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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น และ

เพื่อสร้างสมการจ าแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิด 300 คน กับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 300 คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 17 ป ีโดยที่ผู้ปกครอง
อนุญาตให้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยส่วนที่ 
1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบประเมินปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ประกอบด้วย 
การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเองที่
ไม่ดี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) โดยพิจารณาค่าวิลค์สแลมดา 
(Wilks' Lambda) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอ านาจจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดออกจากกลุ่มนักเรียน
วัยรุ่นตอนปลายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda= .336, p< .001) และสามารถจ าแนกได้
ถูกต้องถึงร้อยละ 90.5 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว (X1) การรับรู้บรรทัดฐานของ
กลุ่มเพื่อน (X2) การมุ่งอนาคต (X3) การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (X4) ซึ่งสมการจ าแนกประเภทที่ได้สามารถ
คาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายได้ถูกต้องร้อยละ 98 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดได้
ถูกต้องร้อยละ 83 และทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 90.5  
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This research attempts to study the selected factors related to the juvenile 

delinquency groups and to test predictions about the selected factors related to juvenile 
delinquency by using the theory of problem behavior. The conceptual model was tested 
with three hundred juvenile delinquent youths and three hundred high school students 
with a mean age of seventeen years of age. Discriminant analysis indicated that family 
functions, perceived peer norms, future orientation and poor self-control can differentiate 
between the juvenile delinquency group from the student group (Wilks’ Lambda= .336, p< 
.001) and yield a total predictive efficiency of 90.5% 

The results showed that there were four predictor variables which 
differentiated between the following groups: family functions (X1), perceived peer norms 
(X2), future orientation (X3), and poor self-control (X4). The discriminated equation in the 
raw and standard score forms, which were as follows: The predicted Y = -.737 + .052 (X1) 
+.057 (X2) -.116 (X3) - .033 (X4) and Z = .654 (X1) + .415 (X2) -.482 (X3) - .393 (X4) 
respectively. From the variable classification of the characteristic perceptions of family 
functions (X1), perceived peer norms (X2) were variable in the characteristics of late 
adolescent students and future orientation (X3), poor self-control (X4) were the variables 
for the juvenile delinquency group. 
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ตราบทุกวันนี้ 
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ขอขอบพระคุณอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 
นักจิตวิทยาประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยและให้
ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งขอขอบใจน้องเยาวชนผู้ร่วมวิจัยทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามอย่างตั้งใจ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู/อาจารย์ ที่อ านวยความสะดวกในการเข้าเก็บข้อมูลของผู้วิจัย ด้วย
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดช่วงวัยหนึ่ง 
เพราะเป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กก้าวไปสู่ในวัยผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้วัยรุ่นต้องมี
การปรับตัวอย่างมาก ทั้งการปรับตัวด้านขนาดของร่างกายที่เจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับระดับฮอร์โมนในร่างกายของวัยรุ่นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลท าให้
เกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ นอกจากน้ีวัยรุ่นยังมีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อีก ได้แก่ การพัฒนา
ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านนี้ล้วนเป็นการพัฒนาไปในทางที่
ดีขึ้น แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นที่ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที 
และขาดการควบคุมตนเองที่ดี จึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรมได้ โดยเฉพาะปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอารมณ์ (ประณต เค้าฉิม, 2549) รวมถึงความ
อ่อนไหวและความแปรปรวนทางอารมณ์ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
นอกจากพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงแล้ว การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ยังส่งผลให้วัยรุ่นชอบท าในเรื่องที่
ตื่นเต้นเร้าใจ อีกทั้งมีความคึกคะนอง ความอยากรู้อยากลอง จึงท าให้วยัรุ่นชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ และ
ชอบท าตามผู้ที่ตนเองชื่นชอบหรือผู้ที่ตนเองให้การยอมรับ ดังนั้นการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
หรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นมากกว่าวัยอื่น ๆ (ดวงใจ 
กสานติกุล, 2536) น าไปสู่การเรียกช่วงวัยรุ่นนี้ว่า “วัยพายุบุแคม” (Strom and stress) (ศรีเรือน 
แก้วกังวาล, 2554) เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงวัยรุ่นนี้ ส่งผลให้วัยรุ่นจ านวนหนึ่ง
เกิดพฤติกรรมที่มีความรุนแรงมากกว่าเกณฑ์ปกติจนกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในรูปแบบของ
นักเลง หรืออันธพาล ซึ่งเป็นการท าผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง เช่น ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น และการท าลายทรัพย์สินทั้งของบุคคลอื่น และของสาธารณะ ทั้งยังส่งผล
ให้บุคคลในสังคมเกิดความหวาดระแวง และรับรู้ได้ถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Jessor, 
1993) 

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเฉพาะพฤติกรรมที่กระท าความผิด จากสถิติจ านวน
คดีเยาวชนโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ พบว่า จ านวนคดีที่เป็นการกระท าผิดซ้ าปีพ.ศ. 2554 - พ.ศ. 
2556 คิดเป็นร้อยละ 11.77 ร้อยละ 19.98 และร้อยละ 20.37 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มในการกระท า
ความผิดซ้ าของเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 มีจ านวน 36,467 คดี 
และ 36,537 คดี ตามล าดับ ซึ่งจ านวนสถิติคดีในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 จ าแนกตามอายุ พบว่า 
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คดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่ผู้กระท าความผิดมีอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี คือ มีจ านวน 25,761 คดี และ 
28,738 คดี ตามล าดับ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2558) และจากสถิติของสถานพินิจฯ 
ทั่วประเทศจ านวนคดีที่เป็นการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาก่อคดีอาญา
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 11.56 ต่อปี และหากวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติรายภาคพบว่าในส่วนของคดีศาล
เยาวชนและครอบครัวภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี พบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้นถึงร้อยละ 2.08 ต่อปี (ส านักงานศาลยุติธรรม, 2559) และจากข้อมูลรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ด้านคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนิน
คดีอาญารับใหม่ทั่วราชอาณาจักร ทั้งสิ้นจ านวน 16,808 คดี ซึ่งในภาค 7 มีจ านวนคดีเด็กและ
เยาวชนคดีเข้าสู่การพิจารณาส่วนอาญา จ านวน 1,200 คดี (ส านักงานศาลยุติธรรม, 2559) 

จากสถิติการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เห็นว่าพฤติกรรม
การกระท าผิดของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการท าผิดกฎหมายของวัยรุ่นใน
ประเทศไทยหลายปัจจัย โดยจากการศึกษาวิจัยระยะ 20 ปีที่ผ่านมามีรายงานดังนี้ กตัญชลี ณรงค์
ราช (2543) พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการท าผิดกฎหมายวัยรุ่นชาย 
ประกอบด้วย การคบเพื่อน บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน รูปแบบการเลี้ยงดู การรับรู้หน้าที่ครอบครัว 
สัมพันธภาพในครอบครัว การคบเพื่อนที่ท าผิดกฎหมาย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สิทธิพงศ์ วงศ์
วิวัฒน์ (2548) ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง คือ การรับรู้
การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เมื่อน ามาสร้างเป็นแบบ
วัดสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการจ าแนกพฤติกรรมนักเรียนที่มีแนวโน้มจะเกิดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังพบว่าการศึกษาของ Kaplan และ Sadock (1998) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ไว้ใกล้เคียงกัน คือ เมื่อเกิดปัญหาทะเลาะกันภายในครอบครัวผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ 
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนในแต่ละครอบครัว เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ Miller 
(1995) ซึ่งพบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวขาดความเข้าใจซึ่งกันและ
กันแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา รวมทั้งการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นในเด็กและเยาวชน
ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ด้านการแสดงพฤติกรรมที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไป ซึ่งพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมการท าผิดกฎหมาย  

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นพบว่ามีปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อการป้องกัน หรือช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาลงได้ คือ การควบคุมตนเอง การ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต รูปแบบการเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
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อบรมสั่งสอนเยาวชนให้รู้จักการควบคุมตน และการมองอนาคต รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิต โดย
พบว่าปัจจัยทั้ง 3 มีส่วนช่วยให้เยาวชนที่เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทาง
ที่ดีขึ้นได้ (Wattananonsakul, Suttiwan, & Iamsupasit, 2010; เสริน ปุณณะหิตานนท์ , 2558; 
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2552) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ นิภาวรรณ หมีทอง (2551) ซึ่ง
พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู้หน้าที่ของครอบครัว การควบคุมตน และการเป็นตัวแบบพฤติกรรม
ของบิดามารดาและเพื่อน เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ ชีวัน ประทุมรัตน์ (2546) ซึ่งพบว่ารูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดู และการเผชิญความเครียดของเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก มีความ
แตกต่างจากเด็กวัยรุ่นในครอบครัวปกติ โดยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการใช้
เหตุผล มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษานั้นสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ศิริอร นพกิจ (2545) เกี่ยวกับ
ปัจจัยในการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการใช้เหตุผล ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สามารถจ าแนก
เด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมปกติออก
จากกันได้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้พบว่า มีทั้งกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้บรรทดัฐานกลุ่มเพื่อน ด้านการมุ่งอนาคต และด้านการควบคุมตน  และ
กลุ่มปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ ปัจจัยด้านการท าหน้าที่ของครอบครัว รูปแบบ
การเลี้ยงดู ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถท านายการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็กและเยาวชนได้ โดยจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดโปรแกรมป้องกันการเกิดปัญหาพฤติกรรมส าหรับผู้ที่มีแนวโน้ม 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย โดยมีกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา คือ ตนเอง 
เพื่อน และครอบครัว ซึ่งสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหานี้มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งได้เสนอ
แนวคิดทฤษฎีเพื่อใช้ในการอธิบายการเกิดพฤติกรรม เช่น ทฤษฎีของ Jessor ทฤษฎีของ Kaplan 
ทฤษฎีของ Aker และทฤษฎีของ Kandel ซึ่งทั้งหมดนี้ ทฤษฎีของ Jessor ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นทฤษฎีที่มีเนื้อหาครอบคลุม และอธิบายการเกิดพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนมากที่สุด 
(Jessor, 1993; Wattananonsakul & Tuicomepee, 2014; ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2540) โดย
กรอบแนวคิดตามทฤษฎีของ Jessor ครอบคลุมตัวแปรส่วนบุคคล และบทบาทของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา จึงท าให้ทฤษฎีนี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
(problem behavior theory) ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรที่ใช้ส าหรับการอธิบายพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสิ่งแวดล้อมทางสังคม การรับรู้สิ่งแวดล้อมทางสังคม และบุคลิกภาพ 
(Jessor, Donovan, & Costa, 1994) กลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับด้านสิ่ งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นตัวแปรที่บ่งบอกสถานะภาพทางสังคม
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ของบุคคล สามารถวัดได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ระดับการศึกษา รายได้ และโครงสร้างของ
ครอบครัว เป็นต้น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับด้านการรับรู้สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
บุคคล หรือบุคคลนั้นให้ความส าคัญ ซึ่งบุคคลรับรู้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้จากประสบการณ์ หรือใน
รูปแบบของบุคคลมีความส าคัญ เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเพื่อน เป็นต้น และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทางจิตใจหรือบุคลิกภาพบางประการของแต่ละบุคคลที่มีผลต่ อ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา โดยแฝงอยู่ในรูปแบบของการรู้คิดทางสังคม ได้แก่ ความเชื่อ เจตคติ ความ
คาดหวัง และการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตัวของตนเองและที่เกี่ยวกับสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้
เห็นถึงการเรียนรู้ทางสังคมและประสบการณข์องแต่ละบุคคล (Jessor et al., 1994) กรอบแนวคิดตาม
ทฤษฎีของ Jessor จึงสามารถน าไปใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหา ท านาย
แนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรม และควบคุมกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา 

จากการศึกษาวิจัยก่อนหน้าโดยการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (problem behavior 
theory) ในการอธิบายว่าตัวแปรที่ส าคัญและมีอิทธิพลกับการเกิดพฤติกรรมอย่างมาก ได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อน และคุณลักษณะของบุคคล โดยการศึกษาก่อนหน้านี้ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน 
หรือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมปกติ หรือยังไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้กระท าผิด ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเกิด
ค าถามว่า ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน และคุณลักษณะของตัวบุคคลสามารถอธิบายการเกิด
พฤติกรรมการกระท าผิดของกลุ่มวัยรุ่นได้หรือไม่ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
ในการอธิบายการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานด้านเด็ก 
เยาวชนในช่วงวัยรุ่น สามารถน าข้อบ่งชี้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างแล้วน าไปใช้
ประเมินผลเพื่อจ าแนกคุณลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น และเพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น เพื่อคัด
กรองแยกแยะวัยรุ่นตามคุณลักษณะที่ปรากฏ เพื่อง่ายต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นป้องกันพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
ค าถามวิจัย 

ปัจจัยใดที่สามารถจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นทีก่ระท าความผิดออกจากกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกระท าผิดของวัยรุ่น 
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอ านาจจ าแนก พฤติกรรมที่เป็นปัญหาระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

3. เพื่อสร้างสมการจ าแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาระหว่าง
กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยมีดังนี้ 
1. ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตามทฤษฎีในกลุ่มวัยรุ่น 
2. ทราบถึงแนวทางในการป้องกันแก้ไขสาเหตุปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อปัญหา

พฤติกรรมการกระท าผิดได้อย่างแม่นตรง 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บิดามารดา 

ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาป้องกันมิให้ก่อเกิดพฤติกรรมการกระท าความผิดในอนาคต 

4. ให้ข้อมูลผู้ปกครองหรือบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนน าปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเยาวชนไปศึกษา เพื่อก าหนดวิธีและแนวทางในการแก้ไข 
บ าบัด ฟื้นฟู พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเยาวชน และสามารถน าข้อมูลในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในช่วงวัยรุ่นในการท าวิจัยต่อไปในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร 2 กลุ่มในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่

กลุ่มที่ 1 จ านวนคดีเด็กและเยาวชนคดีเข้าสู่การพิจารณาส่วนอาญาของศาล
เยาวชนและครอบครัวในสังกัดภาค 7 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,200 คดี (ส านักแผนงานและ
งบประมาณ, 2561) 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดอยู่ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 29 โรงเรียน จังหวัดนครปฐมจ านวน 32 โรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ านวน 18 โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรีจ านวน 22 โรงเรียน จังหวัดราชบุรีจ านวน 26 โรงเรียน จังหวัด
สมุทรสงครามจ านวน 10 โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาครจ านวน 11 โรงเรียน และจังหวัดสุพรรณบุรี
จ านวน 33 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 181 โรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 



  6 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้เข้าร่วมวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

1. กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่ถูกด าเนินคดีอาญาของศาล
เยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จ านวน 300 คน  

2. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายสามัญในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องจากมีอายุอยู่ในช่วงที่เทียบเท่ากับกลุ่มตัวอย่างของเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และไม่เคยถูกด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ประกอบด้วย เยาวชนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จ านวน 300 คน  

ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย  
1. ตัวแปรอิสระ มีดังน้ี 

1.1 การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว  
1.2 การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 
1.3 การมุ่งอนาคต 
1.4 การควบคุมตนเองที่ไม่ด ี

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา โดยเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่ม 
2.1 กลุ่มที่ 1 คือ วัยรุ่นที่กระท าความผิด 
2.2 กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

วัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ทั้งชายและหญิงที่ก าลังศึกษาใน
โรงเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายสามัญในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่เดียวกับเยาวชนที่กระท าความผิด 

วัยรุ่นที่กระท าความผิด หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ทั้งชายและหญิงที่กระท า
ความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุร ี

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา หมายถึง พฤติกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
การแสดงออกในทางก้าวร้าว ต่อต้านสังคม พฤติกรรมที่เกิดจากความผิดพลาดในการรับรู้สิ่งเร้าใน
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สังคม ไม่สามารถเข้าใจภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง และรวมถึงไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจัยคัดสรร หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความส าคัญกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
วัยรุ่นตอนปลาย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐาน
กลุ่มเพื่อน การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเองที่ไม่ดี 

การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม หมายถึง วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้น
ไป ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระหลายตัว ซึ่งวัดในมาตรอันตรภาคหรือ
อัตราส่วนท านายตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรกลุ่มหรือตัวแปรจัดประเภทแบบ 2 กลุ่มหรือมากกว่า ใน
ที่นี้จะน ามาจ าแนกกลุ่มพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
 
นิยามปฏิบัติการ 

1. การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกภายในครอบครัว
เกี่ยวกับการรับรู้การท าหน้าที่ของตนเองการปฏิบัติ โดยมีการรับฟังความคิ ดเห็นซึ่งกันและกัน 
สามารถให้ก าลังใจกัน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว การสื่อสารภายในครอบครัว รวมถึง
พฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวจะปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน การตอบสนองทางอารมณ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว ความรักความผูกพันทางอารมณ์ และการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวอย่าง
เหมาะสม โดยในงานวิจัยนี้วัดคุณลักษณะการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวจากมาตรวัดที่พัฒนา
โดยสิทธพิงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2552) จ านวน 15 ข้อ ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
พิสัยระหว่างตรงมากที่สุดถึงตรงน้อยที่สุด ผลรวมของคะแนนเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลที่มีคะแนนสูงเป็นผู้
มีลักษณะการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวมาก นั่นคือความสามารถของบุคคลในการรับรู้หน้าที่
ของตนเองในครอบครัว การประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ภายในครอบครัวอย่างเหมาะสม ความรัก
ความผูกพันทางอารมณ์ และการควบคุมพฤติกรรมอย่างเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวมีมากกว่า
ผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

2. การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน หมายถึง การรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในกลุ่ม
เพื่อน การอยู่ร่วมกันโดยมีกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน เคารพกฎกติกาของกลุ่ม
และไม่ขัดต่อกฎหมาย การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การท าพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกันและมีรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยในงานวิจัยนี้วัด
คุณลักษณะการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนจากมาตรวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Fisher & Fisher, 
1992 อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (2548) จ านวน 5 ข้อ ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 7 
ระดับ พิสัยระหว่างไม่ตรงมากที่สุดถึงตรงมากที่สุด ผลรวมของคะแนนเป็นตัวบ่งช้ีว่าบุคคลที่มีคะแนน
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สูงเป็นผู้มีลักษณะการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมาก นั่นคือบุคคลมีการรับรู้เป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน 
เคารพกฎกติกาของกลุ่มและไม่ขัดต่อกฎหมายมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

3. การมุ่งอนาคต หมายถึง การรับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความคาดหวังที่บุคคล
จะด าเนินไปให้ถึงเป้าหมายที่บุคคลตั้งไว้ รวมถึงการวางแผนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของอนาคตที่บุคคลก าหนดขึ้น (Nurmi, 1991) โดยในงานวิจัยนี้วัดคุณลักษณะการมุ่ง
อนาคตจากมาตรวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Nurmi (1991) และแนวคิดมุมมองของเวลา (time 
perspective) ของ Keough, Zimbardo และ Boyd (1999) โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดลักษณะการ
มุ่งอนาคตของสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2556) จ านวน 6 ข้อ ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 
4 ระดับ พิสัยระหว่างตรงมากที่สุดถึงตรงน้อยที่สุด ผลรวมของคะแนนเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลที่มีคะแนน
สูงเป็นผู้มีลักษณะการมุ่งอนาคตมาก นั่นคือมีการคาดการณ์อนาคตและมีการวางแผนลักษณะมุ่ง
อนาคตมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า  

4. การควบคุมตนเองที่ไม่ดี หมายถึง การที่บุคคลไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความต้องการ 
ความปรารถนาของตนเองได้รวมถึงความไม่สามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เฉพาะหน้าได้ (Will & 
Lührmann, 2001) โดยในงานวิจัยนี้วัดคุณลักษณะการควบคุมตนเองที่ไม่ดีจากมาตรวัดที่พัฒนาโดย 
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2556) ตามแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 
องค์ประกอบ คือ ความไม่สามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง ความไม่สามารถในการชะลอความ
ปรารถนาความต้องการของตนเอง และความไม่สามารถในการแก้ไขปัญหา จ านวน 14 ข้อ ลักษณะ
มาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ พิสัยระหว่างตรงมากที่สุดถึงตรงน้อยที่สุด ผลรวมของคะแนน
เป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลที่มีคะแนนสูงเป็นผู้ที่มีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีอยู่ในระดับมากกว่าผู้ที่ได้คะแนน
ต่ ากว่า 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน

วัยรุ่นตอนปลาย ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเรียงล าดับดังต่อไปน้ี 
1. วัยรุ่น 

1.1 ความหมาย  
1.2 การแบ่งช่วงอายุ  
1.3 พัฒนาการ 

2. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
2.1 ความหมาย  
2.2 องค์ประกอบและทฤษฎ ี
2.3 การวัด  

3. การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 
3.1 ความหมาย 
3.2 การวัด 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

4. การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 
4.1 ความหมาย 
4.2 การวัด 
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

5. การมุ่งอนาคต 
5.1 ความหมาย 
5.2 การวัด 
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งอนาคตกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

6. การควบคุมตนเองที่ไม่ด ี
6.1 ความหมาย 
6.2 การวัด 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองที่ไม่ดกีับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

7. กรอบแนวคิด  
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8. สมมติฐาน 
ในการศึกษาหาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น : การวิเคราะห์

จ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ผู้วิจัยได้มีการศึกษา
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อที่จะก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
1. วัยรุ่น 

1.1 ความหมาย 
วัยรุ่น มีความหมายตรงกับค าในภาษาละตินว่า “adolescere” ซึ่งหมายความว่า เป็น

การเจริญเติบโตน าไปสู่การมีวุฒิภาวะ เนื่องจากวัยรุ่นนับเป็นช่วงวัยที่มีความต้องการปรับตัวหรือจะ
เรียกว่า เป็นช่วงวิกฤติของชีวิตวัยรุ่นก็ว่าได้เพราะเป็นช่วงวัยที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ 
(ดวงใจ กสานติกุล, 2536; สุชา จันทร์เอม, 2542) การเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเด็กส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกร่างกาย 
คือ ร่างกายจากวัยเด็กน าไปสู่วัยผู้ใหญ่ โดยวัยรุ่นยังเป็นเสมือนการเชื่อมต่อของวัยเด็กเพื่อก้าวเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและมีการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญ
กับประสบการณ์ใหม่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น มีสัมพันธภาพทั้งกับผู้ใหญ่และกลุ่มเพื่อน 
(ประณต เค้าฉิม, 2549) นอกจากนี้ยังมียังมีผู้ที่กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากความเป็น
เด็กก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยผู้ใหญ่ และเป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ หรือ
ย่างเข้าสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยไม่สามารถระบุความชัดเจนได้ว่าจะมีความสิ้นสุดการเป็นหนุ่ม
เป็นสาวนั้นได้เมื่อใด แต่พอที่จะสามารถก าหนดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหรือรูปร่างของ
วัยรุ่นได้เป็นส าคัญ (สุพัตรา สุภาพ, 2534) วัยรุ่น (Adolescent) เป็นช่วงวัยที่มีความเช่ือมต่อของช่วง
วัยของระหว่างวัยเด็กกับช่วงวัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ไม่ว่าชีวิตในช่วง
บั้นปลายจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นเพียงใดก็มักจะขึ้นอยู่กับการด าเนินชีวิตในระยะช่วงที่เป็นวัยรุ่นนี้ 
เพราะช่วงชีวิตวัยรุ่นมักประสบแต่ชีวิตที่มีความยุ่งยากซับซ้อน พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายมีความ
ยากล าบากในการปรับตัวทั้งการปรับตัวทางด้านร่างกายและการปรับตัวทางด้านจิตใจ จึงมีผู้กล่าวว่า 
เป็น “วัยวิกฤต” หรือ “วัยพายุบุแคม” ซึ่งในช่วงวัยรุ่นนี้ เป็นช่วงวัยที่มีความต้องการในการ
เจริญเติบโตของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ระบบอวัยวะเพศและระบบการท างานต่าง ๆ ในร่างกาย
มีการท างานได้อย่างเต็มที่ มีการผลิตเซลล์สืบพันธ์ได้ในเพศชาย ในเพศหญิงเริ่มมีประจ าเดือนมาครั้ง
แรกของชีวิต (สุชา จันทร์เอม, 2539)  
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1.2 การแบ่งชว่งอาย ุ
วัยรุ่นได้มีการแบ่งช่วงของวัยรุ่นเป็นสามช่วง ๆ ละ 3 ปี โดยแบ่ง ดังนี้ 
วัยรุ่นตอนต้น (11-13 ปี) หรือ pubertal phase เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายมากและมีความคิด หมกมุ่นอยู่แต่กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ท าให้อารมณ์แปรปรวน 
วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) หรือ transitional phase เป็นวัยที่ยอมรับสภาพร่างกาย

