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Abstract 
The purpose of this study was to propose and test a causal relationship model of youths’ 

psychological immunity. The model posits that psychological characteristics, family factors, 
and friend factors influence immunity, which in turn predict youths’ quality. The sample 
consisted of 800 undergraduate students in public universities in Bangkok. Self- report 
inventories with 5 rating scales ranging from true to untrue were administered to collect data. 
The hierarchical set multiple regression analysis was conducted to determine the relative 
strength of different sets of independent variables. The structural equation model was also 
employed to examine the causal relationship model of psychological immunity. Results using 
structural equation modeling suggested that the model fit the data. That was, psychological 
characteristics (self-control, optimism, and locus of control) and family factors (parental 
relationships, social support from family, and socialization based on self-sufficency economy 
philosophy) positively affected psychological immunity, whereas friend factors (friend 
relationships, social support from friend, and friend modeling in self-sufficiency economy 
philosophy had influence on attitude towards self-sufficiency economy and self-sufficiency 
economy behavior. In addition, psychological immunity had impact on youths’ quality in terms 
of well-being, problem-solving ability, prosocial behavior, and self-sufficiency economic 
behavior. Specifically, psychological immunity played a mediating role of relationships 
between psychosocial factors (psychological characteristics and family factors) and youths’ 
quality. The findings also indicated that the psychological characteristics contributed to 
psychological immunity the most and family factor was second in terms of strength of its 
contribution. In conclusions, psychological immunity served as a protective factor for various 
threats on individual and also facilitate youths’ quality. 
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ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน1 
อรพินทร์ ชูชม2 

สุภาพร ธนะชานันท์2 
ทัศนา ทองภักดี3   

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต

ของเยาวชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 800 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบวัดตัวแปรเชิงเชิงสาเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต ประกอบด้วยมาตราประเมินค่า 5 ระดับ จาก จริง 
ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริง โดยแบบวัดมีคุณภาพความเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ วิเคราะห์
โมเดลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของนิสิตประกอบด้วยจิตลักษณะ (การควบคุมตน การมองโลก
ในแง่ดี และความเช่ืออํานาจในตน) และปัจจัยครอบครัว (ความสัมพันธ์กับบิดามารดา การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการถ่ายทอดการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดามารดา) ส่งผลทางบวก
ต่อภูมิคุ้มกันทางจิต และภูมิคุ้มกันทางจิตส่งผลโดยตรงทางบวกต่อคุณภาพของเยาวชนและการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ปัจจัยเพ่ือน (ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพ่ือน และการเห็นแบบอย่างจากเพ่ือนในการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง) มีอิทธิพลทางบวกต่อเจตคติต่อการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รูปแบบดังกล่าวน้ีมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยภูมิคุ้มกันทางจิตมีบทบาทเป็นตัวแปร
คั่นกลางความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและปัจจัยครอบครัวกับคุณภาพของเยาวชน ผลการวิจัยยังพบว่า       
จิตลักษณะมีอิทธิพลสูงสุดต่อภูมิคุ้มกันทางจิต รองลงมาคือ ปัจจัยครอบครัว ข้อค้นพบจากการวิจัยน้ีได้เสนอแนะ
ว่าภูมิคุ้มกันทางจิตทําหน้าที่เป็นทั้งปัจจัยที่ปกป้องภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อบุคคล แล้วยังทําหน้าที่ เป็นปัจจัย
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ  

 
คําสําคัญ: ภูมิคุ้มกันทางจิต คุณภาพชีวิต การถ่ายทอดทางสังคม เยาวชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความสาํคญัและที่มาของปัญหาการวิจัย  
เยาวชนวัยรุ่นเป็นวัยวิกฤติที่อยู่ท่ามกลาง

การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสภาพ
ร่างกาย จิตใจและสังคม ถ้าเยาวชนเหล่าน้ีขาด
ภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน คุณภาพ
ชีวิตตกตํ่า และสร้างปัญหาให้แก่สังคม เช่น การ
เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จิตใจ
อ่อนแอ และมีความฟุ้งเฟ้อทางวัตถุนิยม   

ในแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 ได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และพัฒนาประเทศให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และย่ังยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550) โดยความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ประการดังน้ี 1) ความพอประมาณ  
2) ความมีเหตุผล และ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
(สํานักงานคณะปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549) 

การมี ภูมิ คุ้ ม กันที่ ดี ใน ตัวเองคื อการ      
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง จึงเป็น
เครื่องมือในการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยง ไม่มั่นคง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
และพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
ทางสังคมได้ สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ 
ดังน้ันการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ จึงเป็นสิ่งสําคัญ
ที่ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชน เ น่ืองจากจิตใจมี
อิทธิพลอย่างย่ิงต่อพฤติกรรมแสดงออกของบุคคล 
แต่การท่ีบุคคลจะมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมากน้อย
เพียงใดน้ัน มีปัจจัยที่ เป็นตัวกําหนด คือปัจจัย   
ด้ าน บุคคล  และปั จจั ย ด้ านสภาพแวด ล้อม 
(Bandura, 1986; Stokols, 1996) รวมทั้งแนวคิด

