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Abstract

  Objective: To investigate relationships  

between self-esteem, emotional quotient, family  

atmosphere, relationships with friends, and social  

support  and resilience in adolescents.

 Methods: This study was a descriptive  

correlational research. Participants were 403 junior  

secondary school students in Chantaburi province  

studying in the first semester of the academic year,  

2014. The research instruments including a  

demographic data questionnaire, Resilience  

Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale, Emotional  

Quotient Questionnaire, Family Atmosphere  

Questionnaire, Peer Relationship Questionnaire,  

and Personal Resource Questionnaire (PRQ-85  

part II) were used for data collection. Data were  

analyzed using frequency, percentage, mean,  

Pearson’s product-moment correlation, and  

Spearman’s rank-order correlation.

 Results: The findings revealed that self- 

esteem, emotional quotient, family atmosphere,  

relationship with  friends  and  social support  were  

positively  and significantly related to resilience  

(p < .001). Results from this study could be applied  

to promote resilience in adolescents.

Keywords: Resilience, Adolescents, Emotional  

    quotient, Family atmosphere, Social  

    support

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหว่างความมีคุณค่าในตนเอง ความฉลาดทาง 

อารมณ์ บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพ 

กับเพื่อน และแรงสนับสนุนทางสังคม กับความ 

แข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น

 วธิกีารศกึษา: การวจิยันีเ้ป็นวจิยัเชิงบรรยาย 

_15-0651(057-075)5.indd   57 6/29/58 BE   5:41 PM



Vo l .29 No .1 January -  Apr i l  2015
58

ความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนต้นท่ีก�าลังศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2557 จาก 5 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัด 

จนัทบุร ีจ�านวน 403 คน เครือ่งมือทีใ่ช้ประกอบด้วย 

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความ 

แข็งแกร่งในชีวิต แบบสอบถามความมีคุณค่าใน 

ตนเอง แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์    

แบบสอบถามบรรยากาศในครอบครัว แบบ 

สอบถามสัมพนัธภาพกบัเพือ่น และแบบสอบถาม 

แรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้

สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน และสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน  

 ผลการศึกษา: ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย 

ความมีคุณค่าในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์   

บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน   

และแรงสนับสนุนทางสังคมในวัยรุ ่น มีความ 

สัมพนัธ์ทางบวกกบัความแขง็แกร่งในชวีติอย่างมี 

นยัส�าคัญทางสถิติ (p < .001) ผลจากการวจิยัคร้ังนี้ 

เป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีสามารถน�าไปใช้ในการเสรมิสร้าง 

ความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นต่อไป

ค�าส�าคัญ: ความแข็งแกร่งในชวีติ วยัรุน่ ความฉลาด 

   ทางอารมณ์ บรรยากาศในครอบครัว   

   แรงสนับสนุนทางสังคม

ความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันมนุษย์อยู่ท่ามกลางลักษณะของ 

สังคมและส่ิงแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอยู  ่

ตลอดเวลา ชีวิตของมนุษย์จึงต้องเจอกับสิ่งต่าง ๆ  

มากมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป นับเป็นสภาวการณ์ท่ี 

ท�าให้มนุษย์เกิดความเครียดและความกดดัน 

มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นที่เปลี่ยน 

จากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น เป็นวัยท่ีมีความเปราะบาง  

(vulnerability) เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ทาง 

ด้านร่างกายจติใจอารมณ์  สังคม และสติปัญญา ถอื 

เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของชวีติ  ต้องการความเป็น 

อิสระ อยากรู้ อยากลอง  ต้องการเป็นที่ยอมรับใน 

สังคมมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง มี 

การเปลีย่นแปลงด้านร่างกายทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ 

ท�าให้วยัรุน่วติกกงัวลกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน   

มีพฤติกรรมและอารมณ์แปรปรวน อ่อนไหวง่าย   

หงุดหงิด มีความรู้สึกยึดตัวเองเป็นหลักและยังมี 

ความคดิเป็นรปูธรรมเป็นส่วนใหญ่ ควบคมุอารมณ์ 

ตนเองไม่ค่อยได้ (พิชญานนท์ งามเฉลียว และวดี   

อัมรักเลิศ, 2556; วิโรจน์ อารีย์กุล, 2555; Eccles,  

1999) จากการเปลีย่นแปลงน้ีท�าให้วยัรุน่ต้องมีการ 

ปรับตัวและต้องมีการเผชิญปัญหาอยู่ตลอดเวลา  

นบัว่าเป็นช่วงวกิฤติหนึง่ของชวีติ (มรรยาท รุจวิทิย์,  

2548; รสวนัต์ อารีมิตร, 2555) หากวยัรุน่ไม่สามารถ 

แก้ไขภาวะวกิฤติในชีวติให้ผ่านลุล่วงไปดีพอกอ็าจ 

ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ตามมา เช่น    

มีความขัดแย้งในบทบาทหรอือตัลกัษณ์ของตนเอง  

มีความขัดแย้งกับครอบครัว หรืออาจมีพฤติกรรม 

เส่ียงได้ เช่น การด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด   

และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น  

(รสวันต์ อารีมิตร, 2555; ศรีเรือน แก้วกังวาล,  

2554; Grotberg, 1999) 

 ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงท่ีเกดิข้ึนในวยัรุน่นัน้   

ส่วนใหญ่เริ่มเกิดขึ้นต้ังแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น   

อันเป็นช่วงท่ีศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ซ่ึงจากการศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 

ประเทศไทยพบว่าร้อยละ 33.1 ของกลุ่มตัวอย่างมี 

พฤติกรรมการด่ืมสุรา โดยอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มด่ืมสุรา 

ครัง้แรกในเพศชาย คือ อาย ุ13.4 ปี และอาย ุ13.9  ปี  
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ในเพศหญิง ส่วนการใช้สารเสพติดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ 

แอลกอฮอล์ พบว่านักเรียนชายประมาณร้อยละ   

11.1 และนักเรียนหญิงร้อยละ 2.0 เคยใช้สาร 

เสพติดตัวใดตัวหนึ่ง ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

พบว่าวัยรุ ่นมีอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ  ์

ครัง้แรกคอื อายุ 14.8 ปี ในเพศชาย และอายุ 15.4  ปี  

ในเพศหญงิ (สาวติร ีอษัณางค์กรชยั และคณะ,  2554)  

