transmitted through only extrinsic motivation and introjected motivation to defend. This contradicts the  



 30 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

previous findings that students with higher levels of empathy had greater autonomous motivation to intervene 
in bullying situations (Longobardi et al., 2019), yet the current findings found no significance among them.  
It could explain that Thai students are prone to have low autonomy supportiveness due to tradition, culture 
and hierarchical norm in their society (e.g., family and schools) which influence on the way of their thinking and 
behavior (Boontinand, 2015). They can also be influenced by their peers (Ryan, 2001) as young adolescents at 
this age seek a sense of belonging and peer acceptance (Deci & Ryan, 2000). Thus, they may focus on peer 
groups’ values as they are learning and developing an identity from peers. Moreover, the current findings  
indicated that extrinsic motivation and introjected motivation could drive the behavior of young adolescents. 
Adolescents who intervene in bullying incidents for extrinsic incentives would confront the bullies or console 
the victims. This implies that they would reach their goals by standing up for the victims, such as gaining  
popularity or warming relationships with their friends (Pronk et al., 2010; van der Ploeg et al., 2017), or they 
would get punishments (e.g., be condemned) from teachers if they do not help. The similar findings were 
found in introjected motivation to defend. Students with moral emotion would help the victims because they 
might have the feeling of guilt or shame if they chose to ignore it (e.g., Bandura, 1999; de Hooge, 2013; Tangney 
et al., 2007, as cited in Jungert et al., 2016). They also might feel peer pressure or social environments to take 
actions in order to fit in those groups (e.g. Hardy et al., 2015; Ryan & Patrick, 2001). Limitations of this study are 
that the data was collected by self-report questionnaires, which vulnerable to social desirability. Also, the cross
-sectional nature of the data did not clarify behavior over a period of time. Other limitations are that only  
intrapersonal variable (i.e., empathy) as a predictor was considered in the study while controlling self-efficacy, 
and only Mathayom II and Mathayom III students were involved as the number of bullying in secondary school 
was higher than other school year levels (Sakarinkhul & Wacharasindhu, 2014). The number of schools and 
classrooms context (e.g., class size) were as well be narrowed in order to scope the effects and unequal  
probabilities of selection by using sampling weights. However, the variation between schools and classrooms 
may affect the precision of the study. Furthermore, this study is not generalizable in terms of age, educational 
levels and country. Further studies should as well focus on other factors such as anti-bullying attitude, moral 
disengagement, social preferences, student–teacher relationships, or classroom norms. Moreover, a self-report 
measure should be provided the section with the victim’s report of experiencing peer defenders as this study 
carefully avoid any cause that could trigger victim suffering so it could not show how defensive behaviors  
affected the victims. The use of peer nomination may also be useful in the assessment. Another suggestion is 
to design a longitudinal study to further examine. To improve the accuracy of the further investigation ’s study, 
multi-level modelling with three-level (i.e., student, classroom and school-level) may be an alternative method 
for complex data (e.g., nested data). The present study highlighted the fact that Thai adolescents’ defensive 
behaviors might be encouraged by external contingencies and social pressure to act of helping others, instead 
of autonomy supportive (or internal rewards). Hence, further research is needed to better understand  
individuals from diverse and different cultural contexts. In addition, attention to autonomous motivation in 
young adolescents which would rather ultimately encourage defensive behaviors than external rewards which 
happen in short period of time should be increased. In the field of school bullying, the knowledge of the 
study, however, could be applicable for schools and other relevant agencies to design the bystander  
intervention program by focusing on empathy. On some level, empathic nudges the students to act on helping 
behavior. Regardless of whether it is indirect pattern such as comforting or not, it remains significant to the  
victimized peers. Schools can also promote positive defensive behaviors toward students by inducing empathy 
and cultivating autonomous motivation which can be taught through role play, storytelling, and autonomy -
supportive teaching styles at school, resulting in a decrease of other bystander behaviors and bullying.  
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Abstract 
 
This online experiment aims to examine self-construal as a tool to improve performance in females who faced 
either hostile sexism (HS) or benevolent sexism (BS). Thai female undergraduates (N = 76, public university = 
73.7%, private university = 25%, others = 1.3%) age between 18 to 24 (M = 20.12, SD = 1.23) were recruited 
through convenience sampling technique. Participants were randomly assigned to either BS or HS condition 
followed by one of the three self-construal written tasks (independent, interdependent, or no self-construal 
conditions). Performance was assessed by a short-term memory task. A two-way ANOVA was conducted to  
examine the influence of sexism (HS vs. BS) and self-construal (interdependent vs. independent VS. no self-
construal) on female performance, the interaction effect was significant, F(2, 70) = 3.24, p = .045. This result 
showed that self-construal appeared to boost participants’ performance after confronting with HS but not BS. 
Participants completing interdependent self-construal task performed best in the HS condition (M = 26.45, SD = 
5.29) but worst in the BS condition (M = 21.80, SD = 3.13). This might be because HS directly harmed their  
gender and interdependent self-construal motivated participants to complete the task for their gender group. 
Independent self-construal does not have much effect on both HS (M = 24.89, SD = 4.94) and BS (M = 22.56, SD 
= 2.65). However, in the control self-construal group, participants appeared to work best in BS (M = 25.08, SD = 
4.39) but not HS (M = 23.80, SD = 3.88). This could imply that the control task might help participants to focus 
on other topics instead of ambiguous BS text. Overall performance of females in the HS condition appeared to 
be better than those in the BS condition when being primed to connect the self to social context 
(interdependent self-construal).  
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Introduction 
Sexism is one among many inequalities that usually occur to women. It has been shown to have a 

number of negative effects on women, especially on task performance at work (Dardenne et al., 2007; Vescio 
et al., 2005).  Early studies on sexism have mainly concentrated on the reduction of task performance and  
examined the process in which sexism can attack women’s cognitive functions and performance.  

A growing body of evidence revealed that sexist behaviors, especially benevolent sexism (positive and 
protective behavior towards women who conform to their traditional gender role), hinder cognitive abilities of 
women (Dardenne et al., 2007). Benevolent sexism was ambiguous and difficult to identify because it appeared 
to protect and reward women. Nonetheless, benevolent sexism could form uncomfortable feelings and  
produce mental intrusions (Beilock & Carr, 2005; Dardenne et al., 2007). As a result, mental intrusions distract 
their working memory, suggest that they were incompetent comparing to men (Vescio et al., 2005), and prevent 
women from concentrating and performing cognitive tasks, therefore, impairs their performance. 

Hostile sexism (an overt negative behavior towards women) makes women more likely to resist and 
combat such behavior because it is easy for them to identify those behavior as prejudice (Fernandez et al., 
2004). According to Dardenne et al. (2007), they proposed that, according to theories of emotion, when women 
encounter hostile sexism, they will interpret the situation as unfair (Frijda et al., 1989) and produce the  
response mechanism called ‘reactance’. Reactance will work as a strong motivation to react in order to regain 
their freedom over such unfair situation (Wortman & Brehm, 1975). In the hostile sexism situation, women who 
were underestimated would react to the situation by increasing their motivation to perform to overcome the 
situation. 

Recent studies have started to focus on the solutions to buffer the negative effect of threat towards 
female. For example, communal goal interventions which direct females to emphasize STEM (science,  
technology, engineering, and mathematics) as communal (desire to work and help other people) to increase 
female persistence, motivation, and interest towards STEM (Diekman et al., 2017; Diekman et al., 2015);  
Utility interventions underline importance of certain tasks in order to achieve either communal (helping others) 
or agentic (individual achievement) goal (Brown et al., 2015; Brown et al., 2015). Self -affirmation is  
another construct that can buffer the effect of sexism by helping women to focus on their value and  
competent (Martens et al., 2006; Sherman & Cohen, 2006). However, there is an argument that self-affirmation 
might not be compatible in some cases, as some adolescents might not fully form their identity and might not 
be able to indicate their core value when engaging in self-affirmation intervention (De Jong et al., 2016). 

As a consequence, current study intends to explore a new construct to buffer the effect of sexism on 
cognitive abilities such as, self-construal. Self-construal explains how individuals describe themselves, either by 
connecting or separating the self to social contexts, defined as interdependent and independent self-construal. 
Both types of self-construal have been shown to impact individual’s experiences differently and a large portion 
of individuals’ behavior is derived from the results of self-construal on cognition, emotion, and motivation 
(Markus & Kitayama, 1991). It was documented that each individual hold both types of self-construal (Trafimow 
et al., 1991). Personal experiences will determine which self-construal will be activated in a certain situation, 
and the activated self-construal will influence individuals’ behavior, judgement, and perception (Markus & 
Kitayama, 1991). However, little evidence was found to use self-construal as an intervention to buffer the effect 
of sexism. Thus, the present study aims to answer whether manipulating self-construal which it imposes an 
effect on cognitive, motivation, and emotion, can prevent damages caused by sexism.  
Independent self-construal is the way in which an individual does not feel connected with one’s own signifi-
cant others such as family, and friends, or other people. Personal characteristics and behaviors are mostly de-
pended on one’s own feelings and thoughts, and rather stable across all situations. Independent individuals 
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always represent themselves through their desire, preference, and ability. Individuals with high independent 
self-construal value their characteristics that differentiate them from other group members because the 
uniqueness and ability to express their internal attributes are sources of their self-esteem. Individuals with  
independent self-construal are concerned about social context, however, the aim is not to fit in, but rather to 
observe, compare, and reconfirm their inner self in different situations (Markus & Kitayama, 1991). 

According to Markus and Kitayama (1991), independent self-construal individuals often experience 
more ego-focused emotions, such as pride, anger, or frustration. These emotions are typically related to  
individuals’ internal attributes. Motives for independent self-construal derive from individuals’ inner needs and 
desires, such as the need for self-esteem or the need to achieve personal goal, those needs are assumed to 
be related to one’s achievement and competency. The sense of control or agency of independent individuals 
often develop through ability to express one’s internal needs and ability to tolerate external factors or social 
contexts that might interrupt one’s own attribute. They usually have stable characteristics across situations and 
they often think about themselves in terms of their abilities and attributes (Singelis, 1994), therefore, researcher 
hypothesized that once individuals were manipulated with independent self-construal, they will focus on their 
true self and will not be easily affected by sexist cues, especially in benevolent sexism conditions that rather 
ambiguous and difficult to interpret. 

Unlike their counterparts, interdependent self-construal individuals tend to identify themselves with 
people that they have close relationship with. Their behaviors are determined and organized by the ways they 
perceive others in their relationship think or feel, and they will adjust themselves to fit in with the social  
context. Interdependent self-construal mostly represents characteristics of people in Asian countries. Personal 
characteristics of interdependent individuals is prioritized as a secondary role, because their primitive role is to 
uphold relationship within a group, specifically with their significant other (Markus & Kitayama, 1991).  

Interdependent individuals pay more attention to social context, people around them, and the aspect 
of self that is linked to others. Hence, they are likely to develop more knowledges about others such as other 
people’s feelings, and reactions. When it comes to describe themselves, interdependent individuals will see 
self-representation attached to social context. Interdependent self-construal individuals experience more of 
other-focused emotions, emotions that concern other people, such as, sympathy or shame. Resulting from 
their cognitive process that often put themselves in others’ shoes, so that they are more considerate about 
others’ thoughts and feelings. Because interdependent self-construal individuals are attentive to the needs and 
feelings of others more than themselves, thus they should experience such motives that concerning with  
others or social context. Their self-esteem can be fulfilled by the degree of how well they can suppress their 
inner needs and desires for the sake of others, for this reason, interdependent individuals usually have strong 
motives to reach expectation of others (Markus & Kitayama, 1991). In this regard, the current study  
hypothesized that when individuals are manipulated with interdependent self-construal, they will feel  
attached to social context and affected more by sexist cues. Especially in hostile sexism condition that openly 
attack their gender group, participants should have more motivation to perform for them.  

Hypotheses  
H1: Participants in the hostile sexism condition will have better short-term memory task performance than 
those in the benevolent sexism condition. 
H2: Sexism and self-construal will have an interaction effect on short-term memory task performance. 
H2(a): Participants in the hostile sexism condition will perform best in the interdependent self-construal  
condition, comparing to those in the independent self-construal and neutral condition (control group). 
H2(b): Participants in the benevolent sexism will perform best in the independent self-construal condition, 
comparing to those in the interdependent self-construal and neutral condition (control group).  
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Method   

Participants 
A total of 76 female undergraduates age ranges from 18 to 24 years (M = 20.12, SD = 1.23), 73.7% from 

public university under Ministry of Education, 25% from private university under Ministry of Education, and 1.3% 
from university under other authorities were recruited by convenient sampling technique. Participants who  
confirmed that they are able to complete the experiment in their private space and without a pause will be 
randomized to two conditions of sexism (hostile vs. benevolent). Initially, 105 participants were recruited but 
29 participants were excluded from the analysis because they were not triggered by sexist text. 

Instruments 
Demographic Characteristics included age, year in university, faculty, university, and participants origin.  
Sexist Texts served as cover story and sexism manipulation, was developed to match with the explicit 

expression of Ambivalent Sexism Inventory by Glick and Fiske (1996). Hostile sexism text suggested that female 
perform worse than male in memory task because they are unstable under pressure and that this kind of task 
is not suitable for female. Benevolent sexism text suggested that male perform better in memory task because  
female is more emotional under pressure, and it is not fair to assess male and female with the same criteria.   

Sexism Manipulation Check was conducted using a self-report questionnaire, developed in accordance 
with sexist texts to assess participants’ feelings about sexist cue. It consisted of 6-items 7 points Likert scale 
type ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). Three items measured hostile sexism (e.g., ‘The 
study description was unfair’) and 3 items measured benevolent sexism (e.g., ‘The study description makes me 
feel privileged’). The reliability of this scale was .89 and .81, respectively. The mean score of hostile sexism 
manipulation check of participants who were randomized to the hostile sexism condition should be higher 
than the mean score of benevolent sexism manipulation check. The same pattern should be applied for  
participants in the benevolent sexism group. Twenty-nine respondents were excluded from the calculation 
because sexism manipulation check score did not follow the aforementioned pattern.  

Self-Construal Written Task was modified from Trafimow et al. (1991) similarities and differences with 
family and friend task (SDFF). The original version asked participants to think, without writing, of what makes 
them different (Independent) or similar (Interdependent) to their family and friends and what do they (family 
and friends) expect them to do (interdependent) or what do they expect themselves self to do (independent). 
In this experiment, instead of thinking of their family and friends, participants were asked to think of their  
gender group and write down what do their gender group expect them to do in the memory task 
(interdependent) or what do they expect themselves to do in the memory task (independent). Responses  
given were categorized to either participants’ own view and expectation (independent) or group connection 
and expectation (interdependent). Participants in control conditions was asked to write down two subjects they 
learned from previous semester. Once participants complete the written task, participants were presented with 
guideline text that directed them to complete memory task either for their own accomplishment or for their 
gender group.  

Short Term Memory Task required participants to complete 6 questions by remember alphabets from 
2 to 12 characters. The score from pilot study (N = 26) was calculated by using 27% top and bottom of  
discrimination index. Question 1 and 2 have discrimination index equal to 0, so the questions were eliminated 
from the calculation. Questions 3 to 6 had discrimination index higher than 0.30 (0.86, 2.42, 2.86, and 3.00  
respectively) so the questions were used to calculate the result.  
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Procedure 
Once the Institutional Review Board (IRB) granted permission to conduct research, the experimental 

link was released via online channels. The experiment was introduced as an online experimental study to  
assess memories and perceptions. Participants were female undergraduates from any university/ faculties.  
Inform consent was obtained from all participants stated the purpose and procedure of the experiment and 
that the experiment is on voluntary basis, participants have a right to leave the experiment at any moment. 
Participants will be ensured that their answer and result will be confidential and anonymous. Participants were 
asked to complete the experiment in personal space without any interruption. Participants complete a set of 
demographic questions, the Qualtrics program then randomly assigned participants into two types of study 
descriptions, hostile sexism description (text received are more negative and suggests that female participants 
are less competent) and benevolent sexism description (text received are more positive and protective of the 
female group), which served as the cover story. The description stated that this study was previously done and 
the result showed that male participants scored better than female participants with suggestion for future 
study. After finish reading the study description, participants complete a questionnaire to rate their feelings 
regarding the description. This questionnaire serves as a sexism manipulation check. After completion of the 
questionnaire, participants were randomly assigned to three self-construal written tasks (independent, inter-
dependent, or no self-construal condition). Once the self-construal task was completed, participants were  
presented with six short-term memory tasks. After the experiment, participants were fully debriefed, started by 
writing down what they think is the real purpose of the study and their feelings after completion. The actual 
name and purpose of the experiment were given with full explanation. Contact information of researcher was 
provided for participants who required further information or had any concerns or wished to withdraw the  
information given after knowing the purpose of the experiment.  

Results 

Descriptive statistics 
 Participants were Thai female undergraduates, no restrictions on university and faculty, participate in a 
voluntary basis. Participants age range between 18 to 24 (M = 20.13, SD = 1.23). Total of 29 responses (27.62%) 
were removed from the data set because sexism manipulation requirement was not met, resulting in a total of 
76 participants.  
 

Table 1 
Demographic Information of Participants 

    Frequency Percentage 
Age 18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

4 
21 
26 
17 
5 
1 
2 

5.30 
27.60 
34.20 
22.40 
6.60 
1.30 
2.60 

University type Public University 
Private University 
Others 

56 
19 
1 

73.70 
25.00 
1.30 

Total/Response rate   79 100 
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Sexism Manipulation Check 
T-test was performed to test the mean different for sexism manipulation check scale between  

participants in the hostile sexism (HS) conditions and the benevolent sexism (BS) conditions. Despite, mean 
score measuring hostile sexism was higher for participants in HS (M = 4.47, SD = 1.65) than BS (M = 3.77, SD = 
1.42) but, there was no significant effect, t(74) = 1.93, p = .057. Contrarily, mean score for benevolent sexism 
was significantly higher for BS (M = 3.95, SD = 1.19) than HS (M = 2.70, SD = 1.15), t(74) = -4.58, p < .001) 

Two-way Analysis of Variance (ANOVA) 
Comparing the short term memory score between participants in HS and BS group, there was no  

significant effect of sexism (HS vs. BS) on memory task performance, F(1, 74) = 2.01, p = .160. Therefore, H1 was 
not supported. However, short term memory task performance of participants in HS (M = 24.75, SD = 4.58) 
were slightly higher than BS (M = 23.34, SD = 3.78) as expected.  

There was no significant main effect for sexism, F(1, 70) = 3.63, p = .061, and self-construal, F(2, 70) = 
0.19 ,  p = .839, but significant interaction effect of sexism (HS vs. BS) and self-construal (interdependent vs.  
independent vs. no self-construal) on female performance, F(2, 70) = 3.24, p = .045, H2 was confirmed. Total of 
44 participants faced with hostile sexism; 10 participants in interdependent self-construal group performed best 
with average score of 26.45 (SD = 5.29); 14 participants in independent self-construal group had an average 
score of 24.89 (SD = 4.94); and 20 participants in control group earned average score of 23.80 (SD = 3.89). As a 
result, H2(a) was supported. Thirty-two participants were randomized to the benevolent sexism condition; 13 
participants in control group had the highest average score among benevolent condition of 25.08 (SD = 4.39); 9 
participants in the independent self-construal group had an average score of 22.56 (SD = 2.65); 10 participants 
in interdependent self-construal group had the lowest average score of 21.80 (SD = 3.13). In this case, H2(b) 
was not supported.  

Table 2 
Descriptive Statistics for Memory Task Performance 

Table 3 
Two-way ANOVA Results 

Note: R2 = .11, adj R2 = .05. SC = Self-construal. 

Type of sexism Self-construal n SD Memory score 
Hostile Independent 14 4.94 24.89 
  Interdependent 10 5.29 26.45 
  Control 20 3.89 23.80 
Benevolent Independent 9 2.65 22.56 
  Interdependent 10 3.13 21.80 
  Control 13 4.39 25.08 

Predictor Sum of Squares df Mean Square F p partial η2 

(Intercept) 41027.59 1 41027.59 2330.62 .000 .971 
sexism 64.01 1 64.01 3.64 .061 .049 
SC 6.60 2 3.30 .19 .839 .005 
sexism x SC 114.08 2 57.04 3.24 .045 .085 
Error 1232.26 70 17.60       
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Figure 1  
Interaction Between Sexism and Self-construal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note. Figure 1 suggests that there was an interaction effect for sexism and self-construal. The graph showed 
that the memory task score was highest when participants in HS condition complete the interdependent  
self-construal task and lowest when BS participants completed the same task. On the contrary, participants in 
BS condition performed best when completing control task, but the same consequence did not happen with 
participants in HS condition.  

Discussion 

The current study was conducted to examine self-construal as a tool to prevent the effect of sexism 
on women’s performance. Participants were randomized to either HS or BS condition, and were given one of 
the three self-construal written tasks before completing the experiment by performing a short-term memory 
task. Firstly, participants in HS condition had a higher average short-term memory score compared to  
participants in BS condition. Previous studies (Dardenne et al., 2007) suggested that when facing hostile sexism, 
participants’ performance will not be affected as hostile sexism is an overt negative behavior towards women, 
therefore it creates motivation to react to an unfair situation as a response mechanism (Wortman & Brehm, 
1975) thus, increases women motivation to perform. On the other hand, benevolent sexism is more ambiguous 
and difficult to interpret as sexism, it creates uncomfortable feelings and mental intrusions which lead to the 
decrease in performance (Dardenne et al., 2007). However, in this study, self-construal was added intended to 
improve the performance of participants in both conditions. As a result, the average scores of participants in BS 
and control self-construal condition were evidently higher than those in HS and control self-construal  
condition. This might explain why short-term memory score of participants in both conditions were not  
statistically significant when self-construal comes into play.  

The present study hypothesized that interdependent self-construal would help boost performance of 
participants in HS condition and independent self-construal will do the same for participants in BS condition. 
However, the result was slightly different from the hypotheses. In HS condition, participants in interdependent 
self-construal scored the highest among other self-construal conditions, hypothesis was confirmed. Participants 
read sexist text which suggested that women perform worse than men in memory task and should not be  
chosen to participate in memory test. The interdependent self-construal task then asked participants to think 
and write about the similarity they have with their female friend and the expectation their friend has on them 
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when completing the memory task. The interdependent self-construal task enhanced participants’ motivation 
to perform for the benefit of their gender group. As Markus and Kitayama (1991) explained that individuals with 
interdependent self-construal should have motives that concern others, or their social context and their  
self-esteem can be lifted by how well they respond to the needs of others. On a contrary, independent self -
construal task requires participant to think and write about their differences between them and their female 
friends and the expectations they have of themselves when completing the memory task. Independent self -
construal task separate participants’ self to social context (Markus & Kitayama, 1991). In this case, it might  
reduce the effect of sexist text by making participants feel less threatened as a group and only produce  
motivation to perform for themselves. Participants in this group were motivated to perform, not as strong as 
the interdependent self-construal group, but higher than the control group.  

In BS condition, participants who performed best were those in control self-construal condition, the 
result does not support the hypothesis. Sexist text in BS condition were somewhat subtle, it suggests that men 
performance in memory task was better so when it comes to completing this kind of task women and men 
should have different passing criteria. Participants appeared to score the highest in control condition which 
required participants to write about two subjects they studied in the previous semester. As BS text was difficult 
to interpret, control task appeared to help participants to stay concentrate and reduce the distraction from 
sexist text. However, completing self-construal written task after reading through BS text might double the  
confusion. Some participants in BS condition reported that they get confused while trying to find connections 
between sexist text and self-construal written task. The same incident did not happen with participants in HS 
condition. As a consequence, the mean scores of both the independent self-construal group and inter-
dependent self-construal group were relatively low across all conditions.  

Conducting online experiment can be considered as one of the limitations, sexism manipulation was 
not as effective as seen from the number of data eliminated. Moreover, participants might not fully  
concentrate when completing the task, the utilized tool and place were uncontrollable. Since some data were 
eliminated, the sample size of each group was unequal, resulting in a relatively low in power (0.60). Future 
research may further explore benevolent sexism since there are rooms for other constructs to play a part in 
preventing the effect of benevolent sexism. On the contrary, there is a possibility that hostile sexism can be 
exploited to increase motivation to perform or performance in some specific setting, as some previous research 
also shown that performance of participants in the hostile sexism condition was higher than the control  
condition (Dardenne et al., 2007). Thus, the result of this study suggested that interdependent self -construal 
helps increase performance for Thai females but as Thailand is an Asian country that is more collectivistic and 
less individualistic (Lacko et al., 2020) compared to Western countries to conduct the study in a Western  
country the result might turn out differently. Women in any setting that have to face sexist circumstances, 
whether it is hostile or benevolent sexism, will be able to identify the situation, know its effect, and be able to 
handle the situation professionally.  
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Abstract  
 
Rising economic inequality can shape the way people perceive their social world. Here, we tested the effect of 
economic inequality on stereotypes of the wealthy and poor on Vertical (i.e. assertiveness and competence) 
and Horizontal trait dimensions (i.e. friendliness and morality). Drawing insights from self-categorization theory, 
we also examined the roles of social categorization and intergroup relations (i.e. level of trust and competition 
between wealthy and poor groups) in driving these relationships. In two online pre-registered experiments 
(Study 1 N = 425, Study 2 N = 397), participants were randomly assigned to a fictitious society with high or low 
levels of economic inequality (between-subjects) and were asked to rate a wealthy and a poor individual on 
traits related to the two dimensions (within-subjects). Participants also completed measures of class-based so-
cial categorization and the quality of intergroup relations between the wealthy and poor. For our analyses, we 
conducted a two-way mixed ANOVA and mediation analysis using SPSS PROCESS macro (model 4). In line with 
expectations, we found that participants in the high (versus low) inequality condition stereotyped the wealthy 
as more assertive than the poor, but perceived both groups as incompetent, immoral and unfriendly. In sup-
port of self-categorization theory, our mediation analyses provided evidence of class-based categorization par-
tially accounting for the effect of inequality and social class stereotypes on the Vertical dimension, and evi-
dence of negative intergroup relations (i.e., increased competition and reduced trust) explaining stereotypes on 
the Horizontal dimension. Further, we found that social class stereotypes influenced support for redistributive 
wealth policies. Our work contributes to the literature by identifying the mechanisms through which inequality 
affects perceptions of the social classes.  
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การสรา้งแบบวัดความเครียดส าหรับนสิิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  
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บทคัดย่อ 
 
การระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลไทยก าหนดให้จัดการเรียนออนไลน์ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเครียดจากการกักตัวและการ
ปรับตัวในการเรียนใหม่ แบบวัดความเครียดที่มีอยู่เป็นแบบวัดความเครียดในสถานการณ์ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ของโรคระบาด วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเครียด โดยแบบสัมภาษณ์เรื่อง
ปัญหาจากการกักตัวและความเครียดจากการเรียนออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2/2562 จ านวน 49 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ต้องกักตัวและเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2563 จ านวน 230 
คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นลักษณะของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert 5 
ระดับ ได้แก่ 1) ด้านวิตกกังวล และ 2) ด้านซึมเศร้า จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่ า
อ านาจจ าแนก ค่าความเที่ยง การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า คุณภาพของแบบวัด
ความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .31 - .77 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .896 
 

ค าส าคัญ : แบบวัดความเครียดในสถานการณ์โควิด-19 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การกักตัวในช่วงการระบาดของโรค 

โควิด-19  

TNCP 2021 
9 July 2021 
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Abstract 
 
The COVID-19 outbreak, the Thai Government required that online classrooms, which affected to the student’s 
stress from quarantine and readjustment. The existing stress test normally used in the typical situation but it 
was not specific in the epidemic condition matter. The purposes of this research were: 1) to develop the Stress 
Test for Srinakharinwirot University’s students during COVID-19 outbreak quarantine, 2) to find the quality of the 
developed Stress Test. The Stress Test was developed from interviewing form about the problems of  
quarantine and stress of studying online with the 49 students, first-year of the Faculty of Nursing, Srinakharin-
wirot University, academic year 2/2019. The sample in this research, using purposive selection, were 230 
Srinakharinwirot University’s first year students who had been detained during of COVID-19 outbreak meanwhile 
learned in online teaching, academic year 1/2020. The data collection tool was the Stress Test for Srinakarin-
wirot University’s students during the COVID-19 outbreak quarantine, that was a characteristic of the Likert with 
5-scale levels consisting of 1) anxiety and 2) depression, 15 items. Data analytic based statistics methods  
included index of item objective congruence (IOC), discrimination power, reliability, frequency distribution,  
percentages, means, and standard deviation. The results indicated that the quality of the Stress Test for  
Srinakarinwirot University’s students during the COVID-19 outbreak quarantine scale with the IOC ranged from 
0.60 – 1.00, the item discrimination power ranged from .31 - .77, and the overall reliability coefficient (alpha) 
of .896.  
 

Keywords: Stress Test, Srinakharinwirot University's students, Covid-19 outbreak quarantine  
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บทน า 

 จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมาก ผู้ติดเชื้อจะมีอาการทางระบบ
หายใจ จนเกิดเป็นปอดบวมและอาจท าให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาและเพิ่งเริ่มทดลองใช้วัคซีนในการป้องกันโรค
โควิด-19 ขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจจากการปิดเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศและการปิดเมือง (lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศทั่วโลก (Li H., Liu 
S., Yu X., Tang S., & Tang C., 2020) นอกจากน้ี ยังมีส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยพบว่ามีนักเรียน
นักศึกษาจ านวน 1.38 พันล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา และท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์เพื่อความต่อเน่ืองทางการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
(UNESCO, 2020) รัฐบาลไทยก็เองมีนโยบายก าหนดให้มีจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนการเข้าเรียนในชั้นเรียนเช่นกัน โดย
มีนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ มีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาของตนเองได้ (คณะกรรมาธิการการศึกษา, 2563) 

ความเครียดเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อเหตุการณ์ที่มากระตุ้น มีผลให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สรีรวิทยา ในลักษณะสู้หรือหนี (fight or flight) เพื่อรักษาสมดุล (homeostasis) คนแต่ละคนตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ความเครียดจึงเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันระหว่างตัวกระตุ้น (stressor) กับการ
ตอบสนองต่อความเครียด (stress response) และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับความเครียด (stress mediator) (ธนยศ สุมาลย์
โรจน์, 2558, น. 605) โดยตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดความเครียดแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 1) เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ 
ความคิด ความรู้สึก สถานภาพทางกายภาพ และ 2) เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และการก่อเหตุวินาศกรรม เป็น
ต้น (สุวรรณา อนุสันติ, 2562, น. 5) ในภาวะความเครียดน้ี บุคคลต้องปรับตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น 
แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถขจัดหรือท าให้ความเครียดลดลงได้ จะท าให้บุคคลน้ันเกิดความคับข้องใจ ขัดแย้งในใจ วิตกกังวล โกรธ และ
ซึมเศร้า (Kaplan, 1996, pp. 4) และหากมีความเครียดอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง ร่างกายไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย
ตามปกติ จะมีการสะสมความตึงเครียด ท าให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจได้ (เดชา ลลิตอนันต์พงศ์, 2561, น. 164) นอกจากน้ี ภาวะ
ความเครียดสูงยังมีผลท าให้ภูมิคุ้นกันโรคต่ าลง ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ที่เห็นได้ชัดเจนคือบุคคลที่มีความเครียดสูงมักจะเป็ น
โรคหวัดได้ง่าย นอกจากน้ี ยังพบด้วยว่าโรคที่ร้ายแรงจ านวนมาก มักจะมีความเครียดเข้าไปเก่ียวข้องด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เป็นต้น ความเครียดนอกจากจะมีผลต่อร่างกายและยังมีผลต่อจิตใจอีกด้วย คนที่มีความเครียดสูง
จะเกิดความท้อแท้สิ้นหวังจนบางครั้งอาจอยากฆ่าตัวตายได้ (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต และ ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2554, น. 67) 

การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ ผู้เรียนต้องมีการปรับตัวจนอาจท าให้เกิดความเครียดได้ 
ซ่ึงความเครียดในการเรียนออนไลน์อาจมีมากหรือน้อยน้ันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านต่าง ๆ (Moawad, 2020) ประกอบกับมาตรการ
ส าคัญที่ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และกักตัวเอง (self-quarantine) อยู่แต่ในบ้าน สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ภาวะ
สุขภาพจิตของผู้เรียนซ่ึงได้รับผลโดยตรง ต้องตกอยู่ในความเครียด ความหวาดหว่ัน และสะสมจนกลายเป็นภาวะของความท้อแท้ใจ 
(ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2563, น. 282) ยิ่งในช่วงที่สังคมยังไม่พ้นวิกฤต covid-19 เหล่าผู้เรียนที่ต้องเรียนออนไลน์กันอย่าง
ต่อเน่ืองก็ยิ่งท าให้ความเครียดเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ (เอ้ืออนุช ถนอมวงษ์, 2564) 

แบบวัดความเครียดส าหรับคนไทย (Thai Stress Test: TST) ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ประเมินภาวะ
ความเครียดและน าไปใช้คัดกรองในผู้มีภาวะความเครียดโดยทั่วไป (สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2556, น. 344 - 350) นอกจากน้ี แบบ
ประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง (SPST - 20) ของกรมสุขภาพจิต (2549) และแบบวัดความเครียดอ่ืน ๆ ยังถูกพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบวัดความเครียดส าหรับคน
ไทยรูปแบบคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้พิการทางการมองเห็น (ธีรศักดิ์ สาตรา, กนกวรรณ ไชยสูรยกานต์ และ สุธีรา ภัทรายุตวรรตน์, 
2563, น. 43 - 55) เป็นต้น แบบวัดความเครียดที่มีอยู่ในขณะน้ีเป็นแบบวัดความเครียดในสถานการณ์ทั่วไปซ่ึงไม่เหมาะสมและไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาแบบวัดความเครียดให้มีความ
เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์การกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงในขณะเดียวกันน้ี นักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
ต่างต้องด าเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างต่อเน่ืองและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 

ในต้นเทอมปีการศึกษา 2/2562 ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนนิสิตชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะพละศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ได้สังเกตและสัมภาษณ์นิสิตภายในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอน



 46 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

ตามปกติ พบว่า นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีระดับความเครียดมากที่สุด เน่ืองจากต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เข้มงวด การรับน้องของรุ่น
พี่ การเรียนในรายวิชาที่เข้มข้น และมีการแช่งขันกันสูงภายในรุ่น ต่อมาในช่วงปลายเทอมตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงการ
ระบาดใหญ่ในระลอกแรก ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงเริ่มส ารวจ
ความเครียดโดยใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องปัญหาจากการกักตัวและความเครียดจากการเรียนออนไลน์ตลอดช่วง 2 เดือนของนิสิตชั้นปีที่ 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 49 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ผ่านทางโปรแกรม Microsoft 
Teams จากน้ัน ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้ร่วมกับการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแบบวัดที่เก่ียวข้องกับความเครียดมาด าเนินการสร้าง
แบบวัดความเครียดตามขั้นตอนต่อไป 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการ
กักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการประเมินภาวะความเครียดของนิสิตที่ต้องกักตัวและเรียนออนไลน์ 
และน าข้อมูลมาเพื่อใช้ในการคัดกรอง วางแผนการป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพจิต และด าเนินการช่วยเหลือ อาทิเช่น การแนะ
แนว การให้การปรึกษา และการส่งต่อ รวมทั้งใช้ในการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังเป็นประโยชน์แก่ทางสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจจะน าแบบวัดความเครียดน้ีไปใช้ในการส ารวจและติดตามให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษากลุ่ม
เสี่ยงที่มีระดับความเครียดสูงในระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพื่อพัฒนาแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรค

โควิด-19  
2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการ

ระบาดของโรคโควิด-19 

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจปัญหา ผู้วิจัยส ารวจความเครียดโดยใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องปัญหาจากการกักตัวและ

ความเครียดจากการเรียนออนไลน์ตลอดช่วง 2 เดือนของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 49 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากนิสิตในชั้นเรียนออนไลน์ของผู้วิจัยเอง 
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 1/2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 230 คน ที่ต้องกักตัวและเรียนออนไลน์ ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง จากนิสิตในชั้นเรียนออนไลน์ของผู้วิจัยเอง โดยใช้แบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านโปรแกรม Google form ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 
กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19เป็น

ลักษณะของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 1) ด้านวิตกกังวล จ านวน 7 ข้อ 
และ 2) ด้านซึมเศร้า จ านวน 8 ข้อ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ 

คณะ ชั้นปี รวม (คน) ร้อยละ 
คณะพลศึกษา 1 100 43.48 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 72 31.30 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1 58 25.22 

รวม   230 100 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกัก

ตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแบบวัดที่เก่ียวข้องกับความเครียด และส ารวจปัญหาใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องปัญหาจากการ

กักตัวและความเครียดจากการเรียนออนไลน์ตลอดช่วง 2 เดือนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 49 คน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams แล้วประมวลข้อมูลเพื่อก าหนดนิยามปฏิบัติการของ
ความเครียด ประกอบด้วย 1) ด้านวิตกกังวล และ 2) ด้านซึมเศร้า  

3. เขียนนิยามปฏิบัติการและสร้างข้อกระทงของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง
การกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  

4. สร้างแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -
19 โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) สร้างแบบวัดความเครียดตามนิยามปฏิบัติการ จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
2) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบวัดความเครียด ดังน้ี  

คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเครียดต่ าที่สุด 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเครียดต่ า 
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเครียดปานกลาง 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเครียดมาก 
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเครียดมากที่สุด 

5. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณา
การใช้ภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อความในแบบวัดกับนิยามปฏิบัติการ โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและนิยามปฏิบัติการ (Item objective congruence : IOC) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
(วรรณี แกมเกตุ, 2549, น. 216 - 217) ดังน้ี 

+1  ข้อความน้ันเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะความเครียด 
 0   ไม่แน่ใจว่าข้อความน้ันเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะความเครียด 
-1   ข้อความน้ันไม่สามารถบ่งชี้ลักษณะความเครียด 

6. น าแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 
จ านวน 15 ข้อ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 230 คน ผ่านโปรแกรม Google form 

7. หาคุณภาพของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 ตามล าดับดังน้ี 

1) วิเคราะห์อ านาจจ าแนกรายข้อ ( Item discrimination power) โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545, น. 98) 

2) วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้น
ไป ไปทดสอบหาค่าความเที่ยงของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งฉบับ โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach α-coefficient) มีค่าตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 125)  

ข้อความ 
ระดับความเครียด 

ต่ าที่สุด ต่ า ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ข้อความทางบวก 1 2 3 4 5 
ข้อความทางลบ 5 4 3 2 1 
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ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรค
โควิด-19 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแบบวัดที่เก่ียวข้องกับความเครียด และส ารวจปัญหาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องปัญหา
จากการกักตัวและความเครียดจากการเรียนออนไลน์ตลอดช่วง 2 เดือนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 49 คน พบว่า นิสิตมีความเครียดที่เกิดขึ้นจากการกักตัว ได้แก่ กังวลในเรื่องการ
เรียนกลัวจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือส่งงานไม่ทันก าหนด กังวลในเรื่องรายรับของพ่อแม่เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า รู้สึกถึงความ
ไม่แน่นอนในชีวิต ตื่นตระหนกหรือหวากลัวในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วจากการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
ความรู้สึกเศร้าหมองไม่มีความสุขเน่ืองจากต้องถูกจ ากัดพื้นที่ไม่สามารถออกไปท ากิจกรรมภายนอกได้ตามปกติ รู้สึกเหมือนฝันไม่ใช่
ความจริงเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบน้ีขึ้นได้ รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหากว่ารัฐบาลไม่ท าอะไรสักอย่างให้ดีขึ้น และเบื่อหน่ายเพราะต้อง
อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา และปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในขณะเรียนออนไลน์ 
ปัญหาหรืออุปสรรคของการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการซ้ือบริการออนไลน์เพิ่มจากเครือข่ายโทรศัพท์ 

ผู้วิจัยประมวลข้อมูลเพื่อก าหนดนิยามปฏิบัติการของความเครียดและเขียนนิยามปฏิบัติการ ดังน้ี 1) ด้านวิตกกังวล 
หมายถึง ความรู้สึกกลัวที่เกิดจากการคิดและจิตนาการในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มีความหวาดหว่ันต่อสถานการณ์จนเกิดความขัดแย้งในใจ 
ความคับข้องใจ และความเครียด ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ กังวล กลัว อึดอัด กระวนกระวาย หงุดหงิดโดยไม่ได้สัดส่วนกับความเครียด
หรือมีความรู้สึกมากกว่าปกติ และ 2) ด้านซึมเศร้า หมายถึง ความรู้สึกเศร้า ท้อแท้ หดหู่ หมดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินจน
รบกวนสมาธิ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ และมีความรู้สึกตัวเองไร้ค่า ไม่อยากมีชีวิตอยู่ และผู้ วิจัยสร้างข้อกระทงของแบบวัด
ความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 โดยแบบวัด
ความเครียดน้ีเป็นลักษณะของแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ แล้วน าแบบ
วัดความเครียดไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยพิจารณาการใช้ภาษาและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อความในแบบวัดความเครียดกับนิยามปฏิบัติการ แล้วจึงน าแบบวัดความเครียดจ านวน 15 ข้อ ที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 1/2563 
จ านวน 230 คน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเครียดรายข้อ รายด้าน และโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อความ M SD แปลผล 
1. ด้านวิตกกังวล  2.69 1.09 ปานกลาง 
- หวั่นเกรงว่าเงินท่ีมีจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 3.10 1.12 ปานกลาง 
- กลัวความผิดพลาดจากการเรียนหรือการท างานท่ีบ้าน 3.64 0.92 มาก 
- รู้สึกว่าชีวิตมีความไม่มั่นคงหรือไม่แน่นอน 3.04 1.15 ปานกลาง 
- วิตกกังวลกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว   2.72 1.08 ปานกลาง 
- หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์แปรปรวนโดยไม่มีสาเหตุ 2.18 1.13 ต่ า 
- หวาดกลัวโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนอยู่ 2.29 1.04 ต่ า 
- ขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด 1.84 1.18 ต่ า 
2. ด้านซึมเศร้า 1.93 1.13 ต่ า 
- ฝันร้าย นอนไม่หลับ หรือตื่นกลางดึกบ่อย ๆ 1.78 1.06 ต่ า 
- ขาดสมาธิ ข้ีหลงข้ีลืม หรือย้ าคิดย้ าท า 2.70 1.17 ปานกลาง 
- เบื่ออาหาร หรือทานอาหารได้น้อยลง 1.64 0.98 ต่ า 
- ไม่อยากพูดคุยหรือพบหน้าสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด 1.59 1.06 ต่ า 
- รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า หรือไม่มีความหมาย 1.80 1.10 ต่ า 
- สิ้นหวังในชีวิต หรือคิดว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้  2.30 1.25 ต่ า 
- เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข หรือเศร้าหมอง 2.08 1.18 ต่ า 
- อยากหายไปจากโลกนี้ หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป 1.72 1.24 ต่ า 

โดยรวม 2.30 1.11 ต่ า 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในด้านวิตกกังวล (M = 2.69, SD = 1.09) ระดับปานกลาง 
ความเครียดรายข้อ ได้แก่ กลัวความผิดพลาดจากการเรียนหรือการท างานที่บ้าน (M = 3.64, SD = 0.92) ระดับมาก หว่ันเกรงว่า
เงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย (M = 3.10, SD = 1.12) และรู้สึกว่าชีวิตมีความไม่ม่ันคงหรือไม่แน่นอน (M = 3.04, SD = 1.15) 
ระดับปานกลาง ตามล าดับ และความเครียดในด้านซึมเศร้า (M = 1.93, SD = 1.13) ระดับต่ าความเครียดรายข้อ ได้แก่ ขาดสมาธิ 
ขี้หลงขี้ลืม หรือย้ าคิดย้ าท า (M = 2.70, SD = 1.17) ระดับปานกลาง และความเครียดโดยรวม (M = 2.30, SD = 1.11) ระดับต่ า 

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ดังน้ี 

1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความเครียด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยามปฏิบัติการ (Item objective congruence: IOC) ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item objective congruence: IOC)  

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 3 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยค่า IOC ของข้อค าถามของแบบ
วัดในการวิจัยครั้งน้ีอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 

2) การวิเคราะห์อ านาจจ าแนกรายข้อ (Item discrimination power) โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ดังแสดงในตารางที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านวิตกกังวลและด้านซึมเศร้า มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .31 - .67 และ .35 - .77 ตามล าดับ  

ข้อความ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 1 คนที่ 1 

1. ด้านวิตกกังวล            
- หว่ันเกรงว่าเงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 0 +1 +1 0.66 ใช้ได ้
- กลัวความผิดพลาดจากการเรียนหรือการท างานที่บ้าน +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- รู้สึกว่าชีวิตมีความไม่ม่ันคงหรือไม่แน่นอน 0 +1 +1 0.66 ใช้ได ้
- วิตกกังวลกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว   +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์แปรปรวนโดยไม่มีสาเหตุ +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- หวาดกลัวโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- ขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด 0 +1 +1 0.66 ใช้ได ้
2. ด้านซึมเศร้า           
- ฝันร้าย นอนไม่หลับ หรือตื่นกลางดึกบ่อย ๆ +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- ขาดสมาธิ ขี้หลงขี้ลืม หรือย้ าคิดย้ าท า 0 +1 +1 0.66 ใช้ได ้
- เบื่ออาหาร หรือทานอาหารได้น้อยลง         ใช้ได ้
- ไม่อยากพูดคุยหรือพบหน้าสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด 0 +1 +1 0.66 ใช้ได ้
- รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า หรือไม่มีความหมาย +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- สิ้นหวังในชีวิต หรือคิดว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข หรือเศร้าหมอง +1 +1 +1 1 ใช้ได ้
- อยากหายไปจากโลกน้ี หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป +1 +1 +1 1 ใช้ได ้



 50 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

ตารางที่ 4 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item discrimination power)  

3) การวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach α-coefficient) ดัง

แสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  

การวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability)  

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่  5 ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach  
α-coefficient) ของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรค  
โควิด-19 รายด้าน ได้แก่ ด้านวิตกกังวลและด้านซึมเศร้า มีค่าเท่ากับ .711 และ .815 ตามล าดับ และทั้งฉบับเท่ากับ .896  

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรค
โควิด-19 จากการส ารวจของผู้วิจัยในช่วงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องปัญหาจากการกักตัวและ
ความเครียดจากการเรียนออนไลน์ตลอดช่วง 2 เดือน (เดือนมีนาคม – เมษายน) ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 49 คน พบว่า นิสิตมี 1) ปัญหาจากการกักตัวที่ส่งผลให้เกิดความเครียด 
ได้แก่ กังวลในเรื่องการเรียนกลัวจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือส่งงานไม่ทันก าหนด กังวลในเรื่องรายรับของพ่อแม่เน่ืองจากภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ตกต่ า รู้สึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิต ตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วจากการ

 ข้อความ  ค่าอ านาจจ าแนก 
1. ด้านวิตกกังวล  .31 – .67 
- หว่ันเกรงว่าเงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย .60 
- กลัวความผิดพลาดจากการเรียนหรือการท างานที่บ้าน .41 
- รู้สึกว่าชีวิตมีความไม่ม่ันคงหรือไม่แน่นอน .67 
- วิตกกังวลกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว   .63 
- หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์แปรปรวนโดยไม่มีสาเหตุ .65 
- หวาดกลัวโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ .31 
- ขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด .54 
2. ด้านซึมเศร้า .37 - .77 
- ฝันร้าย นอนไม่หลับ หรือตื่นกลางดึกบ่อย ๆ .37 
- ขาดสมาธิ ขี้หลงขี้ลืม หรือย้ าคิดย้ าท า .56 
- เบื่ออาหาร หรือทานอาหารได้น้อยลง .37 
- ไม่อยากพูดคุยหรือพบหน้าสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด .50 
- รู้สึกว่าตนเองด้อยค่า หรือไม่มีความหมาย .57 
- สิ้นหวังในชีวิต หรือคิดว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  .77 
- เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข หรือเศร้าหมอง .73 
- อยากหายไปจากโลกน้ี หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป .60 

ข้อความ ค่าความเที่ยง α-coefficient 
1. ด้านวิตกกังวล  .711 
2. ด้านซึมเศร้า .815 
ทั้งฉบับ .896 
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ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ความรู้สึกเศร้าหมองไม่มีความสุขเน่ืองจากต้องถูกจ ากัดพื้นที่ไม่สามารถออกไปท ากิจกรรมภายนอกได้
ตามปกติ รู้สึกเหมือนฝันไม่ใช่ความจริงเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบน้ีขึ้นได้ รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหากว่ารัฐบาลไม่ท าอะไรสักอย่างให้
ดีขึ้น และเบื่อหน่ายเพราะต้องอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา สอดคล้องกับ รายงานผลการส ารวจของกรมสุขภาพจิต 
(2563) ในเรื่องการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของประชาชนคนไทยจากการระบาดโรคโควิด-19 พบว่า ในช่วงการระบาดแรกประมาณ
เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563 มีภาวะสุขภาพจิตมากที่สุด โดยเฉพาะภาวะมองความสัมพันธ์ในที่ท างานทางลบ ระแวงกันง่าย
ขึ้น รู้สึกเหินห่างจากคนอ่ืน รองมาเป็นความเหน่ือยล้าทางอารมณ์ และรู้สึกเครียด และ 2) ปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียน
ออนไลน์ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในขณะเรียนออนไลน์ ปัญหาหรืออุปสรรคของการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการซ้ือบริการ
ออนไลน์เพิ่มจากเครือข่ายโทรศัพท์ ตามล าดับ สอดคล้องกับ ชฎาภา ประเสริฐทรง จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา และ พรชนา กลัด
แก้ว (2564, น. 14) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษา
พยาบาล พบว่า สิ่งแวดล้อมขณะเรียนในการเรียนออนไลน์ จ าแนกเป็น ด้านเสียง ด้านความร้อน และอุปสรรคของการสื่อสาร
ออนไลน์ จ าแนกเป็น ด้านความล่าช้าของการรับส่งข้อมูล ด้านความเสถียรของคลื่นหรืออินเทอร์เน็ตของเครือข่าย มีความสัมพันธ์
กับความเครียดในการเรียนออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 และค่าใช้จ่ายในการซ้ือบริการออนไลน์จากเครือข่าย 399 - 699 
บาท/เดือน 

จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ด้วยแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 1/2563 จ านวน 230 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดโดยรวมระดับต่ า ความเครียดในด้านวิตกกังวลระดับปานกลาง ในรายข้อได้แก่ กลัวความผิดพลาด
จากการเรียนหรือการท างานที่บ้านระดับมาก หว่ันเกรงว่าเงินที่มีจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและรู้สึกว่าชีวิตมีความไม่ม่ันคงหรือไม่
แน่นอนระดับปานกลาง และความเครียดในด้านซึมเศร้าระดับต่ า ในรายข้อได้แก่ ขาดสมาธิ ขี้หลงขี้ลืม หรือย้ าคิดย้ าท าระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับ การศึกษาของชฎาภา ประเสริฐทรง และคนอ่ืน ๆ (2564, น. 22) พบว่า นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน
ออนไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ กังวลใจในการเรียนออนไลน์ ไม่สบายใจเม่ือต้องส่งงานทางออนไลน์ เบื่อหน่ายเม่ือมีการเรียน
ออนไลน์ ไม่อยากเรียนออนไลน์ ไม่มีความสุขจากการเรียนออนไลน์ รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เป็นปัญหา ปวดศีรษะเม่ือเรียน
ออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ทาให้รู้สึกเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารมากขึ้น  

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า คุณภาพของแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วง
การระบาดของโรคโควิด-19 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .31 - .77 และ
มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .896 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
การพัฒนาแบบวัดความเครียดส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรค

โควิด-19 ยังขาดการพิจารณาจิตมิติในด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความเครียด ได้แก่ การติดตามและการรับรู้ข่าวสาร ชีวิตความเป็นอยู่
โดยทั่วไป สุขภาวะ และสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว การใช้เวลาว่างและการบริหารเวลา ความเป็นอิสระในชีวิตส่วนตัว ความพึง
พอใจในชีวิต ความคาดหวังเก่ียวกับอนาคต และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวทางสังคมใหม่ ( new normal) ซ่ึงปัจจัย
ดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อความเครียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี กระทงข้อค าถามควรแยกเป็นประเด็นรายข้อ
ให้ละเอียดมากขึ้น จะท าให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติด้านสุขภาพจิตมีความชัดเจน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการให้การปรึกษาต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรติดตามผลระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเครียด ระหว่างการกักตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ซ่ึงผลจาก
การศึกษาสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนออนไลน์ จัดปฐมนิเทศ ให้การแนะแนวให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อป้องกันหรือลดสิ่งแวดล้อมขณะเรียนออนไลน์และอุปสรรค
ของการสื่อสารออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการเรียนออนไลน์  
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย และ 2) 
เพื่อวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย โดยพัฒนาข้อค าถามขึ้นมาจากการสังเคราะห์ค านิยามและองค์ประกอบของสุขภาวะ 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องภายในและค่าอ านาจ
จ าแนก จ านวน 110 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงโครงสร้างมาตรวัดสุขภาวะ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน จ านวน 210 คน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย จ านวน 805 
คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การวิจัยปรากฏผลดังน้ี 

1. ผลการพัฒนามาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีจ านวน 32 ข้อ มี 6 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) สุขภาวะทางกาย 2) อารมณ์ทางบวก 3) ความงอกงามแห่งตน 4) ความหมายในชีวิต 5) ความยึดม่ันผูกพัน และ 6) 
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเที่ยงแอลฟา เท่ากับ 0.907 มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 และโมเดลการวัดสุขภาวะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (χ2 = 2.915; df = 4; p = 0.572; χ2/df = 0.72; GFI = 0.995; AGFI = 0.976; NFI = 0.999; RMR = 0.007; RMSEA = 
0.000) 

3. ผลการวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (%R = 70.00) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนมากที่สุด เท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับสูงที่สุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนสุขภาวะทางกายน้อย
ที่สุด เท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับสูง 

 

ค าส าคัญ : มาตรวัดสุขภาวะ นักเรียนนายร้อย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
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Abstract 
 
The purposes of this research were: 1) to develop and validate the well-being scale of cadets, and 2) to analyze 
the level of well-being of cadets. The items were developed through the synthesis of definitions and factors of 
well-being. The participants were comprised of three groups: the first group of 110 cadets were analyzed for 
internal consistency reliability and discrimination power index, the second group of 210 cadets were analyzed 
for construct validity by confirmatory factor analysis, and the third group of 805 cadets were analyzed for the 
level of well-being and chosen by stratified random sampling. The findings of this research were as follows: 

1. The well-being scale of cadets, 32 items were validated with a 6-point Likert scale consisted of 6 factors: 1) 
physical health, 2) positive emotion, 3) personal growth, 4) meaning of life, 5) engagement, and 6) relationship 
with others. 

2. The well-being scale of cadets: the content validity index was 0.80 to 1.00, the alpha coefficient  of reliability 
was 0.907, the discrimination power index was 0.26 to 0.71, and the measurement model of well-being was fit 
well to the empirical data. (χ2 = 2.915; df = 4; p = 0.572; χ

2
/df = 0.72; GFI = 0.995; AGFI = 0.976; NFI = 0.999; RMR = 

0.007; RMSEA = 0.000) 

3. Overall, the cadets had a high level of well-being (%RWB = 70.00) and in each aspect, the highest mean was 
the relationship with others at the highest level (M = 4.93, SD = 0.7123), and the lowest mean was the physical 
health at the high level (M = 4.41, SD = 0.7352). 

 

Keywords: Well-being scale , cadets, confirmatory factor analysis 
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บทน า 
 นายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นน าในระดับหมวดที่ได้รับการอบรมปลูกฝังให้เป็นผู้มีความรู้และสติปัญญา สามารถดูแลปกครอง
บังคับบัญชาในเวลาปกติและสงครามเพื่ อปกป้องอ ธิปไตยของบ้ านเ มือง เป็นหลักการส าคัญที่ โร งเ รี ยนนายร้ อย  
พระจุลจอมเกล้าใช้เป็นแนวทางในการผลิตนักเรียนนายร้อยสู่กองทัพบก ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (2558) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ภาควิชาการ 2) ภาควิชาทหาร และ 3) ภาคการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา 5 ปี นักเรียนนายร้อยจะได้รับการฝึกฝน อบรม ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีภาวะผู้น าทางทหารตามที่กองทัพบกต้องการ โดยต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหารของ
นักเรียนนายร้อย ประกอบด้วย 1) ด้านคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ลักษณะทางบุคลิก ลักษณะการแสดงออก และลักษณะทาง
สติปัญญา และ 2) ด้านความสามารถหลักของผู้น า ได้แก่ ความสามารถในการน า ความสามารถในการพัฒนา และความสามารถใน
การท าให้ส าเร็จ (กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2564)  

กองทัพบก (2559) ได้ก าหนดนโยบายการศึกษาของกองทัพบกในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
เพื่อพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็น “นักรบที่ชาญฉลาด” เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีความรู้ขั้นพื้นฐาน 
ทั้งในด้านวิชาทหารและด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร อีกทั้งสามารถด ารง  
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้ก าลังพลในหน่วยงานของตนไว้ได้ ซ่ึงแนวทาง  
การเสริมสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการได้น้ัน จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวของนักเรียนนายร้อย เพื่อใช้ ในการรับมือกับสภาวะความกดดันที่ เ กิดขึ้นจากการฝึกศึกษาตามหลักสูตร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านสุขภาวะ (well-being) ที่หมายถึง การมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข มีความสมดุล และ 
เป็นองค์รวมของ 4 มิติ ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และปัญญา หรือจิตวิญญาณที่บูรณาการอยู่ ในการพัฒนามนุษย์และสังคม  
เพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ วัฒยากร (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปรับตัวและหาแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่ ด้วยการส ารวจ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนายร้อยและผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผล
ต่อการปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่ สามารถจ าแนกได้เป็น 1) แรงจูงใจในการเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อย 2) เจตคติและการ
รับรู้ต่อการเป็นนักเรียนนายร้อย 3) เป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียนนายร้อย 4) สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน
นายร้อย และ 5) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนนายร้อยกับเพื่อนนักเรียน และนักเรียนนายร้อยกับนักเรียนบังคับบัญชา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะ (well-being) สามารถจ าแนกสุขภาวะออกเป็น 2 แนวคิดส าคัญ ได้แก่ 
1 )  สุ ข ภ าวะต ามแนวคิ ด เฮ โ ด นิกส์  ( hedonic well-being approach) ที่ อ ธิ บาย เ ก่ี ย ว กับค วามสุ ข  ค วามพึ งพอ ใ จ 
และหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ และ 2) สุขภาวะตามแนวคิดยูไดโมนิกส์ (eudaimonic well-being approach) ที่อธิบายเก่ียวกับ
ความหมายในชีวิต การตระหนักรู้ในตนเอง และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Araújo et al., 2017; Deci & Ryan, 2008; 
Dodge et al., 2012; Huta & Ryan, 2010; Ryan & Deci, 2001; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Tov, 2018;  
Vitterso, 2013, 2016; ศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข, 2560) อย่างไรก็ตาม การศึกษาสุขภาวะในบริบทของนักเรียนนายร้อยในประเทศไทย 
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดสุขภาวะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนนายร้อยโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้วิจัยได้ผล
การศึกษาที่มีความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ตามหลักวิชาการ  

จากเอกสารการวิจัยข้างต้น การศึกษาครั้งน้ีจึงก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
มาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย โดยพัฒนาข้อค าถามขึ้นมาจากการสัง เคราะห์ค านิยามและองค์ประกอบของ  
สุขภาวะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดด้วยการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเน้ือหาค่า
ความสอดคล้องภายใน ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ  
2) เพื่อวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย ทั้งน้ี ผลการศึกษาจะท าให้ได้มาตรวัดสุขภาวะในบริบทของนักเรียนนายร้อย  
ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย สอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างนักเรียนนายร้อยให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,125 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มี

รายละเอียดดังน้ี  
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องภายในและค่าอ านาจจ าแนก จ านวน 110 คน  
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงโครงสร้างมาตรวัดสุขภาวะ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน จ านวน 210 คน 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย จ านวน 805 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้น  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
มาตรวัดสุขภาวะ จ านวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีข้อค าถามทั้งหมด 32 ข้อ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยได้พัฒนามาตรวัดสุขภาวะ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังน้ี 
1. ผู้วิจัยสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะและศึกษาบริบทของนักเรียนนายร้อยจากการสนทนากลุ่ม โดยมี

นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามสาขาวิชา เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 10 คน สามารถสังเคราะห์นิยาม 
องค์ประกอบ และออกแบบโครงสร้างมาตรวัดสุขภาวะ จึงได้เป็นมาตรวัดสุขภาวะฉบับร่าง มีข้อค าถาม 38 ข้อ มี 6 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย 1) สุขภาวะทางกาย 2) อารมณ์ทางบวก 3) ความงอกงามแห่งตน 4) ความหมายในชีวิต 5) ความยึดม่ันผูกพัน และ 6) 
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

2. ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 1 (ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว) จ านวน 5 ท่าน จึงได้เป็นมาตรวัดสุขภาวะฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

3. ผู้ วิจัยตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามในบริบทของนักเรียนนายร้อยจากผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่  2 (คณะ
ผู้บังคับบัญชา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) จ านวน 5 ท่าน จึงได้เป็นมาตรวัดสุขภาวะฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

4. ผู้วิจัยทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับนักเรียนนายร้อย จ านวน 110 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงและค่าอ านาจจ าแนกของ
มาตรวัดสุขภาวะ จึงได้เป็นมาตรวัดสุขภาวะฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

5. ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับนักเรียนนายร้อย จ านวน 210 คน 
จึงได้เป็นมาตรวัดสุขภาวะฉบับสมบูรณ์ มีข้อค าถาม 32 ข้อ มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สุขภาวะทางกาย  
2) อารมณ์ทางบวก 3) ความงอกงามแห่งตน 4) ความหมายในชีวิต 5) ความยึดม่ันผูกพัน และ 6) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด  

โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2563 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนนาย
ร้อยที่มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 805 คน 

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การค านวณคะแนนผลรวมเชิงเส้น (linear combination) และการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปร้อยละของช่วง (percent of range:  
%R) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนามาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย ผู้ วิ จัยได้มาตรวัดสุขภาวะฉบับสมบูรณ์ เป็นมาตร  
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีจ านวน 32 ข้อ มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สุขภาวะทางกาย 2) อารมณ์ทางบวก  
3) ความงอกงามแห่งตน 4) ความหมายในชีวิต 5) ความยึดม่ันผูกพัน และ 6) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน รายละเอียดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  
กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00  

มีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงแอลฟา เท่ากับ 0.907 มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 และโมเดลการวัดสุขภาวะ  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 2.915; df = 4; p = 0.572; χ2/df = 0.72; GFI = 0.995; AGFI = 0.976; NFI = 
0.999; RMR = 0.007; RMSEA = 0.000) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  
ค่าสถิติในการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างมาตรวัดสุขภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ *p < .05 

การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาวะและศึกษาบริบทของ

นักเรียนนายร้อย 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 1 จ านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 2 จ านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบค่าความเที่ยงและค่าอ านาจ
จ าแนก กับนักเรียนนายร้อย จ านวน 

110 คน 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน กับนักเรียนนายร้อย จ านวน 

210 คน 

ดัชนีชี้วัด 

ออกแบบโครงสร้างมาตรวัดสุขภาวะ
ในกรอบทฤษฎีและบริบทของนักเรียน

นายร้อย 

มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 

มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 

มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.907 
มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่  

0.26 ถึง 0.71 

โมเดลการวัดสุขภาวะมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

มาตรวัดสุขภาวะฉบับร่าง 
มีข้อค าถาม 38 ข้อ 

มาตรวัดสุขภาวะฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
มีข้อค าถาม 38 ข้อ 

มาตรวัดสุขภาวะฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
มีข้อค าถาม 36 ข้อ 

มาตรวัดสุขภาวะฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
มีข้อค าถาม 33 ข้อ 

มาตรวัดสุขภาวะฉบับสมบูรณ์ 
มีข้อค าถาม 32 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ B SE t FS R2 

สุขภาวะ (well-being: WB) (ค่า α ทั้งฉบับเท่ากับ 0.907) 
(χ2 = 2.915; df = 4; p = 0.572; χ2/df = 0.72; GFI = 0.995; AGFI = 0.976; NFI = 0.999; RMR = 0.007; RMSEA = 0.000) 

สุขภาวะทางกาย (Physical health: PH) 0.908 0.055 16.642* 0.328 0.822 
อารมณ์ทางบวก (Positive emotion: PE) 0.781 0.059 13.293* 0.058 0.611 
ความงอกงามแห่งตน (Personal growth: PG) 0.894 0.054 16.471* 0.007 0.799 
ความหมายในชีวิต (Meaning of life: ML) 0.953 0.052 18.333* 0.465 0.909 
ความยึดม่ันผูกพัน (Engagement: EN) 0.894 0.054 16.500* 0.138 0.799 
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (Relationship with others: RO) 0.902 0.054 16.696* 0.177 0.813 
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นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดสุขภาวะด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบว่า โมเดลการวัดสุขภาวะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทั้งน้ี มาตรวัดสุขภาวะฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ รายละเอียดดัง
ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  
โมเดลการวัดสุขภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าก่อนปรับโมเดล (χ2 = 210.12; df = 9; p = 0.000; χ2/df = 23.34; GFI = 0.749; AGFI = 0.414; NFI = 0.919; RMR = 
0.048; RMSEA=0.327) 

ค่าหลังปรับโมเดล (χ2 = 2.915; df = 4; p = 0.572; χ2/df = 0.72; GFI = 0.995; AGFI = 0.976; NFI = 0.999; RMR = 0.007; 
RMSEA = 0.000) 

 
หมายเหตุ   WB คือ สุขภาวะ มีค าถาม 32 ข้อ; PH คือ สุขภาวะทางกาย มีค าถาม 6 ข้อ; PE คือ อารมณ์ทางบวก มีค าถาม 6 ข้อ;  

PG คือ ความงอกงามแห่งตน มีค าถาม 5 ข้อ; ML คือ ความหมายในชีวิต มีค าถาม 6 ข้อ; EN คือ ความยึดม่ันผูกพัน มี
ค าถาม 5 ข้อ; RO คือ สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีค าถาม 5 ข้อ 

 
3. ผลการวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (%R = 70.00) รายละเอียดดังตารางที่ 2เป็นไป

ตามเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละระดับของตัวแปรสุขภาวะ โดยแบ่งช่วงร้อยละออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
  มากกว่าร้อยละ 75.00   หมายถึง  มีสุขภาวะอยู่ในระดับสูงมาก 
  ร้อยละ 50.01 – 75.00  หมายถึง  มีสุขภาวะอยู่ในระดับสูง 
  ร้อยละ 25.01 – 50.00  หมายถึง  มีสุขภาวะอยู่ในระดับปานกลาง 
  น้อยกว่าร้อยละ 25.00  หมายถึง  มีสุขภาวะอยู่ในระดับต่ า 
ทั้งน้ี การรายงานค่าคุณลักษณะในรูปแบบช่วงของร้อยละ เพื่อให้สามารถเข้าใจและมองภาพผลการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

(สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน, 2558) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนมากที่สุด เท่ากับ 4.93 อยู่ ใน
ระดับสูงที่สุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนสุขภาวะทางกายน้อยที่สุด เท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับสูง  รายละเอียดดังตารางที่ 3 และ

ภาพที่ 3 
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EN 

RO 

0.78 

0.89 
0.95 

0.89 

0.90 

0.39 

0.20 

0.19 

0.09 

0.20 

1.00 

ตัวแปร M SD ระดับ min max %R 

สุขภาวะ (well-being) 4.50 0.5854 สูง 2.40 5.84 70.00 
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ตารางที่ 2  
คะแนนผลรวมเชิงเส้น และร้อยละของช่วงของสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย (n = 805) 
ตารางที่ 3  
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ของสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย (n = 805) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  
ผลการวิเคราะห์ระดับของสุขภาวะของนักเรียนนายร้อยโดยพิจารณารายด้าน 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการพัฒนามาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ค านิยามของสุขภาวะได้ว่า  
เป็นสภาวการณ์ก่อให้เกิดความสุขและความเจริญงอกงามในบุคคล เป็นความสมดุลของคุณลักษณะทางกาย จิตใจ ปัญญา และ
สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคม ทั้ง น้ี ผู้วิจัยได้พิจารณาค านิยามและองค์ประกอบของ  
สุขภาวะมาจากงานวิจัยของ Bradburn (1969), Diener (1984, 1994), Diener et al. (1985), Ryff (1989, 2014), Ryff and 
Keyes (1995), Ryff and Singer (2008), WHO (1998), Ryan and Deci (2000), Keyes (2002, 2005), Tennant et al. 
(2007), Vitterso et al. (2009), Diener et al. (2010), Waterman et al. (2010), Seligman (2011), Huppert and So 
(2013), Butler and Kern (2016), พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2548), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2553), กระทรวงสาธารณสุข (2561) ซ่ึงสุขภาวะสามารถจ าแนกออกเป็น 2 แนวคิดส าคัญ ได้แก่ สุขภาวะตามแนวคิดเฮโด
นิกส์ที่อธิบายเก่ียวกับความสุข อารมณ์ทางบวก ความพึงพอใจในชีวิต และหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใจ แตกต่างจากสุขภาวะตาม
แนวคิดยูไดโมนิกส์ที่อธิบายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความหมายในชีวิต การตระหนักรู้ในตนเอง สัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อ่ืน ความส าเร็จในชีวิต และสุขภาวะทางสังคม 

ตัวแปรสังเกตได้ของสุขภาวะ (well-being) M SD ระดับ min max sk ku 

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (relationship with others) 
ความงอกงามแห่งตน (personal growth) 
ความหมายในชีวิต (meaning of life) 
ความยึดม่ันผูกพัน (engagement) 
อารมณ์ทางบวก (positive emotion) 
สุขภาวะทางกาย (physical health) 

4.93 
4.84 
4.55 
4.49 
4.41 
4.41 

0.7123 
0.7818 
0.8181 
0.6863 
0.8294 
0.7352 

สูงที่สุด 
สูงที่สุด 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

1.40 
2.00 
1.50 
1.80 
1.00 
2.17 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

-.735 
-.358 
-.212 
-.183 
-.385 
.104 

1.198 
-.413 
-.328 
.369 
.444 
-.514 
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จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมาตรวัดสุขภาวะ พบว่า สุขภาวะ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ได้แ ก่  
1) อารมณ์ทางบวก 2) ความงอกงามแห่งตน 3) ความหมายในชีวิต 4) ความยึดม่ันผูกพัน 5) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืน และ  
6) สุขภาวะทางกาย ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงการผสมผสานคุณลักษณะทางจิตใจ ปัญญา และสังคม ตามแนวคิดสุขภาวะแบบเฮโด
นิกส์ (hedonic) และยูไดโมนิกส์ (eudaimonic) เข้าด้วยกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Henderson and Knight (2012) ที่
พบว่า การผสมผสานแนวคิดสุขภาวะทั้งสองแนวคิดดังกล่าว สามารถอธิบายความสุขและความเจริญงอกงามของมนุษย์ได้อย่าง
ครอบคลุม เป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาวะได้อย่างแท้จริง 

นอกจากน้ี จากผลการสังเคราะห์สุขภาวะในบริบทของนักเรียนนายร้อยด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม พบว่า นักเรียน  
นายร้อยมีความสุขเม่ือมีเวลาว่างในการท างานอดิเรก หรือ กิจกรรมที่ตนเองหลงใหล มีความสุขเม่ือรู้จักมองโลกในแง่มุมที่ดีและ
สร้างความหวังให้กับตนเอง มีความสุขเม่ือได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพทหารให้กับบุคคลอ่ืน ๆ รอบตัว มีความสุขเม่ือได้
เรียนรู้ จากครูอาจารย์ที่ มีประสบการณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสามารถแนะแนวทางการพัฒนาตนเอง  
ให้กับนักเรียนนายร้อยได้ อีกทั้งยังพบว่า นักเรียนนายร้อยให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเองกับเพื่อนนักเรียนนายร้อย
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเพื่อนมีบทบาทส าคัญในการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างอารมณ์ขัน และเป็นที่ปรึกษาเม่ือประสบปัญหาตลอด
ช่วงเวลาหลายปีที่เข้ารับการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งอรุณ วัฒยากร (2561) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการ
ปรับตัวของนักเรียนนายร้อยใหม่ ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจในการเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อย 2) เจตคติและการรับรู้ต่อการเป็น
นักเรียนนายร้อย 3) เป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียนนายร้อย 4) สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียนนายร้อย และ 
5) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนนายร้อยกับเพื่อนนักเรียน และนักเรียนนายร้อยกับนักเรียนบังคับบัญชา 

2. จากผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย พบว่า มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา ตั้งแต่ 0.80 ถึง 
1.00 แสดงให้เห็นว่า มาตรวัดสุขภาวะฉบับร่างที่ผู้วิจัยสังเคราะห์มาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะและบริบทของ
นักเรียนนายร้อย ข้อค าถามทั้งหมด 38 ข้อ สามารถน าไปใช้ในการวัดได้ตรงกับนิยามที่ต้องการวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) ทั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อค าถามมาตรวัดสุขภาวะตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
นักเ รี ยนนายร้ อยมากยิ่ งขึ้ น  โดยตระหนักถึ งผลกระทบที่อาจ เ กิดขึ้ นจากข้อค าถามในด้ านการรับรู้ เ ชิ ง จิต วิทยา  
ของนักเรียนนายร้อย รวมถึงเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร นอกจากน้ี ผู้ วิจัยได้ออกแบบมาตรวัดสุขภาวะ  
เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ เพื่อเป็นการตัดค าตอบระดับกลางออกไป ท าให้ผู้วิจัยได้รับค าตอบจากผู้ตอบที่แสดงถึงทิศทาง
ของสุขภาวะได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงแอลฟา เท่ากับ 0.907  
มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.71 

จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดสุขภาวะด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า  
โมเดลการวัดสุขภาวะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (χ2 = 2.915; df = 4; p = 0.572; χ2/df 
= 0.72; GFI = 0.995; AGFI = 0.976; NFI = 0.999; RMR = 0.007; RMSEA = 0.000) สอดคล้องกับเกณฑ์ตรวจสอบค่าสถิติ  
(χ2/df < 2.00; p > .05; RMSEA < 0.05; RMR < 0.05; GFI > 0.90; AGFI > 0.90; NFI > 0.90) (ธีระดา ภิญโญ, 2555;  
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลการวัดสุขภาวะโดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ยินยอมให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กันได้ จึงได้เป็นมาตรวัดสุขภาวะฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 

3. จากผลการวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียนนายร้อย พบว่านักเรียนนายร้อยส่วนใหญ่มีสุขภาวะอยู่ในระดับสูง กล่าวคือมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00 และเม่ือพิจารณารายตัวแปรสังเกตได้พบว่า นักเรียนนายร้อยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน
มากที่สุด เท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับสูงที่สุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนสุขภาวะทางกายน้อยที่สุด เท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับสูง โดย
สาเหตุที่นักเรียนนายร้อยมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนมากที่สุด เน่ืองมาจากนักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการศึกษาตลอดหลักสูตรของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้รับการปลูกฝังให้มีความรักใคร่สามัคคีกันคอยดูแลให้ความช่วยเหลือกันในการฝึกและศึกษา
ทางทหารตลอดช่วงเวลาหลายปี เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จร่วมกันเป็นหมู่คณะ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนากับกลุ่มตัวแทนนักเรียนนายร้อยที่อธิบายว่าสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นนักเรียนนายร้อย 
เพราะนักเรียนนายร้อยจ าเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ อีกทั้งเพื่อนยังมี
บทบาทส าคัญในการสร้างก าลังใจ สร้างอารมณ์ขัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาที่ดีเม่ือประสบปัญหาในการปรับตัวในการฝึกและ
ศึกษาทางทหาร สอดคล้องกับการศึกษาของ Oprins et al. (2018) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นทหารมีความสามารถในการปรับตัว
ด้านการท างานสูงกว่าพลเรือนทั้งหมด5 มิติ ได้แก่ ด้านการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต และด้านการรับมือกับสถานการณ์ทางกาย  
(p < .001) ด้านการแก้ไขปัญหาที่ยากล าบาก ด้านการรับมือกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรม และด้านการรับมือกับความเครียด 
(handling work stress) (p < .05) และสาเหตุของนักเรียนนายร้อยที่มีสุขภาวะทางกายน้อยที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนนาย
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ร้อยจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทางด้านสมรรถภาพร่างกายอย่างหนัก ซ่ึงนักเรียนนายร้อยจะต้องเข้ารับการทดสอบร่างกายในทุก
ภาคการศึกษา ตลอดจนเข้ารับการฝึกฝนเพื่อปรับสภาพให้มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ที่ยากล าบากและ  
ความกดดัน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพทางทหาร จึงท าให้นักเรียนนายร้อยจ าเป็นต้องเสียสละความสุขสบายทางกายเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการฝึกและศึกษา ด้วยเหตุน้ี ผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ ผู้ฝึกอบรม ตลอดจนนักเรียนบังคับบัญชาที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ
การฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย ควรตระหนักถึงต้นทุนด้านสุขภาวะของนักเรียนนายร้อยที่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการปรับตัว ระดับความเครียด อาการบาดเจ็บทางกาย รวมไปถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กฤษณะ ช่างประเสริฐ และ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (2561) ที่พบว่า นายทหารนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน มีความเครียด
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
และมักจะแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบ มีความวิตกกังวล มีอาการซึมเศร้า และไม่สามารถทนเผชิญต่อความเครียดได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน
ยังพบว่า นายทหารนักเรียนที่มีการปรับตัวด้านร่างกายต่ า มีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดสูง จนส่งผลต่ออาการผิดปกติทางร่างกาย
โดยตรง เช่น อาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ปวดท้ายทอยนอนไม่หลับ ขับถ่ายผิดเวลา เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ยั่งยืนของ Noble and McGrath (2016) ที่มุ่งเน้นพัฒนาสภาวะเชิงบวก สัมพันธภาพ ผลลัพธ์ ความ
แข็งแกร่ง จุดมุ่งหมาย ความยึดม่ันผูกพัน และ ความสามารถในการฟื้นคืนพลัง โดยตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม การท างานเป็นทีม การแข่งขันกีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับครู รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยมีเวลาว่างเพื่อท างานอดิเรก กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพทหาร
ให้กับบุคคลที่สนใจ การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเพื่อประชาชน อันน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาวะของนักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ  
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีการเลือก
แบบเจาะจงในนักเรียนที่มีคะแนนรวมความเข้มแข็งทางใจต่ ากว่าหรือเท่ากับ 55 คะแนน จ านวน 60 ล าดับแรก แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 และ
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ จ านวน 8 กิจกรรม ด าเนินกิจกรรม 12 ชั่วโมง จ านวน 2 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าทีชนิด 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า  
1) คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

ค าส าคัญ : กระบวนการกลุ่ม ความเข้มแข็งทางใจ ภัยวิกฤต   
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Abstract 
 
This research was a quasi-experimental research aimed to study the group process results to support  
strengthen resilience to fight crisis. The sample group was teenagers secondary school students which lives in 
Nikhom Thung Pho ThaleMueang Kamphaeng Phet district, Kamphaeng Phet province by purposive from the 
students who has strengthen resilience score lower than 55 score sixty people by separating thirty people per 
group. The tools of this study evaluation form of strengthen resilience reliability at 0.96 and eight strengthen 
resilience activities for two days (12 hours per day). Analyzing the data by using Percentage, Mean, Standard 
Deviation and T-test standard for two groups which has independent sample. The result was found that  
1) the score of resilience of each sample group was higher before joining the group process at a significance 
level of .05 and 2) The Mean of resilience in the group process was higher than the control group at a  
significance level of .05 
 

Keywords: Group process, resilience, crisis  
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บทน า 

สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีความหลากหลายของปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง เด็ก
นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยเป็นโรคทางจิตเวช จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมต่อเน่ืองไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
ทั้งปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ความก้าวร้าว การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ติดเชื้อเอชไอวี กระท าผิดกฎหมาย
การท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือแม้กระทั่งสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกทั้งในด้าน สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน ท าให้ภาวะ
สุขภาพจิตของประชาชนต้องตกอยู่ในความเครียด ความหวาดหว่ันและสะสม จนกลายเป็นภาวะของความท้อแท้ใจ ซ่ึงในที่สุดอาจ
น ามาสู่ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายได้ (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ, 2563) และเม่ือส ารวจข้อมูลจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 
ปัญหาหลัก ๆ ที่เด็กและเยาวชนโทรศัพท์มาขอค าปรึกษา ได้แก่ ความเครียดและวิตกกังวล ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า และ
ปัญหาครอบครัว (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563) ซ่ึงผู้ที่เผชิญกับเหตุการณ์ภาวะวิกฤตจะส่งผลให้เกิด
อารมณ์ขึ้น 4 ประการ คือ ความโกรธ (Anger) ความกลัว (Fear) ความโศกเศร้าเสียใจ (Sadness) และความกังวล (Anxiety) (Pang 
et al., 2007 อ้างถึงใน อภิญญา อิงอาจ และคณะ, 2563) จากปัญหาที่หลากหลายในวัยรุ่น ส่วนหน่ึงมาจากการขาดความเข้มแข็ง
ทางใจ ท าให้ขาดความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 2562) 

ความเข้มแข็งทางใจ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Resilience คือความสามารถในการปรับตัวของบุคคลเม่ือต้องประสบกับ
สถานการณ์วิกฤต เป็นพลังที่ช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหา ผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้าย ๆ ไปได้ รวมถึงสามารถฟื้นฟู
สภาพอารมณ์และจิตใจให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วไม่จมอยู่กับความทุกข์ เรียกได้ว่ามีการปรับตัวได้ดี จนสามารถกลับมา
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งและผู้ที่มีความเข้มแข็งทางใจที่ดีจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อีกด้วย น่ันคือเรียนรู้และ
เติบโตขึ้นเม่ือเผชิญกับปัญหา ท าให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม (กรมสุขภาพจิต, 2562) และจากการทบทวนวรรณกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น ที่ผ่านมาพบว่าวัยรุ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดความรุนแรงทางเพศในวัยรุ่นได้ (Rew & Bowman, 2008) นอกจากน้ียังมีการศึกษาผลของการได้รับโปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาติดสุราและสารเสพติด ซ่ึงพบว่าวัยรุ่นที่เข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ จะช่วยป้องกันการติดสุราและสารเสพติดได้เม่ือเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ( Jorden, 
2010) สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิตเคยมีบทเรียนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางใจในวิกฤตต่าง ๆ ด้วยหลักสามประการ คือ 
“อึด ฮึด สู้” หรือ “I am, I have, I can” (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ, 2563) จากการศึกษาดังกล่าวเห็นได้ว่าการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจเป็นสิ่งจ าเป็นในวัยรุ่น อันเป็นการเตรียมวัยรุ่นให้มีความพร้อมในการเผชิญปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นและคงอยู่ได้ (เกณิกา จิรัชยาพร และ ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 2558) 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตของ
นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย : กรณีศึกษานิคมทุ่งโพธ์ิทะเล โดยใช้แนวคิดความเข้มแข็งทางใจของกรอทเบอร์ก ( Grotberg, 1995) ที่
ประกอบด้วยความม่ันคงทางอารมณ์ ก าลังใจ และการจัดการกับปัญหา เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความเข้มแข็งทางใจ สามารถดูแลและ
พัฒนาตนเองให้ก้าวผ่านปัญหาความยากล าบากหรือวิกฤตในชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดย
ในการจัดกิจกรรมได้น าเทคนิคกระบวนการกลุ่มของคอเรย์ (Corey, 2012) มาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและไม่ใช้เวลามากในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม สามารถน าไปใช้ในโรงเรียน
และชุมชนได้ ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมจะช่วยเพิ่มโอกาสให้วัยรุ่นได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ ที่
ส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจขึ้นได้    

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 
3. เพื่อเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตสูง

กว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ 
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2. ความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิจัยน้ีใช้แนวคิดและองค์ประกอบพลังสุขภาพจิตของกรอทเบอร์ก (Grothberg, 1995 อ้างถึงใน กรมสุขภาพจิต, 

2562) เพื่อน ามาออกแบบกิจกรรมการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งทางใจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ อึด ฮึด สู้ ดังน้ี  
1) พลังอึด (I am) เน้นการปรับอารมณ์และความคิด โดยการท าความเข้าใจความหมายความส าคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วมกับ
การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังอึด ด้วยการมีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต 2) พลังฮึด (I have) เน้นการเติม
ศรัทธา การเติมมิตรและการเติมใจให้กว้าง โดยการท าความเข้าใจความหมาย ความส าคัญและแนวทางการเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับ
การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด ด้วยการนึกถึงสิ่งดี ๆ ที่ยังมีเหลืออยู่ เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ล าบาก
ในชีวิต และ 3) พลังสู้ (I can) เน้นการปรับพฤติกรรมหรือการกระท าและการปรับเป้าหมาย ชีวิต โดยการท าเข้าใจความหมาย 
ตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างพลังสู้ร่วมกับการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังสู้เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์
ล าบากในชีวิตด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมของกรมสุขภาพจิต (2562) มาเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรม มุ่งเน้นโดยใช้กระบวนการกลุ่มระหว่างเพื่อนนักเรียน ประกอบด้วยแผนกิจกรรมจ านวน 8 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ซ่ึงจะสร้างความสนุกสนาน และประสบการณ์ตรงให้กับวัยรุ่น โดยแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ 
สาระส าคัญ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รวมถึงแนวทางการให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรม ซ่ึงจะ
ช่วยพัฒนาวัยรุ่นในองค์ประกอบต่าง ๆ ของความเข้มแข็งทางใจ ทั้งยังช่วยให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกที่ดี เข้าใจตนเอง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รู้จักระเบียบวินัย มีอิสระทางความคิด รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก รวมถึงจุด
ประกายในการค้นหาเป้าหมายของชีวิต โดยองค์ประกอบของแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่นมีแนวคิดดังน้ี 

1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (critical thinking) เป็นทักษะในการคิดแบบมีเหตุมีผล เพื่อแยกแยะว่าสิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ อัน
จะน าไปสู่การตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

2. การรับมือ (coping) เป็นความตั้งใจพยายามแก้ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหากับผู้อ่ืน แล้วสามารถเอาชนะ ความเครียดหรือ
ความรู้สึกคับข้องใจในตนเองได้แบ่งเป็นสองรูปแบบคือ การจัดการกับอารมณ์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

3. ความผูกพัน (connection) ความเก่ียวข้องสัมพันธ์การสร้างสัมพันธภาพกับบุคลอ่ืน  
4. การสื่อสาร (communication) การใช้ I message และผลเสียของ You message  
5. ความอดทนพยายาม (Grit) ความเพียร การมุ่งมั่นไปข้างหน้า  
6. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) ความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า น าไปสู่ความเชื่อม่ัน ในตนเอง และ

การยอมรับนับถือตนเอง  
7. เป้าหมายชีวิต (Life Goals) สิ่งที่เราให้ความส าคัญ ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นแรงจูงใจให้คนเรามีพลัง

มุ่งไปสู่อนาคต การมีเป้าหมายในชีวิต จะช่วยให้คนเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีความหวัง และมีทิศทางมุ่งสู่อนาคต  
8. บุคลิกภาพ (personality) ลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะภายในและภายนอก รวมถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น การเข้าใจบุคลิกภาพและความแตกต่างจะช่วยให้สามารถเข้าใจตนเอง และผู้อ่ืนได้มากขึ้น 
ส าหรับแนวคิดกระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยน าแนวคิดของ คอเรย์ (Corey, 2016) เป็นแนวคิดพื้นฐาน มีขั้นตอนการด าเนิน

กิจกรรม 3 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นเริ่ม เริ่มต้นด้วยกระบวนการด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิก ด้วยการพูดคุยทักทายแสดงออกผ่าน
น้ าเสียงอย่างเป็นมิตรและอบอุ่น ให้การยอมรับ ให้เกียรติและเอาใจใส่ เข้าใจซ่ึงสัมพันธภาพที่ดี ท าให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลายและเกิด
ความไว้ใจภายในกลุ่ม น าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเปิดเผยและเกิดการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะที่เข้มแข็งไปพร้อมกัน 
2) ขั้นด าเนินการ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่ละครั้ง โดยเอ้ือให้สมาชิกได้ส ารวจตัวเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกอย่างเปิดเผยและวางแผนเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน สามารถใช้สื่อต่าง ๆ มาใช้ระหว่างกระบวนการกลุ่ม เพื่อเป็นตัวช่วย
ที่สมาชิกเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ีผู้น ากลุ่มต้องกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการตระหนักรู้เข้าใจตนเองและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น 
และ 3) ขั้นสรุป ผู้น ากลุ่มและสมาชิกร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม และสิ่งที่ได้รับในแต่ละครั้งจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อเป็นการให้สมาชิกได้สรุปประเด็นส าคัญในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้สึก ซ่ึงช่วยให้สมาชิกมีความชัดเจนจากกิจกรรม
ที่เรียนรู้และน าสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป  

กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ศึกษาสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (The 
pretest-posttest control group design)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักเรียนวัยรุ่นตอนปลายที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวัยรุ่นตอนปลายที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ที่

ได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากคะแนนประเมินความเข้มแข็งทางใจจากการท าแบบประเมินความ
เข้มแข็งทางใจของกรมสุขภาพจิต (2563) ที่มีคะแนนรวมความเข้มแข็งทางใจต่ ากว่าหรือเท่ากับ 55 คะแนน จ านวน 60 ล าดับแรก 
เพื่อจับคู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยยึดเกณฑ์ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันตามคะแนนที่ได้ เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุด จากน้ันใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จับฉลากกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดย 

กลุ่มทดลอง จะได้รับการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 
กลุ่มควบคุม ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ อายุ เพศ ระดับชั้นการศึกษา ศาสนา ล าดับการเกิด จ านวนพี่น้องทั้งหมด 

บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน และรายได้ของครอบครัว  
แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ เป็นแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต (2563) สอบถามถึงความคิด ความรู้สึก และ

พฤติกรรมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จ านวน 20 ข้อ ส าหรับองค์ประกอบและเกณฑ์
การแปลผลความเข้มแข็งทางใจแสดงดังตารางที่ 1  

ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
หลังจากน้ันน าแบบประเมินไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยทดสอบกับตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริงโดยใช้กลุ่มนักเรียนวัยรุ่น
ตอนปลาย จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .96 

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตของกรม
สุขภาพจิต (2562) จ านวน 3 องค์ประกอบ 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. พลังอึด : I am : ความม่ันคงทางอารมณ์ ได้แก่ 
   กิจกรรม 1 สร้างสัมพันธภาพ 
   กิจกรรม 2 บุคลิกภาพ 4 ทิศ : Who are You 
   กิจกรรม 3 ห้ามใจเอาอยู่  
2. พลังฮึด : I have : ก าลังใจ ได้แก่ 
   กิจกรรม 4 ทางเดินของชีวิต     
   กิจกรรม 5 คิดซ้อนซ่อนเร้น    
3. พลังสู้ : I can : การจัดการกับปัญหา 
   กิจกรรม 6 รู้เขารู้เรา รักต้องแสดงออก  
   กิจกรรม 7 มองวิกฤตเป็นโอกาส    
   กิจกรรม 8 สลักความดีบนแผ่นหลัง 
 

กระบวนการกลุ่ม โดยใช้แนวคิดของ
คอเรย์ (Corey, 2002) มีขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 3 ขั้น ได้แก่  
1. ขั้นเริ่ม 
2. ขั้นด าเนินการ  
3. ขั้นสรุป  
 

ความเข้มแข็งทางใจตามแนวคิดของ
กรอทเบอร์ก (Grothberg, 1995) 
1. ด้านความม่ันคงทางอารมณ์ 
2. ด้านก าลังใจ 
3. ด้านการจัดการกับปัญหา 
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ตารางที่ 1  
องค์ประกอบและเกณฑ์การแปลผลความเข้มแข็งทางใจ 

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยคณะผู้วิจัย โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด โครงสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจหรือพลังสุขภาพจิต 3 ประการของกรอทเบิร์ก (Grothberg, 1995) เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ได้รับการ
ตรวจสอบความตรง ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากน้ันข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน ากิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรมไปทดลองใช้กับตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง เป็นนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย จ านวน 
10 คน ก่อนน ามาปรับปรุงอีกครั้งและน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง จ านวน 2 วัน 
ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
จากการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง รายละเอียดของกิจกรรมแสดงดัง ตารางที่ 2 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2   
รายละเอียดของกิจกรรม 

 
 
 

องค์ประกอบ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 

(คะแนน) 
เกณฑ์ปกติ 
(คะแนน) 

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
(คะแนน) 

1. ด้านความม่ันคงทางอารมณ์ (ข้อ 1-10) น้อยกว่า 27 27-34 มากกว่า 34 
2. ด้านก าลังใจ (ข้อ 11-15) น้อยกว่า 14 14-19 มากกว่า 19 
3. ด้านการจัดการกับปัญหา (ข้อ 16-20) น้อยกว่า 13 13-18 มากกว่า 18 
รวมทุกด้าน (80 คะแนน) น้อยกว่า 55 55-69 มากกว่า 69 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เวลา 
1 สร้างสัมพันธภาพ 1. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทราบวัตถุประสงค์ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีระหว่างผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่ม 
3. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

1 ชม. 

2 บุคลิกภาพ 4 ทิศ 1. เพื่อให้สามารถเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง 
2. เพื่อให้เข้าใจบุคคลอ่ืนที่เราต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย 

2 ชม. 

3 ห้ามใจเอาอยู่ 1. เพื่อให้เห็นความส าคัญของการควบคุมตัวเอง 
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ใช้ในการควบคุมตัวเองจากสิ่งล่อใจหรือแรงกระตุ้น 
3. เพื่อให้เห็นทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ควบคุมตัวเอง 

1.30 ชม. 

4 ทางเดินของชีวิต 1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ 

1.30 ชม. 

5 คิดซ้อนซ่อนเร้น 1. เพื่อให้มีทักษะในการคิดรอบด้าน ไม่ด่วนสรุป 
2. เพื่อให้ยอมรับและเคารพความแตกต่างทางความคิดของบุคคลอ่ืน 
3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลและเลือกตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 

  

6 รู้เขารู้เรา รักต้องแสดงออก 1. เพื่อให้รู้เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก 
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างก าลังใจ 

1.30 ชม. 

7 มองวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อให้ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิต 2 ชม. 
8 สลักความดีบนแผ่นหลัง เพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 1 ชม. 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เนินการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1.  ระยะก่อนการทดลอง  

1.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนวัยรุ่นตอนปลายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 198 คน ตอบแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ (Pre-test)  

1.2 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พิจารณานักเรียนที่มีคะแนนรวมความเข้มแข็งทางใจต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
55 คะแนน จ านวน 60 ล าดับแรก  

1.3 จับคู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยยึดเกณฑ์ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันตามคะแนนที่ได้ เพื่อให้ทั้งสอง
กลุ่มมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุด จากน้ันจับฉลากกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 
60 คน  

1.4 ด าเนินการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2.  ระยะการทดลอง  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต เป็น

ระยะเวลา 2 วัน 12 ชั่วโมง ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งโพธ์ทะเลพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ด าเนินการจัดกิจกรรม 8 กิจกรรม โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ดังน้ี 

 2.1 ขั้นเริ่ม ด าเนินการโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและนักเรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นการท าความรู้จักกัน
มายิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดเกิดบรรยากาศในการไว้วางใจและยอมรับระหว่างสมาชิกและผู้วิจัย 

 2.2 ขั้นด าเนินการ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่ละกิจกรรม เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกอย่าง
เปิดเผย การระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนา การโต้วาที การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น เพื่อเป็นตัวช่วยที่สมาชิกเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น และร่วมกันท ากิจกรรมมากขึ้น 

 2.3 ขั้นสรุป ในช่วงท้ายของแต่ละกิจกรรม ผู้วิจัยในบทบาทของผู้น ากลุ่มและสมาชิกจะร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในกลุ่ม และสิ่งที่ได้รับในแต่ละครั้งจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นการให้สมาชิกได้สรุปประเด็นส าคัญในการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

3.  ระยะหลังการทดลอง  
    3.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน 60 คน ตอบแบบประเมินความเข้มแข็ง

ทางใจ (Post-test) หลังจากได้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 
    3.2 เม่ือสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดให้กลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 
    3.3 ส าหรับผู้ตอบแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการให้ข้อมูล ความรู้เรื่อง

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผ่านเพื่อนแนะน าเพื่อน แผ่นพับ ช่องทางการเผยแพร่ทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายในชุมชนและในสถานศึกษาแก่กลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
ด้วยตนเองต่อไป 

การพิทักษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิในการตอบรับหรือปฏิเสธการร่วมการวิจัยโดยไม่มีผลใด ๆ ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็น

ความลับและน าเสนอข้อมูลในลักษณะภาพรวมของกลุ่มประชากร และหากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
สอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา และให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อหรือยินยอมด้วยวาจาในการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังน้ี 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลและคะแนนความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเข้มแข็งทางใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการเข้า

ร่วมกระบวนการกลุ่มฯ โดยใช้สถิติทดสอบ Independent t-test 



 71 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

 โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลอง (Pretest) และหลังทดลอง (Posttest) ของกลุ่มทดลองมาทดสอบ ความเป็น
ปกติ (Test of Normality) เพื่อค านวณหาค่าแจกแจงปกติด้วยการทดสอบ Shapiro-Wilk Test เน่ืองจากเป็นสถิติทดสอบที่เหมาะ
กับข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) พบว่าข้อมูลเป็นการแจกแจงปกติ (p > .05) 

ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. ศึกษาความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ผลการวิจัยสรุปดังน้ี 
   1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล การศึกษาครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 62 และเพศชายร้อยละ 38 ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98) รองลงมาคือศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 2) ล าดับการเกิดส่วนใหญ่ล าดับที่ 1 (ร้อยละ 54) รองลงมาคือล าดับที่ 
2 (ร้อยละ 46) ส่วนใหญ่จ านวนพี่น้องทั้งหมดมีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 51) รองลงมาคือ 3 คนและมากกว่า (ร้อยละ 31) และ 1 คน 
(18) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือมารดา (ร้อยละ 72) รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท  
(ร้อยละ 63) 

 1.2 คะแนนความเข้มแข็งทางใจ แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3   
จ านวนและร้อยละคะแนนความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนวัยรุ่นตอนปลายทั้งหมดก่อนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนระดับความ
เข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 51.01 และมีคะแนนระดับความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับสูงและต่ า 
ร้อยละ 37.88 และ 11.11 ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ  

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกระบวนการกลุ่มฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รดับ .05   

3. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต แสดงดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5   
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ และกลุ่มควบคุม 

ระดับความเข้มแข็งทางใจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ า 44 55 22 36.67 9 15.52 75 37.88 
ปานกลาง 25 31.25 32 53.33 44 75.86 101 51.01 
สูง 11 13.75 6 10 5 8.62 22 11.11 
รวม 80 100 60 100 58 100 198 100 

กลุ่มตัวอย่าง n M SD df t p 
ก่อนทดลอง 30 49.07 4.02 29 

-16.192* .000 
หลังทดลอง 30 62.08 6.21 29 

กลุ่มตัวอย่าง n M SD df t p 
กลุ่มทดลอง 30 62.80 6.21 

58 10.367* .000 
กลุ่มควบคุม 30 48.93 3.89 
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จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. ศึกษาความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ผลการวิจัยสรุปดังน้ี 
 นักเรียนวัยรุ่นตอนปลายมีคะแนนระดับความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 51.01 และมีคะแนน

ระดับความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับสูงและต่ าร้อยละ 37.88 และ 11.11 ตามล าดับ 
2. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต พบว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต พบว่าคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
นักเรียนวัยรุ่นตอนปลายมีคะแนนระดับความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 51.01 และมีคะแนน

ระดับความเข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับสูงและต่ าร้อยละ 37.88 และ 11.11 ตามล าดับ   
พบว่าข้อมูลคะแนนระดับความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงนักเรียนวัยรุ่น

ตอนปลายสามารถพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหาความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้คงอยู่ เช่น การฝึกทักษะในการแก้ไข
ปัญหา การสร้างก าลังใจให้กับตนเอง และรองลงมาคือคะแนนความเข้มแข็งทางใจในระดับสูง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง
ทางใจที่ดีเยี่ยม ควรรักษาศักยภาพด้านน้ีไว้ ส่วนล าดับสุดท้ายคือคะแนนความเข้มแข็งทางใจในระดับต่ า ถึงแม้จะพบว่ามีสัดส่วนที่
น้อย แต่ก็ควรให้ความส าคัญและระมัดระวัง ซ่ึงสามารถด าเนินได้โดยการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจทั้งด้าน
ความทนทานทางอารมณ์ ด้านก าลังใจ และด้านการจัดการกับปัญหาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 

2. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต  

พบว่าความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต
สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
ใจ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากคู่มือการจัดกิจกรรมที่กรมสุขภาพจิต (2563) ใช้เสริมสร้างคุณลักษณะของความเข้มแข็งทางใจส าหรับวัยรุ่น
ทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลใน 3 องค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดของกรอทเบิร์ก (Grotberg, 1995)  ได้แก่ ด้านความม่ันคงทางอารมณ์ ด้านก าลังใจ และด้านการจัดการกับปัญหา ซ่ึง
หากวัยรุ่นมีความเข้มแข็งทางใจ ก็จะสามารถจัดการปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต หากมีเหตุให้ชีวิตต้องล้มลง ก็สามารถลุกขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว และยังเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันอีกด้วย   

ผลมาจากกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตโดยการใช้กระบวนการกลุ่มได้มีการด าเนินกิจกรรมที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเริ่มโดยการเตรียมความพร้อม การชี้แจงท าความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่จะตามมา ในขั้น
ด าเนินการจัดกิจกรรม ใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่ม การระดม
สมอง เป็นต้น กิจกรรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรู้สึกซ่ึงกันและกัน ได้แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี ได้ฝึกฝน ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
จากน้ันสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมและการน าไปใช้ ชึ่งได้ผลการศึกษาเช่นเดียวกับ กานดา นาควารี และคณะ (2558) เกณิกา จิรัช
ยาพร และ ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต (2558) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ( resilience) หรือความ
เข้มแข็งทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และดังค ากล่าวของฮูเวอร์ (Hoover, 2006) ที่กล่าวว่าความเข้มแข็งทางใจ
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สามารถพัฒนาให้มีระดับสูงขึ้นได้ โดยการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและมีการฝึกให้อยู่กับสภาพการณ์ที่กดดันได้ เป็นการ
เตรียมพร้อมด้านจิตใจที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ทุกอย่าง มีความม่ันใจในตนเอง อารมณ์ไม่แปรปรวนง่าย อดทนที่จะเผชิญ
ปัญหาและมีภาวะผู้น า และสอดคล้องกับการศึกษาของลูธานส์ และคณะ (Luthans et al., 2007) ที่ได้กล่าวว่าความเข้มแข็งทาง
จิตใจเป็นความสามารถในด้านบวกในการต้านทานและรับมือกับความเครียดและอุปสรรคปัญหา อีกทั้งสามารถรื้อฟื้นตนเองกลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว หลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก   

3. เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤต 

พบว่าหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มฯ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม สาเหตุที่คะแนนมีความแตกต่างกันเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม ซ่ึงมีทั้งหมด 8 กิจกรรม ผู้วิจัยได้ประเมินความเข้มแข็งทางใจทันทีทั้งสองกลุ่ม อีกทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้งจะมีกิจกรรมในการส ารวจตนเองในด้านปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม รู้สึกว่าเข้าใจตนเองมากขึ้น 
รู้จักตนเองมากขึ้น มองตัวเองด้านบวก มองโลกในแง่ดีขึ้น มีความเข้าใจและไว้วางใจผู้อ่ืนมากขึ้น รวมถึงการสังเกตจากการท า
กิจกรรมทุกครั้ง สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม กิจกรรมที่ท าร่วมกันท าให้รู้จักกันมาก
ขึ้น ช่วยเหลือกันมากขึ้น หากมีปัญหาภายในกลุ่มก็จะช่วยกันหาแนวทางแก้ไข หรือขอค าปรึกษาจากผู้วิจัย ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีจะช่วย
เพิ่มความเข้มแข็งทางใจมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกณิกา จิรัชยาพร และ ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต (2558) ที่พบว่าการ
เสริมสร้างความสามารถทางบวกให้กับวัยรุ่นในการ ต้านทานและรับมือกับความเครียดและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และท าให้ตนเองให้
กลับสู่สภาวะปกติ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นคุณลักษณะหน่ึงของทุนทางจิตใจเชิงบวก (positive psychological capital) ที่เรียกว่า
ความเข้มแข็งทางใจ (resilience) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อายุพร กัยวิกัยโกศล และคณะ (2558) พบว่ากิจกรรม
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตส่งผลให้นักศึกษาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และเพิ่มปัจจัยป้องกันในการเกิดภาวะซึมเศร้า การที่
นักศึกษารู้จักตนเอง รับรู้ความสามารถของตนเอง รู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล มีกลุ่มเพื่อนที่
เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือกันได้ มีทักษะในการเผชิญปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงพลังของตนเองในการเผชิญกับปัญหาน้ัน 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการน ากระบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายที่ต้องเผชิญปัญหาหลายด้าน เช่น 
ปัญหาการเรียน ปัญหากับเพื่อน ปัญหากับครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการเงิน และปัญหาอ่ืน ๆ เป็นต้น จะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียนให้มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดให้เกิดความยุ่งยากใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. กระบวนการจัดกิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลาค่อนข้างสั้นและไม่ได้ด าเนินการแบบต่อเน่ือง โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดกิจกรรมครั้งเดียว ในระยะเวลา 2 วันติดต่อต่อกัน อาจไม่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถหรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของวัยรุ่นได้ ซ่ึงพบว่าในบางกิจกรรม นักเรียนวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมยังท ากิจกรรมได้ไม่ครบถ้วน จึงควรดูความเหมาะสม
ของกิจกรรมและเวลาในการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกัน 

2. ในกลุ่มที่ประเ มินและพบว่ามีความเข้มแข็งทางใจในระดับต่ าที่ ไม่อยู่ ในกลุ่ม 60 คนแรก ซ่ึงไม่ได้ เข้าร่วม
กระบวนการวิจัย ควรมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อค้นหาปัจจัยและวางแผนในการให้การดูแลต่อไป ตลอดจนจัดให้กลุ่มควบคุม
ได้รับกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู้ภัยวิกฤตในล าดับถัดไป 

3. แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
วัยรุ่นตอนปลายในเขตพื้นที่ที่ศึกษา หากจะน าแผนการจัดกิจกรรมฯ น้ีไปใช้กับเขตพื้นที่แห่งอ่ืน ควรศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่
ต้องการและเหมาะสม 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายควรท าอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ เพื่อให้วัยรุ่นเกิด
ความเข้มแข็งในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องน้ีในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาในระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อศึกษา แนวโน้ม

ความคงทนของระดับความเข้มแข็งทางจิตใจ 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการ

พัฒนาความเข้มแข็งทางใจให้เหมาะสม 
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นทั่ว ๆ ไปหลากหลายกลุ่ม ด้วยตัวแปรที่ครอบคลุม ตลอดจน
ความต้องการในการพัฒนาด้านความเข้มแข็งทางใจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร หากแตกต่างจะเน่ืองมาจากปัจจัยใด เพื่อ
ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ออกแบบกิจกรรมพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป 
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กรณีศึกษานิคมทุ่งโพธ์ิทะเล ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้
โครงการโครงการพลเมืองวัยมันส์ นักสร้างสรรค์สุขภาวะ (วัยรุ่นหมุนโลก) ประจ าปี 2563 รวมถึงขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม
โครงการ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือจนงานวิจัยครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์  
และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และ (2) ศึกษาบทบาทเป็นตัวแปรสื่อของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานประจ าขององค์การ
เอกชนในประเทศไทยที่มีการท างานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 308 คน การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิง
ชั้นและวิธีการบูตสแตรปเพื่อทดสอบสมมติฐานและบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถ
ท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการรับรู้
ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์สามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน นอกจากน้ี
ผลการวิจัยยังพบอีกว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์มีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิง
สร้างสรรค์จึงมีส่วนช่วยให้บุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นหน่ึงในทักษะทางอารมณ์และสังคมที่
ต้องการในตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต   
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Abstract 
 
The purposes of this study were to investigate (1) the relationships between trait curiosity, creative self -efficacy 
and creativity of employees and (2) the mediating role of creative self-efficacy in the relationships between trait 
curiosity and creativity of employees. The samples of this study were 308 employees of the private organiza-
tions in Thailand who have worked for at least one year. This research used hierarchical multiple regression 
analysis and Bootstrap Method to test the hypotheses and the mediation effect. The result showed that trait 
curiosity can predict creativity of employees and the creative self-efficacy significantly. The creative self-efficacy 
can also predict employees’ creativity significantly as well. In addition, the result also showed that the creative 
self-efficacy is the partial and significant mediator in the relationship between trait curiosity and creativity of 
employees. Therefore, the creative self-efficacy helps individuals with trait curiosity develop their creativity, 
which is one of the soft skills that are in the current and future demands of the labor market.  
 

Keywords: Trait curiosity, creative self-efficacy, creativity 
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บทน า 

ในปัจจุบัน โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง (VUCA environment) เต็มไปด้วยความผันผวนสูงที่คาด
เดายาก (volatility) ความไม่ แน่นอน (uncertainty) ความซับ ซ้อน ( complexity) และความคลุม เครือ  ( ambiguity) 
(Horstmeyer, 2020) ส่งผลให้หลายองค์การต้องพร้อมปรับตัวเพื่อรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจและสามารถอยู่รอด โดยบุคลากร
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคน้ีต้องเป็นบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้และทักษะในการท างาน (hard skills) ที่
บุคคลเรียนรู้และฝึกฝนจากหลักสูตรหรือการอบรม และทักษะด้านอารมณ์และสังคม (soft skills) ซ่ึงเป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับความ
ฉลาดทางอารมณ์ วิธีการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การปรับตัว การท างานเป็นทีม การเข้าสังคม และความ
สงสัยใคร่รู้ โดยทักษะเหล่าน้ีมีความส าคัญส าหรับการท างานของพนักงาน (Adecco, 2017) นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรค์ยังเป็น
ทักษะที่ส าคัญใน 10 อันดับแรกของทักษะทางอารมณ์และสังคม (Adecco, 2017) ธุรกิจที่ลงทุนด้านความคิดสร้างสรรค์มีข้อ
ได้เปรียบและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Adobe, 2016) เพราะพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาแนวคิด
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้า บริการ กระบวนการและขั้นตอนในการท างานซ่ึงจะท าให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การได้ดียิ่งขึ้น ( Caniëls & Rietzschel, 2015; Rujie et al., 2017) โดยความคิด
สร้างสรรค์ไม่ได้มีความจ าเป็นเฉพาะในธุรกิจที่ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเท่าน้ัน (Adecco, 2017) แต่พนักงานสามารถ
น าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานหรือแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละวัน (Treffinger, 1995) ส่งผลให้ผู้บริโภค
มีความพึงพอใจสูงขึ้นและกลุ่มลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ธุรกิจสามารถประสบความส าเร็จด้านผล
ประกอบการ และพนักงานมีอัตราการผลิตผลงานที่เพิ่มขึ้นและมีความสุขมากขึ้น (Adobe, 2016) 

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การค้นพบมุมมอง ความคิด และแนวทางที่ต่างจากเดิมท าให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
แปลกใหม่และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการท างาน (Amabile & Pratt, 2016; Treffinger, 1995) โดย Mehta 
และ Dahl (2019) กล่าวถึง 4 ปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความสามารถในการรู้คิด ( cognitive ability) 
แรงจูงใจ (motivation) ปัจจัยเชิงบุคลิกภาพและสังคม (social-personality factors) และสิ่งแวดล้อม (environment) เม่ือบุคคล
มีความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้และได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้นได้ ( Creative Education 
Foundation, 2015; Treffinger, 1995) ในขณะเดียวกันการศึกษาของ Amabile และ Pratt (2016) กล่าวถึง 3 องค์ประกอบหลัก 
อันได้แก่ แรงจูงใจภายในที่มีต่องาน (intrinsic motivation) ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้องกับงาน (skills in task the 
task domain) และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creativity relevant processes) ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการรู้คิด (cognitive 
styles) รูปแบบการรับรู้ (perceptive styles) และทักษะการคิด (thinking skills) ที่ท าให้เกิดมุมมองใหม่ในการเข้าใจปัญหา 
(Amabile & Pratt, 2016) โดยบุคคลสามารถรับรู้ได้ว่างานที่ตนปฏิบัติเป็นงานที่มีความหมาย (meaningful work) และมีผลต่อ
อารมณ์ของตนเอง (affect) และสิ่งแวดล้อมที่ท างานเป็นปัจจัยช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบย่อยของ
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (Amabile & Pratt, 2016; Kim et al., 2019; Tu et al., 2019; Wang et al., 2018) 

คุณลักษณะหน่ึงของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะรู้สึกอยากค้นหาวิธีการใหม่ และเต็มใจที่ได้พบกับสิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน จึง
สามารถจดจ่อกับสิ่งที่สนใจได้เป็นเวลานาน และยอมรับสิ่งที่มีความขัดแย้งและความตึงเครียดได้ (Karwowski, 2012; Kashdan & 
Steger, 2007) ดังน้ันปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วยท าให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นคือ ความสงสัยใคร่รู้ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของ
มนุษย์ (Kidd & Hayden, 2015) โดยคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ หมายถึง การรับรู้คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่ช่วยให้บุคคลแสดง
ความสนใจและความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งที่พบเจอ (Chang & Shih, 2019) ซ่ึงบุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มักจะมีสภาวะอารมณ์เชิง
บวกเป็นแรงจูงใจในการแสดงความสงสัยใคร่รู้ (Kashdan & Roberts, 2004) และคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การส ารวจด้วยความสุข (joyous exploration) ความไวและความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา (deprivation 
sensitivity) ความทนทานต่อความเครียด (stress tolerance) ความสงสัยใคร่รู้ทางสังคม (social curiosity) และการค้นหาด้วย
ความตื่นเต้น (thrill seeking) (Kashdan et al., 2020) ซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ในระดับที่แตกต่างกันจะแสดงลักษณะ
พฤติกรรมของความสงสัยใคร่รู้ในระดับแตกต่างกันด้วย (Kashdan & Fincham, 2004) และปกติความสนใจอยากรู้เก่ียวกับสิ่งที่พบ
เจอมากขึ้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลท าการประเมินสิ่งที่พบเจอแล้วพบว่าสิ่งน้ันมีความแปลกใหม่และซับซ้อน ( novelty-
complexity) และตนเองมีความสามารถในการท าความเข้าใจในสิ่งที่แปลกใหม่ซับซ้อนและคลุมเครือน้ัน ( coping potential) 
(Silvia, 2008)  

นอกจากน้ีตัวแปรที่ส าคัญอีกหน่ึงตัวที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิง
สร้างสรรค์  (creative self-efficacy) ซ่ึงเป็นการรับรู้ความสามารถของบุคคลที่เชื่อว่าตนเองมีความคิดและความสามารถในการ
จัดการกับงานจนเกิดเป็นผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ได้ (Qiang et al., 2020; Tierney & Farmer, 2002) การรับรู้ความสามารถแห่ง
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ตนเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเป็นสภาวะของบุคคล (state-like) มากกว่าจะเป็นลักษณะบุคลิกส่วนตัวของบุคคล (Slåtten, 2014) 
และเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตน (self-efficacy) ในทฤษฎีความคิดทางสังคม (social cognitive 
theory) ของ Bandura (1997) เม่ือบุคคลมีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้เป็นแรงขับเคลื่อนจากภายในตนเองที่อยากเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ 
(Karwowski, 2012) ฝึกฝนทักษะจากการลงมือปฏิบัติจนเกิดความช านาญ (Bandura, 1997) และสามารถหาค าตอบให้กับสิ่งที่ตน
สงสัยได้ บุคคลจะรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นค าตอบที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ท าให้บุคคล
มีระดับการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นตามล าดับ อันน าไปสู่การหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
ต่อเน่ือง (Karwowski, 2012; Puente-Diaz & Cavazos-Arroyo, 2018) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความสงสัยใคร่รู้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้บุคคลเชื่อในความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง (Karwowski, 2012) และการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิง
สร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์และงานนวัตกรรม (Qiang et al., 2020; Slåtten, 2014)  

ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงมุ่งศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิง
สร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และ (2) บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์
ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน เน่ืองจากหลายองค์การพบว่ามีจ านวนของ
บุคลากรที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมไม่เพียงพอ (Davidson, 2016) ซ่ึงคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ทางอารมณ์และสังคม (Horstmeyer, 2020) และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Treffinger, 1995) เพราะความสงสัยใคร่รู้ช่วย
ให้บุคคลมีการปรับตัวเชิงความคิด (cognitive adaptability) มีการคิดและตัดสินใจจากหลายมุมมอง (multidimensional deci-
sion processing) มีความไวในการรับรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural sensitivity) และมีความเห็นอกเห็นใจและ
รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ (social perceptivity and empathy) (Horstmeyer, 2020) 
นอกจากความสงสัยใคร่รู้และเปิดรับต่อสิ่งใหม่ ๆ จะก่อให้เกิดผลดีต่อผลงานการสร้างสรรค์ (Hardy et al., 2017) ยังส่งผลดีต่อการ
ท างานในด้านความคิด (cognitive function) การเรียนรู้และความจ า (Kidd & Hayden, 2015) ของพนักงานในองค์การ ท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันต่องานเพิ่มขึ้น เน่ืองจากพนักงานสามารถน าไปใช้ในการปรับแต่งงาน (job crafting) ซ่ีงจะ
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การอีกด้วย (Kashdan et al., 2019) โดยพนักงานที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้และมีความคิด
สร้างสรรค์สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Adobe, 2016; Horst-
meyer, 2020) และถึงแม้ว่าองค์การเห็นความส าคัญของคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ แต่ในทางปฏิบัติหลายองค์การไม่ได้สนับสนุนให้
พนักงานแสดงคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้อย่างเต็มที่ (Horstmeyer, 2020) การที่องค์การเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้
ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะจนเกิดความช านาญ (Bandura, 1997; Karwowski, 2012) และเกิดการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิง
สร้างสรรค์ (Tierney & Farmer, 2002) บุคคลสามารถน าความรู้และทักษะในการคิดสร้างสรรค์ของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ในการท างาน (Royston & Reiter-Palmon, 2017) ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Amabile & Pratt, 2016) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์และความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน 

จากการศึกษาของ Kashdan และคณะ (2020) พบว่าความสงสัยใคร่รู้เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลเน่ืองจากนักวิจัยพบว่า
บุคคลมีระดับความสงสัยใคร่รู้คงที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว 6 เดือน โดยบุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้จะมีอารมณ์เชิงบวกเป็น
แรงจูงใจในการเสาะหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จึงมีความรู้สึกสงสัยใคร่รู้เกิดขึ้นบ่อยกว่าและนานกว่า (Kashdan & Rob-
erts, 2004; Litman, 2005) และคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม (innovative behavior) ความ
สงสัยใคร่รู้เชิงสติปัญญา (intellectual curiosity) จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ (creative imagination) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Kashdan et al., 2020) ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ Hardy และคณะ (2017) ที่พบว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถท านายความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่บุคคลเปิดรับประสบการณ์ใหม่และยอมรับว่าบางสิ่งอาจจะ
คาดการณ์ไม่ได้ บุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้จะมีความสุขและสนุกในการส ารวจสิ่งรอบตัวและสามารถทนทานต่อความเครียด 
ท าให้บุคคลยังคงรักษาระดับความสงสัยใคร่รู้ให้คงที่ได้ (Kashdan et al., 2020; Litman, 2005) จนกระทั่งบุคคลสามารถค้นพบ
แนวคิดแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในที่สุด (Hardy et al., 2017) จึงมีความเป็นไปได้ว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับความคิดสร้างสรรค์ (Kashdan et al., 2020) จากการทบทวนงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้ ดังน้ันจึงน าไปสู่สมมติฐานที่ว่า 

สมมติฐานที่ 1: คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
การศึกษาของ Karwowski (2012) พบว่าการเสาะหาความท้าทายใหม่ ๆ (stretching) และการเปิดรับความแปลกใหม่ใน

ชีวิต (embracing) เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้บุคคลเชื่อในความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง (creative self-efficacy) และ
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คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอกลักษณ์ส่วนบุคคลเชิงสร้างสรรค์ ( creative personal identity) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นผลสรุปที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Puente-Diaz และ Cavazos-Arroyo (2018) ที่พบว่าคุณลักษณะ
สงสัยใคร่รู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และคุณลักษณะสงสัยใคร่
รู้สามารถเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ ( Puente-Diaz & Cavazos-Arroyo, 2018) โดย
บุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มักจะสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความสนใจและความสุข และมองความท้าทายว่าเป็นโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ จึงไม่กลัวที่จะเผชิญกับความแปลกใหม่ในชีวิต (Karwowski, 2012; Kashdan et al., 2020) 
ส่งผลให้บุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความเชื่อว่าสามารถพัฒนาความสามารถของตนให้ดีขึ้นได้ และสามารถรับมือกับความ
กดดันในขณะที่บุคคลก าลังฝึกฝนทักษะ (Bandura, 1997; Karwowski, 2012) จนเกิดความช านาญและความม่ันใจเชิงสร้างสรรค์ 
(Tierney & Farmer, 2002) จากการทบทวนงานวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่
รู้กับการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ ดังน้ันจึงน าไปสู่สมมติฐานที่ว่า 

สมมติฐานที่ 2: คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถท านายการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ 
เม่ือบุคคลใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ในการหาทางออกที่แปลกใหม่จากปัญหา (Qiang et al., 2020) โดยมีความสามารถแห่ง

ตนเชิงสร้างสรรค์เป็นแรงจูงใจในการหาความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากภายในและภายนอกองค์การ (Jaussi & Randel, 2014) ท า
ให้บุคคลค้นพบวิธีที่ท าให้แนวคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้จริง ซ่ึงจากการศึกษาของ Slåtten (2014) 
พบว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับงานนวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Jaussi และ Randel (2014) และ Qiang และคณะ (2020)  ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตน
เชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ( radical creativity) และความคิดสร้างสรรค์เชิง
วิทยาศาสตร์ (scientific creativity) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการทบทวนงานวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์กับความสร้างสรรค์ของพนักงาน ดังน้ันจึงน าไปสู่สมมติฐานที่ว่า 

สมมติฐานที่ 3: การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์สามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
การศึกษาวิจัยในอดีต พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์มีบทบาทของการเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์

ระหว่างอุปนิสัยด้านการคิดวิเคราะห์ (critical thinking disposition) และความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ( scientific  
creativity) (Qiang et al., 2020) ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงได้เชิงสร้างสรรค์ (malleable creative mindsets) 
และการค้นพบทางแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพและแปลกใหม่ (solution quality and originality) (Royston & Reiter-Palmon, 
2017) และความสัมพันธ์ระหว่างความฝักใฝ่เรียนรู้ของบุคคล (learning orientation) และงานนวัตกรรม (innovative activities) 
(Slåtten, 2014) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ถึงแม้ว่าวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงได้เชิงสร้างสรรค์ อุปนิสัยด้านการคิดวิเคราะห์ และความ
ฝักใฝ่เรียนรู้ของบุคคล จะไม่ใช่ตัวแปรเดียวกัน แต่ตัวแปรทั้งสามตัวน้ีเป็นตัวแปรพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับคุณลักษณะ
สงสัยใคร่รู้ ซ่ีงเป็นความปรารถนาในการส ารวจและเรียนรู้ในสิ่งที่บุคคลสนใจ แม้ว่าบุคคลต้องเผชิญกับสิ่งที่แปลกใหม่และความไม่
แน่นอน (Karwowski, 2012; Kashdan et al., 2020) เช่น บุคคลมีแรงจูงใจในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่และต้องการ
ค้นหาความจริง เป็นต้น และความสงสัยใคร่รู้ช่วยให้บุคคลมีการปรับตัวเชิงความคิด ( cognitive adaptability) และการคิดและ
ตัดสินใจจากหลาย มุมมอง (multidimensional decision processing) (Horstmeyer, 2020) นอกจาก น้ีการศึกษาของ 
Aungkhana และ Yuosre (2018) พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรสื่อที่ท าให้การฝักใฝ่เรียนรู้ของ
พนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของพนักงาน ซ่ึงคุณสมบัติในการฝักใฝ่เรียนรู้ของพนักงาน (employee 
learning orientation) มีลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ (Hong & Fan, 2019) 
โดยคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา (Hardy et al., 2017) ซ่ีงการเพิ่มทักษะความรู้ที่
จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาและการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาเป็นขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ (Amabile & Pratt, 2016) และแนวคิดการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Treffinger, 1995) จากการทบทวนงานวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์อาจเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์กับความสร้างสรรค์ของพนักงาน ดังน้ันจึงน าไปสู่สมมติฐานที่ว่า 

สมมติฐานที่ 4: การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์มีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
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ภาพที่ 1 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นพนักงานประจ าขององค์การเอกชนในประเทศไทย จ านวน 308 คนที่ปฏิบัติการ

มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และองค์การเอกชนในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย องค์การที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค องค์การที่ให้บริการ
ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ รวมถึงองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไรและมูลนิธิ 
เป็นต้น โดยการก าหนดตัวอย่างการวิจัยใช้แนวคิดของ Hair และคณะ (2010) โดยพิจารณาค่า R2 ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาไม่
เกิน 5 ตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ร้อยละ 5 ดังน้ัน จึงต้องมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 250 คน ถึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ตัวแปรสื่อ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่พัฒนาขึ้นโดย Zhou และ George (2001) โดยข้อค าถามได้รับการแปลเป็น
ภาษาไทยเพื่อใช้ในการวิจัยของศุภรักษ์ ฟูเต็มวงค์ (2561) ประกอบด้วยข้อค าถาม 13 ข้อ โดยมีมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
ตั้งแต่ระดับ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ตัวอย่างค าถามได้แก่ “ฉันมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สามารถน าไปใช้ใน
การท างานได้” และ “ฉันมีการพัฒนาแผนการท างานและแนวทางการน าแนวคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในการท างาน” โดยการศึกษาน้ีได้มี
การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบวัด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
เท่ากับ .899  

แบบวัดคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ 5 มิติ (ฉบับปรับปรุง) (Five-Dimensional Curiosity Scale Revised (5DCR)) พัฒนา
โดย Kashdan และคณะ (2020) และถูกแปลเป็นภาษาไทยด้วยการแปลย้อนกลับ (back translation) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา
และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย มี 24 ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามด้านการส ารวจด้วยความสุข ( joyous 
exploration) 4 ข้อ ด้านความไวและความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา ( deprivation sensitivity) 4 ข้อ ด้านความอดทนต่อ
ความเครียด (stress tolerance) 4 ข้อ ด้านการค้นหาด้วยความตื่นเต้น (thrill seeking) 4 ข้อ และด้านความสงสัยใคร่รู้ทางสังคม 
(social curiosity) แบ่งเป็นความสงสัยใคร่รู้ทางสังคมแบบเปิดเผย (overt social curiosity) 4 ข้อ และความสงสัยใคร่รู้ทางสังคม
แบบแอบแฝง (covert social curiosity) 4 ข้อ โดยมีมาตรวัดแบบประเมินค่า 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 (ไม่สอดคล้องกับตัวของฉัน) 
ถึง 7 (สอดคล้องกับตัวของฉันมากที่สุด) ตัวอย่างค าถามได้แก่ “ฉันมองสถานการณ์ที่ท้าทายว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโต” 
และ “ฉันชอบเรียนรู้เก่ียวกับหัวข้อที่ฉันรู้สึกไม่คุ้นเคย” โดยการศึกษาน้ีได้มีการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัด 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .862 

แบบวัดการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Self-efficacy Scale) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแบบวัดการรับรู้
ตัวตนเชิงสร้างสรรค์แบบสั้น (Short Scale of Creative Self) ที่ถูกพัฒนาโดย Karwowski (2012) ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ ซ่ึง
ถูกแปลเป็นภาษาไทยด้วยการแปลย้อนกลับ (back translation) โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและมีการดัดแปลงค าบางค าเพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 (ไม่ใช่อย่างยิ่ง) ถึง 5 (ใช่อย่างยิ่ง) ตัวอย่าง
ค าถามได้แก่ “ฉันวางใจในความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของฉัน” และ “ฉันแน่ใจว่าฉันสามารถจัดการกับปัญหาที่ต้องใช้การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ได้” โดยการศึกษาน้ีได้มีการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบวัด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .856 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอต่อผู้จัดการองค์การที่ต้องการเก็บ

ข้อมูลเพื่ออนุมัติเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนได้รับค าชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของ
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โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาวิจัยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่
โครงการ CMUREC No. 63/266 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง น้ีได้รับการตอบกลับทางออนไลน์ จ านวน 308 ชุด ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นความลับ และน าเสนอในภาพรวมเท่าน้ัน 

ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชากรใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (hierarchical multiple regression analysis) ด้วย 
Process Macro ของ Hayes (2013) แบบจ าลองที่ 4 (Model 4) และวิธีการบูตสแตรปเพื่อทดสอบบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ ผล
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร (n = 308) 

***p < .001  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .493 
และ .457 ตามล าดับ นอกจากน้ีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เช่นกันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ  .547 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

จากตารางที่ 2 พบว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p < .001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .131, 95% CI [.073, .188] (สนับสนุนสมมติฐานที่ 1)  นอกจากน้ี
คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 
เช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .362, 95% CI [.290, .434] (สนับสนุนสมมติฐานที่ 2)  และเม่ือพิจารณาอิทธิพล
ทางตรงของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ที่ต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
เท่ากับ .319 อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001, 95% CI [.241, .397] (สนับสนุนสมมติฐานที่ 3) นอกจากน้ีนักวิจัยใช้วิธีการ
บูตสแตรป โดยก าหนดจ านวนการสุ่มตัวอย่างอย่างซ้ าทั้งสิ้น 10,000 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางอ้อมของความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน เม่ือมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรสื่อ จาก
ตารางที่ 3 พบว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือส่งผ่าน
การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ที่มีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อบางส่วน โดยมีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .116 และช่วงความ
เชื่อม่ันไม่คร่อมศูนย์ (Boot LLCI = .076 และ Boot ULCI = .159) (สนับสนุนสมมติฐานที่ 4) ทั้งน้ีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีค่า
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
p < .001 เท่ากับ .131, .116 และ .247 ตามล าดับ  
 
 
 

ตัวแปร M SD (1) (2) (3) 
(1) คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ 4.300 .795   .492*** .450*** 
(2) การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ 3.731 .586     .546*** 
(3) ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 4.001 .435       



 82 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

ตารางที่ 2  
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยและช่วงความเชื่อม่ันของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 

***p < .001, Coeff. = ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย, SE = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 95% Confidence Interval 
 
ตารางที่ 3  
ผลการทดสอบบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ (Mediation Test) 

หมายเหตุ TC = คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้, CSE = การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์, C = ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
 
อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Kashdan และคณะ (2020) ที่พบว่าคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม และการศึกษาในอดีต
ของ Hardy และคณะ (2017) โดยแนวคิดของ Mehta และ Dahl (2019) และ Amabile และ Pratt (2016) อธิบายว่า บุคคลมี
คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มีความรู้สึกเชิงบวกเป็นแรงจูงใจภายในในการส ารวจสิ่งรอบตัวและเพิ่มทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยบุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ( Horstmeyer, 2020) 
และสามารถคิดหาทางออกจากปัญหาหลาย ๆ ทาง ท าให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง (Amabile & Pratt, 2016; 
Treffinger, 1995) โดยคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้สามารถท านายการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Puente-Diaz และ Cavazos-Arroyo (2018) เน่ืองจากบุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้มองความท้า
ทายว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ จึงไม่กลัวที่จะเผชิญกับความแปลกใหม่ในชีวิต ( Karwowski, 
2012) ส่งผลให้บุคคลสามารถรับกับความกดดันในขณะที่บุคคลก าลังฝึกฝนทักษะ (Bandura, 1997; Karwowski, 2012) จนกระทั่ง
บุคคลสามารถรับรู้ได้ถึงความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ (Tierney & Farmer, 2002) นอกจากน้ีการรับรู้ความสามารถแห่งตน
เชิงสร้างสรรค์สามารถท านายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ Tierney และ Farmer (2002) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Qiang และคณะ (2020) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ของบุคคลท านาย
ความคิดสร้างสรรค์และงานนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยในอดีตของ Jaussi และ Randel (2014) เพราะเม่ือบุคคลฝึกฝนทักษะการหา
ทางออกที่แปลกใหม่จากปัญหาจนเกิดความช านาญ (Qiang et al., 2020) บุคคลสามารถท าให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ได้
จริง (Slåtten, 2014) ผลการวิจัยครั้งน้ียังพบอีกว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์มีบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อบางส่วน
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Aungkhana 
และ Yuosre (2018) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรสื่อที่ท าให้การฝักใฝ่เรียนรู้ของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของพนักงาน โดยคุณสมบัติในการฝักใฝ่เรียนรู้มีลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ใกล้เคียง
กับคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ (Hong & Fan, 2019) เพราะบุคคลที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ชอบความท้าทาย
และการเรียนรู้สีงใหม่ (Karwowski, 2012) จึงมุ่งม่ันเพิ่มเติมความรู้ และฝึกฝนทักษะจนเกิดความช านาญ ส่งผลให้เกิดผลงานที่
สร้างสรรค์ (Slåtten, 2014)  
 

