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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 2. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
จํานวน 580 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยันยันและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยโปรแกรม Mplus 
6.12 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ เรียงลําดับตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ได้แก่ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (0.973) 
ความหวัง (0.914) การมองโลกแง่ดี (0.744) และการรับรู้ความสามารถตน (0.737)  2) ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาพบว่า มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างและดชันีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (x�= 61.933, df=31, P-Value=0.0008, 
TLI=0.969, CFI=0.979, SRMR=0.035, RMSEA=0.041) มีน้ําหนักองค์ประกอบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1. to carry out the confirmatory factor analysis of Positive 
Psychological Capital of  higher education students, and 2. to test the consistency of the 
Positive Psychological Capital of higher education students. The samples of this research were 
580 first year students  from Khon Kaen University, Nakhon Phanom University, Sakon Nakhon 
Rajabhat University, and Sisaket Rajabhat University. The Multi–Stage Random Sampling 
technique was used in this study.  The research instruments were the Positive Psychological 
Capital scale confirmatory factor analysis and the consistent test of the Positive Psychological 
Capital by using Mplus 6.12. The results revealed that 1) the factors of Positive Psychological 
Capital of higher education students consisted of 4 factors according to priority of factor 
loading as following : Resilience (0.973), Hope (0.914),  Optimistic (0.744) and Self-Efficacy 
(0.737). 2) The consistency of the Positive Psychological Capital  of  higher education students 
found that the constructive validity of scale and the model fitted well and the empirical data 
( x�= 61.933, df= 31, P-Value= 0.0008 ,TLI= 0.969, CFI= 0.979 , SRMR= 0.035, RMSEA= 0.041) 
and the factor loading of those 4 components were statistical significant at 0.01 levels. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital หรือ Psychological Capital หรือ Psy 

Cap) เป็นคุณลักษณะและพัฒนาการของสภาวะจิตใจในทางบวกของบุคคลในการทํางาน ซ่ึงคําว่าทุนคือ   สิ่ง
สําคัญหรือทรัพย์สินท่ีมีอยู่ (Luthans., et al., 2007, p.3) โดยทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแนวคิดท่ีประยุกต์ใช้
ตัวแปรของจิตวิทยาเชิงบวก โดย Seligman นักจิตวิทยาชาวอเมริกันอดีตประธานของ American Psychology 
Association (A.P.A) ให้คําจํากัดความของจิตวิทยาเชิงบวกว่าเป็นการศึกษาและสํารวจจุดแข็งของมนุษย์     
เป็นคุณลักษณะในการพัฒนาด้านบวกของบุคคล ท่ีมีความจําเป็นสําหรับการทํางานในปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคของการ
แข่งขันและเป็นตัวแปรที่สําคัญทางด้านจิตวิทยาท่ีมีการประยุกต์ใช้จุดแข็งหรือจุดเด่นและคุณลักษณะทางบวก
ของตนเองในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น (Snyder & Lopez, 2002, p.761) 

ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสภาวะของบุคคลในการพัฒนาคุณลักษณะทางบวกในการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ (Snyder & Lopez, 2007, p.428) โดยจากการศึกษาของ (Luthans., et al., 2007, pp.541-
572) องค์ประกอบท่ีสําคัญของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital : PsyCap) มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 
ความหวัง (Hope) และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience) ซ่ึงท้ังสี่องค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนท่ีร่วมกันใน
การส่งเสริมช่วยทําให้เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกท่ีสมบูรณ์แก่บุคคลในการดําเนินชีวิต โดยเชื่อว่าทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก เม่ือได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งระดับกลุ่ม และระดับบุคคล จะทําหน้าท่ีส่งต่อไปยังผลทางด้าน
สุขภาวะทางจิต และพฤติกรรมการเรียน การทํางานและการดําเนินชีวิต โดยนําท้ังสี่องค์ประกอบมาศึกษา
ร่วมกันเป็นตัวแปรเดียว บุคคลเม่ือตกอยู่ในภาวะวิกฤต คนที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จะมีสภาพจิตใจกลับคืน
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เป็นปกติ จะประสบความสําเร็จด้านการเรียน การทํางาน การแข่งขันได้ดี (Fredrickson., et al., 2003, pp. 
365-376) ซ่ึงจากความหมายตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยจุดหมายของ
การจัดการศึกษาคือเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี มีปัญญา 
และมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
เรื่องการเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564) 
ซ่ึงการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้ 
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถทําได้หลายแนวทาง แต่แนวทางท่ีกําลังได้รับความสนใจคือแนวคิด
ท่ีพิจารณาสิ่งท่ีอยู่ในจิตใจของบุคคลว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งท่ีสามารถจูงใจ บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลได้ 
เรียกว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Luthans., et al., 2007, p.3) ดังน้ันหากบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะทํา
ให้บุคคลน้ันเกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจ สามารถท่ีจะจัดการแก้ไขปัญหากับสิ่งเร้าทางลบได้ด้วยการปรับเปล่ียน
วิธีการคิด โดยใช้ทรัพยากรทางจิตใจท่ีมีอยู่ในตัวเองมาช่วยเป็นต้นทุน เพราะตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะ
เข้ามาช่วยทําหน้าท่ีในการปรับเปลี่ยนท่ีความคิดบุคคลเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตให้รู้สึกไปในทิศทางบวก 
คือยังมีความหวัง ยังคงรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มีมุมมองต่อโลกในทางบวก และยังมีจิตใจสงบเพราะ
สามารถยืดหยุ่นทางจิตใจให้กลับคืนมาเป็นปกติได้ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีรุมเร้าท้ังทางร่างกายและจิตใจก็
ตาม (Nelson & Cooper, 2007, p.17)  

