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การศึกษากลไกทางจิตและปจจัยที่พยากรณรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษในจังหวัดชลบุรี
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เบญจวรรณ บุณยะประพันธ 1

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการปรับตัวของนักเรียนวัยรุน การวิจัยเชิงปริมาณ
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบการใชกลไกทางจิต บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการเห็น
คุณคาในตนเอง ของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการเห็นคุณคาในตนเอง กับรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียน
วัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพยากรณรูปแบบการใชกลไก ทาง
จิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางคําถาม สวนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
พิเศษจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 387 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล
บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การเห็นคุณคาในตนเอง และรูปแบบการใชกลไกทางจิต ขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหขอมูล ดวยการพรรณนาวิเคราะห สวนขอมูลเชิงปริมาณ ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และ
สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปญหาสวนใหญ คือ ปญหาดานการเรียนในและนอกหองเรียน การปรับตัวกับกลุมเพื่อน
ครอบครัว ตัวผูสอน และสุขภาพโดยทั่วไป นักเรียนวัยรุนสวนใหญ แกไขปญหาตางๆ ดวยการปรึกษาเพื่อน อาจารย และ
ทํากิจกรรมใหผอนคลาย เชน ดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ นอนเลน เลนกีฬา รับประทานอาหาร เปนตน ตรงกับรูปแบบกลไก
ทางจิตแบบมีวุฒิภาวะ และชนิดการเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่น
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา 1) นักเรียนฯ มีระดับการใชกลไกทางจิต บุคลิกภาพหาองคประกอบ และการเห็นคุณคา
ในตนเอง อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ส ว นการอบรมเลี้ ย งดู 3 รู ป แบบ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ได แ ก แบบเข ม งวดกวดขั น
แบบประชาธิปไตย และแบบผสมผสานประเภทการเลี้ยงดูในลักษณะประชาธิปไตยแบบละเลย สําหรับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
อีก 3 รูปแบบอยูในระดับนอย ไดแก แบบทอดทิ้งหรือปลอยปละละเลย แบบรักตามใจ และแบบผสมผสานประเภทการเลี้ยงดู
ในลักษณะเขมงวดกวดขันแบบละเลย 2) ปจจัยดานบุคลิกภาพหาองคประกอบแบบหวั่นไหวทางอารมณมีดานเดียว ที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการใชกลไกทางจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูทุกรูปแบบ
มีความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการใชกลไกทางจิต ปจจัยดานการเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธทางลบกับรูปแบบการ
ใชกลไกทางจิต 3) ปจจัยที่สามารถรวมกันพยากรณรูปแบบการใชกลไกทางจิต ไดแก รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสาน
ประเภทรูปแบบการเลี้ยงดูในลักษณะเขมงวดกวดขันแบบละเลย (R=.425) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (R=.448)
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (R=.470) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน (R=.487) และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบผสมผสานประเภทรูปแบบการเลี้ยงดูในลักษณะประชาธิปไตยแบบละเลย (R=.498) พยากรณไดรอยละ 24.8
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01
คําสําคัญ : รูปแบบการใชกลไกทางจิต บุคลิกภาพหาองคประกอบ การเห็นคุณคาในตนเอง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
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Abstract
The qualitative research aims to study the problems and guidelines for adjustment of the adolescent
student. The quantitative research aims to 1) to study the pattern of the use of defense mechanisms: Big
five personality factors, Parental child rearing styles and Self-esteem of adolescent students in the extralarge Muthayomsuksa schools in Chonburi province. 2) To study the relationship between big five personality
factors, Parental child rearing styles and Self-esteem with the pattern of the use of defense mechanisms of
the adolescent students in the extra-large Muthayomsuksa schools in Chonburi province. 3) To study the
factors that affect the prediction of the pattern of the use of defense mechanisms of the adolescent
students in the extra-large Muthayomsuksa schools in Chonburi province.
The method of conducting qualitative research is the data collection from 31 key informants. The
research tool is semi-structure interview. Data was analysed by summarizing and collecting views from
informants. For the method of conducting the quantitative research is to collect data from 9 extra-large
Muthayomsuksa schools in Chonburi province with 387 adolescent students. A research tool was
a questionnaire studying big five personality factors, parental child rearing styles, self-esteem and defense
mechanism patterns. The qualitative data uses descriptive data analysis. For the quantitative data statistics,
Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression were employed.
The qualitative research found that most problems are problems with learning in and outside the
classroom, adjustment with friends, in family, teachers and general health. Most adolescent students often
solve various issues by consulting with friend, teacher and doing many activities such as watching movie,
listening to music, reading books, taking a nap, playing sports, eating and etc. The defense mechanism
patterns that have used will match with the mature defense mechanisms type of compulsive fun seeking.
The quantitative research found that 1) adolescent students use defense mechanism patterns, big
five personality factors and self - esteem in medium level, while the other 3 forms of parental child rearing
styles is in medium level include Authoritarian Style, Democracy Style and electric Style type DemocracyRejection Style, the remaining 3 form of parental child rearing styles was low, include Rejection Style,