ตัวแปร 
การรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์ (CSE) ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน (C) 

Coeff (SE) LLCI ULCI Coeff (SE) LLCI ULCI 
คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ (TC) .362*** (.037) .290 .434 .131*** (.029) .073 .188 
CSE     .319*** (.040) .241 .397 
ค่าคงที่ 2.173*** (.160) 1.858 2.488 2.250*** (.141) 1.973 2.527 
  R2 = .242 R2 = .342 

F(1, 306) = 97.771, p < .001 F(2, 305) = 79.168, p < .001 

ความสัมพันธ์ Bootstrapped Indirect Effect Boot SE Boot LLCI Boot ULCI 

TC → CSE → C .116 .021 .076 .159 
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องค์การสามารถน าผลการวิจัยครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรส าหรับต าแหน่งงานที่ต้องการบุคลากรที่
จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้เพื่อพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นทักษะที่ส าคัญของการท างาน โดยให้ผู้สมัครงานท า
แบบสอบถามด้านคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ และผู้น าขององค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายในการท างานและหัวหน้างานมีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอและยุติธรรม เม่ือบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ได้ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์ จะท าให้มีการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ซ่ีงจะช่วย
ให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมสร้างสรรค์งานมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ีการศึกษาในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับบทบาท
ของการเป็นตัวแปรสื่อหรือตัวแปรปรับของความฉลาดทางอารมณ์และความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะสงสัยใคร่รู้กับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 
ความผูกใจม่ันในงานนับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การท างานของบุคคลน้ันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 
การวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับงานระดับกลุ่ม การปรับงานรายบุคคลและความผูกใจ
ม่ันในงานรายบุคคล ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดทฤษฎีการเลียนแบบตัวแบบ และการแพร่ระบาดทางอารมณ์ภายในกลุ่ม และการปรับงาน
ตามแนวคิดของ Wrzniewsky and Dutton (2001) ซ่ึงประกอบไปด้วยการปรับงาน 3 ด้านได้แก่ การปรับงานด้านภาระงาน การ
ปรับงานด้านความคิดต่องาน และการปรับงานด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นตัวอธิบายว่า การปรับงานระดับกลุ่มจะมี
ความสัมพันธ์ต่อการปรับงานรายบุคคลและความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลในกลุ่มพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนประเภท
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (N = 175) อย่างไร โดยใช้มาตรวัดการปรับงานระดับกลุ่มของ Niessen et al. (2016) ที่มีการ
ดัดแปลงข้อค าถามตามหลักของ Klein et al. (2001)  มาตรวัดการปรับงานรายบุคคลของ Niessen et al. (2016) และมาตรวัด
ความผูกใจม่ันในงานฉบับเต็ม (UWES-17) ของ Schaufeli et al. (2006) ด้วยสถิติแบบการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรม Mplus7 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์พบว่า การปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของการปรับงาน
ระดับกลุ่มต่อความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล และพบอิทธิพลทางบวกระหว่างการปรับงานระดับกลุ่มและการปรับงานรายบุคคล 
นอกจากน้ี การปรับงานรายบุคคลยังมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 1-3 แต่อิทธิพลทางบวกของการปรับงานระดับกลุ่มและความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลน้ันไม่พบนัยส าคัญทางสถิติจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
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Abstract 
 
Work engagement is one of the important elements that could make individual works with efficiency and  
untroubled. So, to study the causal relationship of collective job craft, individual job craft and individual work 
engagement. The researcher uses role model learning theory, emotional contagion theory and theory of job 
crafting by Wrzniewsky and Duttion, 2001 which composed with 3 types of job crafting which are tasks, cognitive 
and relational crafting to explain how the collective job crafting would has relationship with individual job  
crafting and individual work engagement of the monthly employees of food industrial private company in  
Thailand (N = 175). By using the Niessen at al. (2016) ‘s Collective Job Crafting scale which the items were  
altered by the principle of Klein et al., 2001, Individual Job Crafting scale and Work Engagement scale  
(UWES-17) (Schaufeli et al., 2006) with structural equation model by using Mplus7 as data analyzer. The  
research found that individual job crafting was a mediator of collective job crafting and individual work  
engagement and also found a positive effect between collective job crafting and individual job crafting.  
Moreover, individual job crafting has a positive effect to individual work engagement which all of these accept 
hypothesis 1-3 but the positive effect of collective job crafting and work engagement is not statistically  
significant. So, it rejected Hypothesis 4 
 

Keywords: Collective job crafting, work engagement, emotional contagion  
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บทน า 

เน่ืองด้วยความผูกใจม่ันในงานนับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญข้อหน่ึงของบุคคลที่มีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและความ
ราบรื่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้แนวคิดทฤษฎีการเลียนแบบตัวแบบ และการแพร่ระบาดทางอารมณ์ภายใน
กลุ่ม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับงานระดับกลุ่ม การปรับงานรายบุคคลและความผูกใจม่ันในงาน โดย Schaufeli 
et al. (2006) ได้นิยามความผูกใจม่ันในงานว่าเป็น “ภาวะทางจิตใจที่ เก่ียวกับงานในทางบวกและเป็นที่ เติมเต็มจิตใจ ซึ่ง
ประกอบด้วยการมีพลังในการท างาน (vigor) ความทุ่มเทในการท างาน (dedication) และความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน 
(absorption)” (Schaufeli et al., 2006, p.72) นอกจากน้ีความผูกใจม่ันในงานน้ันยังเป็นโครงสร้างทางสุขภาวะ (well-being) ที่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ( job satisfaction) และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย (Hirschi, 2012, p. 479) ซ่ึงในภายหลัง Schaufeli et al. (2016) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการปรับงานและความผูกใจม่ันในงาน โดยเสนอว่าความผูกใจม่ันในงานน้ีเป็นขั้วตรงกันข้ามกับภาวะเบื่องาน ( job  
boredom) เม่ือบุคคลประสบกับภาวะเบื่องานมักขาดมุมมองว่างานของตนน้ันมีความส าคัญ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าภาวะเบื่องานน้ัน
เป็นตัวแปรท านายการปรับงานในเชิงการเพิ่มทรัพยากรโครงสร้างในงานในทางลบ กล่าวคือเม่ือพนักงานมีภาวะเบื่องานมากจะท าให้
บุคคลน้ันมีพฤติกรรมปรับงานน้อย (Harju et al., 2016) ความผูกใจม่ันในงานยังเป็นตัวแปรท านายทางลบกับเจตนาการลาออก 
(turnover intention) โดย Roodt and Plooy (2010) ได้ศึกษาตัวแปรที่ท านายเจตนาการลาออก ซ่ึงผลการวิจัยน้ันพบว่า ทั้ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกในองค์การ (organizational citizenship behavior) และความผูกใจม่ันในงานมีอิทธิพลทางลบกับเจตนา
ในการลาออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเจณิกา วังสถาพร (2555) ซ่ึงพบว่าความผูกใจม่ันในงานมี
อิทธิพลทางลบต่อความเหน่ือยหน่ายในงาน กล่าวคือ บุคคลที่มีการท างานแบบผูกใจม่ันในงานสูงน้ันจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเหน่ือย
หน่ายในงานต่ า โดยจากงานวิจัยข้างต้นจึงจัดได้ว่า ความผูกใจม่ันในงานน้ันเป็นเจตคติที่ดีต่อการท างานและมีอิทธิพลทางลบต่อ
ความเหน่ือยหน่ายในงานและเจตนาที่จะลาออก ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าความผูกใจม่ันในงานมาใช้ศึกษาเป็นตัวแปรเกณฑ์
ของการศึกษาในครั้งน้ี นอกจากน้ี งานวิจัยในปัจจุบันสนใจน าการปรับงานมาเป็นตัวแปรท านายเจตคติทางบวกในการท างานมากขึ้น 
โดยที่มีงานวิจัยที่พบความสัมพันธ์ทางบวกของการปรับงาน ( job crafting) ต่อความผูกม่ันในงานและประสิทธิภาพในการท างาน 
(Bakker et al., 2012) และยังพบว่าการปรับงานน้ันมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ 
(organization commitment) นอกจากน้ีการปรับงานยังเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่วนบุคคลและลดภาวะการขาดงานได้อีก
ด้วย (Ghitulescu, 2006) โดยส่วนมากแล้วการปรับงานมักมุ่งเน้นไปที่ระดับบุคคลเท่าน้ัน แต่ Leana (2009) ได้เสนอว่าการปรับ
งานน้ันสามารถเกิดได้ในระดับกลุ่มเช่นกัน ซ่ึงท าการทดลองการท างานร่วมกันของกลุ่มครูปฐมวัยพบว่า ผู้สอนที่มีการปรับงานใน
ระดับกลุ่มจะได้รับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลเด็กปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพสูง นอกจากน้ีการปรับ
งานระดับกลุ่มยังมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การระดับบุคคลและความพึงพอใจในงานอีกด้วย และ Tims et al. 
(2013) ได้น าแนวคิดของการปรับงานระดับกลุ่มไปท าการวิจัยต่อโดยการตั้งสมมติฐานว่าการปรับงานระดับกลุ่มที่อิงตามทฤษฎีความ
ต้องการในงานและทรัพยากรในงาน (Job Demands-Resources Theory หรือ JD-R Theory) จะมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผล
การปฏิบัติงานของทีม (team performance) ซ่ึงส่งต่อไปยังความผูกใจม่ันในงานของทีม (team work engagement) ซึ่งได้อิง
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่เก่ียวกับบรรทัดฐาน (norm) การเลียนแบบตัวแบบ (modeling) และการแพร่ระบาดทางอารมณ์ 
(emotional contagion) ภายในกลุ่ม ซ่ึงจากทฤษฎีเหล่าน้ีทางกลุ่มผู้วิจัยในงานน้ีพบการปรับงาน ประสิทธิภาพในการท างาน และ
ความผูกใจม่ันในงานของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการปรับงานรายบุคคล ( individual job crafting) ผลการปฏิบัติงานของ
บุคคล (individual work performance) และความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล (individual work engagement) เช่นกัน  

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่าน้ี ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะต่อยอดจากงานวิจัยน้ีโดยอิงตามโมเดลงานวิจัยของ Tims et al. 
(2013) โดยที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้แนวคิดการปรับงานของ Wrzniewki and Dutton (2001) อันเน่ืองมาจากการอภิปรายของ 
Bogaert et al. (2013) ที่กล่าวว่า “ปัจจัยที่ท าให้ผลปฏิบัติงานของพยาบาลเป็นไปในทางใดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ต่อแพทย์ 
เจ้าหน้าที่ทางสุขภาพคนอ่ืน ๆ และผู้น าของตน เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับงานของตนและการได้รับการสนับสนุน
ทางทรัพยากรที่ถูกต้องและเหมาะสม” (Bogaert et al, 2013, p. 679) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการปรับงานด้านความสัมพันธ์ต่อ
เพื่อนร่วมงานและความต้องการที่จะศึกษาการปรับงานของบุคลากรพยาบาลจาก “ตนเอง (self)” ซ่ึงสอดคล้องกับการปรับงานตาม
แนวคิด Wrzniewski and Dutton (2001) ที่ Niessen et al. (2016) ได้ระบุความแตกต่างระหว่างแนวคิดการปรับงานและความ
ต้องการในงานและทรัพยากรในงานไว้ ดังน้ัน ผู้วิจัยต้องการจะทดสอบว่าการปรับงานระดับกลุ่มตามแนวคิดการปรับงานของ  
Wrzniewski and Dutton (2001) น้ันจะมีความสัมพันธ์ต่อการปรับงานรายบุคคลและความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลหรือไม่ 
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งานวิจัยน้ีจึงจะศึกษาอิทธิพลของการปรับงานระดับกลุ่มต่อการปรับงานรายบุคคล และความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลโดยใช้
การศึกษาแบบช่วงเวลาเดียวกัน ในกลุ่มพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 1: การปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของการปรับงานระดับกลุ่มต่อความผูกใจม่ันในงาน
รายบุคคล 

สมมติฐานที่ 2: การปรับงานระดับกลุ่มมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับงานรายบุคคล 
สมมติฐานที่ 3:  การปรับงานรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล  
สมมติฐานที่ 4:  การปรับงานระดับกลุ่มมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล 

ตัวแปร 

ตัวแปรท านาย การปรับงานระดับกลุ่ม (collective job crafting) ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การปรับภาระ
งาน การปรับความสัมพันธ์ และการปรับความคิด  

ตัวแปรเกณฑ์ ความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล (individual work engagement) ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
การมีพลังในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน 

ตัวแปรส่งผ่าน การปรับงานรายบุคคล (individual job crafting) ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การปรับภาระ

งาน การปรับความสัมพันธ์ และการปรับความคิด 

ค าจ ากัดความ 
การปรับงานระดับกลุ่ม หมายถึง พฤติกรรมของกลุ่มพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนที่มีการปรับงานทั้ง 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การปรับภาระงาน การปรับความสัมพันธ์ และการปรับความคิดในช่วงเวลาระหว่าง 1 สัปดาห์ก่อนการตอบแบบสอบถามของ
พนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนในกลุ่ม โดยนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง คะแนนที่ได้จากมาตรวัดการปรับงานระดับกลุ่มของ  
Niessen et al. (2016) ที่ได้รับการดัดแปลงข้อค าถามตามหลักของ Klein et al. (2001) มี 3 องค์ประกอบ โดยมีลักษณะการวัด
เป็นการประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนยิ่งสูง หมายถึง ยิ่งมีการปรับงานระดับกลุ่มบ่อยครั้ง 

การปรับงานรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนที่มีการปรับงานด้วยตนเอง ทั้ง 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ การปรับภาระงาน การปรับความสัมพันธ์ และการปรับความคิดในช่วงระหว่าง 1 สัปดาห์ก่อนการตอบ
แบบสอบถามของพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชน โดยนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง คะแนนที่ได้จากมาตรวัดการปรับงานรายบุคคล
ของ Niessen et al. (2016) ซ่ึงมี 3 องค์ประกอบ โดยมีลักษณะการวัดเป็นการประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนยิ่งสูง หมายถึง ยิ่งมี
การปรับงานบ่อยครั้ง 

ความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล หมายถึง ภาวะทางจิตใจที่เ ก่ียวข้องกับงานในทางบวกโดยมีองค์ประกอบหลัก 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ “การมีพลังในการท างาน (vigor) หมายถึง การมีระดับพลังงานและมีการฟื้นตัวทางจิตในขณะท างานที่สูง มี
ความตั้งใจที่จะลงทุนลงแรงในงานของตน และมีความอดทนต่อความยากล าบากต่าง ๆ ความทุ่มเทในการท างาน ( dedication) 
หมายถึง มีความเก่ียวข้องกับงานของตนอย่างแรงกล้าและมีความรู้สึกของความส าคัญ, ความกระตือรือร้น, แรงบันดาลใจ และความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน (absorption) หมายถึง มีสมาธิและหลอมรวมกับงานอย่างมีความสุข รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว และยากที่
จะแยกตนออกจากงาน นิยามเชิงปฏิบัติการหมายถึง คะแนนที่ได้จากมาตรวัดความผูกใจม่ันในงาน (Schaufeli et al., 2006) ซ่ึงมี 
3 องค์ประกอบ โดยมีลักษณะการวัดเป็นการประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนยิ่งสูง หมายถึง บุคคลน้ันยิ่งมีความผูกใจม่ันในงานมาก 

พนักงานรายเดือนบริษัทเอกชน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทเอกชนประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยที่มีอายุงานในองค์การปัจจุบันไม่ต่ ากว่า 1 ปี  

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
 พนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 175 คน จากบริษัทในประเทศไทย
จ านวน 2 บริษัท ที่มีอายุงานในองค์การปัจจุบันไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุของตน อายุในองค์กร และอายุในสายงาน ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมาเอง 
2. มาตรวัดการปรับงานรายบุคคล จ านวน 9 ข้อ ผู้วิจัยได้ท าการแปลมาจาก Niessen et al. (2016) 
3. มาตรวัดการปรับงานระดับกลุ่ม จ านวน 9 ข้อ ผู้วิจัยใช้หลักการแปลงข้อกระทงของมาตรวัดการปรับงานรายบุคคลโดย

ใช้ Referent-Shift Composition Model (Klein et al., 2001) 
4. มาตรวัดความผูกใจม่ันในงาน จ านวน 17 ข้อ ผู้วิจัยท าการแปลมาจากมาตรวัด UWES-17 (Schaufeli et al., 2006) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการน ามาตรซ่ึงผ่านการประเมินภาษาไปทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานราย

เดือนบริษัทเอกชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 100 คน จากน้ันจึงน าไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อกระทงอ่ืนในมาตรวัด (corrected item-total correlation: CITC) เปรียบเทียบ
กับค่าวิกฤติของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  [r(114) = .159, α = .05 (หน่ึงหาง)] ผลการวิเคราะห์พบว่า มาตรวัดทั้งสาม
มาตรไม่ต้องตัดข้อกระทง โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืนในมาตรวัด 
(CITC) 

จากน้ันจึงน าไปทดสอบหาค่าความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค และตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน 
ผู้วิจัยได้น ามาตรวัดที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้วทั้งสามมาตรวัดไปด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย

แบบสอบถามแบบเอกสาร ผู้วิจัยจะเลือกแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจริงน้ีเป็นพนักงานรายเดือนบริษัทเอกชนประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จ านวน 175 คน ซ่ึง
ได้มาจากการใช้โปรแกรม G*Power โดยใช้สถิติสมการเชิงเส้นถดถอย (Linear Multiple Regression) โดยมีการตั้งค่าดังน้ี f2= .08 
α err prob = .05 Power = .95 number of predictors = 1 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 165 คน ผู้วิจัยท าการเก็บเพิ่มอีก 10 คน
เป็น 175 คน เพื่อป้องกันการได้ข้อมูลต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้วิจัยด าเนินการแจกและจัดเก็บเอกสารด้วยตนเองด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก โดยหากผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางผู้วิจัยได้ด้วยอีเมล์ที่แนบไปกับแบบสอบถาม แบบสอบถามไม่มี
ข้อมูลขาดหาย  

ผลการวิจัย 

การศึกษาการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปรับงานระดับกลุ่ม และความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลโดยมีการปรับงานรายบุคคลเป็นตัว
แปรส่งผ่าน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 45 คน (ร้อยละ 25.7) เป็นหญิง 130 คน (ร้อยละ 74.3) 
อายุตั้งแต่ 20-70 ปี (M = 38.95, SD = 11.608) โดยอยู่ในช่วง 20-30 ปีมากที่สุด 58 คน รองลงมาคือ 41-50 ปี 48 คน อายุใน
องค์กรตั้งแต่ 1-36 ปี  (M = 13.52, SD = 11.90) มากที่สุดคือ 1-5 ปี 80 คน รองลงมาคือ 26-30 ปี 23 คน อายุในสายงานตั้งแต่ 
1-36 ปี (M = 14.18, SD = 11.84) มากที่สุดคือ 1-5 ปี 74 คน รองลงมาคือ 31 ปีขึ้นไป 22 คน  

ส่วนผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรที่สังเกตได้ ได้แก่ การปรับภาระงานระดับกลุ่ม การปรับความคิดระดับกลุ่ม 
การปรับความสัมพันธ์ระดับกลุ่ม การปรับภาระงานรายบุคคล การปรับความคิดรายบุคคล การปรับความสัมพันธ์รายบุคคล การมี
พลังในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน โดยผลการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความโด่ง และค่าความเบ้ 

มาตรวัด จ านวนข้อ α CITC 
มาตรวัดการปรับงานระดับกลุ่ม (Niessen et al., 2016) 9 .870 .49 - .68 
มาตรวัดการปรับงานรายบุคคล (Niessen et al., 2016) 9 .864 .38 - .70 
มาตรวัดความผูกใจม่ันในงาน (Schaufeli et al., 2006) 17 .943 .44 - .78 
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ตัวแปรที่สังเกตได้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.96 – 3.62 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ .84 – 1.07 มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย
ตั้งแต่  .26 - .37 ข้อมูลตัวแปรส่วนใหญ่มีลักษณะเบ้ซ้าย โดยมีค่าความเบ้ตั้งแต่ .31  ถึง -.46 และมีค่าความโด่งต่ า โดยมีค่าตั้งแต่ -
1.09 ถึง -.25 เม่ือทดสอบการแจกแจงปกติด้วยการทดสอบ Kolmogorov – Smirnov พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจกไม่เป็นโค้ง
ปกติที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และ .05 ค่าความเบ้และค่าความโด่งของตัวแปรเม่ือหารด้วยค่าความคลาดเคลื่อนแล้วอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับได้ กล่าวคือ เม่ือค่าความเบ้หารด้วยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ 3 และค่า
ความโด่งเมื่อหารด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ 8 (Kline, 2015) ตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  

ค่าสหสัมพันธ์และข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M = ค่าเฉลี่ย SD = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน CV = ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย SK = ค่าความเบ้ KU = ค่าความโด่ง 
SESK = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความเบ้ SEKU = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความโด่ง  
 

ส าหรับค่าองค์ประกอบที่มีความส าคัญของตัวแปรที่สังเกตได้ของตัวแปรแฝงการปรับงานระดับกลุ่มน้ัน ผู้วิจัยพบว่าด้านที่
มีองค์ประกอบที่มีน้ าหนักส าคัญมากที่สุดคือด้านการปรับภาระงาน รองลงมาคือการปรับความคิด และการปรับความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน โดยอยู่ที่ค่า .824 .774 และ .698 ตามล าดับ ส่วนการปรับงานรายบุคคลน้ัน ผู้วิจัยพบว่าด้านที่มีมากสุดคือ การปรับ
ภาระงาน รองลงมาคือการปรับความคิด และการปรับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเช่นกัน โดยอยู่ที่ .846 .767 และ .654 
ตามล าดับ สุดท้ายคือความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลโดยมีด้านที่มีค่าองค์ประกอบส าคัญสูงสุดคือด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ
งานที่ .955 การมีพลังในการท างานอยู่ในระดับเท่ากันที่ .930 และความทุ่มเทในการท างานที่ .898  
 ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทั้งสาม ผู้วิจัยพบอิทธิพลทางตรงในทางบวกระหว่างการปรับงาน
ระดับกลุ่ม และการปรับงานรายบุคคลที่ β = .909 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 และพบ
อิทธิพลทางตรงในทางบวกของการปรับงานรายบุคคลและความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลที่ β = .589 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ผู้วิจัยยังพบอิทธิพลรวมในทางบวกระหว่างการปรับงานระดับกลุ่ม และความผูกใจม่ันใน
งานรายบุคคลโดยมีการปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านที่ β = .797 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยมีขนาดก่อนมีตัวแปรส่งผ่านที่ β =.262 แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 4  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 CJTC 1                 
2 CJCC .605** 1               
3 CJRC .598** .526** 1             
4 IJTC .684** .582** .537** 1           
5 IJCC .577** .785** .400** .596** 1         
6 IJRC .516** .448** .690** .596** .484** 1       
7 WEVIG .604** .602** .464** .653** .682** .406** 1     
8 WEDED .545** .617** .449** .621** .637** .430** .835** 1   
9 WEABS .610** .688** .488** .654** .699** .401** .887** .858** 1 
  M 3.15 3.62 2.91 3.15 3.68 2.96 3.34 3.34 3.40 
  SD .89 .99 1.07 .84 1.02 1.01 .93 .87 .91 
  CV .28 .27 .37 .27 .28 .34 .28 .26 .27 
  SK .25 -.37 .31 .07 -.46 .17 .03 -.10 -.03 
  KU -.25 -.51 -.78 -.46 -.75 -.69 -1.09 -.84 -.87 
**p < .01 (2-tailed). 
SESK = .18, SEKU = .37  
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ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรทั้งสามตามตารางที่ 3 และภาพที่ 1 
 

ตารางที่ 3 
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ระหว่างความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล และความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล โดย
มีการปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJC = Collective Job Crafting, IJC = Individual Job Crafting, WE = Individual Work Engagement 
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect 
*** p < .001 ** p <.05 
 
ภาพที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับงานระดับกลุ่ม ความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล โดยมี การปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล 
ตัวแปรเชิงสาเหตุ 

CJC IJC 
IJC .826 DE .909*** - 
    IE - - 
    TE .909*** - 

WE .695 DE .262 .589** 
    IE .535** - 

    TE .797*** .589** 
χ

2(22, N = 175) = 63, χ2/df = 2.88, p = 0, RMSEA = .002, CFI = .969, TLI = .949, SRMR = .042 

CJ WE 

IJC 
CJTC 

CJCC 

CJRC 

IJTC IJCC IJRC 

WEVIG 

WEDED 

WEABS 

.909*** .589** 
.824** 

.774** 

.698** .955** 

.898** 

.930** 

.654** .767** .846** 

.262 

CJC   การปรับงานระดับกลุ่ม 
IJC    การปรับงานรายบุคคล 
WE    ความผูกใจม่ันในงานรายบุคคล 

CJTC   การปรับภาระงานระดับกลุ่ม 
CJCC   การปรับความคิดระดับกลุ่ม 
CJRC   การปรับความสัมพันธ์ระดับกลุ่ม 

IJTC   การปรับภาระงานรายบุคคล 
IJCC   การปรับความคิดรายบุคคล 
IJRC   การปรับความสัมพันธ์รายบุคคล 

WEVIG   การมีพลังในการท างาน 
WEDED   ความทุ่มเทในการท างาน 
WEABS   ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงาน 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า การปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของการปรับงานระดับกลุ่มต่อความผูกใจม่ันในงาน

รายบุคคลซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 การที่กลุ่มของพนักงานมีการปรับงานเกิดขึ้น จึงท าให้มีบรรทัดฐาน ( norm) ในการ
ท างานที่พนักงานผู้เป็นสมาชิกอาจต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การท างานน้ันเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น นอกจากบุคคลน้ันจะท าตามบรรทัด
ฐานแล้วก็อาจเป็นการเลียนแบบตัวแบบทางสังคมการท างานในกลุ่มน้ัน ๆ จึงท าให้ตัวพนักงานเกิดการปรับงานของตัวเองขึ้น เม่ือทั้ง
กลุ่มและพนักงานที่เป็นสมาชิกน้ันมีการปรับงานที่สอดคล้องกัน ก็อาจเป็นผลให้การท างานของกลุ่มมีความราบรื่นและสะดวกใจต่อ
การท างานขึ้นซ่ึงเม่ือสะดวกใจขึ้นแล้วพนักงานก็จะเกิดความผูกใจม่ันในงานที่ตนท าอยู่ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tims et al. 
(2013) ซ่ึงเป็นงานวิจัยเรื่องแนวคิดการปรับงานระดับกลุ่มและการปรับงานรายบุคคลเพื่อประยุกต์ใช้กับความผูกใจม่ันในงานและ
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยผลการวิจัยพบว่าทั้งการปรับงานระดับกลุ่มและรายบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับประสิทธิภาพในการท างานโดยผ่านความผูกใจม่ันในงานระดับกลุ่มและรายบุคคล 

การปรับงานระดับกลุ่มมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับงานรายบุคคลซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ซ่ึงอาจอภิปรายได้
ดังน้ี เม่ือกลุ่มของบุคคลเกิดการปรับงานขึ้นก็จะท าให้กลุ่มน้ันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมา และการปรับงานน้ันอาจท าให้เกิดการแพร่
ระบาดทางอารมณ์ (Emotional Contagion) ต่อไปที่สมาชิกรายบุคคลซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tims et al. (2013) ซ่ึงเป็น
งานวิจัยเรื่องแนวคิดการปรับงานระดับกลุ่มและการปรับงานรายบุคคลเพื่อประยุกต์ใช้กับความผูกใจม่ันในงานและประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยพบว่าการปรับงานระดับกลุ่มมีความสัมพันธ์กับการปรับงายบุคคล 

การปรับงานรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3 เม่ือพนักงาน
เกิดการปรับงานแล้วทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การปรับงานด้านภาระงาน การปรับงานด้านความคิดที่มีต่องาน การปรับงานด้าน
ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน งานที่พนักงานท าอยู่จะมีความราบรื่นและสะดวกใจต่อพนักงานมากขึ้นอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการสื่อสารต่อเพื่อนร่วมงานหรือการจัดสรรงานที่นายมอบหมาย จึงอาจเป็นผลให้พนักงานเกิดความผูกใจม่ันในงานมากขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen et al. (2014) ซ่ึงพบว่าทั้งการปรับงานระดับกลุ่มและรายบุคคลน้ันมีความสัมพันธ์กับความผูกใจ
ม่ันในงาน โดยที่ระบุด้วยว่าการปรับงานรายบุคคลน้ันเป็นตัวแปรท านายความผูกใจม่ันในงานที่ดีกว่าการปรับงานระดับกลุ่ม 

การปรับงานระดับกลุ่มมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกใจม่ันในงานรายบุคคลแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 4 ผู้วิจัยอาจอภิปรายได้ว่าการที่ในกลุ่มน้ันมีการปรับงานเกิดขึ้นแต่ถ้าตัวบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไม่มีการปรับงานตาม
ก็อาจไม่เป็นผลให้ความผูกใจม่ันในงานของบุคคลน้ันเปลี่ยนแปลงได้ หรืออาจเป็นเพราะลักษณะงานของบุคคลน้ันอาจเป็นงานที่
ตัวอย่างเล็งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องปรับงานตามกลุ่มของตนก็ได้ หรืออาจเป็นเพราะสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นเหตุให้ลักษณะ
งานของกลุ่มตัวอย่างบางรายเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าการปรับงานรายบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการปรับงานระดับกลุ่มและความผูกใจม่ันในงาน

รายบุคคลในช่วงเวลาเดียวกันได้ ดังน้ันองค์การอาจช่วยเสริมให้พนักงานเกิดความผูกใจม่ันในงานมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมหรือ
อบรมในเชิงสนับสนุนให้ใช้การปรับงานในกลุ่มเพื่อให้พนักงานสามารถปรับให้งานมีความเหมาะสมกับตนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 
ปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ คือ ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้เม่ือบุคลากร
ตระหนักในสิ่งที่องค์การท าทั้งต่อบุคลากรในองค์การและสังคม รวมทั้งการที่บุคลากรมีความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวและการท างาน 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บรรยากาศ
องค์การและความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร และ 2) อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากร
โรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จ านวน 128 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวมและรายด้าน: การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี, การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม, ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค, การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม, การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้าน: โครงสร้าง, มาตรฐาน, ความรับผิดชอบ, การยอมรับ, การสนับสนุน, ความ
ผูกพัน และความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และ 2) สมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บรรยากาศองค์การด้านความ
รับผิดชอบและด้านความผูกพัน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 44.5 (R²adj = .445) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยบรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ
สามารถพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานได้มากที่สุด (β = .494) ดังน้ันโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครสามารถน าผลที่
ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความยึดม่ันผูกพันของพนักงานได้ เชน่ การสง่เสรมิใหเ้กิดสมดลุระหว่าง
ชวิีตและการท างาน การสรา้งบรรยากาศองคก์ารดา้นความรบัผดิชอบและดา้นความผกูพนั เปน็ตน้ 
 

ค าส าคัญ : สมดลุระหว่างชวิีตและการท างาน ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของธุรกิจ บรรยากาศองคก์าร ความยดึม่ันผกูพนัของพนักงาน       
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INFLUENCE OF WORK-LIFE BALANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, AND ORGANIZATIONAL 
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Abstract 
 
One of the most important factors for the success of the organization is employee engagement. This can  
happen when employees are aware of what the organization is doing for the employees in the organization and 
society and satisfy with their personal and working life. The objectives of this research were to study: 1) level of 
work-life balance, corporate social responsibility, organizational climate, and employee engagement of  
employees of a hotel in Bangkok and 2 )  influence of work-life balance, corporate social responsibility, and  
organizational climate on employee engagement of employees of a hotel in Bangkok. The samples in this  
research consisted of 1 2 8  employees of a hotel in Bangkok. Data were collected by questionnaires and  
analyzed by statistical packages for research. The statistics used for data analysis were percentage, mean,  
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression  
analysis. The results of study were: 1) Work-life balance; overall corporate social responsibility and in the aspect 
of good corporate governance, fair business conduct, accountability to consumers, community and social  
development participation, and the environmental preservation; overall organizational climate and in the  
aspect of structure, standard, responsibility, recognition, support, and commitment; and employee engagement 
of employees of a hotel in Bangkok were quite high level. 2) Work-life balance; corporate social responsibility in 
the aspect of community and social development participation; and organizational climate in the aspect of  
responsibility and commitment could jointly predict employee engagement of employees of a hotel in Bangkok 
up to 44.5 percent (R²adj = .445) at .001 statistical significance level. The organizational climate in the aspect of 
responsibility was the strongest predictor of employee engagement (β = .494). Therefore, a hotel in Bangkok 
can apply the research results as a guideline to encourage employee engagement such as promoting a work-life 
balance and creating an organizational climate in the aspect of responsibility and commitment. 
 

Keywords: Work-life balance, corporate social responsibility, organizational climate, employee engagement   

TNCP 2021 
9 July 2021 



 97 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

บทน า 

การที่องค์การจะประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ สิ่งส าคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ คือ บุคลากร ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังน้ันในปัจจุบัน
องค์การต่าง ๆ จึงเห็นคุณค่า ให้ความส าคัญ และใส่ใจในตัวบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเม่ือมองจากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง มีความตั้งใจในการท างาน ผลการปฏิบัติงานก็จะดี ผลผลิตย่อมสูงตามไปด้วย ในทาง
กลับกันถ้าบุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า ไม่มีความตั้งใจในการท างาน ผลการปฏิบัติงานก็จะแย่ ผลผลิตย่อมไม่เป็นไปตาม
ความต้องการขององค์การ ดังน้ันปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดีขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น และองค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ คือ การที่บุคลากรมีความยึดม่ันผูกพันของพนักงานซ่ึงมีผลต่อการท างานของบุคลากรที่เป็น
ส่วนท าให้เกิดความส าเร็จขึ้นภายในองค์การ สอดคล้องกับที่ ISR (2004, อ้างถึงใน รักษ์รัศมี วุฒิมานพ, 2555) กล่าวว่า บุคลากรที่มี
ความยึดม่ันผูกพันในงานจะมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ และพร้อมที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
องค์การ เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 ส าหรับโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครเป็นองค์การที่ท าธุรกิจในด้านการบริการ ดังน้ันสิ่งส าคัญส าหรับงาน
บริการ คือ การที่บุคลากรในองค์การมีความเป็นมิตร รักในการบริการ ปฏิบัติต่อผู้ที่มาใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และมี
ความเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการซ่ึงจะท าให้ลูกค้าหรือบุคคลที่เข้ารับบริการรู้สึกพึงพอใจในการบริการ รวมถึงอาจท า
ให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์การ อยากที่จะมาใช้บริการอยู่เสมอเม่ือมีโอกาส หรือบอกต่อไปยังบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการ ดังน้ัน
บุคลากรจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โรงแรมได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก รวมถึงสามารถประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่โรงแรมก าหนดไว้ ส่วนหน่ึงที่ท าให้โรงแรมสามารถประสบความส าเร็จ คือ ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน โดย Gal-
lup (2006, อ้างถึงใน รักษ์รัศมี วุฒิมานพ, 2555) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคลากรที่มีความยึดม่ันผูกพันว่าคือ บุคลากรที่ท างานด้วย
ความเต็มใจ ตั้งใจ มีใจรัก และทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย ค านึงถึงองค์การ มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และหา
แนวทางในการปรับปรุงตนอยู่เสมอ เพื่อให้ตนและองค์การก้าวสู่ความส าเร็จในที่สุด นอกจากน้ี Gallup (2004, อ้างถึงใน รักษ์รัศมี 
วุฒิมานพ, 2555) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความยึดม่ันผูกพันของพนักงานว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการผลิต ความสามารถใน
การรักษาบุคลากร ความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการสร้างผลก าไรมีเพิ่มมากขึ้น ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานอัน
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การในที่สุด 

หน่ึงในปัจจัยที่ท าการศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน คือ สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ซ่ึงอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นความสมดุลของบุคลากรระหว่างชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว ถ้าบุคลากรมีสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานจะ
ท าให้บุคลากรท างานอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจและมีความสุข (Pratumwan, 2001, อ้างถึงใน กิตติ ชุณหศรีวงศ์, 
2562)  มีงานวิจัยหลากหลายงานที่ได้แสดงให้เห็นว่า สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานมีความสัมพันธ์กับความยึดม่ันผูกพันของ
พนักงาน ตัวอย่างเช่น Larasati และ Istiqomah (2018) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตการท างานต่อความยึด
ม่ันผูกพันของพนักงานในกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับ
ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน 

นอกจากน้ียังมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกว่า CSR ตาม
ความหมายของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการที่องค์การมีการด าเนินงานด้วยความใส่ใจและดูแลรักษาสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม ซ่ึงสามารถท าให้เกิดประโยชน์มากมายกับองค์การ ทั้งการท าให้องค์การเกิดภาพพจน์ที่ดี และ
สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ (Weber, 2008, อ้างถึงใน ธีรพร ทองขะโชค & อาคม ใจแก้ว, 2556) เป็นแหล่งที่ท าให้เกิดโอกาส 
(Porter & Kramer, 2006; Stephenson, 2009; Weber, 2008, อ้างถึงใน ธีรพร ทองขะโชค & อาคม ใจแก้ว, 2556) ตลอดจน
ช่วยให้องค์การสามารถลดและจัดการกับความเสี่ยงจากการเผชิญความกดดันทางสังคม (Bevan et al., 2004; Schaltegger & 
Burritt, 2005, อ้างถึงใน ธีรพร ทองขะโชค & อาคม ใจแก้ว, 2556) และมีงานวิจัยพบว่า การที่บุคลากรรับรู้ว่าองค์การของตนมีการ
ด าเนินงานด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจจะท าให้บุคลากรเกิดความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน ตัวอย่างเช่น งานวิจัย
ของชมพูนุท บุญประเสริฐ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับความผูกพันของพนักงานกลุ่ม  
Generation Y ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมส่งผลทางบวกต่อความผูกพันของ
บุคลากรกลุ่ม Generation Y และงานวิจัยของ Kweyama และคณะ (2015) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคม
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ของธุรกิจต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน: กรณีของบุคลากรในแอฟริกาใต้ ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
สามารถสร้างความยึดม่ันผูกพันของพนักงานในระดับสูง จึงแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีอิทธิพลต่อความยึด
ม่ันผูกพันของพนักงาน 

รวมถึงบรรยากาศองค์การก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ท าให้บุคลากรเกิดความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน บรรยากาศองค์การเป็น
รูปแบบและลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ (Stringer, 2002, อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560) ถ้าบรรยากาศองค์การดีย่อม
ส่งผลต่อความตั้งใจในการท างานของบุคลากร รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์การ เน่ืองจากบรรยากาศองค์การส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ (Schneider, 1990, อ้างถึงใน นวลปรางค์ ภาคสาร & จันทนา แสนสุข, 2559) มีงานวิจัยที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของวัลยา ชูประดิษฐ์ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และความยึดม่ันผูกพันของ
พนักงานกับประสิทธิผลองค์การของธุรกิจบริการ ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดม่ันผูกพันของ
พนักงาน ดังน้ันจึงแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน โดยท าการศึกษากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมแห่ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยผลที่ได้จากการศึกษาอาจน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความยึดม่ันผูกพันของ
พนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บรรยากาศองค์การ และความยึด

ม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่

ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติงานใน 11 แผนก 

ได้แก่ แผนกต้อนรับลูกค้า แผนกแม่บ้าน แผนกช่าง แผนกครัว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกขายและการตลาด แผนกบัญชีและ
การเงิน แผนกรักษาความปลอดภัย แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบริหาร และส านักงานใหญ่ รวมจ านวน 191 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564) 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970, อ้างถึงใน วัลลภ       
รัฐฉัตรานนท์, 2562) จากจ านวนประชากร 191 คน เม่ือเปิดตารางการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนประชากรที่ท าการศึกษา
มีขนาดไม่ตรงกับข้อมูลในตาราง ผู้วิจัยจึงน าไปเทียบบัญญัติไตรยางค์ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 128 คน โดยก าหนดความเชื่อม่ันของ
การสุ่มไว้ที่ร้อยละ 95 หลังจากน้ันได้ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน ( Proportional Stratified  
Random Samplings) ก าหนดให้แผนกเป็นชั้นภูมิ เพื่อค านวณจ านวนของบุคลากรในแต่ละแผนกที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จนได้
ครบตามจ านวนที่ค านวณได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ในการตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหาและประเด็นต่าง ๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ แบบสอบถามได้สร้างขึ้นจากการน าแบบวัดของผู้วิจัยท่านอ่ืนมาพัฒนา โดย
แบบสอบถามทุกฉบับได้น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่ประชากร 
จ านวน 32 คน แล้วจึงน ามาค านวณค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป ได้แบบสอบถามที่มีรายละเอียด
ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อายุงานในบริษัท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อค าถามเป็นลักษณะตรวจรายการ ( Checklist) 
และแบบเติมข้อความ  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างานของปิยะนุช ทองเงิน (2557) ที่ศึกษาตามแนวคิดของ Greenhaus และคณะ (2003) จ านวน 9 ข้อ มีค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .814 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจของวิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ (2553) ที่ศึกษาตามแนวคิดของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) จ านวน 15 ข้อ มีค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .819 และมีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน ดังน้ี 

- ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .619 
- ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .573  
- ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .673  
- ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม จ านวน 2 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .692 
- ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .636  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดบรรยากาศองค์การของ วิมล
รัตน์ ครองมงคล (2555) ที่ศึกษาตามแนวคิดของ Stringer (2002) จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .911 และค่า
ความเชื่อม่ันรายด้าน ดังน้ี 

- ด้านโครงสร้าง จ านวน 2 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .666  
- ด้านมาตรฐาน จ านวน 2 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .703  
- ด้านความรับผิดชอบ จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .788 
- ด้านการยอมรับ จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .777  
- ด้านการสนับสนุน จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .766  
- ด้านความผูกพัน จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .808  

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดความยึดม่ันผูกพัน
ของพนักงานของวธู สวนานนท์ (2560) ที่ศึกษาตามแนวคิดของ Hewitt Associate (2009) จ านวน 13 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเท่ากับ .886  

ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 – 5 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก น้อย 
และน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึง

แผนกทรัพยากรบุคคลโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติเก็บข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี และได้ส่ ง 
link ท าแบบสอบถามผ่านทาง Google Form ให้ตัวแทนบุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคลของโรงแรมเป็นผู้ประสานงานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตามจ านวนที่ระบุไว้ในแต่ละแผนก โดยช่วงระยะเวลาในเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 และเม่ือได้ข้อมูลมาแล้วจึงตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
มาแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัย 

พบว่า บุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีอายุเฉลี่ย 34.96 ปี (SD = 8.62) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  

1. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า บุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร มีระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน (M = 3.01) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวม (M = 2.97) และรายด้าน: การก ากับดูแลกิจการที่ดี (M = 2.99), 
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (M = 2.95), ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (M = 3.02), การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (M = 
2.92), การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (M = 2.97) บรรยากาศองค์การโดยรวม (M = 2.94) และรายด้าน: โครงสร้าง (M = 2.93), 
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มาตรฐาน (M = 2.98), ความรับผิดชอบ (M = 2.94), การยอมรับ (M = 2.92), การสนับสนุน (M = 2.91), ความผูกพัน (M = 2.94) 
และความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน (M = 2.99) อยู่ในระดับค่อนข้างสูง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ. การแปลผล 1.00 – 1.75 = ต่ า, 1.76 – 2.50 = ค่อนข้างต่ า, 2.51 – 3.25 = ค่อนข้างสูง, 3.26 – 4.00 = สูง 
 
2.  การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งสมมติฐานว่า “สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และ

บรรยากาศองค์การสามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร” ใน
การวิจัยครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ
ถดถอยโดยวิธี Stepwise และตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระจากกันและไม่เกิดภาวะ 
Multicollinearity  โดย Tolerance มีค่าไม่เข้าใกล้ 0 และ VIF มีค่าค่อนข้างต่ า คือค่าเข้าใกล้ 1 (กัลยา วานิชย์บัญชา & ฐิตา วา
นิชย์บัญชา, 2557) และได้ผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุด้วยตัวแปรสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศ
องค์การ  

                ตัวแปร M SD ระดับ 

1. สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวม 
    2.1 การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
    2.2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
    2.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
    2.4 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
    2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.01 
2.97 
2.99 
2.95 
3.02 
2.92 
2.97 

.30 

.25 

.34 

.31 

.31 

.42 

.37 

ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 

3. บรรยากาศองค์การโดยรวม 
    3.1 โครงสร้าง 
    3.2 มาตรฐาน 
    3.3 ความรับผิดชอบ 
    3.4 การยอมรับ 
    3.5 การสนับสนุน 
    3.6 ความผูกพัน 
4. ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน 

2.94 
2.93 
2.98 
2.94 
2.92 
2.91 
2.94 
2.99 

.27 

.38 

.41 

.34 

.34 

.36 

.39 

.31 

ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 

ตัวแปรพยากรณ์ b SE b β t p 

บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ (ORC3) 1.461 .242 .494 6.033 .000 
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (WLB) .384 .116 .256 3.319 .001 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (SR4) 

-1.480 .363 -.305 -4.074 .000 

บรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน (ORC6) .444 .215 .171 2.067 .041 

ค่าคงที่ (Constant)   =   14.682           
R = .680a R2 = .462 R2

adj = .445  F = 26.432  p = .000 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ สมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และบรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 44.5 (R²adj = .445) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

เม่ือน าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพ มาเขียนเป็น
สมการจะได้สมการถดถอยในรูปแบบของคะแนนดิบ ดังน้ี 

Employee Engagement = 14.682 + 1.461(ORC3) + .384(WLB) -1.480(SR4) +.444(ORC6) + e 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และบรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 
ดังน้ี 

1.  จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ บรรยากาศ
องค์การและความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครมีระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโดยรวมและรายด้าน คือ การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี, การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม, ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค, การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้าน คือ โครงสร้าง, มาตรฐาน, ความรับผิดชอบ, การยอมรับ, การสนับสนุน
และความผูกพัน และความยึดม่ันผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน อาจเน่ืองมาจากองค์การมีเวลาในการท างานที่แน่นอน ก าหนดเวลาเข้างานและเลิกงาน
อย่างชัดเจนและเหมาะสม ไม่มีภาระงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบหากมีงานอ่ืนเพิ่มเติมจะแจ้งให้บุคลากรทราบก่อน
ล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดตารางเวลาให้เหมาะสม ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรในการก าหนดรูปแบบวิธีการท างานจึงท าให้
บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว นอกจากน้ีองค์การยังไม่ก้าว
ก่ายเรื่องส่วนตัวหรือการท ากิจกรรมใด ๆ ของบุคลากรและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ บุคลากรจึงรู้สึกพึงพอใจทั้งในบทบาทการ
ท างานและบทบาทในชีวิตครอบครัวของตน สอดคล้องกับแนวคิดสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของ Greenhaus และคณะ 
(2003) ที่กล่าวว่า สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน หมายถึง การที่บุคคลมีความพึงพอใจในบทบาทการท างานและชีวิตครอบครัว
ของตนอย่างสมดุล 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อาจเน่ืองมาจากองค์การมีภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมในแต่ละด้าน ได้แก่ การดูแล
กิจการที่ดีมีความโปร่งใส การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ขัดกับ
หลักศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีอยู่เสมอ มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมในบริเวณใกล้เคียงขององค์การที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจขององค์การ โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การน้ันด าเนินการผ่านทางนโยบายขององค์การ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสต่อผู้ร่วม
ธุรกิจ ระบบการบริหารที่สามารถตรวจสอบได้หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น องค์การจะด าเนินกระบวนการ  ไกล่เกลี่ย
ที่เป็นธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซ่ือสัตย์ และค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ ด าเนิน
ธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงินให้มูลนิธิ การจัดตั้งโครงการโรงแรมสี
เขียวเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการลงพื้นที่ไปดูแลชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับองค์การให้ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการโรงแรมสีเขียวด้วยการลงพื้นที่แจกจ่ายอุปกรณ์และสิ่งจ าเป็นให้แก่ชุมชน เป็นต้น บุคลากรในองค์การจึงต้อง
เป็นผู้ด าเนินการและมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การตามนโยบายที่ตั้งขึ้น ซ่ึงตรง
กับแนวทางการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 4) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ 5) 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บรรยากาศองค์การ อาจเน่ืองมาจากบุคลากรรับรู้ว่าองค์การมีการวางโครงสร้าง ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มี
ระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน และมีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน จึงท าให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์การก าหนดขอบเขตในการท างาน ให้อ านาจการตัดสินใจ และให้อิสระในการท างานโดยไม่ก้าวก่าย บุคลากรสามารถออกแบบ
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การท างานและมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ท าให้บุคลากรรู้สึกเป็นเจ้านายตนเอง ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายในองค์การเป็นไปได้ด้วยดี ให้ความช่วยเหลือและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน หัวหน้างานปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
ใส่ใจอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการให้รางวัลแก่บุคลากรเม่ือมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
รับผิดชอบงานของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร และ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงและความผูกพันแก่องค์การให้แก่บุคลากร รวมถึงการให้บุคลากร  มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจร่วมกับองค์การ จึงท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนมีส่วนรับผิดชอบกับองค์การ รวมถึงรับรู้โครงสร้าง มาตรฐาน วิธีการ
ด าเนินการขององค์การ และรับรู้ได้ว่าองค์การให้การยอมรับและสนับสนุนการท างานกับบุคลากรอย่างเต็มที่ ท าให้บุคลากรรู้สึก
ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน อาจเน่ืองมาจากการที่องค์การให้คุณค่ากับบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึง
ระดับบริหาร ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามเงื่อนไขและข้อตกลง มีนโยบายและกระบวนการในการท างานที่น่าพึงพอใจและเป็น
ธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและให้ผลตอบกลับแก่บุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างจริงใจ บุคลากรรับรู้ได้ว่า
งานที่องค์การมอบหมายให้มีความส าคัญกับองค์การ มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน และสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัวของบุคลากรได้เป็นอย่างดี องค์การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนทักษะความรู้จากการพัฒนาและฝึกอบรม 
เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรรวมถึงเปิดโอกาสของความก้าวหน้าในสายงาน รวมไปถึงการที่องค์การของตนมีชื่อเสียงใน
ด้านที่ดีจึงท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ เชื่อม่ันในองค์การ และรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกับองค์การ รู้สึกผูกพันกับองค์การด้วย
ความรู้สึกจากใจจริงของตนที่น าไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกที่ให้ผลลัพธ์กับองค์การในทางที่ดีทั้งทางด้านจิตใจและความคิด พร้อมที่
จะทุ่มเทพลังกายพลังใจให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ปรารถนาที่จะท างานเพื่อให้เกิดผลงานต่อองค์การ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานเพื่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของ Hewitt Associate (2009) ทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1) Say คือ บุคลากรจะพูดถึงองค์การของตนในทางที่ดี ทั้งกับบุคคลในองค์การและกับบุคคลภายนอกองค์การ 2) Stay คือ บุคลากร
มีความต้องการที่จะเป็นหน่ึงในสมาชิกขององค์การ ปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การ และ 3) Strive คือ บุคลากรมีความต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

2.  จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และ
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พบว่า สมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ
และด้านความผูกพัน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานของบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครได้
ร้อยละ 44.5 (R²adj = .445) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีอิทธิพลทางบวกทั้งหมดยกเว้นตัวแปรความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีอิทธิพลทางลบ สามารถอภิปรายได้ว่า 

การที่สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานสามารถร่วมพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานได้ อาจเน่ืองมาจากลักษณะ
การท างานของบุคลากรมีชั่วโมงในการท างานที่แน่นอน มีการเข้างานและเลิกงานตามเวลาที่ก าหนด และไม่มีภาระงานเพิ่มเติม
นอกเหนือเวลางาน จึงท าให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาทั้งในเรื่องงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ไม่รู้สึกว่าต้องให้
ความส าคัญอย่างใดอย่างหน่ึงมากกว่ากัน สามารถให้ความส าคัญทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวไปพร้อม ๆ กันได้ บุคลากรได้มีโอกาส
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจ ได้ใช้เวลากับครอบครัว ในขณะเดียวกันก็สามารถให้ความสนใจในงานได้อย่างเต็มที่ งานยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ ท าให้เกิดความพึงพอใจในบทบาททั้งสองของตนจนส่งผลให้เกิดความยึดม่ันผูกพันของพนักงานใน
ที่สุด สอดคล้องกับวิจัยของ Larasati และ Istiqomah (2018) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน
ต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานในกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ระดับความยึดม่ันผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  

ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถร่วมพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของ
พนักงานได้ในทางลบ อาจเน่ืองมาจากการที่บุคลากรรับรู้ว่าองค์การมีการด าเนินงานด้วยความใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม ท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การทั้งในเรื่องภาพพจน์ และชื่อเสียง แต่องค์การไม่ได้ปลูกจิตส านึกหรือ
ท าให้บุคลากรรู้จัก เข้าใจหรือเห็นคุณค่าจากการช่วยเหลือสังคม เพียงแต่ท าให้บุคลากรรับรู้ว่าองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ด้านการช่วยเหลือสังคมเพียงเท่าน้ันจึงท าให้การช่วยเหลือสังคมขององค์การส่งผลทางด้านลบต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานและ
บุคลากรอาจรับรู้ได้ว่าหากองค์การให้ความส าคัญต่อการด าเนินการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคมภายนอกมากกว่าบุคลากร บุคลากรจะรับรู้ว่าตนเองเหมือนถูกทอดทิ้งท าให้บุคลากรเกิดความยึดม่ันผูกพันน้อยลง ส่งผลให้
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีอิทธิพลทางลบต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน ซ่ึงไม่
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล สุรขันต์และศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรการพัฒนาสังคมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของพนักงาน เน่ืองจาก
บริษัทได้ปลูกจิตส านึกให้พนักงานรู้จักช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชน การท านุบ ารุงสถานที่สาธารณะ และการร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีของชุมชน แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒน์นรี 
ศรีศุภโอฬารและณัฐพล อัสสะรัตน์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความผูกพันในงาน
และความยึดม่ันต่อองค์กร ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่ท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงแค่การท าตามกฎหมายและ
ข้อบังคับจะท าให้พนักงานมีระดับความผูกพันในงานและความยึดม่ันต่อองค์กรในระดับต่ า ในขณะที่บริษัทที่ท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างผสมผสาน (พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้านและเข้าใจถึง
จุดมุ่งหมายในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร) จะมีระดับความผูกพันในงานและความยึดม่ันต่อองค์กรสูงกว่า 

สุดท้ายบรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบสามารถร่วมพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน อาจเน่ืองมาจาก
บรรยากาศองค์การที่บุคลากรมีบทบาทหน้าที่ในการท างานที่ชัดเจน องค์การมอบอิสระในการท างานให้กับบุคลากรท าให้บุคลากร
สามารถออกแบบการท างานและมีอิสระในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง ส่วนบรรยากาศองค์การ
ด้านความผูกพันที่สามารถร่วมพยากรณ์ความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน อาจเน่ืองจากองค์การได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรได้มี
โอกาสพบปะ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับองค์การ และระหว่างบุคลากรด้วยกันท า
ให้บุคลากรภายในองค์การมีความผูกพันกัน ส่งผลให้บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบและความผูกพัน  มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความยึดม่ันผูกพันของพนักงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัลยา ชูประดิษฐ์ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และความยึดม่ันผูกพันของพนักงานกับประสิทธิผลองค์การของธุรกิจ
บริการ ผลวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงาน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  การวิจัยน้ีศึกษากับบุคลากรโรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน จึงอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมไปยังโรงแรมอ่ืน เช่น 
โรงแรมอ่ืนในเครือเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และ
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานว่าให้ผลเช่นเดียวกับการวิจัยครั้งน้ีหรือไม่ อย่างไร 
 2.  อาจท าการศึกษากับบุคลากรของโรงแรมโดยจ าแนกตามระดับต าแหน่ง เช่น บุคลากรระดับบริหาร บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 3.  อาจศึกษาตัวแปรอ่ืนที่อาจมีผลต่อความยึดม่ันผูกพันของพนักงานเพิ่มเติม เช่น การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  การ
รบัรูค้วามยตุธิรรมในองคก์าร ภาวะผูน้ าของบคุลากร ความเครยีดในงาน ทศันคตทิีมี่ตอ่องคก์าร คณุภาพชวิีตการท างาน เปน็ตน้ 
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บทคัดย่อ 
 
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นตัวแปรที่ทางคณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญเน่ืองจากมีอิทธิพลและประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ในองค์การโดยเฉพาะในกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง ซ่ึงการทบทวนเอกสารพบว่าอิสระในการ
ท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยครั้งน้ี
เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับของอิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง (2) เพื่อศึกษาตัว
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เป็นแบบการเลือกแบบสะดวก (Convenience Selection)  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 75 คน แบบสอบถามที่ใช้มี 5 ส่วน ซ่ึงมี
ทั้งส่วนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองและพัฒนาจากแบบสอบถามที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ แบบแบ่งขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึงมีอิสระในงาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับสูงมาก (2) จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง โดย
พยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ร้อยละ 55.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอิสระในการท างานไม่ถูกคัดเข้าใน
สมการ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาสาสมัครมากที่สุด 
รองลงมาคือ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน 
 

ค าส าคัญ : อิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม   
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Abstract 
 
Innovative behavior was one of many variables that researchers made important because of its impacts and 
benefits to the improvement of people in organizations especially volunteer staffs from a non -profit  
organization. Overview of the summary literature review found that job autonomy, spiritual at workplace, and 
transformational leadership were correlated to innovative behavior. This research design was a causal research 
which aims were (1) to study levels of job autonomy, spiritual at workplace, transformational leadership, and 
innovative behavior of volunteer staffs from a non-profit organization, and (2) to study the predictor factors that 
impact innovative behavior of volunteer staffs from a non-profit organization. Sample of Seventy-five volunteer 
staffs from a non-profit organization were selected by convenience selection. The questionnaire was consisted 
of five sections, that were both developed from concepts and available questionnaire, used to collected data 
then analyzed by using frequency, percentage, means, standard deviations, correlation, and multiple regression 
analysis with stepwise method. The results were: (1 ) levels of job autonomy, spiritual at workplace,  
transformational leadership and innovative behavior were at very high level, and (2) spiritual at workplace and 
transformational leadership had impact on innovative behavior of volunteer staffs from a non -profit  
organization for 55.3% significantly at .05 .  Job autonomy was excluded from a regression model. The result  
suggests that transformational leadership is the most important variable effecting innovative behavior of  
volunteer staffs followed by spiritual at workplace.  
 
