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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจของพริตต้ีเพศหญิงท่ี
ถูกตีตราจากการประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีกรณีศึกษา คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยวิธีการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้การคดัเลือกแบบมีเกณฑ์การคดัเขา้คือ เป็นพริตต้ีเพศหญิง อายุ 20 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีไม่เคยท างานผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม มีลักษณะตรงตามรายการตรวจสอบการมี
ประสบการณ์ถูกตีตรา และระยะเติบโตของการประกอบอาชีพท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนครบทุกขอ้ และผา่นการท า
แบบประเมินความเขม้แข็งทางจิตใจระดบัมากข้ึนไป หรือคะแนนเฉล่ีย 3.51ข้ึนไป เก็บขอ้มูลจนกวา่ขอ้มูล
จะมีการอ่ิมตวั โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวนทั้งส้ิน 8 ราย 
 การศึกษาคร้ังน้ีพริตต้ีเพศหญิงเคยไดรั้บประสบการณ์การถูกตีตราทางการประกอบอาชีพ คือ การท่ี
ส่ือสร้างภาพพจน์แบบเหมารวมในทางลบให้กบัผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ี การท่ีพริตต้ีเป็นอาชีพท่ีไม่ไดรั้บ
การยอมรับจากสังคม และการลดคุณค่าผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ี แต่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลยงัมีความเขม้แข็งทาง
จิตใจในการประกอบอาชีพ  
 ผลการวจิยัพบวา่กระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจของ พริตต้ี มีลกัษณะส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี 
การไดรั้บการตอบสนองจากคนใกลชิ้ด การมีเจตคติท่ีดีเม่ือเผชิญปัญหา มีความสามารถจดัการปัญหา มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต  การมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกอบอาชีพ และการมีความคาดหวงั
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  
ค าส าคัญ: กระบวนการเกิดความเขม้แขง็ทางจิตใจ, พริตต้ีเพศหญิงท่ีถูกตีตรา , การถูกตีตราทางอาชีพ 

Abstract 
 The research aims to study the process of building resilience and factors that promote resilience 
with a focus on pretty girls who were stigmatized by their occupation. This study employed case study in 
qualitative research, purposive sampling, inclusion criteria is over 20 years old and experienced stigma 
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based on their occupation, qualified for the experienced stigma and growing phase checklist, has all of the 
required criteria, passing the assessment from of Resilience Inventory in higher levels, or has a everage 
above 3.51, which were performed until the saturation of the data by in-depth interviews method, included 
eight pretty girls. 
 The participants had experienced stigma based on their occupation, which could lead by negative 
stereotypes from the media about the ‘pretty’ occupation, which is not recognized by society and the 
devaluation of the occupation itself.  
 The research of processing of resilience resulted in the following six dimensions: (1) optimistic 
behavior by confidants; (2) positive mindset when facing issues; (3) a can-do attitude to manage 
problems; (4) learning from past failures and mistakes; (5) positive aspects of occupations; and (6) 
expectation of succession in their occupation. There were specific details in the context of pretty girls 
were stigmatized and the process was found to be analyzed in the congruence of concepts theories and 
related research.  
Keywords: process of resilience, pretty girls had stigmatized, occupational stigma 

บทน า 
 อาชีพพริตต้ีเป็นอาชีพหน่ึงท่ีปรากฏในสังคมไทย ซ่ึงถูกมองวา่ใชรู้ปร่างหนา้ตาในการประกอบอาชีพ 
ทั้งอาจมีการแต่งตวัไม่เรียบร้อย หากมองในแง่ความเป็นกุลสตรีไทยนบัว่าเป็นอาชีพหน่ึงท่ีแสดงภาพของ
สตรีไทยในมุมมองท่ีไม่เหมาะสม ดงัผลการวิจยัเร่ือง การสร้างความหมายของสาวพริตต้ีในอุตสาหกรรม
รถยนต์โดยส่ือมวลชน พบความหมายด้านลบจากบริษทัรับจดังานว่ามีผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ีบางส่วน
แอบแฝงการขายบริการทางเพศ ท าให้วงการพริตต้ีเสียภาพลกัษณ์ (กมลวรรณ ขุมทรัพย,์ 2548, หนา้ 80) ยิ่ง
ไปกวา่นั้นงานวจิยัเร่ือง ส่ือกบัการเขา้สู่อาชีพพริตต้ีสปาของนิสิตนกัศึกษา ท่ีกล่าวถึงการขายบริการทางเพศ
รูปแบบหน่ึงในร้านนวดสปา ไดน้ าค าวา่ ‘พริตต้ี’ มาใชน้ าหนา้ (องัสณา เนียมวณิชกุล และคนอ่ืน ๆ, 2554, 
หนา้ 196) เป็นการสร้างภาพพจน์แบบเหมารวม (Stereotype) ท าให้ผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ีถูกตีตราทางลบ
ไปดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผูป้ระกอบอาชีพนั้น 
 การตีตราดังกล่าวเป็นปัญหาภาวะสุขภาพทางจิต เกิดจากการท่ีสังคมก าหนดเก่ียวกับเพศหญิง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาประสบการณ์ของผูป่้วยโรคซึมเศร้าพบวา่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าใน
ผูห้ญิง คือ กระบวนการทางความคิด การรับรู้ การตีความ ค่านิยมทางสังคม และวฒันธรรม (วิภาวี เผ่า
กนัทรากร, 2548, หน้า 121) ในทางตรงกนัขา้มหากสุขภาพจิตอยู่ในภาวะปกติสุข บุคคลจะสามารถรู้ถึง
ศกัยภาพของตนเอง และสามารถจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงบุคคลท่ีมีความเขม้แข็งทางจิตใจจะ
สามารถพฒันาวิธีลดความตึงเครียด ทั้งยงัสามารถปรับตวัต่อปัญหาทางสุขภาพท่ีรุนแรงได ้(ตนัติมา ดว้ง
โยธา และคนอ่ืนๆ, 2553, หน้า 61) ความเขม้แข็งทางจิตใจ (Resilience) เป็นเสมือนปัจจยัปกป้องบุคคล
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ไม่ใหเ้จบ็ป่วยทางจิต เน่ืองจากเป็นศกัยภาพทางสุขภาพจิตท่ีเหนือกวา่การฟ้ืนตวัจากความบาดเจ็บทางจิตใจ
โดยทัว่ไป (สิริพร เสือรอด, 2558, หนา้ 84) มีงานวิจยัท่ีพบวา่ความเขม้แข็งทางจิตใจสามารถพฒันาข้ึนเพื่อ
จดัการกบัความทุกขย์ากและการถูกตีตราในชีวิต หากความเขม้แข็งทางจิตใจไดรั้บการสนบัสนุนทางบวก 
(Schanke & Thorsen, 2013, p. 1471) อีกทั้งความเขม้แขง็ทางจิตใจยงัสามารถลดแรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดการ
ตีตรา รวมถึงลดความรุนแรงท่ีเป็นผลกระทบจากการตีตรา (นปภชั เมืองมา และ เดชา ลลิตอนันต์พงศ์, 
2561, หน้า 87) ดงันั้น ความเขม้แข็งทางจิตใจจึงนับว่ามีความส าคญัมากต่อการประกอบอาชีพพริตต้ี
ท่ามกลางการเผชิญการตีตราท่ีนบัวา่เป็นวกิฤตท่ีท าใหมี้การบัน่ทอนระหวา่งประกอบอาชีพ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ีเพศหญิงท่ีมีความ
เข้มแข็งทางจิตใจต่อการประกอบอาชีพ  โดยมุ่งไปท่ีประเด็นการศึกษากระบวนการท่ีท าให้เกิดความ
เขม้แขง็ทางจิตใจวา่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรท่ามกลางการถูกตีตราจากการประกอบอาชีพ หากไดข้อ้สรุป
แลว้จะท าให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวทางการสร้าง หรือพฒันาความเขม้แข็งทางจิตใจในบุคคล ท าให้
สามารถน าไปเป็นแนวทางพฒันาให้เกิดกระบวนการสร้างความเขม้แข็งทางจิตใจในบริบทอ่ืนๆ ส่งผลให้
บุคคลในสังคมมีความเขม้แขง็ทางจิตใจในการใชชี้วติ  

