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Abstract 
 Purpose: This research aims to study the predictive power of perceived stress, resilience, social support, 
and coping strategies (problem-focused coping and emotional-focused coping) on psychological well-being 
in late adolescents. 
 Design: Predictive study. 
 Methods: Participants were 490 students with 10th to 12th grades in government schools in Bangkok. 
The instruments used in data collection consisted of personal information form, Ryff’s Psychological Well-Being 
Scale, Perceived Stress Scale, Connor-Davidson Resilience Scale, Multidimensional Scale of perceived social 
support, and the Brief COPE inventory. Data were analyzed by multiple linear regression. 
 Main findings: The study results showed that perceived stress, resilience, social support, and coping 
strategies (problem-focused coping and emotional-focused coping) could predict psychological well-being 
in late adolescents with statistical significance and all factors could account for 63% of the variance explained 
in psychological well-being (R2 = .63). 
 Conclusion and recommendations: All study factors were statistically significant predictors of psychological 
well-being in late adolescents. The study results can be used as the basis for activities to promote mental 
well-being in late adolescents through promoting the stress management skill and activities that help increase 
social support awareness. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้สถานการณ์ความเครียด ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต การสนับสนุน

ทางสังคม และกลยุทธ์ในการจัดการความเครียด (การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา และการจัดการความเครียด   
แบบมุ่งจัดการอารมณ์) ในการท านายสุขภาวะทางจิตใจในวัยรุ่นตอนปลาย  

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงท านาย  
วิธดี าเนนิการวิจยั: นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4-6 โรงเรยีนรฐับาล ประเภทสหศกึษา กรงุเทพมหานคร จ านวน 490 ราย 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสุขภาวะทางจิตใจ แบบประเมินความรู้สึกเครียด แบบประเมิน
ความแขง็แกรง่และยดืหยุน่ของชวีติ แบบประเมนิการรบัรูส้นบัสนนุทางสงัคมแบบพหมุติ ิและแบบประเมนิกลยทุธใ์นการรบัมือกับ
ความเครียดแบบสั้นฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  

ผลการวิจยั: ผลการวจิยัพบวา่ การรบัรูส้ถานการณค์วามเครยีด ความแขง็แกรง่และยดืหยุน่ของชวีติ การสนบัสนนุทางสงัคม 
และกลยุทธ์ในการจัดการความเครียด (การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา และการจัดการความเครียดแบบมุ่งจัดการ
อารมณ์) สามารถท านายสุขภาวะทางจิตใจในวัยรุ่นตอนปลายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยที่ศึกษาสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะทางจิตใจได้ร้อยละ 63 (R2 = .63)  

สรปุและขอ้เสนอแนะ: ปจัจยัท านายทกุตวัสามารถท านายสขุภาวะทางจติใจในวยัรุน่ตอนปลายไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
และสามารถน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปเปน็ขอ้มลูพ้ืนฐานในการจดักจิกรรม เพ่ือสง่เสรมิสขุภาวะทางจติใจใหว้ยัรุน่ตอนปลายมสีขุภาวะ
ทางจิตใจที่ด ีโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะการจัดการความเครียดทีเ่หมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมให้กับวัยรุ่น  

 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ในการจัดการความเครียด ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีว ิต การสนับสนุนทางสังคม ความเครียด  
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