บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3 หัวขอ คือ
1. ความเขมแข็งในการมองโลก
2. การปรับตัว
3. ความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลกกับการปรับตัว
4. ลักษณะทางชีวสังคม ความเขมแข็งในการมองโลก และการปรับตัวของนักศึกษา
ความเขมแข็งในการมองโลก (Sense of Coherence)
ความเข ม แข็ ง ในการมองโลก เป น แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ของทฤษฎี ค วามผาสุ ก ในชี วิ ต
(The Salutogenic Model of Health) ซึ่งเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงภาวะสุขภาพของบุคคล และมี
ความเกี่ยวของกับความเครียด และการเผชิญปญหา โดยมุงคนหาคําตอบเกี่ยวกับปจจัยที่บุคคลใช
ในการจัดการกับสิ่งเราที่ทําใหเกิดความเครียด โดยบุคคลนั้นสามารถดํารงภาวะสุขภาพที่ดีและมี
ความผาสุกในชีวิต โดยสามารถมองเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางมีระบบ ดวยความเขาใจ
มีเหตุมีผล สามารถทํานายเหตุการณลวงหนาได สามารถนําแหลงประโยชนหรือแหลงตานทาน
ความเครียดทั่วไป (generalized resistance resources) ที่มีมาใชในการจัดการความเครียดไดอยาง
เหมาะสม และมองวาเหตุการณที่เกิดขึ้นทาทาย มีคุณคา มีความหมาย คุมคาที่จะเผชิญและจัดการ
ใหสําเร็จลุลวงได ซึ่งความเขมแข็งในการมองโลก เปนคุณลักษณะที่อยูในตัวบุคคล และสามารถ
เสริมสรางปรับเปลี่ยนไดตลอดชีวิต สิ่งเหลานั้นชวยสงเสริมใหบุคคลมีการปรับตัวที่เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น (Antonovsky, 1987)
คุณลักษณะความเขมแข็งในการมองโลกนั้น สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2532)
กลาววา เปนแนวคิดที่ Antonovsky ไดศึกษาและวิจัยจากการตั้งขอสังเกตวาเชลยสงครามที่ถูก
กักขังในคาย และตองประสบกับเหตุการณมากมายที่กอใหเกิดภาวะเครียด แตมีเชลยบางคนยังมี
สุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ จึงศึกษาโดยการสัมภาษณเชลยสงครามที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง
ทั้งหมด 51 คน ผลการวิเคราะหคําใหสัมภาษณ พบวา เชลยสงครามกลุมที่มีสุขภาพดีนั้นเปน
บุคคลที่มองโลกในลักษณะดังตอไปนี้คือ
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1. เหตุการณหรือสิ่งเราจากสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกในชีวิตมนุษยเรานั้นมี
ระบบระเบียบ สามารถอธิบายเหตุผล และสามารถคาดการณลวงหนาได
2. เมื่อเกิดเหตุการณหรือสิ่งเราที่มีความเครียด มนุษยสามารถแสวงหาแหลงตานทาน
ทั่วไป ที่จะชวยในการตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นได
3.
เหตุการณหรือสิ่งเราที่เกิดขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ทาทาย มีคุณคา และคุมคาใน
การตอบสนองหรือแกไขใหสําเร็จลุลวงไปได
Antonovsky เรียกคุณลักษณะเชนนี้วาความเขมแข็งในการมองโลก ซึ่งเปนความรูสึก
ของบุคคลที่เชื่อมั่นวาไมวาจะมีเหตุการณใด ๆ เกิดขึ้นทั้งภายในตัวเองและสิ่งแวดลอมภายนอก
ก็สามารถจะทํานายไดและทุกสิ่งทุกอยางจะคลี่คลายลงตามที่ไดคาดหวังได และความรูสึกนี้
ที่เปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยตอการจัดการ หรือหลีกเลี่ยงกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้น ทําใหบุคคล
สามารถปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนตาง ๆ ในชีวิต จึงสามารถดํารงความมี
สุขภาพดีและความผาสุกในชีวิตอยูได
องคประกอบของความเขมแข็งในการมองโลก
บุ ค คลที่ มี ค วามเข ม แข็ ง ในการมองโลกสู ง จะมี ก ารรั บ รู แ ละประเมิ น โลกใน 3
องคประกอบดังนี้ (Antonovsky, 1987)
1. องคประกอบดานความสามารถทําความเขาใจ (Comprehensibility) เปนการมอง
สิ่งเราวาเป นสิ่งที่สามารถเขาใจได รับรูวาสิ่งเราหรือสิ่งที่ทําใหเครีย ด ซึ่งมาจากสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกของบุคคลนั้นมีความชัดเจน มีโครงสรางที่เปนระบบ มีขั้นตอน มีระเบียบ
ไมยุงยากซับซอน และอธิบายได บุคคลที่มีความสามารถในการเขาใจสูงจะเชื่อวาสิ่งเราหรือ
ความเครียดที่จะเผชิญตอไปในอนาคต สามารถอธิบายเหตุผลและสามารถคาดการณลวงหนาได
แมเหตุการณที่เกิดขึ้นจะรุนแรง หรือไมคาดคิดมากอน เชน สงคราม ความลมเหลว หรือความตาย
แตยังสามารถทําความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได
2. องคประกอบดานความสามารถบริหารจัดการ (Manageability) เปนการมองสิ่งเรา
วา เปนสิ่งที่บุคคลสามารถจัดการได เปนการรับรูของบุคคลวาตนมีแหลงประโยชนเพียงพอที่จะ
เผชิญกับเหตุการณหรือสิ่งเราที่เขามากระทบได หรือมีแนวทางในการจัดการ ซึ่งแหลงประโยชน
อาจมาจากตนเอง หรือผูอื่นที่อยูรอบขางและไววางใจ เชน คูสมรส เพื่อน ผูรวมงาน ผูนําชุมชน
แพทย พระเจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ เปนตน เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณใดก็ตาม จะสามารถ
แกไขปญหาและปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ
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3. องคประกอบดานความสามารถใหความหมาย (Meaningfulness) เปนการมอง
เหตุการณหรือสิ่งเราที่เกิดขึ้นกับตนวา มีความหมาย เปนสิ่งที่ทาทาย คุมคาที่จะทุมเทกําลังกาย
และสติปญญา ที่จะเขาไปจัดการแกไขใหสําเร็จลุลวงไปได โดยไมรูสึกวาเปนภาระที่ยุงยาก
บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงจะมีองคประกอบใน 3 ลักษณะนี้สูง ซึ่งเปน
การรับรูและประเมินดวยความเชื่อมั่นนี้ เปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยตอการหลีกเลี่ยงหรือจัดการ
กั บภาวการณ ที่บุคคลรั บรู ว า อาจคุก คามตนเองไดอย างมี ประสิทธิ ภ าพ ทํ า ใหบุ ค คลสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนตาง ๆ ในชีวิต จึงสามารถดํารงความมีสุขภาพดีและ
ความผาสุกในชีวิตอยูได (พัชรี โชติกพงศ, 2547)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลก
Antonovsky (1979) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหความเขมแข็งในการมองโลกของแตละ
บุคคลมีความแตกตางกัน ไวดังนี้
1. ปจจัยดานจิตใจ (Psychological Source) ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณชีวิต
และพัฒนาการตั้งแตวัยเด็ก การเลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว การที่เด็กไดรับความรัก
ความอบอุนอยางเพียงพอ ไดรับการเลี้ยงดูที่ทําใหบุคคลมีการปรับตัวไดดี ยืดหยุนและมีเหตุผล
ประสบการณชีวิตนี้จะเปนสิ่งเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งในการมองโลกสูงขึ้น แตถาเด็กที่
รู สึ ก ว า ตนเองขาดความรั ก ความอบอุ น ถู ก ทอดทิ้ ง มี ค วามรู สึ ก หมดหวั ง จะส ง ผลให
การเสริมสรางความเขมแข็งในการมองโลกลดลงดวย
2. ปจจัยดานโครงสรางทางสังคม (Social-structure Source) ไดแก บทบาททางสังคม
ระดับชนชั้นในสังคม กฎระเบียบ หนาที่การงาน คานิยมที่สืบทอดจากบิดามารดา แหลง
สนับสนุนทางสังคม ความรวมมือของบุคคลในสังคม การมีขอผูกพันตอกันในสังคม สิ่งเหลานี้
ลวนชวยใหบุคคลมีความมั่นใจในการเผชิญกับปญหา สงเสริมใหความเขมแข็งในการมองโลก
ของบุคคลสูงขึ้น
3. ปจจัยดานวัฒนธรรมและเหตุการณในอดีต (Culture-historical Source) ไดแก
ความมั่นคงของวัฒนธรรม ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ความเชื่อเรื่องอํานาจวิเศษ เวทมนตคาถา
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณบางอยางในชีวิตอยางคาดไมถึง เปนตน สิ่งเหลานี้มีผลตอ