Keywords: Job autonomy, spiritual at workplace, transformational leadership, innovative behavior   
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บทน า 

ปัจจุบันองค์การภายในประเทศไทยมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าหรือการปรับตัวอย่างรวดเร็ว พบว่าความท้าทายของ
องค์การหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ มนุษย์ได้มีการพึ่งพาเทคโนโลยีและเปลี่ยนวิถีชีวิตในการท างานเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) และการแข่งขันด้านสินค้าและบริการ ดังน้ันการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้น าความสามารถ ความรู้ 
ประสบการณ์มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพจนน าไปสู่การมีพฤติกรรมการสร้างสรรรค์นวัตกรรมจึงถือเป็นอีกหน่ึงความท้าทายของ
องค์การ หากท าได้ส าเร็จก็จะช่วยให้องค์การมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร้ขีดจ ากัด ตรีทิพย์ บุญแย้ม (2554) ได้ระบุว่ามี
นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจหลายท่านจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศ เช่น Drucker, Katz และ Sherwood ก็ได้เขียน
บทความหรือแม้แต่จัดท าหนังสือเก่ียวกับการบริหารนวัตกรรมธุรกิจ โดยมีข้อความที่ระบุว่า นวัตกรรมเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไร้ขีดจ ากัด ท าให้ผู้วิจัยศึกษาต่อไปแล้วพบว่า การที่จะท าให้เกิดนวัตกรรมได้น้ันต้องอาศัยความร่วมมือจาก
พนักงานในองค์การเป็นส าคัญ เพราะนวัตกรรมไม่ได้ถูกสร้างด้วยเครื่องจักร แต่เกิดจากทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานใน
องค์การที่จะน ามาซ่ึงความคิดใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ ดังน้ันทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
นวัตกรรม และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ  

พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Behavior) ได้รับความสนใจศึกษาจากนักจิตวิทยาองค์การเป็นอย่างมาก 
(โชติกา จันทร์อุ่ย, 2562) โดยปกติแล้วพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วยชุดพฤติกรรมที่ซับซ้อน  3 ระยะ โดยใน
ระยะแรก บุคคลจะรับรู้ปัญหาและค้นหาวิธีแก้ปัญหาและแนวคิดใหม่ ๆ ซ่ึงอาจเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือน ามาประยุกต์ใช้ได้ ในระยะ
ที่สอง บุคคลพยายามหาวิธีที่จะส่งเสริมการแก้ปัญหาและความคิดของตน อย่างถูกกฎหมายและสนับสนุนความคิดทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ สุดท้ายในระยะที่สาม บุคคลท าให้แนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาของตนเป็นจริงโดยการสร้างต้นแบบหรือ
แบบจ าลองที่สามารถทดลองได้ จากน้ันส่งมอบและน าไปใช้งานได้ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์การ (Carmeli et al., 2006, as cited 
in Dimitris et al., 2012) จากการทบทวนเอกสารพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยเก่ียวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านแรงจูงใจที่เกิดจากการประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้น า ซ่ึงการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้ตามคือ การกระตุ้นความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้ตาม การตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
รวมถึงการดูแลผู้ตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้เหมาะสม ซ่ึงพฤติกรรมผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงน้ีจะส่งผลกระทบต่อค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และจริยธรรม รวมไปถึงด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจภายใน
ตนเองสูงขึ้นในความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงพลังที่มีในตนเอง และความรู้สึกถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
ภายในตนเอง องค์การและคนรอบข้าง (ทิพยรัตน์ คชพงษ์, 2551) 

อิสระในการท างานถือเป็นอีกปัจจัยที่น าไปสู่การเกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม เน่ืองจากเม่ือผู้ปฏิบัติงานมีอิสระใน
งานเขาเหล่าน้ันจะรับรู้ได้ว่าได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสรภาพในการตัดสินใจ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ในงาน และการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ท าให้ได้ใช้ความสามารถหรือศักยภาพของตนในการสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การ (Shalley et al., 2015) ซ่ึงงานวิจัยของปัทมา ศรีมณี และ วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ (2559) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับบุคคล กับพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) พบว่า พฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอิสระในการท างานโดยมีขนาดความสัมพันธ์ เท่ากับ  0.24 นอกจากน้ียังพบว่า 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างานเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม  

 Robbins และ Judge (2009, อ้างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2555) ได้สรุปความหมายจิตวิญญาณในการท างานหมายถึง 
การที่องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีการตระหนักว่าคนมีชีวิตภายใน (Inner Life) ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงและถูกหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มี
ความหมาย องค์การจะตระหนักว่าคนน้ันมีทั้งจิตใจและจิตวิญญาณ มีการแสวงหาความหมายและเป้าหมายในงานของพวกเขา และ
มีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับความเป็นมนุษย์ (Human Being) ของผู้อ่ืนและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จากการทบทวน
ความหมายของจิตวิญญาณในการท างาน สรุปได้ว่า จิตวิญญาณในการท างาน หมายถึง การที่องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีการ
ตระหนักถึงชีวิตภายในของตัวพนักงาน ผ่านการหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย ส่งผลให้พนักงานมีการแสวงหาความหมายและ
จุดมุ่งหมายในงาน มีความปรารถนาที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ และต้องการความเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม หรือองค์การ ซ่ึงงานวิจัย
ของวินิตดา ชุติปัญโญ และ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2564) เรื่องภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน พบว่า ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในธุรกิจภาคเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร
ขององค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง เน่ืองด้วยองค์การดังกล่าวเป็นองค์การประเภทไม่แสวงหาผลก าไร ผู้ที่ท างานส่วนใหญ่เป็น
จิตอาสาหรืออาสาสมัครซ่ึงท างานแบบชั่วคราว ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันท างานจนท าให้องค์การ
ขับเคลื่อนไปได้ ซ่ึงจะเป็นได้ว่ามีความแตกต่างจากการท างานขององค์การโดยทั่วไปที่จะเป็นลักษณะการท างานประจ า เพื่อน าผลที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาสาสมัครต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาระดับของอิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง และศึกษาตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็น

องค์การทางสังคมซ่ึงมีสมาชิกประกอบไปด้วยอาสาสมัครที่มาจากหลากหลายอาชีพ จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่แนวความคิดใหม่ 
ๆ ที่มีหลากหลายเก่ียวกับเทคโนโลยี ความบันเทิง และการออกแบบสู่สังคมไทยโดยผ่านการจัดสัมมนา และเป็นองค์การที่ไม่ได้เป็น
แหล่งรายได้ ก าไร หรือแหล่งเงินทุนให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีจ านวน 152 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564) คณะผู้วิจัยค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมการค านวณทางสถิติของ DanielSoper (Soper, 2006) โดยระบุจ านวนตัวแปรต้น 3 ตัวแปร 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ก าหนด effect size = .15 และก าหนด Desired statistical power level = .8  ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการจ านวน 76 คน จากน้ันเก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานงานกับหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลขององค์การ
เพื่อให้ช่วยส่งลิงค์แบบสอบถาม (Google form) ไปยังกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการเลือกแบบสะดวก (Convenience Selection) ได้
แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 75 ฉบับ และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป (ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างน้ัน คณะผู้วิจัย
ได้มีการชี้แจงให้ผู้ประสานงานขององค์การช่วยด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย แต่เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 รอบที่ 2 องค์การไม่สะดวกที่จะด าเนินการด้วยวิธีดังกล่าวให้ได้ จึงใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก
แทน)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดอิสระในการท างาน คณะผู้วิจัยสร้างข้อค าถามจากแนวคิดของ Breaugh 
(1985) มีข้อค าถามจ านวน 19 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการก าหนดวิธีการท างาน ด้านการจัดตารางการท างาน และด้าน
การจัดเกณฑ์และมาตรฐานในการท างาน ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน น าแบบสอบถามของ อุบลรัตน์ 
ศักดิ์ทอง (2561) และแบบสอบถามของ Nwe Ni Sein Myint (2014) มาปรับใช้ มีข้อค าถามจ านวน  14 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านชีวิตด้านใน ด้านงานที่มีคุณค่าและความหมาย ด้านส านึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน ส่วนที่ 4 แบบสอบถามวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง น าแบบสอบถามของ สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง (2559) และ Fulwiler (2011) มาปรับใช้ มีข้อค าถามจ านวน 33 ข้อ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม น าแบบสอบถามของอ าพร พันมะณี 
(2562) มาปรับใช้ มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ  ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างความคิด ด้านการสนับสนุนความคิด และด้าน
การเสนอความคิด ทั้งน้ีแบบสอบถามในส่วนที่ 2-5 ใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ “น้อยที่สุด” ไปจนถึง “มากที่สุด” และมี
ค่าความเชื่อม่ันรายด้านและทั้งฉบับอยู่ระหว่าง .800 ถึง .961 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง) ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (เพื่ออธิบายลักษณะตัวแปรและการกระจายข้อมูล) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (เพื่อทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นก่อนการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบแบ่ง
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ขั้นตอน (เพื่อวิเคราะห์ตัวพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร) 

ผลการวิจัย 

กลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรที่เป็นตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 มี
อายุ 26-30 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และโสด 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 88 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง พบว่า ในภาพรวม 
อิสระในการท างานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงมาก (M = 4.39, SD = .39) จิตวิญญาณในสถานที่ท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง
มาก (M = 4.23, SD =.38) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงมาก (M = 4.42, SD =.38) พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่
ในระดับสูงมาก (M = 4.36, SD = .32) ตามล าดับ ทั้งน้ี ในการแปลผลค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์การหาอันตรภาคชั้นของ ธานินท์ ศิลป์จารุ 
(2548, อ้างใน อ าพร พันมะณี, 2562) จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ 5 ช่วงชั้น คือ 4.21–5.00 
หมายถึง ระดับสูงมาก 3.41–4.20 หมายถึง ระดับค่อนข้างสูง 2.61–3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 1.81–2.60 หมายถึงระดับ
ค่อนข้างต่ า และ 1.00–1.80 หมายถึงระดับต่ า 

ส าหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยน้ัน ตามข้อตกลงเบื้องต้น ตัวแปรอิสระทุกตัวต้องไม่
มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน .80 หากตัวแปรไม่เป็นอิสระต่อกันจะไม่สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ต่อไปได้ (multicollinearity problem) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540) คณะผู้วิจัยจึงได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว ผลดัง
ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง อิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
กลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง (n = 75) 
 
 
 
 
 
**p < .01  
 

ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระในการท างาน
และจิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .74 (p < .01) ตัวแปรอิสระในการท างานและภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .65 (p < .01) ตัวแปรจิตวิญญาณในสถานที่ท างานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.77 (p < .01) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งน้ีมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.80 จึง
สามารถน าตัวแปรอิสระทุกตัวไปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณต่อไปได้ ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ดังตารางที่ 2 

  

ตารางที่ 2 
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การ
ไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึง (n = 75) 

ตัวแปร อิสระในการท างาน จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
อิสระในการท างาน 1     
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน .74** 1   
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง .65** .77** 1 

ตัวแปรอิสระ b SEb β t p 
ค่าคงที่ (Constant) 16.496 3.748   4.401 .000 
จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน .183 .089 .251 2.07 .042 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง .167 .037 .542 4.46 .000 
R = .752 R2 = .565 R2

Adj = .553 Foverall = 46.786 p = .000 
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จากตารางที่ 2 พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
พยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (F = 46.786, p < .01) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานและ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่
แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึงได้ร้อยละ 55.3  (R2

Adj = .553) และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .752 หมายความว่า ถ้า
กลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งหน่ึงมีจิตวิญญาณในสถานที่ท างานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็จะท า
ให้มีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้นด้วย เม่ือพิจารณาความส าคัญของปัจจัยในการท านายพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน โดยเขียนสมการ
ถดถอยในรูปของคะแนนดิบดังน้ี 

 

พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม =   16.496 + .183* (จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน) + .167** (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง) 
 

และสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐานเป็นดังน้ี 
 

Z พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม = .251Z ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง + .542Z ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง  
 

อภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์ระดับ พบว่า อิสระในการท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอาสาสมัคร และจิตวิญญาณใน
สถานที่ท างานอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งน้ีการที่กลุ่มอาสาสมัครมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงมาก อาจเน่ืองมาจากองค์การ
ไม่แสวงหาผลก าไรแห่งน้ีมีกิจกรรมและบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มอาสาสมัครมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ มีลักษณะงานที่ท้าทายกระตุ้นให้มีการใช้ปัญญาความคิด กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท าสิ่งต่าง ๆ  มีที่ปรึกษาที่
พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครเม่ือพบอุปสรรคในการท างาน  มีผู้น าขององค์การที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังที่ Basu และ Green (1997) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ตามได้ผ่านการเลียนแบบ ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนท าให้กลุ่มอาสาสมัครเกิดความรู้สึกม่ันใจในการเป็นผู้น าตนเองและ
ผู้อ่ืน   และในตัวแปรอิสระในการท างานที่พบว่าอยู่ในระดับสูงมากน้ัน คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองมาจากองค์การแห่งน้ี มี
บรรยากาศการท างานที่มีความที่ยืดหยุ่นในด้านการก าหนดตารางเวลาท างาน การก าหนดขั้นตอนในการท างานซ่ึงสามารถให้ควบคุม
ด้วยตนเอง ให้มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เหมาะสม ให้สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลการท างานเองได้ ซ่ึงบรรยากาศการ
ท างานดังกล่าวเป็นบรรยากาศที่กระตุ้นให้กลุ่มอาสาสมัครเกิดความรู้สึกมีอิสระ รู้สึกสนุกกับการท างาน ดังน้ันเม่ือวัดความเป็นอิสระ
ในการท างานของสถานที่ท างานแห่งน้ี จึงพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก ส าหรับจิตวิญญาณในสถานที่ท างานน้ันพบผล
เช่นเดียวกัน ว่าองค์การไม่แสวงหาผลก าไรแห่งน้ีมีลักษณะของความมีจิตวิญญาณในระดับสูงมาก การที่ผลเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ
องค์การแห่งน้ีเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร มุมมองที่มีต่อบุคคลและสิ่งอ่ืนจะเป็นในลักษณะที่ให้เห็นถึงความมีคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบุคคลหรือสิ่งอ่ืนเป็นส าคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้นยังมุ่งเน้นการให้ประโยชน์ต่อชุมชน ต่อส่วนรวม
เป็นหลัก จึงเป็นไปได้ที่จะถูกหล่อหลอมให้ทุกคนภายในองค์การมีทักษะการท างานร่วมกัน เม่ือมีการวัดจิตวิญญาณในสถานที่ท างาน
แห่งน้ี จึงเป็นไปได้ที่องค์การแห่งน้ีจะมีจิตวิญญาณของสถานที่ท างานอยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่ม
อาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรที่ศึกษา คือ จิตวิญญาณในสถานที่ท างานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้ร้อยละ 55.3 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 น่ันหมายความว่า หากองค์การไม่แสวงหา
ผลก าไรแห่งน้ีเป็นองค์การที่จิตวิญญาณในสถานที่ท างานสูงและกลุ่มอาสาสมัครมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในตนเองสูง พฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย และในส่วนของผลการวิจัยที่พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมน้ัน ผลการวิจัยดังกล่าวตรงกับงานวิจัยหลายชิ้น เช่น งานวิจัยของ ศิขริน เลขาวิจิตร (2558) ที่พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยของ สมนึก เพชร
ช่วย และ สมเดช สิทธ์ิพงศ์พิทยา (2560) ซ่ึงพบเช่นกันว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายและท านายพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในโรงเรียนสังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2, 3, 4 และ 6 จ านวน 260 แห่งได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 
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นอกจากน้ี ในส่วนของผลการวิจัยที่พบว่าจิตวิญญาณในสถานที่ท างานสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมน้ัน ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าตรงกับแนวคิดของ Thakur และ Singh (2016, อ้างใน ธิปฏพณร์ ยิ้มประเสริฐและคณะ, 
2563) ที่ระบุว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความเก่ียวข้องปัจจัยองค์การในเชิงจิตวิทยา เช่น ความไว้วางใจ ความซ่ือสัตย์ ความ
ชื่นชมยินดี และความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินิตดา ชุติปัญโญ และ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2564) ซ่ึง
ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จิตวิญญาณในสถานที่ท างาน และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน 
ผลการวิจัยพบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และยังสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  

ส าหรับผลการวิจัยที่ไม่พบว่า อิสระในการท างานร่วมพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมน้ัน คณะผู้วิจัยเห็นว่า อาจ
เกิดจากการที่อาสาสมัครมีการท างานกับองค์การในรูปแบบชั่วคราว (Part-time) ท าให้อิสระในการท างานแม้จะมีระดับสูงมากก็
ตามแต่ก็อาจถูกจ ากัดในเรื่องของการแสดงพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบกับ สภาพแวดล้อมการท างานหรือธรรมชาติของ
องค์การใช้วิธีการท างานแบบทีมเป็นหลักในการท างาน การท างานแบบอิสระจึงอาจถูกจ ากัด อาสาสมัครอาจรับรู้ได้ว่าตนเองมีอิสระ
ในการตัดสินใจ แต่ในการท างานจริงต้องท างานในรูปแบบกลุ่มหรือทีมงาน ยิ่งการที่อาสาสมัครมาร่วมงานชั่วคราวอาจมีอิทธิพลของ
กลุ่มที่ขัดขวางพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพราะกลุ่มอาจถือว่าเป็นคนหน้าใหม่เข้ามาช่วยงานแล้วก็จากไป อิสระในการท างานจึง
อาจไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรที่ศึกษา 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ มีดังน้ี 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ดังน้ันหาก

องค์การต้องการให้บุคลากรมีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับที่มากยิ่งขึ้นไปอีกน้ัน องค์การควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรให้มากขึ้น ทั้งน้ีอาจท าได้โดย การใช้ระบบพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรที่เข้ามาใหม่ โดยให้บุคคลซ่ึง
มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือให้โอกาสแก่ผู้ที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้แสดง
ศักยภาพเพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ นอกจากน้ีอาจจัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอาสาสมัครให้มี
คุณลักษณะของผู้ที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เช่น ฝึกให้เป็นผู้ที่ต้องการคิดใหม่ท าใหม่ ฝึกให้เป็นผู้ที่เ ข้าใจ
ในความต่างและสามารถจัดการความต่างเหล่าน้ันได้ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาคุณสมบัติด้านน้ีให้มีอยู่ภายในตัว
อาสาสมัครอย่างถาวร 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่าจิตวิญญาณในสถานที่ท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรสร้างสรรค์นวัตกรรมได้น้ัน ดังน้ันหาก
องค์การต้องการให้อาสาสมัครมีพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับที่มากยิ่งขึ้น องค์การควรส่งเสริมจิตวิญญาณในสถานที่
ท างานให้มีมากขึ้นด้วย  ซ่ึงองค์การสามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในองค์การให้มีความน่าอยู่ มีความเป็น
ธรรมชาติและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่เอ้ือให้บุคลากรหรืออาสาสมัครมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน จัดให้มี
กิจกรรมที่ให้อาสาสมัครมีโอกาสได้ฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ    มีการจัดระบบ
รางวัลและสวัสดิการที่มีความยุติธรรม ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ผู้น าขององค์การมีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ สามารถสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้ลูกน้องได้รับประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับจิตวิญญาณในการท างาน อีกทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาสาสมัครรู้สึกถึง
การมีความส าคัญ การได้รับการใส่ใจด้านจิตใจ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นที่มาจากจิตในภายในอย่างแท้จริง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
อาจมีการศึกษากับกลุ่มประชากรขององค์การอ่ืนที่มีลักษณะธุรกิจ หรือบริบทที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ เพื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งน้ี และควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจช่วยพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน บุคลิกภาพ เป็นต้น 
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สภาวะลื่นไหลจะช่วยลดความความอ่อนลา้จากการควบคมุตนเองได้หรือไม่? การทดสอบอิทธิพลของกิจกรรมฟ้ืนตวั 
ต่อการพร่องในการควบคุมตนเอง โดยมีความต้องการทางปัญญาเป็นตัวแปรก ากับ  
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บทคัดย่อ 
 
ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมที่ไม่ต้องออกแรง เช่น การพักผ่อนชั่วคราวหรือการท าในสิ่งที่น าไปสู่อารมณ์ทางบวกน้ันสามารถ
ลดสภาวะการพร่องในการควบคุมตนเอง (ego depletion) กิจกรรมที่ใช้ความกระตือรือร้น เช่น สภาวะลื่นไหล (flow state) จาก
การเล่นเกมที่สมดุลกับความสามารถของบุคคลก็อาจเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่สามารถลดสภาวะพร่องได้เช่นกัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาว่า กิจกรรมรูปแบบใดที่สามารถช่วยให้บุคคลกลับมาควบคุมตนเองได้ดีเช่นเดิม การศึกษาครั้งน้ีเป็นการทดลอง
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ านวน 134 คน อายุระหว่าง 18-25 ปี ผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกจัดกระท า
ให้เกิดการพร่องในการควบคุมตนเองด้วยการกดทับความคิดจากค าสั่งห้ามคิดถึงหมีขาว จากน้ันท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่เงื่อนไข
ใดเงื่อนไขหน่ึงจาก 4 เงื่อนไข ดังน้ี ก) เล่นเกม Tetris ในระดับปานกลาง ข) เล่นเกม Tetris ในระดับยาก ค) ดูวิดีโอตลก หรือ  
ง) พักผ่อนตามอัธยาศัย 6 นาที จากน้ัน ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องท าการสลับค าสุภาษิตไทยในระดับยาก ประสิทธิภาพในการลด
ความอ่อนล้าน้ันจะถูกวัดด้วยการจับเวลาจากการสลับค าสุภาษิตไทยเพื่อทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างในเงื่อนไขใดอดทนได้นานที่สุด ผล
การทดลองพบว่า อิทธิพลจากเงื่อนไขกิจกรรมต่าง ๆ น้ันถูกก ากับโดยความต้องการทางปัญญาซ่ึงเป็นความชอบในการแก้ไขปัญหาที่
ใช้ความคิด โดยบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาระดับปานกลางถึงสูงในเงื่อนไขการดูวิดีโอตลกจะสามารถอดทนท าการสลับค าได้
นานกว่าบุคคลในเงื่อนไขอ่ืน ๆ ผลการทดลองยังพบอีกว่า สภาวะลื่นไหลน้ันไม่ช่วยเพิ่มความอดทนของผู้เข้าร่วมการทดลองในการท า
กิจกรรมสุดท้ายให้นานขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ถูกแทรกเพื่อลดการพร่องในการควบคุมตนเองน้ันขึ้นอยู่กับ
ความต้องการทางปัญญาของบุคคลด้วย 
 

ค าส าคัญ : การพร่องในการควบคุมตนเอง สภาวะลื่นไหล ความต้องการทางปัญญา  
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Abstract 
 
In the previous studies, passive activities like resting or inducing positive mood can prevent ego depletion, a 
state in which we use up our self-control resource. Active activities like playing games to induce flow state may 
also be able to recuperate us from the fatigue. The purpose of this study was to examine activities that could 
ameliorate the effect of ego depletion. Upon a completion of the thought-suppression task, 134 participants 
were randomly assigned to one of the four intervening tasks: a) the flow state inducing task, where participants 
played a moderate level video game; b) the non-flow state inducing task, where participants played the same 
game at a hard level; c) the funny task, where participants watched a funny video clip, or d) resting for about 6 
minutes. After that, they were presented with difficult Thai proverbs anagram puzzles. The amount of time they 
spent on the puzzles indicated the amount of their willpower. The result showed that the effect of recupera-
tion activities was moderated by the participants’ need for cognition (NFC). We found that participants with 
moderate and high NFC persisted longer in the funny video condition compared to those in other conditions. 
Also, the results suggested that a flow state did not help increasing participants’ persistence on the anagram 
task. In other words, the effectiveness of the intervening activities in reducing ego depletion depends on  
individuals’ level of NFC. 
 
Keywords: Ego Depletion, flow state, need for cognition  
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บทน า 

มนุษย์มักจะท าสิ่งที่ตนพึงใจที่จะท า ณ ขณะน้ัน ๆ มากกว่าที่จะค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการกระท าของ
ตนเอง เรามักหยุดยั้งตนเองจากการท าสิ่งที่ถูกต้องแม้รู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ควรจะท า แต่รางวัลที่จะได้ในขณะน้ันกลับดึงดูดใจมากกว่า
ผลตอบแทนที่ดีกว่าในอนาคต (Hall & Fong, 2007; Fong & Hall, 2003; Loewenstein & Thaler, 1989) เราจะยับยั้งเหตุการณ์
แบบน้ีได้เม่ือเรามีการก ากับตนเอง (self-regulation หรือการควบคุมตนเอง (self-control) ซ่ึงเป็นความสามารถในการก้าวข้ามแรง
ปรารถนาที่ไม่พึงประสงค์และแทนที่มันด้วยความคิด ความรู้สึก และการกระท าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ (Carnevale & 
Fujita, 2016) ดังน้ัน การควบคุมตนเองจึงเป็นสมรรถนะส าคัญต่อการด ารงชีพของเราเพื่อเผชิญหน้าต่อความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียน การท างาน การควบคุมน้ าหนัก หรือแม้กระทั่งการจัดการอารมณ์ของตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดี
จะน าพาเราไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขและเป็นที่น่าพึงพอใจในระยะยาว (Hofmann et al., 2014)  

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าการควบคุมตนเองน้ันจะต้องใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด ( Baumeister et al., 
1994) กล่าวคือ เม่ือมีการใช้พลังงานดังกล่าวในงานหน่ึง จะท าให้ท างานต่อไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองจากการควบคุมตนเองก็
เหมือนกับกล้ามเน้ือที่สามารถฝึกฝนให้แข็งแรงขึ้นและจะอ่อนแอลงเมื่อไม่ถูกใช้งาน และหากไม่มีการฝึกฝนแต่ถูกน ามาใช้อย่างหนัก
ในระยะเวลาไม่นาน ก็จะท าให้กล้ามเน้ือส่วนน้ันอักเสบและฉีกขาดได้ เช่นเดียวกับการควบคุมตนเองที่เม่ือถูกใช้ไปมาก ๆ ก็อาจท า
ให้เราอ่อนล้าจนไม่สามารถควบคุมตนเองต่อไปได้เช่นกัน ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า การพร่องในการควบคุมตนเอง (ego depletion; 
Baumeister et al., 1998)  ความล้มเหลวในการควบคุมตัวเองไม่เพียงท าให้พลังงานในการท าสิ่งต่าง ๆ ถดถอยลงไปเท่าน้ัน แต่ยัง
มักส่งผลให้เกิดความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ รวมไปจนถึงการแสดงกิริยาก้าวร้าวมากกว่าคนที่ไม่สูญเสียพลังงานดังกล่าว Muraven และ Baumeister 
(2000) ยังได้เสนออีกว่า การพร่องในการควบคุมตนเองน้ันเกิดขึ้นได้แม้ว่าพฤติกรรมที่ใช้ในการควบคุมตนเองน้ันจะเป็นกิจกรรมที่
ต่างกัน แต่หากต้องท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาติดต่อกัน พลังงานที่ใช้จะต้องลดลงจากกิจกรรมแรก เพราะพลังงานที่น ามาใช้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ น้ันมาจากแหล่งพลังงานเดียวกัน 

โดยทั่วไป หากต้องการที่จะทดสอบการมีอยู่ของการพร่องในการควบคุมตนเอง ผู้วิจัยมักจะสร้างการทดลองที่มีเงื่อนไข 2 
เงื่อนไข โดยให้ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม 2 กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยเริ่มแรกจะต้องท าให้ผู้เข้าร่วมสูญเสียทรัพยากรในการควบคุม
ตนเองด้วยงานที่ท้าทายความอดทน (Depleting task) เช่น การขีดฆ่าตัวอักษร การทดสอบความจ า หรือการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 
เป็นต้น ในขณะที่เงื่อนไขควบคุมจะได้ท ากิจกรรมที่คล้ายกันแต่ไม่น าไปสู่การสูญเสียทรัพยากรในการควบคุมตนเอง จากน้ันจะต้องมี
กิจกรรมที่ใช้วัดผลว่าเกิดการพร่องในการควบคุมตนเองจริงหรือไม่ (Outcome task) ซ่ึงมักจะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การควบคุม
ตนเองสูง เช่น การท าปริศนาที่แก้ไขไม่ได้ การทดสอบความรู้ทั่วไป การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น ผู้วิจัยล้วนคาดหวัง
ให้ผู้เข้าร่วมในเงื่อนไขสูญเสียการควบคุมตนเองท ากิจกรรมที่สองได้แย่กว่าผู้เข้าร่วมในเงื่อนไขควบคุม ทั้งน้ี กิจกรรมทั้งสองจะไม่ มี
ความเก่ียวข้องกันเลย เพราะหากว่ากิจกรรมที่ใช้ท้าทายการควบคุมตนเองและกิจกรรมวัดผลทั้งสองมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
อาจท าให้บุคคลสามารถท ากิจกรรมสุดท้ายได้ดีขึ้น เน่ืองจากเกิดความเคยชินและได้ฝึกฝนกิจกรรมน้ัน (Dang, 2018) นอกจากการ
ทดสอบความพร่อง การฟื้นฟูสภาวะพร่องก็มีความส าคัญเช่นกัน Hofman et al. (2007) พบว่า คนเรามักจะแสดงจิตใต้ส านึกและ
เจตคติแอบแฝง ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมเม่ือสูญเสียการควบคุมตนเอง ในทางตรงกันข้าม เม่ือคนเรายังมีแรงควบคุมตนเองได้อยู่น้ัน
พฤติกรรมของเราจะถูกแสดงออกในระดับจิตส านึกและเจตคติที่ควรจะเป็น ดังน้ัน การอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมตนเองได้น้ันจึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างมาก Muraven et al. (1999) ชี้แจงว่า เมื่อคนเราสูญเสียพลังงานในการควบคุมตนเองแล้ว ไม่ว่าอย่างไร
พลังงานเหล่าน้ันจะต้องถูกเติมเต็มกลับคืนให้สามารถควบคุมตนเองได้อีกครั้ง การศึกษาที่ผ่านมาได้พบหลากหลายวิธีที่สามารถลบ
ล้างความอ่อนล้าดังกล่าวได้ เช่น Boucher และ Kofos (2012) พบว่า การนึกถึงเงินสามารถต้านการพร่องในการควบคุมตนเองได้ 
หรือ Tice et al. (2007) พบว่าผู้เข้าร่วมงานวิจัยสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะที่ควบคุมตนเองได้เม่ือได้ดูวิดีโอที่ท าให้อารมณ์ดีขึ้น
เม่ือเทียบกับวิดีโอที่น าไปสู่อารมณ์อ่ืน ๆ นอกจากน้ี Tyler และ Burn (2008) ได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า การพักผ่อนจะช่วยให้เรา
ฟื้นฟูการควบคุมตนเองได้ โดยการพักผ่อนแบบน่ังพักที่ยิ่งนานจะยิ่งฟื้นฟูได้ดีขึ้น แต่เม่ือเป็นการพักผ่อนแบบมีคุณภาพ เช่น ฟังเพลง
ดนตรีคลาสสิคที่ก่อให้เกิดความผ่อนคลาย การเล่นดนตรี หรือการท าสมาธิ เป็นต้น แม้จะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ก็สามารถท าให้ฟื้นฟู
การควบคุมตนเองได้ไม่ต่างกับการใช้เวลาพักโดยไม่ท าอะไรนาน ๆ จึงเห็นได้ว่า การจัดกระท าให้เกิดอารมณ์ทางบวกโดยเฉพาะ
ความเพลิดเพลินหลังการท างานที่ลดทรัพยากรในการควบคุมตนเองสามารถท าให้บุคคลสามารถกลับมาควบคุมตัวเองได้ดีเช่นเดิม 

อีกหน่ึงความน่าสนใจในการศึกษาความเพลิดเพลิน คือ สภาวะลื่นไหล (flow state) ซ่ึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด
ระหว่างความสามารถของบุคคลและความท้าทายของงาน ท าให้บุคคลสามารถท างานน้ัน ๆ ได้อย่างเพลิดเพลินจนสามารถลืมความ
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ล าบากต่าง ๆ หรือบรรยากาศรอบตัวจนเหมือนว่าไม่ต้องใช้ความพยายาม หน่ึงในสื่อที่ถูกน ามาใช้ศึกษาสภาวะลื่นไหลคือ การเล่น
วิดีโอเกม ที่ท าให้ผู้คนรู้สึกจดจ่อไปกับสื่อและท าให้ผู้คนใช้เวลาอย่างมากไปกับการเล่นเกม เพราะสภาวะลื่นไหลน้ันเกิดจากการใช้สื่อ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจจากแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) น าไปสู่ความสมดุลของความท้าทายและสามารถท าให้
รู้สึกว่าก าลังได้รับรางวัลจากการเล่นวิดีโอเกม (Sherry, 2004) การเข้าถึงสภาวะลื่นไหลสูงสุด บุคคลจะพยายามท าสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
อย่างเต็มที่ เริ่มมีความรู้สึกทางบวก และสามารถจดจ่อได้โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง เรียกว่า จุดที่เหมาะสม ( optimal condition) 
กล่าวคือ ความเหมาะสมของสิ่งที่ท าและความสามารถที่อยู่ในจุดที่ทั้งสองสิ่งมีความสมดุลกัน ท าให้มีแรงจูงใจจากภายในหรือ  
autotelic (auto หมายถึง ตัวตน และ telos หมายถึง เป้าหมาย) ที่จะท าสิ่งใด ๆ ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยที่ไม่ได้สนใจรางวัล
ภายนอกจากกิจกรรมมากนัก (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009) Landhauber และ Keller (2012) น้ันได้เคยตั้งข้อ
สมมติฐานเก่ียวกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่สภาวะลื่นไหลว่า จะสามารถท าให้พลังงานที่ใช้ในการควบคุมตนน้ันเพิ่มขึ้นได้
เพราะบุคคลได้เกิดสมาธิจดจ่อและมีอารมณ์ทางบวกเกิดขึ้นและจะยังเกิดขึ้นต่อเน่ืองแม้หยุดท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดสภาวะลื่นไหล
แล้วก็ตาม ในขณะที่ความเพลิดเพลินจากสื่อทั่ว ๆ ไป เช่น การดูภาพยนตร์ น้ันจะเป็นการได้รับและหายไปอย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ี ความสามารถในการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางปัญญา ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่บุคคลจะชื่น
ชอบความท้าทายในการใช้ปัญญารวมไปถึงการพร้อมที่จะอุทิศความอุตสาหะในการใช้ความคิดเพื่อความส าเร็จ ท าให้ความต้องการ
ทางปัญญาน้ันเป็นเครื่องมือที่ดีของการควบคุมตนเอง (Grass et. al., 2019) ยิ่งบุคคลมีความต้องการทางปัญญาสูงมากเท่าไหร่ก็จะ
ยิ่งมีความสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ดีเช่นกัน ( Bertrams & Dickhäuser, 2012) ความต้องการทางปัญญา (Need for  
Cognition) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จะสนุกไปกับการท าอะไรที่ใช้ปัญญาและความคิด ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลหรือการ
แก้ปัญหาที่ท้าทาย โดยไม่ค านึงถึงแรงจูงใจใด ๆ (Cohen et. al., 1955: อ้างใน อัศยาพร, 2556) อธิบายความต้องการทางปัญญา
ว่าเป็นความต้องการที่จะจัดการณ์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีแบบแผนและมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ เพราะมนุษย์มักจะเกิด
ความเครียดและความคับข้องใจซ่ึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบ และมนุษย์ทุกคนน้ันมีความต้องการทางปัญญาไม่เท่ากัน เพราะบุคคลที่มี
ความต้องการทางปัญญาสูงน้ันมักจะมาจากการชอบแก้ปัญหาต่าง ๆ ซ้ า ๆ เป็นระยะเวลานาน จนถูกพัฒนากลายเป็นบุคลิกภาพ  
ท าให้บุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาสูงมีแรงจูงใจที่จะท างานที่ยาก ท้าทายปัญญาและความคิด ทั้งน้ี ความต้องการทางปัญญายัง
สะท้อนถึงความต้องการส่วนบุคคลและแรงจูงใจจากภายในเพื่อที่จะท าให้ทุกอย่างรอบตัวน้ันเป็นเหตุและผลของกันและกัน 
การศึกษาเก่ียวกับความต้องการทางปัญญามักเกิดขึ้นในบริบททางการศึกษา ( Cacioppo et al., 1996) เช่น มีการศึกษาพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการทางปัญญา สมรรถภาพในการควบคุมตนเอง และผลการเรียน ( Bertrams & Dickhäuser, 
2009) ดังน้ัน ผลของกิจกรรมที่ใช้ฟื้นฟูความพร่องในการควบคุมตนเองจึงอาจขึ้นอยู่กับระดับความต้องการทางปัญญาของบุคคลน้ัน 

ดังน้ัน เม่ือสภาวะลื่นไหลสามารถสร้างความเพลิดเพลินได้คล้ายกับความเพลิดเพลินจากสื่อ หากแต่สภาวะลื่นไหลน้ันเกิด
จากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกิจกรรม และความเพลิดเพลินจากสื่อสามารถลดการพร่องในการควบคุมตนเองได้ การศึกษาครั้งน้ีจึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ความเพลิดเพลินในรูปแบบใดที่สามารถลดการเกิดสภาวะพร่องในการควบคุมตนเองได้ดีกว่า โดย
เปรียบเทียบระหว่างความเพลิดเพลินจากการเข้าสู่สภาวะลื่นไหล ความเพลิดเพลินจากสื่อ และการพักผ่อนโดยไม่ท าสิ่งใด และ
เน่ืองจากกิจกรรมที่ใช้วัดตัวแปรตามน้ันเป็นกิจกรรมทดสอบทางปัญญา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีความต้องการทางปัญญาเป็นตัวแปร
ก ากับ โดยความต้องการทางปัญญาเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาสูงน้ันมีแนวโน้มที่จะแก้ไข
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ดีและมักใช้ความพยายามในการแก้ปัญหามากกว่าบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาต่ า ( Cacioppo & 
Petty, 1982) โดยมีสมมติฐานการทดลอง ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ผู้เข้าร่วมการทดลองในเงื่อนไขสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขความเพลิดเพลินจากสื่อ และเงื่อนไขพักผ่อนจะใช้
เวลาในกิจกรรมที่ต้องใช้ปัญญา (การท าสลับค าสุภาษิตไทย) ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างกับเงื่อนไขการถูกขัดขวางไม่ให้เข้า
สู่สภาวะลื่นไหล โดยมีความต้องการทางปัญญาเป็นตัวแปรก ากับ 

สมมติฐานที่ 2 ระดับความต้องการทางปัญญาจะมีอิทธิพลร่วมกับเงื่อนไขการทดลองต่อการใช้เวลาในกิจกรรมที่ต้องใช้
ปัญญา (การท าสลับค าสุภาษิตไทย) โดยบุคคลที่มีระดับความต้องการทางปัญญาสูงในเงื่อนไขสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขความ
เพลิดเพลินจากสื่อ และเงื่อนไขพักผ่อนจะสามารถท าการทดสอบได้นาน ในขณะที่บุคคลที่มีระดับความต้องการทางปัญญาต่ าจะ
สามารถท าการทดสอบได้นานในเงื่อนไขการถูกขัดขวางไม่ให้เข้าสู่สภาวะลื่นไหล 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การทดลองครั้งน้ีเป็นการทดลองผ่านทางออนไลน์ ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองทั้งหมดโดยใช้เว็บไซต์ควาลทริกส์ 
(Qualtrics) โดยพยายามก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การทดลองมีความเสมือนกับ
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ภายในห้องปฏิบัติการมากที่สุด โดยก าหนดว่าจะต้องมีเวลาในการจดจ่ออยู่กับการทดลองโดยที่ไม่มีใครรบกวนอย่างน้อย 45 นาที 
ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เงียบและเป็นส่วนตัว ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน อินเทอร์เน็ตต้องใช้งานได้ดีและมีเสถียรภาพ และต้องใช้คอมพิวเตอร์ใน
การทดลองครั้งน้ี 

กลุ่มตัวอย่าง  
ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอายุระหว่าง 18 – 25 ปี การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย

โปรแกรม G*Power โดยก าหนดวิธีการวิเคราะห์แบบ ANOVA ขนาดอิทธิพลระดับกลาง 0.25 (อ้างจาก Tyler & Burn, 2008) ค่า
คลาดเคลื่อนแอลฟ่าเท่ากับ 0.05 และ Power เท่ากับ 0.8 โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 คน คิดเป็นเงื่อนไขละประมาณ 45 คน 
จากน้ันคัดเลือกข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบและใช้เวลาผิดปกติไปจากค่าเฉลี่ยในแต่ละกิจกรรมเน่ืองจากทุกกิจกรรมมีการจับ
เวลาไว้ รวมไปถึงคะแนนแบบสอบถามกดทับความคิดเก่ียวกับหมีขาวที่น้อยผิดปกติจากค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด  46 คน จึงเหลือผู้ร่วม
การทดลองที่ผ่านเกณฑ์ 134 คน  

ผู้เข้าร่วมการทดลองมาจากการสมัครผ่านเว็บไซต์ Qualtrics โดยได้รับข่าวสารจากทั้งอาจารย์ประจ าวิชาและสื่อออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ผ่านการเรียนภาษาไทยในชั้นมัธยม และ
ต้องม่ันใจว่ารู้จักสุภาษิตไทยที่ใช้ทั่วไป ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองเบื้องต้นจากการสมัครของนิสิตก่อนที่จะส่งลิงก์การทดลองให้
ผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยผู้วิจัยจะตั้งค่าระบบสุ่มให้ผู้เข้าร่วมวิจัยกดบนเว็บไซต์ที่ใช้ในการออกแบบการทดลองว่าจะอยู่ในเงื่อนไขใด 
โดยจอจะขึ้นหมายเลข 1 ถึง 4 เลขใดเลขหน่ึงบนเอกสารยินยอมในการเข้าร่วมการทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การกดความคิดเก่ียวกับหมีขาว คือกิจกรรมที่ผู้วิจัยใช้ในการกระตุ้นสภาวะพร่องในการควบคุมตน ซ่ึงผู้วิจัยใช้ค าสั่งให้ผู้

ร่วมการทดลองกดความคิดเก่ียวกับหมีขาว ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ถูกใช้ในการกระตุ้นสภาวะพร่องในการควบคุมตนในการวิจัย 
Muraven et al. (2008) โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยนึกถึงหรือรู้สึกอะไรก็ได้ แต่เม่ือใดก็ตามที่นึกถึงหมีขาวขึ้นมา จะต้องพิมพ์เครื่องหมาย
ขีด (/) ไว้บนช่องค าตอบทุกครั้ง เป็นเวลาทั้งหมด 5 นาที 

เกม Tetris ในงานวิจัยน้ีเกม Tetris ใช้ในการกระตุ้นสภาวะลื่นไหล ซ่ึงเกม Tetris เป็นเกมที่ผู้เล่นจะพยายามท าให้ชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ต่อกันเป็นแถวแนวนอนจนครบแถวและหายไปเพื่อที่จะสะสมคะแนน ซ่ึงในงานวิจัยของ Gold และ Ciorciari (2019) ได้ท า
การทดสอบแล้วว่า เกมดังกล่าวในระดับกลางน้ันสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมการทดลองของพวกเขาเข้าสู่สภาวะลื่นไหล (ระดับที่ 5) ได้
ดีกว่าเกมในระดับที่ความเร็วที่ช้า (ระดับที่ 1) หรือเร็ว (ระดับที่ 10) เกินไป โดยเกม tetris ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการทดลองอยู่ภายใต้
ลิขสิทธ์ิของบริษัท Tetris Holding 

วิดีโอตลก เป็นวิดีโอที่กระตุ้นอารมณ์ทางบวก โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกคลิปวิดีโอ 3 คลิป ในการทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
น าร่อง โดยแต่ละคลิปมีความยาว 4 นาที และพบว่าวิดีโอทั้งสามสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางบวกได้ จากน้ันผู้วิจัยได้น าวิดีโอทั้งสาม
มาใช้ในการทดลอง โดยหลังจากการชมวิดีโอ ผู้ร่วมการทดลองจะถูกถามหลังได้ดูคลิปวิดีโอ โดยมีค าถามว่า “ท่านรู้สึกว่าวิดีโอที่ท่าน
ได้ชมน้ันข าขันมากน้อยเพียงใด” โดยวัดระดับความข าขัน 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง ไม่ข าเลย และ 5 หมายถึง ข าขันมากที่สุด และ
มาตรวัดความเพลิดเพลินเพื่อตรวจสอบการจัดกระท าจากมาตรแรงจูงใจภายใน โดยท าการแปลมาจากมาตร Intrinsic Motivation 
Inventory ของ Ryan (1982) โดยมาตรจะประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ข้อ มี 5 ระดับ โดยมีค่า Conbrach’s Alpha = .87 

การสลับค าสุภาษิตไทย (Anagram) เป็นกิจกรรมที่ใช้วัดความสามารถจากการควบคุมตน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ร่วมการ
ทดลองการสับเปลี่ยนพยัญชนะของค าหรือวลีเพื่อให้ได้ค าหรือวลีใหม่เป็นสุภาษิตไทย โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สุภาษิตไทยที่มีความยาก
ในการทดลอง โดยข้อค าถามการสลับค าสุภาษิตไทยน้ีได้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนในการวิจัยน าร่อง ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกสุภาษิตไทย
ทั้งหมด ส านวน จากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยคัดเลือก 30 ประโยคมาใช้ในการทดลองจริง โดยทั้ง 30 ประโยคถูกคัดมาจาก
คะแนนความยากที่ผู้ร่วมวิจัยน าร่องจ านวน 28 คน โดยมีตัวอย่างสุภาษิต เช่น เช่น “ง่ า ค แ ง พ งื้ ร า เ อ า” ที่มีค าตอบที่ถูกต้อง
คือ “เงื้อง่าราคาแพง” หรือ “ล น น ม่ ป์ กิ ศิ ร กั ไ ศ” ที่มีค าตอบที่ถูกต้องคือ “ศรศิลป์ไม่กินกัน” เป็นต้น 

มาตรวัดการกดทับความคิดเก่ียวกับหมีขาว (White Bear Suppression Inventory) ซ่ึงใช้ในการวัดการรับรู้การถูกกด
ทับทางความคิด โดยผู้วิจัยได้ท าการแปลมาจากมาตรของ Schmidt et al. (2009) ได้พัฒนามาตร 5 ระดับ โดย 1 คือ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 15 ข้อขึ้นเพื่อประเมินว่า บุคคลเกิดการกดทับความคิดเม่ือท ากิจกรรมกดทับทาง
ความคิดเก่ียวกับหมีขาวมากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงพบ Cronbach's Alpha เท่ากับ .873 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75 (SD = 0.048) แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการทดลองเกิดการกดทับทางความคิดในระดับกลาง 
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มาตรวัดความต้องการทางปัญญา เป็นมาตรวัดที่ใช้วัดระดับความต้องการทางปัญญาของบุคคล ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย ปวัญรัตน์ 
อัศยาพร (2556) จากแนวคิดความต้องการทางปัญญาของ Cacioppo และ Petty (1982) โดยมาตรจะเป็น 5 ระดับ โดย 1 คือ ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประกอบไปด้วย 18 ข้อ 

ขั้นตอนการทดลอง 
ผู้วิจัยจะส่งลิงก์การทดลองให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการทดลอง เม่ือเริ่มการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้อง 

ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขในการทดลองเพื่อความเสมือนกับห้องการทดลอง โดยต้องท าการทดลองในที่เงียบสงบ ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การทดลอง และมีเสถียรภาพของอินเทอร์เน็ต จากน้ันผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้อ่านหนังสือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมการ
วิจัยและเม่ือยินยอมเข้าร่วมการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ท ากิจกรรมการกดทับทางความคิดเก่ียวกับหมีขาวเพื่อสร้างสภาวะ
พร่องในการควบคุมตน จากน้ันถูกสุ่มเข้าเงื่อนไขการทดลองเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงจากทั้งหมด 4 เงื่อนไข ได้แก่ ก) การเล่นเกม 
Tetris ระดับกลาง เพื่อเข้าสู่สภาวะลื่นไหล ข) การเล่นเกม Tetris ระดับยาก เพื่อขัดขวางไม่ให้เข้าสู่สภาวะลื่นไหล ค) การดูคลิป
วิดีโอตลกเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแบบสนุกสนาน และ ง) การน่ังเฉย ๆ เป็นเวลาประมาณ 6 นาที ต่อมา ทุกเงื่อนไขจะต้องเข้าสู่
การท ากิจกรรมสลับค าสุภาษิตไทย โดยเวลาเฉลี่ยที่บุคคลใช้ในการท ากิจกรรมสลับค าจะเป็นตัวแปรตามในการทดลองครั้งน้ี และ
สุดท้ายจะเป็นการท ามาตรวัดความต้องการทางปัญญา เม่ือท าทุกงานที่ก าหนดให้ครบแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้อ่านวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของการทดลองและกรอกข้อมูลส่วนตัว ผู้วิจัยได้ก าหนดให้บนเว็บไซต์จับเวลาในทุกกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการทดลองท าทั้งหมดทุก
ขั้นตอน การทดลองออนไลน์จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 45 นาที 

ผลการวิจัย 

จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ผู้วิจัยพบลักษณะของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ มีจ านวนเพศชาย 33 คน (ร้อยละ 22.38) 
และเพศหญิง 99 คน (ร้อยละ 73.88) โดยผู้ร่วมการทดลองมีค่าเฉลี่ยอายุคือ 19.9 ปี จากช่วงอายุ 18 – 25 ปี และพบว่าผู้ร่วมการ
ทดลองส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากคณะจิตวิทยาจ านวน 53 คน (ร้อยละ 39.55) คณะสหเวชศาสตร์จ านวน 18 คน (ร้อยละ 13.43) และ
นิสิตจากคณะอ่ืน ๆ จ านวน 63 คน (ร้อยละ 47.02) 

โดยมีค่าสถิติเชิงพรรณาในเงื่อนไขการทดลอง ประกอบด้วย เงื่อนไขสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขดู
วิดีโอตลก และเงื่อนไขพักผ่อน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  
ข้อมูลเชิงพรรณนาของเวลาเฉลี่ยในการสลับค าสุภาษิตไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป หรือ General Linear Model (GLM) ที่มีอิทธิพลจากความต้องการทางปัญญา
เป็นตัวแปรก ากับ ตัวแปรต้นเป็นเงื่อนไขการทดลองทั้ง 4 เงื่อนไข โดยประกอบไปด้วย เงื่อนไขสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขไม่เกิดสภาวะ
ลื่นไหล เงื่อนไขดูวิดีโอตลก และเงื่อนไขพักผ่อน ตัวแปรตามคือระยะเวลาเฉลี่ยในการสลับค า ซ่ึงพบว่า มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เงื่อนไขการทดลองและความต้องการทางปัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F(3, 126) = 2.77, p = .044, partial η2 = .062) และ
พบว่า ความต้องการทางปัญญาน้ันมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F(1, 126) = 5.67, p = .019, partial 
η2 = .043)   แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบเงื่อนไขการทดลอง (F(3, 126) = 2.35, p = .076, 
partial η2 = .053) ซ่ึงผลของการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2 

จากการวิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่าย (Simple Effect Analysis) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยในการท า
การสลับค าในเงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหลกับเงื่อนไขการทดลองที่เหลือ โดยแบ่งตามระดับความต้องการทางปัญญาที่ค่า -1 SD 

เงื่อนไขการทดลอง ร้อยละ M SD n 

เงื่อนไขสภาวะลื่นไหล 23.88 89.57 48.8 32 
เงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหล 26.87 89.03 51.06 36 

เงื่อนไขดูวิดีโอตลก 22.39 124.74 54.48 30 

เงื่อนไขพักผ่อน 26.87 95.63 46.83 36 

รวม   98.66 51.69 134 
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(ต่ า), M (กลาง), +1 SD (สูง) พบว่า ในกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาต่ ามีเพียงเงื่อนไขพักผ่อนเท่าน้ันที่ใช้เวลานานกว่า
เงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหลอย่างมีนัยส าคัญ (p = .047) และในกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาระดับกลาง ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองในเงื่อนไขดูวิดีโอตลกใช้เวลาท ากิจกรรมสลับค านานกว่าเงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหล ( p = .024) ในขณะที่กลุ่มผู้มีความ
ต้องการทางปัญญาระดับสูง พบแนวโน้มความแตกต่างเกือบถึงระดับนัยส าคัญระหว่างเงื่อนไขดูวิดีโอตลกกับเงื่อนไขไม่เกิดสภาวะ
เลื่อนไหล (p = .096) ค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่ายแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 2  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการทดสอบรวม (ANOVA Omnibus Tests)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  
การวิเคราะห์อิทธิพลอย่างง่ายเพื่อเปรียบเทียบแต่ละเงื่อนไขกับเงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหล แบ่งตามระดับความต้องการทางปัญญา 
โดยมีเวลาเฉลี่ยในการสลับค าสุภาษิตไทย 

 

ภาพที่ 1 
กราฟแสดงอิทธิพลร่วมกันของเงื่อนไขและความต้องการทางปัญญาที่มีต่อเวลาในการท าสลับค า 

 SS df F p η²p 
โมเดล 48503 7 3.42 0.002 0.160 
ความต้องการทางปัญญา 13434 1 5.67 0.019 0.049 
เงื่อนไขการทดลอง 15370 3 2.16 0.096 0.067 
เงื่อนไขการทดลอง * ความต้องการทางปัญญา 19698 3 2.77 0.044 0.062 
ค่าความคลาดเคลื่อน 298591 126    
ผลรวม 1590000 134      

ระดับตัวแปรก ากับ   ช่วงความเชื่อมั่นท่ี 95%   
ความต้องการทางปัญญา เงื่อนไขเปรียบเทียบ ค่าประมาณ SE ขอบล่าง ขอบบน df t p 

ค่าเฉลี่ยท่ี -1SD ลื่นไหล - ไม่ลื่นไหล 16.891 16.991 -16.734 50.515 126 0.994 .322 

 วิดีโอ   -  ไม่ลื่นไหล 27.026 18.965 -10.505 64.557 126 1.425 .157 

 พัก - ไม่ลื่นไหล 33.447 16.637 0.522 66.371 126 2.010 .047 

ค่าเฉลี่ย ลื่นไหล- ไม่ลื่นไหล 0.661 11.904 -22.898 24.219 126 0.056 .956 

 วิดีโอ - ไม่ลื่นไหล 28.145 12.340 3.724 52.565 126 2.281 .024 

 พัก - ไม่ลื่นไหล 5.581 11.512 -17.202 28.364 126 0.485 .629 

ค่าเฉลี่ยท่ี +1SD ลื่นไหล- ไม่ลื่นไหล -15.569 18.934 -53.04 21.902 126 -0.822 .412 

 วิดีโอ - ไม่ลื่นไหล 29.264 17.437 -5.244 63.771 126 1.678 .096 

  พัก - ไม่ลื่นไหล -22.284 18.044 -57.994 13.425 126 -1.235 .219 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผลวิเคราะห์ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 เน่ืองจากไม่พบความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยใน
การใช้สลับสุภาษิตไทยของเงื่อนไขทั้ง 4 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขการถูกขัดขวางไม่ให้เข้าสู่สภาวะลื่นไหล เงื่อนไข
ความเพลิดเพลินจากสื่อโดยการดูวิดีโอตลก และเงื่อนไขพักผ่อน แม้ว่าในงานวิจัยน้ีจะไม่พบผลที่แตกต่าง แต่จากงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า กลุ่มคนที่น าเข้าสู่สภาวะพร่องในการควบคุมตนเองจะสามารถอดทนท าการสลับค าได้ไม่นานเท่ากับกลุ่มควบคุม 
(Baumeister et al., 1998) จากภาพที่ 1 เม่ือสังเกตจากกราฟค่าเฉลี่ยเวลาในการท าสลับค า ผู้เข้าร่วมการทดลองในเงื่อนไขการดู
วิดีโอตลกน้ันมีแนวโน้มที่จะอดทนท าการสลับค าสุภาษิตภาษาไทยที่มีความยากได้นานที่สุด โดยมีงานวิจัยพบว่า บุคคลที่ประสบกับ
สภาวะพร่องในการควบคุมตนน้ันจะถูกดึงดูดด้วยกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดและได้รับรางวัลที่ได้มาอย่างสุขสบาย ( Reinecke 
et.al., 2014) สภาวะลื่นไหลจากการเล่นเกมอาจไม่สามารถท าให้บุคคลลดความเหน่ือยล้าจากการควบคุมตนเองได้ เน่ืองจากตัวแปร
ตามน้ันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การแก้ปัญหา ซ่ึงมีหลักฐานพบว่าการเล่นเกมสามารถช่วยบุคคลที่ต้องจัดการอารมณ์มากกว่าบุคคลที่
ต้องแก้ปัญหา (Reinecke, 2009)  

ในสมมติฐานที่ 2 น้ันแม้พบว่า ความต้องการทางปัญญามีอิทธิพลร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อเวลาในการท าการ
ทดสอบทางปัญญา (การท าสลับค าสุภาษิตไทย) โดยการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ระดับความต้องการทางปัญญาที่แตกต่างกันน้ันเก่ียว
โยงกันกับการจัดการแหล่งพลังงานในการควบคุมตนเอง (Grass et al., 2019) เม่ือเปรียบเทียบเงื่อนไขไม่เกิดสภาวะลื่นไหลกับ
เงื่อนไขสภาวะลื่นไหล เงื่อนไขวิดีโอ และเงื่อนไขพักผ่อน จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีความต้องการทางปัญญาต่ า
ในเงื่อนไขพักผ่อนจะอดทนใช้เวลาในการท าการสลับค าสุภาษิตภาษาไทยได้นานกว่าเงื่อนไขไม่เข้าสู่สภาวะลื่นไหล ซ่ึงอาจเป็นไปได้
ว่า ผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาต่ าจะสูญเสียทรัพยากรในการควบคุมตนเองหากต้องท ากิจกรรมที่ใช้ความคิดไม่ว่าจะเป็นการเล่น
เกมหรือดูวิดีโอ จึงท าให้มีเพียงเงื่อนไขการพักผ่อนเท่าน้ันที่ช่วยฟื้นฟูการควบคุมตนเองได้มากกว่าเงื่อนไขการไม่เข้าสู่สภาวะลื่นไหล 
ในขณะที่บุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาระดับกลางและสูงในเงื่อนไขดูวิดีโอตลกมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาในกิจกรรมสลับค านานกว่า
เงื่อนไขไม่เข้าสู่สภาวะลื่นไหล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการดูวิดีโอตลกเป็นความเพลิดเพลินที่ดีส าหรับบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญา 
จึงช่วยฟื้นฟูการควบคุมตนเองได้ดีกว่าการเล่นเกมที่มีระดับความยากและใช้ความคิด นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะในเงื่อนไขไม่เข้า
สู่สภาวะลื่นไหล (ภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่า เวลาในการท ากิจกรรมสลับค าเพิ่มขึ้นตามระดับความต้องการทางปัญญา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
บุคคลที่มีระดับความต้องการทางปัญญาสูงจะสามารถควบคุมตนเองได้มากกว่าเม่ือต้องอยู่ภายในสภาวะที่ต้องใช้ทรัพยากรทาง
ความคิดสูง  

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผู้ร่วมการทดลองเข้าร่วมโดยผ่านช่องทางการออนไลน์ ดังน้ัน ผู้วิจัยมิอาจสังเกต

พฤติกรรมระหว่างการเข้าร่วมของผู้ร่วมการทดลองได้ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าหากกระท าในห้องทดลองอาจจะมีผลที่ชัดเจนกว่าน้ี 
2. เน่ืองจากผู้ร่วมการทดลองไม่ได้ถูกสุ่มเข้าเงื่อนไขจากคะแนนความต้องการทางปัญญา ซ่ึงส่งผลในผู้ร่วมการทดลองมี

ระดับความต้องการทางปัญหาในแต่ละเงื่อนไขไม่เท่ากัน จึงควรมีการทดสอบระดับความต้องการทางปัญญาก่อนการสุ่มเข้าเงื่อนไข 
3. เน่ืองจากยังคงมีความก ากวมของความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผู้เข้าร่วมการวิจัย ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจึง

ควรมีการท าการทดสอบภาษาไทยเพิ่มเติม  

บทสรุป 
การทดลองน้ีเป็นการทดลองเพื่อจัดกระท าให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเกิดสภาวะพร่องในการควบคุมตนเองแทรกกิจกรรมเพื่อ

ฟื้นฟูสภาวะดังกล่าวเพื่อให้สามารถท างานที่ใช้การควบคุมตนเองต่อไปได้ รวมไปถึงระดับความต้องการทางปัญญาที่อาจมีอิทธิพลต่อ
การท างานดังกล่าว แม้ผลการทดลองจะไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดส าหรับการฟื้นฟูความอ่อนล้าที่
เกิดขึ้น แต่อาจกล่าวได้ว่า พบแนวโน้มของกิจกรรมที่ไม่ต้องออกแรงทางความคิดอย่างการดูวิดีโอตลกในกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการ
ทางปัญญาในค่าเฉลี่ยและสูง หรือการพักผ่อนโดยไม่ต้องท าอะไรในกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาต่ าน้ันจะท าให้บุคคล
สามารถกลับมาท างานที่ใช้ความคิดอย่างการสลับค าต่อไปได้ ในขณะที่กิจกรรมที่ใช้ความกระตือรือร้นอย่างการเล่นเกมแม้ว่าจะเป็น
ระดับที่ท าให้เข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือไม่ก็ตามกลับไม่พบความแตกต่างของเวลาในการท าสลับค า แม้ว่าการเล่นเกมดังกล่าวเพื่อเข้าสู่
สภาวะลื่นไหลในห้องทดลองจะมีการศึกษายืนยันว่าการจัดกระท าแบบน้ีสามารถท าให้บุคคลเกิดสภาวะดังกล่าวได้จริงก็ตาม 
(Moller et. al., 2010) แต่กิจกรรมการสลับค า หรือ anagram น้ันเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้กระบวนการการรับรู้อย่างมาก ท าให้ผู้ที่
มีความต้องการทางปัญญาสูงมักจะท าได้ดีกว่าบุคคลที่มีความต้องการทางปัญญาต่ า (Steinhart & Wyer, 2009) ดังน้ัน หากจะต้อง
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ท ากิจกรรมที่ใช้ความคิดเป็นเวลานาน การพักผ่อนโดยไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ อาจเป็นวิธีพักฟื้นให้กลับมามีพลังงานในการ
ควบคุมตนเองได้ดีขึ้น (Helton & Russell, 2015) 
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Abstract  
 
Conversational communication has an enormous impact on various human interaction scenes. but quantitative  
measurement, visualization of content, and utilization of measured data are still in the development stage.  

In this study, we introduce the current approaches to recording conversation content and evaluating emotions during 
conversation and show an example of visualizing a conversational situation. 

In the analysis of recording conversation by natural language processing, tagging based on human judgement and a  
machine learning method using the time series topic (TST) model are commonly applied. However, the tagging method 
may cause bias, and the TST model requires large amounts of data for its application, making it difficult to apply it  
easily to specific conversations such as business conversations and psychological counseling situations. Therefore, the 
authors propose a method to mechanically visualize one-off conversations by using segmentation of conversation 
scenes using Text Tiling (Hearst, 1994) and a simple method to extract characteristic words in each segment by counting 
word frequency. 

In this presentation, in addition to the analysis using the natural language processing method described above, we  
introduce an example of quantifying and visualizing conversational scenes by using motion capture and semi -
quantitative Motivational Interviewing Skill Code (MISC) methods. Results showed the possibility that visualizing the  
conversation in a psychological counseling scene could help the parties record the conversation easily and notice  
subtle changes that are usually difficult to catch. This method is considered to be effective for recording  conversations 
in various situations and training for clinicians   based on conversation records. This can also be useful in data base/
corpus construction for subsequent analysis. Finally, the possibility of applying this method to various situations,  
communication channels, culture and languages are discussed. 

 

Keywords: Visualization,  quantification, MISC, natural language processing, motion capture  
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์
ชั้นคลินิกและเพื่อศึกษาการเป็นตัวแปรปรับของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (ได้แก่ เพื่อน , ครอบครัว, และบุคคลส าคัญ เช่น 
อาจารย์ผู้สอน คนรัก) ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  
4–6 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 642 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ (1) แบบวัดความเครียดในการเรียน (2) แบบวัดภาวะหมดไฟในการเรียน และ (3) แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .656 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (เพื่อน , ครอบครัว, และ
บุคคลส าคัญ) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -.313, -.292 และ -.173 ตามล าดับ ความเครียดในการเรียนสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟใน
การเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเพียงการรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน และ
ครอบครัว ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสามารถเป็นตัวแปรปรับระหว่างความสัมพันธ์ของความเครียดในการเรียนกับภาวะ
หมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค าส าคัญ : ความเครียดในการเรียน ภาวะหมดไฟในการเรียน การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก  
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Abstract 
 
The purposes of this research were to investigate the relationship and power of academic stress, perceived  
social support and academic burnout in clinical medical students and to examine the moderating roles of  
perceived social support from three sources including friends, family and significant others such as advisor ,  
lover toward the relationship between academic stress and academic burnout in clinical medical students. The 
population in this study was six hundred and forty-two, 4th to 6th year, clinical level medical students, enrolled 
in the academic year of 2016 in Faculty of Medicine, Chiang Mai University. The research instruments consisted 
of (1) the perception of academic stress scale (PAS) (2) Oldenburg burnout inventory (OLBI) (3) the multidimen-
sional scale of perceived social support. 

The research findings were academic stress had a significantly positive correlation with academic burnout in 
clinical medical students at the .01  level (r =  .656 ) .  Perceived social support from three sources including 
friends, family and significant others had significantly negative correlations with academic burnout in clinical 
medical students at the .0 1  level (r =  -.3 13 ,  -.292 ,  and -. 173 ,  respectively). Academic stress significantly  
predicted academic burnout in clinical medical students (p < .01). Perceived social support from friends and 
family significantly predicted academic burnout in clinical medical students (p < .01). Perceived social support 
from significant others was a significant moderator in the relationship between academic stress and academic 
burnout in clinical medical students (p < .01). 