นอกจากน้ียังส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต 

และจติเวชได้ เช่น ภาวะซึมเศร้า และความคิดอยาก 

ฆ่าตัวตาย (นิตยา ไทยาภิรมย์, 2555) ซึ่งจากสถิต ิ

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ ่นของ 

สาวติร ีอษัณางค์กรชยั และคณะ (2554) พบว่าวยัรุน่ 

ในระดับมัธยมศึกษาท้ังชายและหญิงเคยมีอาการ 

ซึมเศร้าและหมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวัน เป็น 

ระยะเวลาติดกัน 2 สัปดาห์ โดยในนักเรียนชาย 

มีความชุกถึงร้อยละ 14.9 และนักเรียนหญิง มีถึง 

ร้อยละ 15.9 และเคยมีความคิดจะฆ่าตัวตายแบบ 

จริงจังร้อยละ 4-6 และประมาณร้อยละ 4-5 เคย 

พยายามฆ่าตัวตายจริง เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

กรมสุขภาพจิต พบว่าปัญหาความเครียดในชีวิต 

ของวัยรุ่นในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง (กรมสุขภาพ 

จติ, 2546ก) จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

จะเห็นว่าในวัยรุ่นนั้นมีความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย 

จากความเครยีดและความกดดัน  แต่ในสภาวการณ์ 

ความเครยีดและความกดดันทีเ่หมือนกนัน้ันบุคคล  

จะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและจัดการ 

ปัญหาด้วยวิธีการแตกต่างกัน ผลลัพธ์ของการ 

จดัการกจ็ะต่างกนั  เพราะบุคคลมีสิง่หนึง่ทีต่่างกนั  

ก็คือ “ความแข็งแกร่งในชีวิต (resilience)” เมื่อ 

วยัรุน่เจอสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ  ในชวิีตวัยรุน่ท่ีมี 

ความแข็งแกร่งในชีวิตสูงก็จะสามารถจัดการกับ 

ปัญหานัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมสีขุภาพจติ 

ดี (พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และ 

ทัศนา ทวีคูณ, 2555) 

 ความแข็งแกร่งในชีวิตของแต่ละบุคคลจะ 

แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

เช่น อายุ โดยพบว่าบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความ 

แข็งแกร่งในชีวิตมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย (Sun  

& Stewart, 2007) ปัจจัยเพศจากการศึกษาพบว่า 

เพศหญงิมคีวามแขง็แกรง่ในชวีติมากกว่าเพศชาย   

(พัชรินทร์ นินทจันทร์, ศรีสุดา วนาลีสิน, ลัดดา 

แสนสีหา, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, และพิศสมัย  

อรทัย, 2554) ปัจจัยเชื้อชาติพบว่าเชื้อชาติต่างกัน 

จะมีความแข็งแกร่งในชีวติแตกต่างกนั (Fincham,  

Altes, Stein, & Seedat, 2009) ปัจจัยความมีคุณค่า 

ในตนเองซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 

แข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่น (สุวิณี ภารา, 2555)   

ปัจจยัด้านความฉลาดทางอารมณ์โดยมีความสัมพนัธ์ 

ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต (Armstrong,  

Galligan, Critchley, 2011) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 

ส่วนบุคคล (personality trait) เช่น บุคคลท่ีมี 

บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว (extraversion) และ 

บุคลิกภาพแบบยึดม่ันในหลักการ (conscien-

tiousness) จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 

แข็งแกร ่งในชีวิต ตรงกันข ้ามกับบุคคลท่ีมี 

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (neuroticism) จะมี 

ความสัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่งในชีวิต  

(Fayombo, 2010) ปัจจยัด้านครอบครวั เช่น รปูแบบ 

การเลีย้งดู มีการศึกษาพบว่าครอบครวัทีมี่รปูแบบ 

การเลี้ยงดูแบบยอมรับและการให้ความอบอุ่น  

(acceptance-involvement) สามารถท�านายความ 

แข็งแกร่งในชีวติได้ (Zakeri, Jowkar, & Razmjoee,  

2010) ปัจจัยด้านบรรยากาศในครอบครัวมีความ 

สมัพนัธ์และมีอทิธิพลทางบวกกบัความแข็งแกร่ง 
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ในชีวติของวยัรุน่ (พชัรนิทร์ นนิทจนัทร์ และคณะ,  

2554) ปัจจัยด้านประเพณีครอบครัว และความ 

ผูกพันภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับความแข็งแกร่งในชีวิต (วัชรินทร์ กระแสสัตย์,  

วรรณี เดียวอิศเรศ, และจินตนา วัชรสินธุ์, 2554)  

นอกจากนี้ยังมีสัมพันธภาพกับเพื่อนและแรง 

สนับสนุนทางสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก 

กบัความแข็งแกร่งในชวีติ (Collishaw et al., 2007;  

Orozco, 2007)

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตใน 

ประเทศไทยในการศึกษาท่ีผ่านมานั้นส่วนใหญ ่

เป็นการศึกษาในวยัรุน่ท่ีเป็นทัง้นักเรยีนมัธยมศึกษา 

ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา 

ระดับปรญิญาตร ี(พชัรนิทร์ นนิทจันทร์ และคณะ,  

2554; วัชรินทร์ กระแสสัตย์ และคณะ, 2554;  

สุวิณี ภารา, 2555; อรพินทร์ ชูชม, สุภาพร  

ธนะชานันท์, และทัศนา ทองภักดี, 2554)  ซ่ึง 

พบว่ายงัไม่มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความ 

มีคุณค่าในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์บรรยากาศ 

ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน และแรง 

สนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต 

ของวัยรุ่นท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นในจงัหวดัจนัทบุร ีการศึกษาความสัมพนัธ์ 

ระหว่างตัวแปรเหล่านีจ้ะเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีจะมี 

ประโยชน์ในการพฒันาแนวทางการส่งเสรมิความ 

แข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นยืนหยัด  

ผ่านพ้นภาวะวิกฤติต่าง ๆ พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี 

คุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมี 

คณุค่าในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศ 

ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน และแรง 

สนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต 

ในวัยรุ่น

สมมติฐานของการวิจัย

 ความมีคุณค่าในตนเอง ความฉลาดทาง 

อารมณ์ บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับ 

เพือ่น และแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพนัธ์ 

กับความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น

 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจาก 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง 

ในชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่ง 

ในชีวิต ดังนี้

 ความแข็งแกร่งในชีวิตเป็นความสามารถ 

หรือคุณสมบัติของบุคคลในการเอาชนะอุปสรรค 

หรอืวกิฤติต่าง ๆ  ทีผ่่านเข้ามาในชวีติให้ผ่านพ้นไป 

ได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ โดยสามารถด�าเนนิชวีติ 

ต่อไปอย่างมีความสุข มีความเข้มแข็งและมี 

วุฒิภาวะมากขึ้น พร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ   

ในอนาคตได้ (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ,  

2555) ตามแนวคิดของกรอ็ทเบิร์ก (Grotberg, 1995)  

