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Abstract
		Objective: This descriptive correlational
research aimed to investigate the relationships
between family atmosphere, relationship with
friends, parenting style and economic status and
resilience in vocational students.
		Methods: The study sample consisted
of 664 vocational school students in a province
located in the Northeastern region of Thailand,
in their second semester of the academic year
2016. Data were collected using a demographic
data questionnaire, Resilience Inventory, Family

Atmosphere Questionnaire, Peer Relationship
Questionnaire, and Parenting Style Questionnaire.
Data were analyzed using frequency, percentage,
mean, standard deviation, and Spearman’s
rank-order correlation.
		Result: The findings revealed that family
atmosphere, relationship with friends, authoritative
parenting style, protective parenting style and
economic status were positively and significantly
related to resilience in vocational students, whereas
an uninvolved parenting style and authoritarian
parenting style had a negatively significant
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relationship to resilience. Results from this study ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
could be used to promote and to develop the ทางสถิติ ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย และแบบควบคุมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
resilience of vocational students.
ความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
Keywords: Resilience, Family atmosphere, ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน�ำไปใช้
Relationship with friends, Parenting Styles, ในการพัฒนาแนวทางส่งเสริมความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาต่อไป
Economic status, Vocational students
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่าง บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับ
เพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน
กับความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		วิ ธี ก ารศึ ก ษา: การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การ
วิ จั ย เชิ ง บรรยายความสั ม พั น ธ์ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
เป็ น นั ก เรี ย นที่ก�ำลัง ศึกษาในระดับ อาชีว ศึ กษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
664 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความ
แข็งแกร่งในชีวิต แบบสอบถามบรรยากาศใน
ครอบครัว แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน
และแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูข องพ่ อ แม่
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าพิสัย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์
แบบสเปียร์แมน
		ผลการศึกษา: ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศ
ในครอบครั ว สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น รู ป แบบ
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและแบบให้ความ
คุ้มครอง และสถานะทางการเงินมีความสัมพันธ์
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ค�ำส�ำคัญ: ความแข็งแกร่งในชีวิต บรรยากาศใน
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ
เลี้ยงดู สถานะทางการเงิน นักเรียนอาชีวศึกษา
ความส�ำคัญของปัญหา
		 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รวมทัง้
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลกระทบต่อแบบแผนความเป็นอยู่ตลอดจน
ชีวิตจิตใจของผู้คน (ฉวีวรรณ สัตยธรรม และ
วิไลพร ข�ำวงษ์, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนักเรียน
ที่ก�ำลังเรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีช่วงอายุ
และพัฒนาการของชีวติ อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนกลาง
และตอนปลาย อันถือว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ สนใจเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ของตนเอง ต้องการอิสระ ต้องการเป็น
ที่ยอมรับจากเพื่อนและสังคม มีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา
รวมถึงต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็น
วิกฤติของพัฒนาการชีวิต อันจะส่งผลให้นักเรียน
อาชีวศึกษาเป็นกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรม
เสี่ยง เป็นต้น (พนม เกตุมาน, 2558; เพ็ญพิไล
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ฤทธาคณานนท์, 2550; ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล,
2555; วิไล วิชากร, ศิริพร วัชรากร และ รุ่งอรุณ
นุทธนู, 2550; วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2555; สมภพ
เรืองตระกูล, 2553; สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2554;
Eccles, 1999; Passer & Smith, 2011)
		 จากการศึกษาพบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามี
พฤติกรรมเสีย่ งและปัญหาสุขภาพสูงกว่านักเรียน
สายสามัญ ซึ่งเห็นได้จากผลการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนสายสามัญ
และนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา (ปวช. 2)
มีอัตราการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสูงกว่า
นักเรียนสายสามัญ (ม.5) อาทิ พฤติกรรมการดื่ม
สุรา ปัญหาการใช้สารเสพติด (3 อันดับแรกได้แก่
บุหรี่ กัญชา และยานอนหลับ) ปัญหาซึมเศร้า
ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย ปั ญ หาพฤติ ก รรมการมี
เพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในนักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษา (สาวิ ต รี อั ษ ณางค์ ก รชั ย , อโนชา
หมึกทอง และถนอมศรี อินทนนท์, 2551)
		 จะเห็ น ได้ ว ่ า หากนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ปรับตัวได้ไม่เหมาะสมก็จะเกิดปัญหามากมาย
ส่งผลกระทบต่อตนเอง เกิดปัญหาต่อสุขภาพกาย
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557;
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ, 2556) และสุขภาพจิต
(สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ, 2551) และ
บางรายอาจมี ก ารกระท� ำ ผิ ด กฎหมายอาจถู ก
ด�ำเนินคดี ถูกจับกุม เสียโอกาสในการเรียนและ
การท�ำงานที่ดี ผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม
(กรมสุขภาพจิต, 2558; ยุพา พูนข�ำ, ประกายดาว
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พรหมประพัฒน์, กอบกุล ไพศาลอัชพงษ์ และ
รณภู มิ สามั ค คี ค ารมย์ , 2553) การที่ วั ย รุ ่ น มี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีปัญหาสุขภาพจะ
ท�ำให้ประเทศขาดแคลนประชากรวัยแรงงานที่มี
คุณภาพ และส่งผลต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
(จรรยา เศรษฐพงษ์, เกียรติก�ำจร กุศล, สายฝน
เอกรางกูร และปิยธิดา จุลละปิยะ, 2553) อย่างไรก็ดี
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาจะมีวยั รุน่ กลุม่ หนึง่ ทีแ่ ม้วา่
จะเผชิญกับความยุ่งยากใจต่าง ๆ แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็สามารถผ่านพ้นจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าวัยรุน่ กลุม่ นีม้ ลี กั ษณะอย่างหนึง่ ทีเ่ รียกว่า ความ
แข็งแกร่งในชีวิต (พัชรินทร์ นินทจันทร์, 2558ข;
พัชรินทร์ นินทจันทร์, ศรีสุดา วนาลีสิน, ลัดดา
แสนสีหา, ขวัญพนมพร ธรรมไทย และพิศสมัย
อรทัย, 2554ก; มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์, พัชรินทร์
นินทจันทร์, และโสภิณ แสงอ่อน, 2557; Grotberg,
1995; 2006; Luthar, Crossman, & Small, 2015;
Rutter, 1985; Werner, 1992)
		 ความแข็งแกร่งในชีวติ ของแต่ละบุคคลแตก
ต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาเกีย่ วกับความ
แข็งแกร่งในชีวติ ในนักเรียนอาชีวศึกษามีคอ่ นข้าง
จ�ำกัด การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่ม
วัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกับนักเรียนอาชีวศึกษา
