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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มกันทางจิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันทางจิต และพฤติกรรมเสี่ยง จำาแนกตาม
เพศและระดับชั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตกับพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน จำานวน 638 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิต และแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งหมดจำานวน 
70 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิคุ้มกันทางจิต 
และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตามเพศโดยใช้การทดสอบค่าที  
(t-test) จำาแนกตามระดับชั้น ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบหาความแตกต่างของ 
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ของตัวแปรภูมิคุ้มกัน
ทางจิต และตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล และทดสอบ ความมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ และวเิคราะหค่์าน้ำาหนกัคาโนนิคอลระหวา่งชดุตวัแปรภมูคิุม้กนัทางจติกบัชดุตวัแปรพฤตกิรรม
เสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า 

1. โดยภาพรวมระดับภูมิคุ้มกันทางจิตของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ระดับพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับน้อย 

2. ภูมิคุ้มกันทางจิตของเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
พฤติกรรมเสีย่งของเพศชายมากกวา่เพศหญงิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่เปรยีบเทยีบตาม
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ระดบัชัน้พบวา่ ภมูคุ้ิมกนัทางจติของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ และพฤตกิรรมเสีย่ง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

3. สัมประสทิธิส์หสมัพันธภ์ายในระหวา่งตวัแปรภมูคิุม้กนัทางจติและระหว่าง ตวัแปรพฤตกิรรม
เสีย่งในแตล่ะดา้นมีความสัมพันธก์นัเชิงบวกอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 ทกุคา่ สว่นสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันทางจิตแต่ละด้าน กับพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กันเชิงลบ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ฟังก์ชั่นคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิตกับ
ชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง มีจำานวน 3 ฟังก์ชั่น และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้ง 3 ฟังก์ชั่น 

คำ�สำ�คัญ: ภูมิคุ้มกันทางจิต พฤติกรรมเสี่ยง ความสัมพันธ์

Abstract
The objectives of this study were: 1) to investigate the levels of resilience and 

risk behaviors of junior high school students ; 2) to compare the levels of resilience and 
risk behaviors of junior high school students by their gender and study levels ; and 3) to  
investigate the canonical correlation between the resilience and risk behaviors of junior 
high school students under the Secondary Educational Service Area Office 31, Nakhon 
Ratchasima. The study samples were 638 junior high school students under the Secondary 
Educational Service Area Office 31, Nakhon Ratchasima who were studying in semester 
2 of academic year 2016, obtained by using the stratified random sampling method. The 
data collection tools included a resilience questionnaire and a risk behavior questionnaire 
which contained 70 items in total. The statistics used for comparing the resilience and risk 
behaviors included t-test (comparing between students with different sex), one-way ANOVA 
(comparing among students with different study levels), and the Scheffe’ test for all possible 
comparison. Statistics used for testing correlation between resilience and risk behaviors was 
the Pearson’s product moment correlation coefficient and the canonical correlation analysis 
for significance and weight of canonical correlation. The study revealed the following results.

1. The students’ overall resilience was at the ‘high’ level. The overall risk behavior 
was at the ‘low’ level. 

2. The overall resilience of male students and that of female students were at the 
‘high’ level, with the female having higher averaged scores of resilience than the male. The 
overall resilience of the junior high school students was at the ‘high’ level ; the 2nd year 
junior high school student had highest mean score. The overall risk behaviors of male and 
female students were at the ‘low’ level, with the male having higher scores than the female. 
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บทนำา
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

สภาวะทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ตลอดจน 
การเขา้ถึงวฒันธรรมซึง่กนัและกนัของคนในสงัคม
โลก ทำาให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ปรบัตัวเพือ่ให้เทา่ทนัสถานการณ์ดังกลา่ว มคีวาม
แตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อเกิดความเครียดแต่ละบุคคล
จะใช้วิธีการรับมือต่างกันออกไป ทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ต้องปรับตัวหลายด้าน
พร้อมๆ กัน อาจทำาให้เกิดการสับสนในบทบาท
หน้าที่ของตน และมักจะรับมือกับความเครียด
ในเชิงลบ จึงทำาให้มีโอกาสนำาพาตัวเองเผชิญกับ
พฤติกรรมเส่ียงหลากหลายรูปแบบ (กุลกานต์ 
อภิวัฒนลังการ, 2557) โดยเฉพาะวัยรุ่นท่ีกำาลัง
ศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นวัย
ที่อยากรู้ อยากลอง และมักให้ความสนใจกับ 
สิ่ง ใหม่ๆ มักให้ความสำาคัญกับกลุ่มเพื่อน ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑข์องกลุม่เพือ่น มกัขดัแยง้ กบัพอ่แม ่
จึงมีโอกาสที่จะถูกชักชวนให้กระทำาพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีข้อมูลท่ีแสดงให้เห็น
ว่า วัยรุ่นปัจจุบันกำาลังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เช่น จากข้อมูลสำาคัญ ของสำานักอนามัยการเจริญ
พันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2557) 

พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนหญิง จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง
พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่วัยรุ่น ต้องเผชิญ ได้แก่ 
พฤตกิรรมเสีย่งตอ่ความรุนแรง พฤตกิรรมเสีย่งตอ่
ภาวะซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การใชส้ารเสพตดิ พฤตกิรรมเส่ียงทางเพศสมัพนัธ ์
เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดยทั่วไปมี
ความสมัพนัธก์บัสขุภาพและความเปน็อยู ่ทีด่ขีอง
วัยรุ่นในหลากหลายวิธี ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
โดยปกติแล้วเมื่อวัยรุ่นก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่จะ
ลดการมีพฤติกรรมเสี่ยง เน่ืองจากมีบทบาทของ 
ผู้ใหญ่มากขึน้และม ีความรบัผิดชอบมากขึน้ ดงันัน้ 
ผลกระทบเนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงของ 
วัยรุ่นจึงไม่ยืนยาวมากนัก แต่วัยรุ่นบางคนก็ยัง
คงดำารงรูปแบบของการมีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจะ 
ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพทางลบตามมา  
ผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงในระยะยาว 
พฤติกรรมเสี่ยงส่วนมากมักเป็นพฤติกรรมที่ไม่
ปลอดภัยเมื่อเกิดกับวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นตอน
ต้น หรือเมื่อพฤติกรรมเสี่ยงหนึ่งมีการรวมกัน
กับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ หรือเมื่อพฤติกรรมเส่ียง
นั้นกลายเป็นกิจวัตรที่นำาไปสู่การจำากัดของการมี 

The comparison of the risk behavior by gender, overall and by issues, revealed significant 
differences at the 0.1 significance level. The overall risk behavior of the junior high school 
students was at the ‘low’ level, with the 1st year students having the highest average score. 

3. The internal and between resilience aspects and the Pearson’s correlation  
coefficient between each dimension of risk behaviors were positively correlated at the  .01 
significance level. The correlation coefficients between each aspect of the resilience and the 
risk behavior were all in negative correlation at the .01 significance level. There were three 
canonical functions between the resilience variables and the risk behavior variables and they 
all had correlation at the .01 significance level. 

Keywords: Resilience, risk behavior, canonical correlation
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พฤติกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา (กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, 2557) 

วัยรุ่นจะมีภูมิคุ้มกันทางจิตเมื่อเผชิญ
กับความเสี่ยงแต่ละประเภทและเอาชนะความ
เสี่ยงแต่ละประเภทแตกต่างกัน ซึ่งการที่วัยรุ่น
จะสามารถปรับตัวเพ่ือต้านทาน ต่อความเสี่ยง
ในชีวิต หรือเอาชนะความเสี่ยงได้จำาเป็นจะต้อง
ใช้ภูมิคุ้มกันทางจิต ซึ่งภูมิคุ้มกันทางจิตมีความ
สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่วัยรุ่นต้องเผชิญ Fergus  
and Zimmerman (อ้างถึงใน Staci and  
Lyndal, 2012) ดังที่อรพินทร์ ชูชม สุภาพร  
ธนะชานันท์ และทัศนา ทองภักดี (2554) ได้
กล่าวถึงภูมิคุ้มกันทางจิตว่าเป็นคุณลักษณะหนึ่ง
ที่จะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
ไมม่ั่นคงหรอืไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พรอ้ม
ที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ได้ ภูมิคุ้มกันทางจิตตามแนวคิดของ 
Grotberg (1995) มี 3 องค์ประกอบหลักคือ  
“ฉนัม”ี (I have) “ฉันเปน็” (I am) และ “ฉนัสามารถ”  
(I can) สอดคล้องกับในประเทศไทย ซึ่งกรม
สุขภาพจิต (2551) กล่าวว่า ภูมิคุ้มกันทางจิตมี 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านความทนทานทาง
อารมณ์ (2) ด้านกำาลังใจ (3) ด้านการจัดการกับ
ปัญหา 