ความแข็งแกร่งในชีวิตมี  3  องค์ประกอบหลัก คือ  

1) I  have  (ฉนัมี …)  เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอก   

(external supports) ท่ีส ่งเสริมให้เกิดความ 

แข็งแกร่งในชีวติ  เช่น  มีคนในครอบครวัและนอก 

ครอบครัวท่ีสามารถไว้ใจ มีต้นแบบท่ีดี มีคนท่ี 

พร้อมจะให้ก�าลังใจ และสนับสนุนให้เป็นตัวของ 

ตัวเอง  มีบุคคลหรอืแหล่งท่ีให้การดูแลในเรือ่งของ 

สุขภาพและการศึกษา  อยูใ่นครอบครวัและชมุชน 
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ที่มั่นคงปลอดภัย เป็นต้น 2)  I am (ฉันเป็นคนที ่

…) เป็นความเข้มแข็งภายใน (inner strengths) ของ 

แต่ละบุคคล เช่น เป็นบุคคลท่ีสามารถทีจ่ะรกัและ 

เป็นทีร่กัของผูอ้ืน่ได้ มีความภมิูใจในตนเอง เป็นคน 

อารมณ์ดี ยอมรับและยกย่องผู ้อื่น พร้อมท่ีจะ 

รับผิดชอบในส่ิงที่กระท�าและยอมรับผลของการ 

กระท�านั้น มีความสามารถวางแผนอนาคตได้  

เป็นต้น และ 3) I can (ฉันสามารถที่จะ…) เป็น 

ปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับปัญหาและ 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (interpersonal and  

problem-solving skills) เช่น สามารถแก้ไขปัญหา 

ต่าง ๆ ได้ท้ังการเรียน การท�างาน รู้จักขอความ 

ช่วยเหลือจากใครสักคนได้ในเวลาท่ีต้องการ 

เป็นต้น (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555;  

Grotberg, 1995) บุคคลที่มีความแข็งแกร่งในชีวิต 

สูงนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเครียดและซึมเศร้า 

น้อยกว่าวัยรุ ่นที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตต�่า  

(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554; ทัศนา  

ทวคูีณ, พชัรนิทร์ นินทจนัทร์, และโสภณิ แสงอ่อน,  

2555) และยังพบว่าวัยรุ่นท่ีมีความแข็งแกร่งใน 

ชวีติสูงมีแนวโน้มทีจ่ะมปัีญหาพฤติกรรมเสีย่งด้าน 

ต่าง ๆ  น้อยกว่าวยัรุน่ท่ีมีความแข็งแกร่งในชวีติต�า่  

(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554)

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยทีมี่ 

ความสัมพนัธ์กบัความแข็งแกร่งในชวีติมีหลากหลาย   

(พชัรนิทร์ นินทจนัทร์ และคณะ, 2554; สุวณิ ีภารา,  

2554; Soleimani et al., 2013; Veselska et al., 2008)  

ซ่ึงปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งใน 

ชีวิตในวัยรุ่นในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

 ความมีคุณค่าในตนเอง เป็นความต้องการ 

พืน้ฐานของมนุษย์ในการต่อสู้ปัญหาหรอือปุสรรค 

ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต (อุมาพร ตรังคสมบัติ,  

2549) ความมีคุณค่าในตนเองเป็นส่วนส�าคัญ 

ท่ีจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตตามท่ี 

กร็อทเบิร์ก (Grotberg, 1999) กล่าวว่าเม่ือบุคคล 

มีความมีคุณค่าในตนเองสูงก็จะเป็นปัจจัยหน่ึงที ่

ส่งผลท�าให้เกิดความแข็งแกร่งในชีวิตได้ จากการ 

ศึกษาของสุวิณี ภารา (2555) ศึกษาในวัยรุ่นพบว่า 

ความมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับความแข็งแกร่งในชีวิต เช่นเดียวกันกับการ 

ศึกษาของเวสเซลสก้า และคณะ (Veselska et al.,  

2008)  ศึกษาพบว่าความมีคุณค่าในตนเองกบัความ 

แข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กันใน 

ทางบวก น่ันคือเม่ือวัยรุน่มีความคุณค่าในตนเองสูง 

จะมคีวามม่ันใจในความสามารถของตนเอง (I am)  

ท�าให้สามารถจัดการกับความเครียดหรือปัญหา 

ต่าง ๆ  ท่ีเกดิข้ึนได้ (I can) เม่ือวยัรุน่สามารถจัดการ 

กบัความเครยีดหรอืปัญหาต่างๆ ได้แล้ว จะเป็นการ 

เสริมสร้างศักยภาพท่ีมีอยู ่  ภายในตนท่ีวัยรุ ่น 

สามารถดึงเอามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

(I have) บุคคลที่มีความมีคุณค่าในตนเองสูงจึง 

มีแนวโน ้มท่ีจะมีความแข็งแกร ่งในชีวิตสูง  

(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555; Grotberg,  

1997)

 ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถ 

ทางอารมณ์ในการด�าเนนิชีวติอย่างสร้างสรรค์และ 

มีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2543) มีการศึกษา 

พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกบัความแข็งแกร่งในชวีติ (Liu, Wang, &  

Lu, 2013) บุคคลทีมี่ความฉลาดทางอารมณ์สูงนัน้ 

จะมีความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง (I am) เข้าใจ 

อารมณ์ของผู้อื่นและสามารถจัดการกับอารมณ์ 

เหล่านั้นได้  (I can) ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ด ี

กับบุคคลอื่นมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น (I have) สิ่ง 
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เหล่านีจ้งึส่งเสรมิให้วยัรุน่มีความแขง็แกร่งในชวีติ 

สูงข้ึน (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555;  

Grotberg, 1997) 

 บรรยากาศในครอบครวั เป็นสภาพแวดล้อม 

ภายในครอบครัวท่ีเกีย่วข้องกบัสมาชกิในครอบครวั 

ของวัยรุ่น (จริยกุล ตรีสุวรรณ, 2542) เนื่องจาก 

ลักษณะของครอบครัวคือกลุ ่มบุคคลที่มีความ 

ผูกพันกันทั้งทางอารมณ์และจิตใจ (ศิริรัตน์  

คุปติวุฒิ, 2545) ด�าเนินชีวิตร่วมกัน ครอบครัว 

จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก จาก 

การศึกษาของวัชรินทร์ กระแสสัตย์ และคณะ  

(2554) พบว่าประเพณีครอบครัวและความผูกพัน 

ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็ง 

ทางใจ (ความแข็งแกร่งในชีวิต) เช่นเดียวกับการ 

ศึกษาของ พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ (2554)  

ที่พบว่าบรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพลตรง 

ทางบวกต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่นไทย  

ทั้งนี้การมีบรรยากาศในครอบครัวที่ดีท�าให้วัยรุ่น 

รับรู ้ว ่าตนเองมีคนในครอบครัวท่ีสามารถให  ้

ความรักและพร้อมจะช่วยเหลือเสมอ (I have)  

บรรยากาศครอบครวัท่ีดเีป็นการส่งเสรมิให้วยัรุ่น 

มีการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองท�าให้มีความ 

มั่นใจในตนเองมากขึ้น (I am)  มีความสามารถใน 

การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (I can)  

