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The purposes of this research were : 1 ) to investigate sex education knowledge, family 
relations, self-instruction , self-esteem and the appropriate heterosexual relationships of female students, 
2 ) to compare the appropriate heterosexual relationships of  female  students with different  family 
status , mother’s  occupation  ,  residential  area , and experience in  tourist  services,   3) to clarify the 
variables determine the appropriate heterosexual relationships of the female students .   Samples  
comprised  of  341 female students  in   Phuket   Province,   derived  by a  stratified random sampling 
technique. Instruments employed in this study were questionnaires constructed by  the researcher. The 
data were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and the  
stepwise  multiple  regression  technique. 
  The finding were as follows : 

1. The subjects’ knowledge of sex education , family relations , self-instruction  , and  
the  appropriate heterosexual relationships were  moderate and the level of self-esteem were high.  

2. The appropriate  heterosexual  relationships  between  the  students of different  
residential area, experience in tourist  services , and  family  status  were   significantly  different  at a 
statistical  level  of  .05. 

3. Self-esteem, subjects’ knowledge of sex education, self-instruction and family  
relations predicted the  appropriate heterosexual relationships of these students  at a percentage of 78.4,with 
a statistical significant  level of .001. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

สภาพแวดลอมสังคมไทยในปจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม โดยเปลี่ยนแปลง จากสังคมเกา ซ่ึงเปนแบบเรียบงาย มาเปน
สังคมแบบสมัยใหม ที่มีโครงสรางสลับซับซอน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ เปนผลมาจากความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ     การคมนาคม ติดตอส่ือสาร ทั้งในและนอก
ประเทศ เปนไปอยางสะดวกรวดเรว็ ทําใหประชาชนในสังคม ตองปรับตัวใหทนักับสภาพสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปและจะเหน็ไดวาลักษณะหรือสภาพของครอบครัวหลายตอหลายอยางไดเปลี่ยนแปลง 
เยาวชนเปนจํานวนไมนอยตองไปเรียนไกลบานหรือตองทํางานตางๆคลายกับผูใหญ จึงทําใหเดก็ๆ 
พนหูพนตาบดิามารดาหรือผูปกครอง มีอิสระเสรีมากขึ้น แตในขณะเดยีวกันกลับไดรับคําแนะนํา
และการอบรมสั่งสอนจากผูใหญนอยลง ทั้งเด็กและผูใหญตางก็มีความรูสึกที่ไมใครจะตรงกันใน
เร่ืองแนวความคิดหรือคานยิมและความประพฤติตางๆ  (สุชาติ โสมประยูร และสวุรรณี โสมประยูร
2531:167-169) นอกจากนี้ส่ือสารมวลชนอันทันสมัยไดนําเอาแนวความคิดและเรื่องราวตางๆ      
ทั้งทางบวกและทางลบมาสูโลกของเด็กประเด็นที่นาหวงใยมากก็คือ ส่ือตางๆไมวาจะเปนโทรทัศน  
วิทยุ  ภาพยนตร  และหนังสือพิมพก็ดี ตางไดลงขาวคราวอันเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศอยูตลอดเวลา 
ทั้งในรูปสารคดีและการบันเทิงเรงิรมย เดก็ๆ จึงไดเห็นการจูบกอด  พลอดรักกันระหวางชายหนุม
กับหญิงสาวจากโทรทัศนและภาพยนตร ไดฟงและอานเรื่องรักโศกหรือตลกจี้เสนเกี่ยวกับความลับ
ทางเพศจากรายการวิทยุ  รายการโทรทัศน หรือการตูนในหนาหนังสือพิมพอยูเสมอ รวมทั้ง  
หนังสือที่วางขายตามทองตลาดแบบเด็กอานไดผูใหญอานดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยูมาก ทําใหไดรับ
ประสบการณทางดานเพศศึกษาที่ผิดบางถูกบาง บางครั้งเด็กเองก็เกิดความคับของใจ สงสัย       
ไมแนใจวา อะไรคือส่ิงที่ถูกและอะไรคือส่ิงที่ผิด อะไรเชื่อไดอะไรที่เชื่อไมได อะไรควรปฏิบตัิ 
อะไรไมควรปฏิบัติ  
      เนื่องจากวัยรุนเปนวยัที่ใหความสนใจตอเพื่อนตางเพศ และการคบเพื่อนตางเพศของ
วัยรุนก็เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดซ่ึงสุชาติ  โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร  (2543 : 74)  ไดอธิบาย
ปรากฏการณนี้วาการที่เด็กวัยรุนไดคบหาสมาคมกับเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนเพศเดียวกนัและเพื่อนตางเพศ
ดวยนั้น  นอกจากจะชวยทําใหมีโอกาสฝกหัดการแสดงบทบาทของการเปนสุภาพบรุุษหรือการเปน
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สุภาพสตรีแลว ยังทําใหเขาไดพบเห็นและเรียนรูเกี่ยวกบัอุปนิสัยใจคอ   อารมณ   ความสนใจ     
และความคิดเห็นในทรรศนะตางๆของบุคคลดวยตนเอง  ซ่ึงประสบการณที่มีคุณคายิ่งเหลานี้     
จะชวยเปนแนวทางแกเดก็ ในการตัดสินใจเลือกคูครองตอไปในอนาคตไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น  

พฤติกรรมความสัมพันธระหวางเพศนัน้ขึ้นอยูกับอิทธิพลหลายอยางเปนตนวา วุฒภิาวะ
ทางเพศ โอกาสในการเรยีนรูวัฒนธรรมประเพณ ี คานิยม ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ยอมมีผลที่จะทําให
ความสัมพันธระหวางเพศเปนไปในทางทีเ่หมาะสมหรือไมเหมาะสมกไ็ด    ไมวาจะดวยเหตุผลใดๆ 
ก็ตาม พื้นฐานในการติดตอสัมพันธระหวางเพศนั้นจะตองขึ้นอยูกับการเคารพและใหเกียรติ
ซ่ึงกันและกัน มีความรูสึกตองการติดตอสัมพันธกันคือสนใจกัน การปฏิบัติตนของวยัรุนในเรื่องนี้
มีความสําคัญเพราะถาขาดความระมัดระวงั อาจนํามาซึ่งปญหามากมาย เชน การตั้งครรภนอก
สมรส การติดโรคที่เกี่ยวกบัเพศสัมพันธ การหึงหวง ทํารายซึ่งกันและกันดังที่ปรากฏเปนขาวอยู
เนืองๆ ปญหาทางเพศของวัยรุนเฉพาะที่เกีย่วของกบัการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมนั้น
เอแบคโพลลไดทําเมื่อการสํารวจนักเรียนนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายน 2544 
พบวา เยาวชนชาย เร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเมื่ออายุ 10 ขวบ เยาวชนหญิงมีเพศสมัพันธคร้ังแรก
เมื่ออายุ 11 ขวบ ในจํานวนเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีเยาวชนรอยละ 45.3 ตอบวาตนเคยมี
เพศสัมพันธ โดยที่อายุเฉลีย่ของเยาวชนเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรก (ชาย) คือ 16.67 ป และ(หญิง) 
17.93 ป ในกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธนั้นไดระบุถึงบุคคลที่ตนเคยมีเพศสัมพันธคร้ังแรก และการที่
วัยรุนมีเพศสัมพันธกับแฟนหรือเพื่อนในอันดับที่หนึ่งและสองตามลําดับ ทั้งนี้มีสถานการณหรือ
แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหมีเพศสัมพันธคร้ังแรกคือความใกลชิดและความอยากลอง          

   ดังนั้นการใหความสําคัญตอสาเหตุที่ทําใหวยัรุนมีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม กจ็ะ
ชวยใหผูที่เกีย่วของกับวยัรุนหาทางแทรกแซงปญหา และหาทางสรางเสริมภูมิคุมกันเพื่อชวยให
วัยรุนมพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศได 

จากปญหาพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศที่เกิดขึ้นดังกลาวพบวา ตัวแปรที่เขามา
เกี่ยวของคือความรูเร่ืองเพศศึกษา ซ่ึงพบวาสวนหนึ่งมาจากการขาดความรูเร่ืองเพศศึกษาจึงควรมี
การชวยเหลือวัยรุนในการใหความรูเร่ืองเพศศึกษาแกวัยรุน เพื่อใหมีการเตรียมพรอมในการปรับตัว
ตอการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ และสามารถควบคุมพฤติกรรมใหเปนไป
อยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นความรูเร่ืองเพศศึกษาจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหา
ดังกลาวไดนอกจากนี้  พอแมคือบุคคลที่มีโอกาสใกลชิดลูกมากกวาผูอ่ืน วยัรุนที่ไดรับความรูเร่ือง
เพศศึกษาอยางเพียงพอและตรงไปตรงมาจากพอแมหรือครู การมีเจตคติที่ดีตอเร่ืองเพศจะชวย
ใหเขาสามารถปรับตัว และปฏิบัติในเรื่องความสัมพันธระหวางเพศไดอยางเหมาะสม (ประสาท 
อิสรปรีดา 2523 :151-152) และจากเหตผุลดังกลาวนี ้  ความรูเร่ืองเพศศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญมาก 
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ครอบครัวควรใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศแกวยัรุนอยางถกูตองเหมาะสม
กับวยัของลูก สามารถพูดคุยกับลูกในเรื่องเพศได   การใหคําปรึกษาดวยความรัก ความเอาใจใสใน
ครอบครัว มีบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัว เปนสิ่งที่สําคัญและในกรณีเร่ืองทางเพศแลวจะพบวา
โดยปกติเด็กจะถามเรื่องเพศกับพอแมเพศเดียวกับตน ฉะนั้นพอแมควรเปนผูสอนเพศศึกษาแกบุตร
ของตนนั่นก็คอื  พอควรสอนบุตรชาย แมควรสอนบุตรหญิง    (อัมพร โอตระกูล 2537,อางถึงใน 
มลิจันทร เกียรติสังวร 2542 : 3) นอกจากนี้ครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกในการอบรมสั่งสอนปลูก
จิตสํานึกดีงามที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมทุกๆ ดานของมนุษยรวมทั้งมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทางเพศดวย  ดังนั้นบิดามารดาควรเปนบุคคลแรก ที่จะสามารถใหความรูเร่ืองเพศศึกษา
แกบุตรของตนเองได  (สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร 2531 : 228-233) 

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศยังเกีย่วของกับตัวแปรอื่นๆอีก เปนตนวา 
สัมพันธภาพภายในครอบครวั เนื่องจากครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคมที่เปนที่เร่ิมตนของ
การพัฒนาในดานตางๆ การอบรมเลี้ยงดู ขัดเกลานิสัย ใหความรักความเอาใจใส มีความผูกพนั
สามัคคี การมีเวลาใหครอบครัวอยางเพียงพอจะทําใหสมาชิกในครอบครัวจะมีความมั่นคงทาง
อารมณ    ไวใจ   ยอมรับซึ่งกันและกัน    สัมพันธภาพทีด่ีภายในครอบครัวจะชวยใหวัยรุนสามารถ
ยอมรับการสอน และการมีโอกาสคบหาสมาคมกับญาติพี่นองตางเพศโดยการพบปะสังสรรค      
ทํากิจกรรมการเรียน การเลนกีฬา นนัทนาการ หรือบําเพ็ญประโยชนรวมกันในขอบเขตที่เหมาะสม
เพื่อใหวัยรุนไดเรียนรูอุปนิสัยใจคอ  เขาใจวิธีการวางตัว  และปฏิบัติตอเพื่อนตางเพศไดพอเหมาะ
และตามมารยาทที่ดีงาม (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 2535 : 38)  

สวนตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศที่นาสนใจ  
อีกประการหนึ่งคือการสอนตนเองซึ่งก็คอืวิธีการที่วยัรุนใชเปนตวัช้ีแนะ หรือนําทางเพื่อที่ควบคมุ
พฤติกรรมตนเองไมใหกระทาํพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในสวนทีเ่กี่ยวของกับการคบเพื่อนตางเพศ 
ถาขาดการสอนตนเองใหรูจกัขอบเขตในการปฏิบัติตนที่ดีและถูกตอง อาจนําไปสูปญหาดังกลาว
ขางตนได การสอนตนเองจึงเปนสิ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชในการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
การคบเพื่อนตางเพศได อีกประการหนึ่งทีเ่กี่ยวของกับ พฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศคือความรูสึก
มีคุณคาในตน การที่วยัรุนจะมีความรูสึกที่เห็นคณุคาของตนเองนั้น    จะทําใหมีความเชื่อมั่นในตน         
และจะมีผลตอความรูสึกหรือพฤติกรรมของแตละบุคคล   นิวแมน (Newman 1986 : 281-286,อางถึงใน 
สมพิศ ไชยกจิ 2536 : 13)  กลาววาการที่บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองจะทําใหรับรูคุณคา        
ของตนตามความเปนจริง ตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตนมีความสามารถในการทํางานให
ประสบผลสําเร็จสามารถแสดงพฤติกรรมตางๆไดอยางเหมาะสมรวมทั้งการมพีฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศดวย  
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ดังไดกลาวมาแลววาสภาพสังคมไทยในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งรับเอาวัฒนธรรมทางโลกตะวนัตกเขามาปฏิบัติ
ในสังคมไทย  และภูเก็ตก็เปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบดังกลาวขางตนมาก    
เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความสวยงามของธรรมชาติโดยเฉพาะชายหาดที่งดงามติดอันดับตนๆของ
โลก ความมีช่ือเสียงนี้ทําใหนักทองเทีย่วทั่วโลกนิยมมาสัมผัสกับความสวยงามดังกลาว ผูที่เขามาใน
จังหวัดภูเก็ตบางรายเขามาเพื่อพักผอนและทองเที่ยวและมบีางสวนที่เขามาเพื่อประกอบอาชีพทางธุรกิจ 
และสวนตวัเฉพาะกลุมที่เขามาเพื่อพักผอนและนักทองเทีย่วมกัแตงกายตามสบาย ซ่ึงบางครั้งก็ดู
ลอแหลมในสายตาของคนไทย   บางรายก็แสดงความสนิทสนมตอกัน    ในลักษณะโอบกอด
หรือการจูบ     รวมทั้งการแสดงความรกัทีเ่ปนขนบธรรมเนียมของชาวตะวันตก ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้
เปนสิ่งที่คนในสังคมไทย ไมไดปฏิบัติตอกันในที่สาธารณะเชนนั้น ทําใหวัยรุนซึ่งเปนวัยของการ
ลอกเลียนแบบอยากรูอยากเหน็และมีความสนใจในเรื่องเพศสูง เห็นภาพตางๆเหลานั้นจนชนิตาและ
อยากทดลอง หรือทําตาม  นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมรอบๆตัวไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีการรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกเขามามากขึ้น ทําใหความคิดเห็น ทศันคติ และพฤติกรรมหลายดานของวยัรุน
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะในการคบเพื่อนตางเพศมีวัยรุนเปนจํานวนไมนอยที่ไมทราบถึง
ขอบเขตในการปฏิบัติตอเพศตรงขามที่เหมาะสม ไมรูจักการปองกนัตัวเองจากปญหาที่เกิดจากการ
คบเพื่อนตางเพศ  ส่ิงเหลานี้เปนที่มาของปญหาสังคมหลายๆ อยางทั้งตอตัวเดก็เองและตอสังคม
และดวยเหตุทีจ่ังหวดัภูเก็ตเปนจังหวัดที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู และตองปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน
การใหคําปรึกษาในโรงพยาบาล ตองพบเห็นและใหการชวยเหลือแกวยัรุนที่มีปญหาอยูเนืองๆ ดงันั้น
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิง ในระดบั
มัธยมศกึษาตอนปลาย ซ่ึงนับเปนวัยรุนกลุมใหญในสถานศึกษา ที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศโดยผูวิจยัจะศกึษาปจจยัตางๆ  อันไดแก  ความรูเร่ืองเพศศกึษา    สัมพนัธภาพในครอบครวั 
การสอนตนเองและความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ที่จะสงผลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ     
คบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการหา
มาตรการเพื่อเปนการสงเสริมการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิง    ใหเหมาะสมตามสภาพสังคมไทยตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