การถ่ายทอดทางสังคม ก็กล่าวไว้ว่าสถาบันทางสังคม 
เช่น ครอบครัวและโรงเรียนที่อยู่รอบตัวเยาวชน 
ได้แก่ บิดามารดา ครูอาจารย์ และเพ่ือน มีอิทธิพล
ต่อจิตใจและพฤติกรรมของเยาวชน (Berns, 2004) 
นอกจากน้ัน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา 
วนินทานนท์ (2551) ยังได้วิเคราะห์ไว้ว่า จิตลักษณะ 
ของบ ุคคล  เช ่น  ล ักษณะมุ ่งอนาคตและการ
ควบคุมตน ความเช่ืออํานาจในตน และการมองโลก
ในแง่ดี มีความเก่ียวข้องกับการมีภูมิคุ้มกันตน ดังน้ัน
งานวิจัยเรื่องนี้จึงสนใจศึกษาถึงสาเหตุและผลของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ในเรื่องภูมิคุ้มกันทางจิตที่สมบูรณ์และลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
โดยศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ ทั้งปัจจัยจิตลักษณะ 
ปัจจัยครอบครัว และปัจจัยเพ่ือน ว่าส่งผลต่อ
ภูมิคุ้มกันทางจิตอย่างไร และวิเคราะห์ว่าภูมิคุ้มกัน
ทางจิตส่ งผลต่อคุณภาพของเยาวชนอย่างไร 
เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เยาวชน     
มีภูมิคุ้มกันทางจิตและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
ต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ทฤษฎีการ รู้คิดทางสังคม  (Bandura, 
1986) กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจาก
ปัจจัยต่างๆ 3 ปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้แก่     
1) ปัจจัยส่วนบุคคล หรือภูมิหลัง เช่น เพศ อายุ  
2) ปัจจัยทางจิตลักษณะ และ 3) ปัจจัยทางสภาพ 
แวดล้อมทางสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมและรูปแบบบูรณาการที่เสนอว่าพหุปัจจัย
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบุคคลร่วมกัน
ส่งผลต่อการมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 
(Stokols, 1996) และมีพฤติกรรมเอ้ือสังคม 
(Eisenberg & Fabes, 1998) ประกอบกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่กล่าวว่า คนที่มี
ภูมิคุ้ มกันทางจิตใจ ย่อมเอ้ือประโยชน์ ให้ตน
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ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ย่ังยืนและ มีคุณภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 
2550) นอกจากน้ีแนวคิดคุณลักษณะทางจิตใจ   
ยังเช่ือว่าคุณลักษณะทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่คงที่มา
ต้ังแต่เกิดแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์ (Mayer & Salovey, 1997) ประกอบกับ
ทฤษฎีการเรี ยน รู้ ต่ างๆ  ก็ เสนอแนวคิ ดและ
กระบวนการ ที่จะทําให้คนเกิดความเปลี่ยนแปลง  
ในด้านการรู้คิด จิตใจ และพฤติกรรม นอกจากน้ี  
ยั งพบผลจากการประมวลเอกสารงานวิจั ยที่ 
เ ก่ียวข้องกับการสร้ างภ ูม ิคุ ้มก ันทางจ ิตใจว ่า      
การพัฒนาตนเองโดยพัฒนาจิตลักษณะที่สําคัญ  

มีผลต่อภูมิคุ ้มกันทางจิต ได้แก่ การทําให้บุคคล
เห็นคุณค่าในตนเอง ช่วยให้บุคคลเช่ือมั่นว่าตนเอง
มีความสามารถ  มีคุณค่า  และการฝึกทักษะ       
ให้บุคคลมองโลกในแง่ดีจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิต 
ทําให้ตนมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไป เมื่อประสบปัญหา
ก็ไม่ท้อถอย สามารถยืนหยัดต่อสู้กับความผิดหวังได้
(Seligman, 1998) ตลอดจนการให้บุคคลได้เรียนรู้
วิธีการจัดการกับความเครียดและเผชิญปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้หมดหวัง 
เพ่ือให้ความเครียดน้ันอยู่ในระดับพอเหมาะ ก็จะ
ทําให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันทางจิตและมีพลังจูงใจ 
(Folkman, 1984) 

 
จากแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกันทางจิต สามารถกําหนดรูปแบบภูมิคุ้มกันทางจิต         
ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต

  ปัจจัยจิตลักษณะ 

- การควบคุมตน 

- การมอง โลกในแง่ดี  

- ความเชื่อ อํานาจในตน 
คุณภาพของเยาวชน 

- สุขภาวะทางจิต 

- พฤติกรรมเอ้ือสั งคม  

- ความสามารถในการแก้ปัญหา ปัจจัยครอบครัว  
- สัมพันธ์บิดามารดา 

- การสนับสนุนทางสั งคม  

- การถ่ายทอดทางสังคม 

ปัจจัยเพ่ือน 

- สัมพันธ์เพ่ือน 

- การสนับสนุนทางสังคม 

ภูมิคุ้มกันทางจิต 

เจตคติต่อการดํารงชีวิต 

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญญา
เศรษฐ กิจพอเพียง 

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัจจัยเพ่ือน 

- สัมพันธ์เพ่ือน 

- การสนับสนุนทางสังคม 
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วิธีดําเนนิการวิจัย  
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนิสิต
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จํานวน 800 คน จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามภูมิหลัง และแบบวัดจํานวน 15 ฉบับ  
ที่มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ จริง 
ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริงเลย
คือ 1) แบบวัดการการมองโลกในแง่ดีโดยถามความ 
สามารถของบุคคลท่ีมีมุมมองต่อชีวิตในด้านที่ดี 
หรือในทางบวกมีความหวังในชีวิตแม้จะเผชิญ     
กับอุปสรรคแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .762 
2) แบบวัดเจตคติต่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบวัดที่ถามถึงความรู้
เ ชิ งประเ มินค่ าและความเ ช่ือของบุคคลต่อ
คุณประโยชน์หรือโทษของการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบต่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .789 3) แบบวัดความความเช่ืออํานาจในตน
เป็นแบบวัดที่ถามถึงความเช่ือของบุคคลว่า สิ่งต่างๆ 
ที่ เ กิ ดขึ้ น ในตนเองไม่ ว่ าจะ เ ป็นสิ่ งที่ ประสบ
ความสําเร็จหรือล้มเหลว เป็นผลเน่ืองมาจาก
คุณลักษณะและการกระทําของตนเอง แบบวัด
ความความเช่ืออํานาจในตนมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .739 4) แบบวัดการควบคุมตน เป็นแบบ
วัดที่สอบถามถึงการที่บุคคลสามารถยับย้ัง ขจัด หรือ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความปรารถนา ความหุนหัน
ใจเร็วของตนเอง และละเว้นการกระทําที่ไม่น่าพึง
ปรารถนาได้ แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท ่าก ับ 
.762 5) แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิต เป็นแบบวัดที่

ถามถึงความสามารถของบุคคลในการมีส ติ
รับผิดชอบ สามารถวางแผน เรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ต่างๆ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
คิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหามี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ สติ-สัมปชัญญะ การพ่ึงพาตนเอง ความหวัง 
การเผชิญปัญหา และความยืดหยุ่น แบบวัดมีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .912 6) แบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว เป็นแบบวัดที่สอบถามถึง
การที่บุคคลรับรู้ว่าสมาชิกภายในครอบครัวไม่ว่าจะ
เป็นบิดา มารดา หรือญาติพ่ีน้อง ได้แสดงออกซึ่ง
ความเป็นห่วงใย เอาใจใส่ดูแล เห็นใจ เข้าใจ 
ยอมรับและให้กําลังใจ พร้อมที่จะให้คําแนะนํา 
ปรึกษาและความช่วยเหลือ แบบวัดมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .866 7) แบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือน เป็นแบบวัดที่สอบถามถึงการที่
บุคคลรับรู้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ แสดงความรัก เป็นห่วงใย เห็นใจ 
เข้ าใจ ยอมรับ และให้ กํ าลั งใจ  แบบวัดมีค่ า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากับ .844 8) แบบวัด
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา เป็นแบบวัดที่ถามถึง 
การที่บุคคลรับรู้ว่าบิดามารดามีความรัก เข้าใจ เอา
ใจใส่ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุตร แบบวัดมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .858 9) แบบวัดความสัมพันธ์
กับเพื่อน เป็นแบบวัดที่สอบถามถึงการที ่บุคคล
รับรู ้ว ่าเพื ่อนมีความรัก เข้าใจ เอาใจใส่ และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .857 10) แบบวัดการถ่ายทอดการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบิดา
มารดา เป็นแบบวัดที่ถามถึงการที่บุคคลรับรู้ว่า
ได้รับการปลูกฝังจากบิดามารดาให้มีการดํารงชีวิต
ด้วยความพอเพียง ใช้หลักเหตุผล มีสติ พ่ึงพา
ตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง แบบวัดมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .890 11) แบบวัดการเห็น
แบบอย่างจากเ พ่ือนในการใช้ ชี วิตด้วยความ
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พอเพียง เป็นแบบวัดที่ถามถึงการที่บุคคลรับรู้ว่า
เพ่ือนที่ใกล้ชิดมีการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง         
ใช้หลักเหตุผล มีสติ พ่ึงพาตนเองและพร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียนตนเอง แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.874 12) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
เป็นแบบวัดที ่ถามถึงการที ่บุคคลแสดงออกถึง
ความมั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันได้โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหา    
แบบเผชิญปัญหา และสามารถควบคุมตนเองได้ใน
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .817 13) แบบวัดพฤติกรรมเอ้ือสังคมเป็น
แบบวัดที่ถามถึงการที่บุคคลได้มีการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน และแบ่งปันสิ่งของ
เครื่องใช้ให้ผู้อ่ืน แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.741 14) แบบวัดสุขภาวะทางจิต เป็นแบบวัดที่ถาม
ถึงการที่บุคคลมีความสุข พอใจในชีวิตมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มีการพัฒนาตนเอง 
และมีความสามารถในการปรับตัวได้ แบบวัดมีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .941 15) แบบวัดการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบวัด
ที่ถามถึงการใช้ชีวิตของบุคคลว่าได้ใช้หลักเหตุผล 
รู้จักพอ มีสติ พ่ึงพาตนเองได้ และพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเองในการดํารงชีวิตเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลในชีวิตแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .893 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS เพ่ือคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทําการเปรียบเทียบภูมิคุ้มกัน
ทางจิตจําแนกตามเพศและความรู้ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร และหา
อํานาจการอธิบายภูมิคุ้มกันทางจิตจากแต่ละกลุ่ม
ปัจจัยโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ลําดับขั้นลดหลั่น รวมท้ังการใช้โปรแกรม AMOS 

เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลของภูมิคุ้มกันทางจิต 

 
ผลการวิจัย 

1. เพศและความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลร่วมต่อภูมิคุ้มกันทางจิต 
โดยนิสิตที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตน้อย ด้านการพ่ึงพา
ตนเอง และด้านความหวัง เป็นกลุ่มนิสิตชายที่มี
ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย 
และผลการวิจัยในภาพรวมยังพบว่านิสิตที่มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตน้อยในด้านสติ-สัมปชัญญะ และ
ด้านความหวังเป็นผู้ที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้อย 