Permissive Style and Electric Style type Authoritarian- Rejection Style. 2) One side of big five personality
factors type Neuroticism had a positive relationship with defense mechanism patterns factors with statistical
significance at the .01 level, but self–esteem factors had a negative relationship with defense mechanism
patterns with statistical significance at the .01 level. 3) Electric Style type Authoritarian- Rejection Style (R =
.425), Big five personality type openness to experience (R = .448), parental child rearing styles type Permissive
Style (R = .470), type Authoritarian Style (R = .487), and Electric Style type democracy-Rejection Style (R =
.498), all together were the co-predictors of mental mechanism patterns having a statistical significance of
24.8 percent at the .05 and .01 level.
Keywords : Mental mechanism patterns, Big five personality, Self-esteem, Parental child rearing styles
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1. บทนํา
รูปแบบกลไกทางจิต เปนวิธีการหนึ่ง ที่ใชจัดการความขัดแยง ความคับของใจ ความวิตกกังวล และความเครียดที่เกิด
จากปญหาตางๆ ในชีวิต ทําใหบุคคลตองพยายามนําตนเองออกจากความทุกขเหลานั้นใหเร็วที่สุด แตจะมีคุณภาพหรือไม หรือ
เปนแนวทางที่ควรทําหรือไม เปนสิ่งที่ไมสามารถพิจารณาไตรตรองกอนการกระทําอยางมีสํานึกได เพราะกลไกทางจิต
เกิดจากกระบวนการของจิตไรสํานึกของมนุษย สอดคลองกับทัศนะของพิชญา นาวีระ (2557) ไดเห็นเชนเดียวกันวา กลไก
ทางจิตเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตไรสํานึกและเกิดขึ้นโดยที่บุคคลไมรูตัว แตกลไกทางจิตสามารถสังเกตไดจาก
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเมื่อเผชิญกับความวิตกกังวล ดังนั้น หากคนเรารูจักการปรับตัวอยูในสังคมใหไดอยางมีความสุข
เขาใจแหลงกําเนิดหรือสาเหตุของปญหาพฤติกรรมตางๆ เขาใจอารมณ ความคิด ความรูสึกของตนเอง ก็จะสามารถจัดการสิ่ง
เหลานั้นไดดียิ่งขึ้นมีผลกระทบตอตนเองนอยที่สุด สรุปวา คําวากลไกทางจิต ตามทัศนะของนักวิชาการ ระบุความหมายของ
Defense Mechanism ไววาหมายถึง ภาวะที่ตองการหลีกเลี่ยง บิดเบือน หรือลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เปนการหลุดพน
จากสภาพความเปนจริงที่เขายอมรับไมไดในขณะนั้นชั่วคราว (Freud, 1979)
ปญหาของวัยรุนที่อยูในวัยเรียน ที่พบเห็นเดนชัดคือเรื่องการแขงขันทางดานการศึกษา ไมวาจะในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตตางจังหวัด นักเรียนระดับมัธยมตองขวนขวาย แสวงหาความรูนอกโรงเรียน เปนจํานวนมาก จึงทําใหประสบปญหา
ตางๆ ตามมา ดังเชนทัศนะของนงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2542) กลาววา วัยรุนไทยมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเปน
ปญหากาวราว ติดยาเสพติด เรรอน ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งผูที่มีอํานาจหรือเกี่ยวของกับเรื่องนี้ จะตองหันมา
พิจารณาลดความกดดันในเรื่องการสอบแขงขันเขาโรงเรียน เขามหาวิทยาลัย เพื่อลดความเครียดตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนวัยรุนในประเทศของเรา ดังนั้นการปรับตัว จึงมีบทบาทสําคัญอยางมากของวัยรุนที่ทุกฝายตองตระหนัก
การปรับตัวที่ดีมีคุณภาพ และทําใหนักเรียนวัยรุน สามารถปรับตัวและใชกลไกทางจิตในรูปแบบที่เหมาะสมได มีปจจัย
มากมายที่ เขา มามี อิทธิ พล ตอการจั ดการปญหาชีวิ ตของวัย รุน ประการสําคั ญประการหนึ่ง คือ บุคลิ กภาพของบุค คลซึ่ ง
บุคลิกภาพเปนลักษณะเฉพาะตัว Darley, Glucksberg and Kincha (1991) กลาววา บุคลิกภาพเปนรูปแบบลักษณะเฉพาะ
ทางดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของบุคคล แมเวลาและสถานการณจะเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพก็คอนขางจะมี
ลักษณะคงที่ซึ่งทําใหเขาแตกตางจากคนอื่น ดังนั้นบุคลิกภาพจึงมีอิทธิพลตอรูปแบบของอารมณและการคิดของบุคคลที่จะตอบ
โตตอสถานการณทางบวกและลบในชีวิตไดอยางดีมากนอยเพียงใด ผูวิจัยเลือกนําบุคลิกภาพหาองคประกอบ ตามทฤษฎีของ
The NEO Personality มาประยุกตใชเพื่อวัดบุคลิกภาพ 5 ดานของบุคคล ไดแก ดานความหวั่นไหว (Neuroticism) ดานการ
แสดงตัว (Extraversion) ดานการเปดกวาง (Openness) ดานความสุภาพออนโยน (Agreeableness) และดานการมีสติรูผิด
ชอบ (Conscientiousness)
นอกจากบุคลิกภาพของบุคคลที่จะสะทอนการใชกลไกทางจิตแลว รูปการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา มีอิทธิพลอยาง
ใหญหลวง ตอพัฒนาการของบุตร ตั้งแตวัยเด็ก มีพัฒนาการตอเนื่อง ที่เปนผลจากการเลี้ยงดูของพอแม ลูกจะเปนเชนไร มี
บุคลิกภาพอยางไรก็ขึ้นอยูกับวิธีการเลี้ยงดู ดั่งเชน เกศรินธร ทารี (2556) ไดกลาววา การอบรมเลี้ยงดู เปนกระบวนการที่ไดรับ
การปลูกฝงจากผูที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก เปนการพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอด
ชีวิต โดยผานการเลี้ยงดูทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะสงผลถึงพฤติกรรมของเด็กทั้งในปจจุบันและอนาคต
นอกจากบุคลิกภาพหาองคประกอบและการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาแลว สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหบุคคล
ที่อยูในชวงวัยรุน วัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต มีวิธีการจัดการความเครียดและปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม ก็คือ การเห็นคุณคา
ในตนเอง (Self-Esteem) เปนการรับรูถึงคุณคาในตนเองของวัยรุน วัยรุนที่เห็นคุณคาในตัวเองก็จะมีวิธีการหรือรูปแบบการใช
กลไกทางจิตที่เหมาะสมไดดีกวา ผูที่เห็นคุณคาในตัวเองต่ํา ก็จะสงผลใหเลือกวิธีการปรับตัวหรือการใชกลไกทางจิตชนิด
ที่ไมเหมาะสม และสงผลกระทบทางบุคลิกภาพได สอดคลองกับแนวคิดของ Coopersmith (1981) กลาวถึง ลักษณะของ
บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีลักษณะเปนผูที่ขาดความเคารพในตนเอง ขาดความพึงพอใจในตนเองคิดวาตนเองไมมี
คุณคา มีความวิตกกังวล แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ และเชื่อวาผูอื่นไมเปนมิตรกับตนเอง พยายามแสดงความเขมแข็ง
ใหปรากฏออกมาเสมอๆ แตจริงแลวบุคคลดังกลาวมีความรูสึกหวาดกลัว ทอแท ไมมั่นใจในตนเอง มักจะอยูภายใตอิทธิพลของ
บุคคลอื่นๆ หวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ คลอยตามความคิดเห็นของกลุมอยูเสมอ มีปมปญหาในใจและไมสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นได อีกทั้งไมสามารถสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได ดังนั้น บุคคลประเภทนี้ หากตองปรับตัวตอปญหาตางๆ