และการศึกษาที่ผ่านมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ กับความแข็งแกร่งในชีวิต พบว่า
มีการศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย เยาวชน นักศึกษาพยาบาล
นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ามีทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก ทางลบ
และมีความสัมพันธ์ไม่แน่นอนกับความแข็งแกร่ง
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ในชี วิ ต โดยปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก
กับความแข็งแกร่งในชีวิต ได้แก่ บรรยากาศใน
ครอบครั ว (พั ช ริ น ทร์ นิ น ทจั น ทร์ และคณะ,
2554ก; มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2557)
การเห็นคุณค่าในตนเอง (มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์
และคณะ, 2557; สุวิณี ภารา, 2555) ; Karatas &
Cakar, 2011; Wan Shaharzed, Fauziah, Asah
Bee, & Ismail, 2012) สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น
(พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557; มะลิวรรณ วงษ์ขนั ธ์ และ
คณะ, 2557; อรพินทร์ ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท์
และทัศนา ทองภักดี, 2554; Im & Kim, 2011)
รูปแบบการเลีย้ งดูแบบเอาใจใส่ใช้เหตุผล (พรทิพย์
วชิรดิลก, 2557; Atighi, Atighi, & Atighi, 2015;
Zakeri, Jowkara, & Razmjoee, 2010;
Zhai et al., 2015) และการปรับตัว โดย พบว่า
วัยรุ่นที่มีการปรับตัวดีจะมีแนวโน้มที่จะมีความ
แข็งแกร่งในชีวิตสูง (สุวิณี ภารา, 2555)
		 ปั จจั ยที่มีค วามสัมพันธ์ท างลบกับ ความ
แข็งแกร่งในชีวิต ได้แก่ ความเครียด (Shi et al.,
2015) ภาวะซึมเศร้า (Ahmadimehr & Yousefi,
2014) ความสิ้นหวัง (Karatas & Cakar, 2011)
ความคิดฆ่าตัวตาย (Izadinia, Amiri, Jahromi &
Hamidi, 2010) พฤติกรรมรุนแรง (Salami, 2010)
ความโดดเดี่ยว (Altundag & Bulut, 2014) และ
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (neuroticism) (Fayombo,
2010) ส�ำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไม่แน่นอน
กับความแข็งแกร่งในชีวติ นัน้ พบว่าบางการศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางลบหรือไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิต เช่น รูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบตามใจ จากการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น
หญิงของ อติจิ และคณะ พบว่า การเลี้ยงดูแบบ
ตามใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่ง
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ในชีวิต (Atighi et al., 2015) แต่จากการศึกษาใน
กลุ่มวัยรุ่นจีนของ ไจ๋ และคณะ พบว่า การเลี้ยงดู
แบบตามใจมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความ
แข็งแกร่งในชีวิต (Zhai et al., 2015) สถานะ
ทางการเงิน จากการศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น
อายุ 7-15 ปี ที่ป่วยเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังใน
ประเทศเกาหลีใต้ของ อิม และคิม (Im & Kim,
2011) พบว่า สถานะทางการเงินไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความแข็งแกร่งในชีวิต เช่นเดียวกับการศึกษา
ของพรทิพย์ วชิรดิลก (2557) ในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า
ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ เดื อ นไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
สามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤต (ความแข็งแกร่ง
ในชีวิต) แต่จากการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นไทยและ
กลุ่มนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พบว่า เงินที่ได้รับ (สถานะทางการเงิน) มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก; 2554ข)
		 จะเห็นได้วา่ การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ในวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเดียวกับนักเรียนอาชีวศึกษา
และจากการทบทวนวรรณกรรม ก็ ยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศใน
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ
เลี้ยงดู และสถานะทางการเงินกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทย การ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้กับ
ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ในนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาแนวทาง
การส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียน
อาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติ
ในช่ ว งพั ฒนาการของชี วิ ต วั ย รุ ่ นเข้ า สู ่ การเป็ น
วัยผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
		 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศ
ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ
เลี้ยงดู และสถานะทางการเงินกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบแนวคิดการวิจัย
		 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		ความแข็งแกร่งในชีวิต: ความแข็งแกร่ง
ในชีวิตเป็นเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จะเอื้อ
อ�ำนวยให้บุคคลสามารถผ่านพ้นจากเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะเสี่ยง หรือความยาก
ล�ำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอัน
รวดเร็ว เกิดการเรียนรู้ มีเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี
ขึ้นและด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (พัชรินทร์
นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และทัศนา ทวีคูณ,
2553; Grotberg, 1995) ซึ่งตามแนวคิดของความ
แข็งแกร่งในชีวิตของ กร็อทเบิร์ก ความแข็งแกร่ง
ในชีวิตประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) I have
เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอกที่ส่งเสริมให้บุคคล
เกิดความแข็งแกร่งในชีวิต 2) I am เป็นความ
เข้มแข็งภายในตัวบุคคล และ 3) I can เป็นความ
สามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยทัว่ ไปแล้วจะกล่าว
ถึงความแข็งแกร่งในชีวิตเมื่อบุคคลมีการเผชิญ
ความเครียด ภาวะเสี่ยง หรือความยากล�ำบาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นที่ก�ำลังเรียนอยู่ในระดับ
อาชีวศึกษา ที่มีช่วงอายุและช่วงของพัฒนาการ
ชีวติ อยูใ่ นวัยรุน่ ตอนกลางและตอนปลาย ซึง่ น่าจะ
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เป็นช่วงวิกฤติของชีวิตที่มักมีโอกาสจะต้องเผชิญ
เหตุการณ์อนั ก่อให้เกิดความเครียด และภาวะเสีย่ ง
ต่าง ๆ ได้บ่อย อย่างไรก็ดีจากการศึกษาที่ผ่านมามี
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แม้ว่าจะเผชิญกับความยุ่งยากใจ
ต่าง ๆ แต่วยั รุน่ กลุม่ นีก้ ส็ ามารถผ่านพ้นจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษา
เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าวัยรุน่ กลุม่ นีม้ ลี กั ษณะอย่าง
หนึ่งที่เรียกว่า ความแข็งแกร่งในชีวิต (พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก; มะลิวรรณ วงษ์ขนั ธ์,
2557; Grotberg,1995; Luthar, Crossman, & Small,
2015; Rutter, 1985; Werner, 1992)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ในวั ย รุ ่ น
ที่ อ ยู ่ ใ นวั ย เดี ย วกั บ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษามี ห ลาก
หลายปัจจัย (พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557; พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก; มะลิวรรณ วงษ์ขนั ธ์
และคณะ, 2557; อรพินทร์ ชูชม และคณะ, 2554;
Atighi et al., 2015; Im & Kim, 2011; Zakeri
et al., 2010) ซึ่ ง ปั จ จั ย คั ด สรรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความแข็งแกร่งในชีวิต ได้แก่ ปัจจัยบรรยากาศ
ในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ
เลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน ดังนี้
		บรรยากาศในครอบครัว: บรรยากาศใน
ครอบครัว หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคม
ของครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาชิกในครอบครัว
ตามบทบาทหน้าที่ภายใต้กรอบของวัฒนธรรม
และประเพณีเดียวกัน ได้แก่ สัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ
ครอบครัว การแก้ปัญหาความขัดแย้งของสมาชิก
ในครอบครัว และความส�ำเร็จในการท�ำงานของ
สมาชิกในครอบครัว (จริยกุล ตรีสุวรรณ, 2542)
และการพัฒนาหล่อหลอมประสบการณ์ให้กับ
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สมาชิ ก (วนิ ด า ดุ ร งค์ ฤ ทธิ ชั ย , 2553) การที่ มี
ครอบครัวที่มีความรักใคร่สามัคคีกันนั้นจะช่วย
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีพลังในการเอาชนะ
ปัญหา จากการศึกษาของมะลิวรรณ วงษ์ขันธ์
และคณะ (2557) ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า บรรยากาศในครอบครัวมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวติ นัน้ คือ
หากนักเรียนอาชีวศึกษาได้รบั ความสนใจเอาใจใส่
จากบิดามารดา ภายในครอบครัวมีบรรยากาศใน
ครอบครัวทีด่ ี ไม่มกี ารทะเลาะเบาะแวงกัน สมาชิก
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน คอยสนับสนุนช่วยเหลือ
และให้กำ� ลังใจกันซึง่ กันและกัน (I have) สิง่ เหล่านี้
จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเอง (I am) หากต้องเผชิญกับ
ความเครียด หรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ก็สามารถทีจ่ ะ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม (I can) (กรมสุขภาพจิต,
2552ข; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555;
2558ก; มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2557)
		สัมพันธภาพกับเพื่อน: สัมพันธภาพกับ
เพื่อนเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงกับเพื่อน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต ่ อ กั น (จริ ย กุ ล
ตรีสุวรรณ, 2542) ในช่วงวัยรุ่นจะเริ่มมีความ
สัมพันธ์กับเพื่อนเพิ่มมากขึ้น การมีเพื่อนถือเป็น
สิ่งส�ำคัญที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของกลุม่ (พนม เกตุมาน, 2550; เพ็ญพิไล
ฤทธาคณานนท์, 2550) อีกทั้งยังช่วยพัฒนาการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง (ประเวช
ตันติพิวัฒนสกุล, 2550) การศึกษาของ มะลิวรรณ
วงษ์ ขั น ธ์ และคณะ (2557) ในกลุ ่ ม นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า สัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิต การศึกษาของ อิม และคิม (Im & Kim,
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2011) ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคผื่น
ภูมิแพ้ผิวหนัง พบว่า สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งใน
ชีวิต อาจจะกล่าวได้ว่าการที่นักเรียนอาชีวศึกษา
มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ นท� ำ ให้ มี บุ ค คลคอย
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้กำ� ลังใจ (I have)
การที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
จะรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับ จะช่วยลดความ
รู ้ สึ ก โดดเดี่ ย ว และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ในตนเอง
มากขึ้น (I am) เมื่อรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า และมี
เพือ่ นคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือให้กำ� ลังใจ หาก
ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต สิ่งเหล่านี้จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษาสามารถจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (I can) บุคคลที่
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนมีแนวโน้มที่จะมีความ
แข็งแกร่งในชีวติ สูง (กรมสุขภาพจิต, 2555; พรทิพย์
วชิรดิลก, 2557; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ,
2555; 2558ก; มะลิวรรณ วงษ์ขนั ธ์ และคณะ, 2557;
อรพินทร์ ชูชม และคณะ, 2554; Collishaw et al.,
2007; Im & Kim, 2011; Kim & Yoo, 2010)
		รู ป แบบการเลี้ ย งดู : รู ป แบบการเลี้ ย งดู
เป็ น วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ป ฏิ บั ติ ห รื อ ตอบ
สนองความต้องการ ของเด็กด้วยความตั้งใจและ
ไม่ได้ตั้งใจ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) แบบ
ประชาธิปไตย 2) แบบปล่อยปละละเลย 3) แบบ
ควบคุม และ 4) แบบให้ความคุ้มครอง (พรพรรณ
จันทรถง, 2541) การเลี้ยงดูมีผลต่ออารมณ์ ความ
รู้สึกนึกคิด และบุคลิกภาพ หากวัยรุ่นได้รับการ
เลี้ยงดูจากบิดามารดาด้วยความรักความอบอุ่น
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี วัยรุ่นก็จะเกิด
การเรียนรู้สิ่งที่ดีจากครอบครัว ส่งผลให้เติบโต
เป็นบุคคลที่ปรับตัวได้ดี (กรมสุขภาพจิต, 2552ข)
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ซึ่งจากการศึกษาของพรทิพย์ วชิรดิลก (2557) ที่
ได้ศึกษาในนักศึกษาพยาบาล พบว่า การเลี้ยงดู
แบบใช้เหตุผลซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกและ
สามารถท�ำนายความแข็งแกร่งในชีวิต ส่วนการ
เลี้ ย งดู แ บบเข้ ม งวดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ความแข็งแกร่งในชีวิต การศึกษาของ อติกิ และ
คณะ (Atighi et al., 2015) พบว่า รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ใช้เหตุผลซึ่งเป็นลักษณะหนึ่ง
ของการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์
ทางบวกและสามารถท�ำนายความแข็งแกร่งในชีวติ
ทั้ ง นี้ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การเลี้ ย งดู แ บบเอาใจใส่ น ่ า จะ
ส่งผลให้นกั เรียนอาชีวศึกษาจะรับรูไ้ ด้ถงึ ความรัก
ความอบอุน่ มีบคุ คลคอยช่วยเหลือคอยให้กำ� ลังใจ
(I have) หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย
ในชี วิ ต ก็ จ ะมี พ ลั ง ในการคิ ด หาวิ ธี จั ด การกั บ
สถานการณ์นั้น (I can) อีกทั้งการที่ครอบครัวได้
ให้โอกาสฝึกท�ำสิง่ ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล
ยิ่งช่วยเพิ่มการรับรู้คุณค่าและความสามารถใน
ตนเอง ก่อเกิดเป็นความภาคภูมใิ จในตนเอง (I am)
สิ่งเหล่านี้เอื้ออ�ำนวยการพัฒนาความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา (พรทิพย์ วชิรดิลก,
2557; พัชรินทร์ นินทจันทร์ 2558ก, พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2555; Atighi et al., 2015;
Zakeri et al., 2010; Zhai et al., 2015)
		สถานะทางการเงิน : สถานะทางการเงิน
เป็นรายได้ที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้รับ ซึ่งแหล่ง
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ที่มาของรายได้อาจมาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ
จากการลงแรงท�ำงาน การที่นักเรียนอาชีวศึกษา
มีสถานะทางการเงินที่ดีก็มีความเพียงพอที่จะน�ำ
มาใช้ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ในการด�ำรงชีวิต การศึกษาและการดูแลสุขภาพ
หากต้องเผชิญปัญหาเกีย่ วกับการเจ็บป่วย นักเรียน
อาชีวศึกษาสามารถที่จะจ่ายเพื่อการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพที่ดี ในครอบครัวที่มีสถานะทางการ
เงินดีก็จะมีเวลาในการดูแลบุตร/ธิดา (I have)
การที่บุคคลรับรู้ถึงศักยภาพของแหล่งสนับสนุน
ช่วยเหลือเมือ่ ยามจ�ำเป็นนัน้ จะช่วยลดความเครียด
ความวิตกกังกล เพิม่ ความรูส้ กึ มัน่ คงและปลอดภัย
ในการด�ำรงชีวิต (I am) เมื่อต้องเผชิญปัญหาก็
จะสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(I can) (พัชรินทร์ นินทจันทร์, 2558ข; พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก; 2554ข; วิไลลักษณ์
พงษ์โสภา, 2555; สมภพ เรืองตระกูล, 2550) จาก
การศึ ก ษาในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ไทยและกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล พบว่า สถานะทางการเงินมีความสัมพันธ์
ทางบวกและสามารถท�ำนายความแข็งแกร่งใน
ชีวิตได้ (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก;
2554ข)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาข้างต้น
อาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจัยบรรยากาศในครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดู และ
สถานะทางการเงิ น น่ า จะเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั ความแข็งแกร่งในชีวติ ดังแผนภาพที่ 1
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บรรยากาศในครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อน
รูปแบบการเลี้ยงดู

ความแข็งแกร่งในชีวิต

สถานะทางการเงิน
แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
