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กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยด ีด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ครูผู้ ให้ มากกว่า “ให้” ท่ีมอบความเอาใจใส่และจดุ
ประกายปัญญา คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เป็นแรงพลงักายและพลงัใจ ท าให้ข้าพเจ้ารู้สกึอบอุ่น
และมีก าลงัใจ รองศาสตราจารย์ วชัรี ทรัพย์มี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีมอบความเมตตา 
ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการวิจยั  

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ครูผู้สอนและพฒันาให้ข้าพเจ้าได้
เข้าถงึการเป็นนกัจิตวิทยาการปรึกษาท่ีเรียนรู้ชีวิตจากทกุสรรพสิ่งบนผืนโลก รองศาสตราจารย์         
สภุาพรรณ โคตรจรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ นลราชสวุจัน์ อ.ดร.ณฐัสดุา เต้พนัธ์ ครูผู้สอน
ให้ศิษย์ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา อ.ดร.เก็จกนก เอือ้วงศ์ ท่ีให้
ความกรุณาตรวจสอบ แนะน าข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียน   
ราชประชานเุคราะห์ 35 และโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู อาจารย์ฝ่ายแนะแนวและคณะของโรงเรียน
ทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ อาจารย์นทัธี ลิ่มสกลุ อาจารย์เสาวลีย์ เทพรักษา อาจารย์นิตยา อิงสนัเทียะ และ
อาจารย์จารุวรรณ อุ่นจนัทร์ ขอขอบพระคณุอาจารย์อรสา เสรีวงษ์ และคณุจิรพร เหวตะวานิช ในการ
เอือ้อ านวยและให้ความร่วมมือในการท าวิจยัจนส าเร็จไปได้ด้วยด ี 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีค้งไม่มีข้อมลูท่ีทรงคณุค่า หากขาดนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างทัง้ 200 คน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 8 คน ข้าพเจ้าขอขอบคณุทกุประสบการณ์อนัเป็นเนือ้แห่งชีวิต
ของนกัเรียนทัง้ 8 คน ท่ีช่วยท าให้มองเห็นภาพของการฟืน้พลงัจากการประสบภยัพิบตัิสนึามิในวยัรุ่น
กลุ่มนี ้

ขอขอบคณุบณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส าหรับการมอบทนุอดุหนนุ
วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต ให้กบัวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ 

ขอกราบขอบพระคณุพ่อแม่ ยาย พ่ี น้อง ทกุ ๆ คนในครอบครัว ท่ีมอบทกุสิ่งทกุอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักท่ีลกู หลาน น้อง และพี่คนนีไ้ด้รับมาอย่างไม่มีเง่ือนไข พิเศษโดยเฉพาะ
แม่ ผู้อยู่เคียงข้างและมอบความกล้าหาญท่ามกลางความกลวัและหนาวเหน็บในหวัใจบนถนนท่ีมืด
มิดโดยมิจากไปไหน 

และท้ายท่ีสดุนี ้ขอขอบคณุกลัยาณมิตร พ่ีมะนาว (อารยา ผลธญัญา) พี่ส ุ(สภุาวดี ดิสโร) พี่
เปิล้ (ชตุิมา พงศ์วรินทร์) เดลโล (กณิกนนัต์ ศรีวลัลภ) สายฝน (กิติพรรณ ศิริทรัพย์) ส้มเช้ง (ชลิศา           
พนัธ์ภาวงศ์) เพื่อน ๆ พ่ี ๆ รุ่น 24 ทกุคน และเพื่อน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ครอบครัว counseling จฬุาฯ ทกุคน 
ส าหรับ “มิตรภาพ” อนังดงามก่อเกิดเป็นพลงัให้ข้าพเจ้าก้าวเดินต่อบนหนทางแม้ยากล าบากแต่
ปลายทางนัน้สวยสดใส 
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บทที่  1 
 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริเวณชายฝ่ังทะเล         
อนัดามนัของประเทศไทย ครอบคลมุพืน้ท่ี 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัพงังา กระบี่ ภเูก็ต ระนอง ตรัง 
และสตลู ก่อให้เกิดความสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงทัง้ชีวิต และทรัพย์สนิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
สญูเสยีทางด้านจิตใจอนัเน่ืองมาจากการสญูเสยีชีวิต และสิง่อนัเป็นท่ีรัก (กรมสขุภาพจิต, 2548; 
Tuicomepee & Romano, 2006, 2008) ในกลุม่ผู้ ท่ีมีความอ่อนแอหรือเปราะบาง เช่น เด็ก วยัรุ่น 
ผู้สงูอาย ุและบุคคลท่ีมีประวติัอาการทางจิต (ฮีฮเรนรีช, จอร์น เอช., 2006; Chakrabhand, 
Panyayong, & Sirivech, 2006) งานวิจยัท่ีผา่นมาระบุวา่วยัรุ่นท่ีประสบภยัพิบติัเป็นกลุม่ท่ีมี
ความเสีย่งตอ่การได้รับผลกระทบด้านลบตอ่จิตใจ ซึง่ได้แก่ ความเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือน
ขวญั (Posttraumatic Stress Disorder: PTSD) (Piyasil, Ketuman, Plubrukarn, Jotipanut, 
Tanprasert, Aowjinda, & Thaeeromanophap, 2007;  Wickrama &  Kaspar, 2007)  
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา (Tuicomepee & Romano, 2008) ภาวะวิตกกงัวลและซมึเศร้า 
(Griensven, Chakkraband, Thienkrua, & Pengjuntr, 2006; Cardozo & Tantipiwatanaskul, 
2006; Larsen, Ramasoota, & Sillabutra, 2007) ทัง้นีป้ระสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ (Tsunami 
experiences) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลซึง่เป็นผู้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ ได้รับการ
สญูเสยีจากการประสบภยัพิบติั เช่น การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติ 
การสญูเสยีทรัพย์สนิ การได้รับบาดเจ็บ การเห็นสภาพการเสยีชีวิต การถกูคกุคามในชีวิต เป็นต้น 
(Tuicomepee & Romano, 2008) 

ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบตอ่จิตใจของวยัรุ่นผู้ประสบภยั 
ดงัเช่น การศกึษาวิจยัโดยศนูย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ (Thailand MOPH – U.S. 
CDC Collaboration: TUC) ได้ส ารวจติดตามภาวะสขุภาพจิตของผู้ประสบภยัสนึามิ ทัง้เด็กและ
วยัรุ่นหลงัประสบภยั จ านวน 2 ครัง้ ในเดือนกมุภาพนัธ์และกนัยายน 2548 ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์มากท่ีสดุ ซึง่ได้แก่ จงัหวดัพงังา กระบี่และภเูก็ต โดยใช้ทีมเก็บ
ข้อมลูจากหนว่ยงานสงักดักรมสขุภาพจิต 6 แหง่ รวมจ านวน 42 คน ในการเก็บข้อมลูด้วย
แบบสอบถามด้านสขุภาพจิต เพื่อเก็บข้อมลูเชิงลกึ ในการตอบค าถามเก่ียวกบัอาการวิตกกงัวล
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และซมึเศร้าในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา รวมทัง้การเก็บข้อมลูโดยการถามเก่ียวกบัประวติัและอาการ
ในอดีตและปัจจุบนั นอกจากนีย้งัได้ส ารวจถึงประสบการณ์หรือการพบเห็นเหตกุารณ์ในตอนเกิด
เหตแุละหลงัเกิดเหต ุรวมทัง้ส ารวจกลุม่อาการเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญัและพฤติกรรม
การฆา่ตวัตาย ผลการศกึษาพบวา่ การส ารวจครัง้ท่ี 1 ในกลุม่ผู้ประสบภยัท่ีเป็นเด็ก พบอาการ
เครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั จ านวนร้อยละ 13.3 และครัง้ท่ี 2 พบลดลงเหลอืจ านวนร้อยละ 
8.6 สว่นภาวะซมึเศร้าในเด็กครัง้ท่ี 1 พบจ านวนร้อยละ 10.4 และในการส ารวจครัง้ท่ี 2 พบจ านวน
เพิ่มขึน้มาเป็นจ านวนร้อยละ 11.3   

ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ Griensven และคณะ (2006) ท่ีศกึษาในเด็ก
และวยัรุ่น อายรุะหวา่ง 7-14 ปี จ านวน 371 คน ซึง่อาศยัในศนูย์พกัพิงจงัหวดัพงังาและในชุมชน
จงัหวดัพงังา กระบี่ และภเูก็ต โดยใช้แบบประเมินความเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญัของ
มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย แบบสอบถามภาวะซมึเศร้าของเบอร์เลสนั (Berleson Child 
Depression Scale) และเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ ผลการศกึษาพบวา่ เด็กและวยัรุ่นท่ีอาศยั
อยูใ่นหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบ มีอตัราการเกิดความเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั จ านวน
ร้อยละ 11 และมีภาวะซมึเศร้าจ านวนร้อยละ 5 (Griensven et al., 2006) งานวิจยัของ  Math, 
Tandon, Girimaji, Benegal, Kumar, Hamza, Jangam, และ Nagaraja (2007) ท่ีได้ศกึษาเด็ก
และวยัรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี จ านวน 498 คน จากโรงเรียนใน Port Blair ของประเทศอินเดีย กลุม่
ผู้วิจยัใช้ศิลปะบ าบดั และการอภิปรายกลุม่ในการเก็บข้อมลู ผลการศกึษา พบภาวะซมึเศร้าใน
กลุม่ตวัอยา่ง จ านวนร้อยละ 13.5 และความเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั จ านวนร้อยละ 
10.8 นอกจากนี ้Tuicomepee และ Romano (2008) ศกึษาผลกระทบของภยัพิบติัสนึามิในวยัรุ่น
ไทยจ านวน 400 คน โดยเน้นถึงปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
(Behavior problems) ท่ีรวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าว ซมึเศร้า และด้วยวิธีการส ารวจและสมัภาษณ์
เชิงลกึ ผลการวิจยัพบวา่ อาย ุเพศ และประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ สามารถท านายปัญหา
พฤติกรรมของวยัรุ่นได้ และการสมัภาษณ์เชิงลกึในวยัรุ่นจ านวน 40 คน พบวา่ปัจจยัเสีย่ง ได้แก่ 
วยัรุ่นมีการสญูเสยีและประสบความยากล าบากหลงัเกิดภยัพิบติั ทัง้นีร้วมไปถึงการเสยีชีวิตของ
ผู้ปกครองและความยุง่ยากในโรงเรียน สว่นปัจจยัปกป้อง ได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุจาก
ครอบครัว กลุม่เครือขา่ยทางสงัคมและการเพิ่มโอกาสทางการศกึษา  

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่วยัรุ่นผู้ประสบภยับางคนได้รับผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดจากภยัพิบติั
และมีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม รวมทัง้ปัญหาสขุภาพจิตอ่ืน ๆ วยัรุ่นผู้ประสบภยัอีก
จ านวนหนึง่กลบัสามารถปรับตวัตอ่ประสบการณ์ภยัพิบติัและได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจไม่
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มากนกั มีงานวิจยัท่ีกลา่ววา่เด็กและวยัรุ่นทกุคนท่ีผา่นสถานการณ์เลวร้ายไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมี
ปัญหาด้านจิตใจเสมอไป ซึง่มีเด็กและวยัรุ่นบางคนท่ีสามารถปรับตวัได้และด าเนินชีวิตตอ่ไป 
(Bernard, 1995; DeAngelis, 2007; Masten, 2001; 2004; Masten & Gewirtz, 2006) ทัง้นี ้
งานวิจยัด้านจิตวิทยาระบุวา่ลกัษณะหรือคณุสมบติัท่ีท าให้เด็กและวยัรุ่นสามารถผา่นปัญหาหรือ
ความทกุข์ยากล าบากตา่ง ๆ มาได้และด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพคือ ความสามารถในการ
ฟืน้พลงั (resilience) (พชัรินทร์ อรุณเรือง, 2545; ธัญลกัษณ์ แสนสขุ, 2551; Hestyanti, 2006)  
ซึง่ความสามารถในการฟืน้พลงั หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกบัปัญหาและผา่นพ้น
อุปสรรคตา่ง ๆ มาได้ จนท าให้เป็นบุคคลท่ีมีความเข้มแข็ง (Grotberg, 1995) ความสามารถใน
การฟืน้พลงัในเด็กและวยัรุ่นมีบทบาทส าคญัท่ีช่วยให้เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจและสามารถ
เผชิญสถานการณ์ท่ีเลวร้ายในชีวิตได้ดี มองวิกฤตให้เป็นโอกาส มีการรับรู้วา่ตนสามารถควบคมุ
หรือจดัการกบัปัญหา ความล้มเหลว หรือสถานการณ์ท่ีเลวร้ายได้ และเลอืกท่ีจะด าเนินชีวิตในทาง
ท่ีดีตอ่ไปได้ (Garmezy, 1991)   

งานวิจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ 
งานวิจยัของ Hestyanti (2006) ซึง่ศกึษาความสามารถในการฟืน้พลงัในวยัรุ่นผู้ประสบภยัชาว
อินโดนีเซีย อาย ุ11-15 ปี จ านวน 50 คน ซึง่เป็นวยัรุ่นท่ีอาศยัอยูท่ี่คา่ยพกัพิงชัว่คราว 3 แหง่ ใน
พืน้ท่ีท่ีเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ 2 พืน้ท่ี คือ บนัดา อาเจห์ และเกรท อาเจห์ Hestyanti ใช้วิธี
ศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมีหลายขัน้ตอน ได้แก่ การสงัเกตการณ์ร่วม สงัเกตพฤติกรรมผา่นกิจกรรม
ท่ีจดัขึน้ร่วมกบันกัสงัคมสงเคราะห์ในชุมชน การสมัภาษณ์วยัรุ่น พอ่แม่ และนกัสงัคมสงเคราะห์ใน
พืน้ท่ี ผลการวิจยัพบวา่ มีวยัรุ่นจ านวน 6 คน ท่ีได้รับการพิจารณาวา่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
ฟืน้พลงั เน่ืองจากหลงัจากการวดัผลโดยใช้แบบวดั Trauma Symptom Checklist for Children – 
A (TSCC-A) ซึง่วยัรุ่นทัง้ 6 คน ไม่ปรากฏอาการที่มีระดบันยัส าคญัทางการแพทย์ และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อยา่งปกติ วยัรุ่นดงักลา่วระบุวา่ พวกเขามีปัจจยัภายในท่ีช่วยปกป้องความรู้สกึ
ภายในจิตใจซึง่ได้แก่ การมีความรู้สกึภายในท่ีเข้มแข็ง สามารถกระตุ้นให้เกิดการฟืน้ฟูจิตใจได้
รวดเร็ว การมีจิตใจดี การเปิดเผยตวัเองตอ่ผู้ อ่ืน การมีความยดึมัน่ในศาสนาสงู การรับผิดชอบ
ตนเอง การมีอารมณ์ขนั และการมีชีวิตท่ีเรียบงา่ย สบาย ไม่เคร่งเครียด นอกจากนี ้วยัรุ่นดงักลา่ว
ยงัได้ระบุถึงปัจจยัภายนอก ได้แก่ การได้รับก าลงัใจอยา่งมากจากผู้ อ่ืน สามารถท ากิจกรรมทาง
ศาสนาได้เป็นประจ า สามารถเรียนรู้การเต้นร าพืน้บ้านเป็นหมู่คณะ มีโอกาสในการเข้าร่วมใน
กิจกรรมบอ่ยครัง้ และมีการเข้าถึงแหลง่ธรรมชาติ ได้แก่ แม่น า้ล าธาร เป็นต้น        

กลา่วโดยสรุป ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิของวยัรุ่นนบัเป็นประสบการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัตอ่ชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาในการปรับตวั ซึง่หากปรับตวัไม่ได้ก็จะเกิด
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ปัญหาด้านจิตใจและพฤติกรรม เช่น ความเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา ภาวะวิตกกงัวลและซมึเศร้า เป็นต้น ทัง้นีห้ากวยัรุ่นมีวิธีการจดัการปัญหาที่ดี หรือมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัก็จะท าให้พวกเขาสามารถปรับตวัและด ารงชีวิตได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ตามงานวิจยัท่ีศกึษาความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีเก่ียวข้องกบั
ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิในวยัรุ่นยงัมีไม่มากนกั และงานวิจยัท่ีมีอยูม่กัจะศกึษาวยัรุ่น
ผู้ประสบภยัพิบติัโดยใช้วิธีการวิจยัแบบเชิงปริมาณแยกจากการศกึษาเชิงคณุภาพ ยงัมีการใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี ท่ีไม่แพร่หลายนกั ดงันัน้ผู้วิจยัซึง่เป็นผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในด้านจิตวิทยา
การปรึกษาท่ีสนใจท างานด้านการพฒันาศกัยภาพของวยัรุ่นจึงเห็นความส าคญัของการศกึษา
ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นหลงัจากประสบภยัพิบติั 
โดยคาดวา่ผลการวิจยันีจ้ะก่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและ
ความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นหลงัจากประสบภยัพิบติัสนึามิได้กว้างขวาง ลกึซึง้ 
ครอบคลมุ และน าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานเพื่อใช้จดับริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับการ
พฒันาศกัยภาพของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้
พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 

2. เพื่อศกึษาประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ี
ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 

ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ด้านลบกบัความสามารถในการฟืน้พลงัของ
วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 
2547 ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนบ้านบางม่วง และท่ีศกึษาอยูใ่น
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู รวมถึง
ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1-3 ของ
โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 35 ท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
จงัหวดัพงังา  

2. การศกึษาประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 
2547 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ คือ การรับรู้ของวยัรุ่นซึง่เป็นผู้ประสบ
กบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั ได้รับการสญูเสยีจากการประสบกบัภยัพิบติั เช่น การสญูเสยีบุคคลอนัเป็น
ท่ีรัก เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติ การสญูเสยีทรัพย์สนิ การได้รับบาดเจ็บ การเห็นสภาพการ
เสยีชีวิต การถกูคกุคามในชีวิต เป็นต้น โดยใช้แบบวดัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ (Objective 
Tsunami Experiences Index: OTEI) ท่ีพฒันาโดย อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ และจอห์น แอล โรมาโน 
(2551) 

3. การศกึษาระดบัความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ 
พ.ศ. 2547 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาตามแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัฉบบัภาษาไทย ของ 
สภุาวดี ดิสโร (2551) โดยผู้วิจยัได้พฒันาให้เหมาะสมกบัวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ  

4. การศกึษาโดยใช้ชุดค าถามสมัภาษณ์ เพื่อใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In Depth 
Interview) เก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ  

5. สถานท่ีในการวิจยั คือ โรงเรียน 4 แหง่ ในจงัหวดัพงังา ท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียน   
บ้านบางม่วง โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู และโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 35  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

1. ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ 

2. ความสามารถในการฟืน้พลงั 
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ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนาม ิ หมายถึง การรับรู้ของวยัรุ่น ซึง่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การประสบกบัภยัพิบติัสนึามิท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 โดยผลกระทบจากการประสบ
กบัภยัพิบติั ได้แก่ การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติ การสญูเสยีทรัพย์สนิ 
การได้รับบาดเจ็บ การเห็นสภาพการเสยีชีวิต การคกุคามในชีวิต เป็นต้น โดยการศกึษาครัง้นี ้
ประสบกบัภยัพิบติัสนึามิ คือ คา่คะแนนท่ีได้จากแบบวดัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ (Objective 
Tsunami Experiences Index: OTEI) (Tuicomepee & Romano, 2008) 
 

ความสามารถในการฟ้ืนพลัง หมายถึง คณุลกัษณะของบุคคลในการเผชิญอุปสรรค
ตา่ง ๆ ในชีวิตได้อยา่งมีความอดทนเข้มแข็ง สามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและกลบัคืนสูส่ภาพ
เดิมได้อยา่งรวดเร็ว หลงัจากประสบกบัความทกุข์ยากหรือปัญหาในชีวิต ตามแนวคิดของ 
Grotberg (1995) ซึง่ประกอบด้วย 1) การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก 2) การมีจิตใจ
ท่ีเข้มแข็ง และ 3) การมีทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน โดยในการศกึษาครัง้นี ้
หมายถึง คา่คะแนนท่ีได้จากแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีพฒันามาจากแบบวดั
ความสามารถในการฟืน้พลงั (สภุาวดี ดิสโร, 2551)  

 

วัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภยัพิบัติสึนาม ิพ.ศ. 2547 หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1-3 มีอายรุะหวา่ง 12-20 
ปี ทัง้เพศชายและเพศหญิง เป็นผู้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2547 
ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ภยัพิบติั ได้แก่ สญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก เช่น สมาชิกครอบครัว 
ญาติ สญูเสยีทรัพย์สนิ ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นกัจิตวิทยาการปรึกษา หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 

2. นกัจิตวิทยาการปรึกษา สามารถน าข้อค้นพบท่ีได้รวมถึงผลท่ีได้จากการศกึษา น าไป
เป็นแนวทางในการจดัรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รวมถึงการพฒันารูปแบบการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลอืวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัธรรมชาติตอ่ไป 
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3. เป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนเป็นประโยชน์ในทางจิตวิทยาการปรึกษา และผู้
ท่ีสนใจเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 



 
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัท าการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน

การศกึษาประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบพิบติัสนึามิ พ.ศ.
2547 ตามล าดบัดงันีด้งัตอ่ไปนี ้

1. ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิ  

 1.1 ความหมาย 

ภยัพิบติัสนึามิ (Tsunami disaster) หมายถึง ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้อยา่ง
ฉบัพลนั เกิดจากปัจจยัตา่ง ๆ เช่น แผน่ดินไหวในทะเลหรือมหาสมทุร การเคลือ่นตวัของเปลอืก
โลก การระเบิดของภเูขาไฟ การทดลองระเบิดปรมาณูใต้ทะเล หรือจากเหตกุารณ์อุกาบาตตกลง
ในทะเลหรือมหาสมทุรท าให้เกิดเป็นคลืน่ขนาดใหญ่ขึน้ในทะเล ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติสง่ผลกระทบ
ท่ีมีอนัตรายรุนแรงตอ่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ผู้ประสบภยัจะได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกายและ
จิตใจ เกิดการสญูเสยีชีวิต ทรัพย์สนิ ตลอดจนสร้างความล าบากในการด าเนินชีวิตและปัญหาทาง
สขุภาพจิต (WHO, 2005) 

สมชยั บวรกิตติ, สทุศัน์ ยกส้าน, นิตยา จนัทร์เรือง มหาผล, สนิท อกัษรแก้ว, นิพนธ์ ทราย
เพชร, สมชยั เจียรนยัศิลป์, เป่ียมศกัด์ิ เมนะเศวต, และประเสริฐ วิทยารัฐ (2547) ได้อธิบายไว้วา่ 
“สนึามิ” (Tsunami) เป็นภาษาญ่ีปุ่ น แปลวา่ Harbor Wave โดยค าแรก ส ึ(Tsu) แปลวา่ Harbor 
ค าที่สอง นามิ (nami) แปลวา่ Wave หรือคลืน่ สนึามิ ใช้เรียกกลุม่คลืน่ท่ีมีความยาวคลืน่มาก ๆ 
ขนาดหลายร้อยไมล์ นบัจากยอดคลืน่ท่ีไลต่ามกนัไปบางครัง้เรียกวา่ Seismic Wave ซึง่เป็นช่ือ
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลกในสว่นท่ีอยูใ่ต้ทะเลลกึอยา่งฉบัพลนัจาก
การท่ีเปลอืกโลกถกูดนัขึน้หรือยบุตวัลง ท าให้มีน า้ทะเลปริมาตรมหาศาลถกูดนัขึน้หรือทรุดตวัลง
อยา่งทนัทีทนัใด พลงัมหาศาลถกูถ่ายเทไปมาท าให้เกิดการเคลือ่นตวัของน า้ทะเลเป็นคลืน่สนึามิท่ี
อาจมีความเร็วได้ถึง 950 กิโลเมตร/ชัว่โมง ท่ีมีความยาวคลืน่มากกวา่ 500 กิโลเมตรขึน้ไป และมี
คาบการเดินทางตัง้แต ่10 นาที – 2 ชัว่โมง เม่ือสนึามิเดินทางมาถึงฝ่ังพืน้ดินทะเลท่ีคอ่ย ๆ ตืน้ขึน้
จะท าให้ความเร็วคลืน่ลดลงแตค่าบเวลาระหวา่งหยอ่มคลืน่ยงัคงท่ีพลงังานรวมท่ีมีคา่คงท่ีจะ
ถ่ายเทลงไปดนัตวัให้คลืน่สงูขึน้ ถ้ายอดคลืน่เข้าถึงฝ่ังก่อนจะเกิดปรากฎการณ์ท่ีเรียกวา่ Drag 
down คือ ดเูหมือนระดบัน า้ทะเลจะลดลงอยา่งกะทนัหนัขอบน า้ทะเลจะหดตวัออกจากฝ่ังไปเป็น
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ร้อย ๆ เมตรอยา่งฉบัพลนัและทนัทีท่ียอดคลืน่ตอ่มาไลม่าถึงก็จะเป็นก าแพงคลืน่สงูมากขึน้อยูก่บั
โครงสร้างชายหาดคลืน่จากแหลง่เดียวกนัจึงมีความสงูตา่งกนัและสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีชายฝ่ังท่ี
คลืน่ทว่มเข้าถึงฝ่ังตา่งกนัด้วย  

ส าหรับการเกิดคลืน่สนึามิเม่ือ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 นัน้ กรมธรณีวิทยาของ
สหรัฐอเมริกา (USGS) รายงานวา่ แผน่ดินไหวมีขนาด 9.0 ริกเตอร์ ท่ีระดบัความลกึจากพืน้ท้อง
ทะเล 28.6 กิโลเมตร มีศนูย์กลางในทะเลตอนเหนือเกาะสมุาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เกิดสนึามิ
ตามมาในมหาสมทุรอินเดียและเข้าถลม่ชายฝ่ังประเทศตา่ง ๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบ แผน่ดินไหวครัง้นีเ้กิด
จากการเคลือ่นท่ีของมวลหินเป็นแนวยาว 1,200 กิโลเมตร ขนานกบัแนวมดุตวัของเปลอืกโลก
อินเดียเข้าใต้แผน่เปลอืกโลกยอ่ยพม่า โดยมวลหินท่ีเคลือ่นครอบคลมุพืน้ท่ีขนาด 100400 
ตารางกิโลเมตร และมีการยกตวัในแนวดิ่งเฉลีย่ 10 เมตร สง่ผลให้มวลน า้ทะเลยกขึน้เป็นบริเวณ
กว้าง (จ านง พวงนกุ, 2548) 

สว่นประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ (Tsunami experience) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลซึง่
เป็นผู้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ ได้รับการสญูเสยีจากการประสบกบัภยัพิบติัสนึามิ เช่น 
การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติ การสญูเสยีทรัพย์สนิ การได้รับบาดเจ็บ 
การเห็นสภาพการเสยีชีวิต การถกูคกุคามในชีวิต เป็นต้น (Tuicomepee & Romano, 2008)   

 

1.2 ผลกระทบของภยัพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 ต่อเด็กและวัยรุ่น 

เหตกุารณ์ธรณีพิบติัสนึามิได้คร่าชีวิตของเพื่อนมนษุย์ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติมากถึง 
5,395 คน เป็นคนไทย 2,059 คน ตา่งชาติ 2,436 คน ไม่สามารถระบุสญัชาติอีก 900 คน โดย
จงัหวดัพงังามีผู้ เสยีชีวิตมากท่ีสดุ 4,225 คน มีผู้บาดเจ็บมากท่ีสดุ 5,597 คน และมีผู้สญูหายมาก
ท่ีสดุ 1,655 คน (กองบรรณาธิการหนงัสอืพิมพ์มติชน, 2548) และจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
พ.ศ. 2547 สง่ผลตอ่สภาพสงัคมของประชากรใน 6 จงัหวดัท่ีประสบภยัซึง่ได้แก่ จงัหวดักระบี่ 
พงังา ภเูก็ต ระนอง ตรัง และสตลู โดยโครงสร้างของสงัคมมีลกัษณะเป็นสงัคมชนบทท่ีมีการ
ช่วยเหลอื มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด การเกิดภยัพิบติัสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลง เช่น สภาพ
ครอบครัว พบวา่ ครอบครัวสญูเสยีหวัหน้าครอบครัว มีเด็กก าพร้า ผู้สงูอายท่ีุอยูต่ามล าพงัมากขึน้
หลงัเกิดเหตกุารณ์ ท าให้สภาพจิตใจของผู้รอดชีวิตเกิดความรู้สกึหดหู ่เศร้า เหงา เกิดสภาพความ
แตกแยกและแตกตา่งมากขึน้ในสงัคมของชุมชนหลายแหง่ เช่น ความขดัแย้งในการได้รับความ
ช่วยเหลอื การพยายามหลกีหนีสงัคมของผู้ประสบภยัท่ีทพุพลภาพ ท าให้ขาดความสมัพนัธ์กบั
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บุคคลอ่ืน ซึง่อาจสง่ผลตอ่สขุภาพจิต (จิรพนัธ์ ไกรทิพจรัส, 2548)  นอกจากนีเ้หตกุารณ์ภยัพิบติั  
สนึามิก่อให้เกิดความเสยีหายร้ายแรงคือ ท าลายชุมชนหลายแหง่ โดยเฉพาะบริเวณชายฝ่ังทะเล
อนัดามนั ซึง่ได้รับความเสยีหายอยา่งมาก ได้แก่ บ้านพกัอาศยัเสยีหายทัง้หมด ได้แก่ ชุมชนบ้าน
น า้เค็ม ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา (ส านกัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต้, 
2548) ท่ีได้รับความเสยีหายทัง้ชุมชน มีผู้ เสยีชีวิตและสญูหายเป็นจ านวนคร่ึงหนึง่ของชุมชน    
เป็นต้น   

เด็กและวยัรุ่นนอกจากจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่ีครอบครัวและชุมชนได้รับ
ความเสยีหาย และเผชิญกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลง ความขดัแย้งในชุมชนท่ีเพิ่มขึน้ เด็กและ
วยัรุ่นยงัได้รับผลกระทบทางจิตใจอยา่งมากหากอยูใ่นเหตกุารณ์ หรือเกิดการสญูเสยีครอบครัว 
พอ่แม่เสยีชีวิต ขาดผู้ดแูล หรือความสญูเสยีอ่ืน ๆ ในครอบครัว เช่น บ้าน ทรัพย์สนิ อาชีพและ
รายได้ในครอบครัว เด็กได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

พนม เกตมุาน (2548) จิตแพทย์และผู้ เช่ียวชาญด้านเด็กและวยัรุ่น ได้ศกึษาผลกระทบ
ทางจิตใจของเด็กและวยัรุ่นหลงัประสบภยัพิบติั โดยแบง่ผลกระทบด้านจิตใจ ออกเป็นระยะตา่ง ๆ 
ดงันี ้

ระยะที่ 1 ผลกระทบระยะสัน้ เกิดขึน้ใน 2-4 สปัดาห์แรกหลงัเกิดเหตกุารณ์ โดยเกิดภาวะ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 1) ภาวะช็อกทางจิตใจ เกิดในเด็กท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ท่ีคกุคามชีวิต ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้จะ
แตกตา่งไปตามวยัของเด็ก ซึง่เร่ิมปรากฏชดัเจนในเด็กวยัเรียน โดยเกิดอาการเงียบเฉย เบลอ งง 
อารมณ์เฉยชา ขาดการตอบสนอง เป็นต้น 

2) ภาวะตกใจและหวาดกลวั เกิดจากความกลวัในเหตกุารณ์ อาจเป็นความกลวัตอ่การ
พลดัพรากจากพอ่แม่ หรือเกิดความกงัวลในความสญูเสยีจากการค้นหาผู้รอดชีวิต เด็กอาจมี
อารมณ์แปรปรวน ตกใจกลวังา่ยจากเสยีงดงั หรือเสยีงคลืน่ กลวัคลืน่ หรือกลวัทะเล อาจร้องไห้
และไม่สามารถควบคมุตนเองได้ ขาดสมาธิ เกิดอาการย า้คิดย า้ท า โดยคิดวนเวียนในเร่ืองท่ีวิตก
กงัวลบอ่ยครัง้ หรือสอบถามพอ่แม่ถึงความปลอดภยับอ่ยครัง้  

3) พฤติกรรมถดถอย คือการเป็นเด็กลงกวา่วยั เกิดอาการกงัวลตอ่การพลดัพรากจากพอ่
แม่หรือคนใกล้ชิด เด็กจะติดพอ่แม่หรือผู้ใหญ่มากขึน้ โดยแสดงอาการ เช่น ไม่ยอมไปโรงเรียน ไม่
ยอมอยูห่า่งพอ่แม่ หรือร้องไห้เวลาพอ่แม่ไปสง่ท่ีโรงเรียน 
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4) ภาวะซมึเศร้าจากการสญูเสยี เกิดจากการท่ีเด็กสญูเสยีพอ่แม่ พี่น้อง ท่ีอยูอ่าศยั หรือ
ทรัพย์สนิ เกิดความรู้สกึหมดหวงั ท้อแท้ รู้สกึวา่ตนเองไม่สามารถควบคมุเหตกุารณ์ใด ๆ ได้ เด็ก
สว่นใหญ่สามารถปรับตวัได้ ซึง่อาการตา่ง ๆ ท่ีมีในระยะแรกจะคอ่ย ๆ ลดน้อยลงและหมดไป 

ระยะที่ 2 ผลกระทบระยะกลาง เกิดระหวา่ง 4 สปัดาห์ ถึง 6 เดือน มีลกัษณะดงันี ้

1) ภาวะจิตใจหลงัภยัพิบติั เกิดจากการท่ีเด็กรอดชีวิตจากการเผชิญภยัพิบติัโดยตรง เช่น 
เด็กถกูคลืน่ซดัแยกจากพอ่แม่พี่น้อง จะเกิดอาการหวาดกลวั ตกใจงา่ย หรือเกิดอาการตกใจ
เหมือนตวัเองอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้เม่ือกระทบกบัสิง่เร้าเพียงเลก็น้อย เช่น การได้ยินเสยีงคลืน่ เสยีง
น า้ เสยีงคนร้องตะโกนดงั ๆ คิดซ า้ ๆ ถึงเหตกุารณ์นัน้ ฝันร้ายวา่อยูใ่นเหตกุารณ์ ไม่กล้าเผชิญกบั
สิง่เร้า เช่น กลวัเสยีงคลืน่ กลวัทะเล กลวัชายหาด ในเด็กโตหรือวยัรุ่นอาจรู้สกึผิดท่ีตนเองรอดชีวิต 
หรือไม่สามารถช่วยเหลอืผู้ อ่ืนได้ โดยบางคนอาจคิดวา่ตนเองเป็นสาเหต ุเช่น เป็นคนชกัชวนให้ไป
เท่ียวบริเวณนัน้ หรือเข้าไปช่วยเหลอืผู้ อ่ืนไม่ทนัการณ์ เป็นต้น 

2) ภาวะซมึเศร้าและฆา่ตวัตาย อาการซมึเศร้าอาจเกิดตอ่เน่ืองจากเหตกุารณ์ 2 สปัดาห์
แรก หรือเกิดภายหลงั อาการซมึเศร้าได้แก่ อาการเบื่อหนา่ย ท้อแท้ เบื่ออาหาร น า้หนกัลด นอนไม่
หลบั ต่ืนนอนตอนดกึแล้วนอนหลบัตอ่ได้ยาก สมาธิสัน้ วอกแวกงา่ย ความจ าเสยี หมดแรง เหน่ือย
หนา่ย มีความคิดวา่ตนเองเป็นภาระแก่ผู้ อ่ืน หรือมีความคิดวา่ตนเองไร้คณุคา่ ซึง่อาการซมึเศร้า
อาจรุนแรงจนท าให้บุคคลเกิดความคิดวา่ตนเองผิด เบื่อชีวิต และเกิดความต้องการฆา่ตวัตายได้ 
ในเด็กบางคนอาการที่กลา่วมาในข้างต้นอาจไม่ปรากฏชดัเจน ในวยัรุ่นอาการดงักลา่วอาจมีเพียง
อาการหงดุหงิด ฉนุเฉียว อารมณ์แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปจากเดิม ทัง้นีห้ากไม่ได้รับการรักษา
อาจสง่ผลตอ่การเรียนหรือพฒันาการด้านบุคลกิภาพในระยะยาวได้ 

3)  อาการกลวัหรือโรคกลวั ตวัอยา่งเช่น กลวัทะเล กลวัคลืน่ กลวัความมืด กลวัอยูต่าม
ล าพงั กลวัสถานท่ีท่ีพกัอาศยัหรือสถานท่ีเกิดเหต ุโดยแสดงอาการหลบเลีย่งจากสิง่ท่ีกลวั ซึง่หาก
ไม่ได้รับการดแูลรักษาอาจสง่ผลตอ่จิตใจในระยะยาว เช่น การขาดความมัน่ใจในตนเอง การไม่
สามารถท าหน้าที่ได้เช่นเดิม หรือแตกตา่งไปจากเด็กในวยัเดียวกนั  

ระยะที่ 3 ผลกระทบระยะยาว เช่น อาการหรือโรคทางจิตเวชอาจกลายเป็นโรคเรือ้รัง อนัมี
ผลตอ่พฒันาการตามปกติ สง่ผลให้เกิดปัญหาด้านการเรียน การขาดความมัน่ใจในตนเอง การ
หลบเลีย่งเผชิญกบัปัญหา พฤติกรรมก้าวร้าว การใช้สรุาและสารเสพติด และอาจสง่ผลตอ่เน่ืองจน
กลายเป็นปัญหาด้านบุคลกิภาพได้ 
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1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบภยัพิบัติสึนามิในเด็กและ

วัยรุ่น 

ส าหรับปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบัความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้กบัเด็กและวยัรุ่น      
(วิฐารณ บุญสทิธิ, 2548) มีดงันี ้

1. ปัจจยัเก่ียวกบัภยัพิบติั ได้แก่ ความรุนแรง ความตอ่เน่ือง และขอบเขตของความ
เสยีหายท่ีเกิดขึน้กบัเด็ก เช่น การบาดเจ็บ หรือการสญูเสยีบุคคลท่ีรัก ซึง่ปัจจยัดงักลา่วสง่ผล
กระทบทางจิตใจที่รุนแรง 

2.  ปัจจยัเก่ียวกบัตวัเด็ก ได้แก่ ระดบัสติปัญญา ความสามารถในการปรับตวั และ
ลกัษณะเฉพาะของเด็ก ทัง้นีเ้ด็กทารกและเด็กวยัอนบุาลท่ีประสบเหตกุารณ์ท่ีรุนแรง จะแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมถดถอยเป็นเด็กลงกวา่วยั หรือความวิตกกงัวลตอ่การพลดัพราก 
และหากเด็กประสบกบัการสญูเสยีพอ่แม่ หรือการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลหลายครัง้ อาจท าให้เกิด
ปัญหาในการพฒันาความผกูพนั (attachment) กบัผู้ เลีย้งดไูด้  ทัง้นีเ้ด็กโตและวยัรุ่นอาจได้รับ
ผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียน ขาดสมาธิ หรือแสดงออกซึง่พฤติกรรมตอ่ต้าน ไม่ร่วมมือ 
ไม่เช่ือฟังผู้ใหญ่ และเน่ืองจากโรงเรียนเป็นสงัคมท่ีมีความส าคญัตอ่เด็กอยา่งมาก การสญูเสยี
สถานท่ีเรียน หรือการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัโรงเรียนจากภยัพิบติั อาจสง่ผลกระทบตอ่บทบาททาง
สงัคม การปรับตวัเข้ากบัเพื่อน รวมถึงการพฒันาเอกลกัษณ์ประจ าตวัของตวัเด็กได้ 

3. ปัจจยัเก่ียวกบัครอบครัว ได้แก่ ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้กบัครอบครัว ปัญหาใน
ครอบครัวที่มีอยูเ่ดิม ปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตวัของสมาชิกในครอบครัวตอ่ภยัพิบติั 
ครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็วจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึน้กบัเด็กได้ 

4.   ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน การช่วยเหลอืจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 
การมีผู้น าชุมชนท่ีช่วยในการฟืน้ตวั และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัภายในชุมชน รวมทัง้ปัจจยัทาง
วฒันธรรมและอิทธิพลความเช่ือทางศาสนา  

นอกจากนีผ้ลกระทบที่เกิดขึน้กบัเด็กและวยัรุ่นท่ีประสบเหตกุารณ์โดยตรงดงัท่ีกลา่วใน
ข้างต้น ภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้สามารถท าให้เกิดผลกระทบทางจิตใจตอ่เด็กและวยัรุ่นท่ีไม่ได้อยูใ่น
เหตกุารณ์เช่นเดียวกนั ในกรณีภยัพิบติัสนึามิท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2547 ได้มีเด็กและ
วยัรุ่นจ านวนหนึง่ท่ีอาศยัอยูห่า่งไกลจากสถานท่ีท่ีประสบภยั ได้รับผลกระทบจากการสญูเสยีผู้น า
ครอบครัวที่เดินทางไปทอ่งเท่ียวหรือประกอบอาชีพบริเวณท่ีเกิดเหต ุนอกจากนีเ้ด็กและวยัรุ่นทัว่ไป
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ซึง่ไม่มีการสญูเสยีหรือเก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์อาจได้รับผลกระทบจากการได้รับรู้ขา่ว
เก่ียวกบัภยัพิบติัทางสือ่มวลชนตา่ง ๆ จนท าให้เกิดปฏิกิริยาความเครียดทางอารมณ์ท่ีรุนแรงได้ 

2. ความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

2.1 ความหมาย 

ความสามารถในการฟืน้พลงั (Resilience) เป็นสว่นหนึง่ของจิตวิทยาเชิงบวก (Positive 
psychology) ท่ีระบุความแข็งแกร่งของบุคคลเม่ือเผชิญกบัเหตกุารณ์เลวร้ายมากกวา่การระบุ
จุดอ่อน (White, Driver, & Warren, 2008) ความสามารถในการฟืน้พลงั หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการกลบัคืนสูส่ภาพเดิม (Recovery) หรือปรับตวัได้อยา่งรวดเร็วหลงัจากประสบกบั
ความทกุข์ยาก หรือการเปลีย่นแปลงในชีวิต (Werner & Smith, 1982 อ้างถึงใน Johnson, 1995) 
หรือเป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตวักลบัสูส่ภาพเดิม หลงัจากเผชิญกบัสภาวะกดดนั
หรือความเครียด (Rank & Patterson, 1996) ความสามารถดงักลา่วเป็นการตอบสนองอยา่ง
กระตือรือร้น และตอบสนองในวิธีการทางบวกตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิต (Christiansen & 
Christiansen, 1997) จนสามารถเอาชนะอุปสรรคและหลกีเลีย่งการเกิดผลลพัธ์ในทางลบ  

มีผู้ให้ค านิยาม ความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ 

Masten, Best, และ Garmezy (1990) ให้ค าจ ากดัความของความสามารถในการฟืน้พลงั
ไว้วา่ กระบวนการ ความสามารถ หรือผลลพัธ์ของการปรับตวัในทางบวกแม้จะอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
มีความเสีย่งสงู หรือการยงัคงความสามารถในการปฏิบติัหน้าที่ตา่ง ๆ ได้ดีแม้อยูใ่นสถานการณ์ท่ี
ถกูคกุคาม หรือต้องเผชิญกบัความเครียดฉบัพลนัหรือความเครียดเรือ้รังในชีวิต และการฟืน้ตวั
จากอาการบาดเจ็บทางจิตใจ  

Jordan (1992) ให้ความหมายความสามารถในการฟืน้พลงัวา่ เป็นกระบวนการ
เปลีย่นแปลง ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนท าให้บุคคลสามารถผา่นพ้น
และชนะความเครียดได้ และเป็นกระบวนการท่ีบุคคลสามารถที่จะเรียนรู้ได้  

Dyer และ McGuinness (1996) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นกระบวนการ
พลวตัรท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจยัปกป้อง ซึง่ปัจจยัปกป้องนัน้เป็นความสามารถเฉพาะท่ีท าให้เกิด
กลไกของความสามารถในการฟืน้พลงัขึน้ ซึง่ความสามารถเฉพาะนี ้ได้แก่ ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบั
การมีสขุภาพดี และการเข้าถึงทรัพยากร และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
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Taylor (1997) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอยา่งมี
ประสทิธิภาพท่ีท าให้บุคคลเกิดการปรับตวัได้ดีในสถานการณ์ความเครียด ผู้ ท่ีมีการแสดงออกทาง
อารมณ์ท่ีมัน่คง เช่ือในความสามารถที่จะควบคมุชีวิตของตนเอง มองการเปลีย่นแปลงเป็นโอกาส
ใช้สมัพนัธภาพท่ีมีกบับุคคลแวดล้อมในสงัคมเป็นแหลง่สนบัสนนุให้ก าลงัใจ ตลอดจนเลอืกแหลง่
ทรัพยากรและวิธีการได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

Kumpfer (1999) อธิบายวา่ กระบวนการของความสามารถในการฟืน้พลงัจะเกิดขึน้เม่ือ
บุคคลต้องเผชิญกบัสถานการณ์เลวร้ายหรือสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความเครียดเทา่นัน้ สิง่ส าคญั
ของความสามารถในการฟืน้พลงัคือ สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกบั
ความเครียดท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ใหม่และมีการเติบโตมากขึน้จากการได้เรียนรู้การจดัการ
ปัญหาหรือความเครียดท่ีเกิดจากสถานการณ์เลวร้ายท่ีเคยประสบมาก่อน สว่นการตอบสนองตอ่
สถานการณ์เลวร้ายของแตล่ะบุคคลนัน้ บุคคลแตล่ะคนจะมีการตอบสนองและการปรับตวัตอ่
เหตกุารณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้แตกตา่งกนัออกไปแม้วา่จะเป็นเหตกุารณ์เลวร้ายเหตกุารณ์เดียวกนัก็
ตาม รวมทัง้แตล่ะบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ท่ีแตกตา่งกนั
ออกไปด้วย ซึง่ความแตกตา่งที่เกิดขึน้เป็นสิง่สะท้อนให้เห็นวา่บุคคลมีความสามารถในการฟืน้
พลงัหรือไม่ 

Luthar และคณะ (2000) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั หมายถึง กระบวนการ
เคลือ่นไหวของการปรับตวัในทางบวกในบริบทของการมีเหตกุารณ์เลวร้ายเกิดขึน้ ความหมาย
โดยนยัของเงื่อนไขดงักลา่ว มี 2 ด้าน คือ การเผชิญกบัสถานการณ์คกุคามหรือสถานการณ์
เลวร้ายรุนแรง และความส าเร็จของการปรับตวัของบุคคลในทางบวกแม้วา่จะมีสิง่กระทบกระเทือน
ตอ่พฒันาการของบุคคล 

Hunter (2001) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นกระบวนการของบุคคลในการ
ยืดหยุน่และผา่นพ้นเหตกุารณ์เลวร้ายไปได้ 

Masten และ Obradovic (2006) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นกระบวนการ
ความสามารถ และรูปแบบการปรับตวัทางบวกระหวา่งหรือหลงัจากเผชิญกบัเหตกุารณ์เลวร้ายซึง่
ท าให้สามารถสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการปกติได้ ครอบคลมุ 3 ปรากฏการณ์ คือ การประสบ
ความส าเร็จมากกวา่ที่คิดในสถานการณ์เสีย่ง ความสามารถคงความสามารถได้ภายใต้
สถานการณ์เลวร้าย และความสามารถกลบัมามีความสามารถเหมือนเดิมหลงัเผชิญเหตกุารณ์
เลวร้าย   



 
 

 

15 

Williams และ Drury (2009) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัมีลกัษณะเป็นพลวตัร
และมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาอยา่งเป็นระบบ ซึง่ปัจจยัสว่นบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ประสบการณ์และสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปสิง่ส าคญัคือ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และสิง่
ส าคญัในการสร้างความสามารถในการฟืน้พลงั คือ ความสามารถในการสร้างความผกูพนักบัผู้ อ่ืน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถคงความสมัพนัธ์ไว้ได้ และยอมรับการสนบัสนนุจากผู้ อ่ืน 

กรมสขุภาพจิต (2549) ให้ความหมายความสามารถในการฟืน้พลงัไว้วา่ ความสามารถ
ของบุคคลในการปรับตวัและฟืน้ตวัในภาวะวิกฤต บุคคลได้ข้อคิดและบทเรียนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินชีวิต เกิดความมัน่คงทางจิตใจมากขึน้เม่ือเหตกุารณ์ผา่นพ้นไป ซึง่ความส าเร็จในการ
ปรับตวัและฟืน้ตวันีเ้ป็นผลของการมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต 
และมีบุคคลให้ความช่วยเหลอืรวมถึงให้ก าลงัใจ 

Rutter (1985) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะ
ผา่นเหตกุารณ์วิกฤตได้ โดยมีความงอกงามทางจิตใจเพิ่มขึน้และสามารถด ารงชีวิตอยา่งปกติ
ตอ่ไปได้ เป็นคณุลกัษณะทางบวกของแตล่ะบุคคล ท่ีปรากฏให้เห็นความแตกตา่งกนัในการ
ตอบสนองตอ่ความเครียดและความยากล าบาก 

American Heritage Dictionary (1994) ให้ค าจ ากดัความ ค าวา่ ความสามารถในการ
ฟืน้พลงัวา่ ความสามารถของบุคคลในการกลบัสูส่ภาพเดิมอยา่งรวดเร็วจากการเจ็บป่วย การ
เปลีย่นแปลง และเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน 

Grotberg (2005) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นความสามารถของมนษุย์ใน
การเผชิญ จดัการ ผา่นพ้นปัญหาหรืออุปสรรคและเกิดความเข้มแข็งมากขึน้จากการมี
ประสบการณ์ท่ีเลวร้าย ซึง่ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นสากล การมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัท าให้บุคคลเกิดความเข้มแข็งและมีสขุภาวะความเป็นอยูท่ี่ดี ซึง่การ
สง่เสริมให้เกิดความสามารถในการฟืน้พลงัท าได้โดย การท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงบริการ หรือการ
สง่เสริมชีวิตในด้านตา่ง ๆ ท่ีควรได้รับ (I have) การท่ีบุคคลสามารถพฒันาทกัษะหรือลกัษณะบาง
ประการ เช่น การมีความมัน่ใจในตนเอง การมองโลกในแงดี่ การเคารพตนเองและผู้ อ่ืน และการมี
ความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ (I am) และการมีทกัษะทางสงัคมในการสร้างความสมัพนัธ์และทกัษะ
ในการแก้ปัญหา (I can) 

Masten (2001) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นความสามารถพืน้ฐานในการ
ปรับตวัของมนษุย์ ซึง่ถกูสร้างไว้เป็นระบบการปรับตวั ดงันัน้เม่ือมีการท างานของระบบอยา่งมี
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ประสทิธิภาพและประสบความส าเร็จในขณะท่ีเผชิญเหตกุารณ์ทางลบ เด็กและวยัรุ่นจะสามารถ
ปรับตวัได้แตถ้่าระบบการปรับตวัล้มเหลวจะท าให้เกิดผลเสยีกบัเด็กและวยัรุ่น  

Catalano และคณะ (2002) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการปรับตวัได้อยา่งส าเร็จตอ่การเปลีย่นแปลงและเหตกุารณ์
ความเครียด โดยเปลีย่นแปลงในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

Alvord และ Grados (2005) นิยามความสามารถในการฟืน้พลงัวา่ คือ ทกัษะและ
ความสามารถที่ช่วยให้บุคคลปรับตวัในสถานการณ์ท่ียากล าบากได้ 

Ungar (2006) อธิบายวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นความสามารถของบุคคลใน
การน าตนเองสูก่ารเพิ่มพนูแหลง่สง่เสริมสขุภาพและความสามารถของบุคคลในด้านกายภาพและ
สงัคมโดยใช้แหลง่ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งมีความหมาย 

NATO (2009) อธิบายวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นความสามารถของบุคคลใน
การปรับตวัด้านจิตใจ อารมณ์ และกายภาพโดยไม่มีผลกระทบตอ่ตนเอง ความสมัพนัธ์ หรือ
พฒันาการแม้ต้องเผชิญกบัสถานการณ์เลวร้าย 

Wolin และ Wolin (1993) กลา่วถึงความสามารถในการฟืน้พลงัวา่ เป็นศกัยภาพในการ
ตอ่สู้กบัความทกุข์ยาก โดยการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ จนกลายเป็นความเข้มแข็งในท่ีสดุ 

Grotberg (1995) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นศกัยภาพของมนษุย์ในการ
เผชิญกบัปัญหาและสามารถผา่นพ้นอุปสรรคตา่ง ๆ มาได้ จนท าให้เป็นบุคคลท่ีมีความเข้มแข็ง 
พฒันามาจากสถานการณ์ท่ียากล าบากในชีวิต 

Kaplan และ Turner (1996) ให้ความหมายวา่ เป็นศกัยภาพท่ีท าให้บุคคลยงัคงใช้
ความสามารถที่มีในการเผชิญปัญหาในชีวิตได้ โดยเน้นท่ีทกัษะการแก้ปัญหา และการมีแหลง่ช่วย
แหลง่ในสภาพแวดล้อม 

Egeland และคณะ (1993) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัสามารถมองได้ 2 แง ่
ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ท่ีซบัซ้อนระหวา่งลกัษณะเฉพาะสว่นบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตวั และ
ความสมดลุระหวา่งความเครียด 

Hawley และ De Haan (1996) แสดงความเห็นวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัสามารถ
อธิบายได้ใน 3 แงห่ลกั คือ ความสามารถในการฟืน้พลงัเกิดขึน้ระหวา่งช่วงเวลาที่มีปัญหาและเป็น



 
 

 

17 

สิง่สะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลตอ่ปัญหาที่เกิดขึน้ ความสามารถในการฟืน้พลงัหมายถึง 
ลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถกลบัสูส่ภาพเดิมได้หลงัจากเกิดความยากล าบาก โดยมี
ความสามารถในการปฏิบติัสิง่ตา่ง ๆ ได้ในระดบัเดิมก่อนหน้าที่จะเผชิญความยากล าบาก และ
อธิบายความสามารถในการฟืน้พลงัด้วยกระบวนทศัน์ทางสขุภาพ 

Everall, Altrows, และ Paulson (2006) เสนอวา่ การนิยามความสามารถในการฟืน้พลงั
มกัถกูให้การนิยาม 1 ใน 3 ของความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้คือ การมีลกัษณะบุคลกิภาพท่ีคงท่ีหรือมี
ความสามารถในการปกป้องตนเองจากผลกระทบทางลบของสถานการณ์เสีย่งและเลวร้าย การมี
ผลลพัธ์ในทางบวก ซึง่ถกูนิยามโดยการมีสขุภาพจิตดี เช่น มีการควบคมุตนเองทางบวก มีการเห็น
คณุคา่ในตนเอง เป็นต้น หรือการไม่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตแม้ต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์เลวร้ายก็
ตาม และกระบวนการท่ีไม่อยูน่ิ่ง เป็นพลวตัรซึง่ขึน้อยูก่บัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและบริบท ซึง่มี
การเปลีย่นแปลงเม่ือเวลาผา่นไป 

Werner และ Smith (1993) อธิบายวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัคือ การปรับตวัได้
อยา่งประสบความส าเร็จหลงัจากเผชิญกบัสถานการณ์เลวร้าย 

Luthar และ Cicchetti (2000) และ Richardson (2002) กลา่ววา่ ความสามารถในการ
ฟืน้พลงัเป็นการตอบสนองของบุคคลและการปรับตวัตอ่เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทาง
จิตใจ ซึง่ต้องประกอบด้วย การเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทางจิตใจ และการ
ปรับตวัตอ่เหตกุารณ์นัน้ โดยเป้าหมายของการศกึษาความสามารถในการฟืน้พลงั คือการระบุ
คณุภาพท่ีช่วยให้บุคคล ชุมชน และสงัคมผา่นพ้นอุปสรรคไปได้ 

Rutter และคณะ (2006, 2007) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั หมายถึง 
ปรากฏการณ์ท่ีบุคคลสามารถมีผลลพัธ์ท่ีดีแม้จะต้องเผชิญหรือเคยเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายก็
ตาม ซึง่เหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายนีห้ากเกิดขึน้แล้วจะท าให้เกิดผลทางลบตอ่บุคคลได้ 

Garmezy (1993) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั คือ สิง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคล
สามารถปฏิบติัสิง่ตา่ง ๆ ได้ดีหลงัจากผา่นเหตกุารณ์เลวร้าย 

Wong (1997) ให้ความหมายวา่ เป็นลกัษณะนิสยัการประสบความส าเร็จในกลุม่เสีย่งท่ี
เผชิญกบัเหตกุารณ์ทางลบหรืออุปสรรคท่ีรุนแรง แตส่ามารถประสบความส าเร็จทางการศกึษาและ
เจริญงอกงามได้ 
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Wyman และคณะ (1999) ให้นิยามความสามารถในการฟืน้พลงัไว้วา่ คือ ความส าเร็จ
ของเด็กด้านพฒันาการทางบวก และการสามารถหลกีเลีย่งผลท่ีเกิดจากความผิดปกติในการ
ปรับตวัเม่ืออยูใ่นเงื่อนไขของสภาพการณ์ท่ีเลวร้าย 

National Network for Family Resilience (1993) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั 
คือ ความสามารถของครอบครัวในการกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางบวก
เม่ือเผชิญกบัความท้าทายในชีวิต 

กลา่วโดยสรุป ความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นศกัยภาพของบุคคลในการเผชิญกบั
ปัญหาและผา่นพ้นอุปสรรคตา่ง ๆ ในชีวิตมาได้ โดยสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและกลบัคืน
สูส่ภาพเดิมได้อยา่งรวดเร็ว 

2.2 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

มีผู้ให้ค าอธิบาย ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ 

Joseph (1994) อธิบายวา่บุคคลท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นบุคคลท่ีมีความ
รับผิดชอบ มองโลกในแงบ่วก มีความเช่ือถือในตนเอง มีความมุ่งมัน่และมีทกัษะทางสงัคม เด็กท่ีมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็นเด็กท่ีเลน่ได้ดี เรียนได้ดี รักได้ดี และมีความคาดหวงัท่ีดี 
(Benard, 1993)   นอกจากนี ้สามารถในการหาผู้ดแูลทดแทนได้ ดงันัน้ ความสามารถในการฟืน้
พลงัจึงเป็นชุดคณุลกัษณะท่ีท าให้บุคคลมีความเข้มแข็งและอดทนตอ่การเผชิญปัญหา 

การศกึษาของ Milgram และ Palti (1993) ซึง่ท าการศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเด็ก
ท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงักบัผู้ใหญ่ พบวา่ เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั ซึง่สามารถ
ปรับตวัได้ดีแม้จะประสบกบัสถานการณ์เลวร้ายมีมมุมองทางบวกตอ่ผู้ใหญ่ท่ีมีความใกล้ชิดกบั
ตนเองและผู้ใหญ่ท่ีมีอ านาจหน้าที่เหนือเด็ก เช่น ครู ทัง้นีเ้ด็กจะมีความเต็มใจ ยอมรับ และท าตาม
การตดัสนิใจของผู้ใหญ่ กฎระเบียบท่ีผู้ใหญ่ก าหนดและค าแนะน าจากผู้ปกครอง ครู และผู้น า
ชุมชน 

Werner (1995) ได้สรุปจ าแนกลกัษณะของเด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัเป็น 4 
ลกัษณะ คือ 

1. การมีแนวโน้มในการจดัการปัญหาแบบมุ่งจดัการปัญหา โดยวิธีการจดัการปัญหาแบบ
ดงักลา่วท าให้เกิดความสามารถคงการรับรู้เก่ียวกบัตนเองไว้ได้ และท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง ใน
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ทางบวก โดยเม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาวการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตท่ีสง่ผลในทางบวกจะกระตุ้นให้เกิด
การเห็นคณุคา่ในตนเอง และพฒันาการมีความเช่ือในศกัยภาพแหง่ตน 

2. การมีลกัษณะธรรมชาติท่ีดีในตนเอง ทัง้นีเ้กิดจากการได้รับการดแูลใสใ่จทางบวกจาก
ผู้ อ่ืน ท าให้สามารถเข้ากบัคนรอบข้างได้งา่ย ลกัษณะธรรมชาติท่ีดี ประกอบด้วย การมีอารมณ์ขนั
และมีทกัษะในการเผชิญปัญหา รวมถึงการที่สามารถใช้ทรัพยากรภายในตนเองเพื่อการ
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนภายในบริบทของเด็กอยา่งมีประสทิธิภาพ และโดยทัว่ไปเด็กจะมีความ
ผกูพนัใกล้ชิดกบัผู้ เลีย้งดใูสใ่จ ซึง่การได้รับการเอาใจใสจ่ากบุคคลดงักลา่ว ท าให้ได้รับข้อมลู
ป้อนกลบัในทางบวกและมีการเพิ่มประสทิธิเก่ียวกบัการรับรู้ตนเองในตา่ง ๆ  

3. การมีความสามารถในการจดัการสิง่ท้าทายหรือสถานการณ์ท้าทายที่เกิดขึน้ โดยการที่
มีความสามารถในการฟืน้พลงันัน้จะสามารถจดัการกบัสถานการณ์ท้าทายได้ดี และมีการเรียนรู้ 
พฒันาตนเองจากการจดัการกบัสถานการณ์ท้าทายที่เกิดขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต
เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้และมีการพฒันาความสามารถในการจดัการกบัปัญหาที่อาจมี
ลกัษณะคล้ายปัญหาเดิมท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

4. การมีการรับรู้ความสามารถในการควบคมุของตนเอง โดยมีความเช่ือวา่ตนเองเป็นผู้ ท่ี
สามารถควบคมุชีวิตของตนเองได้ รวมถึงพฒันาความสอดคล้องกลมกลนืในชีวิตในด้านตา่ง ๆ 
ด้วย 

Blum (1998) เสนอวา่ บุคคลท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัจะมีทกัษะการจดัการกบั
ปัญหาและมีแหลง่ท่ีช่วยให้บุคคลสามารถจดัการกบัปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ความสามารถในการฟืน้พลงัจะเกิดขึน้เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัความเครียด 

Masten, Hubbard, Gest, Tellegen, Garmezy, และ Ramirez (1999) เสนอวา่ วยัรุ่นท่ี
มีความสามารถในการฟืน้พลงัจะมีความสามารถในการเข้าสงัคมกบักลุม่เพื่อนได้ดี มีเชาวน์
ปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลางหรือระดบัสงูกวา่เกณฑ์ปกติ มีผู้ปกครองดแูล และมีสภาพจิตใจที่ดี 
โดยศกึษาโดยการประเมินความสามารถหลกั ๆ 3 ด้าน คือ ความส าเร็จด้านการเรียน ความ
ประพฤติ และความสามารถเข้าสงัคมกบักลุม่เพื่อน 

Mandleco และ Peery (2000) อธิบายวา่ เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัจะทราบถึง
ระดบัความสามารถของตนเองในการจดัการกบัสถานการณ์เลวร้ายและรู้จกัท่ีจะหาแหลง่
ช่วยเหลอืเม่ือจ าเป็น แตใ่นขณะเดียวกนัก็สามารถรักษาความเป็นอิสระและความเป็นตวัของ
ตวัเองไว้ได้ จึงท าให้เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัมีทัง้ความรู้สกึภาคภมิูใจในตนเองและ
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ความเช่ือในศกัยภาพแหง่ตน รวมถึงการเห็นคณุคา่ในตนเองซึง่เด็กจะมีความสามารถตระหนกัถึง
จุดเดน่และจุดด้อยของตนเอง มีการปรับตวัที่เหมาะสมเม่ือประสบกบัสถานการณ์เลวร้าย  

2.3 องค์ประกอบความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

มีผู้ให้ค าอธิบาย องค์ประกอบความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ 

การศกึษาของ Wagnild และ Young (1990) พบวา่ องค์ประกอบของความสามารถใน
การฟืน้พลงัท่ีเป็นลกัษณะของเด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั ประกอบด้วย ความสมดลุ
ทางการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิตของตนเอง มีความพยายามและยืนหยดัตอ่สู้ด้วยความเต็ม
ใจทัง้ ๆ ท่ีเผชิญกบัความทกุข์ยาก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนกัวา่ชีวิตของตนมีคณุคา่และมี
ความหมาย รวมถึงด ารงชีวิตอยูโ่ดยรับรู้วา่แตล่ะคนมีเส้นทางชีวิตของตนเอง และด ารงชีวิตตาม
เส้นทางของตน 

Richman และ Fraser (2001) เสนอวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั จะต้องประกอบด้วย 
การเผชิญกบัความเสีย่ง การผา่นพ้นความเสีย่งได้ และความส าเร็จหลงัเผชิญความเสีย่งซึง่เหนือ
ความคาดหมาย 

Reivich และ Shatte (2002) กลา่ววา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัไม่ได้เป็นมิติเพียงมิติ
เดียวแตป่ระกอบด้วยทกัษะหลายประการในหลายระดบัท่ีช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ 
ได้  

2.4 องค์ประกอบความสามารถในการฟ้ืนพลังที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้

กรอตเบิร์ก (Grotberg, 1995) ได้ด าเนินโครงการศกึษานานาชาติ เร่ืองความสามารถใน
การฟืน้พลงั (The International Resilience Project) ได้ศกึษาวิธีการท่ีพอ่แม่และผู้ เลีย้งดสูร้าง
เสริมความสามารถในการฟืน้พลงัให้กบัเด็ก โดยศกึษาเด็กในครอบครัวที่ประสบความทกุข์ยาก
หรือสงครามใน 15 สถานการณ์ เช่น พอ่แม่หยา่ร้าง, ครอบครัวยากจน, เคยเผชิญเหตกุารณ์
แผน่ดินไหว เป็นต้น โดยมีการเก็บข้อมลูจาก 22 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย จากกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้หมดจ านวน 5,000 คน ท่ีเป็นเด็กอาย ุ9-11 ปี ผลการศกึษาท าให้เข้าใจองค์ประกอบของ
ความสามารถในการฟืน้พลงั โดย Grotberg ได้แบง่องค์ประกอบของความสามารถในการฟืน้พลงั
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก 2) การมีจิตใจที่เข้มแข็ง และ 3) 
การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน แตล่ะด้านประกอบด้าน 5 ลกัษณะ ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) หมายถึง การมีบุคคลหรือแหลง่
สนบัสนนุทางสงัคมท่ีสง่เสริมให้เกิดความสามารถในการฟืน้พลงั โดยการได้พฒันาความรู้สกึ
มัน่คงและปลอดภยั อนัเป็นแก่นส าคญัส าหรับการพฒันาความสามารถในการฟืน้พลงัด้านการมี
จิตใจที่เข้มแข็ง (I am)  และการมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) ในล าดบั
ตอ่มาได้ ประกอบด้วย คณุลกัษณะอนัเป็นพืน้ฐาน ได้แก่ การเป็นผู้ ท่ีได้รับความรัก (อยา่งไม่มี
เงื่อนไข) การมีบุคคลท่ีจะช่วยสอนหลกัปฏิบติั หรือทกัษะเบือ้งต้นท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต และ
การได้รับความช่วยเหลอืเพื่อให้อยูใ่นสงัคมได้ การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก
ประกอบด้วย 

1.1 การมีความไว้วางใจ ความมัน่ใจในสมัพนัธภาพ (Trusting relationship) เป็น
ความรู้สกึท่ีเกิดจากการได้รับความรักอยา่งไม่มีเงื่อนไข (unconditional love) จากพอ่แม่ และผู้ ท่ี
ให้การเลีย้งดหูลกั รวมทัง้การได้รับความรัก ความสนใจและความช่วยเหลอืจากผู้ อ่ืนนอกจากพอ่
แม่ ได้แก่ ผู้ปกครอง สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ครู เพื่อน ซึง่ Grotberg (1995) ได้ขยายความ
เก่ียวกบัความส าคญัของการได้รับความรัก และการสนบัสนนุสง่เสริมจากผู้ อ่ืนนีว้า่จะกลายเป็นสิง่
ทดแทนสภาพการขาดรักจากคนส าคญัในชีวิตได้ 

1.2 การมีแนวทางในการปฏิบติัตวัและปฏิบติัตามกฎตา่ง ๆ ในบ้าน (Structure and 
rules at home) ซึง่เป็นโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ความคาดหวงัท่ีผู้ อ่ืนมีตอ่เขา และข้อผิดพลาด
บกพร่องของการกระท าของตน เม่ือเด็กท าผิด พอ่แม่ผู้ปกครองจะช่วยให้เด็กเข้าใจวา่ เขาท าอะไร
ผิด โดยจะไม่ท าร้ายเด็ก และถ้าจ าเป็นต้องลงโทษ หลงัจากการลงโทษเด็กจะต้องได้รับการให้อภยั 
และผู้ปกครองปฏิบติักบัเด็กดงัเดิม สว่นในกรณีท่ีเด็กท าตามกฎกติกาได้ เขาจะต้องได้รับค า
ชมเชย และค าขอบใจ 

1.3 การมีต้นแบบ (role model) บุคคลท่ีจะเป็นต้นแบบได้มีตัง้แตพ่อ่แม่ ญาติ พี่ น้อง 
เพื่อน และผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ ซึง่เป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่พงึปรารถนาและยอมรับได้ทัง้ภายในและ
ภายนอกครอบครัว บุคคลดงักลา่วเป็นผู้สาธิตให้เห็นวา่เด็กควรจะท าสิง่ตา่ง ๆ อยา่งไร เพื่อการอยู่
ร่วมในสงัคม รวมทัง้เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม จริยธรรม รวมทัง้การแนะน าธรรมเนียมปฏิบติัทาง
ศาสนาด้วย ซึง่ Grotberg เน้นวา่ การมีบุคคลท่ีเป็นต้นแบบของการมีความสามารถในการฟืน้พลงั
เป็นสิง่ส าคญัส าหรับเด็กในการพฒันาความสามารถในการฟืน้พลงั ครอบครัวที่มีพอ่แม่เป็น
ต้นแบบของการมีความสามารถในการฟืน้พลงั เช่น การพดูเก่ียวกบัการสญูเสยีท่ีเกิดขึน้อยา่ง
เปิดเผย การให้คณุคา่กบัสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีอาศยัอยู ่และการมองอนาคตในแงบ่วกเหลา่นีเ้ป็น
สิง่ท่ีสง่เสริมให้เด็กพฒันาความสามารถในการฟืน้พลงัได้ 
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1.4 การมีอิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง พึง่พาตนเองได้ (Encouragement to be 
autonomous) โดยได้รับโอกาสหรือการสนบัสนนุจากผู้ อ่ืนท่ีเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะจากพอ่แม่ 
สนบัสนนุให้เด็กท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง เป็นอิสระและขอความช่วยเหลอืได้เม่ือจ าเป็น โดยพอ่แม่
จะต้องรู้พืน้ฐานอารมณ์ และความสามารถของเด็กเพื่อท่ีจะปรับระดบัของการสนบัสนนุให้เหมาะ
กบัเด็ก ในบางครัง้อาจใช้การปฏิบติัหรือพดูคยุให้เด็กเข้าใจและกระท าสิง่นัน้โดยไม่พึง่พา รวมถึง
การช่ืนชมเม่ือเด็กแสดงออกถึงการเป็นผู้ ริเร่ิม สร้างสรรค์ และเป็นตวัของตวัเอง 

1.5 การมีแหลง่บริการด้านสขุภาพ การศกึษา สวสัดิภาพ และความปลอดภยัให้กบัชีวิต 
(Access to health, education, welfare, and security services) เป็นแหลง่ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก ซึง่ครอบครัวไม่สามารถให้ได้ เช่น โรงพยาบาลและแพทย์ โรงเรียนและครู บริการ
ตา่ง ๆ ทางสงัคม เช่น หนว่ยงานราชการ สมาคมตา่ง ๆ  

2. การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) หมายถึง พลงัภายในของแตล่ะบุคคลหรือปัจจยัท่ีอยู่
ภายในตวัเด็ก หรือความเข้มแข็งภายในของแตล่ะบุคคลท่ีท าให้สามารถตอ่สู้กบัสถานการณ์ทกุข์
ยากล าบากได้ มีลกัษณะเป็นความรู้สกึ ทศันคติ และความเช่ือภายในตนเอง ซึง่ประกอบด้วย 

2.1 การเป็นผู้ ท่ีเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืนได้ และแสดงความรู้สกึตอ่ผู้ อ่ืนได้ (loveable and my 
temperament is appealing) เด็กจะตระหนกัวา่ผู้คนช่ืนชอบและรักเขา เขาจะท าตวัให้เป็นท่ีรัก
ของผู้ อ่ืน เด็กจะมีความไวตอ่ความรู้สกึของผู้ อ่ืน และรู้วา่ผู้ อ่ืนคาดหวงัหรือมีความรู้สกึตอ่ตนเอง
อยา่งไรในสถานการณ์ตา่ง ๆ การท่ีเด็กได้รับรู้วา่ เขาเป็นท่ีรัก เขาก็จะสามารถแสดงความรักตอ่
ผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสม 

2.2 การเป็นผู้ มีความรัก มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ (empathy) และมี
ความต้องการช่วยเหลอืผู้ อ่ืน เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่(altruism) เด็กท่ีมีความรักตอ่ผู้ อ่ืนจะใสใ่จวา่ผู้ อ่ืนเป็น
อยา่งไร ผา่นการกระท าและค าพดูท่ีแสดงความใสใ่จ เด็กจะรู้สกึเป็นทกุข์และไม่สบายใจกบัผู้ อ่ืน
ไปด้วย เขาต้องการช่วยแบง่เบาหรือหยดุความทกุข์นัน้ การแสดงออกถึงความรู้สกึเหลา่นีต้อ่ผู้ อ่ืน 
จะท าให้เด็กเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะทางสงัคมในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบข้าง ซึง่จะเป็นแหลง่ท่ี
จะช่วยเหลอืและให้ก าลงัใจแก่เด็กได้ 

2.3 การเป็นผู้ ท่ีภมิูใจในตวัเอง เห็นคณุคา่ในตนเอง (Proud of myself) คือ การท่ีเด็ก
ได้รับรู้วา่ตนเองเป็นคนส าคญั และรู้สกึภมิูใจกบัการเป็นตวัเอง ภมิูใจในความสามารถในสิง่ท่ี
ตนเองกระท า และประสบความส าเร็จ การไม่ยินยอมให้ผู้ อ่ืนมาก าหนดคณุคา่ หรือลดคณุคา่ในตวั
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เขา เม่ือเผชิญกบัปัญหาในชีวิต เด็กจะมีความมัน่ใจในความสามารถและคณุคา่ของตนเอง ซึง่เป็น
คณุสมบติัท่ีท าให้เขายืนหยดัอยูไ่ด้เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหา 

2.4 การเป็นตวัของตวัเอง เป็นอิสระ และรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง 
(Autonomous and responsible) ได้แก่ การท่ีเด็กได้มีอิสระที่จะกระท าสิง่ตา่ง ๆ ตามแบบของ
ตวัเอง ตามความสามารถที่เขามีและยอมรับผลจากการกระท านัน้ การท่ีเด็กได้เข้าใจขอบเขตและ
ความจ ากดัของความรับผิดชอบของตนและผู้ อ่ืน 

2.5 การเป็นผู้ ท่ีมีความหวงั ศรัทธา และเช่ือมัน่ในความถกูต้อง (filled with hope, faith 
and trust) ได้แก่ การท่ีเด็กเช่ือวา่มีความหวงัส าหรับตนเอง และมีคนหรือสถาบนัท่ีเช่ือมัน่ในตวั
เขา การท่ีเด็กมีความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี เช่ือในความดี ความถกูต้อง และต้องการที่จะด าเนินชีวิตใน
แนวทางนัน้ การท่ีเด็กมีความมัน่ใจ และศรัทธาในศีลธรรม จริยธรรม ความดี และแสดงออกใน
ด้านความเช่ือตามแนวศาสนาที่ตนนบัถือ 

3. การมีทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) หมายถึง การมีทกัษะ   
ตา่ง ๆ ทางสงัคมซึง่มาจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล โดยเด็กได้เรียนรู้ และได้รับการสอนจาก
บุคคลอ่ืน ประกอบด้วย  

3.1 ความสามารถในการสือ่สาร (Communicate) ได้แก่ ความสามารถในการบอก
ความคิด และความรู้สกึกบัผู้ อ่ืน และความสามารถรับรู้ในสิง่ท่ีผู้ อ่ืนพดู และรู้วา่ผู้ อ่ืนก าลงับอก
อะไรกบัตน และความสามารถในการเข้าใจและมีการกระท าท่ีสอดคล้องกบัการสือ่สารของตน 

3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solve) ได้แก่ ความสามารถในการประเมิน
สภาพและขอบเขตของปัญหา เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนในการแก้ปัญหานัน้ และประเมินได้วา่ตน
ต้องการความช่วยเหลอืจากผู้ อ่ืน และมีวิธีการแก้ไขอยา่งไรบ้าง ความสามารถในการตอ่รอง หรือมี
ทางเลอืกซึง่เป็นทางออกของปัญหากบัผู้ อ่ืน และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ หรือมี
อารมณ์ขนั แม้ในขณะเผชิญปัญหา ความสามารถอดทนอยูก่บัปัญหาจนกระทัง่แก้ปัญหาได้ลลุว่ง 

3.3 ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ ความรู้สกึ และแรงผลกัดนัตา่ง ๆ ได้ (Manage 
my feeling and impulse) ประกอบด้วย ความสามารถในการรับรู้ความรู้สกึของตนเอง บอก
ความรู้สกึ อารมณ์ท่ีเกิดขึน้โดย อธิบายเป็นค าพดูได้ และการไม่ท าร้ายความรู้สกึและปกป้องสทิธิ
ของบุคคลอ่ืนและตนเอง ความสามารถควบคมุแรงกระตุ้นท่ีจะท าให้ชกตอ่ย ตบตี ท าลายสิง่ของ 
หรือกระท าอ่ืน ๆ ในลกัษณะท่ีอนัตราย หรือเป็นความรุนแรงกบัตนเองและผู้ อ่ืน 
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3.4 ความสามารถในการประเมินอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืนได้ (Gauge the 
temperament of myself and others) คือ ความสามารถรับรู้อารมณ์ท่ีเป็นอยูข่องตนเอง เช่น รู้สกึ
กระฉบักระเฉง รู้สกึป่ันป่วน มีแรงผลกัดนัจากข้างใน รู้สกึก าลงัตกอยูใ่นอนัตราย มีความเสีย่ง ต้อง
ระมดัระวงั หรือความรู้สกึสงบ เป็นต้น รวมทัง้รู้อารมณ์ของผู้ อ่ืนด้วย เพื่อท่ีเด็กจะได้รู้วา่เขาต้องท า
อยา่งไรในสถานการณ์ เพื่อให้ประสบความส าเร็จ หรือรอดพ้นจากปัญหาและอุปสรรค 

3.5 ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีจริงใจ เช่ือมัน่ได้ (Seek trusting 
relationship) คือความสามารถหาบุคคลส าคญั เช่น พอ่แม่ ครู ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนท่ีเด็กจะนกึถึง
และขอความช่วยเหลอื แบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้สกึ ยามท่ีมีปัญหาหรือความไม่สบายใจ 
และร่วมส ารวจหนทางตา่ง ๆ ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง หรือปัญหาระหวา่งเด็กกบับุคคลอ่ืน 

จะเห็นได้วา่องค์ประกอบของความสามารถในการฟืน้พลงัประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก 2) การมีจิตใจที่เข้มแข็ง และ 3) การมีทกัษะทาง
สงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ซึง่ Grotberg ได้เสนอวา่ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็น
ลกัษณะท่ีเกิดจากการมีองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ร่วมกนั ทัง้นีผู้้ ท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัอาจ
มีองค์ประกอบเหลา่นีไ้ม่ครบทัง้ 3 ด้านก็เป็นได้ แตก่ารมีองค์ประกอบเพียงด้านใดด้านหนึง่นัน้ไม่
เพียงพอตอ่การท าให้เกิดการฟืน้พลงัของบุคคลเช่นกนั 

2.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

Garmezy และ Rutter (1991, 1985) ระบุถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการฟืน้
พลงัในเด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบในชีวิต ได้แก่  

1. ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย พืน้ฐานอารมณ์และสภาพจิตใจที่พร้อมจะตอ่สู้
อุปสรรค ความรับผิดชอบตอ่ผู้ อ่ืน ทกัษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการประเมินสถานการณ์
และอารมณ์ รวมทัง้ความเช่ือในความสามารถของตน 

2. สภาพครอบครัว หมายถึง การได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพอ่แม่ ผู้ดแูล หรือญาติพี่
น้อง และมีครอบครัวเป็นแหลง่สนบัสนนุทางกายและทางใจ 

3.  แหลง่สนบัสนนุจากสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ครู เพื่อนบ้าน หรือองค์กร สถาบนัตา่ง ๆ 
เพื่อเป็นแหลง่ทรัพยากรที่สง่เสริมให้บุคคลมีความพยายามจดัการกบัสถานการณ์ และได้รับรู้ถึง
ความสามารถที่ตนเองมีในสถานการณ์นัน้ ๆ  
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ในขณะท่ี Benard (1993) พบวา่เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัมีความสมัพนัธ์กบั
ปัจจยัตา่ง ๆ ทางจิตวิทยา เช่น  

1. ความสามารถทางสงัคม (Social competence) ซึง่ได้แก่ มีการโต้ตอบท่ีดี โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งมีความสามารถในการดงึการตอบสนองทางบวกจากผู้ อ่ืน มีความยืดหยุน่ มีการเข้าใจ
อยา่งร่วมความรู้สกึ ใสใ่จ มีทกัษะการสือ่สารและมีอารมณ์ขนั นบัตัง้แตว่ยัเด็ก พวกเขามีแนวโน้ม
ท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพทางบวกกบัผู้ใหญ่และกลุม่เพื่อน ซึง่ช่วยให้เกิดความผกูพนักบัครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน 

2. ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving skill) เป็นความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรม และสะท้อนออกมาในรูปของการพยายามหาทางเลอืกของทางออกของปัญหา ทัง้
ปัญหาในด้านปัญญาและสงัคม มีทกัษะท่ีส าคญัยิ่ง 2 ทกัษะ คือ การวางแผน ซึง่เอือ้อ านวยให้
เกิดการมองเห็นวา่ตนจะด าเนินการอยา่งไร และสามารถแสวงหาความช่วยเหลอืจากแหลง่
ทรัพยากรอนัมากมายได้ 

3. ความมีอิสระในการกระท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง (Autonomy) เป็นความส านกึใน
เอกลกัษณ์แหง่ตนและความสามารถในการกระท าสิง่ตา่ง ๆ โดยไม่พึง่พิง และแสดงการควบคมุสิง่
ท่ีอยูแ่วดล้อมตนเอง ครอบคลมุไปถึง ความเช่ือในความสามารถแหง่ตน ความเช่ือในอ านาจแหง่
ตน การควบคมุแรงกระตุ้น 

  4. ความมุ่งหวงัในชีวิตและอนาคต (A sense of purpose and future) ความมุ่งหวงัใน
ชีวิต ท าให้เกิดเป้าหมายในชีวิต ความปรารถนาในด้านการศกึษา การยืนหยดัอยูไ่ด้ ความหวงัและ
การตระหนกัถึงอนาคตท่ีสดใส 