ท่ามกลางกระแสของความเจริญก้าวหน้า ด้านวัตถุและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงดูเหมือนนวัตกรรมต่างๆ 
จะทําให้มนุษย์มีชีวิตท่ีสะดวกสบายมากข้ึน แต่สิ่งเหล่าน้ีล้วนต้องแลกมากับการทํางานหนัก การแข่งขัน ความ
เหนื่อยล้า ความเครียดท่ีเพ่ิมขึ้นจนทําให้หลายคนรู้สึกมีความสุขลดน้อยลง และอาจนําไปสู่ปัญหาทางด้าน
สุขภาพจิตท่ีเพ่ิมมากขึ้นและในประเทศไทยเองความเครียด ก็จัดเป็นปัญหาระดับชาติเรื่องหนึ่ง ท่ีมีสาเหตุใหญ่ๆ 
มาจากเร่ืองของปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ครอบครัว และการงาน ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยเร่ิมต้นท่ีสําคัญในการนําไปสู่
การเริ่มต้นของความเจ็บป่วยทางจิตใจ จนอาจนําไปสู่การไร้สมรรถภาพในการทํางาน ดังน้ันการป้องกันโดยการ
สร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีเข็มแข็งจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญ ดังน้ัน ต้นทุนทางจิตวิทยาจึงเป็นเรื่องท่ีน่าศึกษา
และพัฒนาเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากเป็นการนําจิตวิทยาเชิงบวกท่ีเน้นศึกษาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมี
งานวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ มีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่างชัดเจนมาประยุกต์ใช้ โดยต้นทุนทางจิตวิทยาน้ี
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique) คือ เป็นคุณลักษณะที่สามารถวัดในลักษณะท่ีเป็นแบบ
สภาวะ (State-like) คือสามารถเรียนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ โดยมีทฤษฎีทางจิตวิทยาสนับสนุน
อย่างชัดเจน (Tuntatead., et al., 2014 pp.73-75) บุคคลที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะมีสภาวะจิตใจในการ
รับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยสนใจที่จะเริ่มพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 เนื่องจากนักศกึษาชั้นปีท่ื 1 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วง
อายุระหว่าง 18-21 ปี (Steinberg, 1993, p.5) วัยรุ่น (adolescents) เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นช่วงระยะท่ีจะมีการสั่งสมการ   
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีสําคัญ ซ่ึงจะมีผลอย่างมากต่อการเตรียมพร้อมท่ีจะไปสู่วัยผู้ใหญ่ท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบ   
สูงขึ้นท้ังในด้านส่วนตัว สังคม ดังนั้นในระยะนี้ของชีวิตจึงเป็นสิ่งสาํคัญสําหรับการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ   
และเป็นระบบ (Ruangkanchanasetr, 2008, p.3) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของพัฒนาการ  
ร่างกายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นจะมีอารมณ์ไม่คงท่ี รุนแรงและ  
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นนับเป็นเรื่องยาก ซ่ึงการควบคุมอารมณ์ถือเป็นสิ่ง  
สําคัญสําหรับวัยนี้ (Mangrulkar., et al., 2001, p.12) สรุปได้ว่าจากพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
มากมายต่างๆที่เกิดขึ้น จึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้เกิดขึ้น ฉะนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกตามแนวคิดของ (Luthans.,  
et al., 2007) โดยผู้วิจัยนําแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาและสร้างแบบวัดในบริบทของประเทศไทย
พร้อมท้ังดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือยืนยันความชัดเจน
ของทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับตัวแปร และประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัด และ
นําเอาผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันไปสู่แนวทางการออกแบบพัฒนาโปรแกรมหรือ
หลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยศึกษาองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกครั้งนี้เป็นนสิิตนักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 17 
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจํานวน 77,267 คน (Office of the Higher Education Commission, 2015) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยการตอบแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คือนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
จํานวน 580 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความตรงของโมเดล ซ่ึง
ได้จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ท่ีประมาณค่าในโมเดล (Hair., et al., 2010) 
การวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณค่าท้ังหมด 34 ค่า ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 15 เท่าของ
จํานวนประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้ขนาดตัวอย่าง จํานวน 510 คน เพ่ือให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด      
จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 580 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการสร้างแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนิสิตนักศึกษา 
ตอนท่ี 2 แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 

scale) โดยผู้วิจัยนําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวทิยาเชิงบวก มาสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ แล้ว
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เป็นปกติ จะประสบความสําเร็จด้านการเรียน การทํางาน การแข่งขันได้ดี (Fredrickson., et al., 2003, pp. 
365-376) ซ่ึงจากความหมายตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยจุดหมายของ
การจัดการศึกษาคือเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี มีปัญญา 
และมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
เรื่องการเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564) 
ซ่ึงการเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้ 
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถทําได้หลายแนวทาง แต่แนวทางท่ีกําลังได้รับความสนใจคือแนวคิด
ท่ีพิจารณาสิ่งท่ีอยู่ในจิตใจของบุคคลว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งท่ีสามารถจูงใจ บริหารจัดการและพัฒนาบุคคลได้ 
เรียกว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Luthans., et al., 2007, p.3) ดังนั้นหากบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะทํา
ให้บุคคลน้ันเกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจ สามารถท่ีจะจัดการแก้ไขปัญหากับสิ่งเร้าทางลบได้ด้วยการปรับเปล่ียน
วิธีการคิด โดยใช้ทรัพยากรทางจิตใจท่ีมีอยู่ในตัวเองมาช่วยเป็นต้นทุน เพราะตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะ
เข้ามาช่วยทําหน้าท่ีในการปรับเปลี่ยนท่ีความคิดบุคคลเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตให้รู้สึกไปในทิศทางบวก 
คือยังมีความหวัง ยังคงรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มีมุมมองต่อโลกในทางบวก และยังมีจิตใจสงบเพราะ
สามารถยืดหยุ่นทางจิตใจให้กลับคืนมาเป็นปกติได้ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีรุมเร้าท้ังทางร่างกายและจิตใจก็
ตาม (Nelson & Cooper, 2007, p.17)  