 
Keywords: Academic stress, academic burnout, perceived social support, clinical medical students  
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บทน า 

หลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปซ่ึงมีระยะเวลาในการ
เรียนยาวนานถึง 6 ปี อีกทั้งผู้เรียนที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงในการเรียน นักศึกษาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่ วย 
รวมถึงทีมผู้ดูแลผู้ป่วย เช่น แพทย์ พยาบาล คนงานเปล เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นผลท าให้นักศึกษาแพทย์เกิดความเครียดที่ค่อนข้างสูง 
(ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริและคณะ, 2550; มณฑา ลิ้มทองกุลและสุภาพ อารีเอ้ือ, 2552) ซ่ึงความเครียดในการเรียนจะยังคงอยู่กับ
นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการเรียนและจะมีผลต่อนักศึกษาทั้งทางร่างกาย ส่งผลให้บางคนมีอาการนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย และผล
ทางด้านจิตใจ ท าให้รู้สึกโกรธง่าย ซึมเศร้า และรู้สึกเหน่ือยหน่าย เป็นต้น (Clark & Rieker, 1986) การเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มี
ช่วงเวลาในการเรียนที่ยาวนานอาจส่งผลให้นักศึกษาแพทย์เกิดความเครียด และจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์
มากในช่วงการเรียนในชั้นคลินิก โดยเฉพาะการเรียนร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานที่ต้องมีการตรวจและรักษาผู้ป่วยไปในเวลาเดียวกัน 
(Iqbal et al., 2015) 

โดยปกติในการเรียนทั่ว ๆ ไปเม่ือต้องมีการเรียนและภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลท าให้นักศึกษาเกิดภาวะหมดไฟในการ
เรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาวะหมดไฟทางอารมณ์ ด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคล และด้านความรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบ
ความส าเร็จ (ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2558) ผู้ที่เรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นจะเผชิญกับความเครียดที่มากขึ้นและก่อให้เกิ ด
ภาวะหมดไฟในการเรียนที่รุนแรงตามไปด้วย (Yun-Chen & Lin, 2010) โดยมีการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล 
และนักศึกษาทั่วไป พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับภาวะหมดไฟในการเรียน (Guthrie et al., 1998; Wat-
son et al., 2008; Yun-Chen & Lin, 2010; Lin & Huang, 2013) ซ่ึงเป็นผลท าให้นักศึกษาแพทย์เกิดอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาการนอนไม่หลับ การมองโลกในแง่ร้าย สิ้นหวัง ไม่มีจิตใจที่ตั้งม่ันในการท างาน จนกระทั่งการมองเห็นคุณค่าของคนอ่ืนลดลง มี
พฤติกรรมที่แยกตัวจากสังคม และมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย (Muldary, 1983 อ้างใน ทิพย์วัลย์ อภิวัฒนนันท์, 2539) ความรุนแรง
ของภาวะหมดไฟในการเรียนมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบหัวใจ และความผิดปกติของกล้ามเน้ือ 
ปัญหาสุขภาพเหล่าน้ีมีความเก่ียวพันกับการเรียน สถานภาพทางสังคม และภาวะความเครียด (Honkonen et al., 2006) ถือได้ว่า
เป็นผลกระทบที่เลวร้ายที่เกิดจากความรู้สึกอ่อนล้าในการเรียนของนักศึกษา และคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดขึ้น
ในสถาบันการศึกษาอย่างแน่นอน 

การหาปัจจัยที่มีผลท าให้ภาวะหมดไฟในการเรียนลดลง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เม่ือ
นักศึกษาแพทย์ต้องเผชิญกับปัญหาในช่วงเวลาการเรียนแพทย์ ดังน้ัน วิธีการจัดการกับปัญหาหรือความเครียดในการเรียน และการ
ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ท าให้ระดับความเครียดในนักศึกษาแพทย์ลดลง (รุ่งรัตน์ ระย้าแก้วและวัลลี สัตยาศัย, 2555) 
การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และบุคคลส าคัญ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา คนรัก มีส่วนท าให้บุคคลมีความสามารถในการ
รับมือกับปัญหาต่าง ๆ เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน แรงงาน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการ
สนับสนุนในด้านอารมณ์และความรู้สึก (House & Kahn, 1985) ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคมเป็นกลไกหน่ึงในการเผชิญกับ
ความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ถึงแม้ว่านักศึกษาแพทย์ที่มีความพึงพอใจในชีวิต มีความเครียดต่ า ก็ยังคงมองหาการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบข้างเช่นกัน (Kjeldstadli et al., 2006) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเครียดในการเรียน ว่าจะส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิกมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในฐานะเป็นตัวแปรปรับระหว่างความเครียดในการเรียนและภาวะ
หมดไฟในการเรียน ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน และการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคล
ส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกต่อไป 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ความเครียดในการเรียนมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
2. ความเครียดในการเรียนมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
3. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม คือ การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว และการ

รับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
4. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม คือ การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว และการ

รับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ มีบทบาทเป็นตัวแปรปรับในความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับภาวะหมดไฟในการ
เรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  4 – 6 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 642 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยทั้งหมดรวม 4 ชนิด ประกอบด้วย 
แบบวัดความเครียดในการเรียน The Perception of Academic Stress Scale (PAS) ของ Bedewy และ Gabriel 

(2015) โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .82 มาตรประเมินค่า Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

แบบวัดภาวะหมดไฟในการเรียน Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) ที่จัดท าขึ้นโดย Demerouti et al. (2010) 
โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .83 มาตรประเมินค่า Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 

แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et 
al., 1988) ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน (Friends) การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว (Family) และการรับรู้การ
สนับสนุนจากบุคคลส าคัญ (Significant Others) จ านวน 12 ข้อ แปลจาก Zimet et al. (1988) โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ .90, .89 และ .96 ตามล าดับมาตรประเมินค่า Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ ดังน้ี (1) เพศ (2) ชั้นปี (3) ผลการเรียน (4) 
โครงการที่สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาแพทย์ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
สร้างแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล น ามารวมกับแบบวัดความเครียดในการเรียน แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทาง

สังคม และแบบวัดภาวะหมดไฟในการเรียน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยประสานงานกับงานบริการการศึกษา เพื่อน าแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 738 คน ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเก็บรวมรวมแบบสอบถามให้ได้กลับคืนมา ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและคัดเลือก
เฉพาะแบบสอบถามที่ตอบได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เพื่อใช้บรรยายลักษณะของกลุ่มประชากร โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ในการพยากรณ์ตัวแปร และการวิเคราะห์หาการถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Re-
gression Analysis) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ในบทบาทของตัวแปรปรับของตัวแปร 

การทดสอบการเป็นตัวแปรปรับโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression 
Analysis) ท าการทดสอบโดยวิธีของ Frazire et al. (2004) ดังน้ี (1) แปลงคะแนนของตัวแปรอิสระและตัวแปรก ากับที่เป็นตัวแปร
ต่อเน่ือง (continuous variables) ให้อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Z-score) (2) สร้างตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรปรับ  (3) สร้างสมการความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น ขั้นตอนที่ 1 ตัวแปรอิสระและตัวแปร
ปรับ ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรปรับ (4) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Beta) ของตัว
แปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรปรับด้วยการทดสอบค่าที (5) เขียนกราฟแสดงผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรปรับที่มีต่อตัวแปรตาม และ (6) ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของกราฟเส้นความชัน (simple slope) ว่าแตกต่างจาก
ศูนย์หรือไม่ และเม่ือตัวแปรปรับมีค่าต่ า (-1) และเม่ือตัวแปรปรับมีค่าสูง (+1) ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
(Dawson, 2016) 
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ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.6 และเพศชาย ร้อยละ 49.4 แบ่งตามชั้นปีที่ศึกษา โดยชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 34.0, ชั้นปี

ที่ 5 ร้อยละ 33.6 และชั้นปีที่ 6 ร้อยละ 32.4 ซ่ึงมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระหว่าง 3.51 – 4.00 ร้อยละ 41.1, รองลงมาคือ
ระหว่าง 3.01 – 3.50 ร้อยละ 36.6, ระหว่าง 2.51 – 3.00 ร้อยละ 18.7 และระหว่าง 2.00 – 2.50 ร้อยละ 3.6  

สมมุติฐานที่ 1 ความเครียดในการเรียนมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
 

ตารางที่ 1.1  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรความเครียดในการเรียนกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
**p<.01  
หมายเหตุ: (  ) = ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละแบบวัด, AS = ความเครียดในการเรียน, SSFriend = การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน,  
SSFam = การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว, SSSigO = การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ และ AB = ภาวะหมดไฟในการเรียน 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเครียดในการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .656 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การรับรู้การ
สนับสนุนจากเพื่อน การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว และการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ พบว่า การรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ -.313, -.292 และ-.173 ตามล าดับ 

สมมุติฐานที่ 2 ความเครียดในการเรียนมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิก 
 
ตารางที่ 1.2  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความเครียดในการเรียน เพื่อพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก  

**p<.01 
  

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ตัวแปรความเครียดในการเรียนสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ร้อยละ 43.0 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ คือ ภาวะหมดไฟในการเรียน = 1.085 
+ .473 (ความเครียดในการเรียน) 
 สมมุติฐานที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม คือ การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว 
และการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 

ตัวแปร M SD ระดับ (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) AS 2.99 .53 ปานกลาง (.82)         
(2) SSFriend 3.78 .70 สูง -.244** (.90)       
(3) SSFam 4.18 .72 สูง -.149** .444** (.89)     
(4) SSSigO 3.45 1.08 ปานกลาง -.119** .287** .212** (.96)   
(5) AB 2.50 .38 ปานกลาง .656** -.313** -.292** -.173** (.83) 

ตัวแปร 
ภาวะหมดไฟในการเรียน 

b SE b β t 
ความเครียดในการเรียน .473 .022 .656 21.986** 
ค่าคงที่ (a) 1.085 .065     
R = .656 R2= .430 R2

adj= .429 Overall F = 483.371 
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ตารางที่ 1.3  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมที่ร่วมกันพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์
ชั้นคลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
 

**p<.01 
  

จากตารางที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวพยากรณ์พบว่า การสนับสนุนทางสังคมสามารถพยากรณ์ภาวะ
หมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะหมดไฟ
ในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ร้อยละ 13.2 ทั้งน้ีการรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนและการรับรู้การสนับสนุนจาก
ครอบครัวสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ -.116 และ -.096 ตามล าดับ แต่ไม่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ จะสามารถพยากรณ์
ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ -.026 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้คือ ภาวะหมดไฟในการเรียน = 3.433 + (-.116) (การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน) + (-.096) (การ
รับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว) + (-.026) (การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ) 
 นอกจากน้ี ยังสามารถสร้างสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐานดังน้ี 
 Zoc = (-.211) (การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน) + (-.182) (การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว) + (-.074) (การรับรู้การ
สนับสนุนจากบุคคลส าคัญ) 
 สมมุติฐานที่ 4 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม คือ การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว 
และการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ มีบทบาทเป็นตัวแปรปรับในความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับภาวะหมด
ไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
 
ตารางที่ 1.4  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมที่สามารถอธิบายการแปรผันของภาวะหมดไฟในการ
เรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 

 

ตัวแปร 
  ภาวะหมดไฟในการเรียน 

b SE b β t 
SSFriend -.116 .023 -.211 -5.012** 
SSFam -.096 .022 -.182 -4.402** 
SSSigO -.026 .014 -.074 -1.959 ns 
ค่าคงที่ (a) 3.433 .096     
R = .364 R2= .132 R2

adj= .128 Overall F = 32.384 

ตัวแปร 
ภาวะหมดไฟในการเรียน 

b β t R R2 ΔR2 
SSFriend             
ขั้นตอนที่ 1       .675 .455   
 AS .445 .616 20.467**       
 SSFriend -.089 -.163 -5.418**       
ขั้นตอนที่ 2       .677 .458 .003 
 AS .438 .608 20.022**       
 SSFriend -.086 -.157 -5.188**       
 AS X SSFriend -.017 -.057 -1.915 ns       
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ตารางที่ 1.4 (ต่อ) 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมที่สามารถอธิบายการแปรผันของภาวะหมดไฟในการ
เรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**p<.01 
  

จากตาราง 1.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้นในขั้นตอนที่ 1 พบว่าความเครียดในการเรียนและการรับรู้
การสนับสนุนจากเพื่อนสามารถอธิบายการแปรผันของภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ร้อยละ 45.50 การ
วิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 โดยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับการรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนเข้าไปในสมการแรก 
ปรากฏว่า สามารถอธิบายการแปรผันของภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ร้อยละ 45.80 ซ่ึงเพิ่มจากเดิมร้อย
ละ .30 แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

การวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 ความเครียดในการเรียนและการรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัวสามารถอธิบายการแปรผันของ
ภาวะหมดไฟในการเรียนได้ร้อยละ 46.9 การวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 โดยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับการรับรู้
การสนับสนุนจากครอบครัวเข้าไปในสมการแรก ปรากฏว่า สามารถอธิบายการแปรผันของภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาได้
ร้อยละ 47.0 ซ่ึงเพิ่มจากเดิมร้อยละ .10 แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

การวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 ความเครียดในการเรียนและการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสามารถอธิบายการแปรผัน
ของภาวะหมดไฟในการเรียนได้ร้อยละ 43.9 การวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 โดยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับการ
รับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญเข้าไปในสมการแรก ปรากฏว่า สามารถอธิบายการแปรผันของภาวะหมดไฟในการเรียนของ
นักศึกษาได้ร้อยละ 45.0 ซ่ึงเพิ่มจากเดิมร้อยละ 1.1 โดยการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะหมด
ไฟในการเรียนโดยค่า β = -.104)แสดงว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนกับการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญมี
ความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตัวแปร 
ภาวะหมดไฟในการเรียน 

b β t R R2 ΔR2 
SSFam             
ขั้นตอนที่ 1       .685 .469   

AS .452 .626 21.477**       
SSFam -.105 -.198 -6.786**       

ขั้นตอนที่ 2       .685 .470 .001 
AS .453 .628 21.513**       
SSFam -.106 -.200 -6.853**       
AS X SSFam .012 .034 1.188 ns       

SSSigO             
ขั้นตอนที่ 1       .663 .439   
 AS .465 .644 21.603**       
 SSSigO -.034 -.096 -3.230**       
ขั้นตอนที่ 2       .671 .450 .011 
 AS .460 .638 21.524**       
 SSSigO -.031 -.087 -2.942**       
 AS X SSSigO .036 -.104 -3.517**       
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ภาพที่ 1 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนและภาวะหมดไฟในการเรียน เม่ือการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญต่ า และเม่ือ
การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 
การทดสอบนัยส าคัญของกราฟแต่ละเส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**p<.01 
  

พบว่าความเครียดในการเรียนและภาวะหมดไฟในการเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งเม่ือ
มีการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสูงและเม่ือมีการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญต่ า ดังน้ันการรับรู้การสนับสนุนจาก
บุคคลส าคัญสามารถเป็นตัวแปรปรับระหว่างความเครียดในการเรียนและภาวะหมดไฟในการเรียน  

อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่มีความเครียดในการเรียนสูงจะมีภาวะหมดไฟในการเรียนสูง
ตามไปด้วย จากตารางที่ 1.1 โดย Jennings (2009) กล่าวว่า ความเครียดของนักศึกษาแพทย์มีผลท าให้เกิดภาวะหมดไฟในการ
เรียนอันจะท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเกิดความรู้สึกตนเองไม่ประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับ Dyrbye et al. (2006) ที่พบว่า 
ภาวะหมดไฟในการเรียนเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแพทย์ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความเครียดและภาวะหมดไฟด้านวิชาการใน
การเรียนแพทย์  

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก การดูแล
เอาใจใส่ การเห็นคุณค่าจากเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลส าคัญ การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร และการให้ค าแนะน า ความ
คิดเห็น หรือสิ่งของต่าง ๆ จะส่งผลให้ภาวะหมดไฟในการเรียนลดลง ซ่ึง Etzion (1984) และ Baruch-Feldman et al. (2002) 
พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดย นุชจิรา สุมณฑา (2549) พบว่า 

การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญต่ า 
การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสูง  

1. covariance matrix ของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
  b1 b2 b3 

b1 .001     
b2 .00009951 .001   
b3 .00005101 .00006871 .001 

2. ค่า simple slope, standard error และการทดสอบค่าที 
  simple slope standard error t 
การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสูง .424 .032 8.980** 
การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญต่ า .496 .032 7.676** 
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การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ครอบครัว และบุคคลส าคัญ ส่งผลต่อการปรับตัวในทางบวก LaRocco et al. (1980) ยัง
พบว่า บุคคลที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีสุขภาพและมีการปรับตัวที่ดี ซ่ึงมีผลในการลดความวิตกกังวล ความเครียด และมี
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม  

ความเครียดในการเรียนมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ร้อยละ 
43.0 จากตารางที่ 1.2 และ Jacobs และ Dodd (2003) พบว่า ความเครียดในการเรียนสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียน
ได้ร้อยละ 41.0 เช่นกัน Dyrbye et al. (2009) พบว่า ความเครียดและสิ่งแวดล้อมในการเรียนเป็นปัจจัยในการพยากรณ์ภาวะหมด
ไฟในการเรียนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียน ซ่ึง ปรารถนา เล็กสมบูรณ์ (2554) พบว่า ความเครียดและการเผชิญปัญหา
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้ร้อยละ 25.0 ด้านความรู้สึกการลดความเป็นบุคคลในผู้อ่ืนได้ร้อยละ 9.0 และ
พยากรณ์ความรู้สึกตนเองไม่ประสบความส าเร็จได้ร้อยละ 19.0 

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิกได้ร้อยละ 13.2 จากตารางที่ 1.3 ซ่ึง Kobasa และ Puccetti (1983) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมีส่วนช่วยให้
บุคคลจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือภาวะหมดไฟ และยังชี้ให้เห็นว่า การได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนสามารถช่วยสนับสนุนสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก เม่ือยามท้อแท้หรือไม่สบายใจเพื่อนยังสามารถเป็นผู้ให้ก าลังใจและผู้ฟังที่
ดีได้ เน่ืองจากการเรียนแพทย์นักศึกษาส่วนใหญ่จะต้องพักอยู่หอพักแพทย์และเรียนหนัก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ 
Jacobs และ Dodd (2003) ที่พบว่า การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสามารถช่วยในด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมนอก
หลักสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ภาวะหมดไฟเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนด้านการรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัว Greenglass et 
al. (1995) กล่าวว่า ประสบการณ์ของบุคคลและการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถพยากรณ์ระดับภาวะหมดไฟได้ โดยที่ Gülaçtı 
(2010) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัวสามารถพยากรณ์ความผาสุกได้ร้อยละ 43 และครอบครัวมีประสิทธิภาพในการ
ดูแลด้านความสุข และการปรับตัวได้เป็นอย่างดี เน่ืองด้วยครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนทางสังคมในด้านการเงิน และการให้
ก าลังใจ 

แต่ไม่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
ได้ ซ่ึง Ross et al. (1989) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญมีความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในการเรียนในระดับต่ า 
ท านองเดียวกัน Gülaçtı (2010) พบว่า คนรักหรือคนพิเศษไม่สามารถพยากรณ์ความสุขในชีวิตของนักศึกษาได้ โดย Prins et al. 
(2007) กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลส าคัญหรืออาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเติมเต็มต่อความต้องการของนักศึกษาได้ โดย
สอดคล้องกับ Bakker et al. (2004) กับ Ray และ Miller (1994) ที่กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลส าคัญอย่างทันท่วงที
มักจะอยู่ในระดับต่ า จึงมีผลต่อการพยากรณ์ดังกล่าว  

การรับรู้การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญสามารถท าหน้าที่เป็นตัวแปรปรับ จากตารางที่ 1.4 ในการช่วยลดหรือป้องกันภาวะ
หมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ Thomas และ Ganster (1995) การได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลส าคัญ เช่น อาจารย์ผู้สอน ในด้านการอ านวยความสะดวกด้านตารางการฝึกปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น มีผลท าให้บุคคลมีการปรับตัว
ในการปฏิบัติงานที่ดี และสร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตประจ าวัน ท าให้ช่วยลดความเครียดและภาวะหมดไฟในการ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยได้ ในทางเดียวกันกับ ทองพูล บัวศรี (2551) การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญมีบทบาทในการดูแลและการ
ช่วยเหลือในทางที่เหมาะสม ส่งผลท าให้ระดับความเครียดและความวิตกกังวลลดลง ซ่ึงขัดแย้งกับ ไพศาล แย้มวงษ์ (2555) พบว่า 
การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ เช่น อาจารย์ผู้สอน ไม่มีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษามากนัก เน่ืองจากช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาห่างกันมาก ท าให้นักศึกษารู้สึกว่าอาจารย์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือความพึงพอใจใน
ชีวิต 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท าให้กรอบแนวคิดการวิจัย 

รวมทั้งพื้นฐานความรู้ของงานวิจัย อาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทย ดังน้ัน การน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าว 

2. ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัย ดังน้ัน ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ควรค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่แต่ละ
สถาบันการแพทย์มีความแตกต่างกัน เช่น การบริการจัดการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
1. ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความเครียดในการเรียนส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการเรียน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ ตระหนักถึง

สาเหตุของความเครียดในการเรียน ทั้งด้านความกังวลในการเรียน ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ความ
คาดหวังจากครอบครัวและอาจารย์ผู้สอน ดังน้ัน การก าหนดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานที่แน่นอนและมีความยืดหยุ่น และการจัด
ประชุมเตรียมความพร้อมในระดับอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปัญหาของอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ก็จะเป็นแนวทางในการลด
ความเครียดของนักศึกษาชั้นคลินิกได้อีกทางหน่ึง 

2. ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและครอบครัวมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะ
หมดไฟในการเรียนได้ ดังน้ัน การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เพื่อนและครอบครัวได้เห็นความส าคัญของการดูแลเอาใจใส่ กิจกรรมกลุ่ม
บ าบัดเพื่อการสนับสนุนระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Support Groups) จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกับลักษณะของการเรียน 
การฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจการใช้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และพร้อมที่จะให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที 

3. ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลส าคัญมีส่วนช่วยท าให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก  
มีระดับความเครียดในการเรียนและภาวะหมดไฟในการเรียนลดลง ซ่ึงได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรือคนรัก ดังน้ัน  
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนในการช่วยแนะน าเก่ียวกับการเรียน  
การปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย การประเมินผลการเรียน หรือแม้กระทั่งการประเมินพฤติกรรมที่ผิดปกติ อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ผู้สอนก็จะสามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในส่วนของคนรักมีส่วนในการช่วยสนับสนุนทาง
อารมณ์ การให้ก าลังใจ และการรับฟังปัญหาต่าง ๆ  
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บทคัดย่อ 
 
ความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ คือความสามารถในการเก็บจ าข้อมูลระยะสั้นพร้อมประมวลผล ความบกพร่องด้านความจ ามักพบได้
ในผู้ป่วยหลายกลุ่มโรค ที่ผ่านมาเครื่องมือตรวจวัดที่สร้างขึ้นมักวัดความจ าด้านการมองเห็นและการได้ยินแยกส่วนกัน ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับการด าเนินชีวิตประจ าวันที่สิ่งเร้ามักถูกน าเสนอในรูปแบบของรูปภาพและเสียงพร้อมกัน ยิ่งไปกว่าน้ันเครื่องมือที่ใช้ในประเทศไทย
มักมีข้อจ ากัดด้านภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสม แม่นย า และรวดเร็วจึงมีความจ าเป็น งานวิจัยน้ีจึงมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด  Block Ordering Test (BOT) ที่สามารถวัดองค์ประกอบหลักตามทฤษฎี The multi-
component model ภายหลังขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตประสาทวิทยาได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา ขณะที่ความตรงเชิงลู่เข้ากับแบบทดสอบที่ลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องมือ BOT ได้แก่ Corsi block-tapping task และ The 
Adaptive Digit Ordering test กับกลุ่มตัวอย่างอายุ 20-59 ปี ในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิตประสาทและ
การเจ็บป่วยอ่ืนที่ส่งผลต่อการทดสอบ จ านวน 33 คน คัดเลือกด้วยวิธีอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบว่า BOT มีค่าความเชื่อม่ันภายใน
แบบแบ่งครึ่งในระดับยอมรับได้ ( r = .613) และพบความสัมพันธ์กับเครื่องมือ Corsi (r(31) = .485, p = .005) และ DOT-A  
(r(31) = .403, p = .002) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบ BOT มีความสามารถในการวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ 
ข้อมูลจากการวิจัยครั้งน้ีจะถูกน าไปใช้เพื่อปรับปรุงเครื่องมือต่อไป  
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Abstract 
 
Working memory is a short-term storage which holds and manipulates information. Deficiency in this cognitive 
domain can be found in various groups of disorders. Previously, assessment tools had been developed to 
measure the verbal and visual memory separately which might not reflect the working memory capacity in real 
life since stimuli are normally presented to an individual in both visual and verbal forms. Furthermore, the 
working memory assessments currently used in Thailand show certain degrees of cultural and language  
limitations. The purpose of this study, therefore, is to develop a new assessment tool called the Block Ordering 
Test (BOT) which is based on the multi-component model. This new assessment tool is expected to be cultural 
free, easy to administer and accurate. Thirty-three participants aged between 2 0 -5 9  years with no known  
disorders that could affect the testing process were recruited through voluntary sampling. Two neuropsycho -
logical experts examined the assessment content for validity while the convergent validity was assessed by  
correlating the BOT to the similar standard neuropsychological assessments which are the Corsi block-tapping 
task (Corsi) and The Adaptive Digit Ordering test (DOT-A). The results indicate that BOT reaches an acceptable 
reliability (r = .613)  and the convergent validity shows significant correlation between BOT Corsi (r(31) = .485 ,  

p = .005) and DOT-A (r(31) = .403 , p = .002). The results prove that BOT has a potential to measure working 
memory capacity. Findings from this study will be used for further development. 
 

Keywords: Working memory, Neuropsychological assessment  
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บทน า 

ความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการหรือ Working memory (WM) ตามค าจ ากัดความของ Baddeley (2012) คือการเก็บ
ความจ าระยะสั้นพร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล เช่น การค านวณตัวเลขในใจ ที่จะต้องจดจ าตัวเลขที่ได้รับไว้และค านวณผลก่อนบอก
ผลลัพธ์ออกมา นอกจากน้ีความบกพร่องด้านความจ าระยะสั้นประเภทน้ีสามารถพบเห็นได้เด่นชัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการ
บกพร่อง เช่น ผู้ป่วยซนสมาธิสั้นหรือผู้ป่วยในกลุ่มออทิสติก ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยจิตเภทและผู้ป่วยสมองเสื่อม (Holmes et al., 
2010; Klingberg et al., 2005) เพื่อการตรวจประเมินความบกพร่องทางจิตประสาทดังกล่าว นักจิตวิทยาคลินิกในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินพยาธิสภาพทางสมองและความบกพร่องทางจิตใจจ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย า มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับกลุ่มประชากร  

จากทฤษฎี The multicomponent model ได้เสนอว่า WM ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (Baddeley & Hitch, 1974; 
Baddeley, 2000) ได้แก่ หน่วยเก็บจ าข้อมูลจากการมองเห็นและการได้ยิน (Visuospatial sketchpad และ Phonological loop 
ตามล าดับ) หน่วยเชื่อมโยงและจัดการข้อมูล (Central executive) และหน่วยพักข้อมูลชั่วคราว (Episodic Buffer) ซ่ึงท าหน้าที่
จดจ าข้อมูลและเชื่อมต่อกับความจ าระยะยาว ซ่ึงในปัจจุบันเครื่องมือที่สามารถตรวจประเมินความจ าระยะสั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
อย่างแพร่หลาย เช่น แบบทดสอบ Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery: CANTAB (Cambridge  
Cognition, 2019) หรือในมาตรวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ (Working memory index) ของแบบวัดความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา Wechsler adult intelligence scale และ Wechsler intelligence scale for children (Weiss et al., 2010, 
2019) อย่างไรก็ดีแบบทดสอบที่ถูกพัฒนาเหล่าน้ันมักวัดความจ าแบบแยกส่วน โดยเฉพาะความจ าจากการมองเห็นและความจ าจาก
การได้ยิน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของทฤษฎี The multicomponent model ในงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ความจ าจาก
การมองเห็นและการได้ยินจะท างานร่วมกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Logie, 2011) การท างานร่วมกันระหว่าง
ความจ าจากการมองเห็นและการได้ยินทั้ง 2 ประเภทน้ีตรงตามองค์ประกอบ Episodic buffer ของ The multicomponent 
model โดยตัวอย่างของการทดสอบที่วัดองค์ประกอบดังกล่าว เช่น การให้ผู้รับการทดสอบจดจ าล าดับสิ่งเร้าที่น าเสนอคู่กันระหว่าง
กล่องกับตัวเลขและตัวอักษร หรือการจัดกระท าข้อมูลด้วยการตอบกลับโดยเรียงล าดับตัวเลขจากน้อยไปมากและให้ตัวอักษรอยู่
ส่วนท้าย (Kofler et al., 2018; Wechsler, 2003) 

นอกจากน้ีแบบทดสอบที่ถูกพัฒนาและน ามาใช้ในประเทศไทยมักมีข้อจ ากัดในบริบทของการใช้ภาษาและวัฒนธรรม ซ่ึง
อาจส่งผลต่อความยากล าบากในการท าการทดสอบและอคติในการตรวจวัด ท าให้ผลที่ออกมาอาจไม่เที่ยงตรง (Van De Vijver & 
Tanzer, 2004) เพื่อให้ได้มาซ่ึงเครื่องมือในการตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้ใน
ประชากรไทย คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบทดสอบโดยใช้แนวคิดของ The multicomponent model และน าโครงสร้างเครื่องมือของ 
Kofler et al. (2018) มาใช้เป็นต้นแบบ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความสามารถที่ต้องการวัด โดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
น้ีท าการตัดปัจจัยทางด้านภาษาออก และเปลี่ยนสิ่งที่ต้องจ าเป็นตัวเลข (0-9) เพื่อลดทอนข้อจ ากัดด้านการใช้ภาษา ส่งผลให้สามารถ
น าไปใช้กับกลุ่มประชากรได้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น พร้อมพัฒนาวิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการวัดขนาดความจ าระยะ
สั้นตามนิยาม Span Task ของ Blankenship (1938)  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ (BOT) โดย
แบ่งระยะเวลาในการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ 1. การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ 
(BOT) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความสะดวกในการใช้งานของเครื่องมือ BOT ด้วยการสัมภาษณ์และแบบบันทึกความ
คิดเห็นของผู้ด าเนินการทดสอบ ผู้วิจัยท าการทดสอบและเก็บข้อมูลจนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (Faulkner & Trotter, 2017) ซึ่งผู้วิจัย
เก็บข้อมูลความคิดเห็นและปรับปรุงเครื่องมือจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน และ 2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นกับแบบวัดที่ได้มาตรฐานอ่ืน โดยเก็บข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผู้วิจัยติดประกาศรับอาสาสมัครผู้
ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยติดต่อเข้ามาหาผู้วิจัย แล้วนัดหมายวัน เวลาและ
สถานที่ตามความสะดวกของผู้เข้าร่วมวิจัย ก่อนด าเนินการทดสอบผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับค าอธิบายงานวิจัยและแสดงการยินยอมให้
เก็บข้อมูลโดยเซ็นหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงผู้รับการ
ทดสอบจะถูกทดสอบกับเครื่องมือตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการโดยเริ่มจากเครื่องมือ BOT ตามด้วยแบบทดสอบ Corsi 
block-tapping task (Corsi) และ The Adaptive Digit Ordering test (DOT-A) ตามล าดับ ในห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือเป็นห้องปิดที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน มีโต๊ะให้สามารถวางแบบทดสอบ BOT 
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และคอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลดังน้ี 1. เพศ 2. อายุ 3. ผลการท าแบบทดสอบ BOT (Score และ Maximal Span) 4. ผล
การท าแบบทดสอบ Corsi (Score และ Maximal Span) และ 5. ผลการท าแบบทดสอบ DOT-A (Score และ Maximal Span) 

กลุ่มตัวอย่างและประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่จะ

เข้าร่วมการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)  
1.  ผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี 
2.  สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) 
1.  ผู้ที่มีประวัติการเจ็บป่วยจากปัญหาพัฒนาการหรือโรคทางจิตเวช เช่น โรคความจ าเสื่อม โรคซนสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า  
2. มีปัญหาทางสุขภาพหรือมีอาการป่วยแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการท าการทดสอบ 
3. ผู้ที่ใช้หรือก าลังรับผลของสารที่ส่งผลต่อจิตประสาท เช่น ยาจิตเวช สุรา 
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามระยะของการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. ในระยะของการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ (BOT) มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา 9 คน โดยจ านวนดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของคณะผู้วิจัยว่าจะเพียงพอต่อการเห็นข้อผิดพลาดของเครื่องมือ ซ่ึงเป็นผู้ที่
มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาในระยะที่ 2 โดยผู้รับการทดสอบในขั้นตอนน้ีจะท าการทดสอบคนละ 1 ครั้ง 
ปัญหาจากการใช้เครื่องมือจะน าไปสู่การปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์ก่อนการเก็บข้อมูลจริงในระยะที่ 2  

2. ในระยะที่ 2 ซ่ึงเป็นการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นกับแบบวัดที่ได้มาตรฐานน้ัน ผู้วิจัยได้
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามค าแนะน าของ Brown (1995 อ้างอิงใน In, 2007) ที่เสนอให้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเป็น
จ านวนขั้นต่ าในการศึกษา แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 35 คน (เพิ่มขึ้นคิดเป็น 16.67% ของกลุ่มเป้าหมายเดิม) แต่เน่ืองจากความไม่ชัดเจนของการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการศึกษาในครั้งน้ี คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่มีปัญหาดังกล่าวออก คงเหลือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี
จ านวน 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบทดสอบ Block Ordering Test (BOT) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยน้ี ประกอบด้วยกระดานเครื่องมือ

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 12x12 น้ิว ตัวกล่องที่ใช้ในการทดสอบมีสีขาวขนาด 1.5x1.5 น้ิว มีการจัดเรียงตัวที่ท าให้ยากต่อการใช้ภาษา
เข้ามาช่วยในการจดจ าข้อมูลและภาพพื้นหลังเป็นลายพื้นหญ้าสีเขียว (ภาพที่ 1) และแบบบันทึกคะแนน (ภาพที่ 2)  
 

ภาพที่ 1    
ตัวอย่างกระดานแบบทดสอบ BOTพร้อมทั้งขนาดของกระดานและระยะห่างระหว่างสิ่งเร้าที่อยู่ในกระดานทดสอบ 
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ภาพที่ 2    
ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนของแบบทดสอบ BOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนของแบบทดสอบ BOT โดย Length คือความยาวของสิ่งเร้า Trial คือข้อ

ทดสอบ Order คือตัวเลขที่ผู้ทดสอบอ่าน Correct answer คือค าตอบที่ถูกต้องจากผู้รับการทดสอบ Reaction time คือความเร็ว
ในการตอบค าถามภายหลังการเห็นหรือการได้ยินสิ่งเร้า Total time คือเวลาทั้งหมดที่ผู้รับการทดสอบใช้ในการทวนค าตอบ ใน
คอลัมน์ Location, Number และ All correct ผู้ทดสอบจะท าเครื่องหมาย ( / หรือ X ) ตามที่ผู้รับการทดสอบพูดทวนต าแหน่ง 
ตัวเลขหรือทั้งต าแหน่งและตัวเลขตามล าดับ โดยจ านวนข้อค าตอบที่ถูกต้องจะถูกน ามาใส่ใน Total และความยาวสูงสุดของตัวเลขที่
ผู้ทดสอบตอบได้จะน ามาใส่ใน Maximal span 

โดยเครื่องมือดังกล่าวพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัดความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ ตามทฤษฎี The multicomponent model 
ของ Alan Baddeley และ Graham Hitch ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ phonological loop, visuospatial 
sketchpad, central executive และ episodic buffer โดย Phonological Loop มีหน้าที่ในการรับและประมวลผลข้อมูลที่ได้
รับมาจากการได้ยินและข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องของภาษา ขณะที่ Visuo-Spatial Sketchpad เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กับการมองเห็น ข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษา รวมไปถึงข้อมูลด้านมิติสัมพันธ์ (RepovS & Baddeley, 2006) ข้อมูลจากทั้ง
สองส่วนน้ีจะถูกส่งไปยัง Central Executive ซ่ึงมีหน้าที่ในการประสานงานข้อมูลจากทั้งการมองเห็นและการได้ยิน และ Episodic 
buffer ซ่ึงท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการกับความจ าระยะยาวผ่านการทวนซ้ าและน ามาใช้หลาย ๆ ครั้ง 
(Baddeley, 2000) ยกตัวอย่างเช่น ในการจดจ าแอปเปิล ที่จะมีสิ่งที่ต้องจ าอยู่  2 หน่วยคือ ในด้านภาษา ต้องจดจ าค าว่า 
“แอปเปิล” 1 หน่วย และ ด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ ต้องจดจ า “ลักษณะรูปร่างของแอปเปิล” อีก 1 หน่วย หน่วยพักข้อมูล
ชั่วคราวจะท าหน้าที่จดจ าตัวแทนของแอปเปิลทั้ง 2 หน่วย แล้วนับรวมหน่วยข้อมูลในการจ าแอปเปิลเป็นหน่วยเดียวกัน นอกจากน้ี
แบบทดสอบ BOT ยังอาศัยนิยามของ Span Task ของ Blankenship (1938) กล่าวคือ การวัดขนาดพื้นที่จดจ าด้วยการวัดจาก
จ านวนสิ่งที่สามารถจดจ าอยู่ด้วยการเรียกคืนล าดับให้ถูกต้อง  

วิธีการทดสอบ BOT น้ันให้ผู้รับการทดสอบจะต้องจดจ าสิ่งเร้าซ่ึงเป็นตัวเลขและประมวลผลข้อมูลโดยการเรียงล าดับสิ่งเร้า
ในใจก่อนแสดงผลค าตอบออกมา การทดสอบเริ่มโดยให้ผู้รับการทดสอบรับสิ่งเร้าจากการมองที่กระดาน BOT ผู้ทดสอบจะต้องชี้ไป
ที่กล่องพร้อมพูดตัวเลขครั้งละ 1 ตัว จนครบชุดค าสั่ง ซ่ึงผู้รับการทดสอบจะต้องตอบกลับโดยชี้ที่กล่องพร้อมพูดตัวเลขที่คู่กับกล่อง
น้ัน ตามล าดับของตัวเลขจากน้อยไปมากดังภาพที่ 3 คะแนนที่ได้จะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนด้วยเครื่องหมาย / หรือ X ดัง
แสดงในภาพที่ 2  

วิธีการให้คะแนนค าตอบของผู้รับการทดสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่  
1) Total ซ่ึงเป็นจ านวนของค าตอบที่ถูกต้องโดยแบ่งเป็น 3 มาตรวัด (Location, Number และ All correct) โดยผู้รับ

การทดสอบจะต้องตอบถูกทั้งหมดในแต่ละครั้งของข้อที่ทดสอบ (Length) ซ่ึงในแต่ละข้อจะท าการทดสอบ 2 ครั้ง (Trial) และนับ
การตอบถูกในแต่ละครั้งน้ันเป็น 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 14 คะแนน) 



 141 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

2) Maximal span ซ่ึงเป็นความยาวสูงสุดของสิ่งเร้าที่จดจ าได้ เช่นเดียวกับคะแนนในส่วน Total การค านวณคะแนนแบ่ง
ออกเป็น 3 มาตรวัด หากความยาวสูงสุดที่ผู้รับการทดสอบจ าได้ ผิด 1 ใน 2 ครั้ง คะแนนจะถูกหักจากความยาวสูงสุดของสิ่งเร้าที่จ า
ได้ 0.5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเต็ม ในส่วนของ Maximal span น้ีจึงอยู่ระหว่าง 2.5 - 9 คะแนน 

 
ตารางที่ 1  
ค าอธิบายโครงสร้างเครื่องมือ BOT กับนิยามเชิงทฤษฎี 

ภาพที่ 3   
ตัวอย่างการทดสอบ BOT ลูกศรสีแดงเป็นการก ากับล าดับของกล่องที่ผู้ทดสอบต้องชี้ให้ผู้รับการทดสอบดู 

แบบทดสอบ Corsi Block Tapping task (Corsi) เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดยที่การวัดความจ าคล้ายกับ Digit Span 
แต่ปรับปรุงสิ่งเร้าที่ให้จดจ าจากตัวเลขต าแหน่งกล่องที่เห็นและให้ตอบกลับตามล าดับที่เห็น (Corsi, 1972) ซึ่งเป็นการวัดความจ าใน
ลักษณะการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ ส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลน้ีเป็น Corsi task รุ่นคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ 
PsyToolkit การทดสอบท าได้โดยให้ผู้รับการทดสอบจ าชุดของกล่องที่กะพริบบนหน้าจอ จากน้ันให้ผู้รับการทดสอบใช้เมาส์แตะ
บล็อกบนหน้าจอให้ถูกต้องตามล าดับกล่องที่กะพริบ โดยจะเพิ่มจ านวนกล่องที่กะพริบขึ้นในรอบถัดไป คะแนนที่ออกมาจะเป็น
จ านวนข้อที่ท าได้ (Score) และ จ านวนสิ่งที่จ าได้มากที่สุด (Maximal Span: M.S.) 

แบบทดสอบ The Adaptive Digit Ordering Task (DOT-A) เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาโดย Werheid et al. 
(2002) แบบประเมินผู้รับการทดสอบจะได้รับค าสั่งให้จดจ าล าดับตัวเลขจ านวนหน่ึง และให้ตอบกลับโดยเรียงล าดับตัวเลขใหม่จาก
น้อยไปมาก เม่ือตอบถูก ในข้อถัดไปจะเพิ่มจ านวนตัวเลขที่ต้องจ ามากขึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น ได้ยิน “3 7 2” เม่ือตอบกลับ ให้เรียงล าดับ
ใหม่ตามค่าของตัวเลขจากน้อยไปมาก คือ “2 3 7” โดยการทดสอบน้ีจะเพิ่มจ านวนตัวเลขไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ตัว เป็นการวัด
ความจ าที่ใช้ความสามารถของเสียงและภาษาในการจดจ าตัวเลข คะแนนที่ออกมาคือจ านวนข้อที่ท าได้ (Score) และ จ านวนสิ่งที่จ า
ได้มากที่สุด (Maximal Span: M.S.) 

WM-  
component 

นิยามเชิงทฤษฎี 
ความสามารถจากการ

ทดสอบ 
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

จ านวนข้อ 
Trial 1 Trial 2 

Phonological 
Loop 

การจดจ าและประมวลผล
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการใช้
ภาษาและการได้ยิน 

การจดจ าและ
ประมวลผลล าดับของตัว
เลขที่ได้ยิน 

จ านวนตัวเลขที่ตอบถูก 
(Number) 

7 ข้อ 
(3-9 ตัว) 

7 ข้อ 
(3-9 ตัว) 

Visuo-spatial 
sketchpad 

การจดจ าและประมวลผล
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
มองเห็นและมิติสัมพันธ์ 

การจดจ าและ
ประมวลผลล าดับของตัว
เลขที่ได้มองเห็น 

จ านวนต าแหน่งที่ตอบ
ถูก (Location) 

Central  
Executive 

การจัดกระท าข้อมูลที่จดจ า
อยู่ให้ออกมาในรูปแบบ
พร้อมใช้งาน 

เรียงล าดับกล่องใหม่ตาม
ตัวเลข 

จ านวนกล่องคู่กับตัว
เลขที่สามารถจดจ าได้ 
พร้อมเรียงล าดับตาม
มูลค่าของตัวเลขได้
อย่างถูกต้อง (All cor-
rect) 

Episodic Buffer การจดจ าตัวแทนข้อมูลที่
บูรณาการ 

การจดจ าตัวแทนข้อมูล
ว่า ตัวเลขใด อยู่ที่กล่อง
ในต าแหน่งใด 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และคะแนนที่ได้ในเครื่องมือ
ตรวจวัดความจ าระยะสั้นต่าง ๆ  
 2. ในการศึกษาระยะที่ 1 ที่เป็นการศึกษาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ท าการศึกษาความเชื่อม่ัน
ของเครื่องมือโดยวิธีแบ่งครึ่งผู้วิจัยแบ่งวิธีการให้คะแนนออกเป็น Trial 1 และ Trial 2 เน่ืองจากเม่ือแบ่งในลักษณะน้ี ผลรวมคะแนน
แต่ละครึ่งจะมีระดับความยากเท่ากันและสามารถสะท้อนความสามารถในการจ าได้อย่างเท่าเทียม ซ่ึงสอดคล้องกับวิธีการศึกษา
เครื่องมือวัดความจ าที่มี 2 Trial เช่นกัน (Werheid et al., 2002; de Paula et al., 2016) จากน้ันจึงค านวณหาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่าง Trial 1 และ Trial 2 ภายหลังจึงปรับค่าสหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ด้วยด้วยสูตร Spearman-Brown (ประสพชัย พสุนนท์, 
2557) 
 3. ในการศึกษาระยะที่ 2 ซ่ึงเป็นการศึกษาความตรงเชิงลู่เข้าของแบบประเมินที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับแบบประเมิน
มาตรฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงการศึกษาความสัมพันธ์ในระยะน้ีผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาด้วย
สถิติ Pearson product moment correlation  

ผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยน้ีมีผู้เข้าร่วมงานวิจัยจ านวนทั้งหมด 33 คน โดยเม่ือแบ่งตามเพศ เป็นผู้ชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
เพศหญิง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เม่ือแบ่งตามช่วงอายุ อายุระหว่าง 20 -29 ปี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 อายุระหว่าง 40 -49 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ อายุ
ระหว่าง 50-59 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 
 
ตารางที่ 2  
แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และความเชื่อม่ันภายในแบบแบ่งครึ่งของเครื่องมือ BOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p < .05 
1 ค่า rs ค านวณด้วยสูตร Spearman’s rank-order เนื่องจากคะแนนระหว่าง Trial 1 และ Trial 2 ไม่กระจายเป็นโค้งปกติ 
2 ค่าความเชื่อมั่นภายในแบบแบ่งครึ่ง (rfull) ปรับปรุงด้วยสูตร Spearman-Brown จากค่า rs ต้นฉบับ 
 

จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความเชื่อม่ันภายในแบ่งครึ่ง ผู้วิจัยได้แบ่งครึ่งคะแนนแบบทดสอบออกมาเป็น Trial 1 และ 
Trial 2 ทั้ ง  BOT All correct score, BOT Location-Sequence Score และ BOT-Number Sequence Score จากน้ันจึง
ค านวณสหสัมพันธ์ด้วยสถิติ The Spearman Rank Difference Method เน่ืองจากผลการทดสอบความเป็นโค้งปกติพบว่า ทุกตัว
แปรเม่ือแบ่งครึ่งจะไม่กระจายตัวเป็นโค้งปกติ จากน้ันจึงปรับค่าด้วยสูตร Spearman-Brown พบว่า คะแนน BOT-All Correct มี
ค่าความเชื่อม่ันภายในระดับปานกลาง (rfull = .613) เช่นเดียวกับ BOT-Location Sequence (rfull = .621) ส่วน BOT-Number 
Sequence มีค่าความเชื่อม่ันภายในอยู่ในระดับสูง (rfull = .862) ซ่ึงทุกค่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ส าหรับงานวิจัยน าร่อง 

    M SD N W p rs
1 p rfull

2 

BOT-All Correct Trial 1 2.34 0.97 33 .885 .002* .443 .011* .613 
Trial 2 2.06 0.80 33 .874 .001* 

BOT-Location 
Sequence 

Trial 1 2.36 1.01 33 .894 .004* .451 .010* .621 
Trial 2 2.09 0.82 33 .885 .002* 

BOT-Number 
Sequence 

Trial 1 2.78 0.87 33 .877 .001* .758 <.001* .862 
Trial 2 2.72 1.02 33 .888 .003* 
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ตารางที่ 3  
แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือ BOT กับ Corsi และ DOT-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
* p < .05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างเครื่องมือ BOT และแบบทดสอบ Corsi และ 
DOT-A เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงลู่เข้ากับแบบทดสอบมาตรฐาน พบว่าคะแนน Total score ของแบบทดสอบ BOT Score มี
ความสัมพันธ์กับ Corsi Score (r(31) = .485, p = .005) และ DOT-A Score (r(31) = .403, p = .002) ในระดับปานกลาง เม่ือให้
คะแนนแบบ BOT-Location Sequence Score พบว่ามีความสัมพันธ์กับ Corsi score ((r(31) = .479, p = .006) และ DOT-A 
Score (r(31) = .353, p = .047) ในระดับปานกลาง และเม่ือให้คะแนนแบบ BOT-Number Sequence Score พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับ Corsi ในระดับปานกลาง (r(31) = .492, p = .004) แต่ไม่พบความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ DOT-A (r(31) = .190,  
p = .297) ในขณะที่ Maximal Span ของแบบทดสอบ BOT มีความสัมพันธ์กับ Corsi M.S. ในระดับปานกลาง (r.(31) = .552,  
p = .001) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับ DOT-A M.S. (r.(31) = .243, p = .180) เช่นเดียวกับ BOT-Location Sequence M.S. ที่พบ
ความสัมพันธ์ในระดับเดียวกัน และเม่ือให้คะแนนแบบ BOT-Number Sequence M.S. พบว่ามีความสัมพันธ์กับ Corsi M.S. ใน
ระดับปานกลาง (r.(31) = .514, p = .003) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับ DOT-A M.S. (r.(31) = .145, p = .429)   

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือ BOT มีค่าความเชื่อม่ันภายในแบบแบ่งครึ่งของแบบประเมิน r = .613 อยู่ในระดับที่ปาน
กลาง เช่นเดียวกับ BOT-Location Sequence r = .621 ในขณะที่ BOT-Number Sequence อยู่ในระดับสูง (r = .862) ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ส าหรับงานศึกษาวิจัยน าร่อง แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความคงที่ของแบบทดสอบโดยการตอบ
ของผู้รับการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง ในแต่ละความยาวของตัวเลขมีความสอดคล้องกัน โดยเม่ือพิจารณาปริมาณของสิ่งเร้าที่ต้องจดจ าซ่ึง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ (Cowan, 2012) งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความจ าดังกล่าวมี
ข้อจ ากัดทั้งปริมาณข้อมูลที่บุคคลจะจดจ าได้ และระยะเวลาในการคงค้างข้อมูลในระบบประสาท ( Cowan et al., 2005; 
Schweickert et al., 1990) อย่างไรก็ดีพบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ความเป็นไปได้ประการหน่ึงคือสิ่งเร้าที่
กลุ่มตัวอย่างต้องจดจ าซ่ึงในเครื่องมือ BOT มีจ านวนตั้งแต่ 3-9 หลักอาจมีความยากเกินไปส าหรับกลุ่มตัวอย่าง (พิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.42 (SD = 0.90) หากพิจารณาแบบทดสอบที่น ามาเทียบเคียง ได้แก่แบบทดสอบ DOT-A 
และแบบทดสอบ Corsi มีจ านวนหลักที่ต้องจ าอยู่ 2-9 หลัก การก าหนดให้แบบทดสอบ BOT มีจ านวนหลักอยู่ที่ 3-9 อาจสอดคล้อง
กับแบบทดสอบมาตรฐานเหล่าน้ัน นอกจากน้ีการจัดวางต าแหน่งกล่องและล าดับของกล่องที่ต้องจ า ส่งผลต่อความยากในการท า
แบบทดสอบ Corsi (Berch, Krikorian and Huha, 1998) และลักษณะการจัดเรียงล าดับตัวเลขก็อาจส่งผลต่อการท าแบบทดสอบ 
(Hoppe et al., 2000) แต่เน่ืองจากทั้ง DOT-A และ Corsi ต่างวัดความสามารถทางการจ าเฉพาะด้าน (แบบทดสอบ DOT-A วัด
การได้ยินและแบบทดสอบ Corsi วัดการมองเห็น) ซ่ึงต่างจากแบบทดสอบ BOT ที่วัดความสามารถทั้งสองด้านร่วมไปกับการ
เคลื่อนไหว งานวิจัยทางการฉายภาพของระบบประสาทแสดงให้เห็นว่าทั้งสามองค์ประกอบน้ีต่างมีการท างานของระบบประสาททับ
ซ้อนกัน (Marvel et al., 2019) เม่ือศักยภาพในการท างานของระบบประสาทมีความจ ากัด การแบ่งความสนใจไปยังสิ่งเร้าที่เห็น ได้
ยินและการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตรงหน้า ส่งผลให้ความสามารถในการจดจ าและประมวลผลลดลง สิ่งเร้าที่บุคคลต้องจดจ าในงาน
ลักษณะน้ีจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป 

คะแนนผลการทดสอบ Corsi Score Corsi M.S. DOT-A Score DOT-A M.S. 

BOT Score .485*   .552*   
BOT M.S.   .552*   .243 
BOT Location-Sequence Score .479*   .353*   
BOT Location-Sequence M.S.   .552*   .243 
BOT Number-Sequence Score .492*   .190   
BOT Number-Sequence M.S.   .514*   .145 
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ส าหรับความตรงเชิงลู่เข้าจากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นกับแบบทดสอบ Corsi แสดงให้เห็นว่า การตรวจวัดด้วย 
BOT สามารถตรวจวัดความสามารถของความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์ได้จริง รวมถึงจากการ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นกับคะแนนจากเครื่องมือ DOT-A มีความตรงเชิงลู่เข้า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการตรวจวัดด้วย BOT มีการใช้
ความสามารถของความจ าระยะสั้นเชิงปฏิบัติการด้านเสียงและภาษาได้เช่นเดียวกับแบบทดสอบมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง คณะผู้วิจัยพิจารณาว่าแบบทดสอบ BOT วัดความสามารถทางการจ าที่แตกต่าง
จากแบบทดสอบมาตรฐานทั้ง Corsi และ DOT-A โดยผู้รับการทดสอบต้องแบ่งความสนใจไปจดจ าสิ่งเร้าจากการมองเห็น การได้ยิน
และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองขณะชี้กล่อง ความแตกต่างน้ีอาจส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น  มากไปกว่าน้ันจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่น้อยก็อาจส่งผลต่อการกระจายคะแนนจึงไม่พบระดับความสัมพันธ์ที่สูง ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากการศึกษาน้ีคือ
การทดสอบด้วย BOT ในส่วนของการให้คะแนนแบบ Maximal Span น้ัน คะแนนที่ได้จาก BOT และ DOT-A ไม่พบความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง การให้คะแนนแบบ Maximal span หรือการค านวณคะแนนสิ่งเร้าจ านวนสูงสุดที่บุคคลจดจ าได้เริ่มมีการใช้ใน
แบบทดสอบอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะมีการใช้ในแบบวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาทั้ง Wechsler adult  
intelligence และ แบบทดสอบ Wechsler intelligence scale for children อย่างไรก็ดีปัญหาจากการให้คะแนนแบบ Maximal 
span น้ัน อาจก่อให้เกิดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่ (Ardila, 2007) เน่ืองจากการให้คะแนนลักษณะน้ี ไม่ได้สนใจค าตอบ
ว่าถูกหรือผิดในข้อก่อนหน้า แต่สนใจเพียงค าตอบสุดท้ายที่สามารถท าได้ จึงเป็นการปฏิเสธความหลากหลายของค าตอบจากผู้รับ
การทดสอบ (Woods et al., 2010) นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย อันอาจส่งผลให้ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว การ
เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคะแนนดังกล่าวอาจไม่สะท้อนศักยภาพของการทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กเหล่าน้ีได้อย่างแท้จริง  
 ในส่วนของมาตรวัดหน่วยพักข้อมูลชั่วคราวหรือ Episodic buffer ของแบบทดสอบ BOT โดยเฉพาะที่ใช้ข้อมูลบูรณาการ
แบบข้ามประเภทน้ัน ยังไม่มีเครื่องมือเปรียบเทียบแบบเป็นมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงการวัดหน่วยพักข้อมูลชั่วคราวโดยไม่มีปัจจัย
ทางด้านภาษาเข้ามาเก่ียวข้องได้ (Nobre et al., 2013) ส าหรับการตรวจสอบความตรงเพิ่มเติมน้ัน อาจท าโดยพึ่งเครื่องมืออ่ืนที่มี
ความใกล้เคียง หรือ ท า fMRI เพื่อดูกิจกรรมของสมองตอนท าแบบทดสอบน่าจะช่วยยืนยันว่าเครื่องมือตัวน้ีก าลังใช้ความสามารถ
ของหน่วยพักข้อมูลชั่วคราวจากการท างานของสมองส่วน right prefrontal cortex และ temporo-parietal junction (Zhang et 
al., 2004) และผลที่ได้จากงานวิจัยน้ี มีข้อจ ากัดคือ 1) ค่าความเชื่อม่ันและความตรงที่ออกมามีช่วงความเชื่อม่ันที่กว้าง เน่ืองจาก
เป็นงานวิจัยน าร่องที่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อยเพื่อให้สามารถค านวณด้วยสถิติแบบพาราเมตริกได้ 2)คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ 
Corsi มีลักษณะการกระจายตัวใกล้จะไม่เป็นโค้งปกติ การศึกษาเครื่องมือน้ีในอนาคตจึงควรมีการทดลองซ้ าในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น และในกลุ่มประชากรที่หลากหลายขึ้นเพื่อทดสอบและปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือต่อไป 
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กลุ่มพนักงานมิลเลนเนียล หรือ กลุ่มพนักงานเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มพนักงานที่มีอัตราส่วนมากที่สุดในแต่ละองค์การปัจจุบัน ซ่ึงมี
การศึกษาที่พบว่า พนักงานกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ใช้กลยุทธ์จูงใจให้คงอยู่ในองค์การยากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มพนักงานเจเนอเรชั่ น
อ่ืน ๆ จึงมีผลท าให้พนักงานกลุ่มน้ี มีอัตราความตั้งใจในการลาออกจากงานในระดับที่สูง และมีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่ต่ า
อีกด้วยเช่นกัน เม่ือศึกษาถึงปัจจัยหลักในความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล พบว่า มาจากปัจจัยในเรื่อง
ของการรับรู้บรรยากาศในการท างานเชิงลบ ซ่ึงหัวหน้างานกับความปลอดภัยทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องการรับรู้
บรรยากาศในการท างานของบุคคล การวิจัยในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยา และความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า และเพื่อศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าใน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับความปลอดภัยทางจิตวิทยา โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านกระบวนการทดสอบ
ความเชื่อม่ันอยู่ที่ระหว่าง .74 ถึง .88 ประกอบด้วย แบบวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมฉบับย่อ แบบวัดความปลอดภัยทางจิตวิทยา และ
แบบวัดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Causal Steps และค่าสถิติโซเบล (Sobel’s test) 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล อย่างมีระดับ
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .328 (p < .01)  
 2. ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความเชือ่ถอืไว้วางใจผูน้ าของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล อย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถติ ิโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .764 (p < .01) 
 3. ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล อย่างมีระดับ
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .408 (p < .01) 
 4. ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ามีบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับความ
ปลอดภยัทางจิตวิทยา มีค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) เท่ากับ .311 (p < .01) 
 

ค าส าคัญ : ความปลอดภัยทางจิตวิทยา ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล  
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Abstract 
 
Millennial or Generation Y Employees is the highest employee generation percentage of each organization . The 
various research has found the millennial employees was the most difficult for retaining in organization  
compared to other generation employees, impacting millennial employees usually have a highly turnover  
intention and have a low level of organizational commitment as well. The key aspect of millennial employees’ 
turnover intention was negative perception of organizational climate which the leader and the psychological 
safety. There has a relationship with the person’s perception of organizational climate. Accordingly, the  
purposes of this research were (1 )  to investigate the relationship between ethical leadership, psychological  
safety, and trust in leader, and (2) to examine predictive power of ethical leadership on psychological safety 
with trust in leader as a mediator by correlational research. Data were collected from 290 Millennial employees 
in Chiang Mai province. Research instruments consisted of the shorted version of Ethical Leadership Scale, The 
Psychological Safety Scale and the Affect and Cognition-Based Trust Scale, and their reliability coefficients range 
between .74 to .88.  Data were analyzed by using Pearson Product Moment Correlation, Multiple Regression  
Analysis (Causal Steps of Baron & Kenny, 1986 cited in Kenny, 2014) and Sobel test was used. 
The results were as follows:  
 1 . Ethical leadership had a significantly positive correlation with psychological safety of millennial  
employees in Chiang Mai as .328 (p < .01). 
 2. Ethical leadership had a significantly positive correlation with trust in leader of millennial employees in 
Chiang Mai as .764 (p < .01). 
 3. Trust in leader had a significantly positive correlation with psychological safety of millennial employ-
ees in Chiang Mai as .408 (p < .01). 

4. Trust in leader played a fully mediating role in the relationship between ethical leadership and psychological 
safety of millennial employees in Chiang Mai. Indirect effect as .311 (p < .01). 
 

Keywords: Psychological Safety, Ethical Leadership, Trust in Leader, Millennial Employers  
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บทน า 
พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial Employees) หรือพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ที่อยู่

ในกลุ่มตลาดแรงงานในปัจจุบันมากที่สุดและเป็นก าลังแรงงานส าคัญที่ก าลังจะเข้ามาแทนที่พนักงานในกลุ่มช่วงอายุอ่ืน ๆ ในอนาคต 
(Gullup, 2019) ซ่ึงพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล เป็นพนักงานที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523–2539 หรือมีช่วงอายุระหว่าง 23–39 ปี 
ในขณะที่มีการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งน้ี โดยเกณฑ์ของการก าหนดช่วงอายุมาจากแนวคิดของ Smith and Nichols (2015) มี
การศึกษาคุณลักษณะเด่นด้านบวกที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การของพนักงานกลุ่มน้ีที่พบว่า พนักงานกลุ่มน้ีมีความหลงใหลในตนเอง 
มองเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูง (Twenge & Campbell, 2012) แต่มีความไม่ม่ันคงในอารมณ์ในระดับที่สูง (Lyon, Schweit-
zer, & Ng, 2015) และพนักงานกลุ่มน้ียังมีความพร้อมต่อโอกาสต่าง ๆ ที่องค์การมอบให้รวมไปถึงความพร้อมต่อโอกาสจากองค์การ
อ่ืนอีกด้วยเช่นกัน (Hauw & Vos, 2010) 

จากคุณลักษณะและค่านิยมการท างานของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลที่แตกต่างจากกลุ่มช่วงอายุอ่ืนท าให้องค์การต้องพบ
เจอกับปัญหาในการวางกลยุทธ์การจูงใจพนักงานกลุ่มน้ีค่อนข้างมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานกลุ่มวัยท างานอ่ืน ( Guha, 
2010; Ertas, 2015) ส่งผลท าให้พนักงานกลุ่มน้ีมีอัตราการลาออกจากงานที่เพิ่มสูงมากที่สุดและมีความผูกพันในงานที่ต่ ามาก 
(Gullup, 2019) โดยมีการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ท าให้พนักงานไม่ต้องการคงอยู่ในองค์การมาจากผู้น า เพื่อนร่วมงาน และ
บรรยากาศในการท างาน (สุภาพร เวชวัฒน์, 2559) ซ่ึงบรรยากาศในการท างานดังกล่าวน้ี พบว่า เป็นเรื่องของการรับรู้บรรยากาศ
ทางจิตวิทยาในการท างานของบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับบรรยากาศที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยา (May, Gilson & Harter, 
2004).  

ความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Psychological Safety) เป็นการรับรู้ส่วนบุคคลว่าตนรู้สึกสบายใจและมีอิสระที่จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นหรือพฤติกรรมน้ันจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตน ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือความก้าวหน้าต่าง ๆ ในอาชีพ ซ่ึงการท าให้พนักงานกลุ่มมิลเลน
เนียล เกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาน้ีจะส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมของพนักงานและองค์การ 
เช่น การเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Kim, Lee & Connerton, 2020) ความกล้าแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
(Van, Ang, & Botero, 2003; Walumbwa & Schaubroeck, 2009) ความคิด เชิงนวัตกรรม (Javed, Abdullah, Zaffar & 
Haque, 2019) การมีส่วนร่วมในงาน (Rui, 2010) และผลการปฏิบัติงาน (Abror & Akamavi, 2015) อีกทั้งยังสามารถจัดการกับ
ความหลากหลายด้านทรัพยากรบุคคลในองค์การให้ดีขึ้นได้ (Singh & Winkel, 2013) ดังน้ัน ความปลอดภัยทางจิตวิทยาจึงถือว่า
เป็นสภาวะที่ดีอันเป็นประโยชน์ที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั้งในการรับรู้ระดับบุคคลระดับทีมและขยายวงกว้างสู่ระดับองค์การรวมไปถึง
พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลผู้ซ่ึงให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างานที่ดีเช่นกัน 

จากการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ตัวแปรที่ท าให้เกิดความปลอดภัยทางจิตวิทยา พบว่า มีความสัมพันธ์กับลักษณะของผู้น า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าเชิงจริยธรรม (Walumbwa & Schaubroeck, 2009) ที่จะส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การและมีความปลอดภัยทางจิตวิทยาด้วย ทั้งยังพบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อถือ
ไว้วางใจผู้น า (Yozgat & Mesekiran, 2006; Mo & Shi, 2007) ซ่ึงความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า (Trust in Leaders) เป็นระดับความ
ไว้วางใจ ความเชื่อและความคาดหวังของผู้ตามที่มีต่อตัวผู้น า ว่าผู้น าของตนน้ันจะมีพฤติกรรมที่เป็นคุณแก่ผู้ตามและคาดหวังว่า
พฤติกรรมที่เป็นคุณของผู้น าน้ันมีความคงทนและสามารถคาดเดาได้และนอกจากน้ี ยังมีการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าและความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้นด้วย (Li & Tan, 2012)  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความส าคัญของความปลอดภัยทางจิตวิทยาในกลุ่มพนักงานมิลเลนเนียล เน่ืองจาก
ความปลอดภัยทางจิตวิทยาน้ี จะสามารถเป็นตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะทางบวกต่าง ๆ ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นและผู้น าจะมีบทบาท
ส าคัญที่จะท าให้พนักงานมีบรรยากาศในการท างานที่ดีหรือไม่ โดยผ่านตัวแปรสื่อ น่ันคือ ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า ด้วยเหตุน้ีท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาผ่านความเชื่อถือไว้วางใจในผู้น า  

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1: ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตวิทยา 
สมมุติฐานที่ 2: ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 
สมมุติฐานที่ 3: ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตวิทยา 
สมมุติฐานที่ 4: ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ามีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและความ

ปลอดภัยทางจิตวิทยา 
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ภาพที่ 1  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง 2539 หรือมีช่วงอายุระหว่าง 23 

ถึง 39 ปี ในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี และเป็นผู้ซ่ึงท างานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรเอกชน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งน้ี คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังน้ัน การใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ ต่อ
ข้อค้นพบในการวิจัย (Sternthai, Tubott, Calder, & Richard, 1994) ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในรูปแบบของ Mediation Model ตามการศึกษาของ Baron and 
Kenny (1986) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership Scale) พัฒนาขึ้นโดยปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ (2558) ซึ่งเป็นแบบวัด

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับบุคคล ข้อค าถามมีจ านวน 12 ข้อ มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coef-
ficient: α) ของแบบวัดต้นฉบับอยู่ที่ .937 และผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient: α) กับกลุ่มตัวอย่าง (Tryout) จ านวน 50 คน พบว่า มีค่าเท่ากับ .852 และใช้วิธีการวัดแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน บ่อยมาก (6 คะแนน) ไปจนถึง ไม่เคยเลย (1 คะแนน) 

แบบวัดความปลอดภัยทางจิต วิทยา  (Psychological Safety Scale) พัฒนาขึ้นโดย Edmondson (1999) และ 
Schepers, Jong, Wetzels & Ruyter (2008) มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) ของ
แบบวัดต้นฉบับอยู่ที่ .740 โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยและแปลแบบย้อนกลับ (Translate/Back Translation) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ข้อค าถามมีจ านวน 5 ข้อ และผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) กับกลุ่มตัวอย่าง (Tryout) จ านวน 50 คน พบว่า มีค่าเท่ากับ .743 
และใช้วิธีการวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน เห็นด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) ไปจนถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (1 คะแนน) โดยมีข้อค าถามทางลบจ านวน 3 ข้อ 

แบบวัดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า ผู้วิจัยใช้แบบวัดความเชื่อถือไว้วางใจบนพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการ
คิด (Affect- and Cognition- Based Trust Scale) ที่พัฒนาขึ้นโดย McAllister (1995) มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคของ
แบบวัดต้นฉบับอยู่ที่ .910 (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยและแปลแบบย้อนกลับ มีข้อค าถาม
ในแบบวัดมีจ านวนทั้งหมด 11 ข้อ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient: α) กับกลุ่มตัวอย่าง (Tryout) จ านวน 50 คน พบว่า มีค่าเท่ากับ .883 และใช้วิธีการวัดแบบลิเคอร์ท (Likert 
Scale) 7 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน เห็นด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) และแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 ข้อ คือ เพศ อายุ การศึกษา และอายุงานอย่างละ 1 ข้อ ในลักษณะแบบเลือกตอบ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในองค์การ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อแจ้งให้ทราบถึง

จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยจากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยน าแบบวัดไป

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 

ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 

H1 

H2 H3 

H4 
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ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและอีกส่วนใช้การเก็บข้อมูลออนไลน์จาก Google Form โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างพนักงานกลุ่มมิล
เลนเนียลที่ท างานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 23-39 ปี ที่ท างานในจังหวัดเชียงใหม่ จากน้ัน ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมด
มาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบวัดที่มีการตอบแบบสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้บรรยายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษา เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอายุ และเพศ  
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ใช้ Pearson’s Correlation Coefficient เพื่อตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Bivariate Relationship)  
การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis and Multiple Regression Analy-

sis) เพื่อวิเคราะห์การเป็นตัวแปรสื่อ (Mediation Analysis) โดยใช้วิธี Causal Steps โดย Baron and Kenny (1986) และ
ค านวณค่าสถิติรูปแบบโซเบล (Sobel’s test) โดยใช้ค่าสถิติ Z ในการทดสอบนัยส าคัญของค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
เพื่อตรวจสอบการเป็นตัวแปรสื่อ 

ผลการวิจัย 

ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในการวิจัยครั้งน้ี คือ 290 คน เป็นเพศชายจ านวน 127 คน หรือร้อยละ 43.8 

เป็นเพศหญิงจ านวน 163 คน หรือร้อยละ 56.2 โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นกลุ่มพนักงานมิลเลนเนียลทั้งหมด โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 
30.3 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1  สังกัดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างราชการจ านวน 35 คน หรือร้อยละ 12.1 เป็น
ข้าราชการจ านวน 38 คน หรือร้อยละ 13.1 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 22 คน หรือร้อยละ 7.6 และเป็นพนักงานเอกชนทั่วไป
จ านวน 195 คน หรือร้อยละ 67.2 อายุงานส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ถึง 5 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมาคือ อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าและความ

ปลอดภัยทางจิตวิทยา โดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลเป็นระดับการรับรู้ 3 ระดับ คือ 
ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า โดยใช้สูตรค านวณ ดังน้ี  

                                                              ค่าพิสัย =  

พบว่า การรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดจ านวน 290 คน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีระดับความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าหรือหัวหน้าของตนในระดับปานกลาง และมีการรับรู้ความปลอดภัยทาง
จิตวิทยาในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1  
ค่าเฉลี่ยรวมของตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร (Bivariate Relationship)โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แสดงดังตารางที่ 2 

 ตัวแปร พิสัย M SD ระดับ 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 1 – 6 3.89 1.11 ปานกลาง 
ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 1 – 7 4.72 1.10 ปานกลาง 
ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 1 – 7 4.53 1.03 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 
 
 
 
 
**p < .01  
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาและความเชื่อถือ
ไว้วางใจผู้น าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .354 และ .767 ตามล าดับ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1 และสมมุติฐานที่ 2  

 ความไว้วางใจผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและความปลอดภัยทางจิตวิทยาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .767 และ .456 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 3 

 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างกับตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญซ่ึงเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์กันในเบื้องต้นของตัวแปร
เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรสื่อต่อไป เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 4 ผลการวิเคราะห์แสดง ดังตารางที่ 2-4  

 

ตารางที่ 3 
การวิเคราะห์สมการการถดถอยอย่างง่ายของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**p < .01  
 

ตามตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถท านายความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ร้อยละ 12.5  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
เท่ากับ .328 กล่าวคือ มีการส่งผลโดยรวม (Total Effect) ของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ตัวแปรอิสระ) ไปยังความปลอดภัยทาง
จิตวิทยา (ตัวแปรตาม)  

ผลวิเคราะห์ตามตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถท านายความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าได้อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าได้ร้อยละ 58.9  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยเท่ากับ .764 กล่าวคือ มีการส่งผล ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ตัวแปรอิสระ) ไปยังความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า (ตัว
แปรสื่อ) และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปร (a) เท่ากับ .764 และ พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าสามารถท านายความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้
ร้อยละ 77.7 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .421 คือ มีการส่งผลระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าไปยังความปลอดภัยทาง
จิตวิทยา 

  ตัวแปร EL TL PS 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (EL) -     
  
- 

ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า (TL) .767** - 
ความปลอดภัยทางจิตวิทยา (PS) .354** .456** 

โมเดล ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์ b SEb t 
1. ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 0.328 .207 6.427** 
  ค่าคงที่ (a)    3.253 .051   
R = .354 R2 = .125 R2

adj = .122 Overall F = 41.311** 
2. ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 0.764 .038 20.299** 
  ค่าคงที่ (a)    1.748     
R = .767 R2 = .589 R2

adj = .587 Overall F = 412.056** 
3. ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 0.421 .048 8.819** 
  ค่าคงที่ (a)   2.551     
R = .455 R2 = .207 R2

adj = .204 Overall F = 77.776** 
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ตารางที่ 4 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ในการร่วมท านายความปลอดภัยทางจิตวิทยา 

**p < .01  
 

 ผลวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าสามารถท านายความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .408 กล่าวคือ มีการส่งผลระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า (ตัวแปร
สื่อ) ไปยังความปลอดภัยทางจิตวิทยา (ตัวแปรตาม) เม่ือควบคุมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ตัวแปรอิสระ) ให้คงที่ น่ันหมายถึง ความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็นตัวแปรสื่อโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรสื่อ (b) เท่ากับ .408  

จากการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 ตัวแปรอิสระอันประกอบด้วย ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ร้อยละ 20.4 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .452 แต่ไม่พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะสามารถท านายความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
เท่ากับ .017 กล่าวคือ มีการส่งผลระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า (ตัวแปรสื่อ) ไปยังความปลอดภัยทางจิตวิทยา (ตัวแปรตาม) 
และเม่ือควบคุมความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจะได้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (c’) ที่ส่งไปยังความปลอดภัย
ทางจิตวิทยาเท่ากับ .017 และยังพบว่าค่า c’ ดังกล่าวไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส่งผลไปยังความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยาโดยผ่านความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าทั้งหมด 

นอกจากน้ี อาจกล่าวได้ว่าจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Causal Step (1986 อ้างใน Kenny, 2018) ในขั้นที่ 
1-4 ที่ผ่านมาข้างต้น ชี้ให้เห็นถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอ านาจในการท านายความปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิลเลน
เนียลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าเป็นตัวแปรสื่อสมบูรณ์ตามที่สมมุติฐานที่ 4 ได้เสนอไว้  