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษากระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจของพริตต้ีเพศหญิงท่ีถูกตีตราจากการประกอบ
อาชีพ 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งท าความเขา้ใจกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจของผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ี
เพศหญิง ท่ีถูกตีตราจากการประกอบอาชีพ ผูว้จิยัใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลเชิงลึกจากผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ี
เพศหญิงโดยก าเนิด ประกอบอาชีพพริตต้ีโดยท่ีไม่เคยรับงานท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม แต่มี
ความเขม้แข็งทางจิตใจ สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเผชิญ สามารถยืนหยดัอยูใ่นอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คง รวมถึง
สามารถใชชี้วิตและประกอบอาชีพอยา่งเป็นปกติ และมีความสุข ดว้ยวิธีวิจยัแบบกรณีศึกษา (Case Study) 
ผูว้จิยัสามารถอธิบายกระบวนการเกิดความเขม้แขง็ทางจิตใจไดจ้ากขอ้คน้พบท่ีปรากฏ  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีสนใจศึกษาผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ีเร่ิมตั้งแต่การเร่ิมตน้ประกอบอาชีพ จนกระทัง่
ไดรั้บผลกระทบจากการแสดงพฤติกรรมบางอยา่งของคนในสังคมท่ีท าให้รู้สึกวา่ตนถูกตีตรา หรือถูกเลือก
ปฏิบติั และประเด็นท่ีส าคญัของการศึกษาคร้ังน้ีคือสนใจศึกษากระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจ โดย
แนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการศึกษากระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจ คือ 10วิธีการสร้างความเขม้แข็งทาง
จิตใจท่ีช่วยให้บุคคลมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ของ American Psychological Association (2014) 
ดงัน้ี 1) การสร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 2) การมองวา่จะผ่านทุกปัญหาไปได ้3) การยอมรับความ
เปล่ียนแปลงในชีวิต 4) มองไปยงัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้5) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 6) มองหาโอกาส และเรียนรู้
จากปัญหา 7) มองตนเองในดา้นบวก 8) เขา้ใจปัญหา 9) มีความหวงัในชีวิต และ10) ดูแลตวัเองอยู่เสมอ 
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แนวคิดดงักล่าวใชเ้ป็นกรอบคร่าวๆในการมองหาขอ้คน้พบของกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจ 
ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นขอ้คน้พบท่ีอาจจะได้นอกเหนือจากกรอบน้ี อย่างไรก็ตามกรอบ
แนวคิดการวิจยัน้ีเป็นเพียงแนวทางในการมองกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจเบ้ืองตน้เท่านั้น 
สามารถยดืหยุน่ไดต้ลอดเม่ือพบขอ้คน้พบอ่ืนจากการเก็บขอ้มูลในสนาม 

วธีิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการวิจยัดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) ประเภทแบบศึกษาเพื่อคน้หา (Exploratory) ใชก้ารเลือกกรณีศึกษาแบบ Instrumental  
Case Study เป็นแนวทางในการศึกษาท่ีท าให้เห็นถึงกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจ โดยก าหนด
วธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกัในการวจัิย 
  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) เป็นพริตต้ีเพศหญิง จ านวน 8 ท่าน ใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) รวบรวมขอ้มูลจนกวา่ขอ้มูลจะอ่ิมตวั เป็นการเลือกให้ตรงตาม
หลกัเกณฑ์ หรือจุดมุ่งหมายของผูว้ิจยั ไดแ้ก่ เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ีเพศหญิง อายุ 20 ปีข้ึนไป โดยใช้
การคดัเลือกแบบมีเกณฑ์ (Criterion based selection) ก าหนดเกณฑ์การคดัเขา้ (Inclusion Criteria) คือ ผา่น
เกณฑค์วามเขม้แข็งทางจิตใจในระดบัมากข้ึนไป หรือคะแนน3.51ข้ึนไป จากแบบประเมินของ พชัรินทร์ 
นินทจนัทร์ (2558, อา้งถึงใน พนม เกตุมาน, 2563) และผา่นเกณฑ์รายการตรวจสอบ (Checklist) ที่ผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 2 รายการ 1) เป็นผูที้่มีประสบการณ์ถูกตีตรา (Goffman, 1963, p. 49) และ (Lubkin & Larsen, 
2006, p. 20) และ2)เป็นผูที้่อยูใ่นระยะการเติบโตของการประกอบอาชีพ (วิรดา ศกัด์ิศิริรักษ ์และบณัฑิต 
สวรรยาวิสุทธ์ิ, 2562, หนา้ 57)  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยวิธีการหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(IOC) ซ่ึง
มีค่าคะแนนรายขอ้อยู่ในระดบั 0.66-1.00 จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และอุปกรณ์การบนัทึกเสียง ซ่ึงผูว้ิจยัขอ
อนุญาตก่อนการบนัทึกเสียงทุกคร้ัง 

วเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อเรียบเรียงโครงสร้าง 

ล าดบัของเน้ือหา และขอบเขตโดยละเอียดของเน้ือหา ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การจดัระเบียบขอ้มูล 
การก าหนดรหสัของขอ้มูล การแสดงขอ้มูล การอภิปราย และหาขอ้สรุป (สมหมาย ตามประวติั, 2555) 

การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในวิจยัมนุษย์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E/G-026/2564 
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ผลการศึกษา 
 กระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงผา่นการสร้างความเขม้แข็งทางจิตใจ
จากการท่ีต่อสู้กบัปัญหา หรือต่อสู้กบัความรู้สึกทางลบท่ีเกิดจากการถูกตีตราทางอาชีพ ไดแ้ก่ การท่ีส่ือสร้าง
ภาพพจน์แบบเหมารวมใหก้บัผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ีในทางลบ เป็นอาชีพท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
และถูกลดคุณค่า ซ่ึงกระบวนการเกิดความเขม้แขง็พบวา่มีลกัษณะส าคญั 6 ประการ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การได้รับการตอบสนองทางบวกจากคนใกล้ชิด  
การไดรั้บการตอบสนองจากคนใกลชิ้ด พบวา่ พฤติกรรมท่ีครอบครัว เพื่อนหรือคนรักแสดงออก 

กบัพริตต้ี ท าใหพ้ริตต้ีรู้สึกดี ไดแ้ก่  
1.1 การให้ก าลังใจ การท่ีคนใกล้ชิดท าให้รู้สึกมีพลงัใจมากข้ึน กลงัจากเผชิญความเหน่ือยล้า

จากการท างาน หรือการถูกตีตราทางอาชีพท่ีท าใหรู้้สึกไม่ดี ส่วนมากพบวา่เป็นการให้ก าลงัใจผา่นทางค าพูด 
ยกตวัอยา่งค ากล่าว “เขาคอยให้ก าลังใจเราอ่ะ ท าให้เรามีแรงไปท างาน...ไปหาพ่อกับแม่เขาจะมีค าพูดท่ีท า
ให้เราสบายใจอ่ะ ท าให้เรารู้สึกแบบเข้มแขง็” (คุณมด นามสมมติ) 

1.2 การช่วยเหลือด้านการเรียน การท่ีคนใกลชิ้ด รวมถึงครูอาจารย ์ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนบัสนุนดา้นการเรียน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของพริตต้ีท าให้สามารถเรียน และท างานไปดว้ยราบร่ืน
มากข้ึน ยกตวัอย่างค ากล่าว “...เพ่ือนกแ็บบจะช่วยติวหนังสือช่วยไรอย่างเงีย้ แล้วกม็ีอาจารย์ท่ีปรึกษา...ท่ี
ถามเราว่าเฮ้ยท าไมเรามาเรียนช้า เรามาเรียนขาด... เรากบ็อก...ไปรับอีเว้นท์ เพราะว่า เราอ่ะหาเงินเรียนเอง 
อาจารย์กจ็ะเข้าใจนะ คือแบบบางท่ีพี่ปลากไ็ม่ได้โดนใบหักใบลาไรเยอะ” (คุณปลา นามสมมติ) 

1.3 การช่วยเหลือด้านการท างาน การช่วยเหลือ ใหค้วามร่วมมือ การสนบัสนุน และช่วยอ านวย
ความสะดวก เร่ืองต่างๆซ่ึงมีผลกระทบทางบวกกบัการท างานจากคนใกลชิ้ด ยกตวัอย่างค ากล่าว “...ช่วย
เร่ืองงานซะส่วนใหญ่ เช่น มีงานกเ็อามาให้ คุยกะลูกค้าให้…อย่างเร่ืองของMC(Master of ceremonies)อ่ะ มี
เพ่ือนแนะน าให้เราปรับตรงนีน้ะ...พ่อจะมไีปรับไปส่งตอนท างานกจ็ะแบ่งเบาเร่ืองการเดินทางเรา เราจะไม่
เหน่ือยไง" (คุณอ่ึง นามสมมติ)  

1.4 การให้ความรัก ให้ความเอาใจใส่ การท่ีคนใกลชิ้ดกระท าส่ิงท่ีท าให้รู้สึกวา่ไดรั้บความใส่ใจ 
แสดงออกถึงความเป็นห่วง หรือเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกดา้นลบจากการท างาน การมีคน
ใกล้ชิดพร้อมคุย พร้อมรับฟังเสมอในเวลาท่ีต้องการระบาย  ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้รู้สึกดีข้ึน รู้สึกเติมเต็ม 
ยกตวัอยา่งค ากล่าว “...เหน่ือยจากงานมา แฟนก.็..ดูแล...เค้ากจ็ะเทคแคร์ ท านู่นนี่ให้อ่ะ เรากอ็ยู่ เฉยๆไม่ต้อง
ท าไร...พ่อแม่กเ็หมือนกัน ถ้าอยู่บ้านกส็ลับกันเอาของกินมาให้ท้ังวนั” (คุณบุง้ นามสมมติ) 