ท่ามกลางกระแสของความเจริญก้าวหน้า ด้านวัตถุและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซ่ึงดูเหมือนนวัตกรรมต่างๆ 
จะทําให้มนุษย์มีชีวิตท่ีสะดวกสบายมากข้ึน แต่สิ่งเหล่าน้ีล้วนต้องแลกมากับการทํางานหนัก การแข่งขัน ความ
เหนื่อยล้า ความเครียดท่ีเพ่ิมข้ึนจนทําให้หลายคนรู้สึกมีความสุขลดน้อยลง และอาจนําไปสู่ปัญหาทางด้าน
สุขภาพจิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนและในประเทศไทยเองความเครียด ก็จัดเป็นปัญหาระดับชาติเรื่องหนึ่ง ท่ีมีสาเหตุใหญ่ๆ 
มาจากเร่ืองของปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ครอบครัว และการงาน ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยเริ่มต้นท่ีสําคัญในการนําไปสู่
การเริ่มต้นของความเจ็บป่วยทางจิตใจ จนอาจนําไปสู่การไร้สมรรถภาพในการทํางาน ดังนั้นการป้องกันโดยการ
สร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีเข็มแข็งจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้น ต้นทุนทางจิตวิทยาจึงเปน็เรื่องท่ีน่าศึกษา
และพัฒนาเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นการนําจิตวิทยาเชิงบวกท่ีเน้นศึกษาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมี
งานวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ มีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่างชัดเจนมาประยุกต์ใช้ โดยต้นทุนทางจิตวิทยาน้ี
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique) คือ เป็นคุณลักษณะที่สามารถวัดในลักษณะท่ีเป็นแบบ
สภาวะ (State-like) คือสามารถเรียนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ โดยมีทฤษฎีทางจิตวิทยาสนับสนุน
อย่างชัดเจน (Tuntatead., et al., 2014 pp.73-75) บุคคลที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะมีสภาวะจิตใจในการ
รับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยสนใจที่จะเริ่มพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 เน่ืองจากนักศกึษาชั้นปีท่ื 1 อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึงเป็นช่วง
อายุระหว่าง 18-21 ปี (Steinberg, 1993, p.5) วัยรุ่น (adolescents) เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นช่วงระยะท่ีจะมีการสั่งสมการ   
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีสําคัญ ซ่ึงจะมีผลอย่างมากต่อการเตรียมพร้อมท่ีจะไปสู่วัยผู้ใหญ่ท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบ   
สูงขึ้นท้ังในด้านส่วนตัว สังคม ดังนั้นในระยะนี้ของชีวิตจึงเป็นสิ่งสาํคัญสําหรับการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ   
และเป็นระบบ (Ruangkanchanasetr, 2008, p.3) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของพัฒนาการ  
ร่างกายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นจะมีอารมณ์ไม่คงท่ี รุนแรงและ  
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นนับเป็นเรื่องยาก ซ่ึงการควบคุมอารมณ์ถือเป็นสิ่ง  
สําคัญสําหรับวัยนี้ (Mangrulkar., et al., 2001, p.12) สรุปได้ว่าจากพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
มากมายต่างๆท่ีเกิดขึ้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้เกิดข้ึน ฉะนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกตามแนวคิดของ (Luthans.,  
et al., 2007) โดยผู้วิจัยนําแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการศึกษาและสร้างแบบวัดในบริบทของประเทศไทย
พร้อมท้ังดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือยืนยันความชัดเจน
ของทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับตัวแปร และประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัด และ
นําเอาผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันไปสู่แนวทางการออกแบบพัฒนาโปรแกรมหรือ
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยศึกษาองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกครั้งนี้เป็นนสิิตนักศึกษาท่ี
กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 17 
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจํานวน 77,267 คน (Office of the Higher Education Commission, 2015) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยการตอบแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก คือนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
จํานวน 580 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความตรงของโมเดล ซ่ึง
ได้จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่าของจํานวนพารามิเตอร์ท่ีประมาณค่าในโมเดล (Hair., et al., 2010) 
การวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณค่าท้ังหมด 34 ค่า ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 15 เท่าของ
จํานวนประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้ขนาดตัวอย่าง จํานวน 510 คน เพ่ือให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด      
จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็น 580 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการสร้างแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนิสิตนักศึกษา 
ตอนท่ี 2 แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 

scale) โดยผู้วิจัยนําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มาสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ แล้ว
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ดําเนินการสร้างข้อคําถามด้วยตนเอง จากนั้นจงึทําการหาคุณภาพของเคร่ืองมือได้จํานวน 62 ข้อ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การรับรู้ความสามารถตน จํานวน 13 ข้อ (ข้อท่ี 1-13) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ความเชื่อม่ันในความสามารถตนเอง จํานวน 7 ข้อ ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา จํานวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 
0.779 

2) การมองโลกแง่ดี จํานวน 19 ข้อ (ข้อท่ี 14-32) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคิด  
เชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง จํานวน 7 ข้อ การให้เหตุผล จํานวน 5 ข้อ และความมั่นใจในตนเอง จํานวน 7 ข้อ มีค่า
ความเชื่อม่ัน 0.849 

           3) ความหวัง จํานวน 14 ข้อ (ข้อท่ี 33-46) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ แรงจูงใจท่ีมุ่งไปยัง
เป้าหมาย จํานวน 8 และความสามารถในการคิดหาแนวทางจํานวน 6 ข้อ มีค่าความเช่ือม่ัน 0.753 

4) ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ จํานวน 16 ข้อ (ข้อท่ี 47-62) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ความสามารถทางอารมณ์ จํานวน 5 ข้อ การจัดการแก้ไขปัญหา จํานวน 6 ข้อ และความสามารถฟืน้ตัวกลับสู่
ปกติ จํานวน 5 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.744 

ดังนั้นคุณภาพของเคร่ืองมือแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จํานวน 62 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตน การมองโลกแงด่ี ความหวัง และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมท้ังฉบับอยู่ระหว่าง 0.206-0.663 มีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 
0.925 โดยคุณภาพของเครื่องมือนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันจากการเก็บข้อมูลกับกับนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 100 คน เม่ือผู้วิจัยดําเนินการตามกระบวนการหาคุณภาพเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อย จึงนํา
แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในลําดับต่อไป 

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ผู้วิจัยดําเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังไปยังผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 สถาบนั 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎ   
ศรีสะเกษ เพ่ือขอความร่วมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตนักศึกษา จํานวน 580 คน 

3.2 ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับนิสิตนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง หลังจากเก็บข้อมูลครบทุกสถาบัน 
ผู้วิจัยจึงตรวจสอบแบบวัดก่อนท่ีจะเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจริง  

