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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นี ้มจีดุมุงหมายเพ่ือวเิคราะหองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวกของนักเรียนวยัรุน

และตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกกับขอมูล           

เชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 

2557  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,421 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมลู คอื แบบวัดการเผชิญปญหาเชงิบวกของนกัเรียนวัยรุน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั จาํนวน 

50 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .964 และการวิเคราะหองคประกอบในครั้งน้ีใชการวิเคราะหองคประกอบ   

เชิงสํารวจ สกัดองคประกอบแบบวิเคราะหองคประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal             

Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax)  และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   ผลการวิจัยพบวา                 

การวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรยีนวยัรุน ประกอบดวย 9 องคประกอบ คอื 

การเผชิญปญหาเชิงรุก การรับรูความสามารถในการเผชิญปญหา การเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง          

การกําหนดเปาหมาย การใหความหมายที่มีคุณคา  การมองโลกในแงดี ความหยุนตัว การมุงแกไขปญหา 

และการเผชิญปญหากับเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยมีพิสัยของคาไอเกนอยูระหวาง 1.078 – 15.316      

และมีคาความแปรปรวนสะสม  รอยละ 48.124 และผลจากการวเิคราะหองคประกอบเชงิยืนยันการเผชญิปญหา

เชิงบวกของนักเรียนวัยรุน พบวา 9 องคประกอบดังกลาว มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ              

โดยมีคาไค-สแควร ( ) เทากับ 1026.24 (p-value = .067) มีคา GFI เทากับ .936 มีคา AGFI เทากับ .915 

มีคา SRMR เทากับ .03 มีคา RMSEA เทากับ .011 และมีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูในเกณฑ               

สงูอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01  ซึง่สามารถวดัองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกของนกัเรียนวยัรุนได  

คําสําคัญ
 การวิเคราะหองคประกอบ   การเผชิญปญหาเชิงบวก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

Abstract
 The purposes of this research were to analyze the factor of positive coping of adolescent 

students in Bangkok, and investigate the concordance of positive coping model with the empirical 

data. The subjects consisted of 1,421 adolescent students were grade 2 secondary school students 

(Mattayomsuksa II) from the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, 

Thailand. They were chosen by multiple random sampling. The instrument used for collecting data 

in this research was positive coping questionnaire, and had the reliabilities (Cronbach's alpha)        

at .964. Data were analyzed by exploratory factor analysis performed, using the principal compo-

nent analysis with the orthogonal rotation by varimax method, and investigate the concordance of 
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positive coping model by confirmatory factor analysis. The research results found that 1) There 

were 9 factors of positive coping of adolescent students, consisted of proactive coping self-efficacy 

coping, reactive coping, optimism, resilience, meaningfulness, goal-setting, problem-focused    

coping and anticipatory coping. The eigen values were in the range of 1.078 - 15.316 and sum of 

squared loading was 48.124.  2) The positive coping model in accordance was fit with the empirical 

data with Chi-square ( ) = 1026.24 (p-value = .067), GFI = .936, AGFI = .915, SRMR = .03, and 

RMSEA = .011. The factor loadings of each factor were positive in the range of .78 – 1.00 and they 

were significant at .01 level. All variables were appropriate as observed variables of positive coping.

Keywords
 Factor Analysis, Positive Coping, Grade 8 Students

บทนํา

 การเผชิญปญหา (Coping) เปนตัวแปรหนึ่งทางจิตวิทยาที่สําคัญที่มีนักจิตวิทยาและนักวิจัยไดทํา  

การศึกษามาเปนระยะเวลายาวนานมากกวา 30 ป ซึง่มีทัง้การศกึษาเกีย่วกบักลวิธใีนการเผชญิปญหา วธิกีาร       

ที่จัดการกับความเครียดตาง ๆ และการสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในอดีตการเผชิญปญหาจะเนน            

รูปแบบการตอบสนองตอสถานการณความเครียดท่ีมาจากประสบการณของบุคคล (Lazarus & Folfman, 

1984, 29) แตปจจุบันพบวา การเผชิญปญหาน้ันไดมีการเปล่ียนแปลงไปโดยบุคคลสามารถที่จะเตรียมตัว

รับมือกับความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได  เชนเดียวกับการดํารงชีวิตของนักเรียนวัยรุนที่อาจจะ   

ประสบกับปญหาตาง ๆ จํานวนมาก สงผลใหนักเรียนวัยรุนมีความเครียดและความวิตกกังวล เพ่ือขจัด

ความเครียดและความทุกขใหลดลงน้ัน นักเรียนวัยรุนจําเปนตองหาวิธีการในการเผชิญปญหาใหกับตนเอง 

เพื่อใหสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตตอไป แตอยางไรก็ตามความเครียด (Stress) ที่เกิดขึ้นในชีวิตของ

นักเรียนวัยรุนน้ีก็สามารถนํามาเปนแรงผลักดัน หรือการกระตุนชวยใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมและ         

ใชความพยายามเพ่ิมมากขึ้นในการเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ได ซึ่งถือไดวาเปนความเครียดเชิงบวก 

(Eustress) (Selye, 1956, 11) ที่สงผลดีกับการดํารงชีวิตของคนเราใหสามารถเผชิญปญหาไดดียิ่งข้ึน            