จากความสำาคัญของตัวแปรทั้ งสอง
ตัวแปรที่มีอิทธิพลกับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ 
ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าถึงความเกี่ยวข้องกันของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตกับพฤติกรรมเสี่ยง และยังไม่
พบว่ามีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุด
ตวัแปรดงักลา่ว ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวา่ ความ
สัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิตกับ
ชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงนั้น มีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร โดยผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษากับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพราะนักเรียนในระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน้กำาลังอยูใ่นชว่งวัยรุน่ทีม่คีวาม
อยากลอง คึกคะนอง พยายามที่จะเป็นอิสระจาก
การพึ่งบิดามารดา ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึง
มีโอกาสท่ีจะถูกชักชวนให้กระทำาพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
คาโนนคิอล ซึง่การวเิคราะหส์หสมัพนัธค์าโนนคิอล 
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ชุด ได้ชัดเจนและแม่นยำา 
ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่น และเป็นแนวทางให้ครู  
ผู้ปกครอง นำาไปแนะแนวทางที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับวัยรุ่นเพื่อเป็น 
เครื่องมือในการปรับตัว และป้องกันตนเองเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์เสี่ยงที่วัยรุ่นจะต้องเผชิญใน
อนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มกันทางจิตและ

พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันทาง
จติและพฤตกิรรมเสีย่ง จำาแนกตามเพศ และระดบั
ช้ันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 
จังหวัดนครราชสีมา

3. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ระหว่างภูมิคุ้มกันทางจิตกับพฤติกรรมเสี่ยง 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 
จังหวัดนครราชสีมา 

สมมติฐานการวิจัย
1. ภูมิคุ้มกันทางจิตและพฤติกรรมเสี่ยง
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ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 
จังหวัดนครราชสีมา มีระดับที่แตกต่างกัน

2. ภูมิคุ้มกันทางจิตและพฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 
จงัหวดันครราชสมีา จำาแนก ตามเพศ และระดับช้ัน  
มีระดับที่แตกต่างกัน

3. ตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวในชุดตัวแปร
ภูมิคุ้มกันทางจิตและชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง  
สง่ผลตอ่คา่สหสัมพนัธค์าโนนิคอลในแต่ละฟังกช่ั์น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร  ไ ด้ แก่  นั ก เ รี ยนระ ดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา 
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2559 จำานวน 35,348 
คน จากจำานวนโรงเรียน 50 โรง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ
มัธยมศกึษาตอนต้น สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา 
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2559 จำานวน 638 คน 
ได้จากการสุ่มตามระดับชั้น (Stratified Random 
Sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 638 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด
จำานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดภูมิคุ้มกัน
ทางจิต ด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scales) ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้านกำาลังใจ ด้าน
การจัดการกับปัญหา และแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยง  
ที่ประกอบด้วยพฤติกรรมเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง ด้านพฤติกรรม
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด และด้าน
พฤติกรรมเสีย่งทางเพศสมัพันธ ์ผลการวดัค่าดัชน ี

ความสอดคล้องของข้อคำาถามมีค่าตั้งแต่ .60  
ถึง 1.00 แบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตมีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 2.10 ถึง 5.22 และแบบวัด
พฤติกรรมเสี่ยงมีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 2.55 ถึง  
6.73 ซึ่งแบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิต และแบบวัด
พฤติกรรมเสี่ยงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89  
และ .87 ตามลำาดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าสถิติ 
พืน้ฐาน ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกตา่งของภมูคิุม้กนั
ทางจิตและพฤติกรรมเสี่ยง ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตามเพศโดยใช้
การทดสอบค่าที (t-test) จำาแนกตามระดับชั้น  
ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (one-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ ผู้วิจัยทำาการทดสอบหาความแตกต่าง
ของคา่เฉลีย่เปน็รายคูด่ว้ยวธิีของเชฟเฟ ่วเิคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ของตัวแปร
ภูมิคุ้มกันทางจิต และตัวแปรพฤติกรรมเส่ียง 
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล และทดสอบ
ความมีนัยสำาคัญทางสถิติ วิเคราะห์ค่าน้ำาหนักคา
โนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิตและ
ชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ระดับภูมิคุ้มกันท�งจิตและ