อันจะเสริมสร้างให้วัยรุ ่นมีความแข็งแกร่งใน 

ชวีติสงูขึน้ (พชัรนิทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555;  

Grotberg, 1997)

 สัมพันธภาพกับเพ่ือน เป็นการรับรู้ความ 

สัมพนัธ์และพฤติกรรมของวัยรุน่ทีแ่สดงกบัเพือ่น 

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สัมพันธภาพ 

ระหว่างบคุคลเป็นปัจจยัหนึง่ต่อการส่งเสรมิความ 

แข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ ่น (Grotberg, 1999)  

และจากการศึกษาพบว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนมี 

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภมิูคุ้มกนัทางจิต (ความ 

แข็งแกร่งในชวีติ) (อรพนิทร์ ชชูมและคณะ, 2554)  

วัยรุ่นท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนท�าให้วัยรุ่นได้ 

รับรูว่้ามีบุคคลท่ีให้การช่วยเหลอื (I have) วยัรุน่ได้  

สัมพนัธภาพท่ีดีท�าให้วยัรุ่นมคีวามม่ันใจในตนเอง 

มากข้ึน (I am) จึงเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นน้ันมี 

ความสามารถมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที ่

ผ่านเข้ามา (I can) สิ่งเหล่านี้จึงเสริมสร้างท�าให้ 

วัยรุ่นมีความแข็งแกร่งในชีวิตมากข้ึน (พัชรินทร์       

นินทจันทร์ และคณะ, 2555; Grotberg, 1997) 

 แรงสนบัสนนุทางสังคม เป็นแหล่งช่วยเหลอื 

สนับสนุนเพื่อให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อความ 

เครียดหรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง 

ในการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความแข็งแกร่งในชีวิต  

(Scudder, Sullivan, & Copeland - Linder, 2008)  

จากการศึกษาพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมี 

ความสัมพันธ์ทางบวกต่อความแข็งแกร่งในชีวิต 

ในวัยรุ ่น (Salami, 2010) นั่นคือวัยรุ ่นที่มีแรง 

สนับสนุนทางสังคมสูงวัยรุ่นจะรับรู้ว่ามีแหล่ง 

สนับสนุนช่วยเหลอื (I have) จงึท�าให้วยัรุน่สามารถ 

จัดการกับความเครียดหรือปัญหาท่ีผ่านเข้ามาใน 

ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (I can) ส่งเสริมให ้

วัยรุ่นมั่นใจในศักยภาพของตนเองมากขึ้น (I am)  

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเสริมสร้างองค์ประกอบของ 

ความแข็งแกร่งในชีวิต ท�าให้มีความแข็งแกร่ง 

ในชีวิตมากขึ้น (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 

2555; Grotberg, 1997)

 อาจกล่าวได้ว่า ปัจจยัความมีคุณค่าในตนเอง  

ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศในครอบครัว   

สัมพันธภาพกับเพื่อน และแรงสนับสนุนทาง 
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สังคม น่าจะมีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่ง 

ในชีวิต

วิธีด�าเนินการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเป็นแบบบรรยายความสัมพันธ์  

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่า 

ในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศ 

ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน และแรง 

สนับสนุนทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิตใน 

วัยรุ่นจังหวัดจันทบุรี 

 ประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  

ศึกษา  จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรยีนในสังกดัเขตพืน้ท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา จงัหวดัจนัทบุร ีในช่วงเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  

จ�านวน 403 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียน ในจ�านวน  

5 อ�าเภอ  

 การก�าหนดขนาดตัวอย่าง

 ค�านวณขนาดของกลุ ่มตัวอย่างใช้การ 

วิเคราะห์ค่าก�าลังทดสอบ (power analysis)  

ของโคเฮน (Cohen, 1988) โดยใช้โปรแกรม G*  

Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) จาก 

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ค่าความสัมพันธ ์

ของปัจจัยคัดสรรกับความแข็งแกร่งในชีวิตใน 

วัยรุ่น ดังน้ีคือ ตัวแปรความมีคุณค่าในตนเองมี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าอยู ่

ระหว่าง .17 ถึง .459 (สุวิณี ภารา, 2555; Madrigal,  

2008; Mehrotra & Chaddha, 2013; Salami, 2010)  

ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าอยู่ระหว่าง .19 ถึง  

.42  (Liu, Wang, & Lu, 2013; Soleimani et al., 2013) 

ตัวแปรบรรยากาศในครอบครัวมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันมีค่าอยู่ระหว่าง .23  ถึง   

.384 (วชัรนิทร์ กระแสสตัย์ และคณะ, 2554; Im &  

Kim, 2012) ตัวแปรสัมพันธภาพกับเพื่อนมีค่า 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัเท่ากบั .473  

(อรพินทร์ ชูชม และคณะ; Im & Kim, 2012) และ 

ตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันอยู่ระหว่าง .23 ถึง .47  

(Orozco, 2007; Salami, 2010) ดังนั้นในการศึกษา 

ครั้งนี้จึงได้ก�าหนดขนาดอิทธิพล (effect size)  

เท่ากับ .17 ค่าก�าลังทดสอบ  (power) เท่ากับ .80  

และค่านัยส�าคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ .01 จากการ 

ค�านวณโปรแกรม G*Power ซ่ึงใช้สถิติสหสัมพนัธ์  

(correlation) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 399 ราย 

 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 การวจัิยครัง้ใช้วธีิการสุม่ตัวอย่างแบบหลาย 

ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วธีิการสุ่มอย่างง่ายโดย 

สุ่มอ�าเภอในเขตจังหวัดจันทบุรี จากทั้งหมด 10  

อ�าเภอ สุ่มมาจ�านวน 5 อ�าเภอ ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธ ี

การสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

จังหวัดจันทบุรี จาก 5 อ�าเภอ สุ่มมาอ�าเภอละ 1  

โรงเรียน และข้ันตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  

โดยสุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยม 

ศึกษาช้ันปีท่ี 1-3) โดยสุ่มมาชัน้ปีละ 1 ห้อง ในแต่ละ 

โรงเรียน รวมนักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย 

จ�านวน  417 คน โดยทีมี่นกัเรยีนตอบแบบสอบถาม 

สมบูรณ์จ�านวน  403 คน

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจั ย ในครั้ งนี้ ผ ่ านการอนุ มั ติจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามเอกสาร 
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รับรองเลขที่ 2557/239 และได้รับอนุญาตในการ 

เก็บข้อมูล จากผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี  และ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน มีการ 

ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และ 

สิทธิของกลุม่ตัวอย่างก่อนเกบ็รวบรวมข้อมูล และ 

ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ปกครองในการให้นักเรียน 

เข้าร่วมการวิจัยโดยการลงนามในหนังสือยินยอม 

เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งในการเข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้  

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยทุกคน เป็นไปด้วย 

ความสมคัรใจ ไม่มีการบงัคบัและสามารถออกจาก 

งานวิจัยได้ตลอดเวลาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องการ  

ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น โดย 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจัยเก็บข้อมูลเป็น 