การเผชิญปญหาเชงิบวก (Positive Coping) เปนแนวคดิใหมทีไ่ดรบัอิทธพิลจากกลุมแนวคดิจิตวทิยาเชงิบวก 

(Positive Psychology) ที่ใหความสําคัญกับมนุษยวาคนทุกคนลวนมีคุณคาและมีศักยภาพความสามารถ     

ทีจ่ะนําพาตนเองไปสูการเปลีย่นแปลงและพัฒนาไดอยางสรางสรรค (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, 

3) หากบุคคลสามารถประเมินสถานการณที่มีความเครียดใหเปนสิ่งที่ทาทาย โดยคนหามุมมองเชิงบวกและ

แงดขีองปญหามากกวาการมองวาความเครียดทีเ่กิดข้ึนเปนภัยทีค่กุคาม กจ็ะสงผลชวยใหบคุคลน้ันมีอารมณ

เชิงบวกจากการเผชิญปญหา (Park & Folkman, 1997, 115) และชวยใหสามารถเผชิญปญหาไดอยาง            

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Taylor & Brown, 1988, 205) จึงทําใหนักจิตวิทยาและนักวิชาการไดศึกษาทํา  

ความเขาใจเกี่ยวกับการเผชิญปญหาเชิงบวก (Positive Coping) เพิ่มมากขึ้น 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 256012

 การเผชิญปญหาเชิงบวก หมายถึง การจัดการปญหาเพ่ือใหเกิดผลลัพธเชิงบวก เม่ือบุคคลตกอยู    

ในภาวะถกูคกุคามทางจิตใจ โดยใชความทาทายตอปญหาท่ีเกดิขึน้ เพือ่ใหประสบความสําเรจ็ในเผชิญปญหา 

(Compton, 2010, 117 ) สวนทัศนะของไชเดอรและไดนอฟ (Snyder & Dinoff, 1999, 5 ) กลาววาการเผชิญ

ปญหาเชิงบวกเปนการตอบสนองอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อลดความวิตกกังวลทางรางกาย อารมณ และจิตใจ 

โดยเช่ือมโยงกับความยุงยากท่ีเกิดจากความเครียดในชีวิตในแตละวัน ถาหากบุคคลไดเผชิญปญหาเชิงบวก

ก็จะสงผลใหความเครียดลดนอยลง และเปนความทาทายในการจัดการความเครียดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

และแอนโทนอฟสกี ้(Antonovsky, 1987, 68) ผูเชีย่วชาญดานจิตวทิยาสขุภาพไดอธบิายถงึการเผชญิปญหา

เชิงบวกของบุคคลวาเปนลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพที่ผสมผสานและสรางสรรคในการดําเนินชีวิต             

โดยบุคคลแปลความกับสิ่งที่กอใหเกิดความเครียดในมุมมองเชิงบวกดวยความทาทายซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญ     

ของการเผชิญปญหาเชิงบวก

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกพบวา               

การเผชิญปญหาเชิงบวกมีองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ซึ่งนักจิตวิทยาไดจําแนกองคประกอบของ    

การเผชิญปญหาเชิงบวกไวดังเชน คารเนกี้ (Novicevic, Evans,  Paolillo, Wheeler & Buckley, 2006, 68 

citing Carnegie, 1944) ไดอธบิายถึงองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวกวาประกอบดวย องคประกอบ

ที่ 1 การสะทอน (Reflection) เปนการประเมินสถานการณเดิมท่ีเกิดข้ึนดวยมุมมองเชิงบวกอยางเปนเหตุ     

เปนผล องคประกอบท่ี 2 การผอนคลายความเครียดทางรางกาย (Engaging in Physical Relaxation)           

เปนการลดความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้นที่สงผลใหเกิดสุขภาพกายและจิตใจดี และองคประกอบท่ี 3 สราง           

ความหยุนตัวทางจิตวิทยา (Building Psychological Resilience) เปนการรับรูเปาหมายสูงสุดของตนเอง   

โดยสามารถควบคุมอารมณและกํากับตนเองใหเหมาะกับการแสดงออกทางอารมณตามที่สังคมคาดหวัง   

สวนคอมพตนั (Compton, 2010, 178) ไดสรุปมิตขิองการเผชญิปญหาเชิงบวกวาประกอบดวย 7 องคประกอบ 

คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง อารมณเชิงบวก การรับรูและตีความหมายของปญหา การมองโลกในแงดี             

การรับรูควบคุมตนเอง การรับรูศักยภาพของตนเองในการจัดการปญหาและลักษณะบุคลิกภาพท่ีเขมแข็ง   

เชนเดียวกับแนวคิดของแซนดเลอรและคณะ (Sandler, Wolchik, MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997, 3-4) 

ทีไ่ดระบถุงึแหลงทรพัยากรท่ีสาํคญัเกีย่วของการเผชญิปญหาของวยัรุน คอื การเหน็คณุคาในตนเอง การเชือ่ม่ัน

ในอํานาจแหงตน การมองโลกในแงดี  ความรูและเทคนิคของการแกไขปญหา และทักษะอ่ืน ๆ ซึ่งวัยรุน           

ที่ประสบความสําเร็จในการเผชิญปญหาจะใชแหลงทรัพยากรภายในตนและใชแหลงทรัพยากรภายนอกตน

นอกจากนี้ ชอววอซและโนล (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396) ไดอธิบายทฤษฎีการเผชิญปญหาเชิงรุก 

