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เร่ือง    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดั     

สาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา   อาจารยทิ์พยสุ์ดา    พุฒจร 
 
 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัและลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ เพ่ือน ครอบครัวและส่ือมวลชน 

 ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เพ่ือน ครอบครัวและส่ือมวลชนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาทีละปัจจยั

พบว่า  

1. เพ่ือนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เป็นรายขอ้ระดบัมาก คือ การช่วยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะววิาทกบับุคคลอ่ืน           และระดบั 
ปานกลางเรียงตามลาํดบัอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมจากมากไปนอ้ย  คือ  การพูดเท็จเพ่ือช่วย

เพ่ือน การแต่งกายผดิระเบียบ  การมาโรงเรียนสายตามเพ่ือน  การดูส่ือลามกตามคาํชกัชวนของ

เพ่ือน เล่นการพนนั  การด่ืมของมึนเมา การโดดเรียนตามเพ่ือน  การสูบบุหร่ี  และการไปลกัทรัพย์

ตามการชกัชวนของเพ่ือน      

2.   ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เรียงตามลาํดบัความมีอิทธิพลจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี   การพูดเท็จเม่ือทาํความผดิเพราะไม่

ตอ้งการถูกลงโทษจากครอบครัว  การออกไปเท่ียวเตร่หลงัเลิกเรียนกบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการอยู่

บา้น  การมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืนครอบครัวจะเห็นว่าถูกเสมอ  การแสดงกิริยากา้วร้าวและ

รุนแรงกบัคนอ่ืน เพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือต่อว่า  การมาโรงเรียนสายเน่ืองจากครอบครัวไม่

มีใครใส่ใจ การเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมาจึงลองด่ืมบา้ง  การท่ีเห็นคนในครอบครัวเล่น

การพนนัจึงเล่นการพนนับา้ง  การเห็นคนในครอบครัวดูส่ือลามกจึงไปหามาดูบา้ง  การตอ้งการเงิน

แลว้ครอบครัวไม่ให ้จึงไปลกัขโมยของคนอ่ืน  และการเห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีจึงสูบบา้ง  

 3. ส่ือมวลชนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เรียงตามลาํดบัความมีอิทธิพลจากมากไปนอ้ย คือ ดูรายการท่ีชอบจนกว่าจบไม่ว่าจะดึกแค่

ไหนทาํใหม้าโรงเรียนสาย  การเห็นข่าวจากส่ือมวลชนเร่ืองการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจึงคิดว่าเป็น

เร่ืองของศกัด์ิศรีและจะทาํบา้ง  การทาํความผดิจะพูดเท็จเพราะทาํตามตวัละครท่ีไดรั้บชม การเห็น



 ข 

ฉากการเล่นการพนนัผา่นทางส่ือมวลชนจึงไปหดัเล่นการพนนับา้ง   การแสดงกิริยากา้วร้าวและ

รุนแรงกบัคนอ่ืน การออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียนเพราะทาํตามตวัละคร การเห็นคนสูบ

บุหร่ีด่ืมของมึนเมาผา่นทางส่ือมวลชนจึงทาํบา้ง   การเห็นการนาํเสนอผา่นทางส่ือมวลชนเร่ืองการ

ลกัทรัพยจึ์งทาํบา้ง และจากส่ือลามกจึงทาํตามบา้ง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

สงัคมไทยในอดีตเป็นสงัคมท่ีหล่อหลอมเด็กไทยใหเ้ป็นผูสื้บทอดทางศาสนา วฒันธรรม  

จารีตประเพณี   และเติบโตข้ึนเพ่ือการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ   เด็กเป็นสมาชิกในชุมชนดุจ

เครือญาติลูกหลานท่ีคอยช่วยกนัดูแลเอาใจใส่ปกป้องคุม้ครองกนัอยา่งเต็มท่ี   เดก็มีครูเป็นบิดา

มารดาคนท่ีสองท่ีอบรมดูแล   สัง่สอนใหค้วามรู้อยา่งเตม็ท่ี  มีศีลธรรม การเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน

ความประพฤติ  การวางตวั  และการเป็นกลัยาณมิตรอยา่งเต็มเป่ียม          ศาสนาพุทธมีบทบาท

สาํคญัในการเป็นศูนยก์ลางอบรมสัง่สอนดา้นจิตใจใหเ้ป็นคนดี   มีศีลธรรม   องคป์ระกอบและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างข้ึนไดห้ล่อหลอมเด็กไทยในอดีตใหเ้ป็นลกัษณะประชาคม    ลว้นเป่ียมไปดว้ย

วฒันธรรมความรักเอ้ืออาทรและการดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ  ศาสนา  วฒันธรรม  ครอบครัว  วดั  

โรงเรียน  ชุมชน  เป็นกระบวนการทางสงัคมประกิตท่ีงดงาม  เกิดคุณค่า  สร้างคุณภาพ  

คุณลกัษณะของเด็กไทยจนมีเอกลกัษณ์ประจาํชาติหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นคนดีมีจิตใจท่ี

อ่อนโยน  ยิม้ง่าย  เป็นมิตรมีนํ้ าใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือ  รู้จกัสมัมาคารวะ  วางตนใหเ้หมาะสม  รู้จกัพอ

ในแนวคิดทางสายกลาง  ดาํเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย  ประมาณตน  เคารพตนและผูอ่ื้น   เป็นตน้   

(สมพงษ ์ จิตระดบั 2547 : 1 – 2 ) 

ความงดงามและคุณค่าของสงัคมไทยและเด็กไทยจาํนวนมากเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก

สงัคมแบบใหม่   ยคุโลกาภิวตัน์   ทุนนิยมสมยัใหม่   วฒันธรรมตะวนัตก   การแข่งขนัในระบบ

ตลาดท่ีมุ่งกาํไรเป็นประโยชน์สูงสุด    จึงทาํใหทุ้กหน่วยของสงัคมมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัและ

ทาํใหส้งัคมเกิดกลุ่มคนท่ีมีฐานะ  ชนชั้น  รายได ้  จากระบบการศึกษาท่ีสูงตํ่าแตกต่างกนั   การช้ี

ฐานะของคนในสงัคมลว้นดูจากปัจจยัทางวตัถุ  รสนิยม  ตาํแหน่งทางสงัคม  รายได ้  และอ่ืนๆ   

สงัคมไทยสมยัใหม่เป็นแหล่งหล่อหลอมใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงกบัเด็กไทย   และยิง่รุนแรงข้ึน

หลงัจากท่ีประเทศไทยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ 

จากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเช่นน้ีทาํใหรั้ฐบาลเลง็เห็นความสาํคญัของ

เด็กจึงส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนมากท่ีสุดตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสาํคญั  รัฐบาลไดจ้ดัตั้งสถานศึกษาและจดัหาอุปกรณ์การศึกษา
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ท่ีทนัต่อโลกไร้พรมแดนและเปิดกวา้งทางการศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายขยาย

โอกาสทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการจดัตั้งใหมี้โรงเรียนท่ีขยายโอกาส

ทางการศึกษาข้ึน   เพ่ือเป็นการรับนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   แต่ขาด

โอกาสทางการศึกษาใหเ้ขา้มาศึกษาต่อในชั้นมธัยมศึกษาทุกคน    ดงันั้น  นกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาจึงมี

พ้ืนฐานทางความรู้  สงัคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอ้มต่างกนั    จึงทาํใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรม

ต่างกนัออกไป (สุพรรณี  นอบนอ้ม  2542 : 1)  และพฤติกรรมท่ีหลายฝ่ายกาํลงัใหค้วามสนใจ คือ   

พฤติกรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีเด็กไดแ้สดงออกมา   จากสถิติความประพฤติของนกัเรียนทัว่ประเทศปี  

พ.ศ. 2537  ของกองสารวตัรนกัเรียน  กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่านกัเรียนมีความท่ี

ไม่เหมาะสม   ดงัตาราง 

ตารางที่ 1  สถิตคิวามประพฤตขิองนกัเรียนทั่วประเทศ  พ.ศ. 2539 

 

ลาํดบัที ่ พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม จาํนวน ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

หลบหนีการเรียน 

แต่งกายไม่ถูกระเบียบ 

เท่ียวเตร่ในเวลาเรียน 

เล่นการพนนั  สนุกเกอร์ บิลเลียด 

ประพฤติตนในทาํนองชูส้าว 

ด่ืมสุรา  เบียร์   สูบบุหร่ี 

ตรวจพบสารเสพติด 

จบักลุ่มมัว่สุม 

พกอาวุธ  วตัถุระเบิด 

ก่อการทะเลาะววิาท 

เล่นการพนนั  ตูไ้ฟฟ้า   วดีิโอเกมส์ 

เขา้สถานท่ีไม่เหมาะสม 

ลกัทรัพย ์

อ่ืนๆ 

625 

217 

126 

174 

63 

361 

5 

63 

3 

6 

6 

108 

28 

27 

33.38 

11.59 

6.73 

9.29 

3.37 

19.28 

0.27 

3.37 

0.16 

0.32 

3.53 

5.77 

1.50 

1.44 

รวม 1,827 100 

 

ที่มา :  กองสารวตัรนกัเรียน  กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

                          ( 2539  อา้งถึงใน  สุพรรณี    นอบนอ้ม  2542 : 2 ) 
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โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี 

เป็นโรงเรียนท่ีเปิดข้ึนเพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐในการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเป็นการ

รับนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาใหเ้ขา้มา

ศึกษาต่อในชั้นมธัยมศึกษาทุกคน  จึงทาํใหโ้รงเรียนทั้งสองประสบปัญหาเด็กมีพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม  เช่น  การหนีเรียน  การแต่งกายผดิระเบียบ  การเล่นการพนนัสนุกเกอร์และปัญหาอ่ืนๆ     

ผูศึ้กษาเห็นว่าปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนเป็นปัญหาสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความ

เดือดร้อน  วุ่นวาย  และก่อความไม่สงบสุขในโรงเรียน    หากไม่หาทางป้องกนั แกไ้ขหรือยบัย ั้งให้

ถูกวิธีและทนัต่อเหตุการณ์จะกลายเป็นปัญหาท่ีติดตวัเดก็จนกระทัง่นาํไปสู่การละเมิดกฎหมาย

บา้นเมืองท่ีเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน   ผูศึ้กษาจึงสนใจทาํการศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลให้

นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมาและแต่ละปัจจยัมีระดบัความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  

2.    เพ่ือศึกษาลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3    

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ดา้นเน้ือหา 

    ผูศึ้กษามุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนและ

ทาํการศึกษาถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ

นกัเรียน 

 ดา้นประชากรและพ้ืนท่ี 

             ประชากรท่ีทาํการศึกษา คือ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 3)  ของโรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง อาํเภอพนมทวน จงัหวดั

กาญจนบุรี  จาํนวน 94  คน  

 ดา้นระยะเวลา 

             ระยะเวลาในการศึกษา  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549  ถึง  เดือนกุมภาพนัธ ์ 2550 
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 ตวัแปรในการศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ  คือ  ปัจจยัท่ีท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน  ไดแ้ก่  เพ่ือน   

ครอบครัว   ส่ือมวลชน   

 ตวัแปรตาม  คือ  พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ของโรงเรียนวดั 

สาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี 

  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 3   หมายถึง      ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1       ถึง  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2549  ของโรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง    

อาํเภอพนมทวน      จงัหวดักาญจนบุรี  

 พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  หมายถึง  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีปฏิบติัไม่ถูกกฎระเบียบของ

โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  ไดแ้ก่  การหนีเรียน   การแต่งกายไม่ถูก

ระเบียบ  การทะเลาะวิวาท  การเขา้สถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม   การเล่นการพนนั  การด่ืมสุรา   การสูบ

บุหร่ี   การลกัทรัพย ์  การพูดเท็จและการดูส่ือลามก 

   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัและระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียน  

2. ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไปใชห้ามาตรการหรือ

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

  

 



บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษา “ เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน     

ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง อาํเภอพนมทวน จงัหวดั

กาญจนบุรี ”     ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   ดงัน้ี  

แนวคิดเก่ียวกบัวยัรุ่น 

แนวคิดเร่ืองพฤติกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีของความสมัพนัธใ์นครอบครัว  

แนวคิดและทฤษฎีของการคลอ้ยตามเพ่ือน  

ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ   

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคดิเกีย่วกบัวยัรุ่น    

ความหมายของวยัรุ่น   

เฮอรลอค (Hurlock 1975 อางถึงใน ณิฐินนัท ์  วชิยัรัมย ์ 2542 : 11) ไดให

ความหมายของคาํวาวยัรุน ซ่ึงตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา “Adolescence” มีรากศพัท

มาจากภาษาลาติน  “Adoliscere” วา การเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ (to 

grow or to grow to maturity) การท่ีเดก็จะบรรลุถึงวุฒิภาวะในชั้นน้ีไมเพียงแตจะ

เจริญเติบโตทางรางกายเพียงดานเดียวเทานั้น แตจิตใจก็จะเจริญตามไปดวย คือจะต

องมีพฒันาการทั้ง 4 ดาน พรอมๆกนั ไดแก         รางกาย สติปญญา อารมณ 

และสงัคม นอกจากนั้นยงักลาวไววา วยัรุนเปนวยัหวัเล้ียวหวัตอ เปนวยัแห

งการปรับตวัทางสงัคม    เปนวยัแหงปญหา     เปนวยัท่ีมีความเครียดทางอารมณ       

ตดัสินใจ 

อยางรวดเร็วและรุนแรง ทศันคติในการมองโลกและสงัคมของเด็กวยัรุนอาจมีความขดัแย

งกบั       ผูใหญ   ผูใหญอาจไมเขาใจความรูสึกนึกคิดของวยัรุน อาจกอให

เกิดปญหาติดตามมาได  

สโตน และ เชิสต  ( Stone and Church  อางถึงใน ณิฐินนัท ์ วิชยัรัมย ์ 2542 : 12)       

ไดกลาวถึงวยัรุนไววา เปนชวงของวยัเด็กท่ีจะพฒันาไปสูความเปนผู

ใหญทั้งดานรางกาย สติปญญา   อารมณ และสงัคม จะเร่ิมใหความสนใจในตนเอง 
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พยายามคนหาตนเอง หาคานิยม และปรัชญาของชีวิต อีกทั้งยงัมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบั

ตนเอง ทางดานจิตใจ วยัรุนจะมีการพฒันาในดานความรูสึก
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ความคิด และอารมณท่ีแตกตางจากวยัเดก็ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางรางกาย ทาํให

วยัรุนมีความแปรปรวนทางอารมณ โดยการแสดงออกทางอารมณ  

สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ (2542 : 1)  วยัรุ่น  คือ  วยัท่ีส้ินสุดความเป็นเด็กและเป็นสะพานทอด

ไปยงัวยัผูใ้หญ่    เป็นหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต   ถา้หากครู  ผูป้กครอง   หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเด็กไม่เขา้ใจเด็ก   ไม่ใหค้วามช่วยเหลือท่ีดีและถูกทางจะทาํความเสียหายใหแ้ก่ชีวิตของเด็กได ้

 ปรีชา    วิหคโดและคณะ (2532 อา้งถึงใน สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2542 :19)  ไดใ้ห้

ความหมายของวยัรุ่นว่า   หมายถึง  คนหนุ่มสาว  เด็กวยัทีนเอจ ( Teenages ) เป็ยวยัท่ีอายเุป็น

ตวัเลขลงทา้ยดว้ยคาํในภาษาองักฤษว่า – teen  คือ  ตวัเลข 13 – 19   เป็นวยัอลวน 

 สุชา   จนัทน์เอม (2529 : 2)  วยัรุ่น  หมายถึง  วยัส้ินสุดความเป็นเด็กเป็นวยัท่ีเป็นสะพาน

ไปหาวยัผูใ้หญ่ 

สรุป  วยัรุ่น  หมายถึง  วยัท่ีส้ินสุดความเป็นเดก็   กา้วสู่ภาวะความเป็นหนุ่มสาวแตไม

สามารถท่ีจะกาํหนดแนนอนไดวาเร่ิมตนและส้ินสุดลงเม่ือใด      แตถือเอาจาก

ความเปล่ียนแปลงทางรางกาย   สติปญญา   อารมณ และสงัคม ไปพรอมๆกนั      อีกทั้ง

ยงัเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิตท่ีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากสงัคมรอบขา้ง  

  

พฒันาการของวยัรุ่น   
 องคก์ารอนามยัโลก(WHO  1995   อา้งถึงใน  ป่ินทิพย ์   ชะเอม  2544:8 ) กล่าวว่าวยัรุ่น

เป็นผูท่ี้มีลกัษณะ  3  ประการ  คือ  มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย    จะมีความเจริญเติบโตในดา้น

ความสูง  นํ้ าหนกั   รวมถึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของอวยัวะเพศจนกระทัง่มีวุฒิภาวะทางเพศอยา่ง

สมบูรณ์   พฒันาการทางดา้นจิตใจ   มีการเพ่ิมความสามารถในความคิดเป็นนามธรรมมากข้ึนและมี

การเปล่ียนแปลงจากเดก็เป็นผูใ้หญ่    และพฒันาการดา้นสงัคม   จากการพ่ึงพาผูอ่ื้นในครอบครัว

เป็นการพ่ึงพาตนเอง 

  1. พฒันาการทางร่างกาย   

อตัราการเจริญเติบโตชา้ลง   รูปร่างเขา้สดัส่วนผูใ้หญ่    เด็กหญิงร่างกายเร่ิมเปล่ียนแปลง

หลายอยา่ง  เช่น  เร่ิมมีประจาํเดือน   นํ้ าหนกัและส่วนสูงจะเพ่ิมข้ึนจนถึงอายปุระมาณ 17 – 18  ปี   

ลกัษณะเพศอยา่งท่ีสองอยา่งสมํ่าเสมอ   รังไข่เจริญอยา่งรวดเร็ว   ทรวงอกเร่ิมขยายใหญ่หรือขนาด

ใกลเ้คียงกบัผูใ้หญ่    เดก็ชายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายมากข้ึนตั้งแต่อาย ุ  13  ปี    การ

เจริญเติบโตทางดา้นอ่ืนปานกลางแต่อวยัวะเพศเติบโตเร็ว    มีขนตามใบหนา้และลาํตวั    เดก็วยัน้ี

เร่ิมเขา้สู่วยัหนุ่มสาวเม่ืออาย ุ 14 – 15  ปี   รูปร่างขยายใหญ่  เพ่ิมทั้งนํ้ าหนกัและส่วนสูง   เสียงหา้ว   

และจะเร่ิมเขา้สู่ปกติเม่ือถึงวยัรุ่นตอนปลาย   ร่างกายจะผลิตนํ้ าอสุจิมาและจะมีนํ้ าอสุจิเคล่ือนท่ี
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เรียกว่า  “ ฝันเปียก ”  หรือมีการบาํบดัความใคร่ดว้ยตนเอง (Masturbation)  เด็กก็จะมีวฒิุภาวะ

ทางเพศสมบูรณ์    สามารถสืบพนัธุไ์ด ้

 การเจริญเติบโตโดยทัว่ไปของเด็กหญิงจะเร็วกว่าเดก็ชาย    แต่เม่ือเด็กชายมีอาย ุ15  ปีแลว้

จะสูงเท่ากบัเด็กหญิงท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั     ความเจริญทางส่วนสูงจะหยดุเม่ืออายปุระมาณ  20  ปี   

วยัน้ีสายตาจะดีกว่าวยัท่ีผา่นมา อวยัวะท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาการและการงอกงามของ

มนุษย ์ คือ ต่อมไร้ท่อต่างๆ  โดยเฉพาะต่อมเพศ    ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหว้ยัรุ่นมีความรู้สึกต่อเพศตรง

ขา้ม      

 สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ (2544 : 20)  กล่าวว่า  ลกัษณะทางกาย   มีลกัษณะเด่น 2 ประการ คือ 

อตัราการเพ่ิมอยา่ง “ พรวดพราด ” ของส่วนสูงและนํ้ าหนกั      รวมทั้งการเพ่ิมขนาดและหนา้ท่ีของ

อวยัวะเพศ 

 2. พฒันาการทางอารมณ์ 

 อารมณ์ของเด็กวยัรุ่นเปล่ียนแปลงเร็ว  บางคร้ังรุนแรง  มกัแสดงความรู้สึกเปิดเผยและตรง

เกินไป   เช่ือมัน่ในตวัเอง   ชอบอิสระ   ตอ้งการพ่ึงตนเอง   และพิสูจน์ใหผู้ใ้หญ่เห็นว่าเขามีความ

เป็นตวัของตวัเอง     ส่ิงเหล่าน้ีเขาจะสนองตอบตวัเองโดยการคบเพ่ือนวยัเดียวกนั   ความตอ้งการท่ี

สาํคญัท่ีสุดในวยัน้ี คือ ความตอ้งการความยอมรับในความเป็นเพศหญิงหรือชายอยา่งเต็มท่ีจากคน

วยัเดียวกนัและเพศตรงขา้ม     วยัน้ีชอบเอาใจใส่กบัรูปร่างของตวัเองและมีความกงัวลใจต่อรูปร่าง

ท่ีเปล่ียนแปลง  นิยมในบุรุษและสตรีท่ีมีช่ือเสียงและอยากทาํตาม   เหตุท่ีทาํใหอ้ารมณ์เปล่ียนแปลง

ง่ายและรุนแรง คือ ความเปล่ียนแปลงทางกาย    การเปล่ียนแปลงของอวยัวะภายใน  เช่น  ต่อม

ต่างๆ และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ การพฒันาการทางอารมณ์ของเด็กวยัน้ีผูป้กครอง  

ครูหรือผูใ้กลชิ้ดควรเอาใจใส่เป็นพิเศษเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนได(้ ประสาท  อิศรปรีดา  2533 : 65 ) 

 3. พฒันาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ 

 กาํธร   พร้ิงศุลกะ (2536 :26 – 28 อา้งถึงใน ป่ินทิพย ์ ชะเอม  2544 : 53 ) กล่าวว่า วยัรุ่น

เป็นช่วงวยัท่ีสาํคญัในการพฒันาและผสมผสานบุคลิกภาพ บุคลิกภาพจะพฒันาไดเ้ต็มท่ีต่อเม่ือการ

เจริญเติบโตในทุกดา้นไดพ้ฒันาใกลร้ะดบัสูงสุด บุคคลตอ้งผา่นพฒันาการขั้นตน้ๆมาดว้ยดี

บุคลิกภาพจึงจะปกติ ช่วงวยัรุ่นจะมีพฒันาการบุคลิกภาพมาก อนัเน่ืองมาจากพฒันาการและ

ประสบการณ์ใหม่ๆ  มีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึนในชีวิต   ประสบการณ์ใหม่ๆ เหล่าน้ี    ไดแ้ก่  