2. อิทธิพลของปัจจัยแต่ละกลุ่มที่มีผลต่อ
ภูมิคุ้มกันทางจิตพบว่าจิตลักษณะ มีอิทธิพลสูงสุด
ในทุกกลุ่ม รองลงมาคือ ปัจจัยครอบครัว และปัจจัย
เพ่ือนตามลําดับ ในกลุ่มรวม โดยท่ีกลุ่มนิสิตชาย 
ปัจจัยเพ่ือน มีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยครอบครัว  
ในขณะที่กลุ่มนิสิตหญิง ปัจจัยครอบครัวมีอิทธิพล
มากกว่าปัจจัยเพ่ือน 

3. โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและ    
ผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของนิสิต ประกอบด้วย      
จิตลักษณะ (การควบคุมตน การมองโลกในแง่ดี  

และความเช่ืออํานาจในตน) (=.870) และปัจจัย

ครอบครัว (=.133) ส่งผลโดยตรงทางบวกต่อ
ภูมิคุ้มกันทางจิต และภูมิคุ้มกันทางจิตส่งผลทางบวก

ต่อคุณภาพของนิสิต (=.561) และการดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (=.466)  
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่ าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

(2/df= 4.848, GFI=.951, AGPI=.894, CFI=971) 
และมีค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .069 
และพบว่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ        



Journal of Behavioral Science Vol. 18 No. 2   July 2012 ISSN 1686-1442 

BSRI, Srinakharinwirot University                  วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2555 7 7 

จิตลักษณะ ปัจจัยครอบครัวและปัจจัยเพ่ือน 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพนิสิตได้
ร้อยละ 92.4 และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 67.3 โดยท่ีภูมิคุ้มกัน

ทางจิตเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของจิตลักษณะ และปัจจัยครอบครัวกับผลที่ตามมา
ได้แก่คุณภาพของนิสิตและการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยที่ช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้

เรื่องภูมิคุ้มกันทางจิตให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นมีดังต่อไปน้ี 
1. ความแตกต่างระหว่าง เพศและ

ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับภูมิคุ้มกันทางจิต 

ผลการ วิจั ยครั้ ง น้ีพบ ว่า อิท ธิพลร่ วม
ระหว่างเพศและความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐ กิจพอเ พียงมีผล ต่อ ภูมิคุ้ ม กันทางจิต            
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้         
ในกลุ่มนิสิตชาย นิสิตที่มีความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาก มีภูมิคุ้มกันทางจิตด้าน
การพ่ึงพาตนเอง และด้านความหวังมากกว่า นิสิตที่

  

 

 
ภาพประกอบ 2  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต 
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มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
น้อย ประกอบกับผลการวิจัยในภาพรวมพบว่านิสิต
ที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาก มีภูมิคุ้มกันทางจิตด้านสติสัมปชัญญะและ
ความหวังมากกว่านิสิตที่มีความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงน้อย ผลการวิจัยที่ค้นพบ 
ครั้งน้ียืนยันแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ มีการเ ช่ือมโยงเ ง่ือนไขความ รู้ กับ
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันและเป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิต 
ไปในทางสายกลาง (สํานักงานคณะปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ, 2549) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ในเรื่องสิ่งที่มาก่อน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยพ้ืนความรู้เดิม
เป็นตัวกําหนดที่สําคัญกับสิ่งที่บุคคลน้ันคาดหวังว่า
จะแสดงความสามารถปฏิบัติได้ดีแค่ไหนในอนาคต 
เช่นเดียวกับข้อค้นพบนี้ที่แสดงให้เห็นว่านิสิตที่มี
ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก 
จะมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ สามารถ     
ใช้สติสัมปชัญญะในการดําเนินชี วิตได้ ดี  และ            
มีความหวังที่สามารถวางแผนเส้นทางที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้ นอกจากน้ี แวน เด็น ฮิวเว็ล 
และคณะ (Van Den Heuvel et al., 2010) ระบุว่า
องค์ประกอบ ของความหวังมีความคาบเก่ียวใน
บางส่วนกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง          
(Self–efficacy)  

ในเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศกับ
ภูมิคุ้มกันทางจิต ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่านิสิตชาย
และหญิงมี ภูมิคุ้ ม กันทางจิตที่ ไม่แตกต่างกัน             
ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของกรมสุขภาพจิต 
(2543) ที่พบว่าประชาชนไทยที่มีช่วงอายุ 12–60 ปี 
มีความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม ด้านดี ด้านเก่ง 
และด้านสุข ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยที่
ความฉลาดทางอารมณ์บางด้านของกรมสุขภาพจิต

ที่ได้นิยามไว้มีความคล้ายคลึงกับบางองค์ประกอบ
ของภูมิคุ้ ม กันทางจิตที่ ใ ช้ ในการศึกษาคร้ัง น้ี 
เช่นเดียวกับงานวิจัยต่างประเทศของ บาร์ออน และ
ปาร์กเกอร์ (Bar-On & Parker, 2000) ที่พบว่าชาย
และหญิงมีความสามารถทางอารมณ์และสังคมไม่
แตกต่างกัน  