(Proactive Coping Theory) วาองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกนั้นประกอบดวยองคประกอบที่ 1 

คือ รูปแบบการเผชิญปญหาเชิงบวกสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภทไดแก การเผชิญปญหาที่กําลังจะเกิด

ขึ้นจริง (Anticipatory Coping) การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping) การเผชิญปญหาเชิงปองกัน 

(Preventive Coping) และการเผชิญปญหาแบบตอบสนอง (Reactive Coping)องคประกอบท่ี 2 คือ            

แหลงทรัพยากรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการเผชิญปญหาเชิงบวก คือ ความหยุนตัว (Resilience) การรับรู
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ศักยภาพแหงตน (Self-Efficacy) การรับรูในความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา (Coping Self-        

Efficacy) การมองโลกในแงด ี(Optimism) และองคประกอบท่ี 3 แหลงทรัพยากรภายนอกตน  คอื การสนบัสนุน

จากสังคม (Social Support)  

 จากการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผชิญปญหาเชิงบวก จะพบวา

ลักษณะที่สําคัญสําหรับการเผชิญปญหาเชิงบวก คือ บุคคลจะตองสามารถรับรูเปาหมายและเขาใจเกี่ยวกับ

ตนเอง มีความสามารถทางการคิดเชิงบวกเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจเลือกและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีดี     

ตลอดจนมกีารปฏิบตัตินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตนเอง ผูวจิยัจึงใชแนวคิดและ

ทฤษฎีการเผชิญปญหาเชิงรุกของชอววอซและโนล ไดแก การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping)           

การเผชิญปญหาสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึน (Anticipatory Coping) การเผชิญปญหาแบบตอบสนอง (Reactive 

Coping) การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396) และการมองโลกใน

แงด ี(Optimisms) การมุงจดัการแกไขปญหา (Problem Focuses) การใหความหมายคุณคา (Meaningfulness) 

(Sandler, Wolchik, MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997, 3-4) และการกํากับตนเอง (Self-Regulation) 

(Compton, 2010, 178) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในการศึกษาองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรียนวัยรุน

 ดวยเหตดุงักลาวผูวจิยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษาองคประกอบการเผชญิปญหาเชงิบวกของนกัเรียน

วัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับองคประกอบการเผชิญ

ปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตลอดจนสามารถนําองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานครท่ีคนพบในงานวิจัยไปเปนแนวทาง

สาํหรับการสรางโปรแกรมการใหคาํปรึกษากลุมเชงิรกุเพ่ือสงเสริมการเผชิญปญหาเชงิบวกของนกัเรียนวัยรุน

ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานครในการวิจัยระยะถัดไป

วัตถุประสงค
 1.   เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกกับขอมูล             

เชิงประจักษ

การทบทวนวรรณกรรม
 1. องคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกที่ศึกษาเปนแนวทางเบื้องตนไดแก  แนวคิดและทฤษฎี     
การเผชิญปญหาเชิงรุกของชอววอซและโนล ไดแก การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping) การเผชิญปญหา
สิง่ทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ (Anticipatory Coping) การเผชญิปญหาแบบตอบสนอง (Reactive Coping) การกาํหนด
เปาหมาย (Goal Setting) (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396) และการมองโลกในแงดี (Optimisms)       
การมุงจดัการแกไขปญหา (Problem Focuses) การใหความหมายคณุคา (Meaningfulness) (Sandler, Wolchik, 

MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997, 3-4) และการกํากับตนเอง (Self-Regulation) (Compton, 2010, 178) 
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 2.  นําผลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกของนักเรียนจากการวิจัยในระยะที่ 1 เร่ือง การศึกษาและ

พัฒนาการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนโดยการใหคําปรึกษากลุมเชิงรุก ไดองคประกอบท่ีสําคัญ

ไดแก  การกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิต การคนหาความหมายจากการเผชิญปญหา การมุงเผชิญ   

ปญหาเชิงรุก  การเผชิญปญหาเชิงการปองกัน ความภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูศักยภาพแหงตน                      

การมองโลกในแงด ีความหยุนตวั ความเขมแขง็อดทน การจดัการอารมณ การมวีนิยัในตน และการสนับสนนุ

ทางสังคม (Pahuyut,  Srisawat,  Chatsupakual & Naiyapatana, 2015, 116) รวมกับแนวคิดทฤษฎี            

การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping Theory) ของชอววอซและโนล (Schwarze & Knoll, 2007)          

โดยมีนิยามของการเผชิญปญหาเชิงบวก หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีแสดงออกใหเห็นถึง                   

การกระทําท่ีสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของตนเองใหประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังท้ังใน     

ระยะสั้นและระยะยาว ดวยความตั้งใจ ทาทาย อดทนตอความยากลําบาก โดยการคิดเชิงบวกกับเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น รับรูวาตนเองมีคุณคา มีความเช่ือม่ันวาตนสามารถทําส่ิงตางๆ ใหสําเร็จไดจริง สามารถนํา

ประสบการณในอดีตมาเรยีนรูเพ่ือปรบัใชในการดาํเนนิชีวติของตนเองใหเหมาะสม สงผลใหนกัเรยีนสามารถ

ตดัสินใจเลือกวธิกีารแกไขปญหาไดดยีิง่ข้ึน  อกีทัง้ยังมีการวางแผนและเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัย 

