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ABSTRACT

Objective :	To	evaluate	the	life	assets	of	academically	talented	students	and	also	to	investigate	
the	relationship	of	personal	information	and	life	assets.
Methods :	 This	 study	was	 a	 descriptive	 research.	 Participants,	 obtaining	 by	 purposive		
sampling,	were	 110	 high	 school	 students	who	 took	part	 in	 the	 second	workshop	 of	 the		
International	Mathematics	and	Science	Olympiad	(2013).	The	participants	completed	two	sets	
of	questionnaire:	a	demographic	questionnaire	and	the	Life	Assets	Questionnaire	(Youth	version).	
Data	was	analyzed	by	using	the	microsoft	excel	program	for	calculating	scores	of	each	power	of	
life	assets.	The	relationship	of	personal	information	and	life	assets	was	examined	by	chi-square.
Results :	The	overall	life	assets	level	of	participants	was	moderate.	A	detailed	examination	
of	5	facets	indicated	that	4	powers	passed	the	criteria	while	one	failed.	Namely,	the	sample	
possessed	an	excellent	level	of	power	of	family.	Further,	a	power	of	self	level	was	found	to	
be	good.	A	level	of	two	powers	i.e.	power	of	intelligence	and	power	of	peer	were	moderate.	
However,	a	power	of	community	level	was	low	hence	it	was	considered	to	the	failed	criteria.	
Relationship	analyses	suggested	that	gender	and	education	level	did	not	relate	to	any	power.	
As	for	parents’	marital	status,	it	was	found	to	be	significantly	related	with	power	of	self	at	the	
significant	level	of	.001,	with	power	of	wisdom	and	power	of	peer	at	the	significant	level	of	.05.	
However,	no	relation	was	found	with	power	of	community.
Conclusion :	The	findings	indicated	that	power	of	self	and	power	of	family	were	the	strength	of	
life	assets	of	participants.	As	for	the	power	of	wisdom,	power	of	peer	and	power	of	community,		
certain	 aspects	 should	be	 improved,	 specifically	 extracurricular	 activities	 such	as	media,		
community	wisdom,	volunteering	as	well	as	religious	rituals	and	practices.	Therefore,	concerned	
parties	such	as	family,	school	and	community	would	take	notice	of	the	situation	and	take	part	
in	creating	necessary	life	assets	for	these	adolescents.

Keywords :	 Life	Assets,	 the	 Life	Assets	Questionnaire,	 academically	 talented	 students,		
International	Mathematics	and	Science	Olympiad
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บทน�า
	 สืบเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลก	ก่อให้เกดิองค์กรทางการศกึษาระดบัแนวหน้า
ของสหรัฐอเมริกาในนาม	“ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่	 21”	 ได้ผลักดันให้บรรจุทักษะแห่งอนาคตเข้าไปใน
ระบบการศึกษา	ซึ่งสาระส�าคัญของทักษะแห่งศตวรรษ
ที่	 21	ประกอบด้วย	1)	ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	
2)	 ทักษะชีวิตและการท�างาน	 และ	 3)	 ทักษะด้าน
สารสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี	ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วย
ให้เยาวชนสามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้ทนัพร้อมรบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา1	ส�าหรับ
ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน		
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
ที่	11	 (พ.ศ.	2555-2559)	ที่ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บรูณาการเป็นองค์รวมโดยมคีนเป็นศนูย์กลาง	เพือ่สร้าง
ภมูคิุม้กนัให้พร้อมเผชญิต่อการเปลีย่นแปลงตัง้แต่ระดบั
ปัจเจกบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	
โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและสร้างจิตส�านึกที่ดีด้วย2
	 การเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนมี
ความจ�าเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ทีม่	ี
ส่วนช่วยให้เยาวชน	ครอบครัว	และสังคมเกิดภูมิคุ้มกัน
ที่แข็งแรง3	 และทุนชีวิตนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้
เยาวชนมีพลังในการปรับตัวและเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลง	 หลายประเทศจึงให้ความส�าคัญกับ
กลยุทธ์ใน	 การสร้างคุณลักษณะที่ดี	 (ทุนชีวิต)	 เช่น	
รัสเซีย	 ฝรั่งเศส	 แคนาดา	 จีน	ญี่ปุ ่น	 หรือเวียดนาม	
เป็นต้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้
มีการก�าหนด	40	ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน	
(developmental	 assets)4	 ปัจจุบันเครื่องมือนี้ได้รับ
ความนิยมอย่างแพรห่ลาย	หลายรายงานการศึกษาพบ
ว่า	ยิง่วยัรุน่มดีชันชีีว้ดัคณุลกัษณะทีด่มีากเท่าใด	โอกาส
ที่วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 ก็จะยิ่งน้อยลงอย่าง
มีนัยส�าคัญ	 ไม่ว่า	จะเป็นการใช้สารเสพติด	พฤติกรรม	

การใช้ความรุนแรง	 หรือการมีเพศสัมพันธ์	 ในขณะ
เดียวกันจะยิ่งมีพฤติกรรมที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	
เช่น	 การประสบความส�าเร็จในการเรียน	 พฤติกรรม
เอื้อประโยชน์	 แก่สังคม	 เป็นต้น5	ส�าหรับประเทศไทย		

