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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการทานายพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จานวน 312 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดพหุมิติด้านการมีภูมิคุ้มกันตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 36 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และสมการการถดถอยโลจิสติกทวิที่ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ เพศ ผลการเรียน และ การทากิจกรรม
กับครอบครัว สามารถใช้ทานายกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับสูงและระดับต่าได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมการสามารถทานายได้ ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 71.2 ส่วนอายุ รายได้ครอบครัว
ขนาดครอบครัว และสภาพการพักอาศัยไม่มีผลในการทานายภูมิคุ้มกันในตนเองของนักศึกษา
คาสาคัญ: การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ
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Abstract
This study is a survey research that aims to investigate the self-immunity behaviors under the
Philosophy of Sufficiency Economy (PSE) of Bangkok University students, and determine factors predicting
their self-immunity behaviors under the PSE. A 36-item of the Multi-dimensional Test Construction of
Psychological Immunity based on the PSE was conducted with a sample of 312 students, who was
recruited by the technique of simple random sampling from Bangkok University students. The obtained
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and were also analyzed by a binary logistic
regression. The findings showed that the attending students had a fairly high level of self-immunity
behavior under the PSE. The binary logistic regression model which utilized three independent variables
including gender, grade point average, and number of activity with family was able to predict the selfimmunity behaviors under the PSE of Bangkok University students who were at the range of high and low
level with overall accuracy of 71.2%. However, age, family income, family size, and type of residence were
not significant factors of self-immunity behavior, at the .05 level.
Key words: Self-immunity Behavior; The Philosophy of Sufficiency Economy; Binary Logistic Regression
Analysis.

บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ-การเมือง และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทาให้เยาวชน
ไทยจานวนมากมีพฤติกรรมเชิงวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ชัดเจนขึ้น โดยการมีพฤติกรรมเชิงวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ร่วมกับภาวะของการขาดภูมิคุ้มกันในตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าให้ ปั ญ หาในสังคมไทยที่ เกี่ยวกั บความฟุ้ งเฟ้ อ
การมีหนี้สิน การกระทาทุจริต การก่ออาชญากรรม และ
การฆ่าตัวตายในปัจจุบันเพิ่มปริมาณขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนไทยเพื่อให้เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในตนเอง
ตามหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งจึ งเป็ นเรื่อ งส าคั ญ ที่
เกี่ ยวเนื่ องไปถึ งการพั ฒ นาประเทศอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550–2554) จึ งน าหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดชมหาราช
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้เป็นผู้
ที่มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ที่แสดงให้เห็นถึงการมีความสามารถ
ในการควบคุมตนเองไม่ให้หลงเชื่อในสิ่งใดโดยง่าย และการ
มี ค วามพร้ อ มในการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นด้ วยจิ ต ที่
เข้ มแข็ งโดยเยาวชนที่ มี ความเจริ ญ ทางจิ ตใจและปั ญ ญา
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง จะช่วย
ให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช (ประสพโชค
มั่งสวัสดิ์, 2550) เป็นหลักปรัชญาที่ชี้ให้ประชาชนทุกระดับ