Benard (1991) ยงัได้กลา่วถึงปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมซึง่เป็นปัจจยัปกป้อง ได้แก่ ลกัษณะ
ของครอบครัว โรงเรียน และสิง่แวดล้อมในชุมชนท่ีกระตุ้นและสง่เสริมความสามารถในการฟืน้
พลงัของเด็กอยา่งเป็นธรรมชาติ โดยปัจจยัปกป้องมีลกัษณะของสิง่แวดล้อมท่ีช่วยป้องกนัหรือ
เปลีย่นผลในทางบวก และช่วยให้บุคคลสามารถเปลีย่นแปลงเหตกุารณ์เลวร้ายและพฒันา
ความสามารถในการฟืน้พลงัได้แม้จะอยูใ่นสถานการณ์เสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 

1. การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน เกิดความรู้สกึถึงความปลอดภยัและไว้วางใจ 

2. การมีความคาดหวงัสงูและสง่เสริมความเช่ือเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการ
ฟืน้พลงัวา่เป็นสิง่ท่ีสามารถพฒันาได้ 



 
 

 

26 

3. การมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมที่มีความหมายและต้องอาศยัความรับผิดชอบ หรือ
การตดัสนิใจ มีสว่นร่วมในสงัคม 

การศกึษาวิจยัของ Masten (1994) ได้ระบุถึงปัจจยัปกป้องโดยกลา่ววา่ ปัจจยัปกป้องท่ี
ส าคญัท่ีสดุในพฒันาการมนษุย์ คือ การมีความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแข็งกบัผู้ใหญ่ท่ีให้ความรักเอาใจใส่
และดแูล สว่นปัจจยัสว่นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การมีพฒันาการด้านการรู้คิดปกติ นอกจากนีย้งั
ระบุถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การมีตวัแบบทางด้านบวก การมีความคาดหวงัในชีวิต การมี
เสนห์่ตอ่ผู้ อ่ืน เป็นต้น 

นอกจากนี ้Garmezy (1987) ศกึษาปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เด็กมีความสามารถในการฟืน้
พลงั ซึง่หมายถึงการมีบุคคลท่ีให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืในสภาพแวดล้อมของเด็ก ความผกูพนัรัก
ใคร่ภายในครอบครัว และคณุลกัษณะสว่นบุคคล ท่ีท าให้เด็กมีความสามารถในการจดัการกบั
ความทกุข์ยาก โดยพบวา่มีปัจจยั ดงันี ้

1. ความสามารถ (competence) โดยให้เพื่อนและครูเป็นผู้ประเมิน ซึง่จะเก่ียวข้องกบั
ระดบัของการไม่มีสว่นร่วม หรือการก่อความวุน่วายในชัน้เรียนของเด็ก ซึง่สง่ผลให้ประเมินวา่เด็ก
มีความสามารถต ่า 

2. ทรัพยากรในตวัเด็ก ได้แก่ เชาวน์ปัญญา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม ความ
มัน่คง และความผกูพนัรักใคร่ภายในครอบครัว ซึง่ท าให้เด็กมีความสามารถและเข้าร่วมสงัคม
ได้มากขึน้ เป็นต้น เด็กท่ีมีทรัพยากรในตวัเองน้อยกวา่จะก่อความวุน่วายหรือมีพฤติกรรมท าลาย
มากกวา่ โดยเฉพาะเม่ือตกอยูภ่ายใต้สภาวะความเครียด 

3. เด็กเพศชายและเด็กเพศหญิงโดยทัว่ไปจะมีปัจจยัปกป้องท่ีท าให้เด็กมีความสามารถใน
การฟืน้พลงัเทา่กนั อยา่งไรก็ตามเด็กเพศหญิงท่ีมีความมัน่คงของครอบครัวสงูเม่ือเผชิญปัญหาจะ
มีการฟืน้พลงัได้ดีกวา่เด็กเพศชายท่ีมีความมัน่คงในครอบครัว 

4. การมีสว่นร่วมกบัสงัคม โดยจะสมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญา สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคม และความเข้าใจท่ีมีตอ่สงัคม เช่น ความเข้าใจและความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การรู้จกัใช้อารมณ์ขนั 

5. ความมัน่คงของครอบครัว ได้แก่ จ านวนครัง้ในการย้ายท่ีอยู ่การเปลีย่นงาน การหยา่
ร้าง ความผกูพนัรักใคร่ในครอบครัว สิง่ท่ีท าร่วมกนัในครอบครัว การแสดงความรัก กฎระเบียบ
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การสือ่สารระหวา่งพอ่แม่และเด็ก เป็นต้น ซึง่ความมัน่คงในครอบครัวจะเป็นปัจจยัปกป้อง ซึง่การ
มีปัจจยัเหลา่นีน้้อยมกัพบกบัระดบัสติปัญญาและความสามารถที่ต ่า 

6. ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัวมีความส าคญัตอ่การฟืน้พลงัของเด็ก 
กลา่วคือ เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมต ่า เม่ือต้องเผชิญปัญหาจะมี
การฟืน้ตวัได้น้อยกวา่ 

7. เหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต ท่ีท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบั
ความเครียดนัน้มีผลตอ่ความสามารถในการฟืน้พลงัของเด็ก  

จากการศกึษาเด็กด้อยโอกาสท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมต ่า และ
ความสามารถในการฟืน้พลงั (Garmezy, 1985, 1987) พบวา่มีปัจจยัปกป้องหลายปัจจยั ดงันี ้

1. ลกัษณะนิสยัของเด็ก ได้แก่ ระดบัของปฏิกิริยาการตอบสนองเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์
ใหม่ การใช้ทกัษะทางปัญญา การรับรู้ทางบวกตอ่ผู้ อ่ืน 

2. ลกัษณะของครอบครัว ได้แก่ ความอบอุ่น ความรัก การดแูลเอาใจใสข่องสมาชิกใน
ครอบครัว 

3. แหลง่สนบัสนนุจากภายนอก ได้แก่ มีองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลอื ครูท่ีให้การดแูล
ช่วยเหลอื หรือองค์กร เช่น โบสถ์ 

นอกจากนี ้Werner และ Smith (1982, 1998) พบวา่ ปัจจยัปกป้องส าคญัท่ีน าไปสูก่ารมี
ความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ 

1. อายขุองพอ่แม่ แม่ที่มีอายนุ้อยส าหรับเด็กผู้ชายและพอ่ท่ีมีอายมุากส าหรับเด็กผู้หญิง 

2. การมีจ านวนพี่น้อง 4 คน หรือ 2-3 คน 

3. ความแตกตา่งที่มากกวา่ 2 ปีระหวา่งเด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัและพี่น้อง
ล าดบัถดัไป 

4. ผู้ ท่ีให้การดแูลช่วยเหลอื เช่น พอ่ ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือ พี ่

5. การประกอบอาชีพนอกบ้านของมารดา 

6. ขนาดความสนใจจากผู้ให้การดแูลเอาใจใสใ่นวยัทารก 
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7. กฎระเบียบและโครงสร้างภายในบ้าน 

8. การให้การสนบัสนนุ ดแูลช่วยเหลอืจากญาติพี่น้อง และเพื่อน 

9. เด็กผู้ชายท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัมกัจะเป็นบุตรชายคนแรก 

10. สิง่แวดล้อมของเด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัแตกตา่งจากเด็กท่ีมีปัญหานัน่คือ 
เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัจะมีระบบสนบัสนนุจากภายนอก และมีความรักใคร่ผกูพนักบั
ครอบครัว มีความไว้วางใจเพื่อน พี่น้อง และได้รับการสนบัสนนุ ช่วยเหลอืจากพอ่แม่ซึง่มีความจ า
เป็นมาก 

และจากการทบทวนงานวิจยัเชิงประจกัษ์เก่ียวกบัความสามารถในการฟืน้พลงัในเด็กท่ีถกู
ทารุณของ Heller และคณะ (1999) พบวา่ ปัจจยัปกป้องท่ีสมัพนัธ์กบัความสามารถในการฟืน้
พลงั ประกอบด้วย 

1. ปัจจยัสว่นบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการรู้คิด การเห็นคณุคา่ในตวัเอง อ านาจ
ควบคมุภายในตน การโทษปัจจยัภายนอก จิตวิญญาณ เป็นต้น 

2. ความสามารถทางสติปัญญาและการประเมินพฤติกรรมทัว่ไป 

3. การเห็นคณุคา่ในตนเอง คือ การมีการเห็นคณุคา่ในตนเองในทางบวกช่วยลดภาวะ
ซมึเศร้าในกลุม่เด็กถกูทารุณ 

4. การรู้สกึวา่ตนสามารถควบคมุได้ พบวา่ บุคคลท่ีมีลกัษณะฟืน้พลงัมีอ านาจควบคมุ
ภายในตน โดยปัจจยัท่ีอาจมีความสมัพนัธ์กบัอ านาจควบคมุภายในตน ได้แก่ การมีเครือขา่ย
สนบัสนนุ การมีทกัษะวิชาการและความสามารถในการรู้คิด และการมีทกัษะทางสงัคมสงู 

5. การโทษปัจจยัภายนอก  

6. จิตวิญญาณ โดยเช่ือวา่มีอิทธิพลตอ่การมีความหมายในชีวิตตนเองและการเห็นคณุคา่
ในตนเอง ซึง่การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาช่วยให้บุคคลมีเครือขา่ยทางสงัคมเพิ่มขึน้ซึง่เป็น
ปัจจยัปกป้องอยา่งหนึง่ 

7. ความสามารถในการควบคมุการตอบสนองของตนเองตอ่สิง่แวดล้อม บุคคลท่ีมี
ความสามารถนีจ้ะควบคมุอารมณ์ของตนเองได้  
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8. ปัจจยัด้านครอบครัว โดยการมีผู้ดแูลท่ีไวตอ่การตอบสนองทัง้ด้านอารมณ์และร่างกาย
แก่เด็กมีความส าคญัตอ่การปรับตวัในทางบวกของเด็ก  

9. แหลง่สนบัสนนุภายนอกครอบครัว ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การช่วยเหลอืใน
ครอบครัว การเก่ียวข้องกบัศาสนา และการมีกิจกรรมพิเศษ มีความเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ความสามารถในการฟืน้พลงัของกลุม่เด็กท่ีถกูทารุณ โดยสภาพแวดล้อมท่ีดีของโรงเรียนน าไปสู่
การมีความสามารถในการฟืน้พลงั ซึง่การเพิ่มความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเองและความรู้สกึในการ
ควบคมุโชคชะตาของตนเอง 

การศกึษาของ Mandleco และ Peery (2000) พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัล้วนมีความสมัพนัธ์และมีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ซึง่แสดงให้เห็นวา่
การมีความสามารถในการฟืน้พลงัของบุคคลภายหลงัจากประสบกบัสถานการณ์เลวร้ายเกิดจาก
กระบวนการตา่ง ๆ เหลา่นี ้และความสามารถในการฟืน้พลงัได้มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีมี
ความเฉพาะท่ี เฉพาะเวลา และเฉพาะเร่ืองด้วย สว่นปัจจยัด้านการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีสง่เสริม
ความสามารถในการฟืน้พลงัของเด็ก ได้แก่ การมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ใหญ่ภายนอกครอบครัวที่
ให้ความช่วยเหลอืเด็ก ทรัพยากรที่มีอยูใ่นชุมชน ได้แก่ โรงเรียนและโบสถ์ โดยท่ีโรงเรียนสามารถ
ช่วยให้เด็กท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่งสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่นอกเหนือจากผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ และ
โบสถ์เป็นสถานท่ีท่ีช่วยเหลอืเด็กมีการเห็นคณุคา่ความเช่ือและศรัทธาที่มีความสอดคล้องกบั
สมาชิกในครอบครัวและสดุท้ายคือ เด็กสามารถเข้าถึงสวสัดิการตา่ง ๆ ภายในชุมชนได้  

Seccombe (2002) อธิบายถึงการเพิ่มความสามารถในการฟืน้พลงัวา่มุ่งไปท่ี 3 แหลง่ 
ประกอบด้วย  

1. ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ได้แก่ การควบคมุตนเองทางบวก การมีความสามารถทาง
สงัคม ความสามารถทางสติปัญญาและการเรียน การเป็นตวัของตวัเอง การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
การมีทกัษะการสือ่สาร การมีทกัษะการแก้ปัญหา การมีอารมณ์ขนั และการมีสขุภาพกายและจิตท่ี
ดี 

2. ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่ การมีความอบอุ่นในครอบครัว การมีความรัก การมีความ
กลมกลนืในครอบครัว การมีข้อตกลงร่วมกนั การมีการสนบัสนนุด้านอารมณ์ การมีเหตผุลและ
แสดงความคาดหวงัตอ่พฤติกรรมของเด็กท่ีชดัเจน การมีความศรัทธาหรือคณุคา่ร่วมกนั และการ
ใช้เวลาวา่งร่วมกนั 
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3. ความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การให้โอกาสในการมีสว่นร่วมในชุมชน การให้
สวสัดิการท่ีพอเพียง การให้โอกาสในการติดตอ่สมัพนัธ์กบักลุม่เพื่อนและผู้ใหญ่คนอ่ืน การมี
ต้นแบบ และการสามารถเข้าถึงความสะดวกสบายในสงัคมได้  

ขณะท่ี Alvord และ Grados (2005) ได้ท าการศกึษาวิจยัเพื่อมุ่งท่ีจะระบุปัจจยัปกป้องท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างความสามารถในการฟืน้พลงัในเด็ก โดยน าเสนอรูปแบบพืน้ฐาน
ของความสามารถในการฟืน้พลงั วา่ประกอบด้วย การเลน่อยา่งอิสระและเทคนิคตา่ง ๆ ทัง้นีย้งัได้
ระบุถึงปัจจยัปกป้อง 6 ประการ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ได้แก ่

1. การเช่ือในความสามารถของตนเอง คือ การมีความรู้สกึตอ่ตนเองตรงตามจริงและมี
ความรู้สกึทางบวกตอ่ตนเอง การมีความหวงักบัอนาคต การเช่ือมัน่ในความสามารถ การมอง
อุปสรรคเป็นสถานการณ์ท่ีช่วยให้เรียนรู้ นอกจากนีก้ารช่วยเหลอืผู้ อ่ืนเป็นการสง่เสริม
ความสามารถในการฟืน้พลงัอีกอยา่งหนึง่ 

2. การควบคมุตนเอง คือ การมีความสามารถในการควบคมุความมุ่งหมาย อารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง ความสามารถในการควบคมุตนเองนีเ้ป็นแกนหลกัของความสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืนได้ ความสามารถในการควบคมุอารมณ์จึงเป็นสิง่ท่ีส าคญั 

3. รูปแบบการเลีย้งดท่ีูมีประสทิธิภาพ จะสนบัสนนุสง่เสริมให้เกิดความสามารถในการ
ฟืน้พลงั  

4. ความสมัพนัธ์และความผกูพนัทางอารมณ์ คือ การมีความสามารถทางสงัคมและมี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนทางบวก มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการปรับตวัในสถานการณ์
เครียด ซึง่ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนมีความส าคญักบัเด็ก เด็กจะต้องเป็นผู้กระตือรือร้นในการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

5. การประสบความส าเร็จในโรงเรียนและความสามารถทางสติปัญญารวมถึง
ความสามารถพิเศษ เป็นสิง่ท่ีจะช่วยสง่เสริมในเกิดความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ การร่วม
กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน การได้รับการกระตุ้นจากครู ทัง้นีค้วามสามารถทางด้านการรู้คิดมี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการฟืน้พลงัด้วย 

6. ชุมชน คือ การได้รับการสนบัสนนุจากบุคคลภายนอกครอบครัว 
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Williams (2008) เสนอวา่ ปัจจยัของความสามารถในการฟืน้พลงั ประกอบไปด้วย 

1. ทกัษะสว่นบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการรับการสนบัสนนุทางสงัคม การมีทกัษะ
การรู้คิดดี การมีทกัษะการสือ่สารที่ดี การมีทกัษะการแก้ปัญหาแบบมุ่งจดัการปัญหา การมีความ
ยืดหยุน่และสามารถปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง และการมีความสามารถในการจดัการกบั
ความเครียด 

2. ความเช่ือและทศันคติสว่นบุคคล ได้แก่ การรู้ศกัยภาพในตนเอง การเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง การมีความหวงั การมีอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ขนั การเช่ือวา่ความเครียดท าให้เกิดผล
ทางบวกได้ และการยอมรับความรู้สกึทางลบ 

3. ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ ได้แก่ การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน การมีสว่นร่วมในชุมชน 
การมีความสามารถพิเศษ การสามารถเข้าถึงและใช้กระบวนการปกป้องได้ ความสามารถงอกงาม
ได้แม้ต้องเผชิญกบัประสบการณ์ทางลบ และการมีการจดัการท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์และ
บุคคล 

กลา่วโดยสรุป ปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการฟืน้พลงัของเด็กด้อยโอกาส 
คือ ปัจจยัเก่ียวกบัพอ่แม่ ได้แก่ การให้การสนบัสนนุ การก าหนดหรือสร้างกฎท่ีบ้าน และการแสดง
ความเคารพตอ่ความเป็นมนษุย์  และปัจจยัเก่ียวกบัตวัเด็ก ได้แก่ การมีสขุภาพที่ดี มีความ
เก่ียวข้องทางสงัคม มีความรู้สกึเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง ค้นหาและเก่ียวข้องกบัผู้ใหญ่ท่ีเป็นตวั
แบบท่ีดี พฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อน มีความเต็มใจที่จะหาแหลง่สนบัสนนุช่วยเหลอื มีความ
สนใจในงานอดิเรก มีทกัษะในการอ่านและการให้เหตผุลท่ีดี และมีทกัษะในการตัง้เป้าหมายท่ีดี 

3.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3.1 ด้านผลกระทบด้านจิตใจและประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิ  

Piyasil และคณะ (2007) ศกึษาความเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญัในเด็กและวยัรุ่น
ไทยหลงัเกิดภยัพิบติัสนึามิ ในช่วงเวลา 6 สปัดาห์ถึง 2 ปีหลงัเกิดเหตกุารณ์สนึามิ โดยกลุม่
ตวัอยา่ง ได้แก่ เด็กนกัเรียนจ านวน 1,364 คน จากโรงเรียนในอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ซึง่อยู่
ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ ผู้วิจยัและคณะท าการคดักรองแยกเด็กโดยใช้
เคร่ืองมือทดสอบ Pediatric symptom checklists และแบบสอบถามอารมณ์ซมึเศร้า ท าการตรวจ
สภาพจิตโดยจิตแพทย์เด็กและวยัรุ่น และวินิจฉยัโรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั โดยใช้
เกณฑ์ของคูมื่อการวินิจฉยัและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical 
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Manual of Mental Disorder, 4th edition)  ผลการศกึษา พบวา่ นกัเรียนท่ีประสบภยัพิบติัสนึามิ มี
อตัราการเกิดโรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั ร้อยละ 57.3, 46.1, 31.6, 10.4 และ 7.6 ท่ี
เวลา 6 สปัดาห์ 6 เดือน 1 ปี 1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี ตามล าดบั อตัราการเกิดโรคเครียดจาก
เหตกุารณ์สะเทือนขวญั ในสดัสว่นเพศหญิงตอ่เพศชาย เทา่กบั 1.7 ตอ่ 1 กลา่วคือนกัเรียนหญิงมี
ความเสีย่งตอ่การเกิดโรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญัมากกวา่นกัเรียนชาย ส าหรับช่วงอายุ
สงูสดุของนกัเรียนท่ีประสบภยัพิบติัสนึามิท่ีเกิดโรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั  คือ ช่วงอาย ุ
9-10 ปี นอกจากนีค้ณะผู้วิจยัยงัรายงานวา่ในสภาพแวดล้อมท่ีคกุคามชีวิตและกระตุ้นให้เกิด
ความหวาดกลวัสดุขีด มีนกัเรียนจ านวน 48 คน (ร้อยละ 27.3) ของจ านวนนกัเรียนท่ีเสีย่งชีวิตอยู่
ในเหตกุารณ์การประสบกบัคลืน่สนึามิ มีอาการของโรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั และ
นกัเรียนจ านวน 42 คน (ร้อยละ 3.1) มีอาการของโรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั โดยท่ี
ไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์หากแตอ่ยูท่า่มกลางเพื่อนและผู้ใหญ่ท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ ซึง่ทัง้สองกลุม่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Larsen และคณะ (2007) ศกึษาอตัราความชุกของโรคซมึเศร้าในกลุม่นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ในจงัหวดัพงังา ภายหลงัเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ 2 ปี ผู้วิจยัใช้
การศกึษาภาคตดัขวาง กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 จ านวน 250 คน ของ
โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู และโรงเรียนทบัปดุวิทยา จงัหวดัพงังา ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเกิดภยัพิบติัสนึามิมากท่ีสดุ คณะผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบประเมินภาวะอารมณ์เศร้า 
(Thai Depression Inventory) เพื่อวดัระดบัภาวะซมึเศร้าของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ของ
โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู และโรงเรียนทบัปดุวิทยา จงัหวดัพงังา ผลการศกึษา พบวา่ อตัราสว่น
ของเด็กนกัเรียนท่ีเป็นโรคซมึเศร้าแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ โดยร้อยละ 2.95 มีภาวะซมึเศร้าระดบั
รุนแรง ร้อยละ 7.80 มีภาวะซมึเศร้าระดบัปานกลาง ร้อยละ 10.24 มีภาวะซมึเศร้าระดบัอ่อน และ
ร้อยละ 79.02 ไม่มีภาวะซมึเศร้า อตัราความชุกของโรคซมึเศร้ามีคา่สงู ร้อยละ 29.3 ร้อยละ 60 
พบวา่ ลงัเลใจ ตดัสนิใจไม่คอ่ยได้แม้แตเ่ร่ืองเลก็น้อย และท้อแท้ใจ หมดหวงัในอนาคต ร้อยละ 16 
คิดมาก กงัวลใจทกุเร่ือง และร้อยละ 12 ใจลอย ไม่มีสมาธิ ร้อยละ 5 รู้สกึเศร้ามาก และร้อยละ 4.4 
รู้สกึเศร้า นอกจากนีค้ณะผู้วิจยัยงัได้รายงานวา่หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ 2 ปี ระดบั
ความซมึเศร้าของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิมี
คา่ไม่สงู ดงันัน้อตัราความชุกของภาวะซมึเศร้าในกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิท่ีเกิดในเดือนธันวาคม 2547 แตอ่าการซมึเศร้าของ
นกัเรียนมีความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีเกิดกบันกัเรียนในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา  
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ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ (2548) ได้ท าการส ารวจความต้องการทางจิตสงัคมของเด็กและวยัรุ่น
ท่ีได้รับผลกระทบจากคลืน่สนึามิ โดยท าการส ารวจเชิงปริมาณจ านวนทัง้หมด 433 ครัวเรือน ท่ีมี
เด็กและวยัรุ่นอาศยัอยู ่จ านวน 128 ครัวเรือนตัง้อยูใ่นจงัหวดัระนอง และจ านวน 305 ครัวเรือน
ตัง้อยูใ่นจงัหวดัพงังา พร้อมกนันีผู้้วิจยัได้ท าการส ารวจเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์กลุม่ชุมชน 
ผู้น าทางสาธารณสขุ และชาวบ้าน โดยส ารวจในระหวา่งวนัท่ี 9-15 มกราคม พ.ศ. 2548 ปฏิกิริยา
ของเด็กและวยัรุ่นโดยการสอบถามจากผู้ปกครอง พบวา่ ในเด็กอาย ุ0-5 ปีจ านวนร้อยละ 8 มี
ปัญหาเปลีย่นแปลงพฤติกรรมเร่ืองการกิน จ านวนร้อยละ 7 มีปัญหาติดผู้ เลีย้งไม่ยอมหา่ง ในเด็ก
วยั 5-12 ปีจ านวนร้อยละ 6 มีปัญหาการกิน และจ านวนร้อยละ 12 มีปัญหาการนอน จ านวนร้อย
ละ 9 มีอาการหวาดกลวั สว่นในเด็กโตอาย ุ7-12 ปีจ านวน ร้อยละ 18 มีอาการกลวัจ านวนร้อยละ 
11 มีปัญหาการกิน และจ านวนร้อยละ 8 มีปัญหาการนอน นอกจากนีผู้้วิจยัได้ร่วมกบัคณะ
พยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จดัท าการจดั
โปรแกรมการปฐมพยาบาลจิตใจเด็กในโรงเรียน ผลของการจดัท าโปรแกรมและท ากิจกรรมกบัเด็ก 
พบวา่ เด็กบางสว่นยงัมีอาการกลวัทะเลและคลืน่ มีอาการตกใจเวลาได้ยินเสยีงดงั เด็กสว่นใหญ่
ไม่กล้านอนคนเดียวเน่ืองจากฝันร้ายและกลวัผี ปฏิกิริยาเศร้าโศกตอ่การสญูเสยีมีความรุนแรงใน
โรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง เช่น ชุมชนน า้เค็ม โรงเรียนชุมชนในแตล่ะชัน้เรียนมีเด็ก
เสยีชีวิตหรือสญูหายจ านวนห้องละ 2-3 คน และมีเด็กท่ีสญูเสยีบิดา และหรือมารดาจ านวนห้อง
ละ 2-3 คน เด็กสว่นใหญ่สญูเสยีบ้าน และต้องพกัอยูใ่นศนูย์พกัพิง บรรยากาศในห้องเรียนจึงเงียบ
เหงา หดหู ่มีเด็กจ านวนหนึง่สามารถท าใจได้ในระดบัหนึง่ เด็กจ านวนหนึง่เผชิญปัญหากบัความ
สญูเสยีโดยน าหลกัศาสนามาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวโดยเฉพาะศาสนาอิสลาม  โรงเรียนมีบทบาท
มากกบัการฟืน้ฟูจิตใจเด็กท่ีประสบภยั พบวา่ เด็กสว่นใหญ่รู้สกึเศร้าเม่ืออยูบ้่าน แตมี่ความสขุเม่ือ
มาโรงเรียน และปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสดุคือ การมีเพื่อนคอยปลอบใจซึง่มีสว่นช่วยบรรเทาความ
ทกุข์ใจของเด็กได้มาก 

Tuicomepee และ Romano (2008) ศกึษาผลกระทบของภยัพิบติัสนึามิท่ีมีตอ่วยัรุ่นชาว
ไทย โดยท าการศกึษาหลงัจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิผา่นไป 1 ปี ท าการศกึษาด้วยวิธีการวิจยั
แบบผสานวิธี กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนจ านวน 400 คน จาก 4 โรงเรียนของจงัหวดัพงังา ซึง่
เป็นนกัเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ ผลการศกึษา พบวา่ อาย ุเพศ ประสบการณ์ภยั
พิบติัสนึามิ สามารถท านายปัญหาพฤติกรรมของวยัรุ่นได้ และการสมัภาษณ์เชิงลกึในวยัรุ่น
จ านวน 40 คน พบวา่ ปัจจยัเสีย่ง ได้แก่ เด็กมีการสญูเสยีและประสบความยากล าบากหลงัเกิด
ภยัสนึามิ ทัง้นีร้วมไปถึงการเสยีชีวิตของผู้ปกครองและความยุง่ยากในโรงเรียน สว่นปัจจยัปกป้อง 



 
 

 

34 

ได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัว กลุม่เครือขา่ยทางสงัคม และการเพิ่มโอกาสทาง
การศกึษา 

Rajkumar และ Premkumar (2008) ศกึษาผลกระทบทางด้านจิตใจจากภยัสนึามิและท า
ความเข้าใจกลไกในการเผชิญปัญหาในกลุม่ชุมชนชาวประมงชาวอินเดีย ในเมือง Nagapattinam  
รัฐ Tamil Nadu ของประเทศอินเดีย หลงัจากเกิดภยัพิบติัสนึามิ 9 เดือน ทีมผู้วิจยัใช้การ
ศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อมุ่งเข้าใจแงม่มุทางด้านสงัคม และวฒันธรรมในการฟืน้ฟูในผู้ประสบภยั
ดงักลา่ว กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ชาวประมง จ านวนประมาณ 30 คน แม่บ้าน จ านวนประมาณ 30 คน  
ผู้น าชุมชน จ านวนประมาณ 15 คน และวยัรุ่น จ านวน 15 คน กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดอาศยัอยูใ่น
หมู่บ้านชายฝ่ังทะเลจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ Thirumullaivaasal, Kottraimedu, Pudhukuppam, 
and Cheruthur ของเขต Nagapattinam ในรัฐ Tamil Nadu คณะผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยวิธีการ
สนทนากลุม่ โดยจดักลุม่สนทนาไว้ 6 กลุม่ กลุม่ละ 10-15 คน โดยท่ีมีการจดัให้กลุม่สนทนา
ชาวประมง 2 กลุม่  แม่บ้าน  2 กลุม่  ผู้น าชุมชน 1 กลุม่ และวยัรุ่น  1 กลุม่ เน่ืองจากวา่ครอบครัว
สว่นใหญ่ยงัคงอาศยัอยูท่ี่พกัชัว่คราว การสนทนากลุม่จึงถกูจดัให้อยูใ่นชุมชน เพื่อให้งา่ยตอ่การ
เข้าไปเก็บข้อมลูและเพื่อให้เกิดการพดูคยุเชิงลกึ เช่น จดัให้กลุม่สนทนาของชาวประมงอยูแ่ถว
ชายฝ่ังไม่ไกลจากเรือหรืออยูบ่นเรือ เพราะเป็นท่ีประจ าในการพบปะของชาวประมงเม่ือมีเวลาวา่ง 
ผู้วิจยัยงัจดัให้กลุม่เป็นกลุม่ท่ีมีเพศหญิงเดียวกนัภายในกลุม่ส าหรับบทบาทของผู้หญิงในชุมชน
ท้องถ่ิน เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สกึอึดอดัหากมีสมาชิกเพศชายเข้าร่วมด้วย เช่นเดียวกนักบัผู้น าชุมชน
ท่ีผู้วิจยัจดัให้มีการพดูคยุแบบกลุม่เป็นสว่นตวัแยกออกจากกลุม่อ่ืน  

ผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นหลกั ๆ 4 ประเด็นได้แก่  

1) ผลกระทบทางด้านจิตใจหลงัจากประสบภยัสนึามิ  ผู้ เข้าร่วมการวิจยัหลายคนประสบ
กบัการสญูเสยีหลายด้านและถกูคลืน่ซดัในเหตกุารณ์ รายงานวา่พวกเขารู้สกึตระหนกเม่ือเกิดขา่ว
ลอืวา่จะเกิดเหตกุารณ์นัน้อีกเร่ือย ๆ การพดูปากตอ่ปากมีอิทธิพลท าให้เกิดความหวาดกลวั  
ในขณะท่ีโรงเรียนหลายโรงเรียนมีการเปิดเรียนอีกครัง้โดยสามารถจดัการเรียนการสอนได้ในระดบั
เดียวกบัก่อนเกิดสนึามิ แตเ่ด็กหลายคนยงัแสดงความกลวั โดยการหลกีเลีย่งการอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง 
และในบางรายหลกีเลีย่งการไปโรงเรียนซึง่อาการเหลา่นีแ้ตกตา่งกนัไปตามระยะหา่งจากจุด
ศนูย์กลางในขณะท่ีเกิดเหต ุ นอกจากนีผู้้ให้ข้อมลูยงัได้แสดงความหว่งใยกบัหญิงหม้ายท่ีสญูเสยี
สามีจากภยัพิบติัสนึามิและแยกตวัออกจากสงัคม  
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2) การเปลีย่นแปลงทศันคติหลงัจากเหตกุารณ์สนึามิ ผู้ให้ข้อมลูระบุวา่ การได้รับความ
ช่วยเหลอืจากคนแปลกหน้าและหนว่ยงานบรรเทาทกุข์ ท าให้พวกเขาซาบซึง้กบัความช่วยเหลอืท่ี
ได้รับ ประสบการณ์หลงัจากเหตกุารณ์เกิดการเปลีย่นแปลงกบัทศันคติหรือมมุมองตอ่ชีวิต มมุมอง
ตอ่โลก แผนการส าหรับอนาคตของลกูเปลีย่นไป อยา่งไรก็ตามผู้วิจยัพบวา่ความเช่ือเก่ียวกบัผีสาง
เทวดาและการออกทะเลกลบัมีผลน้อย 

3) กลวิธีในการเผชิญกบัปัญหาของชุมชน คนในชุมชนจะมีมมุมองวา่ตนเองไม่ใช่เป็นคน
เดียวท่ีได้รับผลกระทบ แตค่นอ่ืนในชุมชนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนั และการรอดชีวิตจาก
เหตกุารณ์เป็นของขวญัจากพระเจ้า รวมทัง้การมีความปรารถนาท่ีจะไม่มองตนเองวา่ตกเป็นเหยื่อ
ของเหตกุารณ์ท่ีเกิด 

4) การรับรู้การเปลีย่นแปลงในสงัคมหลงัเหตกุารณ์สนึามิ ผู้ เข้าร่วมสนทนามองวา่พวกเขา
เป็นหนึง่เดียวมากขึน้และความขดัแย้งระหวา่งกลุม่ท่ีผา่นมาก็ลดลงหลงัเกิดเหตกุารณ์ นอกจากนี ้
ผู้หญิงหลายคนตา่งกงัวลเก่ียวกบัการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีเพิ่มขึน้ในหมู่ผู้ชาย และจะเพิ่มความ
รุนแรงได้ ในหมู่บ้านได้มีการออกกฎในเร่ืองการขายและการบริโภคแอลกอฮอล์ เพื่อให้ชุมชนอยู่
อยา่งปลอดภยั 

กลา่วโดยสรุป  ข้อค้นพบจากงานวิจยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิของ
วยัรุ่น ในช่วงระยะเวลาหลงัจากเกิดภยัพิบติัสนึามิท่ีแตกตา่งกนั ท าให้วยัรุ่นท่ีประสบภยัพิบติั       
สนึามิได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น อาการหวาดกลวั ปฏิกิริยาเศร้าโศกตอ่การสญูเสยี 
ก่อให้เกิดปัญหาเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการกิน การนอน และมีความเสีย่งตอ่ปัญหาด้านจิตใจ 
โดยความเสีย่งตอ่ปัญหาด้านจิตใจ ได้แก่ โรคเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญัและโรคซมึเศร้า 
เป็นต้น 

3.2 ด้านความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

สนิุพจั เปรมอมรกิจ (2542) ศกึษาความสามารถในการฟืน้พลงั โดยใช้แนวคิดของ 
Grotberg ในกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่ท่ีต ่ากวา่ 2.00 
หมายถึง ต ่ากวา่ระดบัพอใช้ จ านวน 56 คน เป็นนกัเรียนชาย 29 คน และนกัเรียนหญิง 27 คน 
โดยเน้นศกึษา 3 ประเด็น คือ 1) ศกึษาวา่กลุม่นกัเรียนท่ีท าการศกึษาจะมีความสามารถในการฟืน้
พลงัหรือไม่ อยา่งไร 2) ศกึษาวา่กลุม่นกัเรียนท่ีท าการศกึษาจะมีความสามารถในการฟืน้พลงั
นอกเหนือจากหลกัของ Grotberg หรือไม่ อยา่งไร และ 3) การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสจูน์วา่เพศ
กบัความสามารถในการฟืน้พลงัมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ เก็บข้อมลูด้วยวิธี Focus group ผล
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การศกึษาพบวา่ ประเด็นแรก นกัเรียนกลุม่นีมี้ความสามารถในการฟืน้พลงั 14 ลกัษณะ ประเด็นท่ี 
2 นกัเรียนมีความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีเดน่นอกเหนือจากแนวของ Grotberg ดงันี ้(1) 
ความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีมีอยูเ่พียงในความคิดซึง่ยงัไม่แสดงออกมา (2) ความสามารถใน
การฟืน้พลงัท่ียงัไม่บรรลเุป้าหมาย คือ การหยอ่นการปฏิบติัในการแก้ไขปัญหาในการเรียนให้
สมัฤทธ์ิผล และ (3) ลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนนุการเรียน เช่น ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความใฝ่เรียน 
และประเด็นสดุท้ายผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงัในด้านการมี
อิสระที่จะกระท าสิง่ตา่ง ๆ ตามแบบของตนเอง โดยไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ใหญ่ท่ีอยูร่อบข้าง 
เพียงด้านเดียวท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเพศ โดยนกัเรียนชายจะมีลกัษณะนีม้ากกวา่นกัเรียนหญิง 

ธัญลกัษณ์ แสนสขุ (2551) ศกึษาประสบการณ์การฟืน้พลงัของผู้สงูอายท่ีุประสบภยั
พิบติัสนึามิ ผู้วิจยัใช้การศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อมุ่งเน้นศกึษาความหมายและประสบการณ์การ
ฟืน้พลงัของผู้สงูอายท่ีุประสบภยัพิบติัสนึามิ ผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นผู้สงูอายจุ านวน 13 คน เป็น
ผู้สงูอายเุพศหญิงจ านวน 6 คน และผู้สงูอายเุพศชายจ านวน 7 คน ได้รับการคดัเลอืกอยา่ง
เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาตามเกณฑ์คณุสมบติั คือ มีอายเุทา่กบัหรือมากกวา่ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้
ไป เป็นผู้สงูอายท่ีุได้รับผลกระทบโดยตรงจากภยัพิบติัสนึามิ เป็นผู้ ท่ีไม่มีภาวะสมองเสือ่ม มีการได้
ยินปกติ สามารถพดูและเข้าใจภาษาไทยได้ดี ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั และมีการฟืน้สภาพ
ภายหลงัประสบกบัภยัพิบติัสนึามิ  ผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์โดยบนัทกึเทปร่วมกบัการ
บนัทกึภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมลูตามเนือ้หาด้วยวิธีการของโคไลซี่ย์ ผลการวิจยั พบวา่ การ
ฟืน้สภาพตามความหมายของผู้สงูอายท่ีุประสบภยัพิบติัสนึามิ ประกอบด้วยประเด็นหลกั 3 
ประเด็น ได้แก่ (1) การอยูอ่ยา่งมีความหวงั ประกอบด้วย การก้าวตอ่ไปอยา่งไม่หยดุน่ิง และมอง
วา่ชีวิตยงัมีความหมาย (2) การมีธรรมะเป็นหลกัยดึเหน่ียว ประกอบด้วย ปลงตก การใช้สติ
แก้ปัญหา และการมีคณุธรรมศีลธรรม และ(3) การใช้ชีวิตอยา่งเข้าใจ ประกอบด้วย การพึง่ตนเอง 
การสร้างอารมณ์ขนั และการเปิดโลกทศัน์ให้ตนเอง นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้รายงานประสบการณ์
การฟืน้สภาพของผู้สงูอายท่ีุประสบภยัพิบติัสนึามิ ประกอบด้วยประเด็นหลกั 3 ประเด็น ได้แก่ (1) 
ช่วงเผชิญปัญหาด้วยความท้าทาย เป็นช่วงที่มีการเผชิญการเปลีย่นแปลงภายในตน ทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ และการเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงภายนอกตนอนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงท่ีอยู่
อาศยั และการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ (2) ช่วงประคบัประคอง เป็นช่วงที่ยอมรับการ
เปลีย่นแปลง โดยการปรับกายและความคิดของตนเอง และการรวมกลุม่ของผู้สงูอายุ (3) ช่วงตัง้
หลกัได้ ได้แก่ การตัง้หลกัด้วยตนเอง โดยการใสใ่จดแูลตนเอง การขยนัท างาน และการด ารงอยู่
อยา่งมีจุดมุ่งหมาย และการตัง้หลกัด้วยสงัคม ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลอืจากครอบครัว 
ชุมชน บุคคลและหนว่ยงานตา่ง ๆ 
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Tugade และ Fredrickson (2004) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการใช้อารมณ์ทางบวกของบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัเพื่อคืนสภาพจากประสบการณ์เก่ียวกบัอารมณ์ทางลบ โดยท่ีผู้วิจยั
ใช้แนวทางที่หลากหลายวิธี (multimethod approach) ใน 3 งานวิจยั เพื่อท่ีจะท านายวา่บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัจะใช้อารมณ์ทางบวกในการฟืน้พลงักลบัมาและค้นพบความหมาย
ทางบวก (positive meaning) เม่ือต้องเผชิญกบัสภาวะท่ีเต็มไปด้วยความเครียด จากการ
วิเคราะห์ตวัแปรสือ่ พบวา่ ประสบการณ์ของอารมณ์ทางบวกท าให้กลุม่ตวัอยา่งมีความสามารถที่
จะประสบความส าเร็จในการควบคมุอารมณ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เห็นได้จากการกลบัคืนสู่
สภาพของอตัราการเต้นของหวัใจจากการกระตุ้นเก่ียวกบัอารมณ์ทางลบ และโดยการค้นพบ
ความหมายทางบวก (positive meaning) ในสภาวะแวดล้อมทางลบ และได้น าผลการวิจยัไป
ประยกุต์ใช้ในงานเก่ียวกบัความสามารถในการฟืน้พลงัและอารมณ์ทางบวก 