หรือสิ่งคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต ตลอดจนมีการกําหนดเปาหมายท่ีดีเพื่อเปนแรงจูงใจ         

ในการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 

วิธีการวิจัย
 การศกึษาองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวยัรุนคร้ังน้ีเปนงานวิจยัเชิงปริมาณ 

ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน และ

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ น โดยผูวิจัยขอสรุป

กระบวนการดําเนินการในการวิจัย ดังนี้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1.1 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีนวยัรุนทีศ่กึษาอยูในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2    

ปการศึกษา 2557 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และ

เขต 2 จํานวน 119 โรงเรียน และมีนักเรียนทั้งหมด 44,719 คน

  1.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เน่ืองจากนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอและเกิดปญหาจํานวนมาก เพราะลักษณะการยึดตนเองเปน

สําคัญและคลอยตามกลุมเพื่อนไดงาย จึงแสดงออกทางพฤติกรรมตาง ๆ ตามใจหรือตามความตองการของ

ตนเอง โดยไมไดคิดไตรตรองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแซนทรอค          

(Santrock, 2012, 326) ที่อธิบายปรากฏการณการเปล่ียนผานของนักเรียนวัยรุนจากชั้นประถมศึกษามาสู

การเปนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา พบวา นกัเรียนวัยรุนตองใชความพยายามในการเผชญิปญหาและการปรบัตวั

เปนอยางมาก จากการเปนรุนพี่สูงสุดในชั้นประถมศึกษามาสูการเปนรุนนองในชั้นมัธยมศึกษาซึ่งกอใหเกิด
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ความคับของใจและความสับสนในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1,421 คน คํานวณ

จากเกณฑกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 5-10 เทาของตัวแปรบงชี้ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2557, 73 อางอิงจาก 

Gorsuch, 1983, 179) โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) ไดแก การสุมแบบ

แบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ทีก่าํหนดใหขนาดของโรงเรยีนเปนช้ัน และโรงเรยีนในแตละเขตเปน

หนวยของการสุม  จากนัน้สุมตวัอยางครัง้ท่ี 2 ดวยวิธกีารสุมอยางงาย (Random Sampling) เพ่ือเลือกหองเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในแตละโรงเรียนจํานวน 3 หองเรียน และสุมตัวอยางครั้งที่ 3 ดวยวิธีการสุมอยางงาย 

เพื่อเลือกนักเรียนแตละคนหองเรียนตามสัดสวนที่กําหนดไว  

 2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน        

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง แบบวัดที่ไดเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

ซึ่งแบบวัดดังกลาวมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้

  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน        

เพือ่ใหทราบถงึแนวคดิ ทฤษฎี นยิาม และองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวก และนําผลจากการศึกษา

ปรากฏการณการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนในการวิจัยระยะที่ 1 เรื่อง การศึกษาและพัฒนาการ

เผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนโดยการใหคําปรึกษากลุมเชิงรุก ที่ไดมาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

(Indepth Interview) กบัผูใหขอมลูหลกั ในระยะที ่1 คอื  จาํนวน 6 คน มอีายรุะหวาง 13-16 ป เปนนกัเรียนชาย

จํานวน 3 คน หญิงจํานวน 3 คน มาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

  2.2 เขียนนิยามศัพทปฏิบัติการเก่ียวกับการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ นและ         

สรางขอคําถามที่สอดคลองกับนิยามศัพทเพื่อนําไปใชวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนกัเรียนวัยรุน 

  2.3 นําแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่สรางเสร็จแลวใหผูทรงคุณวุฒิ   

ทางดานจิตวิทยา การวัดผลและวิจัยจํานวน 5 ทานเปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับ             

นิยามศัพทในแตละดาน เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตักิาร โดยขอคําถามท้ังหมดมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60 - 1.00 

หลังจากนั้น  ผูวิจัยปรับปรุงขอความในแบบวัดตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเครื่องมือมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น

  2.4 นําแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      

ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนวัยรุ นท่ีไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 100 คน                  

เพ่ือวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอโดยการวิเคราะหคาระหวางขอกับคะแนนรวม 

(Item-Total Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกของขอคําถาม 0.31 – 0.77 และคาความเช่ือมัน่ของแบบวัดการเผชญิ

ปญหาเชิงบวก ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เทากับ .964 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงถึงผูบริหารโรงเรียนในกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  จากนั้นผูวิจัยนําแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนท่ีศึกษาอยู
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง และนําแบบวัดท่ีไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ                

ซึง่ไดแบบวัดท่ีมคีวามสมบูรณ  จาํนวน 1,421 ชดุ จากนัน้ผูวจิัยแบงแบบวดัท่ีมคีวามสมบูรณออกเปน 2 สวน 

เพือ่นาํมาวเิคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) จาํนวน 758 ชดุ และการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) จํานวน 663 ชุด ตามเกณฑกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยาง 5-10 เทาของตัวแปรบงชี้ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2557, 73 อางอิงจาก Gorsuch, 1983, 179)

 4.  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบวัดกับกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล 

ไดแก 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือหาองคประกอบการเผชิญ

ปญหาเชงิบวกของนักเรยีนวยัรุน ดวยวธิกีารวเิคราะหองคประกอบสําคญั (Principal Component Analysis: 

PC) สกัดองคประกอบแบบวิเคราะหองคประกอบหลักและหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) 