มองเห็นแนวทางของการดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขด้วย
การดาเนินชีวิตในทางสายกลางประกอบด้วยการมีความ
พอประมาณหรือการมีความพอดีในการดารงชีวิต การมี
เหตุ ผ ลหรื อ การมี ค วามรอบคอบในการตั ด สิ น ใจ การมี
ภูมิคุ้มกันในตนเองหรือการมีความพร้อมในการเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกร่วมกับการมีสานึก
ในคุ ณ ธรรมและการมี ค วามรอบรู้ ที่ เหมาะสม ทั้ งนี้ จ าก
รายงานของอรพิ นทร์ ชูชม และคณะ (2554) ที่ กล่ าวว่า
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลจะได้รับอิทธิพล
มาจากจิ ต ใจ แสดงว่ าพฤติ ก รรมหรื อ การแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการจั ดการกับปั ญ หาที่ เป็ นคุณ ลั กษณะ
สาคัญของการเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ย่อมได้รับอิทธิพล
มาจากการมี ภู มิ คุ้ มกั นทางจิ ตของบุ คคลและบุ คคลจะมี
ภูมิคุ้มกัน ทางจิตมากหรือ น้อยเพีย งใดก็จ ะมีปัจจัยด้า น
จิ ต ลั ก ษณะและปั จ จั ย แวดล้ อ มซึ่ ง ได้ แ ก่ ครอบครั ว
สถานศึกษา และชุมชนเป็นตัวกาหนดอีกทอดหนึ่ง ดุจเดือน
พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท์ (2551) ได้กล่าวถึง
ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมี
ภูมิคุ้ม กัน ในตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
ของนักศึกษาว่า ประกอบด้วยการมองโลกในแง่ดีที่แสดงถึง
การคิดในทางบวกเมื่อต้ องเผชิญ กั บปั ญหาหรืออุปสรรค
ความชอบเสี่ยงที่แสดงถึงการคาดหวังผลเชิงบวกจากการ
กระทาที่ตื่นเต้นและท้าทาย การมีสติ -สัมปชัญญะที่แสดง
ถึงการตระหนักรู้ในการกระทาของตนเอง และการจัดการ
กับความเครียดที่แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวและ
การจัดการกับปัญหา
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สาหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถานศึกษาเอกชน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็เป็นเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ
จากความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี แ ละสภาวะแวดล้ อ มรอบตั ว ด้ วยเช่ น กั น
โดยปัจจุบันพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่แสดงออก
ถึงพฤติกรรมเชิงวัตถุนิยมและบริโภคนิยมจนเกิดปัญ หา
ด้านความฟุ้งเฟ้อและการมีหนี้สิน อันมีมูลเหตุจากการขาด
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี สอดคล้อง
กับผลการศึกษาด้านบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จากผลการศึกษาของมนัสนันท์ หัตถศักดิ์ และ
ศุภชัย อิทธิปาทานันท์ (2547) ที่ได้รายงานไว้ว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีแนวโน้มที่จะมีคุณลักษณะเชิงวัตถุ
นิยมมากขึ้ น ส่วนใหญ่ นิย มความสบายทางวัตถุ ไม่ค่อ ย
ค านึ งถึ งความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น และมี ก ารท างานที่ มุ่ งแต่
ความส าเร็ จ เพี ย งอย่ า งเดี ย วจนมองข้ ามความรู้ สึ ก และ
คุ ณ ค่ าทางนามธรรมทั้ งของตนเองและผู้ อื่ น จากความ
สาคัญของการเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองและพฤติกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับ พฤติ กรรมและ
ปัจจั ยที่ เป็ น ตัวท านายพฤติ กรรมด้ านการมีภู มิ คุ้มกั นใน
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งทั้งปั จจัยส่วน
บุ ค คลและปั จ จั ย แวดล้ อ มของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพ เพื่ อ หน่ วยงานด้ านวิ ชาการและด้ านสนั บ สนุ น
วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย จะได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ ในการเสริม สร้างภู มิ คุ้ม กัน ที่ ดีในตนเองให้ แ ก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมด้ า นการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ใน
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการทานายพฤติกรรม
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1-4
ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วิธีการศึกษา
1. ประชากรที่ ใ ช้ คื อ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ในชั้นปีที่ 1-4 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ซึ่งมีจานวนประมาณ 23,000 คน และจากการประมาณ
ขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power สาหรับ
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การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีมีตัวแปรอิสระ 7 ตัว
ค่า Odds Ratio 1.5 ที ่ร ะดับ นัย ส าคัญ .05 และกาลัง
ของการทดสอบ .80 จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าเท่ากับ
308 คน ในการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย ให้มีจานวนมากกว่าจานวนที่ประมาณไว้เพื่อป้องกัน
การได้ รั บ แบบสอบถามที่ ไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 312 คน
2. การเก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จานวน 312 คน นัดหมายให้มาทาแบบสอบถามแยกเป็น
กลุ่มตามเวลาว่างของตารางเรียน พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจง
เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาและวิ ธี ก ารตอบ
แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ คือ แบบวัดพหุมิติด้าน
การมีภู มิ คุ้ มกั นตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงใน
นักศึกษาของดุจเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท์
(2551) ซึ่ งมี ค วามเป็ น วิ ชาการสู ง ครอบคลุม เนื ้อ หา มี
ความเป็นสากล และกลมกลืนกับความเชื่อทางศาสนาใน
ประเทศไทย โดยแบบวัดพหุมิตินี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
กับ ผู ้ใ หญ่ นัก ศึก ษา และนัก เรีย นรวม 15 แบบวั ด ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ เฉพาะแบบวั ด ส าหรั บ
นักศึกษา (แบบวัดที่ 6-10) ที่ได้รับการทดสอบความมั่นใจ
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลาย
สถาบันซึ่งรวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยใน
จ านวนไม่ ต่ ากว่ า 1,500 คน ศึ ก ษาเฉพาะกั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เป็นเยาวชนที่
อยู่ในช่วงวัยและมีองค์รวมของพฤติกรรมสอดคล้องตามข้อ
คาถามในแบบวัดฉบับนี้ แบบวัด พหุมิติที่นามาใช้นี ้เป็น
แบบวัดที่ใช้หลัก การประมาณค่าคะแนนตามมาตรวัดของ
Likert ตั้งแต่ 1 (ไม่เป็นความจริงเลย) ถึง 6 (เป็นความจริง
ที่สุด) มีทั้งหมด 36 ข้อประกอบด้วยแบบวัดการมองโลกใน
แง่ดี 8 ข้ อ แบบวัดความชอบเสี่ ยง 10 ข้ อ แบบวัดการมี
สติ -สั ม ปชั ญ ญ ะ 9 ข้ อ และแบบวั ด การจั ด การกั บ
ความเครียด 9 ข้ อ แต่ ละแบบวั ดมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ความ
เชื่ อ ถื อ ได้ ข องครอนบาคเท่ า กั บ .74, .66, .65 และ .73
ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการทางสถิติดังนี้
(1) ศึกษาพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของนักศึ กษาจ าแนกตามปั จจั ย
ส่ วนบุ ค คลและปั จจั ย แวดล้ อ มด้ วยสถิ ติ พ รรณนาใช้ ค่ า
ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ (2) ศึ กษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการทานายพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกทวิ
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ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิเพื่อทานาย
พฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาจากปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยแวดล้อมครั้งนี้ กาหนดให้ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองเป็นตัวแปรกลุ่มแบบทวินาม
ที่มีค่าเป็นไปได้ 2 ค่า ได้แก่
0 แทน กลุ่มนั กศึกษาที่มีพ ฤติกรรมด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตนเองต่าหรือนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินจากแบบวัดพฤติกรรมทั้ง 4 ด้านน้อยกว่า 4.07
คะแนน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 33.33)
1 แทน กลุ่มนั กศึก ษาที่ มีพ ฤติกรรมด้ านการมี
ภู มิ คุ้ ม กั น ในตนเองสู ง หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนประเมินจากแบบวัดพฤติกรรมทั้ง 4 ด้านมากกว่า
4.60 คะแนน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 66.67)
ตัวแปรอิสระ คือเพศ (หญิง ชาย) อายุ (น้อยกว่า
20 ปี, 20 ปี ขึ้นไป) ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
2.75, เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป) รายได้ ต่อเดือนของ
ครอบครั ว (ต่ ากว่ า 50,000 บาท, 50,000 บาท ขึ้ น ไป)
ขนาดของครอบครัว (น้อยกว่า 4 คน, 4 คน ขึ้นไป) การ
พักอาศัย (ไม่อยู่กับครอบครัว, อยู่กับครอบครัว) และการ
ทากิจกรรมกับครอบครัวต่อเดือน (น้อยกว่า 3 ครั้ง, 3 ครั้ง
ขึ้นไป)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ร้อยละ 42.3 อายุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 57.7 และมีเกรด
เฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.75 ร้อยละ 49.7 เกรดเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปร้อยละ 50.3
ผลการศึก ษาสภาพแวดล้อ มของนัก ศึก ษาใน
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.6 เป็นนักศึกษาที่
มี ส มาชิ ก ในครอบครั วน้ อ ยกว่า 4 คน และร้อ ยละ79.2
เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่กับบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้
ส่ วนใหญ่ ข องนั ก ศึ ก ษาร้ อ ยละ 70.2 มี กิ จ กรรมร่ว มกั บ
ครอบครัวน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือนและร้อยละ 73.4 มีรายได้
ภายในครอบครัวน้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
สาหรับการศึกษาพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนั กศึกษา
พบว่า นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ด้วยค่าเฉลี่ย 4.34 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .538 คะแนน
2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิเพื่อทานาย
กลุ่มของนักศึกษา เมื่อวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของ
ตั วแปรอิ ส ระทั้ ง 7 ตั ว ซึ่ งได้ แ ก่ เพศ อายุ ผลการเรี ย น
รายได้ ของครอบครัว ขนาดของครอบครัว การพักอาศัยกั บ
ครอบครัว และการทากิจกรรมกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า (ตัวแปรทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพั นธ์ของเพียร์สันต่ากว่า .5 (ตารางที่ 1) แสดงว่า
ข้อมูลชุดนี้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity สามารถนา
ตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวมาวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ
เพื่อประมาณโอกาสที่นักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมด้าน
การมีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับต่าหรือระดับสูงได้

1. ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลและสภาพแวดล้ อ มของ
นักศึกษา ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาใน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ร้ อ ยละ 54.5
นักศึกษาชายร้อยละ 45.5 เป็น ผู้ที่ มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและค่าพี (p-value) ระหว่างตัวแปรอิสระ 7 ตัว
1. เพศ
2. อายุ
3. ผลการเรียน
4. รายได้ของครอบครัว
5. ขนาดของครอบครัว
6. การพักอาศัยกับครอบครัว
7. การทากิจกรรมกับครอบครัว

1
-

2
.113
(.084)
-

3
–.071
(.377)
–.113
(.162)
-

4
–.012
(.866)
.063
(.376)
–.027
(.760)
-

5
–.079
(.229)
–.015
(.815)
.023
(.779)
.185
(.009)
-

6
.025
(.699)
–.039
(.556)
.177
(.028)
.140
(.049)
.099
(.133)
-

7
.046
(.487)
–.066
(.313)
.068
(.400)
–.084
(.236)
.039
(.550)
.131
(.045)
-
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ผลที่ ได้ จ ากการทดสอบเกี่ ย วกั บ ค่ า พารามิ เตอร์
ภู มิ คุ้ ม กั น ในตนเองของนั ก ศึ ก ษา และตั ว แปรอิ ส ระที่ มี
อิทธิพลต่อการทานายมากที่สุดคือ ตัวแปรการทากิจกรรม
ของตัวแบบ (βi) ว่าสามารถพยากรณ์ค่าตัวแปรตาม Y ได้
กับครอบครัว รองลงมาคือ ตัวแปรผลการเรียนและตัวแปร
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ห รื อ ไม่ โดยใช้ ส ถิ ติ ข อง Wald
เพศ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2) พบว่าตัวแปรเพศ (Gen) ผลการเรียน (GPA)
ทั้งนี้ เมื่อ พิ จารณาความเหมาะสมของสมการ
และการทากิจกรรมกับครอบครัว (Act) สามารถพยากรณ์
โดยใช้วิธี Log Likelihood Ratio Goodness of Fit Test
ค่าตัวแปรตาม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตารางที่ 2) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
โดยตัวแปรผลการเรียน และการทากิจกรรมกับครอบครัว
ตัวแปรตามของการวิเคราะห์แบบโลจิสติกมีรูปแบบดังนี้
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อคะแนนพฤติกรรมด้านการมี
ln (odds)=-.480-1.233(gen)+1.248(GPA)+1.567(act)
ภูมิคุ้มกันในตนเองของนักศึกษา แต่สาหรับตัวแปรเพศจะ
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อคะแนนพฤติกรรมด้านการมี
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติก และการทดสอบ Goodness of Fit ของตัวแบบ
ตัวแปร
S.E.
Wald
df
p
Odds Ratio
𝜷
เพศ (Gen)
–1.233
.516
5.697
1
.017
.292
ผลการเรียน (Gpa)
1.248
.485
6.619
1
.010
3.484
การทากิจกรรมกับครอบครัว (Act)
1.567
.601
6.794
1
.009
4.793
Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 18.785, df = 2, P = .000
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = .953, df = 8, P = .966
-2 Log likelihood = 101.812, Cox & Snell R Square = .194, Pseudo R Square (Nagelkerke R Square) = .259
Constant = -.480

จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเกรดเฉลี่ย
สะสมและการท ากิ จกรรมกั บ ครอบครัวของนั ก ศึ กษามี
ค่าคงที่ ความน่าจะเป็นที่นักศึกษาเพศหญิ งจะเป็นผู้ที่ มี
ภูมิ คุ้มกั นในตนเองอยู่ในระดับ สูงมีได้ มากกว่านั กศึก ษา
เพศชายเท่ า กั บ 3.425 เท่ า (ค่ า ผกผั น ของ OR=.292)
เมื่อเพศและการทากิจกรรมกับครอบครัวของนักศึกษามี
ค่า คงที่ ความน่ าจะเป็ น ที่ นั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ยสะสม
2.75 ขึ้นไปจะเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับสูง
มี ได้ ม ากกว่ านั ก ศึ ก ษาที่ มี เกรดเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่ า 2.75
เท่ากับ 3.484 เท่า (OR=3.484) และเมื่อเพศและผลการ
เรียนของนักศึกษามีค่าคงที่ ความน่าจะเป็นที่นักศึกษาที่
ทากิจกรรมกับครอบครัวเดือนละ 3 ครั้ง ขึ้นไปจะเป็นผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับสูง มีได้มากกว่านักศึกษา
ที่ ท ากิ จ กรรมกั บครอบครัวเดื อนละไม่ ถึ ง 3 ครั้ ง เท่ ากั บ
4.793 เท่า (OR=4.793)
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีคะแนนพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยตัวแปรการทากิจกรรมร่วมกับครอบครัว
เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดที่มีผลในเชิงบวก ตัวแปรผลการเรียน
เป็นปัจจัยสาคัญอันดับสองที่มีผลในเชิงบวก และตัว แปร
เพศเป็นปัจจัยสาคัญอันดับสุดท้ายที่มีความสัมพันธ์ในเชิง
ลบนั้นแสดงให้เห็นว่า สัมพันธภาพในครอบครัว และการมี

