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 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ  มีจุดมุงหมายท่ีจะแสวงหาปจจัย
เชิงเหตุของการปรับตัวของผูใหญไทยเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  รวมท้ังการแสวงหากลุม
เส่ียงท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวในปริมาณนอย  พรอมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผานปจจัย
ปกปองท่ีสําคัญ  การวิจัยเรื่องนี้มีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการวิจัยมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยม  ตลอดจนทฤษฎีและหลักการท่ีสําคัญทางจิตพฤติกรรมศาสตร  ท้ังในประเทศ  และ
ตางประเทศ  กลุมตัวอยางคือ  กลุมญาติของผูสูญเสีย  จํานวน  450  คน  แบงเปนกลุมญาติเพศชาย  
229  คน (50.89%)  และกลุมญาติเพศหญิง  221  คน(49.11%)  จากในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  มีอายุเฉล่ีย  35.16  ป  ซ่ึงไดมากจากการสุมตัวอยางแบบแบงขั้นกําหนดโควตา 
 ตัวแปรในการวิจัยนี้ประกอบดวย  1)  กลุมการนับถือศาสนา  3  ตัวแปร  คือ  ความเช่ือทาง
พุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  2)  กลุมจิตลักษณะเดิม  4  ตัว
แปร  คือ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิต
สังคม  3)  กลุมสถานการณ  3  ตัวแปร  คือ  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  
และการสนับสนุนจากองคกร  4)  กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ  2  ตัวแปร  คือ  การมองโลกใน
แงดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม และ 5) กลุมการปรับตัว 3 ตัวแปร คือ  การปรับตัวดานอารมณ  
การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ   

ผลการวิจัยท่ีสําคัญ  3  ประการ  ไดแก  ประการท่ีแรก  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  สามารถทํานาย  1)  การปรับตัวดาน
อารมณในกลุมรวมได  47.2%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  
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วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การเปรียบเทียบทางสังคม  แรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทาง
จิตสังคม  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  และทํานายไดสูงสุดในกลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไม
ใกลชิด  70.1%  2)  ปรับตัวดานสังคมในกลุมรวมทํานายได  54.4%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ
เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  การปรับตัวทางจิตสังคม  
การสนับสนุนจากองคกร  การเปรียบเทียบทางสังคม  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และประสบการณการสูญเสีย  และ
ทํานายไดสูงสุดในกลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  79.7%  และ  3)  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ
ในกลุมรวมทํานายได  45.0%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การมองโลก
ในแงดี  การเปรียบเทียบทางสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  การ
สนับสนุนจากองคกร  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และ
ทํานายไดสูงสุดในกลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  64.5%   
 ประการท่ีสอง  ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนปรากฏวา  การปรับตัวของญาติท่ีสูญเสีย
บุคคลสําคัญไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  ประการแรก  การปรับตัวดานอารมณ  ไดรับ
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตเุรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  1) สุขภาพจิต  2) แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ  3) การเปรียบเทียบทางสังคม  4) วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  5) การปรับตัวทางจิตสังคม 
และ  6)  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปร 
ปรวนของการปรับตัวดานอารมณได  46%  ประการท่ีสอง  การปรับตัวดานสังคมไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้   1)  สุขภาพจิต  2)  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  3)  การสนับสนุนจากครอบครัว  4)  การสนับสนุนจากองคกร  5)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
6)  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  7)  การปรับตัวทางจิตสังคม  8)  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 9)  
ประสบการณการสูญเสีย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การปรับตัวดานอารมณได  53%   และประการสุดทาย การปรับตัวทางเศรษฐกิจไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้ 1)  การเปรียบเทียบทางสังคม  2)  การ
มองโลกในแงดี  3)  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน   4) การสนับสนุนจากองคกร 5)  สุขภาพจิต      
6)  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  7)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ  8)  ประสบการณการสูญเสีย โดยตัว
แปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวดานอารมณได  44%     

ประการสุดทาย  กลุมญาติท่ีเปนกลุมเส่ียงเรงดวนท่ีควรพัฒนา  คือ  ผูท่ีมีพฤติกรรมการ
ปรับตัว  3  ดานนอย  คือ   1)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  2)  กลุมญาติท่ีมี
รายไดมาก  และ  3)  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยกลุมเส่ียงเหลานี้ควรไดรับการ
พัฒนาสุขภาพจิต  และการปรับตัวทางจิตสังคม   



(4) 
 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis Integration of Buddhist Belief and Practice, Psychological  
Characteristics and Sithational Factors on Adjustment After 
Bereavement of Thai Adults 

Author   Kiattiphum  Chaphakdee 
Degree Master of Arts  (Social Development Administration) 
Year  2011 
____________________________________________________________________________ 
 This correlation-comparative study aimed at investigating the antecedents of adjustment 
after bereavement of Thai adults, including the searching for at-risk groups who reported less 
degrees of adjustment behaviors. The conceptual framework of this study was based on 
interactionism model and several important psycho-behavioral science theories from Thailand and 
abroad. Samples of this study were 450 relatives who lost their loved one. Of these numbers, 
there were 229 male relatives (50.89%) and 221 female relative (49.11%) from Bangkok and 
vicinity, with the average age of 35.16 years old obtained by stratified quota random sampling 
method. 
 Variables in this study consisted of 1) Buddhist belief and practices with 3 variables, 
namely, Buddhist belief, Buddhist practice, and Buddhist way of life. 2) Psychological traits 
consisted of 4 variables, namely, mental health, future orientation and self control, need for 
achievement and psycho-social adjustment. 3) Situational factors consisted of 3 variables, 
namely, experience of loss, family support, and organizational support. 4) Psychological states 
consisted of 2 variables, namely, optimism, and social comparison. And 5) Adjustment behaviors 
consisted of 3 variables, namely, emotional adjustment, social adjustment, and economical 
adjustment. 
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There were 3 important findings as follows. First, all psychological traits, situational factors and 
psychological states with the total of 12 variables could predict 1) emotional adjustment in total 
sample with 47.2%. The important predictors sorted in descending order were mental health, 
Buddhist practice, social comparison, need for achievement, psycho-social adjustment and 
Buddhist belief. The highest predictive percentage of 70.1% was found in unclosed relative. 2) 
social adjustment in total sample with 54.4%. The important predictors sorted in descending order 
were mental health, family support, psycho-social adjustment, organizational support, social 
comparison, future orientation and self control, Buddhist way of life, Buddhist practice, need for 
achievement, and experience of loss. The highest predictive percentage of 79.7% was found in 
unclosed relative. 3) economical adjustment in total sample with 45.0%. The important predictors 
sorted in descending order were optimism, social comparison, experience of loss, Buddhist belief, 
organizational support, mental health, need for achievement, and future orientation and self 
control. The highest predictive percentage of 64.5% was found in low educated relative. 
 Second, from path analysis, it was found that, first, emotional adjustment was directly 
affected by 1) mental health 2) need for achievement 3) social comparison 4) Buddhist practice 5) 
psycho-social adjustment and 6) Buddhist belief which all together yielded 46% of variance 
explanation. Second, social adjustment was directly affected by 1) mental health 2) future 
orientation and self control 3) family support 4) organizational support 5) need for achievement 6) 
Buddhist way of life 7) psycho-social adjustment 8) Buddhist practice and 9) experience of loss 
which yielded 53% of variance explanation. Finally, economical adjustment was directly affected 
by 1) psycho-social adjustment 2) optimism 3) future orientation and self control 4) 
organizational support 5) mental health 6) Buddhist belief 7) need for achievement and 8) 
experience of loss which all together yielded 44% of variance explanation. 
 Third, the at-risk group of relatives needed to get urgent attention were the ones reported 
less degrees of the three adjustment, namely, 1) relatives whom the lost one were the main 
financial resource of the family, 2) high income relatives, and 3) unclosed relatives. These at-risk 
groups should be heightened the following psychological characteristics, namely, mental health, 
and psycho-social adjustment. The future study should consider other new variables that may 
relate to adjustment after bereavement, such as feeling of loss, and life satisfaction.  



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธเรื่องนีสํ้าเร็จลุลวงไปไดดวยด ีโดยผูเขียนไดรับการชวยเหลือจากบุคคลหลาย
ทาน  ผูเขียนขอกลาวขอบคุณดังตอไปนี้   
 ขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย  ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  อาจารยใหความรู  ทฤษฎี  
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง  และไดแนะนําเสนอแนวคิดหัวเรื่องในการทําวิทยานิพนธของ
ผูเขียน  ตลอดจนขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย  ดร.  ดุจเดือน  พันธุมนาวิน  อาจารยท่ีปรึกษา
และอาจารยผูควบคุมการทําวิทยานิพนธของผูเขียน  ซ่ึงไดเสียสละเวลาของทานในการใหความรู  
ใหคําแนะนํา  และดูแลใหกําลังใจอยางดีเยี่ยมตลอดชวงระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณทานเจาอาวาสวัดลาดพราวและวัดบึงทองหลาง (กรุงเทพมหานคร)  ทาน
เจาอาวาสวัดบัวขวญั (นนทบุรี)  ท่ีใหความอนุเคราะหผูเขียนในการเก็บรวบรวมขอมูล  ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกในการเก็บแบบวัด  กลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัวท่ีมาจัดงาน
บําเพ็ญกุศลตอผูท่ีลวงลับ  รวมท้ังเจาหนาท่ีสํานักงานฌาปนกิจสถานและเจาหนาท่ีประจําศาลา  
และท่ีสําคัญขอขอบพระคุณพระมหาสิทธิพงษ   มหาปฺโญ  ผูเปนกัลยาณมิตรท่ีดี  ท้ังใหคําแนะนํา
ในดานหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้  อีกท้ังยังชวยเหลือผูเขียนในการ
เก็บรวบรวมแบบวัด  จนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ท่ีไดถายทอด
ความรูแกผูเขียน  เจาหนาท่ีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีใหความชวยเหลือแนะนําขั้นตอน
ดําเนินการตาง ๆ ในการจัดทําวิทยานิพนธ  บรรณารักษผูคอยตรวจความเรียบรอยของวิทยานิพนธ
เลมนี้  และเพ่ือน ๆ สาขาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมทุกทานท่ีใหกําลังใจและคําแนะนําท่ีด ี
 ทายท่ีสุดผูเขียนขอขอบพระคุณ  อาจารยสุภาภรณ  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา  ท่ีสนับสนุน
ทุนการศึกษาและมอบโอกาสใหผูเขียนไดศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแหงนี้  และขอมอบ
ความสําเร็จท้ังหมดใหแก  คุณณิชา  ผดุงจิตต  และคุณชนาวีร  ชาภักดี  มารดาบิดาผูซ่ึงใหชีวิตและ
อบรมเล้ียงดูอยางดีเยี่ยม  จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จได 
 
                         เกียรติภูมิ    ชาภักด ี
             กรกฎาคม  2555 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหาวิจัย 
 
 การพัฒนาสังคมไทยนัน้ตองเริ่มท่ีการพัฒนาคนกอน  เพ่ือสรางคนใหมีความเขมแข็งใน  3 
ประการ  คือ  ความเขมแข็งทางพฤติกรรม  ความเขมแข็งทางจิตใจ  และ  ความเขมแข็งทางปญญา  
จึงจะสามารถเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีผันแปรไมเปนไปตามคาดหมายได  ไมวาเหตุการณนั้น ๆ 
จะมีผลหนักหรือเบา  เม่ือสามารถสรางคนใหเขมแข็งไดก็จะสามารถฝาฟนอุปสรรคแกปญหาและ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมและดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549:  
29-31)  การอยูรวมกันของสังคม “ครอบครัว” มีสวนชวยเหลือจุนเจือสรางความอบอุน  เม่ือหนวย
ยอยขาดหายไปหรือสูญเสียไปก็ตองสามารถดํารงชีวิตอยูได  โดยมีหลักธรรมพระพุทธศาสนาเปน
ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ  การสูญเสียเปนธรรมดาของมนุษยท่ีตองประสบอยางหลีกเล่ียงไมได  เปนสภาพ
ท่ีบุคคลตองแยกจากหรือตองอยูโดยปราศจากบางส่ิงบางอยางท่ีเคยมีอยูและส่ิงนัน้เปนส่ิงท่ีมีคุณคา
ทางจิตใจ  มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูตอไปอยางปกติสุข    การสูญเสียอาจเกิดขึ้นทันทีทันใด  
หรือคาดการณลวงหนาได เชน  การสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก  บิดา  มารดา  ญาติพ่ีนอง  เพ่ือนสนิท  
คนรัก  หรือทรัพยสินมีคา  รวมท้ังการสูญเสียส่ิงท่ีมีคุณคาทางจิตใจ  เชน  การสูญเสียภาพลักษณ 
พิการ  ถูกตัดขา  หรือตาบอด  ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ความหวังในอนาคต  สุขภาพท่ีดี  หรือความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  เปนตน  การสูญเสียจึงเปนธรรมชาติของชีวิตท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได  การเกิด  แก  
เจ็บ  ตาย  ยอมเกิดขึ้นเม่ือถึงเวลาท่ีสมควร  หรือเกิดขึ้นในเวลากะทันหันโดยมิไดคาดคิด   แตความ
สูญเสียบางอยางกส็ามารถปองกันหรือหลีกเล่ียงได อยางไรก็ตามความสูญเสียก็จะมีผลตอการดํารง 
ชีวิตตอไปของมนุษยผูประสบความสูญเสียท่ีนํามาซ่ึงความตึงเครียด  โศกเศรา  คบัของใจ (เรณุการ  
ทองคํารอด,  2553)   
 มนุษยเม่ือสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก  ซ่ึงสวนใหญสูญเสียอยางกะทันหันโดยมิใหเตรียมใจ
ไวกอน  ความสูญเสียจึงเปนเหตุการณท่ีไมมีใครปรารถนา  เพราะสงผลตอสุขภาพจิตของทุกคนให
เกิดความรูสึกเศราโศกเสียใจคร่ําครวญพรรณนา  บางคนปรับตัวไมไดอาจคิดฆาตัวตาย หรือเสียสติ
ปวยดวยโรคทางจิตเวชท่ีพบอยูในสังคม  แตในทางกลับกันมนุษยก็สามารถไดสติจากความสูญเสีย
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ไดเชนกนั  เชน  ภิกษุณีในสมัยพุทธกาลท่ีแสดงใหเห็นถึงการสูญเสีย  ทําใหเสียสติแตในท่ีสุดก็ได
สติจากความสูญเสียเชนกัน  จึงกลาวไดวา  การสูญเสียบุคคลท่ีรักนั้นสงผลกระทบโดยตรงตอจิตใจ  
อารมณ  ทายท่ีสุดก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย  ตลอดจนมีผลตอการดํารงชีวิตถาบุคคลนั้น 
ไมสามารถปรับตัวและยอมรับได  ในทางพระพุทธศาสนาไดสอนในเรื่องของการพลัดพรากจาก
บุคคลอันเปนท่ีรักโดยใหพิจารณาเปนอารมณกรรมฐาน  กําหนดรูเทาทันอารมณความรูสึกตาง ๆ ท่ี
เกิดจากความสูญเสียแลวหรือยัง  ตั้งสติใหดี  แลวพิจารณาความสูญเสียตาง ๆ ใหเห็นเปนธรรมชาติ
ท่ีเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป  พรอมท้ังเจริญสติปฏฐาน  4  รวมดวยอยางสมํ่าเสมอ  เม่ือนั้นมนุษยก็ได
ช่ือวาไดนําความสูญเสียมาพัฒนาสติของตนไดเชนกนั เม่ือนั้นสุขภาพจิตก็จะสมบูรณเขมแข็ง  และ
เกิดสันติสุขไดในท่ีสุด  หลักธรรมคําสอนแหงองคพระบรมศาสดาไดอธิบายความจริงของชีวิตและ
ของโลกไดอยางมีหลักการและเหตุผล  ศาสนาพุทธมีแนวคิดพ้ืนฐานประการหนึ่งคือทุกส่ิงทุกอยาง
ยอมมีท่ีมาคือเกิดแตเหตุ  สอนใหทํากรรมดี  ละเวนกรรมช่ัว  และทําจิตใจใหใสบริสุทธ์ิ   มนุษยทุก
คนลวนมีศักยภาพเทากันในการแสวงหาทางพนทุกข  และแสวงหาความสุขภายใตกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ  ดังนั้น  มนุษยจึงตองพัฒนาท้ังดานรางกาย  จิตใจ  ศีลธรรม  และท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  ตอง
มีการพัฒนาทางปญญาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  (สุวัฒน  จันทรจํานงค, 2547:  55)  พุทธศาสนาสอน
ใหมนุษยใชชีวิตดวยปญญา  อยูบนพ้ืนฐานของหลักการและความเปนเหตุเปนผล  เพ่ือพัฒนาจิตใจ
ใหเขมแข็ง  ไมหวั่นไหวงาย  โดยการเจริญสติ  กลาวคือ  ฝกใหรูกายและรูจิต กอใหเกิดความสมดุล
ทางดานจิตใจ  มีความเขาใจชีวิตและธรรมชาติรอบตัว  เขาใจการเกิดหรือดับของสรรพส่ิงวาเปนส่ิง
ปกติธรรมดา  มนุษยจึงจะสามารถเผชิญกับปญหาและความผันแปรตาง ๆ ได  สามารถดํารงชีวิตได
อยางสงบสุข  (กิ่งแกว  ทรัพยพระวงค, 2548:  138) 
 การเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  หรือสังคมของมนุษยนั้นเปนสถานการณ
ท่ีทําใหมนุษยตองมีการปรับตัว  การปรับตัวหมายถึง  การท่ีมนุษยสามารถเผชิญปญหาปรับปรุงตน 
เองเพ่ือใหสามารถมีชีวิตอยูไดอยางสมดุลและเปนปกติสุขในสถานการณนั้น ๆ (กิ่งแกว  ทรัพยพระ
วงศ, 2549:  11)  ชีวิตเปนกระบวนการของการปรับตัวอยางตอเนื่อง  ในแตละวันเราตองมีการปรับ
ตัวนับครั้งไมถวนและมักจะเปนการปรับตัวท่ีดําเนินไปโดยอัตโนมัติ  โดยไมมีการคิดวางแผน และ
บอยครั้งมักเปนการปรับตัวโดยไมรูตัว  การปรับตัวจึงอาจจําแนกได  3  ชนิด  คือ  การปรับตัวทาง
ชีววิทยา  การปรับตัวทางสังคม  และการปรับตัวใหเขากับตนเอง (วัลนิกา  ฉลากบาง, 2543:  4-9) 
มนุษยตองมีการปฏิสัมพันธกัน  เพ่ือเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมใหบรรลุความตองการท้ัง
ดานรางกายและจิตใจซ่ึงเปนการพัฒนา  เพ่ือปรับเปล่ียนตนเองอยูเสมอท้ังทางดานกายภาพ  ดานจิต 
ใจ  และดานสังคม  ซ่ึงจะชวยใหมนุษยปรับตวัตอสภาพแวดลอมไดดี   ซ่ึงเปนการจัดระเบียบสังคม
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และพฤติกรรมในระดับบุคคลดวย (วรรณวิสาข  พลขยัน, 2551:  1)  ปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต
คือการมีสุขภาพจิตท่ีดี  จิตใจท่ีเขมแข็งนั้นจะสามารถขจัดปดเปาปญหา  และอุปสรรคตาง ๆ ท่ีผาน
เขามาในชีวิตได  ดังนั้นมนุษยจึงตองสามารถหาลูทางในการแกปญหา  และขจัดอุปสรรคตาง ๆ ให
หมดไปหรือเบาบางลง  จิตใจท่ีเขมแข็ง และการปรับตัวอยางถูกวิธีจึงเปนกระบวนท่ีมนุษยสามารถ
เผชิญกับปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  เพ่ือใหอยูในสถานการณนั้น ๆ ไดอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 งานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลอันเปนท่ี
รักมีอยูนอยมาก  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยเชิงเหตุของการปรับตัวของบุคคล เม่ือผาน
ประสบการณสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักภายใตกรอบปจจัยเชิงเหตุของการนับถือศาสนารวมกับจิต
ลักษณะ  และสถานการณของบุคคล  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางในพัฒนาการปรับตัว
ท่ีเหมาะสม  และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสงบสุข 
  
1.2  จุดมุงหมายของการวิจัย  

1)  เพ่ือศึกษาวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม และหรือสถานการณ  จะมีความเกี่ยว 
ของกับพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  มากนอยเพียงใดและพบในบุคคลประเภทใด 
 2)  เพ่ือศึกษาวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะตาง ๆ และสถานการณตาง ๆ จะรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญไดมากนอยเพียงใด  มีตัวแปรใดเปนตัวทํานาย
ท่ีสําคัญ  และปรากฏในบุคคลประเภทใดบาง 
 3)  เพ่ือศึกษาวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะตาง ๆ และสถานการณตาง ๆ  มีอิทธิพล
ทางตรงและทางออม  ไปสูการปรับตัวของบุคคลท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญอยางไร 

4)  เพ่ือแสวงหาผูสูญเสียบุคคลสําคัญท่ีเปนกลุมเส่ียงและปจจัยปกปองของกลุมบุคคลท่ี 
สูญเสียบุคคลสําคัญท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวไดนอย 
 
1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1)  ชวยเพ่ิมพูนองคความรูทางดานวิชาการ  ในการพิสูจนเชิงเหตุเชิงผลของจิตลักษณะเดิม
จิตลักษณะตามสถานการณ  และจิตลักษณะเดิมบวกกับจิตลักษณะตามสถานการณของผู มี
ประสบการณสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  มีพฤติกรรมปรับตัวดานดานจิตใจหรืออารมณ  
สังคม  และดานเศรษฐกิจ 
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2)  เปนพ้ืนฐานในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวของผูผานประสบการณการ
สูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรกัของหัวหนาครอบครัวและสมาชิกภายในครอบครัว 
 3)  เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  และพัฒนาทางดานจิตใจในการปรับตัวเม่ือผาน
ประสบการณการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางผาสุก 
 
1.4  การประมวลเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 

ในสวนของการประมวลเอกสารนี้ไดกําหนดหัวขอตาง ๆ  เพ่ือจุดหมายของการกําหนดตัว
แปร  และวิธีวัดตัวแปรทางดานพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือมีการสูญเสีย  และไดประมวลผลการวิจัย
แลแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  เพ่ือกําหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐาน
ของการวิจัยนี้ท้ังท่ีเปนฝายสาเหต ุ คือ การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และฝายผล
พฤติกรรมการปรับตัว  ซ่ึงแยกออกเปนอีก  3  พฤติกรรมยอย  คือ  พฤติกรรมการปรับตัวทางดาน
อารมณ   พฤติกรรมกาปรับตัวทางดานสังคม  และพฤติกรรมการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ    

 1.4.1  พฤติกรรมการปรับตัวเม่ือมีการสูญเสีย:  ความหมาย  และวิธีวัด 
ในสวนนี้ไดกําหนดการประมวลเอกสารเปน 2 สวน  สวนแรกเปนการแสวงหาความหมาย  

และการวัดพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคล  สวนท่ีสองเปนการประมวลผลการวิจัยท่ีศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการปรับตัว  เม่ือมีการสูญเสียหรือพฤติกรรม
ใกลเคียงเทาท่ีคนควาไดในประเทศและตางประเทศวาจะมีความสอดคลองกันมากเพียงใด  ท้ังนี้
เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมในการศึกษาหาเหตุผลในการปรับตัวของบุคคลเม่ือมีการสูญเสียหลาย
ดาน ซ่ึงมีความสลับซับซอน  และเปนนามธรรมมาก 
 การวัดตัวแปรหลักในการวิจัยนั้น  มีความสําคัญอยางยิ่งตอความนาเช่ือถือและความสําเร็จ
ของการวิจัยนั้น  ฉะนั้น  นักวิจัยตองใหความสนใจในการศึกษาคนควาจากการวิจัยและประมวล
ผลการวิจัยตาง ๆ ท่ีทํามากอน  เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะกาวตอไป ใหการวัดตัวแปรในการ
วิจัยมีความทันสมัยเหมาะสมตามความรูทางวิชาการท่ีเจริญขึ้นอยูเสมอ (ดวงดือน  พันธุมนาวิน, 
2543:  9)  
 กระบวนการการปรับตัวนั้นเปนธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตท่ีมีตอกระบวนการเปล่ียนแปลง
จากส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง  กับบุคคลรอบขาง  และผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้น  
(Arkoff, 1968:  4) อธิบายเรื่องการปรับตัววาเปนปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม   
พยายามดิ้นรน  เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือบรรลุเปาหมายภายใตกรอบของความกดดัน 
(Pressure)  จึงเปนการปรับสมดุลระหวางบุคคลกับความตองการของส่ิงแวดลอม Roy (1999:  18) 
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ท่ีไดกลาวถึงการปรับตัววาหมายถึง  ความสามารถของมนุษยในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอก  Lazarus and Folkman (1984: 181)  กลาววาเปนผลของ
การความคิดท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องของมนุษยในการตอบสนองตอส่ิงเราหรือสถานการณ โดยมีการ
วางแผน หาทางเลือกในการจัดการกับสถานการณท่ีถูกประเมินวาเปนความเครียด  ความพยายาม
ทางความคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ในการเผชิญปญหา  รวมถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูจาก
บุคคลเอง  จากสังคม  และผลท่ีเกิดขึ้นดวย  Rambo (1984:  43) ใหนิยามท่ีเปนการปฏิสัมพันธกับ 
ส่ิงแวดลอมเชนกัน  โดยกลาววา  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของบุคคลใน
การตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปคงไวซ่ึงความม่ันคงของชีวิตและยังมีความหมาย
ของการปรับตัวท่ีกลาวในดานจิตวิทยาของสุวรี  ฤกษจารี (2543:  304)  กลาววา  เปนกระบวนการ
ทางจิตวิทยา (Psychological  Process) ท่ีมนุษยแสดงออกเม่ือเผชิญกับความตองการหรือผจญกับส่ิง
ทาทายในชีวิต  และสุชา  จันทรเอม (2544:  151) ไดใหความหมายของ “การปรับตัว”  วาหมายถึง
พฤติกรรมของมนุษยท่ีแสดงเพ่ือใหบรรลุความตองการภายใตสถานการณแวดลอมรอบตัว  ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีไมส้ินสุดตราบเทายังมีชีวิตอยู  เชน การแกปญหา การทํามาหาเล้ียงชีพ  เพ่ือสนอง
ความตองการท้ังทางกาย  ทางจิตใจ  และทางสังคม สอดคลองกับความหมายท่ีวราภรณ  ตระกูล
สฤษดิ์ (2545:  3)  กลาวถึงการปรับตัววาเปนความพยายามของมนุษยในการเผชิญกับสภาพปญหา
ความอึดอัดใจ  ความเครียด  ความคับของใจ  ความวิตกกังวลตาง ๆ จนกลายเปนภาวะท่ีบุคคลนั้น 
ๆ สามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้นได  กิ่งแกว  ทรัพยพระวงศ (2549:  122)  กลาวถึงการปรับตัววา
เปนกระบวนการท่ีบุคคลสามารถเผชิญกับปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยผานกระบวนการ
จัดการแกไข  ตอสู และปรับปรงุตนเอง  เพ่ือใหอยูในสถานการณนั้น ๆ ไดอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
สุวรี  ศิวะแพทย (2549:  301) กลาวถึงการปรับตัวทางชีววิทยาวา  เปนสภาวะท่ีพืชหรือสัตวมีการ
ปรับตนโดยการเปล่ียนแปลงตนเองใหเขากับสภาวะแวดลอม เพ่ือความอยูรอด 
 สรุปความวาการปรับตัว  คือ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมในการตอบสนอง
ความตองการทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  เพ่ือการยอมรับ  การเผชิญ หรือการแกไข
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  ซ่ึงมีแรงกดดันใหมนุษยตองพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือใหเกิดความ
สมดุลระหวางตนเองกับสภาพแวดลอมไดอยางสมดุล  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางผาสุก 
 ความหมายของการปรับตัวท่ีพบในงานวิจัย  เชน การปรับตัวของบุคคลท่ีตกงานอันเปนผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของทองคํา  ยัติสาร (2546:  5) ใหความหมายของการปรับตัว  หมายถึง 
การปรับเปล่ียนการดํารงชีวิตของบุคคลผูท่ีตกงาน  ครอบครัว  ชุมชนผูท่ีตกงานอาศัยอยูให
สอดคลองกับสังคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอม  ในงานวิจัยของจิตตินุช  หาญพาณิชยพันธุ (2541:  
6) ศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผูปวยเอดส  กลาวถึงการปรับตัวทางสังคมวา  หมายถึง
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กระบวนการทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลซ่ึงเปนไปตามความตองการจากแรงผลักดันในจิตใจ
เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางจิต ลดความคับของใจและความตองการตาง ๆ  จากแรงผลักดันภายนอก
เพ่ือใหผูปวยสามารถอยูในสังคมและสภาพแวดลอมไดอยางเปนสุข  อีกท้ังงานวิจัยของวรรณา  นิ่ม
วุน (2549:  5)  ท่ีไดศึกษาการปรับตัวในการใชชีวิตในกรุงเทพมหานคร  ของนักเรียนชวงช้ันท่ี  3
โรงเรียนเทพลีลา  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  กลาววา  การปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองตอบุคคลและสถานการณตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครไดอยางเหมาะสมสามารถใชชีวิต
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุขท้ัง  4  ดาน  คือ  ดานการเรียน ดานสังคม ดานสวนบุคคล และ
ดานท่ีพักอาศัย  งานวิจัยของพิธี   ปานศิริ (2549:  6) ไดศึกษา  เรื่องจากผืนนาสูผืนผา:  การปรับตัว
ของแรงงานยายถ่ินชาวอีสาน  ใหความหมายของการปรับตัววา  การท่ีแรงงานยายถ่ินสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตการทํางาน  จากสภาพแวดลอมเดิมในเขตชนบทเขาสู
สภาพแวดลอมแบบใหมในเขตเมืองโดยพิจารณาดานการปรับตัวในชีวิตประจําวัน  การปรับตัวเขา
กับสังคม  การปรับตัวเขากับท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอม  การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ  การปรับตัว
เขากับงานท่ีทําและการปรับตัวทางดานจิตใจ   
 และยังมีการศึกษาการปรับตวัเม่ือเกิดการสูญเสียในดานตาง ๆ ดังเชน  งานวิจัยของเมตตา  
ผิวขํา (2549:  1- 9) ไดศึกษาการปรับตัวของผูท่ีประสบกับปญหาอุทกภัยซํ้าซาก  กรณีศึกษา  ชุมชน 
บานหาดสวนยา  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ไดใหความหมายของการปรับตัววาเปน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  เพ่ือคงไวซ่ึงความม่ันคงของชีวิต  ซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง  4  ดานของมนุษย (ดานรางกาย  
ดานอัตมโนทัศน  ดานบทบาทหนาท่ีและดานการพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน) (Roy and Andrew, 1991:  
90) อีกท้ังงานวิจัยของมาชุรี  ฐานะตระกูล (2549:  5) ไดศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชน
ตําบลบานดานนาขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  ภายหลังเหตุอุทกภัยป 2549 ก็ไดให
ความหมายของการปรับตัววาหมายถึง  พฤติกรรมในดานการยอมรับความสูญเสีย  หรือการลด
ความสูญเสีย  หรือการแสวงหาทางเลือกใหมของประชาชนภายหลังประสบอุทกภัย  ในงานวิจัย
ของดวงใจ   วิชัยรัตน (2545:  8-35) ไดศึกษาการปรับตัวของผูท่ีสูญเสียขา  ใหความหมายของการ
ปรับตัวในเชิงทฤษฎีการปรับตัวของ Roy and Andrews (1999:  90) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ในการตอบสนองตอส่ิงเราท่ีเขามากระทบ  ท้ังส่ิงเราทางตรง  ส่ิงเรารวม  ส่ิงเราแฝง  ท่ีบุคคลกําลัง
เผชิญอยู  เพ่ือรักษาภาวะสมดุลของบุคคลซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมการปรับตัว  4  ดาน  คือ  ดาน
รางกาย  ดานอัตมโนทัศน  ดานบทบาทหนาท่ี  และดานการพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน   
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก (2524:  10-12) ไดกลาวถึงทฤษฎีการ
ปรับตัวของอีริคสัน (Erikson) วาส่ิงสําคัญท่ีสุดในการปรับตัวคือความสัมพันธของครอบครัวมี
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สวนเกี่ยวของในการวางพ้ืนฐานทางจิตใจใหแกบุคคลเปนพัฒนาการตั้งแตวัยทารก  เนื่องจากความ
เปล่ียนแปลงทางดานรางกาย  ทางปญญาความสามารถ  และความเปล่ียนแปลงจากสภาพทางสังคม
การท่ีมนุษยจะปรับตัวไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธท่ีบุคคลนั้นมีตอส่ิงแวดลอม
อีกท้ังความสนใจในการปรับตัวไดดีในขั้นตอไปดวยนอกจากนี้ทฤษฎีของอีริคสันกลาววา  เด็กตอง
ปรับตัวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสรีระและสังคมท่ีตองพัฒนาควบคูไปกับการเล้ียงดูของ
ครอบครัวและพ้ืนฐานทางจิตใจแตเดิมของเด็ก  ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการปรับตัวของ
บุคคลในแตละชวงอาย ุ สุภาพรรณ  โคตรจรัส (2524:  1-14) กลาววาบุคคลจะสามารถปรับตัวไดดี
ถาเขามีความเขาใจตนเองรูจักและเขาใจสังคม  เพราะเขาจะสามารถเลือกวิธีการดํารงชีวิตหรือ
แกปญหาไดอยางมีทิศทางและมีเหตุผล  โดยอาศัยขอมูลท่ีเขาไดรับจากประสบการณในสังคมมา
ประกอบการพิจารณาจนสามารถสรางความสอดคลองหรือยืดหยุนระหวางความตองการและ
เปาหมายท่ีตองการของตนกับสภาพแวดลอมทางสังคมวิลเล่ียมสันไดพิจารณาแยกแยะปญหาการ
ปรับตัวของบุคคลตามสภาพการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ไว  5 ประการ  คือ  ประการแรก  ปญหา
ดานบุคลิกภาพ  รวมถึงปญหาความสัมพันธกับเพ่ือนวัยเดียวกัน  ปญหาครอบครัว  ตลอดจนปญหา 
การปรับตัวทางสังคม  ประการท่ีสอง  ปญหาทางการศึกษารวมถึงปญหาการเลือกวิชาเรียนนิสัย
ทางการเรียนปญหาการอานปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนต่ํา  ประการท่ี
สาม ปญหาทางอาชีพรวมถึงลังเลในการเลือกอาชีพ  เลือกอาชีพไดไมเหมาะสมกับตนเองมีความ
ขัดแยงระหวางความสนใจกับความสามารถในอาชีพนั้น  และประการท่ีส่ี  ปญหาทางเศรษฐกิจ
รวมถึงปญหาการขาดแคลนทุนทรัพยตองหาทุนเรียนเอง  และประการสุดทายปญหาทางสุขภาพ
เชนปญหาปรับตัวตอสุขภาพและความบกพรองทางรางกายตางๆ 

Havinghurst (1953 อางถึงใน วรารัตน  ประสิทธ์ิธัญกิจ, 2537:  30-31) ไดกลาวถึง  การ 
ปรับตัวในแงของการเรียนรูตามขั้นตอนของชีวิตมีความเห็นวา การพัฒนาการของชีวิตในแตละวัย
ท่ีตองเรียนรูควบคูไปดวย  ถาบุคคลสามารถพัฒนางานประจําวัยไดสําเร็จก็จะเปนบุคคลท่ีมี
ความสุขและสามารถพัฒนางานประจําวันขั้นตอไปไดสําเร็จดวย  ดังนั้น  บุคคลจะปรับตัวไดใน
ทัศนะของฮาวิกเฮิรสทจึงหมายถึง  บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนรูและพัฒนางานประจํา
วัยใหผานไปดวยดีงานพัฒนาตามขั้นท่ีจําเปนสําหรับวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน  ในขณะท่ีวรารัตน  
ประสิทธ์ิธัญกิจ (2537:  32) ใหความหมายของการปรับตัวตามทัศนะของ  Rogers (1972) ผูนําดาน 
ทฤษฎีวาดวยตนและทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบผูรับเปนศูนยกลางไดพิจารณาการปรับตัวในแง
ของการปรับตัวภายในตนเองวาการปรับตัวคือ  การท่ีบุคคลเปนตัวของตัวเองเขาใจยอมรับตนเอง
และผูอ่ืนรวมท้ังสามารถรับรูประสบการณตาง ๆ ตามความเปนจริง  นําประสบการณนั้นมาจัดให
สอดคลองกับโครงสราง หรือบุคลิกลักษณะของตนอยางไมขัดแยงหรือบิดเบือน  มีการรับรู
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ความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก  บุคคลท่ีปรับตัวไมไดจะมีความขัดแยงระหวางความคิดเกี่ยวกับ
ตนกับประสบการณท่ีเกิดขึ้นมาใหม  ทําใหเกิดความตึงเครียดวิตกกังวลสับสนไมแนใจ  รวมท้ัง
สูญเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางลบ 
 จากการประมวลเอกสารผูวิจัยจึงไดใหความหมายของ  การปรับตัว  หมายถึงกระบวนการ
ท่ีผูท่ีประสบเหตุการณสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  ผานการยอมรับ  เผชิญ  แกไขปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นซ่ึงมีแรงกดดันใหมนุษยตองพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกิดความสมดุลระหวางตนเอง
กับสภาพแวดลอมไดอยางสมดุล  เพ่ือท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางผาสุก  โดยแบงการปรับตัวเม่ือ
สูญเสียบุคคลสําคัญ  เปน  3  ตัวแปร  คือ  1)  พฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  2)  พฤตกิรรมการ
ปรับตัวดานสังคม  และ  3)  พฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  1.4.1.1  พฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ:  ความหมาย  
               และวิธีวัด 
 มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีอารมณซ่ึงเปนปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาเพ่ือใหคนอ่ืนไดรับรู
อารมณจึงมีความเกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิต  ท่ีแสดงออกในรูปของความราเริง  ความสุข  ความรัก 
ความโกรธ  ความสงสาร  ความกลัว  ความอิจฉาริษยา  ความมีประสิทธิภาพของชีวิต  และการ
ปรับตัวอยางมีคุณภาพท้ังสวนบุคคลและดานสังคมจึงเกี่ยวของกับอารมณโดยตรง  ดังนั้น  การปรับ 
ตัวไมได  ก็ถือวาเปน  “ความผิดปกติทางอารมณ”  สวนบุคคลท่ีปรับตัวไดก็ถือวาเปนผูมี “ความ
ปกติทางอารมณ” หรือบุคคลท่ีสามารถแสดงอารมณไดอยางอิสระ  ไดมีผูใหความหมายของ 
“อารมณ”  และ “การปรับตัวดานอารมณ”  ไวดังนี้ 
 วัลนิภา  ฉลากบาง (2543:  56)  กลาวถึง  อารมณ  วาเปนปฏิกิริยาของรางกายท่ีได 
แสดงออกมาเพ่ือส่ือสารสภาพของจิตใจ  เชน  การแสดงออกซ่ึงความรัก ความกลัว ความเกลียดชัง
เปนตนและความหมายทางดานปฏิกิริยาของรางกาย  เชน  ความเม่ือยลาอันเกิดจากความวิตกกังวล
ความดันโลหิตสูงหรือความผิดปกติของผิวหนัง  เปนตน  จึงกลาวไดวาอารมณเปนแรงจูงใจหรือส่ิง
ท่ีผลักดันใหเกิดการกระทํา  ลักขณา  สริวัฒน (2549:  9)  ไดใหความหมายของอารมณ  คือ  สภาวะ 
จิตของจิตใจขณะใดขณะหนึ่งท่ีแสดงความรูสึกเชนดีใจเสียใจตื่นเตน  เปนตน อีกนัยหนึ่งคือสภาพ
จิตใจท่ีหวั่นไหวปนปวนหรือตื่นเตนเม่ือมีส่ิงเรามากระตุน  ส่ิงเราท่ีทําใหเกิดอารมณนั้นมีท้ังส่ิงเรา
ท่ีมากระทบประสาทสัมผัสและส่ิงเราภายในเชนแรงจูงใจความตองการความจําและประสบการณ
ส่ิงเราเดียวกันทําใหบุคคลแตละคนเกิดอารมณตางกันไดแมกระท่ังบุคคลเดียวกันไดรับส่ิงเราท่ี
ตางกันก็จเกิดอารมณตางกันได  เม่ือเกิดอารมณแลวก็จะคงสภาพอยูในชวงระยะเวลาส้ันบางยาว
บางท้ัง ๆ ท่ีส่ิงเราไดหายไปแลวเรียกวาอารมณคาง  รณรุทธ์ิ  บุตรแสนคม (2535:  137)  กลาววา 
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อารมณ หมายถึง  ภาวะความหวั่นไหวของรางกายเปนความรูสึกท่ีรุนแรงมากกวาธรรมดาควบคูไป
กับการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อตลอดจนการเปล่ียนแปลงในสวนตาง ๆ ของรางกาย  โยธิน  
ศันสนยุทธ  และคณะ (2533:  153) ใหความหมายของ  “อารมณ”  หมายถึง  ลักษณะความรูสึกหรือ
ความสะเทือนใจท่ีเกิดจากรางกายถูกส่ิงเรา  และแสดงออกโตตอบในลักษณะตาง ๆ ความหมายใน
ทํานองนี้  
 พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย (2551:  77)  กลาววา  อารมณ  เปนผลสืบเนื่องของการ
เปล่ียนแปลงทางรางกาย  และอารมณไมไดเปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลง  ในขณะท่ี Sheer, 1988
อางถึงใน สุวรี  ฤกษจารี (2543:  304) กลาววาอารมณเปนความรูสึกเชิงอัตนัย (Subjective Feelings)  

และเปนการตอบสนองท่ีถูกวัดไดอยางปรนัย (Objective Measured Responses) เปนความรูสึกท่ี
ซับซอนยากท่ีจะเขาใจ และ Carson (1990)  กลาววาเปนธรรมชาติของอารมณวามี  3  ลักษณะ คือ  
1)  Emotion  คือ  ความรูสึกเม่ือไดรับการกระตุนจากส่ิงเรา  ทําใหเกิดสภาวะการเปล่ียนแปลงทาง 
รางกายและเกิดการตอบสนองเหตุการณหรส่ิืงแวดลอมในขณะนั้น รวมท้ังส่ิงท่ีผานมาในอดีตก็มี
สวนท่ีทําใหเกิดอารมณ  2)  Mood  เปนสภาวะท่ีมีความคงตัวนานกวาอารมณแตไมชัดเจนเหมือน 
กับอารมณอันเปนผลมาจากอารมณท่ีเกิดขึ้นกอนหนานี้ (Emotion) จึงไมมีสาเหตุชัดเจนของการ
เกิดพฤติกรรม และ  3)  Temperament  เปนลักษณะการแสดงออกทางอารมณท่ีสมํ่าเสมอจนกลาย 
เปนนิสัย  หรือบุคลิกภาพ และเม่ือกลาวถึงความหมายของคําวา “อารมณ” ในทางพุทธศาสนาก็มี
กลาวไวเชนกันดังเชน (พระธรรมปฎกป.อ.ปยุตโต) กลาววาอารมณก็คือลักษณะทางจิตท่ีโยงไปถึง
พฤติกรรม  โดยอาศัยพฤติกรรมเปนชองทางส่ือสารแสดงออกเม่ืออารมณหรือสภาพจิตไดรับการ
ดูแลพัฒนาช้ีชองนําทางขยายขอบเขตและถูกปลดปลอยดวยปญญาใหส่ือสารแสดงออกอยาง
ไดผลดท้ัีงทางกายวาจาจิตใจเขามาประสานกันเปนองครวมแตตองมีปญญาควบคุมใหดําเนินไป
อยางถูกตองและสมดุลใหเกิดผลดีท้ังแกตนและคนอ่ืน ตลอดถึงสังคมและส่ิงแวดลอม  พระราชวร
มุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) (2543:  32) กลาววาอารมณเปนลักษณะท่ีแสดงออกมาอยางสมเหตุสมผล
ภายใตการควบคุมของปญญาซ่ึงเปนการแสดงความรูสึกออกมาในแตละสถานการณและยังเปน
พลังผลักดันใหเกิดความประพฤต ิ โสภา  ชูพิกุลชัย (2518:  116-138)  กลาววา  อารมณ หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงสภาวะจิตใจ  และการกระทําท่ีผิดไปจากเดิมเนื่องจากไดรับการกระทบกระเทือน
จากส่ิงเรา  โดยไมคํานึงถึงวาผลกระทบกระเทือนนั้นจะหนักหรือเบา  ซ่ึงเปนภาวะความแตกตาง
ระหวางภาวะความกลัดกลุม  และภาวะความสบายใจ  ดังนั้นจึงไดแยกอารมณออกเปนสองจําพวก
ดวยกัน  ไดแก  อารมณท่ีใหความสุข  เชน อารมณสนุก  อารมณรัก  อารมณดีใจ  เพลิดเพลินใจ  
และอารมณท่ีใหความทุกข  ไดแก  อารมณโกรธ  อารมณเศรา  อารมณกลัว  หรืออารมณสงสาร 
เปนตน   
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 จากการประมวลเอกสารขางตน  แสดงใหเห็นวา  อารมณ หมายถึงกิริยาทางกายท่ี
แสดงหรือส่ือใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิด  สภาวะของจิตใจในขณะนั้นเม่ือไดรับการกระทบจากส่ิง
เรา  เชนเม่ือไดเห็นรูป  ไดยินเสียง  ไดรับรส  ไดกล่ิน  หรือไดสัมผัส  เปนตน     
 ความหมายของการปรับตัวทางอารมณ 
 การปรับตัวทางอารมณเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหเราดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  ท้ัง
กับตัวเองและคนรอบขาง  ไดมีผูใหความหมายของการปรับตัวทางอารมณไวดังนี ้ สุชา   จันทรเอม 
และสุรางค  จันทรเอม (2517:  125-129)  กลาววาการปรับตัวดานอารมณเปนกระบวนการท่ีมนุษย 
เผชิญกับปญหาอันกอใหเกิดความตึงเครียด  และสามารถหลีกเล่ียงหรือเอาชนะเหตุการณนั้น ๆ ได
ทําใหมนุษยมีความสมดุลในชีวิต สุภาพรรณ  โคตรจรัส (2524:  1-14)  กลาววาเปนความพยายามท่ี 
จะแกไขความคับของใจและแสวงหาวิธีเพ่ือตอบสนองความตองการของตน  ชลิตานนท  สะชาโต 
(2545:  6) กลาววาเปนลักษณะทางอารมณท่ีมีผลตอการปรับตัวทางสังคม  หมายถึงลักษณะภายใน
เชน  อารมณความรูสึกความโศกเศรา  ความวิตกกังวล  และ  จิตสุภาณัฐ  ประยงครัตน  (2548:  8) 
กลาววาเปนกระบวนการทางจิตใจท่ีในการเรียนรูสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปนปญหา
พรอมท้ังปรับตัวใหเขากับสภาพปญหา  โดยขจัดความตึงเครียดซ่ึงอาศัยกระบวนการตาง ๆ ในการ
รักษาสมดุลทางจิตใจและอารมณใหเหมาะสมกับเหตุการณ เสาวลักษณ  สิทธิวงศเวช (2548:  1-9) 
ไดกลาววาเปนความสามารถในการแสดงออกทางอารมณไดอยางสมดุลโดยแสดงออกอยางมีสติ
เรียนรูและรับรูตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางเหมาะสม  การไมพะวงถึงอดีตและกังวลถึง
อนาคตท่ียังมาไมถึงมีความเช่ือม่ันในตนเอง ตลอดจนพรอมรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนทํา  มีความม่ันคง
ทางอารมณไมเปล่ียนแปลงงาย  แสดงออกไดอยางเหมาะสมเม่ือเผชิญปญหา  สุรศักดิ์  หลาบมาลา 
(2523:  43)  กลาววาเปนระดับของความรูสึกหรือความตึงเครียดซ่ึงมีผลแสดงออกทางรางกายและ
ระบบประสาทแสดงออกมาทางใบหนา  กลามเนื้อ  น้ําเสียง  การท่ีบุคคลมีความสามารถประพฤติ
ปฏิบัติตน  และไดรับการยอมรับจากสังคม  ในดานลักษณะทางอารมณท่ีมีผลตอการปรับตัวทาง
สังคม อีกท้ังสุภารัตน  แซตั้ง (2547:  4) กลาวถึงในเชิงพุทธวาเปนความสามารถในการรักษา และ
พัฒนาสภาพจิตท่ีดีงาม  หลังจากท่ีรับรูส่ิงใดแลวแสดงออกดวยพฤติกรรมท่ีเกื้อกูลและสรางสรรค
โดยใชปญญา  นพพล  พรอมเท่ียงตรง (2549:  1-4)  กลาววาเปนการปรับอารมณใหสอดคลองกับ 
สถานการณ  โดยแสดงออกไดอยางเหมาะสมกับความตองการ  และปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง  โดย 
ตองรูจักและเขาใจตนเอง  ควบคุมตนเองได  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  สามารถแสดงกิริยาวาจาได
อยางเหมาะสม ชนัดดา   เพชรประยูร และคณะ (2554:  25) ไดใหความหมายของ  การปรับตัวดาน
อารมณ  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม  รูจักควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเอง  เปนคนมองโลกแงดี  ยอมรับตนเองตามสภาพเปนจริง  รูจักขอดี  ขอบกพรอง 
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ของตนเอง  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  รูจักใชเหตุผลในการแกปญหา  
 จากการประมวลเอกสาร  จึงใหความหมายของการปรับตัวดานอารมณเม่ือสูญเสีย
บุคคลสําคัญในชีวิตวา หมายถึง  การปรับตัวดานอารมณเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  และ
แสดงออกดานอารมณไดอยางเหมาะสม ไมทอแทส้ินหวัง ไมหมกมุนเหมอลอย  คิดถึงหรือฝนถึง
บุคคลท่ีสูญเสียไปและมีสติควบคุมอารมณไดเม่ือตองเผชิญกับเหตุการณท่ีไมคาดฝนท้ังดีและราย 
โดยอาศัยกระบวนการขจัดความตึงเครียด  รักษาสมดุลของจิตใจและอารมณ  จนสามารถ
แสดงออกทางกายวาจา  ไดอยางสมดุลจนสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดอยางปกติสุข 
 1.4.1.2  พฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ:  ความหมาย  
  และวิธีวัด 
 ในทฤษฎีท่ีวาดวยการวิวัฒนาการ  ในป ค.ศ. 1859  ดาวิน (Darwin)  ไดเริ่มใชและ
ใหความหมายของ “การปรับตัว” (Adaptation)  วาหมายถึง  ความสามารถของส่ิงมีชีวิตในการ
ปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมของโลกและสามารถดํารงชีวิตอยูได   ตอมาก็มีนักจิตวิทยานําการ
ปรับตัว  มาใชในความหมายทางจิตวิทยา โดยเปล่ียนมาใชคําวา  Adjustment  ในการศึกษาและทํา
ความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยท่ีศึกษาท้ังในแงชีววิทยาและจิตวิทยา  ในแงชีววิทยา  ไดแก  การ
ปรับตัวใหเปนไปตามความตองการของรางกาย สวนในแงจิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวเพ่ือให
เปนไปตามความตองการของจิตใจ นิภา  นิธยายน (2530:  7-9) รวบรวมความหมายของการปรับตัว
ไวดังนี้ Malm and Jamison (1952 อางถึงใน นิภา  นิธยายน, 2530:  7-9)  กลาววาเปนวิธีการปรับตัว
ใหเปนไปตามความตองการในสภาพแวดลอมหรือสังคม  ท่ีอาจจะสงเสริม ขัดขวาง  หรืออาจสราง
ความทุกขทรมานแกเรา  ซ่ึงมาลมและเจมิสันมีความเห็นวามนุษยทุกคนมีความตองการและเรา
สามารถใชวิธีการแบบตาง ๆ ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุถึงความตองการนั้นในสภาวะแวดลอม
ท่ีปกติธรรมดาหรือมีอุปสรรคขัดขวางตาง ๆ กันไป Lazarus (1969) กลาววา  เปนกระบวนการ วิธี 
การ ท้ังหลายทางจิตซ่ึงมนุษยใชในการเผชิญขอเรียกรองหรือแรงผลักดันภายนอกและแรงผลักดัน
ภายใน ป 1981 Coleman and Hamman (1981)  กลาววา  การปรับตัว  หมายถึง ความพยายามของ
มนุษยในการปรับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นแกตนเองไมวาปญหานั้นจะเปนปญหาดานบุคลิกภาพ  ดาน 
ความตองการ  หรือดานอารมณ  ใหเหมาะสมในสภาพแวดลอมนั้น ๆ จนสามารถดํารงชีวิตอยูใน 
สภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดอยางสมดุล พจนานุกรมทางพฤติกรรมศาสตร  ก็ไดใหความหมายของการ
ปรับตัววา  1)  เปนความสัมพันธท่ีสอดคลองระหวางสภาพแวดลอมกบัความตองการของตนเองท้ัง
ทางรางกายและจิตใจ  2)  เปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีจําเปนเพ่ือสนองตอบตอความ
ตองการและความพึงพอใจอยางสูงสุดใหความสัมพันธท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  อีกท้ังกันยา   
สุวรรณแสง (2536:  50) กลาววาเปนการปรับกาย - ใจใหอยูในสังคมไดในสถานการณตาง ๆ อยาง
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มีความสุข และลักขณา  สริวัฒน (2549:  105)  กลาววา  เปนการท่ีบุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลา
พฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได  ใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ  
มีชีวิตอยูอยางปกติสุขท้ังกายและใจไมเกิดผลเสียท้ังตอตนเองและผู อ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับ
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532:  334)  
กลาววา  การปรับตัวทางสังคมวา  คือ  การท่ีบุคคลปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดในการอยูรวมกันใน
สังคมท่ีจะตองมีการติดตอสัมพันธหรือแขงขันกัน  คนในสังคมจะสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันได
โดยการปรับปรุงไมใหเกิดความขัดแยงจนถึงตองแตกกลุมกันแมวาแตละคนอาจจะมีนิสัยใจคอ
หรือผลประโยชนแตกตางกัน 
 ดังนั้นจากการประมวลเอกสารในงานวิจัยในไดใหความหมายของการปรับตัวดาน
สังคมเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  คือ  การท่ีบุคคลปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดในการอยูรวมกันในสังคม
เม่ือบุคคลนั้นประสบกับเหตุการณในการสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  โดยสามารถสรางหรือขัด
เกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนทางสังคมได  ทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขท้ังทาง
กายและจิตใจเชน  การวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคต  การทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว  เพ่ือน  
เพ่ือนรวมงาน  และสมาชิกในสังคมได  เปนตน 

 1.4.1.3  พฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ:  ความหมาย 
               และวิธีวัด 

  มนุษยเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  โดยท่ีบุคคลท่ีสูญเสียนั้นอาจเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  เชน  สามี/ภรรยา  บุตร/ธิดา  บิดา/มารดา  เปนตน  การสูญเสียเชนนี้ยอมสงผล
ตอสภาวะความเปนอยูของครอบครัวไมมากก็นอย  บางครอบครัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญแลวอาจ
ยังมีเงินเก็บออมหรือสวัสดิการ  บําเหน็จ/บํานาญ  ซ่ึงเปนสิทธิท่ีผูสูญเสียไดรับแลวตกทอดมาสูผูท่ี
อยูเบ้ืองหลัง  แตในขณะเดียวกันหากการจากไปอยางกระทันหันแลวยอมสงผลกระทบตออารมณ
ความรูสึก  สังคม  ดังท่ีกลาวมา  แตผลกระทบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  ดานเศรษฐกิจ  กลาวคือ
เม่ือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้น  ภาระสําคัญท่ีจะตองมีอันดับแรกคือ  การบําเพ็ญกุศลท่ีตองมีภาระ
คาใชจาย  หลังเสร็จส้ินภาระท่ีจะตามมา  คือ  ภาระท่ีตองรับผิดชอบตอบุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลัง  ไดแก
บุตร/ธิดา  หรือบิดา/มารดาท่ีมีอายุมาก  จึงมีความจําเปนอยางยิง่ท่ีมนุษยจะตองปรับตัวเพ่ือความอยู
รอด โดยวิจิตร  บุณยะโหตระ (ม.ป.ป.:  39 อางถึงใน วรนุช  สิปยารักษ, 2552:  14) กลาววาปญหา
ทางการเงิน  ภายหลังบุคคลยุตบิทบาทลงมีอยู  2  ประการ  คือ  ประการแรก  ขาดการวางแผนท่ีดี  
และ  ประการท่ีสอง  การไมยอมรับการเปล่ียนแปลงของรายไดและรายจายท่ีเกิดขึ้นใหมจนเปน
สาเหตุใหเกดิความเครียดได  ในทัศนะของวิทยากร  เชียงกูล (2545:  1) ใหความหมายเศรษฐกิจใน 
ทางเศรษฐศาสตรวา  เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการทํามาหาเล้ียงชีพ โดยการแสวงหาเพ่ือใหไดมาซ่ึง 
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ปจจัย  4  เพ่ือใหสามารถยังชีพและสนองความตองการของมนุษย  มนุษยตองทําความเขาใจ
เศรษฐกิจอยางเปนเหตุเปนผลเช่ือมโยงกัน  จะทําใหเราเขาใจชีวิตความเปนอยูของเราไดดียิ่งขึ้น  
เพราะทุกคนตอบปญหาวาจะหาปจจัยส่ีอยางไรและจะใชอยางไรจึงจะสามารถตอบสนองความ
ตองการไดคุมคาท่ีสุด  โดยวิทยากร  เชียงกูล  ใหความเห็นวาเศรษฐกิจของแตคนแตละครอบครัว
นั้นมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ในงานวิจัยของวรนุช  สิปยารักษ (2552:  14-15) ไดศึกษา
ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการพ่ึงตนเองในผูสูงวัย และกลาวถึงการพ่ึงตนเองดาน
เศรษฐกิจในผูสูงวัยไววา  การกระทําท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบภาระคาใชจายไดดวยตนเอง  และ
พ่ึงพาผูอ่ืนนอยท่ีสุด โดยมีการทํางานเพ่ือหารายไดเสริม มีการเก็บออมเงินเผ่ือไวใชในอนาคต   
 จากการประมวลเอกสารขางตนสรุปไดวา  การปรับตัวดานเศรษฐกิจของญาติท่ี
สูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมความสมดุลระหวางรายไดกับ
คาใชจายเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว โดยสามารถแสวงหาซ่ึงเงินตราหรือปจจัยส่ีเพ่ือ
รองรับความตองการหรือภาระตาง ๆ ในครอบครัว  บนพ้ืนฐานของความพอเพียง  เชน สามารถหา
เล้ียงชีพและมีรายไดเพียงพอ  สามารถดูแลเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวได  วางแผนการใชจาย  และ
มีเงินเก็บออมไวใชในยามฉุกเฉิน  ไมตองหยิบยืมหรือพ่ึงพาดานการเงินจากบุคคลอ่ืน  และมีความ
พึงพอใจกับฐานะท่ีเปนอยูในปจจุบัน  เปนตน    

 
1.4.2  ปจจัยเชิงเหตุของการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 

 พฤติกรรมของมนุษยในสังคมเปนสาขาการศึกษาในสายจิตวิทยา  และพฤติกรรมศาสตร
และไดรับการศึกษามาเปนเวลานานจนเปนท่ียอมรับกันวา  สาเหตุของพฤติกรรมเหลานี้มีมากกวา  
1  ประเภท  ในแตละประเภทของสาเหตุอาจมีมากกวาหนึ่งดาน  ในป ค.ศ. 1976  ไดมีการรวมกลุม
ของนักจิตวิทยา  นําโดย Endler และ Magnusson  นําเสนอรูปแบบการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม
หรือท่ีเรียกวา  Interactionism Model  ซ่ึงนักวิชาการเหลานั้นไดเห็นพองกันวาสาเหตุของพฤติกรรม
นั้นมีดวยกันอยางนอย  4  สาย (Magnusson and Endler,1977; ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ข) (ดัง
แสดงใน ภาพท่ี 1.1)  คือ  ประการท่ีหนึ่ง  สาเหตุทางจิตลักษณะเดิมท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิดโดยการ
ถายทอดทางสังคม การเรียนรูทางสังคมแตแตเด็ก ทฤษฏีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 
2545) ไดเสนอจิตลักษณะเหลานี้ของคนไทยไวหลายตัว  เชน สติปญญา  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ  ความเช่ืออํานาจในตนเหตุผลเชิงจริยธรรม  คานิยม  เปนตน จิตลักษณะเดิมเหลานี้เปนจิต
ลักษณะพ้ืนฐานโดยท่ัวไป ประการท่ีสองสาเหตุทางสถานการณ  ซ่ึงเปนปจจัยเชิงเหตุภายนอกตัว
บุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน  เชน  การไดรับวิธีการอบรม-เล้ียงดู  สภาพการทํางาน  การ
เห็นแบบอยางเปนตน  ซ่ึงสถานการณเหลานีจ้ะสงผลตอการกระทําของบุคคล  ประการท่ีสาม  จิต 
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ลักษณะตามสถานการณ  เปนจิตลักษณะท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธของสถานการณกับจิตลักษณะของ
บุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมของบุคคลจิตลักษณะตามสถานการณของบุคคลแตละคนจะ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณ  และ ประการสุดทาย  สาเหตุท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธแบบกลไกระหวาง
สถานการณกับจิตลักษณะเดิมซ่ึงตางกับจิตลักษณะตามสถานการณ  เนื่องจากจิตลักษณะตามสถาน 
การณเปนจิตลักษณะท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางสถานการณกับจิตลักษณะท่ีปฏิสัมพันธนี้เกิด
ภายในตัวบุคคล  สวนพฤติกรรมตามสาเหตุประเภทสุดทายนี้  เกิดจากปฏิสัมพันธแบบภายนอก
ของจิตลักษณะเดิมท่ีติดตัวมากับสถานการณท่ีบุคคลเผชิญอยูซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมโดยตรง 
 รูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนรูปแบบของกรอบความคิดท่ีกาวหนา
ท่ีสุดในปจจุบันในวิชาการทางจิตวิทยาท่ีศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย  ซ่ึงรูปแบบปฏิสัมพันธ
นิยมเปนรูปแบบหนึ่ง  ในการรวมทฤษฎีตาง ๆ ท่ีศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย  โดย
ไดสรุปวา  พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากสาเหตุไดถึง  4  ประเภท (Magnusson and Endler, 1977: 
18-21) (ภาพท่ี 1.1)  คือ  1) ลักษณะของสถานการณปจจุบัน  2) จิตลักษณะเดิมของผูกระทํา  3) จิต
ลักษณะรวมกับสถานการณ  ท่ีเรียกวา “ปฏิสัมพันธแบบกลไก” (Mechanical Interaction) ซ่ึงอาจ
วิเคราะหไดโดยการใช  การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง  โดยมีตัวแปรทางจิตและสถานการณ
เปนตัวแปรอิสระ  2  ตัว  และพฤติกรรมเปนตัวแปรตาม  และ  4)  จิตลักษณะตามสถานการณ หรือ 
(Organismic Interaction)  เปนลักษณะทางจิตของบุคคล  ผูกระทําท่ีเปนผลของปฏิสัมพันธระหวาง
สถานการณปจจุบันของบุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขา ทําใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณขึ้นมา 
เชน ทัศนคติตอสถานการณนั้น  หรือตอพฤติกรรมท่ีจะทํา  ความวิตกกังวลตามสถานการณ  ความ
เช่ืออํานาจในตน  เปนตน ซ่ึงอาจวัดไดในเชิงปริมาณในคุณภาพดานหนึ่ง  ในรูปแบบปฏิสัมพันธ
นิยมนี้  จะตองศึกษาอิทธิพลรวมระหวางลักษณะทางจิตของผูกระทํากับลักษณะของสถานการณท่ี
พฤติกรรมนั้นปรากฏ โดยศึกษาไดใน  2  วิธี  คือ  วิธีการศึกษาปฏิสัมพันธเชิงสถิติ  และวิธีการ
ศึกษาปฏิสัมพันธในรูปของจิตลักษณะบางอยางท่ีเกี่ยวกับสถานการณของผูกระทํานั้น ซ่ึงเปนจิต
ลักษณะท่ีแตกตางกันไปไดมากในแตละบุคคลท่ีไดถูกศึกษาท้ัง ๆ ท่ีอยูในสถานการณเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน  ท้ังนี้เพราะประสบการณเดิมทําใหการเรียนรู  และการรับรูในปจจุบันแตกตางกัน 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ก:  105-106) 
 ดังนั้น  การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  จึงยึดหลักการจาก
ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมเปนกรอบความคิดพ้ืนฐานในการกําหนดกลุมตัวแปรการประมวลเอกสาร 
และการกําหนดสมมติฐาน ซ่ึงเปนแนวทางในการประมวลเอกสารท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง
กลุมตัวแปรตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 1.1  การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism  Model) 
แหลงที่มา:  Magnusson and Endler, 1977; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ข: 105. 
 