ดวยวิธีแวริแมกซ  2) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบ         

ความกลมกลืนของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนตามกรอบแนวคิดกับขอมูล  

เชิงประจักษ โดยมีการประมาณคาพารามิเตอร ดวยวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Miximum 

Likelihood) ซึ่งพิจารณาจากคาไค-สแควร โดยคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  มีคาดัชนี                                

วัดความกลมกลืน (GFI) และคาดชันีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มากกวา .90 ขึ้นไป มีคาดัชนี

รากฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (SRMR) และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ                      

คาความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) นอยกวา .05 

ผลการวิจัย
  1.  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่

ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะหตัวแปรการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรยีนวยัรุน พบวา มอีงคประกอบทีส่าํคญัจาํนวน  9 องคประกอบ โดยองคประกอบทีม่คีานํา้หนกัสงูสดุ 

คือ การเผชิญปญหาเชิงรุก มีคาไอเกนเทากับ 15.316  องคประกอบที่รองลงมา คือ การรับรูความสามารถใน

การเผชิญปญหา มคีาไอเกนเทากับ 2.141  สวนองคประกอบการเผชิญปญหากับเหตุการณทีก่ําลังจะเกิดข้ึน

มีคาไอเกนนอยที่สุดเทากับ 1.078  และเมื่อพิจารณาทุกๆ องคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก พบวา            

มีคารอยละความแปรปรวนสะสมเทากับ 48.124 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรของ              

การเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนทีศ่กึษาอยูชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 ในกรุงเทพมหานคร เทากบั 0.400 

– 0.654 และเมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนพบวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรท้ังหมดไมเปนเมทริกซ

เอกลักษณนั่นคือ ตัวแปรท้ังหมดท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห             

องคประกอบได (Bartlett test: = 1540, p = .00) คา KMO เทากบั .952 และเม่ือพิจารณารายตวัแปรพบวา 

คาความพอเพียงของการเลือกตัวอยาง (MSA) ของตัวแปรทั้งหมด มีคาตั้งแต .934 ถึง .963 ซึ่งมากกวา  .50 

ทุกคา แสดงวาตัวแปรท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะใชในการวิเคราะหองคประกอบได    

นอกจากนีจ้ากการวเิคราะหตวัแปรทีศ่กึษาพบวา นกัเรยีนวยัรุนมพีฤตกิรรมการเผชญิปญหาเชิงบวกมีคาเฉล่ีย

อยูระหวาง 3.25  – 4.20 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 – 3
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ตารางที่ 1  

แสดงคาตํา่สดุ สงูสดุ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาความเบและความโดงของแบบวดัการเผชญิปญหา

เชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

  Min Max 
  

S.D. Sk Ku 

1.  6 1.50 5.00 3.90 0.52 -.50 .81 
2.  6 2.00 5.00 3.98 0.53 -.49 .18 
3.  6 2.17 5.00 4.12 0.53 -.58 .23 
4.  7 1.29 5.00 3.95 0.56 -.71 .98 
5.  5 1.00 4.00 3.25 0.52 -.70 .47 
6.  4 1.00 5.00 4.18 0.57 -.79 1.37 
7.   7 1.71 5.00 3.86 0.54 -.57 .55 
8.  5 1.80 5.00 3.80 0.55 -.29 .11 
9.

 4 2.25 5.00 4.20 0.54 -.64 .33 

 (N=758 ) 50 1.90 4.89 3.92 0.42 -.64 .64 

ตารางที่ 2 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนที่ศึกษาอยู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร
 

 Pro Sef Rea Opt Res Mea Goa Prf Ant 
Pro 0.941         
Sef 0.650** 0.939        
Rea 0.599** 0.591** 0.934**       
Opt 0.554** 0.546** 0.596** 0.945      
Res 0.460** 0.494** 0.566** 0.530** 0.949     
Mea 0.537** 0.559** 0.613** 0.549** 0.463** 0.952    
Goa 0.619** 0.654** 0.607** 0.624** 0.524** 0.579** 0.937   
Prf 0.604** 0.595** 0.519** 0.476** 0.400** 0.499** 0.605** 0.942  
Ant 0.482** 0.488** 0.523** 0.477** 0.405** 0.459** 0.478** 0.409** 0.963 

 

 n=758,  r  0.400, ** = P<.01 KMO = .952  Bartlett test : 2 = 12342.535 df = 1540 P=.00   
  Measure of Sampling Adequacy (MSA) = 0.934-0.963 
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ตารางที่ 3 

จํานวนองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนสะสม และ          

คาพิสัยนํ้าหนักของขอคําถามในแตละองคประกอบของแบบวัดการเผชิญปญหาเชิงบวก

   
 

  
1.  15.316 27.349 27.349 0.613 - 0.376 
2.

 
2.141 3.824 31.173 0.591 - 0.399 

3.  1.589 2.838 34.010 0.659 - 0.358 
4.  1.543 2.756 36.766 0.624 - 0.382 
5.  1.454 2.597 39.364 0.651 - 0.386 
6.  1.336 2.385 41.749 0.683 - 0.418 
7.   1.271 2.270 44.019 0.518 - 0.376 
8.  1.220 2.178 46.198 0.694 - 0.341 
9.  
    