จากการค านวณค่าสถิติ Sobel Test ในการหาค่าสถิติ Z ว่าจะมีระดับนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดย Sa เท่ากับ .038 และ 
Sb มีค่าเท่ากับ .076 พบว่า มีค่าสถิติ Z เท่ากับ 5.186 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ัน ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส่งผล
ทางอ้อมต่อความปลอดภัยทางจิตวิทยา โดยผ่านความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าไปยังความปลอดภัยทางจิตวิทยา และภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ายังสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ คือ ร้อยละ 20.4 
สรุปผลอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรทั้งหมด ดังตารางที่ 5 และ ภาพที่ 2 

 

ตารางที่ 5 
การทดสอบค่าสถิติโซเบล (Sobel’s test) เพื่อตรวจสอบค่าอิทธิพลทางอ้อม 

ภาพที่ 2 
ผลทางตรง (Direct effect) และทางอ้อม (Indirect Effect) จากภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไปยังความปลอดภัยทางจิตวิทยา  
 

ตัวแปรพยากรณ์ b SEb β t 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม .017 .076 .018 0.218 
ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า .408 .076 .438 5.340** 
ค่าคงที่ (a)          
R = .452 R2 = .204 R2

adj = .199 Overall F = 36.884** 

  Value SE z p 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กับ ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 0.764 0.038 5.1867 .000 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กับ ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 0.408 0.076 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 
 c’ = .017 

 c = .328** 

ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า 
 a = .764** b = .408** 

 a*b = .311** 
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อภิปรายผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาโดยจะเริ่มจากสมมุติฐานที่ 1 ไปถึง 4 ตามล าดับ  
สมมุติฐานที่ 1 ได้รับการยอมรับ ซ่ึงอธิบายได้ว่า หากพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลมีการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับที่

สูง ก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาในระดับที่สูงตามไปด้วย ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ท าให้พนักงานรับรู้ถึงความปลอดภัยทางจิตวิทยา อาจมาจากบุคลิกภาพส่วนบุคคลของหัวหน้าหรือผู้น า ที่ส่งผลให้หัวหน้า
งานผู้น้ันมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในการบริหารงานซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Walumbwa and Schaubroeck (2009) กับ 
Den Hartog and De Hoogh (2010) และ Ozbag (2016) ที่พบว่า บุคลิกภาพของบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
คือ บุคลิกภาพด้านความประนีประนอม (Agreeableness) บุคลิกภาพด้านความส านึกผิดชอบ (Conscientiousness) ซ่ึงบุคคลที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมแสดงความคิดเห็น (Voice Behavior) โดยที่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ีจะ
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ที่เรียกว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ( Leader–
Member Exchange: LMX) ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแลกเปลี่ยนระหว่างกันน้ีส่งผลท าให้เกิดความปลอดภัยทางจิตวิทยาและ
การเสริมสร้างพลังอ านาจทางจิตใจร่วมด้วย (Hu et al., 2018) อันหมายความว่า หากหัวหน้างานระดับสายตรงของพนักงานกลุ่ม
มิลเลนเนียลมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสูงจะส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มน้ีเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาในระดับที่สูงตามไปด้วย 
และการที่หัวหน้างานท าให้เกิดความรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาน้ีขึ้นได้ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท างานของพนักงานที่เป็น
บวกตามมา เช่น พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอันเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ดีในการท างาน 

ในทางกลับกัน ผู้น าหรือหัวหน้างานที่ไม่มีจริยธรรมในการท างาน จะลดระดับการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาลงซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peng, Wang, and Chen (2018) ที่พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาที่ต่ าอันเน่ืองมาจาก
ลักษณะของผู้น าที่ไม่มีจริยธรรมในการท างานน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานตามไปด้วย เน่ืองจากภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถเป็นหน่ึงในปัจจัยที่จะเพิ่มระดับของแรงจูงใจภายในในการท างานอันจะน าไปสู่พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมขึ้นมา ซ่ึงก็มีงานวิจัยที่น าตัวแปรความปลอดภัยทางจิตวิทยาไปศึกษาในรูปแบบของตัวแปรสื่อระหว่าง ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับตัวแปรด้านบวกอ่ืน เช่น พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Wang, Liu, & Zhu, 2018) ซ่ึงพอจะอนุมานได้ว่า ภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมน้ีมีบทบาทท าให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้นในกลุ่มพนักงานมิลเลนเนียล  

นอกจากน้ียังมีการศึกษาที่พบว่า ไม่เพียงแต่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทาง
จิตวิทยาขึ้น แต่ภาวะผู้น าแบบอ่ืนในลักษณะที่เป็นผู้น าทางบวกก็เช่นเดียวกัน (Lemoine, Hartnell, & Leroy, 2019) เช่น ภาวะ
ผู้น าแบบผู้รับใช้ (Marinan & Brown, 2019) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Liu, Yu, Chen and He (2020) ที่พบว่า พฤติกรรม
การปกครองของหัวหน้างานในทางลบ เช่น การไม่มีความซ่ือสัตย์ การใช้ถ้อยค ารุนแรง หยาบคาย จะลดระดับการรับรู้ความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยาและเพิ่มระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของพนักงานอีกด้วย อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีบทบาทใน
การลดความขัดแย้งในงานและการขัดแย้งระหว่างกันในทีมท างาน โดยจะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทางบวกหรือความปลอดภัยทาง
จิตวิทยาขึ้น และยังเป็นตัวส่งผ่านที่จะลดระดับความขัดแย้งในงานและการขัดแย้งระหว่างกันในทีมท างานดังกล่าวให้ลดลงตามไป
ด้วย (Kilchoer, 2014) 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพส่วนบุคคลและลักษณะการบริหารงานในทางบวกของหัวหน้างานหรือผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยา 

สมมุติฐานที่ 2 ได้รับการยอมรับ ซ่ึงอธิบายได้ว่า หากพนักงานกลุ่มน้ีมีการรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับที่สูง ก็จะ
ส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าในระดับที่สูง แสดงให้เห็นว่า หัวหน้างานหรือผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีผลท าให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาเกิดความรู้สึกเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้น า (Akker, Heres, Lasthuizen, & Six, 2009) ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่า หัวหน้างานมีความถี่ในลักษณะการท างานที่มักจะพูดและปฏิบัติได้จริงตามค าม่ันที่ให้ไว้ มีการยึดถือค่านิยมที่มีคุณธรรมใน
การท างาน (Moral Value) และมีการชักจูงให้พนักงานมีพฤติกรรมการท างานที่มีจริยธรรม โดยน ารูปแบบของการเสริมแรงมา
กระตุ้น คือ มีการให้รางวัลหรือค าชมเชยเม่ือพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ และมีการลงโทษอย่างเป็นธรรมเม่ือ
พนักงานท าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนออกไป นอกจากน้ัน ผู้น ารูปแบบน้ีจะมีลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ยึดถือเฉพาะ
ผลลัพธ์ของงาน แต่พิจารณาไปถึงความพยายามของพนักงานในการท างานน้ัน ๆ และลักษณะการมอบหมายงานของผู้น ารูปแบบน้ี
จะเป็นลักษณะของการเป็นผู้ฝึกสอน ไม่ใช่ผู้ควบคุมงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รายงานปัจจัยด้านลบของ
สภาพแวดล้อมในการท างานอันมีผลต่อตัวบุคคล 

เหตุผลอีกประการหน่ึงที่ท าให้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส่งผลให้พนักงานเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้น า อาจมาจาก



 155 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

พฤติกรรมของหัวหน้างานที่มีความซ่ือสัตย์ตรงไปตรงมา (Integrity) โดยมีการศึกษาของ Engelbrecht et al. (2015) ที่พบว่า หน่ึง
ในสามองค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Brown & Treveno, 2006) อันได้แก่ พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ตรงไปตรงมา
ของหัวหน้างานน้ีมีผลมากที่สุดที่ท าให้พนักงานเกิดความเชื่อถือไว้วางใจขึ้น และเม่ือพนักงานมีความเชื่อถือไว้วางใจขึ้นแล้วจะ
ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันทางความรู้สึก (Affective Commitment) และผลการปฏิบัติงานที่ดีตามไปด้วย (Nawaz, Hassan, & 
Naheed, 2017) ซ่ึงผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ีจะท าให้พนักงานเกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อตัวหัวหน้างานก่อน และจะขยาย
วงกว้างสู่ความเชื่อถือไว้วางใจองค์การต่อไป อีกทั้งตัวแปรทั้งสองตัวน้ียังมีอิทธิพลในการร่วมท านายผลทางบวกต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนักงาน ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ ความผูกพันต่อองค์การ ( Yanik, 2018) ความ
ผูกพันในงาน (Engelbrecht, Heine, & Mahembe, 2014) อีกทั้งยังมีการศึกษาของ Schwepker (2019) ที่พบว่า ความเชื่อถือ
ไว้วางใจผู้น าสามารถเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ (In Role Performance) ของพนักงานสายงานบริการได้อีกด้วย 

ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจขึ้นในตัวบุคคลและยังช่วยสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้อง
กันระหว่างบุคคลกับองค์การอีกด้วย โดยมีการศึกษาที่พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจากพนักงานน้ีก็เป็นผลมาจากผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม (Grobler, Maggie, & Holtzhausen, 2018) หมายความว่า หากบุคคลเกิดความขัดแย้งในอุดมการณ์บางอย่าง
ขององค์การและรู้สึกทางลบต่อองค์การ ผู้น าเชิงจริยธรรมจะมีบทบาทส าคัญในการท าให้บุคคลและองค์การสามารถที่จะอยู่ร่วมกัน
ต่อไปได้ โดยผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะสามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่ตัวของผู้น าเองและชักจูงให้พนักงานมี
พฤติกรรมการท างานไปในทางบวก (Yozgat & Mesekiran, 2016) 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ลักษณะการท างานและความถี่ในพฤติกรรมการท างานของผู้น ามีผลที่จะท าให้พนักงานเกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจในตัวผู้น าหรือหัวหน้างาน โดยความเชื่อถือไว้วางใจมีผลท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม ( Social Exchange 
Process) ระหว่างตัวบุคคล อันจะน ามาซ่ึงผลลัพธ์ด้านบวกต่อพฤติกรรมของพนักงาน อาจกล่าวได้ว่า ผู้น าหรือหัวหน้างานที่มีภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมมีบทบาทในการที่จะชักจูงทัศนคติ พฤติกรรม และกระบวนการรู้คิด ของพนักงานให้พนักงานเกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจผู้น าของตนขึ้น ซ่ึงก็มีการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน (Mozumder, 2018) 

สมมุติฐานที่ 3 ได้รับการยอมรับ ซ่ึงอธิบายได้ว่า หากพนักงานกลุ่มน้ีมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าในระดับที่สูง ก็จะท าให้
พนักงานมีการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาในระดับที่สูง หมายความว่า การที่พนักงานมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าหรือหัวหน้า
ของตนเกิดขึ้นแล้วน้ันจะท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาโดยมีการศึกษาของ Roussin (2008) ที่พบว่า ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการพัฒนา (Organization Development) จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของหัวหน้างานเอง และ
การบริหารจัดการโครงสร้างในระดับกลุ่มการท างาน เช่น ในระดับแผนก รวมไปถึง การจัดท าโปรแกรมสอดแทรกในระดับกลุ่ม 
(Intervention) ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเหล่าน้ี จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจจากพนักงานขึ้น และเป็นปัจจัยที่จะพัฒนา
คุณลักษณะในตัวบุคคล และขยายวงกว้างสู่การพัฒนาองค์การอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  

จากที่กล่าวมาข้างต้น เม่ือผู้น าหรือหัวหน้างานสามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากพนักงานแล้ว พนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลจะมีการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้น ซ่ึงความปลอดภัยทางจิตวิทยาน้ีเสมือนเป็นพันธะผูกพันทางใจ 
(Basit, 2017) ท าให้บุคคลมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่กังวลว่าจะถูกหรือผิดหรือจะได้รับการยอมรับหรือไม่ แต่บุคคล
จะอยากแลกเปลี่ยน อยากถ่ายทอดความรู้หรือข้อมูลที่ตนมีเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้นร่วมกันกับผู้อ่ืน 
(Zhang, Fang, Wei, & Chan, 2010) ซ่ึงการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า อาจเริ่มต้นที่การสร้างในทีมหรือกลุ่มท างานก่อน 
เพราะความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้น และเม่ือบุคคลมีการรับรู้ความปลอดภัยทาง
จิตวิทยาน้ีแล้ว จะก่อเกิดให้บุคคลมีพฤติกรรมในการท างานด้านบวกที่จะส่งผลให้องค์การในล าดับต่อไป เช่น พฤติกรรมการเรียนรู้
ในองค์การ (Edmondson, 2004) เป็นต้น  

ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างตัวแปรดังกล่าว คือ ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ากับความปลอดภัยทางจิตวิทยา เป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของอิทธิพลร่วม (Joint Effect) ที่ร่วมกันในการท านายพฤติกรรมทางบวกของพนักงาน เช่น พฤติกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (Madjar & Walters, 2009) นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ Li and Tan (2012) ที่ท าการศึกษา
สองตัวแปรดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างานระดับสายตรงและพนักงานภายใต้บังคับบัญชาที่พบผลการวิจัยเช่นเดียวกันว่า 
พนักงานที่มีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจะส่งผลให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Li & Tan, 2012) ซ่ึงแสดงให้เห็น
อีกว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาแม้ไม่ใช่พนักงานในกลุ่มมิลเลนเนลเนียล แต่
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ตัวแปรทั้งสองก็ยังมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

ประเด็นต่อมา มีการศึกษาที่พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าที่จะท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้น
ได้ มาจากการที่พนักงานมีความเชื่อถือไว้วางใจองค์การก่อน (Organizational Trust) โดยการศึกษาของ Ning and Jin (2007) มี
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การน าองค์ประกอบในทฤษฎีความเชื่อถือไว้วางใจองค์การของ Costigan’s Work (1998) ที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่ท าให้
บุคคลเกิดความเชื่อถือไว้วางใจองค์การ คือ ผู้น าหรือหัวหน้างานระดับสายตรง (Direct Leader) เพื่อนร่วมงาน (Co-Worker) และ 
การบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ซ่ึงเม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกเชื่อถือไว้วางใจในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึงแล้ว จะท าให้เกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้น ซ่ึงก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกของ Chughtai 
and Buckley (2013) ที่พบว่า การบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูง จะส่งเสริมให้บุคคลเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้น าระดับ
สายตรงของตนเองรวมไปถึงความเชื่อถือไว้วางใจสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงาน และจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศในทีมท างานที่ดี (Team 
Climate) ซ่ึงบรรยากาศในทีมน้ี มีการศึกษาที่พบว่ามีความเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาร่วมด้วย (Acikgoz & Gunsel, 
2011)  

นอกจากน้ี ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจากพนักงาน มีบทบาทส าคัญยิ่งในการปรับเปลี่ยนการรับรู้บรรยากาศในทางบวกของ
บุคคล (Climate) ซ่ึงการรับรู้บรรยากาศดังกล่าว มาจากความปลอดภัยทางจิตวิทยาของบุคคล ซ่ึงสภาวะทั้งการรับรู้บรรยากาศการ
ท างานและการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาจะส่งเสริมให้เกิดการให้ความเชื่อถือไว้ใจกัน การเสริมแรงจูงใจในการท างานที่เพิ่มขึ้น 
และยังมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอีกด้วย (Ning & Jin, 2009)  

นอกจากการศึกษาที่พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าน ามาซ่ึงความปลอดภัยทางจิตวิทยาแล้ว ยังมีการศึกษาที่น่าสนใจ 
พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาของบุคคล ส่งผลท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าตามทฤษฎีของ McAlister (1995) ที่
ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแบบวัดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า ซ่ึงประกอบไปด้วยสององค์ประกอบ คือ ความเชื่อถือไว้วางใจด้านอารมณ์
ความรู้สึก (Affective Based Trust) และความเชื่อถือไว้วางใจด้านกระบวนการคิด (Cognitive Based Trust) ซ่ึงสองปัจจัยน้ี คือ 
ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าและความปลอดภัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์กันในทางบวกและร่วมกันพยากรณ์ให้เกิดทุนทางจิตวิทยา
ทางบวกอีกด้วย (Combs, Smith, & Sardeshnukh, 2017) จากการทบทวนเอกสารการศึกษาและผลการวิจัยของผู้วิจัยน้ีผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้น าหรือหัวหน้างานมีบทบาทที่จะสร้างให้พนักงานเกิดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า และเม่ือพนักงานมีความ
เชื่อถือไว้วางใจผู้น าของตนแล้ว จะส่งผลไปถึงการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาในการท างานที่ดีได้ โดยผลลัพธ์ของตัวแปรความ
เชื่อถือไว้วางใจผู้น าและความปลอดภัยทางจิตวิทยาถือว่าเป็นคุณลักษณะทางบวกที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นไม่เฉพาะในตัว
พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลหรือพนักงานโดยทั่วไป แต่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานภายใต้
บังคับบัญชา 

สมมุติฐานที่ 4 ได้รับการยอมรับ โดยผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น ามีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับความปลอดภัยทางจิตวิทยาของพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลในจังหวัดเชียงใหม่ แสดง
ว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไม่ส่งผลทางตรงถึงความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้โดยตรง แต่ส่งผลผ่านความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าไปสู่ความ
ปลอดภัยทางจิตวิทยา สะท้อนให้เห็นว่าหากพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลรับรู้ถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของหัวหน้างานพนักงานกลุ่มมิล
เลนเนียลจะรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาก็ต่อเม่ือพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า ซ่ึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
เป็นภาวะผู้น าทางบวกที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาอันเป็นสภาวะที่เป็นบวกต่อบุคคลและองค์การ 
โดยที่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ีมีบทบาทที่ท าให้พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลเกิดความรู้สึกเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้น าหรือหัวหน้างานขึ้ น 
โดยความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจะมีหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านทั้งหมดที่จะน าไปสู่การรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้น สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าน้ีมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางบวก 
(Lemoine, Hartnell, & Leroy, 2019) กับสภาวะที่เป็นบวกทั้งต่อตัวพนักงานและองค์การ  

ตัวอย่างการศึกษาในด้านพฤติกรรมที่เป็นบวกของพนักงาน คือการศึกษาของ Xiaojun (2014) ที่พบว่า ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมท าให้พนักงานเกิดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าและท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในทั้งสองมิติ คือ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยเน้นบุคคล (Organizational Citizenship Behavior directed Individual: OCBI) 
กับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยเน้นที่องค์การ (Organizational Citizenship Behavior directed Organiza-
tion: OCBO) โดยมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าเป็นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กล่าวคือ ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ีจะส่งเสริมให้พนักงานมีความเชื่อถือไว้วางใจในตน โดยที่ความ
เชื่อถือไว้วางใจผู้น าจะท าหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีดังกล่าวซ่ึงถือเป็นพฤติกรรมนอกบทบาทหน้าที่ของ
พนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Qi and Xia (2013) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมแสดง
ความคิดเห็นของพนักงานโดยมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าเป็นตัวแปรสื่อ โดยพฤติกรรมแสดงความคิดเห็นของพนักงานน้ีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Yang, Meng, Qiu, & Feng, 2019) นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาในด้าน
การรับรู้ที่เป็นบวกของพนักงาน ที่พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมยังท าให้เกิดการรับรู้ความยุติธรรมของพนักงาน โดยมีความเชื่อถือ
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ไว้วางใจผู้น าท าหน้าที่ เป็นตัวส่งผ่านให้พนักงานเกิดการรับรู้ความยุติธรรมในทั้งสองมิติ คือ การรับรู้ความยุติธรรมในด้าน
ผลตอบแทน (Distributive Justice) กับ การรับรู้ความยุติธรรมในด้านกระบวนการ (Procedural Justice) โดยในการศึกษาน้ี
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท าให้พนักงานเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้น าขึ้นและน าไปสู่การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ (Xu, Loi, & Ngo, 2014)  

นอกจากการศึกษาที่พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานที่ดีและการรับรู้ของ
พนักงานในทางบวก โดยมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าเป็นตัวแปรสื่อแล้วน้ัน ยังมีการศึกษาในแง่ของภาวะผู้น าทางบวกที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ท าให้เกิดสภาวะทางบวกในการท างานโดยมีความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าเป็นตัวแปรสื่อ เช่น มี
การศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลง ( Transformational Leadership) กับความผาสุกทางใจ 
(Psychological Well Being) โดยพบว่าความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าน้ีมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว
ร่วมด้วย 

มีการศึกษาที่สอดคล้องที่พบเช่นเดียวกันว่า ภาวะผู้น าที่แท้จริง (Authentic Leadership) ท าให้พนักงานเกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจผู้น า โดยที่ความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าน้ีท าหน้าที่ เป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์ให้พนักงานเกิดความผูกพันในงานขึ้น 
(McAuliffe, 2019) ซ่ึงภาวะผู้น าที่แท้จริงและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นลักษณะของผู้น าทางบวกเช่นเดียวกับภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม (Lemoine et al., 2019) อีกทั้ง มีการศึกษาที่พบว่า ความปลอดภัยทางจิตวิทยาสามารถเป็นตัวแปรส่งผ่านหรือตัว
แปรสื่อที่จะท าให้เกิดความผูกพันในงานขึ้นอีกด้วย นอกจากความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าจะมีบทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่านหรือตัวแปรสื่อ
แล้ว ยังมีการศึกษาที่พบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจมีบทบาทเป็นตัวแปรปรับระหว่างความสามารถในการก ากับได้ด้วยตนเองในงาน 
(Work Locus of Control) กับความปลอดภัยทางจิตวิทยา (Triplett & Loh, 2017) หมายความว่า หากมีระดับความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่มาก ก็จะส่งผลให้มีระดับการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยามากขึ้นตามไปด้วย 

จากการทบทวนผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การเป็นตัวแปรสื่อแบบสมบูรณ์น้ัน หมายถึง พนักงานกลุ่มมิลเลน
เนียลจะรับรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ส่งผลให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น าและเม่ือพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลมีความเชื่อถือไว้วางใจ
ผู้น าแล้ว จะท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ความปลอดภัยทางจิตวิทยาในระดับที่สูงขึ้นซ่ึงการสร้างให้พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลเกิดความ
เชื่อถือไว้วางใจผู้น าและบรรยากาศการท างานด้านบวกได้น้ัน จะต้องอาศัยบทบาทของภาวะผู้น าทางบวก เช่น ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ในองค์การ โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 
1.1 การประเมินสมรรถนะหัวหน้างาน (Leadership Competency) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหน่ึงหรือหลักเกณฑ์หน่ึงใน

การสรรหา คัดเลือก ปรับต าแหน่ง หรือการโอนย้ายต าแหน่ง โดยน าสมรรถนะของผู้น าเชิงจริยธรรมมาจัดท าตัวชี้วัดพฤติกรรมหลัก 
(Key Behavior Indicator: KBI) เพื่อให้ผู้น าหรือหัวหน้างานที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ี เป็นหน่ึงในปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้
พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลเกิดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า อันจะน าไปสู่การท างานที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาขึ้น  

1.2 การออกแบบระบบฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (HRD System) คือ องค์การควรออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรโดยให้มี
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2 มิติ (1) มิติของการพัฒนาหัวหน้างาน โดยเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม การ
เสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในทีมงาน และการเสริมสร้างบรรยากาศที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมงาน ตลอดจนการ
บริหารกลุ่มพนักงานที่มีความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจผู้น า เป็นต้น (2) มิติของการพัฒนาพนักงาน โดย
การพัฒนาและฝึกอบรมในเรื่องของการเสริมสร้างบรรยากาศการท างานที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาระหว่างทีม 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยในการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกรา ด้วยการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการ
ทางความคิด รูปแบบความผูกพัน และปัจจัยทางความสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงอนุมาน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านประสบการณ์การเลิกรามาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน จ านวน 211 คน กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปซ่ึงครอบคลุมถึงปัจจัยทางความสัมพันธ์ มาตรวัดความทุกข์ใจจากการเลิกรา (α = .93) มาตรวัดรูปแบบ
ความผูกพันฉบับย่อ (α ด้านย่อย = .58 - .79) และมาตรวัดการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด (α ด้านย่อย  
= .85 - .87) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการถดถอยพหุคูณแบบ Enter  

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานโดยรวม พบว่าการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด รูปแบบความผูกพัน และปัจจัยทาง
ความสัมพันธ์ร่วมกันท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราได้ร้อยละ 26 (p < .001) โดยมีเฉพาะการก ากับอารมณ์ฯ แบบไม่เหมาะสม 
(β = .28, p < .001) รูปแบบความผูกพันด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (β = .35, p < .001) และการมีคนรักใหม่  
(β = -.18, p < .01) เท่าน้ันที่สามารถท านายความทุกข์ใจดังกล่าวได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยพบว่า ยิ่งบุคคลใช้การก ากับ
อารมณ์ฯ แบบไม่เหมาะสม (r = .41, p < .01) หรือมีรูปแบบความผูกพันแบบกังวล อันประกอบด้วยด้านความต้องการการยอมรับ 
(r = .25, p < .01) และด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (r = .39, p < .01) มากเท่าใด จะยิ่งมีแนวโน้มว่าจะประสบกับความทุกข์
ใจจากการเลิกราที่เพิ่มมากขึ้น แต่หากบุคคลใช้การก ากับอารมณ์ฯ แบบไม่เหมาะสมหรือมีรูปแบบความผูกพันแบบกังวลที่ลดลงก็จะ
ท าให้ความทุกข์ใจจากการเลิกราลดลงไปเช่นกัน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความทุกข์ใจดังกล่าว ได้แก่ การมีคนรักใหม่  
(r = -.16, p < .05) โดยการมีคนรักใหม่สัมพันธ์กับการมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นกับคนรักเก่าน้อยลง รวมถึงช่วยซ่อมแซมความรู้สึก
ม่ันคงปลอดภัยกลับคืนมา ผลการวิจัยน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางในการบ าบัดและรับมือกับความทุกข์ใจจากการ
เลิกราในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในอนาคต 
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Abstract 
 
This research study aimed to examine how breakup distress was associated and could be predicted by  
cognitive emotion regulation, attachment styles, and relational factors. An inferential research design was used. 
Participants were 211 undergraduate students with a breakup experience of at least 3 months, recruited by a 
snowball sampling. Participants responded to demographic sheet as well as the measures of breakup distress 
(α = .93) attachment styles (α subscale = .58 - .79), and cognitive emotion regulation (α subscale = .85 - .87). 
Data obtained were analyzed using Pearson’s product moment correlation and multiple regression analysis with 
the enter method.  

Overall, findings support the hypotheses. All together, cognitive emotion regulation, attachment styles, and 
relational factors predicted and accounted for 26 percent of the variance in breakup distress (p <  . 0 0 1 ) .  
However, when examined together, only inappropriate cognitive emotion regulation (β =  . 2 8 ,  p <  . 0 0 1 ) ,  
preoccupation with relationship subscale (β = .35, p < .001), and having a new partner (β = -.18, p < .01) were 
able to predict breakup distress significantly. The more individual uses inappropriate cognitive emotion  
regulation (r = .41, p < .01) or has an anxious attachment, including need for approval (r = .25, p < .01) and  
preoccupation with relationship (r = .39, p < .01) subscales, the more breakup distress increases. On the other 
hand, the less using the inappropriate emotion regulation or having an anxious attachment, the less breakup 
distress. The Factor associated negatively with breakup distress was having a new partner (r = -.16, p < .05) that 
associated with a lesser tendency to preoccupy with the past relationship and restored of felt security. These 
findings contribute to therapeutic prevention and intervention for breakup distress in undergraduate students in 
the future. 
 

Keywords: Breakup distress, emotion regulation, attachment styles, relationship, undergraduate students  
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บทน า 

 ปัญหาความรักเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในนิสิตนักศึกษา ปัญหาความรักน้ันไม่เพียง  
น าความทุกข์ใจมาให้ แต่ยังส่งผลกระทบในด้านการเรียน ในทางที่ เลวร้ายที่สุดอาจน าไปสู่การท าร้ายตนเองได้อีกด้วย  
ปัญหาความรักที่ มักพบได้บ่อย ได้แก่ การไม่สมหวังในความรัก การทะเลาะกับคนรัก รวมไปถึงการสูญเสียความรักจาก  
การเลิกราหรือการอกหัก โดยในงานวิจัยน้ีจะมุ่งศึกษาปัญหาความรักที่เกิดจากการเลิกราอันน าไปสู่ความทุกข์ใจจากการเลิกราเป็น
หลัก ความทุกข์ใจจากการเลิกรา (breakup distress) เป็นความโศกเศร้ารูปแบบหน่ึงอันมาจากการสูญเสียคนรักจากเหตุการณ์
เลิกราที่มีความซับซ้อน รุนแรง และมีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลาออกไป (Horowitz et al., 1997) ความทุกข์ใจดังกล่าวสามารถ
ส่งผลกระทบทั้งในด้านจิตใจ เช่น ท าให้รู้สึกซึมเศร้า โกรธ มีความคิดรบกวนจิตใจ เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า ฯลฯ (Davis et al., 
2003; Monroe et al., 1999; Sbarra, 2006) ในด้านร่างกาย เช่น ท าให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรง ระบบภูมิคุ้มกันท างาน
ผิดปกติ อีกทั้งยังส่งผลกระทบในด้านสมรรถนะในการเรียนให้ตกต่ าอีกด้วย (Davis et al., 2003; Field et al., 2012; Wittstein 
et al., 2005) 

จากการที่ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งในด้านจิตใจ ร่างกาย และสมรรถนะในการเรียนที่เกิดจากความทุกข์ใจจากการ
เลิกราที่มีต่อนิสิตนักศึกษา จึงได้มีการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการศึกษาถึงปัจจัยในการท านาย
ความทุกข์ใจดังกล่าว โดยพบว่า มีการศึกษาในประเด็นน้ีอย่างแพร่หลายในบริบทของต่างประเทศ ( Field et al., 2009; Fine & 
Sancher, 1997; Sprecher et al., 1998) แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในประเด็นดังกล่าวยังมีอยู่อย่างจ ากัดในบริบทสังคมไทย 
ถึงแม้ว่าจะมีการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของความทุกข์ใจดังกล่าว แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ช่วยท านายความทุกข์ใจจากการ
เลิกรา ดังน้ัน งานวิจัยในครั้งน้ีจึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่จะช่วยในการท านายความทุกข์ใจดังกล่าว ผู้วิจัยพบ 2 ปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์
กับความทุกข์ใจน้ัน ได้แก่ ปัจจัยทางความสัมพันธ์และปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของปัจจัยทางความสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้คัดเลือกมา 3 
ปัจจัย ได้แก่ ระยะเวลาในการคบหา ระยะเวลาหลังการเลิกรา และการมีคนรักใหม่  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยิ่งบุคคลมี
ระยะเวลาในการคบหาในความสัมพันธ์ที่เลิกราไปน้อย มีระยะเวลาหลังเลิกรามาก หรือมีคนรักใหม่ บุคคลจะยิ่งมีความทุกข์ใจจาก
การเลิกราน้อยลงและมีแนวโน้มว่าจะผ่านพ้นการเลิกราไปได้ง่ายกว่า (Bronfma et al., 2016; Field et al., 2010, 2011; Knox 
et al., 2000; Sprecher et al., 1998) นอกจากน้ีในด้านของปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ รูปแบบความผูกพัน ยังพบว่ามีอิทธิพลต่อการ
ท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราในนิสิตนักศึกษาอีกด้วย (Bowlby, 1980) 

รูปแบบความผูกพัน (attachment styles) เป็นรูปแบบลักษณะนิสัยของบุคคลที่สะท้อนผ่านความสัมพันธ์และความ
ใกล้ชิดที่มีต่อบุคคลส าคัญที่ผูกพัน ในงานวิจัยน้ีจะเลือกรูปแบบความผูกพันที่มีการจ าแนกออกเป็น 5 ด้านตาม Feeney et al. 
(1994) ได้แก่ ด้านความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด (Discomfort with closeness) ด้านความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง 
(Relationship as secondary) (สะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์แบบหลีกหนี) ด้านความม่ันใจ (Confidence) (สะท้อนรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบม่ันคง) ด้านความต้องการการยอมรับ (Need for approval) และด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ 
(Preoccupation with relationship) (สะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์แบบกังวล) จากการศึกษาพบว่า รูปแบบความผูกพันมีอิทธิพล
ต่อการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกรา โดยผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบกังวลจะมีความทุกข์ใจที่สูงมาก อันมาจากการใช้วิธีการ
เยียวยาที่ไม่เหมาะสม ส่วนผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนี แม้จะแสดงความทุกข์ใจที่ต่ า แต่อาจใช้การป้องกันตัวเองแบบหลีก
หนี เก็บกด หรือปฏิเสธ และมักปรากฏอาการเจ็บป่วยทางร่างกายร่วมด้วย สุดท้ายผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบม่ันคงมักมีความ
ทุกข์ใจต่ า อันเน่ืองมาจากการใช้วิธีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ เช่น การยอมรับ การแก้ปัญหา เป็นต้น (Bakermans et al., 1997; 
Davis et al., 2003; Mikulincer et al., 1993) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มักอธิบายความสัมพันธ์ที่ความ
ทุกข์ใจจากการเลิกรามีต่อรูปแบบความผูกพันที่จ าแนกเป็น 3 รูปแบบ อันได้แก่ รูปแบบความผูกพันแบบม่ันคง แบบกังวล และแบบ
หลีกหนี ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาตัวแปรรูปแบบความผูกพันโดยจ าแนกเป็นรายด้านทั้งหมด 5 ด้านดังที่ได้กล่าวไป 
เพื่อที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่อความทุกข์ใจน้ันได้ในมิติที่กว้างและละเอียดยิ่งขึ้น นอกจากตัวแปรรูปแบบความผูกพัน
แล้ว จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยยังพบว่าวิธีการที่บุคคลใช้ในการเยียวยาก ากับอารมณ์ตนเองมีบทบาทในการลดหรือเพิ่ม
ระดับของความทุกข์ใจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเพิ่มเติมน้ีซ่ึงเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง ได้แก่ การ
ก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด (cognitive emotion regulations) ผู้วิจัยเลือกศึกษาตามโมเดลการก ากับอารมณ์ของ  
Garnefski et al. (2001) อันเป็นการใช้รูปแบบความคิดที่แตกต่างกันในการจัดการและปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเม่ือเผชิญกับ
สถานการณ์ตึงเครียด ซ่ึงในงานวิจัยน้ี ได้แก่ สถานการณ์การเลิกรา การก ากับอารมณ์น้ีแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่  
การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบเหมาะสม (อาทิ การปรับมุมมองความคิดเชิงบวก การเลือกสนใจประเด็นทางบวก 
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การยอมรับ การปรับเปลี่ยนความสนใจเพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ และการมองสถานการณ์อย่างเข้าใจ) และแบบไม่เหมาะสม 
(อาทิ การหมกมุ่นครุ่นคิดถึงประเด็นปัญหา การต าหนิตัวเอง การต าหนิผู้อ่ืน และการคิดขยายผลลัพธ์ไปในเชิงลบ) จากการศึกษา
พบว่า การศึกษาถึงบทบาทของการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดในการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราน้ันยังมีอยู่อย่าง
จ ากัด ส่วนมากมักศึกษาในการก ากับอารมณ์โดยทั่วไป หรือวิธีการทางความคิดในการก ากับอารมณ์เพียงบางวิธีเท่าน้ัน ในงานวิจัยน้ี 
ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงจะครอบคลุมและขยายองค์ความรู้ในด้านการวิจัย
ได้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น    
 ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด รูปแบบความผูกพัน ปัจจัยทาง
ความสัมพันธ์ กับความทุกข์ใจจากการเลิกรา รวมถึงศึกษาตัวแปรที่ร่วมกันท านายความทุกข์ใจจากการเลิกรา ซ่ึงในบริบทสังคมไทย
น้ันยังมีการศึกษาและขยายองค์ความรู้ในประเด็นน้ีอย่างจ ากัด อันเป็นการตอบช่องว่างในการวิจัยเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อให้ทราบถึง
ภาพรวมของปัจจัยที่ช่วยท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การเลิกรา อีกทั้งยังสามารถน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางในการเยียวยาและรับมือส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสบกับความทุกข์ใจ
จากการเลิกราได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย           
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยในการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกรา ด้วยการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด 

รูปแบบความผูกพัน และปัจจัยทางความสัมพันธ์ ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านประสบการณ์การเลิกรามาไม่ต่ ากว่า 3 
เดือน 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบเหมาะสม มีสหสัมพันธ์ทางลบ

กับความทุกข์ใจจากการเลิกรา ส่วนการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบไม่เหมาะสม มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความทุกข์ใจ
จากการเลิกรา          

2. รูปแบบความผูกพัน ด้านความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด ด้านความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญเป็นรอง และด้านความ
ม่ันใจ มีสหสัมพันธ์ทางลบกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา ส่วนด้านความต้องการการยอมรับและด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ มี
สหสัมพันธ์ทางบวกกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา 

3. ปัจจัยทางความสัมพันธ์ ระยะเวลาในการคบหา มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา ส่วนระยะเวลาหลัง
การเลิกราและการมีคนรักใหม่ มีสหสัมพันธ์ทางลบกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา  

4. การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด รูปแบบความผูกพัน และปัจจัยทางความสัมพันธ์ร่วมกันท านายความทุกข์ใจ
จากการเลิกราได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 1 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ซ่ึงครอบคลุมถึงปัจจัยทางความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ คณะ ชั้นปี จ านวนครั้งที่เคยผ่านการ

เลิกรา ระยะเวลาในการคบหา ระยะเวลาหลังการเลิกรา การมีคนรักใหม่ และระยะเวลาในการคบหากับคนรักใหม่  
มาตร วัดรูปแบบความผูกพันฉบับย่ อ ( Attachment Style Questionnaire-Short Form: ASQ-SF) พัฒนาโดย  

Alexander et al. (2001) ซ่ึงผู้วิจัยและนางสาวฐิตาพร แก้วบุญชู ได้ร่วมกันเรียบเรียง พัฒนา และแปลเป็นภาษาไทย มีทั้งหมด 29 
ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด 9 ข้อ ด้านความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง 4 ข้อ ด้านความ
ม่ันใจ 6 ข้อ ด้านความต้องการการยอมรับ 5 ข้อ และด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์  5 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ 
จ าแนกตามระดับความคิดเห็น โดยในการวิจัยครั้งน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคด้านย่อยอยู่ที่ .58 ถึง .79  หากคะแนนใน
ด้านใดอยู่ในระดับสูงจะบ่งบอกว่าบุคคลมีรูปแบบความผูกพันในด้านน้ัน ๆ สูงตามไปด้วย 

มาตรวัดการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: CERQ) พัฒนา
โดย Garnefski et al. (2001) ซ่ึงเรียบเรียง พัฒนา และแปลเป็นภาษาไทยโดย ณัฐนันท์ ม่ันคง และคณะ (2556) มีทั้งหมด 36 ข้อ 
วัดลักษณะของการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดออกมาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบ
เหมาะสม 20 ข้อ และ แบบไม่เหมาะสม 16 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ าแนกตามระดับความถี่ โดยในการวิจัยครั้งน้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคด้านย่อยอยู่ที่ .85 ถึง .87 หากคะแนนในกลุ่มใดอยู่ในระดับสูงจะบ่งบอกว่าบุคคลใช้การก ากับ
อารมณ์ฯ กลุ่มน้ันมาก เม่ือประสบกับเหตุการณ์เชิงลบหรือไม่น่าพึงพอใจ  

มาตรวัดความทุกข์ใจจากการเลิกรา (Breakup Distress Scale: BDS) พัฒนาโดย Field et al. (2009) ซ่ึงผู้วิจัยได้เรียบ
เรียง พัฒนา และแปลเป็นภาษาไทย มีทั้งหมด 16 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จ าแนกตามระดับความถี่ โดยในการวิจัยครั้งน้ี
มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยู่ที่ .93 หากคะแนนอยู่ในระดับสูงจะบ่งบอกว่าบุคคลมีความทุกข์ใจจากการเลิกราสูง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม ( Google Form) โดย

กระจายลิงก์แบบสอบถามในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาเข้าร่วมฯ แล้วขอรับความอนุเคราะห์จากผู้ที่สนใจแนะน าต่อ
หรือส่งลิงก์ต่อไปยังบุคคลที่รู้จักที่มีประสบการณ์ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก าหนด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ด้วยวิธีการใส่ตัวแปรอิสระทุกตัวเข้า
สมการพร้อมกัน (แบบ Enter) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการท านายของตัวแปรอิสระที่
มีต่อตัวแปรตาม 

ผลการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยในการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกรา ด้วยการก ากับอารมณ์ด้วย
วิธีการทางความคิด รูปแบบความผูกพัน และปัจจัยทางความสัมพันธ์ โดยรวมแล้วผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
ค่อนข้างสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาในสังคมตะวันตก โดยมีผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
ถดถอยพหุคูณ ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ดังตารางที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับอารมณ์ด้วย
วิธีการทางความคิดแบบไม่เหมาะสม (CER_NEG; r = .41), รูปแบบความผูกพันด้านความต้องการการยอมรับ (NA; r = .25) และ
ด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (PR; r = .39) กับความทุกข์ใจจากการเลิกรา (BD) น้ัน เป็นไปในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < .01) ในขณะที่การมีคนรักใหม่ (HNP) มีความสัมพันธ์ทางลบกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา (BD) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงมีค่า r เท่ากับ -.16 (p < .05) สรุปได้ว่าสนับสนุนสมมติฐานบางส่วน 
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ตารางที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง (N = 211) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p < .05 (สองหาง), ** p < .01 (สองหาง), (   ) = α    หมายเหตุ:   BD = ความทุกข์ใจจากการเลิกรา,  
CER_POS = การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบเหมาะสม, CER_NEG = การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคดิแบบไม่เหมาะสม,  
DC = ความไม่สบายใจเมื่อเกิดความใกล้ชิด, RS = ความสัมพันธ์ที่มีความส าคญัเป็นรอง, C = ความมั่นใจ, NA = ความต้องการการยอมรับ,  
PR = ความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์, D = ระยะเวลาในการคบหา, TSB = ระยะเวลาหลังการเลิกรา, HNP = การมีคนรักใหม่ 
 

ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) เม่ือ
ตรวจสอบปัญหา multicollinearity พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน 0.9 ค่า Tolerance มากกว่า 0.2 และค่า VIF ไม่
เกิน 4 จึงถือว่าผ่านข้อตกลงเบื้องต้นทุกประการ ดังตารางที่ 1 และ 2 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ดังตาราง
ที่ 2 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวร่วมกันท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราได้ร้อยละ 26 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2 = .26, p 
< .001) เม่ือพิจารณาจากน้ าหนักในการท านายของตัวแปรอิสระแต่ละตัวพบว่า มีเฉพาะการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด
แบบไม่เหมาะสม (β = .28, p < .001) รูปแบบความผูกพันด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (β = .35, p < .001) และการมีคน
รักใหม่ (β = -.18, p < .01) ที่สามารถท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าสนับสนุนสมมติฐาน
ข้อที่ 4 บางส่วน 
 

ตารางที่ 2  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของกลุ่มตัวอย่างแบบ Enter (N = 211)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R2 = .26***, Adjusted R2 = .23, F = 7.13***  
** p < .01, *** p < .001      
 

ตัวแปรที่
ศึกษา 

M SD 
r 

BD 
CER_
POS 

CER_
NEG 

DC RS C NA PR D TSB HNP 

BD 2.17 .79 (.93) .09 .41** .02 .08 .00 .25** .39** .07 -.03 -.16* 

CER_POS 3.61 .59   (.87) .14* .15* .17* .28** -.01 -.11 -.05 -.09 .01 

CER_NEG 3.36 .64     (.85) .20** .27** -.23** .57** .61** .04 -.13 -.01 

DC 4.19 .82       (.77) .20** -.36** .23** .10 .04 .09 .01 

RS 3.65 .94         (.58) -.08 .20** .24** -.03 -.04 -.06 

C 3.60 1.02           (.79) -.34** -.30** -.05 -.03 .03 

NA 4.11 1.06             (.71) .67** -.09 -.02 -.09 

PR 3.71 1.21               (.79) -.11 -.07 .01 

D 19.45 20.54                 - .16* -.01 

TSB 20.90 44.06                   - .03 

HNP .40 .49                     - 

ตัวแปรอิสระ B SE B β 
Co-linearity Statistic 

Tolerance VIF 
CER_POS .08 .07 .07 .77 1.3 
CER_NEG .35*** .11 .28*** .51 2.0 
DC -.02 .12 -.01 .76 1.3 
RS -.24 .22 -.07 .87 1.2 
C .25 .15 .12 .68 1.5 
NA -.23 .21 -.10 .47 2.1 
PR .73*** .19 .35*** .42 2.4 
D .06 .04 .09 .92 1.1 
TSB .01 .02 .03 .93 1.1 
HNP -4.59** 1.58 -.18** .98 1.0 
ค่าคงที่ .55 7.88       



 167 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

จากตารางที่ 2 สมการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ คือ ความทุกข์ใจจากการ
เลิกรา = 0.55 + 0.28*** (การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบไม่เหมาะสม) + 0.35*** (รูปแบบความผูกพันด้านความ
หมกมุ่นถึงความสัมพันธ์) – 0.18** (การมีคนรักใหม่) 

จากสมการข้างต้นที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สามารถแปลความหมายได้ว่า เม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนในสมการ
ให้คงที่แล้ว หากการก ากับอารมณ์ฯ แบบไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้คะแนนความทุกข์ใจฯ เพิ่มขึ้น 0.28 หน่วย หาก
รูปแบบความผูกพันด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้คะแนนความทุกข์ใจฯ เพิ่มขึ้น 0.35 หน่วย หากการ
มีคนรักใหม่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้คะแนนความทุกข์ใจฯ ลดลง 0.18 หน่วย นัยหน่ึงคือ กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่าน
ประสบการณ์การเลิกราที่ใช้การก ากับอารมณ์ฯ แบบไม่เหมาะสมและ/หรือหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์มาก มีแนวโน้มว่าจะมีความทุกข์
ใจฯ ในระดับสูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม หากนิสิตนักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่มีคนรักใหม่หลังการเลิกรามีแนวโน้มว่าจะมีความ
ทุกข์ใจฯ ในระดับต่ า 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความทุกข์ใจจากการเลิกรา อันได้แก่ การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด รูปแบบ
ความผูกพัน และปัจจัยทางความสัมพันธ์ ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความทุกข์ใจจากการเลิกรา ได้แก่ การก ากับอารมณ์ด้วย
วิธีการทางความคิดแบบไม่เหมาะสม รูปแบบความผูกพันด้านความต้องการการยอมรับและด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ 
รวมทั้งการมีคนรักใหม่ โดยสามารถอภิปรายได้ ดังน้ี 

การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบไม่เหมาะสม อันได้แ ก่ การหมกมุ่นครุ่นคิดถึ งประเด็นปัญหา  
การต าหนิตัวเอง การต าหนิผู้ อ่ืน และการคิดขยายผลลัพธ์ไปในเชิงลบ เป็นวิธีการที่หากใช้ก ากับอารมณ์แล้วก็มีแนวโน้มว่า  
จะสามารถกระตุ้นให้บุคคลที่ผ่านประสบการณ์การเลิกราเกิดอารมณ์และความคิดที่มีบทบาทส าคัญในการที่จะส่งผลให้ระดับความ
ทุกข์ใจน้ันสูงขึ้นได้ อาทิ ซึมเศร้า วิตกกังวล โกรธ รู้สึกถูกหักหลัง รู้สึกถูกปฏิเสธ หรือมีความคิดรบกวน เป็นต้น ( Davis et al., 
2003; Field et al., 2009; Monroe et al., 1999; Sbarra, 2006) จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ทุกข์ใจดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wrape et al. (2016) และ Norona et al. (2018) ที่พบว่า บุคคลที่หมกมุ่นครุ่นคิดมี
แนวโน้มว่าจะมีความทุกข์ใจสูงขึ้น นอกจากจะไม่ส่งผลต่อการเยียวยาแล้ว ยังท าให้ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ใจดังกล่าวพัฒนา
หรือขยายระยะเวลาต่อไปได้อีกด้วย (Tedeschi & Callhoun, 2004 อ้างถึงใน Norona et al., 2018) อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจ
ที่ผู้วิจัยไม่พบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดแบบเหมาะสมกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา
อย่างมีนัยส าคัญ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การใช้การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิดที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียว อันได้แก่ 
การปรับมุมมองความคิดเชิงบวก การเลือกสนใจประเด็นทางบวก การยอมรับ การปรับเปลี่ยนความสนใจเพื่อวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์ และการมองสถานการณ์อย่างเข้าใจ อาจไม่ได้มีบทบาทส าคัญในการเยียวยาความทุกข์ใจจากการเลิกรา อาจมีปัจจัย
ซ่อนเร้นอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการเยียวยามากกว่าก็เป็นได้ อาทิ การสนับสนุนทางสังคม (social support) เป็นต้น 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาถึงประเด็นของปัจจัยที่ช่วยเยียวยาความทุกข์ใจน้ีอย่างจ ากัด ทั้งในเชิง
ปริมาณ (Moller et al., 2003) และในเชิงคุณภาพ (Carter et al., 2018) จึงถือว่าเป็นประเด็นที่สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

ในส่วนของรูปแบบความผูกพันด้านความต้องการการยอมรับและด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นด้านที่สะท้อน
ถึงรูปแบบความผูกพันแบบกังวลทั้งคู่น้ัน ด้วยธรรมชาติของบุคคลลักษณะน้ีที่มักจะยึดโยงตนเองเข้ากับคนรักมากเป็นพิเศษ เม่ือ
ประสบกับการถูกปฏิเสธหรือเลิกรากับคนรัก อาจมีแนวโน้มว่าจะมีรูปแบบการตอบสนองเพื่อปรับตัวที่มากเกินควร (hyperactive) 
และพยายามที่จะแสวงหาการเติมเต็มและความใกล้ชิด (Mikulincer & Shaver, 2007) ซ่ึงในบริบทของการเลิกราน้ันอาจไม่ได้รับ
การตอบสนองอย่างเพียงพอ ประกอบกับการรับรู้ว่าตนเองอาจไม่สามารถมีทรัพยากรในการที่จะอยู่ได้โดยล าพัง รวมถึงมักเลือกใช้
วิธีการเยียวยาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสม (Mikulincer et al., 1993 อ้างถึงใน Sprecher et al., 1998) จึงอาจท าให้เกิด
ความทุกข์ใจจากบริบทดังกล่าวมากขึ้นได้  ในขณะที่รูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีที่ประกอบด้วยด้านความไม่สบายใจเม่ือเกิด
ความใกล้ชิดและด้านความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญเป็นรอง ซ่ึงจัดว่าเป็นรูปแบบความผูกพันที่ไม่ม่ันคงเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปบุคคลที่
มีรูปแบบความผูกพันลักษณะน้ีมักจะยึดม่ันและพึ่งพาตนเองสูง เม่ือประสบกับการเลิกราจึงมักจะตอบสนองแบบไม่แสดงออก 
(deactivating) ถึงความทุกข์ใจอย่างตรงไปตรงมา (Fraley et al., 1996; Mikulincer & Florian, 1995) และอาจเลือกใช้เฉพาะ
ทรัพยากรส่วนบุคคลในการที่จะรับมือกับความทุกข์ใจที่ประสบ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ที่มีรูปแบบความผูกพันน้ีจะปรากฏระดับ
ความทุกข์ใจจากการเลิกราที่ต่ ากว่าแบบกังวล เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Davis et al. (2003) ทั้งน้ี รูปแบบความผูกพันทั้งสองกลับ
ตรงกันข้ามกับรูปแบบความผูกพันแบบม่ันคงที่มีด้านของความม่ันใจที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีที่บุคคลมีต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน 



 168 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

ดังน้ัน เม่ือประสบกับความทุกข์ใจจากการเลิกรา บุคคลมีแนวโน้มว่าจะมีความเชื่อม่ันในทรัพยากรส่วนบุคคลที่จะสามารถดึงมาใช้ใน
การคลี่คลายความทุกข์ใจที่ตนเองมี อาทิ การเยียวยาตนเองด้วยการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่เหมาะสม (Williams & Riskind, 2004) 
และในขณะเดียวกันก็อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะขอรับการสนับสนุนจากคนอ่ืนหรือมีความเชื่อว่าตนเองจะได้รับการสนับสนุน
ดังกล่าว ดังน้ันจึงน่าจะช่วยท าให้ลดความรู้สึกทุกข์ใจดังกล่าวลงไปได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยไม่พบความสัมพันธ์ทางลบ
ระหว่างรูปแบบความผูกพันด้านความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด ด้านความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญเป็นรอง และด้านความม่ันใจ 
กับความทุกข์ใจจากการเลิกราอย่างมีนัยส าคัญ จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ในส่วน
ของปัจจัยทางความสัมพันธ์ พบว่าการมีคนรักใหม่หลังการเลิกรามีแนวโน้มว่าท าให้ความทุกข์ใจจากการเลิกราต่ าลง การมีคนรักใหม่
หรือการมีความสัมพันธ์สะท้อนกลับ (rebound relationship) หลังการเลิกราสามารถจัดว่าเป็นได้ทั้งการปรับตัวเพื่อเยียวยาอย่าง
เหมาะสมและไม่เหมาะสม (Frazier & Cook, 1993) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยน้ีช่วยสนับสนุนว่าปัจจัยดังกล่าวเอ้ือให้บุคคลผ่านพ้น
เหตุการณ์เลิกราไปได้ (Field et al., 2009; Knox et al., 2000) ซ่ึงมีบทบาทท าให้บุคคลหมกมุ่นกับคนรักเก่าน้อยลงและแยก
อารมณ์ของตนเองออกจากคนรักเก่าได้ง่ายขึ้น (Saffrey & Ehrenberg, 2007; Spielmann et al., 2009) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บุคคลที่มีรูปแบบความผูกพันแบบกังวลน้ันการมีคนรักใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการซ่อมแซมและฟื้นฟูความรู้สึกม่ันคง
ปลอดภัย มีคุณค่า และได้รับการยอมรับกลับคืนมา (Sbarra & Hazan, 2008) ซ่ึงจะส่งผลต่อการเติบโตภายในบุคคลมากกว่าบุคคล
ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนี (Marshall et al., 2013) ส าหรับปัจจัยถัดไปน้ัน ผู้วิจัยไม่พบว่าระยะเวลาในการคบหาสัมพันธ์
กับความทุกข์ใจที่เพิ่มขึ้น ส่วนระยะเวลาหลังการเลิกราเองก็ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความทุกข์ใจจากการเลิกราอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในกรณีของระยะเวลาในการคบหา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่ามีผลต่อ
ความทุกข์ใจดังกล่าว โดยพบทั้งงานวิจัยที่สนับสนุน (Bronfman et al., 2016; Simpson, 1987; Sprecher et al., 1998) และไม่
สนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว (Fine & Sacher, 1997) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยน้ีสามารถเป็นอีกหน่ึงข้อมูลที่สนับสนุนได้ว่า ระยะเวลา
ในการคบหาอาจไม่มีความสัมพันธ์กับความทุกข์ใจน้ันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในกรณีของระยะเวลาหลังการเลิกรา ผลการวิจัยใน
ครั้งน้ีน้ันแตกต่างจากงานวิจัยของ Knox et al. (2000) ที่พบว่า ระยะเวลาหลังเลิกราเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ช่วยบุคคลให้ผ่านพ้นความ
ทุกข์ใจจากการเลิกราไปได้ โดยยิ่งบุคคลผ่านการเลิกรามาเป็นระยะเวลานาน จะยิ่งมีความทุกข์ใจจากการเลิกราที่ลดลง ( Field et 
al., 2010; Sprecher et al., 1998) โดยสาเหตุที่ผลการวิจัยออกมาแตกต่างจากการศึกษาค้นคว้าเช่นน้ัน ส่วนหน่ึงอาจมาจากการที่
ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาความทุกข์ใจจากการเลิกราเบื้องต้นในวงกว้าง มิได้ก าหนดช่วงสูงสุดของระยะเวลาหลังเลิกรา (ก าหนดเพียงขั้นต่ า
ว่าไม่ต่ ากว่า 3 เดือน) จึงท าให้ระยะเวลาดังกล่าวของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างกว้างและมีการกระจายตัวของข้อมูลที่สูงมาก อาจท าให้ไม่
พบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ 

นอกจากน้ี จากการศึกษาปัจจัยในการท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราพบว่า การก ากับอารมณ์ด้วยวิธีการทางความคิด 
รูปแบบความผูกพัน และปัจจัยทางความสัมพันธ์สามารถร่วมกันท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราได้ร้อยละ 26 อย่างไรก็ตาม มี
เพียงก ากับอารมณ์ฯ แบบไม่เหมาะสม รูปแบบความผูกพันด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ และการมีคนรักใหม่เท่าน้ันที่สามารถ
ท านายความทุกข์ใจดังกล่าวได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เหลือที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในการท านายจะ
พบว่าปัจจัยเหล่าน้ันมิได้มีความสัมพันธ์กับความทุกข์ใจจากการเลิกราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า
มี 1 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับความทุกข์ใจดังกล่าวแต่ไม่สามารถท านายความทุกข์ใจจากการเลิกราได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในล าดับ
ถัดไป ซ่ึงได้แก่ รูปแบบความผูกพันด้านความต้องการการยอมรับ ในตารางที่ 1 จะเห็นว่าทั้งรูปแบบความผูกพันด้านความต้องการ
การยอมรับและด้านความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันสูงมาก (r = .67, p < .01) อันเน่ืองมาจากว่าทั้งสองด้าน
สะท้อนถึงรูปแบบความผูกพันแบบกังวลทั้งคู่ ทั้งสองด้านจึงอาจจะมีความเก่ียวโยงทับซ้อนกัน จึงเป็นไปได้ที่รูปแบบความผูกพันด้าน
ความต้องการการยอมรับอาจสามารถที่จะตอบสนองต่อการท านายความทุกข์ใจน้ันได้อย่างชัดเจนมากกว่าด้านความหมกมุ่นถึง
ความสัมพันธ์ (Barbara & Dion, 2000) 

ข้อจ ากัด 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับความทุกข์ใจจากการเลิกราในวงกว้าง เช่น ในส่วนของระยะเวลาหลังการเลิกราที่

ก าหนดเป็นช่วงกว้าง รวมถึงมิได้น าบทบาทการเลิกรา อันได้แก่ ผู้เริ่มการเลิกราและผู้ถูกเลิกรา มาพิจารณาประกอบ ซ่ึงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าอาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจจากการเลิกราในรูปแบบที่แตกต่างกันไป  

ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมฯ ค านึงถึงการเลิกราครั้งล่าสุด เพื่อลดการเกิดความทรงจ าที่คลาดเคลื่อน ( false memory) 
อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่า การเลิกราครั้งที่ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับผู้เข้าร่วมฯ มาจนถึงปัจจุบันน้ันอาจไม่ใช่ครั้งล่าสุดเสมอไป 
อาจส่งผลให้การตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมฯ ถูกแทรกแซงด้วยความรู้สึกที่มีต่อการเลิกราครั้งดังกล่าวได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ในอนาคต สามารถปรับข้อก าหนดในงานวิจัยให้จ ากัดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ระยะเวลาหลังการเลิกรา บทบาทการ

เลิกรา เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถน าความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยน้ีไปต่อยอดหรือศึกษาการเลิกราต่อในความสัมพันธ์ลักษณะอ่ืน
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การหย่าร้าง ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่ยังมีการศึกษาอย่างจ ากัด เช่น กลุ่ม LGBTQ หรือศึกษาในตัวแปรอ่ืน 
เพื่อช่วยขยายมิติองค์ความรู้ในบริบทของการเลิกราได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

นอกจากน้ี อาจเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อลดการเกิดการความทรงจ าที่คลาดเคลื่อน อันท าให้ม่ันใจและ
สามารถตรวจทานมากขึ้นได้ในระดับหน่ึงว่า ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมฯ ตอบน้ันเก่ียวข้องกับการเลิกราครั้งสุดท้าย นอกจากน้ี ผู้วิจัยเห็น ว่า
จะเป็นการดีหากมีการศึกษาประเด็นน้ีในงานวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วยเพื่อศึกษาประสบการณ์เชิงลึกของผู้ที่เคยประสบกับความทุกข์
ใจการเลิกรา อาจจะรวมถึงการก้าวผ่านความทุกข์ใจดังกล่าว ซ่ึงจะท าให้สามารถเข้าใจและเห็นมิติความเป็นไปได้อันหลากหลายที่
จะสามารถศึกษาต่อไปได้เพิ่มขึ้น  

อีกทั้ง สามารถศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการมีคนรักใหม่ โดยการถอดรหัสว่าปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนให้บุคคลเปิดใจที่จะมีคน
รักใหม่มากขึ้น หรือมีปัจจัยอ่ืนใดที่สามารถส่งผลในการเยียวยาจิตใจหรือลดความทุกข์ใจจากการเลิกราได้เทียบเท่าหรือดีกว่าได้อีก
บ้าง 

จากผลการวิจัยในงานวิจัยน้ีที่พบว่าในภาพรวมจะคล้ายกับบริบทของต่างประเทศ ผู้วิจัยเห็นว่ามีบางตัวแปรที่อาจจะต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดจึงแสดงผลที่แตกต่างออกไปเม่ือเป็นบริบทของประเทศไทย อาทิ รูปแบบความผูกพัน การมีคนรักใหม่ 
เป็นต้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยและการประยุกต์ปฏิบัติ 
ในทางทฤษฎี ผลการวิจัยน้ีช่วยขยายองค์ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสามารถท านายความ

ทุกข์ใจจากการเลิกรา ซ่ึงในประเทศไทยยังพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาถึงประเด็นน้ีอย่างจ ากัด รวมถึงท าให้ได้ทราบด้วยว่าผลการวิจัย
ของประเด็นดังกล่าวในตะวันตกสามารถน ามาใช้ในสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด นอกจากน้ียังช่วยเปิดแนวทางในการศึกษาต่อไปถึง
บทบาทที่การมีคนรักใหม่สัมพันธ์กับความทุกข์ใจจากการเลิกราต่อไป ซ่ึงมิได้มีข้อมูลอธิบายถึงประเด็นน้ี  ส่วนประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ ผลการวิจัยน้ีสามารถน ามาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการให้การสนับสนุน บ าบัด และเยียวยาทางจิตใจเพื่อท า
ความเข้าใจและลดความทุกข์ใจจากการเลิกราในนิสิตนักศึกษาผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว  
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บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม ต่อสุขภาวะ โดยส่งผ่านกลวิธี
การจัดการปัญหาเชิงรุก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสพฐ. เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,168 
คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า 
(1) องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมด้านการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมมีค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา การยอมรับในคุณค่า
ตนเอง การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน การได้รับความรักผูกพัน และการได้รับความช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ (2) องค์ประกอบของสุขภาวะด้าน
ความงอกงามมีค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา ความพึงพอใจในชีวิต และอารมณ์ทางบวกและลบ (3) โมเดลเชิงสาเหตุของสุขภาวะ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ χ2 = 176.414, df =29, p < .001, RMSEA = .066,  CFI = .978, TLI = .966, SRMR 
= .027  โดยตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก และสุขภาวะได้ร้อยละ 29.9 และ 
77.2 กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุกเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วนของอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาวะ (อิทธิพล
ทางตรง = .539 ทางอ้อม = .177 รวม = .716) ส่วนความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม และกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุกมีอิทธิพล
ทางตรงต่อสุขภาวะ (ทางตรง = .170, .324 ตามล าดับ) และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อกลวิธีการจัดการปัญหาเชิง
รุก (ทางตรง = .547) ผลการวิจัยชี้ให้ผู้ปกครอง และครู เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึก
เชื่อมโยงทางสังคม ซ่ึงท าให้วัยรุ่นมีกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุกมากขึ้น และส่งผลต่อสุขภาวะที่ดี  
 
 
ค าส าคัญ : การสนับสนุนทางสังคม, กลวิธีจัดการปัญหาเชิงรุก, ความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม, สุขภาวะ  
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Abstract 
 
The purpose of this research was to examine the relationship between social support, social connectedness, 
and well-being mediated by proactive coping. Multi-stage random sampling was adopted and participants were 
1,168 high school students from public schools in Bangkok. Data were collected by questionnaires. The descrip-
tive statistics and structural equation modeling (SEM) were used to analyzed the data. The results of SEM  
indicated that (1) The factor loading of each elements of social support variable found that social integration 
had the highest factor loading, followed by reassurance of worth, opportunity of nurturance, attachment and 
assistance, respectively. (2) The factor loading of each elements of well-being variable found that flourishing 
had the highest factor loading, followed by life satisfaction and positive and negative affect, respectively. (3) 
The casual model of social support, social connectedness, and well-being with proactive coping as a mediator 
was fitted with the empirical data (χ2 = 176.414, df = 29, p < .001, RMSEA = .066, CFI = .978, TLI = .966, SRMR 
= .027). The variables in the model explained 29.9 and 74.2% of the variance of proactive coping and well-
being, respectively. Proactive coping was a partial mediator for the influence between social support and well-
being (direct, indirect and total effect = .539, .177, .716, respectively). Social connectedness and proactive cop-
ing had direct effect on well-being (DE = .170, .324, respectively). In addition, social support had direct effect on 
proactive coping (DE = .547). The findings provided suggestions for parents and teachers to enhance social sup-
port and perceived social connectedness, which could lead to increasing proactive coping of the students and 
their better well-being.  
 