โครงสรางทางบุคลิกภาพพื้นฐานของแตละบุคคล ซึ่งโครงสรางบุคลิกภาพพื้นฐานที่ถูกสราง
ขึ้นมานั้นสวนหนึ่งก็คือ ความเขมแข็งในการมองโลก
ความเข ม แข็ ง ในการมองโลกเป น ผลมาจากประสบการณ ใ นชี วิ ต ของบุ ค คล
ที่ ไ ด รั บ มาในแต ล ะช ว งชี วิ ต นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล ง ต า นทานความเครี ย ดทั่ ว ไป (Generalized
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1. ดานกายภาพและชีวเคมี (Physical-biochemical GRRs) ไดแก สภาพรางกายและ
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย
2. ดานวัตถุและสิ่งของที่กระทําโดยมนุษย (Artifactual-material GRRs) ไดแก รายได
อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย บทบาทหนาที่ในสังคม พลังอํานาจ และการจัดการหรือแหลง
บริการที่เพียงพอ
3. ดานสติปญญาและอารมณ (Cognitive-emotional GRRs) ไดแก ความฉลาดรอบรู
ทักษะในการคนควาหาขอมูล ความรูและสติปญญาที่เกิดจากการศึกษา รวมไปถึงการรูจักตนเอง
รูจักยืดหยุนและผอนปรน
4. ดานคานิยมและทัศนคติ (Valuative-attitudinal GRRs) เปนรูปแบบการเผชิญ
ความเครียดของบุคคล ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน การเผชิญหนาหรือตอสูกับปญหา การหลีกหนี
ปญหา การเพิกเฉยตอปญหา การปฏิเสธ การใชเหตุผล การพึ่งพาผูอื่น การพึ่งพาแหลงสนับสนุน
เปนตน
5. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relational GRRs) เปนการให
การสนับสนุนจากสังคม ไดแก แพทย พยาบาล เพื่อน คูสมรส คนใกลชิด หรือการเขารวม
กิจกรรมในสังคม รวมทั้งลักษณะการใหบริการดานตาง ๆ ของสังคมตอบุคคล ซึ่งจะชวยให
บุคคลปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ดานสังคมวัฒนธรรมระดับใหญหรือมหภาค (Macrosociocultural GRRs) ไดแก
ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ความเชื่อในอํานาจลึกลับ หรือสิ่งที่อยู
เหนือธรรมชาติ ความศรัทธาของบุคคล เปนตน ซึ่งเปนแหลงตานทานความเครียดที่มาจากสังคม
และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ความศรัทธา และแนวคิดทางดานปรัชญาของบุคคล
การพัฒนาความเขมแข็งในการมองโลก
Antonovsky & Sagy (1996) พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกบุคคล จะเริ่มมี
พัฒนาการตั้งแตวัยแรกเกิด เพิ่มและชัดเจนมากขึ้นในวัยรุน ซึ่งเปนชวงที่พัฒนาอยางเต็มที่ และมี
การพัฒนาไปสูระดับที่คอนขางคงที่ในอายุประมาณ 30 ป อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได จาก
ประสบการณชีวิตที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด ในชวงเวลาอันรวดเร็วจนบุคคลไมมีเวลาเตรียมตัว
เพื่อหาแนวทางในการเผชิญกับภาวการณที่เกิดขึ้น เชน สงคราม การอพยพ การสูญเสียบุคคล
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1. การที่บุคคลมีประสบการณชีวิตที่ไดจากเหตุการณหรือสถานการณที่คลายคลึงกัน
หรือเกิดขึ้นสม่ําเสมอ สอดคลองกับความคาดหวังของบุคคล จะสงผลใหบุคคลสามารถเขาใจ
สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. การที่บุคคลมีประสบการณการเผชิญกับเหตุการณหรือสิ่งเราที่เขามาในชีวิตอยูใน
ระดับที่มีความสมดุลพอดีที่บุคคลจัดการไดอยางเหมาะสมกับความสามารถที่มีอยู สงผลใหบุคคล
นั้นมองวาตนมีแหลงประโยชนและมีความสามารถที่จะจัดการแกไขปญหาใหลุลวงไป
3. การที่บุคคลมีประสบการณในการมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา หรือ
สวนในการกําหนดผลลัพธของการแกไขปญหา จะทําใหบุคคลนั้นมองวาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเปน
สิ่งทาทาย มีความหมาย มีคุณคา และคุมคาที่จะเขาไปจัดการแกไขจากประสบการณชีวิตตาง ๆ
เหลานี้ที่ผานมาในชีวิตจะเปนแหลงพัฒนา ความเขมแข็งในการมองโลกของบุคคล
ประสบการณชีวิตทั้ง 3 ลักษณะนี้จะเปนแหลงพัฒนาความเขมแข็งในการมองโลกของ
บุคคล โดยประสบการณชีวิตดานความคงที่สม่ําเสมอ จะพัฒนาองคประกอบดานความสามารถ
ทําความเขาใจ ประสบการณดานความสมดุลพอดีในการจัดการ จะพัฒนาองคประกอบดาน
ความสามารถในการบริหารจัดการ และประสบการณชีวิตดานการรับรูในการมีสวนรวมตัดสิน
หรือกําหนดผลลัพธนั้น จะเปนพื้นฐานพัฒนาองคประกอบดานความสามารถใหความหมาย
ประโยชนของความเขมแข็งในการมองโลก
ความเข ม แข็ ง ในการมองโลกมี ผ ลต อ การเผชิ ญ หรื อ รั บ มื อ กั บ สิ่ ง เร า (สุ ด าภรณ
วงศใหญ, 2545) ดังนี้
1. บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง จะประเมินสิ่งเราวาไมใชเปนสิ่งที่
คุกคามตนเอง แตเปนสิ่งที่ทาทาย ไดดีกวาบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ํา และถาบุคคล
ที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงประเมินสิ่งเรานั้นวาเปนสิ่งที่คุกคาม ก็จะประเมินในลักษณะ
ที่มีความสําคัญกับตนเองในระดับที่เปนจริง หรือประเมินวาเปนสิ่งเราที่นาจะสงผลในทางที่ดีตอ
ตนเอง ทั้งนี้ เพราะบุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นวาปญหาตาง ๆ จะคลี่คลายลงได มองปญหาที่เกิดขึ้น
วาจะกลายเปนปญหาที่มีหนทางในการแกไขและแกปญหาโดยใชเหตุผล
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2. เมื่อสิ่งเราสิ่งเดียวกันมากระทบบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง เขาจะ
รูสึกทาทาย มีความหวัง ตื่นเตน ในขณะที่ผูที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ําจะรูสึกสิ้นหวัง
และเฉื่อยชา
3. บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงจะประเมินสิ่งเราอยางมีระบบ มอง
ปญหาไดตรงกับความจริง อีกทั้งยังมองเห็นวาตนเองมีแหลงประโยชนที่จะชวยในการปรับตัว จึง
มองเห็นแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ดึงเอาแหลงประโยชนที่มีอยูมาใชในการเผชิญ หรือรับมือกับภาวการณที่บุคคลรับรูวาอาจคุกคาม
ตนเองไดคอนขางดี และยังสามารถเลือกกลยุทธที่จะใชในการจัดการกับปญหาที่เผชิญอยูไดอยาง
เหมาะสม ตรงกันขามกับบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ํานั้น จะมีความสับสน มักจะ
หลีกเลี่ยงการแกปญหาและมีแนวโนมที่จะละทิ้งปญหาตั้งแตตน
ดังนั้น บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกยอมเชื่อมั่นวาสภาพการณที่เลวรายหรือ
ปญหามีทางออก และมีความกระตือรือรนที่จะแกไขปญหา โดยสามารถใชแหลงประโยชน
รอบตัวไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณ และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปน
อยางดี
การประเมินความเขมแข็งในการมองโลก
Antonovsky (1993) ไดประเมินความเขมแข็งในการมองโลกจากการสัมภาษณ
การรายงานดวยตนเอง หรือการสังเกตจากพฤติกรรม พบวาบางครั้งพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกต
อาจไมตรงกับความรูสึกที่แทจริงของผูถูกประเมิน จึงคิดแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก
(The Sense of Coherence Questionnaire) ขึ้นในป ค.ศ. 1987 ซึ่งไดจากการวิจัยเชิงสํารวจกับ
กลุมตัวอยางที่อยูในภาวะปกติ และกลุมตัวอยางที่มีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นในชีวิต เชน ไดรับ
บาดเจ็บรุนแรง มีความพิการ สูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก มีปญหาทางเศรษฐกิจ หรือผูอพยพ ได
แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 29 ขอ แบงเปนขอความ
วัดความสามารถในการทําความเขาใจ 11 ขอ วัดความสามารถในการบริหารจัดการ 10 ขอ และ
วั ด ความสามารถในการให ค วามหมาย 8 ข อ ซึ่ ง ผ า นการหาความตรงของเครื่ อ งมื อ และ