             1. เพื่อศึกษาระดับของความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิง 
ในจังหวดัภูเกต็ 
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน 
ตางเพศของนกัเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก  สภาพครอบครัว 
อาชีพของมารดา  เขตพื้นที่ตัง้ของบาน และประสบการณการทาํงานดานการบริการนกัทองเทีย่ว  

             3. เพื่อศึกษาปจจยัดานความรูเร่ืองเพศศกึษา สัมพนัธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของนกัเรยีน
วัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ต 
 
ปญหาการวิจัย 

1. ความรูเร่ืองเพศศึกษา   สัมพันธภาพในครอบครัว      การสอนตนเอง     ความรูสึก     
มีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิง จังหวดั
ภูเก็ตอยูในระดับใด 

2.  พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  
แตกตางกันหรือไม อยางไร เมื่อจําแนกตาม ขอมูลสวนบุคคล ไดแก สภาพครอบครัว    อาชีพของ
มารดา  เขตพืน้ที่ตั้งของบาน และประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเทีย่ว  

3. ความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง     มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง
ในจังหวดัภูเกต็หรือไม  อยางไร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน 

2. นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีอาชีพของมารดาแตกตางกันมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน 

3. นักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีเขตพื้นที่ตั้งของบานแตกตางกันมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน 

4. นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีประสบการณการทํางานดานการบริการ
นักทองเที่ยวแตกตางกันมพีฤติกรรมที่เหมาะสมการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน 

5. ความรูเร่ืองเพศศึกษา    สัมพันธภาพในครอบครัว     การสอนตนเอง    ความรูสึก 
มีคุณคาในตนเอง เปนปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยักําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้
  1.  ขอบเขตดานประชากร   

      ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ไดแก นักเรยีนหญิงระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ที่
กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   จงัหวัดภูเก็ต ประจําภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา  2546 จํานวน  2,299 คน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภูเก็ต สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภูเก็ต ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 
2546  ) 
  2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

     กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้   ไดแก นกัเรยีนหญิงระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต สังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัดภูเก็ต จาํนวน 341 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725, อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 2542 :10-11) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ5และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
(Stratified Random  Sampling) ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามโรงเรียนและชัน้เรยีน 
  3. ขอบเขตดานตัวแปร 
      ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้  

3.1 ตัวแปรอิสระ 
                3.1.1  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

                                             3.1.1.1  สภาพครอบครัว  
                -  บิดามารดาอยูดวยกัน  
                 -  บิดามารดาแยกทางกัน/หยารางกัน  
                 -  บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทัง้บิดามารดาเสยีชีวิต 
                 -  อยูกับผูอ่ืน( เชน ญาติ) 
                          3.1.1.2  อาชีพของมารดา 
               -   รับราชการ 
                  -   คาขาย 
                   -   เกษตรกรรม 
                  -   รับจาง 
                  -   อ่ืนๆ 
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    3.1.1.3   เขตพื้นที่ตั้งของบานประกอบดวย  
                 -  อยูในบริเวณที่มสีถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  
                  -  ไมอยูในบริเวณทีม่ีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  
                       3.1.1.4  ประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวประกอบดวย
                                     -  มีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 
                -  ไมมีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 
                               3.1.2  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง และ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
  3.2  ตวัแปรตาม ไดแกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ  
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  
  1. พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญงิ หมายถึง การ
มีพฤติกรรมการแสดงออกหรือปฏิบัติตอกันระหวางชายหญิงในบทบาทและสถานการณดานตางๆ  
ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณอัีนดีงาม เปนที่ยอมรับของคนในสังคมและสอดคลองกับ
สังคมไทย โดยแบงเปน 4  ดาน คือ 
       1.  พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในการเรียน 
       2.  พฤติกรรมที่เกี่ยวของกบักีฬาและนนัทนาการ 
                            3.  พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาและวัฒนธรรม  
       4.  พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญประโยชน 
  2.  ความรูเร่ืองเพศศึกษา   หมายถึง   ความเขาใจอันถูกตองในเรื่องเพศศึกษา
ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ    การตั้งครรภ     และการ
คุมกําเนิดเรื่องการลดแรงขับทางเพศ     เร่ืองเพศสัมพันธ    การเลือกคูครอง    เร่ืองโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธความเขาใจอันถูกตองที่แสดงออก โดยนักเรียนวัยรุนหญิงสามารถตอบคําถามใน
แบบสอบถามที่กําหนดใหไดถูกตอง 
  3. สัมพันธภาพในครอบครัว  หมายถึง   ลักษณะความผูกพันรักใครเกี่ยวของกันทาง
พฤติกรรมภายในครอบครัวที่ประกอบดวย บิดา มารดาหรือผูปกครองและบุตร ที่อาศัยอยูใน
ครอบครัว มีความรักความหวงใย มีความเอาใจใสตอกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 
  4.  การสอนตนเอง  หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมของตนเองหรือกํากับตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ โดยที่แตละคนจะตองเตอืนสติหรือสอนตนเองวาควร
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ปฏิบัติตอส่ิงนั้นๆอยางไร และบอกตนเองวาสิ่งใดควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติเพื่อจะไดมี
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศในดานตางๆ เชน      การวางตวัที่เหมาะสม    แนวทาง
การปฏิบัติตนตอการคบเพื่อนตางเพศในการทํากจิกรรมตางๆ  เปนตน 
 5. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง ความรูสึกทีด่ีตอตนเอง หรือการประเมิน
ตัดสินคุณคาของตนวามีคณุคา มีความสามารถ มีความเชื่อมั่น และพรอมที่จะนําสิ่งเหลานี้มาใชให
เกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนไดโดยแบงเปน 4 ดานคือ การยอมรับตนเอง การไดรับการยอมรบั
จากกลุมเพื่อน การไดรับการยอมรับจากคร ูและการไดรับการยอมรับจากพอแม 
  6. สภาพครอบครัวหมายถึง  องคประกอบของสมาชิกครอบครัววามีความสมบูรณ
หรือไม แบงเปน บิดามารดาอยูดวยกนั บดิามารดาแยกทางกัน/หยารางกัน  บิดาหรือมารดาเสียชีวติ
หรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิตและอยูกับผูอ่ืน (เชนญาติ)  

7.  เขตทีต่ั้งของบาน หมายถึงสถานที่ตัง้ของบานของนกัเรียนซึ่งพจิารณาจากระยะทาง
โดยกําหนดขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากบานถึงสถานประกอบการธุรกิจทองเทีย่ว จําแนกเปน 

 - อยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกจิทองเที่ยว ไดแก โรงแรม สถานบันเทิง  
สถานที่เปนลักษณะการประกอบธุรกิจบนัเทงิเกีย่วกับการทองเที่ยว  เปนตน 
         - ไมอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

8. ประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว หมายถึงการที่นักเรียนเคย
ทํางานเกีย่วกับการบริการนกัทองเทีย่วของนักเรียน เชน การคาและขายของที่ระลึก  การเสิรฟอาหาร
ในภัตตาคาร รานอาหารหรือโรงแรมและการรับจางในการบริการนกัทองเทีย่วในการนําเที่ยวสถานที่
ตางๆ เปนตน    ในที่นีแ้บงเปน 
        -  มีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 
                             - ไมมีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 
      
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ    
คบเพื่อนตางเพศซึ่งจะชวยลดปญหาจากการที่วัยรุนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติตนและ
จากการวางตัวที่ไมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

2.  เพื่อทราบและหาคําตอบวามีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
การคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญงิในจังหวดัภูเก็ต  
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3. เปนแนวทางสําหรับบิดามารดา ผูปกครอง โรงเรียน ตลอดจนชุมชนในสังคมได
ตระหนกัถึงปญหาและความตองการของวัยรุน อันจะนําไปสูการสงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

4. ผลการวิจัยที่ไดมาวางแผนและมาแทรกแซงเพื่อใหวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  
  5. นําผลการวจิัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการหามาตรการเพื่อเปนการสงเสริม การมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิง     และนําไปใชในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแกวัยรุนในโรงเรยีนมัธยมศกึษาที่ผูวิจัยปฏิบตัิงานอยู 
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บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 
  ในการวิจัยเร่ือง     ปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียนวยัรุนหญิงในจงัหวัดภูเก็ต   ผูวิจัยไดศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ เพื่อ
นํามาเปนแนวทางและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยตามลําดับดังนี ้
  สวนที่ 1.  แนวคิดที่เกีย่วของกับวยัรุน 

            1.1  ความหมายของวัยรุน 
            1.2  ธรรมชาติของวัยรุน 
            1.3  พัฒนาการของวยัรุน 
            1.4  ความตองการทางจิตวิทยาของวัยรุน  

สวนที่ 2.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
           2.1  ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
           2.2  สัมพันธภาพในครอบครัว 
           2.3  การสอนตนเอง 

                                       2.4  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
        2.5  พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

สวนที่ 3.   บริบทชุมชนของจังหวัดภูเก็ตกบัพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
สวนที่ 4.  งานวิจัยทีเ่กีย่วของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

            4.1 สภาพครอบครัวและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
            4.2  อาชีพของมารดาและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
            4.3  เขตที่ตั้งของบานและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
          4.4 ประสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวและพฤติกรรม 

ที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
            4.5  ความรูเร่ืองเพศศึกษาและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ    
              4.6  สัมพันธภาพในครอบครวัและพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ    
            4.7  การสอนตนเองและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
               4.8  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
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สวนท่ี 1.  แนวคิดท่ีเก่ียวของกับวัยรุน 
1.1 ความหมายของวัยรุน  
  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของวัยรุน ไววา 
“วัยรุน”หมายถึง  เปนวัยยางเขาสูหนุมสาว  
   องคการอนามัยโลก ใหความหมายวัยรุนวา  วัยรุนเปนผูมีลักษณะ 3 ประการ คือ มี
พัฒนาการดานรางกายโดยมีวุฒิภาวะทางเพศ มีพัฒนาการทางดานจิตใจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เด็กไปเปนผูใหญ และมกีารเปลี่ยนสภาวะทางดานเศรษฐกิจจากการที่ตองพึ่งพาครอบครัวมาเปน
บุคคลที่สามารถประกอบอาชีพ หารายไดดวยตนเอง 
   สุชา จันทนเอม (2529 : 2) ใหความหมาย “วัยรุน” คือ วัยที่ส้ินสุดความเปนเดก็ เปน
วัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญ ไมมีเสนขีดขั้นที่แนนอนวาเริ่มเมื่อใด และสิ้นสุดวยัเมื่อใด  แตเรา
กําหนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรูปรางเปนสาํคัญ 
  พรพิมล เจียมนาครินทร (อางถึงใน ดวงดาว รุงเจริญเกยีรติ 2543 : 34)  วัยรุนหมายถึง 
วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ อันเปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสู
พฤติกรรมแบบผูใหญที่สังคมนั้นยอมรับ เด็กวัยรุนจึงไมใชเปนเพียงการเจริญเติบโตทางดาน
รางกาย แตหมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมซึ่งอยูในกรอบของวัฒนธรรมแตละที่ 
  เฮอรลอก (Herlock 1975 , อางถึงใน สุชา จันทนเอม และ สุรางค จนัทนเอม 2529 : 
20) ไดอธิบายคําวา “วยัรุน” ตรงกับคาํวา “adolescence” มีรากศัพทเดิมมาจากภาษาลาตนิคอื 
“adolescere” ซ่ึงหมายความถึง การเจริญเติบโต หรือการเจริญเติบโตเพื่อไปสูวุฒิภาวะ การที่เด็กจะ
บรรลุถึงขั้นวุฒิภาวะนี้ ไมใชจะเจริญแตทางรางกายดานเดียวเทานัน้ ทางจิตใจก็จะตองเจริญเปนเงา
ตามตัวไปดวย นั่นคือ จะตองมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไปพรอมๆกัน ไดแก รางกาย อารมณ 
สติปญญาและสังคม  
  ดังนั้นพอสรุปไดวา วัยรุน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ระหวาง 13-19 ป  เปนวยัที่มีความ
เปล่ียนแปลงจากวยัเดก็ไปสูวัยผูใหญแตไมสามารถจะกาํหนดแนนอนไดวา เร่ิมตนและสิ้นสุดลง
เมื่อใด โดยมีพฒันาการทั้ง 4 ดานไปพรอมๆกัน ไดแก รางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม   
 1.2 ธรรมชาตขิองวัยรุน 
 พรพิมล  เจียมนาครินทร (2539:11) ไดกลาวถึง ธรรมชาติของวัยรุนที่แสดงออกมามี
ลักษณะดังนี ้
 1. เปนวัยทีม่ีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ  นอกจากจะมีรูปรางลักษณะที่
เหมือนกับผูใหญมากขึ้นแลว  เดก็ยังมคีวามคิดอยากใกลชิดสนิทสนมกับผูใหญโดยการเขาไปมี
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สวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ตองการแสดงความคิดเหน็ของตนเองบาง  ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูใหญ
ยอมรับวาตนไมใชเด็กอกี  

2. เปนวยัที่ตองการอิสรภาพมาก  การดิ้นรนเปนอิสระของเด็กคือการปลีกตัวออกจาก
การเกี่ยวพนัทางบาน  รวมทัง้จะไมชอบใหพอแมพี่นองมายุงเกีย่วกับเรือ่งสวนตัวของเขา  อิสรภาพ
ที่เด็กวัยรุนตองการ  ไดแก  อิสรภาพทางการแตงกาย  อิสรภาพทางการคบเพื่อน  อิสรภาพทางการ
เที่ยวเตร 
 3.  เปนวยัที่รักความยุติธรรมอยางรุนแรง    เด็กวัยรุนมกัจะทนไมไดและมีปฏิกิริยา
ทันทีถาไดพบเห็นบุคคลไมไดรับความเปนธรรม  เด็กจะตองการเขาชวยเหลือ 
 4. เปนวัยที่รักและตองการเพื่อนมาก  เด็กวัยรุนอยากอยูกับเพื่อนมากกวาอยูบาน  
มักจะเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม  เด็กจะเลยีนแบบซึ่งกันและกันทางดานการแตงกาย  การพูดจาก  
การแสดงพฤตกิรรมตาง ๆ เนื่องจากตองการใหเพื่อนในกลุมยอมรับการเปนสมาชิกของกลุม 
 5. เปนวยัที่เร่ิมใหความสนใจในเพศตรงขาม  ธรรมชาติของวัยรุน  ทําใหเกิด
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจเพศตรงขามในรปูแบบตาง ๆ เชน  การตางกายใหสะดดุตา  การแสดง
ความสนใจดวยการใหดอกไม  ใหรูปถาย  การพดูคยุทางโทรศัพท  เปนตน 
 6. เปนวยัที่ตองการใหผูใหญยอมรับ  เด็กวยัรุนจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผูใหญเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูใหญแลว เชน   เด็กชายจะเริ่มสวมกางเกงขายาว  พิถีพิถันกับ 
ทรงผมและรูปรางหนาตามากขึ้น  หัดสูบบุหร่ีดื่มเหลา เที่ยวเตรยามวิกาล  สวนผูหญิงเริ่มใช
เครื่องสําอาง  แตงกายแบบผูใหญ  ฯลฯ 
 7. เปนวยัที่ตองการคนพบความถนัด  ความสนใจของตนเองอยางแทจริง  การเจริญเติบโต
ของสมองอยางเต็มที่ของวัยรุน  ทําใหวยัรุนสามารถใชความคิดของตนเอง  แกปญหาตางๆ ไดดวย
ตนเอง  ตัวอยางเชน  การพิจารณาตัดสินใจเลือกสายวิชาตาง ๆ ที่สอดคลองกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ในอนาคต  เดก็จะมีความพยายามสืบหาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  เพื่อการตัดสินใจ
ที่แนนอน   ความเปนตวัเองในระยะนี้ทําใหบางครั้งผูใหญ อาจเห็นเปนความดื้อร้ัน  ทาทาย  ทําให
เกิดความไมเขาใจกนั 