3.3 ผู้วิจัยกรอกข้อมูลจากแบบวัด จํานวน 580 ฉบับ ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และ
ดําเนินการนําข้อมูลเหล่านี้มาสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้โปรแกรม Mplus version 6.12 ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือพิจารณาองคป์ระกอบแต่ละองค์ประกอบของแบบวัดทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลตามสมการโครงสร้างตามทฤษฎี กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาค่าสถิตวิัดระดับความสอดคล้อง ดังนี้      
(Damrongpanit, S., 2012, p. 33)  

4.2.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic :  x� ) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  
สมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าตํ่ามากย่ิงมีค่าใกล้ศูนย์มาก
เท่าไรหรือค่าใกล้เคียงกับจํานวนองศาแห่งความเปน็อิสระ (Degree of Freedom : df) แสดงว่า โมเดลทาง
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

4.2.2 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) มีค่าอยู่ 
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าดัชนีตั้งแต่ .90 ขึ้นไป หรือ .95 ขึ้นไป แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก  
     4.2.3 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation : RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า .05 ถือว่า โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  
     4.2.4 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (Tucker-Lewis Index : TLI) ค่าอยู่ 
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าดัชนีตั้งแต่ .90 ขึ้นไป หรือ .95 ขึ้นไป ถอืว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
มาก  
     4.2.5 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized Root Mean Square 
Residual : SRMR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า .05 ถือว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
มาก  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา พบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตน (SPC) การมองโลกแง่ดี (OPC) ความหวัง (HPC) และความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ (RPC) มีน้ําหนักองค์ประกอบ 0.737, 0.744, 0.914 และ 0.973 โดยแต่ละองค์ประกอบมี
น้ําหนักรายตัวบ่งชี้ดังนี ้
           องค์ประกอบด้านท่ี 1 การรับรู้ความสามารถตน (SPC) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถตนเอง (y1) และความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา (y2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.432 และ 0.555 
องค์ประกอบด้านท่ี 2 การมองโลกแง่ดี (OPC) มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคิดเชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง (y3) การให้
เหตุผล (y4) และความมั่นใจในตนเอง (y5)  มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.767, 0.344 และ 0.649 
องค์ประกอบด้านท่ี 3 ความหวัง (HPC) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ แรงจูงใจท่ีมุ่งไปยังเป้าหมาย (y6) และความสามารถ
ในการคิดหาแนวทาง  (y7) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.543 และ 0.866 องค์ประกอบด้านท่ี 4 ความยืดหยุ่น
ทางอารมณ์ (RPC) ได้แก่ ความสามารถทางอารมณ์ (y8) การจัดการแก้ไขปัญหา (y9) และความสามารถฟื้นตัว
กลับสู่สภาพปกติ (y10) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.659, 0.507 และ 0.509 
           เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (R�) ของด้านการรับรู้ความสามารถตน มีน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.737 มีความสามารถในการทํานาย 0.544 หรือ 54 เปอร์เซ็นต์ ด้านการมองโลกแง่ดี     
มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.744 มีความสามารถในการทํานาย 0.554 หรือ 55 เปอร์เซ็นต์ ด้านความหวัง 
มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.914 มีความสามารถในการทํานาย 0.835 หรือ 83 เปอร์เซ็นต์ และด้านความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ มีน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.973 มีความสามารถในการทํานาย 0.946 หรือ 94 
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ดําเนินการสร้างข้อคําถามด้วยตนเอง จากนั้นจงึทําการหาคุณภาพของเคร่ืองมือได้จํานวน 62 ข้อ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การรับรู้ความสามารถตน จํานวน 13 ข้อ (ข้อท่ี 1-13) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ความเชื่อม่ันในความสามารถตนเอง จํานวน 7 ข้อ ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา จํานวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 
0.779 

2) การมองโลกแง่ดี จํานวน 19 ข้อ (ข้อท่ี 14-32) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคิด  
เชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง จํานวน 7 ข้อ การให้เหตุผล จํานวน 5 ข้อ และความมั่นใจในตนเอง จํานวน 7 ข้อ มีค่า
ความเชื่อม่ัน 0.849 

           3) ความหวัง จํานวน 14 ข้อ (ข้อท่ี 33-46) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ แรงจูงใจที่มุ่งไปยัง
เป้าหมาย จํานวน 8 และความสามารถในการคิดหาแนวทางจํานวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.753 

4) ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ จํานวน 16 ข้อ (ข้อท่ี 47-62) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ความสามารถทางอารมณ์ จํานวน 5 ข้อ การจัดการแก้ไขปัญหา จํานวน 6 ข้อ และความสามารถฟืน้ตัวกลับสู่
ปกติ จํานวน 5 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.744 

ดังน้ันคุณภาพของเคร่ืองมือแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จํานวน 62 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตน การมองโลกแงด่ี ความหวัง และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมท้ังฉบับอยู่ระหว่าง 0.206-0.663 มีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 
0.925 โดยคุณภาพของเครื่องมือน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อและการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันจากการเก็บข้อมูลกับกับนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี 1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 100 คน เม่ือผู้วิจัยดําเนินการตามกระบวนการหาคุณภาพเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อย จึงนํา
แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในลําดับต่อไป 

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ผู้วิจัยดําเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังไปยังผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 สถาบนั 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎ   
ศรีสะเกษ เพ่ือขอความร่วมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตนักศึกษา จํานวน 580 คน 

3.2 ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับนิสิตนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง หลังจากเก็บข้อมูลครบทุกสถาบัน 
ผู้วิจัยจึงตรวจสอบแบบวัดก่อนท่ีจะเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจริง  

3.3 ผู้วิจัยกรอกข้อมูลจากแบบวัด จํานวน 580 ฉบับ ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และ
ดําเนินการนําข้อมูลเหล่าน้ีมาสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้โปรแกรม Mplus version 6.12 ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือพิจารณาองคป์ระกอบแต่ละองค์ประกอบของแบบวัดทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของนิสตินักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลตามสมการโครงสร้างตามทฤษฎี กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาค่าสถิตวิัดระดับความสอดคล้อง ดังน้ี      
(Damrongpanit, S., 2012, p. 33)  

4.2.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic :  x� ) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  
สมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าตํ่ามากย่ิงมีค่าใกล้ศูนย์มาก
เท่าไรหรือค่าใกล้เคียงกับจํานวนองศาแห่งความเปน็อิสระ (Degree of Freedom : df) แสดงว่า โมเดลทาง
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