ของตนเองได้แล้ว มีความคิดเป็นนามธรรม (abstract) มากขึ้น สนใจใฝ่หาอุดมการณ์และเอกลักษณ์
ของตนเองเพื่อความเป็นตัวของตนเอง และพยายามที่จะเอาชนะความผูกพันหรือการพึ่งพิงจากบิดา
มารดา  

วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) หรือ adolescent proper เป็นเวลาของการฝึกวิชาชีพ 
ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และการมีความสัมพันธ์แบบผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) โดย
ลักษณะการแบ่งช่วงอายุวัยรุ่นนี้เป็นแบบ (ดวงใจ กสานติกุล, 2536) นอกจากนี้ยังมีการแบ่งช่วงอายุ
ของวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ โดย (สุชา จันทร์เอม, 2542) คือ 

วัยรุ่นตอนต้น (early adolescence) อายุตั้งแต่ 13–15 ปี  
วัยรุ่นตอนกลาง (middle adolescence) อายุตั้งแต่ 15–18 ปี 
วัยรุ่นตอนปลาย (late adolescence) อายุตั้งแต่ 18 – 21 ปี นอกจากนี้ยังได้มี

การแบ่งช่วงอายุของวัยรุ่นเป็นช่วงอายุดังนี้ โดย (มณีรัตน์ เทียมหมอก และ เกศินี สราญฤทธิชัย , 
2017) 

วัยรุ่นตอนต้น โดยเพศหญิงอายุระหว่าง 10 -12 ปี และเพศชายอายุระหว่าง 13 – 
14 ปี 

วัยรุ่นตอนกลาง อายุต้ังแต่ 14 ปี ถึงอายุระหว่าง 15 -17 ปี  
วัยรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 18 –20 ปี  

ส าหรับในงานวิจัยนี้วัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ทั้งชายและ
หญิงที่ผู้วิจัยน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 พัฒนาการ 
พัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นเป็นล าดับขั้น ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่และ

ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ความคิดและพฤติกรรม ปัจจัยทางด้าน
พันธุกรรม ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดู รวมถึงปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัย
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาการของมนุษย์ล้วนมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อกันอย่างซับซ้อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่งอธิบายพัฒนาการของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ (พนม เกตุมาน, 2556) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่นจะเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่อายุประมาณ 12-13 ปี เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่น
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เร็วกว่าเพศชายประมาณ 2 ปี และจะเกิดการพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ปี จึงจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.3.1 พัฒนาการทางร่างกาย  (Physical Development) ประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงทางเพศ เนื่องจากวัยนี้มีการสร้างและหลั่ง
ฮอร์โมนเพศ (sex hormones) และฮอร์โมนของการเจริญเติบโต (growth hormone) อย่างมาก
และรวดเร็ว  

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (physical changes) ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วแขนขาจะยาวขึ้นก่อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ืนประมาณ 2 ปี เพศหญิงจะไขมันมากกว่าชาย
ที่มีกล้ามเนื้อมากกว่า ท าให้เพศชายแข็งแรงกว่า 

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ (sexual changes) สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือวัยรุ่นชายจะเป็น
หนุ่มขึ้น นมขึ้นพาน หัวนมโตขึ้นเล็กน้อยกดเจ็บ เสียงแตก หนวดเคราขึ้น และเริ่มมีฝันเปียก 
(nocturnal ejaculation) การหลั่งน้ าอสุจิในขณะหลับและฝันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ การเกิดฝันเปียก
ครั้งแรกเป็นสัญญานของการเข้าสู่วัยรุ่นของเพศชาย ส่วนวัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวขึ้น คือ เต้านมมีขนาด
โตขึ้น ไขมันที่เพิ่มขึ้นจะท าให้รูปร่างมีทรวดทรง สะโพกผายออกและเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรก 
(menarche) การมีประจ าเดือนครั้งแรก เป็นสัญญานบอกการเข้าสู่วัยรุ่นในหญิง ทั้งสองเพศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ ซึ่งจะมีขนาดโตขึ้น และเปลี่ยนเป็นแบบผู้ใหญ่ มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ 
มีกลิ่นตัว มีสิวขึ้น  

1.3.2 พัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual development) วัยนี้สติปัญญาจะ
พัฒนาสูงขึ้น จนมีความคิดเป็นแบบรูปธรรม ซึ่งมีความหมายถึงความสามารถเรียนรู้เข้าใจเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งขึ้นแบบการคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นตามล าดับจนเมื่อพ้นวัยรุ่นแล้วจะมีความสามารถทางสติปัญญาได้
เหมือนผู้ใหญ่ แต่ในช่วงระหว่างวัยรุ่นนี้ยังอาจขาดความยั้งคิดมีความหุนหันพลันแล่นข าดการ
ไตร่ตรองให้รอบคอบ 

ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Awareness) วัยนี้จะเริ่มมีความสามารถในการรับรู้
ตนเองด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

เอกลักษณ์ (identity) วัยรุ่นจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัด ซึ่ง
จะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขาที่โดดเด่น ได้แก่ วิชาที่เขาชอบเรียน กีฬาที่ชอบเล่น งานอดิเรก 
การใช้เวลาว่างให้เกิดความเพลิดเพลิน กลุ่มเพื่อนที่ชอบและสนิทสนมด้วย โดยเขาจะเลือกคบคนที่มี
ส่วนคล้ายคลึงกันหรือเข้ากันได้ และจะเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดแบบอย่างจากกลุ่มเพื่อนนี้เอง ทั้ง
แนวคิด ค่านิยม ระบบจริยธรรม การแสดงออกและการแก้ปัญหาในชีวิต จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็น
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เอกลักษณ์ของตนและกลายเป็นบุคลิกภาพนั่นเอง สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ตนเองยังมีอีกหลายด้าน 
ได้แก่   

เอกลักษณ์ทางเพศ (sexual identity and sexual orientation) แฟชั่น ดารา 
นักร้อง การแต่งกาย ความเชื่อในศาสนา อาชีพ คติประจ าใจ เป้าหมายในการด าเนินชีวิต (Erik 
Erikson อธิบายว่าวัยรุ่นจะเกิดเอกลักษณ์ของตนในวัยนี้  ถ้าไม่เกิดจะมีความสับสนในตนเอง 
(Identity VS Role confusion) 

ภาพลักษณ์ของตนเอง (self-image) คือการมองภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ หน้าตารูปร่าง ความสวยความหล่อ ความพิการ ข้อดีข้อด้อยทางร่างกายของตนเอง วัยรุ่นจะ
สนใจหรือให้เวลาเกี่ยวกับรูปร่าง ผิวพรรณมากกว่าวัยอื่น ๆ ถ้าตัวมีข้อด้อยกว่าคนอื่นก็จะเกิดความ
อับอาย  

1.3.3 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ กล่าวว่าวัยรุ่นอยู่
ในขั้นพอใจในการรักเพศตรงข้าม (genital stage) ความพึงพอใจและความสุขต่าง ๆ เป็นแรงขับมา
จากวุฒิภาวะทางเพศ เริ่มสนใจเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่น ต้องการอิสระจากพ่อแม่มากขึ้น 
เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ เด็กหญิงจะเลียนแบบแม่ (สุชา จันทร์เอม, 2536) อารมณ์ของวัยรุ่นเป็น
อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยังไม่สู้ดี 
บางครั้งเก็บกด บางคราวมั่นใจสูง บางครั้งพลุ่งพล่าน ลักษณะอารมณ์เหล่านี้เรียกกันว่า พายุบุแคม 
(Strom and stress) (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554; สุชา จันทร์เอม, 2536) เพราะลักษณะอารมณ์
แบบนี้จึงมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย ท าให้วัยรุ่นจึงคิดว่าผู้ที่เข้าใจตนเองดีที่สุดคือเพื่อนใน
วัยเดียวกัน เนื่องจากมีความคิดเห็นที่เป็นไปทางเดียวกัน ยอบรับกันและกัน การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีผลมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจากการเป็นเด็ก เข้าสู่การเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ใหญ่ 
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

1.3.4 พัฒนาการทางด้านสังคม ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของวัยรุ่นในช่วง
นี้ เป็นช่วงวัยที่วัยรุ่นจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน เพื่อนเริ่มเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทอย่างมากต่อ
วัยรุ่น วัยรุ่นมักจะชอบอยู่ร่วมกันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ คลุกคลีกับเพื่อนเพศเดียวกัน วัยรุ่น
ต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ต้องการประพฤติปฏิบัติตนแบบเพื่อน เพื่อนมักเป็นที่พึ่งพิงทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ วัยรุ่นจะเริ่มตีตัวออกห่างจากพ่อแม่ และเตรียมตัวที่จะเป็นอิสระ เป็นตัว
ของตัวเองมากขึ้น ลักษณะของเพื่อนที่วัยรุ่นคบจะบ่งบอกถึงภาพพจน์ต่อตัวของวัยรุ่นเอง เพราะ
วัยรุ่นมักจะคบเพื่อนที่มีลักษณะที่คล้ายๆ กับตนเองมากที่สุด การที่วัยรุ่นสามารถปรับตัวคบหา
สมาคมได้ทั้งเพื่อนชายและเพื่อนหญิงช่วยท าให้วัยรุ่นสามารถเรียนรู้ในการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
การวางในบทบาททางเพศอย่างเหมาะสมของตนเอง ช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกมั่นใจในความเป็นเพศชายหรือ
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เพศหญิงของตนเองมากขึ้น วัยรุ่นในช่วงวัยนี้มักจะมีความเชื่อถือหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
มากกว่าพ่อแม่ แต่หากความสัมพันธภาพภายในครอบครัวในวัยเด็กของวัยรุ่นมีความใกล้ชิดสนิทสนม
กับพ่อแม่มาก มีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันดีในครอบครัว ความขัดแย้งของวัยรุ่นกับพ่อแม่ก็
อาจจะมีขึ้นบ้างแต่มักจะไม่รุนแรง เพราะยังคงมีความรักความเคารพความผูกพันกับพ่อแม่อยู่มาก 
(นันทวัน ยันตะดิลก, 2551 อ้างอิงใน ยุพา พูนข า และคณะ, (2553) รวมถึง สุชา จันทร์เอม (2539) 
ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางด้านสังคมของช่วงวัยรุ่นว่า เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นเด็กมักมีการเปลี่ยนแปลง
ของตนเอง เปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่ภายในครอบครัว มักจะเห็นวัยรุ่นมีความต้องการในการ
แยกตัว ต้องการความเป็นอิสระ ไม่ต้องการการถูกควบคุม ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ต้องการที่จะ
เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างมากในกลุ่มเพื่อนรวมถึงบุคคลอื่นในสังคม โดยวัยรุ่นพยายามท าทุกวิถีทาง
เพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับนับถือในกลุ่มเพื่อน วัยรุ่นมักใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน เรามักจะเห็นวัยรุ่นพิถีพิถันในการแต่งตัวมากขึ้นก่อนที่จะ
ออกจากบ้าน ต้องการให้บุคคลภายในบ้านยอมรับในตนเองว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นมักจะมีการ
รวมกลุ่มเพื่อนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มีความชอบความสนใจที่คล้ายกัน เพื่อเอาไว้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บางครั้งเกิดการเลียนแบบกันภายในกลุ่มหรือแม้กระทั่ง
บางครั้งที่วัยรุ่นมักจะท าพฤติกรรมที่ขัดต่อสายตาผู้ปกครอง 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ของร่างกายดังที่ได้กล่าวมามีผลกระทบต่อเด็กวัยรุ่น
อย่างมาก ทั้งยังต้องปรับตัวต่อตนเองและสังคมเกิดความสับสน อยากทดสอบหรือทดลองอะไรใหม่ ๆ 
ที่ไม่เคยท า จึงอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทดลองพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองไม่เคยท า โดยพฤติกรรมดังกล่าว
อาจได้รบัการจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 
 
2. ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปน็ปัญหา (Problem Behavior Theory: PBT) 

2.1 ความหมาย 
ทฤษฎีพฤติกรรมที่ เป็นปัญหา (Problem Behavior Theory) (Jessor, Graves, & 

Hanson, 1968) อ้างถึงใน (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556) เป็นทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม นอกจากนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหายังอธิบายถึงวัยรุ่นที่เกี่ยวกับการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง มีแนวโน้มที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาพฤติกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น วัยรุ่นมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด มีแนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์ มี
พฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์และมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม (Donovan & Jessor, 
1985) อ้างถึงใน (Petraitis, Flay, & Miller, 1995) ฐานแนวคิดของทฤษฎีนี้ คือ การที่พฤติกรรมที่
เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในช่วงวัยรุ่นซึ่งเกิดขึ้นมากกว่าวัยอื่น เนื่องมาจากวัยรุ่นต้องการความเป็นอิสระหรือ
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ต้องการที่จะพึ่งพาตนเอง และส่วนหนึ่งของการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นเป็นผลมาจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยพฤติกรรมที่เป็นปัญหามีความ
เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง อาชีพ ศาสนา 
โครงสร้างของครอบครัว บรรยากาศภายในครอบครัว การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพื่อนและสื่อทางสังคม 
โดยที่ตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและท าให้เกิดระบบบุคลิกภาพ (Personality System) ได้แก่ 
แรงจูงใจ ความเชื่อและการควบคุมส่วนบุคคล และระบบการรับรู้สิ่งแวดล้อม (Perceived-
Environment System) ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและผู้ปกครอง โดยที่ระบบดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงและปัจจัยที่
ป้องกันส าหรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน (Jessor, 1993) อ้างถึงใน (Boyer, 2006)  

นอกจากนี้พฤติกรรมที่เป็นปัญหายังมีความหมายที่สัมพันธ์กับทั้งความไม่ปกติตามแนวคิด
ทางการแพทย์ แนวคิดในเชิงจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ดังนี้ (Barlow, David H.; Vincent Mark 
Durand, 2004 อ้างใน อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (2548) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตามแนวคิดทางการแพทย์หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคและ
สาเหตุ ทางด้านชีวภาพและสรีระที่เกี่ยวข้องกับสมดุลทางเคมีของร่างกายและระบบประสาทของ
มนุษย์เช่น ผู้มีความ บกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ตามวัยอันเนื่องมาจากโรคของ
สมองหรือระบบประสาท (Neurological Disorder) ปัญหาทางพันธุกรรม (Genetic Disorder) โรค
ของต่อมไร้ท่อและอื่น ๆ หรือ ในกรณีของผู้ที่มีภาวะวิกลจริต มีเสียงแว่วหรือภาพหลอน เร่ร่อนไร้
จุดหมายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) ที่เป็นโรคทางจิตใจ (Mental Disorder 
หรือ Psychiatric Disorder) เป็นต้น  

2 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตามความหมายเชิงจิตวิทยา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความแปรออกไปจากมาตรฐานซึ่งเกิดขึ้นเพราะสาเหตุทางจิตใจ (Psychogenic) มีลักษณะเป็น
พฤติกรรมที่ แสดงการปรับตัวไม่ได้ตามปกติ (maladaptive behavior) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมี
ลักษณะที่เด่นชัดคือ บุคคลไม่สามารถที่จะปรับตัวเองกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้ตามที่บุคคลปกติทั่วไป
สามารถที่จะท าได้และมักจะพบว่าคนที่ปรับตัวไม่ได้มักมีสาเหตุของการผิดปกติทางพฤติกรรมจาก
ความตึงเครียด และการได้รับความเจ็บปวดจากสภาวการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตโดยนักจิตวิทยาแนวจิต
วิเคราะห์ได้เสนอว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหามีผลมาจากกระบวนการพัฒนาทางจิตที่บกพร่อง กล่าวคือ 
บุคคลไม่สามารถพัฒนาจิตส านึกในเรื่องมโนธรรม จริยธรรมที่ท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ใน
กรอบของศีลธรรมได้ท าให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง โดยไม่สนใจว่า
จะละเมิดบรรทัดฐานหรือไม่ หรืออาจเกิดจากบุคคลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
จนเกิดความคับข้องใจ และมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เกิดขึ้น เช่น ปัญหาจากการถูกทารุณกรรมในวัย
เด็กจนเกิดความโกรธแค้นชิงชังต่อสังคมรอบข้าง การขาดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความโหยหา
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ความรัก จนเป็นปัจจัยให้ต้องการความใส่ใจอย่างไม่เหมาะสม ด้วยการท าร้ายผู้อื่นและท าลายความ
สงบและฝ่าฝืนกฎของสังคม เป็นต้น  

3 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตามความหมายทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แปรผันไป
จากมาตรฐานการยอมรับของสังคมที่แตกต่างกัน เพราะสังคมจะประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม และแต่
ละกลุ่มก็มักจะมีกฎระเบียบของสังคมของตนทั้งในมิติของเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนาหรือความเชื่อ 
ดังนั้น จึงมักจะพบเสมอว่ากฎของคนกลุ่มหนึ่งบางทีอาจจะเป็นข้อยกเว้น หรือข้อห้ามปฏิบัติของคน
อื่นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้ เช่น คนฮินดูบริโภคเนื้อหมูแต่ไม่บริโภคเนื้อวัว ในขณะที่คนอิสลามบริโภค
เนื้อวัว แต่ไม่บริโภคเนื้อหมูความแตกต่างนี้ เกิดขึ้นจากรูปแบบความเชื่อและแนวทางที่สัมพันธ์กับ
ศาสนา ในขณะที่คนไทยทั่วไปจะไม่บริโภคเนื้อสุนัข แต่เนื้อสุนัขอาจกลายเป็นอาหารราคาแพงในบาง
ชนชาติก็ได้ ฉะนั้นคนที่อาจจะถูกประเมินว่ามีพฤติกรรม เบี่ยงเบนในกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ได้รับ
การยอมรับจากอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ปัจจัยที่
เกี่ยวกับตนเอง มีผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมที่ว่าพันธุกรรมมีผลต่อ
ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลนั้นมิใช่แค่รูปร่างหน้าตาหรือลักษณะทางกายหรือโรคบางชนิดเท่านั้น 
หากแต่รวมไปถึงนิสัยใจคอบางอย่าง ในวงการเกษตรกรมีเหตุการณ์ที่มีความตื่นตัวกันมากในเรื่องนี้
ด้วยเหมือนกัน เช่น การทดลองผสมพันธุ์ปลากัด เพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีนิสัยดุร้าย ทรหด อดทน แสดง
ให้เห็นว่าความอดทน ความดุร้าย ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว สามารถถ่ายทอดได้ทาง
พันธุกรรม ตัวอย่างในมนุษย์ที่เห็นได้ก็มี เช่น บุตรย่อมมีลักษณะนิสัยคล้ายพ่อแม่ หรือบุคคลใน
สายเลือดเดียวกันมากกว่าบุคคลนอกสายเลือด หรือมีลักษณะทางพันธุกรรมทางสรีระ เช่น ผู้ที่มี
ประสาทไวต่อการรับรู้ความเจ็บปวดทางกาย พบว่า พวกนี้มักทนต่อความทุกข์ทรมานทางใจได้น้อย 
คือ จิตใจอ่อนแอ ซึ่งตรงกันข้ามกับพวกที่ประสาทความรู้สึกช้าต่อความเจ็บปวดทางกาย ผล
การศึกษาพบว่า คนพวกนี้ส่วนใหญ่มักมีจิตใจเข้มแข็งกว่าบุคคลพวกแรกและอดทนต่อชีวิต ต่อความ
ทุกข์ทางใจได้มากกว่าด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2530) 

นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหา คือ การกระท าหรือพฤติกรรมที่แปลกแยกไป
จากรูปแบบปกติทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ได้แก่ การก่อ
อาชญากรรม หรือเป็นการฝ่าฝืนจากขนบธรรมเนียมจารีตของสังคมนั้น ๆ พฤติกรรมการกระท า
ความผิด จึงมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและท าให้สังคมขาดระเบียบวินัย ในบางกรณีก็เป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคมที่มีปัญหาพฤติกรรมการกระท าความผิดมาก ๆ จะ
เป็นสังคมที่ไม่สงบสุข บุคคลในสังคมจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งยัง
สามารถหมายรวมได้ถึงทั้งความไม่ปกติตามแนวคิดในเชิงจิตวิทยา จิตเวชศาสตร์สังคมศาสตร์หรือ
อาชญาวิทยาและอาจถูกระบุถึงในความหมาย คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันด้วยค าศัพท์อื่น ๆ ได้อีก 
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เช่น พฤติกรรมอปกติ (Abnormal Behavior) จิตวิทยาอปกติ (Abnormal Psychology) การ
เบี่ยงเบนทางสังคม (Social Deviance) (Hetherington, Lerner, & Perlmutter, 2013)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปความหมายของ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ว่า
พฤติกรรมเหล่านี้จะแปรผันไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม ดังนั้น การประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้วย
มุมมองดังกล่าวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางสังคม 
วัฒนธรรมที่ท าให้อาจเกิดการประเมินที่ผิดพลาดได้ แต่หากจะมองอีกนัยหนึ่งสังคมเองก็มีส่วนในการ
ก าหนดให้เกิดความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมหรือก าหนดความมากน้อยของพฤติกรรมการเบี่ยงเบนได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้น พฤติกรรมที่เป็นปัญหา จึงอาจจะหมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมที่แปลกแยก
แตกต่างไปจากรูปแบบปกติทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของสังคม  

2.2 องค์ประกอบและทฤษฎ ี 
ผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ทฤษฎีที่ใช้อธิบายสาเหตุของการเริ่มพฤติกรรม

ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญมี 4 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีของ Jessor ทฤษฎีของ Kaplan ทฤษฎีของ Aker และ
ทฤษฎีของ Kandel ซึ่งทั้งหมดนี้  ทฤษฎีของ Jessor ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นทฤษฎีที่มีความ
ครอบคลุมที่สุด (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2540) เนื่องจากทฤษฎีนี้มีกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมตัวแปร
ส่วนบุคคลและบทบาทของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบพฤติกรรม ทฤษฎีนี้เป็นที่รู้จักกันว่า ทฤษฎี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา (problem behavior theory) (Jessor et al., 1994) กล่าวถึง กลุ่มของตัวแปรที่
ส าคัญในการอธิบายพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 3 กลุ่ม คือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการก่อเกิดพฤติกรรม การ
รับรู้สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคลและบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นการ
แสดงออกของพฤติกรรมของคนคนนั้น จากแนวคิดและตัวแปรดังกล่าวท าให้สามารถก าหนด
โครงสร้างของทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดประกอบด้วย 3 ระบบใหญ่  ได้แก่ ระบบบุคลิกภาพ 
(Personality System) ระบบการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อม (Perceived-Environment System) และ
ระบบพฤติกรรม (Behavior System) และอธิบายได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้  
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(เครื่องหมาย +, - ในวงเล็บแสดงถึงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา) 
 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างของทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปญัหา 
 

ที่มา: Marlatt และ Donovan 2005 อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2556) 

การหล่อหลอมทางสังคม 

ความเชื่อในธรรมเนยีม/

ประเพณีของบิดา/มารดา/ 

ผู้เลี้ยงดู (-) 

อคติต่อพฤติกรรมเบีย่งเบน

ของบิดา/มารดา (-) 

ความเชื่อประเพณีของบิดา/

มารดา (-) 

บรรยากาศในบ้าน 

การก ากับ/ควบคมุของแม่ (-) 

การปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์

กับแม่ (-) 

ระบบการรับรูส้ภาพแวดลอ้ม 

Distal Environment  

การสนับสนนุจากบดิา/มารดา (-) 

การควบคมุจากบดิา/มารดา (-) 

การสนับสนนุจากกลุ่มเพื่อน (-) 

การควบคมุจากกลุ่มเพื่อน (-) 

การเข้ากนัไดข้องบิดา/มารดา กบัเพื่อน (-) 

ความขัดแยง้ระหว่างบิดา/มารดากับเพื่อน (+) 