8.  เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญปฏิบัติตอเขาอยางเด็กๆ    และเขาตองการใหผูใหญ    
รับฟงความคิดเห็นเขาดวย  รวมทั้งไมชอบสภาพที่ผูใหญคิดวาตนถูกเสมอไป 
 9.  เด็กวยัรุนไมตองการเปดเผยเรื่องราวของตนเองใหพอแมรูทั้งหมด  เนื่องจากตองการ
เก็บบางสิ่งบางอยางไวเปนความลับบาง  ในขณะเดยีวกนัก็ไมตองการใหใคร ๆ ในบานมายุงเกี่ยวกบั
เร่ืองสวนตัวของเขา  เชน  มารื้อของ  เปดจดหมายสวนตัวอาน  แอบฟงการพูดโทรศัพท  เปนตน
 10. เด็กวัยรุนไมชอบใหพอแมทะเลาะกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทะเลาะววิาทนั้นมี
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สาเหตุมาจากตน  เด็กจะเกิดความไมสบายใจและหนีออกจากบานเพื่อหาความสุข และระบาย
อารมณที่อ่ืน  
 11. เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญเปรียบเทียบตนกับคนอื่น ไมวาจะเปนดานการเรียน   
รูปรางหนาตาหรือความประพฤติของตน  การเปรียบเทยีบไมชวยใหเดก็ตองการปรับตัวดีขึ้น  แตยิ่ง
ทําใหเด็กตอตานและมีพฤตกิรรมที่ไมดีมากขึ้น 
 12.ชอบแสดงออกเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายลักษณะทีแ่สดงใหเห็นวา
เด็กอยากทําตวัเดน  เพราะอยากเดนอยากดัง 
1.3 พัฒนาการของวัยรุน 
        พรพิมล เจียมนาครินทร  (2539 : 11) แบงพัฒนาการของวัยรุนเปน 4 ดาน ดังนี้   

1. พัฒนาการทางรางกาย 
    โดยทั่วไปการพัฒนาการสามารถแยกเปนสองสวนไดคือ  การเปลีย่นแปลงภายใน

รางกายและการเปลี่ยนแปลงภายนอกรางกาย 
     การเปลี่ยนแปลงภายนอกรางกาย 
    การเจริญเติบโตของรางกายจะสมบูรณเมื่อเขาสูวัยรุน  แตจะไมไดสัดสวนกัน   

โดยปกติเด็กวยัรุนชายจะมวีฒุิภาวะทางรางกายชากวาเดก็วยัรุนหญิง  ทําใหพัฒนาการของลักษณะ
เพศขั้นที่สองจะเกดิขึ้นชากวาเด็กหญิง  กลาวไดวาพัฒนาการทางรางกายของเดก็วยัรุนเฉพาะชวง
ตอนตนเปนไปอยางรวดเรว็ในสวนทีเ่กีย่วของกับกระดกู  แขน  ขา  เทา  คือพฒันาการทางดาน
ความสูง  น้ําหนัก  แตอวยัวะดังกลาวเตบิโตไมสัมพันธกันจนดูเกงกางไมไดสัดสวน  ตอมเหงื่อขับ
เหงื่อออกมามากเนื่องจากรูขุมขนขยาย  เร่ิมมีกล่ินตัว  เร่ิมมีสิวขึ้นบนใบหนาทั้งในเดก็หญิงและ
เด็กชาย  ลักษณะเพศขั้นที่สอง (Secondary Sex Characteristics) ของเด็กชายและเดก็หญิงจะมีการ
เจริญเติบโตไปตามเพศของตนเอง  โดยมลัีกษณะที่มองเห็นไดมีดังนี ้

      1. การเปลี่ยนแปลงของเสียง  การเปลี่ยนแปลงของเสียงในเด็กชายเกดิจากการ
กระตุนของฮอรโมนเทสโตสเตอโรนที่กลองเสียงเมื่อกลองเสียงโตขึ้นเสียงของเด็กชายจะแตกและ
แหบพรามากขึ้น  โดยปกติเสยีงจะเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ  13-14  ป  และจะเริ่มแตกหาวเมื่ออายุ
ประมาณ  16-18  ป  หลังจากอายุ  20  ปไปแลว  เด็กจะเริ่มบังคับเสียงได  จะเริ่มมีเสยีงนุมนวลขึ้น  
สวนเดก็หญิงจะเริ่มมีเสียงแหลมเล็กขึ้น 

      2. การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อและกระดูก  ในเด็กวัยรุนชาย  ชวงไหลจะเริ่ม
กวาง  และมกีลามเนื้อมากขึ้น  นมจะใหญขึ้นอยางที่เรียกกันวา “นมแตกพาน”  จะมีรางกายสูง
ชะลูดและมกีลามเนื้อเปนมดัๆ มากกวาในผูหญิงในวัยเดียวกัน  สําหรับในวยัรุนหญิงนั้นฮอรโมน
เอสโตรเจนทําใหเกิดการเพิ่มพูนของไขมันใตผิวหนังมากขึ้น ในขณะที่ฮอรโมนเทสโตสเตอโรน
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จะกระตุนความเจริญเติบโตของกลามเนื้อ  ดังนั้นในเดก็วยัรุนหญิงจะมีสะโพกผาย  ทรวงอกขยาย
และเอวคอด 

     3. การมีขนขึ้นตามรางกาย  หนวดเครา  และขนเปนปรากฏการณสําคัญในวยัรุนชาย  
เพราะการเปลี่ยนแปลงระยะแรกของเดก็หนุมจะมองเหน็ไมชัดเจน เหมือนการเติบโตของเตานมของ
เด็กสาว  หนวดจะเริ่มมองเห็นไดทีต่รงมุมของริมฝปากบนในลักษณะของขนบางๆ ออนนุมกอน  
ตอไปจะดกดาํแข็งและหนาขึ้นเปนหนวดเห็นไดชัดเจน  ขนที่ปรากฏตอมาจะมีมากขึ้นที่แกม
สวนบนและทีใ่ตริมฝปากลาง  นอกจากนัน้ยังเกิดมีขนขึน้บริเวณอวยัวะเพศและรักแรดวย  สวนเดก็
วัยรุนหญิงนั้นโดยปกติเพศหญิงจะไมมีขนดกเหมือนเพศชายแตอาจมใีนบางรายที่ไดรับจากพันธุกรรม  
จะปรากฏขนออนเหนือริมฝปากและตามแขนขา  แตจะไมปรากฏใหเห็นชัดเจนเทาเด็กชาย 

      4. การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพนัธุ  ทั้งเด็กวยัรุนชายและเด็กวยัรุนหญิงจะมี
ขนาดของอวยัวะสืบพันธุภายนอกที่สมบูรณ  แตการทาํงานของอวัยวะเพศจะยังไมสมบูรณพรอม
ตอการสรางชีวิตใหม  อวยัวะสืบพันธุของเพศชายคือการเติบโตของตอมอัณฑะ  ซ่ึงเกิดจากการ
กระตุนของฮอรโมนชนิดหนึง่กอนและตามดวยฮอรโมนเทสโตสเตอโรน ในเวลาตอมาระดับของ
ฮอรโมนเทสโตสเตอโรนที่มีมากขึ้นจะกระตุนการเจริญขององคชาต (Penis)  และสวนของอวัยวะ
สืบพันธุอ่ืนๆ ของผูชาย 

     การเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย 
     1. ระบบการยอยอาหาร  เมื่ออยูในระยะวยัรุน  สวนของลําไสจะยาวและกลมมาก

ขึ้น  ผนังลําไสจะเพิ่มความหนาและความเข็งแรงทําใหยอยอาหารไดมากขึ้น กระเพาะอาหารขยาย
ใหญขึ้น  สิ่งเหลานี้เองที่เปนสาเหตุทําใหเด็กวัยรุนรับประทานจุและหิวบอยมีการรับประทาน
จุบจิบและมีความตองการอาหารมากกวาวัยอ่ืน  

    2. ระบบการหมุนเวยีนของโลหิต  ชวงอายุ  17-18  ป  เปนชวงทีห่ัวใจเจริญเตบิโต
อยางรวดเรว็มาก  ผนังเสนเลอืดของหัวใจจะเพิ่มความยาวและความหนามากขึ้น 

    3. ระบบการหายใจ  ความสามารถในการทํางานของปอดในเด็กวัยรุนหญิงจะได
มาตรฐานเมื่ออายุประมาณ  17  ป  สวนเดก็วยัรุนชายจะมีพัฒนาการชากวาเล็กนอย 

    4. ระบบการทํางานของตอมไรทอ      จํานวนตอมไรทอทั้งหมดที่มอียูจะมีอิทธิพล
ตอพัฒนาการของเด็กวัยรุนอยางมาก  ตอมเหลานี้จะทํางานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยจะเริ่มทํา
หนาที่ผลิตฮอรโมนอันจะมผีลตอพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก  ตอมไรทอที่สําคัญมีดังนี้ 

         4.1 ตอมพิทูอิทารี่ (Pituitary  Gland)  หรือตอมใตสมอง  เปนตอมที่ควบคุมการ
ทํางานของตอมอื่น ๆ เกือบทั่วรางกาย  ตอมนี้มีหนาที่สรางฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโตของ
รางกายและควบคุมการเผาผลาญอาหาร  (Metabolism)  ในรางกาย 
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      4.2 ตอมไทรอยด  (Thyroid  Gland)  เปนตอมที่อยูตรงคอติดกับหลอดลม  จะเริ่ม
ทํางานตั้งแตเด็กยังอยูในครรภมารดาและทํางานตอไปจนถึงวัยผูใหญ ตอมไทรอยดจะสราง
ฮอรโมนไทรอกซิน ซ่ึงมีไอโอดีนเปนสารประกอบ  ควบคุมการเผาผลาญอาหารและการ
เจริญเติบโตของรางกาย  ถาตอมไทรอยดทํางานนอยเกนิไป  การเจรญิเติบโตทางสมองและรางกาย
จะลาชา  แตหากทํางานมากเกินไปจะทําใหเดก็อยูไมสุข  สมองจะถกูกระตุนใหทาํกิจกรรมตางๆ 
อยูตลอดเวลา 

      4.3 ตอมพาราไทรอยด(Parathyroid  Gland)  เปนตอมเล็กๆ อยูติดกับตอมไทรอยด
มี 4  ตอม  สรางฮอรโมนพาราทารโมนควบคุมปริมาณแคลเซียมและการเผาผลาญอาหาร  (Calcium 
Metabolism)  และยังชวยในการเสริมสรางกระดกู 

       4.4  ตอมอะดรีนัล  (Adrenal Gland) ตําแหนงของตอมนี้อยูเหนือไตประกอบดวย  
2  ตอมยอยอยูติดกัน  คือ 

               1.  Medulla เปนตอมที่อยูสวนกลาง     ทําหนาทีส่รางฮอรโมนอะดรีนาลีน 
               2. Cortex  เปนสวนที่หอหุม Medulla  ไวสวนนี้ทําหนาที่สรางฮอรโมน

มากมายหลายชนิด  และทําหนาที่ตางกัน  ตามปกติตอมอะดรีนัลจะผลิตฮอรโมนออกมานอย        
แตหากบุคคลมีอารมณโกรธหรือมีความตึงเครียด  ตอมนี้ก็จะผลิตฮอรโมนออกมามาก 

      4.5 ตอมเพศ  (Gonads)  ในเพศชายคืออัณฑะ  ในเพศหญิงคือรังไข  ตอมนี้จะไม
ทํางานในวัยเดก็เล็ก  ฮอรโมนจากรังไขในเด็กหญิงจะทํางานเร็วกวาตอมอัณฑะในเดก็ชาย  ถาตอม
ทั้งสองนี้ทํางานลาชา  เด็กก็จะมีลักษณะเปนเด็กตลอดเวลาแตถามีฮอรโมนเพศมากเกินไปก็จะทํา
ใหเปนหนุมสาวเร็ว  ฮอรโมนกระตุนการทํางานของตอมเพศจะเสริมสรางลักษณะทางเพศเบื้องตน  
(Primary Sex Characteristics)  คือกระตุนใหรังไขผลิตไข  กระตุนใหอัณฑะผลิตอสุจิ  และยังทําให
ขนาดของอวยัวะเพศเจริญมากขึ้น 

      4.6 ตอมไทมัส  (Thymus  Gland)  อยูเหนือหัวใจ  จะทํางานตอนระยะวยัเดก็มี
หนาที่ควบคมุไมใหเด็กมีความตองการทางเพศเร็วเกินไป  และพอเขาสูวัยรุนตอมนีจ้ะหายไป 

      4.7 ตอมไพนีล  (Pineal  Gland)  ตําแหนงของตอมอยูใกลกับมนัสมอง  ตอมนีจ้ะ
ทํางานในวัยเดก็  เชนเดยีวกนักับตอมไทมสั  และจะทํางานชาลงเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว  (จนัทรวภิา  
ดิลกสัมพันธ  2543 : 13-36) 

 
2. พัฒนาการทางอารมณ 
     ลักษณะของอารมณพื้นฐานของวัยรุน  
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    1. อารมณรัก  (Affection)  ความรักเปนกระบวนการทางสัญชาตญาณและการเรียนรู  
ใหความสุขและสมหวังในชีวิตได  ความรักมีหลายรูปแบบ  ตั้งแตรักของพอแม  รักของญาติพี่นอง  
คนรัก  ตลอดจนชาติบานเมอืง  ลักษณะของความรักจะแผขยายวงกวางขึ้นออกจากตนเองไปสูผูที่
อยูใกลชิดที่สุดจนถึงบุคคลภายนอก  บุคคลเรียนรูที่จะรักจากประสบการณวยัเด็กทีไ่ดรับจากพอแม  
และบุคคลรอบขางในครอบครัว  เด็กที่ไมไดรับความรักจากผูใดในครอบครัวยอมไมมีวันจะรักใคร
ได  เมื่อเติบโตเขาสูวัยรุนจงึมีพฤติกรรมกาวราวระราน  กอปญหาสังคมดานตาง ๆ ไดงาย  ความรัก
เพศตรงขามเปนความรักที่เกิดจากฮอรโมนเพศ ซ่ึงแตเดิมมีเพียงความรักและผูกพันภายใน
ครอบครัวตอมาจึงหันมาสนใจเพื่อนรุนเดียวกัน และเพศตรงขามซึ่งถือวาเปนเรื่องธรรมชาติ ความ
รักในวัยรุนสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ  คือ ความรักตนเอง  ความรักเพื่อน   ความรักที่มี
ตอบุคคลที่ตนชื่นชมเปนพิเศษ  และ ความรักเพื่อนตางเพศ   

   2. อารมณอิจฉาริษยา  (Envy & Jealousy)  ความอิจฉาเปนปฏิกิริยาปกติที่พบไดใน
บุคคลทั่วๆไปเปนลักษณะของอารมณที่เกิดจากผลของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเยาวที่มีสาเหตุที่
คอนขางซับซอน  เด็กอาจมปีมดอยในบางเรื่อง  เชน  รูปรางหนาตาไมสวย  เรียนไมเกง  ยากจน  
ภาวะปวยบอย หรืออาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรักความอบอุนในครอบครัว  เชน  บิดามารดา
หยารางกนั  การขาดบิดาหรือมารดา  การมีบิดาหรือมารดาเลี้ยงที่ไมลงรอยกัน  โดยปกติอารมณ
ริษยาจะเกดิคูกับความหึงหวงในตัวบุคคลหรือส่ิงของที่ตนรักเชน  ความรูสึกริษยาทีเ่กิดขึ้นเมื่อมีคน
มาใกลชิดคนที่ตนรักเชน พอแมพี่นองหรือบุคคลใกลชิดในครอบครัว  ความสนใจจากพอแมคนใด
คนหนึ่งหรือทั้งสองคน  ความอิจฉาระหวางพี่นองนี้หากไดรับการแกไขที่เหมาะสม  จะนําไปสูการ
เกิดทักษะทางสังคมความสัมพันธระหวางบุคคล  ตลอดจนความรูความเขาใจที่มีพฒันาการของเด็ก 

   3. อารมณสุข  (Happiness)  อารมณแหงความสุขเปนอารมณที่รวมถึงอารมณซาบซึ้ง
ประทับใจ  (Appreciation)  ส่ิงที่ทําใหเดก็วยัรุนมีความสุข  มักมีสาเหตุมาจากการเกิดความรูสึกวา
ตนมีสถานภาพเหนือคนอืน่  ความแนใจในตัวเองวามีขอดี  การไดระบายพลังงานในตัวเองออกได
บาง  รวมทั้งการรับรูเร่ืองตลกขบขัน  เด็กวยัรุนมักซาบซึ้งประทับใจงายกับการกระทําของคนอื่น
เนื่องจากมีอารมณออนไหวงายและมีจินตนาการสูง ความสุขของเด็กวัยรุนมักเกิดจากการอยู
รวมกันกับกลุมเพื่อนที่ถูกใจรูใจจะพูดคุยกนัดวยเร่ืองจิปาถะจะลืมความทุกข ความกังวลใจไปใน
ช่ัวระยะหนึ่ง 