1.  การมีร่างกายอยา่งผูใ้หญ่  

2.    การมีวุฒิภาวะทางเพศ   พร้อมทั้งมีแรงผลกัดนัและอารมณ์แบบใหม่ 

3.   การมีจิตสาํนึกต่อตนเอง (Self – awareness) มากข้ึน    ซ่ึงเป็นผลมาจากความ

ตอ้งการอนัแรงกลา้ท่ีจะนาํทางตนเอง   และประเมินมาตรฐาน   เป้าหมาย   และอุดมคติในชีวติใหม่ 
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วยัรุ่นเป็นวยัท่ีผา่นการเรียนรู้และเขา้ใจกฎเกณฑข์องสงัคมมามากพอสมควร  เร่ิมจากครอบครัว   

โรงเรียน    กลุ่มเพ่ือน   และสงัคมรอบขา้ง    เป็นวยัท่ีพน้สภาพจากการเป็นเด็ก  เขา้สู่ความเป็น

หนุ่มสาว    เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะกา้วไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่     

ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการใหผู้ใ้หญ่เขา้ใจและยอมรับว่าเขาเป็นบุคคลสาํคญัคนหน่ึง  

 สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ ( 2544 : 20 )   กล่าวว่า  อารมณ์ คือ ความรู้สึก   แบ่งได ้2 ประเภท  

คือ  อารมณ์สุขและอารมณ์ทุกข ์   ความรัก  ความร่าเริงสนุกสนานนั้นเป็นอารมณ์สุข   ความกลวั  

ความกงัวลใจเป็นอารมณ์ทุกข ์

 ฮอลล ์ (G.Stanley  Hall 1947 อา้งถึงใน สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2544 : 20)  ไดศึ้กษา

ลกัษณะทางอารมณ์ของวยัรุ่นแลว้สรุปว่า  อารมณ์ของเด็กวยัรุ่นเหมือน “ พายบุุแคม ” (Strom and 

Stress)   ซ่ึงหมายถึงอารมณ์ต่อไปน้ี 

  1.   อารมณ์รุนแรง   เม่ือไดรั้บความกระทบกระเทือนใจเลก็นอ้ย  

  2.  อารมณ์อ่อนไหว  ไม่คงท่ี  เกิดง่ายหายเร็ว 

  3.  ควบคุมการแสดงออกไม่ค่อยได ้

  4.  มกัมีอารมณ์คา้ง 

4. พฒันาการทางสติปัญญา  
 วยัน้ีเป็นวยัท่ีมีความกระตือรือร้น  มีความสามารถหลายอยา่ง  มีพลงัในการทาํงานและการ

แสดงออกทางสติปัญญา    รู้จกัปรับปรุงบุคลิกภาพ  เลียนแบบผูท่ี้ตนยกยอ่ง   รู้จกัใชค้วามคิดอยา่ง

ลึกซ้ึง   ชอบทาํส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ  เด็กท่ีขาดความมัน่คงในตนเองจะเป็นเดก็ท่ีไวต่อความรู้สึก   มี

ความกระวนกระวายต่อคาํพูดท่ีพูดออกไป   ซ่ึงสามารถเห็นความแตกต่างได ้   พฒันาการของวยัน้ี

คือ 

  1.  มีความสนใจตนเองและมองการณ์ไกล   รู้จกัปรับตวัในสงัคมไดดี้ 

  2.  ปลูกฝังการพ่ึงตนเอง    ชอบอิสระ 

  3.  รู้จกัปรับตวัและจงรักภกัดีต่อบุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

 เราสามารถวดัหรือสงัเกตพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กไดจ้ากความสนใจของเด็กและ

ความตอ้งการของเดก็    พฒันาการทางสติปัญญาของเดก็วยัน้ีจะกวา้งข้ึนเน่ืองจากเด็กชอบทาํและ

ทดลองหรือเลียนแบบ    หรือจากการลองผดิลองถูก    ซ่ึงการเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัเพราะเดก็ไดล้งมือ

ทาํเอง    ไดพ้บและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   ผูใ้หญ่ไม่ควรขดัขวางเดก็ควรจดัใหเ้ด็กอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีดีและช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ ของเดก็เป็นส่ิงสาํคญัมาก   ซ่ึงผูใ้หญ่ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ตอ้งมีความเขา้ใจและยอมรับว่าตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอนัเป็นธรรมชาติของเดก็แลว้ยงัตอ้งเขา้ใจ
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ต่อไปอีกวา่ความเปล่ียนแปลงในชีวิตเดก็ดงักล่าวแลว้จะสร้างความอึดอดัและรําคาญใจแก่เขาดว้ย   

บางอยา่งอาจทาํใหเ้ขาตกใจมากหากเขาเหล่านั้นจะไม่ทราบความเป็นจริงและไม่มีการเตรียมตวัมา

ก่อน     ครูและผูป้กครองควรจะถือไดว้่ามีความจาํเป็นท่ีจะอธิบายความจริงต่างๆ ใหแ้ก่เดก็    เพ่ือ

เขาจะไดไ้ม่เกิดความสะเทือนใจหรืออึดอดัใจเกินความจาํเป็น     ถา้หากผูใ้หญ่ไม่เขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีจะ

ทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมาได ้
 ในช่วงการเจริญเติบโตของวยัรุ่นเพ่ือจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์    การจะผา่นพน้วยัน้ีไปได ้ 

เด็กวยัรุ่นมกัจะตอ้งเผชิญกบัความกดดนัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนไม่เคยไดเ้รียนรู้มาก่อน   นัน่

คือการเรียนรู้การดาํเนินชีวิตของผูใ้หญ่อยา่งรวดเร็วและรอบดา้น    ในขณะท่ีตนเองยงัไม่แข็งแกร่ง

เพียงพอ    จึงเป็นภาระหนกัของเดก็วยัรุ่นในการจะผา่นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อน้ีไป     หากเพล่ียงพลํ้า

ตกอยูใ่นความเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงข้ึน   นัน่คืออุปสรรคในการเจริญเติบโต อาจอนัตรายถึงชีวติ

หรือไม่ถึงชีวิตก็อาจจะไม่สามารถท่ีจะพฒันาไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไปได ้ (ป่ินทิพย ์ ชะเอม   

2544 : 11) 

 สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ (2544 : 20)  กล่าวว่า   สติปัญญาของเด็กวยัรุ่นเป็นเดก็ท่ีคิดแบบมี

เหตุผลเชิงนามธรรม    มีลกัษณะเด่น  คือ 

  1.  คิดในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

  2.  สามารถตั้งสมมติฐานได ้

  3.  สามารถตรวจสอบสมมติฐานได ้

 5. พฒันาการทางสงัคม 
 พฒันาการทางสงัคม  หมายถึง  ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน  มีลกัษณะเด่น 2 ประการ  คือ  

เด็กวยัรุ่นมีความสมัพนัธก์บัเพ่ือนจนยดึ “ เพ่ือนเป็นหลกั ” และ “ เร่ิมมีความสมัพนัธก์บัเพ่ือนต่าง

เพศ ”  (สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2544 : 20)    

 นอกจากเด็กวยัรุนจะมีการเปล่ียนแปลงอยางมากมายทางรางกายและจิตใจแลว 

วยัรุนยงัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองเก่ียวกบัสถานะความเปนอยูภายในครอบครัวด

วย        ดงัจะเห็นได 

วาเด็กในวยัน้ีตองการเปนอิสระและการเปนตวัของตวัเองชอบอยูตามลาํพงั มีห

องอยูเปนสดัสวน มีของใชสวนตวั วยัรุนมีความตองการอยางรุนแรงในการ

ท่ีจะทาํตนเองใหเปนท่ียอมรับนบัถือของเพ่ือนและบุคคลในสงัคม เห็นไดจากสวนใหญ

จะใชเวลาอยูในกลุมเพ่ือน ลกัษณะของความสมัพนัธระหวางเพ่ือนในเด็กชายและ

หญิงจะมีความแตกตางกนั ในเร่ืองการคบเพ่ือนเพศเดียวกนั เด็กหญิงจะชอบคบเพ่ือนกลุ

มเลก็ 2-3 คน มีเพ่ือนสนิท 1 คนท่ีพอจะบอกความลบัได เม่ืออาย ุ15 ปจะมีเพ่ือนกลุมใหญ
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กวาเดิม เดก็ชายยงัไมมีเพ่ือนสนิทชอบทาํกิจกรรม มากข้ึนทั้งในและนอกโรงเรียน สวน

ความสมัพนัธระหวางเพศตรงขาม เดก็ชายจะสนใจเด็กหญิงเม่ืออาย ุ 14 ป เด็กหญิง

สนใจเด็กชายท่ีโตกวาเน่ืองจากมีวุฒิภาวะทางเพศท่ีเร็วกวาเดก็ชายวยัเดียวกนันัน่เอง 

(ณิฐินนัท ์ วิชยัรัมย ์ 2545 : 17-18)  ดงันั้นจึงสามารถสรุปพฒันาการของวยัรุนแตละชวงวยั 

โดยแสดงในตารางตอไปน้ี  

ตารางที่ 2   แสดงพฒันาการของวยัรุนในแตละชวงวยั  

ชวงวยั  

พฒันาการ  
วยัแรกรุน  วยัรุนตอนตน  วยัรุนตอนปลาย  

ดานร

างกาย 
โตเร็ว ลกัษณะทางเพศชดัเจนข้ึน 

ลกัษณะทางเพศสมบูรณ

และเร่ิมทาํหนาท่ีได 

ดานอา

รมณ 

ขดัแยงในตนเอง 

“อิสระหรือพ่ึงพา

ตนเอง” 

เร่ิมมีอารมณมัน่คงข้ึน 

เอาจริงเอาจงัและยงั 

วุนวาย 

เขาใจตวัเองมากข้ึนจึงลด

ความขดัแยงภายในและ

ควบคุมอารมณไดดี

ยิง่ข้ึน รับผดิชอบ และนบัถือ

ตนเอง 

ดาน

สงัคม 

คบเพ่ือนเพศเดียวกนั 

อิทธิพลของครอบครัว

พอๆ กบัเพ่ือน 

มีกลุมเพ่ือนท่ีมี

มาตรฐานเดียวกนั เร่ิม

สนใจเพศตรง 

ขาม ตองการความ

สนใจ และการยอมรับ 

มีเพ่ือนสนิทและเพ่ือนตาง

เพศแยกแยะบทบาทหน

าท่ี 

ตอครอบครัว สงัคม และ

เพ่ือน 

ดาน 

สติป

ญญา 

ชางคิดชางฝ

นเร่ิมเขาใจ

นามธรรมและ

ตั้งสมมติฐาน 

คิดหาทางเลือกท่ีอาจ 

เปนไปได เร่ิมเข

าใจมุมมองท่ีตางกนัแต

ยงัไมรอบคอบ 

รูจกัคิดและแกป

ญหาท่ี 

เปนนามธรรมใช

เหตุผลเชิงจริยธรรม มุงฝ

กทกัษะวิชาชีพเพ่ือพ่ึงพา

ตนเอง 

จุดสนใจ 

นึกถึงรูปลกัษณใน

อุดมคติและกงัวล 

วาตนปกติหรือไม

 

สนใจรูปลกัษณท่ีเป

นจริงของตนและปรุงแต

งให 

นาดูยิง่ข้ึน 

มุงสนใจงานอาชีพและ

การมี 

คูครอง สนใจความถูกต

องในสงัคม 
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เอกลกัษณ

ของตน 

แสวงหาเอกลกัษณ

หลายแบบ เปล่ียนไป

มา ตนเองยงัสบัสน 

ยอมรับเอกลกัษณ 

บางอยางลดการลองผดิ 

ลองถูก 

บางคนเร่ิมพบและยอมรับ

ในเอกลกัษณท่ีแทจริง

ของตนเอง 

 

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, คูมือการพฒันา

เด็ก ตามความตองการพ้ืนฐานของเดก็ฉบบัประชาชน , เลมท่ี 3, รูจกัวยัรุน 

(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพนายกรัฐมนตรี, 2535 : 28   อา้งถึงใน  ณิฐินนัท ์ วิชยัรัมย ์ 2545 : 

18) 

ช่วงระยะของวยัรุ่น 
 การแบงชวงอายขุองวยัรุนนั้นเปนเกณฑท่ีนกัจิตวิทยาใชในการแบงวยั

รุน ซ่ึงอาจจะไมตรงกบัสภาพความเปนจริงเน่ืองจากเด็กแตละคนอาจจะมีการ

เจริญเติบโตเขาสูวยัรุนไมพรอมกนั ( สุชา จนัทนเอม  2529 : 22 – 24  ) ไดแบ

ง วยัรุนออก  เปน 3 ระยะ สรุปไดดงัน้ี  

 1. วยัรุนตอนตน (Early Adolescence) อายุ 13-15 ป  ซ่ึงเปนระยะท่ีราง

กายเร่ิมมีการเจริญเติบโตทางเพศอยางสมบูรณทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย สาํหรับเดก็หญิงนั้น

ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญของรางกายเต็มท่ีกคื็อการมีประจาํเดือนคร้ังแรก สวน

เด็กชายนั้นไมมีลกัษณะบงแนชดัเชนเดก็หญิง แตเราสงัเกตไดจากส่ิงเหลาน้ี คือ 

การหลัง่อสุจิในคร้ังแรก การมีขนตามอวยัวะเพศ นอกจากน้ี นํ้ าเสียงท่ีพูดยงัเปล่ียนไปจากเดิม คือ 

หาวข้ึน  และมีลกัษณะท่ีเรียกวาแตกพาน เด็กหญิงนอกจากมีประจาํเดือนคร้ังแรกแล

วปรากฏวาสวนสดัตางๆของรางกายยงัเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด

านอวยัวะเพศ และการเจริญเติบโตของทรวงอก เน่ืองจากผลของฮอรโมนไปบาํรุงมากข้ึน ใน

ระยะเร่ิมเขาสูวยัรุนน้ี เปนระยะท่ีเตือนใหเราเห็นวาระยะของวยัรุนไดใกล

เขามา  แลว  

2. วยัรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) 15-18 ป มีการเปล่ียนแปลงทั้งในด

านรางกาย    จิตใจและความนึกคิด การเจริญเติบโตในระยะวยัรุนน้ีปรากฏวามีลกัษณะค

อยเปนคอยไปในดาน 

รางกายมีการเปล่ียนแปลงอยางมากและส้ินสุดลงเม่ือถึง “วุฒิภาวะของวยัรุน”  

สวนในดานจิตใจนั้นสวนใหญเปนผลพลอยไดมาจากความเปล่ียนแปลงทางร

างกาย แมวาลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายจะเปนส่ิงปกติของเดก็ทุกคน 
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เม่ือยางเขาสูวยัรุนกต็าม แตลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางจิตใจของเดก็แตละคนไม

เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพแวดลอม  

3. วยัรุนตอนปลาย (Late Adolescence) อายรุะหวาง 18-21 ป ในระยะน้ีการ

พฒันาการของวยัรุนเร่ิมเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ ซ่ึงมกัมีการพฒันาทางด

านจิตใจมากกวาทางรางกาย โดยเฉพาะอยางยิง่ทางดานเก่ียวกบัความนึกคิดและปรัชญา

ชีวิต เด็กวยัรุนระยะน้ีมกัพยายามปรับปรุงรางกายของตวัเองใหเขากบัสภาพแวดลอม

มากยิง่ข้ึนโดยพยายามตดัสินใจแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง กอใหเกิดความมัน่คงด

วยตนเอง แตทั้งน้ีตองข้ึนกบัสภาพครอบครัวดวย คือ ใหบุคคลท่ีอยูใน

ครอบครัวใหญๆ มีฐานะมัน่คงและพอแมไมเขมงวดจนเกินไป ก็จะมีความมัน่ใจและ

มัน่คงมากกวาคนท่ีอยูในครอบครัวเลก็ๆ และไดรับความเขมงวดจากพอแม เม่ือ

ประสบปญหาในระยะน้ีวยัรุนมกัหลีกเล่ียงการขอความชวยเหลือจากพอแม ครู

อาจารย แตมกัพยายามหาทางแกปญหาดวยตนเอง ทาํใหเขาเหลาน้ีสามารถ

ปรับตวัไดดี และอยูรวมกบัคนอ่ืนไดดวยความสะดวกสบายใจ แตในทางตรงกนัข

าม ถาแกปญหาไมได จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ หงุดหงิดง

าย ใจคอออนไหว แตพยายามดบัอารมณดวยความสุขุมเยอืกเยน็มากยิง่ข้ึน 

ความต้องการของวยัรุ่น 
 สุภตัรา   สุภาพ (2543 : 43 – 45) กล่าวว่า  ความตอ้งการของมนุษยโ์ดยเฉพาะของวยัรุ่น

มกัจะข้ึนอยูก่บัค่านิยม (Value) ท่ีแต่ละคนยดึถือและส่วนใหญ่มกัจะยดึถือค่านิยมในกลุ่มท่ีตนเขา้

ร่วมดว้ย    ค่านิยมอาจจะเปล่ียนไดข้ึ้นอยูก่บัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  โดยสรุปความ

ตอ้งการของวยัรุ่นได ้ ดงัน้ี 
 1.  ตอ้งการความรัก   ความรักในท่ีน้ีมีหลายรูปแบบ  คือ  รักพ่อแม่ญาติพ่ีนอ้ง  รักเพ่ือนรัก

พวกพอ้ง   ในขณะเดียวกนัอยากใหเ้พ่ือนรัก  อยากมีความสาํเร็จ  รักเพ่ือนต่างเพศ ฯลฯ    ความรัก

ในรูปแบบต่างๆ เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีบุคคลท่ีมีการพฒันาอยา่งปกติควรจะพึงมี  มิฉะนั้นอาจเป็นปัญหา

แก่ตนเองและสงัคมได ้

 2.  ตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ซ่ึงส่วนมากมกัจะออกมาในรูปแบของกิจกรรม

กีฬาหรือบนัเทิง 

 3.  ตอ้งการความเป็นอิสระ    ความตอ้งการน้ีจะรุนแรงมากในวยัน้ี  เพราะเป็นวยัท่ีอยู่

ระหว่างวยัเดก็และวยัผูใ้หญ่   จึงอยากจะแสดงออกซ่ึงความเป็นตวัของตวัเอง   ฉะนั้นจึงไม่ชอบให้

ผูใ้หญ่มากา้วก่ายในชีวิตของตน  ไม่ชอบใหใ้ครมาสอน  มาคอยช่วยเหลือ 
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 4.  ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง    ตอ้งการมีช่ือเสียง  วยัน้ีเป็นวยัท่ีอยากใหส้งัคมยอมรับหรือ

ชมเชย   หรืออยากเด่นอยากดงั  เช่น  อยากเป็นนกักีฬาท่ีเก่ง  เป็นตน้ 
 5.  มีอุดมคติสูง   วยัรุ่นยงัอยูใ่นวยัท่ีเรียนรู้ทฤษฎีและยงัไม่เคยออกไปประสบกบัสภาพ

ความเป็นจริง  จึงละเลยความเป็นจริงไปบา้ง  คือ  เป็นพวกอุดมคตินิยม (Idealist) มากกว่ามุ่งไป

ในทางปฏิบติัไดจ้ริงๆ (Pragmatist)  ซ่ึงบางคร้ังกต็กเป็นเคร่ืองมือของผูท่ี้มีอาํนาจ   มีอิทธิพล   มี

บารมีแสวงหาผลประโยชน์ได ้  เพราะ วยัรุ่นมกัเป็นพวกท่ีมีอุดมคติแรงกลา้  มีความกลา้เส่ียงและมี

พลงัผลกัดนัสูง  เช่ือคนง่าย  โดยไม่คิดว่ามนุษยใ์นโลกอาจมีวิธีการท่ีลึกซ้ึง   มีลกัษณะไปในทางไม่

สุจริตและอาจแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัได ้     จุดอ่อนสาํคญัของวยัรุ่นอีกประการหน่ึง  คือ  ถา้มี

ความเช่ือแลว้ก็จะเช่ืออยา่งจริงจงั แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความระแวงไม่ยอมเช่ืออะไรง่ายๆ   

นอกจากจะมีหลกัฐานมาอา้งอิงใหเ้ช่ือ     และถา้เช่ือแลว้เกิดไม่เป็นจริงจะเปล่ียนความเช่ือถืออยา่ง

รวดเร็ว   เพราะเป็นวยัท่ีชอบเชิดชูวีรบุรุษ (Hero – Worship)  คือเชิดชูทั้งคนกลา้จริงและคนกลา้

ไม่จริง 
 6.  มีความสนใจในเร่ืองเพศและเพ่ือนต่างเพศ    เป็นวยัท่ีตอ้งการความรู้  ความเขา้ใจทาง

เพศท่ีถูกตอ้ง   ถา้ถูกกีดกนัจะแสดงออกทางออ้มโดยการปิดบงั   และพูดคุยเฉพาะในกลุ่มเพศ

เดียวกนั หาความรู้จากการไดย้นิไดฟั้งคนอ่ืนพูดหรือไม่ก็อ่านหนงัสือเร่ืองเพศท่ีมีขายตาม

ทอ้งตลาด   ซ่ึงอาจเป็นหนงัสือประเภทลามก   เลา้ความรู้สึกทางเพศ    โดยเฉพาะภาพยนตร์ท่ี

เก่ียวกบัความรักและเร่ืองเพศ   หนุ่มสาวมกัจะชอบดู     นอกจากน้ีวยัรุ่นยงัเป็นวยัท่ีสนใจเพ่ือนต่าง

เพศ   ถา้หากถูกขดัขวางทกัทว้งอาจจะทาํใหจิ้ตใจหดหู่  ขุ่นมวั    และอาจขดัขวางไม่ยอมทาํตาม

ผูใ้หญ่   เพราะเป็นวยัท่ีรักแบบหลงใหลใฝ่ฝันหรือเป็นความรักแบบรุนแรง   โดยมากมกัจะรักแบบ

ไม่มีอุดมการณ์  คือ  ออกมาในรูปแบบของการเพอ้ฝันและอาจจะเปล่ียนแปลงและส้ินสุดในตวัมนั

เอง   ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจจะกล่าวว่า   เป็นความรักในแง่ความรู้สึก   ไม่เหมือนกบัความรักของผูใ้หญ่ท่ี

มีแนวโนม้ยดึหลกัความเป็นจริงเขา้มาประกอบดว้ย 

 7. ตอ้งการการรวมกลุ่ม เพ่ือนมีความสาํคญัมาก เป็นวยัท่ีอยากใหเ้พ่ือนยอมรับ  

เพราะฉะนั้นจึงพยายามทาํตามเพ่ือน   แมบ้างคร้ังจะขดักบัความรู้สึกส่วนตวัก็ตาม 
 8.  ตอ้งการการยอมรับจากผูใ้หญ่   คือ  อยากใหผู้ใ้หญ่ยอมรับบา้งว่าตนมีความสามารถ

หรือมีประโยชน์ต่อสงัคม   เพราะฉะนั้นผูใ้หญ่ไม่ควรจะเพิกเฉย   ควรใหว้ยัรุ่นช่วยรับผดิชอบใน

กิจกรรมบางอยา่ง   จะช่วยใหว้ยัรุ่นรู้จกัความรับผดิชอบ  เป็นตวัของตวัเองหรือช่วยตวัเองไดม้าก