1.5 การเช่ือมั่นว่าผู้ประกอบอาชีพพริตตี้ท าอาชีพสุจริต การท่ีคนใกล้ชิดเช่ือมั่นต่อการ
ตดัสินใจประกอบอาชีพของพริตต้ี และมัน่ใจว่าจะไม่รับงานท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมทางสังคม 
ยกตวัอยา่งค ากล่าว “คุณแม่เรา...เค้ารู้ว่าเราแบบไม่ใช่เดก็แบบนอกกรอบอ่ะ คือจะอยู่ ท่ีบ้านกับคุณพ่อคุณแม่
...เค้าจะเห็นในสายตาตลอดว่าอาชีพเราอ่ะ ท างานอะไร...แฟนหรอ เค้ากไ็ม่ได้ว่าอะไร” (คุณนก นามสมมติ) 
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2. การมีเจตคติทีด่ีเม่ือเผชิญปัญหา 
  การมีเจตคติท่ีดีเม่ือเผชิญปัญหาของพริตต้ีท่ีถูกตีตรา พบวา่เจตคติทางบวกท่ีใชม้องปัญหาจะท า
ให้เขา้ใจ และมีวิธีคิดเก่ียวกบัปัญหาในทางสร้างสรรค ์เจตคติในทางบวกท่ีท าให้พริตต้ีมีความเขม้แข็งทาง
จิตใจ ไดแ้ก่  

2.1 การมีความเข้าใจต่อปัญหาทีพ่บจากการประกอบอาชีพ การมีความเขา้ใจต่อปัญหาต่างๆใน
อาชีพท่ีท าใหเ้กิดความเครียด ความทุกขใ์จวา่เป็นเร่ืองปกติ โดยมีการเตรียมใจมาอยูแ่ลว้ในระดบัหน่ึงไม่ได้
มองว่าเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงแต่เขา้ใจว่าเป็นธรรมชาติของอาชีพ รวมถึงเขา้ใจในความไม่มัน่คงของอาชีพ 
และไม่ไดเ้ก็บมาเป็นความทุกข์ในชีวิต ยกตวัอย่างค ากล่าว “เราก็รู้ว่าวงการเนีย้ มันท าได้ไม่นาน เรากต้็อง
หาอะไรแบบส ารอง... โดนกินงานไปกไ็ม่เป็นไร...ไม่ผิดท่ีลูกค้าจะเจาะจงคนอ่ืนไป” (คุณมด นามสมมติ)  

2.2 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การมีความเขา้ใจผูอ่ื้นว่าแต่ละบุคคลมีความคิดท่ีแตกต่าง
กันซ่ึงอาจมีคนจ านวนมากท่ีไม่เห็นด้วยกับการประกอบอาชีพพริตต้ี ไม่เห็นชอบกับผู ้ท่ี เป็นพริตต้ี 
ยกตวัอยา่ง  
“... พยายามเปิดโลกทัศน์...ท าไมคนคนนีถึ้งเป็นพฤติกรรมแบบนี ้พอเราเข้าใจเค้าอ่ะ เราลองไปเป็นเค้าดู เอา
ใจเค้าไปใส่ใจเราดู...แล้วเราจะรู้สึกแบบ มทัีศนคติท่ีเปลี่ยน เปลี่ยนมมุมองเรา” (คุณนก นามสมมติ) 

2.3 การรับรู้ตนเองและมั่นใจในการประกอบอาชีพ การรับรู้ว่าตนเองท าอาชีพท่ีสุจริต และ
ไม่ไดท้  าในส่ิงท่ีสังคมตีตราพริตต้ี มัน่ใจวา่ส่ิงท่ีตนเองท าทั้งหมดในการประกอบอาชีพลว้นเป็นส่ิงท่ีดี และ
มัน่ใจวา่อาชีพน้ีแทจ้ริงแลว้เป็นอาชีพท่ีดี ตอ้งใชค้วามสามารถในการประกอบอาชีพ เช่นตวัอยา่งน้ี “…เรา
อยู่อีกด้านเลย พวกท่ีข่าวออกไปเช่น พริตตีข้ายตัว...กินเหล้าเมายา ไรเงีย้ เราไม่ได้ท าเลย ไม่ได้รับงานแบบ
นั้น แต่ก็มีส่วนมากท าจริงไง เราเลยไม่รู้จะท าไงท าไรไม่ได้ รู้แค่เราจะไม่ท าอะไรนอกเหนือจากเนือ้งานพ
ริตตีจ้ริงๆ แล้วขอแค่คนใกล้ตัวเรา รู้แบบเรา เช่ือในตัวเรากคื็อจบ” (คุณหนู นามสมมติ) 

2.4 การระลึกถึงความรู้สึกดีในอดีตเม่ือเผชิญปัญหา การมองถึงส่ิงท่ีท าให้รู้สึกดี หรือส่ิงท่ีเคย
ท าส าเร็จในอดีต เป็นส่ิงท่ีท าให้พริตต้ีใช้ในการมองเพื่อให้รู้สึกว่าปัญหาเล็กลง ลดความกลวัเม่ือมีปัญหา 
ยกตวัอยา่ง “...เราจะใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท่ีเราเคยท าได้อ่ะ มาเพ่ิมความเช่ือมั่นให้ตัวเองว่าเราเคยท าได้
ไง” (คุณหนู นามสมมติ) 

3. มีความสามารถจัดการปัญหา  
การมีความสามารถในการจดัการปัญหา พบวา่การท่ีพริตต้ีสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดจาก

การตีตรา หรือปัญหาจากการท างาน รวมทั้ งความสามารถในการจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยวิธีการท่ี
สร้างสรรค ์เพื่อสุขภาวะทางจิตท่ีดี  สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอาชีพ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

3.1 การยอมรับผลทีต่ามมาจากการตัดสินใจของตนเอง ในการท างานหากเกิดส่ิงท่ีเป็นปัญหา  
หรือความผิดพลาดซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัสินใจของตนเอง จะสามารถท าใจยอมรับผลนั้น ยกตวัอยา่ง “...
เป็นคนอดทนอยู่แล้ว แล้วเรารู้ว่าเรามาท างานตรงเนีย้ เราต้องเจออะไรบ้าง” (คุณนก นามสมมติ) 
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3.2 การรู้วธีิท าให้ตนเองสบายใจ การรับรู้ตนเอง การท าในส่ิงท่ีชอบ หรือพาตวัเองไปอยูใ่นท่ีท่ี
สบายใจช่วยให้รู้สึกสบายใจข้ึน หายจากอารมณ์ทางลบหลงัจากการเผชิญปัญหา ยกตวัอยา่ง “...พี่ชอบไป
ท าบุญท่ีวดัด้วย มนัท าให้รุ้สึกว่าเราจิตใจโล่งขึน้ค่ะ” (คุณบุง้ นามสมมติ) 