ผลกา ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ไ ด้ ยื น ยั น รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นไปในลักษณะที่ ว่าจิต
ลักษณะ (การควบคุมตน การมองโลกในแง่ดี และ
ความเช่ืออํานาจในตน) และปัจจัยครอบครัว 
(ความสัมพันธ์กับบิดามารดา การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว และการถ่ายทอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตจากบิดา
มารดา) มีอิทธิพลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันทางจิตของ
นิสิต โดยภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นตัวคั่นกลางที่รับ
อิทธิพลจากปัจจัยเหล่าน้ีแล้วส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพนิสิตได้แก่ สุขภาวะทางจิต ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา พฤติกรรมเอื้อสังคม และการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รูปแบบน้ียังระบุว่าเจตคติต่อการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวคั่นกลาง
ที่ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพ่ือน 
(ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การสนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือน และการเห็นแบบอย่างการดํารงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากเพ่ือน) 
กับการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนิสิต ผลการวิจัยที่พบน้ีสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการปรับการรู้คิด (Cognitive adaption 
theory) ที่ระบุว่าบุคคลสามารถปรับตัวได้กับ
เหตุการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิต ถ้าบุคคลน้ันมีการมอง
โลกในแง่ดี มีการเห็นคุณค่าในตนเอง และมีการ
ควบคุมตนสูง (Taylor, 1983) โดยที่ทฤษฎีการ
ปรับการรู้คิดน้ันเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดภูมิคุ้มกัน
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ทางจิตที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบกับแนวคิด
เรื่องการถ่ายทอดทางสังคม (Maccoby, 1992)    
ที่กล่าวว่า บุคคลจะได้รับนิสัย ทักษะ ค่านิยม และ 
มีแรงจูงใจที่จะทําหรือมีพฤติกรรมที่มีคุณภาพน้ัน
ขึ้นอยู่กับตัวแทนของสถาบันต่างๆ ทางสังคม เช่น 
บิดามารดา  และเ พ่ือนทํ าหน้าที่ หล่ อหลอม
คุณลักษณะที่ ดีงามข้ึนมาผสมผสานกับแนวคิด 
บุคลิกลักษณะและพัฒนาการการรู้คิด (Radke–
Yarrow, Zahn–Wax, & Chapman, 1983) ที่     
เช่ือว่าบุคคลมีความรู้สึกนึกคิด เช่ือและตระหนักรู้
อย่างไรแล้ว คุณลักษณะเช่นน้ีเป็นสิ่งคั่นกลางที่จะ
ส่ ง ผล ต่อ พัฒนาการพฤ ติกรรมที่ มี คุณภาพ 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา 
สุขารมณ์ และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2547) ที่พบว่า
จิตสํานึกทางปัญญาเป็นตัวคั่นกลางที่รับอิทธิพล
จากปัจจัยจิตสังคม (การถ่ายทอดทางปัญญา
สังคม–อารมณ์จากบิดามารดา การเห็นแบบอย่าง
ทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพ่ือน และการ
ควบคุมตน) เหล่าน้ีล้วนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และพฤติกรรม      
เอ้ือสังคมของเยาวชน 

2. ปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิต
และคุณภาพของเยาวชน 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า จิตลักษณะ
และปัจจัยครอบครัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของภูมิคุ้มกันทางจิตได้ร้อยละ 94.4 โดยจิตลักษณะ 

มีอิทธิพลในทางบวกมากที่สุด (=.870) รองลงมา

คือปัจจัยครอบครัว (=.133) ผลการวิจัยครั้งน้ี
ส นับสนุนแนวคิ ดการปรั บ ตั วให้ เข้ า กับการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ (แนวคิดหน่ึงที่ใกล้เคียง
กับโครงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต) น้ัน การตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลน้ันจะต้องพิจารณาทั้ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะคุณลักษณะ
ทางจิตของบุคคล และอิทธิพลของสถานการณ์ที่มี

ผลกระทบต่อบุคคล (Parent, 2010) สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการปรับการรู้คิดที่ระบุว่าบุคคลสามารถ
ปรับตัวได้กับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิตถ้าบุคคล
น้ันมีการมองโลกในแง่ดี มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
และมีการควบคุมตนเองสูง โดยที่ทฤษฎีเสนอแนะ
ว่ากระบวนการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เป็น       
ภัยคุกคามน้ันบุคคลจะต้องพยายามควบคุม
สถานการณ์น้ันให้ได้เพ่ือที่จะคงความรู้สึกว่ามี
ความสามารถในชีวิต (Taylor, 1983) โดยที่จิต
ลักษณะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทางจิต
ประกอบด้วย การควบคุมตนเอง การมองโลกในแง่ดี 
และความเช่ืออํานาจในตน ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ี
เ ป็นส่ วนหนึ่ งของทรัพยากรบุคคล (Personal 
resources) หรือทุนทางใจ (Psychological capital)  
ที่ได้รับการยืนยันจากผลการวิจัยหลายเร่ืองที่ศึกษา
ทางด้านจิตวิทยาสุขภาพและองค์การว่าปัจจัย
เหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยปกป้องบุคคลจากความเจ็บป่วย
ทั้งทางด้านจิตใจและด้านสุขภาพกาย รวมท้ัง          
เอ้ือต่อการให้บุคคลมีการปรับตัวได้พร้อมที่จะเผชิญ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้         
(Van den Heuvel et al., 2010; Luthans & 
Youssef, 2004) โดยมีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็น
เด่นชัดว่า การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางบวก
โดยตรงต่อการปรับตัวของนิสิตมหาวิทยาลัย 
(Scheier & Carver, 1992) และพลังจูงใจในการ
ทํางาน (อรพินทร์ ชูชม วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี และ
อัจฉรา สุขารมณ์, 2546) และงานวิจัยในประเทศ
ไทยยังพบว่า ความเช่ืออํานาจในตน มีอิทธิพล
โ ดยตร ง ในทา งบวก ต่ อก า ร รั บ รู้ ว่ า ตน เ อ ง                  
มีความสามารถ จัดการกับงานและสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ (คุณลักษณะด้านการรับรู้ความสามารถน้ันเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต) และการ
รั บ รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ น้ั น ส่ ง ผ ล โ ด ย ต ร ง ต่ อ
ความสามารถในการตัดสินใจทางการศึกษา-อาชีพ