ข้ึน 

 9.  ตอ้งการแบบอยา่งท่ีดี    วยัรุ่นปัจจุบนัแมจ้ะชอบความเป็นอิสระก็ยงัอยากไดค้าํแนะนาํ

จากผูใ้หญ่ท่ีดี   ผูใ้หญ่จะตอ้งคอยนาํทาง   คอยตกัเตือนเม่ือทาํผดิและใหร้างวลัเม่ือทาํดี 
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 10.  ตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง   คือ  อยากไดห้ลกัประกนัว่าหากทาํในส่ิงท่ีดี

แลว้จะไม่ถูกลงโทษหรือไม่เป็นท่ีพอใจของผูใ้หญ่   เพราะในสายตาของผูใ้หญ่ส่ิงท่ีวยัรุ่นคิดว่าดี

แลว้อาจจะไม่ดีในทรรศนะของผูใ้หญ่ก็ได ้    แต่โดยทัว่ไปแมว้ยัรุ่นจะทาํพลาดพลั้งไปบา้งสงัคม

มกัจะใหอ้ภยั  เพราะ  สงัคมถือว่ายงัเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียน 
 11.  ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ๆ     ความตอ้งการน้ีอาจจะรุนแรงและหาความพอใจทางใด

ทางหน่ึงจนได ้  ซ่ึงผูใ้หญ่บางคนก็มกัจะกีดกนัหา้มไม่ใหห้นุ่มสาวรับความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน   

ทั้งๆ ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแต่อยา่งใด   ผลท่ีตามมาก็คือ  เกิดการซ่อนเร้น  หลอกลวงและในท่ีสุด

อาจจะเกิดการเส่ือมเสีย   เพราะเป็นวยัท่ีความรักกบัความเกลียดใกลก้นัมาก 

 12. ความรู้สึกรุนแรง  เช่น ถา้ผดิหวงัก็จะรู้สึกแคน้ใจ  นอ้ยใจในวาสนาของตน   ความรู้สึก

น้ีจะรุนแรงผดิธรรมดา   บางคร้ังก็อาจจะออกไปในรูปท่ีวา่เพราะตวัเองผดิ   บางคนจึงถึงอาจฆ่าตวั

ตายไดถ้า้หากผดิหวงัในบางเร่ือง 

 13.  ตอ้งการความสาํเร็จและมีอนาคต    เป็นวยัท่ีอยากรับผดิชอบ   อยากพ่ึงตนเอง    ฝัน

ถึงจุดมุ่งหมายในอนาคต   เช่น  อยากเป็นหมอ   เป็นวิศวกร   เป็นครู   ฯลฯ 
  

นอกจากน้ีฉวีวรรณ  สุขพนัธโ์พธาราม (2537 : 123 – 125) ยงักล่าวว่าวยัรุ่นมีความตอ้งการ

ทางดา้นต่างๆ  ความตอ้งการของวยัรุ่นท่ีสาํคญัมี   ดงัน้ี  
 1.  ความตอ้งการอยากรู้อยากเห็น    ความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นเกิดมาตั้งแต่วยัเดก็   แต่

ในวยัรุ่นเป็นลกัษณะท่ีเป็นความคิดต่อเน่ือง   มีระยะเวลาท่ีเขารู้จกัความอดทนในการจะใชค้วาม

พยายามในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือหาคาํตอบในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ 
 2. ความตอ้งการความรัก  วยัรุ่นยงัตอ้งการความรักจากผูใ้หญ่ ผูใ้กลชิ้ดและยงัขยาย

ขอบเขตการอยากไดค้วามรักจากเพ่ือนทั้งเพศเดียวกนัและเพ่ือนต่างเพศ 
 3.  ความตอ้งการความปลอดภยั   ความรู้สึกหวาดระแวงไม่แน่ใจในความเปล่ียนแปลงของ

ตนเอง   เป็นเหตุทาํใหว้ยัรุ่นเกิดความวา้วุ่นใจและตอ้งการความปลอดภยัในการมีชีวิตครอบครัวท่ี

อบอุ่น    วยัรุ่นจะกงัวลว่าตนจะไม่ไดรั้บผลสาํเร็จในการศึกษา 
 4.  ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับในสงัคม    การไดมี้กลุ่ม   การเขา้กลุ่มเพ่ือน  ไดแ้สดง

ความสามารถใหเ้ป็นท่ียอมรับของเพ่ือน   นบัเป็นยอดปรารถนาของวยัรุ่น 
 5.  ความตอ้งการไดรั้บอิสระ      วยัรุ่นเป็นวยัท่ีจะแสวงหาความเป็นจริงและพยายามยนื

หยดัดว้ยลาํแขง้ของตนเองและตอ้งการไดรั้บโอกาสในการแกปั้ญหา 
 6.  ความตอ้งการท่ีจะหาเล้ียงตนเอง    วยัรุ่นตอ้งการมีความสามารถท่ีจะพ่ึงพา  ช่วยเหลือ

ตนเอง   เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจ   ถา้มีโอกาสทาํงานหาเงินได ้  เป็นการแสดงความเป็นอิสระของตน 
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 7.  ความตอ้งการปรัชญาชีวติท่ีน่าพอใจ    ความอยากรู้อยากเห็นในวยัรุ่นท่ีมีความคิดสงสยั   

อยากรู้อยา่งมีเหตุผล   การพยายามสืบเสาะคน้หาความจริง    เพ่ือใหไ้ดห้ลกัประกนัท่ีตนคิดว่าเป็น

แนวทางท่ีน่าเช่ือถือ 
 สรุป วยัรุ่นมีความตอ้งการคลา้ยๆ กบัความตอ้งการของมนุษยโ์ดยทัว่ๆ ไปในสงัคม   คือ  

ตอ้งการความรัก   ตอ้งการการยอมรับ    ตอ้งการความปลอดภยั   ฯลฯ  จากสงัคมรอบขา้งท่ีตนเอง

ดาํรงชีวิตอยู ่   
 

ความสนใจของวยัรุ่น    
วยัรุ่นมีความสนใจในส่ิงต่างๆ รอบตวัโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์และบงัเกิด

ผลดีดา้นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์   ฉวีวรรณ  สุขพนัธโ์พธาราม (2537 : 123–125)  ได้

กล่าวถึงความสนใจของวยัรุ่นไว ้  ดงัน้ี 
 1.  สนใจเร่ืองสุขภาพ   ไดแ้ก่   การพกัผอ่นหลบันอน  การแต่งกาย  การรักษาความสะอาด

และโรคภยัไขเ้จ็บ 

 2.สนใจเร่ืองเพศ  เช่น  การปรับปรุงตนเองใหมี้บุคลิกลกัษณะเป็นท่ีสนใจของผูอ่ื้นโดย 

เฉพาะเพศตรงขา้ม    การวางตวัต่อเพ่ือนต่างเพศ    การเลือกเพ่ือนต่างเพศ 

 3.  สนใจการเลือกอาชีพ   วยัรุ่นสนใจอาชีพอยา่งเป็นจริงเป็นจงัไม่เล่ือนลอยเพอ้ฝันเหมือน

เด็ก   เขาสนใจในอาชีพท่ีสมัพนัธก์บัความสามารถของตน  เลือกตามอาชีพของบรรพบุรุษและตาม

เพ่ือนสนิทของตน    ทั้งน้ีสภาพความนิยมของสงัคมจะมีอิทธิผลมากท่ีสุดต่อการคิด  การตดัสินใจ

ของวยัรุ่น 

 4.  สนใจสนัทนาการ    วยัรุ่นรักสนุก   ชอบการบนัเทิงสนุกสนาน  ดงันั้นเราจะเห็นไดว้่า

ในการรวมกลุ่มของวยัรุ่นมกัมีลกัษณะกิจกรรมความบนัเทิงอยูเ่สมอ 

 5.  สนใจคน้ควา้    วยัรุ่นเป็นระยะของการสนใจอยากได ้  คน้ควา้ส่ิงแปลกๆใหม่ๆ เสมอ   

มีจินตนาการกวา้งขวาง   สนใจทางดา้นการประดิษฐ ์   การเขียนภาพ  การคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์   

วยัรุ่นมีความสามารถทางความจาํดี   แต่มกัไม่ชอบจาํ   มุ่งสนใจศึกษาคน้ควา้มากกว่า 
 6.  สนใจสร้างนิสยัการเรียนดี    วยัรุ่นเป็นผูท่ี้มีความคิดท่ีจะมีผลทางการเรียนดี เพราะการ

เรียนดีจะนาํไปสู่การนิยมยอมรับของครูและเพ่ือน   การทาํความเขา้ในผูเ้รียนอ่อนตอ้งใชว้ิธีการ

อะลุม้อล่วย  ความนุ่มนวลเพ่ือจะไดไ้ม่เป็นการสร้างความนอ้ยใจใหก้บันกัเรียน 

 7.  สนใจเร่ืองคุณสมบติัส่วนตวั    วยัรุ่นจะสนใจลกัษณะต่างๆ ของตนท่ีจะทาํใหต้นไดรั้บ

ความสาํเร็จ   การยอมรับจากผูอ่ื้น   เช่น  สนใจรูปร่างหนา้ตา    สดัส่วนอว้นหรือผอมความสะอาด

เรียบร้อยและคุณลกัษณะอ่ืนท่ีจาํเป็นในการเขา้สงัคม 
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 8.  สนใจเร่ืองปรัชญาชีวิต    วยัรุ่นจะสนใจยดึหลกัศีลธรรมจรรยา   ตอ้งการทาํส่ิงท่ีคิดว่า

ถูกตอ้ง  ดีงาม  เรามกัพบวยัรุ่นพยายามคิด   เขียนอุดมคติ   สุภาษิตประจาํติดไวต้ามปกสมุด    มีการ

เขียนแลกเปล่ียนกนัระหว่างเพ่ือนของตนดว้ย    
 จากลกัษณะความสนใจของวยัรุ่นจะเห็นไดว้่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีสนใจในการศึกษาคน้ควา้ใน

ส่ิงท่ีตนเองสนใจ   เป็นวยัท่ีร่าเริง    สนุกสนาน   รวมทั้งยงัใหค้วามใส่ใจในเร่ืองรูปร่าง  หนา้ตา

และเพ่ือนต่างเพศอีกดว้ย  

     

   แนวคดิเร่ืองพฤตกิรรม 

ความหมายของพฤตกิรรม 
พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวิตทั้งสงัเกตได โดยบุคคลอ่ืนหรือด

วยเคร่ืองมือของผูทาํการทดลอง (Hilgard 1996 : 6 อางถึงใน ณิฐินนัท ์ วิชยัรัมย ์ 2542 : 18) 

ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคิดของสมจิตต      สุพรรณทสัน    (2534 : 32 )    โดยกลาวว

าพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวิตจะสงัเกตไดหรือสงัเกตไมได

ก็ตาม ซ่ึงเปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก สาํหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง 

กิจกรรมหรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล รวมทั้งความคิด ความรูสึก ทศันคติ ความเช่ือ 

และพฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยา หรือการกระทาํของบุคคลท่ีแสดงออกมาใหผูอ่ืน

เห็นไดทั้งดวยการพูด      การกระทาํกริยา 

ทาทางของบุคคล  

 สุรพล   พยอมแยม (2545 : 18-19) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง 

การกระทาํอนัเกิดจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากส่ิงเราตางๆ     การกระทาํหรือพฤติกรรม

เหลาน้ีเกิดข้ึนหลงั 

จากบุคคลไดใช กระบวนการ กลัน่กรอง ตกแตงและตั้งใจท่ีจะทาํใหเกิดข้ึนเพ่ือ

ใหผูอ่ืนไดสมัผสัรับรู ทั้งน้ีเราจะเห็นไดวา มีพฤติกรรมจาํนวนมากแมจะ

กระทาํดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกนั แตลกัษณะทาทางกริยาอาการอาจแตกตาง

กนัไป เม่ือบุคคล เวลา สถานท่ี หรือสถานการณเปล่ียนไป ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนน้ีเป

นเพราะการกระทาํในแตละคร้ังของบุคคลท่ีมีสภาพรางกายปกติ ลวนแลวแตต

องผานกระบวนการคิดและการตดัสินใจ อนัประกอบดวยอารมณและความรูสึกของ

ผูกระทาํพฤติกรรมนั้นๆจึงทาํใหพฤติกรรมของแตละคนและพฤติกรรมแตละคราวป

ล่ียนแปลง หรือปรับเปล่ียนไปตามเร่ืองท่ีเก่ียวของเสมอดวยเหตุผลท่ีวาพฤติกรรมแตละ
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คร้ังเกิดจากกระบวนการ  ดงันั้น  หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้นออกเปน  สวนๆ แลว 

จะพบวา ประกอบ 

ดวย 3 สวน คือ  

          1. สวนการแสดงออกหรือกริยาทาทาง (acting)  

       2. สวนการคิดเก่ียวกบักริยานั้น (thinking )  

   3. สวนความรูสึกท่ีมีอยูในขณะนั้น (feeling)  

  

ประเทือง   ภูมิภทัราคม (2540  อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2542 : 34)  ไดใ้ห้

ความหมายของคาํว่า “ พฤติกรรม ” ไวว้่า  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทาํการแสดงออกของ

บุคคลในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงท่ีสามารถสงัเกตเห็นได ้ ไดย้นิได ้  และวดัดว้ยเคร่ืองมือท่ี

เป็นปรนยัได ้

โสภา   ชูพิกุลชยั (2529 อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2542 : 34)  บอกว่าพฤติกรรม  

คือ  การแสดงหรือการกระทาํของส่ิงท่ีมีชีวิต  มองเห็นและสงัเกตได ้  เช่น  การเดิน  การกิน  การ

นอน  การร้องไห ้  การเล่น  การเรียน   ในกรณีท่ีมองไม่เห็นและสงัเกตไม่ได ้  อาจใชเ้คร่ืองมือ

ทดสอบได ้   การสงัเกตพฤติกรรมทาํไดต้ลอดเวลา   พฤติกรรมแบ่งได ้ ดงัน้ี 

 1.  พฤติกรรมแบบ  Molar  คือ   พฤติกรรมทัว่ไปท่ีแสดงในรูปแบบของการกระทาํ    

ส่ิงมีชีวิตแสดงเม่ือไดรั้บความพอใจหรือบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้    หรือแสดงเม่ือหลีกเล่ียงภยั

อนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  เช่น  การกระโดดดีใจเม่ือไดรั้บความสาํเร็จ   วิ่งหนีเม่ือมีคนไล่  เป็นตน้ 

 2.  พฤติกรรมแบบ  Molecular  เช่น  การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือหรือต่อมต่างๆ  เป็น

ตน้ว่าการกระตุกท่ีหวัเข่าของคนไขข้ณะท่ีหมอใชเ้คร่ืองมือเคาะท่ีหวัเข่า   
 สุโท   เจริญสุข (2515 อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ , 2542 : 35) พฤติกรรม  หมายถึง  

การเคล่ือนไหวร่างกายของบุคคลทั้งง่ายและยาก  คนเรามีพฤติกรรมตลอดเวลาท่ีมีชีวติอยู ่เช่น  การ

คิด   การทาํ   การเคล่ือนไหวท่ีแสดงตวันานาชนิด 
 สรุปพฤติกรรม  หมายถึง  การกระทาํทุกอยา่งของมนุษยท์ั้งท่ีสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรงและ

สงัเกตไม่ได ้   ซ่ึงการกระทาํเหล่านั้นเกิดจากการกระตุน้หรือถูกจูงใจจากส่ิงเร้า พฤติกรรมเป

นตวักาํหนดบุคลิกภาพของมนุษย มนุษยจะเปนผูไดรับผลประโยชนและ

ผลกระทบจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยตั้งใจและไมตั้งใจกต็ามเพ่ือใหผูอ่ืนได

สมัผสัรับรู  

  

กระบวนการเกดิพฤตกิรรม  
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เม่ือบุคคลกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมา     การกระทาํนั้นจะเปนไปอยางมีลาํดบัขั้นตอน

เปน 
กระบวนการมากอนทั้งส้ิน กระบวนการเกิดพฤติกรรมแตละคร้ังนั้น อาจแยกเป็นกระบวนการย

อยไดอีกอยางนอย 3 กระบวนการ คือ  
1. กระบวนการรับรู (Perception process) เปนกระบวนเบ้ืองตนท่ีเร่ิมจากบุคคล

ไดรับสมัผสัหรือรับขาวสารจากส่ิงเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสมัผสั ซ่ึงรวมถึง

ความรูสึก (Sensation) กบัส่ิงเร้าท่ีรับสมัผสันั้นๆดวย  
2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition process) กระบวนการน้ี อาจเรียกวา  

“กระบวนการทางปัญญา” ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีประกอบดวยการเรียนรู การคิด การจาํ 

ตลอดจน การนาํไปใช หรือเกิดพฒันาการจากการเรียนรูนั้นๆดวย การรับสมัผสั และการ

รูสึกท่ีนาํมาสูการคิดและการเขาใจน้ี เปนกระบวนการทาํงานท่ีมีความละเอียดซบัซ

อนมาก และเปนกระบวนการภายในทางจิตใจท่ียงัมิอาจศึกษา และสรุปเปนคาํอธิบายอย

างเปนหลกัการท่ีชดัเจนได 

3. กระบวนการแสดงออก (Spatial behavior process) หลงัจากผานขั้นตอนของการ

รับรู  การคิด และเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงท่ีไดรับรูนั้นๆ 
แตยงัมิไดแสดงออกใหผู้อ่ื้นรับรู้ ยงัเปนพฤติกรรมท่ีอยูภายใน (Covert behavior) แต
เม่ือไดคิดและเลือกท่ีจะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอ่ืนไดสงัเกตจะเรียกวา     

พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของ

พฤติกรรมท่ีมีอยูทั้งหมดภายในตวับุคคลนั้น เม่ือมีปฏิกริยาตอบสนองตอส่ิงเราใดส่ิงเร

าหน่ึง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของท่ีมีอยูจริง เชนน้ี เรียกวา “Spatial behavior”   
โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอน น้ี ไมสามารถแยกเปนขั้น

ตอนตางหากหรือเปนอิสระจากกนัเพราะการเกิดพฤติกรรมในแตละคร้ังนั้นจะมีความต
อเน่ืองสมัพนัธกนัอยางมาก การแยกวิเคราะหเปน 3 สวน ก็เพียงเพ่ือให้เกิดความเข

าใจตามขั้นตอน ไดมากข้ึน  

 
สาเหตุที่ทําให้เกดิพฤตกิรรม  

 สุชา    จนัทน์เอม (2529:31) จากการศึกษาพฤติกรรมมนุษยทุ์กวยั  พบว่า  พฤติกรรมทุก

ชนิดท่ีแสดงออกมีจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีผูแ้สดงตอ้งการไปใหถึ้งและมีหลกัในการศึกษา

พฤติกรรม  ดงัน้ี 
1.  พฤติกรรมทุกชนิดจะตอ้งมีสาเหตุ 
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2.  พฤติกรรมท่ีเหมือนกนั   อาจจะมาจากสาเหตุท่ีแตกต่างกนั 
3. พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดมาจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว  แต่อาจจะ

เกิดมาจากหลายสาเหตุก็ได ้
พฤติกรรมของเด็กยอ่มมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัความเจริญเติบโต  ความเปล่ียนแปลงของ

ร่ายกายและจิตใจ   ตลอดถึงความปรารถนาของหวัใจ   นอกจากนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ

วฒันธรรมก็มีส่วนก่อใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนแก่เดก็   ส่ิงประกอบท่ีสาํคญัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของเด็กก็ คือ ตวับุคคล   เช่น  พ่อแม่  ครู  เพ่ือน  และผูท่ี้เด็กมีส่วนเก่ียวขอ้งและติดต่อสมัพนัธด์ว้ย  

แมแ้ต่ตวัเด็กเองก็ยงัเป็นเหตุ  เช่น  เม่ือเดก็รู้สึกเกิดปมดอ้ย  รู้สึกขาดความเช่ือมัน่มนตวัเอง  รู้สึก

นอ้ยเน้ือตํ่าใจ   เห็นตวัเองไม่มีค่า  ก็จะทาํใหพ้ฤติกรรมของเด็กเปล่ียนแปลงไป   สาเหตุของ

พฤติกรรมมีมากมายหลายอยา่ง   แต่ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการแสดงออกของมนุษยส่์วนใหญ่นั้น  ไดแ้ก่  

แรงขบัในตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนเพราะมีส่ิงจากภายนอกมากระตุน้อวยัวะสมัผสั   สุโท   เจริญสุข 

(2515 อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2542 : 35) กล่าวว่าการเกิดพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจาก

แรงขบั (Drive) และจากแรงจูงใจ (Motive)  เช่น  จากการไดร้างวลั  การลงโทษ  การแข่งขนั  

การร่วมมือ  เป็นตน้ 
 สุชา    จนัทน์เอม (2529:34) ไดส้รุปสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมของเดก็จากนกัจิตวิทยา

ว่า  เน่ืองมาจากความตอ้งการ  2 ประการ  คือ 
 1. ความตอ้งการทางร่างกายหรือความตอ้งการทางสรีระ     ความตอ้งการประเภทน้ี คือ   

ความตอ้งการท่ีจาํเป็นของการมีชีวิต  เช่น  ตอ้งการอาหารเพ่ือบรรเทาหิว  ตอ้งการอากาศหายใจ  

ตอ้งการขบัถ่าย  เป็นตน้ 
 2.  ความตอ้งการทางสงัคม   เช่น   ตอ้งการความรัก  ความสาํเร็จ  ตอ้งการใหค้นอ่ืนยกยอ่ง  

ตอ้งการเป็นอิสระ  เป็นตน้ 
ส่ิงที่มอีทิธิพลต่อการเกดิพฤตกิรรม  

 ปรีชา   คมัภีรปกรณ์ (2532 อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ  พลประเสริฐ  2542 : 25) กล่าวถึง  ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวยัรุ่นแบ่งออกเป็น  4  ปัจจยั  คือ 
1. ปัจจยัทางพนัธุกรรม 

  ปัจจยัทางพนัธุกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่นมี 2 ลกัษณะ  คือ 
1. การถ่ายถอดทางกรรมพนัธุ ์

2. ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมพนัธุก์บัพฤติกรรมแสดงออก 
การถ่ายถอดทางกรรมพนัธุ ์  หมายถึง  การถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ จากบรรพบุรุษไปสู่

ลูกหลาน  ไดแ้ก่  การสืบเน่ืองลกัษณะต่างๆ ท่ีเป็นลกัษณะเด่นประจาํตวั    ซ่ึงการถ่ายทอดทางน้ีเอง
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ทาํใหม้นุษยมี์ลกัษณะทางร่ายกายแตกต่างกนัออกไป  ไดแ้ก่  สีผม   สีผวิหนงั   ลกัษณะใบหนา้   

รูปร่าง   กลุ่มเลือด   และท่ีสาํคญั คือ โรคบางชนิดท่ีสามารถถ่ายทอดทางกรรพนัธุ ์
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมพนัธุก์บัพฤติกรรมการแสดงออก  จากการศึกษาทางพนัธุกรรม