สันทนาการระหว่างบิดา มารดา และบุตรอย่างเหมาะสมมี
ผลต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในตนเองของบุตรอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Knafo & Plomin (2006) และ
ด้ว ยเหตุที่นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย กรุงเทพส่ว นใหญ่
พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ หรือ บุคคลใกล้ชิดภายใน
ครอบครัว จึงมีโอกาสที่จะพบปะ พูดคุย ตลอดจนมีการทา
กิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวได้บ่อยครั้ง จึงสามารถ
เกื้อหนุนให้ภูมิคุ้มกันในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุง เทพมีโ อกาสอยู่ใ นระดับ สูง ได้ แต่เ นื่อ งจากปัจ จัย
ด้า นผลการเรีย นที่เ ป็น ปัจ จัย ส าคัญ ประการที ่ส องที ่มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน สิริเกียรติกุล (2554) ที่
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การมี ภู มิ คุ้ มกันในตนเองของนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์ น
เทคโนโลยีนั้นสามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานศึกษาของเอกชนส่วนใหญ่
มี พื้ น ฐาน ความรู้ ตลอดจนภู มิ หลั งด้ านวิ ชาการเป็ น รอง
นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ และผลกระทบจากการที่
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่เป็นรอง ทาให้ผล
การเรียนในปัจจุบันของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ
ที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ได้ ท าให้ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย กรุงเทพมีก ารรับ รู้ในคุณ ค่าของตนเองต่า
หรื อ มี อ งค์ ป ระกอบด้ า นการมองโลกในแง่ ดี และด้ า น
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เป็นองค์ประกอบ
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สาคัญของการมีภู มิคุ้มกันที่ดีในตนเองลดน้อยลงจนเป็น
เหตุ ให้ ผ ลการวิจั ย ครั้ งนี้ พ บว่ า ภู มิ คุ้ ม กั น ในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่เพียงระดับค่อนข้างสูง
ประการสุดท้ายที่พบว่าเพศของนักศึกษามีความสัมพันธ์ใน
เชิ งลบกั บ การมี ภู มิ คุ้ ม กัน ในตนเองที่ แ สดงว่ า นั ก ศึ กษา
หญิงมีความน่าจะเป็นที่จะมีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับสูง
มากกว่านั กศึกษาชาย สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาใน
หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเกือบทั้งหมดเป็น
นักศึกษาไทยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามวัฒนธรรมไทยที่
ปลูกฝังให้เพศชายเป็นผู้น าและค่อนข้างเข้มงวดกับเพศ
หญิง ทาให้นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยยอมรับ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น มีสัมพันธภาพ และความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้
ดีกว่านักศึกษาชาย
ทั้งนี้ ในการทานายกลุ่มของนักศึกษาที่มีภูมิคุ้มกัน
ในตนเองอยู่ในระดับสูงจานวน 184 คน สมการสามารถ
ทานายได้ถูกต้องร้อยละ 72.8 และในการทานายกลุ่มของ
นักศึกษาที่มีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับต่าจานวน 128
คน สมการสามารถทานายได้ถูกต้องร้อยละ 68.8 แสดงว่า
ตั ว แปร เพศ ผลการเรี ย น และการท ากิ จ กรรมกั บ
ครอบครัวสามารถทานายพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองของนักศึกษาได้ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 71.2 โดยจะ
ท านายกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตนเองอยู่ ใ น
ระดับสูงได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มของนักศึกษาที่มีภูมิคุ้มกัน
ในตนเองอยู่ในระดับต่า

สรุป
การศึกษาพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย การ
มองโลกในแง่ดี ความชอบเสี่ยง การมีสติ-สัมปชัญญะ และ
การจัดการความเครีย ดจากปั จจัยส่วนบุ คคลและปั จจัย
แวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพพบว่า
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีคะแนนพฤติกรรม
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( X =4.34, S.D.= .538)
2. ตัวแปรอิสระที่ สามารถใช้ในการสร้างสมการ
ทานายกลุ่มของนักศึกษาที่มีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูงและกลุ่มนักศึกษา
ที่มีภูมิคุ้มกันในตนเองอยู่ในระดับต่า ได้แก่ เพศ ผลการเรียน
และการทากิจกรรมกับครอบครัว ซึ่งร่วมกันทานายคะแนน
พฤติ ก รรมด้ า นการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในตนเองของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยสมการสามารถทานายได้ถูกต้องโดยรวมร้อยละ 71.2