  4. อารมณโกรธ  (Anger)  เปนอารมณหนึ่งที่พบเห็นไดงายในเด็กวยัรุนนักจิตวิทยา
พบวาสาเหตุที่ทําใหเด็กโกรธ  สวนใหญเปนสาเหตุจากความสัมพันธทางสังคมมากกวากิจวัตร
ประจําวนั  เนื่องจากเด็กวยัรุนมีอารมณออนไหวงายและรุนแรง  จึงมีปฏิกิริยาตอส่ิงตางๆ ที่มี
กระทบใจตัวเองงายมากแตพฤติกรรมที่แสดงอารมณโกรธของเด็กวัยรุนจะแตกตางจากวัยเด็ก   
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โดยปกติเด็กเล็กมักจะใชวิธีการรองไห  โวยวาย  ดิน้  ทําลายสิ่งของเปนการแสดงความไมพอใจ  
แตเดก็วยัรุนจะมีพฤติกรรมตอบสนองที่ตรงไปตรงมาตอบุคคลที่ทําใหโกรธ  มีการตัดสินใจแบบ
หุนหนัพลันแลน  ไมมกีารควบคุมอารมณ  ขาดความยั้งคดิ  พฤตกิรรมที่พบเห็นทัว่ไปเมื่อเด็กวัยรุน
มีอารมณโกรธ  เชน  การชกตอย  ทุบต ี  การฟน  ใหไดรับบาดเจบ็ในบางครั้งเดก็อาจเก็บเอาไวในใจ  
หรือทําตวัเองบาดเจบ็  หรือมีอารมณพาลโกรธลงโทษสิง่อื่น ๆ 

  5. อารมณกลัว (Fear)  อารมณกลัวเกิดจากประสบการณ  ซ่ึงขึ้นอยูกับความทรงจํา
ของเด็กแตละคนเปนพันธุกรรมสนองตอประสบการณอารมณกลัวของแตละคน ขึ้นอยูกับความ
แตกตางระหวางบุคคลกลาวกันวา  อารมณกลัวเกิดจากการเรียนรู  เด็กๆจะรับรูถึงสิ่งที่นากลัวจาก
ผูใหญ  ซ่ึงเดก็อาจไมเขาใจวาเพราะเหตใุดตนจึงตองกลัว  ความกลัวเกิดขึ้นเมื่อรูสึกวาตนไมไดรับ
ความปลอดภัยหรือภาวะที่คิดวามีอันตรายเกิดขึ้นมนุษยจะมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ  
ที่ทําใหตนไมปลอดภยั 
  3 .พัฒนาการทางสังคม  

    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของวัยรุนถือเปนพัฒนาการที่สําคัญอีกดานหนึ่ง เมื่อเดก็
เขาสูวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเจตคติและพฤติกรรมทางสังคมทุกอยาง วยัรุนตองการ
อิสรภาพในดานการคบเพื่อน  การเที่ยวเตร  เมื่อวยัรุนรูสึกวาตัวเองขาดความมั่นใจ  พวกเขาจะ
ชดเชยความรูสึกนั้นดวยการเขาหาเพื่อน  การเลือกเขากลุมเพื่อนเปนการชดเชยสิ่งที่เขาตองการ   
ซ่ึงบางครั้งพอแมผูปกครองไมสามารถตามใจได เนื่องจากยังมองเห็นวายังเดก็อยูหรือยังเล็กเกนิไป  
เด็กวัยรุนมกัมพีฤติกรรมตอตานและไมคอยอยากสนทนากับสมาชิกในบาน  แตอยากคุยกับเพื่อน
มากกวาเพราะรูสึกเปนอิสระดี  การที่เด็กไดคบเพื่อนตามความพอใจของตนหรือการไดอยูกับ    
กลุมเพื่อนนัน้ก็ใหประโยชนหลายอยางแกเด็ก  เชน  การปรับตัว  การวางตวัใหเปนที่ยอมรับของ
เพื่อน  การประนีประนอมกันระหวางกลุม  กลาวไดวาการปรับตวัใหเขากับสังคมถือเปนงาน
พัฒนาการที่ยากที่สุดของเด็กวัยรุน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวใหเขากับเพศตรงขาม  เด็กวยัรุน
มีความรูสึกวาตนเองมีการเจริญเติบโตทางรางกายเหมือนผูใหญแตก็ยังมีความกระวนกระวายใจ  
ยังคงเปนเด็กอยูหรือผูใหญกันแน เด็กจะมีความกระวนกระวายใจกลัววาจะไมเปนที่ยอมรับของ
เพื่อน  เด็กมคีวามพยายามที่จะหาเอกลักษณของตนเองใหได  (Ego  Identity)  เพื่อจะไดมีความ
มั่นใจในตวัเองและพรอมทีจ่ะกาวสูวยัผูใหญ   ซ่ึงเมื่อวัยรุนพฒันามากขึ้นเขาจะสามารถพัฒนา
ภาพพจนของตนเองอยางแทจริงไดโดยไมตองการเพื่อนเพื่อมาชดเชยในสิ่งที่เขาขาดอีกตอไป   
 วัยรุนเปนระยะการขยายวงกวางทางดานสงัคม  มีการติดตอกับบุคคลอื่นเพิ่มมากขึน้
กวาวัยเด็ก ทาํใหเกิดการเรยีนรูในสังคมมากขึ้น  ความสัมพันธระหวางบุคคลรอบขาง  เปนสิ่ง
สําคัญและมีอิทธิพลมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวยัรุนซึ่งจะเปนผูใหญในอนาคต   
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เด็กวัยรุนทัว่ไปมีลักษณะทางสังคมดังนี้ 
1.  มีความสนใจในเรื่องตางๆ  นอยลงแตมองอยางลึกซึ้งมากขึ้น    ความสนใจในเรือ่ง

บางอยางอาจมีอิทธิพลมาจากเพื่อนวัยเดียวกัน  เนื่องจากใชเวลาสวนใหญอยูกับเพือ่น  การเที่ยวเตร 
2.  มีการแสดงออกที่เหมาะสมตามเพศและวัยมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ  และ

พฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามเพศและวัย เด็กจะมีความพยายามในการปรับตัวใหเหมาะสม    
กับสถานภาพทางสังคมของตนมากขึ้น เด็กในกลุมจะมีอิทธิพลตอกัน เด็กจะเรียนรูการรกัษา
มิตรภาพ ความซื่อสัตยตอกลุม   

      3.  การคบเพื่อนจะเริ่มมีมาตรฐานทางวัฒนธรรมแบบผูใหญ             เด็กวยัรุนจะ
พัฒนารูปแบบตลอดจนเหตุผลในการเลือกคบเพื่อนมากขึน้ตามวยั  แนวคิดในการเลือกเพื่อนจะ
เปล่ียนไป  เชน  ในวัยเด็กจะมีการคบเพื่อนกลุมใหญ  คบเพื่อเที่ยวหรือเลนดวยกัน   

4.  ยอมรับการเปนสมาชิกของหมูคณะตามคานิยมและความสนใจในสิ่งเดียวกัน  เด็ก
เร่ิมมีความเปนตัวของตวัเอง     ความเขาใจในตวัเอง      ตองการเลือกกลุมเพื่อนเพื่อใหมีความรูสึก
มั่นใจและปลอดภัยและสามารถถกปญหากันได   

5.  มีความคิดถึงเรื่องฐานะ ยศศักดิแ์ละตําแหนงมากขึ้น เด็กวัยรุนเริ่มมคีวามคิดเปนตวั
ของตัวเอง  ตองการมีผูนํากลุม   

6.  มีกิจกรรมทางสังคมที่มีพิธีรีตองมากขึ้น              มีความรับผิดชอบในสังคมมากขึ้น  
ตองการมีสวนเขาชวยเหลือ  และแกไขปญหาสังคมรวมกบัผูใหญ 

7. มีการนัดพบเพื่อนตางเพศบอยข้ึน    มคีวามสัมพันธเพื่อการมีครอบครัวมากขึ้น    
เด็กวยัรุนจะแสวงหาวิธีการอานใจเพื่อนเพศตรงขามที่ตนสนใจดวยวิธีการตาง ๆ  การคบหาสมาคม
ในขั้นแรกๆ นัน้  เปนในลักษณะศึกษานิสัยใจคอซึ่งกนัและกัน อันจะนาํไปสูการมีชีวติคูรวมกัน
ตอไป 
                 4. พัฒนาการทางสตปิญญา 
     วัยรุนเปนชวงที่มพีัฒนาการทางสติปญญาอยางรวดเรว็มากมาย มีพฒันาการถึงขีดสุด  
มีความคิดอยางมีเหตุผลและเปนนามธรรม  มีความเขาใจเร็ว  ความจาํแมนยํา  มีความคิดและ
จินตนาการสูง เปนวยัแหงการแสวงหาประสบการณและความรู อยากรูอยากเห็นอยากลองในทุกสิง่  
อยากมีกจิกรรม  มีการแสดงออกแตเนื่องจากประสบการณจํากดั  และขาดการยบัยั้งชั่งใจแบบ
ผูใหญ  คิดเสร็จก็ตัดสินใจทําทันทีทันใด  ไมไตรตรองคิดถึงผลไดผลเสีย  ดงันั้นโอกาสทีจ่ะ
แสดงออกในทางไมถูกตองเหมาะสมจึงมมีากหากไมไดรับการแนะแนวทางที่เหมาะที่ควร  (ปราณี  
รามสูต  2528 : 69) 
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จากพัฒนาการดังกลาวขางตน  จะเหน็ไดวา  วยัรุนเปนวัยทีต่องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลง ที่แตกตางไปจากวยัเดก็อยางมากมาย  โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทางเพศ  รางกายมี
วุฒิภาวะพรอมที่จะสืบพันธุไดเร่ิมมีความรัก และความตองการทางเพศอันเปนแรงผลักดันตาม
ธรรมชาติที่อาจนําไปสูพฤตกิรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม  เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร
ดวยความอยากรู  อยากเห็น  อยากทดลองซึ่งเปนสาเหตสํุาคัญที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยาง
มากมายในปจจุบัน 
1.4  ความตองการทางจิตวิทยาของวยัรุน (Psychological Need) 
  ความตองการทางดานจิตวิทยา เปนความตองการทางดานจิตใจซึ่งไมมีที่ส้ินสุด 
ความตองการทางจิตวิทยาของวัยรุนไดแกส่ิงเหลานี้ 
 1. ตองการเปนเจาของในสิ่งตางๆ เชน เด็กวัยรุนตองการมีหองสวนตัวเพื่อตกแตง
หองใหเปนแบบที่ตนพอใจ มีของใชเปนของตัวเองไมปะปนกับใคร และในขณะเดียวกนัก็ไม
ตองการใหใครมาใชของเขาโดยไมไดรับอนุญาต  
 2. ตองการความสําเร็จ ไดแก ความสําเร็จในการเรยีน การกีฬา การทํางานและการทํา
กิจกรรมรวมกบักลุมเพื่อใหเกิดความชืน่ชมชอบพอในกลุมเพื่อนและกลุมพอแมพี่นองในความสําเร็จ
ของตน มีความตองการปฏิบัติใหเปนที่ช่ืนชอบของผูอ่ืน 
 3.  ตองการความมั่นคงในความรัก ความอบอุน และความปลอดภยัจากพอแมพีน่อง 
และบุคคลในครอบครัว แมวาเดก็วยัรุนดูเหมือนวาจะเติบโตมากแลวก็ตามแตก็ยังตองการความรกั
จากผูใหญและผูที่ใกลชิด รวมทั้งจากเพื่อนทั้งเพศเดยีวกันและเพื่อนตางเพศ ความรักเปนสิ่งจําเปน
ที่สุดที่มนุษยจะมอบใหซ่ึงกนัและกนั เด็กที่ไดรับความรกั ความอบอุนเพียงพอตั้งแตวัยเด็ก จะเปน
เด็กที่มีพืน้ฐานมั่นคงในความรัก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะนําไปสูความรักความเมตตาในตัว
บุคคลอื่นในสังคมดวย จากปญหาในสังคมในปจจุบนัจะพบวา เดก็ที่ไมเคยไดรับความรักความ
อบอุนจากใคร จะเปนเด็กทีไ่มมีความรักใหใคร และรักใครไมเปน มองโลกในแงราย ขี้อิจฉา และมี
พฤติกรรมกาวราว  
 4. ตองการมีอิสรภาพและเสรีภาพเปนความตองการที่รุนแรงมาก ในวยันี้เดก็ตองการ
แสดงออกวาตนเปนผูใหญตองการเปนตัวของตัวเองมีความเปนสวนตวัไมชอบใหผูใหญมากาวกาย
ในชีวิตตน ไมชอบใครมาสอน เมื่ออยูในวัยเด็กโลกของวยัเดก็คือ พอแม เด็กจะรูสึกมั่นคงปลอดภยั 
ตองการความรัก ความอบอุนจากพอแม   เมื่อเขาสูวัยรุน  เด็กจะรูสึกเขินอายที่ชีวติจะยังขึ้นอยูกับ
พอแม เด็กตองการอิสรภาพ ตองการเปนตัวของตัวเองไมตองการใหใครมาคอยอบรมสั่งสอน แต
ในขณะเดยีวกนัก็เกดิความขดัแยงภายในจติใจระหวางการเปนตัวของตัวเอง     กับการตองพึ่งพงิ
พอแม ขณะที่เขาไมตองการความคิดเหน็ใดๆ จากพอแม แตเขากไ็มกลาเผชิญกับโลกภายนอกอยาง
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กลาหาญ อิสรภาพที่เดก็วยัรุนตองการมากที่สุดคือ   อิสระในดานการแตงกาย  การคบเพื่อน  การใช
จายเงินทอง การเที่ยวเตร วยัรุนตองการทาํตามใจตวัเอง และไมตองการใหใครมาบงัคับ หรือออก
คําสั่งและรวมทั้งไมตองการตอบคําถามที่เปนสวนตวัดวย  
 5. ตองการมีตําแหนงหนาที่ในสังคม  คือ ความตองการใหสังคมยอมรับนับถือตน 
การไดเขากลุมเพื่อนการไดแสดงความสามารถใหเพื่อนประจักษและยอมรับ นับเปนความ
ปรารถนาที่สุดของวัยรุน เชน อยากเปนนักกฬีาที่เกง เปนขวัญใจประจําโรงเรียน หากวยัรุนคนใด
สามารถพาตัวเองมาถึงจุดนีไ้ดก็จะกลายเปนบุคคลที่กลุมเพื่อนวยัรุนชืน่ชอบ เพราะโดยธรรมชาติ
ของวัยรุนแลว พวกเขามกัมีวีรบุรุษประจําใจและจะพยายามยึดถือและปฏิบัติตาม เชน วีรบรุุษ
ทางการกีฬา การดนตร ีเปนตน วีรบุรุษเหลานี้เปนไปตามคานิยมของวยัรุนแตละยุคแตละสมัย 

