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บทคัดยอ

การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเอาชนะอุปสรรคและ
ความยากลําบากในชีวิตของเด็ก ที่ปราศจากผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส แต
สามารถเอาชนะอุปสรรคและความยากลําบากในชีวิตได โดยอาศัยหลักแนวคิดเชิงจิตวิทยาทางดาน
ความสามารถในการฟนพลังของบุคคลภายหลังเผชิญความทุกขยาก (Resilience) และปจจัย
ปกปอง (Protective factors) ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหเพื่อเปนกรณีศึกษารวบรวมมาจาก
ตัวละคร เด็กชายกําพล ชางสําราญ และบริบทแวดลอม ในนวนิยายเร่ือง ชางสําราญ

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานการสนับสนุนทางสังคม ปจจัยทางดานการรับรูถึง
ศักยภาพของตนเอง และปจจัยทางดานทักษะในการแกไขปญหา คือปจจัยที่สงผลใหตัวละครเอก
คือเด็กชายกําพล ชางสําราญ สามารถเอาชนะอุปสรรคและผานพนความยากลําบากในชีวิตไปได
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โดยปราศจากทั้งพอและแมคอยใหการดูแลหรือชวยเหลือ โดยปจจัยหลักทั้งสามดานน้ี เกิดขึ้น
เน่ืองมาจากแรงสนับสนุนทั้งทางดานกลุมเพื่อน ชุมชน และจากตัวของเด็กเอง

การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวา กลุมเพื่อน ชุมชนที่อยูอาศัย และศักยภาพของตัว
เด็กเอง มีบทบาทสําคัญที่ชวยสงเสริมใหเด็ก ซึ่งครอบครัวแตกแยกและถูกทอดทิ้งสามารถดําเนิน
ชีวิตและฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปได การมีเพื่อนซึ่งหวงใยผูอ่ืนคอยอยู เคียงคาง ชวยสรางความรูสึก
อบอุนและความรูสึกถึงการเปนที่รัก การพักอาศัยอยูในชุมชน ซึ่งชุมชนและผูคนที่อาศัยอยูใน
ชุมชนอยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศัย จะชวยใหเด็กรับรูไดถึงการเปนสวนหน่ึงของชุมชน และ
รูสึกวาตนน้ันไมไดอยูเพียงลําพัง นอกจากน้ี ศักยภาพที่มีอยูในตัวของเด็กเอง เชน ทักษะในการ
แกปญหา และการคิดในเชิงบวก ยังชวยใหเด็กสามารถเผชิญกับปญหา และจัดการกับปญหาในเชิง
สรางสรรคอีกดวย ดังน้ันสิ่งเหลาน้ีจึงเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหเด็กสามารถผานพนอุปสรรคไปได
แมวาจะปราศจากพอแมหรือญาติพี่นองคอยดูแลชวยเหลือ
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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and identify the factors affecting

resilience in children who are able to overcome life adversities without parental or

familial support through the use of the psychological theory of resilience and

protective factors as the theoretical framework. The data for this qualitative study

comes from the character Kamphol Changsamran (กําพล ชางสําราญ), and the

surrounding context in the novel Changsamran.

The results of the analysis found that such factors as social supports,

perceived self-efficacy, and life-coping skills were protective factors which affected

resilience in the protagonist, Kamphol Changsamran, which helped him overcome and

get through life adversities with the absence of parental support. It also showed that
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the three main protective factors can happen through the support of his peers, the

community and the protagonist himself.

The study demonstrates that the peers, the community and the child’s

inherent potential play an important role in support of the child, who has a broken

family and is abandoned. These factors enable him to live his life, and to overcome

the adversities that life may present. Having caring peers helps create a sense of

warmth and of being loved. Living in the community where the neighbors and the

community are interdependent also influences the child to perceive a sense of

belonging and to feel that he is not alone. In addition, the potential inherence in the

child himself, such as problem-coping skills and positive beliefs can encourage the

child to confront problems and to cope with them in a creative way. Therefore, these

are crucial factors that help the child to overcome life’s adversities despite his lacking

of parental or familial support.