   1.4.3  ปจจัยเชิงเหตุดานการนับถือศาสนากับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  
           1.4.3.1  ความเช่ือทางศาสนากับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคญั 
           ประชาชนไทยสวนใหญนับถือพุทธศาสนา  มีความเช่ือทางพุทธศาสนาเปนท่ียึด

เหนี่ยวและเปนหลักพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต โดยการเปนพุทธศาสนิกชนในระดับเยาวชนไทย
และผูครองเรือนนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญของชาวพุทธท้ังทางดานความเช่ือและการปฏิบัติทาง
ศาสนาไปพรอมกันคือหนึ่ง การถือพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ  เปนท่ีพ่ึง
เปนสรณะ และสอง คือ การถือศีล  5 ขอ  ซ่ึงเปนกฎหรือขอปฏิบัติเบ้ืองตนของการเปนชาวพุทธท่ีดี 
(พระราชพรหมยาน, 2554:  17-18) โดยมีความเช่ือในพระรัตนตรัยใน  3  ดาน  ดังนี้  คือ  1)  เช่ือวา
พระพุทธเจาผูเปนศาสดาแหงพุทธศาสนา  เปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  2)  พระธรรม  คือ  ความจริง
อันประเสริฐท่ีทานคนพบและทรงนํามาส่ังสอนผูอ่ืนใหรูและปฏิบัติตาม  อีกท้ังยังรักษาผูปฏิบัติ
ไมใหตกไปสูอบาย  3)  พระสงฆ  คือ  ผูศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ผูปฏิบัติดี  
ปฏิบัติชอบเปนผูท่ีเผยแพรหลักธรรมคําสอนแกประชาชน  และเปนศาสนทายาทแหงพุทธศาสนา  
พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตโต) (2523:  205-207)  กลาววา  ความเช่ือทางพุทธศาสนามีลักษณะ 
เปนขั้น  โดยขั้นตนของพุทธศาสนิกชนท่ีดี  คือ  ความเช่ือในไตรสรณะคม  ขั้นกลาง  คือ  ความเช่ือ
เรื่องกฎแหงกรรมหรือผลแหงการกระทําคือการทําดียอมไดผลดี  สวนการทําช่ัวยอมไดช่ัว  อยูแต
วาผลดีผลเสียเหลานี้จะปรากฏเร็วหรือชาหลังการกระทํานั้นเทานั้น  และยังเช่ือตอไปวา ผลของ
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กรรมท่ีบุคคลกําลังไดรับอยูในขณะหนึ่ง ๆ นั้นยอมมีท้ังผลของกรรมเกาในอดีต  และผลของกรรม
หรือการกระทําในปจจุบันหรือในอดีตท่ีเพ่ิงผานไปใหม ๆ ยอมใหผลประกอบกันในปจจุบันของ
บุคคล ความเช่ือสวนนี้เนนท่ีความเพียรพยายามของบุคคลในการละเวนความช่ัว ทําแตความดีใน
ชีวิตปจจุบัน  และการทําจิตใจใหบริสุทธ  เพ่ือประกันวาจะไดรับผลดีในอนาคตตอ ๆไป  พระพุทธ 
ศาสนาสอนใหเช่ือในเรื่องของเหตุและผลของการกระทํา  ท่ีวาการทําความดีและความช่ัวจะสงผล
ตอบุคคลในกาลตอมา ซ่ึงอาจจะเปนผลท่ีเกิดในชาติปจจุบันหรืออาจจะเกิดผลในชาตติอ ๆ ไปก็ได
ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับกรรมนั้น (พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส  ญาณวีโร), 2520)  จึงเปน
เหตุผลสมควรท่ีพุทธศาสนิกชนท่ีดีจะตองมีความเช่ือเรื่องชาติภพของมนุษย  นอกจากนี้เรื่องของ
การรับผลดีผลเสียของการกระทําของคนนั้น  โดยเช่ือวานรกและสวรรคมีจริง (พระราชวรมุนี 
(ประยุทธ  ปยุตฺโต), 2523:  198)  หลายศาสนาก็ยอมรับสอดคลองกันในเรื่องนี้เชนกัน  แตในทาง
พุทธศาสนาไดกลาวไวอยางชัดเจนวาผูท่ีทําผิดศีล  5 ขอ แมในขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียวยอมตก
ไปสูอบายภูมิอันเปนทุกคติ  สวนผูท่ีละเวนการทําผิดศีลท้ัง  5 ขอนี้เปนผูท่ีไปสูสุคติ (ไตรปฎก, 
2532:  64-65)  สวนความเช่ือขั้นสูงสุดในพุทธศาสนานั้น  คือ  เช่ือในเรื่องความหลุดพนจากการ 
เวียน วาย ตาย เกิด หรือสังสารวัฏ  (นิพพาน)  เช่ือวามนุษยทุกคนลวนแลวมีศักยภาพในการหลุด
พนท้ังส้ิน  ตามความหมายตามแปลวา  “ออกไปแลวจากตัณหาอันเปนเครื่องรอยรัดใหติดไวกับภพ  
ไมมีกิเลส  และดับทุกขท้ังปวง”  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตมนุษยและควรเช่ือวาบุคคลเม่ือ
ปฏิบัติทางกาย วาจาใจแลวอาจบรรลุไดในชาตินี้  ซ่ึงทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเขาถึงนิพพานได  โดยไม
จํากัดเพศ  ชาติตระกูล  หรือฐานะ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), 2523:  371-376) 

 เพ็ญแข  ประจนปจจนึก  และออมเดือน  สดมณี  ไดศึกษาวิจัยประชาชนในจังหวัด
ระยองอายุตั้งแต 9  ป  จนถึงมากกวา  61  ป  จํานวนรวม  260  คน  พบผลวาเด็กและวัยรุนมีความเช่ือ
ทางศาสนาผูใหญตอนตนมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอยท่ีสุด  ในขณะท่ีผูใหญตอนกลางกลับมี
ความเช่ือทางพุทธมาก (เพ็ญแข  ประจนปจจนึก และออมเดือน  สดมณี, 2529)  สอดคลองกับท่ีพบ
ในการวิจัย ประชาชนในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  ซ่ึงมีจํานวนรวมสองพันกวาคน ทางดานการมี
คานิยมทาง ศาสนาของชาวพุทธ (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522:  239)  ท่ีวิจัยไวกอนหนา
นั้นหลายปสวนการศึกษาในกลุมนักเรียนและนักศึกษาในกรุงเทพฯ ชวงอายุ 16-19 ป (โสภา  ชู
พิกุลชัย, 2522) พบวาวัยรุนเหลานี้ไมเช่ือเรื่องกรรมใหคุณใหโทษและไมศึกษาหาความรูทางพุทธ
ศาสนาดวย  การวิจัยเหลานี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Design) แตกย็ังไม 
สามารถยืนยันไดวาความเช่ือทางพุทธในคนไทยในตอนเด็กมีมาก  แลวลดลงในวัยรุนและวัยผูใหญ
ตอนตน แลวกลับเพ่ิมสูงขึ้นในวัยชรา  ซ่ึงก็อาจจะเปนความจริงได  สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญนี้ยังมีไมมากนักในกลุมตัวอยางของผูท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญ 
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งานวิจัยท่ีศึกษาความเช่ือทางพุทธท่ีใกลเคียงกันนี้  ไดแก  งานวิจัยของชมพู  ยอดสาร (2551:  8-36) 
ไดศึกษาเรื่องความเขาใจแกนคําสอนในพุทธศาสนากับการปรับตัวของผูสูงอายุ  ท่ีศึกษา  1)  ความ
เขาใจแกนคําสอนในพระพุทธศาสนา  2) การปรับตัว  และ 3)  ความสัมพันธระหวางความเขาใจใน
แกนคําสอนในพุทธศาสนากับการปรับตัวของผูสูงอายุ  ชมรมผูสูงอายุบานบางแค จํานวน 220  คน  
มีกลุมตัวอยาง  134  คน  ผลการวิจัยพบวา  ความเขาใจในแกนคําสอนของพุทธศาสนาของผูสูงอายุ
มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของผูสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ัง
โดยรวมและรายดาน  งานวิจัยของดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคณะ (2540) เปนงานวิจัยท่ีแสดงถึง
การนับถือพุทธศาสนาอยางเดนชัด  โดยศึกษาเรื่องความเช่ือและการปฏิบัติตนทางพุทธศาสนาของ
คนไทย:  การปลูกฝงอบรมและคุณภาพชีวิต โดยศึกษาระบบการนับถือพุทธศาสนาของคนไทย  3 
ดาน  คือดานสาเหตุ  ดานกระบวนการ  และดานผล  สวน “การนับถือพุทธศาสนา”  มีการวัดในเชิง
ปริมาณเปนสามตัวแปร  คือ  ตวัแปรแรก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  กลาวถึงการยอมรับวาจริงใน
สามเรื่องท่ีสําคัญสําหรับชาวพุทธ  คือ  ความเช่ือเรื่องไตรสรณคมน  ความเช่ือในกฎแหงกรรม  ผล
ของการกระทํา สวรรค นรก การเวียนวายตายเกิด  และความเช่ือเรื่องนิพพาน  คือ ความหมดจดจาก
กิเลสและอาจบรรลุไดในมนุษย  ตัวแปรท่ีสอง  การปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ซ่ึงหมายถึง  การกระทํา
ส่ิงท่ีด ี และการละเวนส่ิงท่ีไมดีหรือท่ีไมควรกระทํา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเหมาะสมกับการเปนชาวพุทธท่ีดี
สามดาน  คือ  ดานทาน  คือ  การใหตั้ง  แตการใหวัตถุส่ิงของ (อามิสทาน) การใหอภัย (อภัยทาน) 
และการใหธรรมะเปนทาน (ธรรมทาน)  ดานศีล คือ การละเวนการเบียดเบียนตนเอง  และผูอ่ืนทาง
กาย  และวาจา  และดานภาวนา  คือ  การสวดมนต  และการทําจิตใหสงบ  ลักษณะทางพุทธศาสนา
สองตัวแปรนีมั้กใชศึกษาในเด็กและผูใหญ  และตัวแปรท่ีสามวิถีชีวิตแบบพุทธ  ซ่ึงใชวัดในผูใหญ
เทานั้น  หมายถึงการเลือกกิจกรรมท่ีจะทําในชีวิตประจําวันโดยยึดหลักพุทธศาสนา  ตั้งแตการเรียน 
การประกอบอาชีพ  การคบเพ่ือน  หรือกิจกรรมในการผอนคลาย  เชน  การเท่ียวเตร  ทองเท่ียว และ
การพูดคุยท่ีจะไมผิดศีล  และมีการทําบุญทํากุศลในปริมาณตาง ๆ ตัวแปรนี้ ตอมาพบวาคลายกับตัว 
แปรการยึดหลักศาสนาในการดําเนินชีวิต  (Intrinsic Religiousness) เปนตัวแปรลักษณะทางพุทธ
ศาสนาท่ีกําลังเปนท่ีนิยมศึกษากันในวงวิชาการ  นอกจากนี้ความเช่ือทางพุทธยังมีความเกี่ยวของกับ
ความตั้งใจท่ีจะกระทํากิจกรรมท่ีปรารถนา  เชน งานวิจัยของพระมหาวีระชัย  คําธร (2548:  37-40) 
ซ่ึงศึกษานักเรียนอาชีวะนักวิจัยพบผลวา  นักเรียนอาชีวะท่ีมีพ้ืนฐานทางพุทธมาก  เปนผูท่ีมีความเช่ือ
ทางพุทธมาก  เปนผูท่ีมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติธรรมมากกวา  นักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานทางพุทธนอย  และเปนผู
มีความเช่ือทางพุทธนอย  เปนตน งานวิจัยของพระมหาใจ  สวนไผ (2547,  99) ในเรื่องปจจัยทางดาน
จิตสังคมท่ีเกี่ยวกับความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของสามเณร กลาวถึงความเช่ือทางพุทธ
ศาสนาวา  ลักษณะทางจิตประเภทหนึ่ง ไดแกการยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงผานการกล่ันกรองจาก
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ประสบการณและความรู  เปนลักษณะท่ีประกอบดวยปญญา  มีลักษณะจูงใจทําใหเรามีความสําเร็จ
ตามความมุงหมายท่ีตั้งไว สนับสนุนใหประกอบกิจท้ังทางคดีโลกคดีธรรมประกอบไปดวยความ
เช่ือเรื่องกฎแหงกรรม  กรรมหรือการกระทํามนุษยทุกคนลวนมีกรรมเปนของตนเอง  ไตรสณคมน
หรือพระรัตนตรัย  เช่ือนรก-สวรรค  บุญคุณของผูมีพระคุณ  ชาติภพ  และพระนิพพานท่ีเปน
จุดมุงหมายสูงสุดในพุทธศาสนา 
  จึงสรุปไดวา  ความเช่ือทางพุทธศาสนาโดยสรุปก ็ คือ  ความสัทธาหรือความเช่ือ
ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการไตรตรองอยางแยบคาย อยางมีเหตุมีผล  ซ่ึงก็คือ  ปญญา  นั่นเอง  ซ่ึงในทาง
พุทธศาสนานั้น  มีความเช่ือสําหรับชาวพุทธท่ีดีอยู  3  ขั้น  คือ  1) ไตรสรณคมน   2)  กฎแหงกรรม
หรือการกระทํา  นรก  สวรรค  และ  3)  นิพพาน คือ ความหลุดพนจากกิเลสเครื่องเศราหมองส้ินสุด
การเวียน วาย ตาย  เกิด  ดังนั้น  จากการประมวลเอกสารพบวา  ความเช่ือทางศาสนามีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  โดยใชแบบวัดความเช่ือทางพุทธของ
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ท่ีมีอยูแลว 
 ในดานความเกี่ยวของสัมพันธระหวางความเช่ือทางพุทธกับการปรับตัวนั้นท่ีผาน
มามีผูศึกษาพบวา  ผูสูงวยัท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  เปนผูมีพฤติกรรมพ่ึงตนเองดานสังคม
มากกวาผูท่ีมีความเช่ือทางพุทธนอย (วรนุช  สิปยารักษ, 2552:  228-229)  เจาหนาท่ีท่ีมีการนับถือ
พุทธศาสนาสูงมีพฤติกรรมมุงอนาคตควบคุมตนมากกวาเจาหนาท่ีท่ีมีการนับถือพุทธศาสนานอย
(อภิรดี  โสภาพงศ, 2547:  81-89) นักเรียนท่ีมีการนับถือพุทธศาสนามาก  มีทัศนคติท่ีดีตอการดูแล
ผูสูงอายแุละมีความพรอมท่ีจะดูแลผูสูงอายุมากกวานักเรียนท่ีมีการนับถือพุทธศาสนานอย (สุทธิดา  
ทองศฤงคลี, 2548:  101-123)  และในกลุมนักเรียนท่ีมีความเช่ือเรื่องจิตวิญญาณทางพุทธมากเปนผู 
มีความเช่ืออํานาจในตนในการรักษสัตวมีพฤติกรรมรักษสัตวท่ีตนเองกระทําและมีพฤติกรรม
สนับสนุนการรักษสัตวมากกวากลุมนักเรียนท่ีมีความเช่ือเรื่องจิตวิญญาณทางพุทธนอย (สุกมล  มุง
พัฒนสุนทร, 2546:  224-228)   
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก
เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  ผลเชนนี้พบในทุกเพศ  ทุกวัย  อีกท้ังยังพบในพฤติกรรม
การปรับตัวของมนุษย  ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุน  พฤติกรรมของบุคคล  เชน  ความตั้งใจ
ในการปฏิบัติธรรมะของนักเรียนอาชีวะ ความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนหรือทํางาน พฤติกรรม
พ่ึงตนเองคุณภาพชีวิตหรือความพอใจในชีวิต  ดังนั้นจึงคาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวา กลุมญาติท่ีมี
ความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดาน
เศรษฐกิจ มากกวากลุมญาติท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย 
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 1.4.3.2  การปฏิบัติเชิงพุทธกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
 การปฏิบัติทางพุทธศาสนาเปนการแสดงออกของบุคคลท่ีเปนพุทธศาสนิกชนตาม
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา เชน การแสดงออกทางดานรางกายไดแก การปฏิบัติตามหลักศีลหา 
คือขอท่ีพึงงดเวน 5 ขอดวยกันคือ  1)  เวนจากการฆาสัตว  2)  เวนจากการลักขโมยผู   3) งดเวนจาก
การประพฤติผิดในกาม  4)  งดเวนจากการพูดโกหก  และ  5) งดเวนจากดื่มของมึนเมา เปนตน  การ
ใหทาน  คือ  แสดงออกดานการแบงปน  ไดแก  การแบงปน  การเผ่ือแผ ส่ิงท่ีตนมีใหกับผูอ่ืน มี  2
ดาน ไดแก  1)  การแบงปนส่ิงของ (อามิสทาน) เชน การสละส่ิงของของตนใหกับผูอ่ืนเพ่ือลดความ
ตระหนี่ลง  2)  การแบงปนความรู (ธรรมทาน)  เชน  การถายทอดความรูท้ังทางโลกและทางธรรม
แกผูอ่ืนและการแสดงออกทางดานจิตใจ คือ การฝกฝนอบรมจิตใจใหผองใส  ความสามารถอดทน
อดกล้ันตอบาป  เรียกวา  ภาวนา  ไดแก  การควบคุมจิตใจของตนเองไมใหตกไปในอบายหรือส่ิงยั่ว
ยุ  หลักธรรม  3  ประการนี้เรียกวา  หลักบุญกริยาวัตถุ 3  นอกจากนี้คุณธรรมขอนี้ยังเปนพ้ืนฐานทํา
ใหเกิดคุณธรรมขออ่ืน ๆ ในทางพุทธศาสนาไดอีกตอไป  เชน หลักคําสอนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชน  อาทิ  หลักฆราวาสธรรม หรือท่ีเรียกวา  หลักธรรมสําหรับผูอยู
ครองเรือนใชปฏิบัติตอกัน  การปฏิบัติทางพุทธจึงเปนองคประกอบอีกดานของลักษณะดานศาสนา
ของบุคคล ในการวิจัยเรื่องแรก ๆ นั้นไดมีการวัดการปฏิบัติทางพุทธท่ีเฉพาะเจาะจง เชน การทําบุญ
ตักบาตร (โสภา  ชูพิกุลชัย, 2522) การไปวัดฟงเทศนในวันพระ (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 
2522) และในทางพุทธศาสนานั้นเช่ือวามนุษยควรมีการปฏิบัติ  3  ประการหรือ  บุญกิริยาวัตถุ 3 คือ  
ทาน  ศีล  และ ภาวนา  ถือวาเปนหลักธรรมพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคฤหัสถผูครองเรือน
ท่ัวไป  หลักธรรม  3 ประการนี้  เปนการปฏิบัติเบ้ืองตนปฏิบัติจากงายไปหายาก ทาน และ ศีล  มุง
ปฏิบัติเพ่ือขจัดกิเลสเครื่องเศราหมองตั้งแตระดับหยาบไปจนถึงละเอียด สรางความเจริญงอกงาม
จากภายใน  คือ  จิตใจ  การปฏิบัติเหลานี้ถาผูปฏิบัติเอาใจใส และปฏิบัติแลวจะเปนคุณสมบัติติดตัว
ไปยังชีวิตในเบ้ืองหนา  เราควรเรงสํารวจตัวเองเรงปฏิบัติใหมากขึ้นในการวัดการปฏิบัติทางศาสนา
ของชาวไทยพุทธ  ในตางประเทศก็มีการศึกษาการวัดพฤติกรรมทางศาสนาในหลายดานท่ีคลายกับ
ทางพุทธศาสนา  เชน  ศาสนาคริสต  คือ  การไปวัดในวันอาทิตย  และวันสําคัญทางศาสนา   การให
ทานหรือบริจาคทรัพยแกวัด การสวดมนตภาวนาต รวมถึงการอานคัมภีรทางศาสนา  คือ การเขาขอ
ขมาตอพระเจา  การเปนสมาชิกขององคกรทางศาสนาและอ่ืน ๆ 
 ในดานความเกี่ยวของสัมพันธระหวางการปฏิบัติเชิงพุทธกับการปรับตัวนั้น  ท่ี
ผานมามีผูศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาสนา  เชนงานวิจัยของพิชัย มณีรักษ (2547:  35-37)  ท่ีได 
ศึกษาการไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมตามเบญจธรรม  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดใหความหมายของพฤติกรรมเบญจธรรมวา  หมายถึง  การกระทําท่ีดีงาม
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เหมาะสมซ่ึงแสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา (เชน การพาคนพิการขามถนน  การเสียสละท่ีนั่งให
ผูเยาว  สตรี  และคนชรา  เปนตน) ความมีสัจจะ (เชน ไมลืมสัญญาท่ีใหไวกับผูอ่ืน เปนตน) และ
ความมีสติสัมปชัญญะ (เชน การไมนั่งเหมอลอย เปนตน) งานวิจัยของสุริยะ  พันธดี (2536:  8)  ซ่ึง
ศึกษาความสัมพันธระหวางการถายทอดทางพุทธศาสนาในโรงเรียนกับจิตลักษณะและพฤติกรรม
กาวราวในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดใหความหมายการปฏิบัติทางพุทธศาสนาวาเปนการปฏิบัติ
ของบุคคลในชีวิตประจําวันตามหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกจากการ
ปฏิบัติขั้นต่ําไปสูขั้นสูง  คือ ใหทาน รักษาศีล  ปฏิบัติภาวนา  เปนการงดเวนการทําช่ัวทําแตความดี 
และรักษาจิตใจใหผองใสผลการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางพุทธศาสนาท่ีผานมา เชน  ในกลุมผูสูง
วัยท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนามากและมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  มีพฤตกิรรมพ่ึงตนเองดาน
สังคมมากกวา  ผูท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  และมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  (วรนุช 
สิปยารักษ, 2552:  228-229) ในกลุมเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได พบวา เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดท่ีมีการ 
นับถือทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมความซ่ือสัตยในการทํางานสูงกวา  เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดท่ี
มีการนับถือพุทธศาสนานอย (อภิรดี  โสภาพงศ, 2547:  81-89)  
 ดังนั้นพบวาผูท่ีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนา
เชน  การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  เปนตน  มากกวาผูท่ีมีการปฏิบัติทางพุทธนอย  เชน  พฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเส่ียงเอดสนอย และพฤติกรรมประหยัด  เปนตน  จึงคาดไดวา
บุคคลท่ีมีการปฏิบัติทางพุทธมาก  จะเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  ดาน
อารมณ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจมากกวา  กลุมญาติท่ีมีการปฏิบัติทางพุทธนอย   
 จึงสรุปไดวา  การปฏิบัติทางพุทธศาสนา  หมายถึง  การท่ีบุคคลกระทําหรืองดเวน
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยยึดหลักธรรมคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาเปนการปฏิบัติขั้นต่ําไปสูขั้นสูง  คือ  ใหทาน  รักษาศีล  และปฏิบัติภาวนา  การกระทํา
แตความดีละเวนความช่ัว และทําจิตใหบริสุทธ์ิ  การปฏิบัติท้ัง  3  ประการนี้ไมอาจแยกการปฏิบัติ
ออกจากกันไดตองเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน  
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูท่ีมีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา
มากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  เชน  ความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  การทํางานอยาง
มีจริยธรรม  ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมะ  พฤติกรรมการพ่ึงตนเอง ดังนั้น จึงคาดหวังในงานวิจัย
นี้ไดวา กลุมญาตท่ีิมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดาน
สังคม  และดานเศรษฐกิจ  มากกวากลุมญาติท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  

 1.4.3.3  วิถีชีวิตตามแนวศาสนากับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
              วิถีชีวิต (Life Style) หมายถึง  การท่ีบุคคลมีความเช่ือ  เจตคติ  คานิยม  หรือแบบ 
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แผนของพฤติกรรม  เปนพ้ืนฐานในการเลือกวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันในฐานะท่ีเปนสมาชิกของ
สังคม (งามตา  วนินทานนท, 2536:  27)  เชน  วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวพันอยูกับพุทธศาสนามาเปน
เวลานานการดําเนินชีวิตประเพณแีละพิธีการตาง ๆ ในแตละชีวิตก็มีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา
มาโดยตลอดตั้งแตเกิดไปจนถึงส้ินชีวิตอยาง  เชน  โกนผมไฟ  การแตงงาน  ทําบุญวันเกิด  ขึ้นบาน
ใหม  พิธีศพ  ตลอดจนประเพณีและเทศกาลประจําปซ่ึงเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนา  เชน  วันพระ
มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันเขาพรรษา-ออกพรรษา  เปนตน  พุทธศาสนิกชนจะรวมทําบุญประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาท่ีวัดแบบแผนตามหลักพุทธศาสนาจึงไดรับการยึดถือเปนตนแบบหรือพ้ืนฐาน
สําหรับความประพฤตแิละการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  ทุกระดับ  ทุกยุค  ทุกสมัย  ตั้งแตเกิดจน
ตายตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันจนฝงลึกในจิตของคนไทยและหลอหลอมอุปนิสัยใจคอของคนไทย
ใหมีลักษณะเฉพาะตน  เรียกไดวาเปนเอกลักษณของสังคมไทย (พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต, 
2537:  1-4 อางถึงในวิลาสลักษณ  ชัววัลลี และคณะ, 2547)  การดําเนินชีวิตยอมผูกพันอยูกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือตาง ๆ  ตามแนวศาสนาการยึดถือศาสนาทําใหบุคคลเกิดความ
พึงพอใจและมีความสุขในชีวิตในกลุมบุคคลผูใหญวัยกลางคนท่ีมีความม่ันคงกับการนับถือศาสนา
มีความพึงพอใจในชีวิตสวนตัวมากกวากลุมบุคคลท่ีมีความม่ันคงนอยในเรื่องศาสนา (Spilka et al, 
1971 อางถึงใน งามตา  วนินทานนท, 2536)  และยังมีงานวิจัยพบอีกวา  ศาสนาและความพึงพอใจ
ในชีวิตเกี่ยวของกับการมีชีวิตยืนยาวของผูสูงอายุซ่ึงอยูในสถานพักฟนคนชราท่ีปวยเรื้อรังดวย  
กลาวคือพบวาผูสูงอายุท่ีเสียชีวิตไปหลังจากใหขอมูลเปนครั้งแรกภายใน 1 ปเปนผูสูงอายุท่ียึดถือ
ศรัทธาในศาสนานอยซ่ึงจากผลงานวิจัยดังกลาวพบวาความพึงพอใจในชีวิตเปนองคประกอบยอย
หนึ่งในคุณภาพชีวิตของบุคคลเกี่ยวของกับการนับถืศาสนาของกลุมผูมีอายุในวัยกลางคนและวัย
สูงอายุอยางเดนชัด  ดังนั้น  แบบการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีบุคคลนั้น ๆ นับถือจึงมีสวนอยาง
ยิ่งในการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของบุคคล นพมาศ  แซเส้ียว (2550:  40)  สรุปไดวาวิถีชีวิต
ตามแนวศาสนาหมายถึง  การประพฤติในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองตามหลักความเช่ือ
และการปฏิบัติศาสนาของตนเองท่ีนับถือ  เชน  นําหลักความเช่ือและการปฏิบัติทางศาสนามา
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ  การพักผอนหยอนใจ  การใหทาน การใชเวลาวาง  เปนตน 

 จากการประมวลเอกสาร  วิถีชีวิตตามแนวพุทธศาสนาในงานวิจัยนี้  จึงหมายถึง
การท่ีบุคคลผูนับถือพุทธศาสนามีการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันเปนแบบแผนมาจาก
ความเช่ือ  คติ  คานิยม  และการปฏิบัติทางศาสนาของผูนับถือพระพุทธศาสนา  หลอหลอมใหจน
กลายเปนแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  

 ในดานความเกี่ยวของสัมพันธระหวางวิถีชีวิตทางพุทธศาสนากับการปรับตัวนั้นท่ี 
ผานมามีผูศึกษาพบวา  บุคคลมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคล 
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เชน  ในกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  พบวานักเรียนท่ีมีการนับถือศาสนามาก มีทัศนคติท่ีดีตอ
การดูแลผูสูงอายแุละมีความพรอมท่ีจะดูแลผูสูงอายุมากกวา นักเรียนท่ีมีการนับถือพุทธศาสนานอย  
(สุทธิดา  ทองศฤงคลี, 2548:  101-123)  ในกลุมเจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดพบวา  เจาหนาท่ีท่ีมีการนับ
ถือทางพุทธศาสนามากมีพฤติกรรมความซ่ือสัตยในการทํางานมากกวา  เจาหนาท่ีท่ีมีการนับถือ
พุทธศาสนานอย (อภิรดี  โสภาพงศ, 2547:  81-89)   
 การวัด  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2540)  ไดทําการศึกษาและการวัดวิถี
ชีวิตแบบพุทธอยางกวางขวาง  ไดสรางแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือก
ประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางสอดคลองตามหลักคําสอนขั้นพ้ืนฐานทางพุทธ
ศาสนา  (ไดแกการใหทาน  การรักษาศีล  และการเจริญสมาธิภาวนา)  ในเรื่องตางๆตั้งแตการเลือก
ประกอบอาชีพการคบเพ่ือนการใชเวลาวางและวิธีการพักผอนหยอนใจ 
  จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูมีความการปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  เชน  พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะดูแลญาติ
ผูสูงอายุ  หรือพฤติกรรมการพ่ึงตนเองของผูสูงอายุ  ดังนัน้  จึงคาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวา  กลุมญาติ
ท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดาน
เศรษฐกิจ  มากกวากลุมญาติท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย 
 

1.4.4  ปจจัยดานจิตลักษณะเดิมกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคญั 
 สําหรับในสวนนี้ไดทําการประมวลเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับลักษณะเดิมของ
บุคคล  3  ประการ  คือ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  รวมกับ
ตัวแปรดานการปรับตัวทางจิตสังคม  ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลเม่ือสูญเสีย
บุคคลสําคัญ  ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ปจจัยทางดานจิตลักษณะ  คือ  สาเหตุทางดานจิตใจบุคคลท่ีมีตอพฤติกรรมการปรับตัวซ่ึง
เปนสาเหตุในจิตใจของแตละบุคคลซ่ึงยากท่ีจะสังเกตเห็นได  แตสามารถคาดคะเนไดบางสวนจาก
การแสดงออกหรือจากทาทีของบุคคลนั้น ๆ ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เชน การเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ชอบหรือไมชอบ  เปนตน ปจจัยดานจิตลักษณะท่ีใชในงานวิจัยนี้ไดนํามาจากทฤษฎีตนไม
จริยธรรม (ภาพท่ี 1.2)  ท่ีแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนคนดี  และคนเกงของดวงเดือน
พันธุมนาวิน  ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีสรุปลักษณะทางจิตใจ  จากการวิจัยหลายเรื่องท่ีศึกษาคนไทยอายุ  
ตั้งแต  6  ถึง  60  ป  ในสถานการณตาง ๆ (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2539)  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้
มี  3  สวน  คือ  สวนท่ีเปนดอกและผลของตนไม  สวนท่ีเปนลําตนและสวนท่ีราก โดยพฤติกรรม
การเปนคนเกงและคนดีเปรียบไดกับผลไมซ่ึงจะตองเริ่มท่ีองคประกอบคือสวนรากและสวนลําตน  
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โดยสวนลําตนเปรียบไดกับลักษณะ ดานจิตใจ   5   ป ระการ   ที่ เปนสาเหตุของการเก ิด
พฤติกรรมคือ  1)  เหตุผลเชิงจริยธรรม  2)  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  3)  ความเช่ืออํานาจใน
ตน  4)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ  5)  ทัศนคติ  คุณธรรมและคานิยม (ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือ
สถานการณนั้น) ลักษณะทางจิตใจ  5  ประการนี้  ถามีมากในบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเปนผูมี
พฤติกรรมของคนดีและคนเกง  นอกจากนี้พฤติกรรมการเปนคนดีและคนเกงยังตองอาศัยปจจัยท่ี
เปนพ้ืนฐานทางจิตใจ  3  ประการ  เปรียบไดรับสวนรากของตนไมท่ีชวยทําใหตนไมแข็งแรงใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ในงานวิจัยนี้ไดทําการประมวลเอกสารดานจิตลักษณะท่ีสําคัญ  
3  ประการ  จากทฤษฎีตนไมจริยธรรม ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  รวมกับตัวแปรดานการปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมักพบวามีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมท่ีนาปรารถนาตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 1.4.4.1  สุขภาพจิตกับการการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
                        สุขภาพจิต  (Mental Health)  เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล  ถาบุคคลใดมีภาวะ
จิตท่ีไมดีหรือผิดปกติ  จะทําใหบุคคลมีการรับรูท่ีบิดเบือนจากความจริง  และจะสงผลตอการ
ปรับตัว  หรือการดํารงชีวิตอยางมีความสุขของบุคคล  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประ
จนปจจนึก (2524:  79) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับจริยธรรมไดใหความหมายของ  
สุขภาพจิต วาหมายถึง “ความวิตกกังวล  ความโกรธงาย  ตื่นเตนงาย  ขาดสมาธิ  ขาดความกลา  
และกลัวผิด”  ความหมายในลักษณะนี้ยังคงถูกใชเรื่อยมา  เชน  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคณะ 
(2536) ไดใหความหมายของสุขภาพจิตวา  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีอารมณปกต ิ  ไมรูสึกวิตกกังวล
หรือกลัดกลุมจนเกินเหตุ  เชน  ไมตื่นเตนงาย  ไมโกรธงาย  ตลอดจนมีสติ  และสมาธิ  และมีความ
กลาท่ีจะกระทําในส่ิงท่ีสมควร  
 “สุขภาพ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:  
1201) บัญญัติวา  สุขภาพ  หมายถึง  ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  เชน  อาหารเพ่ือสุขภาพ  การ
สูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ  เปนตน  การพัฒนาความสุขและภาวะท่ีเกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ 
คุณสมบัติท่ีควรเสริมสรางขึ้นใหมีอยูประจําใจในจิตใจ เพ่ือสุขภาพจิตท่ีดี คือ ปราโมทย คือ ความ
ราเริง สดช้ืน เบิกบานใจ  ปติ  คือ ความอ่ิมใจ ปลาบปล้ืม ไมโหยหิวแหงใจ  ปสสัทธิ คือ ความสงบ
เย็น ผอนคลายกายใจ สุข  คือ ความคลองใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไมมีอะไรบีบคั้นติดขัดคับของ  
สันติ  คือความสงบ  ปราศจากความเรารอน การะวนกระวาย  เกษม  คือ ความปลอดโปรง 
ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย  โลงใจ  ไรกังวล  สีติภาพ  คือ  ความเย็นสบาย ไมมีอะไรแผดเผาใจ  
เสรีภาพ  คือ ความมีใจอิสระเสร ีไมถูกผูกมัดติดของ จะไปไหนก็ไปไดตามประสงค  ปริโยทาตา  
คือ ความผองใส แจมแจง กระจางสวางใจ ไมมีความขุนมัว  เศราหมอง และ วิมริยาทิกัตตา คือ มีใจ 
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กวาง  ไมกีดกั้นจํากัดตัวหรือหมกมุนติดคาง (พระธรรมปฏก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), 2543:  20-21) 
สุขภาพจิตจึงเปนส่ิงท่ีตองสรางเสริมใหเกิดขึ้นประจําในจิตใจ  เพ่ือความมีสุขภาพจิตท่ีดี  ดังนั้น  
สุขภาพจิตดี  จึงหมายถึง  การมีความวิตกกังวลนอย หรือในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ 
สุขภาพจิต เปนจิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงเปนสาเหตุในการพัฒนาลักษณะทางจิต
อีก 5 ประการของคนดีและคนเกง และสุขภาพจิตท่ีดี เปนส่ิงจําเปนแกการรับรูสภาพแวดลอมได
อยางถูกตองแมนยําและเรียนรูจากสภาพแวดลอมไดมาก  แมวาส่ิงจําเปนแกการรับรูสภาพแวดลอม
ไดอยางถูกตองแมนยําและเรียนรูจากสภาพแวดลอมไดมาก  แมวาบุคคลนั้นจะมีสติปญญา  มี
ประสบการณทางสังคมมาก  แตถาสุขภาพจิตไมดี   ก็จะไมสามารถไดรับประโยชนจาก
ประสบการณนั้นไดอยางเต็มท่ี (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2544) 
 งานวิจัยท่ีศึกษาถึงความเกี่ยวของของสุขภาพจิตกับพฤติกรรมดานตาง ๆ เชน  
งานวิจัยของพิชัย  มณีรักษ (2547:  86) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิตกับพฤติกรรม
เบญจธรรม โดยมีกลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดสงขลา จํานวน 346  คน 
ซ่ึงผูวิจัยพบวา ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีมากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมเบญจธรรมมากกวา  ผูท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย  
ผลเชนนี้พบในกลุมรวมและกลุมยอย  นักวิจัยยังพบอีกวา  สุขภาพจิตท่ีดีเปนตัวทํานายสําคัญลําดับ
ท่ี  3 ของพฤติกรรมเบญจธรรม  เม่ือรวมกับตัวทํานายพฤติกรรมเบญจธรรมได  59.70%  ในกลุม
นักเรียนท่ีมีคะแนนสูง  และ  61.90% ในกลุมบิดามารดาการศึกษาสูง (พิชัย  มณีรักษ, 2547:  111)  
และงานวิจัยของกุหลาบ  ไทรโพธ์ิภู (2546:  193-196)  ท่ีไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับ 
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  มีกลุมตัวอยาง  คือ  โรงเรียนใน
กรมสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 587 คน ไดกลาวถึงพฤติกรรมการรักษาความสะอาด
สวนตนและพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสาม
ทางพบวา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก  มีพฤติกรรมการรักษาความสะอาด
สวนตนมากกวา  นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  กลุมนักเรียนหญิง  กลุมท่ี
มีผลการเรียนดีนอย  กลุมท่ีมีมารดามีการศึกษานอย  และกลุมนักเรียนท่ีมีฐานะครอบครัวต่ํา  และ
นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีมากมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนรวมมากกวา  นักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิตดีนอย  ผลเชนนี้พบในกลุมรวม  กลุมนักเรียนหญิง  กลุมนักเรียนท่ีไมใชบุตรคนแรก  
กลุมนักเรียนท่ีบิดามีการศึกษานอย  กลุมนักเรียนท่ีมารดามีการศึกษานอย  และมีฐานะครอบครัวต่ํา   

 จากการประมวลเอกสาร  สุขภาพจิต  ในงานวิจัยนี้  จึงหมายถึง  ความสามารถใน
การควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมดานตาง ๆ ท่ีนาปรารถนาไดอยางเหมาะสม  เม่ือเผชิญกับ
สูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  โดยสามารถควบคุมความวิตกกังวล  ความโกรธ  ความตื่นเตน  มีสติ  
มีสมาธิ  มีความกลา  และมีความเกรงกลัวตอบาป  เปนตน        
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ภาพที่ 1.2  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม แสดงจิตลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจของ   
                   พฤติกรรมทางจริยธรรม 
แหลงที่มา:  ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539:  7. 

  
 แบบวัดสุขภาพจิตในงานวิจัย ป 2524  ของดวงเดือน  พันธุมนาวิน ซ่ึงเปนงานวิจัย
ช้ินแรกของดวงเดือน  พุนธุมนาวิน  ท่ีมีการศึกษาสุขภาพจิต  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  
ประจนปจจนึก, 2524) โดยคณะนักวิจัยไดทําการสรางแบบวัดสุขภาพจิตท่ีเปนมาตรประเมินรวมคา
จํานวน 20 ขอ ซ่ึงแตละขอมีมาตร  6  หนวย แลวมาทําการหาคาความเช่ือม่ันได  0.78 โดยสวนใหญ
แลวแบบวัดสุขภาพจิตท่ีมีขอความทางลบแสดงถึงการมีสุขภาพจิตเส่ือม แบบวัดสุขภาพจิตมักมีช่ือ
เรียกวา “ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง”  สําหรับการวัดในงานวิจัยนี้  เปนแบบวัดนี้ผูวิจัยยืมมาจาก
งานวิจัยของดวงเดือน  พันธุมนาวินและคณะ (2536) ในเรื่องลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีอยูในสภาวะเส่ียงในครอบครัว  และทางปองกัน  โดยใหนักเรียนรายงานวานักเรียนมี
ปริมาณความวิตกกังวล  อารมณแปรปรวน  ขาดสมาธิเครงเครียดหรือไม  เปนตน  
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูมีความสุขภาพจิตดีมาก  เปนผูท่ี
มีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  เชน  พฤติกรรมความการรักษาความสะอาด  พฤติกรรมเบญจ
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ธรรม   ดังนั้นจึงคาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวา  กลุมญาติท่ีมีสุขภาพจิตดีมาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการ
ปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  มากกวากลุมญาติท่ีมีสุขภาพจิตดีนอย 
 1.4.4.2  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
 ลักษณะมุงอนาคต  คือ  ลักษณะทางจิตใจของบุคคลในการคาดการณไกลและเห็น 
ความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตมี  3  องคประกอบ ไดแก  1)  ความสามารถคาดการณ  คือ
ความสามารถของบุคคลในการคาดคะเนไดวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต  มองการณไกล  เขาใจและ
มองเห็นเหตุการณท่ีจะเกิดอยางทะลุปรุโปรง  ผูท่ีจะเขาใจลักษณะของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตอง
เปนผูท่ีมีสติปญญาสูง การเขาใจส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตอยางชัดเจนสามารถทําได   2  วิธี  วิธีแรก คือ 
ในกรณีท่ีส่ิงนั้นเคยเกิดขึ้นกอนเปนประสบการณท่ีบุคคลนั้นเคยประสบมา  เม่ือไดเรียนรู
ประสบการณท่ีเกิดขึ้นในครั้งแรกแลว  ถาส่ิงนั้นจะเกิดขึ้นเปนครั้งท่ีสอง  บุคคลนั้นก็จะสามารถ
คาดการณไดอยางชัดเจนมากกวาผูท่ีไมมีประสบการณ  วิธีท่ีสอง คือ  การศึกษาคนควาจากเอกสาร
การศึกษาหรือถามจากผูรู  วาเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะอยางไร การแสวงหาขอมูลเพ่ือ
เปนการเตรียมตัวรับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น  โดยมีเปาหมายท่ีจะดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จในอนาคต
ใหมากท่ีสุด  2)  ความเช่ือวาส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  อาจจะเกิดกับตนเองไดเชนเดียวกันกับท่ี
เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืน  และ  3)  การมองเห็นคุณคาหรือใหความสําคัญตอส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตใน
ปริมาณท่ีไมลดลง  คือ  ผูท่ีมองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดกับตัวเขาใน
อนาคต  บุคคลท่ีจะมีลักษณะมุงอนาคตในองคประกอบท่ีสามนี้เกิดจากการท่ีบุคคลนั้นอยู ใน
สภาพแวดลอมและสังคมท่ีมีความม่ันคงถาวร  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ลักษณะมุง
อนาคตนี่จึงมีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และความรับผิดชอบตอสังคมของบุคคลดวย
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน,  2547:  1-7) 
 การควบคุมตน หรือท่ีเรียกท่ัวไปวา “วินัยในตนเอง” หมายถึง  การบังคับตนเอง  
การปรับปรุงตนเองหรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดใหอยูภายใตของสามัญสํานึก  เพ่ือ
จุดมุงหมายของตนเอง  กอใดเกิดพฤติกรรมใหมท่ีดีในปริมาณท่ีมากขึ้น  รวมท้ังสามารถรักษา
พฤติกรรมท่ีดีมีคุณคานั้นใหคงอยู  โดยการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมท่ีไมนาปรารถนาใหหมดไป
จากตนดวยตนเองและไมตองคลอยตามหรือขึ้นอยูกับกฎระเบียบขอบังคับหรือผูอ่ืน  ความสามารถ
ในการควบคุมตน  ประกอบดวยลักษณะทางจิตใจหลายประการ คือ การมองเห็นความสําคัญของ
ประโยชนท่ีจะมีมาในอนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน การอดไดรอไดเพราะเช่ือวาการกระทํา
ของตนจะสงผลใหเกิดผลดีตามท่ีตนตองการได และความสามารถควบคุมตนยงัเกี่ยวกับการไมหวัง
ผลจากภายนอกแตบุคคลสามารถใหรางวัลตนเอง และลงโทษตนเองได โดยรางวัลท่ีใหแกตนเอง
อยูในรูปของความพอใจในตนเองความภาคภูมิใจในตน  สวนใหญเกิดจากการไดรับรางวัลและการ
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ลงโทษอยางเหมาะสมกับพฤติกรรมโดยผูใหญท่ีมีเหตุมีผล  และจะตองไมใชอารมณตนเองเปน
ท่ีตั้ง (ดวงเดือน  พันธุนาวิน, 2544:  92-93) 

 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเน
เหตกุารณ  มองการณไกล  เล็งเห็นความสําคัญของส่ิงท่ีเกิดในอนาคต  รวมท้ังความสามารถในการ
ควบคุมตนบังคับตนเองใหเขาใจธรรมชาติของชีวิตตามกฎสามัญลักษณะ  มีความสามารถในการ
ปรับตัวดานตาง ๆ เชน การปรับตัวดานอารมณ  การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดาน
เศรษฐกิจ  เพ่ือรองรับประโยชนท่ียิ่งใหญกวาหรือสําคัญกวาท่ีจะมีมาในอนาคตนั้น 

 ดานความเกี่ยวของสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนกับพฤติกรรมท่ี
พึงปรารถนานั้นท่ีผานมามีผูพบวา  นักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนมาก  มีพฤติกรรม 
เบญจธรรมมากกวานักเรียนท่ีมีลักษณะมุงอนาคต - ควบคุมตนนอย (พิชัย มณีรักษ, 2547:  32-35)  
และยังพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคมุตนเปนตัวนายท่ีสําคัญอันดับแรกของพฤติกรรมเบญจธรรม 
(พระมหาสัญญา  สวัสดิ์ไธสง, 2549:  127-128)  นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายคนพบวานักเรียนท่ี
มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนมาก  เปนผูมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากกวา นักเรียนประเภทตรง
ขาม  เชน พฤติกรรมการรักษาความสะอาด (กุหลาบ ไทรโพธ์ิภู, 2546) พฤติกรรมการพ่ึงตนเองของ
ผูสูงอายุ (วรนุช  สิปยารักษ, 2552:  228-229) พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธ (พระสวรรค  ยมสี
ดา, 2548)  พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน (รุจิเรศ  พิชิตานนท, 2546) เปนตน   
 สวนการวัดเปนแบบวัดท่ีผูวิจัยปรับปรุงจากงานวิจัยของพรรณราย  พิทักเจริญ
(2543) ประกอบดวยแบบวัดท่ีเปนประโยคบอกเลาความสามารถคาดการณไกล  การเห็นคุณคา 
และใหความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต  การอดไดรอไดของผูตอบในสถานการณ
ตาง ๆ แบบวัดนี้มีท้ังหมด  20  ขอ เปนขอความดานลบท้ังหมด โดยแตละขอมีมาตรวัดประเมิน 6 
หนวย ใหเลือกตอบความเปนจริงตั้งแต “จริงท่ีสุด” หรือ “ไมจริงเลย” 
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวาผูมีความลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนมาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก เชน  พฤติกรรมความการรักษาความสะอาด
พฤติกรรมเบญจธรรม  พฤติกรรมการนับถือศาสนา  พฤติกรรมความฉลาดเลือกกิน  ดังนั้น  จึงคาด 
หวังในงานวิจัยนี้ไดวา  กลุมญาติท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตมากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัว
ดานอารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  มากกวากลุมญาติท่ีมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย   
 1.4.4.3   แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
 ลักษณะการมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ หมายถึง ลักษณะทางจิต  เปนความมุงม่ันท่ีทํา
ใหบุคคลประสบความสําเร็จในกิจกรรมดานตาง ๆ เชน  การเรียน  การทํางาน  หรือพฤติกรรมท่ีนา
พึงปรารถนาตาง ๆ ตามเปาหมายท่ีวางไว  โดยแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีลักษณะท่ีสําคัญภายในลักษณะ
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หนึ่งท่ีผลักดันบุคคลใหเกิดความเพียรพยายาม  มานะอุสาหะท่ีจะทํางานใหสําเร็จลุลวงไดอยางมี
มาตรฐาน ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง คือผูท่ีมีพฤติกรรมการทํางานเพ่ือมุงใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
วางไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถากิจกรรมนั้นประสบความสําเร็จก็เกิดความสุข ความ
ภาคภูมิใจและถึงแมจะเกิดความลมเหลวก็ไมทอแท และพรอมท่ีจะลุกขึ้นทําใหม ผูท่ีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิสูงมักเปนผูท่ีชอบอาสาสมัครทํางานตางๆ ชอบการแขงขันเพ่ือชัยชนะ มีนิสัยรักงานและ
ทํางานท่ียากโดยไมยอทอ ทําใหเปนคนท่ีพ่ึงตนเองและอาจเปนท่ีพ่ึงของผูอ่ืนไดอีกดวย (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2522ก:  23-34) 
 การศึกษาทฤษฏีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของ Atkinson (งามตา  วนินทานนท, 2535:  
351)  กลาววา  จะตองมีการประเมินผลกิจกรรมของนักเรียนในดานตาง ๆ  อยางเชน  การสอบ  แต
บางโอกาสท่ีการทํางานของนักเรียนก็ไมมีการประเมินผล เชน การอานหนังสือในหองสมุด เปนตน 
ทฤษฏีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของ Atkinson ใชอธิบายการทํางานท่ีบุคคลใหทราบวาผลงานของตนจะ
ไดรับการประเมินผล  โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีดีเยี่ยมวาประสบความสําเร็จหรือความ
ลมเหลว  และในบางสถานการณนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงจะไมพยายามทํางานใหสําเร็จ
เสมอไป แตเขาก็จะพยายามอยางเต็มท่ี เม่ืออยูในสถานการณท่ีทราบวาการทํางานนั้น ๆ จะไดรับ
การประเมินโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีดีเยี่ยมเทานัน้ 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  หมายถึง  ความปรารถนาหรือความตองการท่ีจะกระทําส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งใหประสบความสําเร็จ  มีความพยายาม และมุงม่ันท่ีจะกระทําส่ิงนั้นใหสําเร็จตามท่ีตองการ 
เชน มีการวางแผน  มีการกําหนดเปาหมาย ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  ซ่ึง Atkinson 
ไดอธิบายองคประกอบท่ีทําใหบุคคลมีลักษณะของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  คือ  1) ส่ิงท่ีโนมนาวจิตใจ
เพ่ือนําไปสูความสําเร็จ  ซ่ึงประกอบดวย  แรงจูงใจท่ีจะมุงสูการประสบความสําเร็จ  และคุณคาของ
ส่ิงลอใจ  2)  ส่ิงท่ีโนมนาวจิตใจหรือส่ิงจูงใจเพ่ือหลีกเล่ียงความลมเหลว  และ  3)  ส่ิงเราภายนอกท่ี 
กระตุนใหอยากทําพฤติกรรมนั้น  
 ดังนั้น  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในงานวิจัยนี้  จึงหมายถึง  ความตั้งใจหรือความมุงม่ัน
ของบุคคลท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตในการท่ีจะดําเนินชีวิตไปอยางปกติสุข โดยมีความพยายาม
ไมยอทอรวมท้ังมีการวางแผนและกําหนดขอบเขตของการกระทําพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเองไดเปนอยางด ี
 ดานความสัมพันธเกี่ยวของระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิกับพฤติกรรมท่ีปรารถนา
นั้นพบวา  ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามากกวา   ผูท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิต่ํา  เชน ในกลุมพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. 8  เขตการเดินรถในกรุงเทพฯ 
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และปริมณฑลพบวา  พนักงานขับรถท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการขับขี่อยางมี
มารยาทมากกวา  พนักงานขับรถท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา  (รวิกาญจน  เดือนดาว, 2547:  84-98) 
และยังพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนตัวทํานายสําคัญลําดับท่ี  3 ของการขับขี่อยางมีมารยาทเม่ือ
รวมกับตัวทํานายลักษณะสถานการณจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณอีก  3  ตัว รวม
เปน 4  ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่อยางมีมารยาทได  39.80%  ในกลุมท่ีมีฐานะไมดีและ
กลุมท่ีไมไดรางวัล  (รวิกาญจน  เดือนดาว, 2547:  165)  และในกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 
พบวานักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงจะเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการประหยัดมากกวา นักเรียนท่ีมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา  (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547:  101-131)  และยังพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนตัว 
ทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 3 ของพฤติกรรมประหยัดคาใชจาย เม่ือรวมกับตัวทํานาย จิตลักษณะตาม
สถานการณกับจิตลักษณะเดิมและสถานการณอีก  3  ตัว  รวมเปน  4  ตัว  สามารถทํานาย
พฤติกรรมประหยัดคาใชจายได  54.6 %  (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547:  149)  สอดคลองกับงานวิจัยของ
ฐานันดร  เปยศิริ (2545:  99-120)  ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  กับพฤติกรรม
การประหยัดไฟฟาท่ีพบวานักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงจะเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการประหยัด
ไฟฟาสูงกวานักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ําและยังพบอีกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  เปนตัวทํานาย
สําคัญลําดับท่ี  3 ของพฤติกรรมการใชไฟฟาสวนตัว  รวมกับตัวทํานายจิตลักษณะเดิม  จิตลักษณะ
ตามสถานการณ  สามารถทํานายพฤติกรรมการใชไฟฟาสวนตัวได 43.8 % (มนูญ  ภูขลิบเงิน, 2547: 
169) 
 จากการประมวลเอกสาร พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมท่ี
พึงปรารถนาโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการเปนคนดีและคนเกงแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิชวยกระตุน
ใหบุคคลกระทําพฤติกรรมในดานท่ีตองการทําใหประสบความสําเร็จโดยไมยอทอ  ผูท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิสูง  จึงมีพฤติกรรมท่ีมุงความสําเร็จสูง  เชน  พฤติกรรมการประหยัด  พฤติกรรมการขับขี่
อยางมีมารยาท  และพฤติกรรมการประหยัดไฟฟา  เปนตน  ดังนั้น  จึงทําใหคาดหวังไดวาบุคคลท่ีมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญมากกวาบุคคลท่ีมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย 
 1.4.4.4  การปรับตัวทางจิตสังคมกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม  ของ  Erikson 
 พัฒนาการทางสังคมอารมณของมนุษย เปนส่ิงสําคัญท่ีไดรับความสนใจเพ่ือศึกษา
และประยุกตใชอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการตาง ๆ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคม 
อารมณท่ีสําคัญ  ไดแก  ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ  Erikson  (Psychosocial Development 
Theory)  เสนอพัฒนาการทางจิตใจของมนุษยในตลอดชวงชีวิต  โดยแบงเปน  8  ขั้น ซ่ึง  4  ขั้นแรก 
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เปนพ้ืนฐานของพัฒนาการใน  ขั้นท่ี  5  คือ  การบรรลุเอกลักษณแหงอีโก  และ  3  ขั้นสุดทาย  เปน
ผลของการบรรลุเอกลักษณแหงอีโก Erikson (1968) ไดกลาววาการท่ีบุคคลปรับตัวในแตละขั้นของ
ชวงชีวิตไดมากนอยตางกัน  เนื่องจากสาเหตุท่ีสําคัญ  3  ประการ  คือ  1) การเปล่ียนแปลงทางสรีระ
ท่ีมีความแตกตางกันในแตละชวงของชีวิต  โดยมีลักษณะพันธุกรรมเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการ
ปรับตัวของบุคคล  ซ่ึงถูกกําหนดใหมีความแตกตางกันในเรื่องตาง ๆ  ของรางกาย  เชน  ฮอรโมน
การเจริญเติบโต  เปนตน  ทําใหแตละคนมีความอยาก  ความตองการ  ความสามารถ  ตลอดจนนิสัย
บุคลิกภาพตางกันในแตละชวงอายุ ทําใหปรับตัวไดตางกัน  2)  บริบททางสังคมของบุคคลในแตละ
ชวงของชีวิตมีความแตกตางกัน  ไดแก  บุคคลรอบขาง  เชน  บิดามารดา ญาติพ่ีนอง เพ่ือน อาจารย 
เปนตน ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความคาดหวังสําหรับคนแตละคนในแต
ละชวงชีวิตตางกันเปนการเอ้ืออํานวย  หรือขัดขวางการปรับตัวของบุคคลได  และ 3)  ปริมาณ
ความสําเร็จในการปรับตัวของบุคคลในขั้นกอน  หรือชวงกอนหนานั้นวาจะทําไดมากนอยเพียงใด  
เนื่องจากปริมาณความสําเร็จของการปรับตัวในชวงกอน  จะสงผลตอปริมาณความสําเร็จของการ
ปรับตัวในชวงตอมาดวย  Erikson (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก, 2524:  10-
12) ไดกลาววาตั้งแตแรกเกิดเปนตนไปนั้น  บุคคลมีการพัฒนาทางอารมณสังคมและบุคลิกภาพไป
จนตลอดชีวิต  บุคคลอาจเปนผูท่ีสามารถปรับตัวไดมากนอยเพียงไร  ในชวงอายุใดนั้น  ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ  แตท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  ความสัมพันธกับผูท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมตนในชวง
นั้น ๆ  ดังนั้นตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุน  ครอบครัวจึงมีสวนสําคัญมากกับความสามารถในการ
ปรับตัวของบุคคลอยางใกลชิด อีริคสัน (Erikson)  ไดแบงขั้นตอนของการพัฒนาทางอารมณเชิง
สังคมของบุคคลออกเปน  8 ขั้น  เริ่มตั้งแตแรกเกิดจนอายุ  80 ป โดยความจําเปนจะตองปรับตัวของ
บุคคลนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางสรีระรางกาย  สติปญญา  ความสามารถ  และ 
สถานภาพทางสังคม สวนการท่ีบุคคลจะปรับตัวไดดีเพียงใดนั้นอยูกับความสัมพันธของบุคคลนั้น  
ท่ีมีตอผูแวดลอมรอบตนโดยผูแวดลอมรอบตัวนั้นอาจจะสามารถชวยใหปรับตัวไดอยางราบรื่น
หรืออาจจะขัดขวางหรือผลักดันบุคคลไปในทิศทางท่ีทําใหปรับตัวไมไดก็ไดนอกจากนี้ขั้นกอนยัง
มีอิทธิพลตความสามารถปรับตนในขั้นตอไปของบุคคลนั้นดวยทฤษฎีนี้ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
ของครอบครัวในการวางพ้ืนฐานทางจิตใจใหแกบุคคลตั้งแตวัยทารกเปนตนมา ขั้นกอนวัยรุนนั้น
ครอบครัวอาจจะใหกําลังใจใหความม่ันใจ และชักจูงใหทารก  เด็กเล็ก  และเด็กโต สามารถพัฒนา
ทางกลามเนื้อและทางสติปญญาเสริมสรางความสนใจในงานใหเด็กจนเด็กไดฝกฝนจนเกิดความรู
ความชํานาญ  และมีความขยนัขันแข็งท่ีจะทําส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะงานท่ีชอบและถนัดเม่ือมาถึงขั้น
วัยรุน (อาย ุ 13-19 ป)  เปนขั้นการปรับตัวขั้นท่ี  5  ในชวงอายุนี้มีส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหมอันเนื่องมาจาก
การเปล่ียนแปลงทางสรีระ  คือ ความตองการทางเพศและความตองการอิสระ ซ่ึงทําใหวัยรุนดิ้นรน
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และตอสูกับขอบังคับทางสังคม  ผูท่ีสามารถปรับตัวไดยอมแสดงวามีความสมดุลระหวางความ
ตองการของสังคมกบัความตองการสวนตัว  มีอิสรพอสมควรแตก็ยังยอมรบัคําแนะนําตักเตือนจาก
ผูใหญสามารพัฒนาเอกลักษณแหงอีโก (Ego-Identity)  ผูท่ีปรับตัวไมไดมักจะมีปญหาทางจิตหรือมี
ปญหาทางสังคม  ฉะนั้น  ชวงวัยรุนนี้ยังตองการความอบอุนและความเขาใจจากครอบครัว การผอน
หนักผอนเบาเพ่ือฝกความเปนอิสระของบุคคล  ฉะนั้นความสัมพันธภายในครอบครัวในชวงวัยรุน
นี้จึงยังมีความสําคัญตอสุขภาพจิตของเยาวชนอยูมาก การวิจัยเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานตามทฤษฎี
ของอีริคสันนี้ ยังมีอยูนอยเนื่องจากลักษณะพัฒนาการทางอารมณเชิงสังคมนี้ยังขาดเครื่องมือวัด
และตัวแปรอิสระเหมาะสม  อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ไดอางอิงการเปล่ียนแปลงทางสรีระของมนุษยท่ี
สังเกตและศึกษาไดไมยากนัก  ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณเชิงสังคมของอีริคสันนี้  เปนทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของใกลชิดกบัสุขภาพจิตมาก  ทฤษฎีนี้ชวยใหเขาใจวาปจจัยอะไรบางท่ีสําคัญตอการปรับตัว
ของเด็กโดยทฤษฎีของอีริคสันนี้โดยกลาววา  เด็กตองปรับตัวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสรีระ
และสังคมการเปล่ียนแปลของสรีระท่ีควบคูไปกับการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวหรือสังคม  หลอ
หลอมเด็กใหมีสุขภาพจิตท่ีมีในแตละชวงอายุ  ทฤษฎีอีริคสันจึงมีประโยชนในการชวยอธิบายความ
เกี่ยวของระหวางครอบครัวกับสุขภาพจิตของบุคคลในวัยเด็ก  ทฤษฎีนี้ไดเนนวิธีการอบรมเล้ียงดู
บุตรแบบรักสนับสนุนและแบบใชเหตุผลมากกวาอารมณ  ตั้งแตเด็กเล็กจนถึงวัยรุน  นอกจากนั้น  
ทฤษฎีของอีริคสันไดช้ีใหเห็นขอขัดแยงระหวางบิดามารดากับเด็ก  ซ่ึงอาจจะเกิดไดทุกระดับอายุ  
และโดยเฉพาะในวัยรุนอันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีขัดขวางความสามารถในการปรับตัวของเด็ก  
นอกจากนี้  การปฏิบัติตาง ๆ ของบิดามารดาตอเด็กจะเปนท่ีพอใจของเด็กเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ
ความตองการ  และความสามารถในดานตาง ๆ ตลอดจนพัฒนาการทางอารมณเชิงสังคมของเด็ก
ดวย 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการปรับตัวทางจิตสังคม  ไดแก  งานวิจัยของนพมาศ  แซ
เส้ียว (2550)  ไดศึกษาการปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
ของผูใหญ วัยกลางคน  โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคคลในวัยผูใหญกลางคนอายุระหวาง  36-59  ป  
พบวา  1)  ผูใหญ วัยกลางคนท่ีมีเอกลักษณแหงตนสูงมีความใกลชิดผูกพันสูงและมีการปรับตัวเพ่ือ
การสรางขยายสูงเปนผูท่ีมีคุณภาพชีวิตแตละดาน  (ทํางานครอบครัวและสังคม)  มากกวาผูท่ีมีจิต
ลักษณะ  3  ดานต่ํา  พบผลเชนนี้ในกลุมรวม  รวมท้ังยังพบอีกวาผูท่ีมีเอกลักษณแหงตนสูงความ
ใกลชิดผูกพันสูงและการปรับตัวเพ่ือการสรางขยายสูงมีคุณภาพชีวิต  2  ดาน (การทํางานและ
ครอบครัว) มากกวาผูท่ีมีจิตลักษณะ 3 ดาน ต่ําพบในกลุมชายกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงและกลุมท่ี
มีระดับทางเศรษฐกิจสูงและพบในกลุมรวมอีกวาผูใหญท่ีมีการปรับตัวการสรางขยายสูงมีคุณภาพ
ชีวิตแตละดาน 2 ดาน ไดแก ดานครอบครัวและดานสังคม  มากกวาผูท่ีมีการปรับตัวเพ่ือการสราง
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ขยายต่ํา  แบบวัดนี้ผูวิจัยไดยืมและปรับปรุงมาจากงานวิจัยของนพมาศ  แซเส้ียว (2550)  เปนแบบ
วัดการปรับตัวเพ่ือการสรางขยาย  ประกอบดวยประโยคบอกเลาเกี่ยวกับการใหผูใหญวัยกลางคน
รายงานถึงประสบการณชีวิตโดยรวมสวนตนและในสังคม  ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน  แบงเปน  4  
ดาน  ดังนี้  1)  การท่ีบุคคลรับรูขอเรียกรองจากสังคมของตนวา  สังคมคาดหวังวาตนควรจะคิด
อยางไร  ทําอะไรเพ่ือสังคมบาง   2)  ความปรารถนาภายในตนท่ีเกี่ยวของกับความตองการส่ิง
ทดแทนตนเองเพ่ือสรางความคงทนหรือยั่งยืน  เม่ือตนส้ินชีวิตไปแลวส่ิงนั้นก็จะยังคงอยู  3)  ความ
หวงใยผูกพันคนรุนหลังและอนาคตของสังคม  และ  4)  การสรางขยาย  หมายถึง  การท่ีบุคคล
ผูกระทําสามารถจดจํา  มีความประทับใจและสามารถเลาเรื่องราวท่ีเปประสบการณสรางขยายของ
ตนเองไดอยางดี 
 
 
          ปรับตัวได      ปรับตัวไมได  
          ข้ันที่อายุ                
1.  0 - 11/

2   ขวบ  ไววางใจ                                                                          ไมไววางใจ 
2.  11/

2  -  2 ขวบ         เปนตัวของตัวเอง                                                          สงสัยอับอาย 
3.  3 -  6    ขวบ         ความริเริ่ม                                                               ความรูสึกผิด 
4.  6 - 13   ขวบ        ความขยันขันแข็ง                                                    การมีปมดอย 
5.  13 -19 ป             การบรรลุเอกลักษณ                                               ความสับสน                                                
   แหงอีโก      ในเอกลักษณ 
6.  20 -35  ป            ความสนิทชิดใกล     ความโดดเด่ียว 
7.  36 -59  ป            การสรางขยาย                                                             ความลาถอย 
8. 60 -80  ป            ความภาคภูมิใจ       ความสิ้นหวัง                                       
   เกียรติแหงตน                
 
ภาพที่ 1.3  พัฒนาการทางจิตสังคม  8  ขั้นตอน ของ Erikson 
แหลงที่มา:  Erikson, 1968; ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ก.   
 
 จากการประมวลเอกสารพบวา  การปรับตัวทางจิตสังคมเปนตัวทําใหเกิด
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  เชน  พฤติกรรมการปรับตัวทางจิตสังคมของผูใหญวัยกลางคน  ดังนั้นจึง
ทําใหคาดไดวา บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคล
สําคัญมากกวา  บุคคลท่ีมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย 
 

 
ตน -  สังคม 
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   1.4.5  ปจจัยดานสถานการณกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
                ในการศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษยตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยม  (Interactionism Model)  ตัวแปรทางจิตสังคมท่ีเปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย 
ซ่ึงหนึ่งในนั้น  คือ  จิตลักษณะตามสถานการณ  หรือท่ีเรียกวา  ปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic 
Interaction) เปนลักษณะทางจิตของบุคคลผูกระทํา กลาวคือ เปนผลของปฏิสัมพันธระหวาง
สถานการณปจจุบันกับจิตลักษณะเดิมของเขา  ทําใหจิตลักษณะตัวนั้นเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณท่ีบุคคลไดเผชิญ  และมีอิทธิพลตอการกระทําพฤติกรรมของบุคคล  ในงานวิจัยนี้ไดมี
การศึกษาถึงจิตลักษณะตามสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคล
สําคัญ  3  ตัวแปรดวยกันคือ  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขาง  
และการสนับสนุนจากองคกร  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.4.5.1  ประสบการณในการสูญเสียกับพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคล
  สําคัญ:  ความหมายและวิธีวัด 
 ประสบการณการสูญเสียเปนสวนหนึ่งของประสบการณในชวงชีวิตมนุษยท่ีทุก
คนเคยประสบการสูญเสียนํามาซ่ึงอารมณเศราโศกเสียใจ  โดยเฉพาะการเสียชีวิตของบุคคลใกลชิด
อันเปนท่ีรักอารมณเศราโศกจากการสูญเสียเปนปฏิกิริยาทางจิตใจและกระบวนการทางจิตใจท่ี
เกิดขึ้นตามปกติซ่ึงคนสวนใหญสามารถผานพนและกลับเขาสูกิจวัตรประจําวันตามเดิมโดยไมมี
ความผิดปกติทางจิตใจเกิดขึ้น  แตในบางรายอารมณเศราโศกนี้รุนแรงและยาวนานเกินปกติ  สงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้น  เรียกวา  อารมณเศราโศกท่ีผิดปกติตอการสูญเสีย ซ่ึงมักจะ
พบอยูเสมอวาผูท่ีเปนโรคซึมเศราหลายรายเคยมีประวัติการเสียชีวิตของบุคคลใกลชิดอันเปนท่ีรัก
โดยเฉพาะคูสมรสหรือสมาชิกในครอบครัว  ประสบการณ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยางมีรูปธรรม
ชัดเจน  อาจจะเกิดโดยตรงกับเราหรือแมแตจะเปนประสบการณจากคนอ่ืน  เชน  การไดฟง-ไดดู  
ถือวาเปนการรับขอมูลมาเปนประสบการณของเราอยางหนึ่ง  คือประสบการณในการไดเห็น  ได
ฟง  ไดยิน  ไดสัมผัสดวยตนเอง  เกิดเปนบทเรียนซ่ึงก็คือความรูนั่นเอง  ดังนั้น  ประสบการณกับ
ความรูนั้นจึงแตกตางกันท่ี  ประสบการณมีเง่ือนไขดานระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ   
 ประสบการณในแงมุมของความเช่ือทางปรัชญาและจิตวิทยา  ไวใน  4  ดาน  ดังนี้  
1)  ถาเช่ือวา  สมองมี  “ความรูสึกตัว” (Consciousness)  หรือ  “จิต”  ก็จะนิยามวา  ประสบการณ  
หมายถึงการรูสึก  สัมผัส  การรับรู  การจดจํา  การคิด  ตลอดจนอารมณตาง ๆ  ภาษาท่ีคนกลุมนี้ใช
ก็เชน  “ผมมีประสบการณกับส่ิงนั้น”  2)  ประสบการณหมายถึง  “ความรู”  เชนมักพูดวา  “ผม
พูดจากประสบการณของผม”  “เราตองใหเด็กมีประสบการณมาก ๆ  เพ่ือจะไดนําไปใชในภาย
หนา”  ฯลฯ  3)  ประสบการณหมายถึง  “เหตุการณ”  ท่ีนับแต  Receptors  ตาง ๆ ไปจนถึงการรูสึก
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สัมผัส  การรับรู  การคิด   ความรู กลุมนี้จะพูดภาษาคลาย ๆ กันกับกลุม  1)  และ  2)  และสุดทาย  
4)  ประสบการณ  หมายถึง “เหตุการณในธรรมชาติรอบกาย”  คนกลุมนี้มักจะพูดวา  “ครูตองมี
หนาท่ีจัดประสบการณใหเด็กเรียน” “เราตองจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็ก”  ฯลฯ  พวก 1) - 3)  
จัดเปนพวกเดียวกัน คือเปนพวก Cognitivists  หรือพวกปญญานิยมพวก  4)  เปนภาษาของ Dewey  
นักปรัชญาคนสําคัญ  กลุมปฏิบัตินิยมของอเมริกา เขาเช่ือวา เหตุการณทางจิต (เชนการคิด  การจํา  
คิดสรางสรรค  คิดเหตุผล ฯลฯ) สามารถ Reduce หรือลดทอนไปสูเหตุการณทางกายได คือคิดแบบ 
Operationalism มีความหมายเทากับวาเขาปฏิเสธจิต  บางทีเขาใชภาษาทางจิตเหมือนกัน  แตเขา
หมายถึงกระบวนการทางกายหรือวัตถุไมใช  “ความรูสึกหรือจิต” ความคิดนี้มีแนวรวมมากในชวง
ตน ๆ ความคิดนี้ครอบงํานักวิชาการในมหาวิทยาลัยท่ัวโลกท่ีไปเรียนมาจาก อเมริกา  ในชวง ค.ศ.
1900 - 1950  แตหลังจากนั้นก็ออนจางลง เม่ือกลุมปญญานิยมคนควาพบวา สมองมีบทบาทในการ
เรียนรูและการคิดยอมรับ Mental Processes ไดแก  Conscious, Perception, Thinking  แตนักการ 
ศึกษาไทยก็ยังเล่ือมใสตามความหมายในขอ  4) นี้ไมเส่ือมคลาย  เห็นไดจากภาษาท่ีใชในหนังสือ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูหรือปฏิรูปการศึกษาท่ีพิมพแจกครูนับแสนเลม  และใน พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  ท่ียังบังคับใชอยู  เปนตน (ไสว  เล่ียมแกว, 2528) 

 ความหมายของสูญเสีย 
 สําหรับความหมายของความสูญเสีย  อนงค  วิเศษสุวรรณ  ไดสรุปจากการ

บรรยายพิเศษ  ในการจัดสัมมนาสังคมศาสตรเชิงพฤติกรรม  ครั้งท่ี  3  ท่ีสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร มศว. เม่ือวันอังคาร  ท่ี  1  สิงหาคม  2549  ไดสรุปความหมายของการสูญเสียวา  ความ
สูญเสียของคนแตละคนมีความหมายมีนิยามและระดับความสําคญัท่ีแตกตางกัน  ความสูญเสียอาจ
เปนไดท้ังรูปธรรม ไดแก คนรัก  ทรัพยสิน  หรือนามธรรม  ไดแก  อิสรภาพ  เวลา  ไมวานิยาม
ความสูญเสียของแตละคนจะเปนเชนไรทุกคนมีปลายทางของชีวิตเหมือนกันคือ ความตาย  ในสวน
ของมุมมองตอชีวิต  แตละบุคคลก็จะมีมุมมองท่ีแตกตางกัน  มุมมองตอชีวิตของบุคคลจะสงผลตอ
วิธีการในการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นไปดวยถาบางคนมองชีวิตเปนเกมสก็จะดําเนินชีวิตเพ่ือจะ
เอาชนะ  หรือถาบางคนมองชีวิตเปนธุรกิจก็คิดแตจะหวังกําไร  หรือบางคนมองชีวิตเหมือนการ
เดินทางซ่ึงมีท้ังการเดินทางถูกและการเดินทางท่ีผิดแตท่ีสําคัญตองการบุคคลรวมทางท่ีดีเม่ือเกิด
ปญหาสามารถชวยเปนกําลังใจใหกนั  ดังนั้น  ส่ิงสําคัญจึงไมอยูท่ีปลายทางของชีวิต แตอยูท่ีวาแต
ละยางกาวของเราในการเดินทางนั้นจะใชและดําเนินชีวิตอยางไรมากกวา  ท้ังนี้มุมมองตอชีวิตจะมี
ความสัมพันธกับระดับความสูญเสียและเศราโศก  การมองชีวิตอยางเขาใจจะทําใหเรารูเหตุและผล
และสามารถควบคุมอารมณความรูสึกสูญเสียไดดีขึ้น   
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 เม่ือบุคคลเผชิญความสูญเสียจะทําอยางไร  ตามแนวคิดของ Kubler Ross (1973)  
กลาววา  บุคคลจะมีปฏิกิริยา  5  อยางเม่ือเผชิญกับประสบการณการสูญเสีย  คือ  1)  การปฏิเสธ 
(Deniel) ตอความสูญเสียนั้นวาไมไดเกิดขึ้นจริง  2)  ความโกรธ (Anger) รูสึกไมพอใจตอส่ิงตาง ๆ 
ท่ีมากระทบ  3)  การตอรอง (Bargaining)  4)  ความหมดหวัง (Depression) ตอส่ิงท่ีเกิดจากความ
สูญเสีย  และ  5)  การยอมรับ (Acceptance) เขาใจรับไดตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาท้ัง  5 ชนิดไม
จําเปนตองเกิดไปตามลําดับขั้นและอาจจะเกิดกลับไปกลับมาได  วิธีการหนึ่งท่ีจะชวยบุคคลตอง
เผชิญกับความสูญเสียและโศกเศราคือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมท่ียึดหลัก  โยนิโสมนสิการ  คือ  คิด
ถูกวิธี  คิดมีระเบียบคิดมีเหตุผล  คิดเรากุศล เปนความคิดท่ีสกัดอวิชชาตัณหา  ใหมองตามความเปน
จริงปจจุบันขณะ  ไมกังวลอยูกับอดีต  และอนาคต  เพราะไมมีผูใดทราบวันตาย  ควรเรงทําความ
เพียรทางธรรมตั้งแตวันนี้เพ่ือพบความสุขท่ีแทจริงท่ีเราเลือกทางเอง  อนงค  วิเศษสุวรรณ  ได
กลาวถึง  ประสบการณท่ีพบกับความสูญเสียตาง ๆ ในชีวิต ท้ังการสูญเสียบุคคลท่ีรัก  การสูญเสีย
ทรัพยสินท่ีมีคาและการเจ็บปวยจากโรครายแรง (มะเร็ง) จนถึงขั้นเกือบเสียชีวิต  แตจากการสราง
ความหวังใหกับตนเองดวยวิธีคิดแนวพุทธ  วิธีคิดทางบวกและประสบการณชวยทําใหเกิดการ
เรียนรูจนสามารถผานเหตุการณความสูญเสียและลดความโศกเศราดังกลาวมาได  ท้ังนี้การไดรับ
กําลังใจจากบุคคลรอบขาง  เพ่ือนท่ีคอยดูแลและปลอบโยนใหคลายความกังวลประกอบกับการ
ขจัดความทุกขดวยการคิดทางบวก  และอารมณท่ีแจมใสเปนส่ิงสําคัญท่ีคล่ีคลายความสูญเสียและ
เศราโสกของชีวิตลงได  เม่ือเกิดความเศราโศกแตละคนจะมีกลวิธีในการเผชิญความสูญเสียและ
เศราโศกแตกตางกันไปบางคนการสูญเสียหลาย ๆ ครั้งจะเปนผลทางลบกับตัวเขา  แตบางคน
ประสบการณจากการสูญเสียซํ้า ๆ จะชวยใหเขาสามารถเผชิญกับการสูญเสียครั้งตอ ๆไปไดดีขึ้น
อยางไรก็ตาม  ส่ิงสําคัญก็คือไมวาจะเปนกรณีใด ๆ ตางก็ขึ้นอยูกับการรับรูของคนนั้นตอเหตุการณ
ท่ีสูญเสีย โดยเฉพาะวิธีคิดของคน ๆ นั้นท่ีมีตอความสูญเสีย จะชวยลดความกลัวและความเศราโศก
จากการสูญเสียลง  เชน  การใชวิธีคิดตามแนวพุทธการใชลมหายใจ  การมีจินตนาการ  และการคิด
ทางบวกส่ิงสําคัญคือคน ๆ นั้น จะตองอดทน ไมทอแทและสูญเสียกําลังใจงาย ๆ เพราะปญหาแตละ
ครั้งจะมีวิธีการแกไขปญหาท่ีแตกตางกันและตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือเกิดวิธีคิดในการ
ยอมรับและเผชิญตอความจริงของชีวิต 

 ดังนั้น  ความหมายของประสบการณในการสูญเสีย  ในงานวิจัยนี้   จึงหมายถึง  
สภาพท่ีเกิดขึ้นโดยตรง หรือ โดยออม ตอบุคคลท้ังท่ีเปนรูปธรรม เชน การสูญเสียคนรัก  การ
สูญเสียทรัพยสิน เปนตน  และเกิดขึ้นอยางเปนนามธรรม  เชน การสูญเสียอิสรภาพ  การสูญเสีย
ความม่ันใจ  เปนตน ซ่ึงสงผลโดยตรงตอรางกายและจิตใจ  สําหรับการวัดประสบการณการสูญเสีย
ซ่ึงถือเปนเหตุการณวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอคนจํานวนมากเกิดขึ้นอยางตอเนื่องท้ังท่ีเกิดจากภัย
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ธรรมชาติและความรุนแรงจากการกระทําของมนุษยซ่ึงสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ  หาก
ไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและทันทวงทีก็จะสามารถชวยลดการทุกขทรมานและการเจ็บปวย
ทางสุขภาพจิตลงได  แตปจจุบันยังไมมีเครื่องมือในการวัดความทุกขทรมานทางจิตใจภายใน
ระยะเวลาดังกลาวทําใหไมสามารถคัดแยกผูท่ีควรไดรับการชวยเหลือทางจิตใจอยางเรงดวนได
อยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังขาดเครื่องมือในการวัดระดับของปฏิกิริยาทางจิตใจเพ่ือใช
เปรียบเทียบผลกระทบในระยะยาวได 
  1.4.5.2  การสนับสนุนจากครอบครัวกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ: 

 ความหมายและวิธีวดั 
 การสนับสนุนจากคนรอบขาง  คือ  การไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากบุคคล  ท่ี