Proximal Environment  

บิดา/มารดาปล่อยใหท้ าพฤติกรรมที่เปน็ปัญหา (+) 

กลุ่มเพื่อนเห็นด้วยกบัพฤติกรรมที่เป็นปญัหา (+) 

ตัวแบบเพื่อนในเรื่องพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา (+) 

ข้อมูลประชากร 

การศกึษาของบิดา/มารดา 

อาชีพของบดิา/มารดา 

โครงสรา้งครอบครัว 

ศาสนาของบิดา/มารดา 

ระบบพฤติกรรม 

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา (-) 

สมรรถนะที่โรงเรียน (-) 

พฤติกรรมที่เปน็ปญัหา 

การดื่มสุรา (+) 

ปัญหาจากการดื่มสุรา (+) 

การบริโภคยาสบู (+) 

การใช้สารเสพติดต่าง ๆ (+) 

กิจกรรมทางเพศ/เพศสัมพันธ์ (+) 

พฤติกรรมรุนแรง/อันธพาล (+)  

ระบบบุคลกิภาพ 

การยั่วยุ/กระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท า

พฤติกรรม 

ค่านิยมด้านการเรียน (-) 

ค่านิยมความเป็นอิสระ (+) 

การมีความแตกต่างกันมากระหว่างความเปน็

อิสระและการเรียน (+) 

ความคาดหวังในผลสัมฤทธิท์างการเรียน (-) 

ความคาดหวังในการเป็นอิสระ (+) 

ความเชือ่ส่วนบคุคล 

การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม (+) 

ความเหินห่าง (+) 

การเห็นคณุคา่ในตัวเอง (-) 

การควบคมุตนเอง (-) 

การควบคุมสว่นบคุคล 

การไม่ยอมรบัต่อพฤติกรรมเบีย่งเบน (-) 

ศาสนา (-) 

การคิดบวกกบัพฤตกิรรม (+) 
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โดยมีรายละเอียดองทฤษฎีดังนี้ (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556) 
2.2.1 ระบบบุคลิกภาพ 

ในระบบบุคลิกภาพมีโครงสร้างการยั่วยุ การจูงใจให้ท าพฤติกรรมและมีโครงสร้าง
การควบคุม ได้แก่ โครงสร้างความเช่ือส่วนบุคคลและโครงสร้างในการควบคุมส่วนบุคคล 

1) โครงสร้างการยั่วยุ การจูงใจให้ท าพฤติกรรม ประกอบด้วย ค่านิยมและความ
คาดหวังของบุคคลที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่อเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความเป็นอิสระและความรู้สึกของกลุ่มเพื่อน การที่วัยรุ่นมีค่านิยมทางด้านการเรียนเนื่องจากมี
โอกาสที่จะมีพฤติกรรมด้านการเรียนสูง ในขณะที่วัยรุ่นมีค่านิยมความเป็นอิสระมักจะมีแนวโน้มได้ว่า
จะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มักพบเห็นโดยแสดงออกมาในรูปการข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

2) โครงสร้างความเชื่อส่วนบุคคล เป็นความเชื่อของบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับการ
ควบคุมทางด้านปัญญาที่แสดงออกเพื่อต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตัวแปรทางโครงสร้างนี้ ได้แก่ 
ความเหินห่าง การวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อเกี่ยวกับตนเอง/สังคม 
และสัมพันธภาพระหว่างตนกับสังคม ทั้งนี้ ความแปลกแยกเป็นความไม่แน่ใจในตนเอง เกิดความ
สงสัยในบทบาทและกิจกรรมที่ตนเองท าในแต่ละวัน มีความเชื่อว่าสังคมจะปล่อยตนให้โดดเดี่ยว 
ความเชื่อดังกล่าวจะสามารถลดอิทธิพลของการก ากับตนเองซึ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกของ
บุคคลที่มีเป้าหมายและมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับผู้อื่น ในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมนั้น 
เป็นระดับของการยอมรับและการปฏิเสธค่านิยม บรรทัดฐาน ข้อปฏิบัติของสังคม ความเชื่อใน
ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของบรรทัดฐานของสังคมจะสามารถช่วยให้ไม่ละเมิด
ข้อก าหนดของบรรทัดฐานของสังคม เช่นเดียวกับการเห็นคุณค่าในตนเองที่เป็นตัวยับยั้งและลดโอกาส
ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

3) โครงสร้างการควบคุมส่วนบุคคล เป็นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่ได้
รวบรวมเอาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ ความไม่ยอมรับ/ไม่เห็นด้วยกับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนพิจารณาได้จากเจตคติโดยทั่วไปของวัยรุ่นต่อการกระท าความผิด ถ้าวัยรุ่นมีเจต
คติต่อพฤติกรรมไม่ดีในทางลบโอกาสที่วัยรุ่นจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะน้อย 
นอกจากนี้ ตัวแปรศาสนา อันได้แก่ ความเชื่อทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนา เป็นอีกตัวแปรที่
ควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาครอบคลุมไปถึงคุณธรรม จริยธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 
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2.2.2 ระบบการรับรู้สภาพแวดล้อม 
ในระบบนี้มีโครงสร้างหลักที่เป็นตัวกระตุ้น/ยั่วยุให้บุคคลข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่

เป็นปัญหาและการควบคุมไม่ให้ข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่  
1) โครงสร้างสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการควบคุมทางสังคมโดยทางอ้อม การ

รับรู้ โอกาสที่ จะถูกเพิกเฉยต่อพฤติกรรมจากบิดา/มารดาหรือเพื่ อนที่ ไม่ เห็นด้ วย รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ความคุ้นเคยจากกลุ่มเพื่อนและบิดามารดา การรับรู้การควบคุมและ
การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยลดโอกาสในการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

2) โครงสร้างสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ตัวแปรที่อยู่ในส่วนของโมเดลใน
การรับรู้และการให้การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัว
ของวัยรุ่น หากวัยรุ่นมีการเปิดใจรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเพื่อนหรือการให้บิดามารดาหรือกลุ่ม
เพื่อนยอมรับและเห็นชอบในพฤติกรรมที่เป็นปัญหายิ่งส่งผลให้โอกาสที่วันรุ่นจะมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาสูงขึ้น 

2.2.3 ระบบพฤติกรรม 
ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ได้แก่ โครงสร้างทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและ

โครงสร้างทางพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1) โครงสร้างทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มสุรา ปัญหาจาก

การดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด กิจกรรมทางเพศ/เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร พฤติกรรมรุนแรง/อันธพาล พฤติกรรมเหล่านี้หากได้ไปข้องเกี่ยวในพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งแล้วย่อมส่งผลที่จะมีแนวโน้มที่จะมีการข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอื่น ๆ ด้วย 

2) โครงสร้างทางพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ สังคมเห็น
ด้วยว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่นตามทฤษฎีนี้มี 2 ตัวแปร ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาโดยอาจจะประเมินจากความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของวัยรุ่น และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการศึกษาและผลการศึกษา โดยประเมินจากผลการเรียนของวัยรุ่น นอกจากนี้ศาสนสถานและ
โรงเรียนได้รับการมองว่าเป็นหน่วยทางสังคมในการหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยรุ่น 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้มีการอธิบายในส่วนที่ท าให้ก่อเกิดพฤติกรรม
โดยการถ่วงดุลระหว่างการยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและการควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาซึ่งตัวแปรที่ก าหนดแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นนั้นมีตัวแปรที่อยู่ใน 3 
ระบบของทฤษฎีนี้เป็นการก าหนดตัวแปรทางด้านจิตวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาตามทฤษฎี 
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จากงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในวัยรุ่นทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยในต่างประเทศจะพบปัจจัยที่หลากหลายในการ
ศึกษาวิจัยแต่หากสังเกตปัจจัยที่นักวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาจะพบว่ามีปัจจัยบางปัจจัยที่มีความ
สอดคล้องกันในงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการกระท าความผิด  
 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกตัวแปรดังนี้คือ 1) การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 2) การ
รับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 3) การมุ่งอนาคต และ 4) การควบคุมตนเองที่ไม่ดี ส่วนการสื่อสารภายใน
ครอบครัวสาเหตุที่ผู้วิจัยไม่น ามาเป็นตัวแปรหลักเนื่องจากการสื่อสารภายในครอบครัวเป็น
องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาทั้ง 4 ตัว
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แปรนั้น ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่นการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มระหว่าง
กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย  

2.3 การวัด 
การวัดพฤติกรรมมีอยู่ 2 วิธี คือ สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2542) กล่าวว่า 
2.3.1 การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง สามารถท าไดโดย 1) การสังเกตแบบผู้ถูกสังเกต

รูตัว เช่น ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียน โดยบอกให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้ าเป็นต้น 2) 
การสังเกตแบบธรรมชาติ เป็นการสังเกตที่ผู้ถูกสังเกตพฤติกรรมไมได้กระท าตนเป็นที่รบกวนบุคคลที่
ถูกสังเกต ผู้ที่ถูกสังเกตจะไมทราบว่าตนเองถูกสังเกตพฤติกรรมอยู่ การศึกษาพฤติกรรมแบบนี้ จะท า
ให้สามารถน าผลที่ไดจากการสังเกตสามารถไปอธิบายพฤติกรรมในสภาพที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
สังเกตได แตก่็มีข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการสังเกตมาก 

2.3.2 การสังเกตพฤติกรรมทางอ้อม ไดแก  
1) วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่ต้องซักถามข้อมูลจากบุคคล หรือกลุม การสัมภาษณ์

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การสัมภาษณ์โดยตรง (2) การสัมภาษณ์ทางออม  
2) วิธีการใช้แบบวัด ซึ่งจะมีความเหมาะสมส าหรับความต้องการที่จะทราบ

พฤติกรรมจ านวนมาก และไมสามารถสัมภาษณ์หรือสังเกตไดเพราะบุคคลเหล่านั้นอาจอยูห่างไกล 
หรือพฤติกรรมที่ต้องการทราบเป็นเรื่องที่ผ่านมาแลว  

3) วิธีการทดลอง เป็นวิธีที่ ใช้ผู้ศึกษาอยู่ในสภาพการณ ที่ต้องควบคุม แต่ใน
การศึกษาพฤติกรรมควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ไดยาก และเป็นไปไดน้อยมาก เพราะวิธีนี้จะใช้ใน
ห้องทดลองหรือหองปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่  

4) วิธีการบันทึก วิธีนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้บุคคลแต่ละคน
บันทึกพฤติกรรมของตนเองเป็นต้น 

การวัดค่าเป็น ใช่/ไม่ใช่ หรือ ท า/ไม่ท า หรือมีข้อค าตอบให้เลือก (choices) ผู้ตอบจะตอบ
ได้ง่ายกว่าและได้ข้อมูลตรงกว่า การวัดแบบ Likert scale (เช่น ท าบ่อยที่สุด ท าบ่อย ปานกลาง ท า
น้อย ท าน้อยที่สุด) ต้องใช้ค าที่เจาะจงให้ผู้ตอบเข้าใจว่าก าลังถามถึง “การกระท าของตัวเขาเอง” 
ไม่ใช่คนอื่นและไม่ได้ถาม “ความเห็น” เครื่องมือทุกชนิดต้องผ่านการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ/
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะน าเครื่องมือไปใช้จริง (เพ็ญแข ลาภยิ่ง, 2555)  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ ประชากรเป็นวัยรุ่นที่กระท าความผิดที่มีคุณสมบัติตามนิยาม คือ 
การฝ่าฝืนบรรทัดฐานสังคม ข้อบังคับสังคม จึงเป็นการได้มาซึ่งกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดที่เป็นกลุ่ม
ที่รู้ลักษณะอยู่แล้วนั่นเอง 
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3. การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 
3.1 ความหมาย  

วิระวรรณ อุประมาณ (2538) ได้ให้ความหมายของค าว่าการท าหน้าที่ของครอบครัว
ดังนี้  คือ รูปแบบของสมาชิกที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีการปฏิบัติตัวต่อกันเป็นประจ าท าให้สมาชิก
ในครอบครัวเกิดการปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่างกัน ซึ่ง ธาดา เจริญกุศล (2545) ได้ให้
ความหมายของการท าหน้าที่ของครอบครัว คือ สมาชิกภายในครอบครัวต้องมีปฏิสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวมีการพัฒนา และสามารถปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในครอบครัวได้ ส่วนการท าหน้าที่ของครอบครัวตามความหมายของ นรีรัตน์ นิลข า 
(2548) ได้สรุปไว้คือ ภารกิจของครอบครัวที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการตอบสนอง 
ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ทั้งภายใน และภายนอก
ครอบครัว ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของการท าหน้าที่ของครอบครัว คือ พฤติกรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกัน เป็นการจัดการระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว
สามารถปรับตัวอยู่ในครอบครัว รวมทั้งสังคม ภายนอกได้อย่างมีความสุข แนวคิดการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวใช้แบบวัดการท าหน้าที่ครอบครัว McMaster (McMaster Model of Family Function: 
MMFF) แนวคิดในการท าหน้าที่ของครอบครัวของ McMaster สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2552) ได้
สรุปว่าการมองครอบครัว เป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ การท าหน้าที่ของครอบครัวนั้น
จะประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายส่วน เช่น ระบบบิดามารดา และบุตร ระบบคู่สมรส ระบบพี่น้อง 
ระบบเครือญาติ แนวคิดนี้จะใช้ทฤษฎีหลายอย่างมาอธิบาย การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะ
เน้นว่าระบบของครอบครัวมีความเกี่ยว ข้องกับพฤติกรรมของสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัว การปฏิสัมพันธ์ และการจัดองค์กรในครอบครัว MMFF ได้แบ่งหน้าที่ของครอบครัว
ออกเป็น 6 ด้าน ซึ่งใน แต่ละด้านจะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันด้วย คือ  

1. การแก้ปัญหา (Problem solving) หมายถึง ความสามารถของครอบครัวต่อการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง ภายใน และภายนอกครอบครัว โดยปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ปัญหา
พื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น ปัญหาที่อยู่ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางด้านการเงิน เป็นต้น และปัญหา
ทางอารมณ์ เช่น ความโกรธเคืองระหว่างพี่น้อง การขาดความไว้วางใจระหว่างสามีและภรรยา ใน
ครอบครัวที่มีความสามารถการท าหน้าที่ของครอบครัวได้ดี ก็จะสามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีมี
ประสิทธิภาพ แต่ถ้าในครอบครัวที่มีการท าหน้าที่ของครอบครัวบกพร่องอาจจะท าให้เกิดปัญหาเรื้อรัง
ในอนาคตและยากที่จะแก้ไขได้ ในการแก้ไขปัญหาจะมีวิธีด าเนินการที่ชัดเจน คือ จะแยกแยะ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและท าการสื่อสารให้เข้าใจกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นมีการวางแผน
เพื่อ ด าเนินการแก้ปัญหา หลังจากนั้นก็จะตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและด าเนินการ
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แก้ไขปัญหาตามวิธีที่เลือก นอกจากนี้ยังต้องติดตามในการแก้ปัญหานั้นเป็นไปอย่างครบถ้วน รวมทั้งมี
การประเมินผลความส าเร็จ  

2. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การ
สื่อสารในครอบครัว สามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การสื่อสารโดยการใช้ค าพูด (Verbal 
communication) และการสื่อสารโดยไม่มีการใช้ค าพูด (Nonverbal communication) จากการ
พิจารณาปัญหาทั้ง 2 ลักษณะ จะสามารถแบ่งการสื่อสารในครอบครัวออกได้ เป็น 4 แบบ คือ  

1) เนื้อหาชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมาย  
2) เนื้อหาชัดเจนแต่ไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย  
3) เนื้อหาไม่ชัดเจนแต่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย  
4) เนื้อหาไม่ชัดเจนและไม่ตรงต่อบุคคลเป้าหมาย  

ดังนั้นในครอบครัวที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารจะสามารถท าการสื่อสารได้ชัดเจน
และตรงต่อบุคคล เป้าหมาย  

3. บทบาท (Role) หมายถึง แบบแผนหรือพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวจะ
ประพฤติกันซ้ า ๆ เป็นประจ าเพื่อจะท าให้ครอบครัวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ในการ
ประเมินความเป็นไปได้ของบทบาทในครอบครัว จะต้องมีการพิจารณา 2 ด้าน คือ  

1) การมอบหมายหน้าที่ตามบทบาท (Role allocation) คือ การมอบหมาย
ความรับผิดชอบในหน้าที่บาง ประการให้สมาชิก  

2) การดูแลให้สมาชิกรับผิดชอบในบทบาท (Role accountability) คือ 
ครอบครัวด าเนินการดูแลให้สมาชิก รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตน  

4. ก า ร ต อ บ ส น อ งท า งอ า ร ม ณ์  (Affective responsiveness) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถทางอารมณ์ที่จะ ตอบสนองทางอารมณ์ต่อกันอย่างเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและ
ปริมาณ  

5. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective involvement) หมายถึงระดับความห่วงใย
ที่มีต่อกัน ของสมาชิกในครอบครัวการเห็นคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่สมาชิกท าความผูกพันทางอารมณ์นั้น
จะมี 6 ระดับ คือ  

1) ปราศจากความผูกพัน (Lack of involvement)  
2) ผูกพันแบบไม่มีความรู้สึก (Involvement devoid of feelings)  
3) ผูกพันเพ่ือตนเอง (Lack of involvement)  
4) ผูกพันอย่างมีความเข้าอกเข้าใจ (Empathic involvement)  
5) ผูกพันมากเกินไป (Over involvement)  
6) ผูกพันจนเหมือนเป็นบุคคลเดียวกัน (Symbiotic involvement)  
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6. การควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) หมายถึง แบบแผนการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกใน สถานการณ์ต่าง ๆ พฤติกรรมที่ต้องมีการควบคุมได้แก่ พฤติกรรมที่
ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและชีวภาพ พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมที่อาจเป็นอันตราย
ต่อร่างกายและทรัพย์สิน และการรักษาระเบียบวินัยภายในครอบครัว โดยการควบคุมพฤติกรรม
ภายในครอบครัวแบ่งได้เป็น 4 แบบ คือ  

1) การควบคุมพฤติกรรมแบบเข้มงวด (rigid behavior control)  
2) การควบคุมพฤติกรรมแบบยืดหยุ่น (flexible behavior control)  
3) การควบคุมพฤติกรรมแบบอะไรก็ได้ (laissez-faire behavior control)  
4) การควบคุมพฤติกรรมแบบยุง่เหยิง (chaotic behavior control)  

แนวคิดการท าหน้าที่ของครอบครัวตามแบบ Circumplex (Circumplex Model of 
Marital and Family Systems) Circumplex Model เป็นแนวคิดของ Olson et al., 1989 (อ้าง
ถึงใน อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544) ซึ่งได้อธิบายการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. 
Cohesion คือ ความผูกพันทางอารมณ์ที่สมาชิกมีต่อกัน Cohesion ที่อยู่ในระดับกลางทั้งแบบ 
Separated และ Connected นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากบุคคลสามารถที่จะมีอิสระและ
เป็นตัวของตัวเองได้ขณะที่ยังผูกพันกับครอบครัว 2. Adaptability คือ ความสามารถของครอบครัว
โดยเฉพาะระบบคู่สมรสในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแห่งอ านาจ บทบาทรวมทั้งความสัมพันธ์ให้
เหมาะสมเพื่อที่จะจัดการปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้น 3. Communication คือ การสื่อสาร
ภายในครอบครัว จากข้อความข้างต้น การท าหน้าที่ของครอบครัวนั้น หมายความว่า ความสามารถ
ของสมาชิกในครอบครัวที่ได้มาจากการพัฒนาและเรียนรู้วิธีการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อจะ
ได้สามารถพึงปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

3.2 การวัด 
การประเมินหน้าที่ของครอบครัว (Family Functions) จะพิจารณาใน 5 ระดับ ดังนี้  

ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ (2545) 
3.2.1 โครงสร้าง (Structure) โดยใช้แผนผังครอบครัวจะเผยให้เห็นถึงโครงสร้างหรือ

ลักษณะของครอบครัว ว่ามีการหย่า แต่งงานใหม่ มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวที่ท าหน้าที่เลี้ยงดู
บุตร การมีบุตรหลานในครอบครัวอยู่เป็นจ านวนมาก หรือการที่มีผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ฯลฯ ที่
เป็นภาระในการดูแล  

3.2.2 จุดเปลี่ยนของระยะต่าง ๆ ในวงจรชีวิตครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงให้
พิจารณาว่าวงจรชีวิตครอบครัวในปัจจุบันอยู่ในระยะใด ผ่านจุดเปลี่ยนล่าสุดใดมา และผ่านมาด้วยดี
หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องซักถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเข้ามามีผลกระทบต่อครอบครัว เช่น 
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ความเจ็บป่วยร้ายแรงของบุคคลในครอบครัว การเกิดอุบัติเหตุกับสมาชิกในครอบครัว การมีสมาชิก
ในครอบครัวที่มีความพิการหรือต้องเป็นภาระในการดูแลระยะยาว ฯลฯ  

3.2.3 ความสัมพันธ์ (Relationship) ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน
ครอบครัว ซึ่งมักจะเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 คนว่าเป็นอย่างไร ในแง่ของความใกล้ชิด
ผูกพัน ความสนิทสนม หรือ ความห่างเหินของบุคคลภายในครอบครัวและในแง่มุมของความสัมพันธ์
ทางด้านอารมณ์ ได้แก่ ความรักความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความอบอุ่น ความตึงเครียดที่มีต่อกัน
ภายในครอบครัว ความไม่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูต่อกันภายในครอบครัว ฯลฯ  

3.2.4 รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ (Patterns of interaction) พิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 3 คน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทและการท าหน้าที่ของคนภายในครอบครัว ซึ่งแสดง
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน บทบาทของบุคคลที่สามในลักษณะของการไกล่เกลี่ยเมื่อมี
ข้อบาดหมางระหว่างสมาชิก 2 คนภายในครอบครัว หรือบทบาทที่บุคคลที่สามท าให้เกิดความ
บาดหมางใจ ความคลางแคลงใจหรือความตึงเครียดระหว่างสมาชิก 2 คน หรือ การแสดงออกใน
บทบาทของการเป็นบิดามารดาที่อบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ ให้การศึกษา ให้ความรัก ให้ความเอาใจใส่ต่อ
บุตร ในขณะเดียวกันบุตรแสดงออกต่อบิดามารดาด้วยความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
ค าสั่งสอนของบิดามารดา ฯลฯ  

3.2.5 ครอบครัวโดยรวมท าหน้าที่อย่างไร (How the family work as a whole) 
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างคน 3 คน ความเชื่อที่มีร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนใน
ครอบครัวแบบเดียวกัน การเคารพในกฎระเบียบ หรือการมีข้อตกลงร่วมกันภายในครอบครัวที่ให้
สมาชิกยึดถือเป็นข้อปฏิบัติต่อกัน ต่อบุคคลอื่นนอกครอบครัว หรือต่อสังคมโดยภาพรวม แนวคิดการ
ท าหน้าที่ของครอบครัวใช้แบบวัดการท าหน้าที่ครอบครัว McMaster (McMaster Model of 
Family Function: MMFF) แนวคิดในการท าหน้าที่ของครอบครัวของ McMaster สิทธิพงศ์ วัฒนา
นนท์สกุล (2552) ได้สรุปว่าการมองครอบครัว เป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ การท า
หน้าที่ของครอบครัวนั้นจะประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายส่วน เช่น ระบบบิดามารดา และบุตร 
ระบบคู่สมรส ระบบพี่น้อง ระบบเครือญาติ แนวคิดนี้จะใช้ทฤษฎีหลายอย่างมาอธิบาย การปฏิบัติ
หน้าที่ของครอบครัว เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎี
ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเน้นว่าระบบของครอบครัวมีความเกี่ยว ข้องกับพฤติกรรมของสมาชิก 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในครอบครัว การปฏิสัมพันธ์ และการจัดองค์กรในครอบครัว MMFF ได้
แบ่งหน้าที่ของครอบครัวออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) การแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร 3) บทบาท 4) การ
ตอบสนองทางอารมณ์ 5) ความผูกพันทางอารมณ ์6) การควบคุมพฤติกรรม 
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3.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรู้การท าหน้าทีข่องครอบครัวกับพฤติกรรมที่เปน็ปัญหา 
Alizadeh; et al. (2011) ได้สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการเลี้ยงดู