3.3 การรู้จักกาลเทศะ การรู้จงัหวะเวลา สามารถแบ่งแยกเร่ืองส่วนตวักบัเร่ืองงานออกจากกนั 
รวมถึงสามารถอดทน สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน้าท่ีการ
งาน ดงัตวัอยา่ง “...สมมติว่าแบบเป็นเจ้าของบริษัทดูถูกเราเงีย้ ถ้าเราไฟวท์ตรงนั้นอ่ะ เรากจ็ะไฟวท์แบบมัน
เพ่ือไรอ่ะเนอะ ไม่เกิดผลประโยชน์” (คุณปลา นามสมมติ) 

3.4 การแสดงความสามารถเพ่ือพิสูจน์ตนเอง การตั้ งใจประกอบอาชีพพริตต้ีด้วยการใช้
ความสามารถท่ีมี คดัเลือกรูปแบบงานท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ ยนืหยดัท างานท่ีไม่เส่ือมเสีย เพื่อแสดงภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของพริตต้ีให้ผูอ่ื้นรับรู้ ดงัตวัอยา่ง “...กท็ าตัวให้เขาเห็นว่าเราท างานท่ีสุจริตนะ เราไม่ได้ท าอะไรท่ีเขาคิด
ไม่ดี...แล้วเวลาท างานเราจะท าให้เห็นเลยว่า... เราใช้สมองท างาน ไม่ใช่ความสวยอย่างเดียว”  (คุณอ่ึง นาม
สมมติ) 

3.5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
อาชีพพริตต้ีมกัมีความไม่แน่นอนในลกัษณะของการท างาน พบว่าความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้จึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูป้ระกอบอาชีพพริตต้ีควรจะมี รวมถึงความสามารถใน
การท าใจยอมรับส่ิงท่ีควบคุมไม่ไดใ้นอาชีพ เตรียมใจส าหรับความเปล่ียนแปลง ปัญหาท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการประกอบอาชีพพริตต้ี นอกจากน้ีการมีตวัอยา่งท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ สามารถช่วย
ส่งเสริมใหค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆดีข้ึน ตวัอยา่งเช่น “นี่กเ็หมือนระวังตลอด อยู่ได้เพราะว่าก็
ท าหลายอย่างไง มขีายชานมด้วย ขายเส้ือผ้า เป็นนางแบบเดินแบบถ่ายแบบไรกว่็าไป” (คุณปู นามสมมติ) 

4. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไม่ดีในอดีตของพริตต้ี พบวา่สามารถเปล่ียนปัญหาให้กลายเป็น

บทเรียน ท าใหปั้จจุบนั และอนาคตดีข้ึน ทั้งประสบการณ์ท่ีเกิดจากการท างานผิดพลาด และประสบการณ์ท่ี
ถูกตีตราทางอาชีพ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 สามารถท านายพฤติกรรมของคน การมองลกัษณะของคนท่ีอาจก่อปัญหาออก จะช่วยให ้
พริตต้ีสามารถหลบหลีกไดก่้อนท่ีจะเกิดปัญหาท่ีกระทบกบัร่างกาย อารมณ์ หรือจิตใจ มีตวัอย่างค ากล่าว
ดงัน้ี “ประสบการณ์ท่ีแบบเราเจอคนเยอะๆมากขึน้ไรเงีย้ กแ็บบท าให้เราเหมือนดูว่าคนคนนีนิ้สัยเป็นยังไง 
คร้ังหน้าเราเจอคนแบบนีอี้กเรากรู้็ละ” (คุณมด นามสมมติ) 

4.2 การป้องกัน หรือเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ ้าๆ มีความรอบคอบในการท างานมากข้ึน ไม่
ผิดพลาดท่ีจุดเดิมบ่อยๆ เน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ของความผิดพลาดนั้น และสามารถน ามาเป็นบทเรียน 
เช่น “...เราเจอประสบการณ์ไรเงีย้ เราก็เอามาปรับใช้ในคร้ังต่อไป...ถ้าเราผิดเราพลาดแล้ว เราจะมี
ประสบการณ์ แล้วคร้ังต่อไปเราจะไม่ผิด…แต่เราต้องไฟวท์ว่า คร้ังต่อไปจะผิดตรงนีไ้ม่ได้แล้วนะ” (คุณเกง้ 
นามสมมติ) 
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4.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน การน าประสบการณ์ความผดิพลาด และบทเรียน 
ท่ีไดรั้บรู้มาจากผูอ่ื้น มาคอยระวงัไม่ให้ตนเองท าผิดแบบเดียวกนั ยกตวัอย่าง “…ปัญหาของเพ่ือนท่ีเพ่ือน
ชอบมาเล่าให้เราฟังอ่ะ หมายถึงเร่ืองงานนะ…มันท าให้เราอ่ะ มีบทเรียนละรู้สึกว่า เอ้ย เราจะไม่ท าแบบนี ้” 
(คุณอ่ึง นามสมมติ) 

5. การมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกอบอาชีพ 
  การมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกอบอาชีพ พบว่าพริตต้ีมีความคิดต่อตนเอง ต่ออาชีพ และ
ปัญหาท่ีพบในเชิงบวก การมองถึงดา้นดีของส่ิงเหล่าน้ี ท าให้ไม่หว ัน่ไหวต่อปัญหาท่ีเขา้มากระทบจิตใจ แต่
สามารถมองเห็นส่ิงดีจากปัญหาเหล่านั้นได ้พบมุมมองเชิงบวก ดงัน้ี 

5.1 การมองเห็นความสามารถของตนเอง การมองเห็นว่าตนเองมีความสามารถอยา่งไร และ
น าไปใชใ้นอาชีพอยา่งเหมาะสม ช่วยเพิ่มความมัน่ใจ และความมัน่คงในการประกอบอาชีพให้พริตต้ี เช่น 
“รู้สึกว่าตัวเองกเ็ก่งนะ ท างานนี่ได้อ่ะ…รู้สึกว่าตัวเองอยู่ ท่ีนี่อยู่วงการพริตตี ้MC (Master of ceremonies) ก็
รู้สึกว่าถือว่าเออเหมือนอัพสกิลการเข้าสังคม... รู้สึกว่าสอนหลายอย่าง สอนการเข้าหาคน สอนการปรับตัว 
เรียนรู้เยอะ” (คุณมด นามสมมติ) 