พบว่า  ลกัษณะการถ่ายทอดหลายประการมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์  เช่น  พฤติกรรมเปิดเผย  ชอบ

สงัคมหรือเป็นคนเก็บตวั  กรรมพนัธุมี์ส่วนกาํหนดดว้ยเช่นกนั    จากการทดลองในดา้นสติปัญญา  

พบว่า  ระดบัสติปัญญาของเดก็จะมีส่วนสมัพนัธก์บัระดบัสติปัญญาของพ่อแม่  ประมาณร้อยละ 

0.5  และพนัธุกรรมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
  

2. ปัจจยัทางจิตวิทยา 
 ปัจจยัทางจิตวิทยามีหลายแนวคิด  แต่ละแนวคิดจาํแนกออกไดห้ลายปัจจยั  เช่น  ความ

ตอ้งการ  เจตคติ  และค่านิยม  เป็นตน้   ส่ิงเหล่านน้ีเป็นพ้ืนฐานหรือปัจจยัทาํใหค้นมีพฤติกรรม

แตกต่างกนั   สาํหรับปัจจยัทางจิตวิทยานั้นเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมค่อนขา้งมาก  ไดแ้ก่  อารมณ์และ

บุคลิกภาพทั้ง 2 ส่วนจะสงัเกตไดง่้าย  จึงขอนาํเสนอทั้ง  2  ปัจจยั  คือ 
 1. อารมณ์และพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่น  อารมณ์ของนกัเรียนวยัรุ่นมกัจะเกิดข้ึนไดง่้าย  เร่า

ร้อน  รุนแรงและเปล่ียนแปลงง่าย   ลกัษณะอารมณ์สรุปได ้ ดงัน้ี 
  1.1  มีความรุนแรง  บางทีสาเหตุเพียงเลก็นอ้ยอาจทาํใหว้ยัรุ่นถึงกบัฆ่าตวัตายได ้ 

เช่น  การท่ีพ่อแม่หา้มเท่ียวหรือหา้มคบเพ่ือนบางคน 

  1.2 เปล่ียนแปลงไดง่้าย      เช่น  มีอารมณ์โกรธและดีใจในเวลาอนัรวดเร็ว 

  1.3  ขาดการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 

  1.4  อารมณ์บางชนิด   โดยเฉพาะอารมณ์ผดิหวงับางคร้ังอารมณ์ลดความรุนแรง

ลงไป  แต่ยงัคงคา้งอยูท่าํใหจิ้ตใจเศร้า  วา้เหว่  อาจเกิดความเครียดได ้
 2. บุคลิกภาพและพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่น    บุคลิกภาพเป็นส่วนหน่ึงของมนุษยเ์กิดจาก

การผสมผสานขององคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญาและสงัคม   

นกัจิตวิทยากล่าวว่า   บุคลิกภาพเป็นผลงานของความคิด  ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง   โดย

ประเมินจาก 2  แหล่ง  คือ 
  2.1  การประเมินจากความคิดตนเอง 

  2.2  การประเมินจากความเขา้ใจคนอ่ืนท่ีมีต่อตน 
  

3. ปัจจยัทางสงัคม  
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 ปัจจยัทางสงัคมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนกัเรียน   สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวติของนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  แบ่งได ้ 3  ส่วน  คือ 
 1. ครอบครัวและพฤติกรรมวยัรุ่น  ครอบครัวเป็นสงัคมหน่วยยอ่ยของนกัเรียน ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย  พ่อแม่  ลูก  พ่ีนอ้งและญาติ 
 อิทธิพลของครอบครัวท่ีมีต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น   

1.1 บรรยากาศในครอบครัว    พ่อแม่เป็นประชาธิปไตยทาํใหลู้กมีความอบอุ่น  
กลา้แสดงความคิดเห็น  มีพฤติกรรมไปในทางท่ีดี   แต่ถา้เป็นในทางตรงกนัขา้ม คือ พ่อแม่เขม้งวด  

เต็มไปดว้ยกฎระเบียบ   ลูกจะมีพฤติกรรมเก็บกด   เบ่ือครอบครัวและอาจทาํใหไ้ปคบกบัเพ่ือนท่ีเกเร

ได ้
1.2 การอบรมเล้ียงดู   พ่อแม่ท่ีคอยใหก้าํลงัใจ   เอาใจใส่จะทาํใหลู้กแสดง

พฤติกรรมดี    หากทางบา้นขาดความอบอุ่นวยัรุ่นกจ็ะพยายามหาเพ่ือนนอกบา้น  
1.3 ตน้แบบพ่อ – แม่     พ่อแม่ควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีของลูก   อยูใ่กลชิ้ดลูกวยัรุ่น

จะทาํใหเ้ขาเป็นคนรักบา้นและมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเอาพฤติกรรมท่ีดีนั้นได ้ 
2.  โรงเรียนและพฤติกรรมวยัรุ่น     โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเรียนวยัรุ่น   

เป็นแหล่งส่งเสริมพฒันาการในทุกๆดา้นและมีหนา้ท่ีในการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็วยัรุ่น

โดยตรง   ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (ปรีชา คมัภีรปกรณ์ 2532 อา้งถึงใน สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ 

2542 : 31)  บทบาทหนา้ท่ีขององคป์ระกอบของโรงเรียนควรมีบทบาทเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน  ควรจดัหลกัสูตรการสอนท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการ  ความสนใจของนกัเรียนวยัรุ่น   หลกัสูตรควรส่งเสริมใหว้ยัรุ่นสามารถตดัสินเองได ้อีกทั้ง

หลกัสูตรควรส่งเสริมใหว้ยัรุ่นมีพฒันาการในดา้นต่างๆ  ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
2.2  ครู   ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของนกัเรียน  และครูควรเป็นท่ีปรึกษาของนกัเรียน

วยัรุ่นได ้ อีกทั้งครูตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียนวยัรุ่น 
2.3  เพ่ือน   มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมมาก  การจดัท่ีนัง่  การจดักิจกรรม

มีผลต่อการคบเพ่ือน  เม่ือเรียนชั้นสูงข้ึนไปความสมัพนัธก์บัครูจะนอ้ยลง  พฤติกรรมการแสดงออก

จึงเป็นไปตามเพ่ือนมากกว่าครู 

 3.  ชุมชนและพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่น   สถาบนัแรกของเด็ก คือ ครอบครัว  ถดัจาก

ครอบครัว คือ ชุมชน   ชุมชนแบ่งไดห้ลายประเภท  ดงัน้ี 
  3.1  ชุมชนชนบท    เป็นชุมชนขนาดเลก็  เก่ียวขอ้งลกัษณะเครือญาติและเห็นอก

เห็นใจกนั     นกัเรียนวยัรุ่นในชุมชนมกัมีความประพฤติคลอ้ยตาม   ขาดความกระตือรือร้น   

ค่อนขา้งเป็นคนหวัอ่อน  เคารพในระเบียบประเพณี 
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  3.2 ชุมชนเมืองตรงขา้มกบัชุมชนชนบทสมาชิกในกลุ่มไม่รู้จกักนั  ความสมัพนัธ์

ห่างเหิน   สมาชิกในชุมชนมีความกระตือรือร้น  พฤติกรรมท่ีนกัเรียนวยัรุ่นจะแสดงออก  เช่น  

เท่ียวกลางคืน   ทาํกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน   เป็นตน้ 
  3.3  ชุมชนแออดั   สมาชิกเกิดจากผูอ้พยพเพ่ือประกอบอาชีพ   มีลกัษณะชัว่คราว    

สมาชิกเห็นใจกนั   นกัเรียนวยัรุ่นมีปัญหาเร่ืองความประพฤติและสุขภาพ 
 
4. ปัจจยัทางกายภาพ 

 ปัจจยัทางกายภาพ  ไดแ้ก่  ประเภท  ขนาดท่ีตั้ง  มีผลทาํใหพ้ฤติกรรมเหมือนหรือแตกต่าง

กนัได ้   ปัจจยัทางกายภาพแบ่งได ้ 3  ประการ  คือ 
1. ปัจจยัทางบา้น    แบ่งได ้ 2  ลกัษณะ  คือ 

  1. ปัจจยัทางบา้นในลกัษณะของสงัคม  คือ  ความสมัพนัธข์องสมาชิกใน

ครอบครัว 
  2.  ปัจจยัทางกายภาพ  ไดแ้ก่   จาํนวนสมาชิก  ขนาดของบา้น  สภาพแวดลอ้ม

และอ่ืน   เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในฐานะปัจจยัแวดลอ้ม   นกัเรียนท่ีมาจากบา้นท่ีเป็นสดัเป็นส่วน  

สภาพแวดลอ้มดีจะมีพฤติกรรมท่ีสงัคมยอมรับ 
 2. ปัจจยัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของวยัรุ่น  ไดแ้ก่  ประเภท  ขนาด  ช่ือเสียง

และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน   จากส่ิงดงักล่าวมีผลทั้งในดา้นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีและย ัว่ยุ

ใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงได ้
 3. ปัจจยัทางชุมชน    ชุมชนจะมีองคป์ระกอบครบทั้ง  บา้น  โรงเรียนและชุมชน   นกัเรียน

วยัรุ่นอาจมีพฤติกรรมแตกต่างไปตามลกัษณะทางกายภาพ 
 
 

แนวคดิและทฤษฎีของความสัมพนัธ์ในครอบครัว  
ความสัมพนัธภายในครอบครัว  
โอลสนั ( 1945 : 46 อา้งถึงใน ณิฐินันท์   วิชยัรัมย ์ 2545 : 46)  และคณะไดให้

ความหมาย        ความสมัพนัธภายในครอบครัว (Family Cohesion) ไววา เปนความ

ผกูพนัทางอารมณของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีใหกบัอีกคนหน่ึงและระดบัประสบการณ

การปกครองตนเองของแตละคนในระบบครอบครัว หรือในอีกความหมายหน่ึง คือ ความ

ผกูพนัใกลชิดของสมาชิกในครอบครัวท่ีเก่ียวของกนัทั้งทางกายและทางจิตใจในสภาวะท่ีมี
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กาํลงัใจหรือทอถอย และกาํหนดระดบัความสมัพนัธภายในครอบครัวไดจากตวัช้ีวดั 
(Indicator) ทั้ง 9 ตวั (Olson et al. 1979 : 5 อางถึงใน ณิฐินนัท ์  วิชยัรัมย ์2545 : 46) ดงัน้ี  

1. ความผกูพนัทางอารมณ (Emotional bonding) สมาชิกในครอบครัว      อนัได

แก  

พอแมและลูกควรท่ีจะมีความรัก ความเอาใจใสดูแล หวงใยกนัเอ้ืออาทรกนั ช่ืนชมและ

เห็นคุณคาของกนัและกนัในครอบครัว เปนตนวา พอแมควรจะใหกาํลงัใจและ

ช่ืนชมยนิดีเม่ือลูกประสบความสาํเร็จ ซ่ึงคุณสมบติัประการน้ีเปรียบเสมือนพ้ืนฐานของความอบ

อุนและความมัน่คงในครอบครัว  

2. ความมีอิสระภาพ (Independence) หมายถึง การท่ีสมาชิกในครอบครัวมีอาํนาจใน

การปกครองตนเอง ซ่ึงพอแมควรจะใหอิสระแกเด็กและเยาวชน ในการตดัสินใจหรือ

การทาํกิจกรรมใดๆดวยตนเอง และรูจกับทบาทหนาท่ีของตนเอง รวมทั้ง การไมบงั

คบัใหสมาชิกในครอบครัว ทาํตามอาํเภอใจของตนเอง ควรจะเคารพสิทธิในเร่ืองสวนตวัของ

สมาชิกในครอบครัว  

3. ขอบเขตความสมัพนัธ (Boundaries) พอแมควรจะมีความยดืหยุนให

แกเด็กและเยาวชนในหลายๆ เร่ืองท่ีเห็นวาสมควร เชน การอนุญาตในการเปดรับส่ิง

ใหมๆ ไมวาจะเปนการคบเพ่ือนท่ีหลากหลายประเภท หรือเปดรับคานิยม 

ความคิด ใหมผานส่ือหรือบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวควรท่ีจะรับฟงความ

คิดเห็น และเหตุผลของกนัและกนั  

4. การใชเวลาอยูรวมกนั (Time)     หมายถึง    สมาชิกในครอบครัวควรท่ีจะ

มีเวลาอยู   
รวมกนัหรือการท่ีทุกคนในครอบครัวไดรวมทาํกิจกรรมหลายอยางรวมกนัใน

ระยะเวลาใดเวลา หน่ึงรวมทั้งมีโอกาสพูดคุยกนั หรือไปจบัจายซ้ือของรวมกนั  

5. พ้ืนท่ีความใกลชิดสนิทสนมกนั (Space) สามารถใหความหมายได 2 กรณี 

คือ พ้ืนท่ีทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา พ้ืนท่ีทางกายภาพ หมายถึงสมาชิกในครอบครัวควรจะเคารพ

ในสิทธิของกนัและกนัในการมีสถานท่ีท่ีมีความเปนสวนตวัของตนเอง สวนพ้ืนท่ีทาง

จิตวิทยา    หมายถึง  

พอแมและลูกควรมีความใกลชิดสนิทสนมกนั มีการสมัผสักอดรัด เชน การโอบรัด    

เก่ียวแขนหรือหอมแกมกนัในครอบครัวเพ่ือเปนการแสดงความรักความอบอุนตาม

ธรรมชาติ  
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6. ความเปนเพ่ือน (Friends) หมายถึง สมาชิกในครอบครัวอนัไดแก พอแม

และลูกควรท่ีจะมีความไววางใจซ่ึงกนัและกนั มีความเช่ือใจกนั พูดจาใหความเปนกนั

เองเปดเผย ใหความสนิทสนมคุนเคย และการใหคาํแนะนาํ  

7. การมีสวนรวมในการตดัสินใจ (Decision making) หมายถึง การรวมพิจารณา      
ปญหาของครอบครัวรวมกนั มีสวนรวมในการตดัสินใจปญหาสาํคญัๆ ในครอบครัว  

8. ความสนใจ (Interests)ไดแก ความสนใจในการทาํกิจกรรมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

รวมกนั หรือมีความสนใจในเร่ืองตางๆรวมกนั ตลอดจนใหความสนใจในกิจกรรม หรือ

ความชอบของอีกฝายหน่ึง  

9. การพกัผอนหยอนใจ (Recreation) หมายถึง การท่ีพอแมลูกไดมี

กิจกรรมรวมกนัในการพกัผอนหยอนใจเม่ือมีเวลาวาง เชน การทองเท่ียวตาง

จงัหวดั การเลนกีฬา การออกไปบนัเทิงนอกบาน การชมวีดีทศันหรือภาพยนตรและการ

ทาํงานอดิเรกรวมกนั ทั้งน้ี เพ่ือความสดช่ืน แข็งแรง และมีสุขภาพจิตท่ีดี  

จะเห็นไดวาความสมัพนัธภายในครอบครัวของโอลสนั (Olson) สอดคลอง

กบัแนวคิดลกัษณะครอบครัวท่ีทุกคนตองการเชนเดียวกบั นิโคลาส (Nicolas 1983 : 27–28 

อางถึงใน ณิฐินนัท ์   วิชยัรัมย ์ 2545 : 48-49) ซ่ึงไดกาํหนดคุณสมบติัของครอบครัวท่ีมี

คุณภาพไว ้ 6 ประการ ท่ีสอดคลองกบั ความผกูพนัทางอารมณ (Emotional bonding) 
ขอบเขตความสมัพนัธ (Boundaries) และการใชเวลาอยูรวมกนั (Time) ดงัน้ี  

1. การช่ืนชมคุณคาของคนในครอบครัว หมายถึง ความพึงพอใจ ช่ืนชมและเห็นคุณค

าของกนัและกนัในครอบครัว ซ่ึงควรจะไดมีการแสดงออกอยางชดัเจน เม่ือคนใน

ครอบครัวแสดงความรูสึก แสดงการกระทาํวามีความพึงพอใจในคนอ่ืนๆ ท่ีอยูรวม

ครอบครัวเดียวกนั นอกจากน้ี การตระหนกัในคุณคาซ่ึงกนัและกนั เปรียบเสมือนพ้ืนฐานของ

ความอบอุนและความมัน่คงในครอบครัว      ยิง่ไปกวานั้น ยงัเปนการหลอหลอม

สมาชิกของสงัคมใหมีทศันคติมองสงัคมสวนรวมในแงดีดวย แนวคิดในขอน้ีของนิ

โคลาสไดสอดคลอง ในสวนของความผกูพนัทางอารมณ  

2. การมีเวลาอยูรวมกนั ไดแก การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดรวมกนัทาํ

กิจกรรมหลาย   อยางรวมกนัและเปนกิจกรรมท่ีทุกคนมีความพอใจท่ีจะทาํรวมกนั มิใช

เพราะการบงัคบัหรือโดยบงัเอิญ จะชวยพฒันาใหสมัพนัธภาพภายในครอบครัวมีความอบ

อุนมัน่คงยิง่ข้ึน แนวคิดในขอน้ีไดสอดคลองกบัการใชเวลาอยูรวมกนั ในขอบข

ายท่ีกาํหนดไว  
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3. การมีพนัธะตอความสุขและสวสัดิภาพของครอบครัวรวมกนั สมาชิกใน

ครอบครัวท่ีสมัพนัธกนัอยางมีคุณภาพมกัจะมีพนัธะดงักลาวน้ีอยูในระดบัสูง    กลา

วคือ    คนในครอบครัวรูสึก 

เปนพนัธะท่ีตองสงเสริม ใหสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวไดมีความสุขและมี สวสัดิ

ภาพท่ีดีเปนการ หวงใยกนัและกนัอยางแทจริง ซ่ึงไดสอดคลองกบัความผกูพนั

ทางอารมณและขอบเขตความสมัพนัธ  

4. การติดตอส่ือสารระหวางกนัเปนอยางดี          ครอบครัวท่ีมีคุณภาพจะมี

วิธีการติดตอ  

ส่ือสารท่ีดีมาก โดยจะพูดคุยรับรูเร่ืองราวกนัโดยตรง ไมปกปด ไมเก็บไวในใจ หรือ 

ไมจาํเปนตองรับรูเร่ืองราวของบุคคลอ่ืนในครอบครัวโดยอาศยับุคคลท่ีสามหรือบุคคล

นอกครอบครัวเปนส่ือโดยแนวคิดขอน้ีไดสอดคลองกบัขอบเขตความสมัพนัธและ

การใชเวลาอยูรวมกนั  
5. การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา คุณลกัษณะขอน้ีพบในครอบครัวท่ีมี

ความสมัพนัธกนัในระดบัสูง บุคคลในครอบครัวมกัจะมีกิจกรรมทางศาสนารวมกนั เชน 

ไปเขาโบสถ ทุกวนัอาทิตยหรือเขาวดัฟงเทศนรวมกนั ในหลายครอบครัว

อาจจะมีสวนจดัตั้งองคการทางศาสนา เชน สรางวดัหรือเปนธุระใหกบักิจกรรม

ของศาสนา เปนตน การท่ีคนในครอบครัวมีศรัทธา           ตอศาสนาน้ี ทาํใหมีสติ มี

ความอดทนตอกนั มีการใหอภยัตอผูอ่ืนสูง ระงบัความโกรธไดเร็ว และ   รูจกัท่ี

จะชวยเหลือผูอ่ืนในสงัคม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของความรับผดิชอบตอสงัคมโดยสวนรวม 

โดยไดสอดคลองในเร่ืองขอบเขตความสมัพนัธ  

6. การมีสมรรถนะจดัการกบัวกิฤตการณในครอบครัวไดอยางดี ครอบครัวท่ี

สมัพนัธกนัอยางมีคุณภาพมกัจะมีวิธีการท่ีดีในการแกไขปญหา หรือกูสถานการณ

ท่ีวิกฤตนั้นใหกลบัคืนสูสภาพท่ีดีเชนเดิมได ทุกคนในครอบครัวจะรวมกนัตอสู

ปญหา ใหกาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั และ          รวมกนัคล่ีคลายปญหาไดดีในท่ีสุด  

นอกจากนั้นจากทฤษฏีของโอลสนั (Olson) นิโคลาส (Nicolas) ท่ีไดเสนอลกัษณะ

ความสมัพนัธภายในครอบครัว ไวนั้น ไดมีผูท่ีทาํการวจิยัท่ีใชบางตวัแปรท่ีสอดคล

องกบั ความผกูพนัทางอารมณ (Emotional bonding) ขอบเขตความสมัพนัธ 
(Boundaries) และการใชเวลาอยูรวมกนั (Time) มาศึกษาในเร่ืองความสมัพนัธของ

ครอบครัว เชนการศึกษาของ กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ (2526:51) กลาวถึง ความหมายของความ

สมัพนัธภายในครอบครัว ไววา ลกัษณะพฤติกรรมท่ี       พอและแมปฏิบติัตอลูก  
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พฤติกรรมท่ีลูกปฏิบติัตอพอแม     และพฤติกรรมท่ีพอแมปฏิบติัตอกนั โดยได

จาํแนกพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสมัพนัธในครอบครัวไวดงัน้ี  
1. การพกัผอนรวมกนัในครอบครัว หมายถึง การท่ีพอแมและลูกไดมี

กิจกรรมรวมกนัในการพกัผอนหยอนใจเม่ือมีเวลาวาง  
2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรับรูเร่ืองราวตาง ๆ หมายถึง 

การท่ีลูกไดมีสวนรวมกบัพอแมในการแสดงความคิดเห็นและรับรูเก่ียวกบัทุกข

สุข ความลบัในเร่ืองตางๆ ของพอแม เชน ปญหาการเงิน ปญหาแรงงาน  

3. การมีสวนรวมในการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุตรหลานไดมีสวนร

วมกบัพอแมในการตดัสินใจกระทาํส่ิงตาง ๆ ภายในบาน เชน การจดัระเบียบกฎ

เกณฑภายในบาน  

4. การเห็นชอบของพอแม หมายถึง พฤติกรรมท่ีพอแมแสดงตอลูกใน

ลกัษณะของการเห็นดวยกบัการกระทาํและความคิดเห็นของลูก เชน การไมปฏิเสธ ข

อเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือการกระทาํตางๆของบุตร  
5. ความรักความหวงใยของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมท่ีลูก

รับรูวาเปน  พฤติกรรมท่ีแสดงความรัก ความหวงใยท่ีมีตอบุตร เชน การชวย

คล่ีคลายปญหาตาง ๆ การใหความ    เปนกนัเองกบัลูก  

6. ความวางใจของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมท่ีแสดงถึงความไว

วางใจในตวัลูกวาสามารถปฏิบติัตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถชวยเหลือตนเองได 

มีความรับผดิชอบ      ตอ 

การกระทาํของตวัเอง  
7. การท่ีพอแมเห็นดวยกบักิจกรรมของเพ่ือนๆ ของลูก หมายถึง พฤติกรรม

ของ       พอแมท่ีแสดงถึงการเห็นดวยกบัการท่ีลูกไปมีกิจกรรมกบัเพ่ือนๆ โดยไม
ขดัขวาง อุปสรรค หรือ แสดงออกถึงความไมไววางใจในการไปรวมกิจกรรม  