นํา เครื่อ งมื อ ไปหาความเชื่ อมั่ น ในประเทศต าง ๆ จากรายงานวิจั ย 26 เรื่อง ได คา ความเที่ย ง
ครอนบาคอัลฟา ระหวาง 0.82 ถึง 0.95 แสดงวาแบบวัดมีความสอดคลองภายในสูงในกลุม
ประชากรที่หลากหลาย ทั้งตางภาษา และตางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ Antonovsky ไดสรางแบบวัดที่ลดเวลาในการสัมภาษณ โดยลดขอคําถาม
จากจํานวน 29 ขอ เหลือเพียง 13 ขอ ประกอบดวยขอความวัดความสามารถในการทําความเขาใจ
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สําหรับประเทศไทย สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2532) ไดแปลแบบวัดความเขมแข็ง
ในการมองโลกของ (Antonovsky, 1987) เปนภาษาไทย แลวนําไปหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ในกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนพยาบาลประจําการ จํานวน 30 คน ไดคาครอนบาคอัลฟา 0.85 และในกลุม
อาจารยพยาบาล จํานวน 230 คน ไดคาครอนบาคอัลฟา 0.90 กังสดาล สุทธวิรีสรรค (2535) นํา
แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกไปใชกับพยาบาลประจําการในหออภิบาลผูปวยหนัก จํานวน
20 คน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.90 พัชรินทร นินทจันทร (2538) นําแบบวัดความเขมแข็งใน
การมองโลกไปใชกับนักศึกษาพยาบาล จํานวน 60 คน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.91 จินดาวรรณ
อุดมพัฒนาการ (2539) ไดปรับลดมาตราสวนประมาณคาจาก 7 ระดับเปน 5 ระดับ และนําแบบวัด
ความเขมแข็งในการมองโลกไปใชกับกลุมผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จํานวน 10 คน ไดคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา 0.89 กนกพร สุคําวัง (2540) นําแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกไปใชกับ
กลุมผูสูงอายุ จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.90 และ พัชรี โชติกพงศ (2547) นําแบบวัด
ความเขมแข็งในการมองโลกไปใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 10 คน ไดคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา 0.81
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Kalimo & Vuoli (1990 อางใน กังสดาล สุทธวิรีสรรค, 2535) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม กับความสามารถ
และความพึงพอใจในการทํางานของผูใหญในประเทศฟนแลนด ซึ่งเปนเพศชาย 361 คน เพศหญิง
345 คน มีอายุระหวาง 31-44 ป โดยใชการศึกษาระยะยาวแบบยอนหลัง วัดความเขมแข็งใน
การมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม ในวัยเด็ก และวัยรุน วัดความสามารถและความพึงพอใจใน
การทํางานในวัยผูใหญ ผลการศึกษาพบวา ความเขมแข็งในการมองโลกพัฒนาตั้งแตในวัยเด็ก
คนที่มีความเขมแข็งในการมองโลกและแรงสนับสนุนทางสังคมสูงในวัยรุน จะมีความสามารถ
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Carmel & Bernstein (1989 อางใน กังสดาล สุทธวิรีสรรค, 2535) ไดทําการศึกษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความวิ ต กกั ง วลและความเข ม แข็ ง ในการมองโลกในนั ก ศึ ก ษาแพทย
ชาวอิ ส ราเอล โดยใช รู ป แบบการศึ ก ษาแบบติ ด ตามไปข า งหน า วั ด ความวิ ต กกั ง วลและ
ความเขมแข็งในการมองโลก 3 ครั้ง แตละครั้งหางกันประมาณ 6 เดือน ในเวลา 18 เดือน โดยเริ่ม
ศึกษาครั้งแรกในนักศึกษาแพทย 46 คน ซึ่งมีอายุระหวาง 17-28 ป ผลการศึกษาพบวา ความวิตก
กังวลมีความสั มพัน ธทางลบกับความเขมแข็งในการมองโลก และพบวาระดับความเขมแข็ง
ในการมองโลกจะเริ่มคงที่เมื่อเริ่มวัดในครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเขมแข็งใน
การมองโลกมีการพัฒนาจนกระทั่งอายุ 30 ป และบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกจะมี
ความเครียดและความวิตกกังวลต่ํา
พัชรี โชติกพงศ (2547) ไดศึกษาความเขมแข็งในการมองโลกและการปรับตัวดาน
จิตสังคมของวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 450 คน โดยใชแบบสอบถาม
ความเขมแข็งในการมองโลกของ Antonovsky ที่แปลเปนภาษาไทยโดย สมจิต หนุเจริญกุล
และคณะ (2532) พบวา วัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความเขมแข็งในการมองโลก
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.3 และความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัวดานจิตสังคมในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ณัฐพล อัจฉริยาภรณ (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางบุคลิกภาพกับ
ภาวะผูนําของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ชั้น ป ที่ 4 จํ า นวน 353 คน พบว า ป จ จัย ทางบุคลิก ภาพ ซึ่ง ประกอบไปดว ย การปรับ ตัว เพื่ อ สู
ความเปนเลิศ บุคลิกภาพความทนทาน และความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางบวก
กับภาวะผูนําของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชูชื่น ชีวพูนผล (2541) ไดศึกษาถึงอิทธิพลของภาวะสุขภาพของผูปวยความเขมแข็งใน
การมองโลกของญาติผูดูแลและความรูสึกเปนภาระในการดูแล ตอการปรับตัวของญาติผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะลุกลาม จํานวน 200 ราย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกมีอิทธิพลตอการปรับตัวทุกดาน
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สมจิต หนุเจริญกุล, ประคอง อนิทรสมบัติ และ พรรณวดี พุธวัฒนะ (2532) ได
ทําการศึกษาความสัมพันธของสิ่งรบกวนในชีวิตพยาบาลประจําวัน ความเขมแข็งในการมองโลก
และการรับรูถึงความผาสุกในชีวิตของอาจารยพยาบาลในมหาวิทยาลัย จํานวน 230 คน พบวา
ความเขมแข็งในการมองโลกมีผลในทางบวกโดยตรงตอการรับรูถึงความผาสุกในชีวิต และอายุมี
ผลในทางบวกตอการรับรูถึงความผาสุกในชีวิตทั้งโดยตรงและทางออมผานความเขมแข็งใน
การมองโลก
ตะวั น วาทกิ จ (2547) ได ศึ ก ษาผลของโปรแกรมฝ ก ความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรคที่มีตอความหวังและความเขมแข็งในการมองโลกของเยาวชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จํานวน 24 คน พบวา หลังการทดลอง
นักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมฝกความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค มีระดับความหวังและระดับ
ความเขมแข็งในการมองโลกสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสูงกวานักศึกษาที่ไมไดเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุดาภรณ วงศใหญ (2545) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการฝกตามแนวการพิจารณา
เหตุผลและอารมณตอความเขมแข็งในการมองโลก และความวิตกกังวลทางสังคมของเยาวชนใน
สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม จํานวน 16 คน พบวา หลังการทดลองเยาวชนในสถาน
สงเคราะหกลุมที่เขารวมโปรแกรมการฝกตามแนวการพิจารณาเหตุผลและอารมณมีความเขมแข็ง
ในการมองโลกสูงกวาและมีความวิตกกังวลทางสังคมต่ํากวากอนการทดลองและกลุมที่ไมได
เขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลจากการวิจัยดังกลาวมาแลว สามารถประมวลสรุปไดวา กลุมตัวอยางตาง ๆ ที่มี
ความเขมแข็งในการมองโลกสูงขึ้นจะเปนผูที่มีการปรับตัวดานบวก หรือความผาสุกในชีวิตสูงขึน้
ดวย นอกจากนี้ การศึกษาที่กลาวมา ยังสะทอนใหเห็นวาความเขมแข็งในการมองโลกนั้นเปน
สิ่งที่พัฒนาขึ้นไดจากการฝกฝน
การปรับตัว (Adaptation)
แนวคิดในการปรับตัว
แนวคิดในการปรับตัวมีตนกําเนิดมาจาก Charles Darwin ซึ่งไดคนควาทฤษฎีแหง