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ในชีวิต รูปแบบการใชกลไกทางจิต ก็อาจจะเลือกใชกลไกทางจิตชนิด การปฏิเสธไมยอมรับความจริง ปฏิกิริยากลบเกลื่อน
ทําตรงกันขามกับสิ่งที่คิด พวกแยกตัวออกจากสังคม หรือการลงโทษตนเอง เปนตน
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษารูปแบบการใชกลไกทางจิต และปจจัยที่พยากรณสําคัญ จึงไดจัดทํา
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกทางจิตและปจจัยที่พยากรณรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับนักเรียนวัยรุน นับตั้งแตครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน ไดทราบถึงปญหา รูปแบบการใชกลไกลทางจิต และปจจัยที่พยากรณรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุน
เพื่อเนนการร วมแกไขอยางเปนระบบ ที่ เริ่มตนจากระบบครอบครัว ที่สงเด็กเขา สูสังคม ควรจะตองใหการอบรมเลี้ยงดู
สรางประสบการณชี วิตใหบุตรหลานอยา งไรเพื่อเพิ่มคุณคา แหงตนเองและนําไปสูการจัดการปญหา และการปรับตัวต อ
ความเครียดตางๆ ดวยรูปแบบกลไกทางจิตที่มีคุณภาพ ไมสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพจิตในอนาคต อีกทั้งระบบโรงเรียน
จะตองใสใจและตระหนักถึงภารกิจในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนวัยรุนคงไวซึ่งความสุข ไดทั้งวิชาความรู และใชชีวิต
อยางมีสมดุล
2. วัตถุประสงค
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการปรับตัวของนักเรียนวัยรุน
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารูปแบบการใชกลไกทางจิต บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการเห็นคุณคา
ในตนเอง ของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการเห็นคุณคาในตนเอง
กับรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพยากรณรูปแบบการใชก ลไกทางจิตของนักเรียนวัย รุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพหาองคประกอบ มีความสัมพันธกับ รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู มีความสัมพันธกับ รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 3 การเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธกับ รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และ การเห็นคุณคาในตนเอง อยางนอย 1 ดาน
สามารถพยากรณรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรีได
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกลไกทางจิต
Freud (1979) ให ความหมายของกลไกทางจิ ต (Defense Mechanism) ไว วา หมายถึง ภาวะที่ ตอ งการหลี ก เลี่ ย ง
บิดเบือน หรือลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เปนการหลุดพนจากสภาพความเปนจริงที่เขายอมรับไมไดในขณะนั้นชั่วคราว
ชลลดา ทวี คู ณ (2556) ให ค วามหมายของกลไกทางจิ ต (Defense Mechanism) ไว ว า หมายถึ ง วิ ธี ที่ จ ะช ว ยลด
ความเครียด ความวิตกกังวลใจ ความคับของใจ ความขัดแยงใจ เพื่อการปรับตนเองหรือการปกปองตนเองเพื่อใหชีวิตอยูรอด
และสามารถอยูไดอยางดีและมีความสุข
ดังนั้น กลไกทางจิต (Defense Mechanism) หมายถึง กลไกที่ใชเพื่อการปองกันตนเองของบุคคล เปนความพยายาม
ในการจัดการหรือหลีกเลี่ยงกับเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียด ความกดดัน ความขัดแยงใจ และความคับของใจ โดยมี
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เปาหมายเพื่อตองการหลุดพนจากสภาพความทุกขชั่วขณะ ซึ่งจะชวยยืดเวลาในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือเปนปฏิเสธ
ปดบังอําพรางความเปนจริง เพื่อใหตนเองสบายใจ และใชชีวิตอยางมีความสุขมากยิ่งขึ้น
รูปแบบของกลไกทางจิต มีดวยกันหลายรูปแบบ อาทิ การเก็บกด การปฏิเสธไมยอมรับความจริง การหาเหตุผลเขาขาง
ตนเอง การเปลี่ยนทิศทางหรือเปาหมาย การกลาวโทษบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น การหันเขาหาตนเอง การแสดงออกที่ตรงขามกับ
ความรูสึกหรือปฏิกิริยากลบเกลื่อน การกาวราว การถายโทษ การทดเทิด การทดแทน เปนตน (ซึ่งรูปแบบกลไกทางจิต ทั้งหมด
ผูวิจัยจะนําเสนอในงานวิจัยฉบับสมบูรณ) ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดแบงกลุมประเภทของกลไกทางจิต ประกอบดวย 3 กลุม ทั้งหมด
26 กลไกทางจิตที่นําไปใช โดยผูวิจัยไดอางอิงการแบงกลุมจากแนวคิดของ Andrews, Pollock and Stewart (1989)
4.2 แนวคิด เกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกทําการศึกษาบุคลิกภาพหาองคประกอบ (The Big Five Personality or Five Factor
Model) ตามแนวคิดของ Costa and McCrae ซึ่งเปนที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง สามารถแบงหมวดหมูบุคลิกภาพได
อยางชัดเจน เขาใจงาย อีกทั้งแบบทดสอบไดรับการแปลในอีกหลายภาษา องคประกอบของบุคลิกภาพหาองคประกอบ (The
Big Five Personality or Five Factor Model) ตามแนวคิดของ Costa and McCrae (Costa & McCrae, 1992; Howard
& Howard, 2004) ไดแก
บุ ค ลิ ก ภาพด า นความหวั่ น ไหว (Neuroticism) ประกอบด ว ย ความวิ ต กกั ง วล ความโกรธเคื อ ง การซึ ม เศร า
ความประหมา ความหุนหันพลันแลน และการมีอารมณเปราะบาง
บุคลิกภาพดานการแสดงตัว (Extraversion) ประกอบดวย ความอบอุน การชอบอยูรวมกับผูอื่น ความกลาแสดงออก
การชอบทํากิจกรรม การชอบแสวงหาความตื่นเตน และการมีอารมณทางบวก
บุ ค ลิ ก ภาพด า นการเป ด กว า ง (Openness) ประกอบด ว ย การเป น คนช า งฝ น สุ น ทรี ย ภาพ การรั บ รู ค วามรู สึ ก
การปฏิบัติ การมีความคิด และการยอมรับคานิยม
บุ ค ลิ ก ภาพด า นการประนี ป ระนอม (Agreeableness) ประกอบด ว ย ความไว ว างใจผู อื่ น ความตรงไปตรงมา
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การยอมตามผูอื่น ความถอมตน และการมีจิตใจออนโยน
บุ ค ลิ ก ภาพด า นการมี จิ ต สํ า นึ ก (Conscientiousness) ประกอบด ว ย การมี ค วามสามารถ ความมี ร ะเบี ย บ
ความรับผิดชอบในหนาที่ ความมุงมั่นเพื่อผลสัมฤทธิ์ การมีวินัยในตนเอง และความรอบคอบ
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู (Child Rearing) ไดมีนักจิตวิทยาและนักวิจัยหลายทานที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ยงดู และไดใหความหมายการอบรมเลี้ยงดู ดังนี้
ปณณวิชญ จาตุกัญญาประทีป (2558) ใหความหมายของการอบรมเลี้ยงดู คือ การปฏิบัติของผูปกครองที่มีตอตัวเด็ก
เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความตองการทางกายและจิตใจ ไปจนถึงสนับสนุนในการเสริมสรางทักษะทางปญญา ทักษะทาง
สังคม ทัศนคติ คานิยม เพื่อการดํารงชีวิตในสังคม
Bigner (1994) ใหความหมายของการอบรมเลี้ยงดู คือ กระบวนการที่บุคคลไดรับการสั่งสอน เรียนรูคานิยม กฎของ
สังคมตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีพอแมหรือผูปกครองสอนสิ่งตางๆ จากการสังเกตตัวแบบหรือการสังเกตพฤติกรรมผูอื่น