Journal of Behavioral Science Vol. 18 No. 2   July 2012 ISSN 1686-1442 

BSRI, Srinakharinwirot University                  วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2555 10 10 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ (อรพินทร์ 
ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และทัศนา ทองภักดี, 2540) 
นอกจากน้ีการควบคุมตนยังเป็นปัจจัยจิตลักษณะ
อีกปัจจัยหน่ึงที่มีหลักฐานจากการวิจัยที่ปรากฏว่า 
บุคคลที่มีความสามารถควบคุมการคิด อารมณ์ 
ความหุนหันและการกระทําที่ไม่พึงปรารถนาน้ัน
สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในทางบวก เช่น การ
ศึกษาวิจัยของ อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ 
และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2547) ที่พบว่าการควบคุม
ตนเป็นปัจจัยเชิงเหตุของจิตสํานึกทางปัญญาและ
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย เช่นเดียวกับข้อ
ค้นพบที่ได้จากการประมวลงานวิจัยหลายเรื่องใน
ต่างประเทศ (Tagney, Baumeister & Boone, 
2004) พบว่าคนที่มีการควบคุมตนเองได้ดี จะมีการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่ เหมาะสม  และมีสติ
รับผิดชอบ 

ใ น ก า ร ศึ กษ า ค ร้ั ง น้ี ยั ง พบ ว่ า ปั จ จั ย
ครอบครัวมีอิทธิพลรองลงมาจากจิตลักษณะที่มี 
ผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิต ผลการวิจัยครั้งน้ียังคง
ยืน ยันถึ งความสํ าคัญของสถาบันครอบครัว
โดยเฉพาะบิดามารดาซ่ึงเป็นบุคคลที่สําคัญในการ
ถ่ายทอดทางสังคมในชีวิตต้ังแต่แรกเกิดและยังคง
ความสําคัญน้ีอย่างต่อเน่ืองถึงแม้ว่าบุคคลจะเติบใหญ่
ย่างเข้าสู่ วัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
แล้วก็ตาม อิทธิพลจากบิดามารดาก็ยังไม่ลดน้อยลง 
โดยเฉพาะจากงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าการปลูกฝัง
จากบิดามารดาให้บุตรธิดามีการดํารงชีวิตด้วย
ความพอเพียง ใช้หลักเหตุผล มีสติ พ่ึงพาตนเอง
และพร้อมที่ จะปรับ เป ล่ียนตนเอง  ( นํ้ าหนัก
องค์ประกอบ = .97) รวมทั้งแสดงออกให้บุตรธิดา
รับรู้ถึ งความรักความเอาใจใส่เข้าใจในจิตใจ     
และปัญหาของบุตรธิดา พร้อมกับการที่บิดามารดา 
มีการสนับสนุนช่วยเหลือแล้ว นิสิตจะมีการซึมซับ
เอาคุณลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีเข้าไปในจิตใจด้วย  

ทําให้นิสิตมีภูมิคุ้มกันในทางจิตที่ดีตามไปด้วย และ
เอ้ือให้นิสิตแสดงพฤติกรรมที่มีคุณภาพได้แก่ การมี
สุขภาวะทางจิต มีความสามารถในการแก้ปัญหา     
มีพฤติกรรมเอ้ือสังคม และมีการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกัน      
ถ้าบิดามารดามีการถ่ายทอดคุณลักษณะเหล่าน้ีน้อย 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ ดี และมีการ
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิ ตน้อยแล้ว  นิสิ ตจะมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตน้อย ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายเร่ืองที่แสดงให้เห็นว่า สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
ต่างมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อคุณลักษณะ
ทางจิตใจและพฤติกรรม (อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา 
สุขารมณ์ และอุษา ศรีจินดารัตน์, 2547; งามตา 
วนินทานนท์ และอุษา ศรีจินดารัตน์, 2552) 