8. การท่ีบุตรยอมรับเกณฑมาตรฐานของพอแม หมายถึง การท่ีลูกแสดง

พฤติกรรมยอมรับมาตรฐานพฤติกรรม และมาตรฐานการดาํรงชีวิตของพอแม  เชน    

เห็นดวยกบัความคิดเห็นของพอแมในดานการเรียน การทาํงาน คานิยม ทศันคติ และ

ยนิยอมกระทาํตามเกณฑท่ีพอแมกาํหนดดวยความยนิดี  

9. ความรักและความเคารพของลูกท่ีมีตอพอแม   หมายถึง    พฤติกรรมของ

ลูกท่ีแสดงตอพอแมซ่ึงเปนการแสดงถึงความรัก ความเคารพตอพอแม โดยการ

เช่ือฟงพอแม ไมขดัใจ ไมทาํใหพอแมเสียใจ  
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10. การไมมีขอกาํหนดมากเกินไป หมายถึง การท่ีพอแมไมแสดง

พฤติกรรมท่ีเปนขอ 

กาํหนด หรือ จาํกดัความประพฤติของลูกมากเกินไป  

 11. การไมเขมงวดกวดขนัเก่ียวกบัระเบียบวินยัมากเกินไป หมายถึง การท่ีพ

อแมไมแสดงการกระทาํใด ๆ ท่ีสอแสดงถึงความเขมงวดในระเบียบวินยั เชน   การ

ลงโทษอยางรุนแรง    การไม่ยดืหยุนในระเบียบวนิยั การบงัคบัใหลูกปฏิบติัตามระเบียบ

วินยัอยางเครงครัด โดยไมคาํนึงถึงความพรอม  
12. การไมปกปองคุมครองมากเกินไป หมายถึง พฤติกรรมท่ีพอแมแสดงต

อลูกอยางไมปกปองคุมครองเกินไป หรือ ไมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เสมือน

หน่ึงลูกไมมีความสามารถดูแลตวัเองได หรือเสมือนลูกเปนเด็กเลก็ ๆ  

13. การท่ีพอแมไมคอยย ํ้าเตือนถึงความสาํเร็จมากเกินไป หมายถึง พอแมไม
คอย        ย ํ้าเตือน หรือรบเราใหลูกไดรับความสาํเร็จในการทาํงานมากเกินไป เชน ไม

เค่ียวเข็ญใหลูกกระทาํส่ิงตาง ๆ มากเกินไป 
14. การยนิดีใหกาํลงัใจเพ่ือความสาํเร็จ   หมายถึง    การท่ีพอแมใหกาํลงัใจ ส

งเสริมหรือกระตุนใหลูกประสบความสาํเร็จในการเรียน การทาํงาน ทั้งการกระทาํและด

วยคาํพูด  

15. ความกลมเกลียวของพอแม หมายถึง พฤติกรรมท่ีพอแมกระทาํตอกนัใน

ลกัษณะท่ีไมมีความขดัแยงซ่ึงกนัและกนั มีความเอ้ือเฟอเผือ่แผกนั มีความรักใคร
สามคัคี ถอยทีถอยอาศยักนั  

สรุปไดวา ความสมัพนัธภายในครอบครัวท่ีดี ท่ีประกอบไปดวย ความผกูพนั

ทางอารมณ (Emotional bonding) ขอบเขตความสมัพนัธ (Boundaries) และ การใช

เวลาอยูรวมกนั (Time) จะเปนพ้ืนฐานขั้นสูงของครอบครัวท่ีจะสงผลตอสงัคม โดย

สมาชิกในครอบครัวมี     ความรัก ความผกูพนัซ่ึงกนัและกนั มีการชวยเหลือหวงใยอาทรต
อกนั ซ่ึงจะกอใหเกิดความสุขภายในครอบครัว   และเปนพ้ืนฐานทางอารมณท่ีดีแก

สมาชิกในครอบครัว     โดยเฉพาะบุตรจะมีพฒันาการในดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตามวยัและ

สามารถสรางสมัพนัธภาพกบัผูอ่ืนไดอีกดวย  
Baldwin (1960 อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2542 : 69) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

เด็ก  พบว่า  เดก็ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีการอบรมเล้ียงป็นเด็กซุกซน  กา้วร้าว  ไม่ข้ีขลาด  อยากรู้

อยากเห็นและเป็นผูน้าํของกลุ่มดูแบบประชาธิประไตยมกัจะเ 
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Peck (1985 อา้งถึงใน  สรศกัด์ิ    พลประเสริฐ  2542 : 69) ไดศึ้กษาพบว่า  การท่ีเดก็จะมี

ความรับผดิชอบสูงนั้นข้ึนอยูก่บัการฝึกวินยัจากการสงัเกตพฤติกรรมของพ่อแม่  พบว่า  ความเอาใจ

ใส่ซ่ึงกนัและกนัระหว่างพ่อแม่กบัลูก   การใหค้วามรักของพ่อแม่   การฝึกวินยัอยา่งสมํ่าเสมอ  การ

ใชเ้หตุผลและความคงเสน้คงวาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ด็กมีความรู้สึกรับผดิชอบสูง 
  
แนวคดิและทฤษฎขีองการคล้อยตามเพ่ือน  

ความหมายของการคลอยตาม  
การคลอยตาม (Conformity) เปนคุณลกัษณะอยางหน่ึงทางจิตวิทยา ซ่ึงมีผูให

คาํจาํกดัความ และความหมายไวมากมายแตกตางกนั ดงัน้ี  

แอสซ (Asch 1957 : 450 อา้งถึงใน ณิฐินนัท ์  วิชยัรัมย ์ 2545 : 54) ไดอธิบายไว

วา การคลอยตาม คือการท่ีบุคคลขาดความเปนอิสระของตนเอง ในการแสดงพฤติกรรม 

หากแตแสดงพฤติกรรมเหมือนหรือคลอยตามผูอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากตนเองตองข้ึนอยู

กบัผูอ่ืน  

คลทัซฟลด (Crutchfieled 1955 : 191-198 อา้งถึงใน  ณิฐินนัท ์  วชิยัรัมย ์ 2545 

: 54-55)ใหความหมายการคลอยตาม ท่ีแตกตางกนัดงัน้ีคือ  

1.การคลอยตามเพ่ือใหเกิดการสอดคลองกนั(Congrunce Conformity) ใช

มากทางสงัคมศาสตร เชนพฤติกรรมท่ีมีแบบแผนเหมือนกนั เปนพฤติกรรมท่ีอยูใน

สงัคม และทุกคนมีพฤติกรรมคลอยตามกนัเหลาน้ี เชน ความนิยมในเร่ืองการแตงกาย 

การรับประทานอาหาร   การมีปฎิสมัพนัธทกัทายกนั  

2. การคลอยตามท่ีไมคงท่ี (Movement Conformity) คือมีการเปล่ียนแปลงอยู

เสมอ เม่ือมีอิทธิพลของกลุมมากดดนั   เปนความหมายท่ีนกัจิตวิทยาใชในการศึกษา เช

น   การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทศันคติ คานิยม เม่ืออิทธิพลของกลุมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

อาจแบงเปน  2 ประเภทคือ  
2.1 การปฏิบติัตามท่ีสอดคลองกบัจิตใจ(Private Acceptance) คือการ

เปล่ียนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ เปนการแสดงออกทั้งทางพฤติกรรม ทศันคติอยางจริงใจ 

พฤติกรรมการกระทาํ และความรูสึกนึกคิดเปล่ียนไปดวย  
2.2 การปฏิบติัตามท่ีไมสอดคลองกบัจิตใจ(Public Compliance) เปน  

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาโดยไมตรงกบัใจ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แตความคิดใน

จิตใจไมเปล่ียนแปลง อาจเปนเพราะไมเล่ือมใส มีความคิดเห็นไมตรงกนั แตมี

ความจาํเปนตองแสดงพฤติกรรมการคลอยตามออกมาเทานั้น  
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3.การคลอยตามเปนลกัษณะบุคลิกภาพลกัษณะหน่ึงของบุคคล(Conformity trait)

นอกจากความกดดนัของกลุม ขนาดของกลุม ลกัษณะสถานการณและองคประกอบ

อ่ืนๆ ท่ีทาํใหบุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปคลอยตามผูอ่ืนในกลุมแลว ยงัพบว

ามีบุคลิกภาพของบุคคลบางพวก ซ่ึงจะมีลกัษณะคลอยตามกลุมอยูเสมอ ไมวาจะเร่ือง

อะไร  

จากนิยามการคลอยตามตางๆ ท่ีไดกลาวไปแลว พอสรุปไดวา การคล

อยตามเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเขากบัมาตรฐานหรือความเช่ือท่ี

ยอมรับกนัโดยทัว่ไป      หรืออาจกลาวไดวาใหเขากบัปทสัถานทางสงัคม อนัเกิดจาก

อิทธิพลของกลุม ทาํใหพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาเหมือนหรือคลายกบัคนอ่ืน

ในกลุม  
 

ประเภทของการคลอยตาม  
การคลอยตามตามแนวคิดของ ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545 : 116-117)  กลาวไวว

า  
1. การคลอยตามแบบยอมตาม (Compliance) เปนการกระทาํตามกลุมโดยไม

เช่ือตาม   กลุม บุคคลท่ีคลอยตามแบบยอมตามจะแสดงความคิดเห็นหรือกระทาํตรงขา

มกบักลุมทนัทีท่ีไมไดเผชิญหนากบักลุม หรือไมมีการกดดนัของกลุมเขามา

เก่ียวของ การท่ีบุคคลไมเห็นดวยกบักลุม แตแสดงถึงการคลอยตามกลุมแบบ

ยอมตามนั้น เน่ืองจากบุคคลตองการใหสมาชิกในกลุมยอมรับเพ่ือคงความสมัพนัธท่ีดี

ในกลุมและเพ่ือใหกลุมบรรลุเปาหมาย  
2. การคลอยตามแบบยอมรับ (Acceptance) เปนการกระทาํตา กลุมและมีความ

เช่ือตาม กลุมดวย บุคคลท่ีคลอยตามแบบยอมรับจะไมเพียงกระทาํตามการคาดหวงัของ

สมาชิกในกลุมเทานั้น  แตจะเปล่ียนความคิดเห็นและเหตุผลโดยสวนตวัของกลุมด

วยทั้งการคลอยตามแบบยอมตาม และการคลอยตามแบบยอมรับมีความเก่ียวของกนั คือ 

บุคคลอาจเปล่ียน ทศันคติ และความเช่ือของตนใหเหมือนกลุมภายหลงักระทาํพฤติกรรม 

ดงันั้น การคลอยตามแบบยอมตามอาจทาํใหเกิดการคลอยตามแบบยอมรับ และถา

บุคคลนั้นมีความรับผดิชอบในการกระทาํของตน มกัจะเห็นพองกบัพฤติกรรมท่ีตนกระทาํนั้น  

นอกจากน้ี ครอสบ้ี (Crosbie 1975 : 431-435 อา้งถึงใน ณิฐินนัท ์  วิชยัรัมย ์ 2545 : 56) 
ไดแบงประเภทของการคลอยตามออกเปน 3 ประเภท ดงัน้ี  



 31 

1. การคลอยตามเน่ืองจากขอมูลตางๆ (Information Conformity) หมายถึง  

การยอมรับหรือคลอยตามมาตรฐานตางๆ  หรือความเช่ือตางๆของคนอ่ืน       เม่ือมี

เหตุการณ       อยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึนมาตรฐานหรือความเช่ือตางท่ียดึถือ ไมจาํเป

นจะตองถูกตองเสมอไป ข้ึนอยูกบักลุม การคลอยตามประเภทน้ีเปนได ทั้ง

การยอมรับโดยดุษฎีและการจาํยอม  
2. การคลอยตามปทสัถาน (Normative Conformity) เปนการยอมรับหรือการคล

อยตามมาตรฐานความเช่ือตางๆของคนอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามคนอ่ืนหรือกลุมคิด 

หรือคาดหวงัเปนการคลอยตามเน่ืองจากความกดดนัทางสงัคม  (Social pressures) เชน ข

าวหรือขอความตางๆ  การ  คลอยตามปทสัถานเปนการคลอยตามเพ่ือใหกลุ

มยอมรับเรา เชน ในอเมริกานกัศึกษาชายชอบไวผมยาว นกัศึกษาหญิงไมใสเส้ือชั้นใน 

เปนตน การคลอยตามน้ีมกั   เปนการเปล่ียนแปลงแบบ การจาํยอม  

3. การคลอยตามดวยการเช่ือฟง (Obedience) เปนการคลอยตามหรือ

ยอมรับหรือปฏิบติัตามผูใหญ ผูบงัคบับญัชา คลายประเภทท่ี 2 แตเปนอิทธิพลของ

หวัหนาตอเราโดยตรง ดงันั้นการ คลอยตามประเภทน้ีเปนการจาํยอม เชน ทหาร

ปฏิบติัตามคาํสัง่ทั้งๆท่ีตนเองไมอยากปฏิบติัตาม  

ดงันั้น พฤติกรรมการคลอยตามของบุคคลจึงมีหลายประเภท ข้ึนอยูกบัลกัษณะและ

ธรรมชาติของกลุมนั้นๆ เชน บางคนมีการคลอยตามแบบยอมตาม การคลอยตามแบบ

ยอมรับ คลอยตามเพราะไดรับขอมูลตางๆ จากในกลุม   คลอยตามตามความ

กดดนัทางสงัคม  เปนตน  
 
ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลกิภาพ  
 ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพเป็นการศึกษาจิตใตสึ้กโดยวิธีเช่ือมโยงอยา่งเสรี(Free  

association )  โดยกล่าวถึงบุคลิกของเด็กวยัรุ่น ( ปรีชา  วหิคโด และคณะ 2532  อา้งถึงใน         

สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ  2542 : 23 – 24)  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  บุคลิกภาพของวยัรุ่น   ฟรอยดเ์ห็นว่าเด็กวยัรุ่นมีพฒันาการอยูใ่นขั้นวุฒิภาวะทางเพศ มี

ลกัษณะเด่น   ดงัน้ี 
  1.1  เด็กวยัรุ่นมีความสนใจเพ่ือนต่างเพศ   เป็นวยัท่ีมีพฒันาการอยูใ่นขั้นวุฒิภาวะ  

สรีระ  จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  สนใจเพศตรงขา้ม  พฤติกรรมทางเพศเกิดจากแรงกระตุน้  

3  แหล่ง  คือ 
  -  ส่ิงเร้าภายนอกมากระตุน้อวยัวะสืบพนัธโ์ดยตรง 
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  -  เกิดความตึงเครียดทางสรีระ   ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกระตุน้ของต่อมเพศ 

  -  ความตึงเครียดทางจิต    เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการปลดเปล้ืองทางเพศโดยตรง 
คินเซย ์( 1949 อา้งถึงใน สรศกัด์ิ   พลประเสริฐ 2542 : 23)ไดศึ้กษาขอ้มูลการสาํเร็จความ

ใคร่ดว้ยตนเอง   แลว้ไดส้รุปสนบัสนุนทฤษฎีของฟรอยดโ์ดยมีสถิติสูงสุดในช่วงวยัรุ่นอาย ุ 13 – 15  

ปี 
  1.2  เด็กวยัรุ่นตอ้งการอิสระจากบิดามารดา   จะเร่ิมคบเพ่ือนและยดึเพ่ือนเป็นหลกั 
  1.3  เด็กวยัรุ่นมีอารมณ์ฉุนเฉียว  เช่น  โกรธง่าย  เกิดความเครียด  วิตกกงัวลและ

คบัขอ้งใจ   จนเป็นสาเหตุของโรคประสาท 
 ฟรอยดไ์ดอ้ธิบายว่าเม่ือเด็กวยัรุ่นเกิดความวติกกงัวลข้ึน   วยัรุ่นจะแสดงพฤติกรรมประเภท

หน่ึงเพ่ือปกป้องตนเองใหพ้น้จากความวติกกงัวล  เรียกว่า  พฤติกรรมกลไกการปกป้อง                   

(Defensem  Mechaism)   โดยแสดงออกดว้ยวิธีต่อไปน้ี 
 1.  การเก็บกด  (Repression)  เป็นการเก็บกดพฤติกรรมท่ีหากแสดงออกมาแลว้จะถูก

สงัคมตาํหนิ  เช่น  การอิจฉาริษยา   การกา้วร้าว 
 2.  การทาํตนตามอยา่ง  (Indentification)  เป็นการเลียนแบบทั้งความรู้สึกนึกคิด   

พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีอาํนาจเหนือคนหรือบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดความวิตกกงัวล  เช่น  อิจฉาริษยาผูมี้

อาํนาจเหนือเด็ก เช่น พ่อแม่   โดยรับเอาพ่อแม่มาเป็นแบบตนดว้ยการเลียนแบบความรู้สึกนึกคิด

และพฤติกรรม 
 3.  การยดึแน่น  (Fixation)  เกิดข้ึนตั้งแต่ในวยัเดก็  เช่น  วยัขวบปีแรกสนองอารมณ์โดย

การขบัถ่าย (Anal  Stage)  ถา้เด็กถูกฝืนความตอ้งการกจ็ะยดึแน่นกบัพฤติกรรมการใชป้ากสนอง

ตณัหาจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่  เช่น  พูดมาก  ชอบเค้ียว  ชอบดูด  เป็นตน้ 
4.  การแสดงพฤติกรรมตรงขา้ม   พฤติกรรมใดท่ีสงัคมตาํหนิ เช่น การอิจฉาริษยา  มนุษย์

จะแสดงพฤติกรรมตรงขา้ม  เช่น  อิจฉาแม่ก็จะแสดงพฤติกรรมเป็นห่วงแม่  เอาอกเอาใจแม่ 
 5.  การป้ายความผดิใหผู้อ่ื้น  (Projection)  เป็นการกลบเกล่ือนพฤติกรรมไม่ดีของตน  

เช่น  คนตระหน่ีมกัจะว่าคนอ่ืนตระหน่ี  ตนเองจะไดส้บายใจเพราะคนอ่ืนตระหน่ีเหมือนกนั 
6.  การถดถอย  (Regression)  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมเหมือนเด็ก  ซ่ึงเป็นวยัท่ี

ตนเองรู้สึกปลอดภยั  มีคนใหอ้ภยั  เช่น  เม่ือเกิดความวติกกงัวลบางคนจะแสดงพฤติกรรมแบบเดก็  

เช่น  อมน้ิว   พูดเสียงแหลมเหมือนเด็ก 
7.  พฤติกรรมเบ่ียง  (Sublimation)  เป็นการแสดงพฤติกรรมเบ่ียงจากท่ีสงัคมไม่ยอมรับ   

เป็นรูปแบบท่ีสงัคมยอมรับ  เช่น  ความกา้วร้าวสงัคมไม่ยอมรับมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเป็น

เล่นกีฬารุนแรง  ทาํงานขะมกัเขมน้   หรือเสียใจกบัการตายของหญิงคนรัก  ก็จะแต่งบทกวีรําพนั  
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8.  การทดแทน  (Displacement)  คือ  การแสดงพฤติกรรมกบับุคคลหน่ึงทดแทนบุคคล

หน่ึง  เช่น  ขาดแม่แลว้แสดงพฤติกรรมทดแทนโดยการรักภรรยาเหมือนแม่ตน     โกรธกบันายจา้ง

ไม่สามารถตอบโตไ้ดก้าระบายหรือพาลกบัลูกและภรรยา 

 

  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

นุชลดา โรจนประภาพรรณ (2541:92) ศึกษาความสมัพนัธระหวางสมัพนัธภาพใน

ครอบครัว การอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา กบัความรูสึกท่ีมีคุณคาในวยัรุนตอนต

นศึกษา      จาก 
กลุมตวั อยางจาํนวน 192 คน    ผลการศึกษาพบวา    สมัพนัธภาพในครอบครัวของวยัรุ

นตอนตนมี 

คาอยูในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 74.5 และเม่ือศึกษาสมัพนัธภาพในครอบครัวกบั

ความรูสึกมีคุณ  คาในตนเอง พบวามีความสมัพนัธกนัทางบวก  
ซาบานสกา(Sabanska 1965:119 อา้งถึงในณิฐินนัท ์  วิชยัรัมย ์2545: 53) ไดศึกษา

ความสมัพนัธระหวางเดก็วยัรุนกบัพอแม พบวา นกัเรียนสวนใหญโดยเฉพาะอย

างยิง่เด็กผูชายมีความขดัแยงกบัพอแมอยางมากถึงรอยละ22ของนกัเรียนท่ีมีความ

สมัพนัธท่ีดีกบัพอแม นอกจากนั้นยงัพบวา วยัรุนหญิงและวยัรุนชายมีสมัพนัธภาพ

กบัพอแมแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ แตไมพบความแตกตางดานอายแุละ

ภูมิหลงัทางสงัคม  
คลารค - เลมเปอร เลมเปอร และโฮ ( Clark –Lemper, Lemper, and Ho 

1991 : 3301-3302 อา้งถึงใน ณิฐินนัท ์  วิชยัรัมย ์ 2545 : 53 )    ไดศึกษาสมัพนัธภาพของวยัรุ
นตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ท่ีมีพอแม จากกลุมตวัอยางเดก็วยัรุนอยูระหว
าง 11-19 ป จาํนวน 1,100 คน  ผลการศึกษาพบวาวยัรุนตอนตน (11-13 ป) ให

คะแนนของสมัพนัธภาพสูงกวาวยัรุนตอนกลาง (14-16 ป)และวนัรุนตอนปลาย (17-19 
ป)  

ทีแวน ( Teevan 1972 อา้งถึงใน ณิฐินนัท ์  วิชยัรัมย ์ 2545 : 60)      ไดศึกษากลุมนกั

ศึกษามหาวิทยาลยัเพ่ือทดสอบผลกระทบของกลุมอางอิงตางๆ      พบวา การรับรู

เร่ืองการยนิยอมใหมีเพศสมัพนัธกอนสมรสของกลุมเพ่ือน      เปนตวัช้ีถึงระดบัการ

ยนิยอมใหมีเพศสมัพนัธกอนสมรสของนกัศึกษาทั้งเจตคติ และพฤติกรรมมากกวากลุ

มอางอิงตางๆ  
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บทที ่ 3 
วธิีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้น

ท่ี 3โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ” เป็น

การวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative  Study)ผูศึ้กษามีวิธีการศึกษาตามขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 การกาํหนดประชากร 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 การสร้างแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา  

 
การกาํหนดประชากร    

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  ( ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 )  ของโรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  

จงัหวดักาญจนบุรี  จาํนวน 94 คน   โดยแบ่งเป็นโรงเรียนได ้ ดงัน้ี   

 

ตารางที่ 3     แสดงจาํนวนประชากรของโรงเรียนวดัสาลวนาราม   

 
ระดับช้ัน เพศชาย เพศหญิง รวม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

13 

11 

8 

9 

6 

6 

22 

17 

14 

รวม 32 21 53 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนวดัสาลวนาราม  พ.ศ. 2549 
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ตารางที่ 4     แสดงจาํนวนประชากรของโรงเรียนบ้านบ่อระแหง 