แวดลอมหรือบุคคลในครอบครัว  ไดแก  บิดามารดา  บุตรหลาน  ญาติพ่ีนอง  เพ่ือน  เกี่ยวกับการ
ปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญมี  3  ดาน  คือ 1)  ดานการสนับสนุนทางอารมณ ไดแก การใหความ
รักความเอ้ืออาทร  เห็นคุณคาของกันและกัน  2)  ดานการสนับสนุนดานเศรษฐกิจ ไดแก  การพ่ึงพา
ดานเงินทอง  3)  ดานการสนับสนุนดานสังคม ไดแก  การใหขาวสารการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
เปนตน  ในป ค.ศ.2000  ดุจเดือน  พันธุมนาวิน (2547:  7) ไดนิยามการสนับสนุนทางสังคม  และ 
เสนอวา การสนับสนุนทางสังคมของหัวหนา  หมายถึง การปฏิบัติและความสัมพันธท่ีหนาหนามี
ตอลูกนอง ผูใตบังคับบัญชาในดานตาง ๆ ไดแก 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ  เชน การยอมรับ 
เห็นอกเห็นใจ และเขาใจเม่ือลูกนองพบอุปสรรคหรอืมีปญหาในการทํางาน ใหกําลังใจลูกนองใน
การทํางาน  เปนตน  2)  การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร  เชน  การสนับสนุนใหลูกนองเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรูท่ีเกี่ยวของในการทํางาน  สอนงาน  และการใหคําแนะนํา 
เกี่ยวกับการทํางาน  เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางานใหแกลูกนอง  เปนตน  และ  3)  การสนับสนุน 
ทางดานวัสดุเครื่องมือ  เชน  จัดหาวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชเครื่องมือและหรือเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการทํางานของลูกนอง  รวมท้ังจัดหาและจัดสรรงบประมาณ  เปนตน 
 นักวิจัยในอดีตพบวาการสนับสนุนจากคนรอบขางมีความเกี่ยวของกับทัศนคติท่ีดี
ตอพฤติกรรมท่ีนาปรารถนา  เชน  ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  (ศิริกุล  
กล่ินทอง, 2549)  และทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยในโรงงาน  (ธวัชชัย  ศรีพร
งาม, 2547)  รวมท้ังการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางยังมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติท่ี
ดีตอการดูแลบุตรดวย  เชน  งานวิจัยของศักดิ์ชัย  นิรัญทวี (2532)  ไดศึกษาถึงความแปลกแยกกับ 
พฤติกรรมการทํางานของครูสังกัดกรุงเทพมหานครพบวา  ครูท่ีไดรับการสนับสนุนจากสังคมมาก
จะมีทัศนคติท่ีดีตอสภาพการทํางาน  งานวิจัยของสุธาสิน ี ทองล่ิม (2548:  108) ก็ใหผลท่ีสอดคลอง
กับผลการวิจัยขางตน โดยศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวกับทัศนคติท่ี
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ดีตอพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนพบวา  ผูปกครองท่ีไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขาง
มากในการเล้ียงเด็กเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนมากกวาผูปกครอง
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางนอย  นอกจากนี้ยังพบอีกวาการสนับสนุนทางสังคมจากคน
รอบขางเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี  3 ในกลุมตัวทํานายชุดสถานการณในการทํานายทัศนคติท่ีดี
ตอพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนดวยเม่ือรวมกับตัวทํานายทางสถานการณอีก 2 ตัว รวมเปน  
3  ตัว  สามารถทํานายทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนได  41.8% ในกลุมรวม 
 การสนับสนุนจากคนรอบขางยังมีความสัมพันธกับความเช่ืออํานาจในตนอีกดวย  
เชนในงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางกับความเช่ือ
อํานาจในตนในงานทํางานพบวา  การสนับสนุนจากคนรอบขางเปนตัวทํานายท่ีสําคัญในลําดับท่ี  2 
ของความเช่ืออํานาจในตนในการทํางาน  เม่ือรวมกับจิตลักษณะอีก  2  ตัว  สามารถทํานายความเช่ือ
อํานาจในตนในการทํางานได 51.4% (สุพัตรา  ธรรมวงษ, 2544:  88) งานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการสนับสนุนจากคนรอบขางโดยเฉพาะคูสมรส  (วรวรรณ  อัศวกุล และคณะ, 2546:  344– 
345)  ใหผลท่ีสอดคลองกันวาผูปกครองท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางมากเปนผูท่ี
มีความเช่ืออํานาจในตนในการดูแลบุตรมากกวาผูปกครองท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคน
รอบขางนอย 
 นอกจากนี้ยังปรากฏวาการสนับสนุนจากคนรอบขางมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมท่ีนาปรารถนา  โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับผูอ่ืน  เชน  งานวิจัยของดุจเดือน  พันธุม
นาวิน และอัมพร  มาคะนอง (2547:  119-120) ศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนา
นักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาโดยใชกลุมตัวอยาง  คือ  ครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ  จํานวน  595  คน นักวิจัยพบวาครูท่ีไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหนามากมีพฤติกรรมการสอนท่ีดีกวาครูท่ีไดรับการสนับสนุนจากหัวหนานอย ผล
เชนนี้พบในกลุมรวมกลุมครูหญิง  กลุมอายุมาก  กลุมอยูบานใกล  กลุมสมรส  กลุมจากหมวดท่ีมี
จํานวนครูนอย และกลุมท่ีไดรับการอบรมมาก  ผลในทํานองนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพนาลัย  
อยูสําราญ (2535:  95-95)  ทําศึกษาปจจัยตัวแปรทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับนวัตกรรม
ทางการสอนของครูผูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1 โดยใชกลุมตัวอยาง
เปนครูท่ีสอนสังคมศึกษาจํานวน  200  คนเปนชาย 101 คน  เปนหญิง 99 คน  นักวิจัยพบวาการรับรู
การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานายท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการ
สอนฯ  เม่ือรวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิมอีก  4  ตัว  และตัวแปรดานชีวสังคม-ภูมิหลัง  รวม
เปน  6 ตัว  สามารถทํานายพฤติกรรมการยอมรบันวัตกรรมการสอนฯได  29% ในกลุมรวม  ผลเชน 
นี้ยังปรากฏในพฤติกรรมการดูแลบุตรของวรวรรณ  อัศวกุล และคณะ (2546:  344-345)  โดยพบวา 
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ผูปกครองท่ีไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางมากมีพฤติกรรมการดูแลการบริโภคของบุตรเพ่ือ
ทันตสุขภาพมากดวย รวมท้ังผลของสุธาสิน ี ทองล่ิม (2548:  117) ก็ปรากฏผลในทํานองเดียวกันวา
ผูปกครองท่ีไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางมากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมสงเสริมการเรียนของบุตร
มากดวย 
 การสนับสนุนจากครอบครัวในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง  การสนับสนุนจากคนรอบ
ขางมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในดานอารมณ  ดานสังคม  
และดานเศรษฐกิจ  ตอบุคคลท่ีผานประสบการณการสูญเสียบุคคลสําคัญ  ซ่ึงหากบุคคลนั้นไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางมาก  ก็จะมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  
และดานเศรษฐกิจมาก  และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูไดรับการสนับสนุนจากคนรอบ
ขางมาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  เชน พฤติกรรมการดูแลนักเรียน  พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมการสอน  พฤติกรรมการดูแลการบริโภคของบุตร  พฤติกรรมความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี  หรือพฤติกรรมความฉลาดเลือกกิน  ตลอดจนยังมีผลตอจิตลักษณะบางประการ  เชน  
แรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิหรือความเช่ืออํานาจในตน  ดังนั้น  จึงคาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวา  กลุมญาติท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากครอบขางหรือครอบครัวมาก เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ 
ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  มากกวากลุมญาติท่ีไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางหรือ
ครอบครัวนอย   
 1.4.5.3  การสนับสนุนจากองคกรกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ: 
   ความหมายและวิธีวัด 
  การสนับสนุนจากองคกร คือ การท่ีองคกรใหความสนใจเอาใจใส  ใหความสําคัญ 
ตอบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชา  โดยการใหเกียรติ  ใหการยกยองเชิดชู  ใหขวัญ  และกําลังใจใน
การทํางาน  ตลอดจนใหสวัสดิการและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร
หรือผูใตบังคับบัญชา  การสนับสนุนตาง ๆ ในท่ีนี้  หมายถึง  การสนับสนุนดานงบประมาณ  ดาน
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ  ดานการทํางาน  และการพัฒนาความรูความสามารถใหตอบุคลากร  ดังนั้น  
ในงานวิจัยนี้จะไดกลาวถึงการสนับสนุนจากองคกร  3  ดาน  คือ  ดานอารมณ  ดานสังคม  และดาน
เศรษฐกิจ  เม่ือลูกนองประสบกับการสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  Rhoades and Eisenberger 
(2002:  698-714) กลาววาการสนับสนุนจากองคกร (Percieved Organizational Support) คือ การ
รับรูของสมาชิกภายในองคกรวา องคกรของตนนั้นไดใหความสําคัญกับการทํางานของตนหรือไม
และแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจเอาใจใสในความเปนอยูของสมาชิก  เนาวรัตน  เรียวเรืองแสงสกุล 
(2543:  57-59)  ท่ีไดศึกษาอิทธิพลของความตองการทางอารมณสังคมท่ีมีตอการสนับสนุนของ 
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องคกรหรือหนวยงานและการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจตัวอยาง  จํานวน  308  คน  การปฏิบัติงานด ู
จากผลการจับกุมผูท่ีขับรถในขณะมึนเมา  และขับรถดวยความเร็วเกินกําหนด  โดยใชแบบวัดการ
สนับสนุนจากหนวยงานและแบบวัดความตองการทางอารมณ  สังคมพบวา  กลุมตํารวจสายตรวจท่ี
มีความตองการทางอารมณสังคมสูง  การรับรูการสนับสนุนจากหนวยงานมีความสัมพันธทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานมากกวากลุมท่ีมีความตองการทางสังคมอารมณต่ํา  ดังนั้น  การสนับสนุนจาก
องคกรในทัศนะของเนาวรัตน  หมายถึง  การรับรูวาองคกรใหความสําคัญในดานการทํางานของ
สมาชิก  โดยการดูแลเอาใจใสอยางเปนองครวมท้ังขวัญกําลังใจ  สวัสดิการ  และผลตอบแทนอยาง
เหมาะสมนอกจากนี้  การสนับสนุนจากองคกรยังมีสวนชวยในการสรางวัฒนธรรมองคกร  การ
บริหารแนวใหมท่ีมุงประชาชนเปนศูนยกลางนั้น  มีการบริการประชาชนท่ีเนนถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนเปนหลัก  ดวยระบบการจัดการท่ีทันสมัย  เทคโนโลยี  การติดตอส่ือสารทันสมัย  
พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีความสุขเปนสําคัญ (อมร  นนทสุด,  2550:  1-10)   
 การศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีพบวาบุคคลท่ีมีการสนับสนุนจากองคกรมักเปนผูท่ีมี
ทัศนคติท่ีดตีอพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  เชน  ดานพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร 
(ดุจเดือน  พันธุมนาวิน และอัมพร  มาคะนอง,  2547) หรือในกลุมผูทํางาน เชน พฤติกรรมความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานการเงินในบริษัทเอกชนในตางประเทศ (Valentine, Greller and 
Richtermeyer, 2006) พฤติกรรมการทํางานของหัวหนาสถานีอนามัย (สุชาดา  ชลานุเคราะห,  2552)  
ก็ไดใหความหมายของการสนับสนนุจากองคกรวา การรับรูของบุคลากรภายในองคกรในดานการ
ใหความสําคัญกับการทํางาน  การสนับสนนุเอาใจใสดูแลอยางเปนองครวม บํารุงขวัญกําลังใจ  การ 
ใหสวัสดิการและผลตอบแทนอยางเหมาะสม  รวมท้ังสนับสนุนในดานงบประมาณ เครื่องมือ  วัสดุ
อุปกรณ  ตลอดจนพัฒนาความรูและคความสามารถ  นิศากร  สนามเขต (2550:  130) ท่ีศึกษาการมี
ภูมิคุมกันจากภายในและภายนอกท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลาววาการสนับสนุนทางสังคมจากครูเปนการสนับสนุนสงเสริมจากครู
เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสม ท้ังในดานอารมณและขอมูลขาวสาร ในกลุม
ตัวอยางจํานวน 560  คน พบผลจากการวิเคราะหเพ่ือแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานายวาการสนับสนุน
ทางสังคมจากครเูปนตัวทํานายลําดับตน ๆ  ตอพฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนั้น การสนับสนุนจากองคกรจึงเกี่ยวของกับพฤตกิรรมท่ีพึงปรารถนา  
ดังเชน พฤติกรรมการทํางาน  ในงานวิจัยของศิริกุล  กล่ินทอง (2549:  231-232) ท่ีศึกษาปจจัยทาง
จิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการท่ีเขารวมโครงการการเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท  จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  โดยใชกลุมปจจัยเชิงเหตจุิตลักษณะเดิมจํานวน  
5  ตัวรวมกับตัวทํานายชุดสถานการณจํานวน  3  ตวั  และตัวทํานายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ
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จํานวน  3  ตัว พบวาการสนับสนุนจากหนวยงานเปนตัวทํานายท่ีสําคัญอันดับแรกท่ีสามารถทํานาย
พฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธได 4.0% ในกลุมรวม ผลในทํานองเดียวกันนี้  ยังพบในงานวิจัย
ของ  วราภรณ  ธนะสุริยะเกียรติ (2550:  27)  ท่ีศึกษาการวเิคราะหระบบจิตมอดไหมในงานครู ให
ความหมายวาเปนปฏิสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนองในท่ีทํางาน  บรรยากาศการทํางาน  ความ
กลมเกลียวระหวางสมาชิกในกลุม  มีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ไดรับการสนับสนุนรวมมือ
และไดรับการประสานงานใหดําเนินไดอยางราบรื่น  โดยสนับสนุนในสามดาน  ดานขอมูลขาวสาร  
ดานอารมณ  ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ  ผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสาม
ทางตอทัศนคติท่ีดีตองาน  พบวาครูท่ีไดรับการสนับสนุนจากหัวหนามาก  มีทัศนคติท่ีดีตองานมาก  
โดยพบผลในกลุมรวมและกลุมครูท่ี (วราภรณ ธนสุริยะเกียรต,ิ 2550:  55-61)  และงานวิจัยของแสง
จันทร  แกวประทุมรัสมี (2548:  168-169)  ท่ีศึกษาปจจัยเชิงเหตุทางจิตและสถานการณ  ตามทฤษฎี
ผูนําของ Fiedler ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลในงานของพัฒนาการอําเภอ กลุมตัวอยาง  จํานวน  320  
คน จากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณโดยใชตัวทํานายกลุมสถานการณ 6 ตัว ปรากฎผลวาการ
สนับสนุนจากองคกรเปนตัวทํานายท่ี  2 ท่ีสามารถทํานายความเครียดในงานได  22.0% ในกลุมรวม  
และยังไดใหความหมายถึงการสนับสนุนจากองคกรวา  การท่ีองคกร/ชุมชนใหการยกยองเชิดชู  ให
ขวัญกําลังใจในการทํางาน ใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  ใหความรวมมือใน
การทํางาน  ตลอดจนพัฒนาความรูความสามารถ (แสงจันทร  แกวประทุมรัสมี, 2548:  41-45) 
 การสนับสนุนจากองคกรในงานวิจัยนี้จึง  หมายถึง  การสนับสนุนจากองคกร  
หัวหนาและเพ่ือนรวมงานในดานอารมณ เชน ใหขวัญกําลังใจ  ปลอบใจ เปนตน  ดานสังคม  เชน  
การสนทนาพูดคุยแนะนําการดําเนินชีวิตตอไป  ใหความชวยเหลือในการจดังาน  เปนตน และดาน
เศรษฐกิจ เชน ใหความชวยเหลือดานการเงินหรือดานสวัสดิการ เปนตน ตอสมาชิกในองคกร  หรือ 
ผูใตบังคับบัญชา ท่ีผานการสูญเสียบุคคลสําคัญ  หากยิ่งไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากองคกร
มาก  ก็จะมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจมาก  และสามารถอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูไดรับการสนับสนุนจากองคกร
มากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  เชน  ทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนา  
พฤติกรรมการคบเพ่ือนอยางเหมาะสมพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ  ทัศนคติท่ีดีตองาน  
เปนตน   ดังนั้นจึงคาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวา  กลุมญาติท่ีไดรับการสนับสนุนจากองค/หัวหนา/
เพ่ือนรวมงานมาก  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  
มากกวา  กลุมญาติท่ีไดรับการสนับสนุนจากการสนับสนุนจากองค/หัวหนา/เพ่ือนรวมงานนอย   
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 1.4.6  ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura and Watlers, 1977)  ทฤษฎีนี้ไดอธิบาย

วิธีการ  และกระบวนการเรียนรูของบุคคลไดรับอิทธิพลจากสังคม  ทําใหเกิดการยอมรับลักษณะ
และกฎเกณฑทางสังคมมาเปนลักษณะของตน ทฤษฎีนี้ไดนําเอาหลักการเสริมแรง (Principle of 
Reinforcement) และหลักการเช่ือมโยง (Principle of Association) มาใชอธิบายปรากฏการณทาง
สังคมซ่ึงเนนการเรียนรูโดยบังเอิญและการเลียนแบบเปนส่ิงสําคัญ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแปลก
ใหมหรือแตกตางไปจากเดิมไดโดยงายโดยทฤษฎีนี้ใหความสําคัญแกลักษณะของสถานการณท่ีเปน
เครื่องกระตุนใหบุคคลกระทําพฤติกรรมซํ้า ๆ จนกลายเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นไปในท่ีสุด 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การเอาใจใส  เริ่มจากการเอา 
ใจใสในส่ิงท่ีอยูรอบ ๆ ตัวหรือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมนั้น ๆ  2)  การจํา  เกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนแรก
โดยจะจดจําพฤติกรรมของบุคคลนั้น  3)  การแสดงพฤติกรรมนั้นเม่ือนักเรียนจดจําพฤติกรรมนั้น
ไดแลว พฤติกรรมท่ีเคยเห็นและจดจําไดแลวจะเปนตัวกระตุนใหทําพฤติกรรมนั้น และ 4)  ส่ิงลอใจ
และการจูงใจท่ีจะทําพฤติกรรมนั้น  ในงานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาถึงจิตลักษณะตามสถานการณท่ี
เกี่ยวของพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญมี  2  ตัวแปรดวยกัน  คือ  การมองโลกในแง
ดี และการเปรียบเทียบทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.6.1  การมองโลกในแงดีกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
 การมองโลกในแงดี (Optimism) หมายถึง ความคาดหวังท่ีเปนเปาหมายพ้ืนฐาน
ของบุคคลท่ีไดรับการกระตุน  เม่ือบุคคลรับรูวาผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและเปน
ส่ิงท่ีดตีอเขา (Scheier and Carver, 1985 อางถึงใน งามตา  วนินทานนท, 2550)  Goleman (1998 
อางถึงใน อรพินทร  ชูชม  และคณะ, 2549:  16)  ไดกําหนดใหการมองโลกในแงดีเปนสวนหนึ่งท่ี
สําคัญในการจูงใจตนเองคนท่ีมองโลกในแงดีมักเปนการมองโลกในทางบวก  โดยเห็นวาทุกส่ิงทุก
อยางไมไดเลวราย  ยังมีโอกาสท่ีจะพลิกผันสถานการณ  หรือแมวาจะเลวรายก็สามารถมองใหเปน
โอกาสได  เชนเดียวกับ Baron (1998) เสนอวาการมองโลกในแงดีเปนองคประกอบหนึ่งของอีคิว 
(EQ)  ท่ีชวยในการจัดการชีวิตและสภาพแวดลอมรอบดานท่ีกดดันไดอยางประสบความสําเร็จใน
ชีวิต เซลิกแมน (Seligman, 1990 อางถึงใน อรพินทร  ชูชม และคณะ, 2549:  17)  เห็นวาคนท่ีมอง
โลกในแงดีเปนคนท่ีมีความยืดหยุนสามารถฟนตัวจากเหตุการณท่ีเลวรายไดและเริ่มตนชีวิตไดอีก 
ซ่ึงทําใหบุคคลท่ีมองโลกในแงดีประสบความสําเร็จในชีวิตในการทํางานในการเรียนและการ
แขงขันตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี สวนในประเทศไทย  นายแพทยประเวศ  วะสี (2541)  
กลาวถึงการมองโลกในแงดีวาเปนการมองแบบ 2 ดาน มองลักษณะมองสรรพส่ิงตาง ๆ ท้ังดานท่ี
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เปนคุณและดานท่ีเปนโทษ  การมองโลกในแงดีเปนการมองส่ิงตาง ๆ ในแงท่ีเปนคุณและการท่ี
คนเราสามารถยอมรับและรูจักตนเอง  ทําใหสามารถตั้งความหวังท่ีเปนจริงเหมาะสมสําหรับตนได
ดานดานทักษะทางพฤติกรรม  นิตยา  คชภักดี (2552:  90-95)  ก็กลาววาการมองโลกในแงดี  คือ  
การรูจักมองหาแงดีงามแงท่ีเปนคุณแทรกซึมอยูใน  ปญหาอุปสรรค  บุคคล  งาน  เหตุการณ  ในคํา
วิพากษวิจารณ  ติฉินนินทา  คําพูดท่ีไดยินท่ีผานเขามาในชีวิต  แลวนํามาปรุงแตงความคิดจิตใจ  
ตลอดจนพฤติกรรมและการงานของตนเองใหดีขึ้นมาในทางท่ีสรางสรรคชีวิต  ซ่ึงกรมสุขภาพจิต 
(2544:  2) ไดจัดแบงความฉลาดทางอารมณเปน  3  สวน คือ  เกง  ดี  มีสุข  และการมองโลกในแงด ี
อยูในสวนท่ีเปนสุข  คือ  ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมองโลกในแงดี  ไดแก งานวิจัยของนพมาศ  แซเส้ียว (2550)  
ไดศึกษาการปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูใหญวัย
กลางคน  โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคคลในวัยผูใหญกลางคนอายุระหวาง  36-59  ป  พบวาผูใหญท่ีมี
การมองโลกในแงดีมากเปนผูท่ีมีคุณภาพชีวิตแตละดาน(ดานทํางานครอบครัวและสังคม)  มากกวา
ผูท่ีมีการมองโลกในแงดีนอยพบในกลุมตัวอยางรวม  ผลเชนนีย้ังพบในกลุมรวม กลุมท่ีมีการศึกษา
สูงซ่ึงเปนผูท่ีมีการรับรูสภาพเศรษฐกิจในครอบครัววาดีมากและมีภาระในครอบครัวมาก 
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวา  ผูเปนผูมองโลกในแงดีมาก  เปน
ผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนามาก  โดยเฉพาะดานคุณภาพชีวิตหรือความพอใจในชีวิต  ดังนั้นจึง
คาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวา กลุมญาตท่ีิมีการมองโลกในแงดมีากเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปรับตัวดาน 
อารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  มากกวากลุมญาติท่ีมีการมองโลกในแงดนีอย   
 1.4.6.2  การเปรียบเทียบทางสังคมกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 
  ธรรมชาติของมนุษยมักมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของตนกับ
บุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือเรียนรูและรูจักตนเองมากขึ้น  ดังนั้น  ทุกชวงอายุ  Buunk and Gibbons (2007: 3-
21)  กลาววา ทุกวัยยอมมีการเปรียบเทียบทางสังคม  เชน  ในวัยผูใหญมักใชการเปรียบเทียบทาง
สังคมในการหาคูครอง (สิรินธร  วงศทนงศักดิ์, 2545:  85-95)  สําหรับในผูใหญหรือผูสูงวัยซ่ึงอยู
ในชวงบ้ันปลายของชีวิตตามทฤษฎีของ Erikson (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2541ก:  47-79)  กลาววา  
บุคคลในวัยนี้ยอมผานชีวิตมาแลวอยางโชกโชนท้ังครอบครัวและการทํางานและมักมองยอนกลับ
ไปมองถึงส่ิงท่ีตนไดกระทํามาแลวอยางไรบาง รวมถีงมีการเปรียบเทียบความสําเร็จของตนเองกับ
บุคคลอ่ืน  ถาตนเองมีความสําเร็จท่ีเหนือกวาก็จะมีความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีไดกระทําผานมา  สราง
ความสุขและพอใจในชีวิตได  แตหากมองกลับกันถาผลการกระทําในอดีตเปนประสบการณท่ี
เลวราย  ส่ิงเหลานี้ก็มักจะวนเวียนภายในจิตใจกอใหเกิดความทอแทเบ่ือหนาย  หดหู  ตลอดจนหมด
กําลังใจในการดําเนินชีวิตไดการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison)  มีนักวิชาการสนใจ



 43

ศึกษาโดยเฉพาะในดานของการทํางาน (Goodman and Haisley, 2007:  109-125)  ซ่ึงเปนการศึกษา
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการทํางานของตนเองกับผลการทํางานของผูอ่ืน (Buunk, Zurriaga, 
Gonzalez-Roma and Subirats, 2003:  370-388)   ผลของการเปรียบเทียบท่ีมีตอจิตมอดไหมในการ
ทํางาน (Michinov, 2005:  99-118) Brown, Ferris, Heller and Keeping (2007:  59-75)  ก็ไดเสนอ
รูปแบบการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนของมนุษยใน  2  ลักษณะ  คือ  1)  เปนการเปรียบเทียบกับ
คนอ่ืนในดานท่ีเดนกวาและดีกวาตน  หรือท่ีเรียกวา “Upward Comparison” และมีงานวิจัยใน
ตางประเทศท่ีแสดงใหเห็นวา  บุคคลจะใชวิธีการเปรียบเทียบเชนนี้ เม่ือรูสึกเปนสวนตัวมากกวา
ลักษณะท่ีเปดเผย (Ybema and Buunk, 1993: 627-645; Gibbons et al., 2002:  865-880) หรือใน 
สถานการณท่ีตองการพัฒนาตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม (Smith and Sachs, 1997:  587-602) และ 2) เปน 
การเปรียบเทียบกับในดานท่ีดอยกวาตนเองหรือท่ีเรียกวา “Downward Comparison” โดย Thornton 
and  Arrowood (1996:  40-48) ไดเสนอแนวคิดนี้เปนครั้งแรกโดยกลาววาบุคคลท่ีกําลังเผชิญปญหา
และอุปสรรคมักจะใชวิธีการเปรียบเทียบตนเองกับผูท่ีอยูในสถานการณเดียวกันแตแยกวา  ทําให
บุคคลนั้นมีความรูสึกเกี่ยวกับตนเองท่ีดีขึ้น แตการเปรียบเทียบลักษณะนี้ใหผลทางลบกับบุคคลท่ีมี
จิตลักษณะท่ีไมนาปรารถนา  เชน จิตมอดไหมซึมเศรา (Buunk, Oldersma and De Dreu, 2001:  
452-467)  หรือกําลังเปนโรครายแรง (Mollenman, Pruyn and Van Knippenberg, 1986:  1-13) 
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางสังคมในการสูญเสียยังมีไมมากนัก โดยงานวิจัยลาสุด
ของ Bauer, Wrosch and Jobin (2008:  800-811)  อาจใหผลใกลเคียง  โดยทําวิจัยเปรียบเทียบการ
ใชรูปแบบการเปรียบเทียบทางสังคมระหวางผูใหญตอนตนกับผูสูงวัยจํานวน 104 คนผลการวิจัย
ปรากฏวาการใชการเปรียบเทียบในลักษณะของ Downward ท่ีจะชวยลดความวิตกกังวล  ซ่ึงมัก
ปรากฏในกลุมผูสูงวัยมากกวาในกลุมผูใหญตอนตน  และมักพบวาผูสูงอายุจะใชการเปรียบเทียบ
ทางสังคมแบบ  Downward  บอยครั้งกวาแบบ Upward 
 สําหรับในงานวิจัยนี้  การเปรียบเทียบทางสังคมของผูท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญใน
ชีวิตหมายถึง  การท่ีกลุมญาติมีความคิดโดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะและส่ิงรอบตัวท่ีนา
ปรารถนาของตนกับส่ิงเดียวกันในผูอ่ืนวาตนมีคุณลักษณะและส่ิงรอบตัวดอยกวาผูอ่ืนหรือไม  เม่ือ
ประสบกับเหตุการณสูญเสียโดยการเปรียบเทียบใน  4  ดานคือ  1)  การสนับสนุนทางสังคมจากคน 
รอบขาง  2)  ฐานะ/สภาพทางเศรษฐกิจ  3)  ดานสุขภาพ  และ  4)  ความสําเร็จในชีวิต  การศึกษาผล
ของการเปรียบเทียบทางสังคมของผูสูงวัยในประเทศไทยยังมีไมมากนักโดยผลการวิจัยท่ีใกลเคียง
โดยเฉพาะผลการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตดีและการมองโลกในแงดี  มีผลการวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวา
ในวัยผูใหญบุคคลท่ีมีการมองโลกในแงดีมากมักเปนผูท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย (นพมาศ  แซเส้ียว, 
2550:  110-140)  ในผูสูงวัย (วรนุช  สิปยารักษ, 2552:  224 - 226)  ท่ีไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมท่ี 
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เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพ่ึงตนเองของผูสูงวัย  จํานวน 441 คน  ระบุถึงพฤติกรรมการพ่ึงตนเอง
ของผูสูงวัยดานสุขภาพ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
สามทางพบผลวาผูสูงอายุท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากมีพฤติกรรมการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ  
ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  และมีความพอใจในชีวิตมากกวาผูสูงวัยท่ีมีการเปรียบเทียบทางสังคม
นอยหรือผูท่ีมีสุขภาพจิตดีในวัยตาง ๆ  เปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากดวยโดยนักเรียนท่ีมี
สุขภาพจิตดีมักมีพฤติกรรมนาปรารถนาท่ีกระทําดวยตนเองเชนพฤติกรรมการเรียนท่ีดีท้ังกอนขณะ
และหลังเรียน (สุมิตตรา  เจิมพันธ, 2545:  189-191)  เปนตน 
 จากการประมวลเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวาผูท่ีมีสุขภาพจิตดีหรือมองโลกใน
แงดีเปนผูท่ีมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากผลเชนนี้ปรากฏท้ังในเด็กและผูใหญ  ซ่ึงผูท่ีมีสุขภาพจิต
ท่ีดี หรือมองโลกในแงด ี มักเปนผูท่ีมีการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนในลักษณะท่ีจะลดความวิตก
กังวลของตนดังนั้น  จึงคาดหวังในงานวิจัยนี้ไดวากลุมญาตท่ีิมีการเปรียบเทียบตนเองทางสังคมมาก
ซ่ึงเปนกลุมญาตท่ีิเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะหรืออยูในสถานการณท่ีดอยกวาผูอ่ืน  เปนผูท่ีมีการ
ปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจมากกวา  กลุมญาตท่ีิมีการเปรียบเทียบทางสังคม
นอย 
 
1.5  ตัวแปรในการวิจัย   
 

กลุมตัวแปรอิสระดานการนับถือศาสนา   แบงเปน 3 ตัวแปร  คือ  1)  ความเช่ือทางศาสนา  
2)  วิถีปฏิบัติทางศาสนา   และ  3)  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

กลุมตัวแปรอิสระดานจิตลักษณะ จํานวน  4  ตัวแปร  คือ  สุขภาพจิต   ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม 

กลุมตัวแปรอิสระดานจิตลักษณะตามสถานการณ  จํานวน  2  ตัวแปร  คือ  การมองโลกใน
แงด ี และการเปรียบเทียบทางสังคม 

กลุมตัวแปรอิสระดานสถานการณ จํานวน  2  ตัวแปร  คือ  ประสบการณการสูญเสีย  การ
สนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร 

กลุมตัวแปรตามการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  จํานวน  3  ตัวแปร  คือ  1)  การ
ปรับตัวดานอารมณ  2)  การปรับตัวดานสังคม  และ  3)  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 1.4  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในงานวิจัย 

 
1.6  นิยามปฏิบัติการ 
 
 กลุมตัวแปรตาม  มี  3  ตัวแปร  ไดแก  การปรับตัวดานอารมณ  การปรับตัวดานสังคม  
และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ 
 การปรับตัวดานอารมณ หมายถึง  การปรับตัวดานอารมณเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  
เปนการท่ีบุคคลแสดงออกดานอารมณไดอยางเหมาะสม  ไมทอแทส้ินหวัง  ไมหมกมุนเหมอลอย  
หรือฝนถึงบุคคลท่ีสูญเสียไป  และมีสติควบคุมอารมณไดเม่ือตองเผชิญกับเหตุการณท่ีไมคาดฝนท้ัง
ดีและราย โดยอาศัยกระบวนการในการขจัดความตึงเครียด  รักษาสมดุลของจิตใจและอารมณ  
สามารถแสดงออกทางกาย  วาจา  ไดอยางสมดุล  จนสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดอยางปกติสุข 
 การปรับตัวดานสังคม  หมายถึง  การท่ีบุคคลปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดในการอยูรวมกันใน
สังคม  เม่ือบุคคลนั้นประสบกับเหตุการณในการสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  สามารถสรางหรือขัด
เกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนทางสังคมได  สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขท้ังทางกายและ
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จิตใจ เชน  การกําหนดวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคต  การทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว  เพ่ือน  
เพ่ือนรวมงาน  และสมาชิกในสังคมได  เปนตน 
 การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  หมายถึง  ความสมดุลระหวางรายไดกับคาใชจาย  เม่ือสูญเสีย 
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญในครอบครัว  สามารถแสวงหามาซ่ึงเงินตราหรือปจจัยส่ี  เพ่ือรองรับความ
ตองการหรือภาระตาง ๆ ในครอบครัวบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  เชน  สามารถทํามาหาเล้ียงชีพ
และมีรายไดเพียงพอ  สามารถดแูลเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวได วางแผนการใชจายและมีเงินเก็บ
ออมไวใชในยามฉุกเฉิน  ไมตองหยิบยืมหรือพ่ึงพาดานการเงินจากบุคคลอ่ืน  และมีความพึงพอใจ
กับฐานะท่ีเปนอยูในปจจุบัน  เปนตน    
 กลุมตัวแปรอิสระดานการนับถือศาสนา  มี  3  ตัวแปร ไดแก ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 
 ความเชื่อทางพุทธศาสนา  หมายถึง  ความเช่ือทางพุทธศาสนาโดยสรุปก็  คือ  ความสัทธา
หรือความเช่ือท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการไตรตรองอยางแยบคาย  อยางมีเหตุมีผล  ซ่ึงก็คือ  ปญญา  
นั่นเอง  โดยในพุทธศาสนานั้นมีความเช่ือสําหรับชาวพุทธท่ีดีอยู  3  ขั้น  คือ 1) ไตรสรณคมน  2)  
กฎแหงกรรม  นรก  สวรรค  และ 3)  นิพพาน ดังนั้น  จากการประมวลเอกสารพบวาความเช่ือทาง
ศาสนามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ 

วิถปีฏิบัติทางพุทธศาสนา หมายถึง การท่ีบุคคลกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยยึดหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนการปฏิบัติขั้นต่ํา
ไปสูขั้นสูง  คือ  การใหทาน  การรักษาศีล  และการเจริญภาวนา  เปนการกระทําแตความดีละเวน
ความช่ัว และทําจิตใหบริสุทธ์ิ การปฏิบัติท้ัง  3  ประการนี้  ไมอาจแยกการปฏิบัติออกจากกันได
ตองเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน  

วิถชีีวิตทางพุทธศาสนา  หมายถึง  การท่ีบุคคลผูนับถือพุทธศาสนามีการประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน  อันเปนแบบแผนมาจากความเช่ือ  คติ  คานิยม และ  การปฏิบัติทางศาสนาของผู
นับถือพุทธศาสนา  หลอหลอมใหจนกลายเปนแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลนั้น  

กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม  มี  4  ตัวแปร  ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม 
 สุขภาพจิต  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมดานตาง 
ๆ ท่ีนาปรารถนาไดอยางเหมาะสมเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตไดอยางมีสติ  โดยสามารถ
ควบคุมความวิตกกังวล  ความโกรธ  ความตื่นเตน  มีสมาธิ  มีความกลา  และมีความเกรงกลัวตอ
บาป  ไมทอถอย  เปนตน 
 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  หมายถึง  ความสามารถในการคาดการณไกลเล็งเห็นความ 
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สําคัญของส่ิงท่ีเกิดในอนาคต  ตลอดจนความสามารถในการควบคุมตนบังคับตนเองใหเขาใจ
ธรรมชาติของชีวิต  ตามกฎสามัญลักษณะ  เพ่ือความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ เพ่ือรองรับ
ประโยชนท่ียิ่งใหญกวาหรือสําคัญกวาท่ีจะมีมาในอนาคต 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  ความตั้งใจหรือความมุงม่ันของบุคคลท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญ
ในชีวิตในการท่ีจะดําเนินชีวิตไปอยางปกติสุข  โดยมีความพยายามไมยอทอ  รวมท้ังมีการวางแผน  
และกําหนดขอบเขตของการกระทําพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเองไดเปนอยางด ี
 การปรับตัวทางจิตสังคม  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการปรับตัวมากหรือนอย
เพียงใดตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson, 1968 อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุม
นาวิน, 2541ก)  หรือท่ีเรียกวาพัฒนาการทางสังคมอารมณ  การท่ีบุคคลจะปรับตัวมากนอยเพียงใด
นั้น  ขึ้นอยูกับสาเหต ุ 3  ประการ  คือ  1)  การเปล่ียนแปลงทางสรีระในแตละชวงชีวิต  2)  ขอเรียก 
รอง  หรือขอกําหนดของสังคมหรือคนรอบขางท่ีกําหนดใหปฏิบัติหรือรับผิดชอบในแตละชวงอายุ
ท่ีแตกตางกันตามโอกาสและบริบท  3)  ปริมาณการปรับตัวของบุคคลในชวงกอนมีมากเพียงใดก็
จะชวยใหบุคคลปรับตัวและแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใหมในปจจุบัน 
 กลุมตัวแปรอิสระดานสถานการณ  มี  3  ตัวแปร  ไดแก  ประสบการณการสูญเสีย  การ
สนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร 

ประสบการณการสูญเสีย  หมายถึง  สภาพท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออม ตอบุคคลท้ังท่ี
เปนรูปธรรม  เชน  การสูญเสียคนรัก  การสูญเสียทรัพยสิน  เปนตน  และเกิดขึ้นอยางเปน
นามธรรม  เชน การสูญเสียอิสรภาพ  การสูญเสียความม่ันใจ  เปนตน  ซ่ึงการสูญเสียท้ังรูปธรรม
และนามธรรมนั้นสงผมกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจ   

การสนับสนุนจากครอบครัว  หมายถึง  การสนับสนุนจากคนรอบขางดาน อารมณ  ดาน
สังคม และดานเศรษฐกิจ  ตอบุคคลท่ีผานประสบการณการสูญเสียบุคคลสําคัญ  ซ่ึงหากบุคคลนั้น
ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางมาก  ก็จะมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  ดาน
สังคม  และดานเศรษฐกิจมาก  และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
 การสนับสนุนจากองคกร  หมายถึง  การท่ีบุคคลผูไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากองคกร
จากหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา  และจากเพ่ือนรวมงานในดานตาง ๆ 3  ดาน  คือ 1) ดานอารมณ เชน 

การไดรับความรักความเอ้ืออาทร และไดรับการเห็นคุณคา เปนตน  2)  ดานสังคม (ขอมูล  ขาวสาร)  
เชน ไดรับขาวสารท่ีมีประโยชนตอการพ่ึงพาตนเองเปนตน  และ  3)  ดานเศรษฐกิจ  (วัสดุอุปกรณ 
และการเงิน)  เชน ไดรับการชวยเหลือทางดานการเงินดูแลเอาใจใสหาซ้ือส่ิงของท่ีจําเปนมาให การ
ชักชวน/แนะนําหางานให  เปนตน 
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 กลุมตัวแปรอิสระดานจิตลักษณะตามสถานการณ  มี  2  ตัวแปร  ไดแก  การมองโลกในแง
ดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม 
 การมองโลกในแงดี  หมายถึง  การคิดแบบ  2  ดานในการมองลักษณะมองสรรพส่ิงตาง ๆ 
ท้ังดานท่ีเปนคุณและดานท่ีเปนโทษ  การมองโลกในแงดีเปนการมองส่ิงตาง ๆ ในแงท่ีเปนคุณและ
การท่ีคนเราสามารถยอมรับและรูจักตนเองซ่ึงทําใหสามารถตั้งความคาดหวังท่ีเปนจริงเหมาะสม
สําหรับตนเองไดทักษะพฤติกรรมโดยในท่ีนี้  คือ  การสามารถยอมรับการสูญเสียและมองการ
สูญเสียเปนธรรมดาตามกฎสามัญลักษณะ   
 การเปรียบเทียบทางสังคม  หมายถึง  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนเองกับผูอ่ืน
ดานชีวิตความเปนอยู  ดานเศรษฐกิจ  ดานสุขภาพ  และดานสังคมเปนตน เปนการเปรียบเทียบ
ตนเองกับผูอ่ืนในลักษณะท่ีจะลดความวิตกกังวลของตนและเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะหรืออยูใน
สถานการณท่ีดอยกวาผูอ่ืน 
 
1.7  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 จากการประมวลเอกสารผลงานวิจัยท้ังในประเทศ  ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  และจากหลัก
ในการกําหนดสมมติฐานตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (ดุจเดือน    พันธุมนาวิน, 2550:  61) 
สามารถกําหนดสมมติฐานในงานวิจัยได  ดังนี้ 
 สมมติฐานที่  1  ตัวทํานายชุดท่ี  4  ซ่ึงเปนการรวมชุดตัวทํานายท่ี  1  คือ  ชุดการนับถือ
ศาสนา 3 ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนา  ชุดตัวทํานายท่ี  2  คือ  ชุดจิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร  ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และการปรับตัวทางจิตสังคม  ชุดตัวทํานายท่ี  3  คือ ชุดสถานการณ  
3  ตัวแปร ไดแก  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจาก
องคกร รวมท้ังหมด 10 ตัวแปร สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณไดมากกวา หรือการปรับตัว
ดานสังคมไดมากกวา  หรือการปรับตัวดานเศรษฐกิจไดมากกวา  ตัวทํานายชุดท่ี 1 หรือ  ชุดท่ี  2 
หรือ  ชุดท่ี  3  เพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง  อยางนอย  5% 
 สมมติฐานที่  2  ตัวทํานายชุดท่ี  6  ซ่ึงรวมชุดตัวทํานายท่ี  1  คือ  ชุดการนับถือศาสนา  3 
ตัวแปร ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  
ชุดตัวทํานายท่ี  2  คือ  ชุดจิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร  ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ชุดตัวทํานายท่ี  3  คือ  ชุดสถานการณ  3 
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ตัวแปร  ไดแก  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจาก
องคกร  และชุดตัวทํานายท่ี  4  คือ  ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ  ไดแก  การมองโลกในแงดี  
และการเปรียบเทียบทางสังคม  รวมท้ังส้ิน  12  ตัวแปร  สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับตัวดาน
อารมณไดมากกวา  หรือพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมไดมากกวา  หรือพฤติกรรมการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจไดมากกวา  ตัวทํานายชุดท่ี 4  หรือ  ชุดท่ี  5  เพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง  อยางนอย  5% 
 สมมติฐานที่  3  กลุมตัวแปรการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  ไดแก  
ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  
การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  มีอิทธิพลทางตรงไปยังจิตลักษณะตาม
สถานการณ  (การมองโลกในแงดี และการเปรียบเทียบทางสังคม)  การปรับตัวดานอารมณ  การ
ปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  รวมท้ังการนับถือศาสนาและจิตลักษณะเดิม  กับ
กลุมสถานการณยังมีอิทธิพลทางออมไปยังพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พฤติกรรมการ
ปรับตัวดานสังคม  และพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจโดยสงผานตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ 
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บทที่  2 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการระหวางการนับถือพุทธศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณที่
เกี่ยวกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตของผูใหญไทย”   เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาความ 
สัมพันธเปรียบเทียบ(Correlation Comparative Study)โดยศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานการนับถือศาสนา 
จิตลักษณะและสถานการณของบุคคล ท่ีเกี่ยวของกับการปรบัตัวของบุคคลท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญใน
ครอบครัว  ไดมีการสรางและปรับปรุงแบบวัดตาง ๆ ใหมีคุณภาพสูง  เพ่ือนํามาใชในการเก็บขอมูล 
แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหทางสถิติ  ซ่ึงในสวนนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและ
วิธีการสุมตัวอยาง  เครื่องมือวัดตัวแปร  วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือวัด   วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
2.1  กลุมตัวอยางและวิธีการสุม 
  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้คือ  พุทธศาสนิกชนท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว โดย
งานวิจัยนี้ใชการสุมแบบขั้นกําหนดโควตา  (Stratified Quota Random Sampling)  โดยมีตัวแปรใน
การสุมตัวอยาง  คือ  1)  จํานวนวัด  3  วัด  ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  2)  ระยะเวลาการ
สูญเสีย  2 ประเภท  ในวันสวดพระอภิธรรมศพ (1-7  วัน)  และ หลังจากฌาปนกิจแลว (1-100  วัน)
3)  ความสัมพันธของผูสูญเสียกับกลุมญาติ  2 ประเภท คือ ความสัมพันธใกลชิด และ ความสัมพันธ 
ไมใกลชิด  4)  เพศของผูตอบ  2  ประเภท  คือ  เพศชาย  และ  เพศหญิง  และ  5)  จํานวนคนท่ีมีการ 
สูญเสียหรือระยะเวลา  18  คน  ซ่ึงคาดวาจะเก็บขอมูลไดจํานวนอยางนอย  432  คน  (322 
218 = 432) โดยสามารถเก็บขอมูลไดรวมท้ังส้ิน  452  คน     
 
2.2  เคร่ืองมือวัดตัวแปร 
  
 เครื่องมือท่ีใชวัดตัวแปรในงานวิจัยประกอบดวย   แบบวัดกลุมพฤติกรรมการปรับตัวเม่ือ
สูญเสียบุคคลสําคัญ  แบบวัดกลุมการนับถือศาสนา  แบบวัดกลุมจิตลักษณะเดิม  แบบวัดกลุม
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สถานการณ  และแบบวัดกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ  โดยเปนแบบวัดประเภทผูตอบรายงาน
ตอนเอง (Self  report)  ท้ังหมด  ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบวัดดังนี ้
 
 2.2.1  แบบวัดกลุมตัวแปรการปรับตัว   ประกอบดวย  3  แบบวัด  คือ  แบบวัดการปรับตัว
ดานอารมณ  แบบวัดการปรับตัวดานสังคม  และแบบวัดการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  โดยผูวิจัยเปนผู 
สรางขึ้นเองสําหรับงานวิจัยนี้ท้ัง  3  ฉบับ  ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัดดังตอไปนี ้
 2.2.1.1  แบบวัดการปรับตัวดานอารมณ  (แบบวัด  ชุดท่ี  1  ช่ือแบบวัด “ความรูสึก
ของฉัน”ในภาคผนวก ก)  มุงวัดพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลผูผานการสูญเสียบุคคลสําคัญใน
ดานอารมณ ในการท่ีบุคคลแสดงออกดานอารมณไดอยางเหมาะสมเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  โดย
อาศัยกระบวนการในการขจัดความตึงเครียด  เพ่ือรักษาสมดุลของจิตใจและอารมณ  จนสามารถ
แสดงออกทางกาย  วาจา  ไดอยางสมดุล  สามารถดํารงชีวิตอยูตอไปไดอยางปกติสุข  เชน การ
ควบคุมอารมณไดดีในทุกโอกาส  ใจเย็น  เปนตน  ซ่ึงแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซ่ึงประกอบดวย 12  
ประโยค  แตละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการให
คะแนน  แตละขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด” ได  6  คะแนน  
และลดลงมาตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ได 1 คะแนน ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  
ดังนั้น กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผูมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  19  ถึง  66  คะแนน  มี
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  5.26  ถึง  13.64  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม
ของแบบวัดท่ีไมมีขอนั้น  เทากับ  0.51  ถึง  0.76  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  
(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวา โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 
เทากับ 21.25, df  เทากับ  25, p-value  เทากับ  0.68, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.99,  NFI  
เทากับ 1.00,  GFI  เทากับ  0.97, และ AGFI เทากับ  0.90 สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ  0.91 
 

  ตัวอยาง  แบบวัดการปรับตัวดานอารมณ 
(0)  ทานเปนผูท่ีควบคุมอารมณไดดีในทุกโอกาส  จึงอยูไดอยางเปนสุข 

....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย
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 2.2.1.2  แบบวัดการปรับตัวดานสังคม  (แบบวัดชุดท่ี 2 ช่ือแบบวัด “ส่ิงท่ีอยู
รอบตัวฉัน”ในภาคผนวก  ก)  สอบถามการปรับตัวของบุคคลใหเขากับผูอ่ืนได  ในการอยูรวมกัน
ในสังคม ซ่ึงมีท้ังการติดตอสัมพันธหรือแขงขันกัน คนในสังคมจะสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันได
โดยการปรับปรุงไมใหเกิดความขัดแยงจนถึงตองแตกกลุมกันแมวาแตละคนจะผานเหตุการณ
เลวรายเพียงใด  เชน การกําหนดวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตได  การทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน
หรือสมาชิกในสังคมได  เปนตน  ซ่ึงแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงประกอบดวย  12  ประโยค  แตละ
ประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน ในแตละ
ขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมา
ตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น
กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผูมีพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  19  ถึง  72  คะแนน  มี
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  2.23 ถึง 15.21  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.38 ถึง 0.83  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis)  ปรากฏวา  โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 30.14, 
df  เทากับ  34, p-value  เทากับ  0.66, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.98, NFI  เทากับ  1.00, 
GFI เทากับ  0.95, และ AGFI  เทากับ 0.90  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบ 
วัดนี้เทากับ  0.93     
 
 ตัวอยาง  แบบวัดการปรับตัวดานสังคม 

(0)  ทานสามารถกําหนดแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตไดอยางแนนอน 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
  2.2.1.3  แบบวัดการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  (แบบวัดชุดท่ี  3 ช่ือแบบวัด  “สถาน 
การณของฉัน” ในภาคผนวก  ก)  เปนการตรวจวัดการปรับตัวของบุคคล ใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
โดยไมขาดแคลน หรือขัดสน  พอใจกับฐานะท่ีเปนอยู  สามารถทํามาหาเล้ียงชีพไดและดูแลบุคคล
อ่ืนในครอบครัวไดหลังจากสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  แบบวัดนี้เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง  ซ่ึงประกอบดวย  12  ประโยค  แตละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง 
“ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน  ในแตละขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก ให
คะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถา
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เปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น  กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผู
มีพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  28  ถึง  72  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ  6.21  ถึง  12.43  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ  0.56 ถึง 0.87  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory   
Factor Analysis) ปรากฏวา โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 20.07, 
df  เทากับ  25,  p-value  เทากับ  0.74,  RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.99,  NFI  เทากับ  1.00, 
GFI  เทากับ  0.97, และ AGFI เทากับ 0.90  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบ 
วัดนี้เทากับ  0.93    
 
 ตัวอยาง  แบบวัดการปรับตัวดานเศรษฐกิจ 
 (0)  ทานพอใจกับฐานะท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
 2.2.2  แบบวัดกลุมตัวแปรปจจัยเชิงเหตุดานการนับถือศาสนา  ประกอบดวย  3  แบบวัด 
คือแบบวัดความเช่ือทางศาสนา  แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา  และแบบวัดการดํารงชีวิตทางพุทธ 
ศาสนา  ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัดดังตอไปนี ้
  2.2.2.1  แบบวัดความเช่ือทางศาสนา (แบบวัด ชุดท่ี 6 ช่ือแบบวัด  “ความเช่ือของ 
ฉัน”  ในภาคผนวก ก) เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยไดยืมมาจากงานของดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ
(2540) แบบวัด  ชุดท่ี  6  ช่ือแบบวัดความรูสึกของฉัน  เปนแบบวัดความเช่ือเกี่ยวกับความเช่ือทาง
พุทธศาสนาซ่ึงประกอบดวย  10  ประโยค  แตละประโยคมีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงท่ีสุด”
ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน  ในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ  โดยขอความทางบวก  ให
คะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถา
เปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน    
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  32  ถึง  60  คะแนน  มี
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  2.41  ถึง  14.78  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม
ของแบบวัดท่ีไมมีขอนั้น  เทากับ  0.10  ถึง  0.69  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  
(Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏวา  โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 
เทากับ 12.12, df  เทากับ  16, p-value  เทากับ  0.74,  RMSEA  เทากับ  0.0,  CFI  เทากับ  0.99, NFI  
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เทากับ  1.00,  GFI เทากบั  0.98 และ AGFI  เทากับ  0.92  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของแบบวัดนี้เทากับ  0.82      
 
 ตัวอยาง  แบบวัดความเชื่อทางศาสนา 
 (0)  ฉันเช่ือวา  การปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาจะทําใหฉันมีความสุขอยาง   
        แทจริง 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
 2.2.2.2  แบบวัดวิถีปฏิบัติทางศาสนา  (แบบวัด  ชุดท่ี  7  ช่ือแบบวัด  “การปฏิบัติ 
ของฉัน”  ในภาคผนวก ก)  เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยไดยืมมากจากงานของดวงเดือน  พันธุมนาวิน และ
คณะ  (2540)  แบบวัด  ชุดท่ี  7  ช่ือแบบวัดการปฏิบัติของฉัน   วัดการปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจาเปนการปฏิบัติขั้นต่ําไปสูขั้นสูง คือ การใหทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติ
ภาวนา เปนการกระทําแตความดีละเวนความช่ัว และทําจิตใหบริสุทธ์ิ การปฏิบัติท้ัง 3 ประการนี้ไม
อาจแยกการปฏิบัติออกจากกันไดตองเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน เปนแบบวัดความการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ศาสนา ซ่ึงประกอบดวย  10  ประโยค  แตละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง 
“ไมจริงเลย” เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีคะแนน 6 อันดับ  โดยขอความทางบวกใหคะแนน 
“จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถาเปน
ขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน   
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  28  ถึง  59  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  2.59 ถึง 13.17  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวดัท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.19  ถึง  0.69  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory   
Factor Analysis)  ปรากฏวา  โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ  14.57, 
df  เทากับ  19, p-value  เทากับ  0.75, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.97, NFI  เทากับ  1.00,  
GFI เทากับ  0.97 และ AGFI  เทากับ  0.92  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบ 
วัดนี้เทากับ  0.74    
  
 ตัวอยาง  แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา 
 (0)  ขาพเจาพรอมท่ีจะพูดปด ถาคําพูดนั้นจะชวยใหขาพเจาไดรับประโยชน   
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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 2.2.2.3  แบบวัดวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  (แบบวัด  ชุดท่ี  8  ช่ือแบบวัด  “ชีวิตของ 
ฉัน”  ในภาคผนวก ก) เปนแบบวดัท่ีผูวิจัยไดยืมมากจากงานของดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ 
(2540)  แบบวัด  ชุดท่ี  8  ช่ือแบบวัดวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกประพฤต ิ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางสอดคลองตามหลักคําสอนขั้นพ้ืนฐานทางพุทธศาสนา  เชน 
ใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา  เปนตน ในเรื่องตาง ๆ ตั้งแตการเลือกประกอบอาชีพ การ 
คบเพ่ือน การใชเวลาวาง และวิธีการพักผอนหยอนใจ  เปนแบบวัดความการดํารงชีวิตตามแนวทาง 
พุทธศาสนา ซ่ึงประกอบดวย  10  ประโยค  แตละประโยคมีมาตร 6 หนวยประกอบจาก “จริงท่ีสุด” 
ถึง “ไมจริงเลย” เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก  ให 
คะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถา 
เปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  38  ถึง  60  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  2.92  ถึง  8.62  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ  0.22 ถึง 0.62  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory   
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 11.83, df  
เทากับ  14, p-value  เทากับ  0.62, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.97, NFI  เทากับ 1.00,  GFI 
เทากับ 0.98  และ AGFI  เทากับ  0.91  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี้
เทากับ  0.75    
 
 ตัวอยาง  แบบวัดวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 
 (0).  ฉันชอบท่ีจะไปเท่ียวตามศาสนาถานมากกวาสถานท่ีอ่ืน ๆ  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
 2.2.3  แบบวัดกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม  ประกอบดวย 4  แบบวัด  คือ  แบบวัดสุขภาพจิต 
แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และแบบวัดการปรับตัวทางจิต
สังคม  ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัดดังตอไปนี ้
  2.2.3.1  แบบวัดสุขภาพจิต  (แบบวัด  ชุดท่ี  10  ช่ือแบบวัด  “ความรูสึกเกี่ยวกับตัว 
เอง”  ในภาคผนวก ก)  เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยไดปรับปรุงจากงานของสุกมล   มุงพัฒนสุนทร (2546) ท่ี 
ยืมมาจากการวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน   และคณะ (2536) เรื่องลักษณะทางจิตและพฤติกรรม 
ของนักเรียนท่ีอยูในสภาวะเส่ียงในครอบครัวและทางปองกัน   แบบวัดนี้มีท้ังหมด 12 ขอ โดยเปน 
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ขอความดานลบท้ังหมด แตละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”
เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีคะแนน  6  อันดับ โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด”
ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถาเปนขอความทางลบ
ใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น  กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผูมีสุขภาพจิตดีมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  26  ถึง  64  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ  3.00  ถึง 17.80  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.17 ถึง 0.80 เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 19.47, df  
เทากับ  21, p-value  เทากับ  0.55, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.98, NFI  เทากับ  1.00,  GFI 
เทากับ  0.97 และ AGFI  เทากับ  0.88  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี ้
เทากับ  0.88    
 
 ตัวอยาง  แบบวัดสุขภาพจิตที่ด ี

(0)  ฉันรูสึกวา  ตนเองเปนคนตื่นเตนงาย
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
  2.2.3.2  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  (แบบวัดชุดท่ี  11  ช่ือแบบวัด  “ฉัน 
ในปจจุบันและอนาคต”  ในภาพผนวก  ก)  เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยไดยืมมาจากดวงเดือน  พันธุมนาวิน 
และคณะ (2540) ประกอบดวยแบบวัดท่ีเปนประโยคบอกเลาความสามารถคาดการณไกล การเห็น
ความสําคัญของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคตและการอดไดรอไดของผูตอบในสถานการณตาง ๆ 
แบบวัดนี้มีท้ังหมด  12  ขอ เปนขอความดานลบท้ังหมด แตละประโยคมีมาตร 6  หนวย  ประกอบ 
ดวย  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” เกณฑการใหคะแนน  แตละขอมีคะแนน  6  อันดับ โดยขอความ
ทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด” ได  6  คะแนน และลดลงมาตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ได  1  
คะแนน ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น  กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้
มาก  เปนผูมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  40  ถึง  66  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  2.06  ถึง  8.69  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.16 ถึง 0.52  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 21.53, df 
เทากับ  22, p-value  เทากับ  0.49, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.96, NFI  เทากับ  1.00, GFI 
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เทากับ  0.97 และ AGFI  เทากับ 0.88  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี ้
เทากับ  0.77    
 
 ตัวอยาง  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

(0)  ฉันไมสนใจวาฉันใชเวลาในแตละวันใหเกิดประโยชนหรือไม 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
 2.2.3.3  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  (แบบวัดชุดท่ี  12  ช่ือแบบวัด  “ความมุงม่ัน
ของฉัน” ในภาพผนวก ก)  แบบวัดนี้เปนแบบวัดผูวิจัยยืมมาจากงานวิจัยดวงเดือน  พันธุมนาวิน
และคณะ (2540) มีจํานวน 12 ขอ เปนขอความดานบวกและดานลบ แตละประโยคมีมาตร 6  หนวย 
ประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน  แตละขอมีคะแนน  6  อันดับโดย
ขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด” ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย”  
ได  1  คะแนน ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน ดังนั้น กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบ 
วัดนี้มาก  เปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  42  ถึง  72  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ  2.28  ถึง  11.39  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ  0.02 ถึง 0.62  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 14.32, df  
เทากับ  18, p-value  เทากับ  0.71, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.98, NFI  เทากับ  1.00, GFI  
เทากับ  0.98  และ AGFI  เทากับ  0.90  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี ้
เทากับ  0.74   
 
 ตัวอยาง  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

(0)  แทจริงแลว  ฉันเปนคนท่ีไมชอบทํางาน 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
  2.2.3.4  แบบวัดการปรับตัวทางจิตสังคม  (แบบวัดชุดท่ี  13  ช่ือแบบวัด   
“ความรูสึกตอสังคม” ในภาพผนวก  ก)   เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากงานวิจัยของพรรณ
ราย พิทักษเจริญ(2543)  เปนแบบวัดเกี่ยวกับลักษณะการปรับตัวและสุขภาพจิต ประกอบดวย
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ประโยคบอกเลาเกี่ยวกับการใหผูใหญวัยกลางคนรายงานถึงประสบการณชีวิตโดยรวมสวนตนและ
ในสังคมในดานตาง ๆ ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน  แบงเปน  4  ดาน ดังนี้  1)  การรับรูขอเรียกรองจาก
สังคมของตนวา  สังคมคาดหวังวาตนควรจะคิดอยางไร และทําอะไรเพ่ือสังคมบาง  2)  ความ
ปรารถนาภายในตน ท่ีเกี่ยวของกับความตองการส่ิงทดแทนตนเองเพ่ือสรางความคงทนหรือยั่งยืน 
เม่ือตนส้ินชีวิตไปแลวส่ิงนั้นก็จะยังคงอยู  3)  ความหวงใยผูกพันคนรุนหลังและอนาคตของสังคม  
และ  4)  การสรางขยาย  หมายถึง  การท่ีตัวบุคคลผูกระทํา  สามารถจดจํา มีความประทับใจ และ
สามารถเลาเรื่องราวท่ีเปนประสบการณสรางขยายของตนเองไดอยาง มีจํานวน 20 ขอ  เปน
ขอความดานบวกและดานลบ แตละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริง
เลย”  เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน 
“จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน และลดลงมาตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ได  1  คะแนน ถาเปน
ขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น  กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผูมี
การปรับตัวทางจิตสังคมมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  61 ถึง 120 คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ  1.90  ถึง  16.32  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ  0.14 ถึง 0.87  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 93.63, df 
เทากับ  68, p-value  เทากับ  0.02, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.97, NFI  เทากับ  0.99, GFI  
เทากับ  0.92 และ AGFI  เทากับ  0.77  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี้
เทากับ  0.88   
  

ตัวอยาง  แบบวัดการปรับตัวทางจิตสังคม 
(0) ฉันรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิกของสังคมท่ีฉันอยูในปจจุบัน 

....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 

2.2.4  แบบวัดกลุมตัวแปรสถานการณ  ประกอบดวย  3  แบบวัด คือ  แบบวัดประสบการณ
การสูญเสีย และแบบวัดการสนับสนุนจากคนรอบขาง ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัดดังตอไปนี ้
  2.2.4.1  แบบวัดประสบการณการสูญเสีย  (แบบวัดชุดท่ี  14  ส่ิงท่ีฉันสูญเสีย  ใน
ภาพผนวก  ก)   เปนแบบวัดการคาดการณในความรูสึกของการท่ีบุคคลผานเหตุการณในอดีต
เกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก  สูญเสียสถานภาพ  ความสมบูรณของรางกาย  หรือส่ิงของ
ทําใหกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักมีความเสียใจ โหยหา คิดถึง บุคคลหรือเหตุการณหรือ
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ส่ิงของนั้น ๆ แบบวัดท่ีผูวิจัยยืมมาจากงานวิจัยของวรนุช  สิปยารักษ (2552)  มีจํานวน 20 ขอ 

ปรับปรุงใหเหลือจํานวน  12  ขอ  แตละขอประกอบดวยมาตร 2 มิติ คือ 1) มิติของความรูสึกตอ
เหตุการณการสูญเสียในครั้งนั้น ตั้งแต  “รูสึกเสียใจมากท่ีสุด”  จนถึง “ไมรูสึกเสียใจเลย” และ 2) 
มิติของความถ่ีของความรูสึกตอเหตุการณนั้นตั้งแต  “เกิดบอยมาก”  จนถึง  “ไมเกิดเลย”  แบบวัดนี้
จะมีคาพิสัยคะแนนเทากับ  12  ถึง  72  คะแนน   เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบวัดความรูสึก
สูญเสียคําตอบจากมิติของความรูสึกตอเหตุการณการสูญเสียในครั้งนั้น ไดคะแนน 5 ถึง 1 คะแนน  
คําตอบจากมิติของความถ่ีของความรูสึกตอเหตุการณจะไดคะแนน 3 ถึง 1 คะแนน และ คะแนนท่ี 

ไดของการตอบแตละขอคือ ผลคูณของหนวยท่ีเลือกในขอนั้น ๆ การคิดคะแนน  โดยรวมคะแนน 

ทุกขอในแบบวัดความรูสึกสูญเสีย  ดังนั้น จึงไดพิสัยคะแนนระหวาง 30 - 360 คะแนน 

กลุมญาตท่ีิไดคะแนนมากจากแบบวัดนี้เปนผูท่ีมีความรูสึกสูญเสียมาก 

 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีพิสัยคะแนนเทากับ  21– 166  คะแนน  มีพิสัย 
คาอํานาจจําแนก  เทากับ  2.58  ถึง  8.97  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบ 
วัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.21 ถึง 0.87 เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  
Analysis) ปรากฏวา  โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ  15.57,  df  
เทากับ  15, p-value  เทากับ  0.55, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.99, NFI  เทากับ  1.00, GFI  
เทากับ  0.98  และ AGFI  เทากับ  0.89  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี้
เทากับ  0.89   
 

 ตัวอยาง แบบวัดความรูสึกของฉัน (แบบวัดความสูญเสีย) 
   ประสบ            ระดับความเสียใจของฉัน     ความรูสึกเสียใจ                 

สถานการณ     การณ    ท่ีเกิดขึ้นกับฉัน
เคย ไมเคย มากท่ี มาก ปาน นอย ไมเลย บอย เกิด ไม
เกิด เกิด สุด กลาง มาก บาง เกิดเลย

1.  การสูญเสียคูสมรส
2.  การสูญเสียบุตร

 
 

 

  2.2.4.2  แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว  (แบบวัดชุดท่ี  15  ช่ือแบบวัด 
“ครอบครัวของฉัน”ในภาพผนวก  ก)  เปนแบบวัดท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่ีบุคคลผูไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมในดานตาง ๆ มี 3  ดาน คือ 1) ดานอารมณ เชน การไดรับความรัก ไดรับความ
เอ้ืออาทร และไดรับการเห็นคุณคา เปนตน 2) ดานสังคม (ขอมูลขาวสาร) เชน ไดรับขาวสารท่ีมี
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ประโยชนตอการพ่ึงพาตนเอง เปนตน และ 3) ดานเศรษฐกิจ (วัสดุอุปกรณ และการเงิน) เชน 

ไดรับการชวยเหลือทางดานการเงิน ครอบครัวดูแลเอาใจใสหาซ้ือส่ิงของท่ีจําเปนมาให เปนตน 

แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน 12 ขอ แตละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริง
ท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน  ในแตละขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความ
ทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  
คะแนน  ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น  กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้
มาก  เปนผูไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  41  ถึง  72  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ  3.94  ถึง 10.25  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ  0.36 ถึง 0.82  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory   
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2เทากับ  21.54,  df  
เทากับ  17,  p-value  เทากับ  0.25,  RMSEA  เทากับ  0.037,  CFI  เทากับ  0.99, NFI  เทากับ  1.00, 
GFI เทากับ  0.97 และ AGFI  เทากับ  0.86  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบ 
วัดนี้เทากับ  0.91   
  
 ตัวอยาง  แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว 
 (0) ญาติพ่ีนองชวยบอกขาวสารเกี่ยวกับอาชีพการงาน ใหฉันทราบอยูเสมอ 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
  2.2.4.3  แบบวัดการสนับสนุนจากองคกร  (แบบวัดชุดท่ี 16  ช่ือแบบวัด  “ท่ี
ทํางานของฉัน”  ในภาพผนวก ก) เปนแบบวัดท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่ีบุคคลผูไดรับการสนับสนุน
สงเสริมจากองคกร/หนวยงาน  จากหัวหนา/ผูบังคับบัญชา  และจากเพ่ือนรวมงานในดานตางๆ  3
ดาน คือ 1) ดานอารมณ เชน การไดรับความรัก ความเอ้ืออาทร และไดรับการเห็นคุณคา  เปนตน
2) ดานสังคม  เชน ไดรับขาวสารท่ีมีประโยชนตอการพ่ึงพาตนเอง เปนตน และ  3) ดานเศรษฐกิจ 
(วัสดุอุปกรณ และการเงิน) เชน ไดรับการชวยเหลือทางดานการเงิน ดูแลเอาใจใสหาซ้ือส่ิงของท่ี
จําเปนมาให  การชักชวน/แนะนําหางานให เปนตน แบบวัดนี้สรางขึ้นโดยผูวิจัยจํานวน 12 ขอ แต 
ละประโยคมีมาตร  6  หนวยประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน ในแต 
ละขอมีคะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลง 
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มาตามลําดับจนถึง  “ไมจริงเลย”  ได  1  คะแนน  ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น 
กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผูไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  36  ถึง  67  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  3.55 ถึง 13.64  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.15 ถึง 0.75 เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory 
Factor Analysis) ปรากฏวา โมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 17.38, df  
เทากับ  21, p-value  เทากับ  0.69, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.98, NFI  เทากับ  1.00, GFI  
เทากับ  0.97  และ AGFI  เทากับ  0.90  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัดนี้
เทากับ  0.85   
  
 ตัวอยาง  แบบวัดการสนับสนุนจากองคกร 
 (0) ฉันไดรับคําปลอบใจท่ีดีจากหัวหนางานของฉัน  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
2.2.5  แบบวัดกลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ   ประกอบดวย 2  แบบวัด  คือ  แบบ

วัดการมองโลกในแงดี   ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละแบบวัดดังตอไปนี ้
  2.2.5.1  แบบวัดการมองโลกในแงดี  (แบบวัดชุดท่ี  4  ช่ือแบบวัด “มุมมองตอชีวิต
ของฉัน”  ในภาพผนวก  ก)  เปนแบบวัดท่ีวัดการมองโลกแบบทวิลักษณ คือ การคิดแบบ 2 ดาน
มองลักษณะมองสรรพส่ิงตาง ๆ ท้ังดานท่ีเปนคุณและดานท่ีเปนโทษ การมองโลกในแงดีเปนการ
มองส่ิงตาง ๆ ในแงท่ีเปนคุณ และการท่ีคนเราสามารถยอมรับและรูจักตนเอง ซ่ึงทําใหสามารถตั้ง
ความคาดหวังท่ีเปนจริงเหมาะสมสําหรับตนได เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยยืมมาจากงานวิจัยของดุจเดือน 
พันธุมนาวิน และงามตา   วนินทานนท  (2550) มีจํานวน 11 ขอ แตละประโยคมีมาตร  6  หนวย 
ประกอบจาก  “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน  ในแตละขอมีคะแนน  6  อันดับ
โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน และลดลงมาตามลําดับจนถึง “ไมจริง 
เลย”  ได  1  คะแนน  ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้น  กลุมญาติท่ีไดคะแนนรวม
จากแบบวัดนี้มาก  เปนผูมีการมองโลกในแงดีมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  31  ถึง  66  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  3.05 ถึง 12.67  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.23 ถึง 0.81 เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory 
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Factor Analysis)  ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยมีคา χ2 เทากับ  21.82, 
df  เทากับ  25, p-value  เทากับ  0.65, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.98, NFI  เทากับ 1.00,  
GFI เทากับ  0.96 และ AGFI  เทากับ  0.90  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบ 
วัดนี้เทากับ  0.86   
 

ตัวอยาง  แบบวัดการการมองโลกในแงด ี

(0) ฉันพยายามคิดในทางท่ีดีไวกอนเม่ือตองเผชิญกับปญหา
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 
  2.2.5.2  แบบวัดการเปรียบเทียบทางสังคม  (แบบวัด  ชุดท่ี  5  ช่ือแบบวัด  “ความ 
แตกตางระหวางฉันกับผูอ่ืน”  ในภาคผนวก  ก) หมายถึง  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตน 
เองกับผูอ่ืนดานชีวิตความเปนอยู  ดานเศรษฐกิจ  ดานสุขภาพ  และดานสังคมเปนตน เปนแบบวัดท่ี 
ผูวิจัยยืมมากจากงานวิจัยของ  วรนุช  สิปยารักษ (2552:  274 – 275)  จํานวน 15 ขอ แตละประโยค 

มีมาตร  6  หนวยประกอบจาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอมี
คะแนน  6  อันดับ  โดยขอความทางบวก  ใหคะแนน “จริงท่ีสุด”  ได  6  คะแนน  และลดลงมา
ตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ได 1 คะแนน  ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนกลับกัน  ดังนั้นกลุม
ญาติท่ีไดคะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เปนผูไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบวาแบบวัดนี้มีคาพิสัยคะแนนเทากับ  38  ถึง  84  คะแนน  มี 
พิสัยคาอํานาจจําแนก  เทากับ  3.41  ถึง  7.76  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ 
แบบวัดท่ีไมมีขอนั้นเทากับ 0.18 ถึง  0.50  เม่ือทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory 
Factor Analysis) ปรากฏวาโมเดลการวัดกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคา χ2 เทากับ 38.93, df  
เทากับ  46, p-value  เทากับ  0.76, RMSEA  เทากับ  0.0, CFI  เทากับ  0.95, NFI  เทากับ  1.00,  GFI  
เทากับ  0.97  และ  AGFI  เทากับ  0.92  สําหรับคาความเช่ือม่ันชนิดสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบวัด
นี้เทากับ  0.75   
 
 ตัวอยาง  แบบวัดการการเปรียบเทียบทางสังคม 

 (0) ฉันชวยทําประโยชนใหแกสังคมได  อยางไมนอยหนาคนอ่ืน  
 ....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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2.3  การหาคุณภาพเคร่ืองมือวัด 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการหาคุณภาพเครื่องมือแบบวัด โดยการนําเอาแบบวัดท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ไดแก แบบวัดการปรับตัวดานอารมณ  แบบวัดการปรับตัวดานสังคม  และแบบ
วัดการปรับตัวดานเศรษฐกิจ และนอกจากนี้ยังไดนําแบบวัดท่ีผูวิจัยอ่ืนๆ มาใชในการวิจัยครั้งนี้ดวย 
คือ แบบวัดสุขภาพจิต  แบบวัดจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ แบบวัดลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน แบบวัดการ
ปรับตัวทางจิตสังคม  แบบวัดความเช่ือทางพุทธ แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนาและแบบวัดวิถีชีวิต
แบบพุทธ แบบวัดประสบการณการสูญเสีย  แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขาง  แบบ
วัดการมองโลกในแงดี  หาคาความเท่ียงตรง หาอํานาจจําแนก และหาคาความเช่ือม่ัน มีรายละเอียด
ของการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี ้
 ขั้นที่หนึ่ง  การหาความเท่ียงตรง  (Validity) ในการหาความเท่ียงตรงของแบบวัดท่ีใชวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) โดยนําแบบวัดท่ีสรางขึ้น 
ตามนิยามปฏิบัติการในแตละตัวแปรใหอาจารยท่ีทรงคุณวุฒิ ท่ีควบคุมการทําวิทยานิพนธพิจารณา
ใหมีเนื้อหาครอบคลุมส่ิงท่ีตองการศึกษา  และมีความเหมาะสมกับกลุมประชากรท่ีใชเปนกลุม
ตัวอยางหรือไมเพียงใด แลวนํามาปรับปรุงแกไข  เพ่ือใหไดแบบวัดท่ีสมบูรณ จากนั้นไดใหอาจารย
ผูควบคุมการทําภาคนิพนธตรวจอีกครั้งหนึ่ง (Face Validity) แลวจึงนําไปทดลองใช 
 ขั้นที่สอง  ทดลองใชกับกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง ในท่ีนี้คือบุคคลผู
ผานการสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต 
 ขั้นที่สาม  ทําการวิเคราะหเนื้อหาคุณภาพแบบวัด  โดยการหาคาอํานาจําแนกรายขอ (Item 
Discrimination)  หาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธรายขอแบบวัดโดยรวม (Item Total Discrimination)  
เกณฑท่ีใชการเลือกขอ คือ ดวยสถิติ t-test,  หาคา r-Item Total (Corrected Item-Total Correlation) 
จากนั้นนําขอความท่ีมีคาอํานาจจําแนกสูงๆ ไวเปนแบบวัดท่ีจะนําไปใชจริง โดยแตละแบบวัด มีคา 
อํานาจจําแนก  
 ขั้นที่ส่ี  การวิเคราะหคุณภาพแบบวัด แบงเปน 2 ระยะ คือ 
 ระยะแรก  ทําการทดสอบคุณภาพรายขอของแบบวัด โดยใชสถิต ิ 2  ประเภท  คือ  1)  การ 
วิเคราะหอํานาจจําแนกรายขอ  (Item Discrimination) หรือ การวิเคราะหหาคา t - ratio โดยมีเกณฑ 
วา ขอท่ีจะผานการคัดเลือก  คือ  ขอท่ีมีคา  t  ตั้งแต  2.00  ขึ้นไป  และ 2)  การหาคาสัมประสิทธิสห 
สัมพันธระหวางรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดชุดนั้นท่ีไมรวมขอดังกลาว  (Item – Total 
Correlation)  หรือการหาคา   r  โดยมีเกณฑวา  ขอท่ีจะผานการคัดเลือกคือ ขอท่ีมีคา   r  ตั้งแต  0.20 
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ขึ้นไป  ขอท่ีผานการคัดเลือกมีเกณฑการตัดสินโดยรวม คือ  1) ควรจะผานเกณฑท้ังคา  t  และคา r 
2)  ขอท่ีผานการคัดเลือกตองครอบคลุมนิยามในแผนผังของแบบวัด  และ  3)  ถามีขอท่ีผานเกณฑ
ตามขอ 1) ไมเพียงพอ และมีความจําเปนตองคัดขอ  เพ่ือใหครอบคลุมแผนผังของตัวแปรการ
คัดเลือกขอใหยึดคา  t  เปนหลักในการตัดสิน 
 ระยะสอง เม่ือไดขอครบครอบคลุมแผนผังของแบบวัดแลว ใหทําการพิสูจนโครงสราง
ของแบบวัด โดยการทํา  Confirmatory Factor Analysis  เพ่ือหา  Construct Validity  สําหรับเกณฑ 
ในการตัดสินความกลมกลืนของโมเดลนั้น  ใชดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูล 
เชิงประจักษ (Fit Measures) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2537:  44-49)  จํานวน  5  เกณฑ  ซ่ึงเปนดัชนีท่ี 
พัฒนาโดย Joreskog and Sorbom (1993: 23-28)  จํานวน  3 ดัชนี ดัชนีนี้พัฒนาโดย  Brown และ
Cudeck (1993 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน  1  ดัชนี และดัชนีท่ีพัฒนาโดย 
Bentler (1990 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2537: 44-49) จํานวน  1  ดัชนี โดยแบบวัดท่ีผานการ 
ทดสอบในงานวิจัยนี้ควรผานเกณฑอยางนอย 3 ใน 5 เกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 1)  คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistics) ควรมีคานอย และควรเขาใกลศูนย 
ใหมากท่ีสุด และคา p value ควรเปนคาท่ีไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงจะแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับ 
ขอมูลเชิงประจักษ โดยท่ัวไปแลวหลักงาย ๆ ของการทดสอบความกลมกลืนโดยวิธีนี ้คือ ถาผลหาร 
ระหวางคา Chi-Square  กับคา  Degree of  Freedom (df)  มีคาไมเกิน  2  แสดงวาโมเดลมีแนวโนม 
ท่ีจะสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา Chi- 
Square จะตองมี p value ท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) โดยมีคาระหวาง  0 
 และ 1  ยิ่งคา  GFI เขาใกล 1.00 ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในงาน 
วิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา GFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป 
 3)  ดัชนีระดับความกลมกลืนท่ีปรับแลว (Adjusted Goodness of Fit Index:AGFI) 
ซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ GFI 
 4)  คาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
 Error of Approximation)  เปนคาท่ีแสดงความแตกตางตอ Degree of Freedom (df) ซ่ึงมีคา 
RMSEA ควรมีคานอยกวา  0.05 ลงไป จึงแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยในงานวิจัยนี้ไดใชเกณฑนี้เชนเดียวกัน 
 5)  ดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)  มีคาระหวาง  
0  และ  1  ยิ่งคา  CFI  เขาใกล  1.00  ยิ่งแสดงวาโมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ใน
งานวิจัยนี้จึงใชเกณฑตัดสินวาคา CFI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป  
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 ขั้นสุดทาย  หาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  การหาความเช่ือม่ันของแบบวัดท่ีใชในการ 
ศึกษาครั้งนี้ ใชในการหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffcient)  
 