5.2 การมองเห็นข้อดีในตนเอง การมองเห็นข้อดีอ่ืนๆของตนเอง นอกเหนือจากเร่ือง
ความสามารถเช่น นิสัยส่วนตวั ความอดทน เป็นต้น ซ่ึงช่วยเพิ่มความมัน่ใจ และความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ ตวัอย่างดงัน้ี “...เราท างานให้ดีท่ีสุดอ่ะ...ท าให้คุ้มกับท่ีเค้าจ้างเราอ่ะไม่ใช่แค่ท างานให้มัน
จบๆไป  พี่ว่าลูกค้าคงรู้สึกได้อ่ะว่าเราตั้งใจขนาดไหนซ่ึงมันก็ท าให้เค้านึกถึงเราเวลามีงานคร้ังหน้าอีกมั้ง” 
(คุณบุง้ นามสมมติ) 

5.3 การมีความเช่ือมั่นในตนเอง การมีความเช่ือมัน่ในตนเองเกิดจากการท่ีพริตต้ี เห็นขอ้ดี และ
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงส่งผลให้มัน่ใจในการท างานวา่จะยงัคงสามารถหางานไดจ้ากอาชีพพริตต้ี เช่น 
“เราต้องคิดว่าเราสวยค่ะ เพราะถ้าเราไม่สวยเราจะเป็นพริตตีไ้ม่ได้ค่ะ ความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
เป็นเร่ืองท่ีถกเถยีงกันมานาน แต่ถ้าเรามัน่ใจว่าเราสวย เรากคื็อคนสวย” (คุณเกง้ นามสมมติ) 

5.4 การมีความภูมิใจในตนเอง การไดรั้บโอกาสท่ีดีในงาน การไดแ้สดงความสามารถท่ีมีเพื่อ
งาน รวมถึงความสามารถในการหาเล้ียงตนเอง และครอบครัว เป็นความภูมิใจท่ีท าให้พริตต้ีมองตนเองใน
ดา้นบวก และมีความเขม้แข็งทางจิตใจในการประกอบอาชีพ ยกตวัอย่าง “ตั้งแต่เราท างานตรงเนีย้มา...นก
ท างานนกกไ็ม่ขอท่ีบ้านแล้ว...เป็นเวลาสิบกว่าปีท่ีนกให้เงินเดือนท่ีบ้านมาทุกเดือน” (คุณนก นามสมมติ) 

5.5 การมองปัญหาในทางบวก การเปล่ียนปัญหาท่ีท าให้เกิดอารมณ์ดา้นลบให้เป็นพลงับวกแก่
ตนเอง สามารถหาส่ิงดีท่ีซ่อนอยู่ในปัญหาเหล่านั้น ท าให้มีพฒันาการทางอารมณ์ รวมถึงทกัษะในการ
ท างาน เช่น “มองบวกว่าทุกอย่างเป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตท่ีสอนเรา ท่ีท าให้เราโตขึน้ค่ะ ย่ิงเจอปัญหาก็
ย่ิงเก่งขึน้... อะไรไม่ดีท่ีเกิดขึน้แทบทุกอย่างเราจะมองว่าเป็นส่ิงท่ีฝึกเราให้เราเข้มแขง็ขึน้” (คุณหนู นาม
สมมติ) 
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6. การมีความคาดหวงัความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
  การมีความคาดหวงัความส าเร็จในการประกอบอาชีพ พบวา่การค านึงถึงอนาคตของตนเองใน
การประกอบอาชีพพริตต้ี และลงมือท า โดยมีความหวงัวา่จะประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งใจ พบดงัน้ี 

6.1 การมีเป้าหมายในอาชีพ มีความสามารถในการตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนในอาชีพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
เป็นไปได ้ไม่ใช่เป้าหมายท่ีเกินขอบเขตของงาน รวมถึงมีการลงมือท าตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ยกตวัอย่าง “ก็
น่าจะท าไปเร่ือยๆ เท่าท่ีดูพี่ๆในวงการอย่างเงีย้น้องก็คิดว่าน้องก็น่าจะท าได้อีกนานอยู่  คงท าตรงนีถึ้ง
ประมาณซัก 30มั้ง ตั้งไว้เท่านีก่้อนอ่ะ แล้วเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นจริงค่อยดูอีกทีว่าจะไปต่อไม๊” (คุณปู นาม
สมมติ) 