ระดับพฤติกรรมเสี่ยง

1. ระดบัภมูคิุม้กนัทางจติของนักเรยีนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
หากแยกรายด้าน พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันทางจิต
ของนักเรียนด้านกำาลังใจ และด้านความทนทาน
ทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 
.01 และ 3.52 ตามลำาดับส่วนด้านการจัดการ
กับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.32 ดังตารางที่ 1 
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ต�ร�งที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภูมิคุ้มกันทางจิต

ภูมิคุ้มกันท�งจิต S.D. แปลคว�มหม�ย

1. ด้านความทนทานทางอารมณ์ (X
1
) 3.52 1.07 มาก

2. ด้านกำาลังใจ (X
2
) 4 .01 0.94 มาก

3. ด้านการจัดการกับปัญหา (X
3
) 3.32 1.10 ปานกลาง

รวม 3.62 1.04 ม�ก

2. ระดับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.25 หากแยกรายด้าน พบวา่ ระดบัพฤตกิรรมเสีย่ง  
ของนักเรียนด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง 
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 2.46 
รองลงมาคอื ดา้นพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสมัพันธ์

อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และ
ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 ตามลำาดับ  
ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยง S.D. แปลคว�มหม�ย

1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง (Y
1
) 2.46 1.26 น้อย

2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (Y
2
) 2.36 1.26 น้อย

3. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด (Y
3
) 1.72 1.22 น้อย

4. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ (Y
4
) 2.45 1.28 น้อย

รวม 2.25 1.26 น้อย

ตอนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันท�งจิตและ
ระดบัพฤตกิรรมเสีย่งจำ�แนกต�มเพศ และระดบั
ชั้น

1. ภูมิคุ้มกันทางจิตเมื่อจำาแนกตามเพศ 
พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันทางจิตของนักเรียนเพศ

ชาย และเพศหญิงโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชายเล็กน้อย  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือเพศชาย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภูมิคุ้มกันทางจิต จำาแนกตามเพศ

ภูมิคุ้มกันท�งจิต
ช�ย หญิง

t Sig.S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านความทนทานทางอารมณ์ 3.50 .51 ปานกลาง 3.53 .48 มาก -.769 .442

2. ด้านกำาลังใจ 3.93 .66 มาก 4.07 .58 มาก -2.594 .010*

3. ด้านการจัดการกับปัญหา 3.31 .47 ปานกลาง 3.33 .42 ปานกลาง -.728 .467

รวม 3.58 .45 ม�ก 3.64 .39 ม�ก -1.819 .069

2. ภมิูคุม้กนัทางจติเมือ่จำาแนกตามระดับ
ชั้น พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันทางจิต ของนักเรียน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ภูมิคุ้มกันทางจิต
ในภาพรวมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีค่าเฉลี่ย

ใกล้เคียงกัน ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 รองลงมาคอื ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามลำาดับ  
ดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภูมิคุ้มกันทางจิต จำาแนกตามระดับชั้น

ภูมิคุ้มกันท�งจิต
มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 มัธยมศึกษ�ปีที่ 2 มัธยมศึกษ�ปีที่ 3

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านความทนทาน
ทางอารมณ์

3.47 .51
ปาน
กลาง

3.58 .49 มาก 3.51 .48 มาก

2. ด้านกำาลังใจ 4 .01 .67 มาก 4.00 .64 มาก 4.02 .55 มาก

3. ด้านการจัดการกับ
ปัญหา

3.28 .41
ปาน
กลาง

3.34 .47
ปาน
กลาง

3.34 .45
ปาน
กลาง

รวม 3.59 .43 ม�ก 3.64 .43 ม�ก 3.62 .40 ม�ก

3. เมื่อจำาแนกตามเพศ พบว่า ระดับ
พฤติกรรมเส่ียงของนกัเรยีนเพศชาย และเพศหญงิ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เพศชายมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าเพศหญิง หากแยกรายด้าน พบว่า ด้าน

พฤตกิรรมเสีย่งตอ่ความรนุแรง เพศชายมคีา่เฉลีย่
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงในภาพรวม
และรายดา้นเม่ือจำาแนกตามเพศแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5
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ต�ร�งที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยงโดยจำาแนกตามเพศ

พฤติกรรมเสี่ยง
ช�ย หญิง

t Sig.
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง 2.66 .57 ปาน
กลาง

2.32 .53 น้อย 7.51 .00**

2. พฤติกรรมเสี่ยง ต่อภาวะซึมเศร้า 
 และฆ่าตัวตาย

2.69 .75 ปาน
กลาง

2.45 .72 น้อย 4.96 .00**

3. พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการใช้สารเสพติด 1.96 .78 น้อย 1.54 .60 น้อย 7.36 .00**

4. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 2.59 .57 ปาน
กลาง

2.35 .49 น้อย 5.50 .00**

รวม 2.47 .53 น้อย 2.17 .43 น้อย 7.78 .00**

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เมือ่จำาแนกตามระดับชัน้ พบวา่ ระดบั
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบันอ้ย พฤตกิรรมเสีย่งในภาพรวมของนักเรยีน
แตล่ะระดบัชัน้มคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั ระดบัช้ันทีมี่

คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 รองลงมา 
คือ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 6

ต�ร�งที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยงโดยจำาแนกตามระดับชั้น

พฤติกรรมเสี่ยง
มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 มัธยมศึกษ�ปีที่ 2 มัธยมศึกษ�ปีที่ 3

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง 2.56 .56
ปาน
กลาง

2.45 .61 น้อย 2.39 .54 น้อย

2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
และฆ่าตัวตาย

2.60 .76
ปาน
กลาง

2.55 .78
ปาน
กลาง

2.49 น้อย

3. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สาร
เสพติด

1.71 .72 น้อย 1.81 .75 น้อย 1.64 น้อย

4. พฤติกรรม เสี่ยงทาง เพศ
สัมพันธ์

2.51 .55
ปาน
กลาง

2.40 .54 น้อย 2.44 น้อย

รวม 2.35 .48 น้อย 2.30 .55 น้อย 2.24 .46 น้อย

ตอนท่ี 3 สหสัมพันธ์ค�โนนิคอล
ระหว่�งภูมิคุ้มกันท�งจิตกับพฤติกรรมเสี่ยง 

1. สมัประสทิธิส์หสมัพันธภ์ายในระหวา่ง
ภมูคิุม้กนัทางจติแตล่ะดา้น ไดแ้ก ่(X1, X2), (X1, 

X3) และ (X2, X3) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละด้าน ได้แก่ 
(Y1, Y2), (Y1, Y3), (Y1, Y4), (Y2, Y3), (Y2, 
Y4) และ (Y3, Y4) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 322 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ส่วน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันทางจิต
แต่ละด้านกับพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละพฤติกรรมมี

ความสมัพนัธก์นัเชงิลบอยา่งมนียัสำาคญั ทางสถติิ
ที่ระดับ .01 ทุกค่า ดังตารางที่ 7

ต�ร�งที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิตกับตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง

ตัวแปร  (X
1
)  (X

2
)  (X

3
)  (Y

1
)  (Y

2
)  (Y

3
)  (Y

4
) 

 (X
1
) -

 (X
2
) .434** -

 (X
3
) .523** .480** -

 (Y
1
) -.378** -.210** -.214** -

 (Y
2
) -.453** -.295** -.474** .517** -

 (Y
3
) -.249** -.230** -.249** .483** .530** -

 (Y
4
) -.213** - .052** -.210** .429** .391** .449** -

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ฟังก์ชั่นคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปร
ภูมิคุ้มกันทางจิตกับชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง  
มีจำานวน 3 ฟังก์ช่ัน และมีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้ 3 ฟังกช์ัน่  
ดังตารางที่ 8

ต�ร�งที่ 8 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิตกับชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียน

Function
Canonical Correlation

 (R
C
) 

Eigenvalue
 (λ) 

Wilks’ 
Lambda

 (Λ) 
Chi-SQ df Sig.

1 .538 .289 .655 267.808 12 .000

2 .229  .052 .921 51.784 6 .000

3 .166 .028 .973 17.586 2 .000

3. ค่าน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอล
ของ 3 ฟังก์ชั่น ที่มีค่าน้ำาหนักความสำาคัญ  
คาโนนิคอลสูงกว่า 0.30 ขึ้นไป ดังนี้ ฟังก์ช่ัน 
คาโนนิคอลที่ 1 มีจำานวน 3 ค่า ได้แก่ ตัวแปรด้าน
ความทนทานทางอารมณ์ และตัวแปรด้านการ
จัดการกับปัญหา ของชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิต 