และปัญหาพฤติกรรมเด็กในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมารดาของเด็กระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 681 คน 
ในประเทศอิหร่าน โดยใช้แบบวัด The Child behavior checklist (CBCL) ซึ่งผ่านการพิจารณาด้าน
วัฒนธรรม สังคม ภาษาและตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัด จาก กลุ่มประชากร 1,438 คน พบปัญหา
พฤติกรรมแบบ เก็บกด (Internalizing symptoms) มีค่าเฉลี่ย 11.83 (M=11.83, SD=8.04) อัน
ได้แก่ พฤติกรรมวิตกกังวลและซึมเศร้า (Anxious / Depressed) พฤติกรรมแยกตัว (Withdrawn) 
พฤติกรรมความผิดปกติด้านความคิด (Thought problem) พฤติกรรม ผิดปกติทางจิตใจที่แสดงออก
โดยอาการท างร่ างกาย  (Somatic complaints) และปัญ หาพ ฤติ ก รรม  แบบแสดงออก 
(Externalizing symptoms) มีค่าเฉลี่ย 10.21 (M=10.21, SD=8.08) อันได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าว 
(Aggressive behavior) พฤติกรรมด้านสมาธิ/ไม่อยู่นิ่ง (Attention and hyperactivity problems) 
พฤติกรรมเกเร (Delinquent behavior) ปัญหาทางสังคม ( Social problem) และพบว่า รูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบควบคุมดูแลมาก (Authoritative) มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาพฤติกรรมแบบเก็บ
กด (r = -0.32, p < .01) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยตามใจมาก (Permissive) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาพฤติกรรมแบบเก็บกด (r = 0.12, p < .01) และรูปแบบการเลี้ยงดู
แบบใช้อ านาจควบคุมมาก (Authoritarian) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาพฤติกรรมแบบเก็บกด 
(r = 0.25, p < .01) 

พรสุดา ดิษยวรรธนะ (2534) ศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลยจะมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวทางตรงสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น ๆ 
ผลการวิจัยนี้จึงชี้แนะว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว 

สุนีย์ ธีรวิรุฬห์ (2542) จากการศึกษารายกรณีทั้ง 5 ราย พบว่าสาเหตุของปัญหา
นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ส่วนใหญ่มาจากปัญหาสภาพครอบครัวไม่สมบูรณ์และการเลี้ยงดูไม่
เหมาะสม การขาดความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอน ท าให้เด็กรู้สึกขาดความ
รักความอบอุ่น แสวงหาความรักความอบอุ่น ต้องการความอ่อนโยน มีอารมณ์รุนแรง เกิดความคับ
ข้องใจ ความขัดแย้ง ความโกรธ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาท าให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวอัน
เป็นปัญหาพื้นฐานในการน าไปสู่ปัญหาสังคมที่รุนแรงขึ้น หากพฤติกรรมก้าวร้าวนี้ไม่ได้รับการแก้ไข
เสียแต่วันนี้ ดังนั้น บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง ควรค านึงถึงความรู้สึกของบุตรหลาน ให้การอบรม
เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้การ
ตอบสนองด้านจิตใจ เป็นก าลังใจให้กับบุตรหลานต่อไป เมื่อเด็กรับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่น มีเหตุผล
แล้ว ก็จะไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้น 
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กตัญชลี ณรงค์ราช (2543) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นชายที่ท าผิด
กฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า จากการ
วิเคราะห์ผลข้อมูล ด้วยเทคนิคการจ าแนกกลุ่ม ปรากฏว่า มีตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร จาก 17 ตัวแปร 
ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมาย และกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชาย มี
ความแปรปรวนถึงร้อยละ 69.5 โดยมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง คือ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว การคบเพื่อนที่ท าผิดกฎหมาย การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยประละเลย การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักตามใจ การอาศัยอยู่ร่วมกันของพ่อและแม่ 

สิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัย 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งชายและหญิงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน การแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจในสัมผัส การดูสื่อกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศและการรับรู้ความภูมิใจในตนเอง ที่มีอ านาจจ าแนกนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (Wilks' Lambda = .346, p<.001) และสามารถจ าแนกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 75.00 

วรรณศิริ ปิ่นทอง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ที่ก าลังศึกษาสายสามัญในสังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน พบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวของบิดามารดามี
ความสัมพันธ์ในลักษณะทางตรงกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง การท าหน้าที่ของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางลบในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ นั่นหมายความว่า 
นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่มีการท าหน้าที่ของครอบครัวที่สูงจะมีพฤติกรรมทางเพศในเชิงเสื่อมเสีย
น้อยกว่านักเรียนที่มีการท าหน้าที่ของครอบครัวต่ าของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

วลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย (2555) ได้ศึกษาผลของการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความ
ก้าวร้าวของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง พบว่า วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่ในระดับปานกลาง วัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยงที่มีบุคลิกภาพและมีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนและมีอิทธิพลของ
ตัวแบบทางสังคมแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องและกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการควบคุมตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต แต่มีอิทธิพลในทาง



  29 

ลบต่อการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลแบบ
สมบูรณ์ (Fully mediation) ระหว่างตัวแปรการควบคุมตนเอง และตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียน 

ธิดารัตน์ แย้มนิ่ม (2558) ได้ศึกษาปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์แห่งตน
ของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น พบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
เอกลักษณ์แห่งตนของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในบทบาทของตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง 
ยอมรับความแตกต่างของตนและผู้อื่น มีการแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายและกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

เสาวลักษณ์ เฉลิมภาค (2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 กลุ่ม 6 กรุงเทพมหานคร พบว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ 
รวมถึงการท าหน้าที่ของครอบครัว ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุพัตรา ลักษณะจันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเอาความเสี่ยง
ของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดกระบี่ พบว่า การท าหน้าที่ของครอบครัวของพ่อแม่ รวมถึงการอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์กับการรับเอาความเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นทั้งในช่วงวัยรุ่นตอนต้น
และช่วงวัยรุ่นตอนกลางต่อการเกิดพฤติกรรมความเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่ต้องการสัมผัส
สิ่งที่ตื่นเต้นท้าทาย ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่และการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เสี่ยงที่เป็นอันตรายหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ .001 ตามล าดับ 

จากการทบทวนเอกสารงานวิชาการและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้การท า
หน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการก่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมความเสี่ยงทาง
เพศ รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่นในพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ในเชิงลบ 
นั่นหมายความว่า หากวัยรุ่นมีการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักเอาใจใส่สูง
แนวโน้มที่วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลง ในงานวิจัยนี้การรับรู้การท าหน้าที่
ของครอบครัวเป็นพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกัน เป็นการจัดการระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับตัวอยู่ในครอบครัว รวมทั้งสังคม ภายนอกได้อย่าง
มีความสุข ตามแนวคิดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว McMaster (McMaster Model of 
Family Function: MMFF) สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2552) 
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4. การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 

4.1 ความหมาย 
บุคคลจะเลือกตอบสนองและแสดงตัววา่เป็นพวกเดียวกันกับเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น โดย

กลุ่มที่เขาเลือกนี้เรียกว่ากลุ่มอ้างอิง ซึ่งกลุ่มอ้างอิงนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกันกับเขาก็ได้แต่มี
บทบาทเป็นมาตรฐานส าหรับเปรียบเทียบและเป็นแหล่งของบรรทัดฐานส าหรับบุคคลจะประเมิน
ตัวเองกับกลุ่มอ้างอิง และบุคคลจะยอมรับบรรทัดฐานซึ่งจะแสดงออกเป็นพฤติกรรม โดยยอมรับ
บรรทัดฐาน (normative conformity) (ดุษฎี แสงค า, 2552) บรรทัดฐานของบุคคล (subjective 
norms) หมายถึง การรับรู้บรรทัดฐาน ของสังคมหรือความเชื่อของบุคคลอื่นต่อการกระท าของบุคคล 
การรับรู้นี้ได้รับอิทธิพลจากบุคคลส าคัญ เช่น พ่อแม่คู่รัก เพื่อน ครู (อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ, 2554) 
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีความส าคัญ ในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างครอบครัวซึ่งปฏิบัติ หน้าที่โดยบิดา
มารดา ผู้ปกครอง กับอิทธิพลของของเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น การกระท าหรือการปฏิบัติ
ของบิ ด ามารดา (Parenting practices) จะส่ งผลต่ อพฤติ กรรมของวัยรุ่น  (Adolescent’s 
behaviors) และเมื่อวัยรุ่นเข้ากับกลุ่มเพื่อน (Crowd affiliation) ก็จะได้รับบรรทัดฐานของกลุ่มและ
แรงกดดันจากเพื่ อน (Crowd norm & Peer pressure) ซึ่ งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น 
(Adolescent’s behaviors) เช่นกัน ดังเช่นในงานวิจัยของ บราว์น ; และคนอื่น ๆ สิทธิพงศ์ วงศ์
วิวัฒน์ (2548) อ้างอิงจาก Brown; et al. 1988 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น บราว์น; และคนอืน่ ๆ 
 

ที่มา: สิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน ์(2548) อ้างอิงจาก Brown; et al. 1988 
 

การรับรู้บรรทัดฐานในกลุ่มเพื่อนมีความส าคัญอย่างมากเพราะเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การท ากิจกรรมหรือในเรื่องการตัดสินใจต่าง ๆ และมักเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
โดยเพื่อนในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะคล้ายๆกัน และมีรุ่นราวคราวเดียวกัน ฟิสเซอร์และฟิสเซอร์ (สิทธิ

Parenting practices Crowd affiliation Adolescent’s behaviors 

Crowd norm & Peer pressure 
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พงศ์ วงศ์วิวัฒน,์ 2548) อ้างอิงจาก Fisher & Fisher, 1992) วัยรุ่นมักจะเลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน
และให้เพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าพฤติกรรมต่าง ๆ  

นอกจากนี้ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) เป็นทฤษฎีทาง
เจตคติที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตนา (Intention) ในการกระท าพฤติกรรม
ที่ถูกพัฒนาโดย Fishbein และ Ajzen ซึ่งได้มีสมมุติฐานว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถคิด 
สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบก่อนที่จะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ และมนุษย์จะ
คิดและค านึงถึงผลของการกระท าของตนก่อนที่จะตัดสินใจกระท าด้วย (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 
2556) อ้างอิงจาก (Fishbein & Ajzen, 1975) และการที่บุคคลมีเจตนาที่จะกระท าพฤติกรรมใดแบบ 
จ าเพาะเจาะจง มักจะพบว่ามีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ 1) การมีเจตคติต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude 
toward behavior) เจตคติของพฤติกรรมถูกก าหนดโดยความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลกรรมและการ
ประเมินคุณค่าของผลกรรมนั้นตามทฤษฎีนี้ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการกระท าจะน าไปสู่ผลกรรม
ทางบวกพวกเขาก็จะมีเจตคติในทางที่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่า
การกระท าพฤติกรรมนั้นจะได้รับผลกรรมในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ตนเองไม่ปรารถนาเขาก็จะมีเจต
คติที่ ไม่ เห็นด้วยหรือต่อต้านพฤติกรรมนั้น 2) อิทธิพลของกลุ่ม (Subjective norms) มีผลต่อ
พฤติกรรม อิทธิพลของกลุ่มจะถูกก าหนดโดยความเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มมีความส าคัญส าหรับเขาและ
ตัวเขาคิดว่าควรท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น ท าให้บุคคลมีแรงจูงใจที่จะคล้อยตาม
กลุ่มหากบุคคลมีแรงจูงใจมากหรือน้อยเพียงใดบุคคลก็จะมีความเชื่อ ถ้าบุคคลอื่นหรือกลุ่มคนที่ส าคัญ
ต่อเขาว่าเขาควรจะท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่และยิ่งถ้าหากมีแรงกดดันจากสังคมสภาพแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้นเขาก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้นในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาเชื่อว่าบุคคลที่มี
ความส าคัญของเขาหรือกลุ่มคนที่ส าคัญต่อเขาไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไม่ให้ท าพฤติกรรมหรือต่อต้าน
พฤติกรรมที่เขาจะท าเขาก็จะไม่ท าพฤติกรรมนั้น ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลสามารถแสดงเป็น
แผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
 

ที่มา: Fishbein and Ajzen (1975) อ้างอิงจาก (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556) 
 

สุชา จันทร์เอม (2536) ได้ให้ความหมายของบรรทัดฐานของพฤติกรรม (norm) หมายถึง 
พฤติกรรมที่กลุ่มคาดหวังให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันหรือสอดคล้องตามท านอง
คลองธรรมของกลุ่ม ซึ่งอาจจะตั้งเกณฑ์ (rules) ของพฤติกรรมรวมถึงค่านิยม (values) ของกลุ่มด้วย 
โดยแบ่งมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของพฤติกรรมออกเป็น 2 อย่างคือ 

1) มาตรฐานหรือบรรทัดฐานของสังคม  (Social norms) หมายถึง ค่านิยม และ
มาตรฐานของกลุ่ม ซึ่งน ามาใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติของแต่ละคน 

2) มาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) หมายถึง กฎเกณฑ์
ของสังคมที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรม
ของคนในกลุ่มด้วย และมรดกทางวัฒนธรรมจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคนภายในกลุ่ม โดย
ทั้งมาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคม และมาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมจะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของคนทั่วไป 

4.2 การวัด 
ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) เป็นทฤษฎีทางเจตคติที่

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตนา ( Intention) ในการกระท าพฤติกรรมที่ถูก
พัฒนาโดย Fishbein และ Ajzen ซึ่งได้มีสมมุติฐานว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถคิด สามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบก่อนที่จะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ และมนุษย์จะคิดและ
ค านึงถึงผลของการกระท าของตนก่อนที่จะตัดสินใจกระท าด้วย สิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (2548) การที่

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

(Subjective norms) 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 

(Behavior Intention) 

พฤติกรรม 

(Behavior) 

เจตคติต่อการท าพฤติกรรม 

(Attitude toward the behavior) 
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บุคคลมีเจตนาที่จะกระท าพฤติกรรมใดแบบ จ าเพาะเจาะจง มักจะพบว่ามีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ 1) การ
มีเจตคติต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward behavior) เจตคติของพฤติกรรมถูกก าหนดโดยความ
เชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลกรรมและการประเมินคุณค่าของผลกรรมนั้นตามทฤษฎีนี้ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่า
การกระท าจะน าไปสู่ผลกรรมทางบวกพวกเขาก็จะมีเจตคติในทางที่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมนั้น แต่
ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่าการกระท าพฤติกรรมนั้นจะได้รับผลกรรมในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่
ตนเองไม่ปรารถนาเขาก็จะมีเจตคติที่ไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านพฤติกรรมนั้น 2) อิทธิพลของกลุ่ม 
(Subjective norms) มีผลต่อพฤติกรรม อิทธิพลของกลุ่มจะถูกก าหนดโดยความเชื่อว่าบุคคลหรือ
กลุ่มมีความส าคัญส าหรับเขาและตัวเขาคิดว่าควรท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น ท าให้
บุคคลมีแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มหากบุคคลมีแรงจูงใจมากหรือน้อยเพียงใดบุคคลก็จะมีความเชื่อ 
ถ้าบุคคลอื่นหรือกลุ่มคนที่ส าคัญต่อเขาว่าเขาควรจะท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่และยิ่งถ้าหากมีแรงกดดัน
จากสังคมสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเขาก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้นในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าเขาเช่ือว่าบุคคลที่มีความส าคัญของเขาหรือกลุ่มคนที่ส าคัญต่อเขาไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไม่ให้
ท าพฤติกรรมหรือต่อต้านพฤติกรรมที่เขาจะท าเขาก็จะไม่ท าพฤติกรรมนั้น  (Fishbein & Ajzen, 
1975) อ้างถึงใน สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2556) และการที่บุคคลมีเจตนาที่จะกระท าพฤติกรรมใด
แบบ จ าเพาะเจาะจง มักจะพบว่ามีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ 1) การมีเจตคติต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude 
toward behavior) เจตคติของพฤติกรรมถูกก าหนดโดยความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลกรรมและการ
ประเมินคุณค่าของผลกรรมนั้นตามทฤษฎีนี้การวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน ในงานของศุฐินันท์ 
เลื่อนแป้น (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความสอดคล้องและกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อการควบคุมตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต แต่มีอิทธิพลในทางลบต่อการรับรู้บรรทัดฐาน
ของกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการรับรู้
บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลแบบสมบูรณ์ (Fully mediation) ระหว่าง
ตัวแปรการควบคุมตนเอง และตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน เป็นแบบวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุดถึงไม่จริงเลยมีความเที่ยงแบบวัด .74 ปรับปรุงมาจากดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) มีจ านวน 16 ข้อ เป็นแบบวัดมาตราประเมินค่า 
(Rating Scale) มาตราวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) แต่ละข้อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตั้งแต่
จริงที่สุด ถึง ไม่จริงที่สุด ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะการรับรู้บรรทัด
ฐานกลุ่มเพื่อนสูง ผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่ม
เพื่อนต่ า  
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4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
บราวน์ (Brown, 1982) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากแรงกดดันของกลุ่ม

เพื่อนที่มีต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนวัยรุ่น
หญิงที่ได้รับแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนอย่างมากทั้งในด้านการแต่งกาย ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ต่างเพศ การร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การนัดพบกับคนที่พึงพอใจ และการไปงานเลี้ยงสังสรรค์ 
เมื่อแรงกดดันเหล่านี้มีมาก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนในการท าพฤติกรรม
ต่าง ๆ เหล่านั้นไปด้วย 

Mayer (1990) ได้สรุปผลการศึกษารูปแบบปฏิกิริยาตอบโต้ของกลุ่มเพื่อนจากวีดีทัศน์
ที่มีผลต่อเด็กเพศชายที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่สุข เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมไม่เป็นสุขและ
เด็กปกติโดยทั่ว ๆ ไป กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มจะได้ดูวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบปฏิกิริยาตอบ
โต้ของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและมีพฤติกรรมอยู่ไม่เป็นสุข มีพฤติกรรมทางลบเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น เตะของเล่น เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติโดยทั่วๆ ไป และยังพบอีกว่าเด็กทั้ง 2 กลุ่ม
มีความสัมพันธ์ ในทางตรงข้ามกับพฤติกรรมชอบทางสังคมอีกด้วย 

Parker; Nelson; & Burns (2010) ได้สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหา
พฤติกรรมในชั้นเรียน เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่มีโครงการจัดการศึกษา เฉพาะส าหรับเด็กที่มี
ปัญหาพฤติกรรมกับโรงเรียนทั่วไป โดยศึกษาในเด็กระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 440 คน จาก 12 
โรงเรียนในบริเวณภาคเหนือของสหรัฐอเมริกาใช้การวัดจากการสังเกตโดยตรง (Systematic direct 
observation) ภายใต้การควบคุมโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการ
สังเกตพฤติกรรม รวมทั้งได้รับการอบรมก่อนที่จะบันทึกข้อมูล ผลการสังเกตพบปัญหาพฤติกรรม
วุ่นวายรบกวนชั้นเรียน (Disruptions) เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด และพฤติกรรมการใช้ค าพูดก้าวร้าว 
(Verbal Aggression) พฤติกรรมการใช้ความก้าวร้าวทางร่างกาย (Physical Aggression) รองลงมา
ตามล าดับ น าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบโดยได้ผลการศึกษาว่า โรงเรียนที่มีโครงการจัดการศึกษา
เฉพาะส าหรับเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมส่งผลให้ปัญหาพฤติกรรมนั้นลดลงกว่าโรงเรียนทั่วไป 

เรณู ผดุงถิ่น (2527) ได้ศึกษาการให้แรงเสริมทางสังคม โดยการให้ความสนใจ ยกย่อง
ชมเชย ในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พบว่า สามารถลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวได ้

จุฑามาศ นุชนารถ (2531) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสายสามัญศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์และการคุมก าเนิดในนักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเพื่อนสนิท รวมถึงการดูสื่อลามกหรือการดูภาพการร่วมเพศของเพื่อน
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สนิท การเที่ยวสถานบันเทิงหรือสถานเริงรมย์ของเพื่อนสนิท อิทธิของกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย 

จันทร์แรม ทองศิริ (2539) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสายสามัญศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 95.00 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้ได้ระบุว่า ตนเองได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนท าให้เกิดการมีเพศสัมพันธ ์

ปวีณา สายสูง (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ก าลังศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 314 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกเมื่ออายุ 10-21 ปี ร้อยละ 33.40 และมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก คิดเป็นร้อยละ 72.40 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับอิทธิพลรวมถึงการชักจูงจากกลุ่มเพื่อนหรือคนรักส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเข้าไปเที่ยว
ในแหล่งบันเทิง สถานเริงรมย์ หรือแม้กระทั่งการชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ 

สิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (2548) เรื่องปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัย 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งชายและหญิงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน การแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจในสัมผัส การดูสื่อกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศและการรับรู้ความภูมิใจในตนเอง ที่มีอ านาจจ าแนกนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (Wilks' Lambda = .346, p<.001) และสามารถจ าแนกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 75.00 

สุมาลี สวยสอาด (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร เรื่องปัจจัยทางจิตสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรลักษณะทางสังคม 
สามารถร่วมกันท านายความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 
70.70 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคืออิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรที่มีความสามารถในการ
ท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ 

ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องและกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการควบคุมตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต แต่มีอิทธิพลในทาง
ลบต่อการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติที่มีต่อการมี
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เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรส่ งผ่านที่มีอิทธิพลแบบ
สมบูรณ์ (Fully mediation) ระหว่างตัวแปรการควบคุมตนเอง และตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียน 

ธิดารัตน์ แย้มนิ่ม (2558) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับ
เอกลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น พบว่า ตัวแปรต้นทั้ง  4 ตัวแปร ได้แก่ 
การท าหน้าที่ของครอบครัว การเห็นคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพกับเพื่อนและลักษณะมุ่งอนาคตมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเอกลักษณ์แห่งตนของ วัยรุ่นตอนปลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก โดยสัมพันธภาพกับเพื่อนกับเอกลักษณ์แห่งตนมี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .713 รองลงมา คือ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การท าหน้าที่ของครอบครัวและลักษณะมุ่งอนาคต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.640, .608 และ .537 ตามล าดับ 

สุพัตรา ลักษณะจันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเอาความเสี่ยง
ของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดกระบี่ พบว่า การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับการรับเอา
ความเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นทั้งในช่วงวัยรุ่นตอนต้นและช่วงวัยรุ่นตอนกลางต่อการเกิดพฤติกรรม
ความเสี่ยงที่ต้องการสัมผัสสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทาย ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่และการตัดสินใจเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001  

จากการทบทวนเอกสารงานวิชาการและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้
บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับการก่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมความเสี่ยง
ทางเพศ รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่นในพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์เชิงบวก 
นั่นหมายความว่า การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่าง 
ๆ ของวัยรุ่น ยิ่งวัยรุ่นรับรู้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่มเป็นเช่นไร วัยรุ่นจะมีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมเช่นนั้นตามกลุ่มเพื่อน 
 
5. การมุ่งอนาคต 

5.1 ความหมาย 
ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ (2536) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความสามารถในการ

คาดการณ์ถึงอนาคตในสิ่งที่จะเกิดกับตนเอง และเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สอดคล้องกับ มิชเชล (Mischel & Underwood, 1974) อ้างใน เนตรชนก พุ่มพวง, 2546) ซึ่งให้
ความหมายว่า ความสามารถในการคาดการณ์ไกล ให้ความส าคัญกับผลดีและผลเสียในอนาคต มี
ความต้องการให้อนาคตพบเจอในสิ่งที่ดีหรือผลดีมากกว่าปัจจุบัน จึงท าให้เกิดการวางแผนการกระท า
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เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต จึงท าให้ผู้มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงสามารถเลือกการปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมาย ลักษณะมุ่งอนาคตจะ
เป็นส่วนต้นของปรากฏการณ์ และการควบคุมตนจะเป็นส่วนปลายและจะเกิดควบคู่กัน คือ ลักษณะ 
มุ่งอนาคตในบางเรื่องจะเกิดน ามาก่อน แล้วบุคคลต้องใช้การควบคุมตนเอง เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ไปได้ตามที่วางเป้าหมายเอาไว้จนประสบผลส าเร็จในเวลาที่ก าหนดนั้น ลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตน มีความส าคัญต่อพฤติกรรม ทั้งที่เป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนา ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเองนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปรากฏการณ์
เดียวกัน คือ บุคคลจะต้องมีความต้องการผลในอนาคตมากกว่าผลในปัจจุบัน แล้วด าเนินการปฏิบัติ
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตนั้น ลักษณะการมุ่งอนาคต ตอนที่สองของการอดได้รอได้ คือ การ
กระท าที่เป็นขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องปฏิบัติเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานหรือต้องรอคอยผลนาน ความสามารถส่วนนี้ คือ การควบคุมตนเอง ดังนั้นผู้ที่
เน้นในประเด็นต่างส่วนกันของปรากฏการณ์ เช่นนี้จะเรียกชื่อปรากฏการณ์นี้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคต 
ส่วนผู้ที่เน้นความสามารถในการปฏิบัติเพื่อรอรับผลที่ต้องการ จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การควบคุม
ตนเอง แต่เนื่องจากการมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปรากฏการณ์ เดียวกันบางครั้งท าให้ เกิดการแยกแยะไม่ออก ดังนั้น ลักษณะมุ่ งอนาคตกับ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง จึงต้องพัฒนาไปด้วยกันจึงจะเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่
ต้องการ ถ้าจิตลักษณะใดพัฒนาได้ไม่เต็มที่ จะท าให้เกิดความบกพร่องทางจริยธรรมได้ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2543) นอกจากนี้ เซกจิเนอร์ และ ฮาลาบี (Seginer & Halabi, 1991) ได้กล่าวถึง
ลักษณะการมุ่งอนาคตโดยการรวบรวมแนวคิดจากนักจิตวิทยาท่านอื่น ๆ ว่า ลักษณะการมุ่งอนาคต
เป็นการคาดการเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนในอนาคต ความ
ปรารถนาในอนาคต ความคาดหวังในอนาคต และความกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และรวมถึง
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งความคิดการจินตนาการภาพของ
อนาคตแต่ละบุคคล ความต้องการในอนาคต แรงจูงใจในอนาคต การควบคุมทางด้านอารมณ์ และ
ความสามารถทางด้านสติปัญญา การให้ความหมายลักษณะของการมุ่งอนาคต หมายถึง ลักษณะนิสัย
ที่สามารถอดได้รอได้ สามารถหักห้ามใจตนเอง เพื่อที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทาง น าไปสู่หนทางแห่ง
ความส าเร็จหรือสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ หรือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2526) 
นอกจากนี้การให้ความหมายของลักษณะการมุ่งอนาคตว่า เป็นลักษณะการมุ่งอนาคตข้างหน้าเป็น
การมองอนาคตที่กว้างไกลไม่ได้มีผลแค่ตัวผู้มองเท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงบุคคล สังคม มวล
มนุษยชาติที่บุคคลนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย (จรรยา สุวรรณทัต, 2531) ในการให้ความหมายของ
ลักษณะการมุ่งอนาคตว่าเป็นความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล ซึ่งสามารถแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมที่สามารถอดได้สามารถรอได้ในสภาวการณ์ต่าง ๆ เพราะบุคคลสามารถเห็นผลของการ
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กระท าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือความพากเพียรของบุคคลที่พยายามกระท าปัจจุบันเพื่อให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ (พนิดา สินสุวรรณ, 2547) 

5.2 การวัด 
การวัดลักษณะมุ่งอนาคต มีงานวิจัยที่ศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง 

ๆ และมีการสร้างแบบวัดลักษณะการมุ่งอนาคตและยังนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่  1) แบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตของจินตนา บิลมาศ และคนอื่นๆ (2529) โดยใช้วัดในกลุ่มข้าราชการพลเรือน โดย
แบบวัดดังกล่าวมีข้อค าถามที่แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแสดงออกของลักษณะนิสัยของบุคคลว่าจะ
เสียสละความสุขเล็กน้อย เพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตรวมทั้งเป็นการแสดงลักษณะนิสัยของ
บุคคลว่ามีความสามารถในการอดได้รอได้ สามารถวางแผนในอนาคตและความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด โดยแบบวัดลักษณะ
การมุ่งอนาคต มีจ านวนรวม 20 ข้อ ซึ่งใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 6 ระดับ ให้
เลือกตอบตั้งแต่จริงที่สุดถึงไม่จริงเลย โดยจะแสดงลักษณะการมุ่งอนาคตจากมากถึงน้อย 2) แบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตของดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) ได้สร้างแบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตในกลุ่มวัยรุ่น ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า 12 ประโยค เกี่ยวกับความสามารถใน
การมองอนาคต การเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตและรวมถึงการอดได้
การรอได้ของผู้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 6 ระดับ ตั้งแต่จริง
ที่สุดถึงไม่จริงเลย ซึ่งแบบวัดทั้ง 2 แบบ ยังได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการ
ปรับแบบวัดให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสิ่งที่ต้องการวัดในงานวิจัยแต่ละงานที่จะศึกษา เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับงานวิจัยนั้น ๆ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ (สมวาสนา ธนเมธีกุล, 2546) ศึกษา
จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยปรับปรุงแบบวัดจากนีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2546) วัดลักษณะการมุ่งอนาคตเป็น
แบบวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุดถึงไม่จริงเลยมีความเที่ยงแบบวัด .74 ส าหรับงานวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดลักษณะการมุ่งอนาคตกับการรับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความ
คาดหวังที่บุคคลจะด าเนินไปให้ถึงเป้าหมายที่บุคคลตั้งไว้ รวมถึงการวางแผนในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนาคตที่บุคคลก าหนดขึ้น โดยในงานวิจัยนี้วัดคุณลักษณะการมุ่ง
อนาคต โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดลักษณะการมุ่งอนาคตของสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2556) 
จ านวน 6 ข้อ ลักษณะมาตรวัดเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ พิสัยระหว่างตรงมากที่สุดถึงตรงน้อย
ที่สุด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 

5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งอนาคตกบัพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
ประพจณ์ บุญมี (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชายที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสาย
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สามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตอ าเภอเมืองและในเขตชนบทในจังหวัดสระบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย 800 คน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งอนาคตเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้และยังพบว่าการควบคุมตนเองเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี ้

สิริพรรณ บุรี (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา เขตพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยจ านวน 275 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งอนาคตมีผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งการมุ่งอนาคตเป็นปัจจัยมีสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ได้ 

สุนิสา ค าบึงกลาง (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ต่อพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสายสามัญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
จ านวน 325 คน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการ
มีพฤติกรรมทางเพศมากที่สุด 

สุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหาร
เวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลกับการท านายพฤติกรรมรับผิดชอบ ได้ร้อยละ 61 โดยตัวแปร
ที่สามารถท านาย ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 

ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องและกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการควบคุมตนเอง และลักษณะมุ่งอนาคต แต่มีอิทธิพลในทาง
ลบต่อการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลแบบ
สมบูรณ์ (Fully mediation) ระหว่างตัวแปรการควบคุมตนเอง และตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียน 

ธิดารัตน์ แย้มนิ่ม (2558) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับ
เอกลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตามเอกลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับ



  40 

การตระหนักรู้ในบทบาทของตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนและผู้อื่น มีการ
แสดงบทบาทอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย
และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เชิน และชาง (Chen & Zhang, 2011) ได้ศึกษาวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับวัยรุ่นในเรื่อง
ของสุขภาวะและผลกระทบของวัยรุ่นในเรื่องการปรับตัวของวัยรุ่นในอนาคต พัฒนาการ และการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่าง ๆ ในวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการมุ่งอนาคตมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นเชิงลบ นั่นหมายถึง วัยรุ่นที่มีลักษณะการมุ่งอนาคต
สูงจะมีความเสี่ยงที่จะกระท าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่ า 

จากการทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ลักษณะการมุ่ง
อนาคตเป็นลักษณะการมุ่งอนาคตคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยมีองค์ประกอบ 1) การวางแผน
ในอนาคต 2) ความปรารถนาในอนาคต 3) ความคาดหวังในอนาคต และ 4) ความกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และรวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งความคิดการ
จินตนาการภาพของอนาคตแต่ละบุคคล ความต้องการในอนาคต แรงจูงใจในอนาคต การควบคุม
ทางด้านอารมณ์ และความสามารถทางด้านสติปัญญา การให้ความหมายลักษณะของการมุ่งอนาคต 
หมายถึง ลักษณะนิสัยที่สามารถอดได้รอได้ สามารถหักห้ามใจตนเอง เพื่อที่จะน าไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง น าไปสู่หนทางแห่งความส าเร็จหรือสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ หรือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า (เพ็ญ
แข ประจนปัจจนึก, 2526) นอกจากนี้การให้ความหมายของลักษณะการมุ่งอนาคตว่า เป็นลักษณะ
การมุ่งอนาคตข้างหน้าเป็นการมองอนาคตที่กว้างไกลไม่ได้มีผลแค่ตัวผู้มองเท่านั้นยังครอบคลุมไปถึง
บุคคล สังคม มวลมนุษยชาติที่บุคคลนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย (จรรยา สุวรรณทัต, 2531)  
 
6. การควบคมุตนเองที่ไม่ด ี

6.1 ความหมาย  
การควบคุมตนเองตามทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์ (ศรีเรือน แก้ว

กังวาล, 2545) ซึ่งเชื่อว่าบุคคลทั่วไปจะมีแรงขับอยู่ภายในตนเอง มีลักษณะเป็นจิตไร้ส านึกพร้อมที่จะ
แสดงออกพฤติกรรมตามความต้องการเสมอหากขาดการควบคุมยับยั้ง ดังนั้น มนุษย์จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้สามารถควบคุมตนเองได้ในระดับทั่วไป และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างปกติสุข ส่วนการควบคุมตนเองตามทฤษฎีของ วอลเตอร์ ซี เร็คเลสซ์ (Walter C. Reckless 
อ้างใน ศรีเรือน แก้วกังวาล (2554) เชื่อว่า คนเรามีพลังที่ผลักดันจากภายในให้มีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ภายนอก เช่น ความยากจนเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์และ
ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น เร็คเลสซ์ จึงเสนอทฤษฎีในการควบคุมตนเองไว้ดังนี้  
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1) การควบคุมจากภายใน ได้แก่ ความส านึกที่สามารถยับย้ังควบคุมตนเองได้ ความ
ส านึกที่ดีงาม ความเคารพตนเอง มโนธรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ความอดกลั้นต่อความคับข้องใจ 
ความสามารถในการต่อสู้กับอารมณ์ ความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การหาความพึง
พอใจอย่างอ่ืนมาชดเชย เป็นต้น  

2) การควบคุมจากภายนอก ได้แก่ ความยึดมั่นในจารีตประเพณี ความคาดหวังของ
สังคม ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โอกาสที่จะได้รับการยอมรับ 
และความส านึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนเองอยู่  

การควบคุมตนเองยังหมายถึง พฤติกรรมที่น าไปสู่ผลทั้งทางด้านบวกและทั้งทางด้านลบ 
เป็นผลของการกระท า ซึ่งถ้าหากบุคคลจ าเป็นต้องเลือกการกระท าของพฤติกรรมทั้งสองอย่างที่ส่งผล
ต่อผลของการกระท าที่ขัดแย้งกัน ผลของการกระท าหนึ่งเป็นผลแห่งการกระท าที่ได้รับผลของการ
กระท านั้นโดยทันทีมีความพอใจน้อย ส่วนผลของการกระท าอีกผลของการกระท าหนึ่งเป็นผลแห่งการ
กระท าที่ต้องรอคอยแต่มีความพอใจเป็นอย่างมาก สกินเนอร์ (Skinner, 1953) นอกจากนี้การ
ควบคุมตนเองยังหมายถึง สถานการณ์ของแต่ละบุคคลที่แต่ละคนมีเครื่องมือในการควบคุมตนเอง ใน
ความสามารถของการควบคุมพฤติกรรมของตน บุคคลสามารถจัดการกับความยุ่งยากต่าง ๆ สามารถ
จัดการกับความยุ่งยากตามระดับความยุ่งยากนั้น ๆ ให้หมดไปโดยบุคคลกระท าโดยการกระท าแบบ
เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการควบคุมจากบุคคลอื่น หรือจากเครื่องมือที่บุคคล
นั้น ๆ ได้มาจากการควบคุมด้วยตนเอง และอาจจะใช้เครื่องมือในการจัดการสถานการณ์จากภายนอก
ที่ท าให้สานการณ์เปลี่ยนแปลงและลดความยุ่งยากลงไปอีกนั่นก็คือ การควบคุมตนเอง คาซ์ดิน 
(Kazdin, 1984) การควบคุมตนเองแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติแรกคือการควบคุมตนเองที่ไม่ดีและ
มิติที่สองคือการควบคุมตนเองที่ดี โดยการควบคุมตนเองที่ไม่ดีนั้นจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ 1) ความหุนหันพลันแล่น 2) การขาดสมาธิจดจ่อ 3) การขาดความอดทนอดกลั้น และในส่วนของ
การควบคุมตนเองที่ดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถในการสงบอารมณ์ของ
ตนเอง 2) ความสามารถในการเลื่อนความต้องการความปรารถนา 3) ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา สามารถวัดได้โดยการวัดทางด้านมิติ ด้านการวางแผน ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านการชะลอ
ความต้องการความปรารถนา และการเสริมแรงตนเองในเชิงบวก เฮ็กเกอร์ และคณะ (Hegger, Will, 
Bruckermann, & Voss, 2006) ยังมีการให้ความหมายของการควบคุมตนเองที่ดีว่า เป็นภาวการณ์ที่
บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ ความปรารถนาของตนเอง รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ เฉพาะหน้าได้ โดยสามารถวัดการควบคุมตนเองได้ 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ 2) ความสามารถในการอดทนรอคอยความปรารถนาของตนเองชะลอความต้องการ 3) 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สิทธิพงศ์ และคณะ (Wattananonsakul et al., 2010) และยังมี
ผู้ให้ความหมายของการควบคุมตนเองว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลให้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลาย
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วิธีการ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล จากพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาน าไปสู่
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย ก าหนด
ขั้นตอน มีกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมตัวแปรทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคคลอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้น ๆ ด้วยตนเอง (พันธณีย์ วิหคโต, 
2542) 

การควบคุมตนเองกับลักษณะการมุ่งอนาคต เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปรากฏการณ์ เดียวกันบางครั้งท าให้ เกิดการแยกแยะไม่ออก ดังนั้น ลักษณะมุ่ งอนาคตกับ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง จึงต้องพัฒนาไปด้วยกันจึงจะเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่
ต้องการ ถ้าจิตลักษณะใดพัฒนาได้ไม่เต็มที่ จะท าให้เกิดความบกพร่องทางจริยธรรมได้ (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2543) 

แบนดูรา Bandura (1977) มีความเชื่อว่าพฤติกรรม ของมนุษย์เรานั้นไม่ได้เป็นผลพวง
ของการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ว่ามนุษย์เราสามารถกระท า
บางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุม ความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง ด้วยผลกรรมที่เขาหามา
เอง เพื่อตัวเขา ซึ่งความสามารถในการด าเนินการดังกล่าวนี้ แบนดูรา เรียกว่าเป็นการก ากับตนเอง 
ซึ่งจะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนและพัฒนา การฝึกฝนนั้นประกอบไปด้วย 3 ประการ คือ 

1) กระบวนการสังเกตของตนเอง (Self-observation) บุคคลไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อ
การกระท าของตัวเองถ้าเขาไม่สนใจว่าเขาก าลังท าอะไรอยู่ ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการก ากับ
ตนเอง คือ บุคคลจะต้องรู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ เพราะความส าเร็จจากการก ากับตนเองนั้นส่วน
หนึ่งมาจากความชัดเจนสม่ าเสมอและแม่นย าของการสังเกตและบันทึกตนเอง การสังเกตควร
พิจารณา 4 ด้านคือ 

- การกระท าในด้านคุณภาพ, ความเร็วปริมาณ ฯ  
- ความสม่ าเสมอ  
- ความใกล้เคียง  
- ความถูกต้อง 

2) กระบวนการตัดสิน (judgment process) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตนเองนั้น
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไม่มากนัก ถ้าปราศจากกระบวนการตัดสิน ถ้าข้อมูล
ดังกล่าวนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่ได้มาจากการถูกสอน
โดยตรง การประเมิน ปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนั้น ๆ และจากการสังเกตตัวแบบ
การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องอาศัยการตัดสิน 
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3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) การพัฒนามาตรฐานการตัดสินนั้น 
จะน าไปสู่การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ขึ้นกับสิ่งล่อใจที่น าไปสู่ผลบวก ส่วนมาตรฐานภายในตนเองจะ
ท าหน้าที่เป็นเกณฑ์ที่ท าให้บุคคลวางระดับการแสดงออกหรืออาจจะสูงขึ้นก็ได้ 

การศึกษาเกี่ยวกับสาแหตุของพฤติกรรมการท าความดีละเว้นความช่ัวในงานวิจัยของดวง
เดือน  พันธุมนาวิน (2538) ที่ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่อายุ
ตั้งแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสาเหตุทางด้านจิตใจ และสามารถ
น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรม ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีและพฤติกรรมการท างานอย่าง
ขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี และเป็นพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อต่อ
คนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมด้านการ
ประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ด้านการมุ่งอนาคตและด้านการควบคุมตนเอง ด้านความเชื่ออ านาจในตน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และด้านทัศนคติ ด้านคุณธรรมและด้านค่านิยม ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรม
ในการประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้าน
ประสบการณ์ทางสังคมและด้านสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ของจิตลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบ
ทางจิตใจของพฤติกรรมทางจริยธรรม จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิต
ลักษณะ 5 ประการ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ด้าน ในปริมาณที่สูง
เหมาะสมกับอายุ จึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ส่วนล าต้นของ
ต้นไม้ โดยที่จิตทั้ง 5 ลักษณะนี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติถ้าบุคคลที่มีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้าน
ดังกล่าวและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมี
ความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย ฉะนั้นจิต
ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการจึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่ง (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน, 2538) 

จากความหมายของการควบคุมตนที่กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า การควบคุมตนเองที่ไม่ดี 
คือ การกระท าพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจ การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
ออกมาให้บุคคลอื่นรับรู้ โดยบุคคลไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมความต้องการ 
ไม่สามารถควบคุมความปรารถนาของตนเอง รวมถึงความไม่สามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ซึ่งการควบคุมตนเองที่ไม่ดีนั้นบุคคลจะเป็นผู้ที่ก าหนดลักษณะของการแสดงพฤติกรรมด้วย
ตนเอง โดยการใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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6.2 การวัด 
การวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี วัดโดยอิงแนวคิด Wills และคณะ (1994) ประกอบด้วย 

ลักษณะการขาดความสามารถของบุคคลในการยับยั้งอารมณ์ตนเอง มีลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาด
ความสามารถในการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมถึงไม่มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้า 
สภาพแวดล้อมรอบตั ว โดยในงานวิจั ยนี้ วัดการควบคุมตน เองที่ ไม่ ดี ตามงานวิจั ยของ 
Wattananonsakul (2012) ประกอบด้วยมิติของ 1) ความหุนหันพลันแล่น 2) การขาดความอดทน
อดกลั้น 3) การขาดสมาธิจดจ่อ มาตรวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี เป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มี
พิสัยระหว่างตรงกับตัวท่านมากที่สุด (5 คะแนน) ถึงตรงกับตัวท่านน้อยที่สุด (1 คะแนน) การวัดตัว
แปรด้วยข้อกระทงจ านวนมาก ย่อมมีปัญหาในด้านความเหนื่อยล้าจากการตอบแบบประเมินของ
ผู้ตอบ ความตั้งใจในการตอบของกลุ่มตัวอย่าง การขาดหายของข้อมูล ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการ
วิเคราะห์ในขั้นต่อ ๆ ไป ดังนั้นจึงจ ากัดจ านวนข้อกระทงให้มีจ านวน 4 ข้อ ต่อ 1 ภาวะสันนิษฐาน ได้
แบบประเมินการควบคุมตนเองที่ไม่ดีจ านวน 12 ข้อ  

6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองที่ไม่ดีกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
ประพจน์  บุญมี  (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมในการมี

เพศสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชายที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การควบคุมตนเองที่ไม่ดีเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาวิจัย 

วรรณศิริ ปิ่นทอง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ที่ก าลังศึกษาสายสามัญในสังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน พบว่า การควบคุมตนเองที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมทางลบในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ นั่นหมายความว่า นักเรียนที่มีการควบคุมตนเอง
ที่ไม่ดีอยู่ในระดับสูง จะมีพฤติกรรมทางเพศมากกว่านักเรียนที่มีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีต่ า และพบว่า
การท าหน้าที่ของครอบครัวของบิดามารดารวมกับการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์ในลักษณะ
ทางตรงกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

สุมาลี  สวยสะอาด (2550) ได้ศึกษาวิจัย เกี่ ยวกับตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการท านายความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ
ควบคุมตนเองที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์และเป็นตัวแปรที่มีความสามารถในการท านายพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษา 
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สิทธิพงศ์ และคณะ (2010) จากการศึกษาวิจัยและการท าการทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับ
การควบคุมตน ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเองที่ไม่ดีเป็นตัวแปรส าคัญในการอธิบายพฤติกรรม
เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาวิจัย 

สุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหาร
เวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลกับการท านายพฤติกรรมรับผิดชอบ ได้ร้อยละ 61 โดยตัวแปร
ที่สามารถท านาย ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 

กิตติเดช เกียรติมหาชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการคุมตนเองของเยาวชนชายที่กระท าผิด พบว่า ตัวแปรที่ส าคัญในการท านายความสามารถใน
การควบคุมตนเองของเยาวชนชายที่กระท าผิด ได้แก่ การควบคุมตนเองที่ไม่ดี และทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม  

ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องและกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการอบรมเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลยมีอิทธิพลในทางบวกต่อการควบคุมตนเองที่ไม่ดี นอกจากนี้ลักษณะมุ่งอนาคต 
เจตคติที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรส่งผ่านที่มี
อิทธิพลแบบสมบูรณ์ (Fully mediation) ระหว่างตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี และตัวแปร
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน 

วิลล์; และคณะ (Thomas A Wills et al., 2007) จากการศึกษาโดยการทดสอบโมเดล
ของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเสพติดและพฤติกรรม
ความเสี่ยงทางเพศ โดยการศึกษานี้มีการน าโปรแกรมในการวางแผนการป้องกันที่มีชื่อโปรแกรมว่า 
Strong African American Families (SAAF) การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ า หรือวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในสังคม
ชุมชนในชนบทที่อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลและมีความเป็นไปได้สูงที่เกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติของกลุ่ มคน
เหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเองที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่ม
ตัวอย่างวัยรุ่นที่น ามาศึกษาครั้งนี ้

จากการทบทวนเอกสารงานวิชาการและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การควบคุม
ตนเองที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์กับการก่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และการก่อเกิดพฤติกรรมความ
เสี่ยงทางเพศ รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่นในพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์ใน
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เชิงลบ นั่นหมายความว่า หากวัยรุ่นมีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีสูงแนวโน้มที่วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
 