 

ระดับช้ัน เพศชาย เพศหญิง รวม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

8 

5 

12 

7 

6 

3 

15 

11 

15 

รวม 25 16 41 

 

 ท่ีมา : ขอ้มูลจากฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนบา้นบ่อระแหง  พ.ศ. 2549 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียน

ช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดั

กาญจนบุรี   แบบสอบถามมีทั้งคาํถามปลายเปิดและคาํถามปลายปิดโดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน   

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัผลการเรียน  ระดบัชั้น 

 ตอนท่ี 2   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนในดา้นต่างๆ 

โดยใหผู้ต้อบเลือกตอบคาํถามว่าใช่  ไม่ใช่  หรือไม่เคยปฏิบติัตามขอ้คาํถาม  ดงัน้ี 

 ใช่  เป็นพฤติกรรมท่ีเคยปฏิบติั 

 ไม่ใช่  เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบติัตามเหตุผลของขอ้คาํถาม   แต่อาจปฏิบติัตาม     

   ดว้ยเหตุผลอ่ืน                            

 ไม่เคยเลย เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบติัเลย  

โดยมีเกณฑข์องระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ดงัน้ี 

 0.01 – 1.00  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในระดบันอ้ย 

 1.01 – 2.00  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 2.01 – 3.00   เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในระดบัมาก 

 

 การสร้างแบบสอบถาม 

 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถาม   โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร  บทความ  หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
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การเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดไว ้  ใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมายและ 

ลกัษณะของการศึกษา 

3. ทดสอบแบบสอบถามโดยนาํแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ  

 

สถิตทิี่ใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาใชส้ถิติเชิงปริมาณ ( Quantitative )  อธิบายขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัลกัษณะ

ทัว่ไปของประชากรท่ีศึกษา  ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ ระดบัผลการเรียน   ระดบัชั้น  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์   โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ความถ่ี  ( Freguency ) 

2. ค่าร้อยละ  ( Percentage ) 

3. ค่าเฉล่ีย  ( Mean ) 

4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standad  Deviation )      

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. แบบสอบถามตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน   ใชก้ารหาค่าความถ่ีและร้อยละ 

ตามตวัแปรท่ีศึกษา   ผลการวิเคราะห์นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

2. แบบสอบถามตอนท่ี  2   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ 

นกัเรียน   วิเคราะห์หาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมแบบมาตราส่วน 3 

ระดบั   ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (µ  ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

 การศึกษาใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2549  ถึง  เดือน

กุมภาพนัธ ์ 2550   รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  9  เดือน 
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แผนการทํางาน 
เดือน 

มิ.ย.49 ก.ค.49 ส.ค.49 ก.ย.49 ต.ค.49 พ.ย.49 ธ.ค.49 ม.ค.50  ก.พ.50 

1. เสนอหวัขอ้ 

2. รวบรวมขอ้มูล 

เอกสาร สร้าง

เคร่ืองมือ 

3.เก็บขอ้มูล

ภาคสนาม 

4.วิเคราะห์ผล

การศึกษา 

5. สรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้น

ท่ี 3  โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน   จงัหวดักาญจนบุรี ”  ผู ้

ศึกษาจดัเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนโรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง อาํเภอพนม

ทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมดจาํนวน 94 ฉบบั เป็นแบบสอบถาม

ท่ีกรอกขอ้มูลครบสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ100 สามารถเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบ

คาํบรรยาย  ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ของประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี2      ระดบัและลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่      

      เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3    

 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 94 ชุด รายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที่ 5   ตารางแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี ่ ร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

57 

37 

60.6 

39.4 

รวม 94 100.0 

 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  57 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.6  และเพศ

หญิง  จาํนวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.4 
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ตารางที่ 6   ตารางแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ ความถี ่ ร้อยละ 

1. อาย ุ 12  ปี 

2. อาย ุ 13  ปี 

3. อาย ุ 14  ปี 

4. อาย ุ 15  ปี 

5. อาย ุ 16  ปี 

12 

22 

32 

24 

4 

12.8 

23.4 

34.0 

25.5 

4.3 

รวม 94 100.0 

 

 จากตารางท่ี 6   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาย ุ14 ปี  จาํนวน 32 คน  คิด

เป็นร้อยละ 34.0  รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ15 ปี  จาํนวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.5  ผูท่ี้มีอาย ุ13  

ปี จาํนวน 22  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.4    ผูท่ี้มีอาย ุ 12  ปี  จาํนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.8  และ

ผูท่ี้มีอาย ุ16 ปี  จาํนวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.3 

 
ตารางที่ 7   ตารางแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัช้ัน 
 

ระดับช้ัน ความถี ่ ร้อยละ 
1. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

37 

28 

29 

39.3 

29.8 

30.9 

รวม 94 100.0 

 

 จากตารางท่ี 7  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

จาํนวน 37 คน  คิดเป็นรอยละ  39.3  รองลงมาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  จาํนวน 29  คน  

คิดเป็นร้อยละ  30.9  และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จาํนวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.8 
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ตารางที่ 8   ตารางแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเกรดเฉลีย่ 

 

เกรดเฉลีย่ ความถี ่ ร้อยละ 

1. เกรดเฉล่ียระหว่าง  0.01 – 1.00  

2. เกรดเฉล่ียระหว่าง  1.01 – 2.00 

3. เกรดเฉล่ียระหว่าง  2.01 – 3.00 

4. เกรดเฉล่ียระหว่าง  3.01 – 4.00 

3 

19 

42 

30 

3.2 

20.2 

44.7 

31.9 

รวม 94 100.0 

 

 จากตารางท่ี 8   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 2.01 – 

3.00  มีจาํนวน  42  คน   คิดเป็นร้อยละ  44.7   รองลงมาเป็นผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 3.01 – 4.00  

มีจาํนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.9  ผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 1.01 – 2.00  มีจาํนวน  19  คน  

คิดเป็นร้อยละ 20.2  และผูท่ี้มีเกรดเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 0.01 – 1.00  มีจาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.2 

 

ตอนที่ 2  ระดบัและลาํดบัความสําคญัของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 3  

 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 

โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นการ

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( µ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้   โดย

ใชค่้าเฉล่ียเป็นเกณฑใ์นการแปลความหมายของระดบัปัจจยัและจดัลาํดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของการ

เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  ดงัน้ี 

2.1  ระดับความสําคญัของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 3   
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ตารางที่ 9    ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 
µ  σ  ระดับปัจจยั 

1. เพ่ือน 

2. ครอบครัว 

3. ส่ือมวลชน 

1.61 

1.51 

1.48 

0.35 

0.32 

0.33 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ภาพรวม 1.53 0.29 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 9   พบว่า ปัจจยัท่ีศึกษาไดแ้ก่ เพ่ือน ครอบครัวและส่ือมวลชน มีอิทธิพลต่อ

การเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  1.53  มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.29 สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในรายดา้นพบว่า เพ่ือน

มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  1.61  มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35   ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  1.51  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32   และส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการ

เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  1.48  มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.33  ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 10    ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3 จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจากเพ่ือน 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 
µ  σ  ระดับปัจจยั 

1. เพ่ือน 1.61 1.35 ปานกลาง 

1. การโดดเรียนตามเพ่ือน 1.38 0.60 ปานกลาง 

2. การสูบบุหร่ีตามคาํชกัชวนเพ่ือน 1.33 0.55 ปานกลาง 

3. แต่งกายผดิระเบียบตามเพ่ือน 1.78 0.56 ปานกลาง 

4. การด่ืมของมึนเมาตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.42 0.59 ปานกลาง 
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ตารางที่ 10    ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3 จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจากเพ่ือน

(ต่อ) 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 
µ  σ  ระดับปัจจยั 

5. การพนนัตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.51 0.61 ปานกลาง 

6. การลกัทรัพยต์ามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.24 0.45 ปานกลาง 

7. การมาโรงเรียนสายตามเพ่ือน 1.73 0.60 ปานกลาง 

8. การพูดเท็จเพ่ือช่วยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนบอกให้

ท่านช่วยปกปิดความผดิดว้ยการพูดเท็จ  
1.98 0.61 ปานกลาง 

9. การดูส่ือลามกตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.59 0.64 ปานกลาง 

10. ช่วยเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบับุคคล

อ่ืน 
2.18 0.74 มาก 

 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเป็นรายขอ้ท่ี

ไดรั้บอิทธิพลจากเพ่ือน  ดงัน้ี ช่วยเพ่ือนเม่ือเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบับุคคลอ่ืน มีอิทธิพลต่อ

การเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ในระดบัมาก (µ = 2.18 , σ  = 0.74 )  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในระดบัปานกลาง คือ การพูดเท็จเพ่ือช่วยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนบอกให้

ท่านช่วยปกปิดความผดิดว้ยการพูดเท็จ (µ  = 1.98 , σ  = 0.61 ) การแต่งกายผดิระเบียบตามเพ่ือน 

( µ = 1.78 , σ  = 0.56 )  การมาโรงเรียนสายตามเพ่ือน (µ = 1.73 , σ  = 0.60 )  การดูส่ือลามกตาม

คาํชกัชวนของเพ่ือน  (µ = 1.57 , σ  = 0.64 )  การเล่นการพนนัตามคาํชกัชวนของเพ่ือน (µ = 1.51 

σ  = 0.61 ) การด่ืมของมึนเมาตามคาํชกัชวนของเพ่ือน  ( µ = 1.42 , σ  = 0.59 ) การโดดเรียนตาม

เพ่ือน มีอิทธิพล  ( µ = 1.38 , σ  = 0.60 ) การสูบบุหร่ีตามคาํชกัชวนของเพ่ือน (µ = 1.33 , σ  = 

0.55 )  การไปลกัทรัพยต์ามการชกัชวนของเพ่ือน  (µ = 1.24 , σ  = 0.45 )  
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ตางรางที่ 11   ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3 จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ครอบครัว  

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3   
µ  σ  ระดับปัจจยั 

2. ครอบครัว 1.51 0.32 ปานกลาง 

1.การมาโรงเรียนสายเน่ืองจากครอบครัวไม่มี

ใครใส่ใจ เช่น ไม่มีใครปลุกท่าน ไม่มีใครต่อ

ว่าท่าน 

1.57 0.63 ปานกลาง 

2. การจบักลุ่มออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลา

เลิกเรียนกบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการอยูบ่า้น

ตามลาํพงั 

1.65 0.71 ปานกลาง 

3. การเห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีจึงสูบบา้ง 1.23 0.45 ปานกลาง 

4. การพูดเท็จเม่ือทาํความผดิเพราะไม่

ตอ้งการถูกลงโทษจากครอบครัว 
1.90 0.58 ปานกลาง 

5. การเห็นคนในครอบครัวเล่นการพนนัจึง

ไปลองเล่นการพนนับา้ง 
1.46 0.61 ปานกลาง 

6. การตอ้งการเงินแลว้ครอบครัวไม่ให ้จึงไป

ลกัขโมยของคนอ่ืน 
1.28 0.47 ปานกลาง 

7. การเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมาจึง

ลองด่ืม 
1.46 0.56 ปานกลาง 

8. การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคน

อ่ืน เพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือต่อว่า 
1.58 0.59 ปานกลาง 

9. การมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืน  โดย

ครอบครัวจะเห็นว่าถูกเสมอ 
1.63 0.56 ปานกลาง 

10. การเห็นคนในครอบครัวดูส่ือลามก เช่น  

วีซีดีลามก จึงหามาดูบา้ง 

1.32 0.49 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 11 พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเป็นรายขอ้ท่ี

ไดรั้บอิทธิพลจากครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัน้ี การพูดเท็จเม่ือทาํความผดิเพราะไม่ตอ้งการ

ถูกลงโทษจากครอบครัว (µ = 1.90 , σ = 0.58 )  การจบักลุ่มออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิก

เรียนกบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการอยูบ่า้นตามลาํพงั  ( X = 1.65 , σ = 0.71) การมีเร่ืองทะเลาะวิวาท

กบัคนอ่ืนโดยครอบครัวเห็นว่าถูกเสมอ     ( µ = 1.63 ,  σ  = 0.56 )  การแสดงกิริยากา้วร้าวและ

รุนแรงกบัคนอ่ืน เพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือต่อว่า(µ = 1.58 , σ  = 0.59 ) การมาโรงเรียนสาย

เน่ืองจากครอบครัวไม่มีใครใส่ใจ เช่น ไม่มีใครปลุกท่าน ไม่มีใครต่อว่า  (µ = 1.57 , σ  = 0.63 ) 

การเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมาจึงลองด่ืมบา้ง    (µ = 1.46 , σ  = 0.56 ) การเห็นคนใน

ครอบครัวเล่นการพนนัจึงลองเล่นการพนนับา้ง     ( µ = 1.46 , σ  = 0.61 ) การเห็นคนในครอบครัว

ดูส่ือลามก เช่น วีซีดีลามก จึงหามาดูบา้ง   (µ =1.32 , σ  = 0.49 )  การตอ้งการเงินแลว้ครอบครัว

ไม่ให ้จึงลกัขโมยของคนอ่ืน   (µ = 1.28 , σ  = 0.47 ) การเห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีจึงสูบบา้ง     

( µ = 1.23 σ  = 0.45 )   

 

ตารางที่ 12      ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ส่ือมวลชน 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสม 
µ  σ  ระดับปัจจยั 

3. ส่ือมวลชน 1.48 0.33 ปานกลาง 

1. การเห็นการนาํเสนอข่าวจากส่ือมวลชน 

เร่ืองการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจึงคิดว่าเป็นเร่ือง

ของศกัด์ิศรีและอยากจะทาํบา้ง 

1.58 0.61 ปานกลาง 

2. การเห็นคนสูบบุหร่ีจากการนาํเสนอของ

ส่ือมวลชน เช่น จากละคร  จึงสูบบุหร่ีบา้ง 
1.42 0.59 ปานกลาง 

3. การดูรายการท่ีชอบจนกว่าจบ ไม่ว่าจะดึก

แค่ไหน  จนทาํใหม้าโรงเรียนสาย 
1.88 0.71 ปานกลาง 

4. การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคน

อ่ืน ซ่ึงทาํตามการนาํเสนอของส่ือมวลชน 

เช่น จากละคร 

1.46 0.58 ปานกลาง 



 42 

ตารางที่ 12   ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ส่ือมวลชน   ( ต่อ ) 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสม 
µ  σ  ระดับปัจจยั 

5. การเห็นคนด่ืมของมึนเมา เช่น สุรา เบียร์  

ผา่นทางส่ือมวลชน  จึงด่ืมของมึนเมานั้นบา้ง 

1.36 0.54 ปานกลาง 

6. การทาํความผดิจะพูดเท็จ เพราะทาํตามตวั

ละครท่ีท่านไดรั้บชมผา่นทางการนาํเสนอ

ของส่ือมวลชน 

1.53 0.58 

ปานกลาง 

7. การเห็นฉากการเล่นการพนนัผา่นทาง

ส่ือมวลชน เช่น จากละคร   จึงหดัเล่นการ

พนนับา้ง 

 

1.51 

 

0.54 

ปานกลาง 

8. การเห็นการนาํเสนอผา่นทางส่ือมวลชน

เร่ืองการลกัทรัพยจึ์งจะทาํตาม 
1.32 0.49 

ปานกลาง 

9. การออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียน

เพราะทาํตามตวัละครท่ีท่านไดรั้บชมผา่นการ

นาํเสนอของส่ือมวลชน 

1.44 0.56 

ปานกลาง 

10. การเห็นการนาํเสนอในเร่ืองส่ือลามก  

เช่น  จากละคร  จากวีซีดี  จึงจะทาํตามบา้ง 
1.29 0.45 

ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 12  พบว่า มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเป็นรายขอ้ท่ี

ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมวลชนในระดบัปานกลาง  ดงัน้ี การดูรายการท่ีชอบจนจบ  ไม่ว่าจะดึกแค่

ไหนจนทาํใหท่้านมาโรงเรียนสาย    ( µ  =  1.88 , σ   =  0.71  )     การเห็นการนาํเสนอข่าวจาก

ส่ือมวลชน เร่ืองการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจึงคิดว่าเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีและอยากจะทาํบา้ง (µ = 1.58 

σ  = 0.61 ) การทาํความผดิจะพูดเท็จ เพราะทาํตามตวัละครท่ีไดรั้บชมผา่นทางการนาํเสนอของ

ส่ือมวลชน   ( µ = 1.53 , σ  = 0.58 ) การเห็นฉากการเล่นการพนนัผา่นทางส่ือมวลชน เช่น 

จากละคร   จึงหดัเล่นการพนนับา้ง    (µ = 1.51 , σ  = 0.54 ) การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบั

คนอ่ืน ซ่ึงทาํตามการนาํเสนอของส่ือมวลชน เช่น จากละคร  (µ = 1.46 , σ  = 0.58 ) 
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การออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียนเพราะทาํตามตวัละครท่ีท่านไดรั้บชมผา่นการนาํเสนอ

ของส่ือมวลชน ( µ = 1.44 , σ  = 0.56 )  การเห็นคนสูบบุหร่ีจากการนาํเสนอของส่ือมวลชน เช่น 

จากละคร  จึงสูบบุหร่ีบา้ง    (µ = 1.42 , σ  = 0.59 ) การเห็นคนด่ืมของมึนเมา เช่น สุรา เบียร์  ผา่น

ทางส่ือมวลชน  จึงด่ืมของมึนเมานั้นบา้ง  (µ =1.36, σ  = 0.54 ) การเห็นการนาํเสนอผา่นทาง

ส่ือมวลชนเร่ืองการลกัทรัพย ์ จึงทาํตาม    ( µ =1.32 , σ  = 0.49 )  การเห็นการนาํเสนอในเร่ืองส่ือ

ลามก  เช่น  จากละคร  จากวีซีดี  จึงทาํตามบา้ง   (µ = 1.29 σ  = 0.45 )  

 

2.2  ลาํดบัความสําคญัของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของ

นักเรียนช่วงช้ันที่ 3   

 

ตารางที่ 13    ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 
µ  σ  ลาํดบัที ่

4. เพ่ือน 

5. ครอบครัว 

6. ส่ือมวลชน 

1.61 

1.51 

1.48 

0.35 

0.32 

0.33 

1 

2 

3 

ภาพรวม 1.53 0.29  

 

 จากตารางท่ี 13  สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมจากปัจจยัท่ีศึกษาในรายดา้นได ้ ดงัน้ี เพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียนเป็นลาํดบัท่ี1 มีค่าเฉล่ีย  1.61  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35   ครอบครัวมี

อิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนเป็นลาํดบัท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย  1.51  มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32   และส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน

เป็นลาํดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย  1.48  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33   
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ตารางที่ 14    ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3 จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจากเพ่ือน 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 
µ  σ  ลาํดบัที ่

1. เพ่ือน 1.61 1.35  

1. การโดดเรียนตามเพ่ือน 1.38 0.60 8 

2. การสูบบุหร่ีตามคาํชกัชวนเพ่ือน 1.33 0.55 9 

3. แต่งกายผดิระเบียบตามเพ่ือน 1.78 0.56 3 

4. การด่ืมของมึนเมาตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.42 0.59 7 

5. การพนนัตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.51 0.61 6 

6. การลกัทรัพยต์ามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.24 0.45 10 

7. การมาโรงเรียนสายตามเพ่ือน 1.73 0.60 4 

8. การพูดเท็จเพ่ือช่วยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนบอกให้

ท่านช่วยปกปิดความผดิดว้ยการพูดเท็จ  
1.98 0.61 2 

9. การดูส่ือลามกตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 1.59 0.64 5 

10. ช่วยเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบับุคคล

อ่ืน 
2.18 0.74 1 

  

 จากตารางท่ี 14 สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมเป็นรายขอ้ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเพ่ือนได ้ ดงัน้ี 

 ลาํดบัท่ี  1   ช่วยเพ่ือนเม่ือเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบับุคคล ( µ = 2.18 , σ  = 0.74 )  

ลาํดบัท่ี 2 การพูดเท็จเพ่ือช่วยเพ่ือน เม่ือเพ่ือนบอกใหท่้านช่วยปกปิดความผดิดว้ยการพูด

เท็จ (µ  = 1.98 , σ  = 0.61 )  

ลาํดบัท่ี 3 การแต่งกายผดิระเบียบตามเพ่ือน (µ = 1.78 , σ  = 0.56 )  

 ลาํดบัท่ี 4 การมาโรงเรียนสายตามเพ่ือน (µ = 1.73 , σ  = 0.60 ) 

ลาํดบัท่ี 5 การดูส่ือลามกตามคาํชกัชวนของเพ่ือน  (µ = 1.57 , σ  = 0.64 )  

ลาํดบัท่ี 6 การเล่นการพนนัตามคาํชกัชวนของเพ่ือน  (µ = 1.51 , σ  = 0.61 )  

ลาํดบัท่ี 7 การด่ืมของมึนเมาตามคาํชกัชวนของเพ่ือน   (µ = 1.42 , σ  = 0.59 )  
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 ลาํดบัท่ี 8 การโดดเรียนตามเพ่ือน  (µ = 1.38 , σ  = 0.60 )  

 ลาํดบัท่ี 9 การสูบบุหร่ีตามคาํชกัชวนของเพ่ือน   (µ = 1.33 , σ  = 0.55 )  

 ลาํดบัท่ี 10 การไปลกัทรัพยต์ามการชกัชวนของเพ่ือน  (µ = 1.24 , σ  = 0.45 )  

 

ตางรางที่ 15   ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3 จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ครอบครัว  

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่

ไม่เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3   
µ  σ  

ลาํดบัที ่

 

2. ครอบครัว 1.51 0.32  

1.การมาโรงเรียนสายเน่ืองจากครอบครัว

ไม่มีใครใส่ใจ เช่น ไม่มีใครปลุกท่าน ไม่

มีใครต่อว่าท่าน 

1.57 0.63 5 

2. การจบักลุ่มออกไปเท่ียวเตร่หลงัจาก

เวลาเลิกเรียนกบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการ

อยูบ่า้นตามลาํพงั 

1.65 0.71 2 

3. การเห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีจึง

สูบบา้ง 
1.23 0.45 10 

4. การพูดเท็จเม่ือทาํความผดิเพราะไม่

ตอ้งการถูกลงโทษจากครอบครัว 
1.90 0.58 1 

5. การเห็นคนในครอบครัวเล่นการพนนั

จึงไปลองเล่นการพนนับา้ง 
1.46 0.61 6* 

6. การตอ้งการเงินแลว้ครอบครัวไม่ให ้

จึงไปลกัขโมยของคนอ่ืน 
1.28 0.47 9 

7. การเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมา

จึงลองด่ืม 
1.46 0.56 6* 

8. การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบั

คนอ่ืน เพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือ

ต่อว่า 

1.58 0.59 4 
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ตารางที่ 15    ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ครอบครัว ( ต่อ ) 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่

เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3  
µ  σ  ลาํดบัที ่

9. การมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืนโดย

ครอบครัวจะเห็นว่าถูกเสมอ 
1.63 0.56 3 

10. การเห็นคนในครอบครัวดูส่ือลามก เช่น  วี

ซีดีลามก จึงหามาดูบา้ง 

1.32 0.49 8 

 *  ลาํดบัเท่ากนั 

 

จากตารางท่ี 15 สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมเป็นรายขอ้ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากครอบครัวได ้ ดงัน้ี 

 ลาํดบัท่ี1 การพูดเท็จเม่ือทาํความผดิเพราะไม่ตอ้งการถูกลงโทษจากครอบครัว(µ = 1.90 , 

σ = 0.58 )  

 ลาํดบัท่ี 2   การจบักลุ่มออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียนกบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการอยู่

บา้นตามลาํพงั      ( X  = 1.65 , σ  = 0.71 )  

 ลาํดบัท่ี 3 การมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืนโดยครอบครัวเห็นว่าถูกเสมอ ( µ = 1.63  ,   

σ  = 0.56 )  

 ลาํดบัท่ี 4 การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคนอ่ืน เพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือต่อ

ว่า   (µ = 1.58 , σ  = 0.59 )  

 ลาํดบัท่ี 5 การมาโรงเรียนสายเน่ืองจากครอบครัวไม่มีใครใส่ใจ เช่น ไม่มีใครปลุกท่าน ไม่

มีใครต่อว่า  (µ = 1.57 , σ  = 0.63 )  

 ลาํดบัท่ี 6  การเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมาจึงลองด่ืมบา้ง   ( µ = 1.46 , σ  = 0.56 )  

 ลาํดบัท่ี 6 การเห็นคนในครอบครัวเล่นการพนนัจึงลองเล่นการพนนับา้ง   (µ = 1.46 ,  

σ  = 0.61 )  

 ลาํดบัท่ี 8 การเห็นคนในครอบครัวดูส่ือลามก เช่น วีซีดีลามก จึงหามาดูบา้ง   (µ =1.32 , 

σ  = 0.49 )  

  ลาํดบัท่ี 9 การตอ้งการเงินแลว้ครอบครัวไม่ใหจึ้งลกัขโมยของคนอ่ืน(µ = 1.28,σ = 0.47 )  
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 ลาํดบัท่ี 10 การเห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีจึงสูบบา้ง      ( µ = 1.23 , σ  = 0.45 )  

 

ตารางที่ 16      ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ส่ือมวลชน 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่

ไม่เหมาะสม 
µ  σ  ลาํดบัที ่

3. ส่ือมวลชน 1.48 0.33  

1. การเห็นการนาํเสนอข่าวจาก

ส่ือมวลชน เร่ืองการก่อเหตุทะเลาะวิวาท

จึงคิดว่าเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีและอยากจะ

ทาํบา้ง 

1.58 0.61 2 

2. การเห็นคนสูบบุหร่ีจากการนาํเสนอ

ของส่ือมวลชน เช่น จากละคร  จึงสูบ

บุหร่ีบา้ง 

1.42 0.59 7 

3. การดูรายการท่ีชอบจนกว่าจบ ไม่ว่าจะ

ดึกแค่ไหน  จนทาํใหม้าโรงเรียนสาย 
1.88 0.71 1 

4. การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบั

คนอ่ืน ซ่ึงทาํตามการนาํเสนอของ

ส่ือมวลชน เช่น จากละคร 

1.46 0.58 5 

5. การเห็นคนด่ืมของมึนเมา เช่น สุรา 

เบียร์  ผา่นทางส่ือมวลชน  จึงด่ืมของมึน

เมานั้นบา้ง 

1.36 0.54 8 

6. การทาํความผดิจะพูดเท็จ เพราะทาํ

ตามตวัละครท่ีท่านไดรั้บชมผา่นทางการ

นาํเสนอของส่ือมวลชน 

1.53 0.58 3 
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ตารางที่ 16   ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิ

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ของนกัเรียนช่วงช้ันที่ 3  จาํแนกเป็นรายข้อจากอทิธิพลที่ได้รับจาก

ส่ือมวลชน   ( ต่อ ) 

 

ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่

ไม่เหมาะสม 
µ  σ  ลาํดบัที ่

7. การเห็นฉากการเล่นการพนนัผา่นทาง

ส่ือมวลชน เช่น จากละคร   จึงหดัเล่น

การพนนับา้ง 

 

1.51 

 

0.54 

4 

8. การเห็นการนาํเสนอผา่นทาง

ส่ือมวลชนเร่ืองการลกัทรัพยจึ์งจะทาํตาม 
1.32 0.49 

9 

9. การออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิก

เรียนเพราะทาํตามตวัละครท่ีท่านไดรั้บ

ชมผา่นการนาํเสนอของส่ือมวลชน 

1.44 0.56 

6 

10. การเห็นการนาํเสนอในเร่ืองส่ือลามก  

เช่น  จากละคร  จากวีซีดี  จึงจะทาํตาม

บา้ง 

1.29 0.45 

10 

 

 จากตารางท่ี 16  สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมเป็นรายขอ้ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมวลชน  ดงัน้ี 

 ลาํดบัท่ี 1 การดูรายการท่ีชอบจนจบ  ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนจนทาํใหท่้านมาโรงเรียนสาย     

( µ = 1.88 , σ  = 0.71 )  

 ลาํดบัท่ี 2 การเห็นการนาํเสนอข่าวจากส่ือมวลชน เร่ืองการก่อเหตุทะเลาะววิาทจึงคิดว่า

เป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีและอยากจะทาํบา้ง     (µ = 1.58 , σ  = 0.61 )  

 ลาํดบัท่ี 3 การทาํความผดิจะพูดเท็จ เพราะทาํตามตวัละครท่ีไดรั้บชมผา่นทางการนาํเสนอ

ของส่ือมวลชน   ( µ = 1.53 , σ  = 0.58 ) 

 ลาํดบัท่ี 4  การเห็นฉากการเล่นการพนนัผา่นทางส่ือมวลชน เช่น จากละคร   จึงหดัเล่นการ

พนนับา้ง    (µ = 1.51 , σ  = 0.54 )  
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 ลาํดบัท่ี 5 การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคนอ่ืน ซ่ึงทาํตามการนาํเสนอของ

ส่ือมวลชน เช่น จากละคร  (µ = 1.46 , σ  = 0.58 ) 

 ลาํดบัท่ี 6 การออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียนเพราะทาํตามตวัละครท่ีท่านไดรั้บชม

ผา่นการนาํเสนอของส่ือมวลชน    (µ = 1.44 , σ  = 0.56 )  

 ลาํดบัท่ี 7 การเห็นคนสูบบุหร่ีจากการนาํเสนอของส่ือมวลชน เช่น จากละคร  จึงสูบบุหร่ี

บา้ง    ( µ = 1.42 , σ  = 0.59 )  

 ลาํดบัท่ี 8 การเห็นคนด่ืมของมึนเมา เช่น สุรา เบียร์  ผา่นทางส่ือมวลชน  จึงด่ืมของมึนเมา

นั้นบา้ง(µ =1.36, σ  = 0.54 ) 

 ลาํดบัท่ี 9 การเห็นการนาํเสนอผา่นทางส่ือมวลชนเร่ืองการลกัทรัพยจึ์งทาํตาม   (µ =1.32 , 

σ  = 0.49 )  

 ลาํดบัท่ี 10 การเห็นการนาํเสนอในเร่ืองส่ือลามก  เช่น  จากละคร  จากวีซีดี  จึงทาํตามบา้ง   

( µ = 1.29 σ  = 0.45 )  

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 

3 โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี ” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัและลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3   ผูศึ้กษาใชว้ิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative Study )  มี

จาํนวนประชากรในการศึกษาทั้งหมด  94  คน  

 สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี   ไดแ้ก่  การหาค่าความถ่ี ( f )  การหาค่าร้อยละ ( % )  การหา

ค่าเฉล่ีย (µ ) และการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ  )    อีกทั้งการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาใน

คร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 

3  ของโรงเรียนวดัสาสลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี    

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. เพ่ือน  ครอบครัว  และส่ือมวลชน    เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหงโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ  = 1.53 , σ  = 0.29 )   

2. พิจารณาในแต่ละปัจจยัพบว่าเพ่ือน ครอบครัว และส่ือมวลชน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  เรียงตามระดบัการมีอิทธิพลในต่อการเกิด 

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม คือ อิทธิพลท่ีไดรั้บจากเพ่ือน   อิทธิพลท่ีไดรั้บจากครอบครัว   และ

อิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ือมวลชน  (µ =1.61 , 1.51  และ 1.48   ตามลาํดบั ) 

3.  เม่ือพิจารณาในรายขอ้ของแต่ละดา้นจะสรุปผลการศึกษาได ้ ดงัน้ี 

 ปัจจยัดา้นเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  คือ ช่วย

เพ่ือนเม่ือเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบับุคคลอ่ืน และระดบัปานกลาง  คือ 1) การพูดเท็จเพ่ือช่วย

เพ่ือนเม่ือเพ่ือนบอกใหท่้านช่วยปกปิดความผดิดว้ยการพูดเท็จ 2)การแต่งกายผดิระเบียบตามเพ่ือน  
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3) การมาโรงเรียนสายตามเพ่ือน   4) การดูส่ือลามกเช่น วซีีดีลามก ตามคาํชกัชวนของเพ่ือน  5) การ

เล่นการพนนัตามคาํชกัชวนของเพ่ือน  6) การด่ืมของมึนเมาเช่น สุรา เบียร์ ตามคาํชกัชวนของเพ่ือน  

7) การโดดเรียนตามเพ่ือน  8) การสูบบุหร่ีตามคาํชกัชวนของเพ่ือน   9) การไปลกัทรัพยต์ามคาํ

ชกัชวนของเพ่ือน   

 ปัจจยัดา้นครอบครัวผลการศึกษาพบวา่ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมอยูใ่นระดบัระดบัปานกลางเรียงตามลาํดบัการมีอิทธิพล   ดงัน้ี  1)  การพูดเท็จเม่ือทาํ

ความผดิเพราะไม่เองการถูกลงโทษจากครอบครัว  2) การจบักลุ่มออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิก

เรียนกบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการอยูบ่า้นตามลาํพงั  3)  การมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืนครอบครัวจะ

เห็นว่าถูกเสมอ  4) การแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคนอ่ืนเพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือต่อ

ว่า    5) การมาโรงเรียนสายเน่ืองจากครอบครัวไม่มีใครใส่ใจ เช่น ไม่มีใครปลุกท่าน ไม่มีใครต่อว่า

ท่าน 6) การเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมาจึงลองด่ืมบา้ง   7) การท่ีเห็นคนในครอบครัวเล่น

การพนนัจึงลองเล่นการพนนับา้ง  8) การเห็นคนในครอบครัวดูส่ือลามก เช่น วีซีดีลามก จึงไปหา

มาดูบา้ง   9) การตอ้งการเงินแลว้ครอบครัวไม่ให ้ จึงลกัขโมยของคนอ่ืน   10) การเห็นคนใน

ครอบครัวสูบบุหร่ีจึงสูบบา้ง  

 ปัจจยัดา้นส่ือมวลชนผลการศึกษาพบว่าส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมอยูใ่นระดบัระดบัปานกลางเรียงตามลาํดบัการมีอิทธิพล   ดงัน้ี  1) การดูรายการท่ีชอบ

จนกว่าจบไม่ว่าจะดึกแค่ไหน  จนทาํใหม้าโรงเรียนสาย 2) การเห็นการนาํเสนอข่าวจากส่ือมวลชน 

เร่ืองการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจึงคิดว่าเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีและจะทาํบา้ง  3) การทาํความผดิจะพูด

เท็จ เพราะทาํตามตวัละครท่ีไดรั้บชมผา่นทางการนาํเสนอของส่ือมวลชน   4) การเห็นฉากการเล่น

การพนนัผา่นทางส่ือมวลชน เช่น จากละคร   จึงไปหดัเล่นการพนนับา้ง   5) การแสดงกิริยากา้วร้าว

และรุนแรงกบัคนอ่ืนซ่ึงทาํตามการนาํเสนอของส่ือมวลชน เช่น จากละคร  6) การออกไปเท่ียวเตร่

หลงัจากเวลาเลิกเรียนเพราะทาํตามตวัละครท่ีไดรั้บชมผา่นการนาํเสนอของส่ือมวลชน   7) การเห็น

คนสูบบุหร่ีจากการนาํเสนอของส่ือมวลชน เช่น จากละคร  จึงสูบบุหร่ีบา้ง   8) การเห็นคนด่ืมของ

มึนเมา เช่น สุรา เบียร์  ผา่นทางส่ือมวลชน  จึงด่ืมของมึนเมานั้นบา้ง   9) การเห็นการนาํเสนอผา่น

ทางส่ือมวลชนเร่ืองการลกัทรัพย ์ จึงทาํตาม    10) การเห็นการนาํเสนอในเร่ืองส่ือลามก  เช่น  จาก

ละคร  จากวีซีดี  จึงทาํตามบา้ง 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาขอ้มูลเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน  

ช่วงชั้นท่ี 3  ของโรงเรียนวดัสาสลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดั

กาญจนบุรี    สามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี   
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 1. เพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  อยูใ่นระดบั

ปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากเพ่ือนเป็นบุคคลท่ีนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 3 ใหค้วามสาํคญัและแสดง

พฤติกรรมเลียนแบบ  เน่ืองจากนกัเรียนในช่วงชั้นน้ีเป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่นช่วงวยัหวัเล้ียวหวัต่อ ซ่ึงผล

การศึกษาแตกต่างกบัปิยวร  กุมภิรัตน์ ( 2546 ) ท่ีศึกษาความมีอิทธิพลของเพ่ือนท่ีมีต่อพฤติกรรม

ทางเพศของวยัรุ่นในจงัหวดัแพร่ พบว่า เพ่ือนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก 

เพ่ือนเป็นผูท่ี้มีบทบาทมากในการใหค้าํปรึกษากบัวยัรุ่นในเร่ืองต่างๆ อีกทั้งวยัรุ่นยงัใหค้วาม

ไวว้างใจกบัเพ่ือนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 70.4         ทั้งน้ีท่ีผลการศึกษาออกมามีความแตกต่างกบัปิยวร   

กุมภิรัตน์  เป็นเพราะประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาอาศยัอยูใ่นคนละทอ้งถ่ินและคนละภูมิภาคกนั จึง

ทาํใหส้ภาพสงัคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั จึงส่งผลใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีแสดง

ออกมาหรือเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีมีความแตกต่างกนั 

 2. ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งน้ีเป็น

เพราะครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมนุษยเ์ก่ียวขอ้งและใชชี้วิตอยูเ่ป็นเวลานาน  ทาํใหเ้ขาเกิดการเรียนรู้

ส่ิงต่างๆ จากสถาบนัครอบครัว  และนาํส่ิงเหล่านั้นมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  มีความแตกต่างกบับุศยา  

แรกขา้ว ( 2543 ) ท่ีพบว่า  ครอบครัวมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ของ

วยัรุ่นเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจาก ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกในชีวิตของมนุษยอี์กทั้งการอบรมเล้ียงดู

ของครอบครัวส่งผลกบัพฤติกรรมต่างๆ ท่ีวยัรุ่นแสดงออกมาเป็นอยา่งมาก    ทั้งน้ีท่ีผลการศึกษา

ออกมาแตกต่างกบับุศยา  แรกขา้ว ท่ีศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีใชเ้ป็นเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเมือง

ซ่ึงแตกต่างกบัประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีท่ีเป็นเดก็ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนชนบทจึงทาํใหเ้กิด

ความแตกต่างในดา้นครอบครัว  โอกาสทางการศึกษา  และสภาพแวดลอ้ม   

 3. ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีเป็น

เพราะในปัจจุบนัส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทในสงัคมมากข้ึน   อีกทั้งในปัจจุบนัมีเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัทาํใหน้กัเรียนในช่วงชั้นท่ี 3 ไดเ้ห็นโลกท่ีกวา้งข้ึน  ซ่ึงแตกต่างกบัผลการศึกษานิตยา   

ปัญจมีดิถี ( 2536 ) ท่ีพบว่า  ส่ือมวลชนมีบทบาทในการเกิดพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ของวยัรุ่นเป็น

อยา่งมากเพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีต่ืนตวักบัการรับรู้ส่ิงต่างๆ ถึงแมว้่าส่ือมวลชนจะขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ   หากแต่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความอยากรู้  อยากลอง  ในส่ิงท่ีส่ือมวลชน

นาํเสนอและเป็นส่ิงท่ีตวัวยัรุ่นเองคิดว่าถา้เลียนแบบในส่ิงท่ีส่ือมวลชนนาํเสนอแลว้เขาจะไดรั้บ 

ความสนใจจากสงัคมรอบขา้ง    ทั้งน้ีท่ีผลการศึกษามีความแตกต่างกบันิตยา  ปัญจมีดิถี เพราะ

สภาพสงัคมท่ีประชากรอาศยัอยูน่ั้นมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นของการรับรู้ซ่ึงบุคลแต่ละคนมี

การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั  และในดา้นข่าวสารท่ีไดรั้บจากส่ือมวลชนนั้นในแต่ละพ้ืนท่ีก็ไดรั้บขอ้มูลท่ี

มีความแตกต่างกนัอีกดว้ย    
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับครอบครัว โรงเรียน และนกัเรียน  

 1. นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  เป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่นช่วงของการเป็นวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ

ของชีวิตและยงัเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง  ครอบครัวจึงควรเอาใจใส่และใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษา

ท่ีถูกตอ้งกบับุตรหลานท่ีอยูใ่นช่วงวยัน้ีมากเป็นพิเศษ    

 2. นกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 3   ควรท่ีจะเลือกคบเพ่ือนเน่ืองจากเพ่ือนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีค่อนขา้งมี

อิทธิพลกบันกัเรียนช่วงวยัน้ีมาก   การคบเพ่ือนท่ีประพฤติดีกจ็ะทาํนกัเรียนใหถู้กชกัจูงไปในทางท่ี

ดีดว้ย  

 3.  นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  ควรใชว้จิารณญาณในการรับชมส่ิงต่างๆ ท่ีส่ือมวลชนนาํเสนอ 

เน่ืองจากส่ิงท่ีส่ือมวลชนนาํเสนอนั้นมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  อีกทั้งส่ือมวลชนควรมีจรรยาบรรณ

ของการเป็นส่ือมวลชนท่ีดีและควรมีความรับผดิชอบต่อสงัคมใหม้ากกว่าท่ีเป็นอยู ่

 4. โรงเรียนควรดูแลและกวดขนัเด็กท่ีเขา้ข่ายว่ามีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมใหม้ากพิเศษ 

  

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

 1.     ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมใหมี้ความหลาก 

หลายมากข้ึน เช่น  อิทธิพลจากโรงเรียน  และอิทธิพลจากชุมชน 

 2.     ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนในช่วงชั้น

อ่ืนๆ บา้ง  เช่น  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 4  

หรือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั    

เพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่าผลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกนัในอยา่งไร   เพ่ือนาํผล

การศึกษาท่ีไดน้ั้นมาเปรียบเทียบกนัว่าปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของ

วยัรุ่นมากท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 

โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบ้านบ่อระแหง   อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี 
 

คาํช้ีแจง 
 1. การจดัทาํแบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนในหลกัสูตรของสาขาวชิาการ

จดัการชุมชน   คณะวิทยาการจดัการ   เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3  โรงเรียนวดัสาลวนารามและโรงเรียนบา้นบ่อระแหง  อาํเภอ

พนมทวน   จงัหวดักาญจนบุรี   ผลศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการหามาตรการหรือแนวทางใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน 
 2.         แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนที่ 1     แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ตอนที่ 2     แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ี 

    ไม่เหมาะสม 
   
 
 
 
 
        ขอขอบคุณ 
                      นางสาวชลิตา   จุลกิจวฒัน ์
                   นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการชุมชน 
         คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1     แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
คาํช้ีแจง     โปรดกาเคร่ืองหมาย ( / )  ลงในช่องว่างและเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั

ขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 
 
 1.  เพศ 
  �  ชาย   �   หญิง 

  
2.  อาย ุ............................ ปี 

 
3.  ระดบัชั้น 
 �   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  �   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

� ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
 

4. ผลการเรียนเฉล่ีย 
�   0.01 – 1.00    �  1.01 – 2.00  
�   2.01 – 3.00    �   3.01 – 4.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

ตอนที่ 2     แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการเกดิพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ 

คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องการเกิดพฤติกรรมท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
การเกิดพฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่เคยเลย 

อทิธิพลจากเพ่ือน    

1. เม่ือเพ่ือนชวนโดดเรียนท่านมกัโดดเรียนตามเพ่ือน    

2. เม่ือเพ่ือนชกัชวนสูบบุหร่ีท่านจะสูบบุหร่ีตามคาํชกัชวน

เพ่ือน 

   

3. เม่ือเพ่ือนของท่านแต่งกายผดิระเบียบท่านจะแต่งกายผดิ

ระเบียบตามเพ่ือน 

   

4. เม่ือเพ่ือนชกัชวนใหด่ื้มของมึนเมาเช่น สุรา เบียร์ ท่าน

จะด่ืมของมึนเมานั้นตามคาํชกัชวนนั้น 

   

5. เม่ือเพ่ือนของท่านชกัชวนใหเ้ล่นการพนนัท่านจะเล่น

การพนนัตามคาํชกัชวนนั้น 

   

6. เม่ือเพ่ือนชกัชวนท่านไปลกัทรัพยท่์านจะไปลกัทรัพยก์บั

เพ่ือน 

   

7. เม่ือเพ่ือนมาโรงเรียนสายท่านจะมาโรงเรียนสาย    

8. เม่ือเพ่ือนบอกใหท่้านช่วยปกปิดความผดิดว้ยการพูดเท็จ

ท่านจะพูดเท็จเพ่ือช่วยเพ่ือน 

   

9. เม่ือเพ่ือนชกัชวนท่านดูส่ือลามกเช่น วีซีดีลามก ท่านจะ

ดูส่ือลามกนั้นตามคาํชกัชวนของเพ่ือน 

   

10. เม่ือเพ่ือนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบับุคคลอ่ืนท่านจะช่วย

เพ่ือนโดยการเขา้ไปช่วยเพ่ือน 

   

อทิธิพลจากครอบครัว    

11. ท่านมาโรงเรียนสายเน่ืองจากครอบครัวไม่มีใครใส่ใจ

ท่าน เช่น ไม่มีใครปลุกท่าน ไม่มีใครต่อว่าท่าน 

   

12. ท่านจะจบักลุ่มออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียน

กบัเพ่ือนเพราะไม่ตอ้งการอยูบ่า้นตามลาํพงั 

   

13. เม่ือท่านเห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีท่านจะสูบบา้ง    
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
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ใช่ ไม่ใช่ ไม่เคยเลย 

14. ท่านจะพูดเท็จเม่ือท่านทาํความผดิเพราะไม่ตอ้งการถูก

ลงโทษจากครอบครัว 

   