และตัวแปรด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 
และฆ่าตัวตายของชุด ตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง  
ฟังก์ช่ันคาโนนคิอลที ่2 มจีำานวน 6 ค่า ได้แก่ ตวัแปร
ดา้น ความทนทานทางอารมณ ์ตวัแปรดา้นกำาลงัใจ  
และตัวแปรด้านการจัดการกับปัญหา ของชุด
ตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิต ตัวแปรด้านพฤติกรรม
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เสี่ยงต่อความรุนแรง ตัวแปร ด้านพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย และตัวแปรด้าน
พฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศสัมพันธ์ ของชุดตัวแปร
พฤติกรรมเสี่ยง ฟังก์ชั่นคาโนนิคอลที่ 3 มีจำานวน 
5 ค่า ได้แก่ ตัวแปรด้านความทนทานทางอารมณ์ 

และตัวแปรด้านกำาลังใจ ของชุดตัวแปรภูมิคุ้มกัน
ทางจิต ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมเสีย่งตอ่ความรนุแรง 
ตัวแปรด้านพฤติกรรมเส่ียง ต่อการใช้สารเสพติด 
และตัวแปรด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 
ของชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง ดังตารางที่ 9

ต�ร�งที่ 9 ค่าน้ำาหนักความสำาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิต กับชุดตัวแปร
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

ประเภท
ของตัวแปร

ชื่อตัวแปร
ค่�น้ำ�หนักคว�มสำ�คัญค�โนนิคอล

Function 1 Function 2 Function 3
ชุดที่ 1 ด้านความทนทานทางอารมณ์ (X

1
) -.581 .769 .731

ด้านกำาลังใจ (X
2
) -.039 .519 -1 .054

ด้านการจัดการกับปัญหา (X
3
) -.540 -1.116 -.074

ชุดที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง (Y
1
) .178 -1.162 -.411

พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (Y
2
) .907 .591 .098

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด (Y
3
) -.046 -.128 .992

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ (Y
4
) .035 .511 -.823

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม

ภูมคุ้ิมกนัทางจติและพฤตกิรรมเสีย่ง ของนกัเรยีน
มีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสำาคัญท่ี .01 
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของสุคนธ์จิต อุปนันชัย  
(2556: 74-78) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว จากครู และจากเพื่อน การเห็น
คุณค่าแห่งตน และการรับรู้ความสามารถของ
ตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยืดหยุ่นทาง
อารมณ์อย่าง มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นตัว
เสรมิสร้างใหเ้กดิภูมคุ้ิมกนัทางจติ และสง่ผลให้เกดิ
พฤตกิรรมเสีย่ง ซึง่ภมูคิุม้กนัทางจติและพฤติกรรม
เสีย่งลว้นมปีจัจยัท่ีเหมอืนกนั คือ ปัจจยัสว่นบุคคล 
ปัจจัยครอบครัว และปัจจัยสังคม 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ตัวแปรภูมิ คุ้มกันทางจิตและระหว่างตัวแปร
พฤติกรรมเสี่ยงในแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวกอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดับ .01 ทกุค่า  
ส่วนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตแต่ละด้านกับพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละด้าน 
มีความสัมพันธ์กันเชิงลบอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีเรื่องความสำาเร็จในการปรับตัวของบุคคล
ทีม่คีวามเสีย่ง ของเฟรเซอร์,เคอร์บี ้และสโมโคสกิ  
(Fraser, Kirby and Smokowski, 2004 อ้างถึง
ใน Takviriyanun, 2008) ได้อธบิายวา่ ปจัจยัเสีย่ง 
เป็นสิ่งที่ทำาให้แนวโน้มความสำาเร็จในการปรับตัว
ลดลง ในขณะท่ีปัจจัยป้องกันช่วยลดอิทธิพลของ
ปจัจยัเสีย่งโดยเพิม่ความสำาเร็จ ในการปรบัตวัของ
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บุคคล ซึง่แนวคิดดงักลา่วสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ นิตยา ตากวิริยะนันท์ (2549: บทคัดย่อ) ที่
พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัวและเพื่อน ตลอด
จนปัจจัยป้องกันด้านบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการดืม่แอลกอฮอลข์องวยัรุน่ไทย กลา่ว
คือวัยรุ่นที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมากข้ึน มีแนว
โน้มที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากวัยรุ่น
มีปัจจัยป้องกันด้านบุคคลเพิ่มขึ้น แนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมดังกล่าวจะลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ภูมิคุ้มกันทางจิตท่ีเป็นตัวป้องกันให้นักเรียนเกิด
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมจงึมแีนวโน้ม
ที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงลดลง

ฟังก์ชั่นคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปร
ภูมิคุ้มกันทางจิตกับชุดตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง มี
ความสมัพนัธกั์นอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
.01 ทั้ง 3 ฟังก์ชั่น โดยฟังก์ชั่น คาโนนิคอลที่ 1, 2 
และ 3 พบว่าภูมิคุ้มกันทางจิตด้านความทนทาน
ทางอารมณ์ มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย พฤติกรรม
เสี่ยงต่อความรุนแรง และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวรารัตน์ วิจารณ์ปรีชา (2550: 
94-103) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความ
สามารถในการจัดการอารมณ์ค่อนข้างต่ำา จะส่ง
ผลให้นักเรียนขาดการตระหนักรู้ ในภาวะของ
อารมณ์ ไม่รู้จักระงับอารมณ์ จึงเกิดพฤติกรรม
การกระทำารุนแรงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ
อดทน อดกลั้นต่อสภาวะกดดัน หรือการควบคุม
อารมณ์ได้ดี จะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีสติในการ
คดิตัดสินใจมากข้ึน จึงทำาให้ลดพฤตกิรรมทีร่นุแรง
หรืออารมณ์ชั่ววูบได้ ส่วนด้านกำาลังใจ มีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรง และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ในทิศทาง
ตรงกันข้าม สอดคล้องกับผลการวิจัยของศรัญญา 
อิชิดะ (2553: 82-89) ที่พบว่า สาเหตุที่ทำาให้
นักเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมความรุนแรงสาเหตุ

ด้านครอบครัว พบว่า เกิดจากการมีครอบครัว
ที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวหย่าร้าง บิดาหรือมารดา
เสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจใส่จาก 
ผู้ปกครองบรรยากาศในบ้านไม่น่าอยู่อาศัยมีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กำาลังใจ ทั้งจากตนเอง หรือ
มาจากปัจจัยภายนอกเป็นช่วยเพิ่มเติมความหวัง
กำาลังใจให้มากขึ้น ทำาให้สามารถตัดสินใจเลือก
เดินในทางที่ถูกต้องได้ ด้านการจัดการกับปัญหา 
มแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมเสีย่งตอ่ภาวะซมึ
เศร้า และฆ่าตัวตาย และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของกรรณิการ์ ผ่องโต (2557: 121-131) ที่
พบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ที่ใช้โปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจด้านความสามารถ
จัดการปัญหาและวิกฤติของชีวิตเป็นการเสริม
ปัจจัยปกป้องในตัวบุคคล ส่งผลทำาให้เกิดความ
เข้มแข็งทางใจใน การฟื้นคืน เมื่อเผชิญความทุกข์
ยากอีกทั้งเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
ไปได้ ทำาให้คะแนนความคิดฆ่าตัวตายลดลงจาก
ระดับสูงเป็นระดับต่ำา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
รับมือ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีมุมมองทาง
บวก ไม่ละทิ้งหรือหนีปัญหาจะเป็นตัวช่วยให้กล้า 
ทีจ่ะเผชิญกบัปญัหา ซ่ึงปจัจยัทีส่ำาคญัตอ่การสรา้ง
ภมูคิุม้กนัทางจติดา้นการจดัการกบัปญัหาและการ
มพีฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่ คอื ปัจจยับคุคล ปจัจยั
ครอบครัว และปัจจัยสังคม หากนักเรียนไม่ได้รับ
การส่งเสริมจากปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยอย่างถูกต้อง 
นักเรียนก็จะ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะ 
ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย และพฤติกรรมเสี่ยงทาง 
เพศสัมพันธ์สูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นไป 
ตามสมมตฐิานของการวจิยัขอ้ที ่3 ตวัแปรอยา่งนอ้ย 
หน่ึงตัวในชุดตัวแปรภูมิคุ้มกันทางจิต และชุด
ตัวแปรพฤติกรรมเส่ียง ส่งผลต่อค่าสหสัมพันธ์ 
คาโนนคิอลในแตล่ะฟังกช์ัน่ สอดคลอ้งกบั Fergus  
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และ Zimmerman ได้กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นจะมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงแต่ละ
ประเภทและเอาชนะความเสีย่งแตล่ะประเภทแตก
ต่างกัน (Fergus and Zimmerman, 2005, อ้าง
ถึงใน Zolkoski and Bullock, 2012) แนวคิด
ทฤษฎีเรื่องความสำาเร็จในการปรับตัวของบุคคล
ที่มีความเสี่ยง (The resilience model) ของ 
Fraser, Kirby และ Smokowski (Fraser, Kirby 
and Smokowski, 2004 อา้งถงึใน Takviriyanun, 
2008) ได้อธิบายว่า ความสำาเร็จในการปรับตัว
ของบุคคลท่ีมีภาวะเสีย่งเกดิจากความสมัพันธ์ของ
ตัวแปรหลายตัวได้แก่ ปัจจัยเส่ียง ปัจจัยป้องกัน 
กระบวนการปรับตัว และบริบท โดยที่ปัจจัยเสี่ยง 
เป็นสิ่งที่ทำาให้แนวโน้มความสำาเร็จในการปรับตัว
ลดลง ในขณะที่ปัจจัยป้องกันช่วยลดอิทธิพลของ
ปจัจยัเสีย่งโดยเพิม่ความสำาเร็จในการปรับตวั ของ 
บุคคล ซึ่งปัจจัยป้องกันด้านบุคคลของ Grotberg  
(Grotberg, 1995, 2001, 2003 อ้างใน  
Takviriyanun, 2008) ที่พบว่าความสามารถของ
เด็กที่จะฟื้นคืนกลับจากภาวะเสี่ยงมาจากแหล่ง
ประโยชน์ 3 แหล่ง คือ (1) แหล่งสนับสนุนจาก
ภายนอก เรียกว่า “I have” (2) ความเข้มแข็ง
ภายในจิตใจ เรียกว่า “I am” และ (3) ทักษะการ
มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการแก้ปัญหา 
เรียกว่า “I can” 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิคุ้มกันทางจิตแต่ละด้านกับพฤติกรรม
เสี่ยงแต่ละพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันเชิงลบ  
ดังนั้นครู หรือผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมภูมิคุ้มกัน
ทางจิตของนักเรียนทั้ง 3 ด้าน ให้สูง เพื่อให้
พฤตกิรรมเสีย่งของนกัเรยีนลดต่ำาลง หรอืเปน็การ