6.  ตองการมีประสบการณใหมๆเพื่อเพิ่มเติมความรูใหมอยูเสมอเนื่องจากวัยรุนมี
ความตองการรับรูส่ิงใหมที่ตื่นเตน    ทาทาย   เนื่องมาจากความอยากรูอยากเห็น     อยากทดลอง 
ความตองการดานนี้อาจจะรนุแรงมาก และหากผูใหญกดีกัน หามปรามไมใหสนกุสนานกันทั้งๆที่
ส่ิงเหลานี้ไมไดใหผลเสียแตอยางใด เชนการเที่ยวเปนกลุม การเตนรํา  การรองเพลงเสียงดังๆ เด็ก
จะมีการซอนเรน ปดบัง หลอกลวง และสรางปญหาใหครอบครัวและปญหาสังคมอื่นๆ เชน ปญหา
เร่ืองเพศ ปญหาเรื่องยาเสพติด เปนตน 
 7. ตองการความปลอดภัยเนือ่งจากเดก็วยัรุนยังมีความไมมั่นคงในใจตวัเองความรูสึก
ระแวงวาตนจะผิดพลาดทําใหเด็กเกิดความวาวุนและตองการความปลอดภัยเด็กตองการครอบครัว
ที่อบอุนเปนสุขและมีเปาหมายที่ชัดเจนในอนาคต  การเห็นทางในการประสบความสําเร็จในวยั
ผูใหญไดจะชวยใหเด็กมีความมั่นคงทางจติใจ 
 8. ตองการการยอมรับจากผูใหญตองการใหผูใหญเห็นวาตนมีความสามารถและ
ใชความสามารถนั้นใหเกดิประโยชนตอสังคมได การไดรับมอบหมายใหทํางานเพื่อผูอ่ืนจึงเปนสิ่งที่
เด็กวัยรุนภูมิใจ เชน การจัดตั้งชมรมอาสาพัฒนาทองถ่ิน   การออกคายอาสาชวยสอนหนังสือตาม
ถ่ินทุรกันดาร อยางไรก็ตามการทํางานดงักลาวตองเปนการทํางานเปนทีมเพราะเด็กตองการทํางาน
เปนกลุมมากกวาการทํางานที่ตองทําคนเดียว 
 9.วัยรุนตองการความเทาเทียม ความยุติธรรมและความเสมอภาคในทกุดาน เด็กวัยรุน
จะรูสึกโกรธถารูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรม จะแสดงออกอยางชัดเจนใหเห็นวาตนไมพอใจ
และตองการไดรับการแกไขใหถูกตอง 
 10.วัยรุนตองการมีหลักการและอุดมการณ หลักการและอุดมการณที่สามารถยึดไว
เปนแนวทางปฏิบัติเมื่อเติบโตเปนผูใหญ เด็กจะพยายามเลือกหาหลักการ หลักปรัชญาหรืออุดมคติ
ที่ตนพอใจเพื่อเปนหลักประกันวาตนมีแนวทางที่ดีไวยึดถือได         โดยทั่วไปแลวเด็กมักยึดถือ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

21

แนวปฏิบัติตนของพอแมเปนหลักและใชปฏิบัติตาม เชน ครอบครัวที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย เด็กๆ
จะไดรับการอบรมสั่งสอนใหใชความซื่อสัตยเปนหลักปฏิบัติในชีวิตตอไป หรือในครอบครัวที่นิยม
การเปนอยูอยางประหยดั เด็กกจ็ะคุนเคยกับยึดถือความมัธยัสถในการใชจายตามแบบอยางที่พอแม
ปฏิบัติกันมาเปนตน บานและโรงเรียนจงึเปนสถานที่ที่สําคัญที่สุดที่จะสงเสริมใหเด็กสรางปรัชญา
ของชีวิตที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพของสังคม และสรางมาตรฐานของศีลธรรมใหแกตนเอง 
 11. ความตองการเรื่องเพศและเพื่อนตางเพศ เด็กวัยรุนตองการทําตวัใหเปนที่พอใจ
ของเพศตรงขาม มีความพยายามในการเรียนรูเร่ืองราวของเพศตรงขาม สนใจในการสรางเสนห
และความประทับใจแกเพื่อนตางเพศ วยัรุนมีความสนใจที่จะแสวงหาความรูและบทบาทเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศจากแหลงความรูตางๆ เพราะความรูเกี่ยวกับเพศเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนตอการ
ปรับตัวทางเพศกอนที่จะตองรับผิดชอบตอการแตงงานในวยัผูใหญ แหลงความรูเร่ืองเพศ คือ พอ
แม ญาติพี่นอง กลุมเพื่อน หนังสือ และสื่อมวลชนตางๆ 

 
สวนท่ี  2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของในงานวิจัย 

2.1 ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
  คําวา เพศศึกษา (Sex Education)ไดมีผูใหความหมายไวตางๆ กันซึ่งจะนํามาเปน
สังเขปไดดังนี ้ 

 กูด (Good 1973:531)  ไดใหความหมายของเพศศึกษาไว 3 ประการดงันี้  
        1.  เปนการศึกษาเกีย่วกบักระบวนการและปญหาของการสืบพันธุ 
        2.   เปนการใหความรูแกบุคคลเพื่อใหมีความเขาใจในเรื่องเพศ   การควบคุม 

พฤติกรรมทางเพศและแรงผลักดันทางเพศ 
3. เปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการตางๆปญหาสวนบุคคลและหมูคณะ             

อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงทางชีววิทยาที่เกีย่วของกับเพศหญิงหรือเพศชาย 
สุชาติ โสมประยูร และสวุรรณี โสมประยูร (2521:163) กลาววา เพศศึกษาเปน

การศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีเจตคตหิรือความรูสึกนึกคิดในเรื่องธรรมชาติของ
เพศ และพฤติกรรมทางเพศ เพื่อที่จะปฏิบัติตนใหมีสุขภาพที่สมบูรณรวมทั้งการประพฤติตนให
เกิดความสัมพันธอันดีระหวางเพศเดยีวกันและเพศตรงขามทั้งในสวนตวัและสวนรวม  

วันทนยี วาสิกะสิน (2526 :164 ) ใหความหมายของเพศศึกษาวาหมายถึงการใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเพศซึ่งมีสวนประกอบหลายอยาง เชน การเรียนรูเกีย่วกับสรีระรางกาย
ทั้งของชายและหญิง   การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยรุน   โดยเฉพาะระบบอวัยวะสืบพนัธุ  
( human sex system ) การมีเพศสัมพันธเมื่อถึงเวลา เชน การเขาสูสภาวะการสมรส เพศศึกษาจะ
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ชวยใหคูสมรสสามารถปรับตัวในเรื่องการมีเพศสัมพันธ (sexual act)ไดอยางเหมาะสม การตั้งครรภ 
การเตรียมตวัเปนบิดามารดาที่ดี   รวมทั้งการมีทัศนคตทิี่ดีตอเพศตรงขาม     การรูจักใหเกยีรติกนั  
การมีความรับผิดชอบตอเพศตรงขามโดยเฉพาะเพศชายตอเพศหญิงทั้งหมดนี้เพื่อใหบุคคลแตละคน
มีความรู มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเพศ ไมสรางปญหาใหแกครอบครัวและสังคม  

สรุปวา เพศศึกษา หมายถึงความรูทั่วไปที่ควรใหบุคคลไดศึกษาเลาเรียนภายใน
ขอบเขตที่เหมาะสมของแตละวยัโดยการศกึษาปญหาชวีติเกี่ยวกับเรื่องเพศ และพฤติกรรมทางเพศ
ในดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความรับผิดชอบและความสัมพันธอันดี
ระหวางเพศ 

2.1.1 ความสําคัญของเพศศึกษา 
          เพศศึกษาทําใหเขาใจหรือสามารถแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางเพศ

ไดถูกตอง  รวมทัง้เขาใจความเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจแตละชวงวยั หรือรูพัฒนาการของ
บุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชาย การมีความพรอมทางวฒุิภาวะอารมณ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม การปรับตัวในการใชชีวิตคู การเตรียมตัวในการวางแผนครอบครัวรวมทั้งการทําใหลด
ปญหาทางเพศและปญหาสังคม นั่นก็คอืความสําคัญและจุดมุงหมายของเพศศึกษานั้น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกบักระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ความคิด สติปญญา อารมณ และจิตใจ ให
บุคคลเกิดทัศนคติในเรื่องเพศในทางที่ถูกตองเหมาะสม สามารถปรับตัวตามขัน้ตอนของชีวติได 
และมีพฤตกิรรมที่ดีในเรื่องเพศ เปนการสรางคุณภาพชวีติของบุคคลใหดีขึ้น 

               สุชาติ โสมประยูร และสุวรรณี โสมประยูร (2531 : 6-7) ไดแบงเพศศึกษาซึ่งมี
ลักษณะเนื้อหาท่ีประกอบกนัเปนความรูไว 4 ลักษณะ คอื 

                1.  ลักษณะทางชวีวิทยา ( Biological  Aspect ) 
  2.   ลักษณะทางสุขวิทยา ( Hygienic Aspect ) 
3. ลักษณะทางจิตวิทยา ( Psychological Aspect ) 
4. ลักษณะทางสังคมวิทยา(Sociological  Aspect ) 

               ลักษณะทางชวีวิทยา ไดแก เร่ืองที่เกี่ยวกับกายวภิาค และสรีระวิทยาของรางกาย
มนุษยเปนสวนใหญ เชนโครงสรางและหนาที่ของอวยัวะตางๆ     ในระบบสืบพันธของเพศชาย
และเพศหญิง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ความเจรญิเติบโตทางเพศในดานรางกาย   
( Bio–sexual Development หรือ Physical Development )  การมีหนวดเครา ขนรักแร เสียงแตก การ
มีประจําเดือน การสืบพันธุหรือการรวมประเพณี การปฏสินธิ การตั้งครรภ การคลอดบุตร เปนตน 

              ลักษณะทางสุขวิทยา ไดแก เร่ืองที่เกี่ยวกับสุขภาพ การระวังรักษารางกายให
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือความผิดปกติทางเพศ เชนขอควรระวังรักษา และสขุปฏิบัติเกี่ยวกบั
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อวัยวะเพศ ขอควรปฏิบัติขณะมีประจําเดือน การตรวจโลหิตกอนการแตงงาน กามโรค ความผิดปกติ
ของอวัยวะเพศ เปนตน 

ลักษณะทางจติวิทยา ไดแก เร่ืองที่เกี่ยวของกับจิตใจ และอารมณ เชน ความ
เจริญเติบโตทางเพศในดานจิตใจ ( Psycho – Development ) การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ และ
อารมณเมือ่ยางเขาสูวยัรุน แรงขับทางเพศ การระบายอารมณทางเพศ ทัศนคติตอเพศตรงขาม ความรกั 
ความตองการ หรือความรูสึกทางเพศ ความผิดปกติดานจติใจ และอารมณ เปนตน 

ลักษณะทางสังคมวิทยา ไดแก เร่ืองที่เกีย่วกับการปรับตัวใหเขากับสงัคมและ
มาตรฐาน ความประพฤตหิรือกฎเกณฑทางสังคม เชน ความเจริญเติบโตทางเพศในดานสังคม 
(Socio– Development ) ความสัมพันธระหวางเพศ การมีเพศสัมพันธ อิทธิพลของเหตุการณและ
ส่ิงแวดลอม การเกี้ยวพาราสี การเลือกคูครอง การแตงงาน ชีวิตสมรส หรือชีวิตครอบครัว การ
วางแผนครอบครัว ประเพณ ี และวัฒนธรรมตางๆ การมีความรูเร่ืองเพศศึกษา มีความสําคัญและมี
ประโยชนที่ทาํใหวัยรุนสามารถปรับตัวตามขั้นตอนชีวิต มีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศทําใหมีคณุภาพชวีิตทีด่ไีด ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวจิัย
ไดใหความหมาย ความรูเร่ืองเพศศึกษา หมายถึง ความรูเร่ืองเพศศึกษาทั้ง 4 ลักษณะคือลักษณะทาง
ชีววิทยา ลักษณะทางสุขวิทยา ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะทางสังคม โดยเนนในขอบขายของ 
การรูจักและเขาใจตนเอง  ทัศนคติตอเพศตรงขาม ความเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคล  การยิ้ม ทักทาย พดูคุยกับเพื่อนตางเพศ การสรางความมั่นใจเมื่ออยูตอหนาเพื่อนตางเพศ  
การรวมกลุมและบทบาทของสมาชิกในกลุมเพื่อนตางเพศ ความรวมมอืในการทํากจิกรรมกับเพื่อน
ตางเพศ และการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศ 
   

2.1.2 บทบาทของบิดามารดาตอการคบเพือ่นตางเพศของวัยรุน 
                    สุชา  จันทนเอม  (2528 : 44)  กลาวถึงบทบาทของบิดามารดาตอการคบเพื่อน

ตางเพศของเดก็วยัรุนวา  พอแมชาวตะวนัตกมักเชื่อวาจะตองเตรียมวยัรุนใหรูจักอสิรภาพ  ฉะนัน้จึง
ใหสิทธิในการเลือกคูครองอยางเต็มที่  แตคนตะวนัออกในหลายประเทศเชื่อวา  การใหอิสรภาพเร็ว
เกินไปนั้น  ไมชวยใหคนเปนสุข  ในเรื่องของวัยรุนหนุมสาวที่ออกเที่ยวดวยกันนี้  พอแมจึงมี
บทบาทสําคัญ  ตองใหการอบรมสั่งสอนลูก  ใหรูวาคนดีและคนไมดตีางกันอยางไร  และการเสยีตัว
กอนสมรสนั้นมีขอเสียหาย นอกจากจะตั้งครรภกอนสมรสแลวอาจถูกฝายชายดหูมิ่นวาใจงาย  และ
อาจผละไปแทนที่จะผูกมดัใหเขาแตงงานดวย  ส่ิงที่พอแมควรปฏิบัติคือ เดินสายกลาง  ถากวดขัน
บังคับมากเกินไป  จะเปนการทาทายใหลักลอบกระทําผิดยิ่งขึ้น  และการปลอยตามสบาย  (Laissez  
Faire) ก็จะทําใหวยัรุนขาดวนิัยในตนหรือขาดความยบัยัง้ชั่งใจ ดังนัน้พอแมควรมีสวนรูเหน็วาเพือ่น
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ของลูกเปนใคร  จะไปเที่ยวไหน  ที่ใดควรไปหรือไมควรไป  กลับบานเมื่อใด  ควรช้ีแจงใหเขาใจถึง
ขอบเขตของเสรีภาพ  และควรใหความรูเร่ืองเพศศึกษาแกลูกของตนแทนทีจ่ะปลอยใหลูกแอบหา
ความรู จากประสบการณโดยตรงหรือจากหนังสือโป หยาบโลน  ควรสอนใหรูวา  ชายหญิงจะตอง
คบคาสมาคมกัน  มีความสัมพันธกันฐานะเพื่อนฝูงและทั้งในทางทีจ่ะเปนเพื่อนรวมชีวิตกันในวัน
ขางหนา การสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศควรถือวาเปนสิ่งที่เราไมอาจมองขามไปได  
การปลอยใหเด็กชายหญิงเปนเพื่อนกนัในขอบเขตจึงเปนเรื่องที่ควรสงเสริม  ควรควบคุมแตพองาม
พรอมทั้งในคําแนะนําและแนวทางที่ดแีกวัยรุนเหลานั้น 

 
2.2  สัมพันธภาพในครอบครัว 

                สัมพันธภาพ (ราชบณัฑติสถาน 2530:168,809)  มีความหมายวา ความผูกพันเกี่ยวของ 
และสัมพันธภาพในครอบครัวจึงหมายถึง ลักษณะความผูกพันเกีย่วของกันทางพฤติกรรมภายใน
ครอบครวัที่ประกอบดวย    บดิา มารดาและบุตร ที่อาศยัอยูในครอบครวั    มีความรัก     ความหวงใย 
มีการดูแลเอาใจใสตอกัน มีปฏิสัมพันธตอกันของสมาชิกในครอบครัว  
  นุชลดา โรจนพรรณ (2541:57) ใหความหมายวา สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง 
การที่สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันรักใครปรองดองกันและสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันได 
 จงกลนี ตุยเจรญิ (2540 : 37) ไดกลาวถึง สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ลักษณะ
ทางพฤติกรรมภายในครอบครัวประกอบดวย บดิา มารดา และบุตร ทีอ่าศัยอยูในครอบครัว มีความ
รักความหวงใย มีการดแูลเอาใจใสตอกนัและมีปฏิสัมพันธตอกันของสมาชิกในครอบครัว 

จันทิรา  ปทมนิทร และอมรกุล  อินโอชานนท  (2537 : 9-18)  กลาววา ปจจัยที่มีอิทธพิล
ที่สําคัญที่สุดตอครอบครัวคือสายสัมพันธอันดีระหวางบดิามารดาและบุตร        มีความรัก ความอบอุน
ตอกันและภายในครอบครัวตองมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีเวลา มีความอดทน  มีการสรางความ
ผูกพันที่กระชบัและมั่นคง  มีความเขาใจตอกันและกัน 