Hestyanti (2006) ศกึษาความสามารถในการฟืน้พลงัในวยัรุ่นผู้ประสบภยัชาวอินโดนีเซีย  
อาย ุ11-15 ปี  จ านวน 50 คน  ซึง่เป็นวยัรุ่นท่ีอาศยัอยูท่ี่คา่ยพกัพิงชัว่คราว 3 แหง่ ในพืน้ท่ีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ  2 พืน้ท่ี คือ บนัดา อาเจห์ และเกรท อาเจห์ ผู้วิจยัใช้วิธีศกึษาวิจยัเชิง
คณุภาพท่ีมีหลายขัน้ตอน ได้แก่ การสงัเกตการณ์ร่วม โดยสงัเกตพฤติกรรมผา่นกิจกรรมที่จดัขึน้
ร่วมกบันกัสงัคมสงเคราะห์ในชุมชน การสมัภาษณ์วยัรุ่น พอ่แม่ และนกัสงัคมสงเคราะห์ในพืน้ท่ี 
ผลการวิจยัพบวา่ มีวยัรุ่นจ านวน 6 คน ท่ีได้รับการพิจารณาวา่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการฟืน้
พลงั เน่ืองจากหลงัจากการวดัผลโดยใช้แบบวดั Trauma Symptom Checklist for Children – A 
(TSCC-A) ซึง่วยัรุ่นทัง้ 6 คน ไม่ปรากฏอาการที่มีระดบันยัส าคญัทางการแพทย์ และสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อยา่งปกติ  เด็กและวยัรุ่นดงักลา่วระบุวา่ พวกเขามีปัจจยัภายในท่ีช่วยปกป้อง
ความรู้สกึภายในจิตใจซึง่ได้แก่ การมีความรู้สกึภายในท่ีเข้มแข็ง สามารถกระตุ้นให้เกิดการฟืน้ฟู
จิตใจได้รวดเร็ว การมีจิตใจดี เปิดเผยตวัเองตอ่ผู้ อ่ืน มีความยดึมัน่ในศาสนาสงู รับผิดชอบตนเอง
ได้ มีอารมณ์ขนั และมีชีวิตท่ีเรียบงา่ย สบาย ไม่เคร่งเครียด นอกจากนีว้ยัรุ่นยงัได้ระบุถึงปัจจยั
ภายนอก ได้แก่ การได้รับก าลงัใจอยา่งมากจากผู้ อ่ืน สามารถท ากิจกรรมทางศาสนาได้เป็นประจ า 
สามารถเรียนรู้การเต้นร าพืน้บ้านเป็นหมู่คณะ มีโอกาสในการเข้าร่วมในกิจกรรมบอ่ยครัง้ และมี
การเข้าถึงแหลง่ธรรมชาติ ได้แก่ แม่น า้ล าธาร เพื่อช่วยในการผอ่นคลาย  

กลา่วโดยสรุป  ข้อค้นพบจากงานวิจยัท่ีผา่นมา ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัการศกึษา
ความสามารถในการฟืน้พลงั โดยพบวา่การให้ความหมายทางบวกของความสามารถในการฟืน้
พลงัของบุคคลเม่ือเผชิญสถานการณ์ยากล าบากหรือสภาพแวดล้อมทางลบเป็นจุดร่วมของการ
ศกึษาวิจยั และลกัษณะของความสามารถฟืน้พลงัเป็นข้อค้นพบท่ีเป็นจุดตา่งของความสามารถใน
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การฟืน้พลงัในงานวิจยัเก่ียวกบัเด็กและวยัรุ่นในแตล่ะงานวิจยั ซึง่ในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภยัพิบติั    
สนึามิจุดร่วมของความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ การให้ความหมายความสามารถในการฟืน้
พลงัและการมีปัจจยัปกป้องความรู้สกึในจิตใจของบุคคลซึง่แบง่เป็น ปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก 
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บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และ
ความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 และเพื่อศกึษา
เชิงลกึเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

การออกแบบการวิจัย 
 

 การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิจยัครัง้นีใ้ช้รูปแบบการวิจยัแบบผสมผสานประเภทเชิงอธิบายเป็น
ล าดบั (Sequential explanatory mixed methods design) ซึง่ Hanson, Creswell, Clark, 
Petska, และ Creswell (2005)  ได้สรุปวา่เป็นประเภทการออกแบบการวิจยัท่ีผู้วิจยัจะเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูข้อมลูเชิงคณุภาพ ทัง้นี ้
ความส าคญัของข้อมลูเชิงปริมาณจะมีมากกวา่ข้อมลูเชิงคณุภาพ กลา่วคือข้อมลูเชิงคณุภาพจะ
เป็นข้อมลูท่ีใช้เสริมหรือสนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณ ในการวิจยัแบบผสมผสานประเภทเชิงอธิบาย
เป็นล าดบันี ้การวิเคราะห์ข้อมลูอาจแยกกนั และการบูรณาการผลการวิจยัทัง้สองวิธีจะเกิดขึน้ใน
ขัน้ตอนการอภิปรายผล เพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ ความเก่ียวโยงกนัของข้อมลูทัง้สอง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นวยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 
ของโรงเรียนบ้านบางม่วง และท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 ของโรงเรียน     
ท้ายเหมืองวิทยา และโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู รวมถึงท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1-6 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 35 ท่ีตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ จงัหวดัพงังา ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมลูวิจยั 
(พฤษภาคม พ.ศ.2553 - ตลุาคม พ.ศ.2553) 

กลุ่มตัวอย่าง แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลา่วคือ กลุม่ตวัอยา่งในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ 
และผู้ให้ข้อมลูในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ  
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กลุม่ตวัอยา่ง ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ เป็นวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 
2547 จ านวน 200 คน ได้จากการค านวณและก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรยามาเน ่
(Yamane, 1978) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคลือ่นในการสุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 0.05 
และจากการคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะโรงเรียน โดยใช้การเทียบสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งจาก
จ านวนนกัเรียนในแตล่ะโรงเรียน ดงันี ้

 

 
 
เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N  = ขนาดของกลุม่ประชากร 
e = ความนา่จะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมรับให้เกิดได้ท่ี 0.05 

จากสตูรเม่ือแทนคา่จะได้ ดงันี ้  

                                                   
 

                                                   = 189 

ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 189 คน จากการค านวณและก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
โดยใช้สตูรยามาเน ่ทัง้นีผู้้วิจยัได้เพิ่มขนาดกลุม่ตวัอยา่งให้มีขนาดใหญ่เป็นฐานเพื่อลดความ
คลาดเคลือ่นและเพิ่มประสทิธิภาพรวมถึงความมัน่ใจในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ผู้วิจยัจึงเพิ่ม
กลุม่ตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีเ้ป็น 200 คน 

จากนัน้ผู้วิจยัได้คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะโรงเรียน โดยใช้การเทียบสดัสว่น 
(Proportional Stratified Random Sampling) กลุม่ตวัอยา่งจากจ านวนนกัเรียนในแตล่ะโรงเรียน 
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  

จํานวนนกัเรียน และกลุ่มตวัอย่าง (ขอ้มูล ณ วนัที ่9 มิถนุายน พ.ศ. 2553) 

ล าดับที่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน                             
ที่ได้รับผลกระทบ                          

จากภยัพิบัติสึนามิ  (คน) 

จ านวนนักเรียน                               
กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1 ตะกัว่ป่าเสนานกุลู 90 50 
2 ท้ายเหมืองวิทยา 92 50 

3 ราชประชานเุคราะห์ 35 91 50 

4 บ้านบางม่วง 87 50 
รวม 360 200 

 

 

สว่นผู้ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ จ านวน 8 คน ได้จากการคดัเลอืกอยา่งเจาะจง โดย
พิจารณาตามเกณฑ์คณุสมบติั ดงันี ้(1) เป็นกลุม่ท่ีมีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิสงูและเป็นกลุม่ท่ี
มีความสามารถในการฟืน้พลงัสงู จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คนท่ีตอบแบบสอบถาม (2) เป็นผู้
ท่ีไม่อยูใ่นระหวา่งการรักษาอาการเครียดจากเหตกุารณ์สะเทือนขวญั ภาวะซมึเศร้า หรือต้องพบ
แพทย์เป็นประจ าเน่ืองจากปัญหาทางจิต ทัง้นีผู้้ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ มีความสมคัรใจเข้าร่วม
การวิจยัเพื่อให้ข้อมลู 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวดัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ แบบวดัความสามารถ
ในการฟืน้พลงัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ และชุดค าถามสมัภาษณ์ ซึง่ผู้วิจยัน าเสนอตามล าดบั ดงันี  ้

1. แบบวดัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ (Objective Tsunami Experiences Index หรือ 
OTEI) เป็นแบบประเมินท่ีพฒันาขึน้โดยผู้ เช่ียวชาญและอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิของคณะจิตวิทยา 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น แอล โรมาโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ โดย
พฒันาขึน้บนพืน้ฐานของการศกึษาเก่ียวกบัภยัพิบติัท่ีผา่นมา แบบประเมินประกอบด้วยข้อค าถาม
ทัง้หมด 11 ข้อ ซึง่เป็นข้อค าถามท่ีให้เลอืกตอบวา่ ใช่หรือไม่ใช่ มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ในการ
สอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการเผชิญกบัภยัพิบติัสนึามิของเด็กนกัเรียนรวมไปถึงการ
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สญูเสยีทรัพย์สนิสว่นบุคคล การถกูคกุคามในชีวิต การได้พบเห็นการสญูเสยีหรือการท าลาย
โดยตรง การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน และการสญูเสยีทรัพย์
สมบติั ตวัอยา่งข้อค าถาม เช่น “ฉนัได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและได้รับการช่วยเหลอืทาง
การแพทย์” “ฉนัเห็นซากศพ” “ฉนัสญูเสยีพอ่และ/หรือแม่” ทัง้นีห้ากตอบวา่ “ใช่” จะเทา่กบั 1 
คะแนน และหากตอบวา่ “ไม่ใช”่ จะเทา่กบั 0 คะแนน คะแนนรวมของแบบประเมินอยูร่ะหวา่ง 0 – 
11 คะแนน โดยน าคะแนนจากข้อค าถามทัง้หมดมารวมกนั แบบวดัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ มี
คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่ความเท่ียงซึง่มีความสอดคล้องภายใน (internal 
consistency) ด้วยวิธี KR-20 เทา่กบั .61 (Tuicomepee & Romano, 2008)  
 

2. แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีผู้วิจยัน ามาศกึษาและพฒันา 
แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีผู้วิจยัสนใจน ามาศกึษาและพฒันาคือ แบบวดั

ความสามารถในการฟืน้พลงัของสภุาวดี ดิสโร (2551) เป็นแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัท่ี
พฒันาจากแบบวดัความสามารถของศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ (2546) ซึง่ได้แปลและเรียบเรียงจากแบบ
วดั State-Trait Resilience Inventory ของ Hiew, Mori, Shimizu, และ Tominaga (2000) โดยได้
แบง่ออกเป็นมาตรวดัยอ่ย 2 มาตรวดั ดงันี ้

1) แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State Resilience Scale) 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 28 ข้อ โดยเป็นข้อค าถามทางบวก 24 ข้อ และข้อค าถามทางลบ 4 ข้อ 
จ าแนกเป็นองค์ประกอบท่ี 1 การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) จ านวน 10 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง จ านวน 11 ข้อ และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม 
และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน จ านวน 7 ข้อ 

2) แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience 
Scale) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนทัง้หมด 27 ข้อ ซึง่เป็นข้อค าถามทางบวก 26 ข้อ และข้อ
ค าถามทางลบ 1 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 1 การมีแหลง่สนบัสนนุและ
ทรัพยากรภายนอก (I have) จ านวน 11 ข้อ องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง จ านวน 8 ข้อ 
และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน จ านวน 8 ข้อ 

แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงั เป็นลกัษณะแบบส ารวจตนเอง ก าหนดรายการข้อ
ค าถามเพื่อส ารวจมมุมอง ความรู้สกึภายในจิตใจ โดยข้อความจะอธิบายความรู้สกึ ความคิดเห็น
หรือการกระท าท่ีตรงกบัผู้ตอบแบบวดั ลกัษณะของข้อค าถามเป็นมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  
เกณฑ์การใหค้ะแนนของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงั 

ข้อความ ความหมาย 

คะแนน 

ข้อความ

ทางบวก 

ข้อความ

ทางลบ 

ตรงมาก ตรงกบัความรู้สกึหรือการกระท าของฉนัมาก 5 1 

ตรง ตรงกบัความรู้สกึหรือการกระท าของฉนัคอ่นข้างมาก 4 2 

ตรงและไมต่รงพอ ๆ กนั ตรงกบัความรู้สกึหรือการกระท าของฉนั    ปานกลาง 3 3 

ไมค่อ่ยตรง ตรงกบัความรู้สกึหรือการกระท าของฉนัคอ่นข้างน้อย 2 4 

ไมต่รงเลย ไมต่รงกบัความรู้สกึหรือการกระท าของฉนัเลย 1 5 
 

คะแนนรวมความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ จะมีคะแนนรวมอยูใ่นช่วง    
28-140 คะแนน หรือมีช่วงคะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1-5 คะแนน สว่นคะแนนรวมความสามารถในการ
ฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั จะมีคะแนนรวมอยูใ่นช่วง 27-135 คะแนน หรือมีช่วงคะแนน
เฉลีย่ระหวา่ง 1-5 คะแนน การแปลผลของความสามารถในการฟืน้พลงัคิดจากคะแนนเฉลีย่ ท่ีมี
คา่คะแนนอยูใ่นช่วง 1-5 

 
ตารางท่ี 3  

การแปลผลคะแนนของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงั 

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 

4.50-5.00 ระดบัความสามารถในการฟืน้พลงัสงูมาก 
3.50-4.49 ระดบัความสามารถในการฟืน้พลงัสงู 
2.50-3.49 ระดบัความสามารถในการฟืน้พลงัปานกลาง 
1.50-2.49 ระดบัความสามารถในการฟืน้พลงัต ่า 
1.00-1.49 ระดบัความสามารถในการฟืน้พลงัต ่ามาก 
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คุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. ความตรงเชิงภาวะสนันิษฐาน (Construct Validity) 
จากผลการวิจยัของพชัรินทร์ อรุณเรือง (2545) ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนแตกตา่งกนั มีความสามารถในการฟืน้พลงัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กลา่วคือ 
นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลาง (2.51 - 3.25) และสงู (3.26 - 4.00) มี
ความสามารถในการฟืน้พลงัสงูกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่า (0.00 - 2.50) 
นอกจากนีส้ภุาวดี ดิสโร (2551) ท าการตรวจสอบความตรงตามภาวะสนันิษฐาน โดยใช้เทคนิค
กลุม่ท่ีรู้ลกัษณะแล้ว (Known group) คือ กลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลางและสงู 
คือมีเกรดเฉลีย่ระหวา่ง 3.00 - 3.86 และกลุม่ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่า คือมีเกรดเฉลีย่
ระหวา่ง 1.50 - 2.29 โดยน าแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัให้กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาตอบ
แบบวดั จ านวน 130 คน และน าข้อมลูมาทดสอบความแตกตา่งของคะแนนความสามารถในการ
ฟืน้พลงั ระหวา่งนกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลางและสงู (เกรดเฉลีย่ 3.00 -
3.86) จ านวน 35 คน และกลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่า (เกรดเฉลีย่ 
2.29 - 1.50) จ านวน 35 คน โดยทดสอบคา่ที (t - test) พบวา่ คะแนนความสามารถในการฟืน้
พลงัตามสถานการณ์ คะแนนความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวัของ
นกัศกึษากลุม่ท่ีคาดวา่จะมีความสามารถในการฟืน้พลงัสงู (กลุม่ท่ีมีเกรดเฉลีย่ระหวา่ง 3.00 -
3.86) มีคะแนนสงูกวา่กลุม่ท่ีคาดวา่จะมีความสามารถในการฟืน้พลงัต ่า (กลุม่ท่ีมีเกรดเฉลีย่
ระหวา่ง 1.50 - 2.29) โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลางและสงูมี
คะแนนความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์สงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 (t = 3.523, p < .001, n = 130) และคะแนน
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวัของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบัปานกลางและสงูมีสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่าอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (t = 3.245, p < .001, n = 130)  

2. ความเท่ียง (Reliability) 
สภุาวดี ดิสโร (2551) ได้วิเคราะห์คา่ความเท่ียงของแบบวดั State-Trait Resilience 

Checklist กบักลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยวิธีหาคา่สมัประสทิธ์ิของ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) พบวา่ แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงั
ตามสถานการณ์มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.88 (n = 260) โดยคา่ที่ได้สงูกวา่ ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ 
(2546) ซึง่มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.73 (n = 144) โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สว่นแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั มีคา่
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ความเท่ียงเทา่กบั 0.91 (n = 260) ในขณะท่ี ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ (2546) ได้คา่ความเท่ียงเทา่กบั 
0.75 (n = 144) 

ลกัษณะของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ในการวิจยัครัง้นี ้
แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีผู้วิจยัพฒันา ประกอบด้วยแบบวดัยอ่ย 2 แบบวดั 

คือ แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State Resilience Checklist) จ านวน 
22 ข้อ ซึง่เป็นข้อค าถามเพื่อส ารวจมมุมอง ความรู้สกึภายในจิตใจ ความคิดเห็นหรือการกระท า
ของผู้ตอบในปัจจุบนั และแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait 
Resilience Checklist) จ านวน 21 ข้อ โดยส ารวจมมุมองความรู้สกึภายในจิตใจ ความคิดเห็นหรือ
การกระท าของผู้ตอบโดยทัว่ไป ตัง้แตว่ยัเด็กเป็นต้นมา ซึง่แบบวดัทัง้ 2 สามารถแบง่ข้อค าถาม
ตามองค์ประกอบรายด้าน รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  
จํานวนขอ้คําถาม และค่าความเทีย่งของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัทัง้ฉบบัและจําแนก
องค์ประกอบรายดา้น 

แบบวัด องค์ประกอบรายด้าน 

ข้อค าถาม (ข้อ) 

รวม 

ค่าความ

เที่ยง        

(n = 150) 

ทาง 

บวก 

ทาง   

ลบ 

ความสามารถในการ   

ฟืน้พลงัตามสถานการณ์ 

(State Resilience 

Checklist) 

1.การมีแหลง่สนบัสนนุและ

ทรัพยากรภายนอก (I have) 

(External supports and 

resources) 

5 3 8 .77 

2.การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 

(Internal, personal 

strengths) 

3 5 8 .73 

3.การมีทกัษะทางสงัคม และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น      

(I can) (Social, 

interpersonal skill) 

4 2 6 .66 

 รวม 12 10 22 .88 

ความสามารถในการ   

ฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยั

ประจ าตวั 

(Trait Resilience 

Checklist) 

1.การมีแหลง่สนบัสนนุและ 

ทรัพยากรภายนอก (I have) 

(External supports and 

resources) 

9 -  9 .82 

2.การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 

(Internal, personal 

strengths) 

7 - 7 .78 

3.การมีทกัษะทางสงัคม และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น      

(I can) (Social, 

interpersonal skill) 

5 - 5 .71 

 รวม 21 - 21 .91 
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การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการฟ้ืนพลังของผู้วิจัย 

ผู้วิจยัน าแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงั (State-Trait Resilience Inventory) 
ภายใต้กรอบแนวคิดของ Grotberg (1995) ท่ีพฒันาตอ่โดย Hiew et al. (2000) และ ศิริเพิ่ม 
เชาวน์ศิลป์ (2546) ได้น าแบบวดัดงักลา่วมาแปลเป็นภาษาไทย และสภุาวดี ดิสโร (2551) น าแบบ
วดัมาพฒันาเพื่อใช้กบักลุม่นกัศกึษา ซึง่ผู้วิจยัได้น าแบบวดัมาพฒันาให้เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง
ดงันี ้

1. ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดความสามารถในการฟืน้พลงัและการพฒันาเคร่ืองมือวดั
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากต ารา วารสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และติดตอ่กบั 
สภุาวดี ดิสโร เพื่อขออนญุาตน าแบบวดัมาพฒันาใช้กบักลุม่ตวัอยา่งวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 ซึง่ก็ได้รับอนญุาต 

2. ผู้วิจยั ศกึษาตรวจสอบส านวนภาษาของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตาม
สถานการณ์ และแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั ของสภุาวดี   
ดิสโร (2551) โดยปรับส านวนภาษาบางข้อค าถาม และเพิ่มเติมข้อค าถาม เพื่อให้ครอบคลมุ
แนวคิดและสอดคล้องกบับริบทของกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาร่วมกบัผู้ทรงคณุวฒุิใน
การคดัเลอืกข้อค าถาม และปรับส านวนภาษาเพื่อน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง และไปสูข่ัน้ของการ
วิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือในสว่นของความตรง และความเท่ียงของแบบวดัตอ่ไป 

การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงั 
การหาความตรง (Validity) 

1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
ก) ผู้วิจยัสร้างข้อค าถามเพิ่มเติม ซึง่จะช่วยพฒันาข้อค าถามให้มีความสอดคล้อง

กบัลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มากยิ่งขึน้ 
ข) น าข้อค าถามท่ีได้พฒันาขึน้มาจากขัน้ตอนท่ีกลา่วมาไปปรึกษาอาจารย์

ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะจิตวิทยา 2 ทา่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์วชัรี ทรัพย์มี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาและส านวนภาษา 
ความครอบคลมุตามกรอบแนวคิด และความเหมาะสมของจ านวนข้อค าถามของแบบวดัเพื่อให้
เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งมากยิ่งขึน้ ได้ข้อค าถามของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตาม
สถานการณ์จ านวน 39 ข้อ และแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั
จ านวน 30 ข้อ และน าแบบวดัดงักลา่วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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2. การวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) 
ก) น าแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ และแบบวดัความสามารถใน

การฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวัที่ปรับปรุงแล้วจ านวน 39 ข้อ และ 30 ข้อ ตามล าดบัไป
ทดลองใช้ครัง้ท่ี 1 กบันกัเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ านวน 60 คน  

ข) น าคะแนนแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัของนกัเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
จ านวน 60 คน มาวิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (item discrimination) โดยทดสอบความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่คะแนนสงูและกลุม่คะแนนต ่า ร้อยละ 25 ด้วยการทดสอบคา่ที (t -test) และ
พิจารณาคดัเลอืกข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อสงูหรือมีคา่ t ตัง้แต ่2.0 ขึน้ไป ท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 พบวา่ แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์จ านวน 23 ข้อ มีคา่ t 
อยูร่ะหวา่ง 2.31 ถึง 5.61 และพบวา่ มี 16 ข้อ ท่ีมีคา่ t ต ่ากวา่ 2.0 (t = -.09 ถึง 1.93) จากนัน้น า
ข้อมลูท่ีได้มาหาคา่สหพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้อค าถามอ่ืนท่ีเหลอืทัง้
ฉบบั (Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) พบวา่มี 1 ข้อ ท่ีมีคา่ r ต ่ากวา่  (r = .20) 
อีก 22 ข้อท่ีเหลอื มีคา่ r อยูร่ะหวา่ง 2.33 ถึง 5.89 จึงพิจารณา ตดัข้อค าถามและปรับข้อค าถาม
บางข้อเพื่อน าไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 จนเหลอื 22 ข้อ (ดภูาคผนวก ง ประกอบ) สว่นแบบวดั
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวัจ านวน 24 ข้อ มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.43 – 
7.27 พบวา่ มี 6 ข้อท่ีมีคา่ t ต ่ากวา่ 2.0 (t = .91 - 1.85) จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาหาคา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อค าถามแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้อค าถามอ่ืนท่ีเหลอืทัง้ฉบบั (Corrected Item-
Total Correlation หรือ CITC) พบวา่ไมมี่ข้อท่ีมีคา่ r ต ่ากวา่ และมีข้อท่ีมีคา่ r อยูร่ะหวา่ง 2.34 ถึง 
7.48 จึงได้พิจารณาข้อค าถามเพื่อน าไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 ทัง้หมด 24 ข้อ (ดภูาคผนวก ง 
ประกอบ) 

ค) น าแบบวดัท่ีได้จากข้อ 2 ร่วมกบัแบบวดัการเผชิญปัญหาของนนัทินี ศภุมงคล (2547) 
จ านวน 25 ข้อ และแบบวดัความวิตกกงัวลของ Spielberger (1983) ท่ีมีการแปลเป็นภาษาไทย 
(มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์, 2542) จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 กบักลุม่ตวัอยา่งนกัเรียน
โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู จ านวน 150 คน 

ง) น าคะแนนแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัของนกัเรียนโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู 
จ านวน 150 คน มาวิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (item discrimination) โดยทดสอบความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่คะแนนสงูและกลุม่คะแนนต ่า ร้อยละ 25 ด้วยการทดสอบคา่ที (t-test) และ
พิจารณาคดัเลอืกข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อสงูหรือมีคา่สถิติทดสอบที ตัง้แต ่2.0 ขึน้ไป 
ท่ีระดบันยัส าคญั .05 โดยพบวา่แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์มีคา่สถิติ
ทดสอบที อยูร่ะหวา่ง 4.19 ถึง 8.64 ซึง่ผา่นเกณฑ์ 22 ข้อ จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาหาคา่สหสมัพนัธ์
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ระหวา่งข้อค าถามแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้อค าถามอ่ืนท่ีเหลอืทัง้ฉบบั (Corrected Item-
Total Correlation หรือ CITC) พบวา่ไมมี่ข้อท่ีมีคา่ r ต ่ากวา่ เหลอืข้อค าถามจ านวน 22 ข้อ ซึง่มี
คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของข้อค าถามอ่ืน ๆ ท่ีเหลอืทัง้ฉบบั 
(Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) อยูร่ะหวา่ง .41 ถึง .63 และมีคา่สถิติทดสอบที 
อยูร่ะหวา่ง 4.19 ถึง 8.64 (ดภูาคผนวก ง ประกอบ) สว่นแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจาก
ลกัษณะนิสยัประจ าตวั มีคา่สถิติทดสอบที มีคา่อยูร่ะหวา่ง 5.84 ถึง 13.78 พบวา่ข้อค าถามผา่น
เกณฑ์ 22 ข้อ เม่ือน าข้อมลูท่ีได้มาหาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามแตล่ะข้อกบัคะแนนรวมของ
ข้อค าถามอ่ืน ๆ ท่ีเหลอืทัง้ฉบบั (Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) มีคา่ r อยู่
ระหวา่ง .39 ถึง .67 พบวา่ข้อค าถามผา่นเกณฑ์ 21 ข้อ (ดภูาคผนวก ง ประกอบ) 

3. การตรวจสอบความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) 
หาคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงั (State-Trait Resilience 

Checklist) กบัแบบวดัการเผชิญปัญหาของนนัทินี ศภุมงคล (2547) และแบบวดัความวิตกกงัวล
ของ Spielberger (1983) ท่ีมีการแปลเป็นภาษาไทย (มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์, 2542) พบวา่ 
คะแนนความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ และคะแนนความสามารถในการฟืน้พลงั
จากลกัษณะนิสยัประจ าตวั มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความวิตกกงัวลตอ่สถานการณ์ (r = -.59 
และ r = -.47 ตามล าดบั) และความวิตกกงัวลประจ าตวั (r = -.57 และ r = -.45 ตามล าดบั) ซึง่
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Hiew et al. (2000) ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการ
ฟืน้พลงัสงูจะมีคะแนนความวิตกกงัวลประจ าตวัน้อยกวา่นกัเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการ
ฟืน้พลงัต ่า ท่ีระดบันยัส าคญั .001 นอกจากนี ้พบวา่ คะแนนความสามารถในการฟืน้พลงัตาม
สถานการณ์ และความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัรูปแบบการเผชิญปัญหาที่มีประสทิธิภาพ ได้แก่ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบัปัญหา      
(r  = .54 และ r = .64 ตามล าดบั) และการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนบัสนนุทางสงัคม 
(r = .30 และ r = .47 ตามล าดบั) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพชัรินทร์ อรุณเรือง (2545) ในสว่น
ท่ีพบวา่ ความสามารถในการฟืน้พลงั มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบักลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จดัการกบัปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบแสวงหาการสนบัสนนุทางสงัคม และพบวา่ 
รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบหลกีหนี ซึง่เป็นรูปแบบการเผชิญปัญหาที่ไม่มีประสทิธิภาพ มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัคะแนนความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (r  = -.37) และ
คะแนนความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (r = -.16) (ดภูาคผนวก ง 
ประกอบ) 
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การหาความเที่ยง (Reliability) 

น าคะแนนจากแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ และแบบวดั
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั มาประเมินคา่สอดคล้องภายใน (internal 
consistency reliability) โดยวิธีหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficients) ของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัทัง้ฉบบั และขององค์ประกอบแตล่ะด้าน 
ในทัง้ 2 แบบวดั ได้คา่ความเท่ียงของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State 
Resilience Checklist) ทัง้ฉบบัเทา่กบั .88 และเม่ือแยกแตล่ะองค์ประกอบ พบวา่คา่ความเท่ียง
ขององค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) เทา่กบั .77 คา่ความเท่ียง
ขององค์ประกอบด้านการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) เทา่กบั .73 และคา่ความเท่ียงของการมีทกัษะ
ทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) เทา่กบั .66 (ดภูาคผนวก ง ประกอบ) แบบวดั
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience Checklist) ทัง้ฉบบัมี
คา่ความเท่ียงเทา่กบั .91 และเม่ือแยกแตล่ะองค์ประกอบ พบวา่ คา่ความเท่ียงขององค์ประกอบ
การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) เทา่กบั .82 คา่ความเท่ียงขององค์ประกอบ
ด้านการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) เทา่กบั .78 และคา่ความเท่ียงของการมีทกัษะทางสงัคม และการ
มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) เทา่กบั .71 โดยคา่ความเท่ียงของแบบวดัความสามารถ                
ในการฟืน้พลงัโดยรวมทัง้ฉบบัและรายด้านสามารถสรุป ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัเปรียบเทียบในงานวิจยัต่าง ๆ ดงันี ้

แบบวดั 

Hiew (1999) 

(n = 96) 

ศริิเพิ่ม เชาวน์ศลิป์

(2546) 

(n = 144) 

สภุาวด ีดสิโร (2551) 

(n = 260) 

ผู้วจิยั (2552) 

(ทดลองใช้ครัง้ที่ 1) 

(n = 60) 

ผู้วจิยั (2553) 

(ทดลองใช้ครัง้ที่ 2) 

(n = 150) 

จ านวน

ข้อ 

ความ

เท่ียง 

จ านวน

ข้อ 

ความ

เท่ียง 

จ านวน

ข้อ 

ความ

เท่ียง 

จ านวน

ข้อ 

ความ

เท่ียง 

จ านวน

ข้อ 

ความ

เท่ียง 

1.แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State Resilience Checklist) 

1.1การมีแหล่งสนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 

1.2การมีจิตใจที่เข้มแขง็ (I am) 

1.3การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น    (I can) 

รวมทัง้ฉบบั 

- 

- 

- 

15 

- 

- 

- 

.76 

3 

7 

5 

15 

- 

- 

- 

.73 

10 

11 

7 

28 

.68 

.76 

.66 

.88 

10 

12 

17 

39 

.53 

.60 

.61 

.81 

8 

8 

6 

22 

.77 

.73 

.66 

.88 

2.แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience Checklist) 

2.1การมีแหล่งสนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 

2.2การมีจิตใจที่เข้มแขง็ (I am) 

2.3การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น    (I can) 

รวมทัง้ฉบบั 

- 

- 

- 

18 

- 

- 

- 

.77 

7 

5 

6 

18 

- 

- 

- 

.75 

11 

8 

8 

27 

.80 

.82 

.75 

.91 

11 

10 

9 

30 

.82 

.78 

.52 

.90 

9 

7 

5 

21 

.82 

.78 

.71 

.91 
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นอกจากนี ้จากการน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้(n = 200) ผู้วิจยัได้น า
คะแนนจากแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ และแบบวดัความสามารถใน
การฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั โดยประเมินจากคา่ความสอดคล้องภายใน (internal 
consistency reliability) วิธีหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficients) ของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัทัง้ฉบบั และขององค์ประกอบแตล่ะด้าน 
ในทัง้ 2 แบบวดั ได้คา่ความเท่ียงของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State 
Resilience Checklist) ทัง้ฉบบัเทา่กบั .88 และเม่ือแยกแตล่ะองค์ประกอบ พบวา่คา่ความเท่ียง
ขององค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) เทา่กบั .77 คา่ความเท่ียง
ขององค์ประกอบด้านการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) เทา่กบั .73 และคา่ความเท่ียงของการมีทกัษะ
ทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) เทา่กบั .66  แบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงั
จากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience Checklist) ทัง้ฉบบัมีคา่ความเท่ียงเทา่กบั .91 และ
เม่ือแยกแตล่ะองค์ประกอบ พบวา่ คา่ความเท่ียงขององค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและ
ทรัพยากรภายนอก (I have) เทา่กบั .82 คา่ความเท่ียงขององค์ประกอบด้านการมีจิตใจที่เข้มแข็ง 
(I am) เทา่กบั .78 และคา่ความเท่ียงของการมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน      
(I can) เทา่กบั .71 

4. ชุดค าถามสมัภาษณ์ (Interview protocol) พฒันาโดยตวัผู้วิจยัจากการทบทวน
งานวิจยัและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการ     
ฟืน้พลงั เพื่อเตรียมสาระเนือ้หามิให้นอกประเด็นของวตัถปุระสงค์งานวิจยั และน าสาระท่ีได้มา
จ าแนกเป็นหวัข้อกว้าง ๆ ให้ครอบคลมุประเด็นกบัเร่ืองท่ีสนใจจะสมัภาษณ์ โดยมิได้ก าหนดค า
หรือล าดบัค าถามอยา่งตายตวั ค าถามในการสนทนาจริงจะมีความยืดหยุน่ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ 
ทัง้เอือ้กบัผู้ให้ข้อมลูได้สามารถแสดงออกถึงการรับรู้ตามประสบการณ์ของตนเองอยา่งอิสระ โดย
ข้อค าถามจะประกอบด้วยสว่นส าคญั 3 สว่น กลา่วคือ สว่นค าถามในขัน้เร่ิมการสนทนา ตวัอยา่ง
ข้อค าถามเช่น “ตอนนีเ้รียนอยูช่ัน้อะไร เวลาอยูท่ี่โรงเรียนเป็นอยา่งไรบ้าง” “ตอนนีอ้าศยัอยูก่บัใคร 
สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง” สว่นท่ีสองเป็นค าถามในการเข้าสูป่ระเด็นท่ีศกึษาโดยแบง่เป็นแนว
ค าถามท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิท่ีวยัรุ่นประสบ โดยอาจมีค าถามติดตามประเด็น เช่น 
“วนัท่ีคลืน่สนึามิมาเกิดอะไรขึน้กบัเราบ้าง” “การเกิดเหตกุารณ์คลืน่สนึามิสง่ผลอยา่งไรตอ่ชีวิต” 
“การประสบกบัคลืน่สนึามิท าให้ชีวิตเปลีย่นแปลงไปหรือไม่ อยา่งไร” “การด าเนินชีวิตในปัจจุบนั
หลงัจากประสบคลืน่เป็นอยา่งไร มีการเปลีย่นแปลงหรือไม่ อยา่งไร”และข้อค าถามท่ีเก่ียวกบั
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากการได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ โดยอาจมี
ค าถามติดตามประเด็น เช่น  “มีอะไรที่ช่วยให้ผา่นช่วงเวลาหลงัจากชีวิตมีการเปลีย่นแปลงจาก
การประสบคลืน่สนึามิบ้างไหม อยา่งไร” “หลงัจากประสบภยั ได้รับการช่วยเหลอืจากแหลง่ใดบ้าง 
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อยา่งไร” เป็นต้น และในสว่นท่ีสามเป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและขัน้การยติุการสนทนา โดยมีตวัอยา่ง
ค าถามเช่น “มีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมไหม อยา่งไร” เป็นต้น ทัง้นีผู้้วิจยัจะน าค าถามเหลา่นีไ้ป
ทดลองใช้และได้มีการปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ความเหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บข้อมลูตอ่ไป 

 

ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจัย 
 

1. ผู้วิจยัด าเนินการตามกระบวนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน กลุม่สห 
สถาบนั ชุดท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลงัจากผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยัในคน กลุม่สหสถาบนั ชุดท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแล้ว ผู้วิจยัจึงติดตอ่ขอ
หนงัสอืราชการจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บ
ข้อมลูจากผู้อ านวยการโรงเรียนทัง้ 4 แหง่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู และโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 35 และด าเนินการเก็บข้อมลูในกลุม่
ตวัอยา่งที่เป็นวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 โดยใช้วิธีการคดัเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งแบบเทียบสดัสว่นจากกลุม่ตวัอยา่งได้จากการค านวณและก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
โดยใช้สตูรยามาเน่ 

2. หลงัจากได้กลุม่ตวัอยา่งแล้ว ผู้วิจยักลา่วแนะน าตวักบักลุม่ตวัอยา่งทกุคนพร้อมใช้
เวลาพดูคยุและทกัทายเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหวา่งผู้วิจยัและกลุม่ตวัอยา่ง และขอความร่วมมือ
กบักลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบวดัตา่ง ๆ โดยมีการชีแ้จงและแนะน าเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยั รวมถึงการตอบแบบวดัตา่ง ๆ และมีการสมัภาษณ์โดยใช้ชุดค าถามสมัภาษณ์  

3. หลงัจากได้ข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพแล้ว ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยรายงานผลการวิจยัของข้อมลูของทัง้สองประเภทแบบแยกกนั 
ส าหรับการบูรณาการข้อค้นพบจากการวิจยัจะเกิดขึน้ในขัน้ตอนการอภิปรายผล เพื่อพิจารณาวา่
ข้อมลูทัง้สองประเภทได้ยืนยนัหรือสอดคล้องกนัอยา่งไรบ้าง 

4. ด าเนินการรายงานผลทัง้ในสว่นของข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพ อภิปราย
ผล สรุปผลการวิจยั พร้อมทัง้ให้การเสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ส าหรับข้อมลูเชิงปริมาณผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
windows ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาคา่สถิติพืน้ฐาน (ร้อยละ คา่เฉลีย่ และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และการหาคา่สถิติวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั    

ในสว่นของข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนของโคไลซ์ซี่ 
(Colaizzi method) (Streubert and Carpenter, 2007) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.  การวิเคราะห์ข้อมลูจะกระท าไปพร้อม ๆ กบัการเก็บข้อมลู โดยหลงัจากท าการ
สมัภาษณ์เสร็จแตล่ะครัง้ ผู้วิจยัได้ท าการถอดความการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัชนิดค าตอ่ค า 
(Verbatim) ออกมาเป็นบทสนทนาตวัอกัษร (transcript) และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู
โดยการฟังเทปบนัทกึการสนทนาซ า้ พร้อมอ่านทวนร่วมกบับทสนทนาตวัอกัษรท่ีถอดความไว้ 
จากนัน้อ่านบทสนทนาตวัอกัษรซ า้หลาย ๆ ครัง้ เพื่อท าความเข้าใจกบัข้อมลูทัง้หมด  

2. ดงึข้อความหรือประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ภยัพิบติัและ
ความสามารถในการฟืน้พลงัออกมา โดยใช้ปากกาสขีีดเส้นใต้ และแยกข้อความหรือประโยค
ส าคญัไว้ 

3. น าข้อความหรือประโยคท่ีท าการแยกไว้มาจดัเป็นหมวดหมู่ และน าข้อความหรือ
ประโยคส าคญันัน้มาก าหนดความหมาย  

4. น าข้อความหรือประโยคส าคญัท่ีก าหนดความหมายแล้ว น ามาจดัรวมเป็นประเด็น
หลกั (Theme)  

5. ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู น ามาเขียนรายงานการวิจยั โดยอธิบายประสบการณ์
ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของผู้ให้ข้อมลูในรูปแบบการเขียนอธิบาย
ความหมายประเด็นหลกัตา่ง ๆ ให้มีความตอ่เน่ืองและกลมกลนืกนั คดัเลอืกบทสนทนาที่มีความ
ชดัเจนและสอดคล้องในการให้ความหมายประเด็นหลกัมาเขียนสนบัสนนุ  

6. ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ความนา่เช่ือถือของงานวิจยั (Trustworthiness) ผู้วิจยัใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
ด้านข้อมลู (Data triangulation) โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหลายแหลง่เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ข้อมลู ช่วยให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุ ได้แก่ การสมัภาษณ์ และการบนัทกึภาคสนาม รวมถึงมีการ
ตรวจสอบข้อมลูโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ผู้วิจยัมีการพิทกัษ์สทิธิของผู้ให้ข้อมลู ตัง้แตเ่ร่ิมกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู จนกระทัง่
น าเสนอผลการวิจยั เช่น การน าข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึเสยีงไปถอดความจะด าเนินการเก็บรักษา
ไว้เป็นความลบัและท าลายข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึเสยีงเม่ือสิน้สดุการวิจยั สว่นการวิเคราะห์และ
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น าเสนอข้อมลูจะน าเสนอในภาพรวม และใช้นามสมมติแทนช่ือจริง ผู้วิจยัจะอธิบายรายละเอียด
เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั และเอกสารใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ถามความยินยอมเข้า
ร่วมการวิจยั ทัง้นีร้ะหวา่งการสมัภาษณ์หากผู้ให้ข้อมลูเกิดความรู้สกึสะเทือนใจ ผู้วิจยัจะหยดุการ
ด าเนินการสมัภาษณ์ในฐานะของนกัวิจยัและให้ความช่วยเหลอืในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
ฐานะนกัจิตวิทยาการปรึกษาทนัที รวมไปถึงหากผู้วิจยัพบวา่นกัเรียนผู้นัน้ไม่อยูใ่นเกณฑ์คดัเข้า 
และก าลงัอยูใ่นสภาวะท่ีสมควรได้รับความช่วยเหลอืจากผู้ เช่ียวชาญ ผู้วิจยัจะประสานงานกบัครู
แนะแนวประจ าโรงเรียนและสง่ตอ่ให้กบัแหลง่ช่วยเหลอืตา่ง ๆ เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาล ท่ี
ใกล้และสะดวกตอ่การเดินทางของนกัเรียนผู้นัน้ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลอื  
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็นสองสว่น กลา่วคือ สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
ปริมาณแบง่เป็น 4 ตอน (ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไป ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ ความสามารถในการ   
ฟืน้พลงั และการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั) และสว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

กลุม่ตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นเพศชายและหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 
จ านวน 200 คน สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 15-17 ปี (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 12-14 
ปี (ร้อยละ 43) และอายรุะหวา่ง 18-20 ปี (ร้อยละ 10.5) ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1-3 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวนร้อยละ 52 และ    
ร้อยละ 48 ตามล าดบั ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู โรงเรียน         
ราชประชานเุคราะห์ 35 และโรงเรียนบ้านบางม่วง สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 92) มี
เกรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 66.5) และปัจจุบนัอาศยัอยูก่บับิดาและมารดา (ร้อยละ 
59.5) และบิดามารดามีสถานภาพสมรสแบบอยูด้่วยกนั (ร้อยละ 62) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  

จํานวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของวยัรุ่นทีไ่ดร้บัผลกระทบภยัพิบติัสึนามิพ.ศ. 2547         
(N = 200) 

 
ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1 เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
100 
100 

 
50.0 
50.0 

2 อายุ 
12-14 
15-17 
18-20 

 
86 
93 
21 

 
43.0 
46.5 
10.5 

3 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ 
ท้ายเหมืองวิทยา 
ตะกัว่ป่าเสนานกุลู 
ราชประชานเุคราะห์ 35 
บ้านบางม่วง 

 
50 
50 
50 
50 

 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 

4 
 

ระดับชัน้ 
ม.1-ม.3 
ม.4-ม.6, ปวช. 

