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บทคัดยองานวิจัยฉบับที่ 137
ปจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุมกันทางจิตของเยาวชน
รศ. ดร. อรพินทร ชูชม ดร. สุภาพร ธนะชานันท อ. ทัศนา ทองภกดี
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของภูมิคุมกันทางจิต
ของเยาวชน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก เยาวชนที่เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 800 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบวัดตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของภูมิคุมกันทางจิต ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ จาก
จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจ ริง และไมจริง โดยแบบวัดมีคุณภาพความเที่ยงตรงและเชื่อถือได
วิเคราะหโมเดลเชิงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลดวยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัยพบวารูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของภูมิคุมกันทางจิตของเยาวชนประกอบดวยจิตลักษณะ(การควบคุม
ตน การมองโลกในแงดี และความเชื่ออํานาจในตน) และปจจัยครอบครัว(ความสัมพันธกับบิดามารดา การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการถายทอดการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบิดา
มารดา) สงผลทางบวกตอภูมิคุมกันทางจิต และภูมิคุมกันทางจิตสงผลโดยตรงทางบวกตอคุณภาพของ
เยาวชนและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ปจจัยเพื่อน(ความสัมพันธกับเพื่อน
การสนับสนุนทางสั งคมจากเพื่อน และการเห็นแบบอยางจากเพื่อนในการใช ชี วิตดวยความพอเพียง ) มี
อิทธิพลทางบวกตอเจตคติตอการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดํา รงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบดังกล าวนี้มีความสอดคลองเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ โดยอิทธิพล
ทางตรงและทางออมของจิตลักษณะ ปจจัยครอบครัวและปจจัยเพื่อน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณภาพเยาวชนได รอยละ 92.4 และการดํา รงชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไดรอยละ 67.3
ภูมิ คุม กัน ทางจิ ตมี บทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางความสัม พันธ ระหวา งจิ ตลักษณะและปจ จั ยครอบครัวกับ
คุณภาพของเยาวชน ผลการวิจัยยังพบวาจิตลักษณะมีอิทธิพลสูงสุดตอภูมิคุมกันทางจิต รองลงมาคือ ปจจัย
ครอบครัว ขอคนพบจากการวิจัยนี้ไดเสนอแนะภูมิคุมกันทางจิตทําหนาที่เปนทั้งปจจัยที่ปกปองภัยคุกคามตาง
ๆ ที่มีตอบุคคล แลวยังทําหนาที่เปนปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหบุคคลมีชีวิตที่มีคุณภาพ
คําสําคัญ: ภูมิคุมกันทางจิต สุขภาวะทางจิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต การ
ถายทอดทางสังคม เยาวชน
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Antecedents and Consequences of Youths’ Psychological Immunity
Assoc. Prof. Dr. Oraphin Choochom, Dr. Supaporn Tanachanan, Mrs. Tasana Thongpukdee
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 psychological
immunity, which in turn predict youths’ quality. The sample consisted of 800 undergraduate students in public
universities under the Bangkok Metropolis, Thailand. Self- report inventories with 5 rating scales ranging from true
to untrue designed to measure antecedents and outcomes of psychological immunity were administered to
collect data. The self-report inventories were acceptable in terms of discrimination power, validity, and reliability.
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 is, 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-beings, problem-solving ability, prosocial behavior, and selfsufficiency economy behavior. The model could account 92.4 percent of variance in youths’ quality and 67.3
percent of variance in self-sufficient economy 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 seconds in terms of strength of contribution. In conclusions, the study provides
evidence in support of the psychological immunity model. The data also suggest that psychological immunity
serves as a protective factor for various threats on individual and also facilitate youths quality.
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