พรอมการอธิบายแนะนําแนวทางตั้งแตวัยเด็ก
กลาวโดยสรุป การอบรมเลี้ยงดู (Child Rearing) หมายถึง กระบวนการที่มีการดูแล อบรมสั่งสอน ปลูกฝงทัศนคติ
คานิยม และแบบแผนพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรูและแสดงพฤติกรรมเปนลักษณะเฉพาะตัว
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เปนวิธีการที่บิดามารดา หรือผูปกครอง ปฏิบัติตอบุตรและธิดาทั้งดานคําพูดและการกระทํา
การอบรมสั่งสอน การดูแลเกี่ยวของกันระหวางเด็กกับผูเลี้ยงดู ซึ่งจะกลายเปนลักษณะเฉพาะตัวของตนเองในเวลาตอไป และ
เปนการรับรูหรือความรูสึกของเด็กที่มีตอลักษณะวิธีการตางๆ ที่ผูเลี้ยงดูปฏิบัติตอตนเอง โดยมีรูปแบบทั้งหมด 6 รูปแบบ
ซึ่งผูวิจัยไดนํารูปแบบทั้ง 6 นี้มาจากผลของงานวิจัยเชิงทดลองเรื่อง ความพลิกผันทางการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวชนบท
และไดนําผลของงานวิจัยมาตอยอด (เบญจวรรณ บุณยะประพันธ, 2555) ไดแก รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน
(Authoritarian Style) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy Style) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง
หรือปลอยปละละเลย (Rejection Style) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (Permissive Style) รูปแบบการอบรมเลี้ยง
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ดูแบบผสมผสาน (Electric Style) : ประเภท รูปแบบการเลี้ยงดูในลักษณะลักษณะประชาธิปไตยแบบละเลย (DemocracyRejection Style) และ ประเภทรูปแบบการเลี้ยงดูในลักษณะเขมงวดกวดขันแบบละเลย (Authoritarian-Rejection Style)
4.4 แนวคิด เกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง
ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) ซึ่งในบางตํารา ก็มีผูกลาวถึงคําวา Self-esteem วาหมายถึง
ความภาคภูมิใจ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชคําวาการเห็นคุณคาในตนเองไดมีนักจิตวิทยาและนักวิจัยหลายทานที่ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง และไดใหความหมายการเห็นคุณคาในตนเอง ดังนี้
วารุณี แกวบุญเรือง (2557) ใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง คือ การประเมินตนเองดวยความรูสึกและ
เจตคติตอตนเอง เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการประสบผลสําเร็จในการกระทําของตนเอง โดยมีความพึงพอใจและยอมรับตนเอง
มองตนเองมีคา รวมทั้งมองเห็นวาตนเองมีคุณคาในสังคม เปนที่ยอมรับของสังคมและบุคคลอื่นๆ ในสังคม ไมวาจะเปน พอแม
ครูอาจารย กลุมเพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ตนมีสวนตองเขาไปเกี่ยวของ
Palladino (1994) ใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง วาเปนสภาวะทางจิตใจ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความรูสึก ความคิด และประสบการณ
กลาวโดยสรุป การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง ความรูสึกที่มีตอตนเองซึ่งพิจารณาจากการประเมิน
คุณคาตนเองในดานความสามารถ ความสําคัญ ความดี และความมีอํานาจ รวมทั้งการสามารถยอมรับการเห็นคุณคาที่ผูอื่น
มีตอตน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความนับถือตนเอง ทั้งนี้แสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติในแงบวกที่มีตอตนเอง
ผูวิจัยศึกษาและนําแนวคิดรวมทั้งนําแบบวัดของสุวรรณี พุทธิศรี และชัชวาลย ศิลปกิจ (2541) โดยนําแบบวัด FiveScale Test of Self-Esteem for Children ฉบับภาษาไทย ซึ่งใชประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเองแบงออกเปน 5 ดาน
ไดแก ดานสังคม เปนความรูสึกถึงการยอมรับที่ไดจากผูอื่น ความรูสึกถึงความสามารถในการเปนเพื่อนกับผูอื่นของตนเอง
ดานการศึกษา เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในฐานะนักเรียน ความพอใจในผลการเรียน ซึ่งอาจถูกกําหนดมาตรฐาน โดยพอแม
ครู เพื่อน ดานครอบครัว เปนความรูสึกรับรูตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ความเปนที่รักและเปนที่ภาคภูมิใจ
ของคนในครอบครัว ดานภาพลั กษณ การมองรูป ลักษณ ของตนเองวา สูง เตี้ย อ วน ผอม กําลัง ดี และดานมุมมองรวม
เปนมุมมองเกี่ยวกับตนเองโดยทั่วๆ ไป เชน ความรูสึกเปนคนดี
5. วิธีการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่อยูในชวงวัยรุน ตอนตนถึงตอนปลาย ไดแก นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน จํานวน 27,000 คน กลุมตัวอยางจากการคํานวณได 395 คน โดยใชสูตร
ตามวิธีของ Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เก็บ แบบสอบถามกลั บมาตรวจสอบความสมบูรณได
387 ฉบับ
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่อยูในระบบการศึกษา ไดแก อาจารยทางดานจิตวิทยา จํานวน
4 คน ผูที่ทํางานดานจิตเวช จํานวน 2 คน และนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน รวมเปนจํานวนทั้งหมด 31 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดนําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเปนปรนัย ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) หลังจากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา กอนที่จะนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
แตมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหรายขอโดยหาคา Item–Total Correlation
(r ≥ .20) มีคาระหวาง .206 - .690 หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach's Alpha) แบบประเมินบุคลิกภาพหาองคประกอบ มีคาความเชื่อมั่น .773 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
มีคาความเชื่อมั่น .875 การเห็นคุณคาในตนเอง มีคาความเชื่อมั่น .844 และรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุน
มีคาความเชื่อมั่น .954
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5.3 วิธีวิจัย
ผูวิจัยติดตอประสานงาน และชีแ้ จงการดําเนินการเก็บขอมูล และขอความอนุเคราะหกับทางโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
ที่เปนกลุมเปาหมาย และผูวิจั ยดําเนินการเก็ บรวบรวมขอมู ลดวยตนเองกับ ทางโรงเรียนตางๆ ไดแบบสอบถามกลับมา
387 ชุด ที่มีขอมูลสมบูรณ
5.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหคะแนนบุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การเห็นคุณคาในตนเอง และรูปแบบกลไก
ทางจิตใชคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
ที่ใชในการศึกษาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
สวนการคนหาตัวแปร ปจจัยดานบุคลิกภาพหาองคประกอบ การอบรมเลี้ยงดู การเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อพยากรณรูปแบบ
การใช ก ลไกทางจิ ต โดยใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเพิ่ ม ตั ว แปรที ล ะขั้ น (Stepwise Multiple Regression
Analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหขอมูล ดวยการพรรณนาวิเคราะห
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นของวัยรุนและแนวทางการปรับตัวดวยการใชกลไกทางจิต ของนักเรียน/
นักศึกษาในวัยรุนที่เขาเตรียมตัวเขาสูมหาวิทยาลัย และวัยรุนที่เขาสูรั้วมหาวิทยาลัย ทราบถึงระดับรูปแบบการใชกลไกทางจิต
บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการเห็นคุณคาแหงตน ทราบถึงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
หาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการเห็นคุณคาในตนเอง กับรูปแบบกลไกทางจิต และทําใหทราบถึงปจจัย
ที่พยากรณรูปแบบกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุน เพื่อนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมอยางไร
กับนักเรียนวัยรุนที่จะสามารถจัดการปญหาและการใชกลไกทางจิตในรูปแบบใด ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผูวิจัยไดสรุป
และอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยในเชิงคุณภาพ และสมมติฐานการวิจัยในเชิงปริมาณ ดังนี้
6.1 วัตถุประสงคการวิจัยเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการปรับตัวโดยการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
พบวา ปญหาและแนวทางการปรับตัวโดยการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุน ไดสะทอนใหเห็นแงมุมตางๆ ดังนี้
ปญหาสวนใหญที่พบในกลุมนักเรียนวัยรุน ในมุมมองของนักเรียนวัยรุน พบวา ปญหาสวนใหญที่พบ ไดแก ปญหาดาน
การเรียนในหองเรียนและนอกหองเรียน (เชน ปญหาการเลือกสาขาวิชา เรียนไมเขาใจ แรงจูงใจในการเรียนต่ํา ระบบการเรียน
การสอน) ปญหาดานการปรับตัวกับกลุมเพื่อน (เชน มีปญหาความขัดแยง ทะเลาะกันหรือไมเขาใจกัน) ปญหาที่เกี่ยวกับ
ครอบครัว (เชน พอแมคาดหวังมากเกินไป พอแมไมมีเวลาให พอแมทะเลาะกัน พอแมเขมงวดมากเกินไป) และปญหาดาน
สุขภาพโดยทั่วไป (เชน ความออนเพลียจากการเรียนและการนอนดึก) นักเรียนวัยรุนสวนใหญ มักแกไขปญหาดานตางๆ
ดวยการปรึกษาเพื่อนที่ไวใจได และทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการผอนคลาย เชน ดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ นอนเลน
เลนกีฬา รับประทานอาหาร เปนตน ซึ่งรูปแบบกลไกทางจิตที่ใชนั้นตรงกับกลไกทางจิตแบบมีวุฒิภาวะ (Mature Defense
Mechanisms) ชนิดการเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่น (Compulsive Fun Seeking)
ในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปญหาสวนใหญที่พบ ไดแก ปญหาดานการเรียนในหองเรียนและนอกหองเรียน (เชน
แรงจูงใจในการเรียนต่ํา ไมชอบในวิชาที่เรียน ผลการเรียนไมดี) ปญหาดานตัวผูสอน (เชน ไมเขาใจในสิ่งที่ครูสอน ไมกลา
สอบถามในระหวางเรียน ครูไมเขาใจในตัวเด็ก) ปญหาดานการปรับตัวกับกลุมเพื่อน (เชน ไมมีเพื่อนสนิท มีการทะเลาะกัน
เขากับเพื่อนไมได) และ ปญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว (ครอบครัวแตกแยก พอแมทะเลาะกัน พอแมไมเขาใจ และชอบบังคับเรื่อง
เรียน) นักเรียนวัยรุนสวนใหญ มักแกไขปญหาดานตางๆ ดวยการปรึกษาเพื่อน ปรึกษาอาจารย และทํากิจกรรมตางๆ เพื่อให
เกิดผอนคลาย เชน ดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ นอนเลน เลนกีฬา เปนตน เชนเดียวกับแนวคิดของสุวรี ศิวะแพทย (2549)
กลาววา การเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่น (Compulsive Fun Seeking) เปนการหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหตนไมสบายใจดวย
การไปแสวงหาสิ่งบันเทิงอยางอื่น หรือหนีจากสิ่งที่ทําใหไมสบายใจไปแสวงหาความสุขนั่นเอง เชน นักศึกษาที่กําลังอานหนังสือ
เตรียมสอบรูสึกเครียดก็เปลี่ยนไปดูภาพยนตรหรือไปคุยกับเพื่อน ดังนั้นการใชชีวิตในปจจุบันนี้ มีความยากลําบากเพราะมี
ปจจัยตางๆ มากมาย ซึ่งเราตองพยายามปรับตัวใหตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของโมไณย อภิศักดิ์มนตรี
(2558) ไดกลาวไววา โลกในยุคโลกาภิวัฒน ไดนําความเปลี่ยนแปลงมาสูคนไทยและสังคมไทยมากยิ่งๆ ขึ้นไดดวยความกาวหนา
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ของเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย สงผลใหวิถีชีวิตของบุคคลและสังคมเปลี่ยนไป สภาพสังคมปจจุบันทุกชีวิตตองเผชิญปญหา
มากมาย แกปญหานี้เสร็จก็มีปญหาอื่นๆ เขามาใหขบคิดมากมาย บางคนก็คอยๆ สะสาง ปญหาไปทีละสวน แตบางคนยิ่ง
แกปญหาก็ยิ่งพันตัว ดูวุนวายไปหมด และก็มีอีกหลายชีวิตที่ใชวิธีแกปญหาโดยการหันหลังใหกับความจริงและทายที่สุดก็ยาย
ตัวเองไปอยูสถานที่ใหม ในโลกนี้ไมมีใครที่ไมมีปญหาเพียงแตวา เมื่อเกิดปญหาแลวตัวเรามีพลังใจ มีแรงกายที่จะคิดแกไข
หรือไม ถามีพลังที่จะแกไขปญหาเราก็จะชนะการจะชนะปญหาใดๆ ไดเราตองเปนผูมีสุขภาพจิตดี ยอมรับความจริง รูและ
เทาทันโลกของการเปลี่ยนแปลง
ในทัศนะของผูวิจัยคิดวา การใชกลไกทางจิตในแบบการเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่น ถือเปนกลไกที่เราสามารถควบคุมจิต
ของเราให มีส ภาวะที่ รู ตัว ได เพื่ อ ให หั น เหพฤติ กรรม ความคิ ด และอารมณ ไปสู ก ารทํ า กิ จ กรรมอื่ น ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมอยูนิ่ง เปนวิธีการที่ดีที่จะทําใหเกิดการผอนคลายกายใจ และผูใชกลไกทางจิตจะไดมีพลังใจ
จัดการปญหา ความกังวล หรือความทุกขใหผานพนไปได อยางไมสรางปญหาใหกระทบกับผูอื่น เพราะกิจกรรมสวนใหญที่
สามารถทําไดและเพลิดเพลิน ก็มักเปนกิจกรรมที่สามารถทําคนเดียวได เชน ออกกําลังกาย อาจเลือกประเภทที่ไมตองยุง
เกี่ยวกับผูอื่นได ไมวาจะเปนการวิ่ง การเดิน การดูหนังฟงเพลง ผูวิจัยเห็นดวย หากบุคคลสามารถจัดการความเครียดของตัวเอง
ในลักษณะนี้ แตหากความเครียดหรือปญหานั้นยังคงอยู โดยเฉพาะถามันคงอยูในระดับจิตใตสํานึก การใชกลไกตัวนี้ก็ไม
สามารถทําใหความทุกขคลี่คลายไดอยางแทจริง ดังนั้นเราควรตองสงเสริมในเรื่องการพัฒนาระบบคิด ความรูสึกของบุคคลให
แข็งแรง ก็จะสามารถทําใหคนคนนั้นทนทานตอความทุกข ความเครียดไดดีขึ้น
6.2 สมมติฐานการวิจัยในเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X =2.79, SD= 0.46)
สวนตัวแปรดานบุคลิกภาพหาองคประกอบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X =2.20, SD= 0.18) ตัวแปรดานรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย ( X =1.64, SD= 0.37) และตัวแปรดานการเห็นคุณคาในตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 1.19, SD = 0.22) สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบผล ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพหาองคประกอบ มีความสัมพันธกับ รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบกับรูปแบบการใชกลไกทางจิต พบวา บุคลิกภาพ
หาองคประกอบโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี (r = .154) อยา งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .002) คิดเปนรอยละ 2.37 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ผู วิจัย ตั้ง ขึ้น สอดคลอ งกั บแนวคิด ของ Darley, Glucksberg and Kincha (1991) ที่ กลา วว า บุ คลิก ภาพเป น
รูปแบบลั กษณะเฉพาะทางด านความคิด ความรูสึ ก และพฤติ กรรมของบุ คคล แมเวลาและสถานการณ จะเปลี่ ยนแปลง
บุคลิกภาพก็คอนขางจะมีลักษณะคงที่ซึ่งทําใหเขาแตกตางจากคนอื่น นั่นแสดงวา เมื่อบุคลิกภาพคอนขางคงที่ จะสามารถ
อธิบายไดวา เมื่อบุคคลมีบุคลิกภาพในรูปแบบใด ก็จะสะทอนไปยังรูปแบบการเลือกใชกลไกทางจิต เมื่อประสบปญหา และ
สอดคลองกับแนวคิดของโมไณย อภิศักดิ์มนตรี (2558) ไดชี้ใหเห็นวา ถึงแมวาการใชกลวิธานจะไมชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น
โดยตรงก็ ต าม แต มี ข อ สํ า คั ญ คื อ อั น ตรายจะเกิ ด ขึ้ น ได เ มื่ อ เราใช ก ลวิ ธ านบางแบบเป น ประจํ า ซ้ํ า ซากในการแก ป ญ หา
จนกลายเปนลักษณะนิสัยประจําสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ เชน บุคคลบางคนไมยอมรับวาตนผิดเลย แตชอบใชวิธีกลาวโทษ และ
ซัดทอดบุคคลอื่นหรือสิ่งที่เกี่ยวของทุกครั้งไปเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ทางออกเชนวานี้ทําใหบุคคลนั้นสบายใจ แตหาวิธี
แกปญหาที่ถูกจุดไม และลักษณะนิสัยที่อยูตัวเชนนี้ยิ่งจะนําไปสูปญหายุงยากในการปรับตัวไดมากยิ่งขึ้น ในทัศนะของผูวิจัย
คิดวาบุคลิกภาพไมวาจะอางอิงตามทฤษฏีใดก็ตามที สุดทายแลวบุคลิกภาพเปนสิ่งสําคัญที่จะสะทอนวา คนแตละคนเปนเชนไร
มีแบบฉบับหรือรูปแบบของบุคลิกตัวเองเปนเชนไร และเมื่อบุคคลมีบุคลิกภาพเชนไรก็มีแนวโนมที่จะปกปองตนเองดวยรูปแบบ
กลไกทางจิตที่แตกตางกันไป
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู มีความสัมพันธกับ รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับรูปแบบการใชกลไกทางจิต พบวา รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ
จังหวัดชลบุรี (r = .476) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .000) คิดเปนรอยละ 22.66 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
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ผูวิจัยตั้งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของเกศรินธร ทารี (2556) ไดกลาววา การอบรมเลี้ยงดู เปนกระบวนการที่ไดรับการปลูกฝง
จากผูที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก เปนการพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
ผานการเลี้ยงดูทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะสงผลถึงพฤติกรรมของเด็กทั้งในปจจุบันและอนาคต เปนไปในทิศทางเดียวกับ
ทัศนะของดุลยา จิตตะยโศธร (2552) ที่ไดกลาวไววา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพสามารถหลอหลอมใหเด็กและ
เยาวชนเปนผูมีความสามารถในการปรับตัว มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม มีความสามารถในการกํากับตนเองและมีความ
ฉลาดทางอารมณ คือรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส ในทัศนะของผูวิจัยคิดวา ไมวาจะเปนการอบรมเลี้ยงดูแบบใดก็ตาม
ลวนมีอิทธิพลสงผลตอบุคลิกภาพ สภาวะจิตใจ ความเขมแข็ง และทักษะชีวิตในอนาคตของเด็กทั้งสิ้น พอแมเลี้ยงดูดี เด็กก็มี
ความเข มแข็ งทางใจ แก ไขป ญหาได พอ แมเ ลี้ ยงดู เด็ ก ไม เ หมาะสม เด็ กก็ จ ะเรี ยนรู ชีวิ ต แบบบกพรอ ง ผิ ด พลาด หรือ ไม
สมเหตุสมผล จนทําใหตองไปใชกลไกทางจิตที่ไมบรรลุนิติภาวะ และกลไกทางจิตแบบมีอาการทางประสาท ซึ่งไมสงผลดีตอตัว
เด็กเลย
สมมติฐานที่ 3 การเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธกับ รูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเองกับรูปแบบการใชกลไกทางจิต พบวา การเห็นคุณคา
ในตนเองโดยรวมมีความสัมพันธกับรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัด
ชลบุ รี แต เ ป นความสั ม พั น ธท างลบ (r = -.146) อย า งมีนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 (p = .000) คิ ด เป นร อ ยละ 2.13
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนี ฉลองเกื้อกูล (2551) ที่พบวากลุมที่คะแนนความรูสึกมี
คุณคาในตนเองต่ํา มีการใชกลวิธานการปองกันตนเองแบบกลาวโทษผูอื่น การแสดงออก การยายที่ และการฝนกลางวัน
มากกวากลุมที่มีคะแนนความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับแนวคิดของ Branden (1983)
อธิบายวา ลักษณะของบุคคลที่มีความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเองสูงคือ มีความมั่นใจในตนเอง ไมเครียด เปดเผย ภาคภูมิใจ
ในตนเอง กลาแสดงออก มองวาทุกอยางทําได โนมนาวหรือชักจูงผูอื่นได เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นคงทางดานจิตใจ มีความ
อดทน และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดงาย ในทัศนะของผูวิจัยเห็นวา หากบุคคลไมมีความศรัทธา ไมรักตัวเอง
และมองไม เห็ น คุ ณค า ในตนเองแล ว นั้น ก็ มีแ นวโนม ที่ จ ะมี ก ารแสดงออกทางจิ ต ในลั ก ษณะต างๆ แตใ นทางตรงกั น ข า ม
หากบุคคล มีความรักใหตนเองมากเพียงพอก็จะมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูง มีโอกาสที่จะผานวิกฤติตางๆ ในชีวิตไปได
โดยไมจําเปนตองใชกลไกทางจิตในการแกปญหา
สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพหาองคประกอบ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และ การเห็นคุณคาในตนเอง อยางนอย 1 ดาน
สามารถพยากรณรูปแบบการใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรีได
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณรูปแบบการ
ใชกลไกทางจิตของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษจังหวัดชลบุรี
ตัวแปรพยากรณ
R
R2
Adj R2 SEest
F
1. รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบผสมผสานประเภท .425 .181
.179
.418 84.957**
รู ป แบบการเลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะเข ม งวดกวดขั น แบบ
ละเลย (ARS)
2. รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบผสมผสานประเภท .448 .201
.197
.413 9.657**
รู ป แบบการเลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะเข ม งวดกวดขั น แบบ
ละเลย (ARS) และบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ
(O)
3. รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบผสมผสานประเภท .470 .221
.215
.408 9.832**
รู ป แบบการเลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะเข ม งวดกวดขั น แบบ
ละเลย (ARS) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ
(O) และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (PS)