วิวัฒนาการ ในป ค.ศ. 1859 โดยเปนผูเริ่มใชคําวา “การปรับตัว” (Adaptation) โดยสรุปความคิด
วา สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมของโลกที่เต็มไปดวยภยันตรายไดเทานั้น
ที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต อยู ไ ด ต อ มานั ก จิ ต วิ ท ยาได ข อยื ม คํ า ว า “การปรั บ ตั ว ” ทางชี ว วิ ท ยามาใช ใ น
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1. การปรับตัวทางชีวภาพ (Biological adaptation) เปนการปรับตัว เพื่อรักษาดุลยภาพ
สรีระของระบบชีวิต โดยการทํางานของเซลล ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะที่หรือดําเนินไปทั้งระบบ โดย
การทํางานระหวางเซลลหรือเนื้อเยื้อของอวัยวะ หรือกลุมอวัยวะที่มีหนาที่เฉพาะตาง ๆ ของ
รางกายเมื่อถูกระตุนดวยสิ่งเราที่คุกคามสมดุลของชีวิต
2. การปรับตัวทางจิตสังคม (Psychosocial adaptation) เปนการปรับเปลี่ยนทาง
บุคลิกภาพและพฤติกรรมในกระบวนการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน การปรับในทัศนคติ
ความเชื่ อ เปา หมาย ความประพฤติ แ ละหรือ อุ ปนิสัย เพื่ อช ว ยใหสามารถดํ า รงชีวิต ในสั ง คม
ได ดี ขึ้ น ขจั ด ความเครี ย ด และทํ า ให มี ส มดุ ล ทางจิ ต ใจ การปรั บ ตั ว ทางจิ ต สั ง คมเป น ผลของ
การปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบทางจิตและสังคมของบุคคลกับสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายในตนเอง
ความหมายของการปรับตัว
การปรับตัวเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถบงชี้ถึงการดํารงชีวิตของบุคคลไดวา บุคคลมี
ความสุขในการดํารงชีวิตมากนอยเพียงใด ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความไววา
Roy & Andrews (1999) อธิบายการปรับตัวไววา เปนกระบวนการและผลลัพธที่เกิดขึน้
จากการที่บุคคลที่มีความคิดและความรูสึกใชการตระหนักรูและการสรางสรรคบูรณาการบุคคล
กับสิ่งแวดลอม
Roy (1991 อางใน เผด็จการ กันแจม, 2546) ไดใหความหมายของการปรับตัววา
หมายถึ ง ปฏิ กิ ริย าตอบสนองของบุคคลต อสิ่ ง แวดล อม เพื่ อส ง เสริ ม ให บุค คลสามารถบรรลุ

15

Kyes & Hofing (1974) กลาววา การปรับตัวเปนวิธีการหรือกระบวนการตาง ๆ ซึ่ง
บุคคลใชเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดลอมของตนเอง โดยมุง
ตอบสนองความตองการของตนเองทั้งในดานรางกาย อารมณ และสังคม
วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) ไดใหความหมายการปรับตัววา หมายถึง กระบวนการ
ที่ บุ ค คลใช ค วามพยายามในการปรั บ ตนเองเมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ สภาพป ญ หาความอึ ด อั ด ใจ
ความคับของใจ ความเครียด ความทุกขใจ ความวิตกกังวลตาง ๆ จนเปนสภาพการณที่บุคคล
นั้น ๆ สามารถอยูในสภาพแวดลอมหรือสภาพปญหานั้น ๆ ได ถาบุคคลปรับตัวแลวสามารถ
อยูในสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุขไดนั้น แสดงวาบุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี แตหากวาบุคคล
ปรั บ ตั ว แล ว ยั ง มี ค วามทุ ก ข ใ จ ความรู สึ ก ดั ง กล า วย อ มจะทํ าให บุ ค คลนั้น กลายเปน บุ ค คลที่ มี
สุขภาพจิตไมดี และหากเรื้อรังรุนแรงมากขึ้น อาจจะเจ็บปวยเปนโรคจิตโรคประสาทได
อารีย มั่งเกียรติสกุล (2543) กลาววา การปรับตัวเปนกระบวนการตอบสนองของบุคคล
ตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อคงไวซึ่งความสมดุลของรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม
กิ่งกาญจน กาญจนทรางกูร (2541) กลาวถึงลักษณะของวัยรุนที่ปรับตัวไดดีในดาน
การมีความรูเกี่ยวกับตัวเองวา บุคคลที่ปรับตัวไดดีจะตองเปนบุคคลที่รูถึงพลังจิต แรงจูงใจ
ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ความรูสึก ความสามารถ และอารมณตาง ๆ ของตนเอง
ประเมินคุณสมบัติและความสามารถของตนเองไดตรงกับความเปนจริง
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2535) กลาววา การปรับตัว หมายถึง การมีพฤติกรรม
ตาง ๆ เพื่อลดปญหาหรือความเครียดที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ วิธีการที่เนนหรือมุงแก
ที่ตัวปญหา และวิธีการที่มุงแกไขอารมณหรือความรูสึก
กันยา สุวรรณแสง (2533) กลาวถึง สาเหตุที่กอใหเกิดการปรับตัว ไววา แรงขับ
และความตองการในชีวิตของบุคคลมีความตองการพื้นฐาน เชน ความตองการทางกายภาพ และ
ความตองการทางจิต ความตองการทั้งสองนี้ ทําใหเกิดแรงขับ เชน เกิดความหิว เปนแรงขับให
มนุษยดิ้นรนแสวงหาเพื่อสนองความตองการของตนเอง เมื่อเกิดอุปสรรคขัดขวางไมสามารถ
บําบัดความตองการไดรางกายก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปตาง ๆ เพื่อใหคลายกระวน
กระวายอันเนื่องมาจากความตองการ พฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อคลายความทุรนทุรายนี้ เรียกวา
การปรับตัว ดังนั้น การปรับตัว หมายถึง การปรับกาย ปรับใจใหอยูในสังคมในสภาวะแวดลอม
และสถานการณตาง ๆ อยางมีความสุข
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อรพินทร ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ (2532) กลาววา การปรับตัว หมายถึง การปรับ
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเกิดความสอดคลองกลมกลืนเขากับสภาพแวดลอม และ
ความตองการของตนเอง
ดังนั้น จึงสามารถประมวลสรุปไดวา การปรับตัวนั้นหมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ
ต า ง ๆ ซึ่ ง บุ ค คลใช ค วามพยายามปรั บ พฤติ ก รรมตนเองให เ ข า กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดลอม เมื่อตองเผชิญกับสภาพแวดลอมใหม เพื่อลดปญหาหรือความเครียด โดยอาศัย
ประสบการณในอดีตมาปรับใชกับสถานการณปจจุบันตามความเปนจริง มีความยืดหยุน และ
แสดงออกมาอยางเหมาะสม เพื่อใหดําเนินชีวิตอยูในสังคมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปไดอยางมีความสุข
ความสําคัญและความจําเปนของการปรับตัวที่ดีในการดําเนินชีวิต
มนุษยเกิดมาพรอมดวยแรงผลักดันบางอยางในตัวเอง ที่กอใหเกิดความตองการ จําเปน
หลายประการในชีวิต อาทิ ความตองการอาหาร น้ํา ออกซิเจน และสิ่งจําเปนอื่น ๆ เพื่อการดําเนิน
ชีวิต นอกจากนี้ สิ่งแวดลอมและประสบการณทางสังคมยังผลักดันใหเกิดความตองการอื่น ๆ
นอกเหนื อ จากความต อ งการทางร า งกาย เช น ความอบอุ น ปลอดภั ย ความรั ก การได รั บ
ความยกยองนับถือ และความสําเร็จ เปนตน ความตองการทั้งหลาย เปนแรงขับที่กระตุนใหคนเรา
ดิ้ น รนต อ สู เ พื่ อ ให ไ ด สิ่ ง ที่ ต นปรารถนา และหากทุ ก คนสามารถได ทุ ก สิ่ ง ที่ ส มหวั ง ตามที่ ใ จ
ตองการและเรียกรองแลว ปญหาตาง ๆ ยอมไมมีทางเกิดขึ้นได เพราะทุกคนเกิดมาไมสามารถอยู
ตามลําพังตัวคนเดียวได ในการดําเนินชีวิตนับแตแรกเริ่มลืมตาดูโลก จนกระทั่งวาระสุดทายของ
ชีวิตทุกคนตองเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสังคม นับตั้งแตสิ่งแวดลอมภายในครอบครัว
โรงเรียน เพื่อนบานและชุมชน โดยมีวัฒนธรรมเปนแกนกลางในการกําหนดแนวทางการปะ
พฤติปฏิบัติใหเปนไปตามแบบฉบับที่วางไว เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อความเปน
ระเบียบและประโยชนสุขทั้งสวนตัวและสวนรวม จึงมิอาจตอบสนองความตองการทุกอยางได
ดังใจปรารถนาของทุกคน ทําใหความรูสึกขัดแยง ความผิดหวัง ความรูสึกสับสน ความวาวุนใจ
ความเครียดอันเกิดจากปญหาและอุปสรรค เปนเรื่องที่หนีไมพน จะมากหรือน อยต างกั นไป