 
104 
96 

 
52.0 
48.0 

5 เกรดเฉล่ียสะสม 
ต ่ากวา่ 2.00 
2.01-3.00 
3.01-4.00 

 
24 

133 
43 

 
12.0 
66.5 
21.5 

6 ศาสนา 
พทุธ 
คริสต์ 
อิสลาม 

 
184 

4 
12 

 
92.0 
2.0 
6.0 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

7 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
อยูด้่วยกนั 
หยา่ร้าง 
แยกกนัอยู ่
บิดาหรือมารดาเสยีชีวิต 

 
124 
15 
18 
43 

 
62.0 
7.5 
9.0 

21.5 
8 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอาศัยอยู่กับ 

บิดา-มารดา 
ญาต ิ
บิดา 
มารดา 
อ่ืน ๆ (เช่น ตา ยาย ปู่  ยา่ เป็นต้น) 

 
119 
19 
23 
29 
10 

 
59.5 
9.5 

11.5 
14.5 
5.0 

 

ตอนที่ 2 ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิ  

กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คน พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีคา่
เทา่กบั 5.03 (M = 5.03, SD = 2.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ได้รับ
บาดเจ็บร่างกาย และต้องพบแพทย์ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีคนในครอบครัวได้รับ
บาดเจ็บทางร่างกาย และต้องพบแพทย์ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ได้เห็นคนอ่ืน (ไม่ใช่คน
ในครอบครัว) ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและต้องพบแพทย์ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 
เห็นคนตาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 เห็นซากปรักหกัพงัของบ้านเรือน ยานยนต์ และ
เรือ จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 89 สญูเสยีบ้าน ท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
สญูเสยีเรือ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สญูเสยีทรัพย์สนิอ่ืน ๆ (จกัรยานยนต์ หรือของมีคา่
อ่ืน ๆ ) จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5  สญูเสยีญาติอยา่งน้อย 1 คน, แตไ่ม่มีคนใน
ครอบครัวสญูเสยี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 สญูเสยีพี่น้องร่วมบิดามารดา แตบ่ิดามารดา
อยูค่รบ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และสญูเสยีบิดา/มารดา หรือทัง้คู ่จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  

จํานวนและค่าร้อยละของประสบการณ์ภยัพิบติัสึนามิเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้และโดยรวม       
(N = 200)   

ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนาม ิ N ร้อยละ 

1.ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และต้องพบแพทย์ 33 16.5 

2.ครอบครัวได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และต้องพบแพทย์ 82 41.0 

3.เห็นคนอ่ืน (ไม่ใช่คนในครอบครัว) ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และต้องพบ
แพทย์ 

167 83.5 

4.เห็นคนตาย 145 72.5 

5.เห็นซากปรักหกัพงัของบ้านเรือน ยานยนต์ และเรือ 178 89.0 

6.ครอบครัวสญูเสยีบ้าน ท่ีอยูอ่าศยั 68 34.0 

7.ครอบครัวสญูเสยีเรือ 50 25.0 

8.ครอบครัวสญูเสยีทรัพย์สนิอ่ืน ๆ (จกัรยานยนต์ หรือของมีคา่อ่ืน ๆ ) 121 60.5 

9.สญูเสยีญาติอยา่งน้อย 1 คน, แตไ่ม่มีใครในครอบครัวสญูเสยี 102 51.0 

10.สญูเสยีพี่น้องร่วมบิดามารดา แตบ่ิดามารดาอยูค่รบ 31 15.5 

11.สญูเสยีบิดา/มารดา หรือทัง้คู ่ 30 15.0 

M =  5.03, SD = 2.09, Range = 10 – 1   

 

 

 

 



 
 

 

60 

ตอนที่ 3 ความสามารถในการฟ้ืนพลัง ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 แบบวดัยอ่ย 
ได้แก่ 

3.1 ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State Resilience) เป็นการส ารวจ
มมุมอง ความรู้สกึภายในจิตใจ ความคิดเห็นหรือการกระท าของผู้ตอบในปัจจุบนั แบบวดันี ้
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 22 ข้อ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบยอ่ย กลา่วคือ องค์ประกอบท่ี 1 
การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง       
(I am) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) เป็น
มาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยคา่ 5 หมายถึง ตรงมาก คา่ 4 หมายถึง ตรง คา่ 3 หมายถึง ตรงและ
ไม่ตรงพอ ๆ กนั คา่ 2 หมายถึง ไม่คอ่ยตรง คา่ 1 หมายถึง ไม่ตรงเลย คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง     
21 – 105 หรือมีช่วงคะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1-5 คะแนน 

 

3.2 ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience) เป็นการ
ส ารวจมมุมอง ความรู้สกึภายในจิตใจ ความคิดเห็นหรือการกระท าของผู้ตอบโดยทัว่ไป ตัง้แตว่ยั
เด็กเป็นต้นมา แบบวดันีป้ระกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบยอ่ย 
กลา่วคือ องค์ประกอบท่ี 1 การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) องค์ประกอบท่ี 2 
การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืน (I can) เป็นมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยคา่ 5 หมายถึง ตรงมาก คา่ 4 หมายถึง ตรง คา่ 3 
หมายถึง ตรงและไม่ตรงพอ ๆ กนั คา่ 2 หมายถึง ไม่คอ่ยตรง คา่ 1 หมายถึง ไม่ตรงเลย คะแนน
รวมอยูร่ะหวา่ง 22 – 110 หรือมีช่วงคะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1-5 คะแนน 

 

กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 ราย พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการฟืน้พลงัตาม
สถานการณ์มีคา่เทา่กบั (M = 3.66, SD = 11.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้องค์ประกอบท่ี 1  การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 
พบวา่ วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัใน
องค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั (M = 3.83, SD = 4.74) องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 
วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนี ้
มีคา่เทา่กบั (M = 3.48, SD = 4.28) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถใน
การฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั (M = 4.64, SD = 3.71)  
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สว่นคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัมีคา่เทา่กบั (M = 
3.85, SD = 12.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
องค์ประกอบท่ี 1  การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) พบวา่ วยัรุ่นผู้ได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 
(M = 3.88, SD = 6.05) องค์ประกอบท่ี 2การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยั
พิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั (M = 3.92, SD 
= 5.43) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) วยัรุ่นผู้
ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่
เทา่กบั (M = 3.71, SD = 3.41) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8  

ค่าเฉลีย่ (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของขอ้มูลความสามารถในการฟ้ืนพลงัของวยัรุ่นที่
ไดร้บัผลกระทบภยัพิบติัสึนามิ พ.ศ.2547 เมื่อพิจารณาเป็นโดยรวมและรายองค์ประกอบ           
(N = 200) 

ความสามารถในการฟ้ืนพลัง (Resilience) M SD 

1. ตามสถานการณ์ (State Resilience)  3.66 11.53 

1.1 การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 

1.2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 

1.3       การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) 

3.83 

3.48 

4.64 

4.74 

4.28 

3.71 

2. จากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience)  3.85 12.84 

2.1 การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 

2.2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 

2.3        การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) 

3.88 

3.92 

3.71 

6.05 

5.43 

3.41 
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ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

โดยมีสมมติฐาน คือ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ด้านลบกบัความสามารถ
ในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 การทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ผู้วิจยัทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและ
ความสามารถในการฟืน้พลงั ผลการวิจยัพบวา่คา่สหสมัพนัธ์ของคะแนนประสบการณ์ภยัพิบติั    
สนึามิและความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547     
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัรายละเอียดในตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9  

ค่าเฉลีย่ (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างคะแนนรวม
ของประสบการณ์ภยัพิบติัสึนามิและคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบกบัคะแนนรวมทัง้หมดของ
คะแนนความสามารถในการฟ้ืนพลงัตามสถานการณ์ และคะแนนความสามารถในการฟ้ืนพลงั
จากลกัษณะนิสยัประจําตวั (N = 200) 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.00         

2 .04 1.00        

3 .14* .89** 1.00       

4 -.02 .86** .68** 1.00      

5 .01 .86** .69** .62** 1.00     

6 .09 .59** .58** .58** .49** 1.00    

7 .03 .57** .58** .58** .46** .89** 1.00   

8 .12* .47** .46** .46** .40** .84** .55** 1.00  

9 .08 .47** .41** .41** .42** .85** .69** .61** 1.00 

M 5.03 80.56 30.65 27.86 21.83 80.96 34.97 27.45 18.54 

SD 2.09 11.53 4.74 4.28 3.71 12.84 6.05 5.43 3.41 

*p< .05, **p< .01 
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ตวัแปร 1  หมายถึง ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
2 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (โดยรวม) 
3 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ องค์ประกอบ

การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 
4 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ องค์ประกอบการ

มีจิตใจที่เข้มแข็ง   (I  am) 
5 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ องค์ประกอบ

การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) 
6 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั

(โดยรวม) 
7 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั 

องค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก      
(I have) 

8 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั 
องค์ประกอบการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 

9 หมายถึง ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั 
องค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก      
(I can) 

 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและ
ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการ

ฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (r = .04 , p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ด้านการมีแหลง่

สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (r = .14 , p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ด้านการ

มีจิตใจที่เข้มแข็ง  (r = -.02 , p  .05) และประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ด้านการมีทกัษะทางสงัคมและ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (r = .01 , p  .05)  
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และจากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและ
ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการ

ฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (r = .09 , p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยั

ประจ าตวั ด้านการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (r = .03, p  .05) ประสบการณ์ภยั
พิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจาก

ลกัษณะนิสยัประจ าตวั ด้านการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (r = .12, p  .05) และประสบการณ์ภยัพิบติั      
สนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะ

นิสยัประจ าตวั ด้านการมีทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (r = .08, p  .05) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ตอนดังต่อไปนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นวยัรุ่นเพศชายจ านวน 1 คน และเพศหญิง จ านวน 7 คน 
ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีอายรุะหวา่ง 12-14  ปี (ร้อยละ 50) และอายุ
ระหวา่ง 15-17 ปี (ร้อยละ 50) ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 และระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวนร้อยละ 62.5 และร้อยละ 37.5 
ตามล าดบั ของโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู และโรงเรียนบ้านบางม่วง สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ 
(ร้อยละ 87.5) มีเกรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัสงู จ านวนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 
ตามล าดบั และปัจจุบนัอาศยัอยูก่บับิดาและมารดา (ร้อยละ 37.5) และบิดาหรือมารดาเสยีชีวิต 
(ร้อยละ 62.5) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  

ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล (N = 8) 

 
ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1 เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
1 
7 

 
12.5 
87.5 

2 อายุ 
12-14 
15-17 
18-20 

 
4 
4 
- 

 
50.0 
50.0 

- 
3 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ 

ท้ายเหมืองวิทยา 
ตะกัว่ป่าเสนานกุลู 
ราชประชานเุคราะห์ 35 
บ้านบางม่วง 

 
- 
5 
- 
3 

 
- 

62.5 
- 

37.5 
4 ระดับชัน้ 

ม.1-ม.3 
ม.4-ม.6, ปวช. 

 
5 
3 

 
62.5 
37.5 

5 เกรดเฉล่ียสะสม 
ต ่ากวา่ 2.00 
2.01-3.00 
3.01-4.00 

 
- 
4 
4 

 
- 

50.0 
50.0 

6 ศาสนา 
พทุธ 
คริสต์ 
อิสลาม 

 
7 
- 
1 

 
87.5 

- 
12.5 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

7 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
อยูด้่วยกนั 
หยา่ร้าง 
แยกกนัอยู ่
บิดาหรือมารดาเสยีชีวิต 

 
3 
- 
- 
5 

 
37.5 

- 
- 

62.5 
8 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอาศัยอยู่กับ 

บิดา-มารดา 
ญาต ิ
บิดา 
มารดา 
อ่ืน ๆ (เช่น ตา ยาย ปู่  ยา่ เป็นต้น) 

 
3 
1 
2 
2 
- 

 
37.5 
12.5 
25.0 
25.0 

- 

 

ตอนที่ 2 ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิ 

ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิเป็นประสบการณ์ของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ
ทัง้ท่ีเป็นประสบการณ์เผชิญหน้ากบัคลืน่สนึามิด้วยตนเองจนได้รับบาดเจ็บจากการหนีเอาชีวิต
รอดจากคลืน่ การเห็นศพหรือผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ และท่ีเป็นประสบการณ์การรับรู้เหตกุารณ์โดยท่ี
ไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์เผชิญหน้ากบัคลืน่สนึามิ โดยประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิดงักลา่วก่อให้เกิด
ผลกระทบและการสญูเสยี เช่น การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว การสญูเสยีบ้านท่ีพกั
อาศยัและทรัพย์สนิตา่ง ๆ ซึง่จากการสมัภาษณ์วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พบวา่มี
ประเด็นท่ีนา่สนใจ 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือนกึย้อนถึงเหตกุารณ์ภยัพิบติั 2) การ
เปลีย่นแปลงท่ีแปรเปลีย่นชีวิต และ 3) การท าใจยอมรับความจริงของเหตกุารณ์ภยัพิบติั โดยการ
วิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิแตล่ะประเด็นท่ีพบ   
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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2.1 ความรู้สึกที่เกิดขึน้เมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์ภยัพิบัติ 

ประสบการณ์ด้านความรู้สกึท่ีเกิดขึน้กบัวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ เม่ือนกึย้อน
ถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั เป็นความรู้สกึท่ียากจะลบลมื ซึง่แม้เวลาจะได้
ผา่นมา 6 ปี แตค่วามรู้สกึท่ีมีตอ่การได้รับผลกระทบและความสญูเสยีจากเหตกุารณ์ ไม่ได้เลอืน
หายไปตามกาลเวลายงัคงติดแนน่อยูใ่นใจ ทัง้นีค้วามรู้สกึของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติั      
แตล่ะรายแฝงไปด้วยความรู้สกึตกใจกลวั ความเสยีใจ ตลอดจนความรู้สกึแปลกใจและสงสยัตอ่
เหตกุารณ์ภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้อยา่งไม่คาดฝัน ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ก็ตอนทีว่่าอยู่บ้านใช่ไหมค่ะ ก็ไดยิ้นเสียงแบบนา่กลวั ตาก็ว่ิงไปดู ทีนีต้าก็บอก

ว่าใหห้นหูนี พอ่แม่แลว้ก็หนหูนี พอหนี แม่บอกว่าให.้..(ชะงกั เร่ิมร้องไห)้ ตาก็บอกว่าให้
หนี แม่ก็บอกว่าใหต้าหนีไปดว้ย ตาก็บอกว่า ตาไม่ไป พอคลืน่ยกัษ์มา หนหูนี ตาก็โดน
คลืน่ยกัษ์ (ร้องไห)้ แต่ยายรอด แลว้ทีนีพ้อสกัพกัก็มาหาศพตากนั แลว้ก็เจอภาพศพแบบ
นา่กลวั ก็รู้สึกกลวัมาก” (ID 1) 

 
“จําเร่ืองทีเ่ราหนีสึนามิ เหตกุารณ์ในวนันัน้ วนัอาทิตย์ที ่26 ธนัวา ตอนนัน้พอ่

ทํางานทีบ่างเนียง ก็ประจําพอ่ก็ไม่ใหไ้ปวนัเสาร์ อาทิตย์เพราะมนัไกล ไม่รู้เป็นยงัไงพอ่ก็
ใหไ้ปวนันัน้ ก็กําลงัจะทานอาหารก็ไปบอกพอ่ว่านัน่น้ําอะไรเป็นสีดํา ๆ แลว้พอ่ก็ตกใจ ก็
ไปดูทีห่นา้ต่าง พอ่บอกเห็นน้ําอะไรก็ไม่รู้ พอ่ก็ลงจากหนา้ต่างข้ึนตน้มะพร้าว ก็น้ํามนัมา
เต็มหมดแลว้...พอ่ดนัก้นใหเ้กาะทีก่ิ่งตน้มะพร้าว พอ่ก็ไปช่วยเด็กอีกคนลูกของเจ้าของ
บ้าน หนก็ูอยู่ตรงนัน้จนคลืน่ลูกที ่2 ลงไปในทะเล ก็ข้ึนไปทีทุ่่งหญ้า แลว้ก็เห็นศพลอย
ตายอยู่ รู้สึกกลวั ว่าทําไมเกิดแบบนีไ้ด”้ (ID 3) 

 
 “ก็คลืน่มา ก็ไม่รู้พอ่ก็อยู่บนบ้านขา้งบน หนนูัง่กินขา้วอยู่ขา้งล่าง พอ่ว่าใสร้่อง

เทา้เร็ว ก็ถามว่าไปไหน พอ่บอกว่าไปเร็วคลืน่มา คลืน่อะไรก็ไม่รู้ข้ึนมาก่อนเถอะ หนก็ูข้ึน
ไปรถพอ่ ข้ึนรถมอเตอร์ไซค์ ขบัออกไป น้ําก็ซดัเขา้ไปหนา้บ้าน ติดอยู่แปบหน่ึง 2 นาทีได ้
น้ํามาถึงก็แยกกบัพอ่เลย...ก็แบบเจ็บมาก ไม่รู้ว่าพอ่อยู่ไหน งงไปหมดเลย ตอนแรกนึกว่า
ฝันดว้ยซ้ํา อยู่ใตน้ํ้าแลว้ก็แบบสงสยัจะฝัน ไม่หายใจปล่อยใหม้นัจมไปเลย แลว้มานึกได้
อีกทีว่าไม่ไดฝั้นนี ่ไม่คิดว่ามนัจะมีอย่างนี”้ (ID 6) 
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 “ตอนนัน้อยู่ ป.3 กําลงัเล่นอยู่กบัเพือ่น เสร็จแลว้ก็ว่ิงมาบอกทีบ่้าน ว่าคลืน่ยกัษ์ 
ก็ว่ิงไปดูทีช่ายทะเล แม่ก็บอกว่าใหว่ิ้งไปบอกย่าทีส่วน ว่ิงไม่ทนั โดนน้ําซดัไป แลว้ก็ข้ึนไป
ฝ่ังหนา้โรงเรียนน้ําเค็ม นัง่อยู่สกัชัว่โมงก็เห็นแม่ ก็เดินไปทีว่ดัแลว้ไปทีห่นา้อําเภอ ไปทีว่ดั
น้ําเค็มมีรถมาแลว้ก็ข้ึน...พอตกกลางคืน มีข่าวลือว่าน้ํามาถึงหนา้โรงพยาบาลแลว้ ก็ไป
โรงเรียนเสนา พอเช้าก็มาทีอ่บต.บางม่วงมารบัเต็นท์ไป อยู่ไปเคา้ก็ทําบ้านอยู่ชัว่คราวให ้
พอบ้านเสร็จก็เขา้ไปดูเหตกุารณ์ เขา้ไปดูในบ้าน หมด ไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่รองเทา้
ขา้งหน่ึง กบัรูป ๆ หน่ึง แลว้ก็มีเคา้มาสร้างบ้านให ้ตอนนัน้ทีเ่คา้สร้างบ้านนัน้ก็ไม่ไดเ้ขา้
ไปดู เหตกุารณ์ผา่นไปก็มาโรงเรียน ช่วงนัน้ไม่ไดซ้ื้อชุดนกัเรียนยงัมาชุดธรรมดาอยู่ 
กระเป๋าอะไรก็ไม่มีมา” (ID 2) 
 

“ตอนนัน้อยู่ ป.4 ตอนนัน้ไม่ไดอ้ยู่ในเหตกุารณ์ บ้านอยู่ทีนี่ ่พอ่ก็ไปทํางาน ไม่ได้
อยู่ในเหตกุารณ์ก็ไม่รู้ว่ามนัมายงัไง...นา้มาบอกว่าคนน้ําเค็มเคา้ว่ิงมา สึนามิมา คลืน่ยกัษ์
มา เคา้บอกอย่างนี ้ก็มีพอ่ พีช่าย ลงุ ไปทํางาน...มีลงุกบัพีที่ร่อดมา...ญาติฝ่ายพอ่เคา้ 
เคา้เชื่อเร่ืองร่างทรง เคา้ก็ใหร่้างทรงดูว่า เคา้บอกว่าพอ่อยู่ทีเ่กาะนัน้อยู่ใตต้น้ไม้ใหญ่ เคา้
บอกอย่างนัน้แลว้พีช่าย พีส่าว พีเ่ขย ฝ่ายพีเ่ขยเคา้มีเรือสว่นตวั เคา้ก็พาไปดูไปหา แต่มนั
ไม่มีอะไร ไปตามหากนัอยู่ 2-3 วนัได ้ก็ไม่เจอ เคา้ก็ไปดูว่าคงไม่เจอแลว้ ก็ไปแจ้งว่าสญู
หาย...เราดว้ยความเป็นเด็กมนัก็เสียใจนะ พอ่ไม่มีแลว้เราก็รู้สึกนะ...เมื่อก่อนเคา้ก็พาไป
ตรวจ DNA หาพอ่ เพราะหนเูป็นลูกคนเดียว พีช่ายกบัพีส่าวเป็นลูกคนละพอ่กนั ไปตรวจ
เคา้พาไปทีว่ดัย่านยาว แลว้ก็เห็นศพ ฝรัง่บ้างคนไทยบ้าง ตอนนัน้มนักําลงัข้ึนพองมนัก็สง่
กล่ินเหม็น ก็ไปดูว่าทําไมมนัเป็นไปไดถึ้งขนาดนี”้ (ID 4) 
 

“ตอนนัน้แม่หนเูคา้ไปทํางานตัง้แต่ตี 4 ตี 5...แลว้ก็มีคนเช่าบ้านขบัรถมาแบบเคา้
ไม่รู้มนัคืออะไร มนัใหญ่มาก แลว้หนก็ูไม่รู้มนัเป็นยงัไงไดยิ้นแค่เคา้บอกเฉย ๆ แลว้พอ่ก็
เลยซ้อนมอเตอร์ไซค์พาหนกูบัพีข้ึ่นไปบนเขา แลว้ก็พยายามติดต่อกบัแม่แต่ว่าติดต่อไม่ได้
น้ําทะเลมนัพาใหส้ญัญาณมนัลม้เหลว ข้ึนไปก็อยู่ประมาณ 3 คืน แลว้ก็ลงมาก็ยงักลา้ ๆ 
กลวั ๆ...พอ่ไปเจอกบัเพือ่นของแม่ทีทํ่างานเห็นบอกว่าแม่ตายแลว้ แม่เสียแลว้ เพราะว่า
เคา้เห็นกบัตา แลว้พอ่ก็ไปตามหา บางทีก็พาหนไูปตามหาดว้ยจนหนไูม่สบาย...ตอนนัน้
หนก็ูเสียใจมากเลย แต่ว่าหนไูม่เห็นหนา้กบัแม่เพราะว่าเคา้กลวัหนจูะเสียใจ แลว้ก็จาก
เหตกุารณ์ตอนนัน้มนัมีข่าวมาเร่ือย ๆ ว่ามีคลืน่ยกัษ์มาแผน่ดินไหว ก็กลวั กลวัคลืน่ยกัษ์
กลวัตอ้งจากครอบครวั” (ID 5) 
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“ตอนนัน้เสียใจร้อง ภาวนาขอใหพ้ระคุม้ครองแม่ ถึงป้าก็บอกไม่ตอ้งร้อง แม่
ปลอดภยั แต่ร้องอย่างเดียวไม่ฟังอะไรเลย ตอนนัน้อยู่ ป.5 ไม่ไดอ้ยู่ในเหตกุารณ์ อยู่ทีพ่กั 
ไม่เห็น เคา้เล่าใหฟั้ง ยายโดน ยายเหลือชุดชัน้ในกบักางเกงใน เห็นว่ามีน้ําเขา้ไปขา้งใน 
ยายบอกว่าแม่จะว่ิงไปเอารถ จะขีอ่อกไป แต่ว่าน้ํามนัแรงมนัก็เลยกวาดลงไปเลยก็เลยไม่
รอด ตัง้แต่รู้ก็ร้องร้องไม่ไดห้ยดุเลย” (ID 7) 
 

“ตอนนัน้อาย ุ6 ขวบ อยู่ ป.1 ไม่เห็น ตอนนัน้ก็ไม่ค่อยมีความสขุเท่าไหร่ ก็ไม่มี
พอ่อยู่ดว้ย ตอนนัน้ก็เด็กอยู่ดว้ยติดพอ่ค่ะ ก็เสียใจค่ะ ก็ร้องไห”้ (ID 8) 

 

2.2 การเปล่ียนแปลงที่แปรเปล่ียนชีวิต 

จากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิก่อให้เกิดผลกระทบและการสญูเสยี รวมถึงการเปลีย่นแปลง
ในชีวิต สง่ผลให้การด าเนินชีวิตของผู้ให้ข้อมลูเปลีย่นแปลงไปจากเดิมจากท่ีเคยเป็น โดยผู้ให้
ข้อมลูบางคนกลา่วถึงสิง่ท่ีเม่ือไม่มีจึงมี คือเม่ือไม่มีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว เช่น พอ่ แม่      
ผู้คอยดแูล เอาใจใส ่และจดัการเร่ืองตา่ง ๆ  ให้กบัตนเอง แตเ่ม่ือบุคคลเหลา่นีไ้ด้จากไปกบั
เหตกุารณ์ภยัพิบติั ท าให้ผู้ให้ข้อมลูเกิดความอดทน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อนัเป็นการพฒันา
ตนเอง เพื่อท่ีจะด าเนินชีวิตในปัจจุบนัให้ได้ดงัเดิมเช่นตอนท่ีมีบุคคลเหลา่นีอ้ยู ่และผู้ให้ข้อมลูบาง
คนกลา่วถึงการมีความรับผิดชอบในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การเรียน การช่วยงานบ้าน เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้
หลงัจากท่ีได้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิและสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว  
ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 
 

“ก็ไดเ้รียนรู้ ไดต่้อสู ้เมื่อตอนเรามีพอ่เราไม่ไดทํ้าอะไรเองเลย ตอนไม่มีพอ่อยู่กบั
แม่เราก็ตอ้งช่วยทํางานโนน่ทํางานนี ่เรารู้ตวัเองว่า เราตอ้งทํา มีกําลงัใจใหทํ้า มีแรงต่อสู้
ได ้ถา้ตอนนีย้งัมีพอ่อยู ่ตอนนีค้งไม่มีความคิดอะไรอย่างนีเ้กิดข้ึน เราก็คงอยู่สบาย ไม่
ตอ้งทําอะไร เราคงไม่สะสมตงัค์ไดเ้ป็นพนั เพราะตอนพอ่อยู่อยากไดเ้สือ้ พอ่ก็ซ้ือมาให ้มี
พอ่มนัง่าย อยากกินอะไรพอ่ก็ซ้ือให ้สบายไป ตอนนีไ้ม่มีพอ่ก็ตอ้งทําเอง เมื่อก่อนถา้พอ่
ไปทํางานก็จะมีแม่ แม่คอยทํางานเอง งานบ้านแม่ก็ทําเองหมดเลย มนัก็สบายเราเรียน
อย่างเดียว เรียนกินแลว้ก็เทีย่ว สว่นตาเมื่อก่อนแม่ก็ดูแลเอง ตอนนีพ้อพอ่ไม่อยู่ เราก็ตอ้ง
มาช่วย ฝึกเรียนรู้ไป” (ID 4) 
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“ทําใหชี้วิตเปลีย่นแปลงไปคือ การทีแ่บบเราไม่เคยทําอะไรเลย เหมือนมีแม่ แม่ก็
ทําใหต้ลอด แลว้เราก็ไดม้าเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มาทําอะไรดว้ยตนเอง เหมือนการซกัผา้ของ
ตวัเอง เพราะว่าถา้มีแม่ แม่ก็ทําใหท้กุอย่าง หลงัจากไม่มีแม่ก็ทําแบบทีเ่คา้ทํามา บางที
พอ่ก็สอน บางทีก็ดูคนอื่นเคา้ทํา...ก่อนหนา้เกิดคือเราไม่ตอ้งทําอะไร อย่างทีบ่อกไม่ตอ้ง
ทําอะไรเลย หลงัจากนีก็้ตอ้งมีความรบัผิดชอบมากข้ึน” (ID 5) 

 
“ก็พอพอ่ไม่อยู่แลว้ แม่ทํางานคนเดียว เงินก็ไม่ค่อยมีถา้ใช้เยอะไป บางทีเงินทีม่า

ช่วยในบ้านในครอบครวัมนัจะไม่พอ เมื่อก่อน ป.4 ตอนยงัไม่เกิดคลืน่ไดเ้งิน 30 บาท 
ตอนนีก็้ยงัได ้30 บาทอยู่เลย แม่ก็ถามว่า เอาเพ่ิมไหม ก็ว่าไม่เป็นไร เอาเท่านีแ้หละ 
สงสารแม่ แม่ทําคนเดียว บางเดือนโดนหกัภาษี มนัก็ตอ้งลดนอ้ยลง ไหนจะค่าโนน้ค่านี่
ตอ้งใช้ในบ้าน ค่าผอ่นรถอีกค่ะ ค่าไฟ ค่าน้ํา เยอะมากมายก็เลยตอ้งช่วยแม่บ้างค่ะ...ทํา
เองค่ะมนัตอ้งทําเอง ถา้มวัแต่ใหค้นมาบอกก็มนัก็ไม่ไหวค่ะ ตอ้งใหแ้ม่เป็นคนบอกทกุ
อย่าง ใหเ้พือ่นบอก ก็ไม่ไดต้อ้งพฒันาตวัเอง เปลีย่นตวัเองบ้าง คนอื่นเคา้มีครอบครวัที่
สมบูรณ์มีพอ่แม่ ปู่ ย่า ตายาย แต่เรามีแค่แม่ คนอื่นก็จะอยู่ทีบ่้านทีป่ระจวบ เราก็อยู่กนั
แค่นี ้เราก็ตอ้งพฒันาตวัเองใหดี้ข้ึนนะ เราโตแลว้ช่วยแม่บ้าง เราก็ครอบครวัไม่สมบูรณ์
เหมือนคนอื่น เราไม่พร้อมเหมือนคนอื่นแต่เราก็สามารถทําใหม้นัอยู่ได ้เราตอ้งช่วยกนัถา้
ไม่ช่วยเหลือกนัก็มนัก็อยู่ยากค่ะ” (ID 6)  

 
“ก็ตอนก่อนคลืน่ยกัษ์ก็ไม่ค่อยตัง้ใจเรียน ไม่ค่อยแบบสูเ้ร่ืองต่าง ๆ พอหลงัจาก

คลืน่ยกัษ์ก็แบบอดทนและสูเ้ร่ืองต่าง ๆ ค่ะ” (ID 1) 
 

“ตัง้ใจเรียนมากข้ึนค่ะ อยู่กบัป้ากบันา้ก็ตอ้งตัง้ใจเรียน พอ่ก็ไม่อยู่แลว้ ก็ตอนนัน้
หนยูงัเด็ก ๆ อยู่เคา้ก็เลีย้งหนมูาจนอยู่ชัน้ ม.1 หนก็ูตอ้งตัง้ใจเรียน” (ID 8) 

 

นอกจากนีผ้ลกระทบจากการสญูเสยีมารดาไปกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัของวยัรุ่นผู้ได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิบางคน สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ในครอบครัวคือ การมีสมาชิก
ใหม่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ แม่เลีย้ง วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติักลา่วถึงความรู้สกึไม่พอใจ กงัวลตอ่
การท่ีจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัว และการปรับตวัเพื่อรับสภาพครอบครัวที่
เปลีย่นแปลงไป 
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“ก็คือหลงัจากไม่มีแม่ค่ะ ทกุอย่างก็เปลีย่นแปลงไป ก็ตอ้งแบบรบัสภาพความ
เป็นอยู่ หนแูบบแม่ไม่มีแลว้อะไรอย่างนีค่้ะ คือ เคา้ เคา้เขา้มาอยู่ในบ้าน คือ แม่เลีย้งเขา้
มาอยู่ในบ้าน ก็ตอ้งปรบัสภาพใหเ้ขา้กบัเคา้ได.้..ตอ้งทําเองทกุอย่าง คือเคา้จะไดไ้ม่ว่าเคา้
มาอยู่แลว้ทําใหเ้คา้ทกุข์ใจ เคา้มาอยู่ไดป้ระมาณ 5 ปี” (ID 5) 
 

“เหมือนว่าพอ่ก็ตอ้งมีใหม่บ้างใช่ไหม เราไม่ค่อยชอบก็ทะเลาะกนัเร่ือย ก็ตอนแรก
ก็รบัไม่ได ้ไม่อยากใหพ้อ่มี อยากใหพ้อ่นึกถึงแต่แม่ของเรา แต่ป้านา้อาเคา้บอกว่าถา้เรามี
ครอบครวัแลว้เราไม่ไดอ้ยู่กบัพอ่ตลอดต่อไปก็ใหพ้อ่มีไปเถอะ ไม่ตอ้งไปห่วง ก็ตอนแรก ๆ 
รบัไม่ไดก็้ร้อง ใจมนัไม่รบั เคยคิดนะสมมติพอ่ไปมีคนใหม่แลว้ไปมีลูก กลวัพอ่จะไม่รกั แต่
ป้าบอกไวว้่าพอ่รกัเรา ถึงพอ่จะมีคนใหม่พอ่ก็ไม่เอาลูก ก็ตามใจพอ่ ใหพ้อ่มี ไม่ว่า แต่
ขอใหห้าคนทีเ่หมาะแลว้ดูแลพอ่ได้…” (ID 7) 

2.3 การท าใจยอมรับความจริงของเหตุการณ์ภยัพิบัติ 

การท าใจยอมรับความจริงตอ่การสญูเสยีและผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากการประสบภยั
พิบติั โดยผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่แม้ในช่วงแรก ๆ ท่ีเกิดเหตกุารณ์จะท าใจยอมรับการจากไปของบุคคล
อนัเป็นท่ีรักในครอบครัวได้ยากแตก็่ท าใจยอมรับได้ ผู้ให้ข้อมลูบางคนกลา่วถึงการนกึถึงบุคคลอนั
เป็นท่ีรักในครอบครัวที่ยงัคงเหลอือยูก่บัตนเอง ท าให้เกิดความรู้สกึเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัตอ่ไป ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ก็ตอ้งทําใจ ส่ิงทีม่นัเกิดมาแลว้ อย่าไปทําอะไรใหม้นั ปล่อยใหผ้า่น ๆ ไป คนที่

เคา้ไปเคา้ก็หมดอะไรทัง้หมด เคา้ก็ไปอย่างสบายแลว้...เมื่อก่อนก็ถา้ตอนนัน้ยงัมีนอ้งอยู่ก็
ไดมี้นอ้งอยู่ทีโ่รงเรียนดว้ย ตอนนัน้ก็ร้อง แม่ก็ซ้ือของเตรียมข้ึนโรงเรียนใหน้อ้งแลว้ ถา้มี
นอ้งอยู่ก็ดีกว่านี ้ตอนทีน่อ้งไปใหม่ ๆ แม่ก็ทําอะไร กินอะไรไม่ลง แต่ก็ตอ้งยอมรบัความ
จริงอยู่ต่อไป” (ID 2) 

 
“ตอนนัน้มนัยงัเด็ก ๆ อยู่ เลยไม่ไดแ้บบฝังจิตฝังใจอะไรกบัตรงนัน้มาก แต่ตอนนี้

ก็แบบโตข้ึนแลว้ก็มาคิดดู ว่าเราเสียใจนะทีไ่ม่มีแม่ ว่าทําไมเราตอ้งมาทําอะไรเอง แต่เราก็
มีคําตอบในตวัเองว่าเพราะอะไรทําไม ก็พยายามใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิม เหมือนตอนทีมี่
แม่” (ID 5) 
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“ก็นัง่อยู่คนเดียว ก็นัง่คิด ๆ คือบางทีพอ่อาจจะอยากอยู่กบัเราก็ได ้เพราะว่ามนั
มีความจําเป็นบางอย่างทีต่อ้งไป เมื่อมนัถึงคราวทีต่อ้งไป...คือไม่เป็นไรหรอกอยู่กบัแม่ก็
ได ้ถา้ไม่เขม้แข็งก็อยู่ไม่ได”้ (ID 6) 

 
“ถา้เป็นไปไดอ้ยากยอ้นเวลาไม่อยากใหม้นัเกิด ถา้มนัเกิดก็ขอหยดุแม่ไวไ้ม่ตอ้ง

ไป นึกตลอดเลยว่าทําไมตอ้งเป็นแม่ของเรา ทําไมไม่เป็นเรา ทําไมเราไม่ไปกบัแม่ดว้ย...
แต่วนันีเ้ราก็ตอ้งอยู่ใหไ้ด ้เพราะถึงยงัไงแม่ก็ไม่อยู่แลว้ เราก็ยงัมีพอ่ เราก็อยู่กบัพอ่ กบัย่า 
กบัยาย มีเคา้อยู่กบัเรา ก็รู้สึกสบายใจทีคิ่ดอย่างนี”้ (ID 7) 
 

ตอนที่ 3 ความสามารถในการฟ้ืนพลัง  

ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็นศกัยภาพของบุคคลในการเผชิญกบัปัญหาและผา่นพ้น
อุปสรรคตา่ง ๆ ในชีวิตมาได้ โดยสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและกลบัคืนสูส่ภาพเดิมได้
อยา่งรวดเร็ว ซึง่จากการสมัภาษณ์วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิเก่ียวกบั
ความสามารถในการฟืน้พลงั พบวา่มีประเด็นท่ีนา่สนใจ 3 ประเด็น คือ 1) การมีใจสู้ 2) การรับรู้
แหลง่ก าลงัใจ และ 3) การมีบุคคลร่วมแบง่ปันทางออกของปัญหา โดยการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยั
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิแตล่ะประเด็นท่ีพบ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 

3.1 การมีใจสู้ 

การมีใจสู้เป็นการมีพลงัภายในจิตใจท่ีเข้มแข็ง ท าให้สามารถตอ่สู้กบัสถานการณ์
ทกุข์ยากล าบากได้โดยจากการประสบเหตกุารณ์ภยัพิบติั การสญูเสยีและการได้รับผลกระทบ  
ตา่ง ๆ ผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงความรู้สกึ ทศันคติ และความเช่ือภายในตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
เป็นผู้ มีความรัก มีความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ และมีความต้องการช่วยเหลอืผู้ อ่ืน ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลู
เลา่วา่ 

 
“ไดห้ารายไดพิ้เศษช่วยบางทีมนัอาจจะเป็นค่าขนมของเรา ไม่ตอ้งไปแบบภาระ

พอ่อะไรอีก...ก็รู้สึกดี ไดเ้อาเงินทีไ่ดม้าเป็นค่าขนม บางทีก็เก็บไวใ้หพ้อ่ บางทีเป็นว่ามี
อะไรตอ้งใช้จ่าย คือหนเูห็นคลา้ย ๆ กบัพอ่เหนือ่ย เหมือนรายไดอ้ะไรอย่างนีค่้ะ ไดม้าก็
ตอ้งจ่ายหมด พอ่มีรถ 1 คนั รถคนันีพ้อ่เพ่ิงผอ่น ถา้ไม่มีรถคนันัน้จะโดยสารลําบาก พอ่
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ตอ้งไปโนน้ไปนี ่บางทีก็ไปตรวจสขุภาพอะไรบ้าง แลว้พอ่ไดม้าเท่าไหร่ก็ผอ่นรถหมด มี
ตงัค์เหลือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน หนก็ูพยายามช่วยแบ่งเบาได ้เหมือนเมื่อก่อนหนมีู
รายไดพิ้เศษโดยรํา บางทีเอาเงินมาใหพ้อ่จ่ายค่ารถหรือใช้จ่ายอะไร สว่นหน่ึงใช้จ่ายกบั
หน.ู..ก็แบบอย่างทีพ่อ่หนบูอกไปว่าแบบพอ่หนเูคยผา่ทอ้งก็ทํางานหนกัไม่ได ้หนเูลย
สงสารอยากจะแบ่งเบา ตอนนัน้เร่ิมเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอนนัน้หนเูร่ิมจําความได ้รู้เร่ือง
อะไร รู้ว่าตอนนีกํ้าลงัทําอะไรอยู่ ตอนนีที้บ่้านเป็นยงัไง ตอน ป.4 อาย ุ9 ขวบ” (ID 5) 

 
“เพราะแม่ตอ้งทํางานหาเงินใหเ้รา รู้ว่าแม่เหนือ่ย เราก็ใช้โนน่ใช้นีใ่ช้น ัน่ตัง้เยอะ