นพ.	 สุริยเดว	 ทรีปาตี	 ผู ้อ�านวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	มหาวิทยาลัยมหิดล		
ได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแนวคิดต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนไทย	 (life	 assets)	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของวัฒนธรรมและสังคม	 โดยได้ลงพื้นที่และ
ส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง	ทั่วประเทศตั้งแต่ปี	พ.ศ.2551	จน
ได้เป็นแบบส�ารวจต้นทุนชีวิตประกอบด้วย	48	ตัวชี้วัด		
แบ่งออกเป็นพลัง	5	ด้าน	คือ	พลังตัวตน	พลังครอบครัว	
พลังเพื่อนและกิจกรรม	 พลังสร ้างป ัญญา	 และ	
พลังชุมชน6

	 ต้นทุนชีวิตนับเป็นปัจจัยสร้างหรือคุณลักษณะที่
ดีทางด้านจิตใจ	อารมณ์	และสังคม	เป็นผลมาจากการ
ได้รบัการเสรมิสร้างให้เกดิขึน้ตัง้แต่แรกเกดิจนเตบิใหญ่	
โดยได้รับอิทธิพลทั้งจากภายในตนเองและสิ่งแวดล้อม	
ไม่ว่าจะเป็น	ครอบครวั	โรงเรยีน	และชมุชน	อนัจะส่งผล
ให้เดก็และเยาวชนเตบิโตอย่างมคีณุภาพ	และด�ารงชวีติ
อยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	จงึกล่าวได้ว่าต้นทนุชวีติ
เป็นแนวคดิทีส่�าคญัดงัจะเหน็ได้จาก	การน�าแนวคดินีไ้ป
สูก่ารด�าเนนิงานด้านนโยบายในหลายๆ	ภาคส่วน	ไม่ว่า
จะเป็น	ด้านการศึกษา	ด้านหน่วยงานการท�างานด้าน
เด็กและเยาวชน	 รวมถึงด้านนโยบายภาครัฐผ่านแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.2555-25593
	 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาที่
เกีย่วข้อง	แม้ว่าจะมกีารศกึษาต้นทนุชวีติในบรบิทต่างๆ	
ทัง้ในไทยและต่างประเทศ	เช่น	กลุม่เยาวชนทัว่ไป	กลุม่
เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	 กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส	
เป็นต้น	อย่างไรกต็ามยงัคงมกีารศกึษาในเรือ่งนีค่้อนข้าง
น้อย	อกีทัง้ไม่พบว่ามกีารศกึษาในกลุม่นกัเรยีนทีม่คีวาม
สามารถพิเศษทางวิชาการ	ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาต้นทุนชีวิตในเยาวชนกลุ่มนี้	 เนื่องด้วยนักเรียนที่
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มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเป็นกลุ่มเยาวชนที่
เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ในอนาคต	 ผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางส�าคัญใน
การเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ดีได้อย่างเหมาะสมตรงกับ
ลักษณะความต้องการของเยาวชนกลุ่มนี้	 เพื่อให้พวก
เขาเหล่านัน้สามารถพฒันาตนเองได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	
ด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	 และเป็นก�าลัง
ส�าคัญที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
	
วัตถุประสงค์ 
	 เพื่อศึกษาต ้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษทางวิชาการ	และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับต้นทุนชีวิตในกลุ่มตัวอย่าง
	
วิธีการศึกษา
	 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาเชงิพรรณนา	ณ	จดุใด
จดุหนึง่	(cross	sectional	descriptive	study)	โดยกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 จ�านวน	
ทัง้สิน้	110	ราย	ซึง่เป็นนกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมการอบรมคัดเลือก	
ครั้งที่	2	ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	
ประจ�าปี	พ.ศ.	 2556	ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมการศึกษา	
จะต้องสมัครใจและได้รับการยินยอมจากผู ้แทน	
โดยชอบธรรม	โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้ผ่านการตรวจสอบ
และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	ประกอบด้วย	
	 1.	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว	(demographic	
data)	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ชั้นเรียน	 เกรดเฉลี่ย		
ความถนดัสาขาวชิา	ศาสนา	สถานภาพของบดิามารดา	
รวมไปถึงการพักอาศัยของนักเรียน
	 2.	 แบบส�ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย	
(ฉบับเยาวชน)	ส�าหรับช่วงอายุ	 12-25	ปี	 ที่พัฒนาขึ้น