ในแตละชีวิต ความคับของใจ ยอมเปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนินชีวิตเปนสุข ดังนั้นคนเราจึง
จําเปนตองรูจักปรับตัว เพื่อบรรเทาความรูสึกคับของใจใหเบาบางลง เพื่อที่จะชวยรักษาดุลยภาพ
แหงชีวิตไวใหได ทั้งนี้จึงกลาวไดวา ความสามารถในการปรับตัวมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยทุกคน (นิภา นิธยายน, 2530)
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ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy
การปรับตัวเปนการตอบสนองของบุคคลที่เผชิญกับปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนทั้งภายในและภายนอกตน เพื่อรักษาดุลยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม หาก
การปรับตัวเปนไปไดดี ก็จะเติบโตเปนวัยผูใหญดวยความมั่นใจและปรับตัวเปนผูใหญที่ดี
ประสบความสําเร็จในการเรียน การงาน และชีวิต ในทางตรงกันขาม ถาหากไมสามารถปรับตัว
ได จะกอใหเกิดความขัดแยง ความคับของใจ และความวิตกกังวล สงผลใหมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่
เปนปญหาการปรับตัวของบุคคล ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของRoy (Roy Adaptation Model)
เพ็ญศรี ระเบียบ (2530) ไดเขียนแนวคิดของRoy & Andrew, 1999 ไวในหนังสือ
การพยาบาลวา บุคคลเปนระบบการปรับตัวระบบหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา
ทั้งจากภายในและภายนอกอยูตลอดเวลา เมื่อมีสิ่งใดมากระทบหนวยยอยใดๆ จะมีผลกระทบ
ไปทั้งระบบ Royไดนําทฤษฎีระบบทั่วไปมาประยุกตใช โดยระบบจะประกอบดวยสิ่งนําเขา
(Input) กระบวนการควบคุม (Control Processes) สิ่งนําออก (Output) และกระบวนการยอนกลับ
(Feedback Processes) ซึ่งสิ่งนําเขา หมายถึง สิ่งที่กระตุนการปรับตัวของบุคคล มีทั้งภายนอก และ
ภายใน โดยสิ่งเราภายนอกมาจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว สิ่งเราภายใน มาจากภายในตัวบุคคล ซึ่ง
อาจเปนสิ่งเราทางกายภาพ สรีระภาพ จิตสังคม หรือหลายอยางรวมกัน สิ่งเราตรง (Focal Stimuli)
หมายถึง สิ่งเราภายในหรือภายนอกที่บุคคลกําลังเผชิญอยูในขณะนั้นโดยตรง เปรียบไดกับระดับ
ของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมการปรับตัว สิ่งเรารวม
(Contextual Stimuli) หมายถึง สิ่งเราอื่น ๆ ที่มีอยูในสภาพการณนั้น ๆ แลวมีผลตอสิ่งเราตรง โดย
อาจมีผลทางบวกหรือทางลบตอการปรับตัวได สิ่งเรารวมทางบวกจะชวยใหบุคคลมีการปรับตัว
ไดเหมาะสม ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่จะชวยลดอิทธิพลจากสิ่งเราตรง ทําใหปญหาในการปรับตัว
ลดนอยลง สิ่งเรารวมทางลบเปรียบเสมือนเสริมความรุนแรงของสิ่งเราตรงที่ชวยใหเกิดปญหา
การปรับตัวเพิ่มขึ้น สิ่งเราแฝง (Residual Stimuli) หมายถึง ปจจัยอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ตัวบุคคลที่มีอิทธิพลตอสถานการณในขณะนั้น ซึ่งประกอบดวยความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
สงผลตอการปรับตัวของบุคคลไมชั ดเจน สิ่งเราดังกลาวกอใหเกิดเปนระดับการปรับตัว
(Adaptation Level) ซึ่งหมายถึง ขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง
ทางบวกตอสถานการณหนึ่ง ถาสิ่งเราอยูภายในขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคลจะ
มีการตอบสนองในทางบวกหรือเกิดพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม แตถาอยูภายนอกขอบเขต
แลวบุคคลจะตอบสนองในทางลบ หรือมีพฤติกรรมปรับตัวที่ไมเหมาะสม ระดับการปรับตัวของ
บุคคลมีขอบเขตจํากัดไมเหมือนกัน
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บุคคลจึงจําเปนตองมีการปรับตัว เพื่อดํารงสภาวะสมดุลเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม กลไกที่บุคคลใชในการปรับตัวตอสิ่งเราที่มารบกวนจะประกอบดวย
2 สวน คือ กลไกการควบคุม เปนกลไกการปรับตัวที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ โดยที่บุคคลไมรูสึกตัวเปน
การทํางานรวมกันของระบบประสาท ระบบตอมไรทอ การรับรูและการตอบสนอง เพื่อควบคุม
การทํางานใหอยูในภาวะสมดุล กลไกการรับรู เปนกลไกการปรับตัวที่เกิดจากประสบการณ
และการเรียนรู ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตสังคมที่บุคคลใชในการปรับตัวใหเขากับ
ภาวะเครียด กลไกลสองสวนจะเกิดควบคูกันเสมอ โดยมีการรับรูเปนสื่อกลาง ทํางานรวมกัน
เสมือนวาเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อใหบุคคลสามารถปรับตัวตอการรับรูเปนสื่อกลาง ทําใหบุคคล
บุคคลสามารถปรับตัวตอสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได กระบวนการควบคุมนี้ทําให
เกิดพฤติกรรมการปรับตัว 4 ดาน ไดแก
1. การปรับตัวดานรางกาย (Physiologic Mode) เปนปฏิกิริยาที่บุคคลตอบสนองตอ
สิ่งเราที่มาจากสิ่งแวดลอม โดยจะเปนการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตาง ๆ ใน
รางกายของบุคคล ซึ่งเปนการปรับตัวเพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงดานรางกาย (Physiologic
Integrity) อันจะตอบสนองตอความตองการพื้นฐานดานรางกาย 5 ชนิด คือ ออกซิเจน โภชนาการ
การขับถาย การทํากิจกรรมและการพักผอนและการปองกันอันตรายของรางกาย อีกทั้งรวมถึง
การทําหนาที่ของระบบการควบคุม คือ การรับความรูสึก ความสมดุลของสารน้ําและเกลือแร
การทํางานของระบบประสาทและการทํางานของตอมไรทอ เปาหมายสูงสุดของการดํารงชีวิตใน
ภาวะปกติสุข
2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept Mode) เปนการปรับตัวที่มุงรักษา
ความมั่นคงของจิตใจที่เนนในดานจิตใจและจิตวิญญาณของบุคคลที่เกี่ยวของกับความเชื่อและ
ความรูสึกที่บุคคลยึดเหนี่ยวกับตนเองในชวงเวลาหนึ่ง โดยจะเปนการรับรูทั้งที่เกิดขึ้นภายใน
ตนเอง และการรับรูปฏิกิริยาจากบุคคลอื่น ๆ ที่มีตอตนเอง ทั้งในดานรูปรางหนาตา ความสามารถ
เจตคติ ความรูสึก และภูมิหลังตางๆ การรับรูสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ พฤติกรรมและ
การแสดงออกของบุคคลโดยตรง แบงออกเปน 2 สวนคือ
2.1 อัตมโนทัศนทางกาย (Physical Self) เปนความรูสึกของตนเองตอรางกาย
ตนเอง ซึ่งเกี่ยวของกับขนาด รูปรางรางกายและรูปรางหนาตา สมรรถภาพในการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ ความรูสึก ภาวะสุขภาพ และสมารถภาพทางเพศ ซึ่งอัตมโนทัศนดานกายภาพ
จะประกอบไปดวย ดานการรับรูความรูสึกของรางกาย เปนความรูสึกเกี่ยวกับสภาวะและ
สมรรถภาพของรางกาย ดานภาพลักษณ เปนความรูสึกเกี่ยวกับขนาดรูปรางหนาตาและทาทาง
ของตนเอง
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2.2 อัตมโนทัศนสวนตน (Personal Self) เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองดาน
ความเชื่อ คานิยม ความคาดหวัง และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ประกอบดวยความสม่ําเสมอ
แหงตน ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อดํารงไวซึ่งความรูสึกมั่นคง ปลอดภัยใน
ตนเองหรือความสม่ําเสมอในชีวิต ถาความรูสึกถูกคุกคามจะกอใหเกิดความรูสึกวิตกกังวล
ความกลัว และความไมแนใจ ดานปณิธานแหงตน(Self-ideal) เปนสิ่งที่บุคคลมุงหวังที่จะทําหรือ
มุงหวังที่จะเปน ซึ่งเปนพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดมุงหวังไว
ถาบุคคลไมสามารถประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังและไมสามารถปรับตัวได ก็จะมีความรูสึก
สูญเสียพลังอํานาจ อันจะนํามาซึ่งความรูสึกไรคา ทอแท สิ้นหวัง และเบื่อชีวิต ดานศีลธรรม
จรรยาและจิตวิญญาณแหงตน บุคคลจะใชคุณธรรม จรรยาของตนเปนเกณฑในการปฏิบัติและ
พิจารณาตัดสินสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองวาเปนสิ่งถูกหรือผิด ดีหรือเลวรวมกับความเชื่อที่ตนเอง
ยึดถืออยู ถาบุคคลรูสึกวาละเมิดกฎเกณฑหรือมาตรฐานทางศีลธรรมจรรยาที่กําหนดไว จะเกิด
ความรูสึกผิดและติเตียนตนเอง นอกจากนี้ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ยังเปนสวนที่เกี่ยวของกับ
การรับรูของบุคคลตอคุณคาของตนเอง ความรูสึกวาตนเองมีประโยชนไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น ๆ หรือไม มากนอยเพียงใด ถาบุคคลมีการพัฒนาในสวนของอัตมโนทัศนดานรางกาย
ดังที่กลาวมาดีแลว ก็จะมีการรับรูความรูสึกมีคุณคาในตนเองดีดวย เนื่องจากความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองนั้นจะประกอบอยูในทุกสวนของอัตมโนทัศน
3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (Role Function Mode) เปนปฏิกิริยาการตอบสนอง
ของบุคคลตอสิ่งเราเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานสังคม โดยเปนการปรับตัวทางสังคมที่เนน
บทบาท และตําแหนงหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะตองปรับตัวตามบทบาท
หนาที่ของตน เองตามที่สังคมคาดหวังไวอยางเหมาะสม โดยรอยไดแบงบทบาทของทฤษฎีนี้เปน
3 ประเภท คือ
3.1 บทบาทปฐมภูมิ (Primary Role) เปนการแบงบทบาทตามเพศและระดับ
พัฒนาการ ซึ่งจะเปนเกณฑในการกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคลในชวงหนึ่ง ๆ ของชีวติ
เชน เด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ เปนตน
3.2 บทบาททุติยภูมิ (Secondary Role) เปนบทบาทที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ในสังคมซึ่งมีอิทธิพลตอชีวิตและการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณที่ตาง ๆ กัน ตาม
ระดับพัฒนาการและตามบทบาทปฐมภูมิ ไดแก บทบาทในครอบครัว เชน พอ แม สามี ภรรยา
บทบาทตามอาชีพ เชน หมอ ครู เปนตน
3.3 บทบาทตติยภูมิ (Tertiary Role) เปนบทบาทชั่วคราวที่บุคคลนั้นไดรับ ซึ่งมี
ความสําคัญนอยกวาบทบาททุติยภูมิ เชน บทบาทสมาชิกสมาคม ชมรม หรือองคกรตาง ๆ เปนตน
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ปญหาการปรับตัวดานบทบาทหนาที่ ถาบุคคลสามารถปฏิบัติตามบทบาทในสังคมได
อยางเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูอื่น จะทําใหเกิดความรูสึกมั่นคงรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การแสดงบทบาทที่ เหมาะสมประกอบดว ย
พฤติกรรมการแสดงออกตามบทบาท ตองเปนไปตามที่คาดหวังและตองมีเจตคติที่ดีตอบทบาทที่
ตนดํารงอยู ในทางตรงขาม ถาบุคคลมีปญหาในการปรับตัวตามบทบาทจะทําใหบุคคลนั้นอยูใน
สังคมอยางไมมีความสุข ปญหาการปรับตัวดานบทบาทหนาที่จะแสดงออกใน 4 รูปแบบ คือ
ก. การไมสามารถดํารงบทบาทใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ineffective Role
Transition) หมายถึง การที่บุคคลไมสามารถมีพฤติกรรมตามบทบาทไดอยางสมบูรณ เนื่องจาก
ไมเขาใจ ขาดความรู หรือไมมีแบบอยางในบทบาทนั้น
ข. การแสดงบทบาทหนาที่ไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง (Role Distance) หมายถึง
ภาวะที่บุคคลแสดงบทบาทไดเหมาะสมทั้งดานพฤติกรรมและวาจา แตไมตรงกับความรูสึก
ที่แทจริง เชน ผูปวยแสดงกิริยาสดชื่นแจมใส เพื่อปกปดความวิตกกังวล และความกลัว ที่ตนมี
อยางมากตอความเจ็บปวด เปนตน
ค. ความขัดแยงในบทบาท (Role Conflict) หมายถึง ภาวะที่บุคคลไมสามารถแสดง
บทบาทของตนเองไดอยางเต็มที่ตามที่ควรจะเปน จะกอใหเกิดวามรูสึกขัดแยงในบทบาทนั้น เชน
หญิงที่ใชเวลาสวนใหญกับการทํางานนอกบานไมมีเวลาเลี้ยงดูบุตรมากเทาที่ควรจะเปนสิ่งที่
ทําใหเกิดความรูสึกขัดแยง
ง. ความลมเหลวในบทบาท (Role Failure) หมายถึง ภาวะที่บุคคลไมสามารถแสดง
บทบาทของตนเองตามที่ควรจะเปนไดเลย เชน ชายที่มีบทบาทเปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งตอง
เลี้ยงดูบุตรและภรรยา แตเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไมสามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได ดังนั้น
บทบาทของตนเองในฐานะหัวหนาครอบครัว ซึ่งตองเลี้ยงดูภรรยาและบุตรจึงลมเหลวอยาง
สิ้นเชิง เปนตน
4. การปรับตัวดานการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน (Interdependence Mode) บุคคลจะตอง
มีความสัมพันธเกี่ยวของและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเปนทั้งผูใหและผูรับความชวยเหลือ
เกื้อกูลจากบุคคลรอบขางดวยความเต็มใจเพื่อคงไวซึ่งความมั่นคงทางสังคม ดังนั้น จึงตอง
พยายามปรับตัวเพื่อใหมีความเหมาะสมระหวางการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาผูอื่น และการใหผูอื่น
ไดพึ่งพาตนเอง ถาบุคคลสามารถปรับตัวไดก็จะสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นดวย ความรูสึกมั่นคง
ปลอดภัย แตถาบุคคลมีปญหาในการปรับตัวจะมีพฤติกรรมแสดงออก 2 ลักษณะ คือ
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4.1 พฤติกรรมการพึ่งพาอาศัยผูอื่นไมเหมาะสม (Dysfunction Dependence)
หมายถึง ความตองการความชวยเหลือจากผูอื่นมากเกินความจําเปน จนอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพหรือพัฒนาการระดับวุฒิภาวะ
4.2 พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองไมเหมาะสม (Dysfunction Independence)
หมายถึง ความรูสึกขัดแยงที่เกิดจากการที่บุคคลไมสามารถมีอิสระในการชวยเหลือตนเองตามที่
ตองการได เชน ผูสูงอายุที่เดินไมคลองตามองไมชัด แตยังออกไปซื้อของดวยตนเอง ซึ่งจะทําให
เกิดอุบัติเหตุไดงาย เปนตน
ปจจัยที่ชวยทําใหบุคคลปรับตัวไดดี
กันยา สุวรรณแสง (2533) ไดกลาววา บุคคลจะปรับตัวไดดีตองประกอบดวยปจจัย
ตอไปนี้
1. รับรูและเขาใจสถานการณ หรือปญหาอยางถูกตองตรงความจริง เพื่อจะไดแกไข
ถูกจุด
2. มีมนุษยสัมพันธดีจะไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว ญาติมิตรและ
บุคคลทั่วไปในสังคม
3. ไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองตั้งแตวัยเด็ก จนกระทั่งเติบโตขึ้นดวยความเขมแข็ง
อดทน หนักแนน กลาเผชิญกับปญหา และสถานการณตาง ๆ ได
4. มีประสบการณในการแกสถานการณ หรือปญหามามากพอรูวากาลเทศะใด ๆ ควร
แกไขปญหาดวยการถอยหนี หรือนิ่งเฉย หรือตอสู เผชิญหนา
5. มีสติปญญาเฉลียวฉลาดพอ
6. เมื่อมีสถานการณหรือปญหายุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการปรับตัวแกไข
ฉะนั้น จําเปนตองมีเวลามากพอสําหรับการปรับตัว
นิภา นิธยายน (2530) กลาวถึงลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีอันเปนผลจากความสําเร็จใน
การปรับตัวของวัยรุน ไวดังนี้
1. มีความเชื่อมั่นและมีความรูสึกมั่นคง
2. มีลักษณะอบอุนเปนมิตร
3. มีความรูสึกตระหนักในคุณคาของภาระหนาที่ที่ปฏิบัติ
4. พรอมที่จะรับประสบการณใหม ๆ และสนใจในกิจกรรมรอบตัว
5. รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและสุขภาพรางกายสม่ําเสมอ
6. มีความกลาที่จะเผชิญกับความจริงในชีวิต
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7. มีจิตใจหนักแนนมั่นคง
8. มีความสามารถในการปรับตัวไดดี
9. มีอารมณซึ่งชวยสงเสริมแทนที่จะขัดขวางสวัสดิภาพของชีวิต
10. ปราศจากนิสัยในทางจิตที่กระทบกระเทือนบุคลิกภาพ
Erikson ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและชีวิตของบุคคลที่เริ่มเขาสูวัยรุน (อายุ1319 ป) ในการปรับตัวขั้นที่ 5 (Identity & Role Confusion) ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ
เขาวา วัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายเหมือนผูใหญอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
และความรูสึกทางเพศทั้งชายและหญิง การพัฒนาทางความคิดเปนผูใหญวาตนเองเปนใคร
จะทําอะไรในชีวิต ตองการอิสระ บางครั้งตองตอสูดิ้นรน ตอตานกฎเกณฑทางสังคม ถาหาก
วัยรุนที่มีการพัฒนาการปรับตัวเองไดดี ก็สามารถพัฒนาเอกลักษณแหงตัวตน (Ego-Identity) ได
อยางพอเหมาะ ซึ่งหมายถึงวา การเขาใจตนเองเปนใคร จะทําอะไรไมมีหลักการของตัวเองแลว
(Role Confusion) ก็มักจะนําไปสูพฤติกรรมที่มีปญหาตามมา ทําอะไรก็จะตามแบบผูอื่น หรือใช
เวลานานกวาจะพบตนเองตองการอะไร อันนําไปสูปญหาพฤติกรรมในตนเองตามมา (สุรางค
โควตระกูล, 2533) จึงนําไปสูปญหาพฤติกรรมทางจิตหรือมีปญหาทางสังคมเกิดขึ้นได
โดยทั่วไป วิกฤตการณหรือการเกิดปญหาทางพฤติกรรมยุงยากของบุคคล สามารถ
เกิดขึ้นไดกับทุกขณะชีวิตในแตละวัย ขึ้นอยูกับวาบุคคลใดจะสามารถที่จะแกปญหาหรือปรับตัว
ไดอยางเหมาะสมหรือไม ซึ่งมนุษยทุกคนตองปรับตัวเองไปตามสภาวการณอยูตลอดชีวิต
โดยเฉพาะวัยรุนเปนชวงชีวิตที่ประสบปญหาทางพฤติกรรมการปรับตัวมากที่สุด เพราะเปนวัย
ที่อยูก้ํากึ่งระหวางการเปนเด็กและการเปนผูใหญ (คณาจารยภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2525) มีการพัฒนาการตาง ๆ มากมาย ทั้งทางรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญาความคิดที่คอนขางซับซอน รวดเร็ว และเขาใจยาก อันนําไปสูการเกิด
ปญหาทางพฤติกรรมในวัยรุนมากมาย (Papalia and Olds, 1995) อาทิ ปญหาการคบเพื่อน ปญหา
ความสัมพันธกับเพื่อตางเพศ ปญหาการเลือกอาชีพ การเรียน การละทิ้งความเปนเด็ก และการเปน
ผูใหญโดยสมบูรณ เปนตน
วัยรุนหากสามารถสรางคุณลักษณะในการปรับตัวได ยอมมีชีวิตที่เปนสุขและมี
สุขภาพจิตดี ซึ่งเปนรากฐานอันมั่นคงของความสุขในชวงวัยตอไปและสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางราบรื่นไมวาจะพบอุปสรรคใด ๆ ในทางตรงขาม ผูที่ไมสามารถสรางคุณลักษณะที่ดี
ในการปรับตัวได ยอมประสบปญหายุงยากหรือความลมเหลวในการปรับตัว อันอาจนําไปสู
ความผิดปกติทางอารมณและจิตใจได
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วาริณี คุณธรรมสถาพร (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
ความหวั ง กั บ การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ชั้ น ป ที่ 1 พบว า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปที่ 1 มีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ 1) ดานสุขภาพ
รางกาย 2) ดานอารมณและสวนตัว 3) ดานหลักสูตรการเรียนและการสอน 4) ดานกิจกรรมและ
ความสัมพันธทางสังคม และมีการปรับตัวอยูในระดับสูงในดานสภาพแวดลอม
วาสนา ใจคําแปง (2543) ไดศึกษาปญหาและการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปที่ 1
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปญหาของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คือปญหาดานการเรียน ปญหาดานความสัมพันธกับเพื่อน และปญหาดาน
บุคลิกภาพ ปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ปญหาดานครอบครัวและปญหาดาน
การปรับตัวทางเพศ
ศุภ กานต ซื่ อเกี ย รติขจร (2543) ไดศึกษากลไกการปรับตัว ทางสังคมของนัก ศึ ก ษา
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ง กลุ มตั ว อยา งเป น นัก ศึ ก ษาระดับ อุด มศึ ก ษาปริญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหมที่อยูชั้นปที่ 1-4 ซึ่งอาศัยอยูในหอพักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 345 คน
พบวา นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวไดมาก ทางดานการเรียน ดานสุขภาพ และปรับตัว
ไดนอย ในดานกิจกรรม ดานที่อยูอาศัย ดานการเดินทาง ดานความสัมพันธกับเพื่อน รุนพี่ รุนนอง
และอาจารย ดานความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ ปจจัยที่ไมมีผลตอความสามารถในการปรับตัว
ทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ชั้นป ภูมิลําเนา สถานภาพทางครอบครัว
อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก
เพศ โดยเพศหญิงมีความสามารถในการปรับตัวไดดีกวาเพศชาย วิธีการสอบเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย คณะ
จุฬาลักษณ รุมวิริยะพงษ (2542) ไดศึก ษาการปรับตัวและปจ จัย ที่เ กี่ยวของกับ
การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ของทุกคณะในภาคการศึกษาแรก ปการศึกษา
2542 ของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ผลการวิ จั ย พบว า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1 ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2542 มีความสามารถในการปรับตัวระดับปานกลาง
ปจจัยที่ไมมีผลตอการปรับตัวของนิสิตไดแก เพศ ภูมิลําเนาเดิม สถานภาพครอบครัว และรายได
ตอเดือนของนิสิต การวิเคราะหการปรับตัวในแตละดานไดผลดังนี้ การปรับตัวดานการเรียน
พบวา กลุมสาขาวิชาที่ศึกษามีผลตอการปรับตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การปรับตัวดานสังคม
พบวา การเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตร อายุ รายไดของครอบครัว และระดับการศึกษาของบิดา
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กรรณิการ ภูประเสริฐ (2538) ไดทําการศึกษาปญหาทางพฤติกรรมเกี่ยวกับการปรับตัว
และความตองการการใชบริการใหคําปรึกษาของนักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่พักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัยมีปญหาทางพฤติกรรม
สวนตัวในดานความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองคอนขางมาก รองลงมาคือ ปญหาในดาน
การปรับตัว ดานสุขภาพรางกาย ปญหาในดานความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธกับครูอาจารย
ความสัมพันธกับบิดา-มารดา ไมคอยมีปญหามากนัก เมื่อเปรียบเทียบปญหาทางพฤติกรรม
สวนตัว ทั้ง 7 ดานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมตามตัวแปรทางเพศ ระดับชั้นป คณะ
ระยะเวลาที่พักในหอพักและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
มีปญหาทางพฤติกรรมสวนตัวที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน และที่ระดับ .05 ในดานสุขภาพรางกาย ดานความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตน ดานการปรับตัว และความสัมพันธกับครูอาจารย สวนความสัมพันธกับบิดา-มารดา ไมมี
ความแตกตางกัน นักศึกษาเพศชายมีปญหาทางพฤติกรรมสวนตัวในดานความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตน ดานการปรับตัว ดานความสัมพันธกับครูอาจารย มากกวานักศึกษาเพศหญิง สวนนักศึกษา
หญิงมีปญหาพฤติกรรมสวนตัวในดานสุขภาพรางกายมากกวานักศึกษาชายเพียงดานเดียว และ
ไมพบความแตกตางกันระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ขึ้นไป ระหวางนักศึกษาที่สังกัด
กลุ ม คณะวิ ท ยาศาสตร -เทคโนโลยี -วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ กั บ นั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด กลุ ม คณะ
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร-ศึกษาศาสตร-วิจิตรศิลป
ลักษณา ตันติลิปกร (2538) ไดทําการสํารวจปญหาเบื้องตนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย
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ผลจากการวิจัยดังกลาว สามารถประมวลสรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญมีการปรับตัวได
ดีใ นระดั บ ปานกลาง ส ว นความแตกต า งของการปรั บตั ว ในนั ก ศึ ก ษาชายและนั ก ศึ ก ษาหญิ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม นั้ น พบผลจากการวิ จั ย ซึ่ ง มี ทั้ ง พบว า การปรั บ ตั ว ที่ แ ตกต า งกั น และ
ไมแตกตางกัน สวนการศึกษาความแตกตางของการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในชั้นป
ตาง ๆ นั้น ตางพบผลวาไมมีความแตกตางกัน
ความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลกกับการปรับตัว
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวา ความเขมแข็งใน
การมองโลกเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหบุคคลดํารงภาวะสุขภาพดีและมีความผาสุกในชีวิต สามารถ
เผชิญกับปญหาหรือภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตไดสําเร็จ สามารถมองเหตุการณหรือสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ดวยความเขาใจ มีเหตุผล มีความหมาย สามารถทํานายเหตุการณ หรือจัดการกับ
เหตุการณหรือสถานการณอันเปนความเครียดที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และความเขมแข็งใน
การมองโลกเปนการรับรูทั้งดานความคิด เจตคติ และเปนโครงสรางพื้นฐานทางบุคลิกภาพของ
บุคคล สามารถเสริมสรางและปรับเปลี่ยนไดตลอดชีวิตของบุคคล บุคคลที่มีความเขมแข็งใน
การมองโลกสูง จะใหความหมายตอสถานที่เผชิญอยูวา เปนสิ่งทาทาย มีคุณคา สามารถเขาใจ
สถานการณ อธิบายเหตุผล และคาดการณลวงหนาได เมื่อบุคคลใหความหมายและเขาใจสิ่งเรา
ในทางที่ดีจะแสวงหาแหลงประโยชนตางๆ ชวยในการเผชิญกับสถานการณที่เกิดขึ้นเปนผลให
ความเครียดลดลงเกิดพฤติกรรมการปรับตัวทั้งทางดานรางกาย อัตมโนทัศน บทบาทหนาที่
และการพึ่งพาระหวางกันที่ เหมาะสมซึ่งจะนําไปสูการมีสุขภาพดี ในทางตรงขามบุคคล
ที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ําจะใหความหมายตอสถานการณที่เผชิญอยูวาไรคา ไมเขาใจ
สถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนไมยอมแสวงหาแหลงประโยชนตางๆ ในการรับมือกับสถานการณ
ดังกลาว เป นผลใหมีพฤติกรรมการปรับตัวไมเหมาะสมซึ่งนําไปสูภาวะสุขภาพที่เลวลง
(Roy & Andrew, 1999; Antonovsky, 1987) และยังมีผูศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของความเขมแข็งใน
การมองโลกกับพฤติกรรมการปรับตัวหลายทาน เชน Midanik, Soghikian, Ransom & Polen
(1992) ไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลกับความเขมแข็งในการมองโลกในผูสูงอายุ พบวา
ผูสูงอายุที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง จะมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลนอยกวาผูสูงอายุ
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จากการศึกษาขางตน สะทอนใหเห็นวาความเขมแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธ
กับการปรับตัวในกลุมตาง ๆ เชน ในญาติผูปวยมะเร็ง ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วัยรุน และ
ในกลุมผูสูงอายุ ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งทําการศึกษา ผูที่เรียนอยูในระดับอุดมศึกษา จึงคาดไดวา
ความเขมแข็งในการมองโลกจะมีความสัมพันธกับการปรับตัวเชนกัน
ลักษณะทางชีวสังคม ความเขมแข็งในการมองโลก และการปรับตัวของนักศึกษา
ลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษา อันไดแก เพศ และชั้นป เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความเขมแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของนักศึกษา ดังนี้
ตะวั น วาทกิ จ (2547) ได ศึ ก ษาผลของโปรแกรมฝ ก ความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรคที่ มี ตอความหวังและความเขม แข็ ง ในการมองโลกของเยาวชน พบวา เพศชายและ
เพศหญิงในกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันในเรื่องของระดับความหวังและ
ความเข ม แข็ ง ในการมองโลกทั้ ง ก อ นและหลั ง การเข า ร ว มโปรแกรมฝ ก ความสามารถใน
การเอาชนะอุปสรรค
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ชลิตานนท สะชาโต (2546) ไดศึกษาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและการปรับตัว
ทางสั ง คมของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ชั้นปที่ 3 และ 4
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545
จํานวน 200 คน พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีการปรับตัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 มีการปรับตัวไมแตกตางกัน
วาริณี คุณธรรมสถาพร (2545) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
ความหวั ง กั บ การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ชั้ น ป ที่ 1 พบว า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ชั้ น ป ที่ 1 ระหว า งเพศชายกั บ เพศหญิ ง ไม มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พัชรินทร นินทจันทร และพิมพา สมพงษ (2543) ไดศึกษาติดตามระดับความเขมแข็ง
ในการมองโลก และความวิตกกังวลประจําตัวของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ระหวางปการศึกษา 2537-2540 จํานวน 132 คน พบวา คะแนนความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาขณะที่ศึกษาในชั้นปที่ 1-3 ไมมีความแตกตางกัน คะแนนของนักศึกษาชั้นปที่ 4
มีคาสูงกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคะแนนของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา สูงกวานักศึกษาชั้นปที่ 1-3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ศุภกานต ซื่อเกียรติขจร (2543) ไดศึกษากลไกการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา
ระดับอุ ด มศึ ก ษา พบว า ป จ จัย ที่ มีผลต อความสามารถในการปรับตัว ทางสังคมของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งพักอาศัยอยูในหอพักภายในมหาวิทยาลัย คือ เพศ ซึ่งเปนลักษณะ
ทางชีวสังคม โดยเพศหญิงมีความสามารถในการปรับตัวไดดีกวาเพศชาย
ชูชื่น ชีว พู น ผล (2541) ไดศึ ก ษาอิทธิพลของภาวะของผูปวย ความเขมแข็ ง ใน
การมองโลกของญาติผูดูแล และความรูสึกเปนภาระในการดูแล ตอการปรับตัวของญาติผูดูแล
ผูปวยมะเร็งระยะลุกลาม พบวา อายุของญาติผูดูแลและเพศของผูปวยเทานั้นที่ทํานายการปรับตัว
ไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 และ .05 ตามลําดับ โดยญาติผูดูแลที่มีอายุมากกวามีการปรับตัว
ดีกวาญาติผูดูแลที่มีอายุนอยกวา และญาติผูดูแลของผูปวยเพศหญิงมีการปรับตัวไดดีกวาญาติ
ผูดูแลของผูปวยเพศชาย
จากการศึกษาขางตน พบผลที่ขัดแยงกัน เชน ผูที่มีลักษณะทางชีวสังคมตางกัน คือ
เพศชายและเพศหญิ ง พบผลที่ช ายและหญิงมีการปรับตัว และความเข มแข็ งในการมองโลก
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การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังไดกลาวมาแลวนี้ นําไปสูการวิจัยเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลก และการปรับตัวของนักศึกษาที่พักอาศัย
อยูในหอพักของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งศึกษาการปรับตัวของนักศึกษากลุมดังกลาวตามลักษณะ
ชีวสังคมของนักศึกษา ซึ่งเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไวในหนาถัดไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความเขมแข็งในการมองโลก

การปรับตัว
ลักษณะชีวสังคม
- เพศ
- ชั้นป