4.2.2 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) มีค่าอยู่ 
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าดัชนีตั้งแต่ .90 ขึ้นไป หรือ .95 ขึ้นไป แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก  
     4.2.3 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation : RMSEA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า .05 ถือว่า โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  
     4.2.4 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (Tucker-Lewis Index : TLI) ค่าอยู่ 
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าดัชนีตั้งแต่ .90 ขึ้นไป หรือ .95 ขึ้นไป ถอืว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
มาก  
     4.2.5 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized Root Mean Square 
Residual : SRMR) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า .05 ถือว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
มาก  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา พบว่าทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตน (SPC) การมองโลกแง่ดี (OPC) ความหวัง (HPC) และความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ (RPC) มีน้ําหนักองค์ประกอบ 0.737, 0.744, 0.914 และ 0.973 โดยแต่ละองค์ประกอบมี
น้ําหนักรายตัวบ่งชี้ดังน้ี 
           องค์ประกอบด้านท่ี 1 การรับรู้ความสามารถตน (SPC) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถตนเอง (y1) และความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา (y2) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.432 และ 0.555 
องค์ประกอบด้านท่ี 2 การมองโลกแง่ดี (OPC) มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความคิดเชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง (y3) การให้
เหตุผล (y4) และความมั่นใจในตนเอง (y5)  มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.767, 0.344 และ 0.649 
องค์ประกอบด้านท่ี 3 ความหวัง (HPC) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ แรงจูงใจท่ีมุ่งไปยังเป้าหมาย (y6) และความสามารถ
ในการคิดหาแนวทาง  (y7) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.543 และ 0.866 องค์ประกอบด้านท่ี 4 ความยืดหยุ่น
ทางอารมณ์ (RPC) ได้แก่ ความสามารถทางอารมณ์ (y8) การจัดการแก้ไขปัญหา (y9) และความสามารถฟื้นตัว
กลับสู่สภาพปกติ (y10) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.659, 0.507 และ 0.509 
           เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (R�) ของด้านการรับรู้ความสามารถตน มีน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.737 มีความสามารถในการทํานาย 0.544 หรือ 54 เปอร์เซ็นต์ ด้านการมองโลกแง่ดี     
มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.744 มีความสามารถในการทํานาย 0.554 หรือ 55 เปอร์เซ็นต์ ด้านความหวัง 
มีน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.914 มีความสามารถในการทํานาย 0.835 หรือ 83 เปอร์เซ็นต์ และด้านความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์ มีน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.973 มีความสามารถในการทํานาย 0.946 หรือ 94 
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เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เป็นองค์ประกอบที่ดีของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถร่วม
ทํานายทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้สูง และน้ําหนักองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ทุกค่า ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน   
              ระดับอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ b S.E. Z-value p-value R𝟐𝟐 
ด้านการรับรู้ความสามารถตน (SPC) 
1.ความเชื่อม่ันในความสามารถตน (y1) 
2.ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา (y2) 

0.737 
0.432 
0.555 

0.066 
0.051 
0.054 

11.181 
8.416 
10.222 

0.000 
0.000 
0.000 

0.544 
0.186 
0.308 

ด้านการมองโลกแง่ดี (OPC) 
1.ความคิดเชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง (y3) 
2.การให้เหตุผล (y4)   
3.ความม่ันใจในตนเอง (y5)   

0.744 
0.767 
0.344 
0.649 

0.034 
0.032 
0.042 
0.033 

21.975 
23.833 
8.257 
19.838 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.554 
0.589 
0.118 
0.422 

ด้านความหวัง (HPC) 
1.แรงจูงใจที่มุ่งไปยังเป้าหมาย (y6)   
2.ความสามารถในการคิดหาแนวทาง (y7)   

0.914 
0.543 
0.866 

0.040 
0.035 
0.033 

22.851 
15.680 
26.444 

0.000 
0.000 
0.000 

0.835 
0.295 
0.749 

ด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (RPC) 
1.ความสามารถทางอารมณ์ (y8)   
2.การจัดการแก้ไขปัญหา (y9)   
3.ความสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพปกติ (y10)   

0.973 
0.659 
0.507 
0.509 

0.039 
0.036 
0.036 
0.037 

24.929 
18.317 
14.059 
13.917 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.946 
0.435 
0.257 
0.259 

ผลการทดสอบความเหมาะสม  𝑥𝑥�= 61.933, df=31, P-Value=0.0008, TLI=0.969,     
CFI=0.979, SRMR=0.035, RMSEA=0.041 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
2. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ ( x�) มีค่าเท่ากับ 61.933 
ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.0008 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.041 ซ่ึงควรมีค่าน้อย
กว่า 0.07 (Steiger, 2007, pp.893-898) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.979 ดัชนี
วัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (TLI) เท่ากับ 0.969 ควรมีค่ามากกว่า 0.95 (Hu & Bentler, 1999, pp.  
1-55) และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของสว่นท่ีเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.035 ควรมีค่าตํ่ากว่า 0.05 (Byrne, 
1998, p.72) จากผลการปรับโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนี้ แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาคา่น้ําหนักองค์ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า 
องค์ประกอบด้าน 1) การรับรู้ความสามารถตน มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา (y2) และความ
เชื่อม่ันในความสามารถตน (y1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.432 และ 0.555 องค์ประกอบด้าน 2) การมองโลก
แง่ดี มี 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความคิดเชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง (y3) การให้เหตุผล (y4) และความมั่นใจในตนเอง (y5)   

มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.767 , 0.344 และ 0.649 องค์ประกอบด้าน 3) ความหวัง มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
แรงจูงใจท่ีมุ่งไปยังเป้าหมาย (y6)  และความสามารถในการคิดหาแนวทาง (y7)  มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
0.543 และ 0.866 องค์ประกอบ 4) ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความสามารถทางอารมณ์ (y8)  
การจัดการแก้ไขปัญหา (y9)  และความสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ (y10)  มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
0.659, 0.507 และ 0.509 น้ําหนักองค์ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ดังภาพท่ี 1 
 