ผลจากการวิจัยครั้ ง น้ี ยังได้แสดงให้ เห็นถึง
อิทธิพลของเพื่อนที่มีผลโดยตรงต่อเจตคติและ      
มีผลโดยอ้อมต่อการดํารงชีวิต กล่าวคือ นิสิตที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพ่ือน และมีการเห็นแบบอย่างการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากเพ่ือนจะมีเจตคติที่ดี และมีการดํารงชีวิตตาม
หลักปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเ พียงตามไป ด้วย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ียืนยันแนวคิดในการศึกษาเจตคติ
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เจตคติเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรม และเจตคติจะสามารถทํานายพฤติกรรม
ได้มาก ถ้ามีการวัดลักษณะเฉพาะเจาะจงของ     
เจตคติและพฤติกรรมให้มีความสอดคล้องกัน และ
ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นน้ียังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาใจ ส่วนไผ่ (2547) ที่พบว่า
สามเณรที่มี เจตคติที่ ดี ต่อการปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามากเท่าใด ก็มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนา
และการปฏิบัติตนด้วยการถือศีล 10 ข้อของ
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สามเณรอย่างเคร่งครัดมาก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ที่พบว่า
การควบคุมตน เจตคติต่อพฤติกรรมบริโภคด้วย
ปัญญา ประสบการณ์จากครอบครัว สถานการณ์  
ในโรงเรียน และเหตุผลในการคิดสามารถร่วมกัน
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของ 
นักเรียนได้ สําหรับผลการวิจัยข้างต้นในส่วนที่พบว่า
อิทธิพลของเพ่ือน มีผลต่อเจตคติและการดํารงชีวิต
น้ัน ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานของ 
การเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตที่กล่าวว่าบุคคลจะ
ยอมรับพฤติกรรมบุคคลอ่ืนที่มีความผูกพันทาง
อารมณ์อย่างมาก โดยอิทธิพลระยะใกล้ที่สุดของ 
การเรียนรู้จากการสังเกตผลต่อกระบวนการจูงใจ   
ที่ทําให้บุคคลรับเอาคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้จากการ
สังเกตเข้ามาไว้ในจิตใจ (Bandura, 1986) โดย 
เฉพาะเพื่อนเป็นบุคคลที่มีความสําคัญหลักต่อวัยรุ่น
และวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น  และผลการวิจัยครั้ ง น้ี            
ยังสนับสนุนข้อค้นพบจากการวิจัยก่อนหน้าน้ีของ
ต่างประเทศที่พบว่า สัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดา
ส่งผลในวงกว้างต่อสุขภาวะท่ัวไปและการปรับตัว
ของวัยรุ่น แต่สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน จะมีอิทธิพล
เฉพาะบางมิติเท่าน้ัน (Markiewicz, Doyle, & 
Brendgen, 2001) สอดคล้องกับงานวิจัยของไทย
ที่ ได้ วิ เคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับ
จิตสํานึก ทางปัญญา และคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ไทย แล้วพบว่าการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์    

และพฤติกรรมจากเพ่ือน (=.31) เป็นปัจจัยหน่ึง
นอกเหนือจากการถ่ายทอดทางปัญญาสังคม 

อารมณ์ของบิดามารดา (=.40) และการควบคุมตน 

(=.28) ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อจิตสํานึกทางปัญญา
ของเยาวชนวัยรุ่นแล้ว ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
คุณภาพชีวิตของเยาวชนด้วย (อรพินทร์  ชูชม  
อัจฉรา สุขารมณ์ และอุษา ศรีจินดารัตน์ 2547)  

 

 3. ปัจจัยเชิงผลของภูมิคุ้มกันทางจิต 
ผลการวิจัยครั้ ง น้ีพบว่าภูมิคุ้ม กันทางจิต             

มีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพของนิสิต ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง สุขภาวะทางจิต ความสามารถในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมเอื้อสังคม และการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ นิสิตที่มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตมากจะมีชีวิตที่มีคุณภาพมาก   
โดยมีสุขภาวะทางจิตที่ ดี สามารถแก้ปัญหาได้     
มีพฤติกรรมเอ้ือสังคม และมีการดํารงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งข้อค้นพบ
เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันทางจิตเป็นเกราะ
ป้อง กันที่ ดี  เมื่ อ บุคคล เผ ชิญ กับปัญหาห รือ
สถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ของสังคม บุคคลสามารถที่จะยืนหยัดจัดการกับ 
สิ่งที่ เป็นภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างปกติสุข และ
พัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้ เช่น 
การศึกษาวิจัยของ บราวน์ และมาร์แชล (Brown & 
Marshall, 2001) พบความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังและผลการแสดงออกโดยบุคคลที่มีความ
คาดหวังในระดับปานกลางหรือในระดับสูงกับ
ความสําเร็จ (โครงสร้างที่คล้ายคลึงกับภูมิคุ้มกันทาง
จิตด้านความหวัง) มีการแก้ปัญหาได้ดีกว่าบุคคลที่มี
ระดับความคาดหวังตํ่า ในการแก้ปัญหาที่ยาก
เช่นเดียวกับงานวิจัยหลายเร่ืองที่ศึกษาตัวแปร    
บางตัวที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับภูมิคุ้มกันทางจิต 
ได้แก่ ทุนทางจิตใจ (Psychological capital) ที่
ประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล (Personal resource) 
และความยืดหยุ่น (Resilience) ต่างยืนยันว่าสภาวะ
จิตใจในทางบวกเหล่าน้ีเป็นปัจจัยปกป้องให้บุคคล  
มีความเข้มแข็ งทางจิตใจ  สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์วิกฤติ และยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค 
ปรับตัวได้ และพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง (Van 
den Heuvel et al., 2010) สําหรับงานวิจัยใน
ประเทศไทยหลายเรื่องได้ระบุว่าเรื่องของพลังจิตใจ 
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เป็นคุณลักษณะสําคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โดยพลังจิตใจในการศึกษางานวิจัยเหล่าน้ี 
เป็นพลังจิตใจที่มีลักษณะแปรเปลี่ยนได้โดยได้รับผล
มาจากจิตลักษณะและสภาพแวดล้อม แล้วพลังจิตใจ
จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์หรือพฤติกรรมที่
เหมาะสม เช่น งานวิจัยของ อรพินทร์  ชูชม อัจฉรา 
สุขารมณ์ และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2547) พบว่า
เยาวชนวัยรุ่นมีจิตสํานึกทางปัญญาสูงจะเป็นเยาวชน
ที่มีคุณภาพชีวิตดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
และมีพฤติกรรมเอ้ือสังคม นอกจากน้ีงานวิจัยของ 
งามตา วนินทานนท์ และอุษา ศรีจินดารัตน์ (2552) 
ได้พบผลทํานองเดียวกันว่า ความสุขใจมีอิทธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียน และมี อิทธิพล
ทางอ้ อมต่อผลการเ รียนของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