สายสุรี  จุติกุล (2537 : 13-24)  ยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ ์   (2537 : 29-38)      และสุมน  
อมรวิวัฒน (2537 : 55-57)  ไดรวบรวมแนวความคิดของนักจิตวิทยาชาวตางประเทศ         
ในเรื่องสัมพันธภาพและความรักในครอบครัวไววา คนเราจะตองมีความรักและความอบอุน
ระหวางกนัและกัน  ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพทีด่ีจะตองมีพฤติกรรมที่แสดงความรักและความ
ผูกพันกันในลกัษณะตอไปนี ้

1.  ตองเอาใจใสดแูลและเอือ้อาทรตอกนั  การเอาใจใสในที่นีห้มายถึง การดูแลสุขภาพ
ของกันและกนั     อาหารการกิน     การเลาเรียนของบตุร     ความสะอาด     การใชจายเงินทอง    
การเดินทางไปทํางานหรือไปโรงเรียน  ความทุกขและความสุขที่ตองการระบาย  เปนตน 
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2.  ตองรูจักคนที่รักเรา  สามีภรรยาตองรูจักและเขาใจกันใหดี  สําหรับบุตร  บิดา  
มารดา  ก็ตองเขาใจและมคีวามรูเกี่ยวกบับุตร  อุปนิสัยบุตร  รูวาบุตรชอบหรือไมชอบอะไร   
จุดเดนจุดดอยเปนอยางไร   ทุกคนในครอบครัวจะตองปรับความรูจักซึ่งกันและกัน   เพื่อชวยใหมี
การตอบสนองที่ดีตอกันและกัน 

3.  ตองเคารพซึ่งกันและกนั  การเคารพในที่นีห้มายถึง   การเคารพที่มาจากใจ        
การเคารพในลักษณะนี้มีพฤติกรรมแสดงออกไดหลายอยาง  เชน     การฟงกัน      การเคารพใน
ความคิดเหน็ทีแ่ตกตางกัน  การเกรงใจกัน  เชน  บตุรเกรงใจบดิามารดา  บดิามารดาก็ตองรูจัก
เกรงใจบุตร  ความเกรงใจนี้รูสึกวามีคุณคาและจะชวยใหความสัมพันธระหวางบุคคลดีขึ้น 

4. ตองมีความไววางใจกัน  ความไววางใจเปนรากฐานที่ทําใหเกิดสัมพันธภาพใน
ครอบครัว  ความไววางใจควรมีตอกันทัง้ทางกายและทางใจ  จะชวยใหคนในครอบครัวมีความ
สบาย  ไรกังวล  หรือความกลัว  เปนที่พึง่พาได  ครอบครัวใดที่ไมไดสรางรากฐานที่ดีในเรื่องของ
ความไววางใจ บุคลิกภาพของผูเยาวในครอบครัวอยูในสภาพของการขาดความไววางใจอาจนําไปสู
ภาวะของการเปนคนกาวราว  เก็บกดหรือมปีมดอย 

5.  ตองใหกําลังใจกนัและกัน  การใหกําลังใจก็คือการใหพลังแกสมาชิกในครอบครัว  
ใหดําเนินชวีิตไปอยางมีความสุข          การใหกาํลังใจอาจเปนคําพูดและทาทางที่ใหการสนับสนุน  
ชมเชยเมื่อทําสิ่งที่ถูกตองแนะแนวทางในการหาทางออกเมื่อมีปญหาไมดุวาหรือกลาวโทษวาเปน
ความผิด 

6. ตองใหอภัยกันและกัน สมาชิกในครอบครัวอยูดวยกันหลายคน  ตองมีการ
กระทบกระทัง่กันบางไมมากก็นอย   ถามคีวามรักอยูก็อภัยกันไดยกโทษให    ในครอบครัวที่บุตร
ประพฤติผิด  บิดามารดาก็ไมควรจดจําความผิดนั้นแลวนําไปตอวาบุตรในโอกาสตอๆ ไป  เพราะ
เมื่อบุตรไดรับฟงความผิดของตนอยูเสมอกจ็ะเกิดความโกรธ  ความไมสบายใจและอาจนึกวาบิดา
มารดาไมรักตน 

7. ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว   การสื่อสารในครอบครัวควรจะใชปยะวาจาระหวาง  
สามีภรรยา   บิดามารดากับบุตร  การสื่อสารอาจจะมีทั้งรูปแบบที่ใชภาษาและภาษาทาทาง ภาษาพูด  
การเขียน  ฯลฯ  การตําหนิกนัก็ทําไดแตควรเปนคําตําหนิที่ใชถอยคําที่นาฟง 

8.  ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคาและคณุภาพ สมาชกิในครอบครวัควรหาเวลาอยู
ดวยกัน  ถามไถสารทุกขสุกดิบระหวางกนั    ชวยกันแกปญหาตางๆ ที่มี      มีกิจกรรมรวมกัน  เชน  
ไปเที่ยวทางไกล  ไปเที่ยวสวนสาธารณะ  รับประทานอาหารพิเศษรวมกัน  ไปเยี่ยมญาติ  เปนตน 

9.  ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว สภาวะของ
ครอบครัวและสภาวะของสมาชิกมิไดอยูนิ่ง   มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ตัวอยางเชน    บุตรที่
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เกิดใหมเปนทารก ก็จะเตบิโตและมีพัฒนาการตามวยัอันเหมาะสม บิดามารดาจะตองปรับตัวตาม
ความเปลี่ยนแปลงของบุตร  ตัวของบิดามารดาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  ดงันั้นสมาชิกใน
ครอบครวัจะตองตระหนกัในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนีแ้ละปรับตามความเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ในฐานะ   
ที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวในฐานะที่จะตองสัมพนัธกับความเปลี่ยนแปลงของคนอื่น 

10. ตองรูจักภาระหนาทีใ่นครอบครัว  และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การอยูรวมกันใน
ครอบครัวตางคนตางมีบทบาทและหนาที ่  ทั้งบทบาทหนาที่ตอตนเองและตอสมาชิกในครอบครัว  
ซ่ึงบทบาทและ หนาที่เหลานี้เกิดจากความคาดหวังของตนเองและความคาดหวังของแตละคนใน
ครอบครัว  ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะตองตกลงกนัใหดวีาเรื่องตาง ๆ ที่จะบริหารครอบครัวให
เปนปกติสุขนัน้  เปนเรื่องของใครในสัดสวนอยางใด  รวมกันอยางไร 

11.มีความใกลชิดทางสัมผัส การสัมผัสเชนการกอดกันโอบกันบางเกี่ยวแขนหรอื
หอมแกมกนัในครอบครวัเปนการแสดงความรักความอบอุนตามธรรมชาติของคน แตการแสดงออก
ควรกระทํากันในครอบครัวระหวางคนใกลชิดและแสดงความใกลชิดจรงิๆ เชนเมื่อบตุรเล็กๆ เปน
ทารก  บดิามารดาก็ควรเอาเขามากอด  มาจูบ  เพื่อแสดงความรักและใหความอบอุน  และเพิ่มความ
มั่นใจใหแกบตุร  แตเมื่อบุตรโตขึ้นก็อาจจะหางไป 

สัมพันธภาพในครอบครัวจะตองมีความผกูพัน และมีการปฏิบัติตอกันระหวางบุคคล
ในครอบครัวนั้นๆ สัมพันธภาพในครอบครัวเปนพื้นฐานที่จําเปนในสังคม บุตรที่เจริญเตบิโตมา
จะตองไดรับการดูแลเอาใจใส ความหวงใยจากบดิามารดาจึงจะทําใหเกิดสัมพนัธภาพที่ดใีน
ครอบครัวได ในความผูกพันระหวางบิดามารดาและบุตรยอมเริ่มตั้งตนแตอยูในครรภของมารดา
(นิยม บุญม ี 2534:122-130) การที่จะทําหนาที่ในการใหความรัก ความอบอุนของครอบครัวให 
ประสบความสําเร็จไดนั้น ส่ิงแรกจะตองมีคือ การใหความหวงใยอาทรซึ่งกนัและกนั ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความพึงพอใจในครอบครัวและกลายเปนพืน้ฐานทางอารมณที่ดีตอไป อีกทั้งยังมีผลให
สมาชิกในครอบครัวมีการพัฒนาความสามารถในการสรางสัมพันธภาพใกลชิดกบัผูอ่ืนไดอีกดวย 
 ถาภายในครอบครัวบิดามารดามีความรัก ความผูกพันตอกัน เขาใจในความตองการ
ของเด็กวยัรุนหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะชวยใหบุคคลในครอบครัวมีกําลังใจในการดํารงชีวิต 
สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมั่นคง ในทางตรงขามในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไมดีจะเกิด
ความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวดวยกันเอง ทําใหเกิดความไมมั่นคงหรือเกิดความเสียหาย
ตอพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในครอบครัวได โดยเฉพาะการแสดงออกที่เกิดขึน้ในชวง
วัยรุน 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

27

 จากงานวิจยัคร้ังนี้สรุปวา  สัมพันธภาพในครอบครัว  หมายถึง   ลักษณะความผูกพัน
รักใครเกี่ยวของกันทางพฤตกิรรมภายในครอบครัวที่ประกอบดวย บดิา มารดาหรอืผูปกครองและ
บุตร ที่อาศัยอยูในครอบครัว มีความรักความหวงใย มีความเอาใจใสตอกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
ของสมาชิกในครอบครัว  
 

2.3 การสอนตนเอง ( Self-Instruction ) 
  มีเชนบัม (Meichenbaum 1975 :357,อางถึงใน สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:52) ไดให

ความหมาย การสอนตนเอง (Self-Instruction ) วาเปนวิธีการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในการ
สอนตนเองดวยการใชการพดูกับตนเองภายในใจเปนตัวช้ีแนะแนวทางเพื่อใหมพีฤติกรรมเปาหมาย 
ซ่ึงเปนการควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

       ประเทือง ภูมิภัทราคม (2535:301) ไดสรุปความหมาย การสอนตนเอง (Self-Instruction )วา
เปนการพูดกับตนเอง เปนตวัช้ีแนะหรือนําทางตนเอง เพื่อควบคมุพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

      จึงสรุปวา การสอนตนเอง (Self-Instruction ) เปนการพูดกับตนเอง ซ่ึงเปนตัวช้ีแนะ
หรือ นําทาง เพื่อควบคุมพฤติกรรมตนเองไมใหกระทําพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  จากความหมาย
ที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวจิัยจึงใหความหมาย  การสอนตนเอง(Self-Instruction )วา เปนการควบคมุ
พฤติกรรมของบุคคลในการบอกตนเองหรอืกํากับตนเองเกี่ยวกับการปฏบิัติตนในสถานการณตางๆ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสอนตนเอง 
 การสอนตนเองเปนเทคนิคการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ดวยการพูดกบัตนเองใน
ใจเปนตวัช้ีหรือนําทางเพื่อใหมีพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึน้ซึ่งกระบวนการสอนตนเองจะทําไดดวย
การเสนอตัวแบบ การฝกซอม และการใหขอมูลยอนกลับและการวางเงื่อนไขผลกรรม 
( Meichenbaum 1975 :357, Meichenbaum Cameron 1974: 264, Wilson and O’ Leary 1980 : 247-
281,อางถึงใน  สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:53  ) ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดอธิบายไดดังนี้  
 
ส่ิงเราที่มากระทบ   

 
              
             ตัวแบบ                                                                    ผลกรรมของพฤติกรรมเปาหมาย           

แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการสอนตนเองตามแนวคิดของ Meichenbaum and Goodman  
ที่มา : Meichenbaum and Goodman 1971, อางถึงใน สิรินทร ศรประสิทธิ์ ,การปรับพฤติกรรม:
ทฤษฎีและการประยุกต       (ปทุมธานี : ฝายเอกสารตํารา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยากรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ,2525),301. 

พฤติกรรมเสี่ยงที่เปนสื่อกลาง(B1)  
(การสอนตนเอง) 

พฤติกรรมเปาหมาย 
(B2) 
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กระบวนการสอนตนเองเริ่มจากการสรางพฤติกรรมการสอนตนเอง (B1)  ดวยเทคนิค
การเสนอตัวแบบแสดงการสอนหรือดวยการใหบุคคลฝกการสอนตนเอง พฤติกรรมการสอนตนเอง
ของบุคคลจะเปนตัวแนะนําหรือนําทางใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายขึน้(B2) บุคคลใหการเสริมแรง
พฤติกรรมเปาหมาย(B2) ทีเ่กดิขึ้นมีผลใหเกดิการเชือ่มโยงระหวางการสอนตนเอง พฤติกรรมเปาหมาย 
และการเสรมิแรง การสอนตนเองจะมีสภาพเปนสิ่งเราทีน่ําไปสูการเสริมแรง ซ่ึงบุคคลจะเลือกใชเพื่อ
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่นําไปสูการเสริมแรงทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น 

กลวิธีที่นิยมใชและมีประสิทธิภาพในการสรางพฤติกรรมการสอนตนเองใหเกิดขึ้น 
คือการใชตัวแบบแสดงการสอนตนเอง  การใชตัวแบบในการสรางพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
สามารถเรียนรูไดทั้งตัวแบบจริงและตวัแบบที่เปนสัญญลักษณ เชนตัวแบบในโทรทศัน ภาพยนตร 
วิทย ุหนงัสือหรือจินตนาการและอื่นๆ (Mikulus 1987:121, อางถึงใน สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:53 ) 

จากแนวคิดดังที่กลาวมาขางตนมีเชนบัมและกูดแมน      (Meichenbaum   and 
Goodman1971:116-117,อางถึงใน สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:53)    ไดเสนอขั้นตอนการสอนตนเอง
ดวยการใชตวัแบบ     และการฝกซอมการสอนตนเองเพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายโดยมลํีาดับขั้นดังนี้  

1.ตัวแบบสอนตนเองดวยเสยีงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของตน                                       
2.ตวัแบบการสอนตนเองดวยเสียงดังขึน้ ช้ีแนะการกระทาํพฤติกรรมเปาหมายของ

บุคคลที่ไดรับการสอนพูดกบัตนเอง 
3.บุคคลไดรับการสอนพูดกบัตนเอง โดยพูดดวยเสยีงดงั  ช้ีแนะการกระทําที่เปน

พฤติกรรมเปาหมายของตนเอง 
4. บุคคลไดรับการสอนพูดกบัตนเองดวยเสียงกระซิบ ดงัชี้แนะการกระทําที่เปน

พฤติกรรมเปาหมายของตนเอง 
5.บุคคลไดรับการสอนพูดกบัตนเองในใจ ช้ีแนะการกระทําที่เปนพฤตกิรรมเปาหมาย

ของตนเอง 
ความสําคัญของการสอนตนเอง 
จากแนวคิดการสอนตนเอง (Self-Instruction)ของมีเชนบัม(Meichenbaum 1971:116-117,

อางถึงใน สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:54)ในระยะตอมาไดมีการฝกทักษะการสอนตนเอง  ไปใชในการ
ปรับพฤติกรรม  และแกไขพฤติกรรมอยางกวางขวาง ทัง้ปญหาพฤติกรรมกาวราว พฤติกรรม อยูไม
เปนสุข ความเครียด ความกลัว และพฤติกรรมอื่นๆ ไดแก พฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี( Meichenbaum and Cameron1974 : 271-289,อางถึงใน  สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:54 )        
พฤติกรรมที่สอไปในทางยุวอาชญากร  พฤติกรรมหุนหนั ขาดทักษะทางสังคม ( Meichenbaum and 
Goodman1971:115-116,อางถึงใน สิรินทร ศรประสิทธิ์ 2545:54)  
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 จากทีก่ลาวมาแลวขางตนจึงสรุปไดวา การสอนตนเอง ( Self-Instruction ) สามารถนาํมา
ประยกุตใชในการแกไขพฤตกิรรมไดอยางหลากหลายอกีทั้งสามารถขยายผลของการสอนตนเองไปสู
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิงได และอาจเปนตัวแปรทีม่ี
อิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง 
 