 
  = 61.933, df = 31, CFI  = 0.979, SRMR  = 0.035, TLI = 0.969, RMSEA = 0.041 
หมายเหตุ **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน สอดคล้องกับ (Luthans., et al., 2007, pp.541-572) ที่อธิบายว่า องค์ประกอบที่สําคัญของทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital : PsyCap) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และความยืดหยุ่น
ทางอารมณ์ (Resilience) ซ่ึงทั้งสี่องค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนที่ร่วมกันในการส่งเสริมช่วยทําให้เกิดทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกท่ีสมบูรณ์แก่บุคคลในการดําเนินชีวิต โดยนําท้ังสี่องค์ประกอบมาศึกษาร่วมกันเป็นตัวแปรเดียว 
ตามที่ (Shahnawaz & Jafri, 2009, pp.78-84) ได้เสนอว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบดังกล่าวเช่นกัน ฉะนั้นองค์ประกอบท่ีได้กล่าวมานี้ล้วนแต่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก เนื่องจากบุคคลเมื่อตกอยู่ในภาวะวิกฤต คนที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จะมีสภาพจิตใจ
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เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เป็นองค์ประกอบที่ดีของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถร่วม
ทํานายทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้สูง และน้ําหนักองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ทุกค่า ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน   
              ระดับอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ b S.E. Z-value p-value R𝟐𝟐 
ด้านการรับรู้ความสามารถตน (SPC) 
1.ความเชื่อม่ันในความสามารถตน (y1) 
2.ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา (y2) 

0.737 
0.432 
0.555 

0.066 
0.051 
0.054 

11.181 
8.416 
10.222 

0.000 
0.000 
0.000 

0.544 
0.186 
0.308 

ด้านการมองโลกแง่ดี (OPC) 
1.ความคิดเชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง (y3) 
2.การให้เหตุผล (y4)   
3.ความม่ันใจในตนเอง (y5)   

0.744 
0.767 
0.344 
0.649 

0.034 
0.032 
0.042 
0.033 

21.975 
23.833 
8.257 
19.838 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.554 
0.589 
0.118 
0.422 

ด้านความหวัง (HPC) 
1.แรงจูงใจท่ีมุ่งไปยังเป้าหมาย (y6)   
2.ความสามารถในการคิดหาแนวทาง (y7)   

0.914 
0.543 
0.866 

0.040 
0.035 
0.033 

22.851 
15.680 
26.444 

0.000 
0.000 
0.000 

0.835 
0.295 
0.749 

ด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (RPC) 
1.ความสามารถทางอารมณ์ (y8)   
2.การจัดการแก้ไขปัญหา (y9)   
3.ความสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพปกติ (y10)   

0.973 
0.659 
0.507 
0.509 

0.039 
0.036 
0.036 
0.037 

24.929 
18.317 
14.059 
13.917 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0.946 
0.435 
0.257 
0.259 

ผลการทดสอบความเหมาะสม  𝑥𝑥�= 61.933, df=31, P-Value=0.0008, TLI=0.969,     
CFI=0.979, SRMR=0.035, RMSEA=0.041 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
2. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ ( x�) มีค่าเท่ากับ 61.933 
ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.0008 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.041 ซ่ึงควรมีค่าน้อย
กว่า 0.07 (Steiger, 2007, pp.893-898) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.979 ดัชนี
วัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (TLI) เท่ากับ 0.969 ควรมีค่ามากกว่า 0.95 (Hu & Bentler, 1999, pp.  
1-55) และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของสว่นท่ีเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.035 ควรมีค่าตํ่ากว่า 0.05 (Byrne, 
1998, p.72) จากผลการปรับโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกนี้ แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาคา่นํ้าหนักองค์ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า 
องค์ประกอบด้าน 1) การรับรู้ความสามารถตน มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา (y2) และความ
เชื่อม่ันในความสามารถตน (y1) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.432 และ 0.555 องค์ประกอบด้าน 2) การมองโลก
แง่ดี มี 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความคิดเชิงบวกในสิ่งท่ีคาดหวัง (y3) การให้เหตุผล (y4) และความมั่นใจในตนเอง (y5)   

มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.767 , 0.344 และ 0.649 องค์ประกอบด้าน 3) ความหวัง มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
แรงจูงใจท่ีมุ่งไปยังเป้าหมาย (y6)  และความสามารถในการคิดหาแนวทาง (y7)  มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
0.543 และ 0.866 องค์ประกอบ 4) ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความสามารถทางอารมณ์ (y8)  
การจัดการแก้ไขปัญหา (y9)  และความสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ (y10)  มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
0.659, 0.507 และ 0.509 น้ําหนักองค์ประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ดังภาพที่ 1 
 