2.4  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  
 
 หลังจากท่ีผูวิจัยไดทดสอบแบบวัดกับกลุมตัวอยางแลว และไดมีการปรับปรุงเครื่องมือวัด
ใหมีคุณภาพ จึงไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้คือ 
 1)  ผูวิจัยทําการติดตอขอความรวมมือกับวัดท่ีเปนกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
 2)  นัดวันและเวลาเพ่ือนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการเอง
และมีผูชวยในการควบคุมการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 3)  นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และทําการคัดเลือกฉบับท่ีบกพรอง
ออกไปโดยการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ มีแบบวัดท่ีสมบูรณท้ังหมด 452 ฉบับ และนํามาวิเคราะห
ผลทางสถิติตอไป 
 
2.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 
 วิเคราะหขอมูลท่ีไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for WINDOW  โดยมีสถิติ
ท่ีใชดังนี้ 
 
 2.5.1   สถิติพรรณา (Descriptive Ststisics)  
        1)  การหาคาความถ่ี รอยละ (Precentage) คาเฉล่ีย (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  เพ่ือใชในการวิเคราะหลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยางและประกอบในการ
พิจารณาแยกกลุมยอย เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน 
                         2)  การหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ 
หาคาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้   
 
 2.5.2  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  เพ่ือทําการทดลองสมมติฐานมี 3 ลักษณะ  คือ  
  1)  การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)  แบบ 
Standard และ Stepwise โดยใชตัวทํานายหลายตัว ในการทํานายตัวถูกทํานายทีละตัว ใชเกณฑแตก 
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ตางเปอรเซ็นตทํานายท่ี 5 % ใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  
  2)  การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน (Path Analysis) เพ่ือพิสูจนวา โมเดลตามสมมต ิ

ฐานท่ี 2 มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
  3)  การวิเคราะหความแปรปรวน 3 ทาง (Three – way Analysis of Variance)  เพ่ือ
หากลุมเส่ียง  โดยผลท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และจะเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
เปนรายคู ดวยวิธีการของ (Scheffe’) ตอไป   
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70 

ตารางที่  2.1  คุณภาพแบบวัดในการวิจัย    
  
          การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory  Factor  Analysis) 

 

 
 

 
แบบวัด 

 
จํานวน 

(ขอ) 

 
Max 

– 
Min 

 
พิสัยคา t 

 
พิสัยคา  r 

 
คา  χ2 

 
df 

 
p 

value 

 
RMSEA 

 
NFI 

 
CFI 

 
GFI 

 
AGFI 

คาความ 
เชื่อม่ัน 

1.พฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ 12 19-66 5.26 ถึง 13.64 .51 ถึง .76 21.25 25 0.68 0.0 0.99 1.00 0.97 0.90 .91 
2.พฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม 12 19-72 2.32 ถึง 15.21 .38 ถึง .83 30.14 34 0.66 0.0 0.99 1.00 0.95 0.90 .93 
3.พฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ 12 28-72 6.21 ถึง 12.43 .56 ถึง .87 20.07 25 0.74 0.0 0.99 1.00 0.97 0.90 .93 
4.การมองโลกในแงดี 11 31-66 3.05 ถึง 12.67 .23 ถึง .81 21.82 25 0.65 0.0 0.98 1.00 0.96 0.90 .86 
5.การเปรียบเทียบทางสังคม 15 38-84 3.41 ถึง 7.76 .18 ถึง .50 38.93 46 0.76 0.0 0.95 1.00 0.97 0.92 .75 
6.ความเชื่อทางพุทธศาสนา 10 32-60 2.41 ถึง 14.78 .10 ถึง .69 12.12 16 0.74 0.0 0.99 1.00 0.98 0.92 .82 
7.วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 10 28-59 2.59 ถึง 13.17 .19 ถึง .69 14.57 19 0.75 0.0 0.97 1.00 0.97 0.92 .74 
8.วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 10 38-60 2.92 ถึง 8.62 .22 ถึง .62 11.83 14 0.62 0.0 0.97 1.00 0.98 0.91 .75 
9.สุขภาพจิต 12 26-64 3.00 ถึง 17.80 .17 ถึง .80 19.47 21 0.55 0.0 0.98 1.00 0.97 0.88 .88 
10.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 12 40-66 2.06 ถึง 8.69 .16 ถึง .52 21.53 22 0.49 0.0 0.96 1.00 0.97 0.88 .77 
11.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 12 42-72 2.28 ถึง 11.39 .02 ถึง .62 14.32 18 0.71 0.0 0.98 1.00 0.98 0.90 .74 
12.การปรับตัวทางจิตสังคม 20 61-120 1.90 ถึง 16.32 .14 ถึง .87 93.63 68 0.02 0.0 0.97 0.99 0.92 0.77 .88 
13.ประสบการณการสูญเสีย 12 21-166 2.58 ถึง 8.97 .21 ถึง .87 15.57 15 0.55 0.0 0.99 1.00 0.98 0.89 .89 
14.การสนับสนุนจากครอบครัว 12 41-72 3.94 ถึง 10.25 .36 ถึง .82 21.54 17 0.25 0.037 0.99 1.00 0.97 0.86 .91 
15.การสนับสนุนจากองคกร 12 36-67 3.55 ถึง 13.64 .15 ถึง .75 17.38 21 0.69 0.0 0.98 1.00 0.97 0.90 .85 
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บทท่ี  3 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง  “การบูรณาการระหวางการนับถือพุทธศาสนา  จิตลักษณะ  และสถานการณ  
ท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวเม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตของผูใหญไทย”   เปนการศึกษาพฤติกรรมการ
ปรับตัวของบุคคลเม่ือผานประสบการณสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  ท่ีมีระยะเวลาการสูญเสีย
ตั้งแต 1 วัน ถึง 100 วัน    นับจากวันท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา
ปจจัยเชิงเหตุทางการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ วา
มีปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปรับตัว ไดแก 1) การปรับตัวดานอารมณ   
2)  การปรับตัวดานสังคม  และ  3)  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  สําหรับการวิเคราะหขอมูลในบทนี้
ไดนําเสนอเปน  3  สวน  ไดแก  สวนท่ี  1)  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  สวนท่ี  2)  ผลการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  และสวนท่ี 3)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหากลุมญาติท่ีเปน
กลุมเส่ียง  ท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวนี้นอย  ในสวนตอไปนีจ้ะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยเริ่ม
นําเสนอลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง  แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
3.1  ลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 
 
 การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากญาติท่ีผานประสบการณการสูญเสียบุคคลสําคัญ
ในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล  กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังส้ิน  452  คน (ตารางท่ี 
3.1) โดยเก็บขอมูลจากญาติของผูสูญเสียท่ีมากจัดงานฌาปนกิจศพโดยเฉล่ีย 1 งาน (งานฌาปนกิจ
ศพ)  เก็บขอมูลจากญาติของผูสูญเสียได  1 – 7 คน  ลักษณะท่ัวไปของญาติท่ีเปนกลุมตัวอยาง   แบง 
ออกเปน 1) แบงตามเพศของญาติท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย  กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย  จํานวน
229  คน  (รอยละ  50.89)  และกลุมญาติท่ีเปนเพศหญิง  จํานวน 221 คน (รอยละ 49.11) 2) อายุของ 
ญาติท่ีเปนกลุมตัวอยางประกอบดวย  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  มีอายุระหวาง  14  ถึง  33  ป  จํานวน 
232 คน (รอยละ  51.56  โดยมีอายุ  14  ป  จํานวน 1 คน) และญาติท่ีมีอายุมาก  มีอายุตั้งแต  34 - 80 
ป จํานวน 218 คน (รอยละ  48.44)  3)  ระดับการศึกษาของญาติท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย 
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ญาติท่ีมีระดับการศึกษานอย  โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต ประถมถึงมัธยมจํานวน  176  คน (รอยละ  
39.11)  และญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต  ปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน  274  
คน (รอยละ 60.89)  4)  ความสัมพันธของญาติกับผูสูญเสียประกอบดวย  ญาติท่ีมีความสัมพันธใกล 
ชิด  ไดแก  บิดา/มารดา, สามี/ภรรยา, บุตร/ธิดา จํานวน 260 คน  (รอยละ 57.78)  และญาติท่ีมีความ 
สัมพันธไมใกลชิด  ไดแก  ปู/ยา, ตา/ยาย, เพ่ือน, ญาติ  จํานวน  190  คน (รอยละ 43.22)  5)  รายได 
ของญาติท่ีเปนกลุมตัวอยางประกอบดวย  ญาติท่ีมีรายไดนอย  จํานวน  261  คน  (รอยละ  58)  และ 
ญาติท่ีมีรายไดมาก  จํานวน  189  คน  (รอยละ  42)  และ  6)  ความสําคัญของผูสูญเสียในครอบครัว 
ประกอบดวย  ผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครวัผูสูญเสีย  จํานวน  184  คน  (รอยละ  40.89) 
และผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัวผูสูญเสีย  จํานวน  266  คน  (รอยละ  59.11) 
 
ตารางที่  3.1  ลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 
 
 ลักษณะ 

ทั่วไป 
จํานวน รอยละ mean 

( ) 
median mode 

เพศ ชาย 229 50.89 1.49 1.00 1.00 
 หญิง 221 49.11    
อาย ุ นอย (<35 ป) 232 51.56 35.16 33.00 30.00 
 มาก (≥35-74 ป) 218 49.44    
การศึกษา นอย (<ป.ตรี) 176 39.11 1.61 2.00 2.00 
 มาก  (≥ป.ตรี) 274 60.89    
ความสัมพันธ ใกลชิด 260 57.78 1.42 1.00 1.00 
 ไมใกลชิด 190 42.22    
รายได นอย (<19,835) 261 58.00 19,935 15,000 15,000 
 มาก (≥19,835) 189 42.00    
บุคคลที่สูญเสีย เปนท่ีพ่ึงหลัก 184 40.89 1.59 2.00 2.00 
 ไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 266 59.11    
 
หมายเหตุ :  * ไมรวม  Missing  Value 
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3.2  ผลการทํานายจิตลักษณะตามสถานการณ  โดยใชการนับถือศาสนา  สถานการณ     
       และจิตลักษณะเดิมตามสถานการณเปนตัวทํานาย 
 
 ในสวนนี้จะไดทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือแสวงหาเปอรเซ็นตการทํานาย  ตัวทํานายท่ีสําคญั  
และลําดับการทํานายในตัวแปรตาม 5 ตัวแปร ไดแก  การปรับตัวดานอารมณ การปรับตัวดานสังคม  
การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  การมองโลกในแงดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม   
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ
เปนขั้น  (Enter  และ Stepwise)  โดยมีชุดตัวทํานายท้ังส้ิน  4  ชุด  ไดแก  ตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ   ชุด 
การนับถือศาสนา  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา    วิถีปฎิบัติ
ทางพุทธศาสนา และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา ตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  ชุดจิตลักษณะเดิมประกอบดวย
ตัวทํานาย  4  ตัวแปร  ไดแก   สุขภาพจิต   ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตัว    แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ
การปรับตัวทางจิตสังคม  ตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  ชุดสถานการณ  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร 
ไดแก  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว   และการสนับสนุนจากองคกร ตัว
ทํานายชุดท่ี  4  คือ  ชุดการนับถือศาสนา  รวมกับตัวทํานายชุดจิตลักษณะเดิม  รวมกับตัวทํานายชุด 
สถานการณประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทาง 
พุทธศาสนา วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
การปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัวและการสนับสนุน
จากองคกร  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการทํานายสามารถทํานายตัวแปรตามดังกลาว
ขางตนไดเพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง  อยางนอย  5%  ขึ้นไป 
 การวิเคราะหขอมูลจะไดกระทําท้ังในกลุมรวม  และกลุมยอยอีก  6  กลุม  ซ่ึงแบงตามชีว
สังคมภูมิหลัง  คือ  1)  แบงตามเพศของญาติของบุคคลท่ีสูญเสีย  คือ  กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย  และ  
กลุมญาติท่ีเปนเพศหญิง  2)  แบงตามอายุของญาติของบุคคลท่ีสูญเสีย  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  
และ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  3)  แบงตามความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  คือ  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  และ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  4)  แบงตามระดับการศึกษาของ
ญาติของผูท่ีสูญเสีย  คือ  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษานอย  และ  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  
5)  แบงตามระดับรายไดของญาติของผูท่ีสูญเสีย  คือ  กลุมญาติท่ีมีระดับรายไดนอย  และ  กลุม
ญาติท่ีมีระดับรายไดมาก  และ  6)  แบงตามบุคคลผูสูญเสีย  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  และ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
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 ในสวนของการทํานายพฤติกรรมการปรับตัว  คือ  การปรับตัวดานอารมณ  การปรับตัว
ดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  การมองโลกในแงดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม  
(โดยชุดตัวทํานายดังกลาวอยูในตารางท่ี  3.2)  
 
 3.2.1  ผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ  โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม     
                        และสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ 
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  การนับถือศาสนา  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร 
ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี  3.2)  พบวาการนับถือศาสนา  ท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณได  1.3%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา
เพียงตัวแปรเดียว  ซ่ึงมีคาเบตาคือ  0.10%  ซ่ึงแปลความหมายวา   กลุมญาติของท่ียิ่งมีวิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนามาก  ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณมาก 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย (ตารางท่ี  3.2)  พบวาการนับถือศาสนาท้ัง  3  ตัว
แปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  ทํานายได 17.3%  มีลําดับตัวทํานาย
ท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คอื  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และ วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 0.57 และ -0.33 ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติมไดวากลุมญาตท่ีิยิ่งมีความเช่ือ
ทางพุทธศาสนามาก  และยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย
และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาตท่ีิมีรายไดมาก  โดยทํานายได  15.8% 
มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคญัเรียงจากมากไปนอย  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   และความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา   ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.44  และ -0.55  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด
คือ  กลุมญาตท่ีิมีระดับการศึกษานอย  ทํานายได  0.6%  ซ่ึงไมมีตัวทํานายใดเลยท่ีสามารถทํานาย
การปรับตัวดานอารมณของกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญได 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  1.1%  ถึง  12.0%  สําหรับการ 
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5% มี  3  คู  คือ 1)  กลุม 
ญาติของท่ีมีอายุนอย  กับ  กลุมญาตท่ีิมีอายุมาก  (11.1% และ 2.7% ตามลําดับ)   2)  กลุมญาติของท่ี 
มีความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด (1.2%  และ  12%  ตามลําดบั)  3) 
 กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงสําคัญของครอบครัว กับกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงสําคัญ
ของครอบครัว  (8.0%  และ  2.3%  ตามลําดับ)   
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 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคณูแบบรวมและ
แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  จิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม    ผลการวิเคราะหในกลุม
รวม (ตารางท่ี  3.2)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับตัวดาน
อารมณได  41.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ สุขภาพจิต แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  
0.67, 0.28, -0.26  และ -0.21  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดี  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
มาก  มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย กลุมญาติก็ยิ่งมีการ
ปรับตัวดานอารมณมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.2)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปร 
สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  62.4%  โดยมีตัวทํานาย
ท่ีสําคัญเรียงจากมากไปหานอย  คือ สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.58, 0.39 และ -0.52 ซ่ึงแปลผลการทํานายของกลุมนี้ คือ  กลุมญาติ
ท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดี  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก   และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย   กลุมญาตกิ็
ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุดคือ  กลุมญาติท่ี
มีรายไดมาก  ทํานายได 27.4% มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ  0.45, 0.18 และ  
-0.33  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมได  คือ กลุมญาติของผูสูญเสียท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
มาก  และยิง่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย กลุมญาติก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  30.2%  ถึง  53.9%   สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู  คือ  1)  กลุม
ญาติท่ีมีการศึกษานอย  กับ  กลุมญาติของท่ีมีการศึกษามาก  (44.2%  และ  62.4% ตามลําดับ)  2)  
กลุมญาตท่ีิมีความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาตท่ีิมีความสัมพันธไมใกลชิด  (30.2% และ 59.4% 
ตามลําดับ)  3) กลุมญาติขท่ีมีรายไดนอย กับ กลุมญาท่ีมีรายไดมาก  (53.9% และ 27.4% ตามลําดับ)  
4)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัว  (33.5%  และ  48.5%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ สถานการณ ประกอบดัวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร ไดแก  
ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และ  การสนับสนุนจากองคกร  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.2)  พบวาสถานการณ  ท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัว
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ดานอารมณได  8.8%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือการ
สนับสนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ 0.16 และ -0.20  ซ่ึง
หมายความวากลุมญาติท่ียิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมากและยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย    
กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.2)  พบวาสถานการณ  ท้ัง  3  ตัวแปร
สามารถทํานายไดมากท่ีสุด คือ กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว ทํานายได  
20.4%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  และ
ประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.20  และ -0.32  โดยการแปลผลไปในทํานอง 
เดียวกันกับกลุมรวม  สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
มาก  โดยทํานายได  18.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุน
จากองคกร  และ  ประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.17  และ  -0.35  และกลุม
ท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  1%   
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง 1.9%  ถึง 15.9%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  3  คู  คือ  1)  
กลุมญาตท่ีิมีการศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (1.9% และ18.7% ตามลําดับ)  2)  กลุม
ญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (15.9% และ 1%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว กับ กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว   
(20.4% และ 4.8%  ตามลําดับ) 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.2)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณท้ัง  
10  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณ ได  46.0%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียง
จากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับคือ  0.65, 0.16  และ -0.33  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติของผูสูญเสียท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดี
มาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  และมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการ
ปรับตัวดานอารมณมากดวย   
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 ผลการวิเคราะหขอมูลใน 12 กลุมยอย (ตารางท่ี 3.2)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิม  และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ไมใกลชิด  ทํานายได  67.9%  โดยลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ประสบการณการสูญเสีย  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัว  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับคือ  0.87, 0.25, 0.22, 0.21, 0.18, -0.37, -0.22  และ -0.31  โดยแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุม
ญาติของผูสูญเสียท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  ยิ่งมีความเช่ือทางพุทธ
ศาสนานอย  ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  มีประสบการณการสูญเสียมาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนานอย  ยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  และยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย  
กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวทางดานอารมณมากดวย  สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูง
รองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  ทํานายได 64.2% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจาก
มากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับ  คือ  0.57, 0.40  และ -0.52 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติ
ท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  40.0%  โดยมีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไปหานอย  คือ  สุขภาพจิต  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความเช่ือทางพุทธศาสนาและลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีคาเบตาตามลําดับ  
คือ  0.49, 0.28, -0.38 และ -0.26  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนา
นอยและยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมาก
ดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  40.5%  ถึง  57.5%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5% มี 3 คู  คือ  1)  กลุม
ญาติท่ีมีการศึกษานอยนอย กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (58.3% และ 64.2%  ตามลําดับ)  2) กลุม 
ญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด กับ กลุมญาตท่ีิมีความสัมพันธไมใกลชิด (40.5% และ 67.9%  ตาม 
ลําดับ) และ 3) กลุมญาตท่ีิมีรายไดนอย กับ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก (57.5% และ 40.0%  ตามลําดับ)   
 จากผลการวิเคราะหในกลุมนี้สรุปได   5  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา
ท่ีสําคัญ  โดยสรุปของการปรับตัวดานอารมณเรียงจากมากไปนอย  คือ วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  
และความเช่ือทางพุทธศาสนา  2)  ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิมท่ีสําคัญ  เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย  คือ  สุขภาพจิต  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   3)  ตัวทํานายกลุมสถานการณท่ีสําคัญเรียงลําดับ
จากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  4)  ตัวทํานายกลุม
การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม และสถานการณท่ีสําคญัเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต     
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ตารางที่ 3.2  ผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ  โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
    
                จํานวน     ชุดท่ี 1 การนับถือศาสนา          ชุดท่ี 2 จิตลักษณะเดิม         ชุดท่ี   3  สถานการณ  ชุดท่ี  4  การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม                           % 
     กลุม                       (คน)                      (1,2,3)                                                 (4,5,6,7)                                                   (8,9,10)                                                และสถานการณ  (1-10)                                       แตก 
                                                    % ทํา           ตัวทํา   คา        % ทํา          ตัวทํา           คาเบตา                 % ทํา     ตัวทํา    คาเบตา          % ทํา     ตัวทํา           คาเบตา                                    ตาง                                                    
                     นาย นาย      เบตา   นาย           นาย                                         นาย     นาย                              นาย      นาย                                                                                                                             
รวม  450          1.3            3          .10              41.7           4,6,5,7       .67,.28,-.26,-.21         8.8     10,8       .16,-.20             46.0       4,6,2               .65,.16,-.33                                    4.3 
ชาย                   229          1.6             -           -                   41.4           4,5             .66,-.16             9.0     10,8       .18,-.18             46.5       4,6,2               .64,.17,-.33                                    5.1* 
หญิง                    221           1.1             -           -               42.0           4,6,5,7       .67,.28,-.27,-.20          8.7     10,8       .15,-.22             45.8       4,6,2               .66,.16,-.32                                    3.8 
อายุนอย                   232          11.1         3,1,2    .31,.17,-.20   47.4           4,7 .73,-.14                      15.9   10,9,8    .31,-.23,-.30      55.3       4,3,10,7,2,5    .74,.41,.22,-.28,-.27,-.12               7.9*          
อายุมาก  218          2.7            -           -              40.5           4,6,5 .62,.25,-.48  12.8    9           .35                     54.0       4,7,10,2,5       .67,.36,.25,-.56,-.11                    13.5*                   
การศึกษานอย 176           .6             -            -                  44.2           4,6,7         .59,.19,-.43                  1.9      -        -                       58.3       4,5,3,10,1,7,2 .63,.34,.32,.20,-.66,-.23,-.20       14.1* 
การศึกษามาก 274           3.8           1          .19             62.4           4,6,5          .58,.39,-.52 18.7  10,8        .17,-.35             64.2       4,6,5                .57,.40,-.52                   1.8        
คสพ.ใกลชิด                260           1.2           -            -              30.2           4,5 .56,-.23            9.9    10,8        .14,-.23             40.5       4,10,9,2           .55,.15,.13,-.40                            10.3* 
คสพ.ไมใกลชิด           190 12           1           .34              59.4           4,7 .81,-.15            8.1    10,8        .16,-.15             67.9       4,6,1,3,8,2,7,9  .87,.25,.22,.21,.18,-.37,-.22,-.25   8.5* 
รายไดนอย                   261         17.3        1,2       .57,-.33         53.9           4,5 .77,-.16            15.9  10,8        .21,-.32             57.5       4,6,3,9,5,7       .80,.26,.21,.14,-.38,-.37                 3.6 
รายไดมาก                   189 15.8        1,3       .44,-.55          27.4           4,6,5          .45,.18,-.33           1        -                -              40.0       4,6,5,1     .49,.28,-.38,-.26                 12.6* 
เปนที่พ่ึงหลัก 184             8.0          3,2       .36,-.28          33.5           4 .56            20.4  10,8        .21,-.32             46.7       4,3,10,2 .61,.18,.16,-.47               13.22* 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266  2.3          1           .14              48.5           4,6,5,7       .70,.36,-.34,-.28           4.8     8            -.19              49.5       4,6,5,7,8          .67,.39,-.35,-.32,-.09                      1 
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา   5 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  7 = การปรับตัวทางจิตสังคม  9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต   6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  8 = ประสบการณการสูญเสีย  10 = การสนับสนุนจากองคกร
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ วิถีชีวติทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากองคกร  และลักษณะมุงอนาคตควบ 
คุมตน และ 5) ตัวทํานายชุดท่ี  4  ไดแก  กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับตัวท่ีดีดานอารมณไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  กลุมการนับถือ
ศาสนา  หรือตัวทํานายชุดท่ี  2  คือกลุมจิตลักษณะเดิม  หรือตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  กลุมสถานการณ
อยางนอย  5%  ผลเชนนี้พบเฉพาะในกลุมญาติของผูสูญเสียท่ีเปนเพศชาย  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  
กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาตท่ีิมีรายไดมาก  และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว 
   
 3.2.2  ผลการทํานายการปรับตัวดานสังคม  โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และ 
                        สถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานสังคมมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  การนับถือศาสนา  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร  
ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.3)  พบวาการนับถือศาสนาท้ัง  3 ตัวแปร สามารถทํานายการ
ปรับตัวดานสังคมได  8.5% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีคาเบตา คือ  
0.29  ซ่ึงหมายความวา  ญาติของผูสูญเสียท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  ญาติของผูสูญเสียผู
นั้นยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.3)  พบวา  การนับถือศาสนาท้ัง  3  ตัว
แปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยทํานายได  39.2%
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 0.56, 0.28 และ -0.21 ซ่ึงแปล
ความหมายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ีท่ียิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  และยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานาย
สูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  โดยทํานายได  24.5%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ
เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคา
เบตา  คอื  0.54  และ -0.20  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด คือ กลุมญาตท่ีิมีอายุมาก  
ทํานายได  2.5%  โดยไมมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ   
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  5.9%   ถึง  17.4%   สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาผูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  4  คู  คือ  1)  
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กลุมญาตท่ีิมีอายุนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (24.5% และ 2.5%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย กับ กลุมญาติท่ีการศึกษามาก  (14.2% และ 7.6% ตามลําดับ) 3) กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (5.9% และ 39.2%  ตามลําดับ)  
และ  4)  กลุมญาตท่ีิมีรายไดนอย  กบั  กลุมญาตท่ีิมีรายไดมาก  (24.5% และ 7.9%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานสังคม   มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูแบบรวมและ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  จิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 
(ตารางท่ี  3.3)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได  36.5%  
มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การปรับตัวทาง 
จิตสังคม  และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.44, 0.28, 0.20 และ -0.29  
ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  ยิ่งลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก  และยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  กลุมญาติผูนั้นยิ่งมีการปรับตัวดาน
สังคมมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.3)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปร  
สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คอื  กลุมญาตท่ีิมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยทํานายได  60.2% โดยมี
ตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
สุขภาพจิต  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.43, 0.38, 0.26  และ -0.20  
ซ่ึงแปลผลการทํานายของกลุมนี้เปนไปทํานองเดียวกับกลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานาย
สูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  55.9%  โดย
มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอยคือ สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.52, 0.30, 0.28  และ 
-0.47  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมากโดยทํานายได  
18.8%   โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ  ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.24  และ 0.23  ซ่ึงมีการแปลผลเพ่ิมเติมวา  กลุม 
ญาติท่ียิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  กลุมญาติผูสูญเสีย
บุคคลสําคัญผูนัน้ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  19.5% ถึง 54.2%   สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  5  คู  คือ  1) 
กลุมญาตท่ีิมีอายุนอย  กบั  กลุมญาตท่ีิมีอายุมาก  (55.4% และ 19.5%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กบั  กลุมญาตท่ีิมีการศึกษามาก  (48.5% และ 38.4%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมี
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ความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (26.4% และ 60.2%  ตามลําดับ)  
4)  กลุมญาตท่ีิมีรายไดนอย  กบั  กลุมญาตท่ีิมีรายไดมาก  (54.2% และ 18.8%  ตามลําดับ)  และ  5)  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  (21.5% และ 55.9%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานสังคมมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  สถานการณ  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร  ไดแก  
ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 3.3) พบวาสถานการณท้ัง 3 ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดาน
สังคมได  27.1%  มีลําดับตวัทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว 
การสนับสนุนจากองคกร และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.31, 0.21  และ 
-0.13  ซ่ึงหมายความวา  ญาตท่ีิไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก   ยิ่งไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรมาก  และยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  กลุมญาติผูนั้นยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมาก
ดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.3)  พบวาสถานการณ  ท้ัง  3  ตัวแปร  
สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  ทํานายได  60.0%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  และ  ประสบการณ
การสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.73 และ -0.13 ซ่ึงแปลผลไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม  
สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา คือ  กลุมญาตท่ีิมีระดับการศึกษามาก โดยทํานายได  
33.8%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับ 
สนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ 0.36, 0.22 และ -0.15 
และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  โดยทํานาย
ได  16.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  
และ  ประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.34  และ  -0.12  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมได
วา  กลุมญาตท่ีิยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  และยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  กลุม
ญาติผูนั้นยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  17.1% ถึง 33.0%   สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  4  คู  คือ  1)  
กลุมญาตท่ีิมีอายุนอย  กบั  กลุมญาตท่ีิมีอายุมาก  (34.7% และ 17.1% ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กบั  กลุมญาตท่ีิมีการศึกษามาก  (20.4% และ 33.8% ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (16.7% และ 60.0% ตามลําดับ)  
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และ  4)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  (33.0% และ 24.8%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานสังคมมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและ
แบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัว
ทางจิตสังคม ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  
ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี  3.3)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และ
สถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได  52.2%  มีลําดับตัวทํานายท่ี
สําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบครัว ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากครอบครัว  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การปรับตัว
ทางจิตสังคม  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.47, 0.33, 0.30, 0.26, 
0.19, -0.44, -0.36 และ -0.10  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาตท่ีิยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีการสนับสนุน
จากครอบครัวมาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมี ยิ่งมีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมี
การสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคม
นอย  และยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมาก 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอย 12 กลุม (ตารางท่ี 3.3) พบวาการนับถือศาสนา จิต
ลักษณะเดิม  และสถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิด  ทํานายได  78.5% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  
การสนับสนุนจากองคกร แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความเช่ือทางพุทธศาสนา ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  สุขภาพจิต  การปรับตัวทางจิตสังคม  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และประสบการณการสูญเสีย  
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.41, 0.33, 0.28, 0.25, 0.19, -0.42, -0.22 และ -0.13 โดยแปลผลเพ่ิมเติม
ไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  และยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก   กลุมญาติท่ีผู
นั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย  สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ กลุม
ญาติท่ีมีอายุนอย  โดยทํานายได  67.6%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอยคือ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  สุขภาพจิต  การสนับสนุน จาก
ครอบครัว  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากองค  ประสบการณการสูญเสีย  วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.37, 0.36, 0.26, 0.25, 0.23, 0.14, -0.43, -0.37  และ  
-0.17  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  
42.4%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การ
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สนับสนุนจากองคกร  สุขภาพจิต  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  มีคาเบตาเรียงตามลําดับ  คือ  
0.40, 0.33, 0.16  และ -0.25  ซ่ึงแปลผลการทํานายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธ
ศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย  
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  44.7%  ถึง  66.2%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  6  คู  คือ  1) 
กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย และ กลุมญาตท่ีิเปนเพศหญิง (54.9% และ 49.9%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติ
ท่ีมีอายุนอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (67.6%  และ  43.8% ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
นอย กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (62.6% และ 50.2% ตามลําดับ)  4)  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (46.7% และ 78.5% ตามลําดับ)  5)  กลุมญาติท่ีมี
รายไดนอย  กับ  กลุมญาตท่ีิมีรายไดมาก  (65.1% และ 42.4% ตามลําดับ)  และ  6)  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
(44.7% และ 66.2% ตามลําดับ) 
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได 5 ประการ คือ 1) ตัวทํานายการนับถือศาสนาท่ีสําคัญ  
โดยสรุปของการปรับตัวดานสังคมเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และ  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  2)  ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิมท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ 
 สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  3)  ตัวทํานายกลุมสถานการณ
ท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร 
4)  ตัวทํานายชุดท่ี 4 ไดแก กลุมการนับถือศาสนา กลุมจิตลักษณะเดิม และกลุมสถานการณท่ีสําคัญ  
เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  และ  5)  ตัวทํานายชุดท่ี  4  ไดแก  กลุม
การนับถือศาสนา  กลุมจิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณ  สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับตัว
ดานสังคมไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  กลุมการนับถือศาสนา  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  กลุม
จิตลักษณะเดิม  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  กลุมสถานการณ  อยางนอย  5%   ผลเชนนี้พบในกลุม
รวม  และกลุมยอยทุกกลุม   
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ตารางที่ 3.3  ผลการทํานายการปรับตัวดานสังคม โดยใชกลุมการนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
    
                จํานวน     ชุดท่ี 1 การนับถือศาสนา          ชุดท่ี 2 จิตลักษณะเดิม         ชุดท่ี   3  สถานการณ  ชุดท่ี  4  การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม                           % 
     กลุม                       (คน)                      (1,2,3)                                                 (4,5,6,7)                                                   (8,9,10)                                                และสถานการณ  (1-10)                                       แตก 
                                                 % ทํา   ตัวทํา   คา                  % ทํา          ตัวทํา           คาเบตา        % ทํา     ตัวทํา      คาเบตา          % ทํา     ตัวทํา           คาเบตา                      ตาง                                                    
                     นาย    นาย      เบตา                นาย           นาย                                              นาย     นาย                               นาย      นาย                                                                                                                                                      
รวม  450          8.5       1          .19             36.5           4,6,5,7       .44,.28,.20,-.29        27.1   9,10,8        .31,.21,-.33     52.2    4,9,5,3,10,2,7,8      .47,.33,.30,.26,.19,-.44,-.36,-.10        15.7*                                     
ชาย                   229          9.0       1          .29                   38.4           4,6,5,7       .45,.29,.21,-.31         27.6   9,10,8 .30,.21,-.14     54.9    4,5,9,3,10,2,7,8      .47,.33,.31,.28,.21,-.47,-.38,-.11        16.5* 
หญิง                   221           8.1       1          .28             34.7           4,6,5,7       .43,.28,.19,-.19        26.6   9,10           .34,.22            49.9     4,9,10,7                 .49,.40,.21,-.36                                   15.2* 
อายุนอย                   232        24.5     1          .49             55.4           6,4,5,7       .46,.38,.22,-.27        34.7   9,10,8        .31,.25,-.17     67.6    6,4,5,9,3,10,7,2,8   .37,.36,.26,.25,.23,.14,-.43,-.37,-.17  12.2*          
อายุมาก  218          2.5        -           -             19.5           4             .43               17.1   10,9            .23,.22            43.8    4,10,3,2                  .58,.40,.31,-.74                                   24.3*                   
การศึกษานอย 176           14.2     1,2       .52,-.25            48.5           5,4,7          .55,.31,-.36               1.9     - -                      62.6    5,9,4,2,7            .56,.39,.30,.19,-.57,-35                       14.1* 
การศึกษามาก 274           7.6       3          .25             38.4           5,4,7         .46,.43,-.22         33.8   9,10,8        .36,.22,-.15     50.2    4,9,6,10,7,8            .44,.30,.29,.18,-.46,-.14                      11.8*        
คสพ.ใกลชิด                260           5.9       1          .19             26.4           4,5,7          .51,.16,-.14              16.7   9,8         .34,-.12           46.7    4,9,3,5,2,7              .52,.38,.32,.29,-.59,-.23                      20.3*                             
คสพ.ไมใกลชิด           190 39.2     1,2,3    .56,.28,-.21      60.2           5,6,4,7       .43,.38,.26,-.20         60.0   10,8         .73,-.13           78.5    10,6,1,5,4,7,2,8      .41,.33,.28,.25,.19,-.42,-.22,-.13        18.3* 
รายไดนอย                   261         24.5     1,2       .61,-.20            54.2           4,6,5,7       .63,.33,.13,-.14        30.5   9,8         .28,-.34           65.1    4,3,6,9,7,8,2           .58,.38,.27,.23,-.60,-.23,-.20              10.9* 
รายไดมาก                   189 7.9       3,1       .36,-.23            18.8           6,5             .24,.23                   33.2   9,10           .34,.31      42.4    9,10,4,1                .40,.33,.16,-.25                                     9.2* 
เปนที่พ่ึงหลัก 184            17.0     3,2       .54,-.28            21.5           7             .44                    33.0   10,9         .37,.27            44.7    9,3,10,4,5,2            .29,.27,.25,.22,.20,-.53                 11.7* 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 17.4     1,2,3    .42,.24,-.33      55.9           4,6,5,7       .52,.30,.28,-.47        24.8   9,8             .44,-.14      66.2    4,9,10,5,7,8            .60,.36,.15,.14,-.55,-.09                 10.3* 
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา   5 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  7 = การปรับตัวทางจิตสังคม  9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต   6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  8 = ประสบการณการสูญเสีย  10 = การสนับสนุนจากองคกร
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 3.2.3  ผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   
                        และสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  การนับถือศาสนา  ประกอบดวยตัวทํานาย   3  ตัว
แปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ผล
การวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี  3.4)  พบวาการนับถือศาสนาท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานายการ
ปรับตัวดานเศรษฐกิจได  7.1% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ ความเช่ือทาง
พุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  มีคาเบตาตามลําดับ คือ 0.15 และ 0.14 ซ่ึงหมายความ
วา  ญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  และยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ก็ยิ่งเปนผูท่ีมี
พฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย 
 ผลการวิเคราะหในกลุมยอย  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.4)  พบวา  การนับถือศาสนาท้ัง  3  
ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก โดยทํานายได  23.3%   โดยมีลําดับ
ตัวทํานายท่ีสําคัญคือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตา  คือ  0.46  ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติม
ไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย  และ
กลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบ 
ครัว  โดยทํานายได  21.2% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคา
เบตาคือ  0.45  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ี
พ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  3.8%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญคือ  ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา  มีคาเบตาคือ  0.17  ซ่ึงแปลผลตัวทํานายของกลุมนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  7.1% ถึง 19.4%   สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวากลุมท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  3  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (7.4% และ 23.3% ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
รายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (10.3% และ 19.4%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสีย
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  (21.2% 
และ 3.8%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม 
และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  2 คือ  จิตลักษณะเดิม 4  ตัวแปร  ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ผลการวิเคราะหในกลุม
รวม (ตารางท่ี  3.4)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปรสามารถทํานาย  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ
ได 17.2%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต และ การปรับตัวทาง
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จิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.27  และ  0.19  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคล
สําคัญท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก และยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจมากดวย 
 ผลการวิเคราะหในกลุมยอย  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.4)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัว
แปรสามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  โดยทํานายได  51.2 %  โดย
มีตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ การปรับตัวทางจิตสังคม และ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตา  คือ  0.76  และ -0.18  ซ่ึงแปลผลการทํานายเพ่ิมเติมวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการ
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นต
การทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  
47.5%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และ  
สุขภาพจิต  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.51  และ  0.24  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอย
ท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  โดยทํานายได 10.7 % โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ  สุขภาพจิต  ซ่ึง
มีคาเบตา  คือ  0.30  ซ่ึงมีการแปลผลเปนไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  10.8%  ถึง  42.7%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  5  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (10.7% และ 31.0%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (34.0% และ 51.2%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (28.3% และ 10.8%  ตามลําดับ)  
4)  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (13.1% และ 42.7%  ตามลําดับ)  และ  5)  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  (47.5% และ 5.8%  ตามลําดับ) 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ สถานการณ 3 ตัวแปร ไดแก  ประสบการณการ
สูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม 
(ตารางท่ี  3.4)  พบวาสถานการณท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได  
25.0%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  
การสนับสนุนจากครอบครัว  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.19, 0.15  
และ -0.31  ซ่ึงแปลความหมายวา  กลุมญาตยิิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีการสนับสนุน 
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ตารางที่ 3.4  ผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
    
                จํานวน     ชุดท่ี 1 การนับถือศาสนา          ชุดท่ี 2 จิตลักษณะเดิม         ชุดท่ี   3  สถานการณ  ชุดท่ี  4  การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม                           % 
     กลุม                       (คน)                      (1,2,3)                                                 (4,5,6,7)                                                   (8,9,10)                                                และสถานการณ  (1-10)                                       แตก 
                                              % ทํา     ตัวทํา     คา                 % ทํา        ตัวทํา        คาเบตา         % ทํา      ตัวทํา       คาเบตา          % ทํา     ตัวทํา           คาเบตา                                    ตาง                                                    
             นาย      นาย       เบตา               นาย         นาย                                              นาย        นาย                                      นาย      นาย                                                                                                                                                                                                                                         
รวม            450           7.1      1,2        .29,.14       17.2    4,7 .27,.19          25.0         10,9,8 .19,.15,-.31     30.7      4,9,3,10,8,6,1       .25,.24,.18,.17,-.26,-.21,-.13         5.7*  
ชาย                       229           7.1       1 .24                   17.3    4,7 .27,.19           25.3         10,9,8       .19,.16,-.30     30.7      4,10,9,8       .19,.15,.14,-.25                              5.3* 
หญิง                     221            7.2      2 .24       17.2    4,7 .27,.19           24.7         10,9,8         .18,.14,-.32     30.9    10,4,8  .21,.20,-.27                                    6.2* 
อายุนอย                232           7.4      1,2,3 .28,.17,-.30      10.7    4 .30            31.8         9,8              .23,-.43           39.9     9,4,8,5,7,3    .45,.18,-.41,-.17,-.15,-.14              8.1*                                 
อายุมาก                218            23.3      3 .46       31.0        4,7 .33,.28                   19.7         10 .42                  43.6     3,4,7,2             .51,.40,.28,-.42                            12.6*                   
การศึกษานอย       176           10.3      1,3        .49,-.36            34.0        5,6,7       .41,.28,-.72                16.9          9,8               .18,-.33            50.2     9,1,7,8               .42,.39,-.78,-.19                          16.2* 
การศึกษามาก       274           11.3       3 .32       51.2    7,5 .76,-.18   30.3         10,9,8          .23,.19,-.31      55.4     7,9,5,6                  .78,.17,-.17,-.16                            4.2*        
คสพ.ใกลชิด         260           9.3        3 .29       28.3    7,4,5 .48,.27,-.22 27.4         10,9,8          .22,.21,-.24      40.8     9,3,4,7,6,1,8               .32,.31,.29,.26,-.32,-.27,-.29       12.5* 
คสพ.ไมใกลชิด    190           9.5      1 .26       10.8    4 .29                   23.2         10,8             .23,-.37            29.3     6,10,8,7       .21,.19,-.47,-.29                            6.1* 
รายไดนอย            261          10.3       1           .31       13.1    4 .35                   33.1         10,8,9          .34,-.39,-.14     46.9     10,4,2,3,7,8,5            .47,.26,.22,.19,-.53,-.36,-.35       13.8* 
รายไดมาก            189           19.4      2,3        .27,.18             42.7        7,4 .48,.24                   24.9         9,8        .45,-.26            50.6     7,9,4,3,1,10    .48,.27,.22,.20,-.27,-.18                7.9* 
เปนพ่ีพ่ึงหลัก        184          21.2       3          .45                  47.5        7,4 .51,.24                   47.1         9,10,8       .31,.30,-.25      59.5     7,9,4,10,6              .41,.29,.24,.23,-.28                 12.0* 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก    266           3.8         1          .17            5.8          4         .23            16.4         10,8         .16,-.33            22.4     10,4,8,7             .23,.15,-.34,-.21                   6.0*   
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา   5 = ลักษณะมุงอนาตคควบคุมตน  7 = การปรับตัวทางจิตสังคม  9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต   6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  8 = ประสบการณการสูญเสีย  10 = การสนับสนุนจากองคกร 
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จากครอบครัวมาก และยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งเปนผูมีการปรับตัวดาน
เศรษฐกิจมากดวย  
 ผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอย  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.4)  พบวาสถานการณ  ท้ัง  3  
ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดย
ทํานายได  47.1%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  
0.31, 0.31  และ  -0.25  ซ่ึงการแปลความหมายของกลุมนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม  
และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คอื  กลุมญาตท่ีิมีรายไดนอย  โดยทํานายได  33.1%  
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  การสนับสนุน
จากครอบครัว  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.34, -0.14  และ -0.39  
ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการ
ปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว โดยทํานายได  16.4%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียง
จากมากไปนอย คือ การสนับสนุนจากองคกร และ ประสบการณการสูญเสีย  มีคาเบตาตามลําดับ  
คือ  0.16  และ -0.33  ซ่ึงการแปลผลตัวทํานายของกลุมนี้ก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  16.9%  ถึง  31.8%  สําหรับการ
เปรยีบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  4  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  และ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (31.8%  และ  19.7)  2)  กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
นอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (16.9%  และ  30.3%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมีรายได
นอย  กบั  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (33.1%  และ  24.9%  ตามลําดบั)  และ 4)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสีย 
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  (47.1%  
และ  16.4%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัว
ทางจิตสังคม ประสบการณการสูญเสีย การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  
ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.4)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และ
สถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได  30.7%  โดยมีลําดับตัว
ทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  วิถีชีวิตทางพุทธ
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ศาสนา  การสนับสนุนจากองคกร  ประสบการณการสูญเสีย  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.25, 0.24, 0.18, 0.17, -0.26, -0.21  และ  -0.13  ซ่ึง
หมายความวา  กลุมญาตท่ีิยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีวิถีชีวิต
ทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  ยิ่งมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย  และยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอย  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.4)  พบวา  การนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  59.5%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียง
จากมากไปนอย  คือ  การปรับตัวทางจิตสังคม  การสนับสนุนจากครอบครัว  สุขภาพจิต  การ
สนับสนุนจากองคกร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.41, 0.29, 0.24, 0.23  
และ  0.28  โดยแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก ก็ยิ่งมีการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
มาก  โดยทํานายได  55.4 %  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การปรับตัว
ทางจิตสังคม  การสนับสนุนจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.78, 0.17, -0.17  และ -0.16  และกลุมท่ีทีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอย
ท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  22.4%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ การสนับสนุนจากองคกร  สุขภาพจิต  การปรับตัว
ทางจิตสังคม  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.23, 0.15, -0.21 และ -0.34  
ซ่ึงการแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการ
ปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  29.3%  ถึง  50.6%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  3  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (50.2%  และ  55.4%  ตามลําดับ)  2)  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (40.8%  และ  29.3%  
ตามลําดับ)  และ  3)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  (59.5%  และ  22.4%  ตามลําดับ)   
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได  5  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา
ท่ีสําคัญ  โดยสรุปของการปรับตัวดานเศรษฐกิจเรียงจากมากไปนอย  คือ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  
และ  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  2) ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิมท่ีสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย  
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คือ  สุขภาพจิต  และ  การปรับตัวทางจิตสังคม  3)  ตัวทํานายกลุมสถานการณท่ีสําคัญเรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ  การสนับสนุนจากองคกร  การสนับสนุนจากครอบครัว  และประสบการณการ
สูญเสีย  4)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณเรียงลําดับจากมากไป
นอย คือ สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากองคกร วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  
และการปรับตัวทางจิตสังคม  และ  5)  ตัวทํานายชุดท่ี  4  ไดแก  กลุมการนับถือศาสนา จิตลักษณะ
เดิม  และสถานการณ  สามารถทํานายพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  
1  คือ  กลุมการนับถือศาสนา  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  กลุมจิตลักษณะเดิม  หรือ ตัวทํานายชุด
ท่ี  3  คือ  กลุมสถานการณ  อยางนอย  5%  ผลเชนนี้พบในกลุม  กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย  กลุมญาติ
ท่ีเปนเพศหญิง  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติ
ท่ีมีความสัมพันธใกลชิด กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ี
ท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไม
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
         
 3.2.4  ผลการทํานายการมองโลกในแงดี  โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณเดิม   
                        และสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการมองโลกในแงดีมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวมและแบบ
เปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  การนับถือศาสนา  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร  ไดแก  
ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ผลการวิเคราะห
ในกลุมรวม (ตารางท่ี  3.5)  พบวาการนับถือศาสนา  ท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานายการมองโลกใน
แงดีได  29.3%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.44, 0.28  และ  
0.16  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
มาก  และมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย (ตารางท่ี  3.5)  พบวา  การนับถือศาสนาท้ัง  3  ตัว
แปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุดคือ  กลุมญาติท่ีมีระดบัการศึกษานอย  โดยทํานายได  56.2%  โดย
มีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.73  ซ่ึงแปลความ 
หมายไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม  สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุม
ญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยทํานายได  40.2%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  ความเช่ือทาง
พุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.62  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  
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กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  19.2%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ  ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตา  คือ  0.43  ซ่ึงแปลผลไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวมเชนกัน 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  25.5% ถึง 36.6%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  2  คู  ไดแก  1)  
กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กับ กลุมญาติการศึกษามาก  (56.2% และ 19.2% ตามลําดับ)  และ  2)  
กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีมีความสัมพันธไม
ใกลชิด  (25.5% และ 40.2% ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการมองโลกในแงดี  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  จิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร  ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ผลการวเิคราะหในกลุมรวม  
(ตารางท่ี  3.5)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปร  สามารถทํานายการมองโลกในแงดีได  38.9%  
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การปรับตัวทางจิตสังคม  สุขภาพจิต  และ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.36, 0.20  และ 0.16  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติ
ท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  และยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  กลุมญาติ
ผูนั้นก็ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.5)  พบวา  จิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัว
แปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  โดยทํานายได  60.6%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.76, 0.21 และ -0.26  ซ่ึงแปล
ความหมายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง  และมีการปรับตัวทางจิต
สังคมนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูง
รองลงมา  คือ  กลุมญาติของท่ีมีอายุมาก  โดยทํานายได  59.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียง
จากมากไปนอย  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ  สุขภาพจิต  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.66  และ 
0.18  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัวโดยทํานายได  33.0%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  
สุขภาพจิต  และ  การปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.37 และ 0.29  ซ่ึงแปลผล
เปนไปในทํานองเดียวกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  34.3% ถึง 52.5%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  5  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (39.2% และ 59.7%  ตามลําดบั)  2)  กลุมญาติท่ีมี
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การศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (60.6% และ 50.4%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (43.7% และ 34.3%  ตามลําดับ)  
4)  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (39.7% และ 45.2%  ตามลําดับ)  และ  5)  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  (52.5% และ 33.0%  ตามลําดับ)  
 เม่ือนําคะแนนการมองโลกในแงดี  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  สถานการณ  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัวแปร  คือ  
ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.5)  พบวาสถานการณท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานายการมองโลก
ในแงดีได  55.3% โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  และ  ประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.49 และ -0.44 ซ่ึง
หมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  และยิ่งมีประสบการณการสูญเสีย
นอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมากดวย   
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.5)  พบวาสถานการณท้ัง  3  ตัวแปร  
สามารถทํานายการมองโลกในแงดีไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบ 
ครัว  โดยทํานายได  66.5%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุน
จากครอบครัว  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.56  และ  -0.44  ซ่ึงแปล 
ผลการทํานายกลุมนี้เปนในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูง
รองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  โดยทํานายได  64.5%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียง
จากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  และประสบการณ
การสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.56, 0.16  และ -0.19  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานาย
ไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  50.8%  
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การ
สนับสนุนจากองคกร และประสบการณการสูญเสีย ซ่ึงการแปลผลเพ่ิมเติมไดวากลุมญาตท่ีิยิ่งไดรับ
การสนับสนุนจากองคกรมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  45.6% ถึง 54.9%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  3  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (56.1% และ 62.9%  ตามลําดับ)  2)  
กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (64.5% และ 53.5%  ตามลําดับ)   
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ตารางที่ 3.5  ผลการทํานายการมองโลกในแงดี โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
    
                จํานวน     ชุดท่ี 1 การนับถือศาสนา          ชุดท่ี 2 จิตลักษณะเดิม         ชุดท่ี   3  สถานการณ  ชุดท่ี  4  การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม                           % 
     กลุม                       (คน)                      (1,2,3)                                                 (4,5,6,7)                                                   (8,9,10)                                                และสถานการณ  (1-10)                                       แตก 
                                              % ทํา     ตัวทํา     คา                 % ทํา        ตัวทํา        คาเบตา         % ทํา      ตัวทํา       คาเบตา          % ทํา     ตัวทํา           คาเบตา                                    ตาง                                                    
             นาย      นาย       เบตา               นาย         นาย                                              นาย        นาย                                      นาย      นาย                                                                                            
รวม            450           29.3      1,2,3 .44,.28,.16       38.9    7,4,6 .36,.20,.16          55.3         9,8 .49,-.44      65.2      9,2,1,4,6,8,5       .43,.20,.16,.14,.09,-.34,-.33          9.9*  
ชาย                       229           29.7       1,2 .39,.19             39.3    7,4,6 .34,.20,.18           55.6         9,8       .51,-.42          65.4      9,2,1,4,8,5       .47,.19,.18,.17,-.32,-.30                9.8* 
หญิง                     221            28.9      1,2 .35,.22       38.7    7,4 .46,.22           55.3         9,8        .47,-.47           65.2    9,2,4,1,8,5  .47,.25,.15,.13,-.31,-.35                9.9* 
อายุนอย                232           31.0      1,2,3 .53,.23,-.22      39.2    7,4,5 .49,.26,-.12          59.2         9,8          .38,-.54         73.6      9,2,1,4,5,8,3    .50,.31,.24,.22,-.54,-.33,-.13       14.4*                                 
อายุมาก                218            32.4      2,1 .39,.21       59.7        6,4 .66,.18                   55.6         9,10,8 .50,.26,-.21     69.7      6,9,3,4,8             .66,.25,.23,.13,-.24                      10.0*                   
การศึกษานอย       176           56.2      2 .73                   60.6        6,5,7       .76,.21,-.26                56.1         9,8          .70,-.14           76.6      6,2,9,7,8               .40,.35,.23,-.29,-.12                    16.0* 
การศึกษามาก       274           19.2       1 .43       50.4    7,5 .76,-.24  62.9         9,8          .37,-.59           73.5     9,7,1,2,8,5                 .41,.26,.13,.12,-.38,-.37              10.6*        
คสพ.ใกลชิด         260          25.5       1,2,3 .37,.32,-.17      43.7    7,4 .55,.16  55.1         9,8          .55,-.33           66.2     9,2,7,4,5,8               .46,.28,.14,.16,-.28,-.26              11.1* 
คสพ.ไมใกลชิด    190          40.2      1 .62       34.3    6,4 .36,.30  59.1         9,8         .41,-.59          70.3     6,9,1,4,8,5,7 .38,.35,.28,.14,-.48,-.32,-.21         6.2* 
รายไดนอย            261          29.9       1,2,3     .53,.28,-.33      39.7    6,4 .44,.26                64.5         9,10,8          .56,.16,-.19    70.7     9,1,10,4,5,8            .62,.21,.16,.12,-.31,-.12                6.2* 
รายไดมาก            189          33.6       1,2        .33,.31              45.2        7 .66                   53.5         9,8        .48,-.60           71.2     2,9,6,7,8,5,10    .36,.35,.18,.15,-.47,-.25,-.13       17.7* 
เปนพ่ีพ่ึงหลัก        184          36.6       1,2        .45,.21              52.5        7,6,5 .53,.36,-.23 66.5         9,8       .56,-.44           75.7     9,2,6,1,8,5              .46,.28,.16,.14,-.32,-.31 9.2* 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก    266          32.7       1,2,3     .56,.32,-.39        33.0        4,7        .37,.29           50.8         9,10,8         .34,.16,-.47     66.0     9,4,1,8,5             .41,.30,.29,-.38,-.31                    15.2*   
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา   5 = ลักษณะมุงอนาตคควบคุมตน  7 = การปรับตัวทางจิตสังคม  9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต   6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  8 = ประสบการณการสูญเสีย  10 = การสนับสนุนจากองคกร 
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3)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  (66.5% และ 50.8%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการมองโลกในแงดี  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุน
จากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.5)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  
และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการมองโลกในแงดีได  65.2%  โดยมีลําดับตัว
ทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
ความเช่ือทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ประสบการณการสูญเสีย  และลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.43, 0.20, 0.16, 0.14, 0.09, -0.34  และ -0.33  
ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามาก  ยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  
ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และมีประสบการณการสูญเสียนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมี
การมองโลกในแงดมีากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.5)  พบวาการนับถือศาสนา  จิต
ลักษณะเดิม  และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  โดยทํานายได  76.6%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา การสนับสนุนจากครอบครัว การปรับตัวทางจิต
สังคม  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.40, 0.35, 0.32, -0.29  และ-0.12  
ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  กลุมญาตผูินั้นก็ยิ่งมีการมอง
โลกในแงดีมากดวย  สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ี
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  75.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไป
นอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับ  คือ  0.46, 0.28, 0.16, 0.14, -0.31  และ -0.32  ซ่ึงแปลผลเปนไปในทํานองเดียวกันกับ
กลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีเปนเพศหญิง  โดยทํานาย
ได  65.2%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ประสบการณการสูญเสีย  และ
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.47, 0.25, 0.15, 0.13, -0.35  และ -0.31  
ซ่ึงการแปลผลเปนในทํานองเดียวกับกลุมรวม 

พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  65.4% ถึง 73.6%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มีเพียง  1  คู  คือ  
1)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัว  (75.7% และ 66.0%  ตามลําดบั)   
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได  5  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา
ท่ีสําคัญ  โดยสรุปของการมองโลกในแงดีเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  2)  ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิมท่ีสําคัญ 
เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การปรับตัวทางจิตสังคม  สุขภาพจิต  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  3)  
ตัวทํานายกลุมสถานการณท่ีสําคัญ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  
การสนับสนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  4)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  จิต
ลักษณะเดิมและสถานการณท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และ  5)  
ตัวทํานายชุดท่ี  4  ไดแก  กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  สามารถทํานาย
การมองโลกในแงดีไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  กลุมการนับถือศาสนา  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  2  
คือ  กลุมจิตลักษณะเดิม  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  กลุมสถานการณ  อยางนอย  5%  ผลเชนนี้พบ
ในกลุมรวม  และกลุมยอยท้ัง  12  กลุม  ไดแก  กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย  กลุมญาติท่ีเปนเพศหญิง  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  
กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาติท่ีมี
รายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และกลุม
ญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
 
 3.2.5  ผลการทํานายการเปรียบเทียบทางสังคม  โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   
                        และสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคมมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  การนับถือศาสนา  ประกอบดวยตัวทํานาย  3  ตัว
แปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ผล
การวิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.6)  พบวาการนับถือศาสนาท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานาย
การเปรียบเทียบทางสังคมได  32.2%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  
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วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  และ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.43  และ  
0.17  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  และยิ่งมีความเช่ือทางพุทธ
ศาสนามาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 
 ผลการวิเคราะหในกลุมยอย 12  กลุม  (ตารางท่ี  3.6)  พบวาการนับถือศาสนาท้ัง  3  ตัว
แปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  โดยทํานายได  60.0%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  และความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.90  และ  -0.18  ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ี
ยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวยและ  
กลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  52.3%  
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา และ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคา
เบตาตามลําดับ  คือ  0.53  และ  0.21  ซ่ึงการแปลความหมายในกลุมนี้เปนในทํานองเดียวกันกับ
กลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาตท่ีิมีอายุนอย  โดยทํานายได  
16.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาเทากับ  0.40  ซ่ึง
การแปลความหมายในกลุมนีเ้ปนไปในทํานองเดียวกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  22.4%  ถึง  49.5%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  5  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กบั  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (16.7% และ 49.5%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (60.0% และ 23.0%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด กับ กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (35.8% และ 28.3%  ตามลําดับ)  4)  
กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (22.4% และ 50.2%  ตามลําดับ)  และ  5)  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครับ  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  (41.1% และ 27.8%  ตามลําดับ) 
 เม่ือนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ จิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร ไดแก สุขภาพจิต  ลักษณะ 
มุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการเปรียบเทียบทางจิตสังคม  ผลการวิเคราะหใน
กลุมรวม  (ตารางท่ี 3.6)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง 4 ตัวแปร สามารถทํานายการเปรียบเทียบทาง
สังคมได  36.7%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คอื  การปรับตัวทางจิตสังคม  
และ  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  มีคาเบตาตามลําดับ คือ  0.64  และ -0.12  ซ่ึงหมายความวากลุม 
ญาติท่ียิ่งมีการเปรียบเทียบทางจิตสังคมมาก และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  กลุมญาติผู
นั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 
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ตารางที่ 3.6  ผลการทํานายการเปรียบเทียบทางสังคม โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณเปนตัวทํานาย 
 
                จํานวน     ชุดท่ี 1 การนับถือศาสนา          ชุดท่ี 2 จิตลักษณะเดิม         ชุดท่ี   3  สถานการณ  ชุดท่ี  4  การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม                           % 
     กลุม                       (คน)                      (1,2,3)                                                 (4,5,6,7)                                                   (8,9,10)                                                และสถานการณ  (1-10)                                       แตก 
                                              % ทํา     ตัวทํา     คา                 % ทํา        ตัวทํา        คาเบตา         % ทํา      ตัวทํา       คาเบตา          % ทํา     ตัวทํา           คาเบตา                                    ตาง                                                    
             นาย      นาย       เบตา               นาย         นาย                                              นาย        นาย                                      นาย      นาย                                                                                                                                                                                                                             
รวม            450           32.2      3,1        .43,.17       36.7    7,5 .64,-.12          21.1         9,8 .36,-.20      53.6      3,7,9,4,5,19       .44,.34,.33,.09,-.36,-.12              16.9*  
ชาย                       229           33.2       3,1 .45,.15             37.6    7,5 .65,-.12           22.0         9,8       .39,-.17          55.2      3,7,9,5        .44,.34,.31,-.37                            17.6* 
หญิง                     221            31.3      3,1 .40,.19       35.8    7,5 .64,-.13           20.3         9,8        .33,-.22           52.0    3,7,9,5  .42,.37,.27,-.36                            16.2* 
อายุนอย                232           16.7      3 .40       42.6    7,5 .70,-.27          30.1         9,10,8          .52,-.30,-.29    62.7      9,7,3,2,5,10,6    .57,.52,.19,.18,-.50,-.28,-.19       20.1*                                 
อายุมาก                218            49.5      3,1 .37,.36       41.2        6,4 .42,.32                   31.4         10,9 .33,.29          73.2      3,1,4,6,10,2,8             .56,.44,.40,.21,.15,-.67,-.11        23.7*                   
การศึกษานอย       176           60.0      3,1        .90,-.18            38.2        6,4,5       .88,.21,-.52                25.7         9,8,10          .68,.17,-.36     70.5      3,9,10               .80,.31,-.47                                  10.5* 
การศึกษามาก       274           23.0       1,3 .33,.18       48.4    7,5,6 .82,-.20,-.14 37.8         9,10,8          .22,.18,-.41     62.4     7,9,3,1,5,6                  .62,.36,.19,.14,-.35,-.26              14.0*        
คสพ.ใกลชิด         260          35.8       3,1 .40,.21       40.1    7,4 .51,.18  29.2         9,10,8          .38,.17,-.12      58.0     3,9,7,4,5               .46,.32,.20,.18,-.16                      17.9* 
คสพ.ไมใกลชิด    190          28.3      3 .51       40.7    7,6,5 .51,.39,-.50 16.8         9,8,10         .42,-.28,-.22    53.2     7,9,3,5        .43,.37,-.36,-.61                          12.5* 
รายไดนอย            261          23.4       3           .47       32.5    7,4,5 .55,.13,-.16                16.1         9          .39       51.3     9,3,7,4,6,5,10            .56,.45,.42,.24,-.37,-.33,-.23       18.8* 
รายไดมาก            189          50.2       3,1        .53,.21             43.9        7 .64                   34.0         9,10,8        .38,.17,-.39     67.2     3,7,9,5,8     .54,.27,.22,-.22,-.20                    17.0* 
เปนพ่ีพ่ึงหลัก        184          41.1       3,1        .38,.30             58.8        7 .75                   50.6         9,10,8       .42,.13,-.36      68.0     7,3,9,5,8              .43,.28,.25,-.17,-.15                   9.2* 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก    266          27.8       3           .52             27.7        7,4,5       .49,.18,-.22           10.5         9         .31                   52.1     3,9,4,7,5,6             .50,.48,.29,.26,-.46,-.33              24.3*   
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
 ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา   5 = ลักษณะมุงอนาตคควบคุมตน  7 = การปรับตัวทางจิตสังคม  9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต   6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  8 = ประสบการณการสูญเสีย  10 = การสนับสนุนจากองคกร 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.6)  พบวาจิตลักษณะเดิมท้ัง  4  ตัวแปร  
สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยมีตัวทํานาย
ท่ีสําคัญ  คือ  การเปรียบเทียบทางจิตสังคม  โดยทํานายได  58.8%  ซ่ึงมีคาเบตา  คือ  0.75  ซ่ึงการ
แปลผลในกลุมนี้เปนในทํานองเดียวกับกลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  
คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  48.4%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมาก
ไปนอย  คือ  การเปรียบเทียบทางจิตสังคม  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.82, -0.20  และ -0.14  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการ
เปรียบเทียบทางจิตสังคมมาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ต่ํา  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายได
นอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว โดยทํานายได  27.7%  มี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การปรับตัวทางจิตสังคม  สุขภาพจิต  และลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.43, 0.18  และ  -0.22  ซ่ึงการแปลผลเพ่ิมเติมได
วา  กลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  32.5%  ถึง  43.9%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5%  มี 3 คู คือ  1)  กลุม
ญาติท่ีมีการศึกษานอย กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (38.2% และ 48.4% ตามลําดับ)  2) กลุมญาติ
ท่ีมีรายไดนอย กับ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (32.5% และ 43.9%  ตามลําดับ)  และ 3)  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
(58.8% และ 27.7%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  3  คือ  สถานการณ  3  ตัวแปร  คือ  ประสบการณการ
สูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  
(ตารางท่ี  3.6)  พบวาสถานการณท้ัง  3  ตัวแปร  สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมได  
21.1%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  และ
ประสบการณการสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ  0.36 และ -0.20  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ี
ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมากและยิ่งมีประสบการณการสูญเสีย   กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมี
การเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.6)  พบวา  สถานการณท้ัง  3  ตัวแปร  
สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  
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50.6 %  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การ
สนับสนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.42, 0.13  และ  
-0.36  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก  กลุมญาติผูนั้นก็
ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุม
ญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  37.8%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  
คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคา
เบตาตามลําดับ  คือ  0.22, 0.18  และ -0.41  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  10.5%  มีตัวทํานายท่ีสําคัญ 
คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  ซ่ึงมีคาเบตาคือ  0.31  ซ่ึงการแปลผลในกลุมนี้เปนในทํานอง
เดียวกันกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง 16.1 ถึง 34.0% สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี 4 คู คือ 1)  กลุม
ญาติท่ีมีการศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (25.7%  และ 37.8%  ตามลําดับ)  2)  กลุม
ญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (29.2%  และ 16.8%  ตาม 
ลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (16.1%  และ  34.0%  ตามลําดับ)  
และ  4)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  (50.6%  และ 10.5%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการเปรียบเทียบทางสังคม  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดัวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุน
จากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.6)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  
และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมได  53.6%  โดยมีลําดับ
ตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  การ
สนับสนุนจากครอบครัว  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และการสนับสนุนจากองคกร 
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.44, 0.34, 0.33, 0.09, -0.36  และ  -0.12  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ี
ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมาก  ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  และยิ่งไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 



97 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย (ตารางท่ี  3.6)  พบวา  การนับถือศาสนา  จิต
ลักษณะเดิม  และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุ
มาก  โดยทํานายได  73.2%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การสนับสนุนจากองคกร  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และประสบการณการสูญเสีย ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.56, 0.44, 
0.40, 0.21, 0.15,-0.67 และ -0.11  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนา
มาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  และยิ่งมีประสบการณการ
สูญเสียนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการ
ทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  โดยทํานายได  70.5%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ี
สําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการ
สนับสนุนจากองคกร  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.80, 0.31 และ -0.47   ซ่ึงแปลผลเปนไปในทํา 
นองเดียวกันกับกลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายได
นอย  โดยทํานายได  51.3%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุน
จากครอบครัว  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และการสนับสนุนจากองคกร  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.56, 
0.45, 0.42, 0.24, -0.37, -0.33  และ -0.23 ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา กลุมญาติท่ียิ่งมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ินอย กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  52.1%  ถึง  67.2%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  4  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (62.7% และ 73.2%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (70.5%  และ  62.4%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมี
รายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (51.3%  และ  67.2%  ตามลําดับ)  และ  4)  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัวกับกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว (68.0% 
  และ  52.1%  ตามลําดับ)   
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได  5  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา
ท่ีสําคัญ  โดยสรุปของการเปรียบเทียบทางสังคมเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  วิชีวิตทางพุทธ
ศาสนา  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  2)  ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิมท่ีสําคัญ  เรียงลําดับจาก
มากไปนอย  คือ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และ  สุขภาพจิต  3)  ตัวทํานายกลุมสถานการณท่ีสําคัญ  
เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  ประสบการณการสูญเสีย  และการ
สนับสนุนจากองคกร  4)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
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เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิต  และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว  และสุขภาพจิต  และ  5)  ตัวทํานายชุดท่ี  4  ไดแก  กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิม  และสถานการณ  สามารถทํานายการเปรียบเทียบทางสังคมไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  1  คือ  
กลุมการนับถือศาสนา  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  2  คือ  กลุมจิตลักษณะเดิม  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  3  
คือ  กลุมสถานการณ  อยางนอย  5%  ผลเชนนี้พบในกลุมยอยท้ัง  12  กลุมยอย  ไดแก กลุมญาติท่ี
เปนเพศชาย  กลุมญาติท่ีเปนเพศหญิง  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสีย
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
 
 3.2.6  ผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ โดยใชการนับถือศาสน  จิตลักษณะเดิม   
                        สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุน
จากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.7)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  
และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณ ได  46.0%  โดยมีลําดับตัว
ทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และวิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.65, 0.16  และ -0.33  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติของผูสูญเสีย
ท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  และมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติ
ผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย   
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี 3.7)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิม  และสถานการณท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ไมใกลชิด  ทํานายได  67.9%  โดยลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ประสบการณการสูญเสีย  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัว  ซ่ึงมีคาเบตา
ตามลําดับคือ  0.87, 0.25, 0.22, 0.21, 0.18, -0.37, -0.22  และ -0.31  โดยแปลผลเพ่ิมเติมไดวากลุม
ญาติยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  มีประสบการณการสูญเสีย



99 

 

มาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  และยิ่งไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัวนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวทางดานอารมณมากดวย    สวนกลุม
ท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  64.2%  โดย
มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน มีคาเบตาตามลําดับ คือ 0.57, 0.40 และ -0.52 และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานาย
ไดนอยท่ีสุด  คือ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  40.0%  มีลําดับตัวทํานายเรียงจากมากไป
หานอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน  มีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.49, 0.28, -0.38 และ -0.26  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุม
ญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  และยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  กลุมญาติผู
นั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  40.5%  ถึง  57.5%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  3  คู  คือ  1)
กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอยนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (58.3% และ 64.2%  ตามลําดับ)  
2)  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติขอท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (40.5% และ 
67.9%  ตามลําดับ)  และ  3)  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (57.5% และ 
40.0%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณมาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  5  คือ  จิตลักษณะตามสถานการณ  ประกอบดวยตัวทํานาย  2  
ตัวแปร  ไดแก  การมองโลกในแงดี  และ  การเปรียบเทียบทางสังคม  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  
(ตารางท่ี  3.7)  พบวาจิตลักษณะตามสถานการณท้ัง  2  ตัวแปร  สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปรับตัวดานอารมณได  8.6%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปหานอย  คือ  การมอง
โลกในแงดี และ การเปรียบเทียบทางสังคม ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ คือ  0.19 และ 0.13 ซ่ึงแปลความ 
ความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการมองโลกในแงดีมาก  และยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  กลุมญาติ
ผูนั้นก็ยิ่งมีพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณมากดวย   
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.7)  พบวา  จิตลักษณะตามสถานการณ
ท้ัง  2  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุดคือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  22.9%  มี
ตัวทํานายท่ีสําคัญคือ  การมองโลกในแงดี  ซ่ึงมีคาเบตา  คือ  0.47  ซ่ึงการแปลความหมายในกลุมนี้
เปนในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ี
มีรายไดนอยทํานายได 17.7%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การมองโลก
ในแงดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.29 และ 0.18  ซ่ึงการแปลผล
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กลุมนี้เปนในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุม
ญาติท่ีมีการศึกษานอย  โดยไมมีตัวทํานายท่ีสําคัญ 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  1.4%  ถึง  17.6%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5% มี  4 คู  คือ  1) กลุม
ญาติท่ีมีอายุนอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  (6.5% และ 17.6% ตามลําดับ) 2)  กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
นอย กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (0.5% และ 22.9%  ตามลําดับ) 3) กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  
กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก (17.7% และ1.4% ตามลําดับ) และ 4) กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัว กับ กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว (7.5% และ 13.8%  ตาม 
ลําดับ) 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานอารมณ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  6  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และ
จิตลักษณะตามสถานการณ  ประกอบดวยตัวทํานาย  12  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  การเปรียบเทียบทางสังคม  และการมองโลกในแงดี  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.7)  พบวา  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม สถานการณ  และ
จิตลักษณะตามสถานการณท้ัง  12  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณได  47.4%  โดย
มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การเปรียบเทียบทางสังคม  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การสนับสนุนจากองคกร  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  
และความเช่ือทางพุทธศาสนา  โดยมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.67,0.21,0.19,0.12, -0.29, -0.23 และ 
-0.10  ซ่ึงหมายความวากลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  ไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  มีการ
ปรับตัวทางจิตสังคมนอย  และมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดาน
อารมณมากดวย 
 ผลการวเิคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย (ตารางท่ี 3.7) พบวา  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  ท้ัง  12  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ  สุขภาพจิต  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ประสบการณการสูญเสีย  การเปรียบเทียบทาง
สังคม  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับ 
สนุนจากองคกร  มีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.89, 0.29, 0.22, 0.19, 0.18, 0.13, -0.33, -0.30 และ -0.24 
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ตารางที่ 3.7  ผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ 
                     เปนตัวทํานาย 
   
                จํานวน     ชุดท่ี 4 การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม            ชุดท่ี  5  จิตลักษณะตาม  ชุดท่ี   6  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม                   %                                        
กลุม  (คน)         และสถานการณ   (1-10)                                                                  สถานการณ  (11,12)                          สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ(1-12)         แตก                            
                                                   %ทํานาย       ตัวทํานาย                     คาเบตา                                        % ทํานาย ตัวทํานาย  คาเบตา     % ทํานาย     ตัวทํานาย         คาเบตา                                          ตาง 
รวม  450          46.0        4,6,2       .65,.16,-.33  8.6      11,12        .19,.13 47.4        4,12,6,10,2,7,1          .67,.21,.19,.12,-.29,-.23,-.10                1.4 
ชาย                   229          46.5        4,6,2               .64,.17,-.33                8.0      11        .26 47.6        4,6,2                          .64,.17,-.33                                           1.1 
หญิง                   221           45.8        4,6,2               .66,.16,-.32                 9.2      11       .28     47.3        4,6,12,2,7                  .67,.22,.19,-.32,-.19                              1.5 
อายุนอย                   232          55.3       4,3,10,7,2,5    .74,.41,.22,-.28,-.27,-.12               6.5    11     .25         57.2        4,3,10,12,7,2,9         .72,.37,.31,.20,-.35,-.30,-.17*                1.9          
อายุมาก  218          54.0        4,7,10,2,5       .67,.36,.25,-.56,-.11                    17.6     12            .42         67.9        12,4,7,1,5,3              .70,.39,.23,-.50,-.26,-.25                    13.0*                  
การศึกษานอย 176           58.3        4,5,3,10,1,7,2 .63,.34,.32,.20,-.66,-.23,-.20        0.5       - -              66.8        4,6,12,5,10,1,11,7,8 .61,.44,.33,.31,.30,-.63,-.53,-.45,-.10  8.5* 
การศึกษามาก 274           64.2        4,6,5                .57,.40,-.52             22.9   11         .47   65.6        4,6,5                         .58,.40,-.52                                       1.4        
คสพ.ใกลชิด                260           40.5        4,10,9,2           .55,.15,.13,-.40                             9.6     12         .30    42.6        4,12,10,2,1               .52,.26,.16,-.32,-.19                               2.1 
คสพ.ไมใกลชิด           190 67.9        4,6,1,3,8,2,7,9  .87,.25,.22,.21,.18,-.37,-.22,-.25 8.2     11         .27    70.2        4,6,1,8,12,3,2,7,9      .89,.29,.22,.19,.18,.13,-.33,-.30,-.24     2.3 
รายไดนอย                   261         57.5        4,6,3,9,5,7       .80,.26,.21,.14,-.38,-.37                 17.7   11,12         .29,.18    59.5        4,6,3,12,10,7,5,2,      .69,.34,.20,.19,.18,-.45,-.24,-.20           2.0 
รายไดมาก                   189 40.0        4,6,5,1      .49,.28,-.38,-.26  1.4         -                - 41.3        4,12,1                  .49,.25,-.51                                       1.3 
เปนที่พ่ึงหลัก 184             46.7        4,3,10,2  .61,.18,.16,-.47  7.5   12         .26    48.7        4,3,10,2              .61,.18,.16,-.47                     2.0 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266  49.5        4,6,5,7,8          .67,.39,-.35,-.32,-.09                  13.8      11,12          .27,.15 54.2        4,6,12,7,5,3               .65,.38,.26,-.36,-.26,-.13                     6.7* 
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา  5 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 7 = การปรับตัวทางจิตสังคม 9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 11=การมองโลกในแงด ี
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต  6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ 8 = ประสบการณการสูญเสีย 10 = การสนับสนุนจากองคกร 12=การเปรียบเทียบทางสังคม
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ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีประสบการณการสูญเสียมาก  ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนามาก  และไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวนอย  กลุมญาติของผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดาน
อารมณมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  โดย
ทํานายได  67.9%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  
สุขภาพจิต  การปรับตัวทางจิตสังคม  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และ
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.70, 0.39, 0.23, -0.50, -0.26 และ -0.25  ซ่ึง
แปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนานอย  
และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย  และ
กลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  41.3%  
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การเปรียบเทียบทางสังคม  และ  
ความเช่ือทางพุทธศาสนา  โดยมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.49, 0.25  และ  -0.51  ซ่ึงแปลความหมาย
เปนไปในทํานองเดียวกันกับกลุมรวม 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  42.6%  ถึง  66.8%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  5  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (57.2% และ 67.9% ตามลําดับ) 2) กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (42.6%  และ  70.2%  ตามลําดับ)  
3)  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (59.5% และ 41.3%  ตามลําดับ)  และ  4)  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 
ของครอบครัว  (48.7% และ 54.2%  ตามลําดับ)  
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได  3  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  ท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝ 
สัมฤทธ์ิ วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา การสนับสนุนจากองคกร และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 2)  ตัว
ทํานายกลุมจิตลักษณะตามสถานการณท่ีสําคัญ โดยสรุปของการปรับตัวดานอารมณ คือ การมอง
โลกในแงดี   3)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตาม
สถานการณท่ีสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต การเปรียบเทียบทางสังคม  แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ และการสนับสนุนจากองคกร  และ  4)  ตัวทํานายชุดท่ี  6  ไดแก  กลุมการนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณ
ไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  หรือ  ตัว
ทํานายชุดท่ี  5  คือ  กลุมจิตลักษณะเดิม  อยางนอย  5%  ผลเชนนี้พบเฉพาะในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  
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กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามากกลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  และ
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
 
 3.2.7  ผลการทํานายการปรับตัวดานสังคม โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   
                        สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานสังคม มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุน
จากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี  3.8)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  
และสถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได  52.2%  โดยมีลําดับตัว
ทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากครอบครัว  วิ ถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.47, 
0.33, 0.30, 0.26, 0.19, -0.44, -0.36 และ -0.10  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  
ยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมี ยิ่งมีชีวิตทาง
พุทธศาสนามาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ยิ่งมีการ
ปรับตัวทางจิตสังคมนอย  และยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัว
ดานสังคมมาก 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอย  12  กลุม (ตารางท่ี 3.8)  พบวาการนับถือศาสนา จิต
ลักษณะเดิม  และสถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิด  ทํานายได  78.5% มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การ
สนับสนุนจากองคกร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  สุขภาพจิต  การปรับตัวทางจิตสังคม  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และประสบการณการสูญเสีย  
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.41, 0.33, 0.28, 0.25, 0.19, -0.42, -0.22  และ -0.13 โดยแปลผล
เพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  และยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  กลุม
ญาติท่ีผูนั้นก็ยิ่งมีพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมมากดวย สวนกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูง
รองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย ทํานายได  67.6%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไป
นอย  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต การสนับสนุน 
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จากครอบครัว วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากองค  ประสบการณการสูญเสีย  วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.37, 0.36, 0.26, 0.25, 0.23, 0.14,-0.43, -0.37  และ  
-0.17  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  
42.4%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การ
สนับสนุนจากองคกร  สุขภาพจิต  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  มีคาเบตาเรียงตามลําดับ คือ  0.40, 
0.33, 0.16 และ -0.25  ซ่ึงแปลผลการทํานายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนา
นอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย  
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  44.7% ถึง 66.2%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  6  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย และ กลุมญาตท่ีิเปนเพศหญิง (54.9% และ 49.9%  ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติ
ท่ีมีอายุนอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (67.6% และ 43.8% ตามลําดับ) 3) กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  
กับ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  (62.6% และ 50.2% ตามลําดับ) 4) กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (46.7% และ 78.5% ตามลําดับ)  5)  กลุมญาติท่ีมี
รายไดนอย กับ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (65.1% และ 42.4% ตามลําดับ)  และ  6)  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว และ กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
(44.7% และ 66.2% ตามลําดับ)    
 เม่ือนําคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบ
รวม  และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  5  คือ  จิตลักษณะตามสถานการณ  ประกอบดวยตัว
ทํานาย  2  ตัวแปร  ไดแก  การมองโลกในแงดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม  ผลการวิเคราะหใน
กลุมรวม  (ตารางท่ี  3.8)  พบวาจิตลักษณะตามสถานการณท้ัง  2  ตัวแปร  สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมได  14.1%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ  การมองโลกในแงดี  ซ่ึงมี
คาเบตาตามลําดับ  คือ  0.37  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ีมีการมองโลกในแงดีมาก  กลุมญาติผูนั้น
ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย   
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.8)  พบวา  จิตลักษณะตามสถานการณ
ท้ัง  2  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยทํานาย
ได  31.2%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ  การมองโลกในแงดี  และ การเปรียบเทียบทางสังคม โดยมี
คาเบตาเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ  0.65 และ -0.24  ซ่ึงแปลผลในกลุมนี้เพ่ิมเติมไดวา  
กลุมญาติท่ียิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย  
และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  
คือ  การเปรียบเทียบทางสังคม  โดยมีคาเบตาคือ  0.55  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอย 
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ท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  ทํานายได  6.1%  โดยตัวทํานายท่ีสําคัญคือ  การเปรียบเทียบทาง
สังคม  โดยมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.21  ซ่ึงการแปลผลในกลุมนี้  คือ  กลุมญาติท่ียิ่งมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง 11.9% ถึง 29.8% สําหรับการเปรียบเทียบ
การทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู  คอื  1)  กลุมญาติท่ีมีอายุ
นอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (18.5% และ 30.6% ตามลําดับ) 2)  กลุมญาตท่ีิมีความสัมพันธใกลชิด  
กับ กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด (11.9% และ 31.2% ตามลําดับ) 3) กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  
กับ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก (29.8% และ 6.1% ตามลําดับ) และ 4)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  (13.0%  และ  18.1  
ตามลําดับ)  
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานสังคม มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และ
แบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  6  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิมสถานการณ  และจิต
ลักษณะตามสถานการณ  ประกอบดวยตัวทํานาย  12  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  การเปรียบเทียบทางสังคม  และการมองโลกในแงดี  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.8)  พบวา  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และ
จิตลักษณะตามสถานการณท้ัง  12  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได  52.8%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การ
สนับสนุนจากครอบครัว  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจากองคกร  การมองโลกในแงดี  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  แลการปรับตัวทางจิตสังคม  โดยมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.47, 0.31, 
0.27, 0.25, 0.21, 0.14, -0.48 และ -0.36  ซ่ึงหมายความวากลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนามาก  ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนานอย  และยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคม
มากดวย     
 ผลการวเิคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย (ตารางท่ี 3.8) พบวา  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณท้ัง  12  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยทํานายได  78.9%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ี สําคัญเรียง
จากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ความเช่ือทางพุทธ
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ศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  สุขภาพจิต  การมองโลกในแงดี  การปรับตัวทางจิตสังคม  และวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  โดยมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.39, 0.28, 0.27, 0.25, 0.20, 0.13,-0.37  และ  
-0.23  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวากลุมญาติท่ียิ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีความเช่ือทาง
พุทธศาสนามาก  และยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมาก
ดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  ทํานายได  68.5%  
โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การ
สนับสนุนจากครอบครัว  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุน
จากองคกร การปรับตัวทางจิตสังคม วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ประสบการณการสูญเสีย  และการ
เปรียบเทียบทางสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.37, 0.34, 0.33, 0.26, 0.19, 0.10,  -0.37, -0.35, 
-0.18  และ -0.13 ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา กลุมญาติท่ียิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง  ยิ่งมีการเปรียบ 
เทียบทางสังคมนอย  และยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดาน
สังคมมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุด คือ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  ทํานาย
ได  44.9%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากครอบครัว  การ
สนับสนุนจากองคกร  สุขภาพจิต  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  มีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.41, 
0.33, 0.17 และ -0.26  ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนา
นอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย   
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  45.1%  ถึง  67.3%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  5  คู  คือ  1)
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (68.5% และ62.8% ตามลําดับ) 2)  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษานอย  กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (62.7% และ 52.4%  ตามลําดับ) 3) กลุมญาตท่ีิมี
ความสัมพันธใกลชิด  กับ กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด (47.3% และ 78.9% ตามลําดับ) 4) 
กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กับ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก (67.5% และ 44.9% ตามลําดับ) และ  5)  กลุม
ญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว กับ กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบ 
ครัว (45.1% และ 67.3% ตามลําดับ) 
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได  4  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายชุดท่ี  4  ไดแก  กลุม
การนับถือศาสนา  กลุมจิตลักษณะเดิม  และกลุมสถานการณท่ีสําคัญ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  
คือ  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  2)  ตัวทํานายกลุมจิตลักษณะตามสถานการณท่ีสําคัญ  โดยสรุป
ของการปรับตัวดานสังคมเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การมองโลกในแงดี  และ การเปรียบเทียบ
ทางสังคม   3)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตาม  
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ตารางที่ 3.8  ผลการทํานายการปรับตัวดานสังคม โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ 
                     เปนตัวทํานาย  

  
                จํานวน     ชุดท่ี 4 การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม            ชุดท่ี  5  จิตลักษณะตาม  ชุดท่ี   6  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม                   %                                        
กลุม  (คน)         และสถานการณ   (1-10)                                                                  สถานการณ  (11,12)                          สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ(1-12)         แตก                            
                                                   %ทํานาย       ตัวทํานาย                     คาเบตา                                        % ทํานาย ตัวทํานาย  คาเบตา     % ทํานาย     ตัวทํานาย         คาเบตา                                          ตาง                                                     
รวม  450          52.2        4,9,5,3,10,2,7,8     .47,.33,.30,.26,.19,-.44,-.36,-.10      14.1    11        .17 52.8        4,5,9,3,10,11,2,7  .47,34,.27,.25,.24,.14,-.48,-.36                            .6 
ชาย                   229          54.9        4,5,9,3,10,2,7,8    .47,.33,.31,.28,.21,-.47,-.38,-.11       14.4    11        .38 55.4        4,5,9,3,10,2,7,8              .47,.33,.31,.28,.21,-.47,-.38,-.11                         .5 
หญิง                   221           49.9        4,9,10,7                .49,.40,.21,-.36                            13.9     11       .37     50.5        4,9,10,7                          .49,.40,.22,-.36                                                    .6 
อายุนอย                   232          67.6       6,4,5,9,3,10,7,2,8 .37,.36,.26,.25,.23,.14,-.43,-.37,-.17 18.5     11,12 .54,-.31  68.5        4,6,9,3,5,10,7,2,8,12      .37,.34,.33,.26,.19,.10,-.37,-.35,-.18,-.13            .9          
อายุมาก  218          43.8        4,10,3,2                 .58,.40,.31,-.74                     30.6     12       .55         62.8        12,10,9,4,6,1,3             .87,.26,.23,.19,-.45,-.41,-.19                         19.0*                  
การศึกษานอย 176           62.2       5,9,4,1,2,7             .56,.39,.30,.19,-.57,-.35        15.3     11      .37        62.7        5,9,4,1,2,7                      .56,.39,.30,.19,-.57,-.35                                       .6 
การศึกษามาก 274           50.2        4,9,6,10,7,8           .44,.30,.29,.18,-.46,-.14             17.1     11       .40   52.4        4,9,3,5,2,7                      .50,.35,.29,.25,.16,-.59                                      2.2        
คสพ.ใกลชิด                260           46.7        4,9,3,5,2,7            .52,.38,.32,.29,.59,.23                           11.9     12        .33    47.3        4,9,3,5,2,7                     .52,.38,.33,.29,-.59,-.23                                       .6 
คสพ.ไมใกลชิด           190 78.5        10,6,1,5,4,7,2,8    .41,.33,.28,.25,.19,-.42,-.22,-.13  31.2    11,12   .65,-.24 78.9        10,5,1,6,4,7,2,11            .39,.29,.27,.25,.20,-.37,-.23,-.13                         .4 
รายไดนอย                   261         65.1        4,3,6,9,7,8,2         .58,.38,.27,.23,-.60,-.23,-.20               29.8    11        .54    67.5        4,3,11,6,5,7,2,8              .49,.34,.29,.24,.22,-.54,-.33,-.18                       2.4 
รายไดมาก                   189 42.4        9,10,4,1                .40,.33,.16,-.25           6.1      12        .21 44.9        9,10,4,1                       .41,.33,.17,-.26                                   11.7* 
เปนที่พ่ึงหลัก 184            44.7        9,3,10,4,5,2          .29,.27,.25,.22,.20,-.53  13.0    12         .36    45.1        9,3,10,4,5,2                     .29,.27,.25,.22,.20,-.53                                        .4 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 66.2        4,9,10,5,7,8           .60,.36,.15,.14,-.55,-.09          18.1    11        .42 67.3        4,5,9,10,3,12,7,2,8          .58,.31,.29,.22,.17,.13,-.58,-.32,-.12                 1.1 
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ  3 = วิถีชีวิตตามพุทธศาสนา  5 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 7 = การปรับตัวทางจิตสังคม 9 = การสนับสนุนจากครอบครัว 11=การมองโลกในแงด ี
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 4 = สุขภาพจิต  6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ 8 = ประสบการณการสูญเสีย 10 = การสนับสนุนจากองคกร 12=การเปรียบเทียบทางสังคม 
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สถานการณท่ีสําคัญ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบครัว  
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  การสนับสนุนจากองคกร  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  และ  4)  ตัว
ทํานายชุดท่ี  6  ไดแก  กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตาม
สถานการณ  สามารถทํานายพการปรับตัวดานสังคมไดดีกวาตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  กลุมการนับถือ
ศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  หรือ  ตัวทํา นายชุดท่ี  5  คือ  กลุมจิตลักษณะเดิม อยาง
นอย 5% ผลเชนนี้พบเฉพาะในกลุมญาติท่ีเปนเพศชาย  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  กลุม
ญาติท่ีมีรายไดนอย  และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
 
 3.2.8  ผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ โดยใชการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   
                        สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  เปนตัวทํานาย 
   เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  4  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  
ประกอบดวยตัวทํานาย  10  ตัวแปร  ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุน
จากองคกร  ผลการวิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.9)  พบวาการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  
และสถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได  30.7%  โดยมีลําดับ
ตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา  การสนับสนุนจากองคกร  ประสบการณการสูญเสีย  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และความ
เช่ือทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.25, 0.24, 0.18, 0.17, -0.26, -0.21  และ  -0.13  ซ่ึง
หมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีวิถีชีวิต
ทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  ยิ่งมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย  และยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอย  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.9)  พบวา  การนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  ท้ัง  10  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  59.5%   โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียง
จากมากไปนอย  คือ  การปรับตัวทางจิตสังคม  การสนับสนุนจากครอบครัว  สุขภาพจิต  การ
สนับสนุนจากองคกร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.41, 0.29, 0.24, 0.23  
และ -0.28 โดยแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  ก็ยิ่งมีการปรับตัว



109 

 

ดานเศรษฐกิจมากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
มาก  โดยทํานายได  55.4 %  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การปรับตัว
ทางจิตสังคม  การสนับสนุนจากครอบครัว  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ    
ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.78, 0.17, -0.17  และ -0.16  และกลุมท่ีทีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอย
ท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  22.4%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การสนับสนุนจากองคกร  สุขภาพจิต  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  และประสบการณการสูญเสีย  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.23, 0.15, -0.21 
และ -0.34  ซ่ึงการแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  กลุมญาติผู
นั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย 
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  29.3%  ถึง  50.6%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน  5%  มี  3  คู  คือ  1)  
กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (50.2% และ 55.4% ตามลําดับ)  2)  กลุม
ญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด กับ กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด (40.8% และ 29.3%  
ตามลําดับ) และ  3)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสีย
ท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว (59.5% และ 22.4%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขัน้  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  5  คือ จิตลักษณะเดิม ประกอบดวยตัวทํานาย  2  ตัวแปร คือ 
การมองโลกในแงดแีละการเปรียบเทียบทางสังคม ผลการวิเคราะหในกลุมรวม (ตารางท่ี 3.9) พบวา 
จิตลักษณะตามสถานการณท้ัง 2 ตัวแปร สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได  31.8%  โดยมี
ตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ  การมองโลกในแงดี  มีคาเบตาตามลําดบั คือ 0.56 ซ่ึงหมายความวา กลุมญาติ
ท่ียิ่งมีการมองโลกในแงดีมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี  3.9)  พบวา  จิตลักษณะตามสถานการณ
ท้ัง  2  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมากท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก โดยทํานายได  47.8%  โดย
มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การมองโลกในแงดี  และ  การเปรียบเทียบทาง
สังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.40  และ  0.32  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย  และกลุมท่ีมี
เปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมาคือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  โดยทํานายได  47.5%  โดยมี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ การเปรียบเทียบทางสังคม  และการมองโลกในแง
ดี  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับคือ  0.45  และ  0.28  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายไดนอยท่ีสุดคือ  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  โดยทํานายได  28.1%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจาก
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มากไปนอย  คือ  การมองโลกในแงดี  และ การเปรียบเทียบทางสังคม  มีคาเบตาตามลําดับ คือ  0.61  
และ  -0.24  ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมนอย  กลุม
ญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย   
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง 29.4% ถึง 48.5% สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5% มี 5 คู  คือ  1) กลุม
ญาติท่ีมีอายุนอย กับ กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (33.9% และ 43.7% ตามลําดับ) 2) กลุมญาติท่ีมีการศึกษา
นอย กับ กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (34.1% และ 47.5%  ตามลําดับ)  3)  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิด  กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  (40.8% และ 28.1%  ตามลําดับ)  4)  กลุมญาติท่ี
มีรายไดนอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  (31.1%  และ  47.8%  ตามลําดับ)  และ  5)  กลุมญาติท่ีมี
ผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว กับ กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
(40.9%  และ  28.4%  ตามลําดับ)   
 เม่ือนําคะแนนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  มาทําการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  
และแบบเปนขั้น  โดยมีตัวทํานายชุดท่ี  6  คือ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และ
จิตลักษณะตามสถานการณ   ประกอบดวยตัวทํานาย  12  ตัวแปร  ไดแก   ความเช่ือทางพุทธศาสนา  
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  การเปรียบเทียบทางสังคม  และการมองโลกในแงดี  ผลการ
วิเคราะหในกลุมรวม  (ตารางท่ี  3.9)  พบวา  การนบัถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และ
จิตลักษณะตามสถานการณท้ัง  12  ตัวแปร  สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได  40.1%  มี
ลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การมองโลกในแงดี  การสนับสนุนจากองคกร  
สุขภาพจิต  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  มีคาเบตา
ตามลําดับ  คือ 0.54, 0.21, 0.19, 0.15, -0.21 และ -0.18  ซ่ึงหมายความวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการมอง
โลกในแงดีมาก  ยิ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรมากยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนามาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ํา  และยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่ง
มีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย 
  ผลการวิเคราะหขอมูลใน  12  กลุมยอย  (ตารางท่ี 3.9)  พบวา  การนับถือศาสนา  จิต
ลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  ท้ัง  12  ตัวแปร  สามารถทํานายไดมาก
ท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  โดยทํานายได  66.1%  มีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไป
นอย  คือ การมองโลกในแงดี  การเปรียบเทียบทางสังคม  สุขภาพจิต  การปรับตัวทางจิตสังคม 
ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และความเช่ือทางพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคาเบตา  
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ตารางที่ 3.9  ผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ โดยใชกลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  
                     เปนตัวทํานาย  
 
                จํานวน     ชุดท่ี 4 การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม            ชุดท่ี  5  จิตลักษณะตาม  ชุดท่ี   6  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม                   %                                        
กลุม  (คน)         และสถานการณ   (1-10)                                                                  สถานการณ  (11,12)                          สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ(1-12)         แตก                            
                                                   %ทํานาย       ตัวทํานาย                     คาเบตา                                        % ทํานาย ตัวทํานาย  คาเบตา     % ทํานาย     ตัวทํานาย         คาเบตา                                          ตาง                              
รวม  450          30.7        4,9,3,10,8,6,1        .25,.24,.18,.17,-.26,-.21,-.13      31.8     11         .56 40.1         11,10,4,3,6,1 .54,.21,.19,.15,-.18,-.21                9.4* 
ชาย                   229          30.7        4,10,9,8                 .19,.15,.14,-.25         31.9     11         .56 40.1         11,10,4,6              .49,.21,.17,-.19                              9.4* 
หญิง                   221           30.9        10,4,8                    .21,.20,-.27                            31.7      11        .56     40.2         11,4                          .49,.15                                           9.3* 
อายุนอย                   232          39.9       9,4,8,5,7,3             .45,.18,-.41,-.17,-.15,-.14  33.9      11,12  .69,-.22   44.0         11,9,8,1,12      .50,.23,-.28,-.25,-.22                      4.1          
อายุมาก  218          43.6        3,4,7,2                   .51,.40,.28,-.42                     43.7      12,11   .40,.29       58.9         11,3,12,4,1,9              .42,.35,.32,.24,-.40,-.19              15.3*                  
การศึกษานอย 176           50.2       9,1,7,8                   .42,.39,-.78,-.19         34.1      11,12 .66,-.33     65.9         11,1,7,2,12                 .79,.38,-.61,-.27,-.15                   15.7* 
การศึกษามาก 274           55.4        7,9,5,6                   .78,.17,-.17,-.16             47.5      12,11        .45,.28   62.8         7,12,1                      .49,.44,-.18                   7.4*        
คสพ.ใกลชิด                260           40.8        9,3,4,7,6,1,8          .32,.31,.29,.26,-.32,-.27,-.19                40.8      11,12         .38,.30    51.6         11,12,10,4,6,1           .37,.32,.22,.20,-.20,-.16              10.8* 
คสพ.ไมใกลชิด           190 29.3        6,10,8,7                 .21,.19,-.47,-.29   28.1     11,12    .61,-.24  32.5         11,12,8            .49,-.21,-.16                                    3.2 
รายไดนอย                   261         46.9        10,4,2,3,7,8,5        .47,.26,.22,.19,-.53,-.36,-.35               31.1     11,12         .63,-.17    53.9         11,10,3,4,6,7,8            .42,.34,.19,.17,-.35,-.33,-.25         7.0* 
รายไดมาก                   189 50.6        7,9,4,3,1,10           .48,.27,.22,.20,-.27,-.18          47.8       11,12         .40,.32 66.1         11,12,4,7,8,9,1    .36,.35,.22,.21,.13,.10,-.55          15.5* 
เปนที่พ่ึงหลัก 184            59.5        7,9,4,10,6             .41,.29,.24,.23,-.28  40.9     12,11          .37,.29    61.6         12,4,7,9,10,6  .26,.25,.24,.23,.22,-.28                    2.1 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 22.4        10,4,8,7                 .23,.15,-.34,-.21          28.4     11         .53 36.8         11,7           .62,-.19                                        14.4* 
 
หมายเหต ุ คาเบตาทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ * มีความแตกตางอยางนอย 5% 
ตัวทํานาย 
1 = ความเช่ือ                            3 = วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา     5 = ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน    7 = การปรับตัวทางจิตสังคม    9 = การสนับสนุนจากครอบครัว     11=การมองโลกในแงด ี  
2 = วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา   4 = สุขภาพจิต        6 = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์         8 = ประสบการณการสูญเสีย   10 = การสนับสนุนจากองคกร      12=การเปรียบเทียบทางสังคม



112 

 

ตามลําดับ  คือ 0.36, 0.35, 0.22, 0.21, 0.13, 0.10  และ  -0.55  ซ่ึงแปลผลเพ่ิมเติมไดวา  กลุมญาติท่ี
ยิ่งมีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ยิ่งมีการปรบัตัวทางจิตสังคมมาก  ยิ่งมีประสบการณการสูญเสีย
มาก  และยิ่งไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจ
มากดวย  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการทํานายสูงรองลงมา  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  โดย
ทํานายได  65.9%  โดยลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การมองโลกในแงดี  ความ
เช่ือทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และการเปรียบเทียบทาง
สังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ  0.79, 0.38, -0.61, -0.27  และ  -0.15  และกลุมท่ีมีเปอรเซ็นตการ
ทํานายไดนอยท่ีสุด  คือ  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยทํานายได  
36.8%  โดยมีลําดับตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงจากมากไปนอย  คือ  การมองโลกในแงดี  และการ
ปรับตัวทางจิตสังคม  ซ่ึงมีคาเบตาตามลําดับ  คือ 0.62 และ -0.19  ซ่ึงแปลความหมายเพ่ิมเติมไดวา  
กลุมญาติท่ียิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  กลุมญาติผูนั้นก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมาก   
 พิสัยเปอรเซ็นตการทํานายในกลุมยอยท่ีเหลือมีคาระหวาง  35.0%  ถึง  62.3%  สําหรับการ
เปรียบเทียบการทํานายในกลุมยอยดวยกัน  พบวาคูท่ีมีความแตกตางกันเกิน 5% มี 4 คู  คือ 1) กลุม
ญาติท่ีมีอายนุอย  กับ  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก (44.0% และ 58.9% ตามลําดับ)  2)  กลุมญาติท่ีมีความ 
สัมพันธใกลชิด กับ กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด (51.6% และ 32.5% ตามลําดับ) 3) กลุม
ญาติท่ีมีรายไดนอย กับ กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก (53.9% และ 66.1% ตามลําดบั)  และ 4)  กลุมญาติท่ี
มีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กับ  กลุมญาติของผูสูญเสียไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
(61.6%  และ  36.8%  ตามลําดับ)   
 จากผลการวิเคราะหในสวนนี้สรุปได  4  ประการ  คือ  1)  ตัวทํานายกลุมการนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม และสถานการณ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบ 
ครัว การสนับสนุนจากองคกร วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  และการปรับตัวทางจิตสังคม  2)  ตัวทํานาย
กลุมจิตลักษณะตามสถานการณท่ีสําคัญ โดยสรุปของการปรับตัวดานเศรษฐกิจเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย  คือ  การมองโลกในแงด ี  และ  การเปรียบเทียบทางสังคม  3)  ตัวทํานายกลุมการนับถือ
ศาสนา จิตลักษณะเดิมทสถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณท่ีสําคัญ เรียงลําดับจากมากไป
นอย คือการมองโลกในแงดี สุขภาพจิต การเปรียบเทียบทางสังคม การสนับสนุนจากองคกร  และ
การสนับสนุนจากครอบครัว และ 4) ตัวทํานายชุดท่ี 6 ไดแก กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม 
สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณไดดีกวาตัว
ทํานายชุดท่ี 4 คือ  กลุมการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  หรือ  ตัวทํานายชุดท่ี  5  
คือ  กลุมจิตลักษณะเดิม  อยางนอย  5%  ผลเชนนี้พบเฉพาะในกลุมญาติท่ีมีเปนเพศชาย  กลุมญาติท่ี
เปนเพศหญิง  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  กลุม
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ญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  และกลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
 
3.3  การวิเคราะหอิทธิพลของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิต 
       ลักษณะตามสถานการณที่มีตอพฤติกรรมการปรับตัวที่ดีของญาติที่สูญเสียบุคคล 
       สําคัญ  
 
 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้  จะไดใชวิธีการทดสอบโมเดลแบบใชคาสังเกต  (Observe  
Variables)  และทําการวิเคราะหขอมูลดิบจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  450  คน  เม่ือนํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณถูกตองแลว  มี  จํานวนขอมูลท่ีใชไดจริงและเปนขอมูลเริ่มตนในการทดสอบโมเดล
ครั้งนี้  คือ  450  คน  ผลการทดสอบพบวาโมเดลตั้งตนตามสมมติฐาน  (ภาพท่ี  3.1) ไมมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  จึงไดทําการปรับโมเดล  และไดโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ  โดยมีดัชนีความกลมกลืน  ดังตารางท่ี  3.10  และมี คาอิทธิพลทางตรงและทางออม  
ดังตารางท่ี  3.11  และภาพท่ี  3.1 
 จากโมเดลท่ีปรับแลวปรากฏวา  การเปรียบเทียบทางสังคม  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัว
แปรเชิงเหตุ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  1) วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.32)  2)  การปรับตัวทางจิตสังคม  (คาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล เทากับ 0.30)  3)  สุขภาพจิต  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.13)  4)  ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.12)  5) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  (คาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล  เทากับ -0.32)  6)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -0.15) และ 7)  
ประสบการณการสูญเสีย  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากบั -0.12)  โดยอาจกลาวไดวา  กลุมญาติยิ่งมี
วิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัว  ยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  
ยิ่งมีสุขภาพจิตดีมาก  ยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย  ยิ่ง
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย  และยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  กลุมญาติเหลานี้ก็ยิ่งมีการ
เปรียบเทียบทางสังคมมากดวย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของการเปรียบเทียบทางสังคมได  51% 
 สวนการมองโลกในแงดี  ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ  เรียงลําดับจากมากไป
นอย  ดังนี้  1)  การสนับสนุนจากครอบครัว  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.31)  2)  ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.29)  3)  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  สุขภาพจิต
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.19)  4)  การสนับสนุนจากองคกร  (คา   
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สัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.13)  5)  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  
เทากับ  -0.27)  6)  ประสบการณการสูญเสีย  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  -0.26)  7)  การ
ปรับตัวทางจิตสังคม  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  -0.14)  และ  8)  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  
(คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  -0.12)  โดยอาจกลาวไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมาก  ยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ยิ่งมี
สุขภาพจิตมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนนอย  ยิ่งมีประสบการณการสูญเสียนอย  ยิ่งมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  และ
ยิ่งมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติเหลานี้ก็ยิ่งมีการมองโลกในแงดีมากดวย  โดยตัวแปรเชิง
เหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการมองโลกในแงดีได  60%  
 สวนการปรับตัวดานเศรษฐกิจ ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงเหต ุ เรียงลําดับจากมากไปนอย  
ดังนี้  1)  การเปรียบเทียบทางสังคม  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.36)  2)  การมองโลกในแงดี  
(คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.31) 3) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนจาก
องคกร (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.14) 4)  สุขภาพจิต  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  0.11)  
5)  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ  -0.19)  6)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  (คา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -0.17) และ 7) ประสบการณการสูญเสีย (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  
เทากับ  -0.13) โดยอาจกลาวไดวากลุมญาติท่ียิง่มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก ยิ่งมีการมองโลกใน
แงดีมาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีสุขภาพจิต
ดีมาก  ยิ่งมีความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย และยิ่งมีประสบการณการ
สูญเสียนอย กลุมญาติเหลานี้ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากดวย  โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดล
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวดานเศรษฐกิจได  44% 
 สวนการปรับตัวดานสังคม ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงเหต ุ เรียงลําดับจากมากไปนอย 
ดังนี้  1)  สุขภาพจิต  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.43)  2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (คาสัม 
ประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.37) 3)  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการเปรียบเทียบทางสังคม  (คา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.23) 4) การสนับสนุนจากองคกร (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ  
0.15)  5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.14)  6)  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา (คา
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.11)  7)  การปรับตัวทางจิตสังคม (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ  
-0.43) 8) วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  เทากับ -0.42)  และ 9)  ประสบการณ
การสูญเสีย  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -0.07)  โดยอาจกลาวไดวา  กลุมญาติท่ียิ่งมีสุขภาพจิตดี
มาก  ยิ่งมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก  ยิ่งมีการเปรียบ 
เทียบทางสังคมมาก  ยิ่งมีการสนับสนุนจากองคกรมาก  ยิ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  ยิ่งมีวิถีชีวิต 
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ทางพุทธศาสนามาก  ย่ิงมีการปรับตัวทางจิตสังคมนอย  ย่ิงมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย และย่ิง

มีประสบการณการสูญเสียนอย กลุมญาติเหลานี้ก็ย่ิงมีการปรับตัวดานสังคมมากดวย โดยตัวแปร

เชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวดานสังคมได  53% 

  สวนการปรับตัวดานอารมณ  ไดรับอิทธิพลตัวแปรเชิงเหตุ  เรียงลําดับจากมากไปนอย  

ดังนี้  1)  สุขภาพจิต (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ 0.66) 2)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  (คาสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพล  เทากับ 0.24)  3)  การเปรียบเทียบทางสังคม  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ  0.21)  4)  วิถี

ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -0.26)  5) การปรับตัวทางจิตสังคม (คา

สัมประสิทธ์ิอิทธิพล เทากับ -0.20)  และ 6) ความเช่ือทางพุทธศาสนา  (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล  

เทากับ -0.10)  โดยอาจกลาวไดวา  กลุมญาติท่ีย่ิงมีสุขภาพจิตดีมาก  ย่ิงมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  ย่ิง

มีการเปรียบเทียบทางสังคมมาก  ย่ิงมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ย่ิงมีการปรับตัวทางจิตสังคม

นอย  และความเช่ือทางพุทธศาสนานอย  กลุมญาติเหลานี้ก็ย่ิงมีการปรับตัวดานอารมณมากดวย  

โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวดานอารมณได  

46%   

 

ตารางท่ี 3.10  ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลท่ีปรับแลว  (กลุมรวม  N = 450) 

 

 คาสถิติ   เกณฑพิจารณา   คาสถิติในโมเดล (กลุมรวม) 

      NFI   มากกวา  .90    1.00 

 GFI   มากกวา  .90    0.99 

 AGFI   มากกวา  .90    0.94 

        ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  =27.26,  p-value = 0.024,  df = 15 

 SRMR   นอยกวา  .05    0.041 

 CFI   มากกวา  .90    1.00 

 RMSEA  นอยกวา  .06    0.011
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ตารางท่ี 3.11  คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม  และอิทธิพลโดยรวมในกลุมรวม  (450 คน) 

 

ตัวแปร การเปรียบเทียบทางสังคม การมองโลกในแงดี พฤติกรรมการปรับตัวดาน

เศรษฐกิจ 

พฤติกรรมการปรับตัวดาน

สังคม 

พฤติกรรมการปรับตัวดาน

อารมณ 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ความเช่ือทางพุทธศาสนา 0.12* 0.00 0.12* 0.29* 0.00 0.29* -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.03 0.03* -0.10* 0.02 -0.08 

วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา    0.19* 0.00 0.19* 0.00 0.06 0.06* -0.42* 0.00 -0.42* -0.26* 0.00 -0.26* 

วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา 0.32* 0.00 0.32* -0.12* 0.00 -0.12* 0.00 0.08 0.08* 0.11* 0.07 0.18* 0.00 0.07 0.07* 

สุขภาพจิต 0.13* 0.00 0.13* 0.19* 0.00 0.19* 0.11* 0.11 0.22* 0.43* 0.03 0.46* 0.66* 0.03 0.69* 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน -0.32* 0.00 -0.32* -0.27* 0.00 -0.27* 0.14* -0.20 -0.06 0.37* -0.07 0.30* 0.00 -0.07 -0.07* 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ -0.15* 0.00 -0.15* 0.19* 0.00 0.19* -0.17* 0.01 -0.16* 0.14* -0.03 0.11 0.24* -0.03 0.21* 

การปรับตัวทางจิตสังคม 0.30* 0.00 0.30* -0.14* 0.00 -0.14* 0.00 0.06 0.06 -0.43* 0.07 -0.36* -0.20* 0.06 -0.14* 

ประสบการณการสูญเสีย -0.12* 0.00 -0.12* -0.26* 0.00 -0.26* -0.13* -0.12 -0.25* -0.07* -0.03 -0.10* 0.00 -0.03 -0.03* 

การสนับสนุนจากครอบครัว 0.32* 0.00 0.32* 0.31* 0.00 0.31* 0.00 0.21 0.21* 0.23* 0.07 0.30* 0.00 0.07 0.07* 

การสนับสนุนจากองคกร    0.13* 0.00 0.13* 0.14* 0.04 0.18* 0.15* 0.00 0.15*    

การเปรียบเทียบทางสังคม       0.36* 0.00 0.36* 0.23* 0.00 0.23* 0.21* 0.00 0.21* 

การมองโลกในแงดี       0.31* 0.00 0.31*       

พฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ                

พฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม                

พฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ                

 0.51 0.60 0.44 0.53 0.46 
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 ภาพที่ 3.1  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และ 
                   จิตลักษณะตามสถานการณท่ีมีตอพฤติกรรมการปรับตัวของกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  (N = 450)
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3.4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม
สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  และการปรับตัวตามเพศของ 

       ญาติ  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติ  
   

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   สถาน 
การณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  และการปรับตัวตามเพศของญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธ 
ระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย   การวิเคราะหในสวนนี้ไดทําการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง โดยมีตัวแปรอิสระจากกลุมตัวแปรการนับถือศาสนา (ความ
เช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา)  กลุมตัวแปรจิตลักษณะ
เดิม  (สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม)  
กลุมตัวแปรสถานการณ  (ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุน
จากองคกร)  กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  (การมองโลกในแงดี  และการเปรียบเทียบทาง
สังคม)  กลุมตัวแปรการปรับตัว  (การปรับตัวดานอารมณ  การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจ)   

  เพศของญาติของผูสูญเสีย  ไดแก  กลุมญาติท่ีเปนเพศชาย จํานวน  229 คน (รอยละ  50.89)  
และ  กลุมญาติท่ีเปนเพศหญิง จํานวน  221  คน (รอยละ  49.11) 
 ความสัมพันธระหวางญาติกับบุคคลผูสูญเสีย ไดแก กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด 
(บิดามารดา สามี/ภรรยา  บุตร/ธิดา จํานวน 260 คน (รอยละ 57.78)  และ กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ 
ไมใกลชิด  (ปู/ยา, ตา/ยาย, เพ่ือน, ญาติ)  จํานวน  190  คน  (รอยละ  43.22)  การศึกษาของญาติของ
 ผูสูญเสีย  ไดแก  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  (ประถม,  มัธยม)  จํานวน  176  คน (รอยละ 
39.11)  และกลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก (ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จํานวน  274  คน   
(รอยละ 61.89)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  1)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ตามเพศ
ของญาติของผูสูญเสีย ความสัมพันธของญาติกับผูสูญเสีย และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี
แตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี 3.12)  คือ  ระดับ
การศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  
พบวา  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย 
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ตาราง  3.12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   
                     สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  ตามเพศของญาติ  ความสัมพันธระหวาง 
                     ญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติในกลุมรวม  และกลุมยอย (ตอน  1)  และ 
                     คาเฉล่ียของตัวแปรตามตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเชิงเดี่ยว (ตอน  2) 
ตอน 1 
 
 

กลุม                            
จํานวนคน 

                                                                   แสดงคาเอฟ %ทํา 
นาย 

เพศ 
(Partial Eta 

Squared) 

ความ 
สัมพันธ 
(Partial Eta 
Squared) 

การศึกษา 
(Partial Eta 
Squared) 

ก×ข 
(Partial 
Eta 
Squared) 

ก×ค  
(Partial Eta 
Squared) 

ข×ค  
(Partial Eta 
Squared) 

ก×ข×ค 
( Partial 
Eta 
Squared) 

 

ความเช่ือ 
ทางพุทธฯ 

450 <1 
(.000) 

2.26 
(.006) 

2.04 
(.005) 

<1 
(.002) 

<1 
(.000) 

<1 
(.000) 

<1 
(.001) 

1.2
% 

วิถีปฏิบัต ิ
ทางพุทธฯ 

450 <1 
(.000) 

<1 
(.000) 

5.66* 
(.013) 

1.27 
(.003) 

<1 
(.001) 

<1 
(.002) 

<1 
(.000) 

1.6
% 

วิถีชีวิต 
ทางพุทธฯ 

450 <1 
(.000) 

1.12 
(.003) 

26.72*** 
(.057) 

1.80 
(.004) 

<1 
(.000) 

7.3* 
(.016) 

1.30 
(.003) 

6.7
% 

สุขภาพจิต 450 <1 
(.000) 

13.40*** 
(.029) 

8.60 
(.019) 

1.14 
(.003) 

<1 
(.000) 

<1 
(.001) 

<1 
(.000) 

5.7 
% 

มุงอนาคต- 
ควบคุมตน 

450 <1 
(.000) 

3.14 
(.008) 

3.62 
(.008) 

1.38 
(.003) 

<1 
(.000) 

1.17 
(.003) 

<1 
(.000) 

2.2 
% 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ ์

450 <1 
(.000) 

6.82** 
(.015) 

<1 
(.001) 

1.60 
(.004) 

<1 
(.000) 

4.60* 
(.010) 

1.40 
(.003) 

3.8 
% 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม 

450 <1 
(.000) 

<1 
(.000) 

11.77*** 
(.026) 

1.15 
(.003) 

<1 
(.000) 

8.32** 
(.018) 

<1 
(.001) 

4.0 
% 

ประสบการณ
การสูญเสีย 

450 <1 
(.000) 

2.26 
(.005) 

1.13 
(.003) 

<1 
(.000) 

<1 
(.000) 

<1 
(.000) 

1.61 
(.004) 

1.2 
% 

กสส.จาก 
ครอบครัว 

450 <1 
(.000) 

1.81 
(.004) 

7.27** 
(.016) 

1.04 
(.002) 

<1 
(.001) 

<1 
(.002) 

1.56 
(.004) 

2.7 
% 

กสส.จาก
องคกร 

450 <1 
(.000) 

2.45 
(.006) 

14.96*** 
(.033) 

<1 
(.001) 

<1 
(.000) 

1.11 
(.003) 

<1 
(.000) 

4.2 
% 

เปรียบเทียบ
ทางสังคม 

450 <1 
(.000) 

<1 
(.001) 

10.56*** 
(.023) 

1.70 
(.004) 

<1 
(.000) 

2.77 
(.006) 

<1 
(.002) 

2.9 
% 

มองโลก 
ในแงด ี

450 <1 
(.000) 

4.17* 
(.021) 

4.17* 
(.009) 

<1 
(.000) 

<1 
(.000) 

<1 
(.001) 

<1 
(.000) 

2.9 
% 

ปรับตัว 
ดานเศรษฐกิจ 

450 <1 
(.000) 

1.49 
(.003) 

12.86*** 
(.028) 

<1 
(.002) 

<1 
(.000) 

2.15 
(.005) 

<1 
(.002) 

4.4 
% 
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ตาราง 3.12  (ตอน 1 ตอ) 

มีนัยสําคัญที่ระดับ *<0.05,**<0.01,***<0.001 

 
ตารางที่ 3.12  (ตอน  2) 
 

 
 

 
 

กลุม                            
จํานวนคน 

                                                                   แสดงคาเอฟ %ทํา 
นาย 

เพศ 
(Partial Eta 

Squared) 

ความ 
สัมพันธ 
(Partial Eta 
Squared) 

การศึกษา 
(Partial Eta 
Squared) 

ก×ข 
(Partial 
Eta 
Squared) 

ก×ค  
(Partial Eta 
Squared) 

ข×ค  
(Partial Eta 
Squared) 

ก×ข×ค 
( Partial 
Eta 
Squared) 

 

ปรับตัว 
ดานสังคม 

450 <1 
(.000) 

68.65*** 
(.134) 

41.41*** 
(.008) 

<1 
(.000) 

<1 
(.000) 

6.64** 
(.015) 

<1 
(.000) 

14.8% 

ปรับตัวดาน 
อารมณ 

450 <1 
(.001) 

35.21*** 
(.074) 

2.79 
(.006) 

<1 
(.002) 

<1 
(.000) 

9.07** 
(.020) 

1.67 
(.004) 

9.6% 

กลุม ตัวแปรอิสระ การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของตัวแปรตาม 
ประเภท 
ของกลุม 

คาเฉล่ีย 
(Std. Error) 

95% Confidence Interval 

  Lower  Bound Upper Bound 
วิถีปฏิบัติ 

ทางพุทธฯ 
การศึกษา 
 

มาก 

นอย 
46.27 
44.76 

45.500 
43.784 

47.043 
45.742 

วิถีชีวิต 

ทางพุทธฯ 

การศึกษา มาก 

นอย 

44.46 
41.51 

43.770 
40.638 

45.157 
42.398 

สุขภาพจิต ความสัมพันธ ไมใกลชิด 

ใกลชิด 
48.79 
45.29 

47.353 
44.080 

50.244 
46.498 

 การศึกษา นอย 

มาก 

48.45 
45.63 

46.975 
44.466 

49.935 
46.799 

แรงจูงใจฯ ความสัมพันธ ไมใกลชิด 

ใกลชิด 

52.88 
50.95 

51.765 
50.013 

53.998 
51.881 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม 

การศึกษา มาก 

นอย 

86.74 
82.95 

85.400 
81.242 

88.091 
84.658 
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ตาราง 3.12  (ตอน 2 ตอ) 

 
 2)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวิถีชีวิตทางพุทธ  ตามเพศของญาติ
ของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี
แตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  ระดับ
การศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  
พบวา  กลุมญาติท่ีมีนอกจากนี้ยังพบวาวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบ
สองทางระหวางความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  
(ตารางท่ี  3.12)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  14  ในภาคผนวก  
ข)   ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  3  คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  1  คู  คือ  ในกลุมญาติท่ีมี
ระดับการศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับผูสูญเสีย  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา

กลุม ตัวแปรอิสระ การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของตัวแปรตาม 
ประเภท 
ของกลุม 

คาเฉล่ีย 
(Std. Error) 

95% Confidence Interval 

  Lower  Bound Upper Bound 
กสส.จาก 

ครอบครัว 

การศึกษา มาก 

นอย 

55.36 
53.11 

54.338 
51.821 

56.374 
54.392 

กสส.จาก 

องคกร 

การศึกษา มาก 

นอย 

51.25 
47.83 

50.173 
46.470 

52.331 
49.195 

เปรียบเทียบ การศึกษา มาก 63.66 62.558 64.772 
ทางสังคม  นอย 60.71 59.302 62.112 
การมองโลก ความสัมพันธ ไมใกลชิด 50.17 49.484 51.164 
ในแงดี  ใกลชิด 48.17 47.346 49.002 
 การศึกษา นอย 49.84 48.830 50.858 
  มาก 48.50 47.705 49.303 
การปรับตัว การศึกษา มาก 50.30 49.273 51.328 
ดานเศรษฐกิจ  นอย 47.27 45.967 48.575 
การปรับตัว ความสัมพันธ ไมใกลชิด 53.81 52.243 55.377 
ดานสังคม  ใกลิ้ชิด 45.19 43.885 46.507 
การปรับตัว ความสัมพันธ ไมใกลชิด 46.51 44.966 48.050 
ดานอารมณ  ใกลชิด 40.44 39.150 41.729 
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มากกวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิดกับผูสูญเสียการศึกษามาก  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา
มากกวา  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย   
  3)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของสุขภาพจิต  ตามเพศของญาติของผู
สูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ีแตกตางกัน  
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  สุขภาพจิตแปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  ความสัมพันธระหวางญาติกับผู
สูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา กลุมญาติท่ี มี
ความสัมพันธไมใกลชิดกับผูสูญเสีย  มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ผูสูญเสีย 

  4)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ตามเพศของญาติ
ของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี
แตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  
ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระ
นี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิดกับผูสูญเสีย  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวา  กลุม
ญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับผูสูญเสีย     

  นอกจากนี้ยังพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวาง
ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.12)  
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  16  ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคู
ท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  3 คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  2  คู  คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษา
นอย  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับผูสูญเสีย    มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวา  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิดกับผูสูญเสีย  และ  2)  ในกลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด 

    5)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการปรับตัวทางจิตสังคม  ตามเพศ
ของญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  
ท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา การปรับตัวทางจิต
สังคมแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  ระดับ
การศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  
พบวา  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีระดับ
การศึกษานอย   
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  นอกจากนี้ยังพบวาการปรับตัวทางจิตสังคมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  
3.12) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  15  ในภาคผนวก  ข) ปรากฏ
วามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  3  คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  2  คู  คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีระดับ
การศึกษามาก  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับผูสูญเสีย  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิดกับผูสูญเสีย  และ  2)  ในกลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษานอย  
กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับผูสูญเสีย  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิด 
 6)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนจากครอบครัว ตามเพศ
ของญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  
ท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  การสนับสนุนจาก
ครอบครัวแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  
ระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  
พบวา  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก   มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากกวา  กลุมญาติมีระดับ
การศึกษานอย  

  7)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนจากองคกร ตามเพศของ 
 ญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี

แตกตางกัน จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  การสนับสนุนจากองคกร
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง 1 ตัวแปร (ตารางท่ี 3.12) คือ ระดับการศึกษา
ของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา กลุม
ญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก มีการสนับสนุนจากองคกรมากกวา กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษานอย 

  8)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการเปรียบเทียบทางสังคม  ตามเพศ
ของญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  
ท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  การเปรียบเทียบทาง
สังคมแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  ระดับ
การศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบ 
วา  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก   มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากกวา  กลุมญาติท่ีมีระดับ
การศึกษานอย 

  9)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการมองโลกในแงดี ตามเพศของญาติ
ของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี
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แตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  การมองโลกในแงดี
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  2  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  1)  ความสัมพันธ
ระหวางญาติกับผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุม
ญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  มีการมองโลกในแงดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไม
ใกลชิด  2)  ระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัว
แปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษานอย   มีการมองโลกในแงดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมี
ระดับการศึกษามาก  

  10)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  ตามเพศ
ของญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  
ท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา การปรับตัวดาน
เศรษฐกิจแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร (ตารางท่ี  3.12)  คือ  
ระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  
พบวา  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก   มีการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากกวา  กลุมญาติท่ีมีระดับ
การศึกษานอย 

  11)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการปรับตัวดานสังคม  ตามเพศของ
ญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี
แตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  การปรับตัวท่ีดีดานสังคม
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  
ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปร
อิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  มีการปรับตัวดานสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด   

  นอกจากนี้ยังพบวาการปรับตัวดานสังคมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  
3.12)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  17  ในภาคผนวก  ข)   
ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  4  คู โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง 2 คู คือ 1) ในกลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  มีการปรับตัวดานสังคมมากกวา  กลุม
ญาติท่ีมีระดับการศึกษานอย และ  2)  ในกลุมญาติมีระดับการศึกษามาก  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิด  มีการปรับตัวดานสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด 

12)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการปรับตัวดานอารมณ ตามเพศของ
ญาติของผูสูญเสีย  ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  ท่ี
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แตกตางกัน  จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา  การปรับตัวดานอารมณ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.12)  คือ  
ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับของตัวแปร
อิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  มีการปรับตัวดานอารมณมากกวา  กลุมญาติท่ี
มีความสัมพันธใกลชิด   

  นอกจากนี้ยังพบวาการปรับตัวดานอารมณแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  
3.12)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  18  ในภาคผนวก  ข)   
ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  4  คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  3  คู  คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  มีการปรับตัวดานอารมณมากกวา  กลุมญาติ
ท่ีมีระดับการศึกษานอย   2)  ในกลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  
มีการปรับตัวดานอารมณมากกวา  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  และ  3)  ในกลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีระดับการศึกษามาก  มีการปรับตัวดานอารมณมากกวา  กลุม
ญาติท่ีระดับการศึกษานอย  
 
3.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม 
       สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  และการปรับตัวตามอายุของญาติ  ความ 
       สําคัญของบุคคลผูสูญเสีย  และระดับรายไดของญาติ  
     

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของ  การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม 
สถานการณ  จิตลักษณะตามสถานการณ  และการปรับตัว  ตามอายุของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผู
สูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  
 การวิเคราะหในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง โดยมีตัวแปรอิสระ 
จากกลุมตัวแปรการนับถือศาสนา  (ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  วิถีชีวิต
ทางพุทธศาสนา)  กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม  (สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม)  กลุมตัวแปรสถานการณ  (ประสบการณการสูญเสีย  การ
สนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร)  กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  (การ
มองโลกในแงดี  และการเปรียบเทียบทางสังคม)  กลุมตัวแปรการปรับตัว  (การปรับตัวดานอารมณ  
การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ)   
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  อายุของญาตขิองผูสูญเสีย  ไดแก กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีมีอายุนอย (ต่ํากวา 35 ป)  จํานวน  
232 คน (รอยละ 51.56) และ กลุมญาติของผูสูญเสียท่ีมีอายุมาก  (อายุ  36 ขึ้นไป)  จํานวน  218  คน  
(รอยละ 49.44) 

  บุคคลผูสูญเสีย ไดแก กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว จํานวน 184  คน 
(รอยละ  40.89) และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  จํานวน  266  คน  (รอย
ละ  49.11) 

  รายไดของญาติของผูสูญเสีย ไดแก ญาตท่ีิมีรายไดนอย (ต่ํากวา  20,000)  จํานวน  176  คน   
  (รอยละ  39.11) และญาตท่ีิมีรายไดมาก (จํานวน 20,001 ขึ้นไป)  จํานวน  274  คน  (รอยละ 61.89)  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 3.13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม   
                       สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  ตามระดับอายุของญาติ  ความสําคัญ 
                       ของผูสูญเสีย  และระดับรายไดของญาติในกลุมรวม  และกลุมยอย (ตอน  1)  และ 
                       คาเฉล่ียของตัวแปรตามตามระดับของตัวแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเชิงเดี่ยว (ตอน  2) 
 (ตอน 1) 
 
 

กลุม                            
จํานวนคน 

                                                                   แสดงคาเอฟ %ทํา 
นาย 

อาย ุ
 (Partial 

Eta 
Squared) 

บุคคลท่ี
สูญเสีย 

(Partial Eta 
Squared) 

รายได 
(Partial Eta 

Squared) 

ก×ข 
(Partial 

Eta 
Squared) 

ก×ค 
(Partial Eta 
Squared) 

ข×ค 
(Partial Eta 

Squared) 

ก×ข×ค 
( Partial 

Eta 
Squared) 

 

ความเช่ือ 
ทางพุทธฯ 

450 <1 
(.000) 

13.89*** 
(.030) 

<1 
 (.002) 

<1 
(.000) 

<1 
(.000) 

33.31*** 
(.070) 

2.98 
(.007) 

12.7
% 

วิถีปฏิบัต ิ
ทางพุทธฯ 

450 <1 
(.000) 

<1 
(.002) 

3.85* 
(.009) 

<1 
 (.001) 

2.35 
(.005) 

6.77** 
(.015) 

13.77*** 
(.030) 

6.7
% 

วิถีชีวิต 
ทางพุทธฯ 

450 9.48** 
(.021) 

<1 
 (.000) 

1.89 
(.004) 

1.98 
(.004) 

<1 
(.001) 

20.22** 
(.044) 

4.41* 
(.010) 

8.2
% 

สุขภาพจิต 450 8.59** 
(.019) 

4.48* 
(.010) 

2.14 
(.005) 

<1 
 (.000) 

21.05*** 
(.045) 

7.58** 
(.017) 

<1 
(.000) 

9.3
% 

มุงอนาคต- 
ควบคุมตน 

450 2.24 
(.005) 

<1 
 (.001) 

1.03 
(.002) 

5.83* 
(.013) 

16.00*** 
(.035) 

4.06* 
(.009) 

<1 
(.001) 

6.8
% 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ ์

450 1.69 
(.004) 

2.43 
(.005) 

1.19 
(.003) 

3.57 
(.008) 

<1 
(.000) 

7.37** 
(.016) 

1.20 
(.003) 

3.6
% 
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 ตาราง 3.13  (ตอน 1 ตอ) 
 

 
 

กลุม                            
จํานวนคน 

                                                                   แสดงคาเอฟ %ทํา 
นาย 

อาย ุ
 (Partial 

Eta 
Squared) 

บุคคลท่ี
สูญเสีย 

(Partial Eta 
Squared) 

รายได 
(Partial Eta 

Squared) 

ก×ข 
(Partial 

Eta 
Squared) 

ก×ค 
(Partial Eta 
Squared) 

ข×ค 
(Partial Eta 

Squared) 

ก×ข×ค 
( Partial 

Eta 
Squared) 

 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม 

450 <1 
(.002) 

2.62 
(.006) 

2.61 
(.006) 

2.96 
(.007) 

1.38 
(.003) 

21.86*** 
(.047) 

13.34*** 
(.029) 

9.8
% 

ประสบการณ
การสูญเสีย 

450 <1 
(.002) 

1.17 
(.003) 

<1 
 (.002) 

7.63** 
(.017) 

13.08*** 
(.029) 

14.84*** 
(.032) 

2.26 
(.005) 

8.3
% 

กสส.จาก 
ครอบครัว 

450 45.35*** 
(.093) 

3.03 
(.007) 

15.35*** 
(.034) 

<1 
 (.001) 

6.07* 
(.014) 

8.13** 
(.018) 

9.74** 
(.022) 

14.3
% 

กสส.จาก
องคกร 

450 <1 
(.000) 

2.94 
(.007) 

<1 
 (.001) 

1.55 
(.004) 

<1 
(.001) 

16.56*** 
(.036) 

5.81* 
(.013) 

7.2
% 

เปรียบเทียบ
ทางสังคม 

450 <1 
(.000) 

<1 
(.001) 

13.42*** 
(.029) 

<1 
 (.001) 

2.86 
(.006) 

3.73 
(.008) 

4.08* 
(.009) 

6.9
% 

มองโลก 
ในแงด ี

450 10.11** 
(.022) 

7.58** 
(.017) 

<1 
 (.000) 

4.41 
(.010) 

16.34*** 
(.036) 

14.37*** 
(.031) 

5.23* 
(.012) 

13.4
% 

ปรับตัว 
ดานเศรษฐกิจ 

450 <1 
(001) 

5.25* 
(.012) 

33.91*** 
(.071) 

3.19 
(.007) 

<1 
(.000) 

1.91 
(.004) 

1.64 
(.004) 

11.1
% 

ปรับตัว 
ดานสังคม 

450 6.90** 
(.015) 

4.88* 
(.011) 

4.97*** 
(.011) 

<1 
(.000) 

<1 
(.001) 

5.37** 
(.012) 

2.54 
(.006) 

7.4
% 

ปรับตัวดาน 
อารมณ 

450 <1 
(.002) 

13.88*** 
(.030) 

2.91 
(.007) 

<1 
(.000) 

27.94*** 
(.059) 

<1 
(.000) 

9.49** 
(.021) 

15.8
% 

มีนัยสําคัญที่ระดับ *<0.05,**<0.01,***<0.001 

 
 ตาราง 3.13  (ตอน 2 ) 

     กลุม       ตัวแปรอิสระ  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของตัวแปรตาม  
  ประเภท 

ของกลุม 
คาเฉล่ีย 

(Std.Error) 
   95%  Confidende 

Interval 
    Lower Bound Upper Bound 
ความเช่ือ- 
ทางพุทธฯ 

บุคคลท่ีสูญเสีย เปนท่ีพึ่งหลัก 
ไมเปนท่ีพึ่งหลัก 

46.99 
44.47 

45.99 
43.60 

47.99 
45.35 
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 ตาราง 3.13  (ตอน 2 ตอ) 
 

     กลุม       ตัวแปรอิสระ  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของตัวแปรตาม  
  ประเภท 

ของกลุม 
คาเฉล่ีย 

(Std.Error) 
   95%  Confidende 

 Interval 
    Lower Bound Upper Bound 
วิถีปฏิบัติ รายได นอย 46.44 45.06 47.28 
ทางพุทธฯ  มาก 45.14 44.15 46.14 
วิถีชีวิต- 
ทางพุทธฯ 

อายุ มาก 
นอย 

44.33 
42.47 

45.55 
41.57 

45.12 
43.36 

สุขภาพจิต อายุ 
 
บุคคลท่ีสูญเสีย 

มาก 
นอย 

ไมเปนท่ีพึ่งหลัก 
เปนท่ีพึ่งหลัก 

46.66 
43.69 
46.24 
44.11 

45.35 
42.21 
44.94 
42.61 

47.96 
45.19 
47.55 
45.60 

การสนับสนุน    
จากครอบครัว 

อายุ นอย 
มาก 

57.76 
52.09 

56.51 
51.01 

59.01 
53.18 

การเปรียบเทียบ
ทางสังคม 

รายได มาก 
นอย 

64.42 
60.92 

62.98 
59.71 

65.86 
62.13 

การมองโลก 
ในแงดี 

อายุ 
 
บุคคลท่ีสูญเสีย 

นอย 
มาก 

ไมเปนท่ีพึ่งหลัก 
เปนท่ีพึ่งหลัก 

49.29 
47.17 
49.15 
47.32 

48.31 
46.31 
48.29 
46.33 

50.27 
48.04 
50.01 
48.30 

ปรับตัวดาน
เศรษฐกิจ 

บุคคลท่ีสูญเสีย 
 
รายได 

ไมเปนท่ีพึ่งหลัก 
เปนท่ีพึ่งหลัก 

มาก 
นอย 

50.43 
48.43 
51.97 
48.88 

49.30 
47.13 
50.66 
45.78 

51.56 
49.72 
53.29 
47.99 

ปรับตัวดาน 
สังคม 

อายุ 
 
บุคคลท่ีสูญเสีย 
 
รายได 

นอย 
มาก 

ไมเปนท่ีพึ่งหลัก 
เปนท่ีพึ่งหลัก 

มาก 
นอย 

49.99 
46.94 
49.75 
47.18 
49.76 
47.17 

48.27 
45.43 
48.25 
45.46 
48.01 
45.70 

51.71 
48.44 
51.25 
48.91 
51.51 
48.64 

ปรับตัวดาน 
อารมณ 

บุคคลท่ีสูญเสีย ไมเปนท่ีพึ่งหลัก 
เปนท่ีพึ่งหลัก 

43.65 
39.70 

42.28 
38.13 

45.02 
41.27 
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  1)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของความเชื่อทางพุทธศาสนา  ตามอายุ
ของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสียท่ีแตกตางกัน  จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา ความเช่ือทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.13)  คือ  บุคคลผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณา
คาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  มีความเช่ือทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว   

  นอกจากนี้ยังพบวาความเช่ือทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  28 ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ  5  คู  โดยมีคูมีท่ีสําคัญเพียง  3  คู คือ  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ี
ไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีความเช่ือทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ี
พ่ึงหลักของครอบครัว 
 2)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ตามอายุ
ของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย และรายไดของญาติของผูสูญเสียท่ีแตกตางกัน  จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.13)  คือ  รายไดของญาติของผูสูญเสีย  
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีวิถี
ปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก 
 นอกจากนี้ยังพบวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ Scheffe’ (ตารางท่ี  30 ในภาคผนวก  ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
2  คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ  คือ  1) ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  และ  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีทีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
 นอกจากนี้ยังพบวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  30 ในภาคผนวก  ข)  ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ  2  คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ  คือ  1) ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ี
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ไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ี
พ่ึงหลักของครอบครัว  และ  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีทีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัว  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว 

  นอกจากนี้ยังพบวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง
ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย บุคคลผูสูญเสีย และรายไดของญาติของผูสูญเสีย (ตารางท่ี  3.13)  
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  40 ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคู
ท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  11  คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  4  คู   คือ  1) ในกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไม
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และมีรายไดนอย กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
มากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  2)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสีย
ท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไม
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  3)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  4)  
ในกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  
มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และ  5)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และมี
รายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกวา  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  รวมท้ังยังพบอีกวากลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีผู
สูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และมีรายไดนอย  เปนผูท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก
ท่ีสุด 

  3)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา ตามอายุของ
ญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย และรายไดของญาติของผูสูญเสียท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา วิถีชีวิตทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.13)  คือ  อายุของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณา
คาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย 

  นอกจากนี้ยังพบวาวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี 29 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
4  คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ  คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
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ครอบครัว  2) ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถี
ชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  3)  ในกลุม
ญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  4)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติ
ท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  

  นอกจากนี้ยังพบวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง
ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  
3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’ (ตารางท่ี  41 ในภาคผนวก ข) ปรากฏ
วามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  10  คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  6  คู    คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสีย
ท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และมีรายไดนอย กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา
มากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  2)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ี
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  3)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  และมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  4)  
ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  มีวถีิ
ชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  5)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และท่ีมีรายได
มาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุม
ญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  6)  ในกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัว  และมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามากกวา  กลุมญาติ
ท่ีมีอายุนอย   

  4)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของสุขภาพจิต  ตามอายุของญาติของผู
สูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  ท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา วิถีชีวิตทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว  2  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.13)  คือ  1)  อายุของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุม
ญาติท่ีมีอายุนอย  และ  2)  บุคคลผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปร
อิสระนี้ พบวา กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุม
ญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 
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  นอกจากนี้ยังพบวาสุขภาพจิตแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางอายุของ
ญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาตขิองผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู
ดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  22  ในภาคผนวก  ข)  ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  4  
คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง 3 คู  คือ  1) ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  มีสุขภาพจิตท่ี
ดีมากกวา กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย 2) ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีสุขภาพจิต
ท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  และ  3)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มี
สุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก   

  นอกจากนี้ยังพบวาสุขภาพจิตแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทางระหวางบุคคลผู
สูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการ
ของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  31  ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  2  คู  โดย
ทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ   คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  2)  
ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีสุขภาพจิตท่ีดี
มากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว   

  5)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  ตาม
อายุของญาตขิองผูสูญเสีย บุคคลผูสูญเสีย และรายไดของญาติของผูสูญเสียท่ีแตกตางกัน จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนผลปรากฏวาไมพบลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว   แตพบวาลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระแบบสองทาง  ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  คือ  1)  
อายุของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  
กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  และ  2)  บุคคลผูสูญเสีย  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
(ตารางท่ี  3.13) 

  นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  23 ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคูท่ี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ  3 คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ   คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติ
ท่ีมีอายุนอย  มีสุขภาพจิตท่ีดีมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติ
ท่ีมีอายุนอย  มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายมุาก  และ  3)  ในกลุมญาติท่ีมี 
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 รายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย 
  นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง

ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ Scheffe’ (ตารางท่ี  32 ในภาคผนวก ข)  ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
2  คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ   คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ี
พ่ึงหลักของครอบครัว  มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  และ  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว 

  6)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ตามอายุของญาติ
ของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  ท่ีแตกตางกัน  จากการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสามทางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ผลปรากฏวาไมพบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว   แตพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิแปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระแบบสองทาง  ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’ (ตารางท่ี 33 ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคูท่ี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ  2  คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ  คือ 1) ในกลุมญาติท่ีรายไดนอย  กลุมญาติท่ี
มีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ี
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัว  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว 

    7)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการปรับตัวทางจิตสังคม  ตามอายุ
ของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  ท่ีแตกตางกัน  จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการปรับตัวทางจิตสังคม  ผลปรากฏวาไมพบการปรับตัว
ทางจิตสังคมแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว   แตพบวาการปรับตัวทางจิตสังคม
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระแบบสองทาง  ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผู
สูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี 34 ใน
ภาคผนวก  ข)  ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  3 คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ  คือ  1)  ในกลุม
ญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีการปรับตัวทางจิตสังคม
มากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  
กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ี
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มีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  3)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผู
สูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ี
เปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 

  นอกจากนี้ยังพบวาการปรับตัวทางจิตสังคมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสามทาง
ระหวางอายุของญาตขิองผูสูญเสีย บุคคลผูสูญเสีย และรายไดของญาติของผูสูญเสีย (ตารางท่ี  3.13)  
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  42 ในภาคผนวก  ข)  ปรากฏวามีคู
ท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  13 คู โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  5  คู   คือ 1) ในกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปน
ท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  2)  ในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  3)  ในกลุม
ญาติท่ีมีอายุมาก  และมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีการ
ปรับตัวทางจิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  4)  ในกลุมญาติ
อายุมาก  และมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  มีการปรับตัวทาง
จิตสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และ  5)  ในกลุมญาติมีอายุ
มาก  และมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีการปรับตัวทางจิต
สังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก 

  8)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของประสบการณการสูญเสีย  ตามอายุ
ของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  ท่ีแตกตางกัน  จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของประสบการณการสูญเสีย  ผลปรากฏวาไมพบ
ประสบการณการสูญเสียแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว   แตพบวาประสบการณ
การสูญเสียแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระแบบสองทาง  ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และ
บุคคลผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13) เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  20  
ในภาคผนวก  ข)   ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  4  คู  โดยไมปรากฏคูท่ีสําคัญ 