ตัง้แยะ โตแลว้เราคิดไดแ้ลว้...เราทําเองทกุอย่างเลยค่ะ กวาดบ้าน ถูบ้าน ลา้งจาน ซกัผา้ 
รีดผา้ แลว้ก็ขดัหอ้งน้ํา กรอกน้ํา ทํากบัขา้ว ทําเองหมดเลย ก็ช่วยแม่บางทีแม่ไม่ว่าง บาง
ทีเดือนหน่ึงแม่ไม่อยู่สกัวนัเลย ก็ตอ้งทําเองหมดเลย...คือถา้ไม่สูก็้ตอ้งอดตาย คนอื่นก็มี
ลําบากกว่าเราอีก เราไดแ้ค่นีก็้ดีแลว้ สูต่้อไป ตอนนัน้ทีเ่กิดเร่ืองอาย ุ9 ขวบ หลงัจากนัน้ 
1 ปี จึงคิดได ้แลว้แม่ก็บอกว่าพอ่ไม่อยู่แลว้นะลูกนะ คือช่วยแม่บ้าง แม่ก็พยายามจะช่วย
ทําใหค้รอบครวักลบัมาใหเ้ป็นเหมือนเดิม ทําใหเ้ราคิดได ้เราตอ้งสูน้ะ ถึงพอ่ไม่อยู่แลว้เรา
ก็ตอ้งช่วยแม่บ้าง เราตอ้งสู ้ถา้ไม่สูก็้อยู่ไม่รอด” (ID 6) 
 

“คืออยากแบ่งภาระของพอ่ อย่างเช่นงานบ้านก็ช่วยอยู่แลว้ อยากจะแบบหาเงิน
เขา้บ้าน ช่วยพอ่ พอ่จะไดไ้ม่ตอ้งเหนือ่ย เห็นพอ่บอกว่ากลางคืนทกุคืนพอ่ตอ้งไปหางาน
เพ่ิมเฝ้าผบัไดคื้น 200 เลยอยากจะช่วยบ้าง เห็นว่าพอ่เหนือ่ย บางครัง้บางวนัทัง้วนัพอ่
ไม่ไดกิ้นขา้ว เลยอยากช่วยพอ่บ้างใหพ้อ่ไดพ้กัผอ่น พอ่ช่วยเรามามากแลว้ เราเลยอยาก
ช่วยพอ่ ถา้เรียนจบแลว้ก็จะเลีย้งดูพอ่” (ID 7) 
 

“นอกจากไปโรงเรียนแลว้ บางวนัก็ไปตลาดกบัป้า ไปช่วยป้า ทําใหรู้้สึกดีทีไ่ดช่้วย
แบ่งเบาภาระของป้าไปค่ะ เราไปเองอยากไป ก็คิดว่าป้าเหนือ่ยกบัเรามามากแลว้ เราตอ้ง
ช่วยป้าบ้าง เกิดข้ึนนานแลว้ เคยบอกกบันา้บ้างกบัป้าบ้าง พดูว่าอยากช่วยเคา้ไม่อยาก
ใหเ้คา้เหนือ่ยไปมากกว่านี ้ป้ากบันา้ไดฟั้งก็หวัเราะบ้าง (หวัเราะ) หนก็ูสบายใจค่ะ ทีทํ่า
ใหเ้คา้หายเหนือ่ยได้” (ID 8) 

 
 “รู้สึกดีไดช่้วยเหลือแม่ แม่ทํางานหนกัแลว้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระช่วยเหลือตาช่วย

ทํางานบ้านอะไรบ้าง ถา้มีอะไรใหช่้วยไดก็้ช่วย ช่วยลา้งจาน หงุขา้ว ซกัผา้” (ID 4) 
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 “...เก็บนกทีบ่้าน นกกรงหวัจุก ทําเองครบั นกเป็นของพอ่ พอ่ไม่อยู่บ้านก็ตอ้งทํา 
นกมนัมีหวัใจก็ตอ้งทําใหเ้หมือนคน ตอ้งลา้งกรงใหม้นั ปิดผา้แลว้เก็บไวใ้นบ้าน ไดทํ้าก็
รู้สึกว่าแบ่งเบาภาระของพอ่ไปไดบ้้าง งานเราทําแค่นีไ้ปเป็นไรครบั…อย่างรถเคร่ืองคนันีก็้
ซ้ือเองครบั เก็บตงัค์ทํางานไดต้งัค์มาโรงเรียนก็เก็บ แลว้ก็ซ้ือ เก็บประมาณ 2-3 เดือน 
อยากได ้ก็จะไดไ้ม่ลําบากพอ่แม่อีก บ้านก็อยู่ไกลไม่มีรถประจําทางผา่น ตอนทีว่่ายงัไม่มี
รถก็พอ่แม่ตอ้งมาสง่ทกุวนั ก็ลําบาก ก็พอ่แม่เคยลําบากมาแลว้ อยากจะทําใหดี้บ้าง... 
อย่างทํารายงานสกัทีก็ทําเอง ตงัค์ทีไ่ดม้าก็ทําเองไม่ไดไ้ปขอแม่ เก็บตงัค์อาทิตย์ละ 150 
บาท ไดต้งัค์วนัละ 30 บาท บางวนัก็กินขา้ว บางวนัก็ไม่กิน ถา้อาทิตย์ไหนแบบว่ารถไม่มี
น้ํามนัก็ตอ้งเอาตงัค์ไปเติมก่อน เป็นตงัค์ทีไ่ดม้าโรงเรียน ตงัค์ทีเ่ก็บไวเ้ผือ่ทีอยากไดอ้ะไร
ตงัค์ทีเ่หลือก็ใช้ ครูสัง่รายงานอะไรมาก็ใช้ ไม่อยากจะรบกวนแลว้ ทําไปเท่าทีทํ่าได ้แต่ว่า
ถา้ไม่พอจริง ๆ ก็ขอ” (ID 2) 
 

“แม้เป็นเด็กอยู่อย่างถา้พอ่บอกว่าใหช่้วยอะไร เราเห็นว่าอะไรช่วยไดก็้ช่วยนิด ๆ 
หนอ่ย ๆ ก็ยงัดี พวกใหอ้าหารเม็ด ก็ดี เราไดช่้วยแม่ถา้เราทํา ถา้หมูกินอาหารตอนเช้า 
เทีย่ง เย็นก็ให ้ถา้วนัไหนพอ่แม่ติดธุระเราก็อยู่กบัญาติ ๆ เย็น ๆ เราก็ใหอ้าหาร” (ID 3) 

 
นอกจากนีผู้้ให้ข้อมลูกลา่วถึงความภมิูใจในตวัเอง การเห็นคณุคา่ในตนเอง การท่ีได้รับรู้

วา่ตนเองเป็นคนส าคญั และรู้สกึภมิูใจกบัการเป็นตวัเอง ภมิูใจในความสามารถในสิง่ท่ีตนเอง
กระท า และประสบความส าเร็จ การมีความมัน่ใจในความสามารถและคณุคา่ของตนเอง ซึง่เป็น
คณุสมบติัท่ีท าให้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิยืนหยดัอยูไ่ด้เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหา 
ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ก่อนหนา้เกิด (คลืน่ยกัษ์) คือเราไม่ตอ้งทําอะไร อย่างทีบ่อกไม่ตอ้งทําอะไรเลย 

หลงัจากนีก็้ตอ้งมีความรบัผิดชอบมากข้ึน ก็เฉย ๆ คือก็ไม่รู้สึกอะไรก็คือแบบคือเราก็คิด
ว่าเราก็ทําไดอ้ยู่แลว้” (ID 5) 

 
 “คือตอนทีเ่กิดคลืน่ยกัษ์เราก็แบบช่วยพอ่แม่เต็มทีค่่ะ พอ่แม่ไปทํางานเราก็ช่วย

พอ่แม่อย่างเต็มทีแ่ลว้ พอหลงัเกิดคลืน่ยกัษ์ก็ตอ้งแบบมุ่งมัน่งานพอ่แม่ใหเ้ยอะกว่าเดิม 
ช่วยแบบไปเลีย้งนอ้งแบบพอ่แม่ไปทํางานทีส่วน แบบรบัจ้างว่ิงรถ ก็อยู่บ้านทํางานบ้าน 
กวาดบ้าน ซกัผา้อะไรแบบนี ้ก็ภูมิใจส่ิงทีเ่ราทําใหพ้อ่แม่ค่ะ” (ID 1) 
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“ก็พอ่แม่ทํางานก็หนกัแลว้ เราควรช่วยบ้างไม่ตอ้งใหแ้ม่เหนือ่ย ไดช่้วยแลว้ก็
สบายใจ ไม่ตอ้งใหแ้ม่มานัง่ทํา …ก็ยงัดีอย่าใหแ้ม่เหนือ่ยมาก…เป็นส่ิงทีดี่ พอกลบับ้าน
ใหน้ ัง่สบาย ทํางานเหนือ่ยแลว้ก็ใหแ้ม่นัง่สบายใหเ้ราทํา...ตวัเองก็ภูมิใจเหมือนกนัทีต่ัง้ใจ
เรียน ทีช่่วยพอ่แม่ทกุอย่าง” (ID 3) 
 

“ก็รู้สึกว่าเหมือนเราโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึน เรามีความคิดข้ึน เราคิดว่าเราจะทําอนั
นัน้เอง อนันีเ้องได ้โดยทีไ่ม่ตอ้งมีใครมาใช้ ไม่ตอ้งมีคนมาบ่นว่าตอ้งทําอย่างนัน้อย่างนี ้
ไม่ตอ้งมีใครมาคอยบงัคบัเรา มีความรู้สึกว่าเป็นผูใ้หญ่ข้ึนจากทีเ่มื่อก่อนถา้อยากไดอ้ะไร
ก็มีพอ่ซ้ือให ้มีคนเอามาใหต้ลอด อยากกินอะไรแม่ก็ซ้ือมาทําให ้ถา้ไม่มีแม่บางทีหิวก็แม่
ไม่ไดทํ้าอะไรไวแ้ม่หงุแต่ขา้วไว ้เราก็ทอดไข่อะไรกินเองได”้ (ID 4) 
 

“มีความสขุ สบายใจ รู้สึกว่าวนันีต้วัเองเป็นผูใ้หญ่ข้ึน โตข้ึน ไม่ตอ้งใหป้้ากบันา้
ช่วยมาก ทําเองได ้อย่างซกัผา้ กวาดขยะ เป็นผูใ้หญ่ทีไ่ดช่้วยเหลือป้ากบันา้” (ID 8) 

 

ผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงการเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน และแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนได้ ผู้ให้ข้อมลูตระหนกั
วา่บุคคลในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ป้า น้า ช่ืนชอบและรักตน จึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีรัก โดยรู้วา่
บุคคลเหลา่นัน้คาดหวงัหรือมีความรู้สกึตอ่ตนเองอยา่งไรในสถานการณ์ตา่ง ๆ การท่ีได้รับรู้วา่ ตน
เป็นท่ีรัก ผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงการแสดงความรักตอ่บุคคลในครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม เช่น การมี
ความตัง้ใจท่ีจะเรียนหนงัสอืให้ประสบความส าเร็จ เป็นต้น ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“คิดว่าโตข้ึนไปเก็บตงัค์ไวเ้รียนสงู ๆ แลว้ก็จะไดมี้งานทําค่ะ หนก็ูนึกไปว่าหนไูม่มี

พอ่แม่ก็ไม่ไดอ้ยู่กบัหน ูหนอูยู่กบัป้ากบันา้ หนก็ูจะตัง้ใจเรียน” (ID 8) 
 
“ตอนนีก็้คือหนอูยู่ม.2 ทัง้การเรียนหนก็ูพยายามใหม้นัดีข้ึน...พอ่หนคู่ะ คืออยาก

ใหลู้กสาวเรียนเก่ง ๆ จะไดมี้หนา้มีตา ก็จะทําใหไ้ดอ้ย่างทีพ่อ่หวงั” (ID 5) 
 
 “ก็อยากเรียนหนงัสือใหจ้บค่ะ ถา้เรียนจบก็อยากจะดูแลครอบครวัเอง ถา้พอ่แม่

แก่เราก็ดูแลพอ่แม่แบบทีพ่อ่แม่ดูแลเรา” (ID 1) 
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การเป็นผู้ มีความหวงั มีความศรัทธา และเช่ือมัน่ ผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงความเช่ือวา่มี
ความหวงัส าหรับตนเอง และกลา่วถึงความพยายามท่ีจะกระท าหน้าที่หลกัในปัจจุบนัโดยเฉพาะ
ในเร่ืองเรียนเพื่อให้เป็นไปดงัความหวงันัน้ ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ตอนนีฝั้นว่าเรียนจบม.6 แลว้อยากเรียนต่อราชภฏัภูเก็ต อยากมีอาชีพทีแ่บบว่า

ไดเ้งินเยอะ ๆ อยากช่วยแม่ แม่จะไดไ้ม่ตอ้งทํางานหนกั ถา้เราจบแลว้เรามีอาชีพทีม่ัน่คง 
มีเงิน สกัวนัอาจจะซ้ือบ้านของตวัเอง ไม่ตอ้งมาอยู่บ้านของพีช่าย เราไดมี้โอกาสพาแม่
พาตามาอยู.่.. บอกแม่ว่าถา้มีตงัค์นะ จะทําอาชีพมัน่คงซ้ือรถ ซ้ือบ้าน เดีย๋วซ้ือบ้านพาแม่
ไปอยู่นะ ทําไดอ้ยู่แลว้ เชื่อมัน่ในตวัเอง” (ID 4) 

 
 “ก็อยากจะทําไวบ้้าง แลว้ก็พยายามจะหดั โตข้ึนจะไปเลีย้งดูพอ่แม่...เพราะว่า

เราจะโตแลว้ ถา้เรียนจบแลว้จะไปทําอะไร คิดไวก่้อน…เรียนใหจ้บ เรียนใหถึ้งทีว่่าเราจะ
เรียนได ้เรียนเสร็จอยากทํางานหาเงินมาช่วยพอ่แม่” (ID 2) 

 

3.2  การรับรู้แหล่งก าลังใจ  

การรับรู้วา่มีบุคคลหรือแหลง่ทางสงัคม อนัได้แก่ บุคคลในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ยาย ป้า 
น้า เป็นต้น เป็นความรู้สกึท่ีเกิดจากการได้รับความรักอยา่งไม่มีเงื่อนไข (Unconditional love) 
และจากบุคคลภายนอกครอบครัว ได้แก่ เพื่อน ครู เพื่อนบ้าน เป็นต้น โดยเฉพาะการมีความ
ไว้วางใจ ความมัน่ใจในสมัพนัธภาพ จากบุคคลในข้างต้น รวมทัง้การได้รับความสนใจและความ
ช่วยเหลอื ท าให้ผู้ให้ข้อมลูรู้สกึมีความสขุ มีความหวงั มีความมุ่งมัน่ เกิดความพยายามในการ
กลบัมาตัง้ใจเรียนหนงัสอื มีความสบายใจขึน้จากความเครียดท่ีเกิดในชีวิต มีก าลงัใจและคลาย
จากความกลวัเม่ือเผชิญกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั เป็นความรู้สกึท่ีผู้ให้ข้อมลูรู้สกึวา่ตนเองไม่ได้เผชิญ
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในชีวิตเพียงล าพงั ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ไดมี้พอ่แม่ มียาย แลว้ก็มีความสขุกบัทกุคนทีม่าช่วยเหลือค่ะ...ไดเ้รียนหนงัสือ 

เมื่อก่อนคิดจะตัง้ใจเรียนแต่ก็ไม่มีความหวงัแลว้ค่ะ แลว้ทีนีก็้มีคนมาช่วยเยอะ ทําใหมี้
ความคิดว่าตัง้ใจเรียนค่ะ... คือมีคนมาบอกว่า ใหแ้บบตัง้ใจเรียน ไม่ตอ้งคิดเร่ืองคลืน่ยกัษ์
ก่อน ใหต้ัง้ใจเรียนก่อน เป็นคนทีอ่ยู่ขา้งบ้าน เคา้ก็มานัง่คยุกบัพวกเราว่า ตอนเกิดคลืน่
ยกัษ์เป็นยงัไงอะไรแบบนี ้เคา้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ ใหรู้้ว่ายงัไง เคา้มีคนเสียชีวิต มีลูกเคา้
ตาย อะไรแบบนี ้เคา้บอกว่าไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเราไม่ไดเ้สียชีวิต เคา้บอกว่าใหเ้ราตัง้ใจ
เรียน ไม่ตอ้งมายุ่งกบัเร่ืองทีม่นัผา่น ๆ ไป ก็ทําใหเ้ราแบบมีความมุ่งมัน่ข้ึนมาอีก ก็เคา้พดู
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แบบนีแ้ลว้เราก็ตอ้งมีความพยายาม มีแรงข้ึน ตัง้ใจเรียนข้ึน ช่วยพอ่แม่ทํางานบ้าน ตัง้ใจ
เรียนหนงัสือ ไม่คิดเร่ืองทีผ่า่นมาแลว้ คิดแต่เร่ืองดี ๆ ” (ID 1) 

 
“เครียดก็ไปนัง่เงียบ ๆ คนเดียว นึกไปทําอย่างไงดี ก็เวลาผา่นไปก็ดีเอง เพือ่นก็

ถามไถ่ มีคนอยู่ขา้ง ๆ ไม่ใช่ไม่มีใครเลย เพือ่นมาพดูคยุมาพดูเร่ืองตลกอะไรอย่างนี ้
สบายใจ” (ID 2) 

 
“สนิทกบัแม่ สนิทแบบมีปัญหาอะไรก็คยุกบัแม่ตลอด เร่ืองสว่นตวั แม่จะให้

คําปรึกษา เราก็รู้สึกดีทีแ่ม่ใหคํ้าปรึกษา…แลว้อย่างตอนทีเ่กิดคลืน่พอ่ก็บอกว่าไม่ตอ้ง
กลวั พอ่อยู่ขา้ง ๆ ดีใจทีพ่อ่บอกเรา ไม่ตอ้งกลวั สูอ้ย่าถอย แลว้ก็มีแม่ แม่บอกเหตกุารณ์
ครัง้นีใ้หลื้มไปเลย เพราะมนัเป็นเร่ืองของธรรมชาติทีเ่กิด ไม่ใช่มนษุย์ทีม่าทําร้ายเรา ก็ดี
ข้ึน แม่บอกว่าส่ิงไหนทีโ่ดนแลว้ไม่ตอ้งไปนึกมนั ไม่ตอ้งไปนึก” (ID 3) 

 
“ก็มีแม่ มีคนมาช่วย เคา้ก็ช่วยดี บางทีเคา้ก็มาใหท้นุทีโ่รงเรียน ก็มีคนมาช่วย 

ผอ.เคา้คอยหามา เราเรียนดี ผอ.ก็ใหเ้ราเรียนดีนะ อาจารย์...เนีย่เมื่อก่อนแกเคยเป็นที่
ปรึกษา รู้ว่าเราเด็กเรียบร้อย แกก็ช่วย แกว่าถา้มีปัญหาอะไรปรึกษาครูนะ รู้สึกดีใจทีแ่ก
ช่วย แกชอบมาถามประจํามีปัญหาอะไรบ้าง การเรียนยงัไง บางทีมีปัญหาอะไรปรึกษาครู
ไดท้กุเร่ือง การเรียนถา้เร่ืองเรียนก็ปรึกษา อย่างเรียนคณิตก็ปรึกษาอาจารย์ทีส่อนคณิต” 
(ID 4) 

 
“คือมีความสขุทีว่่าไดอ้ยู่กบัพอ่ ไดอ้ยู่ใกลพ้อ่อย่างนอ้ยถึงพีเ่รียนอยู่กรุงเทพแต่

หนก็ูไดอ้ยู่ใกลชิ้ดกบัคนใดคนหน่ึงในครอบครวั เลยสขุใจไม่กลวัอะไร (ย้ิม) สว่นทีโ่รงเรียน
ก็ดีเหมือนกนัค่ะ มีเพือ่นอยู่หลายคนรวมทัง้ตวัหนดูว้ย หนมีูเพือ่นอยู่ 7 คน เป็นกลุ่มกนั ก็
ดีค่ะ คยุดว้ยสนกุ มีอะไรก็ปรึกษากนั มีเพือ่นทีเ่ดินดว้ยกนัทีส่นิทมีอยู่ 1 คน สนิทมาก 
แลว้เหมือนตอนทีเ่กิดคลืน่ยกัษ์ พอ่ก็คือแบบช่วยปลอบ ช่วยแบบว่าอย่าคิดมาก เพราะว่า
ยงัไงชีวิตมนัก็ตอ้งผา่นไป เดีย๋วมนัก็ผา่นไป พอ่พดูอย่างนัน้ก็เชื่อพอ่ ไดฟั้งพอ่พดูรู้สึก
สบายใจ พีส่าวเคา้ก็บอกว่า ไม่ว่าเราจะทําอะไร ยงัไงเราก็ไม่ตอ้งคิดมากเพราะว่าแม่มอง
เราอยู่ขา้งบน ไดฟั้งพีพ่ดูแลว้เราก็สบายใจ” (ID 5) 

 
“มีแม่ค่ะ มียายดว้ยคอยช่วยกนั อยู่กนัเยอะ ทําใหเ้รารู้ว่ายงัมีคนอยู่ขา้ง ๆ เราอีก

เยอะ อย่าทอ้ เราตอ้งอยู่ใหไ้ด ้มีลงุดว้ยค่ะ” (ID 6) 
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“เราก็ยงัมีพอ่ เราอยู่กบัพอ่ กบัย่า กบัยาย มีเคา้อยู่กบัเรา รู้สึกสบายใจทีคิ่ด
อย่างนี ้คิดว่าถา้มาอยู่รวมดว้ยกนัก็อบอุ่น อยู่กนัหลาย ๆ คนก็อบอุ่นดีเหมือนกนั สบาย
ใจไม่เครียด มีคนใหกํ้าลงัใจ ไม่ตอ้งเสียใจ เพือ่น มีครู บอกว่าไม่ตอ้งเสียใจ มีพอ่ พอ่เป็น
ทัง้พอ่ทัง้แม่...เยอะมากคนทีกํ่าลงัใจ จําไม่ไดเ้ยอะมาก ก็มีครูโรงเรียนย่านยาวเมื่อก่อน
สนิทมาก เรียกแกว่าแม่ ตอนอยู่ย่านยาวเวลามีอะไรก็จะไปหาแก แลว้ตงัค์ทีไ่ดก็้จะไป
ฝากแก พออยากไดอ้ะไรก็ไปถอน ซ้ือเคร่ืองเขียนหรือจะกินอะไร รู้สึกว่ามีแม่เพ่ิมข้ึนมาอีก
คน มีอะไรก็พดูกบัแก วนัแม่ตอนอยู่ย่านยาวก็กอดแกร้องไห ้ถ่ายรูปกบัแก แกแบบเป็นครู
ดา้นแนะแนวก็ช่วย ตอนไปกรุงเทพแกก็ไป การมีครูคนนีทํ้าใหดี้ข้ึน” (ID 7) 
 

“สนิทกบัป้าค่ะ หนอูยากไดอ้ะไรหนก็ูบอกแกได ้ล่าสดุป้าใหเ้งินค่ะ (หวัเราะ) หนู
เอาตงัค์เก็บไวค่้ะ เก็บไวเ้รียนสงู ๆ ค่ะ ชัน้ปริญญาค่ะ...การทีมี่นา้กบัป้าทําใหรู้้สึกว่าถึง
ตอนนีเ้ราไม่มีพอ่กบัแม่เราก็ยงัมีป้ากบันา้ เปรียบป้ากบันา้เป็นพอ่กบัแม่ หนอูยากไดอ้ะไร
บอกเคา้ก็ซ้ือให ้ทําใหห้นไูดท้กุอย่าง...ตอนนัน้กลวัคลืน่แต่ก็มีป้ามีนา้คอยปลอบบอกว่า
มนัมาไม่ถึงหรอกตัง้ไกล เราก็รู้สึกดีข้ึนจากความกลวั แลว้ก็มีญาติ ๆ มาปลอบ ก็สบายใจ
ทีเ่คา้ยงัห่วงหน ู(ย้ิม) เพือ่น ๆ ช่วยปลอบ ชวนเล่น แลว้ก็มีคณุครูใหเ้งิน ใหข้อง หนก็ูดีใจ” 
(ID 8) 

 
นอกจากนีว้ยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิบางคน ยงัมีบุคคลอนัเป็นท่ีรักใน

ครอบครัวที่จากไปกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั เป็นอีกหนึง่แหลง่ก าลงัใจท่ีจะระลกึถึงเม่ือไม่สบายใจ
ต้องการก าลงัใจ หรือประสบปัญหาอุปสรรคตา่ง ๆ ในชีวิต ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ก็ไปหาพอ่ค่ะ ทีส่วนอนสุรณ์ค่ะ จะมีชื่อพอ่ เราก็ไปยืนดูชื่อพอ่ แลว้ก็มองทะเล

ค่ะ ก็นัง่คิด ก็ดีข้ึนเหมือนไดค้ยุกบัพอ่ ไดร้ะบายค่ะ” (ID 6) 
 

“รู้สึกว่าเหมือนแม่ยงัอยู่กบัเรา...เวลาจะสอบหรือไปไหนก็ยกมือไหวข้อใหลู้กทํา
ได ้แม่ไม่ไดไ้ปไหน...เวลามีอะไรอย่างเร่ืองทีท่ะเลาะกบัพอ่ ก็จะข้ึนไปร้องขา้งบนแลว้รูป
แม่ตัง้อยู่จะนึกว่าแม่นัง่ดูอยู่ อย่าร้อง ก็ไม่ร้อง เห็นรูปแม่ก็เหมือนแม่มายืนอยู่ตรงหนา้
บอกอย่าร้องเลยอะไรอย่างนี.้..นัง่ดูรูปแม่และบางครัง้ก็ซ้ือดอกไม้มาไหว ้รู้สึกดีใจเหมือน
แม่มานัง่คยุกบัเรา” (ID 7) 
 



 
 

 

79 

วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิยงัระบุถึงการมีต้นแบบ หรือบุคคลท่ีจะเป็น
ต้นแบบ ได้แก่ พอ่ แม่ ญาติ และผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ เช่น ครู ซึง่เป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่พงึปรารถนา
และยอมรับได้ทัง้ภายในและภายนอกครอบครัว เพื่อการอยูร่่วมในสงัคม อนัสง่ผลให้เกิดความ
พยายามท่ีจะปฏิบติัตนให้เป็นอยา่งต้นแบบ ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 
 

“ก็เป็นพอ่ค่ะ เพราะพอ่ช่วยเหลือเราได ้มีเร่ืองอะไรก็จะถามพอ่มากกว่าถามแม่ 
พอ่ก็บอกได ้เร่ืองงานเร่ืองอะไรพอ่ก็จะบอกได ้มีการบ้านมีไรพอ่ก็จะบอกไดท้กุเร่ือง ถา้
เป็นไดก็้อยากเป็นเหมือนพอ่ค่ะ พอ่แบบเลีย้งครอบครวัไดดี้ พอ่ก็สูแ้บบเพือ่ครอบครวั” 
(ID 1) 

 
“พอ่สอนว่าทําอะไรทกุส่ิงทกุอย่างเราตอ้งทําใหไ้ด ้ทําอะไรตอ้งทําใหเ้สร็จ ก็ใหดี้

ทีส่ดุ เหมือนทีพ่อ่บอก เหมือนมีตน้แบบ มีกําลงัใจอยู่เสมอ ทัง้พอ่ทัง้แม่” (ID 2) 
 

“อยากเรียนสงู ๆ มีอนาคตทีดี่ เรียนระดบัปริญญา พอ่บอกว่าจะสง่ใหเ้รียนถึง
ปริญญาใหไ้ด ้เพราะพีก็่เกือบจบแลว้ พีค่นละแม่กนัเกือบจบ เห็นแลว้รู้สึกว่าเคา้เก่งมี
ความรู้ดี ก็อยากจะเรียนสงู ๆ เหมือนเคา้ใหไ้ด”้ (ID 3) 
 
  “หนเูห็นครูเคา้สอนอะไรอย่างนีค่้ะ หนก็ูเลยคิดอยากสอนบ้าง ตอนนัน้ทีค่รูเคา้ไม่
มาครูเคา้ก็ใหห้นไูปสอนนอ้ง ๆ หนก็ูเลยชอบ เห็นครูเคา้แต่งตวัดี สอนดีสามารถทําใหเ้ด็ก
เชื่อฟังได ้รู้สึกอยากเป็นอย่างนัน้บ้าง” (ID 5) 
 

“อยากจะเป็นเหมือนแม่เพราะแม่เก่ง เราตอ้งเป็นเหมือนแม่บ้าง แม่เก่งในเร่ือง
ทํากบัขา้ว ทํางานบ้าน เก่งในเร่ืองอบรมเรา เร่ืองดูแลคนอื่นใหแ้บบมีความสขุ” (ID 6) 

 

การเข้าถึงแหลง่บริการด้านสขุภาพ การศกึษา สวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิตอนั
เป็นแหลง่ท่ีตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ ซึง่ครอบครัวไม่
สามารถให้ได้ เช่น โรงเรียนและครู บริการตา่ง ๆ ทางสงัคม เช่น หนว่ยงานราชการ ได้แก่ 
กองทพับก องค์การบริหารสว่นต าบล เป็นต้น รวมถึงมลูนิธิตา่ง ๆ มีสว่นช่วยให้เกิดก าลงัใจแม้จะ
เผชิญกบัความยากล าบากจากการประสบเหตกุารณ์ภยัพิบติั ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 
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“มีมูลนิธิศภุนิมิตร เคา้ก็ช่วยดูแลอยู่ แลว้ก็มีฝรัง่ทีว่่าเขา้มาช่วย แลว้ก็มีโรงเรียน
ราชประชานเุคราะห์บอกว่าถา้จบ เมื่อก่อนเรียนอยู่ทีบ่้านบางมรวน ก็บอกว่าถา้เรียนจบ
แลว้จะไปเรียนต่อทีร่าชประชานเุคราะห์ก็ได ้ไปเรียนก็ไดไ้ม่ตอ้งเสียอะไร...ดีใจ ยงัไงเรา
เสียพอ่ไปแต่ว่ามีมูลนิธิอื่นมาช่วย เราก็ไม่ไดอ้ยู่ตวัคนเดียว” (ID 4) 
 

“มีกองทพับกเคา้มาช่วยฟ้ืนฟสูภาพจิตใจในโรงเรียนพาไปเทีย่วกรุงเทพแบบนี ้
แลว้เคา้ก็ใหเ้งินช่วยเหลือ แลว้ก็มีของประกนัสงัคมเป็นแบบของผูเ้สียชีวิต แลว้ก็ของ
มูลนิธิคามิโล แลว้ก็มีเป็นของโรงแรมค่ะ แลว้ก็ของศภุนิมิต ดีใจค่ะ อย่างนอ้ยก็มีกําลงัใจ 
มีสภาพจิตใจทีดี่ข้ึน เราไม่ตอ้งเครียด บางทีเคา้อาจจะมีกิจกรรมใหเ้ราทํา เราไม่ตอ้ง
เครียด เราไม่ตอ้งไปคิดเร่ืองตรงนัน้อยู่...ทางโรงเรียนบางทีเคา้ก็ใหท้นุเก่ียวกบัเร่ืองเรียน” 
(ID 5) 

 
 “ก็มีคนมาช่วยเหลือ เคา้ก็แนะนําใหม้าอยู่ทีอ่บต พอเร่ืองแบบทรุดตวัลงก็ไป

ดําเนินคดี สร้างบ้านอยู่จริง ๆ...ก็ตอ้งหาศพตาอย่างนีล่้ะค่ะ...เคา้ก็แบบใหเ้ด็กมาโรงเรียน
ได ้เคา้ใหอุ้ปกรณ์การเรียน ก็ดีใจทีเ่คา้แบบช่วยเหลือพวกเราใหม้าโรงเรียนไดอ้ะไรอย่างนี้
ล่ะค่ะ” (ID 1) 

 
“ตอนนัน้ก็ไม่มีอะไรเลย เคา้ก็มาช่วยแจกของ เงินบริจาคจากมูลนิธิศภุนิมิต เคา้

มาแจกพวกเงิน ใหพ้วกของใช้ พวกอาหารแหง้ ก็ดีใจทีไ่ดข้องแบบนี ้ไดมี้ใช้...ตอนนัน้เคา้
ไม่ใหทํ้าอะไรเลย ลําบากเหมือนกนั แต่ก็ไม่ถอย อยู่ไดไ้ม่ตอ้งไปฆ่าใคร ตอ้งชิงทรพัย์อะไร
แบบนี”้ (ID 3) 

 
“ก็เสียใจทีต่อ้งเสียแม่ไป ทางมูลนิธิก็ไดช่้วยเหลือ เคา้ก็ใหแ้บบทนุการศึกษา แลว้

ก็ประกนัสงัคมให ้8 ปี ตอนนีไ้ดม้า 4-5 ปีแลว้ ยายกบัตาก็ไดเ้พราะว่าแม่คือลูก ถึงเรา
เป็นลูก พอ่เป็นสามีพอ่ก็ไดเ้ราก็ได ้นอ้งก็ได ้ไดค้รบก็ดี ทําใหเ้ราตัง้ใจเรียนมากข้ึน แบบ
เคา้ใหช่้วยทนุการศึกษาแบบนี ้พอ่ก็จะไดมี้ตงัค์ของพอ่เก็บไว ้เราก็สามารถเอาไปซ้ือ
อุปกรณ์การเรียน ก็ทกุปีก็จะไปถอนมาแลว้ก็ซ้ือชุดนกัเรียน บางทีพอ่ก็เสียให.้..จําไม่ได้
แลว้หลายคนมากทีม่าช่วย ตอ้งถามพอ่เพราะพอ่จดัการ...ตอนอยู่โรงเรียนวดัย่านยาว
เดือนหน่ึงเคา้ให ้650 บาทก็เอาไวที้พ่อ่ 650 ทกุเดือน ไม่รู้ของอะไร...ตอนทีโ่รงเรียนวดั
ย่านยาวจะมีของมูลนิธิศภุนิมิตกบัมูลนิธิไฟเซอร์ทีนีเ้คา้ก็รวมกนัพาไปเทีย่วกรุงเทพ ก็ดีใจ
ไดไ้ปเทีย่วครัง้แรก สนกุไดน้ ัง่รถไฟฟ้า นัง่เคร่ืองบินก็ดี ไดเ้รียนรู้สงัคมใหญ่กว่าบ้านเรา 
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ไดเ้ห็นเพือ่นใหม่หลายโรงเรียน พวกทีไ่ปก็บางคนก็โดนมาเองบางคนก็พอ่เสียแม่เสีย”  
(ID 7) 

 

การมีแนวทางในการปฏิบติัตวัและปฏิบติัตามกฎตา่ง ๆ ในบ้าน ได้แก่ การช่วยเหลอืงาน
บ้านโดยรับรู้วา่เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวต้องการความช่วยเหลอื ซึง่เป็นโอกาสให้วยัรุ่นท่ี
ได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ ได้เรียนรู้ความคาดหวงัท่ีบุคคลในครอบครัวมีตอ่ตนเอง และ
เม่ือท าตามได้ ผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงการได้รับค าชมเชย และค าขอบใจ ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“พอ่แม่ก็บอกว่า เราไปช่วยแบบทํางานบ้าน พอ่แม่ภูมิใจค่ะ เราช่วยทํางานบ้าน 

ช่วยกวาดบ้าน ช่วยถูพืน้ เหมือนแบบดูแลครอบครวัไดแ้ลว้ พอ่แม่ก็ดีใจ บอกว่าภูมิใจใน
ตวั” (ID 1) 
 

“บางครัง้ก็ลา้งถว้ย ทําอยู่บ่อยตอนนีก็้หงุขา้ว บางทีวนัทีไ่ม่มีกบัขา้ว แม่ก็ไม่ว่าง
ทํางาน ทํากบัขา้วกินเอง ทําพวกผดั ๆ อะไรอย่างนี ้แม่บอกว่าใสอ่ะไรบ้าง ก็ลอง ๆ ทําดู 
กินได ้ไดกิ้นกนัทกุคน แม่ก็บอกว่าอยู่คนเดียวไดแ้ลว้อย่างนี ้(หวัเราะ)” (ID 2) 
 
ผู้ให้ข้อมลูยงัระบุถึงการได้รับการสนบัสนนุให้มีอิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การมี

อิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การพึง่พาตนเองได้ โดยได้รับโอกาสหรือการสนบัสนนุจากพอ่
แม่ สนบัสนนุให้ได้ท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การช่วยเหลอืงานบางสว่นในการประกอบอาชีพ
ของพอ่ หรือการสนบัสนนุด้านความสามารถพิเศษทางการร้องเพลง โดยผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงการ
ได้รับค าช่ืนชม ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 

 
“ก็บางทีขบัเรือ พอ่ไปทําธุระผมก็ขบัแทน เป็นเรือใหญ่บรรทกุได ้25 คน…ตืน่เตน้ 

(หวัเราะ) ไม่รู้ไปชนอะไรบ้างหรือเปล่า บางทีพอ่ไปอาบน้ํา ไปชงกาแฟ ทําแทนก็ไดรู้้ว่า
อะไรมนัไปทางไหน พอ่ก็ใหข้บัลองดูเป็นไงไดเ้ป็น เราก็ดีใจทีไ่ดทํ้า ก็ไดทํ้าบ่อยอยู่ ไดทํ้า
ล่าสดุเมื่อปิดเทอมแรกของม.2 พอ่ก็พดูว่าอยากจะทําอะไรใหห้ดั ทําใหไ้ดก่้อน ทําใหเ้ป็น
หรือว่ายงัทําไม่ไดก็้ช่างมนั หดัทําไวก่้อน...เราดีใจ ทํายงัไงก็ได ้และใหว้่าจะไปสมคัรงาน 
ก็ใหไ้ป ไปทําดู อยากจะลองทํางานดู พอปิดเทอมแบบว่าไม่มีอะไรทํา ก็ใหไ้ปทํางาน พอ่
ก็ว่าไปทําดู จะไดรู้้ซ้ึง (หวัเราะ) ก็ลองไปสมคัรดู ย่ิงจะอยากทํา” (ID 2) 
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“ก็สนบัสนนุบางทีก็เร่ืองการแสดงออกยงัไงอย่างนีค่้ะ เร่ืองอะไรก็แบบว่า
สนบัสนนุทกุอย่าง คือหนรู้องเพลงได ้(ย้ิม) พอ่ก็จะใหไ้ปร้อง... มนัเกิดข้ึนครัง้แรกตอน
เด็ก ๆ งานลอยกระทง เคา้มีการประกวดพอ่ก็ใหไ้ปประกวดร้องเพลง ก็ร้องไปได ้หนชูอบ
แต่ว่าหนก็ูเรียนดว้ย อย่างเร่ืองเรียนพอ่ก็ช่วยสนบัสนนุ อยากเรียนอะไรก็ไปไดเ้ลย แต่ว่า
ขอใหมี้จุดมุ่งหมายขอใหไ้ปถึง ก็ดีใจคือมีพอ่สนบัสนนุ” (ID 5) 

 
3.3 การมีบุคคลร่วมแบ่งปันทางออกของปัญหา 
การมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัวและภายนอกครอบครัว การมีสมัพนัธภาพท่ีจริงใจ 

เช่ือมัน่ได้ ความสามารถหาบุคคลส าคญั เช่น พอ่แม่ ครู หรือเพื่อนท่ีจะนกึถึงและขอความ
ช่วยเหลอื แบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้สกึ ยามท่ีมีวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิปัญหา
หรือความไม่สบายใจ รวมถึงการร่วมส ารวจหนทางตา่ง ๆ ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง หรือปัญหา
ระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน ๆ ดงัเช่นท่ีผู้ให้ข้อมลูเลา่วา่ 
  

“ก็บอกแม่ แม่ก็จะช่วยแก้ไขปัญหา บางทีถา้ขอ้สอบยาก ๆ แม่ก็จะบอกว่า มาแม่
ช่วยติว แม่จะบอกว่านีอ่่านตรงนีน้ะ เดีย๋วมาสรุปใหแ้ม่ฟัง ว่าอ่านไดถึ้งไหน อ่านไดว้่า
อะไร ยงัไง แลว้เร่ืองสว่นตวั เร่ืองทีแ่บบเราไม่เขา้ใจก็ถามแม่ ทีโ่รงเรียนเวลาเรามีปัญหา
อะไรเพือ่นก็ช่วยเหลือได ้อย่างเช่น ทําการบ้าน แบบยาก หรือเรารีบจริง ๆ เพือ่นก็จะมา
ช่วย…มีความสขุ มีเพือ่นเยอะ สว่นถา้เราบอกครู ครูค่ะขอ้นีทํ้ายงัไงก็จะแบบช่วยสอน
อะไรอย่างนี ้ครูก็เหมือนแบบเป็นแม่เราอีกคน เป็นห่วงเราดูแลเรา ก็เร่ืองทีเ่ราแบบยงั
กงัวลอยู่ แกก็บอกว่าเราตอ้งตัง้ใจเรียน ก็บอกว่าตอ้งตัง้ใจเรียนนะ อย่าไปคิดเร่ืองอื่นนะ” 
(ID 1) 

 
“มีอะไรก็ทํา ๆ ไปก่อน เจออุปสรรคก็ถา้ทําไม่ไดก็้บอกแม่ แม่ก็ช่วยบอกว่าส่ิง

ทีว่่าเรากลุม้ใจ การเรียนทีว่่างานไม่ครบ แม่ก็บอกใหทํ้า ใหดี้ ๆ ก็มีพลงัเพ่ิมข้ึน อย่าง
สมมติว่ากําลงักลุม้ใจเร่ืองอื่น ๆ อยู่ก็ไปหาเพือ่น” (ID 2) 
 

“ก็ถา้จะไปปรึกษาก็จะปรึกษาพวกเพือ่น แม่ ก็หาย เร่ืองขอ้สอบอะไรแบบนี ้ตอน
ทีเ่พือ่นบอกว่าตอ้งคิดใหดี้ ตัง้ใจทําขอ้สอบใหดี้ ยงัไงก็ทําได ้ทําใหไ้ด ้ใหผ้า่น เพือ่นให้
กําลงัใจ พอ่แม่ดว้ยบอกว่าใหต้ัง้ใจทําใหดี้ ก็รู้สึกดีทีพ่อ่แม่ใหกํ้าลงัใจแลว้เราทําได้”(ID 3) 