p
.000
.002

.002
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ตัวแปรพยากรณ
4. รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบผสมผสานประเภท
รู ป แบบการเลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะเข ม งวดกวดขั น แบบ
ละเลย (ARS) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ
(O) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (PS) และ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน (AS)
5. รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบผสมผสานประเภท
รู ป แบบการเลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะเข ม งวดกวดขั น แบบ
ละเลย (ARS) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ
(O) รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบรั ก ตามใจ (PS)
รูป แบบการอบรมเลี้ย งดูแ บบเข ม งวดกวดขัน (AS)
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสานประเภท
รู ป แบบการเลี้ ย งดู ใ นลั ก ษณะประชาธิ ป ไตยแบบ
ละเลย (DRS)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

R
.487

R2
.237

Adj R2
.229

SEest
.405

F
8.109**

p
.005

.498

.248

.238

.403

5.343*

.021

ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า ตั ว แปรที่ มี อํ า นาจในการพยากรณ รู ป แบบการใช ก ลไกทางจิ ต ของนั ก เรี ย นวั ย รุ น
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ 1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสาน
ประเภทรูปแบบการเลี้ยงดูในลักษณะเขมงวดกวดขันแบบละเลย 2) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ 3) รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักตามใจ 4)รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และ 5) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสานประเภท
รูปแบบการเลี้ยงดูในลักษณะประชาธิปไตยแบบละเลย โดย 1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบผสมผสานประเภทรูปแบบการ
เลี้ยงดูในลักษณะเขมงวดกวดขันแบบละเลยเปนตัวแปรพยากรณแรกที่มีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 18.10 (R = .425,
SEest = .418, p = .000) 2) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณเปนตัวแปรพยากรณอันดับที่ 2 สามารถพยากรณรวมกับตัว
พยากรณแรก โดยมีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 20.10 (R = .448, SEest = .413, p = .002) ซึ่งอํานาจในการพยากรณ
เพิ่มขึ้นจากที่ใชตัวพยากรณตัวแรก รอยละ 2.00 3) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจเปนตัวแปรพยากรณอันดับที่ 3
สามารถพยากรณรวมกับตัวพยากรณแรก และอันดับที่ 2 โดยมีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 22.10 (R = .470, SEest =
.409, p = .002) ซึ่งอํานาจในการพยากรณเพิ่มขึ้นจากที่ใชตัวพยากรณสองตัว รอยละ 2.00 4) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขันเปนตัวแปรพยากรณอันดับที่ 4 สามารถพยากรณรวมกับตัวพยากรณแรก อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 โดยมี
อํานาจในการพยากรณไดรอยละ 23.70 (R = .487, SEest = .405, p = .005) ซึ่งอํานาจในการพยากรณเพิ่มขึ้นจากที่ใชตัว
พยากรณส ามตั ว รอ ยละ 1.60 และ 5) รูป แบบการอบรมเลี้ย งดู แ บบผสมผสานประเภทรูป แบบการเลี้ ย งดู ในลั กษณะ
ประชาธิปไตยแบบละเลย เปนตัวแปรพยากรณอันดับที่ 5 สามารถพยากรณรวมกับตัวพยากรณแรก อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 และ
อันดับที่ 4 โดยมีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 24.80 (R = .498, SEest = .403, p = .021) ซึ่งอํานาจในการพยากรณ
เพิ่มขึ้นจากที่ใชตัวพยากรณสี่ตัว รอยละ 1.10
ผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งขึ้น เปนดั่งที่ผกา สัตยธรรม (2540, อางถึงใน เรขา ดุลยรัตน, 2549)
กลาววา ครอบครัวเปนสถานที่แหงแรกที่จะปลูกฝงรากฐานที่สําคัญในดานตางๆ ในชีวิตของเด็ก การเปนเด็กที่ครอบครัว
ตองการ คือบิดามารดาใหความรักความสนใจ ความเอาใจใส เพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง เหมาะสมกับตัวเด็ก
ซึ่งจะทําใหชีวิตของพวกเขามีคุณคายิ่งทั้งตอตนเองและประเทศชาติ ดังนั้น เมื่อบิดามารดาปฏิบัติตอเด็กอยางเหมาะสม เด็กก็
ไมเก็บกด หรือเครียดจนสงผลใหตองใชกลไกทางจิตในการรักษาสมดุลของจิตใจบอยมากเกินไป สอดคลองกับ ประเด็นเรื่อง
บุคลิกภาพหาองคประกอบในดานบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณเปนตัวแปรพยากรณอันดับที่ 2 ที่มีอํานาจในการ
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พยากรณกลไกทางจิต ซึ่งบุคลิกภาพดานนี้ Costa and McCrae (1992, อางถึงใน กฤติกา หลอวัฒนวงษ, 2547) ไดกลาววา
บุคคลที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณสูงนั้น จะเปนคนที่มีความคิดที่ริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี บุคคลที่มี
ลักษณะนี้จะมีความสามารถในการแกปญหา และสามารถหาวิธีการแกไขปญหาไดอยางชาญฉลาด ซึ่งนั่นก็แสดงวา บุคลิกภาพ
แบบเปดรับประสบการณ เปนสวนสําคัญของบุคคลที่จะชวยทําใหเขากลาเผชิญหนากับอุปสรรคปญหาดวยวิธีการที่ถูกตอง
และหลีกเลี่ยงการใชกลไกทางจิต ผูวิจัยคิดวา การใชกลไกทางจิต เปนสิ่งที่ตองรูเทาทัน และอยาปลอยใหปจจัยใดๆ มาเปนตัว
ควบคุมการใชพลังจิตใตสํานึกนี้ ใหนําเราไปสูผลของพฤติกรรมทางลบ และจากงานวิจัยของพิชิตพงษ อริยะวงศ (2545)
ไดศึกษาเรื่อง กลไกทางจิตและความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบา ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา
มีนัยสําคัญ คือ กลุมเยาวชนมีแนวโนมการใชกลไกแบบโรคประสาท และใชกลไกชนิดไมบรรลุวุฒิภาวะมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของเบญจวรรณ บุณยะประพันธ (2561) ที่กลาวย้ําวา กลไกทางจิตที่เราใชอยูเปน
ประจํานั้นเปนภัยเงียบที่คุกคามจิตของเราหรือไม จะทําใหทุกทานสามารถดึงจิตตนเองออกจากการใชกลไกทางจิตที่ไมมี
ประโยชนเหลานั้น สูสภาวะจิตสํานึกรูตัวที่จะพิจารณาสภาพการณที่กอใหเกิดความทุกขใจดวยหลักเหตุและผล เพื่อนําตนเอง
ไปสูการแกไขปญหาที่มีคุณภาพและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง และถาวร ดีกวาการไปใชกลไกทางจิตที่ไมเหมาะสม
ที่สําคัญยังไมไดชวยใหปญหาจางหายและยุติลงได ในทัศนะของผูวิจัยคิดวา สภาพแวดลอมในครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดู
สั่งสอนบุตรหลานในรูปแบบที่แตกตางกัน มีผลตอสภาพจิตใจ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลที่จะเติบโตมาแตละ
ชวงวัย และยิ่งมีอิทธิพลอยางมากโดยเริ่มตนจากวัยเด็กเลย พอเมื่อถึงวัยรุน ก็จะวางรากฐานทางบุคลิกภาพเรียบรอยแลว
จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็ก ผูวิจัยมองเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในเมื่อการอบรมเลี้ยงดูที่ผานมา
ไมวาจะรูปแบบใดก็ตาม เปลี่ยนแปลงแกไขไมได เพราะมันคืออดีตที่ผานมาถือเปนประสบการณของเด็ก แตถาเรามองใน
มุมมองของตัวแปรบุคลิกภาพหาองคประกอบ ถึงแมคําวาบุคลิกภาพจะถูกออกแบบมาและติดจนเปนเอกลักษณของแตละคน
แลว แตบุคลิกภาพบางชนิด เราก็สามารถพัฒนาได ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคัญทั้งพอแม ครูอาจารย ที่ตองปฏิบัติดูแลเด็ก
เราก็สามารถพัฒนาทุกดาน เพื่อเอื้อใหเด็กวัยรุนคนหนึ่ง ลดการใชกลไกทางจิต เพื่อสุขภาพจิตที่ดีเมื่อเติบโตเปนผูใหญมากขึ้น
7. สรุป