1. ควรใช้ผลการวิจัยน้ีเป็นหลักฐานในการ
กําหนดนโยบายและวางแนวทางในการเสริมสร้างให้
นิสิตมีภูมิคุ้มกันทางจิต เช่น มีการพัฒนาจิตลักษณะ 
ที่สําคัญได้แก่ การส่งเสริมให้นิสิตสามารถควบคุมตนได้  
มีการมองโลกในแง่ดี และมีความเช่ืออํานาจในตน
รวมท้ังรณรงค์ให้ครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญ
ของอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อคุณภาพของ
เยาวชน ครอบครัวที่มีบิดามารดาและสมาชิกใน
ครอบครัวให้ความรักอบอุ่น เข้าใจ เอาใจใส่ให้กําลังใจ
ช่วยเหลือกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับ
การปลูกฝังให้มีการดํารงชีวิตด้วยความพอเพียงใช้
หลักเหตุผล มีสติ พ่ึงพาตนเองได้ จะช่วยทําให้นิสิตมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต เป็นเกราะป้องกันให้นิสิตสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสังคม 

2. ในการวางมาตรการใดๆ เพ่ือให้นิสิต            
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะต้องมีการพัฒนา
คุณลักษณะภายในของนิสิตที่เก่ียวข้องกับ การใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบวงจร       
ทั้งด้านการให้ความรู้ การพัฒนาเจตคติ และการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันทางจิต 

3. การท่ีนิสิตจะมีเจตคติและการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเช่นไรน้ัน 
ขึ้นอยู่กับการเห็นแบบอย่างการดํารงชีวิตของเพ่ือน 
นิสิตพร้อมที่จะทําตามอย่างเพ่ือนที่อยู่รอบตัว ซึ่งจะมี
ผลมากเมื่อนิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน และได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือเก้ือกูลจากเพ่ือนทั้งทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม  

  
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. การวิจัยต่อไปจึงควรเป็นการศึกษาระยะ
ยาวและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านจิตลักษณะ  
ภูมิคุ้มกันทางจิต สภาพแวดล้อมจากครอบครัวและ
เพ่ือน รวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกัน
ทางจิตได้อย่างสมบูรณ์ และควรมีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพประกอบเพ่ือช่วยในการอธิบายพัฒนาการของ
ภูมิคุ้มกันทางจิต และกระบวนการที่ทําให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างลึกซึ้งย่ิงขึ้น และควร
ศึกษาระยะยาวเพ่ือตรวจสอบว่าคุณลักษณะจิตใจใด  
ที่คงเส้นคงวาหรือลักษณะใดปรับเปลี่ยนได้ 

2. การศึกษาวิจัยต่อไปควรจะใช้ข้อมูลอ่ืน
ประกอบในการวัดโครงสร้างที่สําคัญ (เช่น ภูมิคุ้มกัน
ทางจิต) เพ่ือลดความสัมพันธ์ที่สูงเกินไประหว่าง     
ตัวแปรที่ เกิดขึ้นเน่ืองจากความแปรปรวนของ
วิธีการวัด และแหล่งของการวัดที่ร่วมกัน 

3. ผลการวิจัยครั้งน้ีค้นพบว่าภูมิคุ้มกันทาง
จิตของนิสิตมี 6 ประการได้แก่ การพ่ึงพาตนเอง  
สติสัมปชัญญะ ความหวัง การเผชิญปัญหา และความ
ยืดหยุ่น และภูมิคุ้มกันทางจิตยังทําหน้าที่เป็นทั้ง
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ปัจจัยที่ปกป้องภัยคุกคามต่างๆ ที่มีต่อบุคคล และเป็น
ปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังน้ัน    
การวิจัยต่อไปควรมีการต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องน้ี 
โดยเฉพาะการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตในตัวแปรจิตลั กษณะสถานการณ์หรื อ
สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคาม เช่น ความวิตกกังวล 
ความขัดแย้ง ภาระงานหรือความคลุมเครือใน
สถานการณ์ เพ่ือให้เข้าใจการทําหน้าที่ของภูมิคุ้มกัน
ทางจิตได้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น นอกจากน้ีควรมีการพัฒนา
เครื่องมือวัดภูมิคุ้มกันทางจิตให้สามารถใช้เป็นดัชนี        
ช้ีบ่งระดับภูมิคุ้มกันทางจิตของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
และได้มาตรฐาน สามารถใช้คัดกรองบุคคลที่มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตอยู่ในระดับตํ่า เพ่ือที่จะได้หาทาง
ช่วยหรือส่งเสริมต่อไป 

4. ควรศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง
เพ่ือยืนยันสาเหตุและผลของการมีภูมิคุ้มกันทางจิต  
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี เป็นแนวทาง      
ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต โดยอาจพัฒนาจิต
ลักษณะที่ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของภูมิคุ้มกันทาง        
จิตประกอบกับการพัฒนาองค์ประกอบของภูมิคุ้มกัน  
ทางจิตควบคู่ ไปกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ภายในครอบครัว 
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