โดย	สรุยิเดว	ทรปีาต	ีและคณะ6	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	
เชิงบวกทั้งสิ้น	 48	 ข้อ	 แบ่งเป็นพลัง	 5	 ด้าน	 ได้แก่		
พลงัตวัตน	(15	ข้อ)	พลงัครอบครวั	(8	ข้อ)	พลงัสร้างปัญญา			
(11	 ข้อ)	 พลังเพื่อนและกิจกรรม	 (6	 ข้อ)	 พลังชุมชน		
(8 	 ข ้ อ ) 	 ซึ่ งแบบส� ารวจชุดนี้ มี ค ่ าความเชื่ อมั่ น		
(Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 เท่ากับ	 0.89	และ
มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยผ่านการตรวจสอบจาก	
ผูเ้ชีย่วชาญและการส�ารวจเชงิคณุภาพแบบสนทนากลุม่	
(focus	group)	โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ผลต้นทุนชีวิต
แต่ละพลงั	ดงันี	้น้อยกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ	60	ค่อนข้าง
น้อยร้อยละ	60-70	ปานกลางร้อยละ	70-80	ดี	มากกว่า
ร้อยละ80	ดีมาก	หากคะแนน	<60	ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
	 ผู ้วิจัยเป็นผู ้ด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบกลุ่ม	 ตามวัน	 เวลา	
และสถานที่ที่นัดหมายไว้	 ทั้งนี้ผู ้วิจัยอธิบายวิธีการ
ตอบแบบสอบถามก่อน	 จากนั้นจึงให้กลุ ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	 โดยใช้เวลาในการตอบ
ประมาณ	15-20	นาที	ภายหลังจากการเก็บข้อมูลเสร็จ
สิน้ผูว้จิยัท�าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลู	และ
น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์เพื่อ
ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา	(descriptive		
statistic)	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (frequency)	 ร้อยละ		
(percent)	ค่าเฉลีย่	(mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
(standard	deviation)
	 2.	 การวิเคราะห์ผลต้นทุนชีวิตรายด้านด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 (microsoft	excel)	ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดยทีมงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน	 โดย
ค�านวณจากเปอร์เซ็นต์การตอบรายข้อหรือร้อยละของ
คะแนน
	 3.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับต้นทุนชีวิตในกลุ ่มตัวอย่างด้วยสถิติ		
chi-square
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ผลการศึกษา
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ เ ข ้ าร ่ วมการอบรมคัด เลือกผู ้ แทน
ประเทศไทยวชิาคณติศาสตร์	คอมพวิเตอร์	เคม	ีชวีวทิยา	
และฟิสิกส์	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	จ�านวน	110	
ราย	เป็นเพศชายจ�านวน	94	ราย	(ร้อยละ	85.45)	และ
หญงิจ�านวน	16	ราย	(ร้อยละ	14.55)	กลุม่ตวัอย่างมอีายุ
ระหว่าง15-18	ปี	อายเุฉลีย่เท่ากบั	16.69	ปี	ส่วนใหญ่เป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	5	(ร้อยละ	54.55)	รองลงมา		
คอื	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	(ร้อยละ	24.55)	และระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (ร้อยละ	20.91)	ตามล�าดับ	 โดย
ร้อยละ	 99.09	 ของกลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่

ในช่วง	3.50	–	4.00	กลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่ม	ความถนัด	
สาขาวชิาต่างๆ	แบ่งออกเป็นสาขาชวีวทิยา	(ร้อยละ	30)	
และสาขาคอมพิวเตอร์	 (ร้อยละ	29.09)	ซึ่งอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน	รองลงมา	คือ	สาขาคณิตศาสตร์	 (ร้อยละ		
17.27)	สาขาคอมพิวเตอร	์ (ร้อยละ	16.36)	และสาขา
ฟิสิกส์	 (ร้อยละ	 7.27)	 ตามล�าดับ	 กลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ	 (ร้อยละ	 99.09)	 ส่วนใหญ่
มีสถานภาพครอบครัวในรูปแบบบิดาและมารดาอยู่
ด้วยกันมากที่สุด	 (ร้อยละ	 93.64)	 และมีภูมิล�าเนาอยู่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 (ร้อยละ	 69.09)	
(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	(N=110)

ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน ร้อยละ
เพศ ชาย 94 85.45

หญงิ 16 14.55
อาย	ุ(ปี) 15 13 11.80

16 28 25.50
17 50 45.50
18 19 17.30

ระดบัชัน้เรยีน มธัยมศกึษาปีที	่4 27 24.55
มธัยมศกึษาปีที	่5 60 54.55
มธัยมศกึษาปีที	่6 23 20.91

เกรดเฉลีย่สะสม 3.00-3.49 1 0.91
3.50-4.00 109 99.09

ความถนดัสาขาวชิา คณติศาสตร์ 19 17.27
คอมพวิเตอร์ 18 16.36
เคมี 32 29.09
ชวีวทิยา 33 30
ฟิสกิส์ 8 7.27

ศาสนา พทุธ 109 99.09
ครสิต์ 1 0.91

สถานภาพของบดิามารดา อยูด้่วยกนั 103 93.64
แยกกนัอยู่ 7 6.36

ภมูลิ�าเนา กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 76 69.09
ต่างจงัหวดั 34 30.91

	



ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ:  
กรณีศึกษานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2556

นราทิพย์ ศรีจันทร์อินทร์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 59 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2557156

	 กลุ ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิตในภาพรวมเท่ากับ	
ร้อยละ	 68.94	 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณา	
รายพลังพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิตผ่านเกณฑ์		
4	พลัง	เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	ดังนี้	พลังครอบครัว
อยู่ในระดับดีมาก	 (ร้อยละ	 82.39)	 พลังตัวตนอยู่ใน
ระดับดี	 (ร้อยละ	 74.06)	 พลังสร้างปัญญาและพลัง
เพือ่นและกจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง	(ร้อยละ	68.82	
และ	 63.08	 ตามล�าดับ)	 ส่วนพลังชุมชนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย	(ร้อยละ	50.45)	ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์	และ
เมื่อพิจารณาต้นทุนชีวิตที่มีคะแนนต�่าสุด	5	อันดับแรก	
ได้แก่	ฉนัมเีพือ่นบ้านทีส่นใจและให้ก�าลงัใจฉนั	(ร้อยละ		