		 บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับ
เพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน
มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของ
นักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage random sampling)
โดยประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 ขั้ น ที่ 1 จั ด กลุ ่ ม สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลักษณะของ
นั ก เรี ย นที่ พ บในสถานศึ ก ษา โดยจั ด กลุ ่ ม เป็ น
วิทยาลัยที่มีนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่ มีจ�ำนวน
2 วิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาลั ย ที่ มี นั ก เรี ย นชายเป็ น
ส่วนใหญ่ มีจ�ำนวน 2 วิทยาลัย จากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มแบบง่ายในการสุ่มวิทยาลัย โดยสุ่มวิทยาลัย
ที่มีนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่ และวิทยาลัยที่มี
นักเรียนชายเป็นส่วนใหญ่ มาอย่างละ 1 วิทยาลัย
		 ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการสุ่ม
ห้องเรียน โดยสุ่มห้องเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ชัน้ ปีที่ 1 , 2 , 3) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ชัน้ ปีที่ 1 , 2) มาชัน้ ปีละ 2 ห้องเรียน
วิทยาลัยละ 10 ห้องเรียน รวมเป็น 20 ห้องเรียน
เพื่อให้ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�ำหนด

วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศใน
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ
เลี้ยงดู และสถานะทางการเงินกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งศึกษาในนักเรียนที่
ก�ำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
		การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
		การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
		 การวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 		 ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
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วิ เ คราะห์ ค ่ า ก� ำ ลั ง ทดสอบ (power analysis)
ของโคเฮน โดยใช้โปรแกรม G* Power (Faul,
Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิต
นักเรียนอาชีวศึกษา ในวัยเดียวกันกับวัยรุ่นตอน
กลางและตอนปลาย ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในวัยนักเรียน
อาชีวศึกษา เนื่องจากมีอายุและพัฒนาการของ
ชีวิตใกล้เคียงกัน ได้ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัย
คัดสรรที่สนใจศึกษาระหว่าง .14 - .52 (พรทิพย์
วชิรดิลก, 2557; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ,
2554ก; 2554ข; วัชรินทร์ กระแสสัตย์, วรรณี
เดียวอิศเรศ และจินตนา วัชรสินธุ์, 2554; Atighi
et al., 2015; Kim & Yoo, 2010; Zakeri et al.,
2010) ในการศึกษานี้จึงได้ก�ำหนดขนาดอิทธิพล
(effect size) เท่ากับ .14 ค่าก�ำลังทดสอบ (power)
เท่ากับ .80 และค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (α) เท่ากับ
.01 จากการค�ำนวณโปรแกรม G * Power ใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ (correlation) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
591 ราย เพื่อป้องกันการไม่สมบูรณ์ของข้อมูล
เพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 10 จ�ำนวน 60 ราย
รวมทั้งสิ้น 651 ราย
		การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
		 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บข้อมูลจาก
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยแล้ว ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อแนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งขออนุญาตผู้ปกครอง
หรือผู้ที่มีอ�ำนาจอนุมัติให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
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ในการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้การเข้าร่วมงานวิจัย
ของทุกคนเป็นไปด้วยความสมัครใจ และสามารถ
ออกจากงานวิจัยได้ตลอดเวลาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ต้องการโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น การเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ ไม่มีการระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล
และการน�ำเสนอผลงานวิจัยเป็นการน�ำเสนอใน
ภาพรวม
		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป สร้ า งขึ้ น
โดยผู ้ วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา
ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา เงินที่นักเรียนอาชีวศึกษา
ได้รับเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (สถานะทางการเงิน) ความ
เพียงพอของเงินที่นักเรียนได้รับ และผู้ที่นักเรียน
พักอาศัยอยู่ด้วย
		2. แบบประเมิ น ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
(Resilience Inventory) เป็ น แบบประเมิ น ที่
พัฒนาโดย พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ (2555)
ตามแนวคิดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในชีวิตของ
กร็อทเบิร์ก (Grotberg, 1995) มีจ�ำนวน 28 ข้อ
ค�ำตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5
คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 28 - 140 คะแนน คะแนน
รวมสูง แสดงว่า มีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง จาก
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินได้ค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .86 - .91
(พัชรินทร์ นินทจันทร์, 2558ก; พัชรินทร์ นินทจันทร์
และคณะ, 2555; มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และคณะ,
2557) น�ำแบบสอบถามนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น
ในนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
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ของครอนบาค เท่ากับ .93 และจากงานวิจัยนี้ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .91
		3. แบบสอบถามบรรยากาศในครอบครัว
เป็นแบบประเมินที่จริยกุล ตรีสุวรรณ (2542)
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและดัดแปลง
จากแบบสอบถามของจรรยา เกษศรีสังข์ (2537)
มีจ�ำนวน 23 ข้อ แบ่งเป็นข้อค�ำถามที่มีความหมาย
ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ค�ำตอบเป็นแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5 คะแนน คิดคะแนน
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1.00 - 5.00 หาก
คะแนนสูง แสดงว่า มีบรรยากาศในครอบครัวดี
น� ำ แบบสอบถามนี้ ไ ปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ใน
นั ก เรี ย นที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 30 คน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค เท่ากับ .82 และจากงานวิจัยนี้ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .88
		4. แบบสอบถามสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น
เป็นแบบประเมินที่จริยกุล ตรีสุวรรณ (2542)
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและดัดแปลง
จากแบบสอบถามของ ชมนุช บุญสิทธิ์ (2541)
มี จ� ำ นวน 23 ข้ อ แบ่ ง เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามที่ มี ค วาม
หมายด้านบวกและด้านลบ ซึ่งค�ำตอบเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5 คะแนน คิด
คะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1.00 - 5.00
หากคะแนนสูง แสดงว่า มีสมั พันธภาพกับเพือ่ นดี
น� ำ แบบสอบถามนี้ ไ ปหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ใน
นั ก เรี ย นที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 30 คน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค เท่ากับ .88 และจากงานวิจัยนี้ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .86
		5. แบบสอบถามการอบรมเลี้ ย งดู ข อง
พ่อแม่ เป็นแบบประเมินที่พรพรรณ จันทรถง
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(2541) ดัดแปลงจากแบบสอบถามของสุภาพร
วีรดาวิญญู (2538) แบ่งการอบรมเลีย้ งดู 4 รูปแบบ
คือ 1) แบบประชาธิปไตย 2) แบบปล่อยปละละเลย
3) แบบควบคุม และ4) แบบให้ความคุ้มครอง