 
Keywords: Social support, proactive coping, social connectedness, well-being  
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บทน า 

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อคาบเก่ียวระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
และสังคม ต้องการความคิดของตนเองที่เป็นอิสระ แสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซ่ึงมีการใช้ชีวิตในสังคมนอกบ้านด้วยตนเองมากขึ้น ต้องเผชิญกับสภาพการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ง่าย และมี
ความวิตกกังวลกับการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความคิด    ฆ่า
ตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 20.6 โดยที่ร้อยละ 
4.1 ของกลุ่มน้ีมีความเสี่ยงสูงมากที่จะท าร้ายตนเองส าเร็จ (Rungsang & Chaimongkol, 2017) รวมทั้งจากการเปรียบเทียบปัญหา
สุขภาพจิตหรือความเครียดของประชากรไทยในปี 2561 พบว่า กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) มีความเครียดสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ และ
วัยสูงอายุ และผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง มีความเครียดสูงกว่า ผู้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ (พันธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ, 2563) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเกิดปัญหาการปรับตัวที่อาจน าไปสู่ปัญหาวิกฤตของความสุข  

ความสุขเป็นเป้าหมายส าคัญของชีวิตมนุษย์ที่ทุกคนปรารถนา ซ่ึงเกิดจากการมีสุขภาวะ (well-being: WB) ที่ดี สุขภาวะ 
เป็นการที่บุคคลมีความงอกงามภายในจิตใจตนเอง (flourishing) [ซ่ึงประกอบด้วย 8 คุณลักษณะคือ การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
(purpose and meaning) ความสัมพันธ์ทางสั งคมที่ สนับสนุนกัน ( relationship supportive) การสนใจท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน (engaged in daily activities) การมุ่งท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนมีความสุข (contribute to others) การมี
ศักยภาพและความสามารถจัดการงาน (competence) การเป็นคนดีและมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดี (good person) การมองอนาคตวัน
ข้างหน้าด้านดี (optimistic about future) และ การได้รับการเคารพนับถือจากผู้อ่ืน (respected)] มีอารมณ์ทางบวกมากกว่าลบ
(positive & negative affect: AF) และมีความพึงพอใจในชีวิต(life satisfaction: LS) (Diener, et.al.,2010 

อย่างไรก็ตามการเกิดสุขภาวะของบุคคลน้ัน ขึ้นอยู่กับ การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นว่า บุคคลมีแนวทางการจัดการปัญหาที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด การจัดการกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาวะของบุคคลได้ กลวิธีการ
จัดการปัญหาส่วนใหญ่วิจัยจากมุมมองกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรับ (Reactive coping) ซ่ึงเป็นกลวิธีการจัดการปัญหาแบบการ
ตอบสนองต่อปัญหา เม่ือปัญหาน้ันเกิดขึ้นแล้ว โดยศึกษาจากการตรวจสอบวิธีที่คนตอบสนองต่อปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การศึกษาในมุมมองการเตรียมการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเพิ่ง
เริ่มต้น โดยการตั้งเป้าหมายความส าเร็จ การเตรียมวางแผนขั้นตอนการจัดการในอนาคต และการสะสมทักษะและทรัพยากรรอบตัว
มาใช้จัดการก่อนที่จะเกิดปัญหาในอนาคตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเพิ่งเริ่มต้น ซ่ึงเรียกว่า กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก 
(Proactive coping: PC) ซ่ึง PC เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดปัญหาอุปสรรคหรือความเครียดที่เกิดขึ้น โดยไม่รอให้ปัญหาหรือ
อุปสรรคน้ันเกิดขึ้นก่อน ซ่ึงท าได้ง่ายกว่า และใช้ทักษะและทรัพยากรสะสมน้อยกว่ากลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรับ (Reactive cop-
ing) ที่บุคคลตอบสนองต่อปัญหา เม่ือปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ช่วยท าให้มีทรัพยากรคงเหลือไว้ส าหรับใช้จัดการกับปัญหาอ่ืน ๆ ต่อไป 
ดังน้ัน กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก ให้ผลทางบวกที่สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากลวิธีการจัดการปัญหาเชิง
รับ ปัจจัยที่มีผลต่อกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก คือ 1) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual differences) ซ่ึงประกอบด้วย 
ความวิตกกังวล ซึมเศร้า การเก็บกด ไวต่อความรู้สึก การอดกลั้น การเห็นคุณค่าในตนเอง การคาดการณ์ล่วงหน้า ความเชื่อเก่ียวกับ
การควบคุม ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ และการมองโลกแง่ดี 2) ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม (Type of social sup-
port) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านการประเมินตนเองจากข้อมูลย้อนกลับ (Appraisal support) การสนับสนุนด้านอารมณ์ 
(Emotion support) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) และการสนับสนุนด้านทรัพยากร เวลา สิ่งของ 
แรงงาน และ เงิน (Tangible support) 3) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental factors) ช่วยท าให้เกิดการประนีประนอม
ยืดหยุ่น หรือท าให้เหตุการณ์เลวร้ายกว่าเดิม เม่ืออยู่ในสถานการณ์ที่ก าลังวุ่นวาย มีการเรียกร้องความต้องการต่าง ๆ จ านวนมาก 
(Aspinwall, & Taylor, 1997; Greenglass & Fiksenbaum, 2009) ซ่ึงสรุปได้ว่าสิ่งที่เก่ียวข้องซ่ึงส่งผลต่อกลวิธีจัดการปัญหาเชิง
รุก ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ประเภทของแหล่งการสนับสนุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผู้วิจัยเลือกศึกษาตัวแปร
ท านายเป็นตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม (Social support) ซ่ึงเป็นปัจจัยแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้รับจากบุคคลในเครือข่าย
สังคมอย่างเพียงพอ ที่จะช่วยเอ้ืออ านวยในการจัดการปัญหาเชิงรุก ( Proactive coping) ในแต่ละระยะขั้นตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [โดย Proactive coping เป็นตัวแปรส่งผ่าน] ช่วยป้องกันหรือลดอุปสรรค ไม่ให้พัฒนาไปเป็นปัญหาหรือความเครียด
ในอนาคต ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองเป็นผู้ก าหนดได้ ซ่ึงเป็นการช่วยพัฒนาความงอกงามในชีวิตของบุคคล 
(flourishing) ที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหน่ึงของสุขภาวะ (Well-being) ที่เป็นตัวแปรเกณฑ์/ตัวแปรตาม 
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การสนับสนุนทางสังคม (social support: SS) เป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคลประการหน่ึง ที่มีผลต่อ PC และผลลัพธ์ของ
PC ที่ดีคือ WB ที่ดี ทั้งน้ี SS หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่ท าให้บุคคลรู้สึกถึงการได้รับความรักใคร่ผูกพัน 
(attachment: Attach) การยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเอง (reassurance of worth: Worth) การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (social 
integration: Inte) การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (opportunity of nurturance: Nurtu) และการได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน า
ต่าง ๆ (assistance: Assist) จากแหล่งสนับสนุนทางสังคมต่าง ๆ ได้แก่ คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาจารย์/ นายจ้าง พระหรือ
นักบวช บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลส าคัญอ่ืน ๆ (Weinert, 2001) ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า SS ท าหน้าที่เหมือนกันชนช่วยให้บุคคลมี 
WB ที่ดีมากขึ้น และเป็นแหล่งสนับสนุนให้บุคคลใช้ PC ได้ดีขึ้น ท าให้บุคคลควบคุมตนเองได้และแก้ปัญหาได้ตรงจุด อันจะส่งผล
ช่วยให้เกิดสุขภาวะทางจิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น (Cohen, & Wills, 1985) 

นอกจากน้ีความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม (social connectedness: SC) ซ่ึงหมายถึง ความต้องการมีสัมพันธภาพที่ผูกพัน
ใกล้ชิดลึกซ้ึงอย่างมีความหมายและรู้สึกเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนในสังคม หรือความต้องการมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของ
ครอบครัว กลุ่มเพื่อน เพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนบ้าน ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง กลุ่มอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
คนรู้จักคุ้นเคย คนแปลกหน้า โรงเรียน องค์กรที่ท างาน องค์กรในชุมชนหรือสังคม (need of belongingness) ประกอบด้วย 3 
คุณลักษณะ ได้แก่ ความรู้สึกเ ก่ียวพันเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนในสังคม ( connectedness)  ความสัมพันธ์มิตรภาพกับเพื่อน 
(companionship) และความผูกพันกับบุคคลอ่ืนในสังคม (affiliation) จากผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า SC มีอิทธิพลทางบวกต่อ 
WB (Lee & Robbins, 1995) และสืบเน่ืองผลการส ารวจของ UNICEF-led survey (2020) เก่ียวกับในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค COVID 19 ซ่ึงมีมาตรการทางสังคมใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก และการเว้นระยะห่างทางกายภาพ พบว่า 8 ใน 10 
ของวัยรุ่นไทย มีความกังวลเก่ียวกับ การระบาดของไวรัส จะส่งผลกระทบต่อรายได้ครอบครัวที่ลดลง จากการที่ผู้ปกครองอาจไม่
สามารถด าเนินกิจการธุรกิจ การค้า หรือถูกเลิกจ้างงาน และมากกว่าครึ่งของวัยรุ่นกังวลเก่ียวกับ การเรียน การสอบ และแผนการ
ว่าจ้างงานในอนาคต ซ่ึงสถานการณ์และมาตรการทางสังคมดังกล่าวยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถี
การด าเนินชีวิตใหม่ ซ่ึงมีแนวโน้มว่าอาจส่งผลต่อ SC ที่ลดน้อยลง อันอาจจะส่งผลต่อ WB ของวัยรุ่นที่ลดลงด้วย ด้วยเหตุน้ีงานวิจัยน้ี
จึงน าความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมมาร่วมเป็นตัวแปรท านายเพื่อท านายสุขภาวะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยสรุป จากแนวคิด WB ของ Diener และคณะ (2010) กล่าวว่า WB เป็นสภาวะที่บุคคลมีประสบการณ์อารมณ์ทางบวก
มากกว่าทางลบ มี FL ทางจิตใจ และมี LS ส่วนแนวคิด PC ของ Greenglass และ Fiksenbaum (2009) กล่าวว่า PC ซ่ึงเป็นการ
จัดการกับปัญหาแบบเตรียมการล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น โดยใช้ทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ จัดการกับปัญหา ก่อน
ปัญหาจะเกิดขึ้นน้ัน ส่งผลทางบวกต่อ WB ส าหรับแนวคิด SS ของ Weinert (2001) SS ซ่ึงเป็นการที่บุคคลได้รับการ SS แบ่งเป็น 5 
ด้าน คือ ด้าน Attach, Worth, Inte, Nurtu, และ Assist เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางบวกต่อ PC และ WB และแนวคิด SC ของ Lee 
และ Robbins (1995) กล่าวว่า SC เป็นการที่บุคคลมีสัมพันธภาพและรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนในสังคมน้ัน มีอิทธิพล
ทางบวกต่อ WB เม่ือประมวลนิยาม ความสัมพันธ์ของแนวคิด และผลงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าว เห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อย
พบการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร SS และ SC ที่มีต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยใช้วิธีโมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง การวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลส่งผ่านของ PC ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง SS และ SC ต่อ WB ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่อไป 
 

ภาพที่ 1  
กรอบความคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ SS = การสนับสนุนทางสังคม, PC = กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก, WB = สุขภาวะ, SC = ความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคม 
 

สมมุติฐานการวิจัย ได้แก่ (1) PC และ SC มีอิทธิพลทางตรงต่อ WB (2) SS มีอิทธิพลทางตรงต่อ PC (3) SS มีอิทธิพล
ทางตรงต่อ WB และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ WB ผ่าน PC  

SS PC 

WB SC 
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วิธีด าเนินการวิจัย   

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนักเรียน ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร จ านวน 87,525 คน กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของการประมาณ
ความคลาดเคลื่อน (RMSEA) (MacCallum et al., 1996) ด้วยโปรแกรม Preacher และ Coffman (2006) เป็นจ านวน 800 คน 
และเพื่อชดเชยการแก้ไขปัญหาด้านอัตราการตอบกลับของแบบวัดที่ตอบกลับด้วยความจริงใจ จึงก าหนดขนาดตัวอย่างเพิ่มอีกร้อย
ละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จึงใช้เก็บกลุ่มตัวอย่างจริง 1,168 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-
stage random sampling) ดังน้ี (1) สุ่มโรงเรียนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียน
เป็น 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มาขนาดละ 2 โรงเรียน จากแต่ละชั้นภูมิของเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และ
ชั้นนอก ได้ 12 โรงเรียน (2) สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมาชั้นปีละ 1 ห้อง ซ่ึงประกอบด้วย ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 – 6 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ได้ 36 ห้องเรียน (3) ก าหนดค านวณจ านวนตัวอย่างตาม
สัดส่วนประชากรในแต่ละชั้นปีของแต่ละโรงเรียนที่สุ่มมา ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สุ่มนักเรียนจากแต่ละห้องเรียนชั้นปีที่สุ่มได้ตาม
สัดส่วนให้ได้จ านวน 1,168 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลน้ัน ได้ด าเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ด้วยวิธีแบบสอบถาม
กระดาษ 9 โรงเรียน ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.2564 หลังจากน้ันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ทางโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์โดยให้นักเรียนเรียนที่บ้าน การเก็บข้อมูลจึงเปลี่ยนเป็นวิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์ 3 
โรงเรียน รวมได้จ านวนแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัยได้ทั้งหมด 1,168 ฉบับ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) SS (3) PC (4) WB (5) SC ซึ่งแบบวัดทั้งหมดเป็นแบบวัดชนิดมาตร

ประมาณค่า 7 ระดับ แบบวัดส่วนที่ 2 – 5 ผ่านการตรวจสอบความตรงและถูกต้องเชิงภาษาของการแปลแบบวัดจากภาษาอังกฤษ
เป็นไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน จากน้ันน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 119 คน แบบวัดแต่ละชุดมีการ
วิเคราะห์ค่า Corrected Item Total Correlation และน ามาตรวจความตรงเชิงโครงสร้าง (Measurement Model) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) แล้วจึงท าการค านวณค่าความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรแฝงที่ศึกษาทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้แต่ละรายข้อ
กระทง และทุกตัวแปรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนค่าความเที่ยงของแต่ละแบบวัด ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง .903 - .943  

 

ตารางที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ค่า Corrected Item-Total Correlation ค่าความเที่ยงของแต่ละแบบวัด การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
และ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor loading) (n = 119) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ค่าสถิตทิุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p < .001), SS = การสนับสนุนทางสังคม, PC = กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก, WB = สุขภาวะ,  
SC = ความรู้สึกเช่ือมโยงทางสังคม 
 

SS (social support) หมายถึง การรับรู้การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากแหล่งเครือข่ายบุคคลทางสังคม บุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน ครู/อาจารย์ และบุคคลส าคัญ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน Attach, Worth, Inte, Nurtu, และ Assist มีข้อ
ค าถามเชิงบวก 15 ข้อ แบบวัดน้ีน ามาจากแบบวัดแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล (The Personal Resource Questionnaire: PRQ–
2000) ของ Weinert (2001) นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดน้ีมาก เป็นผู้รับรู้การสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวม
น้อย 

ชื่อ 
ตัวแปร 

จ านวน
ข้อ 

พิสัยค่า 
CITC 

ความ
เที่ยง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) 
Factor  

loadings 
χ2 df χ2/df p RMSEA CFI TLI SRMR 

SS 15 .555 - .767 .935 .575-.803 165.745 82 2.021 .000 .093 .924 .903 .048 
PC 11 .414 - .808 .903 .435 -.865 49.587 40 1.240 .142 .045 .985 .979 .040 
SC 8 .647 - .827 .922 .565 -.874 12.526 13 .964 .485 .000 1.000 1.002 .022 
WB 24 .442 - .775 .943 .441 -.822 598.399 237 2.525 .000 .113 .818 .788 .087 
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PC (proactive coping) หมายถึง การที่บุคคลพยายามบรรลุเป้าหมายที่ตนเองก าหนด และใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และทรัพยากรที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวมาใช้ประเมินสถานการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
เพื่อให้บุคคลสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และมีแรงจูงใจและมุ่งม่ันก ากับตนเองให้บรรลุเป้าหมาย แบบวัดน้ีน ามา
จากแบบวัด PC เฉพาะด้านการตั้งเป้าหมายและจัดการเชิงรุก (Proactive coping subscale) ของ Greenglass และ Fisksen-
baum (2009) เน่ืองจากแบบมาตรวัดย่อย PC เฉพาะมิติการตั้งเป้าหมายและการจัดการเชิงรุก มีเน้ือหาขั้นตอนหลักส าคัญที่
ครอบคลุมเพียงพอกับภาวะสันนิษฐาน (construct) ของ PC แล้ว และท าให้จ านวนข้อค าถามของแบบวัดมีความสั้นกะทัดรัด
เหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนเป็นแบบมาตรวัดย่อยน้ี ได้ถูกน ามาศึกษาแพร่หลายกับวัยรุ่นทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยโดยมีค่า
ความเที่ยง เท่ากับ .773 ถึง .820 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการน าไปใช้กับการวัดวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย (จิราพร เวชวงศ์, 2559; 
อรพรรณ ตาทา, 2555) ซ่ึงเดิมมี 14 ข้อ หลังจากท าการทดสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัดแล้ว จึงเหลือเพียงจ านวน 11 ข้อ 
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดน้ีมาก เป็นผู้ที่ใช้ PC มากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่า  

WB (well-being) หมายถึง การรับรู้สุขภาวะของนักเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) AF (Positive and Negative 
Affective Experience) ซ่ึงเดิมมีอยู่ 12 ข้อ หลังจากท าการทดสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัดแล้ว จึงเหลือเพียงจ านวน 11 ข้อ (2) 
FL (Flourishing) มีจ านวน 8 ข้อ (3) LS (Life Satisfaction) มีจ านวน 5 ข้อ รวมจ านวนข้อแบบวัด WB 24 ข้อ แบบวัดน้ีน ามาจาก
แบบวัด WB ของ Diener และคณะ (2010) นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดน้ีมาก เป็นผู้มีสุขภาวะมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมใน
ระดับต่ า 

SC (social connectedness) หมายถึง การรับรู้ถึงการมีสัมพันธภาพ รู้สึกผูกพันเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนรอบข้างในสังคม 
และเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของสังคม แบบวัดน้ีน ามาจากแบบวัดของ Lee และ Robins (1995) มีข้อค าถามเชิงลบ 8 ข้อ นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมจากแบบวัดน้ีมาก เป็นผู้มีความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมในระดับต่ า 

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (correlation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวเพื่อยืนยันความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของ
โมเดลการวัด (Measurement Model) และพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation 
Model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัย  

[1] ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 14 – 20 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.8 เรียนชั้น ม. 4 และ ม. 6 ร้อยละ 35.7 
และ 34.8 เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ค านวณ และอ่ืน ๆ ร้อยละ 47.2, 25.3, 19.9 และ 7.6 ตามล าดับ มี
เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.50 – 4.00 และ 3.00 – 3.49 ร้อยละ 41.0 และ 34.7 ตามล าดับ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน และแยกกัน
อยู่/หย่าร้าง ร้อยละ 71.1 และ 23.6 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อวัน 141.25 บาท รายได้พอใช้และมีเหลือเก็บ และพอใช้และ
ไม่มีเหลือเก็บ ร้อยละ 64.6 และ 30.6 ตามล าดับ มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 และ 30,001 – 50,000 บาท ร้อย
ละ 47.6 และ 23.7 ตามล าดับ 

[2] การทดสอบตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัวแปรควบคุมในโมเดลเชิงสาเหตุของสุขภาวะ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ t-test 
และ One-way ANOVA ทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรส่วนบุคคลกับสุขภาวะ พบว่า ปัจจัยเพศ แผนการเรียน สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะ (p > .05 ns) ส่วนปัจจัย ระดับชั้นเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ความพียงพอค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่
ได้รับ และรายได้ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะ (p < .001) และเม่ือวิเคราะห์ Multiple regression ทดสอบอิทธิพลของตัว
แปรระดับชั้นเรียน เกรดเฉลี่ย ความเพียงพอค่าใช้จ่ายที่ได้รับ และรายได้ครอบครัว ซ่ึงจัดท าแบบ Dummy variables และตัวแปร
รายได้ต่อวันของนักเรียน พบว่า ตัวแปรส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะ (p > .05 ns) ดังน้ันจึงไม่น าตัวแปรส่วน
บุคคลมาเป็นตัวแปรควบคุมในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของสุขภาวะ  

[3] ค่าเฉลี่ยของ SS โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 
Attach (M=5.61, SD=1.19) Inte (M=5.54, SD=1.04) Assist (M=5.45, SD=1.21) Nurtu (M=5.03, SD=1.13) และสุดท้าย 
Worth (M=4.84, SD=1.12) ค่าเฉลี่ยของ PC อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (M=4.75, SD=1.01) ค่าเฉลี่ยของ WB โดย
ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี FL (M=5.26, SD=1.04) Affect 
(M=4.71, SD=0.91) และสุดท้าย LS (M=4.55, SD=1.34) ส่วนค่าเฉลี่ยของ SC อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง (M=5.24, 
SD=1.40)  
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[4] การวิเคราะห์อิทธิพลของ SS, SC ที่มีต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า สัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R2) ของ
สมการโครงสร้างของ PC เท่ากับ .299 แสดงว่า ตัวแปร SS อธิบายความแปรปรวนของ PC ได้ร้อยละ 29.9 ส่วนสัมประสิทธ์ิ
พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างของ WB เท่ากับ .742 แสดงว่า ตัวแปร SS, SC และ PC อธิบายความแปรปรวนของ WB ได้
ร้อยละ 74.2 ตัวแปร SS มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ WB โดยส่งผ่านตัวแปร PC (ค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และรวม = .539, .177, 
.716, p < .001) ส่วนตัวแปร SC และ PC มีอิทธิพลทางตรงต่อ WB (β = .170, .324, p < .001 ตามล าดับ) และตัวแปร SS มี
อิทธิพลทางตรงต่อ PC (β = .547, p < .001) (ภาพที่ 2)  

[5] การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ WB ก่อน
วิเคราะห์โมเดล เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ในภาพรวม มีค่าไม่เกิน .80 ไม่เกิดปัญหา Multicollinear-
ity แล้วจึงพิจารณาผลของโมเดลเชิงสาเหตุของ SS และ SC ที่มีต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ คือ χ2 = 176.414, df =29, χ2/df = 6.083, p <. 001, RMSEA = .066, CFI = .978, TLI 
= .966, SRMR = .027 ตามล าดับ (ภาพที่ 2 และตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2  
ค่าสถิติการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของโมเดล
อิทธิพลของ SS และ SC ที่มีต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปรส่งผ่าน (n = 1,168) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  *** p  .001, สองหาง, ตัวเลขในวงเล็บ ( ) เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาค  
 

เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่
ระหว่าง .285 - .804 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ SS กับ WB (.804) 
รองลงมา PC กับ WB (.667) ส่วนตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยสุด คือ PC กับ SC (.285) 

เม่ือพิจารณาความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง (1) SS พบว่า องค์ประกอบที่มีน้ าหนัก
ความส าคัญ (Factor loadings) สูงสุด คือ ด้าน Inte รองลงมา Worth, Nurtu, Attach และ Assist มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .867, 803, .776, .766 และ.746 ตามล าดับ (2) PC เฉพาะด้านการตั้งเป้าหมายและการจัดการเชิงรุก (ซ่ึงประกอบด้วยการ

ตัวแปรสาเหตุ           
      ตัวแปรผล       

  PC     WB   
DE IE TE DE IE TE 

SS β .547*** - .547*** .539*** .177*** .716 

  SE .025 - .025 .026 .015 - 

PC β       .324*** - .324*** 

  SE       .025 - .025 

SC β       .170*** - .170*** 

  SE       .024 - .024 

  R2   .299***     .742***   
χ

2 = 176.414, df = 29 , χ2/df = 6.083 , p =.000, RMSEA = .066, CFI = .978, TLI = .966, SRMR = .027  

ตัวแปร Attach Worth Inte Nurtu Assist SC PC 
Factor loadings .766*** .803*** .867*** .776*** .746*** .967*** .932*** 
ตัวแปร AF FL LS         
Factor loadings .626*** .947*** .669***         
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง           
ตัวแปรแฝง SS PC SC WB       
SS (.916)             
PC .547*** (.895)           
SC .521*** .285*** (.936)         
WB .804*** .667*** .543*** (.937)       
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ประเมินสถานการณ์ที่ก าลังจะเป็นปัญหา วิเคราะห์ก าหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า ในการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากร
มาใช้ในการจัดการป้องกันปัญหาหรือลดอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง และมีแรงจูงใจก ากับตนเองให้บรรลุเป้าหมาย
น้ัน) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ .932 (3) WB องค์ประกอบที่มีน้ าหนักความส าคัญสูงสุด คือ ด้าน FL (ซ่ึงประกอบด้วย
คุณลักษณะ การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีสัมพันธภาพทางสังคมที่สนับสนุนกันกับผู้อ่ืน มีศักยภาพในการเข้าร่วมและสนใจท า
กิจกรรม เอ้ือเฟื้อช่วยเหลือผู้อ่ืน การใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดี มองอนาคตด้านดี และการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน)  รองลงมา LS 
และสุดท้าย AF มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .947, .669 และ .626 ตามล าดับ (4) SC (ซ่ึงประกอบด้วยคุณลักษณะการมี
สัมพันธภาพและรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนในสังคม) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ .967 (ตาราง 2) 

[6] ผลการวิเคราะห์ลักษณะอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรที่ส่งผลต่อสุขภาวะ พบว่า 
6.1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะ มี 3 ตัวแปร ได้แก่ SS, PC และ SC โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ SS มี

ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .539 รองลงมา PC และ SC มีขนาดอิทธิพล .324 และ .170 ตามล าดับ  
6.2 ตัวแปร SS มีอิทธิพลทางตรงต่อ PC มีขนาดอิทธิพล .547 
6.3 ตัวแปร SS มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน (partial mediation) มีขนาด

อิทธิพลเท่ากับ .177 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า เม่ือเพิ่ม PC เข้าไปร่วมวิเคราะห์ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน อิทธิพลของ SS 
ต่อ WB ยังคงมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นเดิมแต่ด้วยขนาดอิทธิพลที่เล็กลง (b ก่อน และหลังเพิ่มตัวแปรส่งผ่าน เท่ากับ .620 และ .539 
ตามล าดับ, p < .001) แสดงว่า PC เป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์แบบบางส่วน (Partial mediator) ระหว่าง SS กับ WB 
 

ภาพที่ 2 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสุขภาวะ (n = 1,168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ค่าสถิตทิุกตัวมีนยัส าคัญทางสถติิ p < .001, R2 ของสมการโครงสรา้งของ PC = .299, R2 ของสมการโครงสร้างของ WB = .742,  
χ2 = 176.414, df =29, χ2/df = 6.083, p <. 001, RMSEA = .066, CFI = .978, TLI = .966, SRMR = .027  
*** p < .001, c และ c’= ค่าขนาดอิทธิพลทางตรง ก่อน และหลังใส่ตัวแปรส่งผ่านในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์, SS = การสนับสนุนทางสังคม,  
PC = กลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก, WB = สุขภาวะ, SC = ความรู้สึกเช่ือมโยงทางสังคม, Attach = การสนับสนุนทางสังคมด้านความรักผูกพัน,  
Worth = การยอมรับในคุณค่าตนเอง, Inte = การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม, Nurtu = การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน, Assist = การได้รับความช่วยเหลือ
และค าแนะน า, AF = ประสบการณ์อารมณ์ทางบวกและทางลบ, LS = ความพึงพอใจในชีวิต และ FL = ความงอกงาม 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

[1] ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 PC และ SC มีอิทธิพลทางตรงต่อ WB อาจอธิบายได้ว่า วัยรุ่นที่มีสัมพันธภาพและ
รู้สึกผูกพันเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนรอบข้างในเครือข่ายทางสังคมสูง มีแนวโน้มที่จะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ได้รับการยอมรับ เป็นที่
ต้องการของผู้อ่ืน และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รู้สึกเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ในการเรียนและครอบครัว 
อาจคาดหวังได้ว่ามีคนที่เขาสามารถขอความช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่ต้องใช้ในการจัดการป้องกันหรือแก้ไข

Attach 

Worth 

Inte 

Nurtu 

Assist 

PC 

AF LS FL 

SS PC 

WB 

.766 

.803 

.867 

.776 

.746 

A = .547*** 

A = .170*** 

B = .324*** 

.932 

.626 
.669 

.947 

SC 

SC 

C = .620*** 
C’ = .539*** 

.967 
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ปัญหาอุปสรรค ซ่ึงจะช่วยป้องกันหรือลดปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นให้น้อยลงหรือท าให้เกิด WB ระดับสูง ส่วนวัยรุ่นที่ใช้ PC สูง 
เป็นบุคคลที่มีทักษะการวางแผน สร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ และพลังแรงจูงใจมุ่งม่ัน โดยน าประสบการณ์ ศักยภาพ และทรัพยากรสะสมที่มี
อยู่รอบตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการป้องกันหรือลดปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นให้น้อยลง อันจะส่งผล
ท าให้วัยรุ่นมี FL ในการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีสัมพันธภาพทางสังคมกับผู้อ่ืน มีศักยภาพในการเข้าร่วมและสนใจท ากิจกรรม 
เอ้ือเฟื้อช่วยเหลือผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน มีประสบการณ์อารมณ์ทางบวก และมี LS อันเป็นคุณลักษณะของ WB 
ระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาหลายงานที่พบว่า PC มีอิทธิพลทางบวกกับ WB (Greenglass & Fiskenbaum, 2009; Vaculi-
kova & Soukup, 2019; จิราพร เวชวงษ์, 2559) เช่นเดียวกับ Lee และ Robbins (1995) ที่พบว่า ความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมมี
อิทธิพลทางบวกกับสุขภาวะ  

[2] ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 SS มีอิทธิพลทางตรงต่อ PC อาจอธิบายได้ว่า วัยรุ่นที่ได้รับ SS จากบุคคลแวดล้อม
ที่ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ครู และบุคคลส าคัญ โดยได้รับ SS ทั้งด้าน Attach และ Assist อย่างเพียงพอ ท าให้วัยรุ่นมี
แนวโน้มที่จะรู้สึกว่า มีบุคคลเครือข่ายทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ รู้สึกตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครัว/กลุ่มเพื่อน/โรงเรียน/สังคม ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง วัยรุ่นอาจจะหาโอกาส Nurtuบ้าง
เช่นกัน จะช่วยท าให้วัยรุ่นเกิดวิจารณญาณและความเชื่อม่ันในการน าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวรวมทั้งแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่สะสม
อย่างเพียงพอมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต วางแผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย ในการใช้ทักษะและ
ทรัพยากรสะสมที่มีอยู่รอบตัวในการป้องกันปัญหาที่อาจก าลังจะเกิดขึ้น และมีแรงจูงใจมุ่งม่ันก ากับตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของ PC ในระดับสูงขึ้น สอดคล้องกับ จุฬาพร ค ามุงคุล และคณะ (2562) ศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่ม
เพื่อนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลทางตรงและร่วมท านายพฤติกรรมปรับตัวในการเรียนของนักศึกษา เช่นเดียวกับ
การศึกษาหลายงานที่พบว่า SS มีอิทธิพลทางบวกต่อ PC (Greenglass & Fiksenbaum, 2009; Vaculikova & Soukup, 2019) 

[3] ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 SS มีอิทธิพลทางตรงต่อ WB และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปร
ส่งผ่านแบบบางส่วน แสดงว่า วัยรุ่นที่มี SS สูง โดยไม่จ าเป็นต้องมีหรือมี PC ระดับต่ า ก็จะสามารถท าให้เกิด WB สูงได้ แต่หาก
วัยรุ่นมี SS สูง จะช่วยส่งเสริมอิทธิพลหรือส่งผลให้มีการใช้ PC สูงเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถส่งผลต่อ WB สูงเพิ่มขึ้นได้ รวมไปถึงกรณีที่
วัยรุ่นมี PC สูง ก็จะส่งผลทางตรงในทางบวกให้เกิด WB ที่สูงได้ อาจอธิบายได้ว่า วัยรุ่นที่ได้รับ SS จากแหล่งเครือข่ายบุคคลใกล้ชิด
รอบข้างในสังคม ครอบครัว เพื่อน ครู และบุคคลส าคัญ โดยได้รับ Attach, Assist ท าให้วัยรุ่นรู้สึกว่า มีบุคคลเครือข่ายทางสังคมที่
สัมพันธ์ใกล้ชิด ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ รู้สึกตนเองเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว/กลุ่มเพื่อน/โรงเรียน/สังคม ได้รับการยอมรับนับถือ
จากผู้อ่ืน รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง วัยรุ่นจะหาโอกาส Nurtu บ้างเช่นกัน จะส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดวิจารณญาณและความเชื่อม่ันในการน า
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวและแหล่งทรัพยากรสะสมที่มีอยู่รอบตัวจากการที่ได้รับอย่างเพียงพอมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต วางแผน กลยุทธ์ เป้าหมาย มีแรงจูงใจมุ่งม่ันก ากับตนเองให้บรรลุเป้าหมาย และด าเนินการตามขั้นตอนในการ
ป้องกันปัญหา ขจัด หรือลดอุปสรรคที่เริ่มก าลังจะก่อตัวเป็นปัญหาในอนาคตหรืออุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นให้ลด
น้อยลง อันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตนเองเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ PC ในระดับสูงขึ้น ที่จะส่งผลให้บุคคล
พัฒนามี FL ในตนเอง มีการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเป้าหมาย มีสัมพันธภาพทางสังคมกับผู้อ่ืน มีศักยภาพในการเข้าร่วมและ
สนใจท ากิจกรรม เอ้ือเฟื้อช่วยเหลือผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน มีประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
และมี LS ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของ WB ในระดับสูง สอดคล้องกับ พิณนภา หมวกยอด (2558) ที่ศึกษาพบว่า SS จากครอบครัว และ
จากกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะองค์รวม เช่นกับ Greenglass & Fiskenbaum, 2009 และ Vaculikova & 
Soukup, 2019 ที่พบว่า พบว่า SS มีอิทธิพลทางตรงต่อ WB และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ WB โดยมี PC เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบ
บางส่วน  

ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ  
บุคคลเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ผู้ปกครอง/บุคคลในครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ และผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาวัยรุ่น ควร

พิจารณาการพัฒนากิจกรรมการอบรมดูแล การเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ SS ในภาพรวมที่มีผล
ต่อ WB มากที่สุด โดยเน้นองค์ประกอบการรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว/กลุ่มเพื่อน/โรงเรียน/สังคมที่มีน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด รองลงมา การได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเอง การเอ้ือประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน การได้รับความรักเอาใจใส่ผูกพัน และ
การได้รับความช่วยเหลือการเงินวัตถุอุปกรณ์สิ่งของแรงงานบริการหรือข้อมูลข่าวสารค าแนะน าอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกลวิธีการจัดการปัญหาเชิงรุก และมีความรู้สึกเชื่อมโยงทางสังคมที่มากขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้มีสุขภาวะ
โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะโดยภาพรวมของวัยรุ่นน้ัน ควรต้องเริ่มต้นส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตของสุขภาวะ
ด้านความงอกงามทางจิตใจ ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาวะโดยภาพรวมมากที่สุดก่อน โดยความงอกงามทางจิตใจ
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ประกอบด้วยคุณลักษณะการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สนับสนุนกัน การเข้าร่วมและ
สนใจท ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน การมุ่งช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนมีความสุข การมีศักยภาพและความสามารถ การเป็นคนดีและมีชีวิตที่
เป็นอยู่ที่ดี การมองอนาคตวันข้างหน้าด้านดี และ การได้รับการเคารพนับถือจากผู้อ่ืน จึงจะท าให้เกิดสุขภาวะในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ สุข
ภาวะด้านความพึงพอใจในชีวิต และสุขภาวะด้านประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบของวัยรุ่นตามมา ซ่ึงจะ
ส่งผลท าให้วัยรุ่นมีสุขภาวะโดยภาพรวมเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
[1] การวิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาน ามาตรวัด PC ฉบับสมบูรณ์ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและจัดการเชิงรุก 

การไตร่ตรองทางเลือก การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ การเตรียมวางแผนป้องกัน การแสวงหาความช่วยเหลือและขอค าปรึกษา การ
แสวงหาการสนับสนุนทางจิตใจ และการหลีกหนีปัญหา และน ามาเข้าโมเดลการวิจัย อาจได้ผลที่แตกต่างจากการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึง
เลือกใช้มาตรวัดกลวิธีจัดการปัญหาเชิงรุกเฉพาะด้านการตั้งเป้าหมายและจัดการเชิงรุก 

[2] การวิจัยครั้งน้ีจ ากัดขอบเขตเฉพาะตัวแปรเชิงสาเหตุที่ท าให้เกิดสุขภาวะ คือ SS, PC และ SCและศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร จึงควรน า
โมเดลการวิจัยน้ี ขยายไปสู่ตัวแปรเชิงสาเหตุอ่ืน ๆ ต่อสุขภาวะ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ และทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น 
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ในเขตภูมิภาคต่างจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อช่วยเพิ่มสารสนเทศและขยายผลการวิจัยได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 
ภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษาภาวะซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ มี
ประสบการณ์แยกจากบิดามารดา โดยเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ความเครียด รูปแบบ
ความผูกพัน ต้นทุนทางจิตวิทยามีกับภาวะซึมเศร้า และศึกษาความสามารถที่ปัจจัยเหล่าน้ีท านายภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่เคยมี
ประสบการณ์แยกจากบิดามารดา โดยเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 141 คน อายุ 18 -25 ปี มี
ประสบการณ์แยกจากบิดาและ/มารดาในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 16 ปี เป็นเวลาต่อเน่ืองกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่าง
การบ าบัดรักษาทางจิตเวช กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วย มาตรวัดความเครียดมีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ .85 รูปแบบความผูกพัน มิติความม่ันใจ มิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด มิติต้องการการยอมรับ มิติหมกมุ่นถึง
ความสัมพันธ์ และมิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .78, .71, .80, .86, .75 ตามล าดับ ต้นทุนทาง
จิตวิทยามีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .87 และภาวะซึมเศร้า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .85 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์
สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการใส่ตัวแปรอิสระเข้าพร้อมกัน ผลการศึกษา พบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) กับ ความเครียด รูปแบบความผูกพันด้านต่าง ๆ และต้นทุนทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม จากผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า แม้ปัจจัยเหล่าน้ีร่วมกันท านายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 68 (R2 = .68, p < .001) 
แต่มีเฉพาะความเครียดเท่าน้ันที่สามารถท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

ค าส าคัญ : ภาวะซึมเศร้า ความเครียด รูปแบบความผูกพัน ต้นทุนทางจิตวิทยา ประสบการณ์ถูกแยกจากบิดามารดา  
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Abstract 
 
Depression is likely to increase in Thailand especially, in youngsters. This cross-sectional study focused on de-
pression in adolescents with left behind experiences. It aimed to examine the relationships that stress, attach-
ment styles, and psychological capital had with depression as well as the degree to which these variables 
could predict depression in adolescents with left-behind experiences. The sample, selected by purposive sam-
pling method consisted of 141 young adults (aged 18-25) with left-behind experiences, having to live apart from 
their mothers and/or fathers for more than six months when they were younger than sixteen years of age, and 
are not under psychotherapy. Participants responded to the on-line measures of stress (α = .85) attachment 
styles (α = .78, .71, .80, .86, .75), psychological capital (α = .87) and depressive symptoms (α = .85). Pearson’s 
product moment correlation and multiple regression analyses suggested significant associations (p < .01) among 
study variables in the directions hypothesized. When examined together, the predictor variables accounted for 
68% of the variance of depression (R2 = .68, p < .001). However, only stress could significantly predict depres-
sion in adolescents with left-behind experiences.  
 

Keywords: Depression, stress, attachment styles, psychological capital, left-behind experiences  
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บทน า 
ปัจจุบันภาวะซึมเศร้าถือเป็นประเด็นปัญหาทางจิตใจที่พบเห็นได้ทั่วไป องค์การอนามัยโลก (World Health Organiza-

tion [WHO], 2020) ได้รายงานว่ามีคนถึง 264 ล้านคนทั่วโลกมีอาการซึมเศร้า ในขณะที่ประเทศไทยน้ัน กรมสุขภาพจิต (2562) 
รายงานว่ามีผู้ที่ประสบอาการซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน และแนวโน้มสูงขึ้นในคนที่อายุน้อย สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบของ Ibrahim et al. (2013) ที่กล่าวว่าช่วงวัยรุ่น (18-25 ปี) เป็นช่วงวัยที่เผชิญกับอัตราความเสี่ยงในการเป็นภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าประชาชนทั่วไป โดยค่าเฉลี่ยความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นอยู่ที่ร้อยละ 30.6 กล่าวได้ว่า ภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม
วัยรุ่นอายุ 18–25 ปีน้ันปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น เน่ืองจากเป็นช่วงวัยที่ก าลังปรับตัวจากโรงเรียนมัธยมศึกษามาสู่มหาวิทยาลัย
ซ่ึงเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น นอกจากน้ี ยังเป็นวัยที่จ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่าน (กุลปริยา ศิริพานิช, 
2559) โดยมีปัจจัยที่ท้าท้ายเข้ามาในชีวิตมากมาย เช่น ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านความเป็นอยู่ และปัจจัยทางความวิตก
กังวลด้านอนาคตหน้าที่การงาน (Islam et al., 2018) เป็นต้น  

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรน้ันอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นของบิดามารดาในบางครอบครัวที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อโอกาสทาง
เศรษฐกิจและ/หรือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซ่ึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนบางกลุ่มที่มิได้มีโอกาสอยู่กับบิดามารดาตามปกติ มีการนิยาม
เรียกเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีว่าเด็กและเยาวชนที่แยกจากบิดามารดา (left-behind children) ซ่ึงหมายรวมถึง เด็กและเยาวชนที่มิได้
อาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือมารดา ในช่วงอายุ 0 – 16 ปี เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันที่ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน จากการศึกษาที่ผ่านมาของ
ประเทศจีน พบว่า ประสบการณ์แยกจากบิดามารดาส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะทางจิตใจ (Liu et al., 2020) โดยวัยรุ่นที่เคยมี
ประสบการณ์แยกจากบิดามารดาน้ันมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมมากกว่าวัยรุ่นทั่วไป ( Tian et al., 2019) 
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องการปรับตัว (Wang et al., 2014) สอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนที่ระบุถึงความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าของ
เด็กกลุ่มน้ี (Liang et al., 2016; Tomsa & Jenaro, 2015; Zhou et al., 2018) อย่างไรก็ตาม แม้การแยกจากบิดามารดาน้ีจะ
ปรากฏเพิ่มขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน แต่ยังขาดการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้อง การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงได้จัดท าเพื่อศึกษาปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์และช่วยท านายภาวะซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นไทยที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา 

จากการศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอิทธิพลของประสบการณ์แยกจากบิดามารดาที่มีต่อรูปแบบความผูกพัน ดังตัวอย่าง
งานวิจัยของ Liang et al. (2018) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความผูกพันระหว่างวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดากับ
วัยรุ่นทั่วไป พบว่า มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในวัยรุ่นที่แยกจากบิดามารดาน้ันมีการสร้างรูปแบบความผูกพันที่ไม่มี ประสิทธิภาพ
เท่าวัยรุ่นทั่วไป ซ่ึงเหล่าน้ีส่งผลทางลบต่อการมีทรัพยากรทางจิตใจในตนเอง (Psychological resources) ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่วัยรุ่น
ใช้ในการรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น และพบว่าวัยรุ่นที่แยกจากบิดามารดาได้รับประโยชน์จากรูปแบบความผูกพันด้อยกว่าวัยรุ่น
ทั่วไป อันส่งผลให้วัยรุ่นกลุ่มน้ีมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงกว่า ปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่นที่มีประสบการณ์
แยกจากบิดามารดา และผลของรูปแบบความผูกพันที่มีต่อความซึมเศร้า จึงเป็นค าถามเกิดขึ้นว่าจะมีปัจจัยป้องกันอ่ืนมาทดแทนได้
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการมีรูปแบบความผูกพันที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับกลุ่มวัยรุ่นทั่วไป จึงอาจท าให้วัยรุ่นที่มีประสบการณ์
แยกจากบิดามารดา ขาดทรัพยากรในการรับมือกับผลกระทบที่ตามมาเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต  

ผลการวิจัยหลายชิ้น กล่าวว่า ความเครียดเป็นปัจจัยหน่ึงซ่ึงน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า เช่น การศึกษาของ Dahlin et al. 
(2005), Mui และ Kang (2006) และ ของ Praag (2004) ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใน
ชีวิตประจ าวัน Lazarus และ Cohen (1979) กล่าวว่า กระบวนการเกิดความเครียด ประกอบด้วย 1) การรับรู้สิ่งเร้า และ 2) การ
รับมือกับความเครียด โดยเม่ือเกิดกระบวนการข้างต้นขึ้นแล้ว หากบุคคลรับรู้ว่าเหตุการณ์ที่ตนเองเผชิญมีความเก่ียวข้องส่ง
ผลกระทบกับตนเองโดยตรง ประกอบกับตนน้ันไม่มีทรัพยากรทางจิตใจที่เพียงพอหรือวิธีการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน เช่น 
การสนับสนุนทางสังคม (social support) อาจจะท าให้บุคคลน้ันสูญเสียความม่ันใจ บั่นทอนความเชื่อในความสามารถในตนเอง 
(self-efficacy) และการควบคุมตนเอง (control) น าไปสู่ความเครียดซ่ึงอาจพัฒนาไปเป็นภาวะซึมเศร้าได้ โดยส าหรับวัยรุ่นแล้วน้ัน 
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด อาทิ บิดาและมารดา ถือว่ามีความส าคัญช่วยลดความเสี่ยงในการมีความเครียดและ
ความรู้สึกซึมเศร้าได้ (Roberts et al., 1996)  

นอกเหนือจากทรัพยากรทางสังคมแล้วน้ัน การที่บุคคลมีต้นทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital) หรือ “ทรัพยากร
ทางจิตใจที่มนุษย์มีอยู่ภายในตนเอง” ก็ได้รับรายงานว่ามีผลต่อภาวะซึมเศร้าที่บุคคลประสบ โดยทรัพยากรทางจิตใจสามารถสั่งสม
และก าหนดทิศทางในการพัฒนาได้ มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในตนเอง ความหวัง (hope) การมอง
โลกในแง่ดี (optimism) และความยืดหยุ่นของจิตใจ (resilience) (Luthans et al., 2007) โดยต้นทุนทางจิตวิทยา ถือเป็นปัจจัย
หน่ึงที่นักวิจัยสนใจศึกษาในการอธิบายภาวะอารมณ์และการปรับตัวของบุคคล (Avey et al., 2009) โดยในประเด็นของวัยรุ่นที่มี
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ประสบการณ์แยกจากบิดามารดาน้ัน Han et al. (2017) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ทางลบ (negative life events) 
และภาวะซึมเศร้า โดยมีองค์ประกอบของต้นทุนทางจิตวิทยา อันได้แก่ ความยืดหยุ่นของจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านในวัยรุ่นที่มี
ประสบการณ์แยกจากบิดามารดา ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยพบว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจน้ันมีผลช่วยบรรเทาอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นภายใต้
ความเครียดและส่งผลให้ลดความเสี่ยงที่กลุ่มตัวอย่างจะประสบภาวะซึมเศร้าลดลงตามล าดับ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Bakker 
et al. (2017) กล่าวถึงผลของต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าว่า ต้นทุนทางจิตวิทยาน้ันมีส่วนช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัว
กับอาการของภาวะซึมเศร้าได้ดีมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หากมีต้นทุนทางจิตวิทยาที่สูงมากขึ้นแนวโน้มการมีภาวะซึมเศร้าก็จะลดลง
ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธ์ที่ความเครียด รูปแบบความผูกพัน และต้นทุนทางจิตวิทยามีกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดาน้ันยังมีจ ากัด และยังไม่ปรากฏในบริบทของสังคมไทย ดังน้ัน การศึกษาในครั้งน้ีผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ที่ปัจจัยเหล่าน้ีมีกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา และศึกษาว่า
ความเครียด รูปแบบความผูกพัน และต้นทุนทางจิตวิทยาจะร่วมกันท านายภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นกลุ่มน้ีอย่างไร เพื่อน าผลการวิจัยไป
ใช้จัดสรรทรัพยากรในการให้ค าปรึกษาในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ความเครียด รูปแบบความผูกพัน ต้นทุนทางจิตวิทยามีกับภาวะซึมเศร้า และศึกษาความสามารถ

ที่ปัจจัยเหล่าน้ีท านายภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่เคยมีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความเครียดมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 
2. รูปแบบความผูกพันมีค่าสหสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ดังน้ี 

2.1 มิติความม่ันใจมีค่าสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
2.2 มิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิดมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 
2.3 มิติความต้องการการยอมรับมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 
2.4 มิติความหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 
2.5 มิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรองมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 

3. ต้นทุนทางจิตวิทยามีค่าสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
4. ความเครียด รูปแบบความผูกพัน และต้นทุนทางจิตวิทยา ร่วมกันท านายภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยก

จากบิดามารดาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
 งานศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นงานศึกษาวิจัยเชิงอนุมานแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี คือ วัยรุ่นอายุ 18-25 ปี เพศชายและหญิง มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดาในขณะที่มี

อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 16 ปี ต่อเน่ืองกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการบ าบัดรัดษาทางจิตเวช จ านวน 141 คน อาศัย
อยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่งานวิจัยด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
sampling) และกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัยโดยตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา สาขาที่ศึกษา จ านวนพี่น้อง ช่วงเวลาและช่วงอายุที่ถูก

ดูแลโดยบุคคลอ่ืน การติดต่อกับบิดามารดาในช่วงแยกจาก และบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างพึ่งพิงในช่วงแยกจาก 
มาตรวัดความเครียด (Perceived Stress Scale – 10; PSS - 10) น ามาจากมาตรของ ธิติ พรโกศลสิริเลิศ และคณะ 

(2560) ซ่ึงพัฒนามาจากมาตรฉบับเต็มโดย Cohen และ Williamson (1988) ผ่านการตรวจสอบความตรงทางเน้ือหาและมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .79 เป็นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ มีตั้งแต่ 0 “ไม่เคย” จนถึง 4 “บ่อย
มาก” ผลรวมที่มีคะแนนสูง หมายถึง บุคคลน้ันมีความเครียดสูง ในทางกลับกันหากผลรวมมีคะแนนต่ าจะแสดงถึงความเครียดที่ต่ า 
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ส าหรับการศึกษาครั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .85 
มาตรวัดรูปแบบความผูกพันฉบับย่อ (Attachment Style Questionnaire – short form: ASQ-SF) ผู้วิจัยแปลมาจาก

มาตรของ Karantzas (2010) เป็นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 6 ระดับ โดยมีระดับการวัดจาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จนถึง “ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ผลรวมคะแนนของมาตรวัด ยิ่งคะแนนสูงในด้านใดยิ่งหมายถึงว่ามีลักษณะในด้านน้ันสูง มาตรวัดฉบับน้ีได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงทางเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้ (try out) ก่อนการใช้จริง ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค
ในแต่ละมิติของรูปแบบความผูกพัน ได้แก่ มิติความม่ันใจ มิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด มิติต้องการการยอมรับ มิติ
หมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง เท่ากับ .78, .71, .80, .86, .75 ตามล าดับ 

มาตรวัดต้นทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital Questionnaire: PCQ12) ผู้วิจัยแปลมาจากมาตรของ Djourova 
et al. (2018) เป็นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 7 ระดับ โดยมีระดับการวัดจาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง โดยผลรวมที่มีคะแนนสูง หมายถึง บุคคลน้ันมีต้นทุนทางจิตวิทยาสูง ในทางกลับกันหากผลรวมมีคะแนนต่ า จะแสดงถึงต้นทุน
ทางจิตวิทยาที่ต่ า มาตรวัดฉบับน้ีได้ผ่านการตรวจสอบความตรงทางเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้ (try out) ก่อนการ
ใช้จริง ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .87 

มาตรวัดภาวะซึมเศร้า (The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale; CES-D) น ามาจากมาตรของ 
ภาณุ สหัสสานนท์ (2558) ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากมาตรของ Radloff (1977) ผ่านการตรวจสอบความตรงทางเน้ือหาและมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .79 (ภาณุ สหัสสานนท์, 2558) โดยมาตรวัดภาวะซึมเศร้าใช้การประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 4 ระดับ มี
ตั้งแต่ 0 “ไม่เลยหรือน้อยกว่า 1 วัน” จนถึง 3 “บ่อยครั้งหรือเกิดขึ้น 5-7 วัน” โดยผลรวมที่มีคะแนนสูง หมายถึง ภาวะซึมเศร้าที่
เพิ่มมากขึ้น ส าหรับการศึกษาครั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .85 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1–12 เมษายน 2564 โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการชี้แจงข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยครั้งน้ีก่อนกดปุ่มยืนยันในการเข้าร่วมการวิจัย ทั้งน้ีผู้วิจัยท าการเก็บร วบรวม
ข้อมูลภายหลังจากที่โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลขที่.233.1/63) จากน้ันผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการหา
ค่าสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 
MRA) ด้วยวิธีการใส่ตัวแปรอิสระเข้าพร้อมกัน (Enter) 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี คือ วัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา จ านวน 141 คน มีอายุ
เฉลี่ย 21.3 ปี (SD = 1.5) โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.78 ) มีพี่น้อง 1 คน (ร้อยละ 51.1) และส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปริญญาตรี (ร้อยละ 92.2) โดยมีค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (SD = 0.34) ระยะเวลาเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างถูกแยก
จากบิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและมารดาคือ 7.6 ปี (SD = 6.7) โดยช่วงอายุเฉลี่ยที่ถูกแยกจากบิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดาและ
มารดา คือ 4.9 ปี (SD = 4.9) ในช่วงที่แยกจากบิดามารดาน้ัน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.1) ได้ติดต่อกับบิดามารดาบ้างเป็นบางวัน ทั้งน้ี 
บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพิงได้เม่ือมีปัญหาระหว่างการแยกจากน้ัน คือ บิดามารดาอีกฝ่ายที่อยู่ด้วย (ร้อยละ 56.7) ญาติ (ร้อย
ละ 19.1) เพื่อน (ร้อยละ 11.3)  และ บุคคลอ่ืน ๆ (ร้อยละ 12.8) ตามล าดับ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความเครียด รูปแบบความผูกพัน ต้นทุนทาง
จิตวิทยา และภาวะซึมเศร้าน้ัน เม่ืออ้างอิงถึงเกณฑ์การแปลผลคะแนนตามมาตรวัดที่ใช้น้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างรายงานความเครียด
ในระดับเครียดต่ า (M = 1.58, SD = .68) ประสบภาวะซึมเศร้าโดยเฉลี่ยนาน ๆ ครั้ง (M = 1.09, SD = .61) โดยกลุ่มตัวอย่าง
รายงานระดับต้นทุนทางจิตวิทยาค่อนข้างสูง (M = 5.11, SD = .93) ทั้งน้ี ส าหรับรูปแบบความผูกพันเม่ือแยกเป็น 5 มิติแล้วน้ัน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนมิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด (M = 4.00, SD = .75) และมิติความม่ันใจ (M = 3.66, SD 
= .93) อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ในขณะที่มีคะแนนมิติความต้องการการยอมรับ ( M = 3.32, SD = 1.17) มิติความสัมพันธ์มี
ความส าคัญเป็นรอง (M = 3.28, SD = 1.11) และมิติหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (M = 3.04, SD = 1.27) อยู่ในระดับกลาง  
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ตารางที่ 1  
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ระหว่างภาวะซึมเศร้าและตัวแปรอิสระทั้ง 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** p < .01, สองหาง. 
( ) ค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟา่ของคอนบราค  

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันของตัวแปรต่าง ๆ โดยความเครียดมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ .80 (p < .01, สองหาง) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดา
มารดาที่มีความเครียดสูง ก็จะมีคะแนนภาวะซึมเศร้าที่สูง ในขณะเดียวกันหากมีความเครียดต่ า ภาวะซึมเศร้าก็จะต่ าเช่นเดียวกัน 
ในขณะที่ต้นทุนทางจิตวิทยามีค่าสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -.30 (p < . 01, สอง
หาง) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดาหากมีระดับต้นทุนทางจิตวิทยาที่สูง ระดับภาวะซึมเศร้าก็จะต่ า 
ในทางกลับกัน หากมีระดับต้นทุนทางจิตวิทยาที่ต่ า ระดับภาวะซึมเศร้าก็จะสูง  

ในส่วนของรูปแบบความผูกพันในมิติต่าง ๆ น้ัน พบว่า รูปแบบความผูกพันมีค่าสหสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยพบสหสัมพันธ์ทางลบระหว่างภาวะซึมเศร้ากับรูปแบบความผูกพันแบบความม่ันใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -.47 (p < .01, สองหาง) และพบสหสัมพันธ์ทางบวกระหว่างภาวะซึมเศร้ากับรูปแบบความผูกพันทั้งสี่ที่เหลือ โดยพบ
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .33 (p < .01, สองหาง) .55 (p < .01, สองหาง)  .61 (p < . 01, สองหาง) และ .38 (p < .01, สองหาง) กับ
มิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด มิติต้องการการยอมรับ มิติหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ และมิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็น
รอง ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  
แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการท านายภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีใส่ตัวแปรอิสระเข้าพร้อมกัน (N=141) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R = .824a, R2 = .68, F = 40.11*** 
***p < .001 

 ตัวแปร  M  SD 
ตัวแปร 

ST C DC NA PR RS PSC DEP 

ความเครียด (ST) 1.58 .68 (.85)               
รูปแบบความผูกพัน 
มิติความม่ันใจ (C) 
มิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด (DC) 
มิติต้องการการยอมรับ (NA) 
มิติหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (PR) 
มิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง (RS) 

  
3.66 
3.95 
3.33 
3.04 
3.28 

  
.93 
.75 
1.17 
1.27 
1.11 

  
-.43** 
.30** 
.63** 
.61** 
.39** 

  
(.78) 
-.30** 
-.32** 
-.49** 
-.13 

  
  

(.71) 
.38** 
.35** 
.42** 

  
  
  

(.80) 
.76** 
.41** 

  
  
  
  

(.86) 
.50** 

  
  
  
  
  

(.75) 

    

ต้นทุนทางจิตวิทยา (PSC) 5.10 .93 -.34** .48** .01 -.32** -.39** -.07 (.87)   
ภาวะซึมเศร้า (DEP) 1.09 .61 .80** -.47** .33** .55** .61** .38** -.30** (.85) 

 ตัวแปร  B  SE B β  Sig 
Co-linearity Statistics 

Tolerance VIF 

ความเครียด (ST) .60*** .06 .67 .00 .52 1.92 

รูปแบบความผูกพัน 
มิติความม่ันใจ (C) 
มิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด (DC) 
มิติต้องการการยอมรับ (NA) 
มิติหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (PR) 
มิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง (RS) 

  
-.12 
.04 
-.05 
.16 
.04 

  
.07 
.05 
.09 
.09 
.09 

  
-.11 
.04 
-.05 
.17 
.03 

  
.09 
.52 
.56 
.07 
.62 

  
.56 
.69 
.35 
.30 
.64 

  
1.80 
1.46 
2.86 
3.35 
1.57 

ต้นทุนทางจิตวิทยา (PSC) .02 .03 .03 .62 .68 1.47 

ค่าคงที่ -.21 2.93 - .94 - - 



 189 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการใส่ตัวแปรอิสระเข้าพร้อมกัน จากตารางที่ 2 พบว่า ความเครียด (ST) 
สามารถท านายภาวะซึมเศร้า (DEP) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้า
ได้ ร้อยละ 68 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (standardized regression coefficient: β) พบว่า มีเฉพาะ
ความเครียด (ZST) เท่าน้ันที่ท านายภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = 
0.67, p < .001) ในส่วนของรูปแบบความผูกพันในมิติความม่ันใจ (ZC)  (β = 0.11, ns)  มิติความไม่สบายใจเมื่อเกิดความใกล้ชิด 
(ZDC)  (β = 0.04, ns)  มิติต้องการการยอมรับ (ZNA)  (β = 0.05, ns)  มิติหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ (ZPR)  (β = 0.17, ns)  มิติ
ความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง (ZRS)  (β = 0.03, ns)  และต้นทุนทางจิตวิทยา (ZPSC)  (β = 0.03, ns)  น้ัน ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐานไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยแสดงออกผ่านสมการถดถอยพหุคูณในหน่วยมาตรฐาน (ใช้สัญลักษณ์ Zi เม่ือ i คือ ตัว
แปร i) สามารถเขียนสมการได้ ดังน้ี 

ZDEP = 0.67 ZST*** 
จากสมการท านายที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถแปลความหมายได้ว่า หากคะแนนความเครียดเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน 

จะท าให้คะแนนภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ .67 หน่วยมาตรฐาน ในขณะที่คะแนนตัวแปรอ่ืน ๆ น้ันค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐานไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ความเครียด รูปแบบความผูกพัน และต้นทุนทางจิตวิทยา มีกับภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา และความสามารถในการท านายภาวะซึมเศร้า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ความเครียด รูปแบบความผูกพัน และต้นทุนทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทิศทางที่
ตั้งสมมติฐานไว้ โดยพบว่า ความเครียดและรูปแบบความผูกพันมิติความไม่สบายใจเม่ือเกิดความใกล้ชิด มิติต้องการการยอมรับ มิติ
หมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ และมิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรอง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับภาวะซึมเศร้า ในขณะที่รูปแบบ
ความผูกพันมิติความม่ันใจและต้นทุนทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ในทางลบกับภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ พบว่าเม่ือพิจารณาร่วมกัน ตัวแปรทางจิตวิทยาเหล่าน้ีสามารถท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
หากแต่มีความเครียดเพียงปัจจัยเดียวที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดา
มารดา (r = .80, p < .01) กล่าวคือเม่ือวัยรุ่นกลุ่มน้ีเผชิญกับความเครียดมากขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะซึมเศร้าสูงขึ้น หรือ
ในทางกลับกัน หากวัยรุ่นกลุ่มน้ีเผชิญกับความเครียดน้อยลง ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะซึมเศร้าลดลง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในต่างประเทศ (Paramita et al., 2012) และในประเทศไทย (Maritta et al., 
2017) ที่ท าการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นและพบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งน้ีค่าเฉลี่ยความเครียด (M = 1.58, SD = .68, คะแนนเต็ม = 4) และภาวะซึมเศร้า (M = 1.09, SD = .61, คะแนน
เต็ม = 3) อยู่ในระดับต่ า ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Valtolina และ Colombo (2012) ที่
พบปัญหาความเครียดและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดาในระดับสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่ยังคงสามารถติดต่อสื่อสารกับบิดามารดาได้ ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันและได้รับการสนับสนุนทางจิตใจจาก
บิดามารดาซ่ึงช่วยลดความเครียดและการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นของการศึกษาครั้งน้ี 
 ต้นทุนทางจิตวิทยาถือเป็นทรัพยากรทางบวกของจิตใจที่ส าคัญ (Luthans et al., 2007) หากมีอยู่ในระดับที่สูง จะท าให้
สามารถปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นเม่ือพบเจอกับความเครียด (Bakker et al., 2017; Riolli et al., 2013) ผลการศึกษาในครั้งน้ี พบว่า 
ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์แยกจากบิดามารดา ต้นทุนทางจิตวิทยาน้ันมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับภาวะ
ซึมเศร้า (r = -.30, p < . 01) แสดงให้เห็นว่าหากวัยรุ่นกลุ่มน้ีมีระดับต้นทุนทางจิตวิทยาที่สูง แนวโน้มมีภาวะซึมเศร้าก็จะต่ า ในทาง
กลับกัน หากวัยรุ่นกลุ่มน้ีมีระดับต้นทุนทางจิตวิทยาที่ต่ า แนวโน้มที่จะมีระดับภาวะซึมเศร้าสูงก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน จากการรายงาน
ผลของกลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ีมีระดับของต้นทุนทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างสูง (M = 5.11, SD = .93, คะแนนเต็ม = 7) สอดคล้องกับผล
วิจัยของ Liang et al. (2018) ที่กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์แยกจากบิดามารดาในวัยเด็กน้ันไม่จ าเป็นต้องส่งผลกระทบทางลบต่อ
ต้นทุนทางจิตวิทยาของเด็ก นอกจากน้ัน ความสัมพันธ์ทางลบที่ต้นทุนทางจิตวิทยามีกับภาวะซึมเศร้าน้ันอาจอธิบายได้จากการที่
ต้นทุนทางจิตวิทยาน้ันเป็นทรัพยากรทางจิตใจที่มีส่วนช่วยในการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะซึมเศร้า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Bakker et al. (2017) ที่ท าการศึกษาวิจัยในวัยรุ่น โดยศึกษาดูผลของต้นทุนทางจิตวิทยาต่อภาวะซึมเศร้า พบว่าความสามารถใน
การปรับตัวเม่ือต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับต้นทุนทางจิตวิทยา กล่าวคือยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนทาง
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จิตวิทยาเพิ่มขึ้นเพียงใด ก็มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะซึมเศร้าเพียงน้ัน 
 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันด้านต่าง ๆ กับภาวะซึมเศร้าน้ัน ผลการศึกษาเป็นดังที่คาดการณ์ไว้
เช่นกัน กล่าวคือในมิติความผูกพันที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ม่ันคง อาทิ มิติความม่ันใจน้ันมีความสัมพันธ์กับกับภาวะซึมเศร้ า
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.47, p < .0) ในขณะที่มิติความผูกพันด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ม่ันคง อันได้แก่ มิติความไม่สบายใจ
เม่ือเกิดความใกล้ชิด มิติต้องการการยอมรับ มิติหมกมุ่นถึงความสัมพันธ์ และมิติความสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นรองน้ัน  จะสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .33, p < .01, r = .55, p < .01, r = .61, p < . 01 และ r = .38, p <. 
01 ตามล าดับ) โดยผลจากการศึกษาในครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา (Liu et al., 2009) ที่พบว่า วัยรุ่นที่มีรูปแบบความ
ผูกพันแบบมั่นคงน้ันมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าได้น้อยกว่าวัยรุ่นที่มีรูปแบบความผูกพันแบบไม่ม่ันคง ในทางกลับกัน รูปแบบ
ความผูกพันแบบไม่ม่ันคง อันสะท้อนผ่านรูปแบบความผูกพันอ่ืน ๆ ที่เหลือในการศึกษาครั้งน้ีน้ันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้มากกว่า เน่ืองจากบุคคลที่มีรูปแบบความผูกพันแบบไม่ม่ันคงน้ัน มีแนวโน้มที่จะมีทรัพยากรจากการสนับสนุนทางสังคม
จ ากัดและมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Cawnthrope et al., 2004) รวมทั้งมีการจัดการอารมณ์ (Brumariu, 2015) ที่ด้อยกว่า และ
จากการศึกษาวิจัยของ Lapsley และ Edgerton (2002) ผลปรากฏว่าวัยรุ่นที่มีความผูกพันในรูปแบบม่ันคงน้ันสามารถปรับตัวทั้ง
ทางอารมณ์และสังคมได้ และให้ผลในทางตรงกันข้ามกับรูปแบบความผูกพันที่ไม่ม่ันคง ถือได้ว่ารูปแบบความผูกพันแบบไม่ม่ันคงน้ัน
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์ทางลบเม่ือเผชิญปัญหา แนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าจึงสูงขึ้น 
(Spruit et al., 2020) 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี พบว่า แม้ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมดสามารถร่วมกันท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
หากแต่พบว่า เม่ือพิจารณาพร้อมกันแล้ว มีเฉพาะความเครียดเท่าน้ันที่สามารถท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ความเครียดสามารถอธิบายความแปรปรวนการเกิดภาวะซึมเศร้า ได้สูงถึงร้อยละ 68 (R2 = .68, p < .001) แสดงให้เห็นว่า
ความเครียดน้ันช่วยท านายภาวะซึมเศร้าได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Beck (1976) ที่กล่าวว่าความเครียดสามารถน าไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าได้ในภายหลัง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Skipworth (2011) ที่รายงานความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระหว่างความเครียดกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  

ทั้งน้ี ดังปรากฏในตารางที่ 2 พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเครียดมีกับ รูปแบบความผูกพันรูปแบบต่าง 
ๆ และต้นทุนทางจิตวิทยา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาที่รายงานความสัมพันธ์ทางลบระหว่างความเครียดกับรูปแบบความ
ผูกพันแบบม่ันคง (Deniz & Isik, 2010) และต้นทุนทางจิตวิทยา (Baron et al., 2013) หากแต่รายงานความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างความเครียดกับรูปแบบความผูกพันแบบไม่ม่ันคง (Deniz & Isik, 2010) จากการพิจารณาข้อมูลในข้างต้น มีความเป็นไปได้
ว่าปรากฏความทับซ้อนในความสัมพันธ์ที่ความเครียดและตัวแปรเหล่าน้ีมีในการอธิบายภาวะซึมเศร้า จึงเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ที่
รูปแบบความผูกพันและต้นทุนทางจิตวิทยามีกับภาวะซึมเศร้าน้ันอาจอธิบายไปแล้วด้วยความสัมพันธ์ที่ความเครียดมีกับภาวะ
ซึมเศร้า จึงไม่ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติในความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่าน้ีกับภาวะซึมเศร้าเม่ือความเครียดถูกน ามาพิจารณา
ประกอบด้วย ดังน้ัน ในสมการท านายจึงมีเฉพาะความเครียดที่ส่งอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้า 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งน้ีน้ันยังคงมีข้อจ ากัดในเรื่องของการกระจายข้อมูลในแง่ของเพศและสถานภาพ
ทางการศึกษา กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอยู่ในระบบการศึกษา จึงอาจส่งผลต่อตัวแทน
ประชากรได้ นอกจากน้ี นิยามของการแยกจากบิดามารดาน้ันยังถูกนิยามแตกต่างกันไปตามการศึกษา แม้ว่าการศึกษาน้ีจะยึดตาม
นิยามของการศึกษาส่วนมาก แต่การก าหนดนิยามของการแยกจากบิดามารดาที่ชัดเจนน้ัน อาจช่วยให้ผลการศึกษาที่ได้แม่นย ามาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าความเครียดเป็นปัจจัยส าคัญในการท านายภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นที่มี
ประสบการณ์แยกจากบิดามารดา จึงสามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้ โดยการจัดสรรทรัพยากรในการให้ค าปรึกษาด้วยการ
ให้ความส าคัญกับความเครียดในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทั้งน้ีเพื่อลดความเครียดและป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นกลุ่มน้ี  
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บทคัดย่อ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าวัยรุ่นตอนกลางเป็นวัยที่มีความเปราะบางต่อภาวะซึมเศร้า การวิจัยน้ีจึงจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาว่า
อารมณ์น้ีมีความสัมพันธ์และถูกท านายได้อย่างไรด้วยรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต 
การเห็นคุณค่าในตนเอง คุณภาพความผูกพันของบิดา มารดา และเพื่อน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากวัยรุ่นตอนกลางจ านวน 116 คน 
ซ่ึงเข้าร่วมการวิจัยผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงกระจายผ่านโรงเรียนที่มีการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
ตัวอย่างตอบเครื่องมือที่แปลและเรียบเรียงจากแบบวัดมาตรฐานจากต่างประเทศ ซ่ึงวัดภาวะซึมเศร้า (α = .88) รูปแบบการอนุมาน
สาเหตุ (α = .88) การเห็นคุณค่าในตัวเอง (α = .83) การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต (α = .95) คุณภาพความผูกพันกับบิดา 
(α = .90) มารดา (α = .91) และเพื่อน (α = .84) 

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือภาวะซึมเศร้ามีสหสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม  
(r = 0.22, p < .01) และการรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต (r = 0.49, p < .001) และมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (r = -0.73, p < .001) และคุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดา (r = -0.31, p < .01) มารดา (r = -0.38, p < .001) และเพื่อน  
(r = -0.24, p < .05) ปัจจัยที่ศึกษาร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 64 (R2= .64, p < .001) อย่างไรก็
ตาม มีเพียงรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตที่สามารถ
ท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางป้องปรามลดความเสี่ยงและภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนกลาง 

 

ค าส าคัญ : ภาวะซึมเศร้า การอนุมานสาเหตุ การเห็นคุณค่าในตนเอง เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต คุณภาพความผูกพัน  
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Abstract 
 
Past literature suggests vulnerability to depressive symptoms in middle adolescents. The current study, hence, 
was conducted to examine how the symptoms were associated and predicted by maladaptive attributional 
style, negative life events, self-esteem, parental attachments (i.e., father and mother), and peer attachment. 
Data were collected from 116 middle adolescents who responded to an online survey distributed in Bangkok. 
Participants responded to a set of questionnaires translated into Thai based on international well -recognized 
instruments measuring depressive symptoms (α = .88 )  attributional style (α = .8 8 )  self-esteem (α = .83 ) ,  
negative life events (α = .95), father attachment (α = .90), mother attachment (α = .91), and peer attachment 
(α = .84) 

Findings supported research hypotheses proposed, revealing significant positive correlations that depressive 
symptoms had with maladaptive attributional style (r = 0.22, p < .01) and negative life events (r = 0.49, p 
< .001) Negative associations were found between the symptoms and self-esteem (r = -0.73, p < .001), as well 
as father (r = -0.31, p < .01), mother (r = -0.38, p < .001), and peer attachment (r = -0.24, p < .05). When exam-
ined together, these variables significantly predicted depressive symptoms and accounted for 64% of their vari-
ance (R2 = .64, p < .001). However, only maladaptive attributional style, negative life events, and self-esteem 
were statistically significant in such prediction. These findings contributed to therapeutic prevention and inter-
vention for depressive symptoms in middle adolescents. 
 