7.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช
7.1.1 การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ศึ ก ษาป จ จั ยที่ พ ยากรณ ก ารใช ก ลไกทางจิ ต และพบว า บุ ค ลิ ก ภาพ
หาองคประกอบ มีสวนในการพยากรณ ดังนั้น สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญและสรางคูมือเพื่อฝกอบรมใหนักเรียน
ไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใน 5 องคประกอบใหมีสูงขึ้น เชน บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ ก็จัดโปรแกรมให
นักเรียนไดสรางประสบการณและกลาเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปดรับประสบการณใหมๆ เปนตน
7.1.2 สถาบันครอบครัวควรใหความสําคัญตอปญหาในเด็กทั้งพฤติกรรม อารมณ ความคิด ดังนั้น ผูนําทองถิ่น หรือผูที่
เปนนักวิชาการ อาจจะเผยแพรความรู หรือเขาสูชุมชน เพื่อหยุดหรือชะลอ ปญหาอันเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู เพื่อใหสถาบัน
ครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้น และใหมีการจัดกิจกรรมทางชุมชนเพื่อเปนแหลงพัฒนาเด็กในชุมชนและพอแมไดทํากิจกรรม
รวมกัน
7.1.3 สถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ควรตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางใหเด็กมีการเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น และมีบุคลิกภาพทุกดานมั่นคง โดยการสรางความรวมมือเปนเครือขายระหวางกัน
เพื่อการพัฒนาเด็กในแตละชวงวัยเพื่อการสงตอในแตละระดับอยางมีคุณภาพ เชน อาจสรางโอกาส และกิจกรรม ที่เด็ก
มัธยมศึกษาไดทํารวมกับนักเรียนประถมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยไดทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา เด็กแตละชวงอายุ ก็จะหลอหลอมคุณสมบัติตางๆ ที่สงตอกันที่ดีได เชน การเอื้ออาทร จิตอาสา พี่สอนนอง
การพึ่งพาอาศัยกัน การเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน เปนตน
7.1.4 ขอเสนอในสวนของเชิงคุณภาพ ทําใหทราบปญหา และแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ดังนั้น สถาบันการศึกษาอาจสงเสริมใหมีการตั้งศูนยบริการใหคําปรึกษาแยกมาจากฝายแนะแนว เพื่อทําหนาที่
ในการดูแลเยียวยาจิตใจของนักเรียนในปญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
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7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 การวิจั ยครั้ง นี้เ ปน การวิ จัย เชิ งปริม าณ ดั งนั้ นหากผูส นใจในผลการวิจั ย จะพัฒ นาไปสูก ารวิจั ยเชิง ทดลอง
เพื่อพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง บุคลิกภาพ ก็จะทําใหกลุมตัวอยางไดพัฒนาคุณสมบัติเหลานั้นไดอยางจริงจัง
7.2.2 ในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพื่อศึกษาวา มีตัวแปรใดอีกที่จะสามารถพยากรณการใชกลไก
ทางจิตได เชน ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ ความมั่นคงทางอารมณ ความหยุนตัว หรือ ความสามารถในการเผชิญและ
ฝาฟนอุปสรรค ก็อาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางออกไป
7.2.3 ในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจทดลองศึกษากับผูประสบปญหาทางใจในกลุมที่ไมรุนแรง ยังสามารถเรียน ทํางาน
ได เชน กลุมภาวะซึมเศราในระยะเริ่มตน กลุมพฤติกรรมกาวราว กลุมบุคลิกภาพแบบสองขั้ว หรือกลุมที่มีปญหาทางอารมณ
ทางสุขภาพจิต เปนตน เพื่อศึกษาดูวา กลุมผูประสบปญหาทางใจเหลานี้ มักมีรูปแบบการใชกลไกทางจิตชนิดใด เพื่อนําไปสู
การแสวงหากลุมเสี่ยง และจะไดปองกัน กอนนําไปสูภาวะเหลานั้นไดทันมากขึ้น
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