35.76)	 ฉันร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
เป็นประจ�าและมีเพื่อนบ้านคอยสอดส่องและดูแล	
พฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนให้อยูใ่นกรอบทีเ่หมาะสม		
(ร้อยละ	 40.30)	 ฉันได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 (ร้อยละ	 42.73)		
ฉนัสามารถพดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัสือ่	
เช่น	วิทยุ	ทีวี	สื่อประเภทอื่นๆ	กับครูเป็นประจ�า	(ร้อยละ		
43.33)	 และฉันรู ้สึกว่าคนในชุมชนให้ความส�าคัญ	
และเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน	 (ร้อยละ	 45.76)	
ตามล�าดับ	(ตารางที่	2	และ	3)

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดข้อที่มีเปอร์เซ็นต์การตอบรายข้อน้อยที่สุด	5	อันดับแรก

พลัง ข้อความ ร้อยละ

ชุมชน ฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจและให้ก�าลังใจฉัน 35.76

ชุมชน ฉันร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจ�า	

ฉันมีเพื่อนบ้านคอยสอดส่องและดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม

40.30

ชุมชน ฉันได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 42.73

สร้างปัญญา ฉันสามารถพูดคุย	แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ	เช่น	วิทยุ	ทีวี	สื่อประเภทอื่นๆ	กับครูเป็นประจ�า 43.33

ชุมชน ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 45.76

ตารางที่ 3 ต้นทุนชีวิตที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง	จ�าแนกตามรายพลัง	(N=110)

พลัง จุดอ่อน จุดแข็ง

ตัวตน	(ร้อยละ	74.06) ฉันกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ฉันเชื่อ	เช่น	กล้าเสนอ	

ความคิดเห็นแม้ว่าบางครั้งจะมีความเห็นแตกต่าง

จากผู้อื่น	(ร้อยละ	65.45)

ฉันกล้าปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง	(เช่น	เพศสัมพันธ์		

ยาเสพติด	ความรนุแรง	และสือ่ทีไ่ม่ด)ี		

(ร้อยละ	83.64)

ครอบครัว		

(ร้อยละ	82.39)

ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน	เรียนรู้เรื่องราว

เกี่ยวกับสื่อ	เช่น	วิทยุ	ทีวี	สื่อประเภทอื่นๆ	ภายใน

ครอบครัวเป็นประจ�า	(ร้อยละ	72.73)

ฉันรู้สึกปลอดภัย	อบอุ่น	และมีความสุขเมื่ออยู่ใน

ครอบครัวตัวเอง	(ร้อยละ	90.61)

สร้างปัญญา		

(ร้อยละ	68.82)

ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน	เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยว

กับสื่อ	เช่น	วิทยุ	ทีวี	สื่อประเภทอื่นๆ	กับครูเป็น

ประจ�า	(ร้อยละ	43.43)

ฉันอยากเรียนให้ได้ดี	ไม่เอาเปรียบและรู้จักแบ่งบัน

ผู้อื่น	(ร้อยละ	86.36)

เพื่อนและกิจกรรม	

(ร้อยละ	63.08)

ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนา	หรือประกอบพิธีกรรม

เป็นประจ�า	(ร้อยละ	46.36)

ฉันมีเพื่อนสนิทที่เป็นแบบอย่างที่ดีและชักน�าให้ฉัน

ท�าดี	(ร้อยละ	73.03)

ชุมชน	(ร้อยละ	50.45) ฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจ	และให้ก�าลังใจฉัน		

(ร้อยละ	35.76)

ฉันมีผู้ใหญ่อื่นนอกเหนือ	จากผู้ปกครองที่เป็นแบบ

อย่างที่ดีให้ท�าตาม	(ร้อยละ	73.94)
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	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับต้นทุนชีวิตพบว่า	 เพศและชั้นเรียน	
ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตในทุกพลัง	 ขณะที่
สถานภาพครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบัต้นทนุชวีติอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.001	 ในพลังตัวตน	และ
ที่ระดับ	0.05	ในพลังครอบครัว	พลังสร้างปัญญา	และ
พลังเพื่อนและกิจกรรม	 (ตารางที่	4)	 โดยพบว่าสัดส่วน

ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้นทุนชีวิตที่มีสถานภาพครอบครัว
ในรูปแบบบิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน	มีสัดส่วนสูงกว่า	
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้นทุนชีวิตที่มีสถานภาพครอบครัวใน	
รปูแบบบดิาและมารดาไม่ได้อยูด้่วยกนั	ส่วนพลงัชมุชน	
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพครอบครัวกับ
ต้นทุนชีวิต
	

ตารางที่ 4	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับต้นทุนชีวิต	(N=110	คน)	

ต้นทุนชีวิต

ปัจจัยส่วนบุคคล พลังตัวตน  พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม พลังชุมชน