Keywords: Expectations of service business, new normal life, generation Z, social media 
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บทน า 

ปัญหาสุขภาวะทางจิต ถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกก าลังให้ความส าคัญ และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการค้นพบว่ากลุ่มวัยรุ่น
เป็นกลุ่มที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย กระบวนการคิด 
กระบวนการทางจิตและบุคลิกภาพ รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน และคนรักเม่ือเทียบกับวัยเด็ก 
(WHO, n.d. อ้างถึงใน SAHRC, 2013) ซ่ึงถ้าหากวัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ก็อาจเกิดความขัดแย้งภายในจิตใจ
และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ ดังน้ันวัยรุ่นจึงมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายกว่าช่วงวัยอ่ืน (ดวงใจ วัฒนสินธ์ุ, 
2559) นอกจากน้ี ยังพบว่าอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวัยรุ่นตอนกลางที่อายุระหว่าง 15 -18 ปี หรือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นตอนกลางเป็นช่วงวัยที่ควรให้ความส าคัญในการศึกษาความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะซึมเศร้า (Hankin et al., 1998) เพราะการที่วัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
การเรียน และน าไปสู่การฆ่าตัวตาย (Fiorilli et al., 2019)  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าภาวะซึมเศร้าจัดอยู่ในกลุ่มของ “ความรู้สึกเศร้าและผิดหวัง” ซ่ึงเป็นอารมณ์ที่มนุษย์ทุก
คนต้องเผชิญในช่วงเวลาหน่ึงของชีวิต ซ่ึงถ้าหากอารมณ์เหล่าน้ีมีความเข้มข้น แผ่ขยายและคงทน ก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตปกติ 
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าไม่จ าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้า (Boyd & Weissman, 1981; 
Kandel & Davies, 1982) ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าผ่านกรอบแนวคิด diathesis-stress 
models ที่จะช่วยลดความซับซ้อนและสามารถอธิบายภาวะซึมเศร้าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่ากรอบทฤษฎีอ่ืน (Patten, 2013) ซ่ึง
กรอบแนวคิดดังกล่าวระบุว่า บุคคลมีความเปราะบางต่อภาวะซึมเศร้าแตกต่างกัน เช่น ความเปราะบางทางความคิด และการเห็น
คุณค่าในตนเองต่ า เป็นต้น ทั้งน้ีหากความเปราะบางดังกล่าวถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตก็อาจน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ 
(Robins & Block, 1989; Gibb & Coles, 2005) จากกรอบแนวคิดดังกล่าว การศึกษาครั้งน้ีจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าที่ครอบคลุมถึงปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 

โดยปัจจัยภายนอกที่คณะผู้วิจัยให้ความส าคัญ คือเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด
ที่บุคคลไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน และมักเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบทางลบต่อสุขภาพกายและจิตใจ (Carlson, 2014) ) ซ่ึงจากงานวิจัยพบว่าการเผชิญกับเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตถือเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถท านายการเกิดขึ้นของโรคซึมเศร้า (Yusof et al., 2020) และยังพบว่าทั้งสองสิ่งมีความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง 
โดยวัยรุ่นที่เผชิญเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตอาจมีแนวโน้มพัฒนาสู่การมีภาวะซึมเศร้า ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าอาจ
สร้างเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตด้วยเช่นกัน (Stikkelbroek et al., 2016) 

อย่างไรก็ตาม แม้หลายงานวิจัยจะสนับสนุนว่าเหตุการณ์ตึงเครียดมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า แต่ความสัมพันธ์
ดังกล่าวมักเกิดจากอิทธิพลของกระบวนการคิดภายในตัวบุคคลร่วมด้วย (Losiak et al.,2019) ซ่ึงความเปราะบางทางกระบวนการ
ทางความคิดรูปแบบหน่ึงที่เข้ามามีบทบาทคือ การอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม ที่ถูกดัดแปลงผ่านทฤษฎีความสิ้นหวังจากการเรียนรู้ 
(Learn Helplessness Theory) และน าเสนอโดย Abramson และคณะ (1978) ที่ระบุว่า การอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมคือ การ
ที่บุคคลอธิบายเหตุการณ์ทางลบว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยภายใน ( internal) มีความคงที่ (stable) และแผ่ขยายผลกระทบถึง
เหตุการณ์อ่ืน (global) ซึ่งจากงานวิจัยวิเคราะห์อภิมาน พบว่า ในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าสูงมักมีการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม
มากกว่าวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าต่ า (Gladstone & Kaslow, 1995) 

ปัจจัยภายในส าคัญที่พบความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอีกปัจจัยหน่ึงคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงการเห็นคุณค่าใน
ตัวเองเปรียบเสมือน “การมองตนเองด้วยกระจก” (Cooley, 1964 อ้างถึงใน Kwan et al., 2007) เพราะฉะน้ันการเห็นคุณค่าใน
ตนเองอาจสะท้อนถึงทัศนคติที่มีต่อตนเอง ผ่านการประเมินจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง การเปรียบเทียบทางสังคม และ
การวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต (Rosenberg, 1979 อ้างถึงใน Herrera, 2014) ซ่ึงจากงานวิจัยพบว่า การเห็น
คุณค่าในตนเองสูงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันบุคคลจากความกลัวและความไม่แน่นอน ให้สามารถรับมือกับความเครียดทางกาย
และทางจิตใจ ในทางกลับกัน การเห็นคุณค่าในตนเองต่ าอาจน าไปสู่ความเปราะบางทางความคิดและก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่าง 
ๆ ตามมา รวมถึงยังพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองต่ าสามารถเป็นตัวแปรท านายการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ (Mann et al., 2004) 

ปัจจัยทางสังคมอย่างคุณภาพความผูกพันของวัยรุ่นกับคนรอบข้างก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส าคัญที่ถูกน ามาศึกษาเช่นเดียวกัน 
โดย Bowlby (1969 อ้างถึงใน Sechi et al., 2020) นิยามความผูกพัน (attachment) ว่าเป็นความเชื่อมโยงทางจิตใจที่ม่ันคง
ระหว่างมนุษย์ โดยความผูกพันกับผู้เลี้ยงดูของบุคคลในวัยเด็กถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาพลักษณ์ที่มีต่อทั้งตนเองและบุคคลอ่ืน 
รวมถึงส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์ และกระบวนการคิดของเด็กเม่ืออายุมากขึ้น (Hazan & Shaver, 1994 อ้างถึงใน 



 197 

 
TNCP 2021 

9 July 2021 

Lee & Hankin, 2009) ทั้งน้ี เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยรุ่น ความผูกพันกับเพื่อนจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น เน่ืองจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการ
ความเป็นอิสระ ส่งผลให้วัยรุ่นพึ่งพาบิดามารดาน้อยลง เพื่อนจึงกลายเป็นแหล่งของความไว้วางใจและแหล่งสนับสนุนที่ส าคัญเช่นกัน 
(Sechi et al., 2020) อย่างไรก็ตาม แม้วัยรุ่นจะมีความใกล้ชิดกับบิดามารดาลดลง แต่ความผูกพันที่ม่ันคงกับบิดาและมารดายังคงมี
ความส าคัญ เน่ืองจากจากงานวิจัยพบว่า ความคาดหวังที่มาจากประสบการณ์ความผูกพันกับบิดามารดามีความม่ันคงและมีอิทธิพล
ต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในเวลาต่อมา (Weiss, 1982; Bretherton, 1985 อ้างถึงใน Armsden & Greenberg, 1987) ซ่ึงจาก
งานวิจัย พบว่าวัยรุ่นที่มีคุณภาพความผูกพันกับบิดามารดาและเพื่อนสูงหรือมีความม่ันคงในความสัมพันธ์ จะมีการปรับตัวที่ดี ส่งผล
ให้มีภาวะซึมเศร้าและความก้าวร้าวในระดับต่ า ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นที่มีความม่ันคงในความสัมพันธ์กับบิดามารดาและเพื่อนต่ า มัก
มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ที่อาจน าไปสู่การมีภาวะซึมเศร้าและความก้าวร้าวสูง ( Laible et al., 2000) จากที่กล่าวมาทั้งหมด 
การศึกษาครั้งน้ีจึงสนใจศึกษาคุณภาพความผูกพันกับทั้งบิดามารดา และเพื่อนของวัยรุ่น 

ทั้งน้ี ยังไม่มีงานวิจัยที่น าปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยทางสังคม มาร่วมกันศึกษาเป็นตัวแปรท านายการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย ภายใต้กรอบแนวคิด diathesis-stress models และงานวิจัยในปัจจุบันมักถูกศึกษาในวัฒนธรรม
ตะวันตก จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องของการแผ่ขยาย (generalization) มาอธิบายหรือขยายผลในบริบทสังคมไทย ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรม ตัวแปรที่น ามาศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ีเป็นเพียงตัวแทนของปัจจัยแต่ละด้าน ได้แก่ การอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม การ
เห็นคุณค่าในตนเอง เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต และคุณภาพความผูกพันกับบิดามารดาและเพื่อน มาร่วมกันศึกษาเป็นตัวแปร
ท านายการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย ภายใต้กรอบแนวคิด diathesis-stress models และงานวิจัยในปัจจุบันมักถูกศึกษาใน
วัฒนธรรมตะวันตก จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องของการแผ่ขยาย (generalization) มาอธิบายหรือขยายผลในบริบทสังคมไทย นอกจากน้ี 
ในกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางอายุระหว่าง 15-18 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มเผชิญกับภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง คณะผู้วิจัย
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว การศึกษาน้ีจึงถูกจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยท านายการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

1. การใช้รูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 
2. การเห็นคุณค่าในตนเองมีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
3. การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 
4. คุณภาพความผูกพันที่ดีมีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า ทั้งน้ี สามารถจ าแนกเป็น 3 สมมติฐานย่อย ได้แก่ 

4.1 คุณภาพความผูกพันที่ดีกับมารดามีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
4.2 คุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดามีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
4.3 คุณภาพความผูกพันที่ดีกับเพื่อนมีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 

5. รูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณภาพความผูกพัน
กับบิดา มารดา และเพื่อนร่วมกันท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซ่ึงการก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างขั้นต่ าถูกวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม G Power 3.1 ผ่านการทดสอบวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยก าหนดค่าอิทธิพล
ระดับกลาง เท่ากับ .15 (Cohen, 1988) กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 120 คน สอดคล้องกับข้อก าหนดของ Hair และคณะ (2010) ซึ่งได้
ระบุว่าควรมีกลุ่มตัวอย่าง 20 คนต่อหน่ึงตัวแปรอิสระ ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัวแปร ดังน้ันจึงควรมีกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 120 คน 

โดยคณะผู้วิจัยกระจายแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (convenience sampling) เลือกกลุ่มอย่างแบบ
ลูกโซ่ (snowball sampling) ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และกระจายผ่านบุคคลที่เป็น gatekeeper และตอบแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยคณะผู้วิจัยมีเกณฑ์การคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 1. กลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุระหว่าง 15 -18 ปี 2. สามารถอ่าน
เขียนภาษาไทยได้ดี 3. พ่อและแม่ของกลุ่มตัวอย่างยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน หรือไม่จ าเป็นต้องคงสถานะคู่สมรส 
และ 4. กลุ่มตัวอย่างต้องไม่อยู่ระหว่างการรักษาหรือการบ าบัดอาการทางจิตเวช ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ตอบแบบสอบถามมี
ทั้งหมด 166 คน และตอบแบบสอบถามครบทั้งสองส่วน 116 คน (ร้อยละ 70) ซ่ึงต่ ากว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 4 คน (ร้อยละ 
3.33)  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วยแบบสอบถามคุณลักษณะเชิงประชากรและมาตรวัดทางจิตวิทยาจ านวน 5 

มาตรวัด  ซ่ึงก่อนการใช้เก็บข้อมูลน้ัน คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาน าร่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด และเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับลักษณะประชากรที่จะเก็บจริง จ านวน 65 คน ซ่ึงจากการตรวจสอบคุณภาพของแต่ละเครื่องมือวัด
โดยวิเคราะห์ค่าสถิติจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงกับคะแนนรวมข้ออ่ืน ๆ ในมาตร 
(CITC) โดยรวมแล้ว พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ด ีดังน้ี 

แบบสอบถามคุณลักษณะเชิงประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย 
มาตรคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory) ของอุมาพร ตรังคสมบัติ แปลมาจากฉบับ

ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นโดย Maria Kovacs โดยดัดแปลงจาก Beck Depression Inventory จ านวน 27 ข้อ โดยมาตรจะมีตัวเลือก
และคะแนนความรุนแรงของอาการ คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีอาการเศร้าเลย หรือมีน้อย คะแนน 1 หมายถึง มีอาการบ่อย ๆ และ
คะแนน 2 หมายถึง มีอาการตลอดเวลา โดยคะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-54 คะแนน ในการศึกษาครั้งน้ี มาตรน้ีมีความเที่ยงซ่ึงวัดโดยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค เท่ากับ 0.88 

มาตรวัดรูปแบบการอนุมานสาเหตุ (Attributional Style Questionnaire for Adolescents : ASQ-A) เป็นมาตรที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากมาตรวัดรูปแบบการอนุมานสาเหตุ หรือ Attributional Style Questionnaire (ASQ; Seligman et 
al., 1979) เพื่อศึกษาการอนุมานสาเหตุในวัยรุ่น โดยอยู่บนกรอบทฤษฎีการเรียนรู้ความสิ้นหวัง จ านวน 72 ข้อ โดยมาตรวัดใช้การ
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 7 ระดับ ในการศึกษาครั้งน้ี มาตรมีความเที่ยงซ่ึงวัดโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค เท่ากับ .0.88 

มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) ของทินกร วงศ์ปการันย์ ซ่ึงพัฒนาจาก Rosenberg Self Esteem 
Scale : RSES ของ Morris Rosenberg จ านวน 10 ข้อ โดยมาตรวัดใช้การประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 4 ระดับ ตั้งแต่ 1-4  มีคะแนน
รวมตั้งแต่ 10 - 40 คะแนน ทั้งน้ีหากคะแนนยิ่งน้อยแปลว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยเห็นคุณค่าในตนเองสูง ในการศึกษาครั้งน้ี มาตรมีความ
เที่ยงซ่ึงวัดโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค เท่ากับ .0.83 

แบบวัดเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (The Negative Event Scale) ของพิทักษ์พล บุญยมาลิก ซ่ึงแปลจากเครื่องมือที่
พัฒนาโดย Maybery จ านวน 42 ข้อ โดยมาตรวัดใช้การประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 6 ระดับ มีตั้งแต่ระดับ 0 หมายถึงเหตุการณ์ไม่
เกิดขึ้น 1 หมายถึงเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น แต่ไม่มีความยุ่งยากใจ ไปจนถึง 5 หมายถึงเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและมีความยุ่งยากใจมากที่สุด  
โดยคะแนนของเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจมาก หมายถึง ระดับการรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงลบมีระดับสูง ในการศึกษา
ครั้งน้ี มาตรมีความเที่ยงซ่ึงวัดโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค เท่ากับ 0.88 

มาตรวัดคุณภาพความผูกพันกับบิดามารดาและเพื่อน (the Inventory of Parent and Peer Attachment : IPPA-45) 
ของ Wilkinson และ Goh (2014) ซ่ึงดัดแปลงเป็นฉบับย่อจากมาตรวัดคุณภาพความผูกพันกับบิดามารดาและเพื่อน ( the IPPA; 
Armsden & Greenberg, 1987) จ านวน 45 ข้อ ประกอบไปด้วยคุณภาพความผูกพันกับบิดา 15 ข้อ คุณภาพความผูกพันกับ
มารดา 15 ข้อ และคุณภาพความผูกพันกับเพื่อน 15 ข้อ โดยมาตรวัดใช้การประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 แทน 
“ไม่ตรงกับตัวท่าน” ถึงระดับ 5 แทน “ตรงกับตัวท่านมากที่สุด” เม่ือคิดคะแนนรวมออกมา คะแนนที่มากจะหมายถึงการมีคุณภาพ
ความผูกพันทางจิตใจที่ดีกับบิดามารดาและเพื่อน ในการศึกษาครั้งน้ี มาตรมีความเที่ยงซ่ึงวัดโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบ
ราค ของคุณภาพความผูกพันกับบิดาเท่ากับ 0.90 คุณภาพความผูกพันกับมารดามารดากับ 0.91 และคุณภาพความผูกพันกับเพื่อน
เท่ากับ 0.84 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานศึกษาวิจัยเชิงอนุมานแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (convenience sampling) เลือกกลุ่มอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) ทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และกระจายผ่านบุคคลที่เป็น gatekeeper และให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ จากน้ัน
จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการหาค่าสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ด้วยวิธีการใส่ตัวแปรอิสระเข้าพร้อมกัน (Enter) 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์สถิติบรรยายพบว่า มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 166 คน เป็นเพศชายจ านวน 65 คน (ร้อยละ 39.2) 

เป็นเพศหญิงจ านวน 97 คน (ร้อยละ 58.4) และไม่ประสงค์ระบุ เพศจ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.4) ซ่ึงมีอายุระหว่าง  
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14 – 20 ปี (M = 16.6, SD = 1.25) และมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 4.00 (M = 3.45, SD = 0.51) ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 78 
คน (ร้อยละ 47.0)  

 

ตารางที่ 1 
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (N = 166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001, สองหาง  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า 
สมมติฐานที่ 1 การใช้รูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า (CD) กับรูปแบบการอนุมาน
สาเหตุที่ไม่เหมาะสม (AS) น้ันเป็นไปในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.22 (p = .004, สองหาง) ดังน้ัน 
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 2 การเห็นคุณค่าในตนเองมีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า (CD) กับการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (SE) น้ันเป็นไปในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -0.73 (p < .001, สองหาง) ดังน้ัน ผลการวิจัยสนับสนุน
สมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า (CD) กับการรับรู้เหตุการณ์ตึง
เครียดในชีวิต (NE) น้ันเป็นไปในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.49 (p < .001, สองหาง) ดังน้ัน ผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพความผูกพันที่ดีมีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า ทั้งน้ี สามารถจ าแนกเป็น 3 สมมติฐานย่อย ได้แก่ 

4.1 คุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดามีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า (CD) กับคุณภาพความผูกพันที่

ดีกับบิดา (FA) น้ันเป็นไปในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -0.31 (p < .01, สองหาง) ดังน้ัน ผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานที่ 4.1 

4.2 คุณภาพความผูกพันที่ดีกับมารดามีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า (CD) กับคุณภาพความผูกพันที่

ดีกับมารดา (MA) น้ันเป็นไปในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ ดังน้ัน -0.38 (p < .001, สองหาง) ผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานที่ 4.2 

4.3 คุณภาพความผูกพันที่ดีกับเพื่อนมีสหสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในตารางที่ 1 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า (CD) กับคุณภาพความผูกพันที่

ดีกับเพื่อน (PA) น้ันเป็นไปในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -0.24 (p < .05, สองหาง) ดังน้ัน ผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานที่ 4.3 

ตัวแปร M SD 
ตัวแปร   

1 2 3 4 5 6 
1) ภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CD) 
2) รูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม (AS) 
3) การเห็นคุณค่าในตัวเอง (SE) 
4) เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (NE) 
5) คุณภาพความผูกพันกับบิดา (FA) 
6) คุณภาพความผูกพันกับมารดา (MA) 
7) คุณภาพความผูกพันกับเพ่ือน (PA) 

13.70 
4.67 
28.40 
66.00 
17.40 
22.10 
24.10 

7.83 
0.67 
5.03 
35.00 
12.60 
12.50 
9.46 

   - 
 0.22** 
-0.73*** 
 0.49*** 
-0.31** 
-0.38*** 
-0.24* 

  
   - 
-0.17 
 0.17 
-0.00 
 0.03 
 0.17 

  
  
   - 
-0.33*** 
 0.23* 
 0.36*** 
0.31*** 

  
  
  
   - 
-0.21* 
-0.22* 
-0.00 

  
  
  
  
   - 
0.52*** 
0.22* 

  
  
  
  
  
   - 
0.45*** 
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ตารางที่ 2 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA – Multiple Regression Analysis) ในการท านายภาวะซึมเศร้า (CD) ด้วยวิธีใส่ตัวแปร
อิสระเข้าสมการทุกตัวพร้อมกัน (N = 166) 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
 

จากตารางที่ 2 พบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม (AS) การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดใน
ชีวิต (NE) การเห็นคุณค่าในตนเอง (SE) คุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดา (FA) คุณภาพความผูกพันที่ดีกับมารดา (MA) และคุณภาพ
ความผูกพันที่ดีกับเพื่อน (PA) สามารถร่วมกันท านายภาวะซึมเศร้า (CD) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระทั้ง 6 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 64 (R2 = .64 , p < .001) 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (standardized regression coefficient, β) พบว่าเฉพาะรูปแบบ
การอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม (ZAS) (β = 0.14, p < .05) การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต (ZNE) (β = 0.24, p < .01) และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง (ZSE) (β = -0.60, p < .001)  สามารถท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนคุณภาพ
ความผูกพันที่ดีกับบิดา (ZFA) (β = -0.08, p = .29) คุณภาพความผูกพันที่ดีกับมารดา (ZMA) (β = -0.04, p = .60) และคุณภาพ
ความผูกพันที่ดีกับเพื่อน (ZPA) (β = 0.01, p = .94) น้ันมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงออก
ผ่านสมการถดถอยพหุคูณในหน่วยมาตรฐาน (ใช้สัญลักษณ์ Zi เม่ือ i คือ ตัวแปร i ) ได้สมการดังน้ี 
 

 
จากสมการท านายที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถแปลความหมายได้ว่า เม่ือรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่

ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน ท าให้คะแนนภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 0.14 หน่วยมาตรฐาน เม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนให้คงที่ และ
เม่ือการรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน ท าให้คะแนนภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 0.24 หน่วยมาตรฐาน เม่ือ
ควบคุมตัวแปรอ่ืนให้คงที่ และเม่ือการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน ท าให้คะแนนภาวะซึมเศร้าลดลง 0.60 หน่วย
มาตรฐาน เม่ือควบคุมตัวแปรอ่ืนให้คงที่ 

ดังน้ันผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 ในบางส่วน สมการการถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระทั้ง 6 สามารถท านาย
ภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หากแต่เม่ือพิจารณาน้ าหนักในการท านายของตัวแปรอิสระแต่ละตัว พบว่ามีเพียงรูปแบบ
การอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเองเท่าน้ัน ที่สามารถท านายภาวะ
ซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีพบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม และการรับรู้เหตุการณ์ตึง

เครียดในชีวิต และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพความผูกพันกับบิดา มารดาและเพื่อนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถท านายภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 64 แต่มีเพียงการเห็นคุณค่าในตนเอง เหตุการณ์ตึง
เครียดในชีวิต และการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมที่มีน้ าหนักการท านายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตัวแปรอิสระ b SE β 
Co-linearity Statistic 
Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 
รูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม (AS) 
การเห็นคุณค่าในตัวเอง (SE) 
เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (NE) 
คุณภาพความผูกพันกับบิดา (FA) 
คุณภาพความผูกพันกับมารดา (MA) 
คุณภาพความผูกพันกับเพื่อน (PA) 

      31.65 
1.48 

      -0.92 
0.05 

      -0.05 
      -0.03 

0.01 

5.24 
0.74 
0.12 
0.02 
0.05 
0.05 
0.07 

  
0.14* 

  -0.60*** 
  0.24** 

      -0.08 
      -0.04 

0.01 

  
0.90 
0.74 
0.82 
0.72 
0.60 
0.73 

  
1.11 
1.35 
1.23 
1.39 
1.68 
1.37 

R = 0.80***               R2 = 0.64***  
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จากผลการวิจัยที่พบว่า การอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา ที่พบว่าการที่วัยรุ่นตอนกลางที่มีการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม เม่ือต้องเผชิญกับความเครียด
ก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า (Hankin & Abramson, 2001; Hankin, 2008) สอดคล้องกับงานวิจัยอภิมานของ Hu และคณะ 
(2015) ที่พบว่าการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม ทั้ง 3 มิติ มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะในมิติคงทนและแผ่ขยาย ส่วน
ในมิติปัจจัยภายในอาจส่งผลโดยอ้อมผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองลดลง จนน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า 

การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่าวัยรุ่นที่ประสบเหตุการณ์ที่มีความตึงเครียดมาก ก็มักมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าสูง ( Askeland et 
al., 2020) แม้การศึกษาครั้งน้ีจะมุ่งเน้นไปที่การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตในฐานะตัวแปรท านาย แต่ได้พบประเด็นที่น่าสนใจที่
ปรากฏในงานวิจัยในภายหลังซ่ึงระบุความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับอารมณ์น้ีว่าสามารถเป็นได้ทั้งสองทิศทาง เพราะวัยรุ่นที่มีภาวะ
ซึมเศร้าสูงอาจมีรูปแบบการรับรู้หรือมีโอกาสในการเผชิญกับเหตุการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้น (Stikkelbroek et al., 2016) ด้วยเช่นกัน 

การเห็นคุณค่าในตนเองมีสหสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Moksnes และคณะ (2010) ที่พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า โดยการเห็นคุณค่าในตนเองจะ
ช่วยลดผลกระทบทางลบจากการเผชิญกับความเครียดในชีวิต โดยจะท าให้บุคคลมีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ และเข้าหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ที่เอ้ือให้บุคคลเกิดความยืดหยุ่นทางจิตใจเม่ือต้องเผชิญกับความเครียดได้ 
นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์อภิมานพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองต่ าถือเป็นความเปราะบางที่สามารถท านายภาวะซึมเศร้าในอนาคต
ได้ (Sowislo & Orth, 2013) 

คุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดา มารดา และเพื่อนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะการมีคุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดา มารดาและเพื่อน ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการปรับตัวที่ดี ที่ช่วยให้มีภาวะซึมเศร้าและ
ความก้าวร้าวในระดับต่ า ในขณะเดียวกันหากวัยรุ่นมีคุณภาพความผูกพันที่ไม่ดีกับบิดามารดาและเพื่อน มักมีการปรับตัวที่ไม่
เหมาะสม และอาจน าไปสู่การมีภาวะซึมเศร้าที่สูงขึ้น (Laible et al., 2000)  

จากผลการศึกษาสมมติฐานสุดท้าย ที่พบว่ามีเพียงการเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต และการ
อนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมเท่าน้ันที่สามารถท านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสาเหตุที่การเห็นคุณค่าในตนเอง
สามารถท านายภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าตัวแปรอ่ืนอาจเป็นเพราะตัวแปรทางจิตวิทยาดังกล่าวเป็นได้ทั้งปัจจัยป้องกันและปัจจัยเสี่ยง 
(Askeland et al., 2020) กล่าวคือ หากวัยรุ่นเห็นคุณค่าในตนเองสูงก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหา 
และเอ้ือให้วัยรุ่นสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น (Moksnes et al., 2010) ในทางกลับกันหากวัยรุ่น
เห็นคุณค่าในตนเองต่ า ก็มักจะมีการตระหนักถึงในคุณค่าของตนเองลดลง มีความสิ้นหวังในตนเอง และมีพฤติกรรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
(Mann et al., 2004)  รวมถึงมีภาวะซึมเศร้าสูงขึ้นด้วย (Sowislo & Orth, 2013; Orth et al., 2008) จากที่ได้กล่าวไป จึงอาจมี
ความเป็นไปได้ว่าการมองเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลมากที่สุดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  

นอกจากน้ี หากอ้างอิงตามแนวคิด diathesis-stress models ที่ระบุว่าเหตุการณ์ตึงเครียดสามารถกระตุ้นความ
เปราะบางในตัวบุคคลซ่ึงอาจน าไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตใจได้ ( Broerman, 2018) ดังน้ันเหตุการณ์ตึงเครียดจึงถือเป็นปัจจัย
ภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นส าคัญในการเกิดภาวะซึมเศร้า ทั้งน้ี รูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมเป็นหน่ึงในความเปราะบาง
ทางความคิด ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในวัยรุ่น กล่าวคือ วัยรุ่นที่มีรูปแบบการ
อนุมานสาเหตุที่ ไม่เหมาะสมสูง มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าสูงเช่นกัน ( Hu et al., 2015; Gladstone & Kaslow, 1995; 
Sweeney et al., 1986) จากที่กล่าวไปข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่ารูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสมเป็นความเปราะบางต่อการ
เกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยมีเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิตเป็นตัวกระตุ้นส าคัญ 

ทั้งน้ี มีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ที่ปัจจัยคุณภาพความผูกพันกับบิดามารดาและเพื่อนมีกับภาวะซึมเศร้าน้ันถูกอธิบาย
ผ่านตัวแปรอ่ืน ๆ ในงานวิจัย โดยจากผลการวิจัยปรากฏความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่การเห็นคุณค่าในตนเองมี
กับคุณภาพความผูกพันกับบิดา (r = 0.23, p < .05) กับมารดา (r = 0.36, p < .001)  และกับเพื่อน  (r = 0.31, p < .001)  ซ่ึง
หมายความว่า หากวัยรุ่นมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงก็มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพความผูกพันที่ดีกับบิดามารดาและเพื่อนสูงขึ้นตามไป
ด้วย ซ่ึงผลดังกล่าวสอดคล้องกับจากงานวิจัยของ Wilkinson (2004) พบว่าระดับคุณภาพความผูกพันกับบิดามารดาและเพื่อนวัยรุ่น
ตอนกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นกลุ่มน้ีโดยส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรการเห็นคุณค่าของตนเอง จากงานวิจัยข้างต้นจึง
มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีความทับซ้อนของความแปรปรวนตัวแปรทั้ง 6 ตัว ส่งผลให้มีเฉพาะรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่ไม่เหมาะสม 
การรับรู้เหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเองเท่าน้ันที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
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ข้อจ ากัดของงานวิจัยน้ี เน่ืองด้วยช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับเป็นช่วงสอบของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนจ ากัด และผลการศึกษาอาจได้อิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ซ่ึงถือเป็นข้อจ ากัดในการขยายผล
ไปยังวัยรุ่นทั่วไป นอกจากน้ี จากการใช้วิธีการเก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการกระจายลิงก์แบบสอบถามในแหล่งชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร จึงอาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงแบบสอบถามออนไลน์อาจมีลักษณะเฉพาะตัว การวิจัยในอนาคตจึงอาจท าการ
วิจัยครั้งน้ีใหม่ หลังผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากน้ี 
อาจท าการศึกษากับกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจ เพื่อท าความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทาง
ป้องกัน และออกแบบการบริการให้วัยรุ่นกลุ่มน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ผลจากงานวิจัยน้ีช่วยให้สามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัยที่สามารถท านายภาวะซึมเศร้าใน
วัยรุ่นตอนกลางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบแนวทางป้องกันเบื้องต้นส าหรับลดปัจจัยการเกิดภาวะซึมเศร้าใน
อนาคต ผ่านการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง การมีรูปแบบการอนุมานสาเหตุที่เหมาะสมขณะเผชิญกับเหตุการณ์ตึงเครียดในชีวิต 
ซ่ึงการออกแบบแนวทางป้องกัน หากได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก็จะสามารถป้องกันหรือลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
ตอนกลางได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้สื่อ
ออนไลน์ และการรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของ
กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี โดยท าการศึกษา กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี จ านวน 400 คน โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Non-probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติการถดถอยแบบพหุ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้
สื่อออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิต
ปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี 
 

ค าส าคัญ : ความตั้งใจใช้บริการ วิถีชีวิตปกติใหม่ เจเนอเรชันซี สื่อออนไลน์  
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Abstract 
 
The objective of this study of generation Z customers was to determine the weighting of factors in the shift 
from shops to online businesses service during the ‘new normal life’ in affecting intentions to use businesses 
service: Attitude; Perceived Benefits of online services; and perceived quality of businesses service. This study 
for 400 generation Z customers, Non-probability sampling and collecting data by selective sampling using  
questionnaires. The statistics measured were: frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis 
testing via multiple regression. Results found that in shifting to online services attitude was significantly affective 
to intention; perceived benefits also were significantly at the 0.05 level affective to Intentions. However,  
expectations of service business quality were found not significant in affecting intention. 
 

Keywords: Expectations of service business, new normal life, generation Z, social media 
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บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีการนิยามสังคมในปัจจุบันว่า เป็นสังคมแบบ New Normal ซึ่งหมายถึง “ความปกติในรูปแบบใหม่” 
ค าน้ีพบว่า ใช้เป็นทางการครั้งแรกโดย Bill Gross นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ในช่วงปี 2008 เพื่อนิยามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอย เกิดการชะลอตัว และกลับมาสู่อัตราเดิม ซ่ึงเป็นการใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ปัจจุบันน้ีมีการน ามาใช้ในหลายมิติมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่ต้องปรับตัวกันทั้งโลก (นิชคุณ ตุวพลางกูร, 2561) ประกอบ
กับปัจจุบัน เป็นสังคมยุคดิจิทัล ซ่ึงมีกลุ่มคนให้ความสนใจและเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น บริษัทวิจัยข้อมูลด้านการตลาด 
“นีลเส็น” (Nielsen) นิยามกลุ่มลักษณะประชากรกลุ่มใหม่ โดยเรียกพวกเขาว่า คน “เจน-ซี” หรือ เจเนอเรชันซี โดยไม่ได้ใช้หลัก
อ้างอิงตามช่วง พ.ศ. เกิด แต่นิยามตามอัตราความกระตือรือร้นของการเป็นคนในยุคดิจิทัล โดยเป็นกลุ่มบุคคลที่ครอบครองโทรศัพท์
ประเภทสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่ของตลาด และมีอัตราการรับชม “วิดีโอออนไลน์” และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
“เฟซบุ๊ก” สูงที่สุดอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [กสทช.], 
2562) ถ้าหากจ าแนกโดยใช้ปีเกิดจะเริ่มในปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป ซ่ึงจะมีวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 23 ปี (ปัจจุบัน ปี 2563) คนกลุ่มน้ี
เกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงองค์ความรู้ ท าให้คนกลุ่มน้ีชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ 
และสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ ในคราวเดียวกัน (มนัสวี ศรีนนท์, 2561) 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้กลุ่มผู้บริโภคเลือกใช้วิธีการด าเนินวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและรวดเร็ว ด้วยการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการด ารงชีวิต รวมไปถึงวิธีการซ้ือสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปด้วย ดังน้ันผู้ประกอบการร้านค้าจึงต้องมีการท าความ
เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยการจัดท าการสื่อการทางการตลาดให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบันและยังเป็นการรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ จากการศึกษาปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ของผู้บริโภค กลุ่มเจเนอเรชันซี” เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การสื่อสารทางการตลาดภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิต

ปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี  
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่ม

ผู้บริโภคเจเนอเรชันซี 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิต

ปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มเจเนอเรชันซี ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี ที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 หรือมีอายุไม่เกิน 23 ปี (ปี 2563) ไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค านวณตามสูตรของ Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยใช้ค าถามคัดกรอง ท่านเกิดในปี พ.ศ. ใด เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น เจเนอเรชันซี  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือ (Reliability) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือ มากกว่า 0.80 โดย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 
1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการใช้บริการ
ของธุรกิจในวิธีชีวิตใหม่ ส่วนที่ 3 การรับรู้ประโยชน์ของการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ ส่วนที่ 4 การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจ
ในวิถีชีวิตปกติใหม่ และส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 
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ตารางที่ 1  
ผลการตรวจสอบความเชื่อม่ันแบบสอบถามของกลุ่มทดลองทดลองเก็บข้อมูล (Try out) (n = 40) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง จากกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี โดยใช้ค าถามคัด
กรอง ท่านเกิดในปี พ.ศ. ใด เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย จากน้ันขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี ในการท าแบบสอบถาม 
ในสถานที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  จนได้แบบสอบถามครบตาม จ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทุติยะภูมิ (Secondary Data) โดยการหาข้อมูลด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและบทความที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล

พื้นฐานเก่ียวกับตัวแปร ในด้าน ทัศนคติต่อการใช้บริการ การรับรู้ประโยชน์ของการบริการ การรับรู้คุณภาพการบริการ  
การวิเคราะห์ข้อมูล ความตั้งใจใช้บริการ และลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี 
ผู้วิจัยน าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีรายละเอียด ดังน้ี ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ทัศนคติต่อการ
ใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ การรับรู้ประโยชน์ของการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจใน
วิถีชีวิตปกติใหม่ และความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ Enter เพื่อ
วิเคราะห์สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

แนวคิดทฤษฎ ี

ทัศนคติต่อการใช้บริการ คือ ระดับความรู้สึก ระดับความคิดเห็นหรือระดับความเชื่อ ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์
ของผู้บริโภค (วราศรี อัจฉริยะเดชา, 2558) ที่แสดงออกมาในรูปความคิดเห็นหรือจากการแสดงออกทางภาษา ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากทางตรงและทางอ้อมในการใช้บริการ ที่อาจจะเป็น
ผลมาจากความคาดหวังในการตั้งใจที่จะใช้บริการ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ 
(กรรณิการ์ คงทอง, 2561)  ดังน้ัน ทัศนคติต่อการใช้บริการ คือ ความรู้สึกที่มีต่อการใช้บริการใดบริการหน่ึง และจะมีความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ สามารถวัดได้ในรูปความคิดเห็นหรือจากการแสดงออกทางภาษา (Duffett, 2020) ในส่วนของ Bejtkovský (2016) ได้
แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติเป็น 3 ประเภท คือ 1) ทัศนคติทางเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรือ
อารมณ์จากสภาพจิตใจ การโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน 2) ทัศนคติทางลบหรือไม่ดี คือ ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อม
เสียไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 3) ทัศนคติที่
บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงหรือต่อบุคคลหน่วยงาน สถาบัน องค์การ และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง ซ่ึง
ทัศนคติ ทั้ง 3 ประการน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ ขึ้นอยู่กับความม่ันคงในความรู้สึกนึกคิดความเชื่อ 
หรือค่านิยมอ่ืนๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระท าหรือสถานการณ์ หน้าที่หรือกลไกของทัศนคติ ดังน้ัน ทัศนคติต่อการใช้บริการ คือ 
ระดับของความรู้สึกของผู้บริโภคที่จะแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมที่มีต่อการใช้บริการน้ัน ๆ  ซ่ึงความรู้สึกจะเป็นไปในทางที่พอใจ
หรือไม่พอใจก็ได้ สามารถวัดได้ในรูปความคิดเห็นหรือจากการแสดงออกทางภาษา ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง ระดับความรู้สึกความคิดเห็น 
ระดับความเชื่อ ความรู้ และประสบการณ์ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของความคิดเห็น ความรู้สึก ทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 

การรับรู้ประโยชน์ของการบริการ Davis et al. (1989 อ้างใน Shatto & Erwin, 2017) ซ่ึงพัฒนามาจากแนวคิดของ (The 
Theory of Reasoned Action: TRA) โดย TAM จะเน้นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะ

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 5 .887 
การรับรู้ประโยชน์ของการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ 5 .941 
การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 5 .946 
ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 3 .898 

รวม 18 .893 
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ใช้เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมใหม่ซ่ึงปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ 1) การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน  เป็นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง กระบวนการรับรู้ว่าการใช้ เทคโนโลยี ส่งผลให้ทราบถึงการใช้
งานที่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเป็นประโยชน์ 2) การรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งาน ออนไลน์ ประกอบด้วย ความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ใน ด้านความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และความ
ประหยัดเวลา การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นระดับความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ท างาน รวมไปถึง ความรวดเร็ว และความถูกต้อง Gonçalves et al. (2019) กล่าวว่า ขั้นตอนการรับรู้ประโยชน์ ประกอบด้วย  
1) การรับรู้ (Awareness) อันจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมใหม่ โดยบุคคลรับรู้ว่ามีนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกเป็นขั้นตอน
ของการรับทราบเท่าน้ันว่านวัตกรรมได้เกิดขึ้นและมีอยู่จริงแต่ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน 2) ความสนใจ (Interest) เป็นการเริ่มค้นหา
ข้อมูลและเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมน้ันเพิ่มเติม พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจและใช้กระบวนการคิดมากขึ้น ท าให้เกิดการ
ติดตามข่าวสาร 3) การประเมิน (Evaluation) บุคคลจะน าข้อมูลที่ได้น ามาพิจารณาข้อดีข้อเสีย เพื่อตัดสินใจว่าควรจะทดลอง
นวัตกรรมใหม่หรือไม่ 4) การทดลอง (Trial) โดยอาจลองปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อพิสูจน์ประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่และรอ
ตัดสินใจว่าจะยอมรับนวัตกรรมน้ันหรือไม่ในขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหา ข่าวสาร ที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับนวัตกรรมใหม่ 5)  การยอมรับ 
(Adoption) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับนวัตกรรมใหม่ หลังจากได้ทดลองปฏิบัติแล้ว และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองหลังจากยอมรับ
นวัตกรรมแล้ว กลุ่มเป้าหมายจะมีการแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจยอมรับ ถ้าข่าวสารที่ได้รับภายหลังมีผลว่า
ไม่สมควรรับนวัตกรรมน้ัน อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลิกยอมรับนวัตกรรมน้ันได้แต่ถ้าได้รับข่าวสาร ที่ดีภายหลังอาจจะกลับมายอมรับ
ใหม่ได้อีก 

การรับรู้คุณภาพการบริการ Parasuraman et al. (1985)ได้กล่าวถึงทฤษฎีคุณภาพการบริการ ว่า เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่ได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้” (Perceived Service  
Quality) กับ “บริการที่รับรู้” (Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับบริการแล้วน่ันเอง ในการประเมิน
คุณภาพของการบริการดังกล่าวน้ันลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความส าคัญ 10 ประการ ดังต่อไปน้ี 1) ความไว้วางใจ 
(Reliability) ความสามารถที่จะให้บริการตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้องโดยที่มิต้องมีผู้ช่วยเหลือ 2) สิ่งที่สามารถจับต้อง
ได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ 3) การ
สนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริการอย่างรวดเร็วและยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้า 4) ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) ความซ่ือสัตย์เชื่อถือได้ของผู้ให้บริการ 5) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความ
ลัง เลสงสัย 6) ความสะดวก (Access) สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวกและสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ าย 7) การสื่อสาร 
(Communication) การรับฟังลูกค้าและให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้า โดยใช้ภาษาที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ 8) ความเข้าใจลูกค้า 
(Understanding the Customer) พยายามที่จะท าความรู้จักและเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า 9) ความสามารถ (Competence) 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นของพนักงาน ในการให้บริการลูกค้า 10)  ความสุภาพและความเป็นมิตร ( Courtesy) คุณลักษณะของ
พนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตรเกรงใจและให้เกียรติลูกค้า 

ความตั้งใจใช้บริการ ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง การเอาใจจดจ่อ ซ่ึงเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธี
หน่ึงมีทิศทางแน่วแน่ของจิตมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนต่อสิ่งที่ปรารถนาและแสดงออกตามที่มีทัศนคติหรือมีความเชื่อต่อสิ่งน้ัน (กันต์
กนิษฐ์ อุทัย, 2559) ซ่ึงความตั้งใจใช้บริการ เป็นผลที่เกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการน้ัน ๆ หรืออิงกับประสบการณ์จริง ที่มีความ
ม่ันคงกับพฤติกรรมมากกว่าทัศนคติและความตั้งใจซ้ือและใช้บริการที่อิงกับประสบการณ์ทางอ้อม (รัตนภิมล ศรีทองสุข, 2560) ซ่ึง
จะมีความส าคัญมากต่อนักการตลาด เน่ืองจากความตั้งใจใช้บริการสินค้า เปรียบเสมือนแนวทางการท านายหรือการคาดการณ์
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต โดยลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถท านายได้จากการวัดหรือท านายความตั้งใจที่
จะกระท า (มัสลิน ใจคุณ, 2561)  

ลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี เป็นกลุ่มที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป (ไปรยา อรรคนิตย์, 2561 และ วริ
นทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์, 2558) เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่มีอายุน้อยที่สุด ที่มีอ านาจการซ้ือและการใช้จ่ายต่อคนสูง โดยการสร้างความ
สนใจ เพื่อให้เกิดทางเลือก การควบคุม และความสะดวก ซ่ึงลักษณะการบริโภคของกลุ่มเจเนอเรชันซี จะมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ มี
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีความต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจง ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถท าอะไรหลาย ๆ 
อย่างได้ในคราวเดียวกัน (มนัสวี ศรีนนท์, 2561) ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง กลุ่มประชากร ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ขึ้นไป หรือมีอายุตั้ง แต่
แรกเกิดถึงอายุ 23 ปี (ปี พ.ศ. 2563) คนกลุ่มน้ีเกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพร่หลาย รวมถึงองค์
ความรู้ เพียงแค่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือก็ได้ในสิ่งที่ต้องการและมีตัวเลือกมาก ท าให้คนกลุ่มน้ีมักท าในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย 
ไม่ชอบพิธีการ และสามารถท าอะไรหลายๆ อย่างได้ ในคราวเดียวกัน 
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถี

ชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ประโยชน์ของการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถี

ชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่ต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจใน

วิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชัน แตกต่างกัน 
 

ภาพที่ 1  
กรอบแนวคิด 

             ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการวิจัย 

จากตารางที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ านวน 276 คน คิด
เป็น ร้อยละ 69.0 มีอายุระหว่าง 20–23 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 142 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และรายได้ต่อเดือน 6,001–9,000 บาท 
จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 

ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เม่ือจ าแนกเป็นราย
ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง รู้สึกว่ารูปแบบธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่มีความคุ้มค่าต่อการใช้บริการ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รองลงมา รู้สึกว่ารูปแบบในการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ตรงกับความต้องการ
กับวิถีชีวิตประจ าวันของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และรู้สึกว่ารูปแบบการของใช้บริการธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ มี
ความน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 

การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ  พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง คิดว่าการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ท าให้ท่านประหยัดเวลามากขึ้น และ คิดว่า
การบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ท าให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริการที่ รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 รองลงมา คิดว่าการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ท าให้ท่านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
และคิดว่าการบริการในวิถีชีวิตปกติใหม่ตอบสนองท่านอย่างรวดเร็วมากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  

การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เม่ือจ าแนกเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง คิดว่าธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ท าให้ท่านสามารถติดต่อและใช้
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมา คิดว่าธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ให้ข้อมูล และค าแนะน า
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และคิดว่าธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ให้บริการได้ตรงตามความ
ต้องการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  

ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด ในเรื่องมีความตั้งใจใช้บริการธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย

ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจ 
ในวิถีชีวิตปกติใหม่ 

การรับรู้ประโยชน์ของการบริการ 
ในวิถีชีวิตปกติใหม่ 

การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจ 
ในวิถีชีวิตปกติใหม่ 

ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจ 

ในวิถีชีวิตปกติใหม่ 
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เท่ากับ 3.87 รองลงมา มีแนวโน้มใช้บริการธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และจะแนะน าผู้อ่ืนให้ใ ช้
บริการธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ต่อไปในอนาคต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  

 
ตารางที่ 2  
แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 400) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

จากตารางที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้สื่อออนไลน์ การรับรู้
คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ กับความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันซี 
พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้สื่อออนไลน์ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้สื่อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในส่วนของ การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ไม่ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึง
หมายความว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่
ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี 
 ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้สื่อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้ง ใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชี วิตปกติ ใหม่ของกลุ่มผู้บริ โภคเจเนอเรชันซี ได้ร้อยละ 70.4  
(R square = 0.704) และมีค่าคงที่เท่ากับ -.290 สามารถเขียนสมการถดถอย ได้ดังน้ี 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 
1. เพศ   
         ชาย 124 31.0 
         หญิง 276 69.0 
2. อายุ     
         อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี 72 18.0 
         16 – 19 ป ี 145 36.3 
         20 – 23 ป ี 183 45.8 

3. ระดับการศึกษา     
         มัธยมศึกษาตอนต้น 72 18.0 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย 119 29.8 
         อนุปริญญา/ปวส. 142 35.5 
         ปริญญาตรี 67 16.8 

4. อาชีพ     
         นักเรียน/นักศึกษา 326 81.5 
         พนักงานบริษัท 23 5.8 
         รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 12.8 

5. รายได้ต่อเดือน     
         3,000–6,000 บาท 25 6.3 
         6,001–9,000 บาท 188 47.0 
         9,001–12,000 บาท 99 24.8 
         12,001–15,000 บาท 67 16.8 
         15,001 บาทขึ้นไป 21 5.3 
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 Y ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี  
   = -.290 + .533 (X1) + .455 (X2) + (-.046) (X3) 
 โดยที่  X1 คือ ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 
  X2 คือ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์ 
  X3 คือ การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 
  Y คือ ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นซี 
 
ตารางที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษา ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ การ
รับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์  การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ กับความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจใน
วิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี  
 
 
 
 
 
 
 
 
*p = .000 
 
อภิปรายผล 

1) ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรชันซี อาจเป็นเพราะผู้บริโภคเจเนอเรชันซีมีทัศนคติต่อรูปแบบธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ว่า การใช้บริการมีความ
คุ้มค่า ตรงกับความต้องการในวิถีชีวิตประจ าวัน และมีความน่าสนใจ จึงก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีแนวโน้มที่จะตั้งใจซ้ือใช้บริการซ้ า
อีกครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัฏฐา หวังศิริเวช (2559) ที่พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ อีกทั้ ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ อุทัย (2559) ที่พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า 

2) การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติ
ใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี อาจเป็นเพราะผู้บริโภคเจเนอเรชันซีรับรู้ประโยชน์ว่า การใช้บริการสื่อออนไลน์ในวิถีชีวิตปกติ
ใหม่ท าให้ประหยัดเวลา และสะดวกมากขึ้น เน่ืองจากธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่จะสามารถให้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริการที่ รวดเร็ว 
ถูกต้อง และปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลต่อการตั้งใจใช้ในธุรกิจดังกล่าวได้อย่างตรงกับความต้องการของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิรัญชนา ใจสม (2560) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สบาย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภโวทัย ประเทืองสุขสกุล (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้านการรับรู้
คุณภาพและการรับรู้ประโยชน์ต่อความตั้งใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน มิวสิก สตรีมม่ิง ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย พบว่า การรับรู้
ประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ 

3) จากการศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี อาจเป็นเพราะ กลุ่มผู้บริโภค เจเนอเรชันซี เลือกใช้
บริการจากกระแสนิยมจากสื่อออนไลน์ จากการโฆษณา จากกลุ่มเพื่อน ผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ และความชื่นชอบส่วนตัว 
มากกว่าจะตั้ ง ใจที่ เปรียบเที ยบในการใช้บริ การ ในด้านราคา คุณภาพ ซ่ึง ไม่สอดคล้อง กับงานวิ จัยของ  กฤษณะ  
ดาราเรือง (2561) ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
โรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า คุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจและความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการอีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภโวทัย ประเทืองสุขสกุล (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้านการรับรู้คุณภาพ

ความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของ 
กลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี 

b β t p 

ค่าคงที่ (constant) -.290 .138 -2.096 .037 
ทัศนคติต่อการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ (X1) .643 .553 10.142* .000 
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์ (X2) .477 .455 14.479* .000 
การรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ (X3) -.057 -.046 -.884 .377 
R = 0.840         R2= 0.704           SEE = 0.345         F = 317.048             p = .000   
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และการรับรู้ประโยชน์ต่อความตั้งใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน มิวสิก สตรีมมิง ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย พบว่า การรับรู้คุณภาพ
บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ เหตุที่ผลการวิจัยไม่สอดคล้องเป็นเพราะหลังการเกิดวิกฤติโควิดธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่
ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตื่นตระหนกกลัวโรคระบาดอยู่ตลอดเวลาได้ยาก ดังน้ันหากธุรกิจที่ไม่ได้ให้
ความสะดวก สบาย และความปลอดภัยต่อการติดโรคระบาดได้จะไม่ส่งผลต่อการใช้บริการได้ง่ายมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. จากการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการใช้บริการส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภค

เจเนอเรชันซีแสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซีเป็นกลุ่มที่ใช้ธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่เป็นประจ า จึงมีทัศนคติและประสบการณ์ที่ดีต่อ
การใช้บริการเป็นประเด็นส าคัญ ดังน้ันหากผู้ประกอบการธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะท า
ให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การสื่อสาร โต้ตอบกับลูกค้าทันทีทันใด เม่ือลูกค้ามีข้อสงสัยหรือซักถามข้อมูล
รายละเอียดสินค้า 

2. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ส่ือออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่
ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี แสดงว่ากลุ่มผู้บริโภคเชื่อถือในสื่อออนไลน์ ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรท าการตลาดในสื่อออนไลน์
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าถึงการบริการ ซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจบริการของผู้บริโภคในจ านวนมากขึ้นด้วย 

3. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการของธุรกิจ
ในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี อาจเป็นเพราะปัจจุบันผู้บริโภคมีสิทธ์ิในเลือกมากขึ้นเน่ืองจากเทคโนโลยีท าให้เกิด
การเปรียบเทียบในการใช้บริการ หากผู้บริโภคมีประสบการณ์ในการใช้บริการที่ไม่ดี อาจส่งผลกระทบการการตั้งใจใช้บริการ ดังน้ัน
ผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการใช้บริการโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบ เพื่อน าสิ่งที่พบเห็นมาปรับปรุงให้ดี เพื่อสร้างโอกาส
การอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับบริการธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการตั้งใจใช้บริการของ

ธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันซี เพื่อพัฒนาการบริการของธุรกิจให้ดีขึ้น 
2. ควรท าการศึกษาการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ต่อการสร้างการรับรู้การใช้บริการในธุรกิจวิถีชีวิตปกติใหม่ เพื่อเพิ่มการ

รับรู้ และสร้างการตัดสินใจกับผู้บริโภคได้อย่างทันที 
3. ควรน าปัจจัยหรือตัวแปรด้านอ่ืนๆ เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมในการท าวิจัยครั้งต่อไป ซ่ึงผลสรุปของงานวิจัยอาจมีความ

แตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติ และความตั้งใจใช้บริการของผู้บริโภคในการใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น การน าตัว
แปรก ากับ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มาวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรมผู้บริโภคซ่ึงตัวแปรก ากับเหล่าน้ีอาจมี
อิทธิพลเสริมในทางที่ดีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในใช้บริการของธุรกิจในวิถีชีวิตปกติใหม่ 
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บทคัดย่อ  
 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ กรณีศึกษาสโมสร A (ชื่อสมมติ) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักกีฬาฟุตบอลของสโมสร A จ านวน 20 คน มีอายุระหว่าง 18-30 ปี กลุ่มตัวอย่างทุกคนสมัครใจและเซ็นเอกสารแสดงความ
ยินยอมเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดย (1) การสังเกต (2) การสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ (3) เทคนิคการบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ (Critical Incident Technique) 
จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเปรียบเทียบความคงที่ของข้อมูลเพื่อหาหัวเรื่อง และตรวจสอบความเชื่อถือได้
ของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบโดยกลุ่มตัวอย่าง (Member Check)   

ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสโมสร A พบว่า นักกีฬามีปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน และสิ่งที่ท า
ให้ขาดแรงจูงใจ ตามล าดับ ดังน้ี ด้านแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ (1) การมีชื่อเสียงและความก้าวหน้าในอาชีพ (2) รายได้และ
ผลประโยชน์ ด้านแรงจูงใจภายใน ได้แก่ (3) ความรักและความชอบกีฬาฟุตบอล และ (4) ความอยากพัฒนาทักษะกีฬา ตามล าดับ 
ส าหรับสิ่งที่ท าให้นักกีฬาขาดแรงจูงใจ ได้แก่ ปัญหาการบาดเจ็บและการถูกต าหนิจากเพื่อนร่วมทีม  
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บทคัดย่อ  
 
ดนตรีเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ส่งผลต่ออารมณ์ ระบบการท างานของสมอง รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
การวิจัยเชิงประจักษ์ในเรื่องบทบาทของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยยังมีไม่มากนัก การวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีและสุขภาวะของนักดนตรีสูงวัย ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักดนตรีสูงวัย จ านวน 4 
คน ที่ผ่านการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ
วิทยา ผลการศึกษาพบ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงสะท้อนถึงการรับรู้ของผู้สูงวัยว่ากิจกรรมดนตรี
นับเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต (2) การหลอมรวมเอกลักษณ์ทางดนตรีกับตัวตนของผู้สูงอายุ ซ่ึงนักดนตรีสูงวัยกล่าวถึงความเฉพาะตัว 
มุมมองต่อตนเองและคนรอบข้างที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางดนตรีที่ท าในชีวิตประจ าวัน  (3) ดนตรีเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์ใหม่กับคนต่างรุ่นต่างวัยที่
เกิดขึ้นจากการมีกิจกรรมดนตรี และ (4) การมีสุขภาวะ นักดนตรีสูงวัยกล่าวถึงความเพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา ที่เกิดจากการมีกิจกรรม
ดนตรี อย่างไรก็ตามบางท่านกล่าวถึงผลทางลบต่อสุขภาวะทางร่างกายด้วย ผลของการศึกษาน้ีท าให้เกิดความเข้าใจบทบาทของ
ดนตรีต่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีกิจกรรมดนตรีสม่ าเสมอเช่นนักดนตรีสูงวัย ข้อความรู้น้ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วมกับดนตรี และการศึกษาในเรื่องน้ีต่อไป  
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A SYSTEMATIC REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF USING PSYCHOLOGICAL CAPITAL  

TO IMPROVE HEALTH-RELATED OUTCOMES AMONG SERVICE PROFESSIONALS  

Punpong Suwanvatin, Rewadee Watakakosol*, Sompoch Iamsupasit and Juthatip Wiwattanapantuwong  
Faculty of Psychology, Chulalongkorn University  

 
corresponding author email*: Rewadee.W@chula.ac.th  

Abstract  
 
Frontline service personnel; especially, flight attendants, hotel frontline employees, and nurses, are facing 
health problems, including physical and mental health, due to high levels of stress from work. Also, their 
health problems are concerned to be significantly affected the safety of the service users. The purpose of this 
study is to systematically examine existing literature that uses Psychological Capital (PSYCAP) as one of the 
factors related to health outcomes (physically and psychologically) among service professionals. Famous  
electronic databases of academic journals published within the last ten years (2010-2020), for example,  
Scopus, SpringerLink, and JSTOR, were systematically searched by using inclusion criteria as followed: 1) papers 
published in English not more than ten years back, 2) must be studied in three occupations mentioned earlier 
and 3) the study variables contain psychological capital and health-related outcomes. After reading the  
abstract and full paper of the journal founded, only fourteen articles met the criteria. PSYCAP, then was  
examined its role on health-related outcomes, and the number of studies classified in each category was 
counted as follows: Health-related outcomes in all studies were divided into four groups: positive outcomes, 
negative outcomes, general outcomes, and safety risk outcomes. Findings reveal, four studies used PSYCAP as 
an individual construct measurement (e.g. Self-efficacy, Optimism, Hope and Resilience), while the rest used 
collective PSYCAP as a higher-order construct in their studies. Psychological capitals have played the most  
often roles as independent variables in six out of fourteen studies and four studies as mediators, three studies 
as moderators, and only one study as the dependent variable. The result of the systematic review has guided 
future research on PSYCAP and other health-related variables.   
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GUILT REDUCTION AND FEELING OF PURITY IN A THAI SAMPLE   

Chayanit Trakulpipat, Juthatip Wiwattanapantuwong*  
Faculty of Psychology, Chulalongkorn University  

 
corresponding author email*: juthatip.w@chula.ac.th   

Abstract  
 
The metaphoric link between moral purity and physical cleanliness has been solidly proved in many Western 
cultures (Siev et al., 2018). However, could it be applied in Asian cultures like Thai society? Theoretically, the 
effect of cleanliness on morality has mainly been described based on embodied cognition. Previous studies 
found that physical cleansing such as handwashing is not only protecting individuals against physical  
contamination but also help to alleviate guilt (Xu et al., 2014). Conversely, unethical behaviours boost the  
appeal of physical cleansing (Zhong & Liljenquist, 2006). This finding suggested that the abstract thought about 
morality is concretely embodied in physical cleansing experiences. After all, failure studies remain. Due to  
diversity of moral identity, it makes perception vary in different cultures. Thus, this study aimed to examine the 
effect of this phenomenon in Thai samples believed in different religions. A web-based experiment was used 
via the online program ‘Psytoolkit’. Two conditions were randomly assigned to participants. The unethical 
group (N = 319) was asked to recall the past misdeed, whereas the ethical group (N = 313) was informed to 
recall the past good deed. Participants were then measured their feeling of guilt and followed by evaluating 
the guilt reduction scale of moral cleansing behaviours consisting of symbolic, restitution and behavioural 
cleansing behaviours. Results showed, not surprisingly, the score on guilt reduction in symbolic cleansing (e.g. 
handwashing or bath) was lower, especially in unethical group, than restitution cleansing (e.g. atonement or 
changing habit) and behavioural cleansing behaviours (e.g. saying apology or rapprochement). However, it  
confirmed previous studies that symbolic cleansing could reduce the sense of guilt in the unethical group.  
Regarding the religious groups, Muslims were the most sensitive to symbolic cleansing followed by Christians 
and Buddhists, respectively. In addition, regarding symbolic cleansing behaviours, bath provided the highest 
guilt reduction score followed by hand and face washing, respectively. Results indicated that there is a  
metaphorical association between morality and cleanliness in Thai culture.  
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