มีจ�ำนวน 48 ข้อ ค�ำตอบเป็นแบบประมาณค่า
5 ระดับ ตัง้ แต่ 1- 5 คะแนนรวมของกลุม่ การอบรม
เลี้ยงแบบใดสูงสุด แสดงว่า มีลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูแบบนั้น น�ำแบบสอบถามนี้ไปหาค่าความ
เชื่อมั่นในนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .94 และจากงาน
วิจัยนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
เท่ากับ .93
		การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
		 1. ขออนุ มั ติ ก ารวิ จั ย จากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
		 2. หลังจากได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือเพือ่ ขออนุญาตด�ำเนินการวิจยั จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นเสนอต่อ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยของแต่ละวิทยาลัย พร้อม
ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย และขออนุญาต
ด�ำเนินการวิจัย
		 3. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตด� ำเนิ นการวิ จั ย จาก
ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย ของแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย แล้ ว
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และ
รายละเอียดในการด�ำเนินการวิจัย
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		 4. ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาใน
ช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียนการสอน ตามวันที่
และเวลาที่ สถานศึกษาก�ำหนด เพื่อแนะน�ำตั ว
ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการวิจัย สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่าง กรณีที่นักเรียนอาชีวศึกษามีอายุ
ต�ำ่ กว่า 18 ปี ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง
หรือผูท้ มี่ อี ำ� นาจอนุญาตลงนามในหนังสือยินยอม
ให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัยก่อน หลังจากนักเรียน
ทีส่ มัครใจร่วมการศึกษาโดยการลงนามในเอกสาร
ยินยอมการเข้าร่วมวิจัยจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล
การตอบแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 25 - 35
นาที เมื่อนักเรียนอาชีวศึกษาตอบแบบสอบถาม
เสร็จให้น�ำแบบสอบถามนั้นใส่ลงกล่องปิดผนึก
ที่มีช่องให้ใส่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยเตรียมไว้
		 5. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบ
สอบถามทั้งหมดที่ได้รับ ลงรหัสข้อมูล และน�ำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
		 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าพิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล คะแนน
บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน
รูปแบบการเลี้ยงดู สถานะทางการเงิน และความ
แข็งแกร่งในชีวิต ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับ
เพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน
กับความแข็งแกร่งในชีวติ ของนักเรียนอาชีวศึกษา
โดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s
rank-order correlation) ในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
		 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.30 อายุอยูใ่ นช่วง 15 - 25 ปี
อายุเฉลีย่ 18.13 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.10
กลุ ่ มตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ก�ำ ลั งศึ กษาอยู ่ ใ นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปี 1 ร้อยละ 22.90 เท่ากัน ส่วนใหญ่
ก�ำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาไฟฟ้าก�ำลัง ร้อยละ
14.60 เกรดเฉลี่ ย 3.01 - 4.00 ร้ อ ยละ 60.69
(mean = 3.12, SD = 0.41) ด้านสถานภาพสมรส
ของบิดามารดา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่/
อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 74.40 ด้านสถานะทางการเงิน
เงินที่นักเรียนได้รับอยู่ในช่วง 501 - 1,000 บาทต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 67.17 (mean = 782.94) ซึง่ ส่วนใหญ่
เงินที่นักเรียนได้รับมีความเพียงพอ ร้อยละ 90.50
ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่
ร้อยละ 60.54
		2. ความแข็งแกร่งในชีวิต บรรยากาศใน
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ
เลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน
		 ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่
ความแข็งแกร่งในชีวติ โดยภาพรวมเท่ากับ 109.16
(SD = 11.765) มีคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิต
มากกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.01 คะแนนเฉลี่ย
บรรยากาศในครอบครัว เท่ากับ 3.73 (SD = 0.53)
คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพกับเพื่อน เท่ากับ 3.60
(SD = 0.56) ส�ำหรับรูปแบบการเลีย้ งดู พบว่า รูปแบบ
การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 65.96 รูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ร้อยละ 8.89
รู ป แบบการเลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม ร้ อ ยละ 6.33
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รูปแบบการเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครอง ร้อยละ 		 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
9.65 และค่าเฉลีย่ สถานะทางการเงิน เท่ากับ 782.94 บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน
รูปแบบการเลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน กับ
(SD = 294.6)
ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ด้ ว ยสถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์
		3. ความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศใน ของสเปียร์แมน พบว่า บรรยากาศในครอบครัว
ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการ สัมพันธภาพกับเพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดูแบบ
เลี้ยงดู สถานะทางการเงิน และความแข็งแกร่ง ประชาธิปไตย สถานะทางการเงิน และรูปแบบ
ในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดหนึ่งใน การเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 จากการทดสอบการแจกแจงของข้ อ มู ล ทางสถิติ (rs = .514, .320, .477 และ .108 ตาม
โดยใช้สถิติ Kolmogorov – Smirnov test พบว่า ล�ำดับ, p < .001; rs = .097, p < .05) ส่วนความ
ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ น สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลีย้ งดูแบบปล่อยปละ
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย รูปแบบ ละเลย และรูปแบบการเลีย้ งดูแบบควบคุม มีความ
การเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครอง และสถานะทาง สัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่งในชีวิต อย่างมี
การเงิน ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จึงวิเคราะห์ นัยส�ำคัญทางสถิติ (rs = -.177 , p < .001; rs = -.085,
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติสหสัมพันธ์ p < .05) ดังตาราง 1
ของสเปียร์แมน
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (rs) ระหว่างบรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพ
กับเพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดู และสถานะทางการเงินกับความแข็งแกร่งในชีวิต (n = 664)
ตัวแปร
บรรยากาศในครอบครัว
สัมพันธภาพกับเพื่อน
รูปแบบการเลี้ยงดู
		 แบบประชาธิปไตย
		 แบบปล่อยปละละเลย
		 แบบควบคุม
		 แบบให้ความคุ้มครอง
สถานะทางการเงิน
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rs

p-value

.514
.320

< .001
< .001

.477
-.177
-.085
.097
.108

< .001
< .001
< .05
< .05
< .001
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การอภิปรายผลการวิจัย
		 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน
รูปแบบการเลี้ยงดู และสถานะทางการเงิน กับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
บรรยากาศในครอบครัว
		 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี บ รรยากาศใน
ครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