 
“มนัดีทีโ่ทรไปถามเพือ่นแลว้เพือ่นก็อุตสา่ห์บอก เราก็มีกําลงัใจ บางทีเพือ่นบอก

มาขอ้หน่ึง พอขอ้ต่อไปเราก็ดูตวัอย่างทีเ่พือ่นบอกมา เราก็ทําได ้สว่นมากเพือ่นก็จะช่วย
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บอกช่วยแนะให ้บางครัง้ก็ไปถามอาจารย์ อาจารย์ก็แนะว่าตอ้งทํายงัไง…รู้สึกว่าเพือ่น
ช่วยเหลือดี เวลาอยู่บ้านอยู่มีอะไรก็ปรึกษาแม่ อยู่โรงเรียนก็เจออาจารย์จะมีเวลาเจอนอ้ย 
บางทีเวลามีเร่ืองอะไรก็จะปรึกษาเพือ่น อย่างเวลามีการบ้าน แลว้มนัยากบางทีก็ปรึกษา
กนัไดเ้ร่ือย ๆ อยู่ทีบ่้านก็ปรึกษาแม่” (ID 4) 

 
“เวลาสงสยัไม่เขา้ใจอะไรไดถ้ามเพือ่น ถามครู ถามพอ่ ถามพี ่แลว้เคา้ก็บอกมา

ตรงทีเ่ราไม่เขา้ใจว่ามนัเป็นยงัไง ก็ช่วยใหเ้ราเขา้ใจมากข้ึน แต่อย่างบางเร่ืองก็ไม่อยาก 
ไม่กลา้บอกกบัพอ่ ก็ไปบอกกบัพีส่าว บางเร่ืองไม่กลา้บอกกบัคนในครอบครวั บอกกบั
เพือ่นสนิท หรือบางเร่ืองไประบายกบัพีส่าว ไปบอกพีส่าวใหรู้้เร่ืองอย่างนีค่้ะ พีส่าวก็บอก
ไม่ตอ้งคิดมาก เพราะว่าพีส่าวบอกว่ามวัแต่คิด มีเร่ืองอะไรก็ใหม้าบอกพีส่ามารถปรึกษา
ไดท้กุเร่ือง เราก็สบายใจข้ึน บางทีปรึกษากบัคนทีเ่ราไวใ้จทีส่ดุ บางทีก็เป็นเพือ่นสนิทของ
เรา เราสามารถบอกกบัเคา้ไดท้กุเร่ือง ก็เป็นพีส่าว แลว้ก็พอ่ บอกแลว้เราก็โล่ง” (ID 5) 
 

“เวลามีอะไรก็บอกแม่ อย่างไม่อยากเรียนแลว้ แม่ก็บอกเรียน ๆ ไปเถอะ ถา้ไม่
ไหวค่อยไปเปลีย่น ตอนสอบค่อยไปเปลีย่น ตอนนีก็้เรียน ๆ ไปก่อน พยายามไปก่อน แม่
พดูอย่างนัน้ก็ดีมีกําลงัใจ มีแรงใหพ้ยายามต่อ หรืออย่างเร่ืองเรียนถา้แก้ไม่ไดก็้ถามคนอื่น 
ถา้ไม่ก็ดูใหดี้ว่าแก้ปัญหาไดห้รือเปล่า ถา้ทําไดก็้นัง่เขียนทํา ๆ ใหอ้าจารย์ตรวจ บางทีก็
เป็นเพือ่น เป็นอาจารย์ บางทีก็คนทีเ่รียนพิเศษ เวลาเคา้ช่วยก็รู้สึกดี” (ID 6) 

 
“พอมีปัญหาอะไรกบัพอ่ ทะเลาะกบัพอ่ก็จะโทรหายาย เหมือนยายเหมือนกบัแม่

คนหน่ึง ก็สบายใจ มีปัญหาอะไรก็บอกยายหมด ทะเลาะกบัพอ่ทะเลาะกบันอ้ง ตงัค์มีไม่
มีก็บอกยาย (หวัเราะ) แลว้ยายก็จะให ้ถา้มีปัญหาหนกัจริง ๆ ก็โทรหายาย กบัพอ่ไม่ค่อย
จะกลา้ มีอะไรก็โทรหายาย อย่างวนันัน้ทะเลาะกบัพอ่ก็โทรหายาย” (ID 7) 
 

“เวลาเจอวิชายาก ๆ ก็จะถามเพือ่นค่ะ เพือ่นก็สอน ฟังแลว้ก็ลองทํา รู้สึกดีที่
เพือ่นเคา้ช่วยเหลือ ถา้ไม่งัน้ก็คิดไปเร่ือย ทําไปเร่ือย แลว้ก็มีอาจารย์ แกก็ช่วยบอกว่าตรง
นีทํ้ายงัไง เราฟังแลว้ก็ถามแก รู้สึกดีทีจ่ะไดทํ้าเป็น หรือเวลาเครียดก็พดูออกไปว่าจะทํา
ยงัไงดีอะไรอย่างนัน้ เล่าใหเ้พือ่นฟัง เพือ่นก็ช่วยคิดว่าจะทํายงัไง พดูใหเ้พือ่นฟังแลว้เราก็
รู้สึกโล่งอกไป สบายใจไป…เวลาเครียดก็ปรึกษาป้ากบันา้ ป้ากบันา้ก็จะช่วยคิด” (ID 8) 
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ตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยสรุปแล้วประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ เป็นประสบการณ์ของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยั

พิบติัสนึามิทัง้ท่ีเป็นประสบการณ์เผชิญหน้ากบัคลืน่สนึามิด้วยตนเองจนได้รับบาดเจ็บจากการหนี
เอาชีวิตรอดจากคลืน่ การเห็นศพหรือผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ และท่ีเป็นประสบการณ์การรับรู้เหตกุารณ์
โดยท่ีไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์เผชิญหน้ากบัคลืน่สนึามิ โดยประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิดงักลา่ว
ก่อให้เกิดผลกระทบและการสญูเสยี เช่น การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว การสญูเสยี
บ้านท่ีพกัอาศยัและทรัพย์สนิตา่ง ๆ ซึง่จากการสมัภาษณ์วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ 
พบวา่มีประเด็นท่ีนา่สนใจ 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เม่ือนกึย้อนถึงเหตกุารณ์ภยัพิบติั 
เป็นประสบการณ์ด้านความรู้สกึท่ีเกิด เม่ือนกึย้อนถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ภยั
พิบติั เป็นความรู้สกึท่ียากจะลบลมื ซึง่แม้เวลาจะได้ผา่นมา 6 ปี แตค่วามรู้สกึท่ีมีตอ่การได้รับ
ผลกระทบและความสญูเสยีจากเหตกุารณ์ ไม่ได้เลอืนหายไปตามกาลเวลายงัคงติดแนน่อยูใ่นใจ 
2) การเปลีย่นแปลงท่ีแปรเปลีย่นชีวิต ซึง่จากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิก่อให้เกิดผลกระทบและการ
สญูเสยี รวมถึงการเปลีย่นแปลงในชีวิต สง่ผลให้การด าเนินชีวิตของผู้ให้ข้อมลูเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิมจากท่ีเคยเป็น เป็นสิง่ท่ีเม่ือไม่มีจึงมี คือเม่ือไม่มีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว เช่น พอ่ แม่     
ผู้คอยดแูล เอาใจใส ่และจดัการเร่ืองตา่ง ๆ  ให้กบัตนเอง แตเ่ม่ือบุคคลเหลา่นีไ้ด้จากไปกบั
เหตกุารณ์ภยัพิบติั ท าให้เกิดความอดทน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อนัเป็นการพฒันาตนเอง 
เพื่อท่ีจะด าเนินชีวิตในปัจจุบนัให้ได้ดงัเดิมเช่นตอนท่ีมีบุคคลเหลา่นีอ้ยู ่และการมีความรับผิดชอบ
ในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การเรียน การช่วยงานบ้าน เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยั
พิบติัสนึามิและสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว  และ3) การท าใจยอมรับความจริงของ
เหตกุารณ์ภยัพิบติั เป็นการท าใจยอมรับความจริงตอ่การสญูเสยีและผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีได้รับจาก
การประสบภยัพิบติั โดยแม้ในช่วงแรก ๆ ท่ีเกิดเหตกุารณ์จะท าใจยอมรับการจากไปของบุคคลอนั
เป็นท่ีรักในครอบครัวได้ยากแตก็่ท าใจยอมรับได้ สว่นหนึง่เป็นเพราะการท่ีผู้ให้ข้อมลูนกึถึงบุคคล
อนัเป็นท่ีรักในครอบครัวที่ยงัคงอยูก่บัตนเอง ท าให้เกิดความรู้สกึเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบนัตอ่ไป 

 สว่นความสามารถในการฟืน้พลงั พบวา่มีประเด็นท่ีนา่สนใจ 3 ประเด็น คือ 1) การมีใจสู้
เป็นการมีพลงัภายในจิตใจท่ีเข้มแข็ง ท าให้สามารถตอ่สู้กบัสถานการณ์ทกุข์ยากล าบากได้โดย
จากการประสบเหตกุารณ์ภยัพิบติั การสญูเสยีและการได้รับผลกระทบตา่ง ๆ เป็นความรู้สกึ 
ทศันคติ และความเช่ือภายในตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นผู้ มีความรัก มีความเข้าใจอยา่ง
ร่วมรู้สกึ และมีความต้องการช่วยเหลอืผู้ อ่ืน 2) การรับรู้แหลง่ก าลงัใจ เป็นการรับรู้วา่มีบุคคลหรือ
แหลง่ทางสงัคม อนัได้แก่ บุคคลในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ยาย ป้า น้า เป็นต้น เป็นความรู้สกึท่ีเกิด
จากการได้รับความรักอยา่งไม่มีเงื่อนไข (Unconditional love) และจากบุคคลภายนอกครอบครัว 
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ได้แก่ เพื่อน ครู เพื่อนบ้าน เป็นต้น โดยเฉพาะการมีความไว้วางใจ ความมัน่ใจในสมัพนัธภาพ จาก
บุคคลในข้างต้น รวมทัง้การได้รับความสนใจและความช่วยเหลอื ท าให้ผู้ให้ข้อมลูรู้สกึมีความสขุ มี
ความหวงั มีความมุ่งมัน่ เกิดความพยายามในการกลบัมาตัง้ใจเรียนหนงัสอื มีความสบายใจขึน้
จากความเครียดท่ีเกิดในชีวิต มีก าลงัใจและคลายจากความกลวัเม่ือเผชิญกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั 
เป็นความรู้สกึท่ีผู้ให้ข้อมลูรู้สกึวา่ตนเองไม่ได้เผชิญปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในชีวิตเพียงล าพงั 
และ 3)  การมีบุคคลร่วมแบง่ปันทางออกของปัญหา เป็นการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว
และภายนอกครอบครัว การมีสมัพนัธภาพท่ีจริงใจ เช่ือมัน่ได้ ความสามารถหาบุคคลส าคญั เช่น 
พอ่แม่ ครู หรือเพื่อนท่ีจะนกึถึงและขอความช่วยเหลอื แบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้สกึ ยามท่ีมี
วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิปัญหาหรือความไม่สบายใจ รวมถึงการร่วมส ารวจหนทาง
ตา่ง ๆ ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง หรือปัญหาระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน ๆ โดยประเด็นท่ีนา่สนใจที่
พบทัง้ในสว่นของประสบการณ์สนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงั สามารถสรุปเป็นภาพได้
ดงัภาพที่ 1 คือ 
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ภาพ 1 สรุปผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

การมีใจสู้ การรับรู้แหลง่
ก าลงัใจ 

การมีบุคคลร่วม
แบง่ปันทางออกของ

ปัญหา 

ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิ 

ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้
เม่ือนกึย้อนถึง

เหตกุารณ์ภยัพิบติั 

การท าใจยอมรับ
ความจริงของ

เหตกุารณ์ภยัพิบติั 
 

การเปลีย่นแปลง
ท่ีแปรเปลีย่นชีวิต 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
  

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และ
ความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 และเพื่อศกึษา
เชิงลกึเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 โดยใช้รูปแบบการวิจยัแบบผสานวิธีประเภทเชิงอธิบายเป็น
ล าดบั (Sequential explanatory mixed methods design) ซึง่เป็นประเภทการออกแบบการวิจยั
ท่ีผู้วิจยัจะเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณก่อนแล้วตามด้วยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
คณุภาพ ทัง้นีค้วามส าคญัของข้อมลูเชิงปริมาณจะมีมากกวา่ข้อมลูเชิงคณุภาพ กลา่วคือข้อมลูเชิง
คณุภาพจะเป็นข้อมลูท่ีใช้เสริมหรือสนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณ ในการวิจยัแบบผสมผสานประเภท
เชิงอธิบายเป็นล าดบันี ้การวิเคราะห์ข้อมลูอาจแยกกนั และการบูรณาการผลการวิจยัทัง้สองวิธีจะ
เกิดขึน้ในขัน้ตอนการอภิปรายผล เพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ ความเก่ียวโยงกนัของข้อมลูทัง้สอง 
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
กลุม่ตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นเพศชายและหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 

จ านวน 200 คน สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 15-17 ปี (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 12-14 
ปี (ร้อยละ 43) และอายรุะหวา่ง 18-20 ปี (ร้อยละ 10.5) ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1-3 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวนร้อยละ 52 และ   
ร้อยละ 48 ตามล าดบั ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู โรงเรียน         
ราชประชานเุคราะห์ 35 และโรงเรียนบ้านบางม่วง สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 92) มี
เกรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 66.5) และปัจจุบนัอาศยัอยูก่บับิดาและมารดา (ร้อยละ 
59.5) และบิดามารดามีสถานภาพสมรสแบบอยูด้่วยกนั (ร้อยละ 62) 
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ตอนที่ 2 ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิ  
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 คน พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีคา่

เทา่กบั 5.03 (M = 5.03, SD = 2.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ได้รับ
บาดเจ็บร่างกาย และต้องพบแพทย์ (ร้อยละ 16.5) มีคนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย 
และต้องพบแพทย์ (ร้อยละ 41) ได้เห็นคนอ่ืน (ไม่ใช่คนในครอบครัว) ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
และต้องพบแพทย์ (ร้อยละ 83.5) เห็นคนตาย (ร้อยละ 72.5) เห็นซากปรักหกัพงัของบ้านเรือน 
ยานยนต์ และเรือ (ร้อยละ 89) สญูเสยีบ้าน ท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ 34)  สญูเสยีเรือ (ร้อยละ 25) 
สญูเสยีทรัพย์สนิอ่ืน ๆ (จกัรยานยนต์ หรือของมีคา่อ่ืน ๆ ) (ร้อยละ 60.5) สญูเสยีญาติอยา่งน้อย 1 
คน แตไ่ม่มีคนในครอบครัวสญูเสยี (ร้อยละ 51) สญูเสยีพี่น้องร่วมบิดามารดา แตบ่ิดามารดาอยู่
ครบ (ร้อยละ 15.5) สญูเสยีบิดา/มารดา หรือทัง้คู ่(ร้อยละ 15) 

ตอนที่ 3 ความสามารถในการฟ้ืนพลัง ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 แบบวดัยอ่ย 
ได้แก่ 

3.1 ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (State Resilience) เป็นการส ารวจ
มมุมอง ความรู้สกึภายในจิตใจ ความคิดเห็นหรือการกระท าของผู้ตอบในปัจจุบนั แบบวดันี ้
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 22 ข้อ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบยอ่ยกลา่วคือ องค์ประกอบท่ี 1 
การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง       
(I am) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) เป็น
มาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยคา่ 5 หมายถึง ตรงมาก คา่ 4 หมายถึง ตรง คา่ 3 หมายถึง ตรงและ
ไม่ตรงพอ ๆ กนั คา่ 2 หมายถึง ไม่คอ่ยตรง คา่ 1 หมายถึง ไม่ตรงเลย คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง     
21 – 105 หรือมีช่วงคะแนนระหวา่ง 1-5 คะแนน 

3.2 ความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั (Trait Resilience) เป็นการ
ส ารวจมมุมอง ความรู้สกึภายในจิตใจ ความคิดเห็นหรือการกระท าของผู้ตอบโดยทัว่ไป ตัง้แตว่ยั
เด็กเป็นต้นมา แบบวดันีป้ระกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ แบง่เป็น 3 องค์ประกอบยอ่ย 
กลา่วคือ องค์ประกอบท่ี 1 การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) องค์ประกอบท่ี 2 
การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืน (I can) เป็นมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั โดยคา่ 5 หมายถึง ตรงมาก คา่ 4 หมายถึง ตรง คา่ 3 
หมายถึง ตรงและไม่ตรงพอ ๆ กนั คา่ 2 หมายถึง ไม่คอ่ยตรง คา่ 1 หมายถึง ไม่ตรงเลย คะแนน
รวมอยูร่ะหวา่ง 22 – 110 หรือมีช่วงคะแนนระหวา่ง 1-5 คะแนน 
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กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 200 ราย พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการฟืน้พลงัตาม
สถานการณ์มีคา่เทา่กบั (M = 3.66, SD = 11.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้องค์ประกอบท่ี 1  การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) 
พบวา่ วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัใน
องค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั (M = 3.83, SD = 4.74) องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) 
วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนี ้
มีคา่เทา่กบั (M = 3.48, SD = 4.28) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถใน
การฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั (M = 4.64, SD = 3.71)  

สว่นคะแนนเฉลีย่ของความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัมีคา่เทา่กบั            
(M = 3.85, SD = 12.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
องค์ประกอบท่ี 1  การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) พบวา่ วยัรุ่นผู้ได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 
(M = 3.88, SD = 6.05) องค์ประกอบท่ี 2 การมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยั
พิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั (M = 3.92, 
SD = 5.43) และองค์ประกอบท่ี 3 การมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) 
วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนี ้
มีคา่เทา่กบั (M = 3.71, SD = 3.41) 

ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐาน คือ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ด้านลบกบัความสามารถใน
การฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
ผู้วิจยัทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและ
ความสามารถในการฟืน้พลงั ผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ
และความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการ

ฟืน้พลงัตามสถานการณ์ (r = .04 , p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ ด้านการมีแหลง่

สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (r = .14 , p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ ด้านการ
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มีจิตใจที่เข้มแข็ง  (r = -.02 , p  .05) และประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ ด้านการมีทกัษะทางสงัคม

และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (r = .01 , p  .05)  

จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิและความสามารถ
ในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์
ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจาก

ลกัษณะนิสยัประจ าตวั (r = .09 , p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัประจ าตวั ด้านการมีแหลง่

สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (r = .03, p  .05) ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยั

ประจ าตวั ด้านการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (r = .12, p  .05) และประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิไม่มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยั

ประจ าตวั ด้านการมีทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (r = .08, p  .05) 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ตอนดังต่อไปนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นเป็นวยัรุ่นเพศชายจ านวน 1 คน และเพศหญิง จ านวน 7 
คน ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีอายรุะหวา่ง 12-14  ปี (ร้อยละ 50) และ
อายรุะหวา่ง 15-17 ปี (ร้อยละ 50) ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 และระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวนร้อยละ 62.5 และร้อยละ 37.5 
ตามล าดบั ของโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานกุลู และโรงเรียนบ้านบางม่วง สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ 
(ร้อยละ 87.5) มีเกรดเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัสงู จ านวนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 
ตามล าดบั และปัจจุบนัอาศยัอยูก่บับิดาและมารดา (ร้อยละ 37.5) และบิดาหรือมารดาเสยีชีวิต
จากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ (ร้อยละ 62.5) 

ตอนที่ 2 ประสบการณ์ภยัพิบัติสึนาม ิ

ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิเป็นประสบการณ์ของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ
ทัง้ท่ีเป็นประสบการณ์เผชิญหน้ากบัคลืน่สนึามิด้วยตนเอง การได้รับบาดเจ็บจากการหนีเอาชีวิต
รอดจากคลืน่สนึามิ การเห็นศพหรือผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ และท่ีเป็นประสบการณ์การรับรู้เหตกุารณ์
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โดยท่ีไม่ได้อยูใ่นเหตกุารณ์เผชิญหน้ากบัคลืน่สนึามิ โดยประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิดงักลา่ว
ก่อให้เกิดผลกระทบและการสญูเสยี เช่น การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว การสญูเสยี
บ้านท่ีพกัอาศยัและทรัพย์สนิตา่ง ๆ ซึง่จากการสมัภาษณ์วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ 
พบวา่มีประเด็นท่ีนา่สนใจ 3 ประเด็น คือ  

2.1 ความรู้สึกที่เกิดขึน้เมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์ภยัพิบัต ิ

ประสบการณ์ด้านความรู้สกึท่ีเกิดขึน้กบัวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ เม่ือนกึย้อน
ถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั เป็นความรู้สกึท่ียากจะลบลมื ซึง่แม้เวลาจะได้
ผา่นมา 6 ปี แตค่วามรู้สกึท่ีมีตอ่การได้รับผลกระทบและความสญูเสยีจากเหตกุารณ์ ไม่ได้เลอืน
หายไปตามกาลเวลายงัคงติดแนน่อยูใ่นใจ ทัง้นีค้วามรู้สกึของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติั      
สนึามิแตล่ะรายแฝงไปด้วยความรู้สกึตกใจกลวั ความเสยีใจ ตลอดจนความรู้สกึแปลกใจและ
สงสยัตอ่เหตกุารณ์ภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้อยา่งไม่คาดฝัน  

2.2 การเปล่ียนแปลงที่แปรเปล่ียนชีวิต 

เป็นสิง่ท่ีเม่ือไม่มีจึงมี คือการเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพฒันาตนเอง การอดทน ตอ่สู้ 
การมีความรับผิดชอบในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การเรียน การช่วยงานบ้าน การรู้จกัใช้เงินและการเก็บ
ออมเงิน ภายหลงัจากท่ีได้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิและสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักใน
ครอบครัว ซึง่สง่ผลให้การด าเนินชีวิตเปลีย่นแปลงไปจากเดิมท่ีเคยเป็น 

2.3 การท าใจยอมรับความจริงของเหตุการณ์ภยัพิบัต ิ

การท าใจยอมรับความจริงตอ่การสญูเสยีและผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากการประสบภยั
พิบติั โดยผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่แม้ในช่วงแรก ๆ ท่ีเกิดเหตกุารณ์จะท าใจยอมรับการจากไปของบุคคล
อนัเป็นท่ีรักในครอบครัวได้ยากแตก็่ท าใจยอมรับได้ สว่นหนึง่เป็นเพราะการท่ีผู้ให้ข้อมลูนกึถึง
บุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัวที่ยงัคงอยูก่บัตนเอง ท าให้เกิดความรู้สกึเข้มแข็งในการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบนัตอ่ไป     

ตอนที่ 3 ความสามารถในการฟ้ืนพลัง  

ความสามารถในการฟืน้พลงัเป็นศกัยภาพของบุคคลในการเผชิญกบัปัญหาและผา่นพ้น
อุปสรรคตา่ง ๆ ในชีวิตมาได้ โดยสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและกลบัคืนสูส่ภาพเดิมได้
อยา่งรวดเร็ว ซึง่จากการสมัภาษณ์วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิเก่ียวกบั
ความสามารถในการฟืน้พลงั พบวา่มีประเด็นท่ีนา่สนใจ 3 ประเด็น คือ  
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3.1 การมีใจสู้ 
เป็นการมีพลงัภายในจิตใจท่ีเข้มแข็ง ท าให้สามารถตอ่สู้กบัสถานการณ์ทกุข์ยากล าบาก

ได้โดยจากการประสบเหตกุารณ์ภยัพิบติั การสญูเสยีและการได้รับผลกระทบตา่ง ๆ เป็นความรู้สกึ 
ทศันคติ และความเช่ือภายในตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นผู้ มีความรัก มีความเข้าใจอยา่ง
ร่วมรู้สกึ และมีความต้องการช่วยเหลอืผู้ อ่ืน นอกจากนีก้ารมีความภมิูใจในตวัเอง การเห็นคณุคา่
ในตนเอง การท่ีได้รับรู้วา่ตนเองเป็นคนส าคญั และรู้สกึภมิูใจกบัการเป็นตวัเอง ภมิูใจใน
ความสามารถในสิง่ท่ีตนเองกระท า และประสบความส าเร็จ การมีความมัน่ใจในความสามารถ
และคณุคา่ของตนเอง ซึง่เป็นคณุสมบติัท่ีท าให้ยืนหยดัอยูไ่ด้เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหา และการเป็น
ท่ีรักของผู้ อ่ืน และแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนได้ การตระหนกัวา่บุคคลในครอบครัวช่ืนชอบและรักตน 
จึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีรัก โดยรู้วา่บุคคลเหลา่นัน้คาดหวงัหรือมีความรู้สกึตอ่ตนเองอยา่งไรใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ การท่ีได้รับรู้วา่ ตนเป็นท่ีรัก กลา่วถึงการแสดงความรักตอ่บุคคลในครอบครัวได้
อยา่งเหมาะสม และการเป็นผู้ มีความหวงั มีความศรัทธา และเช่ือมัน่ การความเช่ือวา่มีความหวงั
ส าหรับตนเอง  

 

3.2 การรับรู้แหล่งก าลังใจ  
เป็นการรับรู้วา่มีบุคคลหรือแหลง่ทางสงัคม บุคคลในครอบครัว และจากบุคคลภายนอก

ครอบครัว โดยเฉพาะการมีความไว้วางใจ ความมัน่ใจในสมัพนัธภาพ รวมทัง้การได้รับความสนใจ
และความช่วยเหลอื เป็นความรู้สกึท่ีรู้สกึวา่ตนเองไม่ได้เผชิญปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในชีวิตเพียง
ล าพงั และยงัระบุถึงการมีต้นแบบ หรือบุคคลท่ีจะเป็นต้นแบบ ซึง่เป็นผู้แสดงพฤติกรรมที่พงึ
ปรารถนาและยอมรับได้ทัง้ภายในและภายนอกครอบครัว เพื่อการอยูร่่วมในสงัคม รวมถึงการ
เข้าถึงแหลง่บริการด้านสขุภาพ การศกึษา สวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิตอนัเป็นแหลง่ท่ี
ตอบสนองความต้องการ ซึง่ครอบครัวไม่สามารถให้ได้ ตลอดจนการมีแนวทางในการปฏิบติัตวั
และปฏิบติัตามกฎตา่ง ๆ ในบ้าน ซึง่เป็นโอกาสให้ ได้เรียนรู้ความคาดหวงัท่ีบุคคลในครอบครัวมี
ตอ่ตนเอง และเม่ือท าตามได้ ผู้ให้ข้อมลูกลา่วถึงการได้รับค าชมเชย และค าขอบใจ และยงัระบุถึง
การได้รับการสนบัสนนุให้มีอิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การมีอิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ 
ด้วยตนเอง การพึง่พาตนเองได้ โดยได้รับโอกาสหรือการสนบัสนนุจากพอ่แม่ สนบัสนนุให้ได้ท าสิง่
ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง  
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3.3  การมีบุคคลร่วมแบ่งปันทางออกของปัญหา  

เป็นการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัวและภายนอกครอบครัว การมีสมัพนัธภาพท่ี
จริงใจ เช่ือมัน่ได้ ความสามารถหาบุคคลส าคญั เช่น พอ่แม่ ครู หรือเพื่อนท่ีจะนกึถึงและขอความ
ช่วยเหลอื แบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้สกึ ยามท่ีมีวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิปัญหา
หรือความไม่สบายใจ รวมถึงการร่วมส ารวจหนทางตา่ง ๆ ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง หรือปัญหา
ระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน ๆ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการศกึษาทัง้ข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพพบวา่มีประเด็นตา่ง ๆ ท่ีจะ
น ามาอภิปรายผลดงันี ้

1. ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงั ของวยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 

วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิจากการ
ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิทัง้ท่ีเป็นประสบการณ์เผชิญคลืน่สนึามิ การได้รับบาดเจ็บ การ
เห็นศพหรือผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บขณะนัน้ และท่ีเป็นประสบการณ์การรับรู้เหตกุารณ์โดยท่ีไม่ได้อยูใ่น
เหตกุารณ์เผชิญคลืน่สนึามิ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิดงักลา่วก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การ
สญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว การสญูเสยีบ้านท่ีพกัอาศยัและทรัพย์สนิตา่ง  ๆ ซึง่
สอดคล้องกบัการศกึษาของ กรมสขุภาพจิต (2548) และ Tuicomepee และ Romano (2008)  ท่ี
พบวา่ เด็กและวยัรุ่นท่ีประสบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ ได้แก่ 
ประสบการณ์การเผชิญกบัคลืน่สนึามิ การอยูก่บัพอ่แม่ระหวา่งคลืน่ยกัษ์ การได้เห็นคลืน่ยกัษ์ หรือ
น า้ทว่ม ประสบการณ์เอาตวัรอดจากน า้ทว่ม การต้องหนีจากคลืน่สนึามิเพื่อรักษาชีวิต การออก
จากบ้านไปในท่ีปลอดภยั การได้เห็นคนตายหรือบาดเจ็บระหวา่งคลืน่ยกัษ์ เห็นศพ การเข้า
ร่วมงานศพ และความรู้สกึกลวัมาก เป็นต้น สว่นการได้รับผลกระทบจากการประสบกบัภยัพิบติั  
สนึามิ ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บ พอ่หรือแม่เสยีชีวิตคนใดคนหนึง่ หรือญาติเสยีชีวิต พอ่แม่ได้รับ
บาดเจ็บ หรือญาติได้รับบาดเจ็บ และท่ีอยูอ่าศยัเสยีหาย เป็นต้น 

ผลการวิจยัจากข้อมลูเชิงปริมาณพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยั
พิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 จ านวน 200 ราย มีคะแนนเฉลีย่ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีคา่
เทา่กบั 5.03 (SD = 2.09) ทัง้นีจ้ านวนประสบการณ์ทัง้หมดเทา่กบั 11 ประสบการณ์ ซึง่ถือวา่มี
ประสบการณ์ระดบัปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาข้อมลูเชิงปริมาณของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิเป็นรายข้อ มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิท่ีวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 ประสบ
มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก เป็นประสบการณ์ในเร่ืองของการรับรู้การสญูเสยีและผลกระทบที่เกิดขึน้
จากภยัพิบติัสนึามิทางด้านกายภาพทัง้ในสว่นของบุคคลและสภาพแวดล้อม กลา่วคือ เห็นซาก
ปรักหกัพงัของบ้านเรือน ยานยนต์ และเรือ (ร้อยละ 89) เห็นคนอ่ืน (ไม่ใช่คนในครอบครัว) ได้รับ
บาดเจ็บทางร่างกายและต้องพบแพทย์ (ร้อยละ 83.5) และเห็นคนตาย (ร้อยละ 72.5)  

ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้สนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณท่ีวา่ วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติั      
สนึามิ พ.ศ. 2547 สว่นใหญ่มีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ เป็นลกัษณะประสบการณ์การเห็น
สภาพความเสยีหายของบ้านเรือนทัง้ของตนเองและสภาพของชุมชน และการได้เห็นผู้ อ่ืนท่ีได้รับ
บาดเจ็บ หรือเสยีชีวิตจากเหตกุารณ์ โดยวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547       
บางรายได้เห็นขณะท่ีเผชิญคลืน่ด้วยตนเอง ซึง่การที่ได้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัได้สง่ผล
กระทบทัง้ตอ่ความรู้สกึ และการด าเนินชีวิตของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547  

นอกจากนีว้ยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 บางรายได้กลา่วถึงการท าใจ
ยอมรับความจริงตอ่การสญูเสยีและผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากการมีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าใจยอมรับความจริงตอ่การสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัวไปกบั
เหตกุารณ์ ซึง่แม้ในช่วงแรก ๆ ท่ีเกิดเหตกุารณ์จะท าใจยอมรับการจากไปของบุคคลอนัเป็นท่ีรักใน
ครอบครัวได้ยาก แตก็่ท าใจยอมรับได้ สว่นหนึง่เป็นเพราะการท่ีนกึถึงบุคคลอนัเป็นท่ีรักใน
ครอบครัวที่ยงัคงอยูก่บัตนเอง ท าให้เกิดความรู้สกึเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัตอ่ไป ทัง้นี ้
การได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้วยัรุ่นผู้รอดชีวิตจากการประสบ
เหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 ผา่นช่วงเวลาที่ประสบภยัพิบติัท่ีเกิดขึน้ได้ (Tuicomepee & 
Romano, 2008) 

นอกจากนีผ้ลการวิจยั พบวา่ วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มี
ประสบการณ์การสญูเสยีบุคคลในครอบครัวไปกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั ได้แก่ สญูเสยีญาติอยา่ง
น้อย 1 คน, แตไ่ม่มีใครในครอบครัวสญูเสยี (ร้อยละ 51) สญูเสยีพี่น้องร่วมบิดามารดา แตบ่ิดา
มารดาอยูค่รบ (ร้อยละ 15.5) และสญูเสยีบิดา/มารดา หรือทัง้คู ่(ร้อยละ 15) 

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้สนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณท่ีวา่ วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยั
พิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีการสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัวไปกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั ซึง่
จากการสญูเสยีได้ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในชีวิต กลา่วคือ ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 เปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดยวยัรุ่นบางคนกลา่ว
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วา่จากการสญูเสยีบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัว เช่น แม่ หรือ พอ่ ได้ก่อให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ี
เปลีย่นแปลงไปจากตอนท่ีบุคคลดงักลา่วยงัมีชีวิตอยู ่กลา่วถึงการเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
เป็นไปในทางที่ดีขึน้ เพื่อด าเนินชีวิตในปัจจุบนัตอ่ไป  

จะเห็นได้วา่ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ      
พ.ศ. 2547 นัน้ เป็นประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดไม่เฉพาะแตเ่พียง ผลกระทบทางด้านกายภาพ
ภายนอก เช่น ความเสยีหายของบ้านพกัท่ีอยูอ่าศยั และชุมชนท่ีวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติั   
สนึามิ พ.ศ. 2547 อาศยัอยูเ่ทา่นัน้ หากแตย่งัสง่ผลกระทบตอ่จิตใจของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยั
พิบติัสนึามิด้วย และการมีประสบการณ์ภยัพิบติัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 
2547 ยงัท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในชีวิต ซึง่จากการเปลีย่นแปลงได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการพฒันาตนเอง จากการเปลีย่นแปลงการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัอนัเป็นผลจากการท่ี
ได้ประสบกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิอีกด้วย 

ส าหรับความสามารถในการฟืน้พลงั ผลการวิจยัพบวา่ วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติั    
สนึามิพ.ศ. 2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์โดยเฉลีย่มีคา่เทา่กบั 3.66 (SD 
= 11.53) ทัง้นีจ้ านวนช่วงคา่คะแนนอยูร่ะหวา่ง 21 – 105 หรือมีช่วงคะแนนระหวา่ง 1-5 คะแนน
ซึง่คอ่นข้างสงู และมีความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัโดยเฉลีย่มีคา่เทา่กบั 3.85 (SD 
= 12.84) ทัง้นีจ้ านวนช่วงคา่คะแนนอยูร่ะหวา่ง 22 – 110 หรือมีช่วงคะแนนระหวา่ง 1-5 คะแนน
ซึง่คอ่นข้างสงู 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ ของความสามารถในการฟืน้พลงัตาม
สถานการณ์ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้องค์ประกอบท่ี 1  การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากร
ภายนอก (I have) พบวา่ วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีความสามารถในการ
ฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 3.83 (SD = 4.74) จากจ านวน 8 ข้อ องค์ประกอบท่ี 2 การมี
จิตใจที่เข้มแข็ง (I am) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้
พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 3.48 (SD = 4.28) จากจ านวน 8 ข้อ และองค์ประกอบท่ี 3 การ
มีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ 
พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 4.64 (SD = 3.71) จาก
จ านวน 6 ข้อ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ ของความสามารถในการฟืน้พลงัจาก
ลกัษณะนิสยั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้องค์ประกอบท่ี 1 การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากร
ภายนอก (I have) พบวา่ วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการ
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ฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 3.88 (SD = 6.05) จากจ านวน 9 ข้อ องค์ประกอบท่ี 2 การมี
จิตใจที่เข้มแข็ง (I am) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้
พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 3.92 (SD = 5.43) จากจ านวน 7 ข้อ และองค์ประกอบท่ี 3 การ
มีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (I can) วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ 
พ.ศ.2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบนีมี้คา่เทา่กบั 3.71 (SD = 3.41) จาก
จ านวน 5 ข้อ  

ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้สนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณท่ีวา่ วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติั      
สนึามิ พ.ศ. 2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงั โดยวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 
2547 มีความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบการมีบุคคลหรือแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม 
โดยเฉพาะมีความไว้วางใจ ความมัน่ใจในสมัพนัธภาพ เป็นความรู้สกึท่ีเกิดจากการได้รับความรัก
อยา่งไม่มีเงื่อนไขจากบุคคล รวมทัง้การได้รับความสนใจและความช่วยเหลอื และกลา่วถึงการ
เข้าถึงแหลง่บริการด้านสขุภาพ การศกึษา สวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิตอนัเป็นแหลง่ท่ี
ตอบสนองความต้องการของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิ ซึง่ครอบครัวไม่สามารถให้
ได้ โดยมีสว่นช่วยให้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 เกิดก าลงัใจแม้จะเผชิญกบั
ความยากล าบากจากการประสบเหตกุารณ์ภยัพิบติั 

นอกจากนี ้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 บางคนยงัระบุถึงการมี
ต้นแบบ หรือบุคคลท่ีจะเป็นต้นแบบ อนัสง่ผลให้เกิดความพยายามท่ีจะประพฤตปิฏิบติัตนให้เป็น
อยา่งต้นแบบ และยงัมีการพดูถึงการมีแนวทางในการปฏิบติัตวัและปฏิบติัตามกฎตา่ง ๆ ในบ้าน 
ซึง่เป็นโอกาสให้ ได้เรียนรู้ความคาดหวงัท่ีบุคคลในครอบครัวมีตอ่ตนเอง และเม่ือท าตามได้ และ
วยัรุ่นบางคนยงัระบุถึงการได้รับการสนบัสนนุให้มีอิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การมีอิสระ
ในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การพึง่พาตนเองได้ โดยได้รับโอกาสหรือการสนบัสนนุจากพอ่แม่ 
สนบัสนนุให้ได้ท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง  

ผลการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผา่นมาท่ีพบวา่ เด็กและ
วยัรุ่นสามารถจดัการกบับริบทหรือสถานการณ์เลวร้ายและปรับตวัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
จ าเป็นต้องอาศยัทรัพยากรภายนอกในการช่วยเหลอื (Cicchetti & Rogosch, 1997; Jaffee, 
Caspi, Moffitt, Polo-Tomas, & Taylor, 2007) โดยทรัพยากรหรือปัจจยัภายนอกท่ีช่วยในการเอือ้
ให้เกิดการพฒันาความสามารถในการฟืน้พลงั ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เป็นต้น (Kumpfer, 
1999) Garmezy และ Rutter (1991, 1985) ได้ระบุถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการฟืน้
พลงัในเด็กท่ีมีประสบการณ์ทางลบในชีวิต ได้แก่ สภาพครอบครัว คือ การได้รับความรัก ความ
อบอุ่นจากพอ่แม่ ผู้ดแูล หรือญาติพี่น้อง และมีครอบครัวเป็นแหลง่สนบัสนนุทางกายและทางใจ 
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และการมีแหลง่สนบัสนนุจากสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ครู เพื่อนบ้าน หรือองค์กร สถาบนัตา่ง ๆ 
เพื่อเป็นแหลง่ทรัพยากรที่สง่เสริมให้มีความพยายามจดัการกบัสถานการณ์  สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Brook (1994) และ Werner (1993) ท่ีพบวา่ เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั
มกัมีพอ่แม่ เป็นแบบอยา่งพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กและให้โอกาสในการพฒันาความมัน่ใจ
ในตนเอง รวมถึงการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ได้มีประสบการณ์ท่ีท้าทายความสามารถ สอดคล้อง
กบัการศกึษาของ Milgram และ Palti (1993) ซึง่ท าการศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของเด็กท่ีมี
ความสามารถในการฟืน้พลงักบัผู้ใหญ่ พบวา่ เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีสามารถ
ปรับตวัได้ดีแม้จะประสบกบัสถานการณ์เลวร้ายมีความเต็มใจยอมรับและท าตามกฎระเบียบท่ี
ผู้ใหญ่ก าหนด และเด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัจะมีการรับรู้ถึงการมีทรัพยากรที่จ าเป็นตอ่
ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาลหรือสถานีอนามยั และสามารถเข้าถึง
บริการได้ตลอดเวลาเม่ือต้องการ (Grotberg, 1995; Freiberg, 1994; Werner, 1990)  

ความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบการมีพลงัภายในจิตใจที่เข้มแข็ง วยัรุ่นผู้
ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ กลา่วถึงความรู้สกึ ทศันคติ และความเช่ือภายในตนเอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการเป็นผู้ มีความรัก มีความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ และมีความต้องการช่วยเหลอืผู้ อ่ืน 
รวมถึงการเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน และแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนได้ท าให้เกิดความตระหนกัวา่บุคคลใน
ครอบครัวช่ืนชอบและรักตน จึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีรัก โดยรู้วา่บุคคลเหลา่นัน้คาดหวงัหรือมี
ความรู้สกึตอ่ตนเองอยา่งไรในสถานการณ์ตา่ง ๆ การท่ีได้รับรู้วา่ ตนเป็นท่ีรัก และวยัรุ่นกลา่วถึง
การแสดงความรักตอ่บุคคลในครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม และการเป็นผู้ มีความหวงั มีความ
ศรัทธา และเช่ือมัน่  