สร้างความพร้อมในการรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยง
ที่นักเรียนอาจจะเผชิญในอนาคต เช่น การจัด
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ควรพจิารณาถงึพฒันาการ
ของวยัรุน่ เพือ่ใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งมคีณุภาพ

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าภูมิคุ้มกัน
ทางจิตด้านความทนทานทางอารมณ์ มีแนวโน้ม 
ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
และฆ่าตัวตาย พฤติกรรมเสี่ยง ต่อความรุนแรง  
และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ด้านกำาลังใจ 
มีแนวโน้มที่จะส่งผล ต่อพฤติกรรมเสี่ยง ต่อความ
รุนแรง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด  
และด้าน การจัดการกับปัญหา มีแนวโน้มที่จะ 
ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและ 
ฆ่าตัวตาย และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 
ดังนั้นครู หรือผู้ปกครองจึงต้องหาวิธีส่งเสริม
ภมูคุิม้กนัทางจติแตล่ะดา้น เพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่ง
ดา้นตา่งๆ ใหต้่ำาลง หรอืเปน็การปอ้งกนัเพือ่ไมใ่ห้
เกิดพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว โดยคำานึงถึงปัจจัยท่ี
ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางจิต และปัจจัย ที่ก่อให้เกิด
พฤตกิรรมเสีย่ง 3 ปจัจยั ไดแ้ก ่ปจัจยับคุคล ปจัจยั
ครอบครัว และปัจจัยสังคม

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 จากการที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตแต่ละด้านกับพฤติกรรมเสี่ยง 
แต่ละพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันเชิงลบ และ
ครหูรอืผูป้กครองควรสง่เสรมิภมิูคุม้กนั ทางจติของ
นักเรียนทั้ง 3 ด้าน ให้สูงขึ้น ดังนั้นควรมีการวิจัย
ที่ศึกษาเก่ียวกับแนวทาง การยกระดับหรือเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับผู้เรียน 

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
นกัเรยีนเกดิพฤตกิรรมเสีย่งแตล่ะพฤตกิรรม อยา่ง
ละเอียด

2.3 ควรมีการศึกษาการสร้างแบบวัด
ภมูคุ้ิมกนัทางจติและพฤตกิรรมเสีย่ง ของนกัเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบอื่นๆ 
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