7. กรอบแนวคิด 

ครอบครัวมีความส าคัญเกี่ยวกับบริบทของชีวิตวัยรุ่นเป็นอย่างมาก การให้ความรักความ
อบอุ่น การใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูวัยรุ่น การท าหน้าที่ของบิดา
มารดา หรือคนในครอบครัวล้วนแต่มีบทบาทส าคัญของวัยรุ่นทั้งสิ้น ดังนั้นหากบุคคลในครอบครัวท า
หน้าที่ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข (ผกามาศ  นันท
จีวรวัฒน์, 2554)นอกจากการท าหน้าที่ของครอบครัวแล้วยังมีเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวที่เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชน โดยมีการศึกษาของศิริพร พลูรักษ์ (2539) พบว่า 
เยาวชนที่ได้รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อผู้อื่นทางสังคม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การให้ค าปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการพิจารณา เหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น อีกทั้งการสื่อสารภายใน
ครอบครัว “เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุก ๆ ครอบครัวจะพัฒนา
บรรทัดฐานในเรื่องทิศทาง เนื้อหาและความหลากหลายในการสื่อสารกับวัตถุ หรือแนวคิดต่าง ๆ 
โดยรวมถึงบรรทัดฐานว่าใครควรสื่อสารกับใคร เกี่ยวกับประเด็นใด ด้วยความตั้งใจเช่นใด การสื่อสาร
จะมีรูปแบบที่มั่นคงทั้งในเรื่องปริมาณในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเรื่องความหลากหลายของประเด็น” 
แม็คลอยด์ และแชฟฟี่  (McLeod & Chaffee, 1967 อ้างใน HS (1974) ซึ่งการสื่อสารภายใน
ครอบครัวอยู่ในโครงสร้างของการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การท าหน้าที่และบทบาทของตน
ในครอบครัวจะมีส่วนช่วยให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นสามารถปรับตัวเข้าหากันระหว่างบุคคลภายใน
ครอบครัว รวมไปถึงการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายในครอบครัวอีกด้วย สาเหตุของพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาของวัยรุ่นอีกอย่างหนึ่ง คือ ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญเช่น ปัจจัยที่ เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อน 
เนื่องจากเพื่อนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากของวัยรุ่น (ณฐาภพ ระวะใจ, 2554) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความ
ผูกพันกันมาก เมื่อวัยรุ่นผูกพันกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นคนดีก็จะมีพฤติกรรมที่ดีไปด้วย ในทางตรงกันข้าม
หากวัยรุ่นที่มีความผูกพันกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี วัยรุ่นก็จะมีแนวโน้มของพฤติกรรมที่ไม่ดีตาม
ไปด้วย (Sutherland, Cressy, & Luckenbill, 1978) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กตัญชลี 
ณรงค์ราช (2543) ที่พบว่า กลุ่มวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมายก่อนถูกจับกุมวัยรุ่นเหล่านี้ได้คบหาสมาคม
กับเพื่อนที่ท าผิดกฎหมายโดยเฉลี่ย 7 คน ในขณะที่กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชายมีเพื่อนที่ท าผิดกฎหมาย
เพียง 1 คน เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การคบเพื่อนเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของวัยรุ่นอีกปัจจัยหนึ่ง นอกจากปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นแล้ว 
ยังมีปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของวัยรุ่นอีกด้วย เช่น ลักษณะการมุ่งอนาคต และการ
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ควบคุมตนเองที่ไม่ดี แต่ถ้าหากวัยรุ่นมีเป้าหมายในชีวิต และสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ ความคิด
ของตนเองให้ไปในทางที่ถูกต้องได้ จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม วัยรุ่นก็จะ
สามารถยับยั้งการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม การศึกษาปัจจัยดังกล่าว จึง
เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและสามารถน าไปสู่แนวทางการป้องกัน
พฤติกรรมการกระท าความผิดของวัยรุ่นในคดีอาญาของเยาวชนให้ลดลงได้ เมื่อพิจารณาทฤษฎี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการอธิบายพฤติกรรมจึงก าหนดขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
ภาพประกอบ 5 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 

สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

การรับรูก้ารท าหน้าที่ของครอบครัว 

1. การแก้ปัญหา 2. การสื่อสาร 

3. บทบาท 4. การตอบสนองทางอารมณ ์

5. ความผูกพันทางอารมณ ์

6. การควบคุมพฤติกรรม 

การรับรู้สิ่งแวดล้อม 

การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน 

1. แรงจูงใจ 2. ท าตาม 

บุคลิกภาพ 

การมุ่งอนาคต 

Future Orientation 

การควบคุมตนเองที่ไม่ด ี

Poor self-control 

 

พฤติกรรมที่เปน็ปัญหา 
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8. สมมติฐาน  
8.1 ปัจจัยการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน การมุ่ง

อนาคตและการควบคุมตนเองที่ไม่ดี สามารถจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดออกจากกลุ่มนักเรียน
วัยรุ่นตอนปลาย 
 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่ถูกด าเนินคดีอาญา และเยาวชนที่เป็นนักเรียน อายุ
ระหว่าง 15-18 ปี ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างรวมจ านวนทั้งสิ้น 600 คน แบ่ง
ออกเป็นเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีอาญา จ านวน 300 คน และเยาวชนที่เป็นนักเรียนจ านวน 300 คน 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ในการวิจัย การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี ้
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในภาค 7 ประกอบด้วย 
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
สุพรรณบุรี  

เยาวชน อายุระหว่าง 15 -18 ปี ที่ ไม่ เคยถูกด าเนินคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในภาค 7 และทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ไม่มีภาวะสติปัญญาบกพร่อง คือ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องมีระดับสติปัญญาอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (I.Q. > 89 ขึ้นไป)  

2. ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตและไม่ปรากฏอาการทางจิต 
3. ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะอันตราย 
4. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

5. อ่านออกเขียนได ้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นเยาวชนที่ถูก
ด าเนินคดีมาสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 จ านวน 300 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา จากสูตรของ Krejcie และ Morgan (1970) ดังนี ้
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𝑛 =
((𝑥2)(𝑁)(𝑃)(1 − 𝑃)

((𝑀𝐸2)(𝑁 − 1)) + ((𝑋2)(𝑃)(1 − 𝑃))
 

 
เมื่อ 

N =  กลุ่มประชากร 
2 = ค่า Chi-square ส าหรับการก าหนดระดับความเช่ือมั่น (95%)  

เมื่อค่าองศาอิสระเท่ากับ 1 (มีค่าเท่ากับ 3.841) 

P =  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (เท่ากับ .50) 

ME =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
 

ในการศึกษาวิจัยนี้ มีจ านวนกลุ่มประชากรเป้าหมายจ านวน 1,200 คน ก าหนดระดับ
เชื่อมั่นไว้ที่ 95% ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% และก าหนดสัดส่วนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ .50 จึงท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 291 คน แต่
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลในแบบวัดจึงด าเนินการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 300 
ชุด ในส่วนของกลุ่มที่ 2 เป็นเยาวชนที่ไม่เคยถูกด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว จาก
โรงเรียนต่าง ๆ ในภาค 7 ซึ่งก าหนดให้มีจ านวนเท่ากับ กลุ่มที่ 1 เพื่อความเท่าเทียมกันในการ
วิเคราะห์สมการจ าแนกประเภทปัจจัย จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 600 คน  

การพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่าง 
งานวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัย

ที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง : SWUEC/X-169/2561 เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม แบบวัดตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 
การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองที่ไม่ดี โดยขออนุญาตผู้ปกครองส าหรับผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัยที่มี
อายุต่ ากว่า 18 ปี ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขู่เข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด ข้อมูลส่วนตัว
จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผย น าเสนอข้อมูลวิจยัในภาพรวมเท่าน้ัน 

โดยลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้น แสดงใน
ภาพประกอบ 6 และภาพประกอบ 7 ดังนี ้
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ขั้นตอนและรปูแบบการวิจยั 
ตัวแปรในการศึกษา 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่  
1.1 การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว  
1.2 การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 
1.3 การมุ่งอนาคต 
1.4 การควบคุมตนเองที่ไม่ด ี

2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ในงานวิจัยนี้มีระดับการวัดเป็นนามบัญญัติ 
(nominal scale) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกลุ่ม
เยาวชนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

1. ระยะก่อนการวิจัย 
1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอจริยธรรมในมนุษย์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
1.2 ผู้วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงอธิบดี 

ผู้พิพากษาภาค 7 และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลและใช้สถานที่ในการวิจัย 

1.3 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
ขั้นแรกศึกษาข้อมูลจากส านวนคดีกลุ่มงานมาตรการพิเศษ เพื่อคัดเลือกเด็กและ

เยาวชนที่ไม่มีประวัติได้รับการถูกวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคจิตหรือมีอาการทางจิต หรือเป็นผู้ป่วยที่มี
ภาวะอันตราย และไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ออกจากกลุ่มประชากร 

ขั้นที่สอง ท าการประเมินผู้เข้าร่วมวิจัยที่ถูกคัดเลือกจากขั้นแรก โดยจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถอ่านออกเขียนได้  

ขั้นที่สาม คัดเลือกผู้ เข้าร่วมวิจัยจากขั้นที่สองที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ (I.Q. > 89 ขึ้นไป) หลังจากคัดเลือกประชากร 
เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 600 คน 

1.4 ชี้แจงรายละเอียดของงานวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ทราบวัตถุประสงค์ และ
สอบถามความสมัครใจของเยาวชนในการเข้าร่วมวิจัย 

1.5 หลังจากได้เยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่สมัครเข้าร่วมการวิจัยแล้ว น ารายชื่อเยาวชนมา
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพ่ือให้ได้ผู้เข้าร่วมวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
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1.6 สุ่มรายชื่อโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค 7 ใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเพื่อให้ได้ห้องเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเยาวชนจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 

1.7 หลังจากที่ได้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดชนิดรายงานตนเอง (Self-report questionnaire) 
จ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ส่วน เกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา  

ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้

สร้างขึ้น และเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาหรือปรับปรุงข้อวัด ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ศึกษาวิจัยมีขั้นตอน ดังนี ้

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลมาสร้างนิยาม 
ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2) สร้างข้อวัดของแบบวัดให้มีความสอดคล้องกับนิยามตัวแปร และ 
จุดมุ่งหมายในการวิจัย 

3) น าแบบวัดที่สร้างขึ้นมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
โดยน าแบบวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ และน ามาหาค่า IOC โดยเลือกข้อวัดที่มีค่า
ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป 

4) ปรับปรุงแก้ไขข้อวัดที่ใช้วัดที่ยังพบข้อบกพร่อง ตามค าแนะน าของ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพื่อให้แบบวัดสามารถวัดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามนิยาม
ของตัวแปร 

5) น าแบบวัดที่ได้แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าไปทดลองเก็บข้อมูล (Try out)  
กับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 300 คน 

6) น าข้อวัดที่ผ่านการคัดเลือกมาหาค่าอ านาจจ าแนกด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) และคัดเลือกข้อวัดที่มีค่าความสัมพันธ์ที่เป็นบวกและมีค่าตั้งแต่ .197 ขึ้นไป โดย
การพิจารณาได้จากตารางค่าวิกฤต (Critical value) ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient: r) (r = .197, df = 100, alpha = .05)  

7) หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัด โดยการหาค่าความเที่ยงแบบ 
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สอดคล้องภายใน (Internal consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) (Cronbach, 1984) 

8) ออกแบบและจัดท าแบบวัดฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยรายละเอียดมีดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบวัดข้อมูลส่วนบุคคล มีข้อวัด 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ตอนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว  
ตอนที่ 3 ข้อมูลสภาพแวดล้อม  

ส่วนที่ 2 มีข้อวัด 4 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว  
ตอนที่ 2 แบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน  
ตอนที่ 3 แบบวัดการมุ่งอนาคต 
ตอนที่ 4 แบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ด ี

ส่วนที่ 1 เป็นแบบวัดข้อมูลส่วนบุคคล มีข้อวัด 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตอนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว ตอนที่ 3 ข้อมูลสภาพแวดล้อม ของผู้ตอบ
แบบวัด โดยลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมีให้เติมค าตอบและเลือกตอบ (Check List) ดังตัวอย่าง  

ตัวอย่างแบบวัดข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  และเติมข้อความลงใน....... ให้

ตรงตามความเป็นจริง แบบวัดฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อวัด 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 ข้อมูลครอบครัวและตอนที่ 3 ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

1.1 เพศ   ชาย     หญิง    
1.2  อายุ……...ปี 
1.3  การศึกษา  
 ไม่ได้ศึกษา  ประถมศึกษาปีที่...เกรดเฉลี่ย.. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ..) เกรดเฉลี่ย... 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ..) เกรดเฉลี่ย... ปวช. ปีที่....... เกรดเฉลี่ย....... 
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ส่วนที่ 2 มาตรวัดตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย ได้แก่  
ตอนที่ 1 แบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพื่อประเมินการรับรู้การท าหน้าที่ภายในครอบครัว รายละเอียดของแบบวัด คือ การวัดองค์ประกอบ 
6 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ 
การควบคุมพฤติกรรม ใช้ถามกับเยาวชนเพื่อให้ตอบแบบวัด โดยมีข้อวัด 15 ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ตรงน้อยที่สุด ตรงน้อย ปานกลาง ตรงมาก 
ตรงมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .987 

ค าชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อวัดและพิจารณาว่าข้อวัดนั้น ๆ ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องวา่งในตารางทีต่รงตามความเป็นจรงิกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อวัด ตรง

น้อย

ที่สุด 

ตรง

น้อย 

ปาน

กลาง 

ตรง

มาก 

มาก

ที่สุด 

0. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วน

ใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านได้ 

1 2 3 4 5 

00. เมื่อฉันขอให้คนในครอบครัวท าอะไรให้ ฉัน

มักไม่แน่ใจว่าเขาจะท าให้หรือไม่ 

5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กรณีข้อความทางบวก 
ตรงน้อยที่สุด   ได้คะแนนเท่ากับ 1 
ตรงน้อย    ได้คะแนนเท่ากับ 2 
ปานกลาง     ได้คะแนนเท่ากับ 3 
ตรงมาก     ได้คะแนนเท่ากับ 4 
ตรงมากที่สุด    ได้คะแนนเท่ากับ 5 
กรณีที่ข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะสลับกัน 

การแปลความหมาย 
ผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวสูงกว่า

ผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดน้อยกว่า 
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห,์ 2541) 
คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
3.67-5.00    มีการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวสูง 
2.34-3.66    มีการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวปานกลาง 
1.00-2.33    มีการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวต่ า 

ค่าอ านาจจ าแนกของข้อวัดในแบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้ งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) โดยพบว่าทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่า .197 ซื่งเป็นค่าวิกฤตของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) โดยแบบวัดการรับรู้การท า
หน้าที่ของครอบครัวมีอ านาจจ าแนกระหว่าง .874 ถึง .929 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดการ
รับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวนั้น สามารถใช้วัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวในกลุ่มวัยรุ่นที่
กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย และสามารถจ าแนกผู้ที่มีคะแนนของการรับรู้การ
ท าหน้าที่ของครอบครัวสูงของแต่ละด้านออกจากผู้ที่มีคะแนนการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวต่ า
ของแต่ละด้านได้ โดยสามารถดูรายละเอียดของค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่
ของครอบครัว แสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) ของแบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 
 

ข้อวัด M S.D. ค่า CITC 
1.ครอบครัวของฉันแสดงความรักใคร่เอ็นดูต่อกัน 3.200 1.510 .909 
2.เมื่อมีปัญหามักมีการปรึกษากัน เพื่อหาหนทาง
แก้ปัญหา 

3.127 1.532   .874 

3.ครอบครัวของฉันห้ามมีการท าร้ายร่างกายกัน 
(ไม่นับตีลูกเพ่ือสั่งสอน) 

3.322 1.485 .902 

4.สมาชิกในครอบครัวมีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน 

3.275 1.509 .900 

5.ครอบครัวของฉันไม่เคยขาดสิ่งจ าเป็น เช่น 
อาหาร เสื้อผ้า ยา ของใช้ ฯลฯ 

3.295 1.651 .919 

6.ครอบครัวของฉันมีความสขุทุกๆ วัน 3.387 1.477 .905 
7.ครอบครัวของฉันเผชิญปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันได้
อย่างดี 

3.333 1.472 .889 

8.ครอบครัวของฉันแก้ปัญหาความไม่สบายใจ
ระหว่างกันได้ค่อนข้างดี 

3.223 1.476 .897 

9.แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง 

3.210 1.600 .910 

10.ฉันกล้าบอกคนในครอบครัว เมื่อเขาท าในสิ่ง
ที่ฉันไม่ชอบ 

3.178 1.463 .913 

11.ในยามวิกฤต คนในครอบครัวสามารถพ่ึงพา
อาศัยกันได ้

3.443 1.542 .919 

12.ฉันพูดระบายความทุกข์ใจให้คนในครอบครัว
ฟังได้ 

2.997 1.521 .901 

13.ครอบครัวของฉันให้ความส าคัญต่อความรู้สึก
ของสมาชิก 

3.133 1.616 .919 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อวัด M S.D. ค่า CITC 
14.ฉันมีส่วนรว่มในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ภายใน
ครอบครัวร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ เช่น 
เรื่องการเงินในครอบครัว เรื่องความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว 

3.130 1.484 .912 

15.เมื่อท าอะไรผิดพลาด พ่อแม่หรือผู้ปกครองและ
พี่น้องจะให้ก าลังใจมากกว่าต าหนิ 

3.178 1.718 .929 

 
หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) 

 
ตอนที่ 2 แบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ

ประเมินการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน ใช้ถามกับเยาวชนเพื่อให้ตอบแบบประเมิน โดยมีข้อวัด 5 
ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7 ระดับ คือ ตรงมากที่สุด ตรง 
ค่อนข้างตรง เฉยๆ ค่อนข้างไม่ตรง ไม่ตรง ไม่ตรงมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .958 

ค าชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อวัดและพิจารณาว่าข้อวัดนั้น ๆ ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องวา่งในตารางทีต่รงตามความเป็นจรงิกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

ข้อวัด ตรง

มาก

ที่สุด 

ตรง ค่อนข้าง

ตรง 

เฉยๆ ค่อนข้าง

ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรง

มาก

ที่สุด 

0. เพื่อนของฉันคิดว่าฉัน

ควรต่อยตีกับคู่อริ 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

00. โด ยป กติ ฉั น มั ก ท า

ตามที่เพื่อนสนิทต้องการ

ให้ฉันท า 

7 6 5 4 3 2 1 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
จากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Resoned Action) ของ Ajzen และ

Fishbein (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556) อ้างอิงจาก (Fishbein & Ajzen, 1975) บรรทัดฐาน
ของกลุ่มอ้างอิงนั้น (Subjective Norm = SN) แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มอ้างอิงต่อการกระท าพฤติกรรม (normative belief = nb) 
ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ (ตรงมากที่สุด = -3 ถึงตรงน้อยที่สุด = +3) 
และแรงจูงใจที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงที่มีความส าคัญต่อตน 
(motivation to comply = mc) โดยลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ (ตรง
มากที่สุด = 7 ถึงตรงน้อยที่สุด = 1) โดยคะแนนของการท านายบรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนน ามาจาก
คะแนนที่ได้ในแต่ละข้อของแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความคาดหวังของเพื่อนคูณกับคะแนนแบบวัด
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามเพื่อน แล้วน าคะแนนของผลคูณที่ได้มารวมกัน ดังสมการ 
 

SN = ∑(𝑛𝑏)(𝑚𝑐) 
 

ดังนั้นเมื่อรวมคะแนนจะได้ ค่าที่อยู่ระหว่าง -84 ถึง 84 โดยถ้าค่าคะแนนเป็นลบแสดง
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงที่จะปฏิบัติพฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุ่มเพื่อนของตนสูงและถ้าค่า
คะแนนเป็นบวกแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุ่ม
เพื่อนของตนต่ า 

ค่าอ านาจจ าแนกของข้อวัดในแบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total Correlation: 
CITC) โดยพบว่าทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่า .197 ซื่งเป็นค่าวิกฤตของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) โดยแบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมีอ านาจ
จ าแนกระหว่าง .850 ถึง .910 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนนั้น 
สามารถใช้วัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนในกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอน
ปลาย และสามารถจ าแนกผู้ที่มีคะแนนของการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนสูงของแต่ละด้านออกจากผู้ที่
มีคะแนนการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนต่ าของแต่ละด้านได้ โดยสามารถดูรายละเอียดของค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน ได้ในตาราง 2 
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ตาราง 2 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) ของแบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพ่ือน 
 

ข้อวัด M S.D. ค่า CITC 
1.เพื่อนของฉันคิดว่าฉันควรต่อยตีกับคู่อร ิ 5.070 2.274 .910 
2.เพื่อนของฉันคิดว่าฉันควรสูบบุหรี ่ 5.100 2.257 .879 
3.เพื่อนของฉันคิดว่าฉันควรมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก 5.178 2.148 .887 
4.เพื่อนของฉันคิดว่าฉันสามารถใช้สารเสพตดิได้ 5.273 2.301 .880 
5.โดยปกติฉันมักจะท าตามทีเ่พื่อนต้องการให้ฉัน
ท า 

4.937 2.180 .850 

 
หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) 

 
ตอนที่ 3 แบบวัดการมุ่งอนาคต เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมินการมุ่ง

อนาคต ใช้ถามกับเยาวชนเพื่อให้ตอบแบบประเมิน โดยมีข้อวัด 6 ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ ตรงน้อยที่สุด ตรงน้อย ตรงมาก ตรงมากที่สุด มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .898 

ค าชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อวัดและพิจารณาว่าข้อวัดนั้น ๆ ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างในตารางที่ตรงตามความเป็นจรงิกับตัวท่านมากที่สุด 
 

ข้อวัด ตรงน้อย

ที่สุด 

ตรงน้อย ตรงมาก ตรงมาก

ที่สุด 

0. เมื่อฉันเริ่มท างานสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันจะท าจน

ส าเร็จ 

1 2 3 4 

00. ฉันอยู่ไปวันๆ โดยไม่ได้วางแผนว่าในแต่ละ

วันต้องท าสิ่งใดบ้าง 

4 3 2 1 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
กรณีข้อความทางบวก 
ตรงน้อยที่สุด   คะแนนเท่ากับ 1 
ตรงน้อย    คะแนนเท่ากับ 2 
ตรงมาก    คะแนนเท่ากับ 3 
ตรงมากที่สุด   คะแนนเท่ากับ 4 
กรณีที่ข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะสลับกัน 

การแปลความหมาย 
ผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการมุ่งอนาคตสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนจากแบบ

วัดน้อยกว่า 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห,์ 2541) 

คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
3.01-4.00    มีการมุ่งอนาคตสูง  
2.01-3.00    มีการมุ่งอนาคตปานกลาง  
1.00-2.00    มีการมุ่งอนาคตต่ า 

ค่าอ านาจจ าแนกของข้อวัดในแบบวัดการมุ่งอนาคต ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total Correlation: CITC) โดยพบว่าทุก
ข้อมีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่า .197 ซื่งเป็นค่าวิกฤตของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r = 
.197, df = 100, alpha = .05) โดยแบบวัดการมุ่งอนาคตมีอ านาจจ าแนกระหว่าง .515 ถึง .826 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดการมุ่งอนาคตนั้น สามารถใช้วัดการมุ่งอนาคตในกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย และสามารถจ าแนกผู้ที่มีคะแนนของการมุ่งอนาคตสูงของ
แต่ละด้านออกจากผู้ที่มีคะแนนการมุ่งอนาคตต่ าของแต่ละด้านได้ โดยสามารถดูรายละเอียดของค่า
อ านาจจ าแนกของแบบวัดการมุ่งอนาคต ได้ในตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) ของแบบวัดการมุ่งอนาคต 
 

ข้อวัด M S.D. ค่า CITC 
1.เมื่อฉันเริ่มท างานสิ่งหน่ึงสิ่งใด ฉันจะท าจนส าเร็จ 3.027 1.019 .669 
2.ฉันท าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีที่สุด  2.813 1.188 .826 
3.ฉันท างานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานได้ โดยไม่
รู้สึกเบื่อหน่าย 

2.802 1.151 .764 

4.ฉันมีแผนในการท างานแบบเป็นขั้นตอน เพื่อให้
งานประสบผลส าเร็จ  

2.778 1.177 .811 

5.ฉันน าข้อผิดพลาดของฉันมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

3.355 .893 .515 

6.ฉันสามารถเรียงล าดับความส าคัญว่าสิ่งใดควร
รีบเร่งท าก่อนหรือหลังเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

3.000 1.116 .764 

 
หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) 

 
ตอนที่ 4 แบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมิน

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี โดยอิงแนวคิด Wills และคณะ (1994) ประกอบด้วย ลักษณะการขาด
ความสามารถของบุคคลในการยับยั้งอารมณ์ตนเอง มีลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาดความสามารถใน
การมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมถึงไม่มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้า สภาพแวดล้อมรอบตัว โดย
ในงานวิจัยนี้วัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดีตามงานวิจัยของ Wattananonsakul (2012) ประกอบด้วย
มิติของ 1) ความหุนหันพลันแล่น 2) การขาดความอดทนอดกลั้น 3) การขาดสมาธิจดจ่อใช้ถามกับ
เยาวชนเพื่อให้ตอบแบบวัด โดยมีข้อวัด 14 ข้อ ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ ตรงน้อยที่สุด ตรงน้อย ปานกลาง ตรงมาก ตรงมากที่สุด มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .989 
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ค าชี้แจง ให้ท่านอ่านข้อวัดและพิจารณาว่าข้อวัดนั้น ๆ ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างในตารางที่ตรงตามความเป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด 
 