  นอกจากนี้ยังพบวาประสบการณการสูญเสียแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี 24 ในภาคผนวก  ข)  ปรากฏวามีคูท่ี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ  3  คู  โดยทุกคูเปนคูท่ีสําคัญ  คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติ
ท่ีมีอายุนอยมีประสบการณการสูญเสียมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  2)  ในกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  
กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  มีประสบการณการสูญเสียมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  และ  3)  ในกลุม
ญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีประสบการณการสูญเสียมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย 
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  นอกจากนี้ยังพบวาประสบการณการสูญเสียแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธแบบสองทาง
ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย  (ตารางท่ี  3.13)  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธีการของ  Scheffe’ (ตารางท่ี  35 ในภาคผนวก ข) ปรากฏวามีคูท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
3  คู  โดยมีคูท่ีสําคัญเพียง  2  คู  คือ  1)  ในกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กลุม
ญาติท่ีมีรายไดนอย  มีประสบการณการสูญเสียมากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  และ  2)  ในกลุม
ญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  มีประสบการณการ
สูญเสียมากกวา  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก   

  9)  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของการสนับสนุนจากครอบครัว  ตามอายุ
ของญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสียท่ีแตกตางกัน  จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง  ผลปรากฏวา การสนับสนุนจากครอบครัวแปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเพียง  1  ตัวแปร  (ตารางท่ี  3.13)  คือ  อายุของญาติของผูสูญเสีย  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของกลุมท่ีแบงตามระดับตัวแปรอิสระนี้  พบวา  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  มีการ
สนับสนุนจากครอบครัวมากกวา  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก   
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 บทท่ี  4 

 
การสรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยเรื่อง  “การบูรณาการระหวาง การนับถือพุทธศาสนา  จิตลักษณะ  และสถานการณ
ท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวเ ม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตของผูใหญไทย ”  เปนการวิจัยแบบ
ความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlational Comparative Study) โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาปรียบ
เทียบการปรับตัวของบุคคลเม่ือผานประสบการณสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  ภายใตกรอบ
ปจจัยเชิงเหตุของการนับถือศาสนา  รวมกับจิตลักษณะ  และสถานการณของบุคคล  วามีพฤติกรรม
การปรับตัว  คือ  การปรับตัวดานอารมณ  การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  
เม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  ในปริมาณแตกตางกันมากนอยเพียงใด  รวมท้ังยังไดศึกษาสาเหตุสมทบ  3  
ดาน  คือ  1)  ปจจัยทางจิตลักษณะเดิม  4  ตัวแปร  คือ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และการปรับตัวทางจิตสังคม 2) ปจจัยสถานการณ 3 ตัวแปร คือ  ประสบการณ
การสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร  และ  3)  ปจจัยจิตลักษณะ
ตามสถานการณ  2  ตัวแปร  คือ  การมองโลกในแงดี  และ  การเปรียบเทียบทางสังคม  วาปจจัย
อะไรบางท่ีมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมดังกลาวนี้  โดยกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนญาติท่ีสูญเสีย
บุคคลสําคัญในครอบครัว  ท่ีจัดบําเพ็ญกุศลวัดในเขตกรุงเทพมหานคร  รวม  450  คน  โดยทําการ
วิเคราะหท้ังในกลุมรวมและกลุมยอย  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี ้
 
4.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

  
 จากการประมวลเอกสารทางดานทฤษฏีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ทําใหผูวิจัยสามารถคาด
ถึงผลการวิจัยหลายดานท่ีอาจพบในญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว โดยตั้งสมมติฐานไว
รวม  3  ขอดวยกัน  ซ่ึงในสวนนี้จะไดสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานแตละ
ขอมีรายละเอียดดังนี้  
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4.1.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่  1   
 สมมติฐานท่ี 1 กลาววา  ตัวทํานายชุดท่ี 4 ซ่ึงเปนการรวมชุดตัวทํานายท่ี  1  คือ ชุดการนับ
ถือศาสนา  3  ตัวแปร (ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนา) ชุดตัวทํานายท่ี 2 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม)  ชุดตัวทํานายท่ี 3 คือ ชุดสถานการณ  3  ตัว
แปร  (ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจากองคกร)  รวม
ท้ังส้ิน  10  ตัวแปร  สามารถทํานายความสามารถในการปรับตัวดานอารมณไดมากกวา  หรือ
ความสามารถในการปรับตัวดานสังคมไดมากกวา  หรือความสามารถในการปรับตัวดานเศรษฐกิจ
ไดมากกวา  ตัวทํานายชุดท่ี 1 หรือ ชุดท่ี  2 หรือ ชุดท่ี  3 เพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่งอยางนอย  5% 
 ผลการวิเคราะหขอมูล  ปรากฏผลท่ีสนับสนุนสมมุติฐานทุกตัวแปรตาม  ไดแก  ประการท่ี
หนึ่ง  ในตัวแปรตาม  คือ  การปรับตัวดานอารมณ  พบผลในกลุมรวมวา  ตัวทํานายท้ัง  10  ตัว  ใน
ชุดท่ี  4  ไมสามารถทํานายพการปรับตัวดานอารมณไดมากกวา  ตัวทํานายจากชุดท่ี  1  หรือจากชุด
ท่ี  2  หรือจากชุดท่ี  3  ตามเกณฑท่ีกําหนด  ( 5% )  แตผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอยปรากฏวา  
ตัวทํานายท้ัง  10  ตัว  ในชุดท่ี  4  สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณไดมากกวา  ตัวทํานายจาก
ชุดท่ี  1  หรือจากชุดท่ี  2  หรือจากชุดท่ี  3  ตามเกณฑท่ีกําหนด  ซ่ึงเปนผลสนับสนุนสมมุติฐาน  
เฉพาะกลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  โดยพบวา  ตัวทํานายชุดท่ี  1  (การนับถือศาสนา)  สามารถ
ทํานายการปรับตัวดานอารมณได 0.6% ซ่ึงไมพบตัวทํานายท่ีสําคัญ  ตัวทํานายชุดท่ี  2  (จิตลักษณะ
เดิม)  สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณได  44.2% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ  สุขภาพจิต  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ตัวทํานายชุดท่ี  3  (สถานการณ)  สามารถ
ทํานายการปรับตัวดานอารมณได  1.9%  ซ่ึงไมพบตัวทํานายท่ีสําคัญ  และตัวทํานายชุดท่ี  4  ท้ัง  10  
ตัว  สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณได  58.3%  ซ่ึงมากกวาการทํานายจากชุดท่ี  2  ท่ีมี
เปอรเซ็นตทํานายสูงท่ีสุดในกลุม  เทากับ  14.1%  โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไป
นอย  คือ  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจาก
องคกร  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  (ภาพท่ี 
4.1) 
 สําหรับการปรับตัวดานสังคม ผลในกลุมรวม ปรากฏวา ตัวทํานายชุดท่ี 1 (การนับถือ
ศาสนา) สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 8.5% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ ความเช่ือทาง
พุทธศาสนา สวนตัวทํานายชุดท่ี 2 (จิตลักษณะเดิม) สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 36.5% 
โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ สุขภาพจิต แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการ
ปรับตัวทางจิตสังคม สวนตัวทํานายชุดท่ี 3(สถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได  
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27.1% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากองคกร และ
ประสบการณการสูญเสีย  สวนตัวทํานายชุดท่ี 4 ท้ัง 10 ตัว  สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 
52.2% โดยมากกวาตัวทํานายจากชุดท่ี 1 หรือจากชุดท่ี 2 หรือจากชุดท่ี 3 เทากับ 15.7% โดยมีตัว
ทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบครัว ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา การสนับสนุนจากองคกร วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา การ
ปรับตัวทางจิตสังคม ประสบการณการสูญเสีย  (ภาพท่ี  4.2) 
 สําหรับการปรับตัวดานเศรษฐกิจ ผลในกลุมรวม ปรากฏวา ตัวทํานายชุดท่ี 1 (การนับถือ
ศาสนา) สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได 7.1% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา สวนตัวทํานายชุดท่ี 2 (จิตลักษณะเดิม) สามารถ
ทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได 17.2% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ  คือ สุขภาพจิต และการปรับตัว
ทางจิตสังคม สวนตัวทํานายชุดท่ี 3 (สถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได 
25.0% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การสนับสนุนจากองคกร การสนับสนุนจากครอบครัว และ
ประสบการณการสูญเสีย สวนตัวทํานายชุดท่ี 4 ท้ัง 10 ตัว  สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ
ได 30.7% โดยมากกวาตัวทํานายชุดท่ี 1 หรือจากชุดท่ี 2 หรือจากชุดท่ี 3 เทากับ 5.7% โดยมีตัว
ทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบครัว วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา การสนับสนุนจากองคกร  ประสบการณการสูญเสีย แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา (ภาพท่ี  4.3) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานอยางเดนชัดใน 3 ตัวแปรตาม คือ  
การปรับตัวดานอารมณ การปรับตัวดานสังคม และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ ผลการวิจัยในสวนนี้
ปรากฏผลท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของงามตา  วนินทานนท (2536:  139-183) ท่ีในสวนท่ีนักวิจัย
พบวาการนับถือศาสนา (ความเช่ือทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และวิถีกทางพุทธ
ศาสนา) โดยเฉพาะวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาเปนตัวทํานายท่ีสําคัญของพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนา
ในงานวิจัยของสุทธิดา  ทองศฤงคลี (2548:  123-151) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแลญาติผูสูงอายุ 
พบวาการนับถือศาสนาเปนตัวทํานายสําคัญลําดับตนๆ ตอพฤติกรรมการดูแลญาตผูสูงอายุ แตใน
ขณะเดียวกันตัวแปรดานความเช่ือทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ยังพบผลท่ีสวน
ทางกันตัวแปรดานความวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางในขณะท่ี
เก็บขอมูลยังอยูในสภาวะท่ีไมพรอมในการใหขอมูลเนื่องจากอยูในชวงระยะเวลาท่ีสูญเสียบุคคล
สําคัญในครอบครัวไปไมนาน ซ่ึงก็สอดคลองกับงานวิจัยของวรนุช สิปยารักษ (2552:  180-198) ท่ี
ศึกษากลุมผูสูงอายุ พบผลวาตัวแปรดานการนับถือศาสนาก็ไมเปนตัวทํานายสําคัญตอพฤติกรรมท่ี 
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นาพึงปรารถนาของผูสูงอายุ ท่ีแตกตางจากงานวิจัยในอดีตท่ีผานมา ซ่ึงสวนใหญพบวาผูสูงอายุมัก 
มีพฤติกรรมดานการนับถือศาสนามาก 
 
 
 
       กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  0.6% 

 

 

        กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  44.2%  

                

         กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  1.9% 

 

        

 

     กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  58.3% 

 

 

        

ภาพที่ 4.1  ผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ  โดยใชตัวทํานายการนับถือศาสนา  จิตลักษณะ 
                  เดิม  และสถานการณเปนตัวทํานายในกลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย 
 

การนับถือศาสนา 

ไมพบตัวทํานายท่ีสําคัญ 

จิตลักษณะเดิม 

1.  สุขภาพจิต 

2.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
3.  การปรับตัวทางจิตสังคม 

สถานการณ 
ไมพบตัวทํานายท่ีสําคัญ 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิมและสถานการณ 

1.  สุขภาพจิต 

2.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

3.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

4.  การสนับสนุนจากองคกร 

5.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

6.  การปรับตัวทางจิตสังคม 

7.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

 

การปรับตัว 

ดานอารมณ 
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     กลุมรวม  8.5% 

 

 

     กลุมรวม  36.5% 

 

     

     กลุมรวม  27.1% 

 

 

 

 

     กลุมรวม  52.2% 

 

 
 
 
ภาพที่ 4.2  ผลการทํานายการปรับตัวดานสังคม  โดยใชตัวทํานายการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม 
                  และสถานการณเปนตัวทํานายในกลุมรวม 
 
 
 

การนับถือศาสนา 

1.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 
 

จิตลักษณะเดิม 

1.  สุขภาพจิต 

2.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
3.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

4.  การปรับตัวทางจิตสังคม 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม
และสถานการณ 

1.  สุขภาพจิต 
2.  การสนับสนุนจากครอบครัว 

3.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

4.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

5.  การสนับสนุนจากองคกร 

6.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

7.  การปรับตัวทางจิตสังคม 
8.  ประสบการณการสูญเสีย 

สถานการณ 
1.  การสนับสนุนจากองคกร 

2.  การสนับสนุนจากครอบครัว 

3.  ประสบการณการสูญเสีย 
 

 

การปรับตัว 

ดานสังคม 
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     กลุมรวม  7.1% 

 

 

     กลุมรวม  17.2% 

 

 

     กลุมรวม  25.0% 

 

 

 

 

     กลุมรวม 30.7% 

 

 
ภาพที่ 4.3  ผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  โดยใชตัวทํานายการนับถือศาสนา  จิตลักษณะ 
                  เดิม  และสถานการณเปนตัวทํานายในกลุมรวม 
 
 
 
 
 
 

การนับถือศาสนา 

1.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

2.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
 

จิตลักษณะเดิม 

1.  สุขภาพจิต 

2.  การปรับตัวทางจิตสังคม 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะ
เดิมและสถานการณ 

1.  สุขภาพจิต 

2.  การสนับสนุนจากครอบครัว 

3.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

4.  การสนับสนุนจากองคกร 

5.  ประสบการณการสูญเสีย 

6.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
7.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

สถานการณ 
1.  การสนับสนุนจากองคกร 

2. การสนับสนุนจากครอบครัว 

3.  การสนับสนุนจาก    
     ครอบครัว 

 

การปรับตัว 

ดานเศรษฐกิจ 
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 4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่  2 
 สมมติฐานท่ี 2 กลาววา ตัวทํานายชุดท่ี 6 ซ่ึงเปนการรวมชุดตัวทํานายท่ี 1 คือ ชุดการนับถือ
ศาสนา 3 ตัวแปร (ความเช่ือทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนา) ชุดตัวทํานายท่ี 2 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (สุขภาพจิต ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม) ชุดตัวทํานายท่ี 3 คือ ชุดสถานการณ 3 ตัวแปร 
(ประสบการณการสูญเสีย การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนจากองคกร) ชุดตัว
ทํานายท่ี 4 คือ ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ (การมองโลกในแงดี และการเปรียบเทียบทางสังคม)  
รวมท้ังส้ิน 12 ตัวแปร สามารถทํานายความสามารถในการปรับตัวดานอารมณไดมากกวาหรือ
ความสามารถในการปรับตัวดานสังคมไดมากกวา  หรือความสามารถในการปรับตัวดานเศรษฐกิจ
ไดมากกวา  ตัวทํานายชุดท่ี 4 หรือ  ชุดท่ี 5 เพียงลําพังชุดใดชุดหนึ่ง ยางนอย  5% 
 ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลท่ีสนับสนุนสมมุติฐานทุกตัวแปรตาม ไดแก ประการท่ี
หนึ่ง ในตัวแปรตาม คือ การปรับตัวดานอารมณ พบผลในกลุมรวมวา ตัวทํานายท้ัง 12  ตัว ในชุดท่ี 
6 ไมสามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณไดมากกวาตัวทํานายจากชุดท่ี 4  หรือจากชุดท่ี 5 ตาม
เกณฑท่ีกําหนด (5%) แตผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอยปรากฏวา ตัวทํานายท้ัง 12 ตัว ในชุดท่ี 6 
สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณไดมากกวา ตัวทํานายจากชุดท่ี 4 หรือจากชุดท่ี 5 ตามเกณฑ
ท่ีกําหนด ซ่ึงเปนผลท่ีสนับสนุนสมมุติฐาน เฉพาะกลุมญาติท่ีมีอายุมาก โดยพบวา ตัวทํานายชุดท่ี 4 
(การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม และสถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณได 
54.0% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ สุขภาพจิต การปรับตัวทางจิตสังคม การสนับสนุนจากองคกร 
วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ตัวทํานายชุดท่ี 5 (จิตลักษณะตาม
สถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวท่ีดีดานอารมณได 17.6% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การ
เปรียบเทียบทางสังคม และตัวทํานายชุดท่ี 6 ท้ัง 12 ตัว สามารถทํานายการปรับตัวดานอารมณได 
67.9% ซ่ึงมากกวาการทํานายจากชุดท่ี 4 ซ่ึงมีเปอรเซ็นตทํานายสูงท่ีสุดในกลุมเทากับ 13.0% โดยมี
ตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือการเปรียบเทียบทางสังคม สุขภาพจิต การปรับตัว
ทางจิตสังคม ความเช่ือทางพุทธศาสนา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  
(ภาพท่ี  4.4) 
 สําหรับการปรับตัวดานสังคม พบผลในกลุมรวมวา  ตัวทํานายท้ัง 12 ตัว ในชุดท่ี 6 ไม
สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมไดมากกวาตัวทํานายจากชุดท่ี 4 หรือจากชุดท่ี  5 ตามเกณฑท่ี
กําหนด (5%) แตผลการวิเคราะหขอมูลในกลุมยอยปรากฏวา ตัวทํานายท้ัง 12 ตัว ในชุดท่ี 6 
สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมไดมากกวา ตัวทํานายจากชุดท่ี 4 หรือจากชุดท่ี 5 ตามเกณฑท่ี
กําหนด ซ่ึงเปนผลท่ีสนับสนุนสมมุติฐาน เฉพาะกลุมญาติท่ีมีอายุมาก โดยพบวาตัวทํานายชุดท่ี 1 
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(การนับถือศาสนา) สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 43.8% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ 
สุขภาพจิต การสนับสนุนจากองคกร วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ตัว
ทํานายชุดท่ี 5 (จิตลักษณะตามสถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 30.6% โดยมี
ตัวทํานายท่ีสําคัญคือ การเปรียบเทียบทางสังคม และตัวทํานายชุดท่ี 6 ท้ัง 12 ตัว สามารถทํานายการ
ปรับตัวดานสังคมได 62.8% ซ่ึงมากกวา การทํานายจากชุดท่ี 4 ท่ีมีเปอรเซ็นตทํานายสูงสุดในกลุม 
เทากับดานสังคมได 43.8% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ สุขภาพจิต การสนับสนุนจากองคกร วิถี
ชีวิตทางพุทธศาสนา และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา ตัวทํานายชุดท่ี 5 (จิตลักษณะตามสถานการณ) 
สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 30.6% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ การเปรียบเทียบทาง
สังคม และตัวทํานายชุดท่ี 6 ท้ัง 12 ตัว สามารถทํานายการปรับตัวดานสังคมได 62.8% ซ่ึงมากกวา 
การทํานายจากชุดท่ี 4 ท่ีมีเปอรเซ็นตทํานายสูงสุดในกลุม เทากับ 19.0% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ
เรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ การเปรียบเทียบทางสังคม การสนับสนุนจากองคกร การสนับสนุน
จากครอบครัว สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ความเช่ือทางพุทธศาสนา และวิถีชีวิตทางพุทธ
ศาสนา (ภาพท่ี 4.5) 

สําหรับการปรับตัวดานเศรษฐกิจ ผลในกลุมรวม ปรากฏวา ตัวทํานายชุดท่ี  4  (การนับถือ
ศาสนา จิตลักษณะเดิม และสถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได 30.7% โดยมี
ตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ สุขภาพจิต การสนับสนุนจากครอบครัว วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา การ
สนับสนุนจากองคกร ประสบการณการสูญเสีย แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ตัวทํานายชุดท่ี 5 (จิตลักษณะตามสถานการณ) สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได 31.8% 
โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญ คือ การมองโลกในแงดี และการเปรียบเทียบทางสังคม และตัวทํานายชุดท่ี 
6 ท้ัง 12 ตัว สามารถทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจได 40.1% ซ่ึงมากกวาตัวทํานายจากชุดท่ี 4 ท่ีมี
เปอรเซ็นตทํานายสูงท่ีสุดในกลุม  เทากับ 9.4% โดยมีตัวทํานายท่ีสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย 
คือ การมองโลกในแงดี การสนับสนุนจากองคกรสุขภาพจิต วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ และความเช่ือทางพุทธศาสนา (ภาพท่ี 4.6) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้จะเห็นไดวา ตัวทํานายชุดท่ี 6 คือ กลุมการนับถือศาสนา
จิตลักษณะเดิม สถานการณจิตลักษณะตามสถานการณรวม 12 ตัวแปร สามารถทํานายการปรับตัว
ดานอารมณ การปรับตัวดานสังคม และการปรับตัวดานเศรษฐกิจไดมากกวากับ ตัวทํานายชุดท่ี 4 
รวม 10 ตัวแปร คือ กลุมการนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม และสถานการณซ่ึงมีเปอรเซ็นตการ
ทํานายรองลงมาไดอยางนอย 5% ซ่ึงพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณนั้นพบผลในกลุมญาติท่ีมี
อายุมาก กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
สวนการปรับตัวดานสังคมนั้น  พบผลในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก และกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก และการ
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ปรับตัวดานเศรษฐกิจนั้น พบผลในกลุมรวมและกลุมยอยเชนกัน ดังนั้น ผลการวิเคราะหขอมูลใน
สวนนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 อยางเดนชัด 

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ท่ีกลาววาการใช
ตัวแปรหลายตัวและหลายกลุม ในการทํานายพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนาของบุคคลจะสามารถ
ทํานายไดมากกวาการใชตัวแปรนอยตัว หรือตัวทํานายจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือนอย ผลในทํานอง
นี้ยังปรากฏในการทํานายพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนา เชน พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม
ของหัวหนาสถานีอนามัย สุชาดา  ชลานุเคราะห  (2552: 283-288) พฤติกรรมการพ่ึงตนเองในผูสูง
วัย (วรนุช  สิปยารักษ, 2552: 237-238) เปนตน 
 
 

       กลุมญาติท่ีมีอายุมาก   55.3% 

       

 

 

        

                กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  17.6%  

       

 

 

 

       กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  67.9%  

       

ภาพที่ 4.4  ผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ โดยใชตัวทํานายการนับถือศาสนา   จิตลักษณะ 
                  เดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานายในกลุมญาติท่ีมีการศึกษา 
                  นอย 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม
และสถานการณ 

1.  สุขภาพจิต 

2.  การปรับตัวทางจิตสังคม 

3.  การสนับสนุนจากองคกร 

4.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

5.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

จิตลักษณะตามสถานการณ 
ไมพบตัวทํานายท่ีสําคัญ 

 
การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม

และสถานการณ 
1.  การเปรียบเทียบทางสังคม 

2.  สุขภาพจิต 
3.  การเปรียบเทียบทางสังคม 
4.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

5.  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

6.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

 

 

การปรับตัว 

ดานอารมณ 
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       กลุมญาติท่ีมีอายุมาก 43.8%    

               

 

     กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  30.6%   

        

        

 

 

        

       กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  62.8% 

       

          

ภาพที่ 4.5  ผลการทํานายการปรับตัวดานสังคม โดยใชตัวทํานายการนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม    
                   สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานายในกลุมญาติท่ีมีอายุมาก 
 
 
 
 
 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม
และสถานการณ 

1.  สุขภาพจิต 

2.  การสนับสนุนจากองคกร 

3.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

4.  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
 

จิตลักษณะตามสถานการณ 
 

1.  การเปรียบเทียบทางสังคม 
 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม
และสถานการณ 

1.  การเปรียบเทียบทางสังคม 
2.  การสนับสนุนจากองคกร 
3.  การสนับสนุนจากครอบครัว 
4.  สุขภาพจิต 

5.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
6.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 
7.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 

 

การปรับตัว 

ดานสังคม 
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         กลุมรวม  30.7% 

 

 

        

         กลุมรวม  31.8% 

        

 

 

        

         กลุมรวม  40.1% 

        

ภาพที่ 4. 6  ผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ โดยใชตัวทํานายการนับถือศาสนา   
                   จิตลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย 
                    ในกลุมรวม   
 
 4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่  3 
 สมมติฐานท่ี 3 กลาววา “กลุมตัวแปรการนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม และสถานการณ 
(ความเช่ือทางพุทธศาสนา วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา สุขภาพจิต ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การปรับตัวทางจิตสังคม ประสบการณการสูญเสีย การ
สนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุนจากองคกร) มีอิทธิพลทางตรงไปยังจิตลักษณะตาม

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิมแลสถานการณ 
1.  สุขภาพจิต 
2.  การสนับสนุนจากครอบครัว 
3.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 
4.  การสนับสนุนจากองคกร 
5.  ประสบการณการสูญเสีย 
6.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
7.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

จิตลักษณะตามสถานการณ 
1.  การมองโลกในแงด ี
2.  การเปรียบเทียบทางสังคม 

การนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิมและสถานการณ 
1.  การมองโลกในแงดี 
2.  การสนับสนุนจากองคกร 
3.  สุขภาพจิต 
4.  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา 
7.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
8.  ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

 

การปรับตัว 
ดานเศรษฐกิจ 
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สถานการณ (การมองโลกในแงดี และการเปรียบเทียบทางสังคม) การปรับตัวดานอารมณ การ
ปรับตัวดานสังคม และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ รวมท้ังการนับถือศาสนาและจิตลักษณะเดิมกับ
กลุมสถานการณยังมีอิทธิพลทางออมไปยังการปรับตัวดานอารมณ การปรับตัวดานสังคม และการ
ปรับตัวดานเศรษฐกิจ โดยสงผานตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ   
 สมมติฐานนี้ถูกทดสอบดวยการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน โดยกําหนดโมเดลตั้งตนบน
พ้ืนฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (ภาพท่ี 1.1) สมมติฐานนี้ไมมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ จึงไดทําการปรับโมเดลจนไดโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (ตารางท่ี  
3.10 และตารางท่ี 3.11) โดยสรุปผลไดดังนี ้
 ตัวแปรเชิงเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปรับตัว จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตาม
สถานการณโดยตัวแปรเชิงเหตุท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการปรับตัวดานอารมณได 46% การปรับตัวดานสังคมได 53% และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ
ได 44% ผลเชนนี้สอดคลองกับผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ ในสมมติฐานท่ีสองดังท่ีได
กลาวมาแลว และเม่ือพิจารณาวิเคราะหความสัมพันธรายคู เชนการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพบวา การนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม และสถานการณมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมคือ การปรับตัวดานอารมณ การปรับตัวดานสังคม และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ และจิต
ลักษณะตามสถานการณ คือ การมองโลกในแงดี และการเปรียบเทียบทางสังคม ผลในทํานองนี้ยัง
พบในงานวิจัยของจิตติพร ไวโรจนวิทยาการ (2551: 118-120) ท่ีศึกษา ปจจัยเชิงเหตุและผลของ
พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนท่ีประยุกตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาตัวแปรการนับถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอ 
ความสุขชีวิต      
 อยางไรก็ตามโมเดลท่ีปรับแลวยังคงเปนไปตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  ท่ีกลาววา
พฤติกรรมของมนุษยนั้นแตกตางกันเนื่องมาจากสาเหตุดานตาง ๆ คือ  1)  ลักษณะของสถานการณ
ภายนอกของบุคคล  เชน ประสบการณการสูญเสีย การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุน
จากคนรอบขาง เปนตน  2)  ลักษณะของสถานการณภายในตัวบุคคล หรือจิตลักษณะเดิมของบุคคล  
เชน  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม 
เปนตน 3) ลักษณะของจิตท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณแวดลอมหรือจิตลักษณะตามสถานการณ  
เชน  การมองโลกในแงดี  หรือ  การเปรียบเทียบทางสังคม  เปนตน  โดยในโมเดลไดแสดงใหเห็น
วาการนับถือศาสนา จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  ไดสงผลทางตรงและทางออมไปสูพฤติกรรม
อันนาพึงปรารถนา  โดยผานจิตลักษณะตามสถานการณ 
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 โดยสวนใหญแลวจิตลักษณะเดิมมักเปนเหตุท่ีมีอิทธิพลตอสถานการณและพฤติกรรม  ซ่ึง
ในการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสนจากงานวิจัยนี้  พบผลท่ีสนับสนุนสมมติฐานวา  ตัวแปรกลุมการนับ
ถือศาสนา  จิตลักษณะเดิม  และสถานการณ  มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมไปสูพฤติกรรมการ
ปรับตัวของกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  โดยมีงาน 
วิจัยในอดีตท่ีพบผลอิทธิพลระหวางจิตลักษณะและสถานการณกับพฤติกรรมท่ีนาพึงปรารถนาใน
กลุมตาง ๆ เชน งานวิจัยของวรนุช  สิปยารักษ (2552:   198-203)  ท่ีพบวาวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  
มีอิทธิพลทางตรงและทางออมไปยังความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ  นอกจากนี้ในงานวิจัยเดียวกัน
นี้พบวา  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรมการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ
และมีอิทธิพลทางออมโดยผานการรับรูคุณความดีของแผนดินไปสูพฤติกรรมการพ่ึงตนเองดาน
สุขภาพดวย นอกจากนี้จากผลวิจัยนี้พบวาการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนามีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมไปสูพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม อีกท้ังยังพบวากลุมญาติท่ีมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา
มาก ก็ยิ่งมีการปรับตัวดานสังคมมากกวา  กลุมญาติท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนานอย   
 
4.2  ปจจัยนอกเหนือสมมติฐาน 

  
 จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางพบสาเหตุสมทบ และเง่ือนไขของ
พฤติกรรมการปรับตัวของกลุมญาติของผูสูญเสีย ซ่ึงสามารถสรุปผลท่ีเกี่ยวของกับจิตลักษณะของ
ญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญ ดังนี ้
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากจิตลักษณะของกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญ  โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสามทาง  (Three – Way Analysis of Variance)  ทําใหทราบการนับถือศาสนา  
ไดแก  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ลักษณะ
สถานการณ  ไดแก  ประสบการณการสูญเสีย  การสนับสนุนจากครอบครัว  และการสนับสนุนจาก
องคกร  และจิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมเดิม  ไดแก  สุขภาพจิต  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคม  ท่ีมีความสําคัญตอจิตลักษณะตามสถานการณ
และพฤติกรรมการปรับตัวของญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญ  ไดแก  การเปรียบเทียบทางสังคม  การ
มองโลกในแงดี  การปรับตัวดานอารมณ  การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  
โดยพบผลท่ีสําคัญ  5  ประการ  ดังนี ้
 ประการแรก  กลุมญาติท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  เปนผูท่ีมีการปรับตัวดานอารมณ  
การปรับตัวดานสังคม  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  มากกวา  กลุมญาติท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนา
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นอย  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตท่ีมีความเช่ือทางพุทธศาสนามาก  3  
ประเภท  คือ  กลุมรวม  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย   
 ประการท่ีสอง กลุมญาติท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก เปนผูท่ีมีการปรับตัวดานอารมณ  
การปรับตัวดานสังคม และการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากกวา กลุมญาติท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา
นอย  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตท่ีมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  1 
ประเภท  คือ  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย 
 ประการท่ีสาม  กลุมญาติท่ีมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนานอย  เปนผูท่ีมีการปรับตัวดานอารมณ  
การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ มากกวา  กลุมญาติท่ีมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา
มาก  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตท่ีมีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนานอย  1  
ประเภท  คือ  กลุมญาติท่ีมีการศึกษานอย  
 ประการท่ีส่ี  กลุมญาติท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  เปนผูท่ีมีการปรับตัวดานอารมณ  การ
ปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจมากกวา  กลุมญาติท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินอย  
ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมาก  2  ประเภท  
คือ  กลุมรวม  และกลุมญาติท่ีมีรายไดนอย 
 ประการสุดทาย  กลุมญาติท่ีการปรับตัวทางจิตสังคมมาก  เปนผูท่ีมีการปรับตัวดานอารมณ  
การปรับตัวดานสังคม  และการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  มากกวา  กลุมญาติท่ีมีการปรับตัวทางจิต
สังคมนอย  ผลเชนนี้ปรากฏในกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตท่ีมีการปรับตัวทางจิตสังคม
มาก  2  ประเภท  คือ  กลุมรวม  และกลุมญาติท่ีมีรายไดมาก       
 
4.3  กลุมเสี่ยงและปจจัยปกปอง 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบกลุมญาติท่ีมีจิตลักษณะท่ีพึงปรารถนานอยและมี
พฤติกรรมการปรับตัวท่ีดีดานอารมณ  พฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  และพฤติกรรมการปรับตัว
ดานเศรษฐกิจนอย  (ตารางท่ี  3.12  ถึง  3.13) 
 ประการแรก  การปรับตัวดานอารมณ  ไดแก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของ
ครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธ
ไมใกลชิด  กลุมญาติท่ีมีอายุมากและมีรายไดมาก  และกลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิดและมี
การศึกษานอย  โดยมีปจจัยปกปองท่ีสําคัญไดแก  สุขภาพจิต  การปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการเปรียบเทียบทางสังคม  และลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน   
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 ประการท่ีสอง  การปรับตัวดานสังคม  ไดแก  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กลุมญาติท่ีมีรายได
มาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  
และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัวและรายไดนอยโดยมีปจจัยปกปองท่ีสําคัญ
ไดแก  สุขภาพจิต  การปรับตัวทางจิตสังคม  การสนับสนุนจากองคกร  ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน  การเปรียบเทียบทางสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัว 
 ประการท่ีสาม  การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  ไดแก  กลุมญาติท่ีมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมี
การศึกษามาก  และกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยมีปจจัยปกปองท่ีสําคัญ  
ไดแก  การเปรียบเทียบทางสังคม  สุขภาพจิต  การสนับสนุนจากครอบครัว  ความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา  และการปรับตัวทางจิตสังคม  
 ประการท่ีส่ี  การเปรียบเทียบทางสังคม  ไดแก  กลุมญาติท่ีมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีอายุ
มาก  กลุมญาติท่ีมีการศึกษามาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  กลุมญาติท่ีมี
ผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัวและมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีอายุมาก มีรายไดนอย  และมี
ผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  โดยมีปจจัยปกปองท่ีสําคัญ  ไดแก  การปรับตัวทางจิต
สังคม  วิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  สุขภาพจิต  และการสนับสนุนจากครอบครัว 
 ประการสุดทาย การมองโลกในแงดี ไดแก กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  กลุมญาติ
ท่ีมีการศึกษานอย  กลุมญาติท่ีมีอายุนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  กลุมญาติท่ีมีอายุนอยและมีรายไดนอย  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึง
หลักของครอบครัวและมีรายไดมาก  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัวและมี
รายไดนอย กลุมญาติท่ีมีอายุนอย มีรายไดมาก และมีผูสูญเสียท่ีไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  
กลุมญาติท่ีมีอายุมาก  มีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  และมีรายไดนอย โดยมีปจจัย
ปกปองท่ีสําคัญ  ไดแก  ประสบการณการสูญเสีย  ความเช่ือทางพุทธศาสนา  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  การสนับสนุนจากองคกร  และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน      
 
4.4  ขอดีและขอจํากัดในการวิจัย 
  
 4.4.1  ขอดีในการวิจัย 
 ประการแรก  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดาน
เศรษฐกิจ  ในกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท้ังนี้
ขอมูลสวนหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับผูท่ีเสียชีวิตนั้น  ไดรับความรวมมือจากสํานักงานฌาปนกิจในวัดท่ีให
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ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  วัดบึงทองหลาง  วัดลาดพราว  (กรุงเทพมหานคร)  
และวัดบัวขวัญ  (นนทบุรี)   ซ่ึงทําใหการเก็บแบบวัดนั้นดําเนินไปดวยดี 
 ประการท่ีสอง  ไดมีการศึกษากลุมตัวอยางจากกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  จาก   
3  วัด (จํานวน 452 คน)  เพ่ือทําการวิเคราะหผลท้ังในกลุมรวม  และกลุมยอยท่ีแบงตามลักษณะชีว
สังคมภูมิหลัง  ซ่ึงการวิเคราะหกลุมยอยนี้จะชวยใหพบปจจัยเชิงเหตุท่ีแตกตางกันในกลุมญาติท่ี
สูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตตางประเภทกัน  ผลการศึกษาท่ีพบจึงมีความลึกซ้ึงและเจาะจงกลุมมาก
ขึ้น  และสามารถทราบไดวากลุมใดเปนกลุมเส่ียง  กลุมใดควรพัฒนา  ดังนั้นจึงทําใหสามารถนําผล
การศึกษานี้ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาพฤติกรรมการปรับตัว  ใหเหมาะสมกับกลุมญาติท่ี
สูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  หรือเหตุการณท่ีไมดีตาง ๆ ได 
 ประการสุดทาย  ผลการศึกษาโดยใชสถิติช้ันสูง  คือ  การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way Analysis 
of Variance)  เพ่ือหากลุมเส่ียง  ทําใหทราบถึงลักษณะดานจิตใจ  ภายใตกรอบการนับถือศาสนา  
และลักษณะทางสถานการณท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปรับตัว  เพ่ือการพัฒนาพรอมกันทีละหลาย
ดาน  ในขณะเดียวกันก็ทําใหทราบถึงกลุมญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญท่ีเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนานอย (กลุมเส่ียง)  เพ่ือการแกไขและพัฒนาบุคคลกลุมนี้ตอไป 
 
 4.4.2  ขอจํากัดในการวิจัย 
 ประการแรก  ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาหาการบูรณาการระหวางการนับถือศาสนา  
จิตลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ  กับพฤติกรรมการปรับตวัเม่ือสูญ 
เสียบุคคลสําคัญในชีวิต ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีตองทําการเก็บรวบรวมขอมูล จึงเปนบุคคลท่ีผาน
ประสบการณการสูญเสียบุคคลสําคัญในครอบครัว  ซ่ึงบางสวนอาจยังไมพรอมท่ีจะใหขอมูล  จึง
อาจทําใหไดขอมูลท่ีไมตรงกับความเปนจริงได  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงตองใชวิธีการสรางแรงจูงใจ  เพ่ือ
ลดผลเสียดังกลาวอันอาจจะเกิดขึ้น  เชน  การแสดงความขอบคุณดวยความจริงใจ  การเขารวมเก็บ
ขอมูลดวยตนเองและช้ีแจงกับผูตอบแบบวัดเอง (กลุมตัวอยาง)  หรือการกลาวแสดงหลักธรรมของ
พุทธศาสนาท่ีทําใหผูตอบคลายความโศกเศราและปลอยวางไดบาง  เปนตน   
 ประการท่ีสอง  การวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  ซ่ึงโดยความเปนจริง
แลวการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอาจตองใหระยะเวลานาน ดังนั้นในโอกาสตอไปควรมีการวัดตัว
แปรผลแบบการสังเกต  และ/หรือการติดตามผลพฤติกรรม  เพ่ือยืนยันวากลุมตัวอยางมีพฤตกิรรมท่ี
นาพึงปรารถนานั้น ๆ  
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4.5  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเสนอแนะการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัวของกลุม
ญาติท่ีสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  ดังนี ้
 ประการแรก  ในการสงเสริมการปรับตัวดานอารมณ  ดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ  ใน
กลุมญาตท่ีิสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต  โดยการพัฒนาดังนี้  1)  สุขภาพจิต  ตั้งแตในวัยเด็ก  เนื่อง
ดวยจากผลการวิจัยพบวา  สุขภาพจิตเปนปจจัยปกปองท่ีสําคัญในกลุมเส่ียง  ท้ังนี้หากมีการ
เสริมสรางสุขภาพจิตตั้งแตในวัยเด็ก  ทําใหเด็กมีความสามารถในการควบคุมตนเองในการแสดง
อารมณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมท้ังในเหตุการณท่ีดี  หรือแมจะประสบกับเหตุการณท่ีไมนาพึง
ปรารถนา  ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข  2)  การปรับตัวทางจิตสังคม  คือ
ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการปรับตัวมากถึงนอยเพียงใดตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ
อีริคสัน (Erikson, 1968 อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541ก) หรือท่ีเรียกวาพัฒนาการทาง
สังคมอารมณ ซ่ึงการท่ีบุคคลจะปรับตัวมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับสาเหตุ 3 ประการ คือ 1) การ
เปล่ียนแปลงทางสรีระในแตละชวงชีวิต 2) ขอเรียกรองหรือขอกําหนดของสังคมหรือคนรอบขางท่ี
กําหนดใหปฏิบัติหรือรับผิดชอบในแตละชวงอายุท่ีแตกตางกันตามโอกาสและบริบท 3) ปริมาณ
การปรับตัวของบุคคลในชวงกอนมีมากเพียงใดก็จะชวยใหบุคคลปรับตัวและแกปญหาท่ีเกิดขึ้น
ใหมในปจจุบัน   
 ประการท่ีสอง  สําหรับกลุมเรงดวนท่ีควรพัฒนาท่ีสุด ไดแก กลุมญาติท่ีมีพฤติกรรมการ
ปรับตัวท้ัง 3 ดานนอย ไดแก 1)  กลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 2) กลุมญาติท่ี
มีรายไดมาก  และ 3) กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบวากลุมเหลานี้มีเปน
กลุมเส่ียงท่ีพบวามีพฤติกรรมการปรับตัวท้ัง 3 ดานนอยโดยกลุมญาติท่ีมีผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลัก
ของครอบครัวนั้นยอมมีความผูกพันและใกลชิดกับผูสูญเสีย ซ่ึงหากขาดผูเปนท่ีพ่ึงหลักไปแลวอาจ
เปนเหตุท่ีทําใหมีพฤติกรรมการปรับตัวนอย  สวนกลุมญาติท่ีมีรายไดมากนั้นท่ีถึงแมมีฐานะความ
เปนอยูดีแตเม่ือประสบกับการสูญเสียบุคคลสําคัญแลวยอมสงผลตอสภาวะจิตภายในซ่ึงทรัพย
สมบัติเปนเพียงส่ิงท่ีบรรเทาทุกขเพียงผิวเผินเทานั้นและสําหรับกลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไม
ใกลชิด  อาจเปนไปไดท้ังญาติท่ีมีพฤติกรรมท่ีสามารถปรับตัวไมได  และญาติท่ีมีความผูกพันกับ
ผูเสียชีวิตนอย  ดังนั้นจึงควรเรงพัฒนาบุคคลกลุมนี้  โดยอาศัยปจจัยปกปองท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี ้   
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4.6  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 
 ประการแรก  จากผลท่ีพบในงานวิจัยนีป้รากฏวา  1) ตัวกลุมจิตลักษณะเดิม คือ  สุขภาพจิต  
โดยผลท่ีพบในการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม  และแบบเปนขั้น  (Enter  และ Stepwise)  
พบผลการทํานายการปรับตัวดานอารมณ  ปรากฏวาตัวทํานายในชุดท่ี  6  (การนับถือศาสนา จิต
ลักษณะเดิม สถานการณ และจิตลักษณะตามสถานการณ)  ในกลุมญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  
กับ  กลุมญาติท่ีมีความสัมพันธไมใกลชิด  พบตัวทํานายท่ีสําคัญอันดับแรกคือ  สุขภาพจิต  ซ่ึงกลับ
พบผลวากลุมยอยคูนี้  มีตัวแปรสุขภาพจิตสําคัญ  แตพบผลในทางตรงกันขาม  โดย ในกลุมญาติท่ีมี
ความสัมพันธไมใกลชิดพบวาสุขภาพจิต เปนตัวทํานายอันดับแรก  มีคาเบตา  คือ  0.89  แตในกลุม
ญาติท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกลับพบวาสุขภาพจิตซ่ึงเปนตัวทํานายอันดับแรก  แตมีคาเบตา  
เทากับ  -0.28  และ  2)  ตัวแปรกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ  คือ  การมองโลกในแงดี  ผลใน
งานวิจัยนี้พบวาการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบรวม  และแบบเปนขั้น  (Enter  และ Stepwise)  
พบผลการทํานายการปรับตัวดานเศรษฐกิจ    ปรากฏวาตัวทํานายในชุดท่ี  6  (การนับถือศาสนา  จิต 
ลักษณะเดิม  สถานการณ  และจิตลักษณะตามสถานการณ) พบตัวทํานายท่ีสําคัญอันดับตน ๆ คือ  
การมองโลกในแงดี  ซ่ึงจากงานวิจัยในอดีตพบวา  บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี  ยอมมีการมองโลกใน
แงดีดวย  ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอ ๆ ไปจึงควรใหความสําคัญตัวแปรดานสุขภาพจิต  และการมอง
โลกในแงดีดวย  
 ประการท่ีสอง  ผลจากงานวิจัยนี้พบวา  ตัวแปรกลุมการนับถือศาสนา  (วิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา)  พบผลกลับท่ีแตกตางจากงานวิจัยในอดีต  คือพบผลการวิเคราะหสวนใหญเปนไปในทาง
ลบ  ซ่ึงจากงานวิจัยในอดีต  ผูท่ีวิถีชีวิตทางพุทธศาสนามาก  ยอมแสดงใหเห็นวาบุคคลผูนั้นยอมมี
ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาก  ซ่ึงในงานวิจัยนี้พบวา  กลุมญาติท่ี
สูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิตนั้นมีวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนานอย  ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญและ 
ศึกษาตัวแปรนี้เพ่ิมเติมตอไป 
 ประการท่ีสาม  ตัวทํานายพฤติกรรมการปรับตัวในงานวิจัยนี้  ปรากฏวาตัวแปรกลุมการ
นับถือศาสนาสามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวไดนอย   ดังนั้นควรใชตัวแปรใหมท่ีอาจเปนสาเหตุ
สาเหตุของพฤติกรรมนี้  เชน  ความรูสึกสูญเสีย  และความพอใจในชีวิต  ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีใชใน
งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการพ่ึงตนเองในผูสูงอายขุองวรนุช  สิปยารักษ (2552:  49 - 52)  
 ประการสุดทาย  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะหาความสัมพันธเปรียบเทียบ
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ผลของการวิจัยนี้ยังมิไดสรุปอยางแนชัดถึงการยืนยันความ
เปนสาเหตุ  และผลท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปรับตัว  ในงานวิจัยนี้อยางชัดเจน  ท้ังนี้เพ่ือการ
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ยืนยันผลของการวิจัยในครั้งนี้  ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง  แลวนํามาสรางสาเหตุตามท่ีพบดังกลาว
ขางตน  เพ่ือยืนยันผลท่ีเกิดขึ้นวาตรงกับงานวิจัยนี้หรือไม  มากนอยเพียงใด       
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.  2536.  ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุนที่อยูใน
สภาวะเส่ียงในครอบครัวและทางปองกัน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต.ิ 

ดวงเดือน พันธมนาวิน และคณะ.  2540.  ความเชื่อ และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย: 
การปลูกฝงอบรมและคุณภาพชีวิต.  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกําหนดเรื่อง 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ  กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2520.  จริยธรรมของเยาวชนไทย.  รายงาน
การวิจัยฉบับท่ี 21.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2524.  ความสัมพันธภายในครอบครัวกับ
สุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุน.  กรุงเทพมหานคร: รายงานการวิจัย
สถาบันพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2550.  ปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝรูและใฝดีของเด็กนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม.  กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคะนอง.  2547.  ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนา
นักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา.  รายงานการวิจัยโครงการแมบท: 
การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต.ิ 

ไตรปฎก.  2532.  พระไตรปฎกฉบับประชาชน.  กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ. 

ทองคํา ยัติสาร.  2546.  การปรับตัวของบุคคลที่ตกงานอันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา.  
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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ธวัชชัย ศรีพรงาม.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและปนดาย.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

นงลักษณ วิรัชชัย.  2537.  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (LISREL) สถิติวิเคราะหสําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

นพพล พรอมเท่ียงตรง.  2549.  การศึกษาและพัฒนาการปรับตัวทางอารมณของนักเรียนวัยรุน.  
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการจิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นพมาศ แซเส้ียว.  2550.  การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของผูใหญวัยกลางคน.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นิตยา คชภักด.ี  2552.  ไข 10 ขอของใจ พัฒนา E.Q คู I.Q. สูยุคทองของเด็กไทยในสหัสวรรษหนา.  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นิภา นิธยายน.  2530.  การปรับตัวและบุคลิกภาพ: จิตวิทยาเพ่ือการศึกษาและชีวิต.  พิมพครั้งท่ี 2.  
กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 

นิศากร สนามเขต.  2550.  การมีภูมิคุมกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการคบ
เพ่ือนอยางเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

เนาวรัตน เรียวเรืองแสงสกุล.  2543.  การเปรียบเทียบตัวบงชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการ
ทํางานดานสงเสริมสุขภาพ ระหวางอาจารยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กับขาราชการสาธารณสุขของศูนยสงเสริมสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

บุญรับ ศักดิ์มณ.ี  2532.  การเสริมจิตลักษณะเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของขาราชการ.  
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ประเวศ วะสี.  2541.  คุยกันเร่ืองความคิด.  พิมพครั้งท่ี  4.  กรุงเทพฯ:  มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
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พนาลัย อยูสําราญ.  2535.  ตัวแปรทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอน

ของครูผูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1.  ปริญญานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.  2551.  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ.  พิมพครั้งท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรรณราย พิทักเจริญ.  2543.  จิตลักษณะและสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพกายและ
จิตของขาราชการสูงอาย.ุ  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2539.  ความจริงแหงชีวิต บททดสอบใจและเตือนใหนึกถึง
ความจริง.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมสภา. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2543.  การศึกษาเร่ิมตนเพ่ือคนกินอยูเปน. กรุงเทพมหานคร: 
สหธรรมิก. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  2546.  รุงอรุณของการศึกษาเบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน.  
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต).  2549.  สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะที่ปลอดทุกขและเปน
สุข ในระบบชีวิตแหงธรรมชาติ และสังคมยุคไอท.ี  กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือ
ธรรม. 

พระมหาใจ สวนไผ.  2547.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบาน วัด โรงเรียน และจิตลักษณะที่
เกี่ยวของกับลักษณะทางพุทธศาสนาของสามเณรที่เรียนบาลี.  ภาคนิพนธศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาบุญสงค ทนนชัย.  2550.  ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ
ของพุทธมามกะ.  ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระมหาวีระชัย คําธร.  2548.  อิทธิพลของการฝกสมาธิและการไดรับสารชักจูงที่มีผลตอความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนอาชีวศึกษา.  ภาคนิพนธศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง.  2549.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน วัด โรงเรียน  และจิต

ลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนที่เขารวมโครงการคายพุทธบุตร.  ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พระราชพรหมยาน (วีระ มหาถาวโร).  2554.  รวมคําสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพอพระราชพรหม
ยาน (วีระ มหาถาวโร) วัดจันทาราม (ทาซุง).  กรุงเทพ:  บริษัท  รุงเรืองวิริยะพัฒนา
โรงพิมพ  จํากัด.  หนา  17-18. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต).  2523.  แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

พระราชวรมุน ี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต).  2544.  อีคิวในแนวทางพุทธศาสนา.  ใน รวมบทความทาง
วิชาการ EQ.  อัจฉรา สุขารมณ; วิลาสลักษณ ชัววัลลี และอรพินทร ชูชม, 
บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: Deaktop.  หนา 32. 

พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาส ญาณวโร).  2520.  กรรมทีปน.ี  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลงเชียงจง
เจริญ. 

พระสวรรค ยมสีดา.  2548.  ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการบาน วัด โรงเรียน ที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตแบบพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พิชัย มณีรักษ.  2547.  การไดรับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมตามเบญจ
ธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พิธี ปานศิร.ิ  2549.  จากผืนนาสูผืนผา: การปรับตัวของแรงงานยายถิ่นชาวอีสาน.  วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

เพ็ญแข ประจนปจจนึก และออมเดือน สดมณ.ี  2529.  การยึดหลักทางศาสนาในการดําเนินชีวิต
ของชาวชนบทไทยและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง.  รายงานการวิจัยฉบับท่ี 34.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร. 
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มนูญ ภูขลิบเงิน.  2547.  ปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

มาชุร ีฐานะตระกูล.  2549.  พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ ภายหลังเหตุอุทกภัย ป 2549.  วิทยานิพนธปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ. 

เมตตา ผิวขํา.  2549.  การปรับตัวของผูที่ประสบกับปญหาอุทกภัยซํ้าซาก กรณีศึกษา ชุมชนบาน
หาดสวนยา อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน.ี  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
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ช่ือแบบวัดและช่ือตัวแปรในงานวิจัย 

 
ชุดที ่ ช่ือแบบวัด ช่ือตัวแปร 

1* ความรูสึกของฉัน พฤติกรรมการปรับตัวท่ีดีดานอารมณ 
2* ส่ิงท่ีอยูรอบตัวฉัน พฤติกรรมการปรับตัวท่ีดีดานสังคม 

3* สถานการณของฉัน พฤติกรรมการปรับตัวท่ีดีดานเศรษฐกิจ 

4 มุมมองตอชีวิตของฉัน การมองโลกในแงด ี

5 ความแตกตางระหวางฉันกับผูอ่ืน การเปรียบเทียบทางสังคม 

6 ความเช่ือของฉัน ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

7 การปฏิบัติของฉัน วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา 

8 ชีวิตของฉัน วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา 

9 ลักษณะท่ัวไปของผูตอบ ชีวสังคมภูมิหลัง 

10 ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิต 

11 ฉันในปจจุบันและอนาคต ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 

12 ความมุงม่ันของฉัน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

13 ความรูสึกตอสังคม การปรับตัวทางจิตสังคม 

14* ส่ิงท่ีฉันสูญเสีย ประสบการณการสูญเสีย 

15* ครอบครัวของฉัน การสนับสนุนจากครอบครัว 

16* ท่ีทํางานของฉัน การสนับสนุนจากองคกร 
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ชุดท่ี 1 เลขท่ีประจําชุด 

คําช้ีแจง 

เรียน    ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
 แบบสอบถามชุดนี้  เปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ  ของ
นักศึกษาปริญญาโท  คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ในช่ือเรื่อง  “ปจจัยเชิง
เหตุดานการนับถือศาสนา   จิตลักษณะ  และสถานการณของบุคคล  ที่มีตอการปรับตัวของบุคคล
เม่ือสูญเสียบุคคลสําคัญ  ของผูใหญไทย”   
 ขอใหทานตอบแบบวัดทุกชุด ดวยความจริงใจ และครบทุกขอ ขอมูลของทานจะถูกเก็บ
เปนความลับ และไมมีผลใดๆ ท้ังส้ินกับตัวทาน การวิเคราะหขอมูลจะทําในรูปของกลุมเทานั้น 
และอนุโมทนาท่ีทานสละเวลาอันมีคาแกการวิจัยนี้เพ่ือประโยชนตอสวนรวม 
                                                                                                                 พระเกียรติภูมิ    วราสโย 
                                                                                                                   นักศึกษาระดับปริญญาโท        
                                                                                                             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คําแนะนําวิธีตอบ 
ขั้นท่ี 1  อานขอความแต1ละประโยคใหเขาใจ 
ขั้นท่ี 2  ขอใหทานคิดวา ขอความนี้ เปน    “จริง”    หรือ   “ไมจริง”      สําหรับทาน 
ขั้นท่ี 3  ถา  “จริง”   ขอใหคิดวา เปนจริงมากนอยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ  
  1) จริงเล็กนอย  ขีด   ท่ี  “คอนขางจริง” 
  2) จริงปานกลาง    ขีด   ท่ี “จริง” 
  3) จริงมาก  ขีด   ท่ี  “จริงท่ีสุด” 
    ถา   “ไมจริง”    ขอใหคิดวา ไมจริงมากนอยเพียงใด มี 3 ระดับ คือ  
  1) ไมจริงเล็กนอย ขีด   ท่ี  “คอนขางไมจริง” 
  2) ไมจริงปานกลาง ขีด   ท่ี  “ไมจริง” 
  3) ไมจริงมาก  ขีด   ท่ี  “ไมจริงเลย” 
ตัวอยางเชน 
1.  ฉันรูสึกวาตนเองมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
จริงท่ีสุด                      จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 



156 
 

ชุดที่ 1  ความรูสึกของฉัน 
 

1. ทานมีความทุกข  ทอแท  เบื่อหนาย  เม่ือเกิดเหตุการณไมคาดฝน (t = 10.24, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ทานเปนผูที่ควบคุมอารมณไดดีทุกโอกาส (t = 5.28, r = 0.50)   
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ทานมักหมกมุน เหมอลอย  คิดถึงพฤติกรรมของคนที่จากไปแลวอยูเสมอ (t = 12.05, r = 0.76)   
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ทานชอบมองภาพถาย หรือส่ิงของของคนที่จากไปแลวเสมอ (t = 5.06 r = 0.50) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   เม่ือมีคนกลาวถึงคนที่จากเราไปแลว  ฉนัมักรองไหโดยไมสามารถควบคุมได (t =7.72, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.  ทานเปนคนรองไหงาย เม่ือเกิดเหตุการณที่ทําใหไมสบายใจ (t =8.85, r = 0.55) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ในชวงนี้ฉันมักมีความรูสึกบอย ๆ วา  ทําไมผูที่จากไปถึงจากไปเร็วเหลือเกิน (t =18.82, r = 0.73) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ทานมักนอนไมหลับ  และฝนรายถึงเหตุการณที่ไมดีเสมอ (t =8.61, r = 0.67) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  เม่ือมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น  ทานมักตื่นเตนตกใจมากกวาคนอืน่ (t =7.71, r = 0.64) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ฉันรูสึกกลัวความตายมากขึ้น (t =6.39, r = 0.61) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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11.  เร่ืองไมสบายใจเพียงเล็กนอย ทําใหฉันวาวุนใจนั่งไมติด (t =8.54, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  ฉันรูสึกเศราเสียใจ  เม่ือนึกถึงการพลัดพรากจากคนที่ฉันรัก (t =10.48, r = 0.69) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
แบบวัดความรูสึกของฉัน (Alpha Coefficient = 0.91) 

 
มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

ท่ัวไป 2 1, 6, 8, 9, 11  6 

การสูญเสีย  3, 4, 5, 7, 10, 12  6 

 
ชุดที่ 2  สิ่งที่อยูรอบตัวฉัน 

 
1.  ในชวงนี้ฉันมักจะปฏิเสธ  เม่ือไดรับการชักชวนใหไปรวมกิจกรรมทางสังคมตาง  ๆ(t =10.82, r = 
0.69) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ในชวงนี้  ฉันไมอยากจะคบหาสมาคมกับใคร ๆ ภายนอกครอบครัว (t =10.88, r = 0.79) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ฉันรูสึกกระวนกระวายใจเม่ือถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียว (t =5.59, r = 0.54) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ในชวงนี้  ฉันมักรูสึกหวาเหวแมจะอยูทามกลางคนหมูมาก (t =9.83, r = 0.75) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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5.   ในชวงนี้ถาเปนไปไดฉันมักหลีกเลี่ยง ไมเขารวมกิจกรรมสังคมกับเพ่ือนรวมงาน (t =11.13, r = 
0.86) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.  ในชวงนี้  ฉันมักหากิจกรรมอื่นทําเพ่ือพักผอน คลายเครียด เชน  เลนกีฬา  อานหนังสือ  นั่ง
สมาธิ  (t =6.16, r = 0.67) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ถึงแมจะอยูในชวงการสูญเสีย  ฉันก็ยังจะไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัวหรือที่ทํางาน  
(t = 8.53, r = 0.71) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ในชวงนี้  ฉันมักจะเขารวมกิจกรรมทางศาสนากับครอบครัว / ญาติพ่ีนอง เม่ือไดรับการชักชวน 
(t = 5.74 , r = 0.41) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  ฉันไมยินดีที่จะเขารวมกิจกรรมสังสรรค  งานร่ืนเริง เลย  แมญาติพ่ีนองชักชวนไปดวยฉันก็ไม
ไป (t = 9.12, r = 0.72)  

....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10. ในชวงนี้  ขาพเจารูสึกเบื่อหนายกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองทํารวมกับคนจํานวนมาก (t = 14.82, r = 
0.79) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11. ในชวงนี้  ฉันมักปฏิเสธการรวมงานสังสรรคกับครอบครัวหรือที่ทํางาน (t = 13.10, r = 0.79) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12. ในชวงนี้  ฉันมักปฏิเสธการไปรวมงานที่ไมเปนมงคลของบุคคลอื่น (t = 10.51, r = 0.80) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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แบบวัดสิ่งที่อยูรอบตัวฉัน (Alpha Coefficient = 0.93) 
 

มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 
ท่ัวไป 6, 8 3, 9 4 

การสูญเสีย 7,  1, 2, 4, 5, 10, 11, 12  8 

 
ชุดที่ 3  สถานการณของฉัน 

 
1.  แมเสาหลักในครอบครัวของทานจากไป  ทานยังสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดเลี้ยงดู
ตนเองได (t = 5.78, r = 0.58) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ทานมีรายได  สามารถเก็บออมได   หลังจากการจากไปของบุคคลที่เปนเสาหลักของครอบครัว 
(t = 7.52, r = 0.61) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ฉันสูญเสียผลประโยชนที่เคยได เชน สวัสดิการ  คารักษาพยาบาล จึงเปนภาระของฉันที่ตอง
จัดเตรียมเอง (t = 7.96, r = 0.65) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ปจจุบันฉันลําบากมากขึ้น เม่ือไมมีใครชวยเหลือดานการเงิน เม่ือบุตรหลาน /คูรักจากไป  (t = 
7.45, r = 0.64)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   ฉันไมไดวางแผนในการออมเงิน ดังนั้นเงินออมของฉัน จึงไมเพียงพอในการใชจายเม่ือจําเปน 
(t = 8.72, r = 0.59) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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6.   ในขณะนี้  ฉันรูสึกวา มีรายจาย มากกวา รายรับ (t = 11.75, r = 0.77) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ฉันยังสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมตองพ่ึงพาคนอื่นมากนัก (t = 9.15, r = 0.69) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ฉันมีเงินเพียงพอที่จะใชจายในชีวิตประจําวันไดอยางสบาย (t = 11.12, r = 0.71) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  ในขณะนี้เงินในครอบครัวอาจไมเพียงพอ  ฉันจึงตองวางแผนหางานลวงเวลาหรือหางานพิเศษ
ทํา (t = 12.19, r = 0.77) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ถึงแมบุคคลสําคัญจะจากไป  แตครอบครัวของฉันยังมีรายไดเหลือเพียงพอเพ่ือเก็บออมไวใช
ยามจําเปน (t = 16.16, r = 0.85) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  รายไดของครอบครัวในแตละงวด (ตอวัน / ตอสัปดาห / ตอเดือน)  เพียงพอกับคาใชจาย
ประจําวันของบาน (t = 10.41, r = 0.82) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  ฉันพอใจกับฐานะที่เปนอยูของฉันในปจจุบัน (t = 9.25, r = 0.79) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 

แบบวัดสถานการณของฉัน (Alpha Coefficient = 0.93) 
 

มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 
ท่ัวไป 7, 8, 11, 12 5, 6, 9 7 

การสูญเสีย 1, 2, 10 3, 4 5 
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ชุดที่ 4  มุมมองตอชีวิตของฉัน 
 

1.  โดยรวม  ฉันคาดวาจะมีเร่ืองดีเกิดขึ้นกับฉันมากกวาเร่ืองที่ไมด ี(t = 6.25, r = 0.83) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.   ฉันคิดวาฉันจะมีอนาคตสดใส (t = 8.13, r = 0.48) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ฉันคาดวาจะมีเร่ืองดี ๆ เกิดขึ้น  หลังจากปญหาที่เกิดขึ้นกับฉัน  ไดคลี่คลายไป (t = 8.96, r = 
0.68) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.  ถึงแมสมาชิกในครอบครัวของฉันจะมีปญหาขัดแยงกันบาง  แตฉันเชื่อวาปญหาจะคลี่คลายไป 
ในทางที่ดี (t = 10.91, r = 0.75) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   ฉันคิดวา  มีโอกาสนอยที่ครอบครัวของฉันจะอยูรวมกันอยางมีความสุข (t = 2.93, r = 0.31) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.  เม่ือมีปญหาขัดแยงกับคนอื่น  ฉันสามารถคาดหวังการเขาใจและกําลังใจจากครอบครัวของฉัน
ได (t = 10.45, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ฉันคาดหวังที่จะจัดการกับปญหาดานสุขภาพของฉันเม่ือเกิดขึ้น  โดยไมใหมีผลกระทบไปถึงวิถี
ชีวิตดานอื่น ๆ (t = 10.08, r = 0.52) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ฉันเชื่อวาปญหาขัดแยงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเปนเหตุการณชั่วคราวเทานั้น (t = 5.10, r = 0.51) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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9.  ฉันคาดวาถาฉันมีปญหาขัดแยงกับเพ่ือนคนหนึ่ง  ปญหานั้นคงจะไมบานปลายไปถึงเพ่ือนคน
อื่น ๆ ดวย (t = 2.98, r = 0.31) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ฉันพยายามคิดในทางที่ดีไวกอนเม่ือตองเผชิญกับปญหา (t = 5.49, r = 0.59) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  บางคร้ังการคิดอยางมีความหวังวาทุกอยางจะคลี่คลายดีขึ้น  ทําใหฉันสบายใจขึ้นมาก (t = 6.99, 
r = 0.65) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 

แบบวัดมุมมองตอชีวิตของฉัน (Alpha Coefficient = 0.87) 
 

มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 
1. คิดและเช่ือดานบวก 7, 8, 9, 10, 11  5 
2.มองอนาคตเชิงบวก 1, 2, 3  3 
3.เช่ือวาครอบครัวเขมแข็ง 4, 6 5 3 

 
ชุดที่ 5  ความแตกตางระหวางฉันกับผูอื่น 

 
1. เม่ือเปรียบกับคนอายุรุนเดียวกัน ฉันเปนคนมีสุขภาพดีกวาพวกเขาสวนใหญ  (t = 3.51, r = 0.38) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2. ฉันมีรายไดในปจจุบันนอยกวาที่คนระดับฉันควรไดรับ (t = 9.24, r = 0.44) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3. ความสุขเกิดจากใจ ซ่ึงฉันมีมากกวาคนสวนใหญ (t = 4.35, r = 0.32) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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4. ใคร ๆ ก็ยอมรับวา ฉันมีความสําเร็จในชีวิตการงาน อยางเห็นไดชัด (t = 5.69, r = 0.46) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5. ฉันโชคดีกวาเพ่ือน ๆ เพราะฉันมีครอบครัวที่อบอุน  (t = 691, r = 0.63) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6. ฉันรูสึกถูกทอดทิ้งโดยครอบครัว มากกวาเพ่ือน ๆ จะรูสึกเชนนั้น (t = 6.03, r = 0.45) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7. ฉันมักรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ในครอบครัวเปนคนสุดทาย (t = 2.93, r = 0.22) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8. ในปจจุบัน ฉันทําคุณประโยชนแกผูอื่นไดมากกวา คนรุนเดียวกับฉัน (t = 7.77, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9. ฉันมีฐานะดีได โดยทํางานอยางซ่ือสัตย สุจริต ไมคดโกง เหมือนคนอื่น ๆ (t = 2.99, r = 0.16) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10. ฉันชวยทําประโยชนใหแกสังคม อยางไมนอยหนาคนอื่น ๆ (t = 5.07, r = 0.49) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11. ฉันดูแลสุขภาพตนเองดีกวา คนในวัยเดียวกับฉัน (t = 5.77, r = 0.56) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12. ถึงแมฉันไมไดเปนเศรษฐ ีแตฉันก็มีความสุขมากกวา คนในวัยเดียวกันที่มีฐานะดีกวาฉัน (t = 
6.87, r = 0.52) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
13. ฉันมีความรู เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงวัย นอยกวาคนในวัยเดียวกันที่มีฐานะด ี(t = 0.64, r = 
-0.01) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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14. ฉันไมมีเงินมากพอ ที่จะไปใชจายในการทองเที่ยว ไดเหมือนเพ่ือนฉัน (t = 4.49, r = 0.29) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
15. ในปจจุบันฉันมีครอบครัวที่อบอุน มากกวาคนที่อยูในวัยเดียวกัน (t = 7.77, r = 0.61) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 

แบบวัดความแตกตางระหวาฉันกับผูอื่น (Alpha Coefficient = 0.82) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 2, 6, 7, 13, 14 15 

 
ชุดที่ 6   ความเช่ือของฉัน 

 
1. ฉันเชื่อวา  การปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาจะทําให  ฉันมีความสุขอยางแทจริง (t = 
9.14, r = 0.68) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  พระสงฆบางรูปไดชวยใหฉันใกลชิดและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มากยิ่งขึ้น (t = 3.77, r = 
0.40) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ขาพเจาเชื่อวามนุษยเราเม่ือตายแลวก็จบส้ินเพียงแคนั้น (t = 6.38, r = 0.49)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ความเชื่อวา “ชีวิตเปนทุกข”  เปนการมองโลกในแงราย  และเปนเร่ืองเหลวไหล (t = 2.44, r = 
0.09) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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5.   ขาพเจาเชื่อวาบุญกุศลเปนส่ิงเดียวที่ขาพเจาสามารถนําติดตัวไปไดทุกภพทุกชาติ (t = 14.05, r = 
0.83)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.   ขาพเจาเชื่อวา นรก  สวรรค  และภพภูมิตาง ๆ เปนเร่ืองงมงาย (t = 14.79, r = 0.89) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.   พระพุทธเจามีความสําคัญตอชีวิตของขาพเจา (t = 9.90, r = 0.45)   
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ขาพเจาเปนคนดีไดโดยไมจําเปนตองสนใจคําส่ังสอนของพระพุทธเจา (t = 15.33, r = 0.82) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  การพัฒนาตนเองเพ่ือเขานิพพาน  เปนส่ิงที่ไมเกินความพยายามของมนุษย (t = 8.67, r = 0.63)   
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ขาพเจาซาบซ้ึงในความเมตตาของพระพุทธเจาตอมวลมนุษย (t = 10.19, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 

แบบวัดความเช่ือของฉัน (Alpha Coefficient = 0.87) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1,2,5,7,9,10 3,4,6,8 10 

 
ชุดที่ 7  การปฏิบัติของฉัน 

 
1.  ขาพเจาพรอมที่จะพูดปด ถาคําพูดนั้นจะชวยใหขาพเจาไดรับประโยชน  (t = 3.12, r = 0.11) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 



166 
 

2.  ขาพเจาเห็นวาการสวดมนตไหวพระกอนเขานอน  เปนการกระทําที่ไรสาระ  (t = 8.24, r = 0.67) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   คงตองรอใหรํ่ารวยกวานี้กอน  ขาพเจาจึงจะทําบุญใหทานแกผูอื่น (t = 7.36, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ขาพเจาดื่มสุราและ/หรือเบียร  โดยไมสนใจวาจะผิดศีลหรือไม  (t = 4.99, r = 0.40) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   ขาพเจาไมคิดวาการทําสมาธิจะใหประโยชนอะไรแกขาพเจาได (t = 5.86, r = 0.31) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.   การแอบหยิบของราคาเพียงเล็กนอยจากรานคา  ไมนาจะเปนความผิด เพราะเจาของรานได  
กําไรจากสินคาอื่นมากอยูแลว (t = 3.54, r = 0.51) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.   ขาพเจาชอบแนะนําใหคนอื่นอานหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  (t = 4.93, r = 0.39) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.   ขาพเจาจะอาฆาตเคียดแคนคนที่จงใจทําใหขาพเจาเจ็บช้ําน้ําใจ (t = 2.83, r = 0.14) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  การตกปลาเปนเกมกีฬาที่นาตื่นเตน (t = 6.22, r = 0.63)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ขาพเจาจะคํานึงถึงเร่ืองบาป บุญ กอนตัดสินใจกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเสมอ (t = 7.76, r = 0.59) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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แบบวัดการปฏิบัติของฉัน (Alpha Coefficient = 0.74) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10 

 
ชุดที่ 8  ชีวิตของฉัน 

 
1.  ฉันชอบที่จะไปเที่ยวตามศาสนสถานมากกวาสถานที่อื่น ๆ (t = 6.02, r = 0.62) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ฉันมักจะระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เม่ือผานสถานที่ทางศาสนา (t = 8.53, r = 
0.68) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.  อาชีพของขาพเจาไมวาในปจจุบันหรืออนาคต  ตองเปนอาชีพที่ไมทําใหฉันผิดขอบัญญัติทางศาสนา 
เชน  ไมฆาสัตว  ไมโกหก (t = 5.35, r = 0.54) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.  ขาพเจาใชเวลาสวนใหญในชีวิตไปในการทําความดีและทําบุญสุนทาน (t = 3.98, r = 0.56)    
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.  ขาพเจามักใชเวลาวางในการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรม (t = 4.37, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.  ขณะเที่ยวเตรกับเพ่ือนฝูง  ขาพเจามักไมสนใจวาส่ิงที่กระทําลงไปนั้นผิดศีลหรือไม  (t = 5.78, r 
= 0.46)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ขาพเจาเคยคุย/สนทนา เร่ืองธรรมะกับผูอื่น  (t = 5.06, r = 0.32)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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8.  ขาพเจารูสึกวาตนเองเปนพุทธแตเพียงในนามหรือในทะเบียนเทานั้น (t = 3.52, r = 0.44)   
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  การหมกมุนกับศาสนาทําใหคนเราไมกาวหนาในชีวิตเทาที่ควร (t = 5.56, r = 0.34) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ฉันชวยเหลือคนอื่นและสังคมอยูเสมอ  เพ่ือสรางความดี (t = 6.25, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
แบบวัดชีวิตของฉนั (Alpha Coefficient = 0.83) 

 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 6, 8, 9 10 

 
 

ชุดที่ 9  ลักษณะทั่วไปของผูตอบ 
 

คําชี้แจง 
โปรดทําเครื่องหมาย () ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงสําหรับทาน และเติมคําหรือ 
ขอความลงในชองวาง 
 
ลักษณะทั่วไปของผูตอบ 
1. เพศ :  ( ) ชาย     ( ) หญิง   ขณะนี้ทานอาย.ุ...............ป 
2.  ทานมีความสัมพันธเกี่ยวของกับผูเสียชีวิตอยางไร   
  (  )  สามี / ภรรยา   (  )  บุตร   

(  )  พอแม   (  )  อ่ืน ๆ ระบุ ...................................................  
3. กรณีทานอยูดวยกันกับสามี / ภรรยา เปนระยะเวลา......................ป 
4. มีบุตร..................คน  เปนบุตรท่ีมีอายุต่ํากวา  20  ป................คน 
5. ระดับการศึกษาของทาน  คือ..............................................................................  
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6. ทานประกอบอาชีพ............................................................................................ 
7. ทํางานมาตั้งแตจบการศึกษารวมท้ังหมดแลว........................ป 
8.  เฉพาะทานเองมีรายไดเดือนละ.......................... บาท 
9.  ครอบครัวของทานมีรายไดรวมกันเดือนละ .......................................บาท 
10. จํานวนคนในครอบครัว............คน ท่ีรวมใชจายเงินประจําเดือนดังระบุในขอ 12 
11.  ผูเสียชีวิตมีความสัมพันธเกี่ยวของกับทานอยางไร   
  (  )  สามี  (  )  ภรรยา  (  )  บุตร 
  (  )  บิดา   (  )  มารดา  (  )  อ่ืน ๆ ระบุ........................ 
12.  อาชีพของผูตาย.......................................................... 
13.  ผูตายเปนเสาหลักของครอบครัว (  )  ใช   (  )  ไมใช 
 