ความลับ ไม่มีการแจ้งชื่อผู้ให้ข้อมูลและน�าเสนอ 

ผลงานวิจัยในภาพรวม  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ส่วนที่ 1: แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่  

เพศ อายุ ศาสนา ระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ย   

จ�านวนพีน้่องสถานภาพสมรสของบิดามารดา   และ 

บุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ด้วย  

 ส่วนที่ 2: แบบประเมินความแข็งแกร่งใน 

ชีวิต พัฒนาโดยพัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ  

(2555) ตามแนวคิดของกร็อทเบิร์ก (Grotberg,  

1995) จ�านวน 28 ข้อ มี 3 องค์ประกอบ คอื 1) I have  

(ฉันมี…)  2) I am (ฉันเป็นคนท่ี…)  และ 3) I  can  

(ฉนัสามารถทีจ่ะ…) ค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า  

5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนนรวมมีค่าตั้งแต ่

28-140 คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีความ 

แข็งแกร่งในชีวิตมาก จากการน�าประเมินน้ีไปหา 

ความเชื่อม่ันในวัยรุ ่นซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับ 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่าของครอนบราคเท่ากบั .89 และจากการวจัิย 

ครั้งนี้พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90

 ส่วนท่ี 3: แบบสอบถามความมีคุณค่าใน 

ตนเองของโรเซนเบร์ิก (Rosenberg, 1965) แปลเป็น 

ภาษาไทยโดยพักตร์วิไล  ศรีแสง (Srisaeng, 2003)  

จ�านวน 10 ข้อ ค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ  

ต้ังแต่ 1-4 คะแนน คะแนนรวมมีค่าต้ังแต่ 10-40   

คะแนนสูง หมายถึง ความมีคุณค่าในตนเองสูง   

คะแนนต�า่ หมายถงึ ความมีคณุค่าในตนเองต�า่ จาก 

การน�าแบบสอบถามนีไ้ปหาความเชือ่ม่ันในวยัรุน่ 

ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่างจ�านวน  30 คน 

ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ  

.63 และจากการวจิยัครัง้นีพ้บว่าได้ค่าความเชือ่ม่ัน 

เท่ากับ .57

 ส่วนท่ี 4: แบบประเมินความฉลาดทาง 

อารมณ์ส�าหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี) ของกรม 

สุขภาพจิต (2546ข) ท่ีพัฒนาข้ึนโดยยงยุทธ  

วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และคณะ (2545)  จ�านวน 52 ข้อ  

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านดี 2) ด้านเก่ง  

และ 3) ด้านสุข ค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า 4  

ระดับ ตั้งแต่ 1-4 คะแนน 4 คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่  

52-208 คะแนน ซ่ึงคะแนนมากหมายถึง มีความ 

ฉลาดทางอารมณ์สูง จากการน�าแบบประเมินน้ี 

ไปหาความเชื่อมั่นในวัยรุ่นซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียง 

กับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน พบว่าได้ค ่า 

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ .81  

และจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .85  

 ส่วนท่ี 5: แบบสอบถามบรรยากาศใน 

ครอบครัวของจริยกุล ตรีสุวรรณ (2542) จ�านวน  

23 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความ 

สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2) ด้านการ 
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ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของครอบครัว 3) ด้านการ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งของครอบครัว และ 4) ด้าน 

ความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานของสมาชิกใน 

ครอบครัวค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ  

ต้ังแต่ 1-5 คะแนน คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยมีค่า 

ตั้งแต่ 1.00-5.00 คะแนน ผู้มีคะแนนมากหมายถึง 

มีบรรยากาศในครอบครัวดี คะแนนน้อยหมายถึง 

บรรยากาศในครอบครัวไม่ดี จากการน�าแบบ 

สอบถามนีไ้ปหาความเชือ่ม่ันในวยัรุน่ซ่ึงมีลกัษณะ 

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน พบว่าได ้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ .90  

และจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .89

 ส่วนท่ี 6: แบบสอบถามสัมพันธภาพกับ 

เพือ่นของจรยิกลุ ตรสุีวรรณ (2542) จ�านวน 23  ข้อ  

แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนเม่ือเพือ่นต้องการความช่วยเหลอื 2) รูจ้กั 

การให้และการรับ 3) รู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น  

4) สนใจในความรู้สึกของเพื่อน 5)  ยอมรับความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล และ 6) รบัฟังความคิดเหน็ 

ของเพื่อน ค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ 

ต้ังแต่ 1-5 คะแนน คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยมีค่า 

ตั้งแต่ 1.00-5.00 คะแนน ผู้ที่มีคะแนนสูงหมายถึง 

มีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี คะแนนต�่าหมายถึง 

สัมพนัธภาพกบัเพือ่นไม่ดี จากการน�าแบบสอบถาม 

นีไ้ปหาความเชือ่ม่ันในวัยรุน่ซึง่มีลกัษณะใกล้เคยีง 

กับกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน พบว่าได้ค ่า 

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ .86 

และจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ .84 

 ส่วนที่ 7: แบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง 

สังคม ที่พัฒนาโดยแบรนด์และไวเนิร์ท (Brandt   

& Weinert, 1981) ตามแนวคิดของไวส์ (Weiss,  

1974) แปลเป็นภาษาไทยโดยฉัตรวลัย ใจอารีย์   

(2533) จ�านวน 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่   

1) ความใกล้ชดิผกูพนั 2) การเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ 

หรือสังคม 3) การมีโอกาสช่วยเหลือบุคคลอื่น  ซึ่ง 

หมายถงึมีการแลกเปลีย่นประโยชน์ซึง่กนัและกนั  

มีโอกาสได้รับการอบรมเลี้ยงดูและช่วยเหลือจาก 

บุคคลอื่น 4) การรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และ  

5) การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ค�าตอบ 

เป็นแบบประมาณค่า 7 ระดับ ตั้งแต่ 1-7 คะแนน   

คะแนน รวมมีค่าต้ังแต่ 25-175 คะแนน ผู้ที่มี 

คะแนนรวมสูง หมายถึง ผู้ท่ีมีแรงสนับสนุนทาง 

สังคมระดับสูง จากการน�าแบบสอบถามนี้ไปหา 

ความเชือ่ม่ันในวยัรุน่ซ่ึงมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุม่ 

ตัวอย่างจ�านวน 30 คน พบว่าได้ค่าสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่าของครอนบราคเท่ากบั .90 และจากการวจัิย 

ครั้งนี้พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 หลังจากได้รับการอนุมัติท�าการวิจัย จาก 

คณะกรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลดังนี้

 1.  ท�าหนงัสือย่ืนต่อผูอ้�านวยการส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาของจังหวดัจนัทบรุี  

และผู ้อ�านวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเพื่อ 

ขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 2. ติดต ่อประสานงานกับคณาจารย ์ ท่ี 

เกี่ยวข้องและพบนักเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธิของกลุ ่ม 

ตัวอย่างและขอให้นักเรียนน�าเอกสารชี้แจงพร้อม 

เอกสารขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมในการวิจัย 
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โดยการลงนามแล้วจึงนัดนักเรียนเพื่อลงนามและ 

ด�าเนินการเก็บข้อมูล

 3.  ให ้กลุ ่มตัวอย ่างลงนามในหนังสือ 

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและตอบแบบสอบถาม 

ในช่วงที่ว่างจากการเรียนการสอน ซึ่งใช้เวลา 

ประมาณ 30 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for  

Windows ในการหาค่าความถีร้่อยละพสัิย ค่าเฉลีย่  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

และสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการวิจัย

 ข้อมูลทั่วไป

 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิร้อยละ  

64.76 อายุอยู่ในช่วง 11-16 ปี อายุเฉลี่ย 13.38 ปี  

นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98.51 ก�าลังศึกษาอยู่ 

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ  36.07 เกรดเฉลี่ย 

ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ในช่วง 3.01-4.00 ร้อยละ   

65.51 สถานภาพสมรสของบดิามารดาส่วนใหญ่คือ 

สถานภาพคู/่อยูด้่วยกนั ร้อยละ 62.78 และส่วนใหญ่ 

อาศัยอยูก่บับดิา/มารดา ร้อยละ  82.88 คะแนนความ 

แขง็แกร่งในชวีติของกลุม่ตัวอย่างมีค่าเฉลีย่เท่ากบั  

109.47 (SD = 11.432) โดยที่ร้อยละ 52.36 มีความ 

แข็งแกร่งในชวีติมากกว่าค่าเฉลีย่  ความมคุีณค่าใน 

ตนเองเฉลี่ยเท่ากับ 28.36 (SD = 3.105) คะแนน 

ความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยเท่ากับ  147.14 (SD =  

15.472) คะแนนบรรยากาศในครอบครัวเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.65 (SD =.579) คะแนนสัมพันธภาพกับ 

เพื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (SD= .535) คะแนนแรง 

สนับสนุนทางสังคมเฉลี่ยเท่ากับ 126.19 (SD =  

16.891) 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความมีคุณค่าใน 

ตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศใน 

ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพ่ือน และแรง 

สนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต 

ในวัยรุ่น

 จากการทดสอบการกระจายของตัวแปร  

พบว่าตัวแปรความแข็งแกร่งในชีวิต ความฉลาด 

ทางอารมณ์ แรงสนบัสนุนทางสังคม มีการแจกแจง 

แบบปกติ ตัวแปรความมีคุณค่าในตนเองบรรยากาศ 

ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน ไม่มีการแจง 

แจงแบบปกติ ดังน้ันผูว้จิยัจงึหาความสมัพนัธ์ของ 

ตัวแปร ดังนี้

 1.  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง  

ความฉลาดทางอารมณ์ และแรงสนับสนุนทาง 

สังคม กับความแข็งแกร่งในชีวิต โดยใช้สถิติ 

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าความฉลาดทาง 

อารมณ์ และแรงสนับสนุนทางสังคม มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต (r = 

.474 และ .523 ตาม ล�าดบั) อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .001 ดังตาราง 1

ตารางที่ 1  ค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) แบบเพยีร์สนัระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และแรงสนบัสนนุ 

 ทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง (n = 403)

ตัวแปร r p-value

ความฉลาดทางอารมณ์ .474 < .001

แรงสนับสนุนทางสังคม .523 < .001
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 2. ผลวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความ 

มีคุณค่าในตนเอง บรรยากาศในครอบครัว และ 

สัมพันธภาพกับเพื่อน กับความแข็งแกร่งในชีวิต  

โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนพบว่า  

ความมีคุณค่าในตนเอง บรรยากาศในครอบครัว  

และสัมพนัธภาพกบัเพือ่น มีความสัมพนัธ์ทางบวก 

กบัความแข็งแกร่งในชีวติ (r = .386, .497 และ .310   

ตามล�าดับ) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

ดังตาราง 2

ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แบบสเปียร์แมนระหว่างความมีคุณค่าในตนเอง บรรยากาศ 

 ในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิต (n = 403)

ตัวแปร rs p-value

ความมีคุณค่าในตนเอง .386 < .001

บรรยากาศในครอบครัว .497 < .001

สัมพันธภาพกับเพื่อน .310 < .001

การอภิปรายผลการวิจัย

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความมีคุณค่าใน 

ตนเองกับความแข็งแกร่งในชีวิต

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความ 

มีคุณค่าในตนเองกับความแข็งแกร่งในชีวิตพบว่า 

ความมีคุณค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั 

ความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(r = .386, p < .001) นั่นคือ  การที่วัยรุ่นที่มีความม ี

คุณค่าในตนเองสูงมีแนวโน้มท่ีจะมีความแขง็แกร่ง 

ในชวีติสูง สอดคล้องกบัการศึกษาท่ีผ่านมาทีพ่บว่า 

ความมีคุณค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั 

ความแขง็แกร่งในชวีติ (สวุณีิ ภารา,  2555; Madrigal,  

2008; Mehrotra & Chaddha, 2013; Veselska et al.,  

2008) การท่ีวัยรุ่นท่ีมีความมีคุณค่าในตนเองสูงม ี

แนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงนั้น อาจ 

อธิบายได้ว่าวัยรุ่นท่ีมีความมีคุณค่าในตนเองสูง 

จะมีการประเมินตนเองในทางบวก มคีวามรูส้กึว่า 

ตนเองมีคุณค่าทัดเทียมกับคนอื่น ๆ มีความรู้สึก 

ด้านดีต่อตนเอง พึงพอใจในตนเอง รับรู้ว่าตนเอง 

มีความสามารถมากน้อยเพียงใด  (I am) สิ่งเหล่านี ้

ส่งผลให้วัยรุ่นมีความสามารถในการท�าส่ิงต่าง ๆ  

รวมท้ังจดัการความเครยีดได้อย่างเหมาะสม (I can)  

และเมื่อวัยรุ่นมีส่ิงเหล่าน้ีแล้วท�าให้วัยรุ่นมีแหล่ง 

ศักยภาพหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในตน (I have)  

ซ่ึงสามารถดึงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ 

สถานการณ์ที่ยุ่งยากใจในชีวิต (adversity of life) 

ได้ วัยรุ่นมีความมีคุณค่าในตนเองสูงจึงมีความ 

สามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติ 

ได้ดี (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555;  

Grotberg, 1999; Wright et al., 2013)  ดังนั้นวัยรุ่น 

ที่มีความมีคุณค่าในตนเองสูงจะมีแนวโน้มท่ีจะมี 

ความแข็งแกร่งในชีวิตสูงด้วย

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทาง 

อารมณ์กับความแข็งแกร่งในชีวิต

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าความฉลาดทาง 

อารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความแขง็แกร่ง 

ในชวีติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ (r = .474, p < .001) 

และพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความฉลาด 
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ทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 55.83) 

และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่ากลุ่ม 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 

ด้านดีอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 63.03) คะแนน 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งอยู่ในระดับปกติ  

(ร้อยละ 71.22) และคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 

ด้านสุขอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 74.19) จึงอาจ 

กล่าวได้ว่าวัยรุ ่นท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูง 

ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง  

สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาที่พบว่าความ 

ฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ 

แข็งแกร่งในชีวิต (DiFabio & Saklofske, 2014;  

(Liu, Wang, & Lu, 2013; Soleimani et al., 2013)  

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการที่บุคคลมีความฉลาด 

ทางอารมณ์สูงน้ันจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถ 

ในการสังเกตเมื่อตนเองมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง  

ท�าให้มีความเข้าใจในอารมณ์ของตนเอง (I am)   

สามารถท�าหน้าทีต่่าง ๆ  ได้ดี ไม่ว่าจะอยูใ่นบทบาท 

ใดมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ตนเอง มี 

ทกัษะความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพและ 

การจัดการกับปัญหา เมื่อมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด 

ความเครยีดบุคคลกจ็ะสามารถหาวธีิการผ่อนคลาย 

ความเครยีดของตนเองได้ (I can) การท่ีวยัรุน่เข้าใจ 

ในอารมณ์ของตนเองและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง จะท�าให้วัยรุ่นน้ันได้รับ 

ความรกัความเข้าใจจากบุคคลอืน่  ท�าให้วยัรุน่รับรู้ 

ว่ามีบุคคลที่สนับสนุนและเป็นท่ีปรึกษา เม่ือเกิด 

ปัญหาต่าง ๆ (I have) (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ 

คณะ, 2555; Grotberg, 2005) จากการศึกษาพบว่า 

วัยรุ ่นที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีความ 

สามารถในการเผชญิปัญหาได้ดี  (Schneider, Lyons,  

& Khazon, 2013) และเมื่อพบเจอสถานการณ์ 

ยุ่งยากใจในชีวิตวัยรุ่นที่มีความฉลาดทางอารมณ ์

สูงจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตน้อยกว่าวัยรุ่นที่มี 

ความฉลาดทางอารมณ์ต�า่ (Armstrong et al., 2011)  

วยัรุน่ทีมี่ความฉลาดทางอารมณ์สงูจงึมแีนวโน้มท่ี 

จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงด้วย

 ความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศใน 

ครอบครัวกับความแข็งแกร่งในชีวิต

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบรรยากาศ 

ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 

แข็งแกร่งในชวีติอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ   (r   =  .497,  

p < .001) และพบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี 

บรรยากาศในครอบครวัดี (ร้อยละ 53.50) อาจกล่าว 

ได้ว่าเม่ือวัยรุ ่นมีบรรยากาศในครอบครัวดีจะมี 

แนวโน้มท่ีจะมคีวามแขง็แกร่งในชวีติสงู สอดคล้อง 

กับการศึกษาท่ีผ ่านมาที่พบว่าบรรยากาศใน 

ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 

แข็งแกร่งในชวีติ (พชัรนิทร์ นนิทจนัทร์ และคณะ,  

2554) และมีการศึกษาพบว่าการที่วัยรุ่นมีความ 

พอใจในสัมพันธภาพในครอบครัว มีความใกล้ชิด 

ผกูพนัต่อบิดามารดา การรูสึ้กถึงการเป็นท่ีรกัและ 

ที่ต้องการของครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวก 

และท�านายความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ ่นได้  

(วชัรนิทร์ กระแสสัตย์ และคณะ, 2554) นอกจากนี ้

ยังการศึกษาพบว่าการปรบัตัวในครอบครวัสามารถ 

ท�านายความแข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่นได้ (สุวิณี  

ภารา, 2555) เนื่องจากครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ท่ีส�าคัญต่อการปรับตัวและพัฒนาการของวัยรุ่น  

(Masten & Obradovic, 2006; Mehrotra &  

Chaddha, 2013) ถึงแม้ว่าวัยรุน่จะให้ความส�าคัญกบั 

เพือ่นมากข้ึนกต็าม แต่ครอบครัวกย็งัคงเป็นแหล่ง 

ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือวัยรุ่น และเป็นแหล่งที ่

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในด้านต่าง ๆ ซ่ึง 
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บรรยากาศในครอบครัวท่ีประกอบไปด้วยความ 

สัมพนัธ์ภายในครอบครวั การปฏบัิติตามกฎเกณฑ์  

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความส�าเร็จด้าน 

หน้าท่ี การงานของบคุคลในครอบครวั รวมถงึการ 

ส่ือสารภายในครอบครัว วัยรุ่นจึงมีโอกาสได้รับ 

ความรกัความอบอุน่ รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนนุ 

จากครอบครวัมาก ซึง่กลุม่ตัวอย่างในการวจัิยครัง้นี้ 

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา และสถานภาพ 

สมรสของบิดามารดาคอืคู/่อยู่ด้วยกนัและส่วนใหญ่ 

มีบรรยากาศในครอบครัวดี เป็นการส่งเสริมให ้

วัยรุ ่นรับรู ้ว ่าตนเองนั้นมีบุคคลในครอบครัว 

อย่างน้อยหนึ่งคนท่ีสามารถช่วยเหลือและให  ้

ความรักความอบอุ่นกับวัยรุ่นได้ (I have) ซึ่งช่วย 

ส่งเสรมิให้วยัรุน่มคีวามภาคภมิูใจในตนเอง มัน่ใจ 

ในความสามารถและศักยภาพของตนเอง (I am)  

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่  

ความรกัใคร่ผกูพนัภายในครอบครวัการสนบัสนุน 

ช่วยเหลือจากครอบครัว รวมถึงครอบครัวท่ีมี 

ความขัดแย้งกันน้อย เป็นปัจจัยที่ท�าให้วัยรุ ่น 

สามารถปรับตัวได้ดี อีกทั้งยังส่งผลให้วัยรุ่นน้ัน 

รูสึ้กว่าตนเองมคุีณค่ามากยิง่ข้ึน (Sbicigo & Dell’s  

Aglio, 2012) เม่ือรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าแล้วจะมี 

ความเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเอง อีกทั้งมีแรง 

สนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว ท�าให้วัยรุ่นมี 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (I can) (พัชรินทร์  

นินทจันทร์ และคณะ, 2555; Grotberg, 1995;  