1.078 1.926 48.124 0.641 - 0.402 

 2.  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร     

อยูระหวาง 0.455 ถงึ  0.712 และเมือ่ตรวจสอบขอตกลงเบือ้งตนพบวา เมทรกิซสหสมัพันธของตวัแปรท้ังหมด

ไมเปนเมทริกซเอกลักษณ นั่นคือ ตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธกันเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห        

องคประกอบเชงิยนืยนัได ซึง่ผลจากการวเิคราะหองคประกอบเชงิยนืยนัของโมเดลโครงสรางการเผชญิปญหา    

เชิงบวกของนักเรียนวัยรุน พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจาก                 

คาไค-สแควรที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาดัชนีความกลมกลืนเทากับ 0.936 คาดัชนี             

ความกลมกลืนท่ีปรับแลวเทากับ 0.915 และคาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือน               

ในการประมาณมีคาเทากับ 0.001 และเมื่อพิจารณานํ้าหนักความสําคัญขององคประกอบการเผชิญปญหา

เชิงบวกของนกัเรียนวัยรุนท้ัง 9 องคประกอบ พบวา การเผชญิปญหาเชงิรุก การรับรูความสามารถในการเผชญิปญหา 

การเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง การใหความหมายที่มีคุณคา การกําหนดเปาหมาย และ                                  

การเผชญิปญหากบัเหตุการณทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ มคีานํา้หนกัความสาํคญัตอตวัแปรวดัในรปูคามาตรฐานมากทีส่ดุ

เทากับ 1.000  รองลงมาคือ องคประกอบการมุงแกไขปญหา การมองโลกในแงดี และความหยุนตัว                      

มีคานํ้าหนักความสําคัญตอตัวแปร วัดในรูปคามาตรฐานเทากับ 0.943, 0.908 และ 0.784 ตามลําดับ              

ดังรายละเอียดตารางที่ 4 และ 5
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ตารางที่ 4

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

ในกรุงเทพมหานคร 
 Pro Sef Rea Opt Res Mea Goa Prf Ant 
Pro 0.948         
Sef .712 ** 0.942        
Rea .612** .653** 0.952       
Opt .602** .596** .633** 0.932      
Res .463** .473** .520** .589 0.923     
Mea .593** .630** .618** .571** .455** 0.963    
Goa .675** .681** .664** .684** .523** .654** 0.949   
Prf .645** .654** .558** .597** .381** .582** .654** 0.937  
Ant .547** .568** .620** .529** .480** .566** .585** .473** 0.950 

 n=758,  r  0.3810, ** = P<.01 KMO = .945  Bartlett test : 2 = 3350.464, df =36  P=.00   
  Measure of Sampling Adequacy (MSA) = 0.923-0.963 

 

ตารางที่ 5 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

  
 

 
LAMBDA-Y 

 C.R. 
b SE t SC 

1.  6 
0.436 – 
0.601 

1.000 0.087 11.557 1.000 1.00
 

2.  
 

6 
0.506 – 
0.647 

1.000 0.073 13.741 1.000 1.00
 

3.
 

6 
0.485 – 
0.627 

1.000 0.082 12.198 1.000 1.00
 

4.  7 
0.480 – 
0.606 

0.908 0.070 12.950 0.908 0.82
 

5.  5 
0.452 – 
0.623 

0.784 0.070 11.273 0.784 0.61
 

6.  4 
0.504 – 
0.588 

1.000 0.078 12.812 1.000 1.00
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:   FS   factor score regression  SC  ompletely standardized solution  C.R. 
 construct reliability 

7.   7 
0.473 – 
0.589 

1.000 0.072 13.836 1.000 1.00
 

8.  5 
0.480 – 
0.606 

0.943 0.082 11.471 0.943 0.89
 

9.  
 

4 0.329 – 
0.561 

1.000 0.069 14.539 1.000 1.00
 

2 = 1026.24 df = 960 ,P = 0.067, GFI = 0.936  AGFI = 0.915  CFI = 0.99  SRMR = 0.03, RMSEA = 0.011 

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิเคราะหองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                        

ในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ผลจากการวจิยัพบวา การทดสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลโครงสราง

การเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนมีคา  เทากับ 1026.24 คานัยสําคัญทางสถิติ (p) เทากับ 0.067           

จะเห็นไดวา  ไมมนียัสําคัญทางสถติ ิซึง่สามารถแปลความหมายไดวา ขอมูลเชงิประจกัษมคีวามสอดคลอง

กับโมเดลโครงสรางของผูวิจัย เมื่อพิจารณาคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative chi-square) มีคาเทากับ 1.060 

ซึง่มคีานอยกวา 2.000 แสดงวาโมเดลโครงสรางมลีกัษณะสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจักษในระดับทีน่าพงึพอใจ 

(ยุทธ ไกยวรรณ, 2557, 224 อางอิงจาก Bollen, 1989, 269) นอกจากนี้ผูวิจัยยังพิจารณาดัชนีสอดคลอง      

อื่น ๆ  ไดแก คาดัชนีความสอดคลองกัน (GFI) มีคาเทากับ 0.936 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว 

(AGFI) มีคาเทากับ 0.915 ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.99 แสดงวา โมเดล                    

มีความสอดคลองกับขอมลูเชงิประจกัษ นอกจากนีค้าดชันรีากฐานของคาเฉลีย่กาํลงัสองของสวนทีเ่หลือ (SRMR)     

มีคาเทากับ 0.03 และดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.011 

ซึ่งมีคาตํ่าใกลศูนย จากดัชนีดังกลาว แสดงวาการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนมีองคประกอบ           