ชุดที่ 10  ความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง 
 

1. ฉันรูสึกวา  ตนเองเปนคนตื่นเตนงาย (t = 5.77, r = 0.53) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ฉันมีเร่ืองกลุมใจอยูเสมอ (t = 5.21, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.  ฉันรูสึกลําบากใจ  ถาตองตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง (t = 7.11, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   เม่ือมีคนถามคําถาม  ถึงจะตอบได  ก็ไมกลาตอบ (t = 11.51, r = 0.58) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   ฉันรูสึกกลัว  โดยไมรูวากลัวอะไร อยูบอย ๆ  (t = 12.29, r = 0.72) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย  
6.  ฉันรูสึกวา  ตนเองเปนคนตกใจงาย (t = 12.37, r = 0.72) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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7.   เวลาดีใจ  ฉันรูสึกดีใจมาก  และเวลาเสียใจ  ก็รูสึกเสียใจมาก (t = 14.95, r = 0.76) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ฉันไมคอยกลาทําความรูจักกับคนอื่นซ่ึงไมเคยรูจักกันมากอน (t = 7.88, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  บางคร้ังฉันรูสึกวาตัวเองจะทําผิดอยูเสมอ (t = 8.41, r = 0.74) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ฉันรูสึกวาตัวเองจะทําอะไรผิดเสมอ (t = 5.48, r = 0.49) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  บางคร้ังฉันรูสึกวา  ตนเองเปนคนไมด ี(t = 5.35, r = 0.64) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  เม่ือตอนกลางคืน  ฉันมักนอนไมคอยหลับ  เพราะคิดตาง ๆ นานา (t = 11.06, r = 0.71) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
แบบวัดความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง (Alpha Coefficient = 0.92) 

 
มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1.รูสึกไมดีเกี่ยวกับตนเอง  วิตก
กังวล  กลุมใจ 

- 2, 9, 10, 11, 12 5 

2.อารมณผันแปร  ตื่นเตนงาย  
โกรธงาย 

- 1, 3, 6, 7 4 

3.กลัว  ไมกลากระทํา - 4, 5, 8 3 
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ชุดที่ 11  ฉันในปจจุบันและอนาคต 
 

1. ไมจําเปนที่ฉันตองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพการงาน  เพราะอนาคตเปนส่ิงที่ไมแนนอน (t = 5.67, r 
= 0.47) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ฉันไมสนใจวาฉันใชเวลาในแตละวันใหเกิดประโยชนหรือไม (t = 5.01, r = 0.48) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ฉันไมจําเปนจะตองระมัดระวังตวัขณะอยูนอกบาน  เพราะเชื่อวาส่ิงราย ๆ คงจะไมเกิดกับฉัน  
(t = 12.31, r = 0.70) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ฉันเลือกที่จะดื่มน้ําอัดลมแทนการดื่มน้ําเปลา  เพราะทําใหสดชื่นทันที (t = 6.88, r = 0.51) 

.............          ..............          ..............           :          ..............          ..............          .............. 
 จริงที่สุด               จริง                  คอนขางจริง                        คอนขางไมจริง          ไมจริง                 ไมจริงเลย  

5.  ฉันคิดวาการเรียนตอในระดับปริญญาเอก  ไมใชเร่ืองยากถาฉันตั้งใจ  (t = 5.80, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.   ฉันเชื่อวาการทําวันนี้ใหดีที่สุดจะสงผลดีในวันขางหนา (t = 5.62, r = 0.51) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ฉันคิดวา “การอดเปร้ียวไวกนิหวาน”  เปนความคิดของคนโง (t = 6.48, r = 0.76) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ในการทํางานชิ้นหนึ่ง ๆ ฉันมักวางแผนเปนขั้นวาอะไรเร่ิมกอนเปนอันดับแรก  ลําดับที่สอง และ
ตอ ๆ ไป (t = 6.42, r = 0.46) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  ฉันมักคิดทบทวนถึงส่ิงที่ผิดพลาดในอดีต (t = 3.98 r = 0.23) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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10.  เม่ือฉันลมเหลวฉันไมเคยรูวาตนเองมีขอดอยอะไรบาง (t = 7.84, r = 0.65) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  การใหรางวัลตนเองเม่ือทําได  หรือทําดีเปนเร่ืองเหลวไหล (t = 4.47, r = 0.45) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  ถึงแมรูวาฉันมักหามใจตนเองไมอยูเม่ือไปซ้ือของ  ฉันก็จะไมหาวิธีที่จะยับยั้งตนเอง (t = 6.06, 
r = 0.41) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
แบบวัดฉันในปจจุบันและอนาคต (Alpha Coefficient = 0.86) 

 
มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1.  มุงอนาคต 5, 6,  1, 2, 3, 4,  6 

2.  ควบคุมตน 8,  7, 9, 10, 11, 12 6 
 

ชุดที่  12  ความมุงมั่นของฉัน 
 

1.  แทจริงแลว  ฉันเปนคนที่ไมชอบทํางาน (t = 6.21, r = 0.35) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.   โดยปกติแลว  ฉันชอบคิดหาวิธทีี่จะทํางานใหเสร็จเร็วและดีขึ้น (t = 4.73, r = 0.48) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ฉันคิดวา  การเตรียมตัวอยางเต็มที่  เพ่ือที่จะทํางานสําคัญ ๆ นั้นเปนส่ิงที่จําเปน (t = 4.72, r = 
0.43) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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4.   บอยคร้ังที่ฉันรูสึกเบือ่หนาย  และไมสนใจวาจะทํางานไดดีเพียงไร (t = 9.98, r = 0.61) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   หลายคร้ังที่ฉันคิดวา  ความมุมานะทํางานหนักเปนส่ิงที่สูญเปลา (t = 5.09, r = 0.39) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.  หากไมรูวางานที่ไดรับมอบหมายนั้นจะทําใหสําเร็จไดหรือไม  และทําอยางไร  ฉันจะไมยอม
อดทนทํางานนั้น (t = 5.14, r = 0.45) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  ฉันชอบคิดฝนถึงชีวิตที่อยูอยางสบาย ๆ โดยไมตองทํางาน (t = 6.41, r = 0.19) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  ฉันรูสึกวาตนเองมีคา  เม่ือไดทํางานในหนาที่ของตนอยางดีที่สุด  และประสบผลสําเร็จ (t = 
7.35, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  ฉันเปนบุคคลที่มุงม่ันทํางานเพ่ืออนาคตที่ด ี(t = 7.41, r = 0.63) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ฉันสามารถทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  ไดตดิตอเปนเวลานานโดยไมเบื่อ (t = 6.68, r = 0.45) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  ฉันพยายามพัฒนาและปรับตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน (t = 8.60, r = 0.61)  
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  เปนที่ยอมรับในหนวยงานวา  ฉันทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ด ี(t = 8.13, r 
= 0.63) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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แบบวัดความมุงมั่นของฉัน (Alpha Coefficient = 0.80) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 1, 4, 5, 6, 7 12 

 
ชุดที่ 13 ความรูสึกตอสังคม 

 
1. บุตรหลานของฉันเห็นคุณคาในตัวฉัน (t = 4.35, r = 0.44) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.  ฉันรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกของสังคมที่ฉันอยูในปจจุบัน (t = 2.16, r = 0.27) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   ฉันรูสึกภาคภูมิใจที่ฉันเปนคนประเภทที่เปนอยูนี ้(t = 5.19, r = 0.49) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.   ฉันรูสึกถูกทอดทิ้ง (t = 10.26, r = 0.67) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.   เพ่ือน ๆ มักไมเห็นดวยกับฉัน (t = 11.83, r = 0.76) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.   ฉันไมแนใจวาคนอื่นจะรูสึกอยางไรเกี่ยวกับตัวฉัน (t = 1.93, r = 0.22) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.   ฉันอยากรูวาฉันเปนคนประเภทไหนกันแน (t = 4.09, r = 0.36) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.   ฉันรูสึกวาส่ิงที่ฉันทําอยูนี้ไมคอยจะมีคุณคามากนัก (t = 12.07, r = 0.75) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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9.  ฉันรูสึกวาตนเองตองแสรงทําบางอยางเพ่ือผลบางประการ (t = 7.72, r = 0.43) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ฉันมีความรูสึกไมแตใจวาส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิดศีลธรรม (t = 1042, r = 0.68) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  ฉันเห็นวาเปนการดีกวาถาจะอยูเปนโสด  แทนการผูกมัดในชีวิตสมรส (t = 3.71, r = 0.14) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  ฉันรูสึกเหมือนกับวาฉันอยูคนเดียวในโลก (t = 11.40, r = 0.74) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
13.  ฉันมีความรูสึกถงึ “การเปนอยูรวมกัน”  ระหวางฉันกับสมาชิกในครอบครัวของฉัน (t = 2.21, 
r = 0.14) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
14.  สามี/ภรรยา  ของฉันเปนผูรวมทุกขรวมสุขกับฉัน (t = 7.50, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
15.  ฉันรูสึกวาในระยะยาวแลว  เด็ก ๆ เปนภาระมากกวานาชื่นใจ (t = 9.20, r = 0.61) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
16.  คนรุนหลังมักลืมวาใครเคยทําอะไรใหเขามากอน (t = 5015, r = 0.37) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
17.  ฉันรูสึกวาฉันไมไดทําอะไรที่จะคงอยูหลังจากที่ฉันไดตายไปแลว (t = 1.82, r = 0.24) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
18.  ฉันยินดีจะใหคําแนะนําแกบุตรหลานและผูใกลชิด (t = 6.63, r = 0.59) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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19.  ฉันรูสึกวาชีวิตของฉันเปนส่ิงสูญเปลา (t = 16.65, r = 0.88) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
20.  ฉันรูสึกวาบุตรหลานไมตองการฉัน (t = 15.69, r = 0.86) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
แบบวัดความรูสึกตอ 

สังคม (Alpha Coefficient = 0.88) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1, 2, 3, 13, 14, 18 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 19, 20 

20 

 

ชุดที่ 14  สิ่งที่ฉันสูญเสีย 

 
   ประสบ      ระดับความรูสึกท่ีไมดี     ความรูสึกเสียใจ                 

สถานการณ     การณ   ท่ีเกิดขึ้นกับฉัน
เคย ไมเคย มากท่ี มาก ปาน นอย ไมเลย บอย เกิด ไม
เกิด เกิด สุด กลาง มาก บาง เกิดเลย

ตัวอยาง  การสูญหายของสิ่งของท่ีชื่นชอบ   

1.  การออกจากงาน (t = 7.02, r = 0.51)
2.  การมีโรคประจําตัว (t = 6.01, r = 0.49)
3.  การมองเห็นนอยลง (t = 6.77, r = 0.54)
4.  ระดับการไดยินลดลง (t = 8.28, r = 0.68)
5.  ปวดเมื่อยตามขอ (t = 6.84, r = 0.40)
6.  การเคลื่อนไหวรางกายไมคลอง (t = 8.18, r = 0.62)
7.  อาการหลง ๆ ลืม ๆ (t = 9.83, r = 0.78)
8.  ร้ิวรอยท่ีเพ่ิมขึ้น (t = 11.53, r = 0.65)
9.  อายุมากจนคนอื่นไมเช่ือถือ (t = 7.44, r = 0.65)
10.  บุตรหลานไมสนใจ เอาใจใส (t = 5.69, r = 0.70)
11.  การเปนผูนําครอบครัวนอยลง (t = 8.37, r = 0.82)
12. บุตรหลานไมมาขอคําปรึกษาจากฉัน (t = 9.98, r = 0.77)
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ชุดที่ 15  ครอบครัวของฉัน 
 

1.  ญาติพ่ีนองชวยบอกขาวสารเกี่ยวกับอาชีพการงาน ใหฉันทราบอยูเสมอ (t = 8.91, r = 0.61) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2.   ญาติพ่ีนองเปนที่พ่ึงทางการเงินใหฉันไดเม่ือฉันสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป (t = 7.74, r = 
0.65) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3.   คนในครอบครัว/ญาติพ่ีนอง ของฉันไมแสดงความเห็นใจเม่ือฉันประสบปญหายุงยากทาง
การเงิน (t = 9.66, r = 0.62) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4.  ฉันสามารถระบายหรือปรับทุกขที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียบคุคลที่ฉันรัก กับญาติพ่ีนองได (t 
= 6.91, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5.  ฉันไมไดรับคําปลอบใจ หรือแนะนําที่ดีเลยจากญาติ  ภายหลังจากสูญเสียบุคคลที่สําคัญใน
ครอบครัว (t = 4.64, r = 0.43) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6.  คนในครอบครัวมักปลอยใดฉันอยูคนเดียว  เม่ือฉันทอแท เบื่อหนาย ภายหลังการสูญเสีย (t = 
11.06, r = 0.69) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7.  การหยิบยืมเงินทองจากคนในครอบครัวของฉันเปนเร่ืองลําบาก (t = 9.59, r = 0.66) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8.  เม่ือฉันสูญเสียเสาหลักในครอบครัว  ญาติพ่ีนองใหคําแนะนําในการดํารงชีวิต และดูแลตนเอง
ตอไป (t = 5.85, r = 0.67) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
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   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9.  ญาติพ่ีนองของฉันมิไดแสดงออกถึงความเสียใจ  เม่ือฉันตองสูญเสียบุคคลที่ฉันรัก (t = 8.73, r = 
0.58) 

....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
10.  ญาติพ่ีนองของฉันเสนอตัวเปนธุระจัดการติดตอประสานกับทางวัด  หรือหนวยงานราชการ  
ในขณะที่ฉันกําลังเสียใจจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก (t = 7.61, r = 0.57) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  ฉันตองเผชิญกับภาวะการทวงหนี้  หรือทรัพยสิน  อันเปนภาระผูกพันธที่ผูตายไดกระทําไว  
จากญาติพ่ีนองหรือเจาหนี้  ในขณะที่ฉันอยูในสถานการณการสูญเสีย (t = 8.06, r = 0.63) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  ในขณะที่ฉันกําลังเสียใจจากการสูญเสีย  ฉันยังตองตอนรับแขกที่มารวมงานเพียงลําพัง (t = 
3.86, r = 0.44) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 

 
แบบวัดครอบครัวของฉัน (Alpha Coefficient = 0.91) 

 
มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1.  ดานอารมณ 4, 8,  5, 9, 4 

2.  ดานสังคม 10 6, 12 3 
3.  ดานเศรษฐกิจ 1, 2,  3, 7, 11 5 

 
ชุดที่ 16  ที่ทํางานของฉัน 

 
1. ฉันยังคงตองเขาทํางานตามเวลางาน  เม่ือเลิกงานแลวฉันจึงไดมารวมจัดงาน/เตรียมงานที่วัด (t = 
6.14, r = 0.40) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
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   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
2. ฉันไดรับอนุญาตใหลาหยุดได   โดยยังไดคาแรงเหมือนเดิม   เม่ือฉันตองสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว (t = 5.57, r = 0.42) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
3. ฉันไดรับคําปลอบใจที่ดีจากหัวหนางานของฉัน   เม่ือฉันตองสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต (t = 
10.17, r = 0.69) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
4. เพ่ือนรวมงาน / บุคลากรในที่ทํางานนั้น  มารวมงานฟงสวดและฌาปนกิจเปนประจํา (t = 8.91, r 
= 0.51) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
5. หนวยงาน  ไดเสนอตัวเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรม (t = 3.09, r = 0.16) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
6. ฉันไมไดรับการชวยเหลือทางดานการเงินจากสถานที่ทํางานเลย  เม่ือฉันตองสูญเสียบุคคลสําคัญ
ในชีวิต (t = 6.71, r = 0.56) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
7. หัวหนาไดใหเงินชวยเหลือแกฉันโดยตรง  ซ่ึงเปนคนละสวนกับเงินที่ไดรับชวยเหลือจากบริษัท/
ที่ทํางาน (t = 13.81, r = 0.56) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
8. เพ่ือนรวมงานมักซักถามสารทุกขสุกดิบของฉันอยูเสมอ  ในขณะที่ฉันสูญเสียบุคคลสําคัญ (t = 
4.55, r = 0.41) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
9. เพ่ือนรวมงาน ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกฉัน  ในชวงที่ฉันตองจัดงาน
ฌาปนกิจ (t = 7.90, r = 0.72) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
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10. ฉันไมไดรับการแบงเบาภาระคาใชจาย คารักษาพยาบาล  หรือสวัสดิการ  จากสถานที่ทํางาน
เทาที่ควร (t = 8.36, r = 0.58) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
11.  เปนการยากที่จะเขาพบหรือขอความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา  เม่ือเกิดเหตุการณสูญเสีย
เชนนี้ (t = 12.11, r = 0.82) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
12.  หนวยงานสายบังคับบัญชาของฉันไมมีนโยบายชวยเหลือ  เม่ือบุคลากรสูญเสียบุคคลสําคัญใน 
       ครอบครัว (t = 8.03, r = 0.68) 
....................          ....................          ....................          ....................          ....................          .................... 
   จริงท่ีสุด       จริง              คอนขางจริง        คอนขางไมจริง              ไมจริง            ไมจริงเลย 
 

แบบวัดที่ทํางานของฉัน (Alpha Coefficient = 0.91) 
 

มิต ิ ขอความทางบวก ขอความทางลบ รวม 

1.  เพ่ือน 4, 8, 9  3 
2.  ผูบังคับบัญชา 3, 5, 7 11 4 
3.  หนวยงาน / องคกร 2 1, 6, 10, 12 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ตารางสถิต ิ
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ตารางที ่ข.1  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมรวม  (N = 450) 
 

 ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.69 6.78                
2.การปฏิบัติ  45.67 6.44 .662**               
3.การดําเนินชีวิต  43.38 5.94 .712** .722**              
4.สุขภาพจิต  46.47 9.94 .393** .414** .311**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.65 7.67 .536** .707** .473** .365**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.84 7.61 .506** .625** .517** .491** .678**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  85.29 11.38 .538** .603** .552** .527** .450** .702**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  52.75 31.46 -.304** -.174** -.133** -.374** -.111* -.207** -.397**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  54.41 8.50 .432** .464** .314** .301** .568** .676** .543** -.264**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.80 9.08 .411** .492** .384** .357** .515** .586** .553** -.268** .574**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  43.21 10.84 .095* .049 .100* .601** .077 .284** .220** -.253** .175** .221**      
12.การปรับตัวดานสังคม  49.03 11.34 .291** .205** .223** .502** .427** .435** .231** -.269** .469** .424** .564**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  49.01 8.70 .273** .281** .269** .388** .219** .287** .381** -.418** .365** .393** .207** .433**    
14.การมองโลกในแงดี  48.87 6.71 .541** .463** .355** .496** .367** .540** .517** -.498** .581** .505** .283** .431** .549**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  62.57 9.30 .486** .368** .497** .382** .170** .372** .576** -.385** .419** .364** .290** .334** .526** .520**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.2  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในเพศชาย  (N = 229) 
 
 ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.64 6.79                
2.การปฏิบัติ  45.64 6.43 .653**               
3.การดําเนินชีวิต  43.28 5.89 .707** .717**              
4.สุขภาพจิต  46.38 9.89 .391** .408** .314**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.64 7.53 .555** .711** .478** .376**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.86 7.55 .530** .630** .523** .502** .666**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  85.27 11.33 .539** .598** .558** .530** .447** .709**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  52.69 31.25 -.288** -.175** -.149* -.363** -.139* -.226** -.393**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  54.43 8.53 .457** .473** .325** .322** .557** .682** .547** -.278**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.65 9.02 .421** .503** .381** .373** .501** .571** .552** -.297** .566**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  42.96 10.90 .094 .043 .109 .598** .082 .289** .216** -.247** .185** .238**      
12.การปรับตัวดานสังคม  48.94 11.33 .297** .207** .239** .514** .438** .441** .229** -.291** .467** .430** .568**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  49.00 8.74 .278** .276** .269** .391** .221** .296** .381** -.421** .374** .407** .201** .442**    
14.การมองโลกในแงดี  48.94 6.65 .545** .455** .351** .503** .372** .544** .510** -.483** .595** .505** .272** .433** .552**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  62.50 9.27 .487** .373** .512** .387** .185** .402** .585** -.367** .446** .379** .285** .343** .522** .521**  

  
หมายเหตุ: *p < .05,**p < .01 
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ตารางที่ ข.3  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในเพศหญิง  (N = 221) 
 

 ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.73 6.78                
2.การปฏิบัติ  45.70 6.47 .671**               
3.การดําเนินชีวิต  43.47 6.00 .716** .727**              
4.สุขภาพจิต  46.57 10.01 .394** .420** .307**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.66 7.82 .518** .703** .467** .355**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.81 7.68 .480** .620** .511** .480** .689**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  85.32 11.45 .538** .608** .546** .524** .453** .695**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  52.81 31.74 -.321** -.173* -.118 -.384** -.083 -.189** -.402**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  54.38 8.50 .405** .455** .302** .280** .578** .670** .539** -.250**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.95 9.16 .401** .482** .386** .341** .529** .602** .554** -.239** .582**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  43.46 10.79 .095 .055 .090 .605** .072 .279** .224** -.260** .164* .203**      
12.การปรับตัวดานสังคม  49.13 11.38 .285** .204** .207** .489** .416** .430** .234** -.248** .472** .419** .559**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  49.01 8.68 .268** .286** .270** .386** .217** .278** .381** -.415** .355** .379** .214** .423**    
14.การมองโลกในแงดี  48.80 6.79 .538** .473** .359** .490** .362** .535** .524** -.513** .566** .506** .295** .430** .547**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  62.64 9.35 .484** .362** .482** .376** .155* .341** .568** -.403** .392** .348** .295** .325** .529** .519**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที ่ข.4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมอายุนอย  (N = 232) 
 
 ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.90 5.73                
2.การปฏิบัติ  45.86 5.66 .617**               
3.การดําเนินชีวิต  42.62 4.85 .678** .688**              
4.สุขภาพจิต  45.94 9.63 .458** .428** .291**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  54.12 8.12 .606** .706** .495** .461**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  52.25 7.02 .578** .721** .642** .514** .784**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  84.41 10.24 .472** .660** .591** .454** .481** .646**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  54.39 35.31 -.461** -.364** -.248** -.358** -.225** -.176** -.405**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  56.46 8.20 .562** .624** .414** .164* .734** .634** .473** -.276**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.85 8.98 .355** .585** .295** .304** .636** .603** .375** -.206** .582**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  44.25 9.82 .352** .215** .337** .657** .272** .367** .247** -.213** .041 .287**      
12.การปรับตัวดานสังคม  50.61 11.03 .548** .371** .361** .510** .692** .620** .198** -.236** .473** .483** .459**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  47.85 8.55 .200** .235** -.026 .168* .191** .128 .208** -.453** .412** .326** .017 .269**    
14.การมองโลกในแงดี  50.1 6.59 .610** .450** .268** .414** .360** .365** .383** -.532** .472** .475** .212** .362** .518**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  61.72 7.95 .325** .351** .305** .124 .084 .155* .581** -.458** .427** .157* .107 .010 .345** .385**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.5  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมอายุมาก  (N = 218) 
  

  Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.46 7.75                
2.การปฏิบัติ  45.47 7.19 .690**               
3.การดําเนินชีวิต  44.18 6.83 .748** .761**              
4.สุขภาพจิต  47.04 10.25 .353** .411** .323**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.14 7.13 .496** .730** .504** .270**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.40 8.18 .458** .556** .460** .481** .579**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  86.23 12.43 .590** .572** .524** .586** .446** .758**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  51.00 26.73 -.173* .020 -.020 -.402** .062 -.264** -.407**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  52.24 8.30 .351** .352** .331** .486** .381** .735** .682** -.312**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.74 9.21 .461** .422** .465** .411** .378** .574** .712** -.362** .600**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  42.09 11.74 -.079 -.072 -.025 .574** -.130 .214** .217** -.331** .259** .167*      
12.การปรับตัวดานสังคม  47.36 11.45 .098 .069 .168* .521** .112 .268** .288** -.349** .433** .373** .645**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  50.24 8.72 .347** .335** .471** .598** .278** .451** .521** -.373** .418** .469** .406** .655**    
14.การมองโลกในแงดี  47.53 6.59 .506** .487** .494** .622** .366** .703** .691** -.513** .653** .553** .325** .470** .670**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  63.46 10.50 .590** .386** .597** .575** .269** .536** .569** -.331** .493** .535** .434** .623** .666** .694**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.6  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมความสัมพันธใกลชิด  (N = 260)  
 

 ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  46.11 6.96                
2.การปฏิบัติ  45.50 6.74 .683**               
3.การดําเนินชีวิต  43.42 6.44 .739** .715**              
4.สุขภาพจิต  44.97 9.83 .408** .390** .317**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.10 7.79 .537** .703** .466** .316**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  50.85 7.47 .476** .563** .422** .497** .597**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  84.95 11.91 .535** .622** .509** .551** .463** .746**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  54.76 31.04 -.225** -.120 -.078 -.304** -.095 -.220** -.388**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  53.81 8.76 .388** .408** .242** .333** .466** .649** .602** -.356**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.07 8.86 .347** .460** .394** .329** .370** .511** .641** -.307** .448**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  40.90 11.11 -.015 -.061 .019 .489** -.055 .208** .197** -.272** .219** .210**      
12.การปรับตัวดานสังคม  45.62 11.50 .197** .064 .180** .487** .265** .276** .221** -.249** .391** .215** .600**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  48.65 9.19 .263** .290** .333** .443** .207** .298** .500** -.410** .420** .431** .212** .459**    
14.การมองโลกในแงดี  48.08 6.74 .493** .474** .366** .456** .291** .515** .623** -.464** .634** .448** .213** .281** .571**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  62.55 9.92 .497** .402** .526** .499** .247** .446** .615** -.355** .480** .449** .361** .423** .659** .656**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.7  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมความสัมพันธไมใกลชิด  (N = 190) 
 

 ตัวแปร Mean  SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.11 6.50                 
2.การปฏิบัติ  45.91 6.00 .639**                
3.การดําเนินชีวิต  43.31 5.19 .670** .739**               
4.สุขภาพจิต  48.53 9.76 .422** .456** .323**              
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  54.40 7.45 .560** .714** .496** .416**             
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  53.20 7.61 .596** .729** .705** .450** .787**            
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  85.76 10.62 .556** .570** .639** .498** .427** .648**           
8.ประสบการณการสูญเสีย  49.99 31.90 -.435** -.250** -.230** -.452** -.120 -.171* -.411**          
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  55.24 8.08 .525** .558** .456** .231** .720** .711** .442** -.121         
10.การสนับสนุนจากองคกร  50.80 9.32 .528** .544** .383** .373** .708** .671** .427** -.207** .748**        
11.การปรับตัวดานอารมณ  46.36 9.62 .340** .227** .275** .741** .247** .335** .257** -.200** .056 .200**       
12.การปรับตัวดานสังคม  53.70 9.30 .599** .482** .372** .466** .715** .647** .260** -.285** .623** .759** .380**      
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  49.50 7.99 .304** .262** .147* .299** .231** .262** .169* -.428** .262** .333** .182* .418**     
14.การมองโลกในแงดี  49.95 6.54 .657** .449** .351** .523** .461** .550** .353** -.536** .489** .569** .336** .646** .514**    
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  62.58 8.41 .472** .306** .438** .208** .041 .269** .508** -.439** .318** .241** .184* .222** .279** .309**   

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.8   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมการศึกษานอย  (N = 176) 
 

 ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.17 7.61                
2.การปฏิบัติ  44.83 6.98 .784**               
3.การดําเนินชีวิต  41.78 5.53 .759** .711**              
4.สุขภาพจิต  48.21 8.77 .487** .394** .339**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  52.69 8.07 .722** .748** .571** .628**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.71 7.60 .749** .815** .736** .432** .810**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  83.36 10.34 .626** .639** .630** .213** .535** .742**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  54.90 26.96 -.178* -.148 .024 .003 -.228** -.117 .023         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  53.14 8.65 .650** .689** .528** .338** .715** .787** .594** -.209**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  47.81 9.14 .671** .609** .422** .343** .694** .609** .433** -.287** .729**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  41.75 11.75 -.023 -.005 .032 .582** .320** .125 -.164* -.006 .094 .132      
12.การปรับตัวดานสังคม  47.39 13.54 .328** .160* .158* .577** .551** .337** -.001 -.210** .417** .402** .619**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  46.98 8.47 .247** .157* .036 .250** .258** .111 -.257** -.389** .269** .275** -.001 .434**    
14.การมองโลกในแงดี  49.60 7.03 .625** .659** .367** .428** .730** .685** .298** -.320** .696** .650** .048 .494** .585**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  60.98 8.16 .647** .504** .767** .383** .415** .537** .412** .060 .405** .246** .104 .269** .216** .362**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.9   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมการศึกษามาก  (N = 274) 
 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  46.02 6.17                
2.การปฏิบัติ  46.21 6.02 .548**               
3.การดําเนินชีวิต  44.40 5.98 .698** .734**              
4.สุขภาพจิต  45.36 10.49 .365** .470** .360**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  54.26 7.34 .372** .668** .398** .246**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.92 7.62 .319** .491** .403** .536** .590**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  86.54 11.85 .487** .580** .494** .718** .390** .689**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  51.36 34.02 -.391** -.187** -.195** -.551** -.040 -.254** -.580**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  55.23 8.32 .248** .279** .155* .319** .451** .609** .505** -.291**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  51.08 8.83 .194** .389** .323** .423** .373** .583** .609** -.254** .452**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  44.14 10.12 .191** .076 .113 .667** -.139* .404** .454** -.399** .220** .266**      
12.การปรับตัวดานสังคม  50.09 9.54 .241** .235** .251** .520** .296** .540** .405** -.324** .515** .433** .500**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  50.31 8.61 .285** .350** .357** .521** .169** .402** .709** -.432** .405** .436** .333** .423**    
14.การมองโลกในแงดี  48.40 6.47 .487** .331** .396** .534** .109 .445** .686** -.617** .527** .444** .496** .406** .574**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  63.59 9.85 .390** .276** .345** .420** .010 .289** .641** -.568** .417** .408** .394** .384** .672** .648**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.10   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมรายไดนอย  (N = 261) 
 
   Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  46.11 6.19                
2.การปฏิบัติ  46.23 6.43 .697**               
3.การดําเนินชีวิต  43.51 6.03 .709** .747**              
4.สุขภาพจิต  46.82 10.08 .506** .289** .240**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.74 7.82 .686** .761** .534** .445**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.72 7.47 .594** .600** .446** .558** .690**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  84.48 11.32 .557** .618** .578** .517** .462** .747**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  54.59 31.73 -.398** -.302** -.218** -.470** -.320** -.436** -.443**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  54.01 8.09 .503** .522** .254** .448** .575** .789** .574** -.548**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.72 9.35 .530** .559** .369** .521** .542** .605** .639** -.573** .632**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  42.91 11.63 .340** .066 .136* .696** .177** .370** .258** -.352** .324** .344**      
12.การปรับตัวดานสังคม  48.85 12.88 .469** .222** .243** .664** .452** .469** .226** -.498** .472** .403** .614**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  46.83 8.74 .359** .268** .224** .377** .197** .172** .220** -.553** .308** .505** .154* .480**    
14.การมองโลกในแงดี  49.18 7.15 .539** .405** .255** .544** .430** .587** .457** -.535** .689** .679** .397** .580** .580**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  60.96 8.49 .404** .322** .360** .417** .168** .320** .485** -.417** .423** .389** .418** .415** .396** .391**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.11  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมรายไดมาก  (N = 189) 
 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  45.10 7.49                
2.การปฏิบัติ  44.89 6.38 .624**               
3.การดําเนินชีวิต  43.19 5.83 .725** .690**              
4.สุขภาพจิต  45.99 9.76 .260** .591** .414**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.52 7.47 .367** .633** .381** .245**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  52.01 7.81 .418** .671** .616** .404** .663**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  86.42 11.39 .543** .616** .526** .555** .440** .646**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  50.20 30.99 -.212** -.012 -.015 -.242** .196** .104 -.325**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  54.95 9.04 .371** .413** .396** .122 .566** .544** .504** .098        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.90 8.72 .277** .402** .408** .110 .475** .561** .430** .191** .503**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  43.61 9.64 -.233** .031 .041 .449** -.095 .150* .154* -.083 -.045 .004      
12.การปรับตัวดานสังคม  49.28 8.81 .030 .191** .194** .187* .391** .395** .251** .194** .499** .483** .447**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  52.02 7.72 .254** .422** .397** .489** .294** .480** .616** -.200** .451** .247** .307** .381**    
14.การมองโลกในแงดี  48.44 6.04 .561** .558** .524** .415** .260** .478** .640** -.454** .449** .206** .065 .087 .615**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  64.78 9.92 .619** .493** .705** .380** .188** .440** .681** -.338** .412** .351** .117 .233** .645** .773**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.12  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมผูสูญเสียท่ีเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  (N = 184) 
 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  47.05 6.48                
2.การปฏิบัติ  45.66 6.97 .601**               
3.การดําเนินชีวิต  43.52 5.89 .724** .686**              
4.สุขภาพจิต  44.95 10.56 .446** .388** .354**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.36 7.58 .520** .692** .605** .247**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  51.06 8.12 .602** .647** .642** .409** .693**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  84.92 12.04 .656** .598** .635** .605** .482** .765**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  50.67 28.91 -.452** -.111 -.310** -.502** .024 -.315** -.522**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  53.66 8.41 .418** .421** .406** .299** .474** .643** .608** -.317**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  49.12 8.40 .343** .353** .492** .421** .403** .510** .578** -.409** .476**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  39.92 10.43 .154* -.040 .164* .565** .029 .188* .340** -.418** .207** .341**      
12.การปรับตัวดานสังคม  46.72 10.90 .277** .091 .349** .353** .292** .378** .437** -.353** .455** .507** .631**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  48.32 8.82 .401** .355** .467** .547** .249** .445** .666** -.487** .539** .580** .328** .432**    
14.การมองโลกในแงดี  47.63 7.24 .619** .483** .501** .454** .307** .609** .691** -.605** .658** .433** .187* .348** .569**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  63.37 9.21 .566** .383** .594** .471** .301** .564** .752** -.598** .539** .548** .351** .471** .679** .719**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.13  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมผูสูญเสียท่ีมิใชท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว  (N = 266) 
 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.ความเชื่อ  44.74 6.82                
2.การปฏิบัติ  45.68 6.06 .731**               
3.การดําเนินชีวิต  43.27 5.98 .716** .754**              
4.สุขภาพจิต  47.52 9.37 .409** .443** .289**             
5.ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  53.84 7.73 .569** .723** .386** .455**            
6.แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  52.38 7.19 .479** .610** .430** .554** .670**           
7.การปรับตัวทางจิตสังคม  85.55 10.91 .478** .608** .493** .462** .427** .649**          
8.ประสบการณการสูญเสีย  54.18 33.08 -.213** -.221** -.028 -.309** -.194** -.146* -.323**         
9.การสนับสนุนจากครอบครัว  54.92 8.55 .472** .502** .256** .293** .628** .701** .496** -.241**        
10.การสนับสนุนจากองคกร  50.26 9.51 .477** .598** .324** .311** .582** .642** .542** -.200** .630**       
11.การปรับตัวดานอารมณ  45.48 10.54 .137* .121* .072 .617** .101 .339** .130* -.193** .132* .137*      
12.การปรับตัวดานสังคม  50.63 11.39 .361** .299** .153* .596** .516** .468** .080 -.244** .471** .371** .491**     
13.การปรับตัวดานเศรษฐกิจ  49.48 8.61 .214** .223** .135* .255** .196** .154* .157* -.385** .240** .275** .106 .427**    
14.การมองโลกในแงดี  49.73 6.19 .560** .456** .255** .516** .416** .467** .367** -.458** .519** .560** .312** .471** .530**   
15.การเปรียบเทียบทางสังคม  62.01 9.35 .427** .360** .432** .338** .087 .241** .453** -.255** .352** .264** .298** .275** .432** .399**  

 
หมายเหตุ: * p < .05 , ** p < .01 
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ตารางที่ ข.14  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  พิจารณาตาม    
                       ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย   
 
ความสัมพันธ ระดับการศึกษา จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 2 2 , 1 1 , 1   
 ระหวางญาติ    ของญาติ        คน   
  กับผูสูญเสีย ของผูสูญเสีย 
   ไมใกลชิด      มาก  120      1 , 2      44.93  0.94 2.34* 4.49* 
    ใกลชิด       มาก  154      2 , 2      43.99     1.4 3.55* 
    ใกลชิด       นอย  106      2 , 1      42.59    2.15 
    ไมใกลชิด      นอย  70      1 , 1      40.94     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 

ตารางที่ ข.15  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปรับตัวทางจิตสังคม  พิจารณาตาม  
                       ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย   
 
ความสัมพันธ ระดับการศึกษา จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 2 2 , 1 1 , 1   
 ระหวางญาติ    ของญาติ        คน   
  กับผูสูญเสีย ของผูสูญเสีย 
   ไมใกลชิด      มาก  120      1 , 2      88.29  3.09* 3.70* 6.99* 
    ใกลชิด       มาก  154      2 , 2      85.20   0.61 3.90* 
    ใกลชิด       นอย  106      2 , 1      84.59    3.29* 
    ไมใกลชิด      นอย  70      1 , 1      81.30     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 

 ตารางที่ ข.16  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                        ระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย 

   
ความสัมพันธ ระดับการศึกษา จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 1 2 , 1 2 , 2   
 ระหวางญาติ    ของญาติ        คน   
  กับผูสูญเสีย ของผูสูญเสีย 

   ไมใกลชิด      มาก  120      1 , 2      53.91  2.06* 2.40* 3.53* 
    ไมใกลชิด      นอย  70      1 , 1      51.85   0.34 1.47 
    ใกลชิด       นอย  106      2 , 1      51.51    1.13 
    ใกลชิด            มาก  154      2 , 2      50.38     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.17  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 

                       ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย 
   
ความสัมพันธ ระดับการศึกษา จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 2 , 2 2 , 1   
 ระหวางญาติ    ของญาติ        คน   
  กับผูสูญเสีย ของผูสูญเสีย     
   ไมใกลชิด      นอย  70      1 , 1      54.19  0.76 6.70* 11.30* 
    ไมใกลชิด      มาก  120      1 , 2      53.43   5.94* 10.54* 
    ใกลชิด       มาก  154      2 , 2      47.49    4.60 
    ใกลชิด            นอย  106      2 , 1      42.89     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.18   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม  
                        ความสัมพันธระหวางญาติกับผูสูญเสีย  และระดับการศึกษาของญาติของผูสูญเสีย   
 
ความสัมพันธ ระดับการศึกษา จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 2 , 2 2 , 1   
 ระหวางญาติ    ของญาติ        คน   
  กับผูสูญเสีย ของผูสูญเสีย 
   ไมใกลชิด      นอย  70      1 , 1      53.91  1.37 4.36* 9.15* 
    ไมใกลชิด      มาก  120      1 , 2      51.85   2.99* 7.78* 
    ใกลชิด       มาก  154      2 , 2      51.51    4.79* 
    ใกลชิด            นอย  106      2 , 1      50.38     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
         
ตารางที่ ข.19  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  พิจารณาตาม  
                       ความสัมพันธระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และบุคคลผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ     บุคคล  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 1 , 1 2 , 2   
      ผูสูญเสีย      คน    
   นอย  ไมเปนที่พ่ึงหลัก 154      1 , 2      55.01  0.91 2.64* 2.77* 
    มาก      เปนที่พ่ึงหลัก 106      2 , 1      54.10   1.73 1.86 
    นอย      เปนที่พ่ึงหลัก 78      1 , 1      52.37    0.13 
    มาก       ไมเปนที่พ่ึงหลัก 112      2 , 2      52.24      

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.20  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของประสบการณการสูญเสีย  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และบุคคลผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ     บุคคล  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 2 , 2 1 , 1   
      ผูสูญเสีย      คน   

    นอย  ไมเปนที่พ่ึงหลัก 154      1 , 2      55.01  5.27 6.76 7.84 
    มาก      เปนที่พ่ึงหลัก 106      2 , 1      54.10   1.49 2.57 
    นอย  ไมเปนที่พ่ึงหลัก 112      2 , 2      52.37    1.08 
    มาก           เปนที่พ่ึงหลัก 78      1 , 1      52.24     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.21  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของสุขภาพจิต  พิจารณาตามความสัมพันธระหวางอาย ุ

                       ของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 1 2 , 1 1 , 2   
                คน   

   มาก  มาก  134      2 , 2      48.23  0.61 3.09* 7.68* 
   นอย  นอย  177      1 , 1      47.62   2.48 7.07* 
   มาก  นอย  84      2 , 1      45.14    4.59* 
   นอย       มาก  55      1 , 2      40.54     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.22  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  พิจารณาตาม 

                       ความสัมพันธระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 1 , 1 2 , 2   
               คน   

   นอย  มาก  55      1 , 2      56.71  2.08 3.39* 4.49* 
   มาก  นอย  84      2 , 1      54.63   1.31 2.41* 
   นอย  นอย  177      1 , 1      53.32    1.10 
   มาก       มาก  134      2 , 2      52.22     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.23  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของประสบการณการสูญเสีย พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 1 , 1 2 , 2   
               คน        
   นอย  มาก  55      1 , 2      61.53  1.84 9.34* 15.98* 
   มาก  นอย  84      2 , 1      59.63   7.51 14.14* 
   นอย  นอย  177      1 , 1      52.18    6.63 
   มาก       มาก  134      2 , 2      45.55     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.24  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการมองโลกในแงด ี พิจารณาตามความสัมพันธ  
                       ระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 2 1 , 2 2 , 1   
               คน   
   นอย  นอย  177      1 , 1      50.79  2.17* 2.77* 5.00* 
   มาก  มาก  134      2 , 2      48.62   0.60 2.83* 
   นอย  มาก  55      1 , 2      48.02    2.23* 
   มาก       นอย  84      2 , 1      45.79     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.25   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการสนับสนุนจากครอบครัว  พิจารณาตาม 

                        ความสัมพันธระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 1 2 , 2 2 , 1   
               คน   

   นอย  มาก  55      1 , 2      60.53  5.34* 7.87* 8.96* 
   นอย  นอย  175      1 , 1      55.19   2.53/* 3.62* 
   มาก  มาก  134      2 , 2      52.66    1.09 
   มาก       นอย  55      2 , 1      51.57     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.26  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม  
                       ความสัมพันธระหวางอายุของญาติของผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     อาย ุ  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 2 1 , 2 2 , 1   
               คน       
   นอย  นอย  177      1 , 1      45.49  0.51 5.20* 8.00* 
   มาก  มาก  134      2 , 2      44.98   4.69* 7.49* 
   นอย  มาก  55      1 , 2      40.29    2.80 
   มาก       นอย  84      2 , 1      37.48     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.27  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความเช่ือทางพุทธศาสนา  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                        ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 1 , 1 2 , 2   
   ผูสูญเสีย                  คน  
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      48.83  2.31* 3.39* 6.98* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      46.52   1.08 4.67* 
   เปนที่พึงหลัก นอย  96      1 , 1      45.44    3.59* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก มาก  101      2 , 2      41.85     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.28  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  พิจารณาตามความสัมพันธ    
                        ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 1 , 1 2 , 2   
   ผูสูญเสีย                  คน   
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      44.75  0.60 2.34* 2.91* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      44.15   1.74* 2.31* 
   เปนที่พึงหลัก นอย  96      1 , 1      42.41    0.57 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก มาก  101      2 , 2      41.84     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.29  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 1 , 1 2 , 2   
   ผูสูญเสีย                  คน   

  ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      46.71  0.79 1.30 2.72* 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      45.93   1.08 1.93* 
   ไมเปนที่พึงหลัก นอย  96      1 , 1      45.42    1.42 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  101      2 , 2      44.00     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.30  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของสุขภาพจิต  พิจารณาตามความสัมพันธระหวางบุคคล 

                       ผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 2 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน   

   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      48.69  2.26 1.30 2.72* 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      46.43   0.51 1.93* 
   ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      45.16    1.42 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  96      1 , 1      43.60     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.31  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  พิจารณาตาม 

                       ความสัมพันธระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 2 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน   
  ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      54.56  0.06 1.89 2.23* 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      54.50   1.83 2.17* 
   ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      52.67    0.34 
   เปนทีพ่ึ่งหลัก นอย  96      1 , 1      52.33     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.32  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 

 
     บุคคล     รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 2 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน    
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      52.78  0.44 1.06 2.89* 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      52.34   0.62 2.45* 
  ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      51.72    1.83 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  96      1 , 1      49.89     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการปรับตัวทางจิตสังคม  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 1 , 1 2 , 2   
   ผูสูญเสีย                  คน   
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      88.79  2.50 4.44* 7.42* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      86.29   1.94 4.92* 
   ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      84.35    2.98 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  96      1 , 1      81.37     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.34  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของประสบการณการสูญเสีย  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย 2 , 2 2 , 1 1 , 2   
   ผูสูญเสีย                  คน   
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  96      1 , 1      58.43  1.27 6.06 16.21* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก มาก  101      2 , 2      57.16   4.79 14.94* 
   ไมเปนที่พึงหลัก นอย  165      2 , 1      52.37    10.15* 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      42.22     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.35   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการสนับสนุนจากครอบครัว  พิจารณาตาม 

                        ความสัมพันธระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 2 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน        
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก   88      1 , 2      55.67  0.38 1.34 3.88* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      55.29   0.96 3.50* 
   ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      54.33    2.54* 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย    94      1 , 1      51.79     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.36  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการสนับสนุนจากองคกร  พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 1 2 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน   

   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      51.84  0.32 3.62* 5.26* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      51.52   3.30* 4.94* 
   ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      48.22    1.64 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  94      1 , 1      46.58     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.37  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการมองโลกในแงดี   พิจารณาตามความสัมพันธ 
                       ระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  1 , 2 2 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน   
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      50.74  1.88* 2.65* 4.24* 
   เปนที่พ่ึงหลัก มาก  88      1 , 2      48.86   0.77 2.36* 
   ไมเปนที่พึงหลัก มาก  101      2 , 2      48.09    1.50 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  96      1 , 1      46.50     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.38  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 

                       ความสัมพันธระหวางบุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย 
 
     บุคคล  รายได  จํานวน      รหัส      คาเฉล่ีย  2 , 2 1 , 2 1 , 1   
   ผูสูญเสีย                  คน   
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก นอย  165      2 , 1      48.83  1.74 2.32 6.64* 
   ไมเปนที่พ่ึงหลัก มาก  101      2 , 2      46.52   0.57 4.89* 
   เปนที่พึงหลัก มาก  86      1 , 2      45.44    4.32* 
   เปนที่พ่ึงหลัก นอย  96      1 , 1      41.85     
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.39  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  พิจารณาตามอายขุองญาต ิ

                        ของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 111  122  212  121  112  211 222 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 49.49 3.25* 3.30* 3.31* 3.76* 4.28* 5.17* 6.51* 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 55 111 46.24  0.05 0.06 0.51 1.03 1.92 3.26* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 46.19   0.01 0.46 0.98 1.87 3.21* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 46.18    0.45 0.97 1.86 3.20* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 45.73     0.52 1.41 2.75* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 45.21      0.89 2.23 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 44.32       1.34 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 42.98        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.40  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  พิจารณาตามอายขุองญาติ
           ของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 212  112  121  211  111  222 112 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 47.44 2.21 4.05* 4.44* 4.93* 5.12* 5.29* 6.29* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 45.23  1.84 2.23 2.72* 2.91* 3.08* 4.08* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 43.39   0.39 0.88 1.07 1.24 2.24 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 43.00    0.49 0.68 0.85 1.85 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 42.51     0.19 0.36 1.36 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 55 111 42.32      0.17 1.17 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 42.15       1.00 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 112 41.15        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.41  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการปรับตัวทางจิตสังคม  พิจารณาตามอายขุองญาต ิ

                       ของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 212  112  122  121  222  111 211 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 92.63 3.34 5.24* 6.54* 8.57* 9.08* 9.63* 13.44* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 89.29  1.90 3.20 5.23* 5.74* 6.29* 10.10* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 87.39   1.30 3.33 3.84 4.39 8.20* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 86.09    2.03 2.54 3.09 6.90* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 84.06     0.51 1.06 4.87* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 83.55      0.55 4.36 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 55 111 83.00       3.81 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 79.19        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.42  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการสนับสนุนจากครอบครัว  พิจารณาตามอายขุอง 

                       ญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112  121  221  111  212  222 211 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 60.97 1.06 5.60* 5.92* 6.20* 6.80* 9.72* 13.04* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 59.91  4.54* 4.86* 5.14* 5.74* 8.56* 11.98* 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 122 121 55.37   0.32 0.60 1.20 4.12* 7.44* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 55.05    0.28 0.88 3.80* 7.12* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 53 111 54.77     0.60 3.52* 6.84* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 65 212 54.17      2.92 6.24* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 69 222 51.25       3.32 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 47.93        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ข.43  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการสนับสนุนจากองคกร  พิจารณาตามอายขุองญาต ิ

                       ของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 212  121  122  112  222  111 211 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 52.90 0.26 1.87 2.12 3.34 5.87* 6.19* 6.49* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 52.64  1.61 1.86 3.08 5.61* 5.93* 6.23* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 51.03   0.25 1.47 4.00* 4.32* 4.62* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 50.78    1.22 3.75* 4.07* 4.37* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 49.56     2.53 2.85 3.15 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 47.03      0.32 0.62 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 53 111 46.71       0.30 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 46.41        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.44  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการเปรียบเทียบทางสังคม  พิจารณาตามอายขุองญาต ิ

                       ของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112  222  122  221  111  121 211 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 49.49 3.29 3.67 4.51* 5.02* 5.09* 6.48* 8.90* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 46.24  0.38 1.22 1.73 1.80 3.19 5.61* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 46.19   0.24 1.35 1.42 2.81 5.23* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 46.18    0.51 0.58 1.97 4.33* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 45.73     0.07 1.46 3.88* 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 55 111 45.21      1.39 3.81* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 44.32       2.42 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 42.98        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ข.45  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการมองโลกในแงด ี พิจารณาตามอายขุองญาติของผู 
                       สูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 111  221 212  112  222  122 211 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 51.23 1.43 1.88 2.18 2.89* 3.00* 3.45* 9.16* 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 55 111 49.80  0.45 0.75 1.46 1.57 2.02 7.73* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 49.35   0.30 1.01 1.12 1.57 7.28* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 49.05    0.71 0.82 1.27 6.98* 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 48.34     0.11 0.56 6.27* 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 48.23      0.45 6.16* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 47.78       5.71* 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 42.07        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ข.46  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตามอายขุอง 

                       ญาติของผูสูญเสีย  บุคคลผูสูญเสีย  และรายไดของญาติของผูสูญเสีย   
 

อายุ บุคคลที่
สูญเสีย รายได 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 121  212  122  111  112  221 211 

มาก ไมเปนที่พ่ึง มาก 69 222 48.34 0.52 6.93* 8.00* 8.02* 8.13* 10.25* 11.49* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง นอย 122 121 47.82  6.41* 7.48* 7.50* 7.61* 9.73* 10.97* 

มาก เปนที่พ่ึง มาก 65 212 41.41   1.07 1.09 1.20 3.32 4.56* 

นอย ไมเปนที่พ่ึง มาก 32 122 40.34    0.02 0.13 2.25 3.49 

นอย เปนที่พ่ึง นอย 55 111 40.32     0.11 2.23 3.47 

นอย เปนที่พ่ึง มาก 23 112 40.21      2.12 3.36 

มาก ไมเปนที่พ่ึง นอย 43 221 38.09       1.24 

มาก เปนที่พ่ึง นอย 41 211 36.85        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ภาคผนวก  ค 
ผลวิจัยท่ีไมไดนํามาวิเคราะห 
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ตารางที่ ค.1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณตาม                                              
                     ระดับความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีการปฏิบัติทางพุทธ   
                     ศาสนาในกลุมรวม  และกลุมยอย   
 
ตอน  1  

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

กลุม จํานว
นคน 

คาเอฟ 
%   
ทํา 

นาย 

ความเช่ือ
ทางพุทธ 

 
ก 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ 

 
 ข 

การดําเนิน
ชีวิตทาง

พุทธ  
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค 

รวม 450 18.08*** <1 <1 24.19*** <1 6.40* <1 10.8 
ชาย 229 7.60** <1 <1 13.97*** <1 4.17* <1 11.5 
หญิง 221 10.02** <1 <1 9.78** <1 2.23 <1 10.2 
อายุนอย 232 32.49*** 1.3 <1 29.96*** 2.85 <1 <1 33.8 
อายุมาก 218 1.29 <1 <1 2.06 <1 4.78* <1 3.9 
กศ.นอย 176 29.01*** <1 5.15* 14.96*** 1.62 <1 3.90* 31.9 
กศ. มาก 274 <1 <1 <1 2.35 <1 11.58** 4.91* 11.8 
คสพ. ใกลชิด 260 4.83* <1 <1 6.91** <1 5.71* <1 4.5 
คสพ. ไมใกลชิด 190 26.75*** 1.43 8.70** 26.66*** <1 <1 <1 37.7 
รายไดนอย 261 38.95*** 2.83 3.23 16.55*** <1 <1 <1 28.9 
รายไดมาก 189 7.42** 3.45 2.00 4.34* 2.71 23.94*** <1 19.5 
เปนที่พ่ึงหลัก 184 15.16*** <1 <1 4.65* 3.76* <1 1.01 12.4 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 5.02* <1 <1 9.12** 7.72** 18.26*** <1 15.3 
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ตารางที่ ค.2  คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณของญาติ  ท่ีมีความเช่ือทางพุทธ 
                     ศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา 
                     ท่ีแตกตางกัน 
 
ตอน  2 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบ 

กลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูง กลุมท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา 
ชาย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 45.16 นอย = 40.37 
หญิง ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 45.83 นอย = 40.31 
อายุนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 46.75 นอย = 38.97 
การศึกษานอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 43.75 นอย = 32.39 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา  นอย = 40.46 มาก = 35.67 
ความสัมพันธใกลชิด ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 43.47 นอย = 39.33 
ความสัมพันธไมใกลชิด ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 48.81 นอย = 39.30 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา มาก = 46.76 นอย = 41.34 
รายไดนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 45.97 นอย = 35.99 
รายไดมาก ความเช่ือทางพุทธศาสนา นอย = 47.81 มาก = 43.01 
เปนที่พ่ึงหลัก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 44.09 นอย = 36.70 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 46.84 นอย = 43.08 
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ตารางที่ ค.3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม 
                     ตามระดับความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 
                     วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรวม  และกลุมยอย 
   
ตอน  1  

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

กลุม จํานว
นคน 

คาเอฟ 
%   
ทํา 

นาย 

ความเช่ือ
ทางพุทธ 

 
ก 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ 

 
 ข 

การดําเนิน
ชีวิตทาง

พุทธ  
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค 

รวม 450 68.51*** 1.77 <1 80.93*** 29.53*** 21.23*** 18.76*** 31.8 
ชาย 229 31.92** <1 1.47 48.29*** 15.94*** 15.92*** 11.31*** 34.9 
หญิง 221 35.26*** <1 <1 32.28** 13.76*** 6.41* 6.77** 29.3 
อายุนอย 232 124.09*** <1 9.14** 75.60*** 21.34*** 4.93* 52.28*** 62.6 
อายุมาก 218 4.12* 1.76 1.47 10.29** <1 21.21*** <1 14.1 
กศ.นอย 176 56.81*** <1 <1 63.88*** 31.80*** 18.89*** 10.36** 66.0 
กศ. มาก 274 3.56 <1 2.96 7.82** <1 2.24 <1 10.9 
คสพ. ใกลชิด 260 35.92*** 1.81 2.7 51.54*** 3.74 29.43*** <1 25.1 
คสพ. ไมใกลชิด 190 75.52*** <1 10.94*** 53.31*** 19.23*** <1 30.93*** 57.7 
รายไดนอย 261 72.69*** 5.04* 4.21* 111.93*** 33.65*** 15.97*** 23.77*** 57.6 
รายไดมาก 189 <1 1.02 3.99* <1 1.02 17.43*** 2.09 10.2 
เปนที่พ่ึงหลัก 184 20.85*** 2.50 1.79 8.41** 13.13*** <1 11.75*** 23.4 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 43.39*** <1 <1 56.67*** 4.88* 34.18*** 6.22* 41.4 



230 
 
ตารางที่ ค.4  คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมของญาติ ท่ีมีความเช่ือทางพุทธ 
                     ศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา   
                     ท่ีแตกตางกัน 
 
ตอน 2 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบ 

กลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูง กลุมท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา 
รวม 
ชาย 

ความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

มาก = 54.23 
มาก = 54.21 

นอย = 45.02 
นอย = 45.46 

หญิง ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 54.36 นอย = 44.67 
อายุนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 56.86 นอย = 44.02 
อายุมาก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 51.52 นอย = 47.12 
การศึกษานอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 53.94 นอย = 40.98 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา  มาก = 47.51 นอย = 47.40 
ความสัมพันธใกลชิด ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 51.40 นอย = 41.05 
ความสัมพันธไมใกลชิด ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 58.09 นอย = 45.38 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา มาก = 54.16 นอย = 49.32 
รายไดนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 54.26 นอย = 42.61 
 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก = 49.97 นอย = 46.90 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา มาก = 49.84 นอย = 47.04 
รายไดมาก วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา นอย = 52.83 มาก = 49.43 
เปนที่พ่ึงหลัก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 52.11 นอย = 43.65 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 55.54 นอย = 45.62 
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ตารางที่ ค.5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ 
                     ตามระดับความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และ 
                     วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรวม  และกลุมยอย   
 
ตอน 1  

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

กลุม 
จํานวน

คน 

คาเอฟ 
%   
ทํา 
นาย 

ความเช่ือ
ทางพุทธ 

 
ก 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ 

 
 ข 

การดําเนิน
ชีวิตทาง

พุทธ  
ค 

กxข กxค ขxค กxขxค 

รวม 450 19.03*** 2.92 4.23* 2.71 11.60*** 31.37*** <1 18.3 
ชาย 229 9.69** <1 1.94 2.03 6.84** 18.85*** <1 19.8 
หญิง 221 8.52** 2.03 1.97 <1 4.83* 12.47*** <1 16.9 
อายุนอย 232 19.97*** 1.29 18.94*** 7.35** 9.68** 20.26*** 9.31*** 39.6 
อายุมาก 218 5.25* 1.76 <1 10.73*** <1 11.77*** 3.22 24.5 
กศ.นอย 176 13.19*** <1 13.89*** 10.87*** 2.46 52.36*** <1 49.2 
กศ. มาก 274 3.64 5.80* <1 <1 3.01 4.38* <1 15.2 
คสพ. ใกลชิด 260 10.59*** <1 4.23* 5.66* 2.13 15.14*** 5.52* 15.1 
คสพ. ไมใกลชิด 190 7.50** <1 <1 <1 2.39 14.85*** 3.15* 32.6 
รายไดนอย 261 19.84*** 2.69 9.15** 6.69** 8.29** 38.71*** <1 33.0 
รายไดมาก 189 <1 5.84* <1 <1 1.09 2.82 2.01 15.9 
เปนที่พ่ึงหลัก 184 12.96*** 15.03*** <1 <1 2.54 6.68** <1 28.1 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 16.64*** 3.27 1.79 <1 5.77** 24.51*** <1 23.8 
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ตารางที่ ค.6  คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจของญาติ ท่ีมีความเช่ือทางพุทธ 
                     ศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา 
                     ท่ีแตกตางกัน 
 
ตอน 2 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบ 

กลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูง กลุมท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา 
รวม 
 
ชาย 

ความเช่ือทางพุทธศาสนา 
วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา 
ความเช่ือทางพุทธศาสนา 

มาก = 52.89 
นอย = 51.81 
มาก = 53.11 

นอย = 48.81 
มาก = 49.89 
นอย = 48.98 

หญิง ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 52.67 นอย = 48.73 
อายุนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 52.25 นอย = 47.19 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา นอย = 52.19 มาก = 47.25 
อายุมาก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 52.93 นอย = 49.38 
การศึกษานอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 50.22 นอย = 45.45 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา  นอย = 50.28 มาก = 45.39 
การศึกษามาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก = 53.78 นอย = 50.58 
ความสัมพันธใกลชิด ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 52.31 นอย = 47.53 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา นอย = 51.43 มาก = 48.41 
ความสัมพันธไมใกลชิด ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 53.49 นอย = 49.15 
รายไดนอย ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 51.09 นอย = 45.89 
 วิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนา นอย = 50.26 มาก = 46.73 
รายไดมาก วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก = 55.79 นอย = 52.31 
เปนที่พ่ึงหลัก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 52.11 นอย = 43.65 
 วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา มาก = 52.83 นอย = 47.20 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก ความเช่ือทางพุทธศาสนา มาก = 54.45 นอย = 49.15 
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ตารางที่ ค.7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณตาม    
                     ระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัว    
                     ท่ีแตกตางกันในกลุมรวม  และกลุมยอย 
  
ตอน 1  

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

กลุม จํานว
นคน 

คาเอฟ 

%   
ทํา 

นาย 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ 

 
 

ก 

การ
ปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

ข 

การ
สนับสนุน

จาก
ครอบครัว 

ค 

กxข กxค ขxค กxขxค 

รวม 448 8.03** <1 <1 3.29 2.76 8.02** <1 10.9 
ชาย 228 3.55 <1 <1 1.46 1.97 2.96 <1 10.4 
หญิง 220 4.69* <1 <1 1.99 <1 5.36* <1 11.7 
อายุนอย 230 5.82* <1 <1 2.19 1.95 3.92* <1 14.5 
อายุมาก 218 <1 <1 2.59 <1 2.58 <1 2.31 9.9 
กศ.นอย 176 9.04** 5.13* <1 3.32 3.63 2.37 - 24.9 
กศ. มาก 272 2.42 6.50* <1 <1 <1 12.43*** 2.71 17.1 
คสพ. ใกลชิด 260 <1 <1 4.49* <1 <1 <1 2.43 10.4 
คสพ. ไมใกลชิด 188 16.12*** <1 9.64** <1 17.66*** 2.22 2.04 24.7 
รายไดนอย 259 11.76*** 1.55 3.91* 2.75 <1 3.76 1.15 17.0 
รายไดมาก 189 <1 15.43*** <1 2.02 9.78** 2.31 - 18.1 
เปนที่พ่ึงหลัก 182 1.56 <1 <1 4.92* <1 4.86* <1 12.0 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 4.18* <1 <1 <1 <1 2.03 <1 8.8 
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ตารางที่ ค.8  คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณของญาติ  ท่ีมีแรงจูงใจใฝ 
                     สัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน 
 
ตอน 2 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบ 

กลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูง กลุมท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา 
รวม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 44.91 นอย = 40.58 
หญิง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 45.76 นอย = 40.76 
อายุนอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 46.43 นอย = 41.81 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 44.19 มาก = 44.04 
การศึกษานอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 41.74 นอย = 36.05 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 41.57 มาก = 36.18 
การศึกษามาก การปรับตัวทางจิตสังคม มาก = 44.89 นอย = 40.86 
ความสัมพันธใกลชิด การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 43.12 นอย = 36.66 
ความสัมพันธไมใกลชิด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 47.26 นอย = 40.21 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 46.46 นอย = 41.01 
รายไดนอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 45.95 นอย = 38.98 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 44.47 นอย = 40.46 
รายไดมาก การปรับตัวทางจิตสังคม มาก = 44.25 นอย = 39.03 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 46.51 นอย = 41.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



235 
 
ตารางที่ ค.9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม 
                     ตามระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจาก       
                     ครอบครัวท่ีแตกตางกันในกลุมรวม  และกลุมยอย 

  
ตอน 1  

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

 

กลุม จํานว
นคน 

คาเอฟ 

%   
ทํา 

นาย 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ 

 
 

ก 

การ
ปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

ข 

การ
สนับสนุน

จาก
ครอบครัว 

ค 

กxข กxค ขxค กxขxค 

รวม 448 35.59*** 8.63** 26.13*** 20.46*** 21.67*** 4.9* <1 35.2 
ชาย 228 17.91*** 3.36 16.02*** 10.17** 14.11*** 4.17* <1 35.7 
หญิง 220 17.53*** 5.51* 9.12** 10.33** 6.92** <1 <1 34.9 
อายุนอย 230 37.49*** 5.06* 6.68* 33.41*** 45.49*** 4.53* 3.68 62.1 
อายุมาก 218 <1 <1 18.83*** 1.29 2.71 4.28* 3.56 17.6 
กศ.นอย 176 37.32*** 6.29* <1 42.83*** 10.39** 1.27 - 64.6 
กศ. มาก 272 17.19*** 1.83 18.12*** <1 2.67 3.93* 2.22 27.4 
คสพ. ใกลชิด 260 3.03 <1 11.29*** 1.04 7.83** 2.98 2.59 19.8 
คสพ. ไมใกลชิด 188 32.32*** 7.48** 26.66*** 16.59*** 13.33*** 9.04** <1 57.8 
รายไดนอย 259 46.20*** 13.22*** 10.76*** 8.96** 25.42*** 11.38*** <1 46.3 
รายไดมาก 189 2.64 <1 20.49*** 4.43* 4.84* <1 - 24.5 
เปนที่พ่ึงหลัก 182 7.31 <1 15.72*** 12.20*** 15.07** <1 <1 33.5 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 23.98*** 11.71*** 8.39** 5.29* 1.26 6.39* <1 40.5 



236 
 
ตารางที่ ค.10  คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคมของญาติ ท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
                       การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน 
 
ตอน 2 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบ 

กลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูง กลุมท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา 
รวม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 53.76 นอย = 45.59 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 51.69 มาก = 47.66 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 53.18 นอย = 46.17 
ชาย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 53.31 นอย = 45.46 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 53.09 นอย = 45.68 
หญิง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 54.51 นอย = 45.73 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 52.58 มาก = 47.65 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 53.28 นอย = 46.95 
อายุนอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 54.59 นอย = 45.74 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 51.79 มาก = 48.54 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 52.03 นอย = 48.29 
อายุมาก การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 57.58 นอย = 42.31 
การศึกษานอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 52.51 นอย = 41.28 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 48.74 มาก = 44.11 
การศึกษามาก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 53.22 นอย = 48.38 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 53.29 นอย = 47.31 
ความสัมพันธใกลชิด การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 51.20 นอย = 41.18 
ความสัมพันธไมใกลชิด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 56.56 นอย = 49.26 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 54.67 มาก = 51.15 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 56.22 นอย = 49.59 
รายไดนอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 54.89 นอย = 42.51 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 52.01 มาก = 45.39 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 51.69 นอย = 45.72 
รายไดมาก การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 53.12 นอย = 45.92 
เปนที่พ่ึงหลัก การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 52.49 นอย = 44.17 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 56.49 นอย = 46.96 
 การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 55.06 มาก = 48.39 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 54.54 นอย = 48.92 
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ตารางที่ ค.11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสามทางของพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ   
                       ตามระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจาก  
                       ครอบครัวท่ีแตกตางกันในกลุมรวม  และกลุมยอย  
 
ตอน 1  

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

กลุม จํานว
นคน 

คาเอฟ 

%   
ทํา 

นาย 

แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธ์ิ 

 
 

ก 

การ
ปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

ข 

การ
สนับสนุน

จาก
ครอบครัว 

ค 

กxข กxค ขxค กxขxค 

รวม 448 10.78*** 6.95** <1 6.24* 1.73 11.0*** 1.28 21.1 
ชาย 228 7.25** 3.31 <1 4.67* <1 5.60* <1 21.7 
หญิง 220 3.36 3.61 <1 1.64 <1 5.38* <1 20.7 
อายุนอย 230 9.70** 4.01* <1 <1 5.03* 17.55*** 5.55* 22.5 
อายุมาก 218 6.03* <1 1.54 7.25** <1 <1 <1 31.0 
กศ.นอย 176 24.84*** 44.77*** 2.09 9.07** 3.99* 1.21 - 47.4 
กศ. มาก 272 4.02* 64.76*** 1.71 <1 11.32*** <1 5.90* 42.3 
คสพ. ใกลชิด 260 2.35 2.86 <1 5.21* 2.59 <1 <1 27.2 
คสพ. ไมใกลชิด 188 18.25*** <1 1.66 <1 <1 20.25*** 2.03 24.1 
รายไดนอย 259 13.61*** <1 <1 22.82*** <1 40.82*** 1.77 41.6 
รายไดมาก 189 <1 44.78*** 16.99*** 16.62*** 3.26* <1 - 45.3 
เปนที่พ่ึงหลัก 182 3.91* 8.13** 2.20 1.11 <1 <1 <1 30.0 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 266 5.07* 2.05 <1 2.47 2.69 10.21** 1.67 23.7 
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ตารางที่ ค.12  คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจของญาติ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ 
           สัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน 
 
ตอน  2 

กลุม ตัวแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบ 

กลุมท่ีมีคาเฉล่ียสูง กลุมท่ีมีคาเฉล่ียต่ํา 
รวม       แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 52.69 นอย = 48.88 
      การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 52.31 มาก = 49.26 
ชาย       แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 53.07 นอย = 48.83 
อายุนอย       แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 52.88 นอย = 47.90 
       การปรับตัวทางจิตสังคม นอย = 51.99 มาก = 48.79 
อายุมาก 
การศึกษานอย 

      แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
       แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
       การปรับตัวทางจิตสังคม 

มาก = 56.25 
มาก = 51.44 
นอย = 51.61 

นอย = 50.23 
นอย = 45.18 
มาก = 45.05 

การศึกษามาก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 51.52 นอย = 49.25 
 การปรับตัวทางจิตสังคม มาก = 54.93 นอย = 45.84 
ความสัมพันธไมใกลชิด แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 53.32 นอย = 47.04 
รายไดนอย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ มาก = 52.58 นอย = 47.83 
รายไดมาก การปรับตัวทางจิตสังคม มาก = 54.09 นอย = 46.73 
 การสนับสนุนจากครอบครัว มาก = 51.58 นอย = 50.07 
เปนที่พ่ึงหลัก 
 
ไมเปนที่พ่ึงหลัก 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
การปรับตัวทางจิตสังคม 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
 

มาก = 51.53 
มาก = 52.29 
มาก = 53.66 

นอย = 48.08 
นอย = 47.32 
นอย = 49.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 
 
ตารางที่ ค.13  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21 

 
12       

 
มาก มาก 141 22  48.46 5.17* 5.98* 11.15* 
นอย นอย 184 11  43.29  0.81 5.98* 
มาก นอย 69 21 42.48   5.17* 
นอย มาก 56 12 37.31    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.14  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
22          

 
11       

 
นอย มาก 61 12 44.63 0.41 3.09 3.48* 
มาก นอย 57 21  44.22  2.68 3.07 
มาก มาก 140 22 41.54   0.39 
นอย นอย 192 11 41.15    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.15  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมเพศชาย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12       

 
มาก มาก 71 22 48.29 4.56* 6.26* 11.29* 
นอย นอย 93 11 43.73  1.7 6.75* 
มาก นอย 35 21 42.03   5.05* 
นอย มาก 30 12 37.00    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.16  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมเพศชาย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21        

 
22          

 
11 

 
นอย มาก 28 12 45.11 1.44 3.78 4.46 
มาก นอย 29 21 43.67  2.34 3.02 
มาก มาก 72 22 41.33   0.68 
นอย นอย 100 11 40.65    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.17  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมเพศหญิง 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 70 22 48.62 5.58* 5.65* 10.97* 
มาก นอย 34 21 43.04  0.07 5.39* 
นอย นอย 91 11 42.97   5.32* 
นอย มาก 26 12 37.65    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.18  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมอายุนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 77 22 51.20 8.9* 9.34* 15.12* 
มาก นอย 30 21 42.30  0.44 6.22* 
นอย นอย 87 11 41.86   5.78* 
นอย มาก 38 12 36.08    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.19  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมอายุมาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 13 21 46.23 0.68 4.75 6.34* 
นอย มาก 43 12 45.55  4.07 5.66 
นอย นอย 93 11 41.48   1.59 
มาก มาก 69 22 39.89    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.20  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษานอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 67 22 48.42 9.34* 12.55* 19.52* 
มาก นอย 14 21 39.08  3.21 10.18* 
นอย นอย 70 11 35.87   6.97* 
นอย มาก 25 12 28.90    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.21  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษามาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
22          

 
12 

 
มาก นอย 19 21 43.50 2.16 2.35 5.56* 
นอย นอย 123 11 41.34  0.19 3.40 
มาก มาก 86 22 41.15   3.21 
นอย มาก 46 12 37.94    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.22  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 

                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธ 
                       ใกลชิด 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 77 22 45.86 3.97 4.78* 9.09* 
นอย นอย 105 11 41.89  0.81 5.12* 
มาก นอย 45 21 41.08   4.31* 
นอย มาก 35 12 36.77    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ค.23  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธ 
                       ใกลชิด 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 34 21 44.64 1.80 4.51* 6.47* 
นอย มาก 38 12 42.84  2.71 4.67* 
นอย นอย 112 11 40.13   1.96 
มาก มาก 76 22 38.17    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.24  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธไม 
                       ใกลชิด 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 64 22 52.45 7.29* 7.30* 19.00* 
มาก นอย 24 21 45.16  0.01 11.71* 
นอย นอย 79 11 45.15   11.70* 
นอย มาก 23 12 33.45    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.25  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 100 22 50.56 9.19* 12.66* 16.47* 
มาก นอย 24 21 41.37  3.47 7.28* 
นอย นอย 99 11 37.90   3.81 
นอย มาก 38 12 34.09    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.26  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดมาก 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
21       

 
นอย นอย 85 11 51.27 6.94* 8.06* 8.46* 
นอย มาก 18 12 44.33  1.12 1.52 
มาก มาก 41 22 43.21   0.40 
มาก นอย 45 21 42.81    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.27  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดมาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
22 

 
นอย มาก 35 12 52.59 5.76* 11.10* 11.88* 
มาก นอย 13 21 46.83  5.34* 6.12* 
นอย นอย 95 11 41.49   0.78 
มาก มาก 46 22 40.71    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.28  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมท่ีพ่ึงหลัก 
                       ของครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 48 22 46.19 3.91 7.50* 11.48* 
มาก นอย 48 21 41.99  3.59 7.57* 
นอย นอย 60 11 38.69   3.98 
นอย มาก 28 12 34.71    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.29  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมท่ีพ่ึงหลักของ 
                       ครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 27 21 45.90 3.62 7.32* 11.07* 
มาก มาก 69 22 42.28  3.70 7.45* 
นอย มาก 20 12 38.58   3.75 
นอย นอย 68 11 34.83    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.30  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึง 
                       หลักของครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 93 22 49.70 4.29 5.73* 8.95* 
นอย นอย 124 11 45.41  1.44 4.66* 
มาก นอย 21 21 43.97   3.22 
นอย มาก 28 12 40.75    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.31  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 
                       ของครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 80 22 49.85 5.12* 6.03* 8.41* 
นอย นอย 120 11 44.73  0.91 3.29 
มาก นอย 34 21 43.82   2.38 
นอย มาก 32 12 41.44    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.32  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 
                       ของครอบครัว 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีการดําเนิน
ชีวิตทางพุทธ