Werner, 2005)  ซ่ึงเป็นการเสรมิองค์ประกอบของ 

ความแข็งแกร่งในชีวิตท�าให้มีความแข็งแกร่งใน 

ชีวิตสูงขึ้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง สัมพันธภาพกับ 

เพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิต

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

สัมพันธภาพกับเพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิต 

พบว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทาง 

บวกกับความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (r = .310, p < .001) และพบว่ากลุ่ม 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัมพนัธภาพกบัเพือ่นดี (ร้อยละ  

52.61) อาจกล่าวได้ว่าเมื่อวัยรุ่นมีสัมพันธภาพกับ 

เพื่อนดีก็มีแนวโน้มท่ีจะมีความแข็งแกร่งในชีวิต 

สูงด้วย สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาท่ีพบว่า 

สัมพนัธภาพกบัเพือ่นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 

ความแข็งแกร่งในชีวิต (Collishaw et al.,2007; Im  

& Kim, 2011; Kim & Yoo, 2010) สัมพันธภาพ 

ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้ 

วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้ดีและมีความแข็งแกร่ง 

ในชีวิตสูง (Grotberg, 2005) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

สัมพันธภาพที่ดีช่วยให้วัยรุ ่นได้รับการยอมรับ 

ในกลุม่เพือ่น ท�าให้รบัรูว่้าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของ 

กลุ่ม มีความมั่นใจ และมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น  

(I am) และวัยรุ่นจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีบุคคลท่ี 

สามารถให้ความช่วยเหลือ (I have) สิ่งเหล่านี้ก็จะ 

ส่งผลท�าให้วัยรุ่น มีความสามารถในการจัดการ 

ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  

(I can) (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555;  

Grotberg, 1995) ซ่ึงเป็นการเสรมิสร้างองค์ประกอบ 

ของความแข็งแกร่งในชีวิต ท�าให้วัยรุ่นมีความ 

แข็งแกร่งในชีวิตสูงขึ้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสนับสนุนทาง 

สังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิต 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรง 

สนับสนุนทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิต 

พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความ สัมพันธ ์

ทางบวกกบัความแข็งแกร่งในชีวติอย่างมีนยัส�าคัญ 
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ทางสถิติ  (r = .523, p <.001) และอาจกล่าวได้ว่า 

วยัรุน่ทีม่แีรงสนับสนนุทางสงัคมสูง มีแนวโน้มท่ี 

จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงสอดคล้องกับการ 

ศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมี 

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต  

(Markstrom, Marshall, & Tryon, 2000; Orozco,  

2007; Salami, 2010) ท้ังน้ีอาจเนือ่งมาจากเม่ือวยัรุน่ 

มีแรงสนับสนุนทางสังคมสูง วัยรุ ่นจะรับรู ้ว่า 

ตนเองน้ันเป็นทีร่กัและต้องการของบุคคลอืน่ที ่อยู่ 

รอบข้าง เช่น บคุคลในครอบครวัไม่ว่าจะเป็นบดิา/ 

มารดา พีน้่อง ญาติ รวมถึงแรงสนับสนุนทางสังคม 

จากที่โรงเรียน เช่น เพื่อน ครู/อาจารย์ประจ�าช้ัน 

หรือฝ่ายแนะแนว เป็นต้น ซ่ึงเป็นบุคคลที่พร้อม 

ช่วยเหลือสนับสนุนรวมถึงคอยให้ค�าแนะน�าเมื่อ 

เกิดปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  (I have) ซึ่ง 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

อาศัยอยู่กับบิดามารดาท�าให้วัยรุ่นมีโอกาสได้รับ 

ความรกัและความเอาใจใส่จากบคุคลในครอบครวั 

มาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นนั้นมีความ 

รู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากข้ึน (I am) เม่ือวัยรุ่นมี 

คุณค่าในตนเองมากขึ้น อีกท้ังมีบุคคลและแหล่ง 

ทีส่นับสนุนช่วยเหลอืท้ังจากท่ีบ้านและทีโ่รงเรยีน   

จึงท�าให้วัยรุ ่นมีความสามารถในการจัดการกับ 

ปัญหาต่าง ๆ สามารถเผชิญกับความเครียดและ 

ปรับตัวได้ดีมากขึ้น (I can) (พัชรินทร์ นินทจันทร์  

และคณะ, 2555; Budd, Buschman, & Esch, 2009)  

จึงเป็นการเสริมสร้างองค์ประกอบของความ 

แข็งแกร่งในชีวิตท�าให้วัยรุ่นมีความแข็งแกร่งใน 

ชีวิตมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

 1. พยาบาลหรือครู/อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 

ทางด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นท่ีศึกษาในโรงเรียน 

ควรมีการเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีการพัฒนาตนเอง 

ทางด้านจติสังคมต่าง ๆ  ทัง้ในเรือ่งของการส่งเสรมิ 

ให้วัยรุ่นมีความมีคุณค่าในตนเองสูงข้ึน การจัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ การ 

ส่งเสรมิให้วยัรุน่มีบรรยากาศทีดี่ภายในครอบครวั  

จัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสัมพันธภาพ 

ท่ีดีกับเพื่อน ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้วัยรุ่นรับรู้ 

ถึงแรงสนับสนุนทางสังคมจากท้ังท่ีบ้านและ 

โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นบิดา/มารดา คร/ูอาจารย์   เพือ่น  

เป็นต้น อันจะเป็นการเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีความ 

แข็งแกร่งในชีวิตมากยิ่งขึ้น

 2. พยาบาลและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้าน 

การดูแลสุขภาพจิตในวัยรุ่นควรจัดกิจกรรมหรือ 

โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตใน 

วัยรุ่นท่ีเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้าใจเกี่ยวกับความ 

แข็งแกร่งในชีวิตและปัจจัยท่ีจะช่วยเสริมสร้าง 

ความแข็งแกร่งในชีวติเพือ่ท�าให้ครอบครัวตระหนกั 

ในความส�าคัญและร่วมมือกันในการเสริมสร้าง 

ความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นต่อไป

 ด้านการวิจัย

 1.  ศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น 

ในกลุ่มตัวอย่างอืน่ ๆ  ทุกภาคของประเทศไทยเช่น  

นักเรียนอาชีวศึกษาและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เป็นต้น

 2. ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ค ว า ม 

แข็งแกร่งในชีวิตในงานวิจัยเชิงท�านายและแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไปรวมถึงศึกษาใน 

ปัจจยัอืน่ ๆ  ท่ีน่าจะเกีย่วข้องกบัความแข็งแกร่งใน 

ชีวิตวัยรุ่น เช่น เพศอายุ บุคลิกภาพ รูปแบบการ 
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เลี้ยงดู และเหตุการณ์ที่ยุ่งยากใจในชีวิต เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณสมาคมศษิย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี ได ้ ให ้ทุนสนับสนุน 

วิทยานิพนธ์บางส่วน และขอบพระคุณ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ และผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.โสภณิ แสงอ่อน อาจารย์ท่ีปรกึษา 

วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อคิดและค�าแนะน�ามา 
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