ข้อวัด ตรงน้อย

ที่สุด 

ตรง

น้อย 

ปาน

กลาง 

ตรงมาก ตรงมาก

ที่สุด 

0.เมื่อเกิดปัญหา ฉันวางแผนการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

และเป็นระบบ 

1 2 3 4 5 

00. ฉันมักจะท าอะไรตามอารมณ์

และความรู้สึกในขณะนั้น โดยไม่

ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน 

5 4 3 2 1 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กรณีข้อความทางบวก 
ตรงน้อยที่สุด   คะแนนเท่ากับ 1 
ตรงน้อย    คะแนนเท่ากับ 2 
ปานกลาง    คะแนนเท่ากับ 3 
ตรงมาก    คะแนนเท่ากับ 4 
ตรงมากที่สุด   คะแนนเท่ากับ 5 
กรณีที่ข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะสลับกัน 

การแปลความหมาย 
ผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า แสดงว่ามีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีสูงกว่าผู้ที่ได้

คะแนนจากแบบวัดน้อยกว่า 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห,์ 2541) 

คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
3.67-5.00    มีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีสูง  
2.34-3.66    มีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีปานกลาง  
1.00-2.33    มีการควบคุมตนเองที่ไม่ดีต่ า 

ค่าอ านาจจ าแนกของข้อวัดในแบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total Correlation: CITC) 
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โดยพบว่าทุกข้อมีค่าอ านาจจ าแนกสูงกว่า .197 ซื่งเป็นค่าวิกฤตของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) โดยแบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดีมีอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .900 ถึง .947 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อวัดในแบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดีนั้น สามารถใช้วัด
การควบคุมตนเองที่ไม่ดีในกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย และสามารถ
จ าแนกผู้ที่มีคะแนนของการควบคุมตนเองที่ไม่ดีสูงของแต่ละด้านออกจากผู้ที่มีคะแนนการควบคุม
ตนเองที่ไม่ดีต่ าของแต่ละด้านได้ โดยสามารถดูรายละเอียดของค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดการ
ควบคุมตนเองที่ไม่ดี ได้ในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าสมัประสิทธิ์ระหว่างข้อวัดกับคะแนนรวมทั้งแบบวัด (Corrected Item-Total 
Correlation: CITC) ของแบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ด ี
 

ข้อวัด M S.D. ค่า CITC 
1.ฉันมักจะท าอะไรตามอารมณ์และความรู้สึกใน
ขณะนั้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน 

2.570 1.478 .900 

2.ฉันมักพูดตามอารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้น 
โดยไม่ระวังว่าอาจท าให้คนฟังเสียใจ 

2.505 1.510 .919 

3.เพียงแค่มีสิ่งรบกวนเล็กน้อย เช่น เสียงคนคุยกัน 
เสียงวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ฉันก็อ่านหนังสือหรือ
ท างานไม่ได้แล้ว 

2.517 1.441 .941 

4.ต้องมีคนคอยเตือนให้ฉันท าสิ่งต่าง ๆ มิฉะน้ันฉัน
จะลืม 

2.622 1.550 .927 

5.ฉันหงุดหงิดเมื่อต้องเข้าแถวหรือรอคิว 2.427 1.354 .933 
6.ฉันถูกยั่วโมโหได้ง่าย 2.630 1.604 .936 
7.ฉันจะทิ้งงานที่ต้องท าเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนก่อน 2.677 1.567 .927 
8.ฉันต้องได้ในทุก ๆ สิ่งที่ต้องการโดยทันที 2.437 1.343 .928 
9.ฉันไปเที่ยวกบัเพ่ือนเวลากลางคืนตามสถานที่
ต่าง ๆ 

2.408 1.597 .931 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อวัด M S.D. ค่า CITC 
10.เมื่อฉันเห็นเพื่อนเล่นการพนันฟุตบอล ไพ่ ฉันมี
ความสนใจที่จะเข้าไปดู 

2.463 1.577 .936 

11.เมื่อมใีครมาขัดใจ ฉันจะอาละวาด โวยวาย ขว้าง
ปาสิ่งของในทันท ี

2.392 1.542 .947 

12.ฉันมักจะหมดความอดทนหรือเปลี่ยนความสนใจ 
หากรอคอยสิ่งนั้นนานๆ 

2.507 1.419 .924 

13.ฉันยอมใช้เงินที่มีอยู่ซื้อของที่อยากได้และ 
ยอมอด 

2.515 1.265 .921 

14.ถ้าเพ่ือนของฉันมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่น ฉันจะรีบ
ไปช่วยเพ่ือน 
แม้จะแลกกับการที่ฉันจะต้องท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

2.442 1.381 .904 

 
หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r = .197, df = 100, alpha = .05) 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
1. ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี ต าราเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการกระท าความผิด  
2. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า ต าราเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดการรับรู้การท า

หน้าที่ของครอบครัว แบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน แบบวัดการมุ่งอนาคต แบบวัดการ
ควบคุมตนเองที่ไม่ดี 

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้น า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว แบบวัดการ
รับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน แบบวัดการมุ่งอนาคต แบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ต่อไป  
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4. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว แบบวัดการ
รับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน แบบวัดการมุ่งอนาคต แบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือ จากนั้นน าแบบวัดดังกล่าวไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนแบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว แบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน แบบวัดการมุ่งอนาคต แบบวัดการควบคุมตนเองที่
ไม่ดี ผู้วิจัยได้น าแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับเยาวชนจ านวน 300 คน โดย
แบ่งเป็นเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 จ านวน 100 คน และเยาวชน
ที่ไม่เคยถูกด าเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 จ านวน 200 คน แล้วน ามาหาค่าความ
เที่ยง 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีสถิติที่ใช้ดังต่อไปนี ้
1.ใช้สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากมาตรวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว และแบบวัดข้อมูลทั่วไป  
2.ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระท าความผิดของเยาวชนในภาค 7 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์แบบ
ขั้นตอน (Stepwise) ใช้สถิติวิลค์ส แลมดา (Wilks’s Lambda) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรที่มี
อยู่เข้ามาวเิคราะห์เป็นขั้น ๆ โดยมีการเพิ่มตัวแปรครั้งละ 1 ตัวแปร ตามล าดับความส าคัญของตัวแปร 
ในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และการเกาะกลุ่มกันภายในกลุ่ม หากค่า Wilks’s Lambda 
ที่ได้มีค่าต่ า คือ มีค่าใกล้ศูนย์จะหมายความว่า ตัวแปรที่น ามาท าการวิเคราะห์นั้น ๆ มีความสามารถ
ในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ดี 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น: 

การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันส าหรับการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สัญลักษณ์แทนตัวแปร และค่าสถิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 

N  หมายถึง  จ านวนประชากรทั้งหมด 

n  หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

k  หมายถึง  จ านวนข้อของแบบวัด 

S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

M  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
λ  หมายถึง  ค่าไอเกน 
⋀  หมายถึง  ค่าวิลค์ แลมบ์ดา 

α  หมายถึง  ระดับความมีนัยส าคัญ 

Rc  หมายถึง  สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
2  หมายถึง  ค่าไค-สแควร์ 

X1  หมายถึง  การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 

X2  หมายถึง  การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 

X3  หมายถึง  การมุ่งอนาคต 

X4  หมายถึง  การควบคุมตนเองที่ไม่ดี 
***  หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
**  หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลตามล าดับดังนี ้

1. ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพทั่วไป 
2. ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ 
3.ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ

วัยรุ่นที่กระท าความผิด และนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
4. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า

ความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย โดยการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) แบบ
ขั้นตอน (Stepwise Method) โดยวิธีวิลค์ แลมบ์ดา (Wilk’s Lambda) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพทัว่ไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบวัดเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป

จ าแนกตามเพศอายุสถานภาพและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวสภาพแวดล้อมบุคคลที่รู้จักบุคคลที่
กระท าความผิดที่รู้จักมาวิเคราะห์หาจ านวนและร้อยละปรากฏผลดัง แสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
 

ตัวแปร วัยรุ่นที่กระท าความผิด 

n = 300 คน 

นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

n = 300 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 267 89 182 60.7 

หญิง 33 11 118 39.3 

อายุ     

15 ปี 15 5 - - 

16 ปี 123 41 182 60.7 

17 ปี 144 48 107 35.7 

18 ปี 

อายุเฉลี่ย = 17 ปี 

18 6 11 3.7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ตัวแปร วัยรุ่นที่กระท าความผิด 

n = 300 คน 

นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

n = 300 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา     

ไม่ได้ศึกษา 33 11 - - 

ประถมศึกษา 78 26 - - 

มัธยมศึกษาตอนต้น 108 36 - - 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 66 22 300 100 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 15 5 - - 

อาชีพ     

ว่างงาน 36 12 - - 

นักเรียน 99 33 300 100 

รับจ้างทั่วไป 

เกษตรกรรม 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

ลูกจ้าง/โรงงาน/บริษัท/ห้างร้าน 

111 

33 

12 

9 

37 

11 

4 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าผิดเป็นเพศชายมีจ านวน 267 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89 กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ผิดเป็นเพศหญิงมีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
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อายุของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอายุ 15 ปี มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่ม
วัยรุ่นที่กระท าความผิดอายุ 16 ปี มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 41 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอายุ 17 ปี มีจ านวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 กลุ่ม
วัยรุ่นที่กระท าความผิดอายุ 18 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6 กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายมี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

การศึกษาของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ไม่ได้ศึกษาจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ประถมศึกษาจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิด มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด 
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 
300 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 5 

อาชีพกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ว่างงานจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มวัยรุ่นที่
กระท าความผิด นักเรียนจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 
300 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รับจ้างทั่วไปจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด เกษตรกรรมจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11 กลุ่มวัยรุ่นที่
กระท าความผิด ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด 
ลูกจ้าง/โรงงาน/บริษัท/ห้างร้านจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มตาราง 2 จ านวนและร้อยละของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดจ าแนกตามล าดับการเกิด ลักษณะครอบครัว บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
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ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดจ าแนกอาชีพ ล าดับการเกิด ลักษณะ
ครอบครัว 
 

ตัวแปร วัยรุ่นที่กระท าความผิด 

n = 300 คน 

นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

n = 300 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ล าดับการเกิด 

ลูกคนเดียว 

ลูกคนโต 

ลูกคนสุดท้อง 

ลูกคนกลาง 

อื่น ๆ 

 

21 

78 

111 

51 

39 

 

7 

26 

37 

17 

13 

 

112 

100 

65 

21 

2 

 

37.3 

33.3 

21.7 

7 

.7 

ลักษณะครอบครัว     

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 48 16 240 80 

พ่อแม่แยกกันอยู ่ 180 60 37 12.3 

พ่อเสียชีวิต 30 10 12 4 

แม่เสียชีวิต 27 9 11 3.7 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ตัวแปร วัยรุ่นที่กระท าความผิด 

n = 300 คน 

นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

n = 300 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พ่อและแม่เสียชีวิต 15 5 - - 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย     

พ่อแม่ 84 28 232 77.3 

พ่อ 168 56 19 6.3 

แม ่ 24 8 23 7.7 

เพื่อน 9 3 - - 

แฟน 9 3 - - 

ญาต ิ 6 2 26 8.7 

การรับรูค้วามสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัว 

รักกันด ี

พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย 

พ่อแม่ทะเลาะกันนานๆ ครั้ง 

ฉันทะเลาะกับพ่อ 

ฉันทะเลาะกับแม ่

ฉันทะเลาะกับพี่/น้อง 

 

 

90 

36 

99 

18 

57 

- 

 

 

30 

12 

33 

6 

19 

- 

 

 

279 

1 

1 

- 

- 

19 

 

 

93 

.3 

.3 

- 

- 

6.3 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบว่า ล าดับการเกิดกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ลูกคนเดียว
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ลูกคนโตจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26 กลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ลูกคน
สุดท้องจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ลูกคนกลางจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ล าดับ
การเกิดอื่น ๆจ านวน 39คน คิดเป็นร้อยละ 13 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ .7 

ลักษณะครอบครัวกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด พ่อแม่อยู่ด้วยกันจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิด พ่อแม่แยกกันอยู่จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด พ่อเสียชีวิตจ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิด แม่เสียชีวิตจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด พ่อและแม่เสียชีวิตจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอยู่กับพ่อแม่จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
28 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดอยู่กับพ่อจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 56 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอยู่กับแม่จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอยู่กับ
เพื่อนจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอยู่กับแฟนจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอยู่กับญาติจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2 กลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
รักกันดี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 279 คน คิด
เป็นร้อยละ 93 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันนานๆ ครั้ง จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 33 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .3 กลุ่ม
วัยรุ่นที่กระท าความผิด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวฉันทะเลาะกับพ่อ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 6 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวฉันทะเลาะกับแม่ จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
 
ตาราง 7 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดจ าแนกตามบุคคลที่ถูกด าเนินคดีที่ฉัน
รู้จัก บุคคลที่ถกูด าเนินคดีที่ฉันรู้จักและสามารถกลับตนเป็นคนดี ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย 
 

ตัวแปร วัยรุ่นที่กระท าความผิด 

n = 300 คน 

นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

n = 300 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บุคคลที่ถูกด าเนินคดีที่ฉันรู้จกั     

ไม่รู้จัก 57 19 272 90.7 

1-2 คน 

3-5 คน 

27 

15 

9 

5 

28 

- 

9.3 

- 

6-7 คน 75 25 - - 

7-10 คน 36 12 - - 

มากกว่า 10 คน 90 30 - - 

บุคคลที่ถูกด าเนินคดีที่ฉันรู้จกั

และสามารถกลับตนเป็นคนดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่รู้จัก - - 298 99.3 

1-2 คน 126 42 2 .7 

3-5 คน 102 34 - - 

6-7 คน 48 16 - - 

7-10 คน 24 8 - - 



  77 

ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ตัวแปร วัยรุ่นที่กระท าความผิด 

n = 300 คน 

นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

n = 300 คน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย 

มีแหล่งมั่วสมุเสพยาเสพติด 

มีแหล่งค้ายาเสพติด 

มีแหล่งมั่วสมุและมีแหล่งค้ายา 

ชุมชนสีขาว 

 

21 

99 

102 

78 

 

7 

33 

34 

26 

 

8 

- 

2 

290 

 

2.7 

- 

.7 

96.7 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบว่า บุคคลที่ถูกด าเนินคดีที่ฉันรู้จัก กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า

ความผิด ไม่รู้จักจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 272 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จัก 1-2 คนจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด 
รู้จัก 3-5 คนจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จัก 6-7 คน จ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จัก 7-10 คนจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จักมากว่า 10 คนจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30  

บุคคลที่ถูกด าเนินคดีที่ฉันรู้จักและสามารถกลับตนเป็นคนดี กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จัก 1-2 คนจ านวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 42 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .7 กลุ่มวัยรุ่น
ที่กระท าความผิด รู้จัก 3-5 คนจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จัก 
6-7 คนจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด รู้จัก 7-10 คนจ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8  

ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดชุมชนที่อยู่อาศัยมีแหล่งมั่วสุมเสพยา
เสพติด  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดชุมชนที่อยู่อาศัยมีแหล่งค้ายาเสพติด จ านวน 99 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 33 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดชุมชนที่อยู่อาศัยมีแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดและมีแหล่งค้ายา
เสพติด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ .7 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนสีขาว จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 

2. ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าคะแนนแบบวัดของตัวแปร การรับรู้หน้าที่

ภายในครอบครัว (X1) การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน (X2) การมุ่งอนาคต (X3) และการควบคุมตนเอง
ที่ไม่ดี (X4) มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏดัง
แสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปร กลุ่ม M S.D. Wilk’s 

Lambda 

F df1 df2 Sig. 

X1 นักเรียน 

วัยรุ่นกระท าผิด 

65.41 

31.46 

7.34 

16.37 

 

.358 

 

1074.692 

 

1 

 

598 

 

.000 

X2 นักเรียน 

วัยรุ่นกระท าผิด 

32.86 

18.26 

3.79 

9.60 

 

.340 

 

600.879 

 

1 

 

598 

 

.000 

X3 นักเรียน 

วัยรุ่นกระท าผิด 

21.13 

14.42 

2.95 

5.11 

 

.351 

 

387.922 

 

1 

 

598 

 

.000 

X4 นักเรียน 

วัยรุ่นกระท าผิด 

19.88 

50.34 

6.80 

15.41 

 

.336 

 

980.301 

 

1 

 

598 

 

.000 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของตัวแปรเป็นดังนี้ ในกลุ่มวัยรุ่นที่

กระท าผิดมีค่าเฉลี่ยคะแนนของตัวแปรอยู่ในระดับสูง ได้แก่ การควบคุมตนเองที่ไม่ดี 50.34 ตัวแปรที่
มีค่าเฉลี่ยระดับต่ า ได้แก่ การมุ่งอนาคต 14.42 ส่วนในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายมีค่าเฉลี่ยคะแนน
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ของตัวแปรอยู่ในระดับสูง ได้แก่ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 65.41 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ต่ า ได้แก่ การควบคุมตนเองที่ไม่ดี 19.88 

เมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามกลุ่มพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.11 – 16.37 ส่วนกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 2.95 – 7.34 

ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความแตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ศึกษามา
วิเคราะห์แบบการเลือกตัวแปรเข้ามาศึกษาวิเคราะห์ตามล าดับความส าคัญด้วยวิธีวิลค์ แลมบ์ดา ซึ่ง
ถือเกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มพบว่า มีตัวแปรทั้งหมด 4 
ตัวแปร ที่สามารถจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายแสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ที่ร่วมกันจ าแนกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมจ าแนก
ตามล าดับขั้น ดังนี้ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การมุ่งอนาคต การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่ม
เพื่อน และการควบคุมตนเองที่ไม่ดีตามล าดับ 

3. ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์อย่างงา่ยระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น
ที่กระท าความผิด และนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรปัจจัย ได้แก่ การรับรู้การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว (X1) การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน (X2) การมุ่งอนาคต (X3) และการควบคุมตนเองที่
ไม่ดี (X4) มาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายและพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งหมดมาวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ปรากฏผลดังตาราง 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  80 

ตาราง 9 ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปร 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 

1.การรับรู้การท าหน้าที่ครอบครัว 

2.การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพือ่น 

- 

.565** 

.673** 

- 

.564** 

.463** 

-.726** 

-.669** 

3.การมุ่งอนาคต .638** .729** - -.669** 

4.การควบคุมตนเองที่ไม่ดี -.847** -.440** -.557** - 

M 48.43 25.56 17.78 35.11 

S.D. 21.20 10.32 5.35 19.34 

** p<.01 
 

หมายเหตุ 1) แนวทแยงคือค่าความเที่ยง 2) ค่าสัมประสิทธิ์ใต้แนวทแยงเป็นของกลุ่ม
วัยรุ่นที่กระท าความผิด 3) ค่าสัมประสิทธิ์เหนือแนวทแยงเป็นของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายมีความสัมพันธ์กัน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐาน
ของกลุ่มเพื่อน การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเองที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน (.565) และตัวแปร
การมุ่งอนาคต (.638) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (-.847) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ตัวแปรการรับรู้บรรทัดฐานของ
กลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว (.565) ตัวแปรการ
มุ่งอนาคต (.729) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (-.440) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 



  81 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ตัวแปรการมุ่งอนาคต มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว (.638) ตัวแปรการรับรู้บรรทัด
ฐานของกลุ่มเพื่อน (.729) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (-.557) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด ตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว (-.847) ตัวแปรการรับรู้บรรทัด
ฐานของกลุ่มเพื่อน (-.440) และตัวแปรการมุ่งอนาคต (-.557) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.01  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่
ของครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน ( .673) และตัว
แปรการมุ่งอนาคต (.564) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (-.726) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ตัวแปรการรับรู้บรรทัดฐานของ
กลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว ( .673) ตัวแปรการ
มุ่งอนาคต (.463) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (-.669) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ตัวแปรการมุ่งอนาคต มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว ( .564) ตัวแปรการรับรู้บรรทัด
ฐานของกลุ่มเพื่อน (.563) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี (-.669) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ตัวแปรการควบคุมตนเองที่ไม่ดี 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว (-.726) ตัวแปรการรับรู้บรรทัด
ฐานของกลุ่มเพื่อน (-.669) และตัวแปรการมุ่งอนาคต (-.669) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.01 

4. ผลการวิเคราะห์จ าแนกปจัจัยที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการกระท าความผิดโดย ใช้วธิีการ
วิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis)  

จากตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ที่ร่วมกันจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและนักเรียน
วัยรุ่นตอนปลายสามารถเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละตัวแปรตามน้ าหนักในการจ าแนกกลุ่มดัง
แสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 ล าดับความส าคัญและค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นมาตรฐานของตัวแปรในสมการจ าแนกประเภท
ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร
กับฟังก์ชันจ าแนก และค่า Centroid ของฟังก์ชันจ าแนกหรือค่าเฉลี่ยของกลุ่ม  
 

ตัวแปร Standardized 

Canonical 

Discriminant 

Function 

Coefficients 

Structure 
Matrix 

 

Canonical 
Discriminant 

Function 
Coefficients 

การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว (X1) .654 .953 .052 

การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน (X2) .415 .713 .057 

การมุ่งอนาคต (X3) -.482 .573 -.116 

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (X4) -.393 -.910 -.033 

(Constant)   -.737 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า

ความผิดและนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายออกจากกันได้โดยศึกษาจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในการ
จ าแนกจากมากไปน้อย โดยไม่คิดเครื่องหมาย คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การมุ่งอนาคต 
การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน และการควบคุมตนเองที่ ไม่ดี  ซึ่ งได้สมการจ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Functions) ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 2 มิติ ดังน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ: Y = -.737 + .052 (X1) + .057 (X2) - .116 (X3) - .033 (X4) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน: Z = .654 (X1) + .415 (X2) - .482 (X3) - .393 (X4) 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยตัวแปรที่ให้ค่าน้ าหนักในการจ าแนกสูงสุด คือ 
การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งมีค่าอ านาจในการจ าแนก .654 การควบคุมตนเองที่ไม่ดีเป็นตัว
แปรที่มีความส าคัญน้อยที่สุดซึ่งมีค่าอ านาจในการจ าแนก .393 

เมื่อพิจารณาเครื่องหมายจากค่ากลางของกลุ่ม (Group Centroid) กลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นมาตรฐานของตัวแปรการรับรู้
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การท าหน้าที่ของครอบครัวและการรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนมีค่าเป็นบวก จึงเป็นตัวแปรที่มี
แนวโน้มจะเป็นลักษณะของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นมาตรฐานของตัว
แปรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองที่ไม่ดีมีค่าเป็นลบ จึงเป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มจะเป็นลักษณะ
ของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด 

การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาผลการประเมินสมการจ าแนกหลังจากการได้ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจ าแนกเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันว่าสมการจ าแนกสามารถน าไป
พยากรณ์ได้ปรากฏผลแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 ค่าสถิติที่ใช้ในการตัดสินฟังก์ช่ันจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น
ตอนปลาย 
 

Function λ 

(Eigenvalue) 

Rc ⋀ 

(Wilks’ Lambda) 
X2 

(Chi-square) 

df P-value 

1 1.978a .815 .336 650.356 4 .000 

 
จากตาราง 11 พบว่า เนื่องจากกลุ่มมีเพียง 2 กลุ่ม ฟังก์ชั่นจ าแนกจึงมีเพียง หนึ่งฟังก์ชั่น 