6.2 มีวิธีการไปถึงเป้าหมาย การรู้วิธีไปถึงเป้าหมาย ว่าตอ้งท าอะไร อย่างไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ 
เพื่อประโยชน์ในการลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ยกตวัอย่าง “กท็ างานเยอะๆ แล้ว
เกบ็เงินเยอะๆ แล้วกป็ระหยดัเยอะๆ ช่วงนีเ้ราประหยดัมากเลยนะ ไม่ใช้จ่ายมัว่ซ่ัว ไม่ฟุ่มเฟือย... เท่ียวยังต้อง
คิดเลย” (คุณอ่ึง นามสมมติ) 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจของพริตต้ีเพศหญิงท่ีถูกตีตรา
จากการประกอบอาชีพ พบลกัษณะของกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจซ่ึงใกลเ้คียงกบั American 
Psychological Association (2014) ท่ีอธิบายถึงวิธีการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ได้แก่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบข้าง การมองถึงปัญหาท่ีพบว่าจะสามารถผ่านไปได้ การยอมรับความ
เปล่ียนแปลง และสามารถปรับเปล่ียนแผนการไดเ้สมอ การมองท่ีเป้าหมายและลงมือท า การมีความเช่ือมัน่
ในการจดัการปัญหาต่างๆ สามารถจดัการกบัปัญหารวมทั้งความเครียดได ้การมองหาโอกาสและเรียนรู้ใน
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ สามารถน าส่ิงเหล่านั้นมาเป็นบทเรียน อีกทั้งการมีมุมมองเชิงบวกต่อตนเองรวมถึงมอง
ปัญหาท่ีพบดว้ยความเขา้ใจ โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบรายละเอียดของกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจ
ของพริตต้ีเพศหญิงท่ีถูกตีตราจากการประกอบอาชีพว่ามีลกัษณะ 6 ประการ คือ การไดรั้บการตอบสนอง
ทางบวกจากคนใกล้ชิด การมีเจตคติท่ีดีเม่ือเผชิญปัญหา มีความสามารถจดัการปัญหา มีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต  การมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกอบอาชีพ และการมีความคาดหวงัความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ ดงัน้ี 
 การได้รับการตอบสนองจากคนใกล้ชิดท่ีท าให้เกิดกระบวนการท่ีพริตต้ีมีความเขม้แข็งทางจิตใจ 
ไดแ้ก่ การให้ก าลงัใจ คอยรับฟังในเวลาท่ีรู้สึกทุกข ์ให้ความรักความเอาใจใส่ ส่งผลให้ผูป้ระกอบอาชีพพ
ริตต้ีมีพลงัใจมากข้ึน หลงัจากเผชิญความเหน่ือยลา้ทางกายจากการท างาน หรือความเจ็บปวดทางจิตใจท่ีมา
จากการตีตรา สอดคลอ้งกบั Luthar and Suchman (2000, p. 243) ท่ีระบุว่าความเขม้แข็งทางจิตใจเป็น
ความสามารถของบุคคลในการปรับระดบัการควบคุมตนเองภายใตคุ้ณลกัษณะครอบครัว เช่น มีการดูแล 
สนบัสนุน การให้ก าลงัใจภายในครอบครัว เป็นตน้ อีกทั้งการมีความเขา้ใจในการประกอบอาชีพจากคน
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ใกลชิ้ด จึงไม่คดัคา้น แต่เคารพการตดัสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ ท าใหเ้กิดพลงับวกในการยืนหยดัต่อ
อาชีพ ใกลเ้คียงกบั Giligan (2000, p. 41) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการเกิดความเขม้แข็งทางจิตใจไวว้า่ คือการท่ี
คนในครอบครัวสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้สมาชิกในครอบครัว ทั้ งการให้ความรัก การสนับสนุน
ช่วยเหลือยามท่ีตอ้งการ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เกิดความไวว้างใจ และมีความเป็นตวัของตวัเอง รวมถึงการรู้
คุณค่าของตนเอง นอกจากนั้นแลว้คนใกลชิ้ดยงัให้การช่วยเหลือด้านการเรียน ช่วยเหลือด้านการท างาน 
ส่งผลให ้พริตต้ีสามารถท าหนา้ท่ีต่างๆของตนเองไดร้าบร่ืนมากข้ึน มีพลงักาย พลงัใจในการประกอบอาชีพ 
และเกิดการรับรู้ถึงแรงสนบัสนุนท่ีมาจากคนรอบขา้ง สอดคลอ้งกบั Grotberg (1995, pp. 8-9) และ Grotberg 
(1997) ท่ีศึกษาองค์ประกอบของความเขม้แข็งทางจิตใจ กล่าววา่การมีความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีอบอุ่น 
รวมถึงสัมพนัธภาพกบัเพื่อน ท าให้รับรู้วา่มีคนท่ีคอยช่วยเหลือ การมีบุคคลท่ีดูแลเร่ืองการศึกษา สนบัสนุน
ความเป็นตวัของตวัเอง เกิดเป็นความมัน่ใจ  
 การมีเจตคติท่ีดีเม่ือเผชิญปัญหา ไดแ้ก่ การมองปัญหาดว้ยความเขา้ใจ มองขา้มบางส่ิงท่ีควรมองขา้ม
รวมถึงการเข้าใจธรรมชาติของอาชีพท่ีมีความไม่มั่นคง การแข่งขันสูง และธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมี
หลากหลายความคิดท่ีหลายคนในสังคมไม่เห็นดว้ยกบัการประกอบอาชีพพริตต้ี การมีมุมมองเหล่าน้ีท าให้
เกิดความเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา ไม่โทษตวัเอง การไม่หว ัน่ไหวไปกบัความคิดของผูอ่ื้นช่วยท าให้ไม่เกิด
ความทุกข ์หรือความเครียด สอดคลอ้งกบั Luthar et al. (2000, p. 559) ท่ีสรุปวา่ความเขม้แข็งทางจิตใจเป็น
การป้องกนัตนเอง ซ่ึงเช่ือมต่อกบัปัจจยัเชิงบวกอ่ืนๆท่ีช่วยเสริมสร้างการแสดงออกของพฤติกรรมทางบวก 
เม่ือบุคคลเผชิญปัญหา ความเขม้แข็งทางจิตใจเป็นการรวมพลงัภายในตวับุคคลท่ีจะสามารถปรับตวัไดเ้ม่ือ
เผชิญปัญหา หรือความเจ็บปวดต่างๆ การมีเจตคติท่ีดียงัรวมถึงการระลึกถึงส่ิงท่ีเคยท าให้รู้สึกดี อย่าง
ความส าเร็จในอดีต และมัน่ใจในส่ิงท่ีตนท าว่าไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด ใกล้เคียงกับงานศึกษาของ Corner and 
Davidson (2003, p. 79) ท่ีกล่าวถึงองคป์ระกอบของความเขม้แข็งทางจิตใจวา่ การมองเห็นทรัพยากรท่ีมีใน
ตนเอง คือการมองความส าเร็จท่ีเคยผา่นมา ช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในการเผชิญปัญหาคร้ังใหม่ เม่ือตอ้งตกอยู่
ในสภาวะเครียด มีความเขา้ใจว่าส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนลว้นมีเหตุผล นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ 
Wolin and Wolin (1993, p. 121) ท่ีระบุวา่องคป์ระกอบของความเขม้แข็งทางจิตใจ คือมีการตระหนกัใน
ตนเอง การรับรู้ความรู้สึก การตั้งค  าถาม และตอบค าถามท่ีซ่ือสัตยแ์ก่ตนเอง รวมถึงการก าหนดขอบเขตของ
ตวัเองท่ีปลอดภยั จดัการกบัส านึกผดิชอบชัว่ดีของตนเอง และการมีศีลธรรมจรรยา รู้วา่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ 