 
  = 61.933, df = 31, CFI  = 0.979, SRMR  = 0.035, TLI = 0.969, RMSEA = 0.041 
หมายเหตุ **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน สอดคล้องกับ (Luthans., et al., 2007, pp.541-572) ที่อธิบายว่า องค์ประกอบที่สําคัญของทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological Capital : PsyCap) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และความยืดหยุ่น
ทางอารมณ์ (Resilience) ซ่ึงทั้งสี่องค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนที่ร่วมกันในการส่งเสริมช่วยทําให้เกิดทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกท่ีสมบูรณ์แก่บุคคลในการดําเนินชีวิต โดยนําท้ังสี่องค์ประกอบมาศึกษาร่วมกันเป็นตัวแปรเดียว 
ตามที่ (Shahnawaz & Jafri, 2009, pp.78-84) ได้เสนอว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบดังกล่าวเช่นกัน ฉะนั้นองค์ประกอบท่ีได้กล่าวมานี้ล้วนแต่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก เนื่องจากบุคคลเมื่อตกอยู่ในภาวะวิกฤต คนที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จะมีสภาพจิตใจ
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กลับคืนเป็นปกติ จะประสบความสําเร็จด้านการเรียน การทํางาน การแข่งขันได้ดี (Fredrickson., et al., 2003, 
pp.365-376) หากบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะทําให้บุคคลน้ันเกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจ สามารถท่ีจะจัดการ
แก้ไขปัญหากับสิ่งเร้าทางลบได้ด้วยการปรับเปล่ียนวิธีการคิด โดยใช้ทรัพยากรทางจิตใจท่ีมีอยู่ในตัวเองมาช่วย
เป็นต้นทุน เพราะตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะเข้ามาช่วยทําหน้าท่ีในการปรับเปล่ียนท่ีความคิดบุคคลเพื่อ
จัดการกับปัญหาสุขภาพจิตให้รู้สึกไปในทิศทางบวก คือยังมีความหวัง ยังคงรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มี
มุมมองต่อโลกในทางบวก และยังมีจิตใจสงบเพราะสามารถยืดหยุ่นทางจิตใจให้กลับคืนมาเป็นปกติได้ แม้จะตก
อยู่ในสถานการณ์ท่ีรุมเร้าท้ังทางร่างกายและจิตใจก็ตาม (Nelson & Cooper, 2007, p.17) นอกจากนี้ผล
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านความหวัง เพราะความหวังมี
ความสําคัญและความจําเป็นกับการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์ (Herth, 1990, pp.177-184) 
เม่ือบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือเกิดเหตุการณ์วิกฤตในชีวิต เช่น ได้รับความสูญเสีย 
ความเศร้าโศก ความทุกข์ทรมาน ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว และการเจ็บป่วย เป็นต้น บุคคลจะสร้างความหวังข้ึนมา
เพ่ือตอบสนองต่อภาวะวิกฤตและเป็นวิธีการหน่ึงในการเผชิญความเครียดดังกล่าว เพ่ือให้มีการคงสมดุลท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจภายในบุคคลให้ดําเนินต่อไป บุคคลที่มีความหวังจะมีความสามารถในการ ดํารงชีวิต แก้ไข
สถานการณ์ความเครียด โดยเชื่อว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นได้ในอนาคต (Brown, 1989, pp.97-99) และ ประกอบกับผล
ของการศึกษาของ (Snyder & Lopez, 2002, p.258) ศกึษากระบวนการให้คําปรึกษาเชิง จิตวิทยาเพ่ือพัฒนา
ความหวังของนิสิตนักศึกษาโดยการทําแบบวัดความหวังก่อนและหลังการให้คําปรึกษาพบว่า กระบวนการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาความหวังของนิสิตนักศึกษาสามารถเพิ่มระดับความหวังของ นิสิตนักศึกษาได้ 
โดยทําให้นักศึกษามีความรู้สึกถึงการมุ่งสู่เป้าหมายและมีการวางแผนเพ่ือให้พบกับเป้าหมาย เพ่ิมข้ึน 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ ( x�) มีค่าเท่ากับ 61.933 
ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.0008  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ดัชนีรากกําลังสองเฉลีย่ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.041 ดัชนีวัดระดับ 
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.979 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (TLI) เท่ากับ 0.969  
และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.035 ซ่ึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง 
ยืนยันเป็นเทคนิคและวิธีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ีดีวิธีหนึ่ง (Wiratchai, 2012) การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลนับว่ามีความสําคัญ โดยผู้วิจัยได้ยึดหลักในการดําเนินการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลตามหลักในการพิจารณา 3 ข้อ คือ 1) พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างท่ี
พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) พิจารณาค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นว่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ และ           
3) พิจารณาความสมเหตุสมผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น (Damrongpanit, 2012)  
จากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดทุกประการ และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้นั้น เป็นผลมาจากแบบวัดทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก มีการสร้างข้อคําถามขึ้นตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และมีการทดลองใช้
เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ จึงทําให้แบบวัดมีคุณภาพสูง (= 0.948) กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 580 คน ถือว่ามี
จํานวนขนาดใหญ่ สอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันท่ีระบุไว้ว่าจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างต้ังแต่ 
500 คนขึ้นไป (Chadcham, 2004)  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