ผลพบว่าตัวแปรจ าแนกทั้ง 4 ตัวแปร สามารถจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและนักเรียนวัยรุ่น
ตอนปลาย ค่าไคสแควร์ของฟังก์ชั่นมีค่า 650.356 (df=4 และ  p<.001) แสดงว่าฟังก์ชั่นจ าแนก
เหมาะสม นอกจากนี้พบว่ามีค่าความสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เท่ากับ .815 ซึ่ง
มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่มกับฟังก์ชั่นค่อนข้างสูง และเมื่อน าค่า คาโน
นิคอล (Canonical Correlation) มายกก าลังสองจะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าตัวแปรในสมการจ าแนก
กลุ่ม สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละเท่าไหร่ ซึ่งกรณีนี้อธิบายได้ ( .815)2 

เท่ากับ 66.42% 
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ตาราง 12 ผลการจ าแนกกลุม่ที่เป็นจริงและกลุ่มที่คาดคะเนและอัตราส่วนที่ท าการจ าแนกถูกต้องใน
แต่ละกลุ่มของทั้ง 2 กลุ่ม 
 

 
กลุ่มจริง 

 
จ านวน 

กลุ่มที่พยากรณ์ 

กลุ่มปกต ิ ผู้มีพฤติกรรมกระท า
ผิด 

1.กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 300 294 
(98%) 

6 
(2%) 

2.กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด 300 51 
(17%) 

249 
(83%) 

สมการจ าแนกประเภทท านายได้ถูกต้องร้อยละ 90.5 
  

 
จากตาราง 12 แสดงว่า จากสมการที่ได้สามารถน ามาจัดกลุ่มการเป็นสมาชิกของกลุ่มวัยรุ่น

ที่กระท าความผิดได้ถูกต้องร้อยละ 83 และกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายได้ถูกต้องร้อยละ 98 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า จากสมการที่ได้สามารถน ามาจัดกลุ่มการเป็นสมาชิกของกลุ่มวัยรุ่นที่
กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ได้ถูกต้องร้อยละ 90.5 
  



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การน าเสนอในบทที่ 5 เป็นการน าเสนอบทสรุปของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย การ

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยผู้วิจัยเริ่มจากการสรุปภาพรวมของ
งานวิจัยตั้งแต่จุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมุติฐาน วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม
ของงานวิจัยอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้วิจัยจะน าเสนอผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยต่อด้วยการ
อภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สุดท้ายผู้วิจัยจะน าเสนอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบตัวแปร การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่ม
เพื่อน การมุ่งอนาคต และการควบคุมตนเองที่ไม่ดี ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่ม
นกัเรยีนวยัรุ่นตอนปลาย 

2. เพื่อวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า 
ความผดิและกลุม่นกัเรยีนวยัรุ่นตอนปลาย 

3. เพื่อสร้างสมการจ าแนกประเภทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาระหว่างกลุ่ม
วัยรุ่นทีก่ระท าความผดิและกลุม่นกัเรยีนวยัรุ่นตอนปลาย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียน
วัยรุ่นตอนปลายมีความแตกต่างกัน 

2 ปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยสามารถจ าแนกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท า
ความผิดออกจากกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมในภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 



  86 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่ไม่เคยถูกด าเนินคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 และทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1.ไม่มีภาวะสติปัญญาบกพร่อง คือ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องมีระดับสติปัญญาอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (I.Q. > 89 ขึ้นไป)  

2.ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตและไม่ปรากฏอาการทางจิต 
3.ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะอันตราย 
4.ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

5.อ่านออกเขียนได ้

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นเยาวชนที่ถูก

ด าเนินคดีมาสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 และกลุ่มที่ 2 เป็นเยาวชนที่ไม่เคยถูกด าเนินคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 600 คน  
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดชนิดรายงานตนเอง (Self-report questionnaire) 
จ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ส่วน โดย 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบวัดข้อมูลส่วนบุคคล มีข้อวัด 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ตอนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว  
ตอนที่ 3 ข้อมูลสภาพแวดล้อม  

ส่วนที่ 2 มีข้อวัด 4 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบวัดการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว จ านวน 15 ข้อ มีอ านาจ

จ าแนก (r) ตั้งแต่ .874 ถึง .929 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .987 
ตอนที่ 2 แบบวัดการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน จ านวน 5 ข้อ มีอ านาจจ าแนก (r) 

ตั้งแต่ .850 ถึง .910 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .958 
ตอนที่ 3 แบบวัดการมุ่งอนาคต จ านวน 6 ข้อ มีอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .515 ถึง 

.826 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .898 
ตอนที่ 4 แบบวัดการควบคุมตนเองที่ไม่ดี จ านวน 14 ข้อ มีอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 

.900 ถึง .947และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .989 
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การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้
1. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาค 7 โดย

ติดต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ในภาค 7 จ านวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน และติดต่อไปยังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในภาค 7 

2. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในศาลเยาวชน
และครอบครัวในภาค 7  

3. ขอการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม ภายหลังได้รับการรับรอง
ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่งหนังสือขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยและนัดหมาย
วัน เวลา ในการเก็บข้อมูล โดยมีครูประจ าช้ันคอยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน 

4. ติดต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ส่งหนังสือขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย
และนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บข้อมูล โดยมีนักจิตวิทยาประจ าศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 
เป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด 

5. จัดเตรียมแบบวัดปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่นให้
เพียงพอกับจ านวนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดจ านวน 300 ชุด และ
กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายจ านวน 300 ชุด 

6. ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างให้กับนักเรียนผู้ร่วม
วิจัยและวัยรุ่นที่กระท าความผิดผู้ร่วมวิจัย 

6.1 ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบวัดปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในวัยรุ่น โดยบอกวัตถุประสงค์ในการวิจัย ประโยชน์จากการวิจัย และชี้แจงให้ทราบว่า แม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว แต่หากเปลี่ยนใจจะขอยุติการเข้าร่วม
โครงการก็สามารถท าได้ทันที โดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับผู้ร่วมวิจัย และข้อมูลที่ได้ให้กับผู้วิจัยไปแล้ว
นั้นจะเก็บเป็นความลับและไม่น ามาใช้ 

6.2 ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับ
ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัยที่มีอายุต ากว่า 18 ปี 

6.3 เก็บรักษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นความลับ 
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6.4 ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในภาค 7 และโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ และรายงานผลการ
วิเคราะหข์้อมูลโดยภาพรวม  

6.5 ท าลายข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
7. แจกแบบวัดปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น และอธิบาย

รายละเอียดในการท าแบบวัดให้กับผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยผู้วิจัยทราบ 
8. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 
สรุปผลการวิจยั 

1. จากผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น: การ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ปรากฏว่า 
กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา 4 ตัวแปร คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน การมุ่ง
อนาคต และการควบคุมตนเองที่ไม่ด ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

2. ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีความส าคัญที่มีอ านาจจ าแนก พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย มี 4 ตัวแปร โดย
เรียงล าดับตัวแปรตามค่าสัมประสิทธิ์ที่ เป็นมาตรฐานของตัวแปรจากมากไปหาน้อยโดยไม่ค านึงถึง
เครื่องหมาย ได้แก่ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การมุ่งอนาคต การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อน 
และการควบคุมตนเองที่ไม่ดี  

3. ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีอ านาจจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่ม
นักเรียนวัยรุ่นตอนปลายทั้ง 2 กลุ่มได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda= .336, p< .001) 
และสามารถจ าแนกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 90.5 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 
(X1) การรับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน (X2) การมุ่งอนาคต (X3) การควบคุมตนเองที่ไม่ดี (X4) ซึ่งสมการ
จ าแนกประเภทที่ได้สามารถคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายได้ถูกต้องร้อยละ 
98 กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดได้ถูกต้องร้อยละ 83 และทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 90.5 สามารถ
แสดงสมการได้ดังนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ: Y = -.737 + .052 (X1) +.057 (X2) -.116 (X3)- .033 (X4) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน: Z = .654 (X1)+ .415 (X2) -.482 (X3)- .393 (X4) 
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อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่สามารถจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดออกจากกลุ่ม
นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่างานวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนและเป็นไปตาม
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (Problem 
Behavior Theory) (Jessor & Jessor, 1977 อ้างถึง ใน (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล , 2552) โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่ม
เพื่อน ในการรับเอาความเสี่ยงในวัยรุ่น การมีต้นแบบในครอบรัวที่ดีและการท าหน้าที่ในครอบครั ว
อย่างเหมาะสม รวมถึงความเชื่อส่วนบุคคลในการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองจะ
ต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ส่วนวัยรุ่น ที่มีความไม่แน่ใจในตนเอง สงสัยในบทบาทจะเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากขึ้น ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหายังสามารถ
อธิบายในส่วนของลักษณะแห่งตนของวัยรุ่นที่เกี่ยวกับการมุ่งอนาคตและการควบคุมตนของบุคคล 
รวมถึงระบบการรับรู้สภาพแวดล้อมในด้านสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมจะเป็นปัจจัยเชิงป้องกันที่ช่วยลด
การข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่นลงได้ (Jessor, 2014)  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดและกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอน
ปลายออกจากกันได้ในงานวิจัยนี้มี 4 ตัวแปร โดยศึกษาจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในการจ าแนก
จากมากไปน้อย โดยไม่คิดเครื่องหมาย คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การมุ่งอนาคต การ
รับรู้บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนและการควบคุมตนเองที่ไม่ดีตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรโดยตัวแปรที่ให้ค่าน้ าหนักในการจ าแนกสูงสุด คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งมีค่า
อ านาจในการจ าแนก .654 มีความโดดเด่นในการจ าแนกกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดออกจากกลุ่ม
นักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่ได้ศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและพบว่า
ตัวแปรการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเช่นกัน ได้แก่ งานวิจัยของ
กตัญชลี ณรงค์ราช (2543) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมายในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทยที่พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนในการเกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือการท าหน้าที่ของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ การอาศัยอยู่ร่วมกันของพ่อและแม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของสิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (2548) เรื่องปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานครที่พบว่า ปัจจัยการรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัวส่งผลให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งชายและหญิงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต มีอ านาจจ าแนก
นักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks' Lambda = .346, p<.001) และสามารถจ าแนกได้
ถูกต้องถึงร้อยละ 75.00 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของสุพัตรา ลักษณะจันทร์ (2560) ได้ศึกษา
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เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเอาความเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดกระบี่ พบว่า การท าหน้าที่
ของครอบครัวของพ่อแม่ รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมีความสัมพันธ์กับการรับเอาความเสี่ยง
รวมถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนวัยรุ่นทั้งในช่วงวัยรุ่นตอนต้นและช่วงวัยรุ่นตอนกลางต่อ
การเกิดพฤติกรรมความเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่ต้องการสัมผัสสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทาย ต้องการ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอันตรายหรือ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะครอบครัวของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด
และกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายลักษณะการอาศัยอยู่ร่วมกันของครอบครัวทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดร้อยละ 60 มีลักษณะของครอบครัวเป็น
ครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่ ส่วนกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายพบว่าร้อยละ 80 พ่อแม่อาศัยอยู่
ด้วยกัน ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงสถาบันครอบครัวของเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในสภาพการณ์ปกติ มีพ่อและ
แม่อยู่เป็นองค์ประกอบ ในขณะที่หากวัยรุ่นมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาได ้ 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดคบหาสมาคมกับบุคคลที่ถูกด าเนินคดี
มากกว่า 10 คน ร้อยละ 30 ส่วนกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลายร้อยละ 90.7 ไม่รู้จักกับบุคคลที่ถูก
ด าเนินคดี จากข้อค้นพบดังกล่าวท าให้เกิดข้อสังเกตเรื่องการคบเพื่อน ซึ่งตามทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาเสนอว่าระบบการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น งานวิจัยนี้ได้ผล
การศึกษาว่าการรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนยิ่งมากจะท าให้โอกาสการกระท าพฤติกรรมเป็นปัญหา
สูงขึ้น มีความสอดคล้องกับ Brown และคณะ (1988) เมื่อวัยรุ่นเข้ากลุ่มเพื่อนจะได้รับบรรทัดฐาน
กลุ่มและแรงกดดันจากเพื่อนส่งผลต่อพฤติกรรมวันรุ่น ประเด็นดังกล่าวเกิดจากบุคคลเลือกตอบสนอง
และแสดงตนเป็นพวกเดียวกัน เรียกว่า กลุ่มอ้างอิง มีบทบาทเป็นมาตรฐานส าหรับเปรียบเทียบและ
เป็นแหล่งบรรทัดฐานส าหรับบุคคลประเมินตนเองกับกลุ่มอ้างอิง เป็นไปตามหลักการของทฤษฎีการ
กระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ผลที่ได้จากการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกตัญชลี ณรงค์ราช (2543) ที่ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมายใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า ความแปรปรวนของ
กลุ่มวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมาย และกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชาย มีความแปรปรวนถึงร้อยละ 69.5 โดยมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ครอบครัว การคบเพ่ือนที่ท าผิดกฎหมาย การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยประละเลย 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ การอาศัยอยู่ร่วมกันของพ่อและแม่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของสิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง
ชายและหญิงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต คือ การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว การรับรู้บรรทัด
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ฐานกลุ่มเพื่อน ที่มีอ านาจจ าแนกนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks' Lambda = .346, 
p<.001) และสามารถจ าแนกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 75.00 ดังจะเห็นได้ว่าการรับรู้การท าหน้าที่ของ
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดอย่างมาก ทั้งนี้สถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่หล่อหลอมบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกในครอบครัว การมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว การแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความศรัทธาและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต จากสมาชิกของครอบครัวรุ่นหน่ึงส่งต่อไปยังสมาชิกของ
ครอบครัวอีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การท าอาหารร่วมกัน สอน
การบ้านลูก ออกก าลังกายร่วมกัน ไปเที่ยวพักผ่อนกันภายในครอบครัว พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้วยเหตุและผลลดการเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยม ร่วมท ากิจกรรม
ทางศาสนา การช่วยเหลืองานชุมชนและสังคมร่วมกัน สร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้มีความสุข
รวมถึงมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม การอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่ดี การเป็นตัวอย่างที่ดี
ของการท าหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว มีพ่อแบบ-แม่แบบ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยที่สมาชิกในครอบครัวรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวไม่ว่าจะในทิศ
ทางบวกหรือในทิศทางลบทุกสิ่งเหล่านี้ได้ค่อยๆ หล่อหลอมพื้นฐานทางพฤติกรรม ส่งผลต่อบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจของสมาชิกในครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ มี
ผลโดยตรงต่อการแสดงบทบาททางสังคมของสมาชิกในสถาบนัอื่นต่อไป  

จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้และงานวิจัยก่อนหน้าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นที่ส าคัญอีกปัจจัย 
คือ การรับรู้บรรทัดฐานกลุ่มเพื่อนมีความส าคัญอย่างมากส าหรับช่วงวัยรุ่นเพราะเพื่อนมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการท ากิจกรรมหรือในเรื่องการตัดสินใจต่าง ๆ และมักเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆโดยเพื่อนในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะคล้ายๆกัน และมีรุ่นราวคราวเดียวกัน ฟิสเซอร์และฟิสเซอร์ 
(สิทธิพงศ์ วงศ์วิวัฒน์, 2548) อ้างอิงจาก Fisher & Fisher, 1992) วัยรุ่นมักจะเลือกที่จะสื่อสารกับกลุ่ม
เพื่อนและให้เพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าพฤติกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) เป็นทฤษฎีทางเจตคติที่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตนา ( Intention) ในการกระท าพฤติกรรมที่ถูก
พัฒนาโดย Fishbein และ Ajzen ซึ่งได้มีสมมุติฐานว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล สามารถคิด สามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบก่อนที่จะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมต่าง ๆที่และมนุษย์จะคิดและ
ค านึงถึงผลของการกระท าของตนก่อนที่จะตัดสินใจกระท าด้วย (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556) 
อ้างอิงจาก (Fishbein & Ajzen, 1975) และการที่บุคคลมีเจตนาที่จะกระท าพฤติกรรมใดแบบ 
จ าเพาะเจาะจง มักจะพบว่ามีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ 1) การมีเจตคติต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude 
toward behavior) เจตคติของพฤติกรรมถูกก าหนดโดยความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลกรรมและการ
ประเมินคุณค่าของผลกรรมนั้นตามทฤษฎีนี้ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการกระท าจะน าไปสู่ผลกรรม
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ทางบวกพวกเขาก็จะมีเจตคติในทางที่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่า
การกระท าพฤติกรรมนั้นจะได้รับผลกรรมในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ตนเองไม่ปรารถนาเขาก็จะมีเจต
คติที่ ไม่ เห็นด้วยหรือต่อต้านพฤติกรรมนั้น 2) อิทธิพลของกลุ่ม (Subjective norms) มีผลต่อ
พฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธิดารัตน์ แย้มนิ่ม, 2558; ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น, 2557; 
สุพัตรา ลักษณะจันทร์, 2560) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
วัยรุ่นมีผลมาจากอิทธิพลของกลุ่มจะถูกก าหนดโดยความเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มมีความส าคัญส าหรับ
เขาและตัวเขาคิดว่าควรท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น ท าให้บุคคลมีแรงจูงใจที่จะ
คล้อยตามกลุ่มหากบุคคลมีแรงจูงใจมากหรือน้อยเพียงใดบุคคลก็จะมีความเชื่อ ถ้าบุคคลอื่นหรือกลุ่ม
คนที่ส าคัญต่อเขาว่าเขาควรจะท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่และยิ่งถ้าหากมีแรงกดดันจากสังคม
สภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเขาก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเขา
เชื่อว่าบุคคลที่มีความส าคัญของเขาหรือกลุ่มคนที่ส าคัญต่อเขาไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไม่ให้ท า
พฤติกรรมหรือต่อต้านพฤติกรรมที่เขาจะท าเขาก็จะไม่ท าพฤติกรรมนั้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับพัฒนาการ
วัยรุ่นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson (1968) ได้อธิบายความสัมพันธ์ 
ของเอกลักษณ์กับพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นกัน โดยวัยรุ่นที่สามารถพัฒนา
เอกลักษณ์ของตนให้ดีและเข้มแข็งมักจะพบว่าเป็นวัยรุ่นที่มีการบรรลุภารกิจเอกลักษณ์ของตน ซึ่ง
วัยรุ่นเหล่านี้จะรู้ความต้องการของตนเอง และรับรู้หน้าที่ของตนเองและประพฤติตามสิ่งที่เป็นบรรทัด
ฐานของสังคมไม่กระท าพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ในขณะที่วัยรุ่นที่ไม่สามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของ
ตนเองได้นั้นหรือมีความสับสนในความต้องการของตน มักจะพบว่าเป็นคนที่สับสนในบทบาท มี
ปัญหาด้านบุคลิกภาพและมีการข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา นอกจากนี้วัยรุ่นที่มีการบรรลุ
ภารกิจเอกลักษณ์ของตนตามทฤษฎีของ Erikson เมื่อพิจารณาเทียบกับแนวคิดกระบวนการทาง
เอกลักษณ์ของ Marcia (1980) มักจะเป็นวัยรุ่นที่มีกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ในระดับสูงและเป็นผู้
ที่มีสถานะทางเอกลักษณ์ (Identity status) แบบประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ของ
ตนเองและประพฤติตนไปในทางที่ดีและหนีห่างจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แต่ผู้ที่
มีกระบวนการทางเอกลักษณ์ในตนเองต่ า มักจะเป็นผู้ที่มีสถานะทางเอกลักษณ์แบบสับสน ส่งผลให้
วัยรุ่นในสถานะดังกล่าว เป็นวัยรุ่นที่ไม่เข้าใจความต้องการและบทบาทของตนเอง และวัยรุ่นเหล่านี้
จะหาทางออกโดยการกระท าพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพื่อบรรเทาความสับสนนั้น 
(Marcia, 1980) จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการที่วัยรุ่นสามารถพัฒนาเอกลักษณ์
ของตนได้จะมีอิทธิพลไปยับยั้งการรับเอาพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ และในทางตรงกันข้ามวัยรุ่นที่ไม่สามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่
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สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ขาดการวางแผนอนาคตของตนเอง วัยรุ่นที่มีการควบคุม
ตนเองที่ไม่ดีย่อมรับเอาพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือรับเอาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสูงขึ้น  

นอกจากนี้ยังพบว่าในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับลักษณะการ
มุ่งอนาคตมีความสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของ  Erikson (1968) ได้อธิบาย
ความสัมพันธ์ ของลักษณะการมุ่งอนาคตกับพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นกัน โดย
วัยรุ่นที่สามารถพัฒนาลักษณะการมุ่งอนาคตของตนให้ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมักจะพบว่าเป็น
วัยรุ่นที่มีลักษณะการมุ่งอนาคตของตน ซึ่งวัยรุ่นเหล่านี้จะรู้ความต้องการของตนเอง มีเป้าหมายของ
ตนเองที่ชัดเจนไม่กระท าพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ในขณะที่วัยรุ่นที่ไม่มีลักษณะการมุ่งอนาคตของ
ตนเองได้นั้นหรือมีความสับสนในเป้าหมายของตน มักจะพบว่าเป็นคนที่สับสนในบทบาท มีปัญหา
ด้านบุคลิกภาพและมีการข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าการที่วัยรุ่นสามารถพัฒนาลักษณะการมุ่งอนาคตของตนได้จะมีอิทธิพลไปยับยั้งการรับเอา
พฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ และในทาง
ตรงกันข้ามวัยรุ่นที่ไม่สามารถพัฒนาลักษณะการมุ่งอนาคตของตนเอง ไม่มีเป้าหมายในการด าเนิน
ชีวิต ขาดการวางแผนอนาคตของตนเอง วัยรุ่นกลุ่มนี้ย่อมรับเอาพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือรับเอา
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาสูงขึ้น และสาเหตุที่ผู้วิจัยคัดเลือกการควบคุมตนเองที่ไม่ดีมาศึกษาและ
พิจารณาเพราะการศึกษาก่อนหน้า (Wattananonsakul, 2012; Thomas Ashby Wills et al., 
1994) พบว่า การควบคุมตนเองที่ไม่ดีสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสูงกว่า
ปัจจัยเชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น: การ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ผู้วิจัยได้
ค้นพบในเชิงการน าไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานด้านเด็ก 
เยาวชนในช่วงวัยรุ่น สามารถน าข้อบ่งชี้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น ทั้ง 4 
ปัจจัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญและการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
แล้วน าไปใช้ประเมินผลเพื่อจ าแนกคุณลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อน ในการส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
วัยรุ่น เพื่อคัดกรองแยกแยะวัยรุ่นตามคุณลักษณะที่ปรากฏ เพื่อง่ายต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น
ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป จากข้อค้นพบในข้อมูลปัจจัยการมุ่งอนาคต
และการควบคุมตนเองที่ไม่ดีของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิด จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถน ามา
พัฒนางานวิจัยในรูปแบบการน าไปสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะที่ขาดไปของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าผิด
กลุ่มนี้ การที่กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดได้รับการพัฒนาทักษะการมุ่งอนาคตและได้รับการพัฒนา
ทักษะการควบคุมตนจะเป็นเกราะป้องกันให้วัยรุ่นกลุ่มนี้สามารถพัฒนาตนเองรวมถึงลดการก่อคดี
และเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้วัยรุ่นกลุ่มนี้รับเอาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สามารถกลับตนเป็น
พลเมืองที่ดีน าความรู้ความสามารถมาและศักยภาพที่มีมาพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป 

3. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นเยาวชนที่ถูก
ด าเนินคดีมาสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 และกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสามัญศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ตั้งอยู่ ประกอบด้วย จังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ซึ่ง
บริบทของสังคมและเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน อาจส่งผลให้โครงสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ที่มีบริบท
แวดล้อมที่แตกต่างกันหรือมีช่วงวัยที่แตกต่างกัน 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นควรให้การสนับสนุนนักจิตวิทยาให้ได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนและในศาลเยาวชนและครอบครัว เพราะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการแก้ไข 
บ าบัดพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นสามารถวิเคราะห์จ าแนก ตรวจประเมินปัญหาพฤติกรรม ค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่จัดว่าเป็นช่วงวัยที่มีปัญหามากที่สุด ซึ่ ง
ควรมีนักจิตวิทยาประจ าในโรงเรียนและในศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อช่วยให้ในส่วนงานด้านการ
แก้ไข บ าบัดปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ถูกต้องตรงตามสาเหตุของปัญหาได้มากขึ้น 
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พ.ศ. 2561 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 9/6 หมู่ 2 ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   
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