ทั้งหมด 9 องคประกอบ คือ การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Coping) การรับรูความสามารถในการเผชิญ

ปญหา (Self-Efficacy Coping) การเผชญิปญหาแบบการตอบสนอง (Reactive Coping) การกาํหนดเปาหมาย 

(Goal Setting) การใหความหมายทีม่คีณุคา (Meaningfulness)  การมองโลกในแงด ี(Optimism) ความหยุนตวั 

(Resilience) การมุงแกไขปญหา (Problem-Focused Coping) และการเผชิญปญหากับการเหตุการณ           

ที่กําลังจะเกิดข้ึน (Anticipatory Coping) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพของงานวิจัยระยะท่ี 1   

  
 

 
LAMBDA-Y 

 C.R. 
b SE t SC 

ตารางที่ 5 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลโครงสรางการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร (ตอ)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560 21

เรื่องการศึกษาปรากฏการณการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ นซึ่งไดมาดวยวิธีการสัมภาษณ

กับนักเรียนกลุมเปาหมาย ที่มีลักษณะของการเผชิญปญหาเชิงบวก โดยพบวามีองคประกอบที่สอดคลองกัน 

เชน การเผชิญปญหาเชิงรุก การคนหาความหมายจากการเผชิญปญหาการมองโลกในแงดี ความหยุนตัว   

และการกําหนดเปาหมายเปนตน (Pahuyut, Srisawat, Chatsupakual & Naiyapatana, 2015, 116)               

 เม่ือพิจารณาถึงคาน้ําหนักมาตรฐานในแตละองคประกอบของการเผชิญปญหาเชงิบวกของนักเรียนวัยรุน    

จะพบวามี 6 องคประกอบที่มีคานํ้าหนักมาตรฐานสูงเทากับ 1.000 ไดแก การเผชิญปญหาเชิงรุก การรับรู

ความสามารถในการเผชิญปญหา การเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง การใหความหมายที่มีคุณคา                 

การกําหนดเปาหมาย และการเผชิญปญหากับการเหตุการณที่กําลังจะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี               

การเผชิญปญหาเชิงรุก (Proactive Theory) ของชอววอซและโนล (Schwarze & Knoll, 2007, 395-396)        

ที่กลาววาการเผชิญปญหาเชิงรุกคือ หลักสําคัญของการเผชญิปญหาเชิงบวกที่บคุคลเริ่มตนดวยการกระทํา

ที่สรางสรรค กอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาความสามารถของตน ดวยการใชกลยุทธการเผชิญปญหา        

เชงิบวกอยางมุงมัน่ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ นอกจากนีย้งัชวยใหบคุคลไดทาํความเขาใจและคนหาเปาหมาย

ในการใชชีวิตอีกดวย และสอดคลองกับแนวคิดของกรีนแกส (Greenglass & Frydenberg, 2002, 37)              

ทีไ่ดอธบิายถึงองคประกอบของการเผชญิปญหาเชงิบวกประกอบไปดวยกลวธิกีารเผชญิปญหาเชงิรกุ  (Proactive 

Coping Strategy)  ความเช่ือในเชงิบวก (Positive Believe) การกาํกบัตนเอง (Self-Regulatory) การกําหนดเปาหมาย 

(Goal Attainment)  แหลงทรพัยากรทางสังคม (Social Resources) และการเติบโตในตน (Personal Growth) 

ซึง่เปนผลจากการเผชิญปญหาเชิงบวกนําไปสูการเปล่ียนแปลงทีด่ใีนชีวติของบุคคล ทาํใหบคุคลมีความสมบรูณ

ทางรางกายและจิตใจ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาแอนโทนอวสก้ี (Vossler, 2012, 71 citing                

Antonovsky, 1987) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ตานทานกับความเครียดของบุคคลโดยพบวา บุคคล       

ที่สามารถยอมรับความเปนไปในชีวิตของตนเองไดดวยการใหความหมายท่ีมีคุณคา (Meaningfulness)         

กบัตนเองจะมีแรงจูงใจท่ีชวยใหทาํตามความตัง้ใจและเปาหมายของตนเองอยางทาทายและมีความพยายาม

ในการเผชิญกับทุก ๆ ปญหา 

 องคประกอบท่ีมีคานํ้าหนักรองลงมาคือ องคประกอบการมุงแกไขปญหาการมองโลกในแงดี และ

ความหยุนตัว มีคานํ้าหนักมาตรฐานเทากับ 0.943, 0.908 และ 0.784 ตามลําดับ   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของแซนดเลอรและคณะ (Sandler et al., 1997, 3-4) ที่ไดระบุถึงแหลงทรัพยากรที่สําคัญเกี่ยวของกับการ

เผชิญปญหาของวยัรุนแตละบคุคล คอื การมองโลกในแงด ีการเหน็คณุคาในตนเอง การเช่ือมัน่ในอาํนาจแหงตน 

ความรูและเทคนคิของการแกไขปญหาและทกัษะอืน่ๆ ซึง่วยัรุนทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการเผชญิปญหาจะใช

แหลงทรัพยากรภายในตนหรือใชแหลงทรัพยากรภายนอกตนดวยก็ได และสอดคลองกับแนวคิดโซลและ      

โมเยอร (Sohl & Moyer, 2009, 134-140) ที่ระบุวาคุณลักษณะภายในตนสําหรับการเผชิญปญหาเชิงรุก         