   1. แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถนําไปวัดและประเมินกับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ชั้นปีท่ี 1 เท่านั้น เนื่องจากแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้พัฒนา หาความเชื่อม่ัน และหาความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาและโครงสร้างจากนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 หากต้องการนําไปใช้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาท่ีมี
ความต่างในระดับชั้น และภูมิภาคอื่น ต้องดําเนินการปรับขอ้คําถามและหาคุณภาพของเคร่ืองมือให้มีความ
เชื่อม่ันสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะดําเนินศึกษา  
       2. จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า ตัวบ่งชี้และ
องค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสมเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ
นํามาเป็นตัวชี้วัดและประเมินทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบว่านิสิตนักศึกษาแต่ละคน
นั้นมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด และช่วยให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่านิสิตนักศึกษาของ
ตนเองควรที่จะต้องให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนในส่วนใดบ้าง แล้วจึงดําเนินการส่งเสริม เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามี
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
       1. ควรนําองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมาออกแบบกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการในรายวิชาอ่ืนท่ีจะสามารถประยุกต์ท้ังแนวคิดและทฤษฎีให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา ให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน เพ่ือช่วย
ตอบสนองความต้องการและความหลากหลายในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสามารถจัดเป็นกิจกรรม
แทรกเสริมในการเรียนการสอน การเข้าค่ายหรือบูรณาการในวิชาท่ีสอนได้ หรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. ควรศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับกลุ่มประชากรอ่ืนๆ ได้แก่ วัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากชั้นปีท่ี 1 หรือบุคคลท่ัวไปในวัยทํางานจงึเป็นอีก
มิติหนึ่งของการศึกษาวิจัยและเป็นแนวทางนํามาสู่การออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตร หรือโปรแกรม
เสริมสร้าง เพ่ือช่วยให้บุคคลในกลุ่มต่างๆ มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมากข้ึน 
 3. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือจะทําให้ทราบถึงตัวแปรที่มี
อิทธิพลและความสําคัญต่อการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกอย่างแท้จริง สามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรเหล่านั้นได้ และทําให้สามารถท่ีจะมุ่งเน้นหรือให้น้ําหนักความสําคัญกับตัวแปรได้อย่างถูกต้อง และ
พร้อมท่ีจะนําตัวแปรดังกล่าวไปสูก่ารสนับสนุนหรือพัฒนา เพ่ือให้เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กลับคืนเป็นปกติ จะประสบความสําเร็จด้านการเรียน การทํางาน การแข่งขันได้ดี (Fredrickson., et al., 2003, 
pp.365-376) หากบุคคลมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะทําให้บุคคลน้ันเกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจ สามารถท่ีจะจัดการ
แก้ไขปัญหากับสิ่งเร้าทางลบได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด โดยใช้ทรัพยากรทางจิตใจท่ีมีอยู่ในตัวเองมาช่วย
เป็นต้นทุน เพราะตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกจะเข้ามาช่วยทําหน้าท่ีในการปรับเปล่ียนท่ีความคิดบุคคลเพื่อ
จัดการกับปัญหาสุขภาพจิตให้รู้สึกไปในทิศทางบวก คือยังมีความหวัง ยังคงรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มี
มุมมองต่อโลกในทางบวก และยังมีจิตใจสงบเพราะสามารถยืดหยุ่นทางจิตใจให้กลับคืนมาเป็นปกติได้ แม้จะตก
อยู่ในสถานการณ์ท่ีรุมเร้าท้ังทางร่างกายและจิตใจก็ตาม (Nelson & Cooper, 2007, p.17) นอกจากนี้ผล
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ องค์ประกอบด้านความหวัง เพราะความหวังมี
ความสําคัญและความจําเป็นกับการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์ (Herth, 1990, pp.177-184) 
เม่ือบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือเกิดเหตุการณ์วิกฤตในชีวิต เช่น ได้รับความสูญเสีย 
ความเศร้าโศก ความทุกข์ทรมาน ถูกกักขังหน่วงเหน่ียว และการเจ็บป่วย เป็นต้น บุคคลจะสร้างความหวังขึ้นมา
เพ่ือตอบสนองต่อภาวะวิกฤตและเป็นวิธีการหนึ่งในการเผชิญความเครียดดังกล่าว เพ่ือให้มีการคงสมดุลท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจภายในบุคคลให้ดําเนินต่อไป บุคคลที่มีความหวังจะมีความสามารถในการ ดํารงชีวิต แก้ไข
สถานการณ์ความเครียด โดยเชื่อว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นได้ในอนาคต (Brown, 1989, pp.97-99) และ ประกอบกับผล
ของการศึกษาของ (Snyder & Lopez, 2002, p.258) ศกึษากระบวนการให้คําปรึกษาเชิง จิตวิทยาเพ่ือพัฒนา
ความหวังของนิสิตนักศึกษาโดยการทําแบบวัดความหวังก่อนและหลังการให้คําปรึกษาพบว่า กระบวนการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาความหวังของนิสิตนักศึกษาสามารถเพิ่มระดับความหวังของ นิสิตนักศึกษาได้ 
โดยทําให้นักศึกษามีความรู้สึกถึงการมุ่งสู่เป้าหมายและมีการวางแผนเพ่ือให้พบกับเป้าหมาย เพ่ิมขึ้น 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ ( x�) มีค่าเท่ากับ 61.933 
ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.0008  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ดัชนีรากกําลังสองเฉลีย่ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.041 ดัชนีวัดระดับ 
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.979 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (TLI) เท่ากับ 0.969  
และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.035 ซ่ึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง 
ยืนยันเป็นเทคนิคและวิธีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ีดีวิธีหน่ึง (Wiratchai, 2012) การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลนับว่ามีความสําคัญ โดยผู้วิจัยได้ยึดหลักในการดําเนินการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลตามหลักในการพิจารณา 3 ข้อ คือ 1) พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างท่ี
พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) พิจารณาค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นว่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ และ           
3) พิจารณาความสมเหตุสมผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น (Damrongpanit, 2012)  
จากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดทุกประการ และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้นั้น เป็นผลมาจากแบบวัดทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก มีการสร้างข้อคําถามข้ึนตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และมีการทดลองใช้
เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ จึงทําให้แบบวัดมีคุณภาพสูง (= 0.948) กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 580 คน ถือว่ามี
จํานวนขนาดใหญ่ สอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันท่ีระบุไว้ว่าจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างต้ังแต่ 
500 คนข้ึนไป (Chadcham, 2004)  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  

   1. แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สามารถนําไปวัดและประเมินกับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ชั้นปีท่ี 1 เท่านั้น เนื่องจากแบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ได้พัฒนา หาความเชื่อม่ัน และหาความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาและโครงสร้างจากนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 หากต้องการนําไปใช้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาท่ีมี
ความต่างในระดับชั้น และภูมิภาคอื่น ต้องดําเนินการปรับขอ้คําถามและหาคุณภาพของเคร่ืองมือให้มีความ
เชื่อม่ันสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะดําเนินศึกษา  
       2. จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า ตัวบ่งชี้และ
องค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสมเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ
นํามาเป็นตัวชี้วัดและประเมินทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบว่านิสิตนักศึกษาแต่ละคน
นั้นมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด และช่วยให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่านิสิตนักศึกษาของ
ตนเองควรที่จะต้องให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนในส่วนใดบ้าง แล้วจึงดําเนินการส่งเสริม เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามี
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
       1. ควรนําองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมาออกแบบกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการในรายวิชาอ่ืนท่ีจะสามารถประยุกต์ท้ังแนวคิดและทฤษฎีให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา ให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน เพ่ือช่วย
ตอบสนองความต้องการและความหลากหลายในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสามารถจัดเป็นกิจกรรม
แทรกเสริมในการเรียนการสอน การเข้าค่ายหรือบูรณาการในวิชาท่ีสอนได้ หรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. ควรศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับกลุ่มประชากรอ่ืนๆ ได้แก่ วัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากชั้นปีท่ี 1 หรือบุคคลท่ัวไปในวัยทํางานจงึเป็นอีก
มิติหนึ่งของการศึกษาวิจัยและเป็นแนวทางนํามาสู่การออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตร หรือโปรแกรม
เสริมสร้าง เพ่ือช่วยให้บุคคลในกลุ่มต่างๆ มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมากข้ึน 
 3. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือจะทําให้ทราบถึงตัวแปรที่มี
อิทธิพลและความสําคัญต่อการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกอย่างแท้จริง สามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรเหล่านั้นได้ และทําให้สามารถท่ีจะมุ่งเน้นหรือให้น้ําหนักความสําคัญกับตัวแปรได้อย่างถูกต้อง และ
พร้อมท่ีจะนําตัวแปรดังกล่าวไปสูก่ารสนับสนุนหรือพัฒนา เพ่ือให้เกิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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