50.60 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศในครอบครัวกับความแข็งแกร่งในชีวติ
พบว่า บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = .514 , p < .001) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานของการวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ การที่
นักเรียนอาชีวศึกษามีบรรยากาศในครอบครัวดี
มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง ผล
การวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มนักศึกษาพยาบาล
ทีพ่ บว่า บรรยากาศในครอบครัวทีด่ มี คี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต (พัชรินทร์
นิ น ทจั น ทร์ และคณะ, 2554ก; 2554ข) และ
การศึ ก ษาในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น
พบว่า บรรยากาศในครอบครัวที่ดมี คี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต (มะลิวรรณ
วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2557)
		 ในการวิจัยครั้งนี้การที่นักเรียนอาชีวศึกษา
มีบรรยากาศในครอบครัวดีมแี นวโน้มทีจ่ ะมีความ
แข็งแกร่งในชีวิตสูงนั้น อาจอธิบายได้ว่าการที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา
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(ร้อยละ 60.54) มีบิดามารดาให้ความรักความ
อบอุ่น และใส่ใจ มีบรรยากาศในครอบครัวอยู่ใน
ระดับดี น่าจะสะท้อนว่านักศึกษาน่าจะมีมีบิดา
มารดาคอยฝึกกฎ ระเบียบ และความรับผิดชอบ
ให้แก่สมาชิก สมาชิกมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน ไม่มี
ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีสมาชิกในครอบครัวคอยให้
ค�ำปรึกษา คอยช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจ (I have)
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก; อรพินทร์
ชูชม และคณะ, 2554; Hamdan-Mansour et al.,
2014; Syukrowardi, Wichaikull, & Bormann,
2015; Wiks, 2008) อีกทั้งการมีบรรยากาศใน
ครอบครัวที่ดียังช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์
ทีด่ ี หากสมาชิกมีอปุ สรรคต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวติ
ก็พร้อมทีจ่ ะเผชิญ เพราะรับรูว้ า่ ครอบครัวสามารถ
เป็นปรึกษา และให้การช่วยเหลือตนเองได้ น�ำไปสู่
การคิด การลงมือจัดการกับอุปสรรคเหล่านั้นได้
อย่างเหมาะสม (I can) (กรมสุขภาพจิต, 2552ก;
2552ข; พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก)
นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าการที่มีคนในครอบครัวรัก
เป็นห่วง และหวังดีกับตนเอง ส่งผลให้เกิดความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองอีกด้วย (I am) (มะลิวรรณ
วงษ์ขันธ์ และคณะ, 2557; สุวิณี ภารา, 2555;
Karatas & Cakar, 2011) ดังนั้น หากนักเรียน
อาชีวศึกษามีบรรยากาศในครอบครัวที่ดีจึงน่าจะ
มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง
		สัมพันธภาพกับเพื่อน
		 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพกับ
เพือ่ นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
53.31 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สัมพันธภาพกับเพื่อนกับความแข็งแกร่งในชีวิต
พบว่า สัมพันธภาพกับเพื่อนที่ดีมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = .320, p < .001) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุ ติฐานของการวิจัยครั้ง นี้ นั่นคือ การ
ที่นักเรียนอาชีวศึกษามีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี
มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง ผล
การวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ทีพ่ บว่า สัมพันธภาพ
กั บ เพื่ อ นที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความ
แข็งแกร่งในชีวิต (มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ และคณะ,
2557) การศึกษาในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
พบว่า สัมพันธ์กบั เพือ่ นทีด่ มี คี วามสัมพันธ์ทางบวก
และสามารถท� ำ นายความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ได้
(อิสริยา ปาริชาติกานนท์ และบุรณี กาญจนถวัลย์,
2553) การศึกษาในกลุม่ นักศึกษาปริญญาตรี พบว่า
สัมพันธภาพกับเพือ่ นทีด่ มี คี วามสัมพันธ์ทางบวก
กับความแข็งแกร่งในชีวิต (อรพินทร์ ชูชม และ
คณะ, 2554) และการศึ ก ษาในกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล พบว่ า สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นที่ ดี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตได้ (พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557)
นอกจากนี้ยังพบการศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น
(7 - 15 ปี) ที่ป่วยเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังใน
ประเทศเกาหลีใต้ ที่พบว่า สัมพันธภาพกับเพื่อน
ที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งใน
ชีวิต (Im & Kim, 2011) และมีการศึกษาในกลุ่ม
เด็กและวัยรุ่น (10 - 15 ปี) ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งใน
ประเทศเกาหลีใต้ พบว่า สัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตได้ (Kim & Yoo, 2010)
		 ทั้งนี้การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงวัยรุ่น (mean = 18.13) ในช่วงวัยนี้การมี
เพื่อนถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่แสดงถึงการได้รับการ
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ยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (พนม เกตุมาน,
2550; APA 2002; Eccles, 1999) วัยรุ่นจึงมักให้
ความส�ำคัญกับบุคคลภายนอกครอบครัวอย่างกลุม่
เพื่อนมากขึ้น การที่ได้อยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันจะ
ท�ำให้รบั รูถ้ งึ การยอมรับแล้ว การมีเพือ่ นยังช่วยให้
มีคนคอยรวมแบ่งปันทุกข์สุข คอยช่วยเหลือกัน
เมื่ อ ยามมี ป ั ญ หา มี ค นรั บ ฟั ง ความรู ้ สึ ก ในยาม
ที่ ไ ม่ ส บายใจ มี ค นคอยปลอบและให้ ก� ำ ลั ง ใจ
(I have) (พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557; มะลิวรรณ
วงษ์ขนั ธ์ และคณะ, 2557; อิสริยา ปาริชาติกานนท์
และบุรณี กาญจนถวัลย์, 2553; Im & Kim, 2011)
อีกทั้งการมีสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อนจะช่วย
สอนให้นักเรียนอาชีวศึกษารู้จักเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ นื่ ลดความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว และเพิม่ ความมีคณ
ุ ค่า
ในตนเอง (I am) (สุวิณี ภารา, 2555; Altundag &
Bulut, 2014; Karatas & Cakar, 2011; Wan Shaharzed
et al., 2012) บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า และมี
เพื่ อ นคอยสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ก� ำ ลั ง ใจ
หากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยุ่งยากใจก็พร้อม
ที่จะน�ำเอาความสามารถของตนเองที่มีมาคิดหา
ทางออกที่จะใช้จัดการกับเหตุการณ์นั้นอย่างไม่
ท้อแท้ (I can) (กรมสุขภาพจิต, 2555; พัชรินทร์
นินทจันทร์, 2558ข; สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต, 2559) ดังนั้น
หากนักเรียนอาชีวศึกษามีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี
มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง
		รูปแบบการเลี้ยงดู
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
		 ผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ
65.96 และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
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รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับความ
แข็งแกร่งในชีวิต พบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็งแกร่งในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .477,
p < .001) นั่นคือ การที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้รับ
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสูงมีแนวโน้มที่จะมี
ความแข็งแกร่งในชีวิตสูง ทั้งนี้การที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูรูปแบบประชาธิปไตย
(ร้อยละ 65.96) สูงกว่ารูปแบบอื่น น่าจะเป็นกลุ่ม
ที่มีบิดามารดาที่คอยให้ความรัก คอยให้โอกาสใน
การตัดสินใจท�ำสิ่งต่าง ๆ คอยเป็นก�ำลังใจ และ
คอยช่วยเหลือ (I have) (พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557;