 นอกจากน้ียงัมีความสามารถจดัการปัญหา พบวา่พริตต้ีมีการยอมรับผลท่ีตามมาจากการตดัสินใจของ
ตนเอง แสดงความสามารถเพื่อพิสูจน์ตนเอง พยายามใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาชีพ การสามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหน้า รู้จักกาลเทศะ และมีความสามารถในการท าให้ตนเองสบายใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
องคป์ระกอบของความเขม้แข็งทางจิตใจท่ีศึกษาโดย Grotberg (1995, pp. 9-10) และ Grotberg (1997) ซ่ึง
เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีเป็นความเขม้แข็งภายในของแต่ละบุคคล (I am…) คือ 
เป็นบุคคลท่ีพร้อมจะรับผิดชอบในส่ิงท่ีกระท า รวมถึงยอมรับผลท่ีตามมาจากการกระท านั้ น กับ
องค์ประกอบดา้นทกัษะการจดัการปัญหา (I can…) คือสามารถจดัการกบัปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้
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อย่างเหมาะสม ดว้ยการหาทางออก หรือวิธีการใหม่ๆมาจดัการปัญหาท่ีเผชิญ และสามารถเลือก หรือรู้ถึง
กาลเทศะของจงัหวะเวลาต่าง ๆ   
 รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไม่ดีในอดีตของพริตต้ี การท่ีพริตต้ีสามารถเปล่ียนปัญหาให้
กลายเป็นบทเรียนท าให้ปัจจุบนั และอนาคตดีข้ึน คือ สามารถท านายพฤติกรรมของคน การป้องกนั หรือ
หลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดปัญหาเดิมซ ้ า ๆ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น ใกลเ้คียงกบั วชัรินทร์ กระแส
สัตย ์และคนอ่ืนๆ (2554, หน้า 64) ท่ีไดส้รุปว่าบุคคลควรน าการเรียนรู้จากอดีตมาเป็นประสบการณ์เพื่อ
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขให้ชีวิตดีข้ึนได้  สอดคล้องกบัการศึกษาบุคคลท่ีมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ของ 
Werner (1989, p. 74) ท่ีจ  าแนกลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเขม้แข็งทางจิตใจไวว้า่ เป็นบุคคลท่ีมีแนวโนม้
เปล่ียนสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาใหก้ลายเป็นประโยชน์แก่ตนเองได ้และวิธีแกไ้ขนั้นท าให้บุคคลรับรู้ตนเอง 
และเกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวก นอกจากน้ียงัสามารถรับรู้การควบคุมตนเองได ้
 ความเขม้แข็งทางจิตใจอีกประการหน่ึงคือการมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกอบอาชีพ เช่น การท่ี 
พริตต้ี มองเห็นความสามารถ เห็นขอ้ดีของตนเอง มีความเช่ือมัน่และภูมิใจในตนเอง รวมถึงการมองปัญหา
ในทางบวก สอดคลอ้งกบั Corner and Davidson (2003, p. 78) ท่ีระบุวา่ การมีความภาคภูมิใจกบัความส าเร็จ
ของตนเอง เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความเขม้แข็งทางจิตใจ  เช่นเดียวกบั Werner (1989, p. 75) ท่ีกล่าวใน
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัวา่บุคคลท่ีมีความเขม้แข็งทางใจจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่าแห่งตน เช่ือในความสามารถ
ของตนเอง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางบวก เม่ือเกิดปัญหาในชีวิตจะสะทอ้นกลบัทางบวก และเกิด
การกระตุน้ใหเ้รียนรู้คุณค่าในตนเอง เช่นเดียวกบังานศึกษา ของ กณิกาพร บุญชู (2555, หนา้ 50) ซ่ึงมองวา่
อุปสรรคทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัตนนั้นสามารถแกไ้ขได ้มองปัญหาเป็นเร่ืองปกติของชีวิต มองทุกอยา่งในดา้น
ท่ีดี  
 ประการสุดท้าย คือการมีความคาดหวงัความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย การมี
เป้าหมายในอาชีพ และลงมือท าตามเป้าหมายนั้น รวมไปถึงการท่ีมีแบบอยา่งท่ีดีในการประกอบอาชีพจะ
ช่วยใหพ้ริตต้ีบรรลุเป้าหมายในอาชีพ เป็นแรงผลกัดนัท่ีดี สอดคลอ้งกบั Benard (1995, p.4) ท่ีกล่าวถึงความ
มุ่งหวงัในชีวติท าใหมี้เป้าหมาย การยนืหยดั และค านึงถึงอนาคตขา้งหนา้ รวมถึงการมีวธีิท่ีจะไปถึงเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานศึกษาของ กณิกาพร บุญชู (2555, หน้า 52) ท่ีระบุว่าการมองเห็น
เป้าหมายของชีวติ คือสามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในชีวติ รู้วา่จะท าอะไรไดอ้ยา่งไรเป็นองคป์ระกอบหน่ึงใน
การมีความเขม้แข็งทางจิตใจ ซ่ึงการตั้งเป้าหมาย และรู้วิธีไปถึงเป้าหมาย ซ่ึงตรงกบัองคป์ระกอบของความ
เขม้แข็งทางจิตใจ ของ Grotberg (1995, p. 8) และ Grotberg (1997) คือ มีแหล่งสนบัสนุนท่ีช่วยส่งเสริม
ความเขม้แขง็ทางจิตใจ (I have…) ไดแ้ก่การมีคนสอน คอยตกัเตือนถึงขอบเขตท่ีชดัเจน รวมถึงมีแบบอยา่ง
ท่ีดีในการกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าท่ีควร 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวจิยัพบวา่คนใกลชิ้ด ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน และคนรัก มีส่วนในการสร้างความเขม้แขง็ 

ทางจิตใจในบุคคล คนใกลชิ้ดจึงควรใหค้วามรัก ความห่วงใย ดูแล สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  
2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีส่วนในการส่งเสริมให้คนใกลชิ้ดเขา้ใจผูท่ี้ประกอบอาชีพพริตต้ี และไม่

สนบัสนุนในทางท่ีไม่ดี เช่น การท าผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมของสังคม 
3. การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้รียนรู้ศพัทเ์ฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพพริตต้ี ท าให้เกิดความ

เขา้ใจความหมาย ความรู้สึกของผูใ้หข้อ้มูลขณะเก็บขอ้มูลไดดี้ยิง่ข้ึน 
4. การวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลในช่วงแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากสามารถ

ควบคุมโรดระบาดไดแ้ลว้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มการสังเกตในขั้นตอนการเก็บขอ้มูล เพื่อน ามา
สนบัสนุนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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