ศาสนา 
จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
22          

 
11 

 
นอย มาก 27 12 48.96 0.84 6.63* 8.53* 
มาก นอย 36 21 48.12  5.79* 7.69* 
มาก มาก 85 22 42.33   1.90 
นอย นอย 118 11 40.43    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ 
                       ศาสนา  ในกลุมการศึกษานอย   

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 222 111 212 211 121 

 
112 

 

 
122 

 

มาก มาก นอย 23 221 51.00 5.16 8.75* 11.41* 12.40* 21.00* 21.50* 23.2* 

มาก มาก มาก 44 222 45.84  3.59 6.28 7.24 15.84* 16.34* 18.04* 

นอย นอย นอย 64 111 42.25   2.69 3.65 12.25* 12.75* 14.45* 

มาก นอย มาก 9 212 39.56    0.96 9.56* 10.06* 11.76* 

มาก นอย นอย 5 211 38.60     8.6* 9.10* 10.8* 

นอย มาก นอย 15 121 30.00      0.50 2.20 

นอย นอย มาก 6 112 29.50       1.70 

นอย มาก มาก 10 122 27.80        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.34  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ 
                       ศาสนา  ในกลุมการศึกษานอย   

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 121 222 221 212 211 

 
111 

 

 
122 

 

นอย นอย มาก 17 112 50.65 1.82 3.14 3.65 5.10 9.38* 9.71* 9.97* 

นอย มาก นอย 12 121 48.83  1.32 1.83 3.28 7.56* 7.89* 8.15* 

มาก มาก มาก 67 222 47.51   0.51 1.96 6.24 6.57* 6.83* 

มาก มาก นอย 7 221 47.00    1.45 5.43 6.06 6.32* 

มาก นอย มาก 29 212 45.55     4.28 4.61 4.87 

มาก นอย นอย 26 211 41.27      0.33 0.59 

นอย นอย นอย 97 111 40.94       0.26 

นอย มาก มาก 19 122 40.68        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ค.35  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 141 22 59.97 10.68* 11.48 19.21* 
นอย นอย 184 11 49.29  0.80 8.53* 
มาก นอย 69 21 48.49   7.73* 
นอย มาก 56 12 40.76    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.36  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
1211 

 
มาก นอย 61 21 56.85 5.23* 8.40* 15.26* 
มาก มาก 149 22 51.62  3.17 10.03* 
นอย มาก 52 12 48.45   6.86* 
นอย นอย 188 11 41.59    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.37  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 57 21 52.52 0.66 4.31* 6.60* 
นอย มาก 61 12 51.86  3.65* 5.94* 
มาก มาก 140 22 48.21   2.29 
นอย นอย 192 11 45.92    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.38  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมชาย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 71 22 60.35 10.27* 12.28* 19.52* 
นอย นอย 93 11 50.08  2.01 9.25* 
มาก นอย 35 21 48.07   7.24* 
นอย มาก 30 12 40.83    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.39  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมชาย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 32 21 56.36 4.3 6.87* 14.93* 
มาก มาก 74 22 52.06  2.57 10.63* 
นอย มาก 26 12 49.49   8.06* 
นอย นอย 97 11 41.43    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.40  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมชาย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
22          

 
11 

 
นอย มาก 28 12 53.11 0.37 4.67 8.06* 
มาก นอย 29 21 52.74  4.30 7.69* 
มาก มาก 72 22 48.44   3.39 
นอย นอย 100 11 45.05    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.41  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมหญิง 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 70 22 59.60 10.49* 10.91* 18.95* 
มาก นอย 34 21 49.11  0.42 8.46* 
นอย นอย 91 11 48.69   8.04* 
นอย มาก 26 12 40.65    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.42  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมหญิง 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 29 21 57.50 6.29* 9.92* 15.73* 
มาก มาก 75 22 51.21  3.63 9.44* 
นอย มาก 26 12 47.58   5.81* 
นอย นอย 91 11 41.77    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.43  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมหญิง 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 28 21 52.31 1.47 4.37 5.35* 
นอย มาก 33 12 50.84  2.90 3.88 
มาก มาก 68 22 47.94   0.98 
นอย นอย 92 11 46.96    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.44  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมอายุนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 77 22 62.04 10.37* 13.18* 22.86* 
มาก นอย 30 21 51.67  2.81 12.49* 
นอย นอย 87 11 48.86   9.68* 
นอย มาก 38 12 39.18    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.45  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมอายุนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 45 21 57.77 1.83 9.35* 18.15* 
มาก มาก 62 22 55.94  7.52* 16.32* 
นอย มาก 27 12 48.42   8.80* 
นอย นอย 98 11 39.62    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.46  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมอายนุอย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21          

 
11 

 
นอย มาก 18 12 53.29 2.22 3.14 6.04* 
มาก มาก 71 22 51.07  0.92 3.82 
มาก นอย 44 21 50.15   2.90 
นอย นอย 99 11 47.25    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.47  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมอายุมาก 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 64 22 56.45 7.29* 9.85* 11.38* 
นอย นอย 97 11 49.16  2.56 4.09 
มาก นอย 39 21 46.60   1.53 
นอย มาก 18 12 45.07    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.48  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมอายุมาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 13 21 57.07 5.51* 12.62* 12.87* 
นอย นอย 43 12 51.56  7.11* 7.36* 
มาก มาก 69 22 44.45   0.25 
นอย นอย 93 11 44.20    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 ตารางที่ ค.49  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                        ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษานอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 67 22 60.36 12.07* 12.85* 26.69* 
นอย นอย 70 11 48.29  0.78 14.62* 
มาก นอย 14 21 47.51   13.84* 
นอย มาก 25 12 33.67    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.50  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษานอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 28 21 58.73 9.58* 13.85* 22.65* 
มาก มาก 53 22 49.15  4.27 13.07* 
นอย มาก 16 12 44.88   8.80* 
นอย นอย 79 11 36.08    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.51  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                      วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษานอย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
22 

 
นอย มาก 15 12 51.69 1.00 7.58* 8.36* 
มาก นอย 38 21 50.69  6.58* 7.36* 
นอย นอย 69 11 44.11   0.78 
มาก มาก 54 22 43.33    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
  
ตารางที่ ค.52  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษามาก 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 74 22 54.36 4.22* 5.59* 7.07* 
นอย นอย 114 11 50.14  1.37 2.85 
มาก นอย 55 21 48.77   1.48 
นอย มาก 31 12 47.29    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 
ตารางที่ ค.53  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธใกลชิด 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 77 22 56.44 8.30* 10.08* 22.75* 
นอย นอย 105 11 48.14  1.78 14.58* 
มาก นอย 45 21 46.36   12.67* 
นอย มาก 33 12 33.69    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.54  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตามวิถี 
                       ปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธใกลชิด 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 34 21 51.17 0.52 7.05* 12.21* 
นอย มาก 38 12 50.65  6.53* 11.69* 
นอย นอย 112 11 44.12   5.16* 
มาก มาก 76 22 38.96    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.55  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธไม 
                       ใกลชิด 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 64 22 63.71 11.22* 13.26* 23.40* 
มาก นอย 24 21 52.49  2.04 12.18* 
นอย นอย 79 11 50.45   10.14* 
นอย มาก 23 12 40.31    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.56  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีการดําเนินชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุม 
                       ความสัมพันธไมใกลชิด 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 32 21 58.88 1.77 7.87* 19.13* 
มาก มาก 56 22 57.31  6.30* 17.56* 
นอย มาก 31 12 51.01   11.26* 
นอย นอย 71 11 39.75    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.57  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 100 22 63.03 14.72* 17.53* 26.11* 
นอย นอย 99 11 48.31  2.81 11.39* 
มาก นอย 24 21 45.50   8.58* 
นอย มาก 38 12 36.92    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 
 
ตารางที่ ค.58  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 35 21 56.83 5.13* 8.85* 19.58* 
มาก มาก 89 22 51.70  3.72 14.45* 
นอย มาก 31 12 47.98   10.73* 
นอย นอย 106 11 37.25    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.59  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 44 21 51.30 0.26 2.66 8.53* 
นอย มาก 26 12 51.04  2.40 8.27* 
มาก มาก 94 22 48.64   5.87* 
นอย นอย 97 11 42.77    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.60  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดมาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 13 21 57.24 5.12* 8.81* 10.50* 
นอย มาก 35 12 52.12  3.69 5.38* 
นอย นอย 95 11 48.43   1.69 
มาก มาก 46 22 46.74    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 



258 
 
ตารางที่ ค.61  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                       ครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 48 22 56.26 8.30* 11.39* 13.83* 
มาก นอย 48 21 47.96  3.09 5.53* 
นอย นอย 60 11 44.87   2.44 
นอย มาก 28 12 42.43    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.62  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                       ครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 27 21 54.23 4.24 5.98* 15.18* 
มาก มาก 69 22 49.99  1.74 10.94* 
นอย มาก 20 12 48.25   9.20* 
นอย นอย 68 11 39.05    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 
 
 
 
 
 
 



259 
 
ตารางที่ ค.63  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 
                       ของครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 93 22 61.21 9.93* 11.34* 21.25* 
นอย นอย 124 11 51.28  1.41 11.32* 
มาก นอย 21 21 49.87   9.91* 
นอย มาก 28 12 39.96    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.64  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                       ครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 34 21 57.05 3.02 9.61* 13.24* 
มาก มาก 80 22 54.03  6.59* 10.22* 
นอย มาก 32 12 47.44   3.63 
นอย นอย 120 11 43.81    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 
 
 
 
 
 
 



260 
 
ตารางที่ ค.65  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                       ครอบครัว 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
22          

 
11 

 
นอย มาก 27 12 55.13 0.30 8.79* 9.11* 
มาก นอย 36 21 54.83  8.49* 8.81* 
มาก มาก 85 22 46.34   0.32 
นอย นอย 118 11 46.02    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.66  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม  
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา    
                       ในกลุมรวม  

 

ความ
เชื่อทาง

พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112 222 212 211 111 

 
122 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 30 221 67.57 14.70* 15.18* 16.73* 21.44* 21.87* 23.54* 30.09* 

นอย นอย มาก 23 112 52.87  0.48 2.03 6.74* 7.17* 8.84* 15.39* 

มาก มาก มาก 111 222 52.39   1.55 6.26* 6.69* 8.36* 14.91* 

มาก นอย มาก 38 212 50.84    4.71* 5.14* 6.81* 13.56* 

มาก นอย นอย 31 211 46.13     0.43 2.10 8.65* 

นอย นอย นอย 161 111 45.70      1.67 8.22* 

นอย มาก มาก 29 122 44.09       6.55* 

นอย มาก นอย 27 121 37.48        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.67  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  
                       ในกลุมชาย 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112 222 212 111 211 

 
122 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 15 221 68.20 13.60* 15.70* 16.59* 22.63* 23.67* 23.83* 30.91* 

นอย นอย มาก 10 112 54.60  2.10 2.99 9.03* 10.07* 10.23* 17.31* 

มาก มาก มาก 56 222 52.50   0.89 6.93* 7.97* 8.13* 15.21* 

มาก นอย มาก 18 212 51.61    6.04 7.08* 7.24* 14.32* 

นอย นอย นอย 83 111 45.57     1.04 1.20 8.28* 

มาก นอย นอย 17 211 44.53      0.16 7.24* 

นอย มาก มาก 16 122 44.37       7.08* 

นอย มาก นอย 15 121 37.29        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.68  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา  ในกลุมหญิง 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 222 112 212 211 111 

 
122 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 15 221 66.93 14.66* 15.39* 16.78* 18.86* 21.08* 23.32* 29.24* 
มาก มาก มาก 55 222 52.27  0.73 2.12 4.20 6.42* 8.66* 14.58* 
นอย นอย มาก 13 112 51.54   1.39 3.47 5.69 7.93* 13.85* 
มาก นอย มาก 20 212 50.15    2.08 4.30 6.54* 12.46* 
มาก นอย นอย 14 211 48.07     2.22 4.46 10.38* 
นอย นอย นอย 78 111 45.85      2.24 8.16* 
นอย มาก มาก 13 122 43.61       5.92* 
นอย มาก นอย 13 121 37.69        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 



262 
 
ตารางที่ ค.69  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   
                       ในกลุมอายุนอย 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 212 222 112 111 211 

 
122 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 25 221 68.40 12.20* 12.73* 18.03* 21.06* 21.25* 21.93* 36.51* 
มาก นอย มาก 10 212 56.20  0.53 5.80* 8.86* 9.05* 9.73* 24.31* 
มาก มาก มาก 52 222 55.67   5.30* 8.33* 8.52* 9.20* 23.78* 
นอย นอย มาก 8 112 50.37    3.03 3.22 3.90 18.48* 
นอย นอย นอย 79 111 47.34     0.19 0.87 15.45 
มาก นอย นอย 20 211 47.15      0.68 15.26* 
นอย มาก มาก 19 122 46.47       14.58* 
นอย มาก นอย 19 121 31.89        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.70  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   
                       ในกลุมการศึกษานอย 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112 212 222 211 111 

 
122 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 23 221 71.65 17.48* 22.48* 22.58* 25.85* 29.23* 34.05* 41.92* 
นอย นอย มาก 6 112 64.17  4.95 5.10 8.37* 11.75* 16.57* 24.44* 
มาก นอย มาก 9 212 49.22   0.15 3.42 6.80 11.62* 19.49* 
มาก มาก มาก 44 222 49.07    3.27 6.65 11.47* 19.37* 
มาก นอย นอย 5 211 45.80     3.38 8.20* 16.07* 
นอย นอย นอย 64 111 42.42      4.82 12.69* 
นอย มาก มาก 10 122 37.60       7.87* 
นอย มาก นอย 15 121 29.73        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 



263 
 
ตารางที่ ค.71  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   
                       ในกลุมความสัมพันธไมใกลชิด  

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 222 212 112 122 211 

 
111 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 21 221 68.95 10.49* 12.80* 16.55* 19.33* 20.14* 20.44* 37.95* 
มาก มาก มาก 43 222 58.46  2.34 6.06* 8.84* 9.65* 9.95* 24.46* 
มาก นอย มาก 13 212 56.15   3.75 6.53* 7.34* 7.64* 25.15* 
นอย นอย มาก 10 112 52.40    2.78 3.59 3.89 21.40* 
นอย มาก มาก 21 122 49.62     0.81 1.11 18.82* 
มาก นอย นอย 11 211 48.81      0.30 17.81* 
นอย นอย นอย 69 111 48.51       17.51* 
นอย มาก นอย 2 121 31.00        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.72  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   
                       ในกลุมรายไดนอย  

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 222 112 212 111 122 

 
211 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 23 221 71.65 17.25* 18.58* 22.65* 28.11* 28.77* 29.65* 40.70* 
มาก มาก มาก 77 222 54.40  1.33 5.40* 10.86* 11.52* 12.40* 23.45* 
นอย นอย มาก 14 112 53.07   4.07 9.53* 10.19* 11.07* 22.12* 
มาก นอย มาก 12 212 49.00    5.46* 6.12* 7.00* 18.05* 
นอย นอย นอย 85 111 43.54     0.66 1.54 12.59* 
นอย มาก มาก 17 122 42.88      0.88 11.93* 
มาก นอย นอย 12 211 42.00       11.05* 
นอย มาก นอย 21 121 30.95        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 



264 
 
ตารางที่ ค.73  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   
                       ในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 222 122 212 211 112 

 
111 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 6 221 61.83 11.14* 11.91* 12.54* 15.21* 15.26* 18.66* 26.90* 
มาก มาก มาก 42 222 50.69  0.77 1.40 4.07 4.72 7.52* 15.76* 
นอย มาก มาก 13 122 49.92   0.63 3.30 3.35 6.45 14.99* 
มาก นอย มาก 27 212 49.29    2.67 2.72 6.12 14.36* 
มาก นอย นอย 21 211 46.62     0.05 3.45 11.69* 
นอย นอย มาก 7 112 46.57      3.40 11.64* 
นอย นอย นอย 53 111 43.17       8.24* 
นอย มาก นอย 15 121 34.93        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.74  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม       
                       ความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนา   
                       ในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลักของครอบครัว 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112 222 212 211 111 

 
122 

 

 
121 

 

มาก มาก นอย 24 221 69.00 13.38* 14.36* 15.58* 22.06* 23.90* 28.33* 29.75* 
นอย นอย มาก 16 112 55.62  0.98 2.20 8.68* 10.52* 14.95* 16.37* 
มาก นอย มาก 11 212 54.64   1.22 7.70* 9.54* 13.97* 15.39* 
มาก มาก มาก 69 222 53.42    6.48* 8.32* 12.75* 14.17* 
นอย นอย นอย 108 111 46.94     1.84 6.27* 7.69* 
มาก นอย นอย 10 211 45.10      4.43 5.85 
นอย มาก นอย 12 121 40.67       1.42 
นอย มาก มาก 16 122 39.25        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 



265 
 
ตารางที่ ค.75  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 61 21 55.44 5.10* 5.99* 7.26* 
มาก มาก 149 22 50.34  0.89 2.16 
นอย มาก 52 12 49.45   1.27 
นอย นอย 188 11 48.18    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
  
ตารางที่ ค.76  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 57 21 55.23 3.52* 6.84* 7.16* 
นอย มาก 61 12 51.71  3.32* 3.64* 
นอย นอย 192 11 48.39   0.32 
มาก มาก 140 22 48.07    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.77  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมชาย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 32 21 55.76 5.31* 5.97* 7.59* 
มาก มาก 74 22 50.45  0.66 2.28 
นอย มาก 26 12 49.79   1.62 
นอย นอย 97 11 48.17    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.78  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมชาย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 29 21 55.46 3.08 6.99* 7.60* 
นอย มาก 28 12 52.38  3.91* 4.52* 
นอย นอย 100 11 48.47   0.61 
มาก มาก 72 22 47.86    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.79  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมหญิง 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 29 21 55.11 4.87* 5.84* 6.91* 
มาก มาก 75 22 50.24  0.97 2.04 
นอย มาก 26 12 49.27   1.07 
นอย นอย 91 11 48.20    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.80  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมหญิง 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 28 21 54.99 3.81* 6.66* 6.68* 
นอย มาก 33 12 51.18  2.85 2.57 
มาก มาก 68 22 48.33   0.02 
นอย นอย 92 11 48.31    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.81  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมอายุนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 30 21 53.15 1.79 3.78* 8.14* 
มาก มาก 77 22 51.36  1.99 6.35* 
นอย มาก 38 12 49.37   4.36* 
นอย นอย 87 11 45.01    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.82  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมอายุนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
11          

 
12 

 
มาก นอย 45 21 56.49 8.47* 8.60* 9.65* 
มาก มาก 62 22 48.02  0.13 1.18 
นอย นอย 98 11 47.89   1.05 
นอย มาก 27 12 46.87    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.83  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรวม 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 44 21 55.39 6.23* 6.40* 10.05* 
นอย มาก 18 12 49.16  0.17 3.82* 
นอย นอย 99 11 48.99   3.65* 
มาก มาก 71 22 45.34    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.84  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมอายุมาก 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21          

 
12 

 
มาก มาก 64 22 56.47 5.55* 7.08* 8.62* 
นอย นอย 97 11 50.92  1.53 3.07 
มาก นอย 39 21 49.39   1.54 
นอย มาก 18 12 47.85    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.85  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมอายุมาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 13 21 54.40 1.16 4.47* 7.32* 
นอย มาก 43 12 53.24  3.31 6.16* 
มาก มาก 69 22 49.93   2.85 
นอย นอย 93 11 47.08    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.86  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษานอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 67 22 52.05 3.66 4.10 9.10* 
มาก นอย 14 21 48.39  0.44 5.44* 
นอย นอย 70 11 47.95   5.00* 
นอย มาก 25 12 42.95    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.87  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษานอย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 38 21 54.96 4.49* 9.09* 14.66* 
นอย มาก 15 12 50.47  4.60* 10.17* 
นอย นอย 69 11 45.87   5.57* 
มาก มาก 54 22 40.30    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.88  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมการศึกษามาก 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 19 21 55.02 2.50 2.91 5.97* 
มาก มาก 86 22 52.52  0.41 3.47 
นอย มาก 46 12 52.11   3.06 
นอย นอย 123 11 49.05    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.89  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธ 
                       ใกลชิด 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 77 22 54.17 3.72* 5.01* 8.28* 
มาก นอย 45 21 50.45  1.29 4.56* 
นอย นอย 105 11 49.16   3.27 
นอย มาก 33 12 45.89    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.90  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธ 
                       ใกลชิด 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 34 21 54.04 2.89 5.58* 8.38* 
นอย มาก 38 12 51.15  2.69 5.49* 
นอย นอย 112 11 48.46   2.80 
มาก มาก 76 22 45.66    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.91  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมความสัมพันธไม 
                       ใกลชิด 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉลี่ย 

 
12         

 
22          

 
11 

 
มาก นอย 23 21 55.62 2.47 7.27* 7.44* 
นอย มาก 23 12 53.15  4.80* 4.97* 
มาก มาก 64 22 48.35   0.17 
นอย นอย 80 11 48.18    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.92  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
12 

 
มาก มาก 100 22 53.55 4.93* 7.10* 8.20* 
มาก นอย 24 21 48.62  2.17 3.27 
นอย นอย 99 11 46.45   1.10 
นอย มาก 38 12 45.35    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 
 
ตารางที่ ค.93  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉลี่ย 

 
22         

 
11          

 
12 

 
มาก นอย 35 21 54.53 6.88* 8.55* 8.72* 
มาก มาก 89 22 47.65  1.67 1.84 
นอย นอย 106 11 45.98   0.17 
นอย มาก 31 12 45.81    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.94  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมรายไดนอย 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11          

 
22 

 
มาก นอย 44 21 54.84 5.45* 9.20* 10.78* 
นอย มาก 26 12 49.39  3.75* 5.33* 
นอย นอย 97 11 45.67   1.58 
มาก มาก 94 22 44.06    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.95  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                       ครอบครัว 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 21 21 55.30 4.94* 6.82* 9.38* 
มาก มาก 55 22 50.36  1.88 4.44* 
นอย มาก 34 12 48.48   2.56 
นอย นอย 74 11 45.92    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.96  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 
                       ของครอบครัว 
 

ความเช่ือ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12          

 
11 

 
มาก นอย 34 21 56.87 4.85* 7.03* 8.41* 
มาก มาก 80 22 52.02  2.18 3.56* 
นอย มาก 32 12 49.84   1.38 
นอย นอย 120 11 48.46    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.97  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธศาสนาในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลัก         
                       ของครอบครัว 
 

วิถีปฏิบัติ
ทางพุทธ
ศาสนา 

วิถีชีวิตทาง
พุทธศาสนา จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11          

 
22 

 
นอย มาก 27 12 55.32 1.15 4.69* 8.77* 
มาก นอย 36 21 54.71  3.54* 7.62* 
นอย นอย 118 11 50.63   4.08* 
มาก มาก 85 22 46.55    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.98  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ 
                       ศาสนาในกลุมอายุนอย 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 212 211 121 122 112 

 
111 

 

 
222 

 

มาก มาก นอย 25 221 59.88 6.68* 6.78* 8.99* 12.04* 14.76* 15.00* 17.03* 

มาก นอย มาก 10 212 53.20  0.10 2.31 5.36* 8.08* 8.32* 10.35* 

มาก นอย นอย 20 211 53.10   2.21 5.26* 7.98* 8.22* 10.25* 

นอย มาก นอย 19 121 50.89    3.05 5.77* 6.01* 8.04* 

นอย มาก มาก 19 122 47.84     2.72 2.96 4.99* 

นอย นอย มาก 8 112 45.12      0.24 2.27 

นอย นอย นอย 79 111 44.88       2.03 

มาก มาก มาก 52 222 42.85        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.99  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                       ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ 
                       ศาสนา  ในกลุมความสัมพันธใกลชิด 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ

ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 112 211 121 222 212 

 
111 

 

 
122 

 

มาก มาก นอย 9 221 57.89 4.58 5.99* 6.97* 7.43* 8.89* 12.87* 17.02* 
นอย นอย มาก 13 112 53.31  1.41 2.39 2.85 4.31 8.29* 12.44* 
มาก นอย นอย 20 211 51.90   0.98 1.44 2.90 6.88* 11.03* 
นอย มาก นอย 25 121 50.62    0.46 1.92 5.90* 10.05* 
มาก มาก มาก 68 222 50.46     1.46 5.44 9.59* 
มาก นอย มาก 25 212 49.00      3.98 8.13* 
นอย นอย นอย 92 111 45.02       4.15 
นอย มาก มาก 8 122 40.87        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.100  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  และวิถีชีวิตทางพุทธ 
                         ศาสนา  ในกลุมความสัมพันธไมใกลชิด 

 
ความ

เชื่อทาง
พุทธ 

วิถี
ปฏิบัติ
ทาง
พุทธ 

วิถีชีวิต
ทาง
พุทธ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉล่ีย 212 121 112 211 122 

 
222 

 

 
111 

 

มาก มาก นอย 21 221 60.24 4.55 9.24* 9.64* 9.88* 11.24* 12.50* 14.24* 
มาก นอย มาก 13 212 55.69  4.69 5.09 5.33 6.69* 8.00* 9.69* 
นอย มาก นอย 2 121 51.00   0.40 0.64 2.00 3.31 5.00 
นอย นอย มาก 10 112 50.60    0.24 1.60 2.91 4.60 
มาก นอย นอย 11 211 50.36     1.36 2.67 4.36 
นอย มาก มาก 21 122 49.00      1.31 3.00 
มาก มาก มาก 43 222 47.69       1.69 
นอย นอย นอย 69 111 46.00        

*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.101  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม   
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรวม 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
12 

 
21 

 
มาก มาก 165 22 45.19 0.57 3.97* 5.26* 
นอย นอย 129 11 44.62  3.40* 4.69* 
นอย มาก 85 12 41.22   1.29 
มาก นอย 69 21 39.93    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.102  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม   
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมหญิง 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
21 

 
นอย นอย 64 11 46.35 0.83 5.25* 6.27* 
มาก มาก 79 22 45.52  4.42* 5.44* 
นอย มาก 41 12 41.10   1.02 
มาก นอย 36 21 40.08    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.103  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม   
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมอายุนอย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
12 

 
นอย นอย 59 11 47.00 1.98 3.94 5.61* 
มาก มาก 88 22 45.02  1.96 3.63 
มาก นอย 14 21 43.06   1.67 
นอย มาก 69 12 41.39    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.104  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมการศึกษามาก 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21 

 
12 

 
มาก มาก 109 22 47.05 2.76 4.31* 9.61* 
นอย นอย 67 11 44329  1.55 6.85* 
มาก นอย 50 21 42.74   5.30* 
นอย มาก 46 12 37.44    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.105  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมความสัมพันธไม 
                         ใกลชิด 

 
แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิ 
การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21 

 
12 

 
มาก มาก 92 22 48.23 1.60 1.87 14.44* 
นอย นอย 61 11 46.63  0.27 12.84* 
มาก นอย 14 21 46.36   12.57* 
นอย มาก 21 12 33.79    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.106  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรายไดมาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
12 

 
นอย นอย 63 11 46.01 4.22* 6.37* 6.59* 
มาก มาก 62 22 41.79  2.15 2.37 
มาก นอย 28 21 39.64   0.22 
นอย มาก 36 12 39.42    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.107  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                         ครอบครัว 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 8 21 44.77 2.90 5.10 7.90* 
นอย มาก 21 12 41.87  2.20 5.00 
มาก มาก 66 22 39.67   2.80 
นอย นอย 87 11 36.87    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.108  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานอารมณ  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมเปนท่ีพ่ึง 
                         หลักของครอบครัว 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
12 

 
นอย นอย 58 11 43.39 0.16 5.07* 5.13* 
มาก มาก 55 22 43.23  4.91* 4.97* 
มาก นอย 32 21 38.32   0.06 
นอย มาก 37 12 38.26    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.109  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมรวม 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 39 21 58.88 10.23* 12.21* 14.38* 
มาก มาก 168 22 48.65  1.98 4.15* 
นอย มาก 66 12 46.67   2.17 
นอย นอย 175 11 44.50    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.110  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรวม 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
12 

 
11 

 
มาก มาก 167 22 60.46 13.39* 14.56* 15.19* 
มาก นอย 40 21 47.07  1.17 1.80 
นอย มาก 83 12 45.90   0.63 
นอย นอย 158 11 45.27    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.111  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรวม 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
11 

 
21 

 
นอย มาก 85 12 56.71 7.06* 10.04* 11.04* 
มาก มาก 165 22 49.65  2.98* 3.98* 
นอย นอย 129 11 46.67   1.00 
มาก นอย 69 21 45.67    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.112  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมชาย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 20 21 57.97 9.32* 11.75* 13.76* 
มาก มาก 87 22 48.65  2.43 4.44* 
นอย มาก 32 12 46.22   2.01 
นอย นอย 89 11 44.21    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.113  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมชาย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
12 

 
11 

 
มาก มาก 87 22 60.51 14.39* 14.82* 15.28* 
มาก นอย 20 21 46.12  0.43 0.89 
นอย มาก 43 12 45.69   0.46 
นอย นอย 78 11 45.23    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.114  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมชาย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
11 

 
นอย มาก 44 12 56.69 7.19* 10.82* 11.21* 
มาก มาก 86 22 49.50  3.63 4.02 
มาก นอย 33 21 45.87   0.39 
นอย นอย 65 11 45.48    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.115  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมหญิง 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 19 21 60.34 11.67* 13.71* 15.52* 
มาก มาก 81 22 48.67  2.04 3.85 
นอย มาก 34 12 46.63   1.81 
นอย นอย 86 11 44.82    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.116  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมหญิง 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
12 

 
11 

 
มาก มาก 80 22 60.43 11.85* 14.30* 15.11* 
มาก นอย 20 21 48.58  2.45 3.26 
นอย มาก 40 12 46.13   0.81 
นอย นอย 80 11 45.32    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 

 
ตารางที่ ค.117  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมอายุนอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 36 21 60.39 11.60* 12.10* 17.20* 
มาก มาก 71 22 48.79  0.50 5.60* 
นอย มาก 31 12 48.29   5.10* 
นอย นอย 92 11 43.19    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.118  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมอายุนอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21 

 
12 

 
มาก มาก 98 22 61.33 12.58* 13.48* 18.59* 
นอย นอย 64 11 48.75  0.90 6.01* 
มาก นอย 9 21 47.85   5.11* 
นอย มาก 59 12 42.74    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.119  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมอายุนอย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
11 

 
21 

 
นอย มาก 69 12 55.19 6.32* 6.80* 6.98* 
มาก มาก 88 22 48.87  0.48 0.66 
นอย นอย 59 11 48.39   0.18 
มาก นอย 14 21 48.21    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.120  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรบัตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมอายุมาก 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
11 

 
นอย มาก 16 12 62.57 9.68* 17.98* 22.56* 
มาก มาก 77 22 52.89  8.30* 12.88* 
มาก นอย 55 21 44.59   4.58 
นอย นอย 70 11 40.01    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.121  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมการศึกษานอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 23 21 71.65 26.36* 28.71* 34.37* 
นอย มาก 11 12 45.29  2.35 8.01* 
มาก มาก 64 22 42.94   5.66* 
นอย นอย 78 11 37.28    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.122  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมการศึกษานอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
12 

 
21 

 
มาก มาก 75 22 60.81 15.65* 23.40* 24.89* 
นอย นอย 69 11 45.16  7.75* 9.24* 
นอย มาก 20 12 37.41   1.49 
มาก นอย 12 21 35.92    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.123  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมการศึกษามาก 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
11 

 
นอย มาก 46 12 55.64 4.69* 7.89* 8.77* 
มาก มาก 109 22 50.95  3.20* 4.08* 
มาก นอย 50 21 47.75   0.88 
นอย นอย 67 11 46.87    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.124  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมความสัมพันธใกลชิด 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11 

 
21 

 
มาก มาก 75 22 57.97 13.54* 15.21* 18.37* 
นอย มาก 62 12 44.43  1.67 4.83* 
นอย นอย 97 11 42.76   3.16 
มาก นอย 26 21 39.60    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.125  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมความสัมพันธไมใกลชิด 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 29 21 60.93 8.74* 10.70* 12.53* 
มาก มาก 77 22 52.19  1.96 3.79* 
นอย มาก 25 12 50.23   1.83 
นอย นอย 57 11 48.40    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.126  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมความสัมพันธไม 
                         ใกลชิด 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
12 

 
11 

 
มาก มาก 92 22 62.22 11.32* 11.99* 13.93* 
มาก นอย 14 21 50.90  0.67 1.61 
นอย มาก 21 12 50.23   1.94 
นอย นอย 61 11 48.29    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.127  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมความสัมพันธไม 
                         ใกลชิด 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
21 

 
11 

 
นอย มาก 38 12 59.91 7.37* 10.14* 10.49* 
มาก มาก 75 22 52.54  2.77 3.12 
มาก นอย 27 21 49.77   0.35 
นอย นอย 48 11 49.42    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.128  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมรายไดนอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
11 

 
12 

 
มาก นอย 28 21 60.93 12.08* 17.84* 19.00* 
มาก มาก 89 22 48.85  5.76* 6.92* 
นอย นอย 111 11 43.09   1.16 
นอย มาก 31 12 41.93    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.129  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรายไดนอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
11 

 
12 

 
มาก มาก 105 22 62.47 15.16* 18.35* 21.56* 
มาก นอย 12 21 47.31  3.19 6.40* 
นอย นอย 95 11 44.12   3.21 
นอย มาก 47 12 40.91    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.130  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรายไดนอย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
21 

 
22 

 
นอย มาก 58 12 58.07 12.12* 12.59* 12.76* 
นอย นอย 81 11 45.95  0.47 0.67 
มาก นอย 26 21 45.48   0.17 
มาก มาก 94 22 45.31    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.131  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมรายไดมาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 11 21 59.00 9.18* 10.34* 11.87* 
นอย มาก 35 12 49.82  1.16 2.69 
มาก มาก 79 22 48.66   1.53 
นอย นอย 64 11 47.13    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.132  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตา           
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรายไดมาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11 

 
21 

 
มาก มาก 62 22 56.24 6.25* 9.28* 12.42* 
นอย มาก 36 12 49.99  3.03 6.17* 
นอย นอย 63 11 46.96   3.14 
มาก นอย 28 21 43.82    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.133  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                         ครอบครัว 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 8 21 55.27 6.53* 8.19* 13.03* 
นอย มาก 21 12 48.74  1.66 6.50* 
มาก มาก 66 22 47.08   4.84 
นอย นอย 87 11 42.24    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.134  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                         ครอบครัว 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉลี่ย 

 
12         

 
11 

 
21 

 
มาก มาก 52 22 59.42 13.84* 14.01* 16.49* 
นอย มาก 40 12 45.58  0.17 2.65 
นอย นอย 68 11 45.41   2.48 
มาก นอย 22 21 42.93    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.135  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลักของ 
                         ครอบครัว 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
11 

 
12 

 
มาก นอย 31 21 62.07 11.15* 14.02* 16.20* 
มาก มาก 102 22 50.92  2.87 5.05* 
นอย นอย 88 11 48.05   2.18 
นอย มาก 45 12 45.87    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.136  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานสังคม  พิจารณาตาม 
                         การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมไมเปนท่ีพ่ึงหลัก 
                         ของครอบครัว 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
22 

 
21 

 
นอย มาก 48 12 60.33 10.54* 11.54* 12.28* 
นอย นอย 71 11 49.79  1.00 1.74 
มาก มาก 110 22 48.79   0.74 
มาก นอย 37 21 48.05    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.137  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรวม 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉลี่ย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 69 21 53.84 2.26* 3.05* 6.90* 
นอย มาก 85 12 51.58  0.79 4.67* 
มาก มาก 165 22 50.79   3.85* 
นอย นอย 129 11 46.94    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.138  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมรวม 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉลี่ย 

 
21         

 
12 

 
11 

 
มาก มาก 168 22 52.77 0.16 0.91 6.86* 
มาก นอย 39 21 52.61  0.75 6.70* 
นอย มาก 66 12 51.86   5.95* 
นอย นอย 175 11 45.91    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.139  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมชาย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 20 21 53.34 0.54 1.37 7.65* 
มาก มาก 87 22 52.80  0.83 7.11* 
นอย มาก 32 12 51.97   6.28* 
นอย นอย 89 11 45.69    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.140  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมชาย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 33 21 53.98 2.32 3.19* 6.60* 
นอย มาก 44 12 51.66  0.87 4.28* 
มาก มาก 86 22 50.79   3.41* 
นอย นอย 65 11 47.38    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.141  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 

                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมหญิง 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 36 21 53.72 2.20 2.94 7.45* 
นอย มาก 41 12 51.52  0.74 5.25* 
มาก มาก 79 22 50.79   3.85* 
นอย นอย 129 11 46.94    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.142  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมอายุนอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 9 21 55.40 5.03* 6.43* 8.57* 
มาก มาก 98 22 50.37  1.40 3.54 
นอย มาก 59 12 48.97   2.14 
นอย นอย 64 11 46.83    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.143  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมอายุนอย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 14 21 56.07 4.65* 8.15* 9.91* 
นอย มาก 69 12 51.42  3.50 5.26* 
มาก มาก 88 22 47.92   1.76 
นอย นอย 59 11 46.16    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.144  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 

                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมอายุมาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 3 21 58.50 3.92 4.51 10.42* 
นอย มาก 35 12 54.58  0.59 6.50* 
มาก มาก 97 22 53.99   5.91 
นอย นอย 83 11 48.08    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.145  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมการศึกษานอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
11         

 
22 

 
12 

 
มาก นอย 23 21 60.39 13.17* 13.43* 17.25* 
นอย นอย 78 11 47.22  0.26 4.08* 
มาก มาก 64 22 46.96   3.82 
นอย มาก 11 12 43.14    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.146  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมการศึกษานอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
22         

 
12 

 
11 

 
มาก นอย 12 21 51.50 0.09 5.28* 7.36* 
มาก มาก 75 22 51.41  5.19* 7.27* 
นอย มาก 20 12 46.22   2.08 
นอย นอย 69 11 44.14    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.147  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมการศึกษามาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 28 21 54.16 3.75* 5.28* 6.07* 
นอย มาก 63 12 50.41  1.53 2.32 
มาก มาก 92 22 48.88   0.79 
นอย นอย 89 11 48.09    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.148  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมความสัมพันธใกลชิด 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
21         

 
22 

 
11 

 
นอย มาก 41 12 54.19 0.36 1.70 9.02* 
มาก นอย 10 21 53.83  1.34 8.66* 
มาก มาก 91 22 51.49   7.32* 
นอย นอย 118 11 45.17    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.149  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุม   
                         ความสัมพันธไมใกลชิด 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11 

 
22 

 
มาก นอย 27 21 54.73 2.48 7.21* 8.52* 
นอย มาก 38 12 52.25  4.73* 6.04* 
นอย นอย 48 11 47.52   1.31 
มาก มาก 75 22 46.21    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.150  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมรายไดนอย 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 28 21 55.39 4.22* 5.62* 10.90* 
นอย มาก 31 12 51.17  1.40 6.58* 
มาก มาก 89 22 49.77   5.28* 
นอย นอย 111 11 44.49    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.151  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรายไดนอย 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11 

 
22 

 
มาก นอย 26 21 54.86 1.08 8.75* 8.79* 
นอย มาก 58 12 53.78  7.67* 7.71* 
นอย นอย 81 11 46.11   0.04 
มาก มาก 94 22 46.07    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.152  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการปรับตัวทางจิตสังคมในกลุมรายไดมาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การปรับตัว
ทางจิตสังคม จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
11 

 
21 

 
มาก มาก 79 22 56.92 5.65* 8.48* 13.74* 
นอย มาก 35 12 51.27  2.77 8.09* 
นอย นอย 64 11 48.50   5.32* 
มาก นอย 11 21 43.18    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.153  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมรายไดมาก 
 

แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 28 21 55.96 3.32* 5.43* 8.83* 
นอย มาก 36 12 52.64  2.11 5.51* 
มาก มาก 62 22 50.53   3.40* 
นอย นอย 63 11 47.13    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.154  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามการปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจากครอบครัวในกลุมไมเปนท่ีพ่ึง 
                         หลักของครอบครัว 
 

การปรับตัว
ทางจิต
สังคม 

การสนับสนุน
จากครอบครัว จํานวน รหัส        คาเฉล่ีย 

 
12         

 
22 

 
11 

 
มาก นอย 37 21 56.15 3.59* 6.52* 7.72* 
นอย มาก 48 12 52.56  2.93* 4.13* 
มาก มาก 110 22 49.63   1.20 
นอย นอย 71 11 48.43    

* นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
 
ตารางที่ ค.155  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจาก 
                         ครอบครัว  ในกลุมอายุนอย 

 
แรงจูง 
ใจใฝ

สัมฤทธิ ์

การ
ปรับ 
ตัวฯ 

การ
สนับ 

สนุนฯ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 212 121 122 211 112 

 
222 

 

 
111 

 
มาก มาก นอย 5 221 61.80 7.36* 11.47* 12.26* 12.80* 13.40* 15.50* 18.47* 

มาก นอย มาก 32 212 54.44  4.11 4.90 5.44 6.04 8.14* 11.11* 

นอย มาก นอย 9 121 50.33   0.79 1.33 1.93 4.03 7.00* 

นอย มาก มาก 22 122 49.54    0.54 1.14 3.24 6.21 

มาก นอย นอย 4 211 49.00     0.60 2.70 5.67 

นอย นอย มาก 37 112 48.40      2.10 5.07 

มาก มาก มาก 65 222 46.30       2.97 

นอย นอย นอย 55 111 43.33        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ ค.156  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวดานเศรษฐกิจ  พิจารณา 
                         ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  การปรับตัวทางจิตสังคม  และการสนับสนุนจาก 
                         ครอบครัว  ในกลุมการศึกษามาก 

 
แรงจูง 
ใจใฝ

สัมฤทธิ ์

การ
ปรับ 
ตัวฯ 

การ
สนับ 

สนุนฯ 

จํา 
นวน
คน 

รหัส คา 
เฉลี่ย 222 121 122 211 112 

 
212 

 

 
111 

 
มาก มาก นอย 23 221 57.91 3.33 3.69 4.91* 7.51* 10.08* 14.73* 15.94* 

มาก มาก มาก 81 222 54.58  0.36 1.58 4.18 6.75* 11.40* 12.61* 

นอย มาก นอย 27 121 54.22   1.22 3.82 6.39* 11.04* 12.25* 

นอย มาก มาก 28 122 53.00    2.60 5.17* 9.82* 11.03* 

มาก นอย นอย 5 211 50.40     2.57 7.22* 8.43* 

นอย นอย มาก 35 112 47.83      4.65* 5.86* 

มาก นอย มาก 11 212 43.18       1.21 

นอย นอย นอย 62 111 41.97        
*  นัยสําคัญที่ระดับ  .05 
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ภาคผนวก  ง 
การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน 

(Path  Analysis) 
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DATE: 11/ 2/2011 
TIME: 11:18 

L I S R E L  8.72 
BY 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 The following lines were read from file C:\Users\SONY\Desktop\Lis data\model 1.1.spj: 
 SYSTEM FILE from file 'C:\Users\SONY\Desktop\Lis data\model 1.DSF' 
 Sample Size = 448 
 Relationships 
 emot  =   compart 
socialt  =  compart 
 ecot  =  posit compart 
 emot  =  believet ationt mentalt motivet pyst 
 socialt  =  ationt lifet mentalt futuret motivet pyst Losst fsupt wsup 
 ecot  =  believet mentalt futuret motivet Losst wsup 
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 posit  =  believet ationt lifet mentalt futuret motivet pyst Losst fsupt 
 posit  =  wsup 
 compart =  believet lifet mentalt futuret motivet pyst Losst fsupt 
 Set the Error Covariance of socialt and emot Free 
 Set the Error Covariance of ecot and socialt Free 
 Set the Error Covariance of compart and posit Free 
 Path Diagram 
 Lisrel output: ss sc ef rs 
 Print Residuals 
 End of Proble 
 
Covariance Matrix        
                 emot          socialt          ecot           posit         compart        believet    
              --------        --------        --------        --------        --------        -------- 
  emot      116.80 
  socialt         69.05        129.04 
  ecot         20.23          43.21        75.85 
  posit         20.85          33.05        32.18         45.28 
 compart        29.07          35.26        42.94         32.68         86.93 
 believet           6.66           22.33        16.35         24.80         30.70         46.10 
ationt           3.11           14.93        15.99         20.18         22.06         28.98 
 lifet           6.12           14.95        14.16         14.26         27.51         28.73 
 mentalt        64.51           56.56        34.09         33.37         35.32         26.43 
 futuret           6.05           37.13        14.88         19.01         12.06         27.92 
 motivet        23.15           37.58        19.29         27.74         26.36         26.12 
 pyst        27.46           30.10        37.83         39.70         61.39         41.79 
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 Losst                 -84.65          -95.61    -116.00      -105.96      -112.63       -64.64 
 fsupt       16.06            45.35        27.03         33.27         33.28         24.93 
 wsup       21.70            43.79        31.11         30.88         30.84         25.37 
 
Covariance Matrix 
               ationt           lifet         mentalt         futuret         motivet            pyst    
              --------         --------       --------         --------           --------          -------- 
   ationt      41.63 
   lifet         27.69           35.40 
  mentalt     26.50           18.29           99.07 
  futuret      34.98           21.54           27.77           58.97 
  motivet    30.70           23.39           37.15           39.63           58.08 
  pyst          44.48           37.58           60.04           39.52           61.14          130.06 
  Losst                -34.85         -24.48        -116.34         -26.19          -49.19         -143.32 
  fsupt        25.48           15.88           25.51           37.10           43.85             52.72 
  wsup        28.87           20.77           32.32           35.97           40.58             57.33 
 
Covariance Matrix        
                Losst       fsupt        wsup    
              --------    --------    -------- 
Losst      990.74 
fsupt       -70.75       72.42 
wsup       -76.76       44.37       82.60 
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Parameter Specifications 
BETA         
                 emot         socialt            ecot           posit         compart 
              --------       --------        --------        --------        -------- 
  emot            0                0                 0                 0                 1 
  socialt             0                0                 0                 0                 2 
  ecot              0                0                 0                 3                 4 
  posit              0                0                 0                 0                 0 
  compart           0                0                 0                 0                 0 
 
GAMMA        
              believet          ationt           lifet         mentalt         futuret         motivet 
              --------        --------         --------         --------         --------         -------- 
emot              5                  6                  0                 7                   0                   8 
socialt              0                10                11               12                 13                 14 
ecot           19                  0                  0                20                21                 22 
posit           25                26                27               28                29                  30 
compart        35                  0                36               37                38                 39 
 
 GAMMA 
                 pyst        Losst       fsupt        wsup 
              --------    --------    --------    -------- 
emot             9              0              0               0 
socialt          15           16           17           18 
ecot             0            23             0           24 
posit           31           32           33           34 
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compart       40           41           42               0 
 
PHI          
              believet          ationt           lifet         mentalt         futuret         motivet 
              --------           --------         --------        --------        --------         -------- 
 believet           43 
ationt            44                 45 
lifet              46                 47                48 
mentalt          49                 50                 51                52 
futuret          53                  54                 55                56                57 
motivet        58                  59                 60                61                62                63 
pyst          64                  65                 66                67                68                69 
Losst          71                  72                 73                74                75                76 
fsupt           79                  80                 81                82                83                84 
wsup          88                  89                 90                91                92                93 
 
PHI          
                 pyst       Losst      fsupt       wsup 
              --------   --------    --------   -------- 
     pyst          70 
    Losst         77          78 
    fsupt         85          86          87 
     wsup         94          95          96          97 
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PSI          
                 emot     socialt       ecot      posit    compart 
              --------   --------   --------   --------   -------- 
emot          98 
socialt          99         100 
ecot              0         101      102 
posit             0             0            0         103 
compart          0             0            0         104        105 
Number of Iterations =  9 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 BETA         
                 emot     socialt       ecot      posit    compart    
              --------   --------   --------   --------   -------- 
emot              - -        - -           - -          - -        0.25 
                                                                                  (0.05) 
                                                                                    4.72 
socialt            - -          - -          - -          - -         0.28 
                                                                   (0.06) 
                                                                      5.02 
ecot            - -          - -           - -        0.40     0.33 
                                                                   (0.07)    (0.04) 
                                                         5.98      7.81 
 posit           - -          - -          - -          - -          - - 
compart            - -          - -          - -          - -          - - 
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 GAMMA        
              believet     ationt      lifet         mentalt    futuret    motivet    
              --------      --------    --------       --------      --------   -------- 
emot       -0.17         -0.44           - -           0.71        - -        0.34 
                    (0.07)        (0.09)                  (0.05)                     (0.08) 
                   -2.23         -4.99                        15.35                   4.40 
socialt         - -              -0.73       0.20           0.49        0.55         0.21 
                                  (0.10)     (0.09)         (0.05)     (0.08)      (0.09) 
                                            -7.18        2.24          10.37       7.22         2.36 
 ecot       -0.25           - -        - -                 0.10       0.16        -0.19 
                   (0.06)                                      (0.04)    (0.06)     (0.07) 
                    -3.94                                         2.54       2.60      -2.97 
posit        0.28           0.20       -0.13            0.13      -0.23       0.17 
                   (0.05)       (0.06)     (0.06)         (0.03)     (0.04)     (0.05) 
                     5.85           3.42       -2.24           4.93      -5.23       3.32 
compart        0.17            - -           0.50           0.12      -0.39      -0.18 
                      (0.07)                       (0.08)       (0.04)     (0.06)    (0.08) 
                         2.26                          6.05          2.97      -6.40       -2.34 
 
 GAMMA        
                 pyst        Losst       fsupt        wsup    
              --------    --------     --------    -------- 
emot        -0.19         - -          - -          - - 
                (0.06) 
                 -3.36 
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socialt      -0.43        -0.03         0.30      0.18 
                 (0.06)      (0.01)      (0.06)   (0.05) 
                 -7.70       -2.00          4.92      3.64 
ecot           - -           -0.04             - -         0.13 
                                   (0.01)                    (0.05) 
                                    -3.03                        2.92 
posit       -0.08       -0.06        0.24         0.09 
                  (0.03)      (0.01)      (0.04)     (0.03) 
                  -2.72       -7.20          6.77         3.12 
compart      0.24      -0.04          0.35         - - 
                 (0.05)     (0.01)      (0.05) 
                   5.30      -3.08          6.47 
 
Covariance Matrix of Y and X             
                  emot    socialt       ecot      posit    compart   believet    
              --------   --------   --------   --------    --------     -------- 
emot     116.40 
socialt       69.39     128.58 
ecot        24.13       42.63     75.36 
posit        20.65       31.10     31.82     45.32 
compart     28.43       33.88     42.78     32.82     86.93 
believet        6.88          22.88    16.46     24.80      30.70      46.10 
ationt          3.47          15.23    16.15     20.36      23.53      28.98 
lifet            3.62          13.44    12.11      14.26      27.51      28.73 
mentalt       64.51        56.56    34.09      33.37      35.32      26.43 
futuret          8.61          38.11    14.88      19.01      12.06      27.92 
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motivet       23.15        37.58    19.29      27.74      26.36      26.12 
pyst          27.46        30.45    39.14      39.70      61.39      41.79 
Losst        -74.18     -91.60    -116.00   -105.96  -112.63     -64.64 
fsupt       15.84        45.15      26.61      33.27      33.28       24.93 
wsup       16.16        41.37      30.48      30.69      29.19       25.37 
 
Covariance Matrix of Y and X             
               ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet       pyst    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
ationt       41.63 
lifet         27.69      35.40 
mentalt      26.50      18.29       99.07 
futuret       34.98      21.54       27.77      58.97 
motivet      30.70      23.39       37.15      39.63       58.08 
pyst        44.48      37.58       60.04      39.52       61.14     130.06 
Losst      -34.85     -24.48    -116.34   -26.19     -49.19    -143.32 
fsupt       25.48      15.88       25.51      37.10      43.85      52.72 
wsup       28.87      20.77       32.32      35.97      40.58      57.33 
 
Covariance Matrix of Y and X             
                Losst      fsupt       wsup    
             --------   --------   -------- 
Losst      990.74 
fsupt       -70.75      72.42 
wsup      -76.76      44.37      82.60 
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PHI          
              believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 believet       46.10 
                    (3.12) 
                    14.78 
ationt       28.98      41.63 
                    (2.51)     (2.82) 
                    11.53      14.78 
lifet        28.73      27.69      35.40 
                  (2.37)     (2.26)     (2.39) 
                  12.12      12.23      14.78 
mentalt       26.43      26.50      18.29      99.07 
                     (3.47)     (3.32)     (2.96)     (6.70) 
                       7.61         7.97       6.17      14.78 
 futuret       27.92      34.98      21.54      27.77      58.97 
                    (2.83)     (2.90)     (2.42)     (3.89)     (3.99) 
                     9.87        12.06        8.91       7.14      14.78 
 motivet       26.12      30.70      23.39      37.15      39.63      58.08 
                      (2.77)     (2.77)     (2.44)     (4.04)     (3.38)     (3.93) 
                        9.42       11.07        9.58       9.20      11.72      14.78 
 pyst       41.79      44.48      37.58      60.04      39.52      61.14 
                   (4.21)     (4.11)     (3.71)     (6.14)     (4.60)     (5.08) 
                      9.93      10.82      10.13       9.77       8.60      12.03 
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Losst      -64.64     -34.85     -24.48    -116.34     -26.19     -49.19 
                   (10.68)     (9.86)     (9.03)    (15.99)    (11.63)    (11.71) 
                        -6.05      -3.54      -2.71       -7.28       -2.25       -4.20 
 fsupt       24.93      25.48      15.88      25.51      37.10        43.85 
                    (3.01)     (2.90)     (2.54)     (4.23)      (3.59)       (3.74) 
                     8.28        8.80        6.26         6.03       10.32       11.71 
 wsup       25.37      28.87      20.77      32.32      35.97       40.58 
                    (3.19)     (3.13)     (2.77)     (4.60)      (3.76)      (3.84) 
                        7.95       9.23       7.49        7.03        9.58        10.57 
 
 PHI          
                 pyst            Losst           fsupt            wsup    
              --------        --------         --------        -------- 
pyst       130.06 
                   (8.80) 
                   14.78 
 Losst     -143.32     990.74 
                   (18.49)      (67.02) 
                     -7.75           14.78 
 fsupt       52.72          -70.75           72.42 
                   (5.28)         (13.25)          (4.90) 
                    9.98              -5.34           14.78 
  wsup       57.33          -76.76           44.37      82.60 
                     (5.67)         (14.17)         (4.27)      (5.59) 
                     10.12            -5.42           10.40      14.78 
  



311 

 

PSI          
                 emot         socialt            ecot           posit         compart    
              --------       --------        --------        --------        -------- 
emot       63.41 
                    (4.29) 
                   14.78 
socialt       24.29       60.51 
                    (3.11)      (4.06) 
                     7.80       14.90 
ecot         - -           11.38           42.19 
                                   (2.29)           (2.85) 
                                    4.97             14.78 
posit         - -             - -                  - -       18.16 
                                                           (1.23) 
                                                        14.78 
compart         - -              - -                  - -      5.03        42.88 
                                                        (1.36)      (2.90) 
                                                          3.71        14.78 
 
Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
                emot    socialt       ecot      posit    compart    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.46       0.53       0.44       0.60       0.51 
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Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
                emot    socialt       ecot      posit    compart    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.43       0.50       0.32       0.60       0.51 
 
Reduced Form                 
              believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.13      -0.44       0.12       0.74      -0.10       0.29 
                   (0.08)     (0.09)     (0.03)     (0.05)     (0.03)     (0.08) 
                   -1.66      -4.99       3.72      15.70      -3.80       3.73 
socialt        0.05       -0.73      0.34       0.52       0.44       0.16 
                   (0.02)     (0.10)     (0.09)     (0.05)     (0.08)     (0.09) 
                     2.06      -7.18       3.83      10.88       5.81       1.76 
ecot        -0.08       0.08       0.11       0.19      -0.06      -0.19 
                   (0.07)     (0.03)     (0.05)     (0.04)     (0.07)     (0.07) 
                   -1.14       2.97       2.46       4.48      -0.96      -2.50 
 posit        0.28       0.20      -0.13       0.13      -0.23       0.17 
                  (0.05)     (0.06)   (0.06)     (0.03)   (0.04)     (0.05) 
                   5.85       3.42      -2.24       4.93      -5.23       3.32 
compart      0.17        - -         0.50       0.12      -0.39      -0.18 
                    (0.07)                (0.08)     (0.04)     (0.06)     (0.08) 
                     2.26                     6.05       2.97      -6.40      -2.34 
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Reduced Form                 
                 pyst      Losst      fsupt       wsup    
              -------   --------   --------   -------- 
emot       -0.13      -0.01       0.09        - - 
                    (0.05)     (0.00)     (0.02) 
                     -2.41      -2.58       3.81 
socialt       -0.36      -0.04       0.40       0.18 
                   (0.06)     (0.01)     (0.06)     (0.05) 
                   -6.55      -2.73       6.56       3.64 
ecot        0.05      -0.07       0.21       0.17 
                  (0.02)     (0.01)     (0.03)     (0.05) 
                   1.92      -5.69       6.68       3.68 
posit       0.08      -0.06       0.24       0.09 
                   (0.03)     (0.01)     (0.04)     (0.03) 
                   -2.72      -7.20       6.77       3.12 
compart    0.24      -0.04       0.35        - - 
                  (0.05)     (0.01)     (0.05) 
                    5.30      -3.08       6.47 
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Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 15 
Minimum Fit Function Chi-Square = 27.62 (P = 0.024) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 25.97 (P = 0.038) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 10.97 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.59 ; 29.18) 
 

Minimum Fit Function Value = 0.062 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.025 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0014 ; 0.067) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.041 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0095 ; 0.067) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.69 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.54 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.52 ; 0.58) 

ECVI for Saturated Model = 0.55 
ECVI for Independence Model = 20.44 

 
Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 8901.75 

Independence AIC = 8931.75 
Model AIC = 235.97 

Saturated AIC = 240.00 
Independence CAIC = 9008.32 

Model CAIC = 771.98 
Saturated CAIC = 852.5 
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Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.14 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
 

Critical N (CN) = 495.85 
 

Root Mean Square Residual (RMR) = 1.33 
Standardized RMR = 0.011 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.12 

 
Fitted Covariance Matrix 
                 emot      socialt       ecot      posit    compart   believet    
             --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
emot       116.40 
socialt         69.39     128.58 
ecot          24.13       42.63      75.36 
posit          20.65       31.10      31.82      45.32 
compart       28.43       33.88      42.78      32.82      86.93 
believet           6.88         22.88      16.46      24.80      30.70      46.10 
ationt            3.47         15.23      16.15      20.36      23.53      28.98 
lifet             3.62         13.44      12.11      14.26      27.51      28.73 
mentalt        64.51       56.56      34.09      33.37      35.32      26.43 
futuret           8.61         38.11      14.88      19.01      12.06      27.92 
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motivet        23.15       37.58      19.29      27.74      26.36      26.12 
pyst           27.46       30.45      39.14      39.70      61.39      41.79 
Losst         -74.18    -91.60    -116.00    -105.96    -112.63     -64.64 
fsupt           15.84       45.15      26.61      33.27      33.28      24.93 
wsup          16.16       41.37      30.48      30.69      29.19      25.37 
 
Fitted Covariance Matrix 
               ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet       pyst    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
ationt       41.63 
lifet         27.69      35.40 
mentalt      26.50      18.29      99.07 
futuret      34.98      21.54      27.77      58.97 
motivet      30.70      23.39      37.15      39.63       58.08 
pyst        44.48      37.58       60.04     39.52       61.14     130.06 
Losst      -34.85     -24.48  -116.34   -26.19      -49.19    -143.32 
fsupt        25.48        15.88      25.51      37.10     43.85      52.72 
wsup       28.87        20.77      32.32      35.97     40.58      57.33 
 
Fitted Covariance Matrix 
                Losst      fsupt       wsup    
              -------   --------   -------- 
Losst      990.74 
fsupt        -70.75     72.42 
wsup       -76.76      44.37      82.60 
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Fitted Residuals 
                 emot    socialt       ecot      posit    compart   believet    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
emot        0.39 
socialt       -0.34       0.46 
ecot        -3.89       0.58       0.49 
posit         0.20        1.95       0.36      -0.03 
compart      0.65        1.38       0.16      -0.14      0.00 
believet      -0.22      -0.55     -0.10       0.00      0.00      - - 
ationt       -0.36      -0.30     -0.16      -0.17     -1.47      - - 
lifet          2.50        1.51       2.05        - -         - -           - - 
 mentalt         - -          0.00          - -          - -        - -         0.00 
futuret     -2.56     -0.98      0.00       0.00      0.00       0.00 
motivet      0.00         - -        0.00        - -        0.00       0.00 
pyst         0.00      -0.36     -1.32        - -        0.00       0.00 
Losst      -10.47      -4.01       0.00    - -        0.00        - - 
fsupt         0.22       0.20       0.43        - -       0.00       0.00 
wsup       5.54        2.42       0.63      0.19     1.65      0.00 
 
Fitted Residuals 
               ationt    lifet    mentalt    futuret    motivet   pyst    
                        --------   --------   --------     --------   --------   -------- 
ationt       - - 
lifet         - -         - - 
mentalt      - -        - -         - - 
futuret       - -        - -        0.00        - - 
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motivet    0.00     - -         - -         - -         - - 
pyst         - -         - -         - -        0.00       0.00      - - 
Losst        - -         - -         - -        0.00        - -         - - 
fsupt       0.00     0.00     0.00        - -         - -        0.00 
wsup      0.00      - -         - -          - -         - -        0.00 
 
Fitted Residuals 
                Losst      fsupt       wsup    
              --------   --------   -------- 
    Losst         - - 
    fsupt         - -         - - 
     wsup        - -          - -         - - 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
Smallest Fitted Residual =  -10.47 
Median Fitted Residual =    0.00 
Largest Fitted Residual =    5.54 
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 Stemleaf Plot 
 -10|5  
 - 9|  
 - 8|  
 - 7|  
 - 6|  
 - 5|  
 - 4|0  
 - 3|9  
 - 2|6  
 - 1|530  
 - 0|544332221100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+20 
   0|2222244455666  
   1|457  
   2|0145  
   3|  
   4|  
   5|5 
 
Standardized Residuals   
                 emot       socialt       ecot      posit    compart   believet    
              --------   --------     --------   --------   --------   -------- 
emot       1.24   
socialt       -0.20      0.29      
ecot        -1.38      0.30       1.25 
posit        0.11       1.18       0.99      -0.48 
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compart     1.37       1.60       0.43      -0.48      - - 
believet      -0.34     -0.34      -0.34        - -       - -        - - 
ationt       -1.37     -0.68      -0.13     -1.37   -1.37      - - 
lifet          1.83       2.45        1.74       - -        - -        - - 
mentalt         - -         - -            - -          - -        - -        - - 
futuret       -1.45    -1.45        - -          - -        - -        - - 
motivet         - -         - -            - -          - -        - -        - - 
pyst         - -        -0.64       -0.64        - -        - -        - - 
Losst       -1.02    -1.02        - -           - -        - -        - - 
fsupt         0.09       0.20       0.25         - -        - -        - - 
wsup        2.02       2.05       0.78        0.78     0.78       - - 
 
Standardized Residuals   
               ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet       pyst    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
ationt       - - 
lifet         - -        - - 
mentalt      - -        - -        - - 
futuret       - -        - -        - -        - - 
motivet      - -        - -        - -        - -        - - 
pyst         - -        - -        - -        - -        - -        - - 
Losst         - -        - -        - -        - -        - -        - - 
fsupt         - -        - -        - -        - -        - -        - - 
wsup         - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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Standardized Residuals   
                Losst      fsupt       wsup    
              --------   --------   -------- 
Losst         - - 
fsupt           - -        - - 
wsup         - -        - -        - - 
 
Summary Statistics for Standardized Residuals 
Smallest Standardized Residual =   -1.45 
Median Standardized Residual =    0.00 
Largest Standardized Residual =    2.45 
 
Stemleaf Plot 
 -14|55  
 -12|8777  
 -10|22  
 - 8|  
 - 6|844  
 - 4|88  
 - 2|4440  
 - 0|300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+10 
   0|91  
   2|0590  
   4|3  
   6|888  
   8|9  
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  10|8  
  12|457  
  14|  
  16|04  
  18|3  
  20|25  
  22|  
  24|5 
                                                                                
Standardized Solution            
BETA         
                 emot    socialt       ecot      posit    compart    
              --------   --------   --------   --------   -------- 
emot           - -         - -           - -          - -        0.21 
socialt          - -         - -            - -          - -        0.23 
ecot           - -         - -            - -        0.31       0.36 
posit          - -         - -            - -          - -          - - 
compart       - -          - -            - -         - -           - - 
 
GAMMA        
              believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
              --------      --------    --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.10      -0.26          - -         0.66         - -          0.24 
socialt         - -          -0.42         0.11       0.43        0.37        0.14 
ecot        -0.19        - -             - -         0.11       0.14       -0.17 
posit        0.29        0.19        -0.12       0.19      -0.27        0.19 
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compart     0.12          - -          0.32        0.13      -0.32       -0.15 
 
GAMMA        
                 pyst      Losst      fsupt       wsup    
             --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.20         - -         - -           - - 
socialt       -0.43      -0.07      0.23       0.15 
ecot          - -          -0.13        - -         0.14 
posit       -0.14     -0.26       0.31       0.13 
compart      0.30      -0.12       0.32        - - 
 
Correlation Matrix of Y and X            
                 emot    socialt       ecot      posit    compart   believet    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
emot        1.00 
socialt         0.57       1.00 
ecot          0.26       0.43       1.00 
posit          0.28       0.41       0.54       1.00 
compart       0.28       0.32       0.53       0.52       1.00 
believet        0.09       0.30       0.28       0.54       0.48       1.00 
ationt          0.05       0.21       0.29       0.47       0.39       0.66 
lifet           0.06       0.20       0.23       0.36       0.50       0.71 
mentalt        0.60       0.50       0.39       0.50       0.38       0.39 
futuret         0.10       0.44       0.22       0.37       0.17       0.54 
motivet       0.28       0.43       0.29       0.54       0.37       0.50 
pyst          0.22       0.24       0.40       0.52       0.58       0.54 
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Losst       -0.22      -0.26      -0.42      -0.50      -0.38      -0.30 
fsupt         0.17       0.47       0.36       0.58       0.42       0.43 
wsup        0.16       0.40       0.39       0.50       0.34       0.41 
 
Correlation Matrix of Y and X            
               ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet       pyst    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
ationt        1.00 
lifet          0.72       1.00 
mentalt      0.41       0.31       1.00 
futuret        0.71       0.47       0.36       1.00 
motivet      0.62       0.52       0.49       0.68       1.00 
pyst        0.60       0.55       0.53        0.45       0.70       1.00 
Losst      -0.17      -0.13      -0.37      -0.11      -0.21     -0.40 
fsupt        0.46       0.31       0.30       0.57       0.68       0.54 
wsup      0.49       0.38       0.36        0.52       0.59       0.55 
 
Correlation Matrix of Y and X            
                Losst      fsupt       wsup    
              --------   --------   -------- 
Losst        1.00 
fsupt       -0.26       1.00 
wsup       -0.27      0.57       1.00 
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PSI          
                 emot    socialt       ecot      posit    compart    
              --------   --------   --------   --------   -------- 
emot        0.54 
socialt         0.20      0.47 
ecot            - -         0.12      0.56 
posit            - -          - -         - -          0.40 
compart         - -         - -         - -          0.08       0.49 
 
Regression Matrix Y on X (Standardized)      
              believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.08       -0.26        0.07       0.69      -0.07       0.21 
socialt         0.03        -0.42        0.18       0.46       0.30       0.11 
ecot        -0.06       0.06         0.08       0.22      -0.06      -0.16 
posit         0.29         0.19       -0.12       0.19      -0.27       0.19 
compart      0.12          - -          0.32        0.13      -0.32      -0.15 
 
Regression Matrix Y on X (Standardized)      
                pyst      Losst      fsupt       wsup    
              --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.14      -0.03       0.07        - - 
socialt       -0.36      -0.10       0.30       0.15 
ecot         0.06      -0.25       0.21       0.18 
posit       -0.14      -0.26       0.31       0.13 
compart      0.30      -0.12        0.32        - - 
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Total and Indirect Effects 
Total Effects of X on Y      
              believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
              --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.13      -0.44       0.12       0.74      -0.10       0.29 
                    (0.08)     (0.09)    (0.03)    (0.05)     (0.03)     (0.08) 
                    -1.66      -4.99       3.72      15.70      -3.80       3.73 
 socialt        0.05      -0.73       0.34       0.52       0.44       0.16 
                   (0.02)   (0.10)    (0.09)   (0.05)    (0.08)     (0.09) 
                     2.06      -7.18       3.83      10.88       5.81       1.76 
  ecot       -0.08       0.08       0.11       0.19      -0.06      -0.19 
                  (0.07)     (0.03)     (0.05)     (0.04)     (0.07)     (0.07) 
                  -1.14       2.97       2.46       4.48      -0.96      -2.50 
posit        0.28       0.20      -0.13        0.13       -0.23       0.17 
                  (0.05)     (0.06)     (0.06)     (0.03)     (0.04)     (0.05) 
                    5.85       3.42      -2.24        4.93       -5.23       3.32 
compart        0.17        - -        0.50       0.12        -0.39       -0.18 
                     (0.07)                 (0.08)     (0.04)    (0.06)     (0.08) 
                       2.26                   6.05       2.97       -6.40      -2.34 
 
Total Effects of X on Y      
                 pyst      Losst      fsupt       wsup    
              --------   --------   --------   -------- 
 emot      -0.13      -0.01       0.09        - - 
                   (0.05)     (0.00)     (0.02) 
                   -2.41       -2.58       3.81 
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socialt       -0.36      -0.04       0.40       0.18 
                  (0.06)     (0.01)     (0.06)     (0.05) 
                   -6.55      -2.73        6.56       3.64 
ecot        0.05      -0.07       0.21       0.17 
                  (0.02)     (0.01)     (0.03)     (0.05) 
                    1.92      -5.69       6.68       3.68 
posit       -0.08      -0.06       0.24       0.09 
                  (0.03)     (0.01)     (0.04)     (0.03) 
                  -2.72      -7.20        6.77       3.12 
compart        0.24      -0.04       0.35        - - 
                     (0.05)     (0.01)     (0.05) 
                       5.30      -3.08       6.47 
  
Indirect Effects of X on Y       
              believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
              --------      --------   --------   --------   --------   -------- 
emot        0.04              - -       0.12       0.03       -0.10      -0.04 
                   (0.02)                     (0.03)     (0.01)     (0.03)     (0.02) 
                     2.04                         3.72       2.52       -3.80      -2.10 
socialt        0.05             - -        0.14       0.03       -0.11      -0.05 
                   (0.02)                     (0.04)     (0.01)     (0.03)     (0.02) 
                     2.06                         3.86       2.56       -3.95       -2.12 
 ecot        0.17            0.08       0.11      0.09       -0.22       0.01 
                  (0.04)        (0.03)     (0.05)   (0.02)     (0.04)     (0.04) 
                    4.34            2.97       2.46       4.44      -6.25        0.18  
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posit           - -                - -           - -          - -          - -          - - 
compart         - -                 - -           - -          - -          - -          - -  
  
Indirect Effects of X on Y       
                     pyst      Losst      fsupt       wsup    
                  --------   --------   --------   -------- 
emot        0.06       -0.01       0.09        - - 
                    (0.02)     (0.00)     (0.02) 
                     3.52       -2.58        3.81 
socialt        0.07      -0.01       0.10        - - 
                   (0.02)     (0.00)     (0.02) 
                    3.64       -2.62        3.97 
ecot        0.05      -0.03         0.21       0.04 
                  (0.02)     (0.01)    (0.03)     (0.01) 
                   1.92      -5.20        6.68        2.77 
posit         - -        - -         - -           - - 
compart       - -        - -         - -        - - 
 
 Total Effects of Y on Y      
                 emot    socialt       ecot      posit    compart    
              --------   --------   --------   --------   -------- 
emot         - -         - -         - -         - -        0.25 
                                                                   (0.05) 
                                                                    4.72 
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socialt         - -         - -         - -         - -        0.28 
                                                                  (0.06) 
                                                                     5.02 
ecot         - -         - -         - -        0.40       0.33 
                                                      (0.07)     (0.04) 
                                                        5.98       7.81 
 posit         - -        - -         - -         - -         - - 
 compart       - -         - -         - -         - -         - - 
 
Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.346 
Standardized Total and Indirect Effects 
Standardized Total Effects of X on Y     
                   believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
                     --------      -------     --------   --------   --------   -------- 
emot        -0.08      -0.26       0.07       0.69      -0.07       0.21 
socialt          0.03      -0.42       0.18       0.46       0.30       0.11 
ecot         -0.06        0.06       0.08       0.22      -0.06      -0.16 
posit          0.29        0.19      -0.12       0.19      -0.27       0.19 
compart       0.12        - -           0.32       0.13      -0.32      -0.15 
 
Standardized Total Effects of X on Y     
                     pyst      Losst      fsupt       wsup    
                   --------   --------   --------   -------- 
emot       -0.14      -0.03       0.07        - - 
socialt       -0.36      -0.10       0.30       0.15 
ecot         0.06      -0.25       0.21        0.18 
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posit        -0.14      -0.26       0.31      0.13 
compart      0.30      -0.12       0.32         - - 
 
Standardized Indirect Effects of X on Y      
                believet     ationt      lifet    mentalt    futuret    motivet    
                  --------       --------   --------   --------   --------   -------- 
emot        0.03        - -       0.07       0.03      -0.07      -0.03 
socialt         0.03        - -       0.07       0.03      -0.07      -0.03 
ecot          0.13       0.06     0.08       0.10      -0.20       0.01 
posit            - -         - -         - -        - -         - -         - - 
compart         - -         - -         - -         - -         - -         - - 
 
Standardized Indirect Effects of X on Y      
                 pyst      Losst      fsupt       wsup    
              -------   --------   --------   -------- 
emot       0.06      -0.03       0.07        - - 
socialt        0.07      -0.03       0.07        - - 
ecot         0.06      -0.12       0.21       0.04 
posit         - -         - -         - -         - - 
compart      - -         - -         - -         - - 
 
Standardized Total Effects of Y on Y     
                 emot    socialt       ecot      posit    compart    
              --------   --------   --------   --------   -------- 
emot         - -         - -         - -         - -        0.21 
socialt         - -         - -         - -         - -        0.23 
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ecot          - -         - -         - -        0.31      0.36 
posit          - -         - -         - -         - -         - - 
compart       - -         - -         - -         - -         - - 

Time used:    0.078 Seconds 
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