เพศ .760 .760 .890 .268 .354

ระดับชั้นเรียน .219 .779 .334 .709 .991

สถานภาพครอบครัว .001*** .042* .031* .020* .052

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

วิจารณ์
	 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิต
โดยรวมเท่ากับร้อยละ	68.94	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายพลังพบว่า	 มีคะแนนต้นทุนชีวิต
ในพลังตัวตนและพลังครอบครัวอยู่ในระดับสูง	 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ ่มตัวอย่างอื่นๆ	 ที่เคยส�ารวจใน
ประเทศไทย3,7,8	และพลังชุมชนอยู่ในระดับต�่า	ถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์	 โดยผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปราย
ตามรายพลังได้ดังนี้
	 1)	 พลังตัวตน	ถือเป็นแกนส�าคัญ	 เป็นการรวม
พลังคุณค่าในตนเอง	จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง	
มีคะแนนสูงในเรื่องการกล้าปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง		
ไม่ว่าจะเป็น	เพศสัมพันธ์	ยาเสพติด	ความรุนแรง	และ
สื่อที่ไม่ดี	 การพยายามแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยสติ
ปัญญามากกว่าอารมณ์	 การให้คุณค่าในเรื่องการ	
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่	รวมทัง้มคีวามพงึพอใจในชวีติความเป็น
อยูข่องตน	แสดงให้เหน็ว่าเยาวชนกลุม่นีม้อีงค์ประกอบ
ที่ส�าคัญของพลังตัวตน	ได้แก่	การเห็นคุณค่าในตนเอง

และการยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่า	 วัยรุ่นที่ประสบความส�าเร็จในการเรียน
มีแนวโน้มจะมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง	 สามารถ
ปรับตัวได้ดีและได้รับการยอมรับทางสังคม9,10	 ส่งผล	
ให้พวกเขาเกิดความมั่นใจ	 รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า		
มีความพึงพอใจในชีวิต	 สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้
มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	 ได้ดียิ่งขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็น	
ทกัษะการปฏเิสธต่อพฤตกิรรมเสีย่ง	หรอืทกัษะการสร้าง
สมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่	เช่น	การจดัการกบัความขดัแย้ง
ด้วยสันติวิธี	การมีน�้าใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น	เป็นต้น	
	 ทั้งนี้มีจุดน่าสนใจว่าจุดอ่อนของพลังนี้ 	 คือ		
การกล้ายนืหยดัในสิง่ทีต่นเชือ่	การวางแผนและตดัสนิใจ	
ก่อนลงมือท�า	 รวมถึงการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน	
สะท้อนให้เห็นว่าแม้เยาวชนกลุ่มนี้จะมีความสามารถ
ทางการเรียนดี	 มีสติปัญญาสูงกว่า	 แต่ก็ยังคงมีปัญหา
ดังกล่าวเช่นเดียวกับเยาวชนทั่วไปในวัยเดียวกัน3,8		

สิ่งส�าคัญคือการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความเข้าใจใน
เรื่องของความแตกต่างทางความคิด	 กล้าที่จะเสนอ
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ความคิดที่แตกต่างอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ	อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิด	ตัดสินใจ	
วางแผน	หรือตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยตนเอง
	 2)		พลังครอบครัว	 เป็นเหมือนภูมิคุ ้มกันชีวิต	
กล่าวคือ	 ครอบครัวจัดว ่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชน	 จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านความรู้สึก
ปลอดภยั	อบอุน่	และมคีวามสขุเมือ่อยูใ่นครอบครวัเป็น
อันดับสูงสุด	แสดงให้เห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ใน
ครอบครวั	ทีม่อบความรกั	ความอบอุน่	และความเอาใจ
ใส่เป็นอย่างดี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของส�านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ11	และหลายการศึกษาพบว่า		
แรงเสริมจากบิดามารดา	และสภาพแวดล้อมทางบ้าน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ยิ่งไปกว่า
นั้นยังพบด้วยว่า	 การอบรมเลี้ยงดูโดยให้ความรักนั้น	
พฤติกรรมต่างๆ	ที่บิดามารดาแสดงออก	 เช่น	 การให	้
ความช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหา	การให้ค�าปรึกษา	
เป็นต้น	 พฤติกรรมเหล่านี้ไม ่ได ้ส ่งผลโดยตรงกับ	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แต่ส่งผลต่อความรู้สึกหรือ
สภาพทางจติวทิยาของเดก็	เช่น	ส่งเสรมิให้เกดิแรงจงูใจ
ในการเรียน	 การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน	 รวมทั้ง	
ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการเรียน12-14	
	 อย่างไรก็ตามยังมีจุดที่ควรได้รับการพัฒนา	
ส่งเสริมคือ	 การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่องราว	
เกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆ	 ในครอบครัว	 ถึงแม้ผล
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวไทยของสถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล15	
พบว่ากิจกรรมที่ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวได้ท�า
ร่วมกัน	คือการดูโทรทัศน์	 ฟังวิทยุร่วมกัน	มีถึงร้อยละ	
58.7	สะท้อนให้เหน็ว่าแม้จะมกีารดโูทรทศัน์ร่วมกนั	แต่
ยังขาดการปฏิสัมพันธ์กัน	 ฉะนั้นควรส่งเสริมให้มีการ
เปิดประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างบิดามารดา
และบุตร	 ในระหว่างการรับชมหรือหลังจบรายการทาง
โทรทศัน์เพือ่สร้างโอกาสการเรยีนรูร่้วมกนั	รูจ้กัแยกแยะ	
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	และรู้เท่าทันในการเลือกเสพ