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนมีผลต่อการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนใหญ่มีผลการเรียน
ที่ไม่สูงนัก อันเป็นผลกระทบเบื้องต้นจากพื้นฐานความรู้
ด้านวิชาการแต่เดิมของนักศึกษา จึงมีข้อเสนอแนะว่า เมื่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไม่มีโอกาส
ในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่ดี
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มากนัก มหาวิทยาลัยจึงควรมี
นโยบายที่จะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาสามัญต่าง ๆ
แก่นักศึกษาในช่วงเวลาก่อนที่ นักศึกษาจะเริ่มเข้าศึกษา
จริงในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เพียงพอ
ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างมั่นใจในระดับหนึ่ง
ในส่วนการส่งเสริมให้ นักศึกษามีภูมิ คุ้มกัน ที่ ดีใน
ตนเองจากองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี และ
การจัดการกับความเครียดนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพควร
ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
แก่นักศึกษา ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจาก
การเรียนการสอนด้านวิชาการเป็นประจาทุกปี อย่างสม่าเสมอ
ทั่วถึง และเพี ยงพอ เช่น จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเห็น
ชีวิตจริงในสังคม และได้เปรียบเทียบกับตนเองว่านักศึกษา
อยู่ในสถานะที่ดีกว่า จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งจะ
น าพามาซึ่ งการมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ตนเองที่ เป็ น คุ ณ สมบั ติ
พื้นฐานของการมองโลกในแง่ดี และการเรียนรู้วิธีรับมือกับ
ปัญหาของตนเองได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์ประกอบ
ด้านการมีสติ-สัมปชัญญะเพิ่มขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จาเป็นต้องมีนโยบายและระบบการปลูกฝังวินัย การตรงต่อ
เวลา และความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
ที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย
อย่างเข้มงวด จริงจัง และสม่าเสมอกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถหล่ อ หลอมให้ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสติ ตระหนักรู้
ในการกระทาของตนเองได้เป็นอย่างดี
สาหรับ การเรีย นการสอนในชั้น เรีย นที่ จั ดเป็ น
ส่ว นหนึ่ งของการเรีย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ผู้สอนจาเป็นต้องพัฒนาวิธีการสอนของตนให้เข้ากับยุคสมัย
และไม่ทิ้งสาระทางวิชาการด้วยการสร้างบรรยากาศที่เป็น
กันเอง ใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์ นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประกอบการสอน รวมทั้งช่วย
ส่งเสริมและผลักดั นให้ นัก ศึกษามหาวิท ยาลัยกรุงเทพมี
โอกาสสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการ หรือกิจกรรมให้เป็นที่
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ยกย่องต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาเกิด
แรงบันดาลใจและเกิดความคาดหวังผลจากการกระทา
ในทางบวกของตนเอง ที่ เป็ นส่วนหนึ่ งขององค์ประกอบ
ด้า นความชอบเสี ่ย งของการเป็น ผู ้ม ีภ ูม ิคุ ้ม กัน ที ่ด ีใ น
ตนเองต่อไป
กล่าวคือ ถ้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้รับการส่งเสริม และพั ฒ นาให้มี ภูมิ คุ้มกั นที่ ดีในตนเอง
ครบทั้ง 4 องค์ประกอบตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในมหาวิท ยาลัยทั้ ง
หน่ วยงานด้ านนโยบาย ด้ านบริ หาร และด้ านปฏิ บั ติ การ
ก็น่าจะทาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเติบโตเป็นผู้มี
ความรู้คู่คุ ณ ธรรม ที่ คานึ งถึ งความรู้สึกของผู้ อื่น มากขึ้ น
มีการกระทาที่มุ่งแต่ความสาเร็จของตนเองโดยไม่คานึงถึง
คุณค่าทางนามธรรมทั้งของตนเองและผู้อื่นน้อยลง มีสติ
ตระหนักในสิ่งที่ตนเองกระทามากขึ้นจนทาให้คุณลักษณะ
การมีพฤติกรรมเชิงวัตถุนิยม และบริโภคนิยมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพลดน้อยลงได้ในที่สุด
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