นอกจากนีว้ยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 บางคน กลา่วถึงความภมิูใจ
ในตวัเอง การเห็นคณุคา่ในตนเอง การท่ีได้รับรู้วา่ตนเองเป็นคนส าคญั และรู้สกึภมิูใจกบัการเป็น
ตวัเอง ภมิูใจในความสามารถในสิง่ท่ีตนเองกระท า และประสบความส าเร็จ ซึง่เป็นคณุสมบติัท่ีท า
ให้ยืนหยดัอยูไ่ด้เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหา 

ผลการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผา่นมาท่ีพบวา่ ลกัษณะ
ของเด็กและวยัรุ่นท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีส าคญั คือ การมีการเห็นคณุคา่ในตนเอง
ระดบัสงู มีความมัน่ใจในตนเอง มีความเช่ือและเคารพตนเอง ตลอดจนมีความเช่ือในศกัยภาพ 
ความสามารถของตนเอง (Baldwin, Baldwin, Kasser, Zax, Sameroff, & Seifer, 1993; 
Brooks, 1994; Cederblad, Dahlin, Hagnell, & Hansson, 1994; Cicchetti, Rogosch, Lynch, 
& Hold, 1993; Conrad & Hammen, 1993; Masten, 1994; Milgrame & Palti, 1993; Taylor, 
1994) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Mandleco และ Peery (2000) ท่ีพบวา่ เด็กและวยัรุ่นท่ีมีการ
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เห็นคณุคา่ในตนเองนัน้จะมีความสามารถในการตระหนกัถึงจุดเดน่และจุดด้อยของตนเอง และ
รับรู้ถึงความสามารถของตนเองเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ท้าทาย การท่ีเด็กและวยัรุ่นท่ีมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัมีทัง้ความรู้สกึภาคภมิูใจในตนเองและเช่ือในศกัยภาพแหง่ตน ท าให้
มีการปรับตวัที่เหมาะสมเม่ือประสบกบัสถานการณ์เลวร้ายท่ีท้าทายความสามารถ (Bland, 
Sowa, & Callahan, 1994; Donald & Swart-Kruger, 1994) สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Wagnild และ Young (1990) ท่ีพบวา่ การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนกัวา่ชีวิตของตนเองมี
คา่และมีความหมาย เป็นหนึง่ในองค์ประกอบของความสามารถในการฟืน้พลงัท่ีเป็นลกัษณะของ
เด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั การมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิซึง่เกิดจากการมีความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพแหง่ตน การเห็นคณุคา่ในตนเอง การมีความหวงัในชีวิตและการมองโลกในแงดี่ เป็นสิง่ท่ี
ช่วยให้เด็กมีความพยายามในการปรับตวัให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เม่ือประสบกบัสถานการณ์
เลวร้าย (Kumpfer, 1999; Luthar & Zigler, 1991; Werner & Smith, 1992; Parker, Cowen, 
Work, & Wyman, 1990)  

ความสามารถในการฟืน้พลงัในองค์ประกอบสดุท้าย คือ การมีทกัษะตา่ง ๆ ทางสงัคมซึง่
มาจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลในครอบครัวและภายนอกครอบครัว ซึง่วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบ
ภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 กลา่วถึงการได้เรียนรู้ และได้รับการสอนจากบุคคล โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีจริงใจ เช่ือมัน่ได้ ความสามารถหาบุคคลส าคญั เช่น พอ่
แม่ ครู หรือเพื่อนท่ีจะนกึถึงและขอความช่วยเหลอื แบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้สกึ ยามท่ีมี
วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิปัญหาหรือความไม่สบายใจ รวมถึงการร่วมส ารวจหนทาง
ตา่ง ๆ ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง หรือปัญหาระหวา่งตนเองกบับุคคลอ่ืน ๆ  

ผลการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผา่นมาท่ีพบวา่ ลกัษณะ
ท่ีส าคญัของเด็กท่ีมีความสามารถในการฟืน้พลงั คือ การสามารถขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่
เม่ือต้องการความช่วยเหลอื (Grotberg, 1995) โดยการหาแหลง่ช่วยเหลอืจากทัง้สมาชิกภายใน
ครอบครัวและบุคคลนอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัว เม่ือรับรู้วา่สถานการณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึน้นัน้
เกินกวา่ความสามารถในการจดัการของตนเอง (Mandleco & Peery, 2000) ซึง่เป็นการเพิ่ม
โอกาสของการปรับตวัที่เหมาะสมและประสบความส าเร็จ รวมถึงโอกาสท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนมากขึน้ (Masten, 2001) 

2. ความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของ
วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิพ.ศ. 2547 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการ
ฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 พบวา่ ข้อมลูสนบัสนนุสมมติฐาน
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เพียงบางสว่น กลา่วคือ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนนรวมใน
องค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก (I have) ของแบบวดัความสามารถใน
การฟืน้พลงัตามสถานการณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และประสบการณ์ภยัพิบติั      
สนึามิมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนนรวมในองค์ประกอบการมีจิตใจที่เข้มแข็ง (I am) ของแบบ
วดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพในประเด็นท่ีเป็นความเก่ียวข้องกนัของประสบการณ์ภยัพิบติั       
สนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัองค์ประกอบ การมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก
ของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 พบวา่ แม้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติั    
สนึามิ จะมีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ หรือได้เผชิญกบัเหตกุารณ์ภยัพิบติั ตลอดจนเกิด
ความเครียดในชีวิตหลงัจากท่ีได้รับผลกระทบ การสญูเสยีจากการประสบภยัพิบติั แตก่ารท่ีวยัรุ่นท่ี
ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีบุคคลหรือแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม อนัได้แก่ บุคคล
ในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ยาย ป้า น้า เป็นต้น คอยให้ความรักอยา่งไม่มีเงื่อนไข และ
บุคคลภายนอกครอบครัว ได้แก่ เพื่อน ครู เพื่อนบ้าน เป็นต้น ให้ความสนใจและความช่วยเหลอื 
ท าให้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิรู้สกึมีความสขุ ความหวงั ความมุ่งมัน่ เกิดความ
พยายามในการกลบัมาตัง้ใจเรียนหนงัสอื มีก าลงัใจและคลายจากความกลวั และกลา่วถึงการ
สามารถเข้าถึงแหลง่บริการด้านสขุภาพ การศกึษา สวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิตอนัเป็น
แหลง่ท่ีตอบสนองความต้องการ ซึง่ครอบครัวไม่สามารถให้ได้ เช่น โรงเรียนและครู บริการตา่ง ๆ 
ทางสงัคม เช่น หนว่ยงานราชการ ได้แก่ กองทพับก องค์การบริหารสว่นต าบล เป็นต้น รวมถึง
มลูนิธิตา่ง ๆ ท าให้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีก าลงัใจแม้จะเผชิญกบั
ความยากล าบากจากการประสบเหตกุารณ์ภยัพิบติั 

นอกจากนีว้ยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 บางคนยงัระบุถึงการมี
ต้นแบบ ได้แก่ พอ่ แม่ ญาติ และผู้ใหญ่คนอ่ืน ๆ เช่น ครู ท าให้วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติั 
สนึามิเกิดความพยายามท่ีจะประพฤตปิฏิบติัตนให้เป็นอยา่งต้นแบบ และมีการพดูถึงการมี
แนวทางในการปฏิบติัตวัและปฏิบติัตามกฎตา่ง ๆ ในบ้าน ซึง่เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ความคาดหวงั
ท่ีบุคคลในครอบครัวมีตอ่ตนเอง และเม่ือท าตามได้ การได้รับค าชมเชย และค าขอบใจ และวยัรุ่น 
บางคนยงัระบุถึงการได้รับการสนบัสนนุให้มีอิสระในการท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การมีอิสระใน
การท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง การพึง่พาตนเองได้ โดยได้รับโอกาสหรือการสนบัสนนุจากพอ่แม่ 
สนบัสนนุให้ได้ท าสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง  

 สว่นประเด็นการมีจิตใจที่เข้มแข็งนัน้ วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิแตล่ะราย 
กลา่วถึง ความรู้สกึ ทศันคติ และความเช่ือภายในตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นผู้ มีความรัก มี
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ความเข้าใจอยา่งร่วมรู้สกึ และมีความต้องการช่วยเหลอืผู้ อ่ืน อีกทัง้การได้เป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน และ
แสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืนได้ ท าให้เกิดความตระหนกัวา่บุคคลในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ป้า น้า       
ช่ืนชอบและรักตน จึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีรัก โดยรู้วา่บุคคลเหลา่นัน้คาดหวงัหรือมีความรู้สกึตอ่
ตนเองอยา่งไรในสถานการณ์ตา่ง ๆ การท่ีได้รับรู้วา่ ตนเป็นท่ีรัก วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติั    
สนึามิ พ.ศ. 2547 กลา่วถึงการแสดงความรักตอ่บุคคลในครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม เช่น การมี
ความตัง้ใจท่ีจะเรียนหนงัสอืให้ประสบความส าเร็จ เป็นต้น และการเป็นผู้ มีความหวงั มีความ
ศรัทธา และเช่ือมัน่ วยัรุ่นบางคนกลา่วถึงความเช่ือวา่มีความหวงัส าหรับตนเอง และกลา่วถึงความ
พยายามท่ีจะกระท าหน้าที่หลกัในปัจจุบนัโดยเฉพาะในเร่ืองเรียนเพื่อให้เป็นไปดงัความใฝ่ฝันท่ี
คาดหวงันัน้ นอกจากนีว้ยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 บางคนกลา่วถึงการมี
ความภมิูใจในตวัเอง การเห็นคณุคา่ในตนเอง การท่ีได้รับรู้วา่ตนเองเป็นคนส าคญั และรู้สกึภมิูใจ
กบัการเป็นตวัเอง ภมิูใจในความสามารถในสิง่ท่ีตนเองกระท า และประสบความส าเร็จ การมี
ความมัน่ใจในความสามารถและคณุคา่ของตนเอง ซึง่เป็นคณุสมบติัท่ีท าให้วยัรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภยัพิบติัสนึามิยืนหยดัอยูไ่ด้เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหา  

ผลการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ  สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผา่นมาท่ีพบวา่ การใช้
ศกัยภาพของตนเองท่ีมีอยูร่่วมกบัการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีได้รับจากผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้
เลีย้งดเูป็นแนวทางที่จะปรับเปลีย่นสิง่ท่ีไม่ดีหรือสถานการณ์ท่ีไม่ดีให้มีการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี
ขึน้ของเด็กและวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะการฟืน้พลงั (Armstrong, Birnie-Lefcovith, & Unger, 2005; 
Mandleco & Peery, 2000; Werner, 1993) ทัง้นีล้กัษณะท่ีส าคญัของเด็กและวยัรุ่นท่ีมี
ความสามารถในการฟืน้พลงั คือ การเห็นคณุคา่ในตนเองและความเช่ือในศกัยภาพแหง่ตน ซึง่
พฒันามาจากการมีความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้หนนุกบับุคคลในครอบครัวและผู้ใหญ่นอกครอบครัว 
(Werner, 1995) กลา่วโดยสรุปได้วา่ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง และการมีบุคคลช่วยเหลอืให้ก าลงัใจ 
ตลอดจนมีทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตในช่วงวิกฤต เป็นสว่นช่วยให้บุคคลเกิด
ความส าเร็จในการปรับตวัและฟืน้พลงัในภาวะวิกฤต (กรมสขุภาพจิต, 2549) 

 อาจกลา่วได้วา่ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ี
ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิพ.ศ. 2547 มีความสมัพนัธ์กนั แม้จะไม่มีความสมัพนัธ์กนัโดยรวม 
แตก็่มีความสมัพนัธ์กนัในแงข่ององค์ประกอบของความสามารถในการฟืน้พลงั กลา่วคือ การท่ี
วยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 มีประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิก็สามารถมี
ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์องค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากร
ภายนอก และมีความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะนิสยัองค์ประกอบการมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ได้ 
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ข้อเสนอแนะ  

 ประกอบด้วย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์  ได้แก่ 

1.1 ผลการวิจยั พบวา่ แม้ความสมัพนัธ์ของประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และ
ความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 จะไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัโดยรวม แตจ่ากผลการวิจยัได้พบวา่ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัคะแนนรวมในองค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก ของแบบวดั
ความสามารถในการฟืน้พลงัตามสถานการณ์ ท าให้ทราบวา่ วยัรุ่นกลุม่นีแ้ม้จะมีประสบการณ์ภยั
พิบติัและได้รับผลกระทบรวมถึงความสญูเสยีจากการประสบภยัพิบติั แตก็่มีการฟืน้พลงัอนัเป็น
สว่นส าคญัท่ีท าให้เกิดความเข้มแข็งและมีสขุภาวะความเป็นอยูท่ี่ดี ซึง่การสง่เสริมให้เกิด
ความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นกลุม่นีส้ามารถท าได้โดย การท่ีเตรียมพร้อมเก่ียวกบับริการ 
หรือการสง่เสริมชีวิตในด้านตา่ง ๆ ท่ีควรได้รับ ซึง่เป็นแหลง่ท่ีตอบสนองความต้องการของวยัรุ่น ซึง่
ครอบครัวไม่สามารถให้ได้ เช่น โรงพยาบาลและแพทย์ โรงเรียนและครู บริการตา่ง ๆ ทางสงัคม 
เช่น หนว่ยงานราชการ มลูนิธิ หรือสมาคมตา่ง ๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการตอบสนองทาง
จิตใจ ควรจดัเตรียมนกัจิตวิทยาการปรึกษาหรือนกัวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้วยัรุ่นสามารถ
เข้าถึงได้ โดยเป็นแหลง่สนบัสนนุจากภายนอก นอกเหนือจากสว่นของพอ่แม่ ผู้ปกครอง สมาชิก
คนอ่ืนในครอบครัว ครู และเพื่อน เพื่อการท่ีจะสามารถพฒันาทกัษะหรือลกัษณะบางประการ เช่น 
การมีความมัน่ใจในตนเอง การมองโลกในแงดี่ การเคารพตนเองและผู้ อ่ืน และการมีความเข้าใจ
อยา่งร่วมรู้สกึ อนัจะสง่เสริมให้เกิดความสามารถด าเนินชีวิตผา่นพ้นช่วงเวลายากล าบากจากการ
ประสบกบัภยัพิบติัได้ตอ่ไป 

1.2 จากผลการวิจยัท่ีวา่ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนน
รวมในองค์ประกอบการมีจิตใจที่เข้มแข็ง ของแบบวดัความสามารถในการฟืน้พลงัจากลกัษณะ
นิสยั ทัง้นีจ้ากผลการวิจยัท่ีพบ ควรมีการจดัโปรแกรมการปรึกษาทางจิตวิทยา โดยนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษา เพื่อการสร้างเสริมความสามารถในการฟืน้พลงั โดยเน้นการรับรู้ลกัษณะท่ีดีของตนเอง 
การมีความทรงจ าที่ดีเก่ียวกบัการได้รับความรักและการรักผู้ อ่ืน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลงัภายใน
หรือปัจจยัท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล อนัจะก่อให้เกิดเป็นความสามารถในการตอ่สู้กบัสถานการณ์ทกุข์
ยากล าบากพร้อมทัง้ฝ่าฟันอุปสรรคและมีศกัยภาพในการด าเนินชีวิตตามปกติได้อยา่งราบร่ืน 
ส าหรับวยัรุ่นกลุม่ท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัธรรมชาติตอ่ไป  
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป   ได้แก ่

2.1 การวิจยัครัง้นีพ้บวา่ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคะแนน
รวมในองค์ประกอบการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก ของความสามารถในการฟืน้พลงั
ตามสถานการณ์ และองค์ประกอบการมีจิตใจที่เข้มแข็ง ของความสามารถในการฟืน้พลงัจาก
ลกัษณะนิสยัของวยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่งานวิจยั
ชิน้ตอ่ไปควรจะได้ศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการน ากลุม่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสง่เสริมการฟืน้
พลงัในกลุม่บุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติั โดยศกึษาผลจากการน ากลุม่จิตวิทยามาใช้เพื่อ
สง่เสริมและพฒันาการฟืน้พลงัของกลุม่บุคคลท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติั อนัจะช่วยให้เห็นภาพของ
ก าลงัหรือประสทิธิภาพของกลุม่จิตวิทยาเม่ือน ามาใช้สง่เสริมพฒันาบุคคลกลุม่นีไ้ด้อยา่งชดัเจน
ขึน้ 

2.2 การวิจยัครัง้นีว้ดัประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และความสามารถในการฟืน้พลงัของ
วยัรุ่นผู้ได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่งานวิจยัชิน้ตอ่ไปควรจะ
ได้ศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเส้นทางตา่ง ๆ ของความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
และความสามารถในการฟืน้พลงัในวยัรุ่นกลุม่ดงักลา่ว  ควรจะได้มีการระบุตวัแปรอ่ืน ๆ ทางด้าน
จิตวิทยา เพื่อให้สามารถระบุตวัแปรทางจิตวิทยาที่ท านายความสามารถในการฟืน้พลงัได้มาก
ท่ีสดุ ทัง้นีก้ารออกแบบการวิจยัตอ่ไปอาจพิจารณาใช้การวิเคราะห์เส้นทางและโมเดล Lisrel มาใช้
ในการศกึษา เน่ืองจากการวิเคราะห์เส้นทางและโมเดล Lisrel เป็นวิธีการประมาณคา่สมัประสทิธ์ิ
ท่ีไม่ทราบชุดของสมการโครงสร้าง ตวัแปรในระบบของสมการประกอบด้วยตวัแปรท่ีสงัเกตได้
โดยตรงหรือตวัแปรท่ีแฝงท่ีสงัเกตไม่ได้ รวมทัง้ตวัแปรท่ีไม่ได้สงัเกตแตส่มัพนัธ์กบัตวัแปรท่ีสงัเกต
ได้ โดยโมเดลจะสมมติวา่มีสาเหตเุป็นโครงสร้างระหวา่งชุดของตวัแปรแฝงและตวัแปรท่ีสงัเกตได้
จะเป็นตวับง่ชีข้องตวัแปรแฝง (ไพรศิลป์ ปินทะนา, 2550) โดยมีจุดเดน่คือ โมเดลลสิเรลเป็นโมเดล
ท่ีสร้างขึน้จากการบูรณาการของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis model) กบั
การวิเคราะห์อิทธิพล (path analysis model) จึงสามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตไุด้ทัง้
แบบมีตวัแปรแฝงและไม่มีตวัแปรแฝง (latent variable) และสามารถวิเคราะห์แยกขนาดอิทธิพล
เป็นอิทธิพลทางอ้อม (indirect effects) และอิทธิพลทางตรง (direct effects) รวมทัง้สามารถ
วิเคราะห์ตรวจสอบความกลมกลนืสอดคล้องระหวา่งโมเดลท่ีสร้างขึน้ตามทฤษฎีกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ได้ ซึง่เรียกวา่การทดสอบความกลมกลนื (goodness of fit test) (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2538)  

2.3 การวิจยัเก่ียวกบัประสบการณ์ภยัพิบติั และความสามารถในการฟืน้พลงัในครัง้ตอ่ไป
ควรจะได้ขยายกรอบมโนทศัน์เก่ียวกบัความสามารถในการฟืน้พลงั โดยอาจจะใช้รูปแบบของการ
วิจยัคณุภาพแบบสร้างทฤษฏีจากข้อมลู (grounded theory method) เป็นการวิจยัท่ีด าเนินการ
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แบบอุปนยั โดยนกัวิจยัสร้างสมมติฐานและค าอธิบายเชิงทฤษฎีขึน้มาจากข้อมลูท่ีได้รวบรวมมา
ส าหรับการวิจยัเร่ืองนัน้โดยตรง เน่ืองรูปแบบการวิจยัแบบนี ้มีข้อดีคือเน้นวิธีการด าเนินการวิจยัท่ี
เข้มงวดเป็นระเบียบ และเน้นการตีความมากวา่การพรรณนาเพื่อหาค าอธิบายส าหรับ
ปรากฎการณ์ท่ีศกึษา (ชาย โพธิสติา, 2550) ซึง่ได้ข้อสรุปเชิงเส้นแนวคิดทฤษฎี ที่มีลกัษณะเป็น
นามธรรมและมีฐานมาจากข้อมลูโดยตรง (grounded in the data) นอกจากนีก้ารวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคณุภาพท าพร้อมกบัการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการท่ีมีมาตรฐานและเข้มงวด เป็นตวัเช่ือมท่ี
ดีระหวา่งวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพและวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และเป็นการลดช่องวา่งที่เกิดจากการ
ยดึติดเฉพาะแนวทางของตวัผู้วิจยั ชาย โพธิสติา (2550) และพฒันาเคร่ืองมือประเมินขึน้มาจาก
รอบมโนทศัน์ดงักลา่ว อนัจะท าให้สะท้อนระดบัของความสามารถได้ครอบคลมุประสบการณ์การ
ฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติัตามบริบทไทย 
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7. ศาสนา  ( ) พทุธ       ( ) คริสต์  ( ) อิสลาม  ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)....... 
 

8. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
( ) อยูด้่วยกนั    ( ) แยกกนัอยู ่
( ) หยา่                ( ) บิดาหรือมารดาเสยีชีวิต 
 

9. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
( ) บิดา-มารดา   ( ) บิดา   ( ) มารดา 
( ) ญาต ิ             ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
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แบบส ารวจตนเองชุดที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าชีแ้จง  ขอให้นกัเรียนกากบาท (x) ทบัช่องสีเ่หลีย่มท่ี 

บรรยายประสบการณ์ภยัพิบัติสึนามิของนกัเรียนได้ดีท่ีสดุ 
 

1. ฉนัได้รับบาดเจ็บร่างกาย และต้องพบแพทย์     ไม่ใช่    ใช ่

2. คนในครอบครัวของฉนัได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย      ไม่ใช่    ใช ่

และต้องพบแพทย์ 

3. ฉนัเห็นคนอ่ืน (ไม่ใช่คนในครอบครัวของฉนั)      ไม่ใช่    ใช ่

ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและต้องพบแพทย์    

4. ฉนัเห็นคนตาย         ไม่ใช่    ใช ่

5. ฉนัเห็นซากปรักหกัพงัของบ้านเรือน ยานยนต์ และเรือ    ไม่ใช่    ใช ่

6. ครอบครัวของฉนัสญูเสยีบ้าน ท่ีอยูอ่าศยั      ไม่ใช่    ใช ่

7. ครอบครัวของฉนัสญูเสยีเรือ       ไม่ใช่    ใช ่

8. ครอบครัวของฉนัสญูเสยีทรัพย์สนิอ่ืนๆ       ไม่ใช่    ใช ่

(จกัรยานยนต์ หรือของมีคา่อ่ืนๆ)  

9. ฉนัสญูเสยีญาติอยา่งน้อย 1 คน,        ไม่ใช่    ใช ่

แตไ่ม่มีใครในครอบครัวสญูเสยี 

10. ฉนัสญูเสยีพี่น้องร่วมบิดามารดา แตบ่ิดามารดาอยูค่รบ    ไม่ใช่    ใช ่

11. ฉนัสญูเสยีบิดา/มารดา หรือทัง้คู ่      ไม่ใช่    ใช ่
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แบบส ารวจตนเองชุดที่ 2 
 

 
 

 

 

 

 

 
ตัวฉันในปัจจุบัน 

ตรงมาก 
 
 
5 

ตรง
ค่อนข้าง 
มาก 

4 

ตรงและไม่
ตรงพอ ๆ 

กัน 
3 

ไม่ค่อย
ตรง 

 
2 

ไม่ตรง
เลย 

 
1 

1.ฉนัไม่รู้จะพึง่ใครเม่ือมีปัญหา      
2.ส าหรับฉนัทกุอยา่งดเูลวร้าย
ลงเม่ืออยูใ่นภาวะยากล าบาก 

     

3.ฉนัไม่คอ่ยมีมนษุย์สมัพนัธ์กบั    
เพื่อน ๆ และคนรอบข้าง 

     

4.ฉนัมีเพื่อนสนิทท่ีพดูคยุได้ทกุ
เร่ือง 

     

5.ฉนัหมดก าลงัใจเม่ือต้อง
เผชิญกบัอุปสรรคปัญหา 

     

6.ฉนัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้      
7.ไม่มีใครท่ีรักฉนัเลย      
8.ฉนัไม่เช่ือมัน่ในตนเอง      
9.ฉนัท าแตส่ิง่ดี ๆ ท่ีท าให้คนอ่ืน       
ช่ืนชอบฉนั 

     

10.ฉนัพึง่สมาชิกในครอบครัว
ของฉนัได้เม่ือมีปัญหา 

     

ค าชีแ้จง ข้อความข้างลา่งนีเ้ป็นข้อความท่ีบรรยายเก่ียวกบัตวันกัเรียน กรุณาอ่านแตล่ะ
ข้อความและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
เพื่อแสดงถึงระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่ตนเองในปัจจุบัน 
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ตัวฉันโดยทั่วไป 

ตรง
มาก 

 
5 

ตรงค่อน 
ข้างมาก 

 
4 

ตรงและไม่
ตรง 

พอ ๆ กัน 
3 

ไม่ค่อย
ตรง 

 
2 

ไม่ตรง
เลย 

 
1 

1. พอ่แม่ให้ความใสใ่จฉนัมาก      
2. ฉนัรู้สกึมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
และในการตดัสนิใจท าสิง่ตา่ง ๆ 

     

3. ฉนัมีก าลงัใจท่ีดีจากบุคคลใน
ครอบครัว และเพื่อน ๆ เวลาที่ฉนั
รู้สกึไม่สบายใจหรือมีปัญหา 

     

4. ฉนัรู้สกึวา่ทกุอยา่งจะกลบั
กลายเป็นดีแม้อยูใ่นภาวะ
ยากล าบาก 

     

5. ฉนัรู้วิธีวางแผนส าหรับอนาคต      
6. ครอบครัวมีความเช่ือมัน่ใน   
ตวัฉนั 

     

7. ฉนัคิดวา่ปัญหาทกุอยา่งยอ่มมี
ทางแก้ไข 

     

8. ฉนัไม่ละความพยายามในการ
ปฏิบติังานจนกวา่ฉนัจะประสบ
ความส าเร็จ 

     

9. ฉนัมีความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นกบั
ผู้ใหญ่ 

     

10. ฉนัมีความตัง้ใจ และอดทนท่ี
จะตอ่สู้กบัปัญหาและอุปสรรค
ตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ 

     

ค าชีแ้จง ข้อความข้างลา่งนีเ้ป็นข้อความท่ีบรรยายเก่ียวกบัตวันกัเรียน กรุณาอ่านแตล่ะ
ข้อความและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่ตนเอง ท่ีพดูถึงตวันกัเรียนโดยทัว่ไป         
ตั้งแต่ วัยเด็กเป็นต้นมา 
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ชุดค าถามสัมภาษณ์ (Interview Protocol) 

 การวิจยัเร่ือง ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ และการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยั
พิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547: การศกึษาแบบผสานวิธี 

 แนวค าถามสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้เป็นแนวทางเพื่อสมัภาษณ์ ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
และความสามารถในการฟืน้พลงัของวยัรุ่นท่ีได้รับผลกระทบภยัพิบติัสนึามิ พ.ศ. 2547 

1. ขัน้เร่ิมสนทนา 

ผู้วิจยัแนะน าตวั ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ กระบวนการสมัภาษณ์และ
สทิธิของผู้ให้ข้อมลู สร้างสมัพนัธภาพ พดูคยุด้วยความเป็นกนัเอง ซกัถามเร่ืองทัว่ ๆ ไป เพื่อให้เกิด
ความไว้วางใจ พร้อมทัง้ขออนญุาตในการบนัทกึเสยีงและจดบนัทกึอยา่งยอ่ โดยมีแนวค าถาม
เร่ิมต้น ดงันี ้

- ตอนนีอ้ยูก่บัใคร สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง เวลาอยูท่ี่บ้านเป็นอยา่งไรบ้าง 

- ตอนนีเ้รียนอยูช่ัน้อะไร เวลาอยูท่ี่โรงเรียนเป็นอยา่งไรบ้าง 

- เวลาที่ผา่นมา 6 ปีท่ีเกิดเหตกุารณ์คลืน่สนึามิ นกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไร กบัเหตกุารณ์
คลืน่สนึามิท่ีเกิดขึน้ 

2. ขัน้เข้าสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา 

ประสบการณ์ภยัพิบติัสนึามิของนกัเรียน โดยอาจมีค าถามติดตามประเด็น เช่น           

- วนัท่ีคลืน่สนึามิมาเกิดอะไรขึน้กบัตวันกัเรียนบ้าง ช่วยเลา่ประสบการณ์ท่ีนกัเรียนประสบ
กบัคลืน่สนึามิให้ฟังหนอ่ย 

- การเกิดเหตกุารณ์คลืน่สนึามิสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่ชีวิตของนกัเรียน มีผลกระทบ
อะไรบ้าง 

- การประสบกบัคลืน่สนึามิท าให้ชีวิตของนกัเรียนเปลีย่นแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อยา่งไร 

- นกัเรียนปรับตวัภายหลงัจากท่ีประสบกบัคลืน่สนึามิ อยา่งไร และใช้เวลานานเทา่ไหร่  

- การด าเนินชีวิตในปัจจุบนัหลงัจากประสบคลืน่สนึามิเป็นอยา่งไร 
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และการฟืน้พลงัของนกัเรียน โดยอาจมีค าถามติดตามประเด็น เช่น  

- นกัเรียนผา่นช่วงเวลาภายหลงัชีวิตประสบคลืน่สนึามิมาได้อยา่งไร 

- มีอะไรที่ช่วยให้ผา่นช่วงเวลาหลงัจากชีวิตมีการเปลีย่นแปลงจากการประสบคลืน่สนึามิ
บ้างไหม อยา่งไร 

- หลงัจากประสบภยัสนึามิ นกัเรียนได้รับการช่วยเหลอืจากแหลง่ใดบ้าง อยา่งไร 

- นอกจากแหลง่ช่วยเหลอืตา่ง ๆ ท่ีนกัเรียนได้รับแล้ว ตวันกัเรียนเองช่วยเหลอืหรือดแูล
ตนเองอยา่งไร 

- หลงัจากนกัเรียนปรับตวัได้ หรือฟืน้พลงัได้จากการประสบคลืน่สนึามิ ท าให้ชีวิตของ
นกัเรียนเป็นอยา่งไร การด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของนกัเรียนเป็นอยา่งไร 

3. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และการยุติการสัมภาษณ์ 

- มีอะไรที่นกัเรียนต้องการจะบอกเลา่เพิ่มเติมหรือไม่ อยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 

จดหมายขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับรองการพจิารณาจริยธรรม และเอกสาร
รับรองโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 
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ภาคผนวก ค 

จดหมายขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย 
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131 
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ภาคผนวก ง 

การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการฟ้ืนพลัง 
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ตารางท่ี 11  
ค่าอํานาจจําแนก และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแต่ละดา้น 
(Corrected Item-Total Correlation; CITC) ของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัตาม
สถานการณ์ (State Resilience Checklist) ทีค่ดัเลือกเหลือจํานวน 22 ขอ้ เพือ่ใช้เป็นแบบวดั
ฉบบัสมบูรณ์ (N=150) 

ข้อ 
ข้อท่ีกลบั
คะแนน 

(R) 

การวเิคราะห์ข้อกระทงโดยใช้วธีิ 
กลุม่ต ่า-กลุม่สงู 

คา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อ 

กบัคะแนนรวม     
ข้ออ่ืน ๆ 

(CITC) (N=150) 

ข้อ
ค าถามท่ี
คดัเลือก 

() 
กลุม่ต ่า 
(n=37) 

กลุม่สงู 
(n=39) t-test 

ราย
ด้าน 

ทัง้ 
ฉบบั 

M SD M SD  

1.ด้านการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก ( I have)   = .77  

1 R 3.49 .93 4.46 .82 4.84*** .38** .42**  
4  3.43 1.28 4.56 .75 4.66*** .47** .39**  

10 R 4.16 .90 4.97 .16 5.42*** .45** .42**  
13  3.27 .96 4.67 .66 7.33*** .49** .51**  

19 R 3.40 .86 4.79 .45 8.64*** .62** .63**  
22  3.76 .92 4.72 .65 5.22*** .39** .46**  

25  3.13 .92 4.59 .59 8.24*** .49** .51**  
28  2.76 .68 3.87 .83 6.36*** .48** .49**  

2.ด้านการมีจิตใจท่ีเข้มแขง็ (I am)  = .73 
2 R 3.38 .92 4.41 .68 5.57*** .46** .42**  

5 R 3.08 .83 3.97 1.01 4.19*** .45** .41**  
14 R 2.67 .91 4.02 .81 6.82*** .46** .43**  

23  2.94 .74 3.97 .63 6.53*** .44** .52**  
26  2.89 .81 4.26 .59 8.41*** .41** .53**  

29 R 3.00 .88 4.20 .86 6.02*** .48** .44**  
32  3.62 .72 4.43 .55 5.55*** .31** .41**  

34 R 3.27 .96 4.54 .91 5.90*** .40** .44**  

*p< .05, **p< .01 
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ตารางท่ี 11 (ตอ่) 
ค่าอํานาจจําแนก และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแต่ละดา้น 
(Corrected Item-Total Correlation; CITC) ของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัตาม
สถานการณ์ (State Resilience Checklist) ทีค่ดัเลือกเหลือจํานวน 22 ขอ้ เพือ่ใช้เป็นแบบวดั
ฉบบัสมบูรณ์ (N=150) 

ข้อ 
ข้อท่ีกลบั
คะแนน 

(R) 

การวเิคราะห์ข้อกระทงโดยใช้วธีิ 
กลุม่ต ่า-กลุม่สงู 

คา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อ 

กบัคะแนนรวม    
ข้ออ่ืน ๆ 

(CITC) (N=150) 

ข้อ
ค าถามท่ี
คดัเลือก 

() กลุม่ต ่า 
(n=37) 

กลุม่สงู 
(n=39) t-test 

ราย
ด้าน 

ทัง้ 
ฉบบั 

M SD M SD 

3.ด้านการมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ( I can) = .66 

3 R 4.13 .95 4.87 .41 4.36*** .27** .44**  
12  3.49 1.02 4.64 .48 6.26*** .44** .52**  

15  2.92 .76 3.97 .71 6.28*** .46** .45**  
27  2.73 .84 4.00 .76 6.92*** .43** .50**  

33 R 2.76 .89 4.18 1.00 6.54*** .33** .48**  
35  2.94 .94 4.05 .65 5.99*** .42** .43**  

ค่าความเที่ยง (Cronbach’s alpha) ของแบบวัดความสามารถในการฟ้ืนพลัง 
ตามสถานการณ์ (State Resilience Checklist) ทัง้ฉบับ = .88 

*p< .05, **p< .01 
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ตารางท่ี 12  
ค่าอํานาจจําแนก และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแต่ละดา้น 
(Corrected Item-Total Correlation; CITC) ของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัจาก
ลกัษณะนิสยั (Trait Resilience Checklist) ทีค่ดัเลือกเหลือจํานวน 21 ขอ้ เพือ่ใช้เป็นแบบวดั
ฉบบัสมบูรณ์ (N=150) 

ข้อ 
ข้อท่ีกลบั
คะแนน 

(R) 

การวเิคราะห์ข้อกระทงโดยใช้วธีิ 
กลุม่ต ่า-กลุม่สงู 

คา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อ 

กบัคะแนนรวม      
ข้ออ่ืน ๆ 

(CITC) (N=150) 

ข้อค าถามท่ี
คดัเลือก 

() กลุม่ต ่า 
(n=36) 

กลุม่สงู 
(n=36) t-test 

ราย
ด้าน 

ทัง้ 
ฉบบั 

M SD M SD 

1.ด้านการมีแหลง่สนบัสนนุและทรัพยากรภายนอก ( I have)   = .82 

1  3.58 .84 4.72 .66 6.39*** .51** .42**  
4  3.17 .74 4.78 .48 10.96*** .54** .56**  

7  3.08 .60 4.67 .53 11.78*** .62** .66**  
10  3.30 .79 4.72 .45 9.36*** .56** .54**  

12  3.19 .75 4.42 .60 7.62*** .54** .61**  
13  3.28 .74 4.33 .79 5.84*** .39** .40**  

16  3.00 .68 4.80 .40 13.78*** .66** .66**  
19  2.75 .60 3.94 .75 7.42*** .47** .44**  

21  3.00 .72 4.08 .60 6.93*** .38** .48**  

2.ด้านการมีจิตใจท่ีเข้มแขง็ (I am)  = .78 

2  2.92 .65 4.36 .64 9.51*** .53** .59**  
5  2.89 .71 4.22 .72 7.91*** .51** .53**  

8  3.64 .83 4.75 .50 6.86*** .36** .43**  
14  3.28 .85 4.72 .45 9.00*** .51** .58**  

17  3.47 .84 4.75 .44 8.05*** .56** .53**  
18  3.03 .56 4.42 .55 10.58*** .61** .62**  

20  2.97 .56 4.25 .65 8.94*** .48** .56**  

*p< .05, **p< .01 
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ตารางท่ี 12 (ตอ่) 
ค่าอํานาจจําแนก และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแต่ละดา้น 
(Corrected Item-Total Correlation; CITC) ของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัจาก
ลกัษณะนิสยั (Trait Resilience Checklist) ทีค่ดัเลือกเหลือจํานวน 21 ขอ้ เพือ่ใช้เป็นแบบวดั
ฉบบัสมบูรณ์ (N=150) 

ข้อ 
ข้อท่ีกลบั
คะแนน 

(R) 

การวเิคราะห์ข้อกระทงโดยใช้วธีิ 
กลุม่ต ่า-กลุม่สงู 

คา่สหสมัพนัธ์
ระหวา่งข้อ 

กบัคะแนนรวม      
ข้ออ่ืน ๆ 

(CITC) (N=150) 

ข้อค าถามท่ี
คดัเลือก 

() กลุม่ต ่า 
(n=36) 

กลุม่สงู 
(n=36) t-test 

ราย
ด้าน 

ทัง้ 
ฉบบั 

M SD M SD 

3.ด้านการมีทกัษะทางสงัคม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ( I can) = .71 

6  2.75 .65 4.11 .89 7.43*** .47** .51**  
9  3.14 .49 4.42 .65 9.45*** .50** .53**  

11  3.14 .54 4.70 .47 13.03*** .66** .67**  
15  3.17 .61 3.92 .69 4.88*** .33** .39**  

22  3.14 .59 4.14 .68 6.64*** .40** .50**  
ค่าความเที่ยง (Cronbach’s alpha) ของแบบวัดความสามารถในการฟ้ืนพลัง 

จากลักษณะนิสัย (Trait Resilience Checklist) ทัง้ฉบับ = .91 

*p< .05, **p< .01 
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ตารางที่ 13  
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบกบัคะแนนรวมทัง้หมดของแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัตามสถานการณ์ (State Resilience 
Checklist) และแบบวดัความสามารถในการฟ้ืนพลงัจากลกัษณะนิสยั (Trait Resilience Checklist) ฉบบัทดลองใช้ครัง้ที่ 2 (n=150) และคะแนนรวมของแบบวดัความวิตกกงัวลต่อสถานการณ์ และคะแนน
รวมของแบบวดัความวิตกกงัวลประจําตวั และคะแนนรวมแต่ละดา้นของแบบวดัการเผชิญปัญหา 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.RS I have 
2.RS I am 
3.RS I can 
4.TT RS 
5.RT I have 
6.RT I am 
7.RT I can 
8.TT RT 

1.00 .46** 
1.00 

.65** 

.57** 
1.00 

.81** 

.85** 

.86** 
1.00 

.41** 

.39** 

.44** 

.49** 
1.00 

.50** 

.63** 

.63** 

.71** 

.59** 
1.00 

.48** 

.53** 

.56** 

.63** 

.52** 

.73** 
1.00 

.52** 

.56** 

.60** 

.67** 

.90** 

.85** 

.78** 

.46** 

.44** 

.51** 

.56** 

.37** 

.55** 

.62** 

.34** 
.21* 

.25** 

.31** 

.28** 

.37** 

.43** 

-.21** 
-.29** 
-.34** 
-.33** 
-.19* 
-.20* 

         .00 

.37** 
-.53** 
-.49** 
-.56** 
-.29** 
-.49** 
-.33** 

-.36* 
-.53** 
-.52** 
-.57** 
-.27** 
-.48** 
-.31** 

9.C Pro 
10.C Soc 
11.C Avi 
12.TT AS 
13.TT AT 

       1.00 .55** 
1.00 

.39** 

.49** 
1.00 

-.18* 
         .03 

.18* 
1.00 

-.41** 
-.30** 

      -.07 
.57** 
1.00 

-.39** 
-.31** 

      -.02 
.58** 
.88** 
1.00 

M 42.70 48.11 45.40 1.36 38.87 26.75 18.15 83.77 42.29 13.27 24.54 42.12    8.42 

SD                               4.90             6.67              5.03           13.94         6.89              3.89              2.77              11.72           5.78               2.62              6.16             41.66          7.65 

*p< .05 (2-tailed), **p< .01 (2-tailed)
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์และแนวการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ 
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 นางสาวนภชนก สขุประเสริฐ เกิดวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2528 ท่ีจงัหวดัราชบุรี ส าเร็จ
การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาจากโรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา และส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เกียรตินิยมอนัดบั 2 
เม่ือปีการศกึษา 2551 และได้เข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีเดียวกนั 
 
 ประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
1. ประสบการณ์การเป็นผู้น ากลุม่ภายใต้การนิเทศ 

- เป็นผู้น ากลุม่จิตวิทยาพฒันาตนและการปรึกษาแนวพทุธ  15 ครัง้ 
(Buddhist personal growth and counseling group) 

2. ประสบการณ์การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลภายใต้การนิเทศ 
- (Individual counseling)       20 sessions 

 
 ผู้ ท่ีสนใจเก่ียวกบัเนือ้หาในวิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ามารถติดตอ่กบัผู้ เขียนวิทยานิพนธ์ได้ท่ี  
e-mail: siriwan_sukprasert@hotmail.com 
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