สื่อ	 รวมถึงแนะแนวทางการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้อีกด้วย
	 3)		พลังสร้างปัญญา	 เป็นพลังที่มีความหมาย
มากในช่วงวยัเรยีน	เนือ่งจากเยาวชนอยูใ่นระบบโรงเรยีน	
โรงเรยีนจงึมผีลต่อทกัษะชวีติ	โดยเฉพาะครจูะมบีทบาท
ส�าคัญมาก	 จากการวิจัยพบว่าข้อที่ตอบสูงสุด	 คือ		
ฉันอยากเรียนให้ได้ดี	 ไม่เอาเปรียบ	 และรู้จักแบ่งปัน	
ผู ้อื่น	 รองลงมาคือ	 รู ้สึกรักและผูกพันกับสถาบัน	
การศึกษา	 และรู ้สึกปลอดภัยเมื่ออยู ่ในสถาบันการ
ศกึษา	สะท้อนให้เหน็ว่ากลุม่ตวัอย่างนอกจากจะมคีวาม
สามารถทางการเรยีนแล้วยงัเป็นผูท้ีม่นี�า้ใจ	รูจ้กัแบ่งปัน
ผูอ้ืน่อกีด้วย	นอกจากนัน้ยงัเหน็ถงึเจตคตทิีด่ี	ต่อสถาบนั
การศกึษา	รวมทัง้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีด่ขีอง
สถาบันการศึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้อีกด้วย	 เช่นเดียว
กับการศึกษาที่พบว่าสภาพของระบบโรงเรียน	ทัศนคติ
ทางการเรยีน	และความรูส้กึดต่ีอครแูละโรงเรยีน	มคีวาม
สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน16,	17

	 สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงในพลังนี้	 คือ	 การพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อกับครูเป็นประจ�า	 (เช่น
เดยีวกบับดิามารดา)	โดยเป็นทีท่ราบกนัดว่ีาปัจจบุนัสือ่
มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและวิถีชีวิตส่งผลให้เกิด
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของเยาวชน	แต่การเผยแพร่
สื่อต่างๆ	ยังไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และ
คุณธรรม	จริยธรรม	สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที่มี
ภาพความรุนแรง	และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม	การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางเวบ็ไซต์ซึง่ส่วนใหญ่มเีนือ้หา
เกี่ยวกับเรื่องเพศ18	 อีกทั้งช่องทางของสื่อนั้นมีมากมาย
และเข้าถึงได้ง่าย	ฉะนั้นการห้ามให้เยาวชนเสพสื่อนั้น
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก	 เพียงแต่จะท�าอย่างไรให้เกิด	
การเสพสื่ออย ่างถูกต ้อง	 โดยเริ่มจากการสร ้าง
สัมพันธภาพและการพูดคุยอย่างเข้าใจในเรื่องสื่อ		
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับสื่อที่มี
คุณค่าและสื่อที่ควรหลีกเลี่ยง	 รู้ถึงประโยชน์และโทษ
ของสิ่งเหล่านั้น	ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก
ครอบครัวและโรงเรียนเป็นส�าคัญ



Life Assets in Academically Talented Students: Case Study of the 
Participants in International Mathematics and Science Olympiad 2013

Narathip Srichantr-intr et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 59 No. 2 April - June 2014 159

	 4)	 พลังเพื่อนและกิจกรรม	 เป็นพลังที่มีความ
ส�าคัญต่อวัยรุ ่นมาก	 เนื่องจากเป็นวัยที่พลังเยอะ		
อยากรู ้อยากลอง	 และชอบท�ากิจกรรมเป็นกลุ ่มกับ
เพื่อน	 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพื่อนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีและชักน�าให้ท�าดี	 สามารถอธิบายได้
ตามหลักพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น19	 ซึ่งเป็นวัยที่
ให้ความสนใจกับเพื่อนมาก	ต้องการเป็นที่ยอมรับของ
เพื่อน	 เพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อทั้งแนวคิด	 ค่านิยม	 ระบบ
จริยธรรม	 การแสดงออกและการแก้ปัญหาในชีวิต		
ส่งผลให้เกดิการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุม่
เพื่อน	ฉะนั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดี	 ย่อมพากันท�าแต	่
สิ่งที่ดีตามไปด้วย
	 อย่างไรก็ตามพบว่าการร่วมกิจกรรมทางศาสนา
หรอืประกอบพธิกีรรมเป็นประจ�าเป็นจดุอ่อนทีส่ดุในพลงั
นี้	 จากรายงานการส�ารวจสภาวะเยาวชนไทย	ปี	 พ.ศ.	
254120	ที่พบว่าเยาวชนประมาณร้อยละ	 70	มีโอกาส		
ไปท�าบญุเฉพาะในวนัส�าคญัหรอืประมาณปีละ	1-2	ครัง้
เท่านั้น	 แต่ยังมีความเชื่อตามหลักศาสนาค่อนข้างสูง		
หากพิจารณาข้อมูลดังกล่าวผนวกกับผลการศึกษานี้	
จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว ่า	 ป ัจจุบันวัยรุ ่นไทย	
ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับศาสนาและศาสนาก็ยังคง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่	 แต่อาจจะขาดการเข้าถึง
ใน	การปฏบิตัหิรอืการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางศาสนา	
ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ	โดย
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อศาสนาแก่เยาวชน	พร้อมทั้ง	
ส่งเสริมให้ยึดเอาหลักค�าสอนของศาสนามาเป็นที่พึ่ง
ทางใจ	 และน�าหลักธรรมค�าสอนในศาสนาที่พวกเขา
นับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
	 5)		พลังชุมชน	 เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่
ร่วมกนัด้วยความเอือ้อาทร	เป็นมติรไมตร	ีมคีวามอบอุน่	
ปลอดภัยในชุมชน	 การมีกิจกรรมร่วมกัน	 รวมถึงเรื่อง
ของจติอาสาด้วย	จากการวจิยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีลงั
ชุมชนในระดับต�่า	(ไม่ผ่านเกณฑ์)	และเมื่อพิจารณาจุด
อ่อน	10	อนัดบัคะแนนแรกพบว่าจดุอ่อนส่วนใหญ่อยูใ่น