Zakeri et al., 2010; Zhai et al., 2015) เมื่อนักเรียน
อาชีวศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตก็จะ
มีพลังในการหาวิธีที่ใช้จัดการกับปัญหาเหล่านั้น
จนสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นมาได้ (I can) (กรม
สุขภาพจิต, 2552ก; พัชรินทร์ นินทจันทร์, 2558ข;
Wu, Sheen, Shu, Chang & Hsiao, 2012) อีกทั้ง
การที่ครอบครัวได้ให้โอกาสฝึกท�ำสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเองอย่างมีเหตุผล ยิง่ ช่วยเพิม่ การรับรูค้ ณ
ุ ค่าและ
ความสามารถในตนเอง ก่อเกิดเป็นความภาคภูมใิ จ
ในตนเองอีกด้วย (I am) (อิสริยา ปาริชาติกานนท์
และบุรณี กาญจนถวัลย์, 2553; Karatas & Cakar,
2011; Zakeri et al., 2010) หากผิดพลาดก็จะเกิด
การเรียนรู้กลายเป็นประสบการณ์ที่จะใช้ดูแล
ตนเองได้ ดังนัน้ หากนักเรียนอาชีวศึกษาได้รบั การ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะมีความ
แข็งแกร่งในชีวติ สูง ผลการวิจยั ในครัง้ นีส้ อดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ อิ ส ริ ย า ปาริ ช าติ ก านนท์
และบุ ร ณี กาญจนถวั ล ย์ (2553) ในนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใช้เหตุผลซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการเลี้ยงดูแบบ
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ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต และการศึ ก ษาในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น
(12 - 18 ปี) ของประเทศจีน ที่พบว่า วัยรุ่นที่
ได้การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (authoritative
parenting) ซึง่ เป็นลักษณะหนึง่ ของการเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
แข็งแกร่งในชีวิต (Zhai et al., 2015) นอกจากนี้
การศึกษาในนักศึกษาพยาบาล พบว่า การเลี้ยงดู
แบบใช้ เ หตุ ผ ลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกและ
สามารถท�ำนายความแข็งแกร่งในชีวิต (พรทิพย์
วชิรดิลก, 2557) เช่นเดียวกับการศึกษาของ อติกิ
และคณะ (2015) ในกลุ่มวัยรุ่นหญิง (13 - 16 ปี)
พบว่า การอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล (authoritative
parenting style) ซึง่ เป็นลักษณะหนึง่ ของการเลีย้ งดู
แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกและ
สามารถท�ำนายกับความแข็งแกร่งในชีวิต (Atighi
et al., 2015) และการศึกษาในวัยรุ่นชายและหญิง
ของประเทศอิหร่าน พบว่า การเลีย้ งดูแบบยอมรับ
และการมีส่วนร่วม (acceptance-involvement) ซึ่ง
เป็นลักษณะหนึง่ ของการเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
มีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตได้ (Zakeri et al., 2010)
		รูปแบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย
		 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การเลีย้ งดูแบบปล่อยปละละเลย ร้อยละ 8.89 และ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยกับความแข็งแกร่ง
ในชีวิต พบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความแข็งแกร่ง
ในชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (r = -.177,
p < .001) นั่นคือ การที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้รับ
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การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยสูงมีแนวโน้มที่
จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ ทั้งนี้การที่นักเรียน
อาชีวศึกษามีบิดามารดาที่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
และห่วงใย ไม่มีเวลาคอยบอกคอยสอน นักเรียน
อาชีวศึกษาต้องแก้ปัญหาโดยล�ำพัง ไม่มีที่พึ่งใน
ยามจ�ำเป็น (ขาด I have) (พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557;
อิสริยา ปาริชาติกานนท์ และบุรณี กาญจนถวัลย์,
2553) เกิดเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีคุณค่า ไม่มี
ใครต้องการ ขาดความรักและนับถือตนเอง (ขาด
I am) (สุวิณี ภารา, 2555; Altundag & Bulut,
2014) เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ
ก็จะไม่คนคอยช่วยเหลือ ต้องเผชิญปัญหาเพียง
ล�ำพัง อาจจะคิดหาทางออกไม่เหมาะสม (ขาด
I can) (กรมสุขภาพจิต, 2555; Ngai & Cheung,
2009) ดังนั้น หากนักเรียนอาชีวศึกษาได้รับการ
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยสูงมีแนวโน้มที่จะ
มีความแข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ ผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ อิสริยา ปาริชาติกานนท์
และบุรณี กาญจนถวัลย์ (2553) ในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
แข็งแกร่งในชีวิต มีการศึกษาของ ไหง และเจิง
(Ngai & Cheung, 2009) ในกลุ่มวัยรุ่นจีนอายุ
10-18 ปี พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเฉยเมยและ
ละเลย (parental control) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความแข็งแกร่งในชีวติ และการศึกษาของ พรทิพย์
วชิรดิลก (2557) ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล พบว่า
การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์
ทางลบกั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต (พรทิ พ ย์
วชิรดิลก, 2557)

-19-0323(001)P4.indd 85

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

85

รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม
		 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การเลี้ยงดูแบบควบคุม ร้อยละ 6.33 และผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลีย้ งดู
แบบควบคุ ม กั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต พบว่ า
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความแข็งแกร่งในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (r = -.085, p < .05) นั่นคือ การที่นักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาได้ รั บ การเลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม สู ง มี
แนวโน้มที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ ทั้งนี้
การที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี บิ ด ามารดาที่ ค อยควบคุ ม
ความคิด ควบคุมพฤติกรรมที่มากเกินไป อาทิ
ในเรื่องการแต่งกาย การเลือกคบเพื่อน การไม่ให้
โอกาสในการคิดการตัดสินใจ ต้องท�ำทุกอย่าง
ตามความต้องการของบิดามารดา (ขาด I have)
(พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557; อิสริยา ปาริชาติกานนท์
และบุรณี กาญจนถวัลย์, 2553) การควบคุมที่
เคร่งครัดมากจะรูส้ กึ กดดัน ไม่กล้าคิดกล้าท�ำอะไร
ด้วยตนเองเพราะกลัวถูกต�ำหนิหรือลงโทษ กลาย
เป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ยิ่งถ้าหาก
ล้ ม เหลวจะท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ด้ อ ยคุ ณ ค่ า (ขาด I am)
อี ก ทั้ ง หากถู ก ควบคุ ม มากเกิ น ไปจะขาดทั ก ษะ
ในการแก้ปัญหาเนื่องจากไม่กล้าคิดกล้าท�ำอะไร
ด้วยตนเอง (ขาด I can) (กรมสุขภาพจิต, 2552ก;
พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557; Petrowski, Brahler, &
Zenger, 2014) ดังนั้น หากนักเรียนอาชีวศึกษา
ได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมสูงมีแนวโน้มที่จะ
มีความแข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ ผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรทิพย์ วชิรดิลก
(2557) ในกลุม่ นักศึกษาพยาบาล ทีพ่ บว่า การเลีย้ งดู
แบบเข้ ม งวดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ความ
แข็งแกร่งในชีวิต (พรทิพย์ วชิรดิลก, 2557) มี
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การศึกษาของ อิสริยา ปาริชาติกานนท์ และบุรณี
กาญจนถวัลย์ (2553) ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
มีความสัมพันธ์ทางลบและสามารถท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ
พีโทรวสกี และคณะ (Petrowski et al., 2014)
ในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีอายุ 14 - 92 ปี ในประเทศ
เยอรมั น พบว่ า การเลี้ยงดูข องผู้ป กครองด้ ว ย
วิธีการลงโทษ และเข้มงวดมากเกินไป (negative
parental rearing behavior) มีความสัมพันธ์ทางลบ
และสามารถท� ำ นายความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ได้