ทีส่าํคญันัน่ก ็คอื การมองโลกในแงด ีและการกําหนดเปาหมายทีเ่ปนจริง เพราะคุณลกัษณะดังกลาวน้ีจะชวย

สงเสริมใหบคุคลมีความสามารถในเผชิญปญหาเชิงรุกไดเปนอยางด ีและสอดคลองกบัแนวคดิของแอสพนิวอล

และเทลเรอร (Aspinwall & Taylor, 1997, 418) ที่กลาวถึงการทบทวนประสบการณที่สะสมของตนเองและ
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การทบทวนถึงแหลงตางๆ ทีไ่ดรบัการสนับสนนุ (Accumulation of Resources) เปนข้ันตอนหนึง่ท่ีสาํคัญของ

การเผชิญปญหาเชิงบวกของบคุคลทีจ่ะตองคาํนงึเปนสิง่แรกสําหรบัการดําเนนิการเผชญิปญหาเชิงบวกหรอื

เชิงรุก นอกจากน้ีคารเนกี้ (Milorad, 2006, 68 citing Carnegie, 1944) ไดอธิบายถึงองคประกอบของ           

การเผชิญปญหาเชิงบวกวาประกอบดวย 3 องคประกอบ และองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการเผชิญปญหา

เชิงบวก คือ สรางความหยุนตัวทางจิตวิทยา (Building Psychological Resilience) ที่บุคคลสามารถรับรู     

เปาหมายสงูสุดของตนเอง สามารถควบคมุอารมณ  และกาํกับตนเองใหเหมาะกบัการแสดงออกทางอารมณ

ตามที่สังคมคาดหวัง 

 การวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของการเผชิญปญหาเชิงบวกของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนักเรียนจะมีการเผชิญปญหาเชิงรุกแลวนั้น ยังพบวามีการเผชิญปญหา

ในรูปแบบอ่ืน ๆ  รวมอยูดวย ทั้งการเผชิญปญหาแบบการตอบสนอง หรือเผชิญปญหากับเร่ืองตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน

แลว โดยนักเรียนสามารถเลือกวิธีการเผชิญปญหาเหมาะสมและไมสงผลเสียกับตนเอง และนักเรียน                 

ยังสามารถใชการเผชิญปญหากับเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยการวางแผนและเตรียมความพรอม          

รบัมอืกบัเหตกุารณตางๆ ได ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ ชอววอซและทาวเบริต (Schwazer & Taubert, 2002, 

10)  ที่กลาววาการเผชิญปญหาเชิงบวกเปนแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีชวยใหแตละบุคคลเตรียมความพรอม      

ใหกบัตนเองโดยใชแนวทางเชงิรุกในการจดัการปญหา หรือเผชญิหนากบัความเครยีดอยางทาทาย โดยสราง

แรงจูงใจภายในตนเพ่ือวางแผนทําส่ิงตาง ๆ ในระยะยาว ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ

ของบคุคลไดเปนอยางด ี(Schwazer & Taubert, 2002, 10)  จงึสงผลใหการเผชญิปญหาเชงิบวกของนกัเรียน

วัยรุนมี 9 องคประกอบที่สําคัญดังที่กลาวมา

สรุป
 จากการวิเคราะหองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                       

ในกรงุเทพมหานครมอีงคประกอบทีส่ําคัญ ไดแก การเผชญิปญหาเชิงรุก การรบัรูความสามารถในการเผชิญ

ปญหา การเผชญิปญหาแบบการตอบสนอง การกาํหนดเปาหมาย  การใหความหมายทีม่คีณุคา การมองโลก

ในแงดี ความหยุ นตัว การมุ งแกไขปญหา และการเผชิญปญหากับการเหตุการณที่กําลังจะเกิดข้ึน                        

ซึง่องคประกอบทัง้หมดน้ีเปนการยืนยันความเทีย่งตรงเชงิโครงสราง (Construct Validity) วาโมเดลโครงสราง

การเผชิญปญหาเชิงบวกดังกลาวมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

 ผลจากการวิจยัวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันทําใหทราบถึงองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวก

ของนักเรียนวัยรุนมี 9 องคประกอบ จึงทําใหไดองคประกอบการเผชิญปญหาเชิงบวกนักเรียนวัยรุนท่ีมี         

ความเท่ียงตรงในระดับสูง สามารถนําไปใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เพ่ือเปนเคร่ืองมือ                  

ในการวัดความสามารถในการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดตรวจสอบ             

ตนเองวามีความสามารถในการเผชิญปญหาเชิงบวกเปนอยางไร โดยผูที่จะนําแบบวัดการเผชิญปญหา          
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เชิงบวกไปใช ควรมีการศึกษาวิธีการใหคะแนนของแบบวัดใหเขาใจเพื่อกอใหเกิดความถูกตอง

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนเพิ่มเติม             

เพื่อนํามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการเผชิญปญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบโปรแกรม บทเรียนเพื่อเสริมสรางการเผชิญปญหาเชงิบวกของนักเรียน

วยัรุนตามองคประกอบท่ีศกึษาไวดวยเทคนคิหรือวธิกีารตาง ๆ  เพือ่ชวยใหนกัเรียนมีการเผชญิปญหาเชงิบวก

ที่ดียิ่งขึ้น
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