พลงัชมุชน	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการมเีพือ่นบ้านทีส่นใจ	
คอยสอดส่อง	ดูแลและให้ก�าลังใจ	การได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่า	 ตลอดจนการร่วมท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน	 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับข้อมูลการส�ารวจในทุกกลุ่มตัวอย่าง3,8	 แสดงให้เห็น
ว่าเยาวชนในกลุ่มนี้ยังขาดปฏิสัมพันธ์กับทางชุมชน	
และการท�ากิจกรรมจิตอาสา	 สอดคล้องกับการศึกษา
ที่พบว่าสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น	
มีการค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่า
ส่วนรวม	 ขณะที่ภาคส่วนต่างๆ	 ได้มีการส่งเสริมให้มี	
การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่างๆ	แต่การมีส่วนร่วมในการ
ท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต�่า18	
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าสาเหตุที่เยาวชนไม่ได้ลงมือ
ช่วยเหลอืชมุชนทีต่นอาศยัอยูม่ากนกัเป็นเพราะเยาวชน
มองว่าการกระท�าตวัเป็นพลเมอืงดถีอืเป็นการช่วยเหลอื
ชุมชนหรือสังคมอยู่แล้ว20	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัย		
การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
สถาบันครอบครัว	 โรงเรียน	 และชุมชน	 อาจจะอาศัย
แกนน�าโดยบดิามารดา	คร	ูเพือ่น	หรอืผูน้�าชมุชน	เป็นต้น	
รวมทั้งการสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในชุมชนให้
มากขึ้น	
	 ขณะเดียวกันพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีความรู้สึก
อบอุ่น	มีความสุข	และภูมิใจในวิถีชีวิตเมื่ออยู่ในชุมชน	
พร้อมทั้งมีบุคคลในชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี	 สามารถ
ปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือได้อย่างสบายใจ		
สะท ้อนให ้เห็นว ่าสภาพชุมชนที่อาศัยอยู ่ยังคงมี	
ป ั จจัยพื้ นฐานที่ ดี ใน เรื่ อ งของความรู ้ สึ กมั่ นคง		
ปลอดภัย	ก่อให้เกิดความไว้วางใจ	เชื่อใจในการพูดคุย		
ให้ค�าปรึกษา	และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
	 ป ัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับต ้นทุนชีวิตของ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ	 พบว่า	
เพศและชั้นเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตใน
ทุกพลัง	 ขณะที่สถานภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ	
ต้นทุนชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติใน	 4	พลัง	 ได้แก่	
พลังตัวตน	พลังครอบครัว	พลังสร้างปัญญาและพลัง