(Petrowski et al., 2014)
		รูปแบบการเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครอง
		 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ได้รับการเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครอง ร้อยละ
9.65 และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครองกับความ
แข็งแกร่งในชีวิต พบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบ
ให้ ค วามคุ ้ ม ครองมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r = .097, p < .05) นัน่ คือ การทีน่ กั เรียนอาชีวศึกษาได้
รับการเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครองสูงมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะมีความแข็งแกร่งในชีวติ สูง ทัง้ นีก้ ารทีน่ กั เรียน
อาชีวศึกษาที่มีบิดามารดาห่วงใย เอาใจใส่ คอยให้
ความช่วยเหลือ คอยซักถามในเรื่องส่วนตัวของ
อยู่เสมอ แม้มีการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยก็จะพาไป
หาหมอและคอยปรนนิบัติอย่างใกล้ชิด หากว่า
นักเรียนอาชีวศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาจะคอย
ช่วยเหลือตลอด (I have) (Ngai & Cheung, 2009)
อีกทั้งยังรับรู้ว่ามีบิดามารดาที่รัก เป็นห่วง และ
หวังดีกับตนเองเสมอ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมี
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คุณค่าในตนเอง รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจ
ในตนเองหากต้องจัดการกับปัญหาต่าง ๆ การ
ที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่านั้นจะช่วยดึงเอา
พลัง ความสามารถ หรือศักยภาพที่ตนเองมีอยู่มา
ใช้ในจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม (I can)
(กรมสุขภาพจิต, 2552ก; สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต, 2559)
ดังนั้น หากนักเรียนอาชีวศึกษาได้รับการเลี้ยงดู
แบบให้ความคุ้มครองสูงมีแนวโน้มที่จะมีความ
แข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต สู ง ซึ่ ง การให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
(overprotective) เป็ น การแสดงออกถึ ง ความ
ห่วงใยในทุกเรื่อง รวมถึงการควบคุมพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น (Luthar, Crossman, &
Small, 2015) ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับ
จากการศึกษาของ ไหง และเจิง (Ngai & Cheung,
2009) ในกลุ่มวัยรุ่นจีนอายุ 10 - 18 ปี ในฮ่องกง
พบว่า การอบรมเลี้ยงดูด้วยความอบอุ่น ความ
เอาใจใส่ และความสนิทสนม (parental care) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต
(Ngai & Cheung, 2009)
		สถานะทางการเงิน
		 ผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างได้รบั เงิน
เฉลี่ยต่อสัปดาห์เท่ากับ 782.94 (SD = 294.6) และ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ
ทางการเงิ น กั บ ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต พบว่ า
สถานะทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r = .108, p < .001) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของ
การวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ การที่นักเรียนอาชีวศึกษา
มีสถานะทางการเงินที่ดีมีแนวโน้มที่จะมีความ
แข็งแกร่งในชีวติ สูง ทัง้ นีก้ ารทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
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ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวจึง
จะช่วยให้นกั เรียนอาชีวศึกษามีสถานะทางการเงิน
ที่ดี และมีความเพียงพอของเงินที่ได้รับ (ร้อยละ
90.50) เพือ่ น�ำมาใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต รวมทั้งมีแหล่ง
สนับสนุนทางด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาได้ และครอบครั ว ที่ มี ส ถานะทาง
การเงินดีก็จะมีเวลาในการดูแลบุตร/ธิดา (I have)
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก; 2554ข)
การทีน่ กั เรียนรับรูถ้ งึ ศักยภาพของแหล่งสนับสนุน
ช่วยเหลือเมือ่ ยามจ�ำเป็นนัน้ จะช่วยลดความเครียด
ความวิตกกังกล เพิม่ ความรูส้ กึ มัน่ คงและปลอดภัย
ในการด�ำรงชีวิต (I am) เมื่อต้องเผชิญปัญหาก็
จะสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(I can) (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554ก;
2554ข; 2558ข; วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2555;
สมภพ เรืองตระกูล, 2550) ดังนั้น หากนักเรียน
อาชีวศึกษามีสถานะทางการเงินที่ดีมีจะแนวโน้ม
ที่จะมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง ผลการวิจัยใน
ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในกลุ ่ ม นั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 6 และในกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ ที่พบว่า สถานะทางการเงินมี
ความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท�ำนายความ
แข็งแกร่งในชีวิตได้ (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ
คณะ, 2554ก; 2554ข)
ข้อเสนอแนะ
		 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้าน
บรรยากาศในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย รูปแบบ
การเลี้ ย งดู แ บบให้ ค วามคุ ้ ม ครอง และสถานะ
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ทางการเงิ น ของนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษามี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต ซึ่ง
จากผลการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้นักเรียน
ในสถานศึกษาได้พัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิต
ของตน และควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
		 1. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาควรตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการมี สั ม พั น ธภาพอั น ดี กั บ
เพื่อนของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิตให้กับนักเรียน ด้วย
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมชมรม เล่นกีฬา
เล่นดนตรี ทัศนศึกษา เป็นต้น
		 2. ควรส่งเสริมครอบครัวให้มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิตให้นักเรียน
อาชีวศึกษา ด้วยการมีบรรยากาศในครอบครัวที่ดี
ให้ความรัก ความอบอุ่น และมีครอบครัวคอย
ให้การช่วยเหลือ จะช่วยพัฒนาความรักและการ
นับถือตนเอง รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง มีความมัน่ คง
ทางจิตใจ ความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง
โดยสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ความรั ก ความอบอุ ่ น ให้ กั บ วั ย รุ ่ น ด้ ว ยการจั ด
กิจกรรมที่ให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองได้ท�ำ
กิจกรรมร่วมกันกับนักเรียน
		 3. ด้านสถานะทางการเงิน หรือเงินทีน่ กั เรียน
ได้ รั บ สถานศึ ก ษาควรมี ร ะบบการช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนที่มีภาวะขัดสนด้านการเงิน โดยการหา
แหล่งทุนการศึกษาหรือหางานให้กับนักเรียนท�ำ
ในช่วงว่างจากการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีรายได้
ที่เพียงพอ
		 4. ควรจะมีการศึกษาความแข็งแกร่งใน
ชีวติ ของนักเรียนอาชีวศึกษาในสถาบันอืน่ ๆ รวมถึง
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นักเรียน
อาชีวศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ วัยรุ่นที่เจ็บป่วย
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ด้วยโรคเรื้อรังทางกาย กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในสถานพินิจ
		 5. ควรจะมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรที่ ส ามารถ
ท�ำนายความแข็งแกร่งในชีวิต รวมถึงการศึกษา
ตัวแปรอื่น ๆ ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับความ
แข็งแกร่งในชีวิต เช่น การรับรู้ความเครียด การ
ปรับตัว กลวิธีในการเผชิญปัญหา เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
		 ขอขอบคุณคณาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เอื้ออ�ำนวยในการ
เข้าไปเก็บข้อมูลวิจยั เป็นอย่างดียงิ่ และขอขอบคุณ
นักเรียนที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ทุกท่าน
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