15. เม่ือท่านเห็นคนในครอบครัวเล่นการพนนัท่านจะไป

ลองเล่นการพนนับา้ง 

   

16. เม่ือท่านตอ้งการเงินแลว้ครอบครัวไม่ให ้ท่านจะไปลกั

ขโมยของคนอ่ืน 

   

17. เม่ือท่านเห็นคนในครอบครัวด่ืมของมึนเมาท่านจะลอง

ด่ืมบา้ง 

   

18. ท่านมกัจะแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคนอ่ืน 
เพราะครอบครัวไม่เคยสอนหรือต่อว่าท่าน 

   

19. เม่ือท่านมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืนครอบครัวของ

ท่านจะเห็นว่าท่านถูกเสมอ 

   

20. เม่ือท่านเห็นคนในครอบครัวดูส่ือลามก เช่น วีซีดี

ลามก ท่านจะไปหามาดูบา้ง 

   

อทิธิพลจากส่ือมวลชน    

21. เม่ือท่านเห็นการนาํเสนอข่าวจากส่ือมวลชน เร่ืองการ

ก่อเหตุทะเลาะวิวาทท่านคิดว่าเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีและ

ท่านจะทาํบา้ง 

   

22. เม่ือท่านเห็นคนสูบบุหร่ีจากการนาํเสนอของ

ส่ือมวลชน เช่น จากละคร  ท่านจะไปสูบบุหร่ีบา้ง 
   

23. ท่านจะดูรายการท่ีท่านชอบจนจบไม่ว่าจะดึกแค่ไหน  
จนทาํใหท่้านมาโรงเรียนสาย 

   

24. ท่านจะแสดงกิริยากา้วร้าวและรุนแรงกบัคนอ่ืน เพราะ

ท่านทาํตามการนาํเสนอของส่ือมวลชน เช่น จากละคร 
   

25. เม่ือท่านเห็นคนด่ืมของมึนเมา เช่น สุรา เบียร์  ผา่น

ทางส่ือมวลชน  ท่านจะด่ืมของมึนเมานั้นบา้ง 
   

26. เม่ือท่านทาํความผดิท่านจะพูดเท็จเพราะท่านทาํตามตวั

ละครท่ีท่านไดรั้บชมผา่นทางการนาํเสนอของส่ือมวลชน 
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ใช่ ไม่ใช่ ไม่เคยเลย 

27. เม่ือท่านเห็นฉากการเล่นการพนนัผา่นทางส่ือมวลชน 
เช่น จากละคร   ท่านจะไปหดัเล่นการพนนับา้ง 

   

28. เม่ือท่านเห็นการนาํเสนอผา่นทางส่ือมวลชนเร่ืองการ

ลกัทรัพย ์ ท่านจะทาํตาม 
   

29. ท่านจะออกไปเท่ียวเตร่หลงัจากเวลาเลิกเรียนเพราะ

ท่านทาํตามตวัละครท่ีท่านไดรั้บชมผา่นการนาํเสนอของ

ส่ือมวลชน 

   

30. เม่ือท่านเห็นการนาํเสนอในเร่ืองส่ือลามก  เช่น  จาก

ละคร  จากวีซีดี  ท่านจะทาํตามบา้ง 
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ระเบียบโรงเรียนบ้านบ่อระแหง 

1. คุณลกัษณะของนกัเรียน 

1.1 ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

1.มีทกัษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ คงสภาพการอ่านออกเขียนไดแ้ละคาํนวณได ้

2. มีความรู้ความเขขา้ใจเก่ียวกบัตนเอง ตามธรรมชาติแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสงัคม 

3. สามารถปฏิบติัตนในการรักษาสุขภาพอนามยัของตนเอง ครอบครัว และส่ิงแวดลอ้ม 

4. สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งมี 

           เหตุผลดว้ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5. มีนิสยัไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

6. มีนิสยัรักการอ่านและใฝ่รู้อยูเ่สมอ 

7. มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการทาํงาน มีนิสยัรักการทาํงานและสามารถทาํงานร่วมกบั  

    ผูอ่ื้นได ้

8. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและการเปล่ียนแปลงของสงัคมในบา้นและชุมชน 

9. สามารถปฏิบติัตนตามบทบาทและหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของบา้นและชุมชนตลอดจน 

    อนุรักษแ์ละพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน 

1.2 ความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน 

1. เช่ือฟังและปฏิบติัตามคาํตกัเตือน อบรม และสัง่สอน ของบิดามารดาและครูบาอาจารย ์

2. มีความรักสามคัคีในหมู่คณะ มีนํ้ าใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รู้จกัทาํงานเป็นหมู่คณะ รู้จกั 

           เสียสละเพ่ือส่วนรวม เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

3. ช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียน ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ขูดขีดโต๊ะเรียนและฝา 

    ผนงัโรงเรียน รู้จกัการประหยดัการใชน้ํ้ า ไฟฟ้า พลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

4. แสดงความเคารพเม่ือพบครูทุกท่าน ทั้งโรงเรียนและนอกโรงเรียน กล่าวคาํ สวสัดี ขอโทษ  

    ขอบคุณ ในโอกาสอนัสมควร 

5. มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 7.30 นาฬิกา เพ่ือร่วมกิจกรรมพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มและกิจกรรมยาม 

    เชา้ของโรงเรียน 

6. มีความซ่ือสตัย ์ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ประหยดั อดทน มีวินยั มีความรับผดิชอบต่อ 

    ตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

7. ใหเ้กียรติ มีสมัมาคารวะ และรู้จกักาลเทศะในการแสดงออกต่อผูใ้หญ่ และบุคคลทัว่ไป 
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2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน 

    2.1 นักเรียนชาย 

 1. เส้ือเช้ิตแขนสั้น สีขาว ระดบัปฐมวยั ประถมศึกษาอกัษรยอ่ บ.ร. ระดบัมธัยมศึกษาอกัษรยอ่ 

ม.บ.ร. และช่ือ – สกุล ของนกัเรียนดว้ยไหมสีนํ้ าเงินบนหนา้อก 

 2. กางเกงขาสั้นสีกากี ทรงสุภาพ ไมรัดรูป มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ขา้งละ 1 กระเป๋า 

 3. รองเทา้ – ถุงเทา้สีนํ้ าตาล รองเทา้มีเชือกผกูตามสีรองเทา้ 

 4. ทรงผม ทรงนกัเรียน 

 5. ชุดกีฬาตามแบบท่ีโรงเรียนกาํหนด 

 6. เขม้ขดัหนงัสีนํ้ าตาล หวัเข็มขดัตราลูกเสือหรือหวัแหลม 

   7. เคร่ืองแบนกัเรียนทุกประเภทไม่มีการตกแต่งสีสนั หรือลวดลายใดๆ 

 ข้อตกัเตือนเคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

 การแต่งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี ถือว่าเป็นการแต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมกบั

สภาพความเป็นนกัเรียน และผดิระเบียบของโรงเรียน 

1. สวมเส้ือตวัใหญ่หรือตวัเลก็เกินขนาด ไม่มีสาบหนา้อก การพบัแขนเส้ือ การปลดกระดุม  

 เส้ือเมด็ใดเมด็หน่ึงของเส้ือนกัเรียน และเอาชายเส้ือนกัเรียนไวน้อกกางเกง 

 2. การไวท้รงผมต่างๆท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน 

 3. สวมกางเกงท่ีหลวมหรือคบัเกินไป สวมกางเกงใตส้ะดือ กางเกงขาสั้นหรือยาวเกินไป 

 4. เข็มขดัไม่กลดัใหเ้รียบร้อย หวัเข็มขดัหรือสายเข็มขดัเป็นรูปต่างๆท่ีนอกเหนือจากหวัเขด็ 

      ขดัท่ีเป็นของโรงเรียน 

 5. การปักอกัษรท่ีหนา้อกใหญ่หรือเลก็เกินไป ปักดว้ยอกัษรลวดลาย โดยเจตนาใหเ้กิด 

  ความผดิระเบียบ 

 6. การสวมถุงเทา้ท่ีมีแถบสีต่างๆ หรือลวดลาย สั้นหรือยาวเกินไป 

 7. การสวมรองเทา้ท่ีมีลวดลายขอบไม่เป็นสีเดียวกบัรองเทา้ 

 8. ใหส้วมเคร่ืองประดบัไดเ้ฉพาะนาฬิกาเท่านั้น 

    

     2.2 นักเรียนหญงิ 

1. เส้ือคอบวัในระดบัปฐมวยั ประถมศึกษาและคอปกทหารเรือสีขาวในระดบัมธัยมศึกษา 

2. ระดบัปฐมวยั ประถมศึกษาอกัษรยอ่ บ.ร. ระดบัมธัยมศึกษาอกัษรยอ่ ม.บ.ร. และช่ือ – สกุล 

 ของนกัเรียนดว้ยไหมสีนํ้ าเงินบนหนา้อก 

3. กระโปรงจีบรอบสีนํ้ าเงินหรือกรมท่า ยาวคลุมเข่า 
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4. รองเทา้ – ถุงเทา้สีขาว หนงัหรือผา้ใบ หุม้สน้ไม่มีลวดลาย มีลายรัดหลงัเทา้ 

5. ตดัผมทรงนกัเรียนความยาวเสมอต่ิงหู ไม่ซอยหรือดดั 

6. เคร่ืองประดบัใหมี้ไดเ้ฉพาะนาฬิกาขอ้มือเท่านั้น 

7. ระดบัประถมปลายถึงมธัยมศึกษาใชค้อซองสีนํ้ าเงินหรือกรมท่า 

8. ชุดกีฬาตามแบบท่ีโรงเรียนกาํหนด 

9. มีเส้ือซบัในสีขาว สาํหรับนกัเรียนหญิงทุกระดบัชั้น 

10. เคร่ืองแบนกัเรียนทุกประเภทไม่มีการตกแต่งสีสนั หรือลวดลายใดๆ 

ข้อตกัเตือนเคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 

 การแต่งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี ถือว่าเป็นการแต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมกบั

สภาพความเป็นนกัเรียน และผดิระเบียบของโรงเรียน 

1. การใชเ้ส้ือผา้บางเกินไป 

2. การใชร้องเทา้ – ถุงเทา้ท่ีมีลวดลายต่างๆ 

3. การใชเ้คร่ืองประดบัอ่ืนๆ 

4. การปักอกัษรท่ีหนา้อกใหญ่หรือเลก็จนเกินไป ปักดว้ยอกัษรลวดลาย 

3. ระเบียบว่าด้วยความประพฤตตินของนักเรียน 

เพ่ือใหน้กัเรียนประพฤติตนในแนวทางท่ีถูกตอ้ง จึงไดใ้ชร้ะเบียบว่าดว้ยความประพฤติ 

ของนกัเรียนในโรงเรียนบา้นบ่อระแหง ความประพฤติต่อไปน้ีถือว่าไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน 

3.1 เท่ียวเตร็ดเตร่อยูใ่นสาธารณะ สถานเริงรมณ์ หรือทาํลายทรัพยส์มบติัของโรงเรียน 

3.2 แสดงกิริยาไม่สุภาพในท่ีสาธารณะ 

3.3 มัว่สุมหรือสร้างความเดือดร้อนรําคาญอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

3.4 เล่นการพนนัทุกชนิด 

3.5 ทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้น 

3.6 การเท่ียวเตร่ท่ีนอกเหนือจากการไปกบัผูป้กครอง หรือไดรั้บอนุญาตจากโรงเรียน 

3.7 สูบบุหร่ี สูบกญัชา เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

3.8 เขา้ไปในสถานบริการตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการท่ีอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยโรง   

     จาํนาํ 

3.9 การเขา้ไปในร้านเกมส์คอมพิวเตอร์หรือร้านสนุกเกอร์ 

3.10 เขา้ไปในงานหรือร่วมงานสงัสรรค ์และงานท่ีมีการเตน้รํา หรือการแสดงท่ีไม่ 

      เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน 

3.11 คบคา้สมาคมกบัเพศตรงขา้ม ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัความเป็นนกัเรียน 
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3.12 ประพฤติตนในทาํนองชูส้าว ทั้งเพศตรงขา้มและเพศเดียวกนั 

3.13 มีวตัถุระเบิดหรืออาวุธติดตวัซ่อนไว ้หรือมีไวใ้นครอบครอง 

3.14 หลบหนีโรงเรียน 

3.15 ไวผ้มทรงผดิระเบียบ 

3.16 กระทาํการอนัเป็นปฏิปักษต่์ออาํนาจการบริหารของโรงเรียน หรือบงัคบัขู่เข็ญ ยยุง

ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนกระทาํผดิเช่นนั้น 

3.17 เม่ืออยูใ่นชุดนกัเรียนปล่อยชายเส้ือออกนอกกางเกงไม่ว่าจะในหรือนอกโรงเรียน 

3.18 ประพฤติผดิระเบียบวนิยัของโรงเรียนบ่อยๆ 

3.19 ประกวดนายแบบ นางแบบ นางงาม ในงานต่างๆท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน 

3.20 สร้างความราํคาญใหแ้ก่ผูส้ญัจรไปมา 

4. ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียนและการเรียน 

 4.1 เป็นหนา้ท่ีของนกัเรียนท่ีจะตอ้งมาถึงโรงเรียนตอนเชา้ก่อนเวลาเขา้แถว 

 4.2 นกัเรียนตอ้งมาเขา้แถวตามสญัญาณท่ีโรงเรียนกาํหนด 

 4.3 ร้องเพลงชาติ สวดมนต ์และกล่าวคาํปฏิญาณตนโดยพร้อมเพียงกนั 

 4.4 เขา้เรียนตามตารางเรียนของแต่ละหอ้ง และไม่เขา้เรียนสาย 

 4.5 ตั้งใจเรียนและเช่ือฟังคาํสัง่สอนของครูดโยไม่แสดงกิริยาท่ีไม่ควร ไม่เล่นในเวลาเรียน 

 4.6 นกัเรียนคนใดท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งขาดเรียนใหส่้งใบลาต่อครูประจาํชั้น 

 4.7 คาบใดไม่เขา้เรียนตอ้งไดรั้บอนุญาตจากครูผูส้อนก่อน 

 4.8 ไม่ทาํการบา้นหรืองานตามท่ีครูผูส้อนมอบหมายใหไ้วใ้นตารางเวลาของวิชาครูคนอ่ืน  

     จนครูประจาํวิชาตอ้งรายงานต่อครูประจาํชั้นหรือผูอ้าํนวยการโรงเรียน ถือว่ามีความผดิ 

4.9 นกัเรียนท่ีขาดเรียนเกินกวา่ท่ีกาํหนด จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สอบปลายภาคเรียน

ของภาคการเรียนนั้นๆ 

5. ระเบียบว่าด้วยการเคารพครูของนกัเรียน 

 การแสดงความเคารพต่อครู อาจารย ์และแขกผูม้าเยอืน เป็นการแสดงออกของผูท่ี้ไดรั้บ

การศึกษาอบรม ถือเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

 5.1 อาจารยทุ์กคนของโรงเรียนถือว่าเป็นครู อาจารยข์องนกัเรียนทุกคน ตอ้งทาํความเคารพ

อยา่งสูง 

 5.2 เม่ือครู อาจารยเ์ขา้หอ้งสอนในชัว่โมง ใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนกล่าวคาํว่า “สวสัดี” 

 5.3 เม่ือจบชัว่โมงสอนแลว้ ใหน้กัเรียนทุกคนแสดงความขอบคุณ กล่าวคาํว่า “ขอบคุณ” 

 5.4 การเดินสวนทางกบัครู อาจารย ์ในบริเวณโรงเรียนใหน้กัเรียน กล่าวคาํว่า “สวสัดี” 
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 5.5 การเขา้พบครู อาจารย ์ท่ีโต๊ะทาํงาน ตอ้งขออนุญาตแลว้กล่าว “สวสัดี” ก่อนเขา้หอ้งพกั 

     ครู 

5.6 ใหก้ารตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนดว้ยไมตรีจิต กล่าว “สวสัดี” และหยดุยนืตรงเพ่ือใหเ้กียรติ  

     หากเดินสวนกนั 
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ระเบียบโรงเรียนวดัสาลวนาราม 
ว่าด้วย  กฎ  ระเบยีบ  และวนิัยนกัเรียน 

พุทธศักราช  2542 
 
หมวดที่ 1   ระเบยีบทั่วไป 
 1. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามพึงปฏิบติัตามระเบียบและวินยัโดยไม่ฝ่าฝืน  

เพราะระเบียบก่อใหเ้กิดความดีแก่หมู่คณะและบุคคล 
 2. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามจะตอ้งมาเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ   การหยดุเรียน

ดว้ยประการใดก็ตามนกัเรียนตอ้งส่งใบลาท่ีมีผูป้กครองลงนามรับรอง 
 3. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามพึงปฏิบติัตนเป็นคนดี มีความขยนัหมัน่เพียร   
 4. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามพึงปฏิบติัตนเป็นผูมี้ระเบียบ วินยั มีความ

จงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
 5. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อชาติ  ทอ้งถ่ิน  และ

ครอบครัว   โดยมีความเขา้ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข  
 6. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามควรมีบุคลิก  พลานามยัท่ีดีทั้งทางร่างกายและ

จิตใจพร้อมทั้งเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
 7. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามควรมีความรู้  เขา้ใจ  และเห็นคุณค่าของ

ศิลปะวฒันธรรม 
 8.  นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามทุกคนตอ้งฝักใฝ่ในการเรียนรู้  มีความ

ประหยดัและยติุธรรม 
 9. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามตอ้งไม่ปฏิบติั  ดงัน้ี 
  9.1  แต่งกายไม่เรียบร้อย 
  9.2  ขดัขืนคาํสัง่ของครู 
  9.3  เล่นการพนนั 
  9.4  ก่อการทะเลาะววิาทแลขโมยของผูอ่ื้น 
  9.5  แสดงกิริยาหรือท่าทางท่ีไม่สุภาพต่อเพ่ือน  บิดามารดาและครู 
  9.6  เขา้หอ้งพกัครูก่อนไดรั้บอนุญาต 
  9.7  พูดคาํหยาบคาย 
  9.8  ไม่มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
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  9.9 เสพส่ิงเสพติด 
  9.10  มาโรงเรียนสายและขาดเรียนบ่อย 
 10. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามเป็นผูท่ี้มีกิริยาวาจาสุภาพ  มีสมัมาคารวะและ

มีศีลธรรมอนัดีงาม 
 11. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามพึงเรียงลาํดบัอาวโุส 
 12. นกัเรียนของโรงเรียนวดัสาลวนารามใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเอง  

ครอบครัวและผูอ่ื้น 
 
หมวดที่ 2   ระเบยีบการแต่งกาย 
 นกัเรียนชาย 
 1. เส้ือ  เป็นเส้ือเช้ิตคอปกตั้ง  สีขาว  ปักช่ือและนามสกุลท่ีอกเส้ือดา้นซา้ย  บนกระเป๋า

เส้ือปักช่ือยอ่ของโรงเรียน “ ส.ล. ” ท่ีอกดา้นขวา   และปักดาวท่ีปกเส้ือดา้นขวาสาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปักดาว 1 ดวง    มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ปักดาว 2 ดวง   และมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ปักดาว 3 ดวง    

 2.  กางเกง   เป็นกางเกงขาสั้นสีกากี   ท่ีเอวมีจีบขา้งละ 2 จีบ  ขาสั้นเหนือเข่า  ไม่มี

กระเป๋าหลงั 

 3.  เข็มขดั   ใชเ้ข็มขดัลูกเสือสีนํ้ าตาล 

 4.  รองเทา้   รองเทา้ผา้ใบสีนํ้ าตาลและถุงเทา้นกัเรียนสีนํ้ าตาล 

 5.  ชุดกีฬา   ตามแบบท่ีโรงเรียนกาํหนด 

 6.  เคร่ืองแบบลูกเสือ    

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4  ใชเ้คร่ืองแบบลูกเสือสาํรอง 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6  ใชเ้คร่ืองแบบลูกเสือสามญั 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3    ใชเ้คร่ืองแบบลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 7.  ทรงผม   ใหต้ดัผมทรงนกัเรียน  ผมหนา้ยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร 

 8.  หา้มใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด 

 นกัเรียนหญิง 

 1.  เส้ือ  คอปกทหารเรือสีขาว   ปลายแขนจีบขา้งละ 3 จีบ  มีกระเป๋าท่ีชายเส้ือดา้น

ขวามือ  ปักช่ือและนามสกุลท่ีอกเส้ือดา้นซา้ย  ปักช่ือยอ่ของโรงเรียน “ ส.ล. ” ท่ีอกดา้นขวา   

และปักดาวท่ีปกเส้ือดา้นขวาสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปักดาว 1 ดวง    มธัยมศึกษา

ปีท่ี 2  ปักดาว 2 ดวง   และมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปักดาว 3 ดวง 
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 2. กระโปรง   สีกรมท่า  จีบขา้งละ 3 จีบ  ยาวคลุมเข่าประมาณ 2 – 3 น้ิว 
 3. รองเทา้       เป็นรองเทา้หนงัสีดาํ  หวัมน  มีสายรัดหลงัเทา้และถุงเทา้นกัเรียนสีขาว 
 4.  ชุดกีฬา     ตามแบบท่ีโรงเรียนกาํหนด  
 5.  เคร่ืองแบบยวุกาชาดและเนตรนารี 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4  ใชเ้คร่ืองแบบยวุกาชาด 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6  ใชเ้คร่ืองแบบยวุกาชาด   

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3    ใชเ้คร่ืองแบบเนตรนารี  

 6.  ทรงผม    ผมทรงนกัเรียนตดัสั้นเห็นต่ิงหูประมาณ 0.5 เซนติเมตร  หา้มซอย  ดดั

และเปล่ียนสีผม 

 7.   หา้มใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด 

 

หมวดที่ 3   ระเบยีบการปฏิบัตตินเม่ือมาโรงเรียนสาย 

 1.  เม่ือมาโรงเรียนไม่ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติหา้มเขา้แถวโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   ให้

เขา้แถวในกลุ่มผูท่ี้มาสาย 

 2.    เม่ือฝ่ายปกครองลงบนัทึกแลว้ใหน้กัเรียนร้องเพลงชาติ  สวดมนต ์  แลว้จึงเขา้

โรงเรียนได ้

 3. ถา้นกัเรียนมาสายหลายคร้ังติดต่อกนัฝ่ายปกครองจะมีหนงัสือถึงผูป้กครองให้

รับทราบ  เพ่ือจะไดแ้กไ้ขต่อไป 
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ประวตัย่ิอของผู้ศึกษา 

 

ช่ือ – สกลุ  นางสาวชลิตา    จุลกิจวฒัน ์

วนั เดือน ปีเกดิ 19  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2528 

สถานที่เกดิ กาญจนบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบนั 133/1  หมู่ 3  ตาํบลพนมทวน   อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  71140 

ประวตักิารศึกษา 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จงัหวดักาญจนบุรี 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จงัหวดักาญจนบุรี 

 ระดบัปริญญาตรี   คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการชุมชน 

     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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