ต้นทุนชีวิตในนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ:  
กรณีศึกษานักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจ�าปี 2556
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เพื่อนและกิจกรรม	 ส่วนต้นทุนชีวิตด้านพลังชุมชน	
ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว	 โดยพบว่าสัดส่วนของ	
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้นทุนชีวิตที่มีสถานภาพครอบครัวใน	
รูปแบบบิดามารดาอยู่ด้วยกัน	มีสัดส่วนสูงกว่า	ผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์ต้นทุนชีวิตที่มีสถานภาพครอบครัวในรูปแบบ
บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก
ครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอบรม	สั่งสอน	หล่อ
หลอมทั้งทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และทัศนคติ
ต่างๆ	สิ่งที่เยาวชนได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจะเป็น
พื้นฐานในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ	ความรู้สึกนึกคิด	
ความภาคภูมิใจ	และการเห็นคุณค่าในตนเอง	ดังเห็น
ได้จากการศึกษาที่พบว่า	 การอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดาเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง
มากที่สุด21	ทั้งนี้ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ส�าคัญ	เพราะอยู่ใน	
ระยะก�าลังหาเอกลักษณ์ของตนเอง	 ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางสังคมของ	Erikson22	หากวัยรุ่น	มีความ
รู ้สึกภาคภูมิใจในตนเองในทางที่ดีก็ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่น	 การเห็นคุณค่า	 การมองเห็นความสามารถใน
ตนเอง	 โดยส่วนใหญ่วัยรุ ่นมักจะมีมุมมองเกี่ยวกับ
ความภาคภูมิใจในตนเองในทางที่ดี	 มีเจตคติที่ดีต่อ
โรงเรียน	มีความเชื่อความศรัทธาในความสามารถตน	
และเชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้23	 จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองของ
เยาวชน	ซึ่งเป็นแกนส�าคัญของต้นทุนชีวิตในส่วนพลัง
ตัวตนนั้น	 เป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู่การมีทักษะชีวิต
ด้านต่างๆ	 รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นอันเป็น
ส่วนประกอบของต้นทนุชวีติในพลงัอืน่ๆ	ตามมาอกีด้วย	
ขณะทีค่รอบครวัทีม่บีดิาหรอืมารดาเลีย้งบตุรตามล�าพงั
ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงครอบครัวเพียงผู ้เดียว		
ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ	ตลอดจนต้องประสบความเครียดและว้าเหว่	
ประกอบกบัผลการศกึษาทีพ่บว่า	เดก็ทีไ่ม่ได้อยูก่บับดิา
มารดาอย่างพร้อมหน้าจะมคีวามภาคภมูใิจในตนเองต�่ากว่า	
เด็กในครอบครัวปกติ24	 สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นปัจจัยที	่
ส่งผลให้เยาวชนกลุม่ทีอ่ยูก่บับดิาหรอืมารดาตามล�าพงั

มีต้นทุนชีวิตในพลังต่างๆ	 อยู่ในระดับต�่ากว่าเยาวชน
ที่มีครอบครัวสมบูรณ์	 ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ	 ในครอบครัว	 เป็นต้นว่า	 การอบรมเลี้ยงดูของ
บิดามารดา	บรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว		
ตลอดจนทศันคตขิองบดิามารดาทีม่ต่ีอบตุร	ล้วนแต่เป็น
สิง่ส�าคญัต่อการเสรมิสร้างต้นทนุชวีติของเยาวชนทัง้สิน้	
ทัง้นีผู้ว้จิยัยงัไม่พบว่ามผีูใ้ดศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนีโ้ดยตรง	
รวมถงึการศกึษาทีเ่กีย่วข้อง	จงึเป็นจดุสงัเกตทีน่่าสนใจ
ส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปว่า	 สถานภาพครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตในทิศทางใดและอย่างไร	
หรือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผล	
ดงักล่าว	ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
	
สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษานี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิต
ด้านพลังตัวตนและครอบครัวอยู่ในระดับสูง	สะท้อนให้
เห็นว่านักเรียนกลุ่มนี้ได้รับความรัก	 การดูแลเอาใจใส่
เป็นอย่างดีจากครอบครัว	 อันส่งผลให้นักเรียนมีความ
รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง	 ยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี	 และ
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้	 ถึงแม้ผลการ
ศึกษา	พบว่านักเรียนที่มีครอบครัวสมบูรณ์จะมีต้นทุน
ชีวิตมากกว่านักเรียนที่อยู่กับบิดา/มารดาตามล�าพังใน
เกือบทุกพลัง	 แต่อย่างไรก็ตามพลังครอบครัวก็ยังคง
เป็นต้นทุนชีวิตที่เข้มแข็งที่สุดในทั้งสองกลุ่ม	 ส่วนพลัง
สร้างปัญญา	พลังเพื่อนและกิจกรรม	 และพลังชุมชน		
ยังคงมีบางเรื่องที่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	 ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องสื่อ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การเข้าร่วมกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมหรือจิตอาสา	 หรือแม้
กระทั่งการเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	ทั้งนี้
จ�าต้องอาศัยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน	ครอบครวั	โรงเรยีน	และชมุชนให้มากยิง่ขึน้		
เพือ่ช่วยเตมิเตม็ให้เยาวชนกลุม่นีพ้ฒันาตนได้อย่างเตม็
ศักยภาพต่อไป
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	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้		
เป็นนกัเรยีนในโครงการโอลมิปิกวชิาการ	ประจ�าปี	พ.ศ.
2556	เท่านั้น	มิได้ครอบคลุมเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิชาการในประเทศไทยได้ทั้งหมด	 จึงควร
ท�าการศึกษาในกลุ่มอื่นๆ	 ที่หลากหลายส�าหรับการ
ศึกษาครั้งต่อไป	 เพื่อให้สามารถหาลักษณะเฉพาะของ
เยาวชนกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจนในหลากหลายแง่มุมมาก
ยิ่งขึ้น	 หรือท�าการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียน
ทั่วไป	 เพื่อศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่าง
กัน	 จะมีระดับต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันหรือไม	่ อย่างไร	
ตลอดจนท�าการศกึษาเพิม่เตมิในกลุม่นกัเรยีนการศกึษา
นอกระบบด้วย
	
กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณผู ้อ�านวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หัวหน้าโครงการ
โอลมิปิกวชิาการ	คณาจารย์	ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่กุท่าน
ที่กรุณาอ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล	 รวมถึง
นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้
	 การศึกษาครั้งนี้ได ้รับการสนับสนุนจากทุน
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