2.4  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

ความหมายของความรูสึกมีคณุคาในตนเอง   
 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ( Self – Esteem ) เปนความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเอง ซ่ึง
รวมไปถึงระดบัของการยอมรับ การนับถือตนเอง  การรูสึกวาตนเปนผูที่มีคุณคา      มีความสามารถ
และมีความสมัพันธกับอัตมโนทัศน ( Self – concept ) อยางใกลชิด มีผูใหความหมายของความรูสึก     
มีคุณคาในตนไวตางๆกันดังนี้คือ 
 แบรนเดน ( Branden 1981 : 110 ) กลาววา ความรูสึกมคีุณคาในตนเองเปนลักษณะ
ของความเชื่อมั่นและความนับถือในตนเองที่เกิดจากความมั่นใจในความมีคุณคา ความสามารถของ
คนที่จะบรรลคุวามสําเร็จในสิ่งที่ตนพึงใจ 
 คูเปอรสมิธ ( Coopersmith 1984 : 5 ) กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนการ
ตัดสินความมคีุณคาในตนเอง ซ่ึงแสดงถึงเจตคติของบคุคลในแงการยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง 
และแสดงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมี
คุณคาของตนเอง  
 ลาซารัส ( Lazarus 1991 : 441 ) กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง ความ
ภาคภูมใิจในงาน ซ่ึงเกิดจากการที่บุคคลรับรูและยอมรบัขอดอยของตนเองและในขณะเดยีวกนัก็
เห็นความสําคัญของขอดีและคุณลักษณะทางบวกของตนเอง 

ฮารเทอร (Harter 1990 : 67-97) กลาววา ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง เปนความสามารถ
ของบุคคลในการที่จะเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพและพลังของตน เปนความรูสึกที่ทําใหบุคคลมี
ความเชื่ออยางมั่นคงวา การกระทําของตนมอิีทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณและความ
เชื่อมั่นเชนนัน้สงผลใหบุคคล สามารถปรับตัวไดเมื่ออยูในสภาวะทีไ่มพึงใจ 
 พาลลาดิโน (Palladino1994 : 3-4)   กลาววา       ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนสิ่งที่
ไมคงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความรูสึกและประสบการณ โดยมีความหมายหลายประการ 
ไดแก 
    1. ความเชื่อมั่นในตนเองและความรูสึกมคีุณคาในตนเอง 
    2.  ความสามารถในการมองโลกตามความเปนจริงและมองโลกในแงดี 
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     3.  ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในอันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น 
    4.  ความสามารถที่จะรับรูและยอมรับขอดอยของตนและทําการพฒันาใหดีขึ้น 
    5.  การตระหนักถึงลักษณะเดนที่ตนเองมีอยูและความภาคภูมิใจในลักษณะเดนของตน 
    6. การรับรูและการยอมรับตนเอง 
    7.  การเชื่อมั่นในคณุคาและนับถือในความสามารถของตน 
     8. การรับรูส่ิงตางๆในแงดี และเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการริเร่ิมสิ่งใหม 
    9.  การเขาใจวาตนมีคณุคาในตนเองและมีคาตอบุคคลอื่น 
     10. การยอมรับตนเองและการมีความสามารถบรรลุในสิ่งที่ตนตองการ 
          จากความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเองดังกลาวมาขางตน พบวามีสวน    
ที่เปนสาระสําคัญรวมกันคือ ความรูสึกในทางบวกที่บคุคลมีตอตนเอง จึงพอสรุปไดวาความรูสึก   
มีคุณคาในตนเองหมายถึง ความรูสึกที่ดตีอตนเองหรือการประเมินตดัสินคุณคาของตนวามีคณุคา  
มีความสามารถ มีความเชื่อมั่น และพรอมทีจ่ะนําสิ่งเหลานี้มาใชใหเกดิประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนได  

องคประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 คูเปอรสมิธ ( Coopersmith 1981 : 97) แบงองคประกอบของความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองออกเปน 4 องคประกอบคือ 
 1. อํานาจ ( Power ) ไดแก ความสามารถมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในสถานการณตางๆ 
 2. ความสําคัญ ( Significance ) ไดแก การไดรับการยอมรับและการมีคณุคา 
 3. ความสามารถ ( Competence ) ไดแก ความสามารถในการกระทําในสิ่งที่ตองการ
ทําไดจนบรรลผุลสําเร็จตามมุงหมาย 

4. คุณธรรม ( Virtue) ไดแก การปฏิบัตตินอยางมศีีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อและ
คานิยมที่เปนปทัสถานของสังคม  

พัฒนาการของความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
 ปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ไดแก 
 1.  การประเมนิตนเอง   ( Self-Evaluation )   ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง   พัฒนาจาก
การประเมนิตนเอง   (Osborne1996 : 80-85 ; Swann 1966 : 101-103) การประเมนิตนเองมักจะเกดิขึน้
เมื่อบุคคลประสบความสําเร็จ    หรือความลมเหลว บุคคลมักจะมีความภาคภูมใิจในตนเมื่อประสบ
ความสําเร็จและรูสึกอับอายเมื่อประสบความลมเหลว 
 2.  ความสําเรจ็ในสิ่งที่ตนปรารถนา  ( Success in Valued Domains)    บุคคลให
ความสําคัญตอส่ิงตางๆในลักษณะแตกตางกัน สําหรับบางคนคุณลักษณะทางสรีระอาจมี
ความสําคัญ    บางคนอาจใหความสําคัญกับความสามารถทางการกีฬาในขณะที่บางคนเห็นวา  
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ความสําเร็จทางวิชาการเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับตน ดังนัน้ความสําเร็จในเรื่องที่ตนตั้งปณิธานไว จึงมี
ความสําคัญตอบุคคลมากกวาความสําเร็จในดานอื่นๆ นักวิชาการศึกษาพบวา บุคคลมักให
ความสําคัญ 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการทํางาน ทักษะทางสังคม และความสงางามทาง
รางกาย (Heatherton and Polivy 1991: 865-910) อยางไรก็ตามฮารเทอร(Harter1990 : 67-97) กลาววา
บุคคลยังใหความสําคัญกับมิติอ่ืนๆ   อีกมากและการใหความสําคัญตอส่ิงตางๆจะเปลี่ยนไปตาม
อายุของบุคคล 

3. คานิยมของสังคม (Societal Values)   คานิยมของบุคคลมักสะทอนคานิยมของ
สังคมคานิยมของบิดามารดา และคานิยมของเพื่อนทีบุ่คคลผูนั้นเกี่ยวของ ในสงัคมบางแหงเชน 
สังคมอเมริกันมักจะปลูกฝงคานิยมกนัตั้งแตวยัเดก็วาสามารถจะเปนคนรวยได และควรที่จะมุง
สรางฐานะอยางเต็มที่ ดังนัน้หากในเวลาตอมาไมเปนคนรวยอยางที่คดิก็อาจสงผล ใหกลายเปนคน
ที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําแตถาไมมีคานิยมวาตองเปนคนรวยก็จะไมรูสึกวาตนมีคุณคา
ในตนเองต่าํเมือ่ไมไดเปนคนรวย เปนตน  คานิยมของบดิามารดามีความสําคัญเนื่องจากมักจะมกีาร
ปลูกฝงคานิยมของบิดามารดา   ใหกับบุตร ถาบิดามารดาใหความสําคญักับการศึกษา       ความรูสึก
มีคุณคาในตนเองของผูเรียนก็มักจะไดรับอิทธิพลจากผลการเรียนในสถานศึกษามากกวาพฤติกรรม
ดานอื่นๆ เพื่อนก็มีอิทธิพลสูงตอการกําหนดคานิยมของบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงวยัรุน
เพื่อนจะทวีความสําคัญมากขึ้นเพราะวัยรุนเปนวัยที่ชอบทําอะไรตามเพื่อน การกระทําที่ไมสอดรับ
กับคานิยมของกลุม ก็ยากทีจ่ะไดรับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

เปนทีท่ราบกนัวาความรูสึกมคีุณคาในตนเองมีแนวโนมทีจ่ะคงสภาวะอยูเปนเวลานาน
พอสมควรและไมคอยเปลี่ยนแปลงงาย  นักวิชาการกลาววาความรูสึกมีคณุคาในตนเองของบุคคลจะมี
การพัฒนาขึ้นในวยัเดก็ เปนผลที่เกิดจากการ ไดรับความรักความอบอุนจากผูเล้ียงดู ซ่ึงจะเปน
พื้นฐานของการรับรูคุณคาของตนของเด็ก  เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความรัก และไดรับการ
ยอมรับในคณุคาของตนจะสะสมความรูสึกการมีคุณคาในตนไวในจติใจ   สวนเด็กที่ถูกปฏิเสธ  
ไมไดรับความรักจะมีความรูสึกวาตนต่ําตอยไรคา (Barry 1989 : 13) ซ่ึงสอดคลองกับคเูปอรสมธิ 
(Coopersmith  1981:236) ที่กลาววา ปจจยัสําคัญของการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองไดแก การ
ยอมรับในตวับุตรของบิดามารดา การกําหนดของความประพฤติที่บิดามารดาวางไวอยางชัดเจน
ระดับของความเปนอิสระในการตัดสินใจการใหเสรีภาพตอบุตร  รวมทั้ งความรู สึ กมี คุณค า
ในตนเองของบิดามารดาและวธีิการลงโทษอยางมีเหตุผล การใหความรักความอบอุนจะเสริมสราง
ใหบุตรพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองไดสูง ในขณะที่เด็กขาดความรักถูกทอดทิ้งจะพัฒนาความรูสึก
มีคุณคาในตนเองไดนอย ในทํานองเดียวกนั ครูซและสทรอบ ( Crouch and Straub 1983:77)กลาววา
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีรากฐานมาจากครอบครัว สวนเมเนยีล(Meneil 1975:106-108) กลาววา
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เมื่อเด็กโตขึ้น มีโครงสรางทางสังคมขยายขึ้นเปนกลุมเพื่อนและสถานศึกษาเด็กมกัมีความตองการ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยการเรียนรูดวยตนเอง   มีการพัฒนาสติปญญา ทักษะทางสังคม และ
ความมั่นใจในตนใหสูงขึ้น   ความรูสึกและคานิยม รวมทั้งปฏิกิริยาจากเพื่อนและบคุคลรอบขางจะ
มีอิทธิพลสูงตอพฤติกรรมของเด็ก  ถาเดก็ไดรับการยอมรับนับถือ ความรักจากเพือ่นและบุคคลใน
ครอบครัวก็จะมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา แตถาเด็กไมไดรับการยอมรับในกลุมเพื่อนและจาก
ครอบครัว ก็จะสงผลใหเดก็มีความรูสึกตนเองมีคุณคานอย 

สําหรับโรเจอรส   (Rogers 1959 : 59) มีความเหน็วาเปนธรรมชาติของทุกคนที่จะถูก
กระตุนใหมกีารพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนใหอยูในระดับสูง โดยโรเจอรสเรียกความรูสึกนีว้า 
ความรูสึกตอตนในดานบวก (Positive Self- Regard) ในการที่จะมีความรูสึกตอตนเองในดานบวก
นั้นก็ขึ้นอยูกับวาบุคคลไดรับการเลี้ยงดูมา โดยไดรับความรักแบบมเีงื่อนไขหรือไม ถาไดรับความ
รักแบบมีเงื่อนไข การที่จะมคีวามรูสึกตอตนเองในทางบวกนัน้ก็เปนเรือ่งที่ยากจะเกดิขึ้น ความรกั
แบบมีเงื่อนไขนั้นจะรักเพราะทําอะไรถูกใจ หากทําไมถูกใจก็ไมรัก ซ่ึงจะนําไปสูการมีอัตมโนทัศน
ในทางลบ และเมื่อใดที่บุคคลตระหนกัวาตนไมมีทางที่จะสามารถบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะที่ได
ปณิธานเอาไวไดแลว บุคคลนั้นจะเหน็ตนเองเปนคนไรคา ในทางกลับกันความรักแบบไมมเีงื่อนไข
จะนําไปสูการมีความรูสึกตอตนในทางบวก  

ลักษณะของบคุคลท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสงู 
 บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง จะเปนบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
โดยมีการรับรูและยอมรับความบกพรองของตน และในขณะเดยีวกนัก็ตระหนักและพึงพอใจใน
ความเขมแข็งมีพลังและคุณสมบัติดีๆ ที่ตนมีอยู  (Lazarus 1991: 441)  
 ในขณะที่มาสโคโรและฟชเชอรกลาววา  ลักษณะสําคัญของผูที่มีความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองสูงไดแก ความภาคภูมิใจ บุคคลรูสึกภาคภูมิใจเมื่อไดเปนผูรับผิดชอบในการสรางผลงาน
ที่มีคุณคาแกสังคม หรือเปนบุคคลที่มีคาตอสังคม  (Mascolo and Fisher1995 : 55) สวนสทอรม
และสทอรม (Storm and Storm1987 : 805-816) กลาววาความรูสึกภาคภูมิใจนี้จัดอยูในกลุมเดยีวกับ
ความรูสึกทางบวกอื่นๆ เชน ความรูสึกเปนผูมีชัย  การเอาชนะอุปสรรคได การประสบความสําเร็จ
ในงาน ความรูสึกเปนคนพิเศษ กลาหาญและเต็มไปดวยพลัง และลาซาลัส(Lazarus 1991 : 441) 
เสนอวาความรูสึกภาคภูมิใจเกิดจากการไดทําในสิ่งที่ตั้งปณิธานไวและทําไดสําเร็จ พรอมกับไดรับ
การยอมรับ   ความชื่นชมจากการกระทาํที่บุคคลตางเห็นวามีคามีประโยชน     ลาซาลัสเนน
ความภาคภูมิใจทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและในฐานะสมาชิกของกลุม ในขณะที่ฮารเทอร 
(Harter1990 : 67-97) มองเห็นวาความรูสึกความภาคภูมใิจในตน จะทาํใหบุคคลรูสึกวาตนมีอํานาจ  
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มีพลัง และอาจจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกดิขึ้นได ความรูสึกดังกลาวทําใหบุคคลสามารถ
รับมือกับสถานการณที่เปนปญหาได 
 นอกจากนี้ความภาคภูมใิจในตนชวยใหบุคคลคงพฤติกรรมที่นําไปสูจดุมุงหมายของ
ชีวิต บุคคลสามารถคงพฤติกรรมไวได เพราะเชื่อวาสกัวันหนึ่งการกระทําของตนจะตองบรรลุผล
สําเร็จ บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในเองสูง จะมีความวิริยะอุตสาหะ เนื่องจากมคีวามเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตน  และมคีวามหวังอยางเต็มเปยมทีจ่ะประสบความสําเร็จ (Snyder et  al 1991 : 
570-585) ผูที่มีความหวังจะมีความมานะบากบั่นและประสบความสําเร็จในที่สุด   
   คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1984 : 5)  กลาววา  บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
สูงจะรับรูคุณคาของตนตามความจริง  มีความตระหนักในศักยภาพทั้งหมดของตนที่มีอยูมีจติใจ 
เปดกวางยอมรับสถานการณตางๆ  ตามความเปนจรงิและสามารถแสดงออกในสถานการณตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม   มีความกระตือรือรนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนวาจะทาํงาน
จนประสบผลสําเร็จได     มีความเปนผูนํามีความเปนตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็น
ตางๆ  ไมหวัน่ไหวตอคําวพิากษวิจารณ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดี  มีการประเมิน
ความสามารถ  ทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอื่นๆ ของตนอยางตรงไปตรงมาและรอบคอบ
มากกวาที่จะคดิเอาเองมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา มีความพึงพอใจในตนเอง มีความ
มั่นคงทางอารมณ มีความวิตกกังวลนอย ตระหนกัในความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอบุคคลอื่น  
มีความสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและสิ่งแวดลอม มีความสุขกับชีวิตของตน กลาที่จะ
รับงานที่ทาทายความสามารถหรืองานที่แปลกใหม  ไมยอทอตองานที่ยากหรือมีอุปสรรคมาก  
เต็มใจที่จะไดทํางานเต็มศักยภาพของตน 
 ถึงแมวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองมักจะลดระดับลงเมือ่บุคคลประสบผลของการ
กระทําในทางลบหรือประสบความลมเหลว แตโดยท่ัวไปแลว ระดบัความมีคุณคาในตนเองของ
บุคคลในแตละมิติจะเปลี่ยนแปลงคอนขางชา ทั้งนี้เพราะประสบการณเดิมของบุคคลมีบทบาทสูง
ตอความเปลี่ยนแปลงของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Heatherton and Polivy 1991 : 895-910) 
อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางคนเห็นวา บางครั้งเมื่อกลาวถึงการมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา 
ก็มักใชอางถึงบุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดระดับลงมาเทานั้น เชน บคุคลที่ขาดความ
มั่นใจในตนเอง บุคคลที่ยังไมรูวาตนมีความสามารถทําอะไรไดบางหรือเขาใจอะไรไดบาง บุคคลที่
มีความสงสัยในความสามารถของตนเอง ซ่ึงลักษณะดังกลาวอาจเกิดขึ้นกับใครก็ไดในแตละชวง
จังหวะชวีิต (Bandura 1991 : 69-164) แตบางครั้งบุคคลก็ไดรับผลจากความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ต่ําอยางรุนแรงจริงๆ 
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 คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981 : 67-69)  กลาววา บคุคลที่มีความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองต่ํา มักใชกลไกการปองกันตนเองในการดําเนินความสัมพันธกบับุคคลอื่น มีความรูสึกวาตน
ไรคาหรือมีคาเกินความเปนจริงทําใหรูสึกเปนปมดอย  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง วิตกกังวลมักเปน
คนเก็บตวั ชอบอยูเงียบๆ ชอบเปนผูฟงมากกวาจะแสดงบทบาทใดๆ หวาดกลัว ทอแท ไมมัน่ใจ   
มักตกอยูภายใตอิทธิพลของผูอ่ืน กังวลกบัคําวิพากษวจิารณ มีความยุงยากใจ ขาดความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกบับุคคลอื่นได มกัคิดวา
ตนไมมีความสามารถเพียงพอ ขาดทักษะที่เหมาะสม จึงมีบทบาทในสังคมนอย สงผลใหโอกาสที่
จะประสบความกาวหนาความสําเร็จลดนอยลง มีความอายสูง ไมกลาปฏิเสธในสิ่งที่ตนเอง        
ไมตองการ กลัวการประเมนิและคําตัดสนิจากบุคคลอืน่ที่มีตอตน  กลัวการเขาสังคมเพราะคิดวาตน
ขาดทักษะทางสังคมที่เหมาะสมจะทําใหเคอะเขิน มักจะนําคําพูดและการกระทําของคนอื่นมา
ครุนคิด มักคดิวากลุมเพื่อนไมใหการยอมรับหรือไมสนใจตน ไมพยายามที่จะคิดหางานที่ยากหรือ
ทาทายมาทําเมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคก็มักจะทิ้งงานนั้นหลีกเลีย่งการแกปญหา ขาดความยดืหยุน
จะยดึตดิอยูกับสิ่งที่ตนรูจกัอยางดแีละเคยชนิ ดําเนนิชีวติในลักษณะที่คาดหวงัผลไดวาจะคลายๆเดิม 

จากการศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตวัเอง อาจสรุปไดวาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
สามารถสื่อใหเห็นบุคลิกภาพของบุคคลได และมีความสําคัญตอบุคคลในการดําเนินชีวิตในสังคม
ใหเปนปกติสุข ดวยความเขมแข็ง ดวยใจที่เชื่อมั่น มสุีขภาพจิตดี สามารถรับความกดดนัในสงัคม
ไดอยางดี บุคคลตางตองการมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยางไรก็ตามการรับรูคุณคาในตนจะสูง
หรือต่ํานั้นขึ้นอยูกับผลการประเมินความรูสึกของตนตอความสามารถในการตอบสนองตอ 
สภาวะแวดลอม และการประเมินผลเจตคติและพฤติกรรมที่คนอื่นในสังคมมีตอตน รวมทั้งอิทธิพล
จากปจจัยที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีตอความเปลี่ยนแปลง
ของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ปจจัยที่มีความสําคัญและเปนพืน้ฐานในการพฒันาความรูสึกมี
คุณคาในตนไดแก      การอบรมเลี้ยงดู      ความรักความสัมพันธในครอบครัว      ความสัมพันธ
กันเพื่อน และสถาบันดานการศึกษา การพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองใหมีระดับสูง และทําให
บุคคลสามารถดําเนินชวีิตไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนคุณลักษณะที่ควรสงเสริมใหเกิดมีขึ้นใน
นักเรียน เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศตอไป 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตน 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ปจจยั   

สวนบุคคลและปจจยัภายนอก ซ่ึงคูเปอรสมิธ(Coopersmith 1981 : 118-119) ใหรายละเอียดไวดังนี ้
ปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
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1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) ลักษณะทางกายภาพของบุคคลมี
ความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนบางลักษณะจะชวยเสริม ใหบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองมากขึ้น เปนตนวา ความงามของสรีระรางกาย  ความแข็งแกรง ความคลองแคลวในการ
เคลื่อนไหว จะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในกจิกรรมที่ตนเหน็วามีคณุคา สําหรับเพศชาย
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมักจะมีความสัมพันธสูงกับความแข็งแรงและความกลาหาญ สวนใน
เพศหญิง ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมกัจะมีความสัมพนัธสูง กับความงดงามของรูปรางหนาตา แต
ลักษณะทางกายภาพจะมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเชื่อ        
สวนบุคคลและคานิยมของสงัคมนั้นดวย บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพดีมักจะมีความรูสึกทางบวกตอ
ตนและเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพไมดี (Coopersmith 1981 : 120-123) 

2. ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและผลงาน (General Ability, Capacity and 
Performance)     ลักษณะทั้งสามดานนี้มีความสัมพันธระหวางกันและชวยใหบุคคลเกิดความ
ภาคภูมใิจในตนเอง โดยจะเปนตวับงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของบุคคล การประสบ
ความสําเร็จจะเปนการเสริมแรงแกตนเองและทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได บุคคลที่
ประสบความสําเร็จอยูเสมอจะมีความภาคภูมิใจสูงกวาบคุคลที่ไมคอยประสบความสําเร็จ  

3.  สภาพทางจิตพิสัย (Affective State)  สภาพทางจิตพสัิย ไดแก สภาวะอารมณตางๆ 
เชน ความพึงพอใจ ความสขุ ความวติกกงัวล ความเครยีด เปนตน ซ่ึงมีอยูในตวับคุคลที่แสดงออก
และไมแสดงออก มักจะเปนผลจากการที่บุคคลมีประสบการณตางๆ และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 
การประเมินตนเองหลังจากประสบการณเหลานี้ จะมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง กลาวคือ 
บุคคลที่ประเมินตนเองในทางดี จะแสดงความพึงพอใจ มีการแสดงออกทางอารมณในทางบวก มี
ความสขุใจและไมวติกกังวล แตถาบุคคลประเมินตนเองในทางไมด ี จะแสดงความรูสึกไมพอใจ
ตนเอง เห็นวาตนขาดความสามารถและทักษะที่จําเปนและไมคิดวาตนจะประสบความสําเร็จได
ในอนาคต (Coopersmith 1981 : 130-134) 

4.  คานิยมสวนบุคคล (Self- Values)  บุคคลมักจะประเมินตนเองในมิติที่ตนเองเห็นวา
มีคุณคาและใหความสําคัญ เชน บุคคลที่ใหคุณคาแกความสําเร็จทางการเรียน หากเรียนไมไดดี จะทํา
ใหความรูสึกมีคาในตนเองต่ําลง   การที่บุคคลใหคุณคาแกส่ิงหนึ่งสิ่งใดแลวสอดคลองกับคานิยม
ของสังคม บุคคลจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึน้ ในทางกลับกันหากคานิยมในสังคมไม
สอดคลองกับคานิยมของสังคมบุคคลนั้นจะมีความรูสึกมคีุณคาในตนเองลดต่ําลง ยิ่งไปกวานัน้การ
ที่บุคคลไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนบุคคล จะทําใหบุคคลนั้นมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึ้น 
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5. ความมุงหวัง (Aspiration)  ในบางครั้งบุคคลจะประเมินตนเองเทียบกับมาตรฐาน
ของเกณฑของความสําเร็จทีไ่ดกําหนดไว การประสบความสําเร็จจะเปนประสบการณที่สงผลให
คาดหวังความสําเร็จในอนาคตหรือกิจกรรมคราวหนา การทํางานไดผลตามเกณฑที่กําหนดไว จะทําให
บุคคลมีความรูสึกภาคภูมใิจในตนเอง เห็นวาตนเปนผูมีคณุคา 

6.  เพศ  (Sex)  สังคมสวนใหญมักมีคานยิมวาเพศชายมีศกัยภาพสูงกวาเพศหญิง ทั้งใน
ดานรางกาย สติปญญา และอารมณ เพศชายมักไดรับตําแหนงผูนําซึ่งมีอํานาจในสังคม ในบางวัฒนธรรม
เฉพาะเพศชายเทานั้นที่มีสิทธิในการทํากิจกรรมบางประการ สวนเพศหญิงมักจะไดรับตําแหนงและมี
บทบาทสังคมที่ดอยกวา 

   ปจจัยภายนอก    ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 
1. การอบรมเลี้ยงดู  (Parenting Behavior)  

                      ประสบการณในครอบครัว มีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกมคีุณคาในตนเอง
ของบุคคล หากครอบครัวมีความอบอุน   เขาใจกนั   บดิามารดาใหความใกลชิดสนิทสนมกับบตุร 
มีใจเปดกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นและยอมรับนับถือ เคารพในสิทธิของบุตร ใหความรักกับบุตร
อยางเต็มเปยม มีการกําหนดขอบเขตของพฤติกรรมไวอยางกวางๆ ไมใชอํานาจบังคับ ใหโอกาสแก
บุตรในการมปีระสบการณใหมตามสมควร เอาใจใสตอส่ิงตางๆที่อยูแวดลอมตวับตุร เชน กจิกรรม
การเรียน กจิกรรมกับเพื่อน ปญหาหรือความคับของใจของบุตร บดิามารดาเองก็รักใครปรองดองกนั  
มีการแบงอาํนาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบกนัไวอยางชดัเจน มีความยดืหยุน มีอารมณมัน่คง มีการรับรู
ในคุณคาของตนเองสูง มีความเชื่อมั่นในระดับสูง  
 2. กลุมเพื่อน (Peer) 
     ประสบการณการไดรับการยอมรับหรือการมีความผูกพันกับกลุมเพื่อนมีความสัมพันธ
กับเจตคติตอตนเองและเจตคติตอผูอ่ืน เมื่อบุคคลมีความผูกพันทางสังคมหรือรูสึกวาตนเปนสมาชกิ
ที่มีความหมายของกลุม จะทําใหรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้นมีพฤติกรรมเอื้อสังคมมากขึ้น          
ใหความชวยเหลือบุคคลอื่น และมีความรวมมือในการทํางานมากขึ้น รูจักเอาใจใสและมีความสขุ
เมื่อมีโอกาสชวยผูอ่ืนใหเรียนรู   (Watson et al 1997 : 571-586)  ในทางกลับกันการไมยอมรับจากกลุม
เพื่อนมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมดานสังคม ซ่ึงรวมไปถึงการแยกตัวจากสังคมและการแสดง
ความกาวราว   ความรูสึกผูกพันมั่นคงกับเพื่อนมีความสมัพันธสูงกับความรูสึกมีคุณคา    ในตนเอง
และการบูรณาการเอกลักษณแหงตน (Ryan et al 1994 : 226-249) 

การเสริมสรางความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
 เปนที่ทราบกนัวาบุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง จะเปนผูที่มองโลกในแงดี
และเต็มไปดวยความหวัง ( Franken and Prpich 1996 : 695-712) และมองสิ่งตางๆในแงดี  ชวยให
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บุคคลสามารถชื่นชมกับความสําเร็จของตน และหลีกเลี่ยงความอับอายเมื่อไมประสบความสําเร็จ
ความหวังทําใหบุคคลมีความรูสึกวาตนมพีลังและมีทางเปนไปไดที่จะทําอะไรก็ได  สําเร็จตามที่ตน
ตองการ (Snyder et al 1991 : 570-585) ความมีพลังในตนทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะริเร่ิม
สรางสรรคกิจกรรมใหม มีความกลาที่จะเผชิญกับอุปสรรคและกลาที่จะเขาจดัการกับปญหาตางๆ  
ความรูสึกวายงัมีทางเปนไปไดที่จะทําอะไรไดสําเรจ็ ชวยใหบคุคลรับรูวามีแนวทางที่จะชวยให
บุคคลบรรลุจุดมุงหมาย 
 ในทางตรงกนัขาม บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา จะมีลักษณะมองสิ่งตางๆ
ใน แงรายและส้ินหวัง (Franken  and Prpich 1996 : 695-712) การที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานี้ให
กลับไปในทางบวก เปนเรือ่งที่มีการถกเถียงอภิปรายกนั นักวิชาการบางราย เชน ออสบอรน 
(Osborne 1996 : 85) มทีัศนะวาถาบุคคลตองการมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสงู บุคคลจะตอง
แสวงหาจุดเดนที่สําคัญของตน จุดเดนที่เปนหลักการนี้จะสามารถทําใหเกดิความภาคภูมใิจและ
ความสําเร็จ บุคคลจะตองมีความตองการเปนเลิศในสิง่ที่ตนกระทํา บุคคลที่ขาดประสบการณดาน
ความรักและการยอมรับจากทางบาน มักจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่าํ วัยรุนที่ขาด
ประสบการณดานการมีคุณคาในตนเองทีบ่านมักจะหนัไปพึ่งเพื่อน และถาวัยรุนเพียงแตตองการ
การยอมรับอาจจะเขาไปผูกพันกับเพื่อนโดยไมเลือกกลุม และมีความเปนไปไดที่อาจจะคบเพื่อนใน
กลุมเสี่ยง 
 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความเชื่อมโยงกับการไดมาซึ่งสิ่งที่บุคคลหวังในชีวิต
ถาบุคคลรับรูตนเองวามีความสามารถและทักษะที่จําเปนในการที่ใหไดมาซึ่งสิ่งที่หวัง ก็มักจะมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึ้นสิ่งที่บุคคลหวังในชวีติมักจะสะทอนคานิยมของสังคม บิดามารดา
และเพื่อน    การปรับเปลี่ยนเพื่อใหมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอาจเปนไปไดหลายทาง เชน 
การมองโลกในแงดี มีความหวัง รับรูวาตนมีความสามารถในทางใดมีจุดดอยในทางใดแลวเลือก
ทางปรับเปลี่ยนตนเองใหเหมาะสม 
2.5  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
        2.5.1 การคบเพื่อนตางเพศในวัยเรียนและการวางตัวตอเพศตรงขาม 
  ในสังคมไทย ความเชื่อ คานยิม ทัศนคต ิขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา 
เปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะเรื่องเพศ    หากจะมองยอนไปในสมัยโบราณ 
จะเห็นวามีการหามคบเพื่อนตางเพศ        แตเมื่อมีอารยธรรมตะวันตกไดเร่ิมเขามาในประเทศไทย 
มีผลทําใหความเชื่อ คานิยม และทัศนคติเร่ิมเปลี่ยนแปลง  สังคมไทยจึงยอมรับใหมกีารคบเพื่อน
ตางเพศไดมากขึ้น แตทั้งนีต้องอยูภายในของเขตของวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา การคบเพื่อน
ตางเพศเปนสิ่งที่สังคมไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว เพื่อใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
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คานิยมสวนมากมักจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมตางๆของบุคคลจึงตอง
เปล่ียนไป หากยังคงยดึมั่นกบัคานิยมสังคมเดิมจะเกดิความลาหลัง ดังนั้นในการคบเพื่อนตางเพศจงึ
มีลักษณะเปนสากลมากขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน (กรมพลศึกษา , หนวยศึกษานิเทศก 2530 :88-89)  
 เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่อยูในระยะหวัเล้ียวหวัตอในชวีติ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงจากเด็ก
เปนผูใหญทั้งทางดานรางกายและจิตใจ (วีรวัฒน วรรณศิริ 2535:225, อางถึงใน ดวงดาว  รุงเจริญเกียรต ิ
2543 : 48) ซ่ึงในชวงระยะของการเริ่มเขาสูวัยรุนพบวาสวนใหญจะเริ่มมพีฤติกรรมทางเพศออกมาให
เห็นอยางชัดเจน คือ เร่ิมใหความสนใจกับตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของการรักสวย รักงาม และการ
แตงกาย เด็กวัยรุนในวัยนี้จะเริ่มสนใจเพศตรงขาม และอยากไดรับความสนใจจากเพื่อนตางเพศ
เชนกัน เดก็วยัรุนทั้งชายและหญิง จะเริ่มพยายามทีจ่ะดงึดูดความสนใจจากเพื่อนตางเพศเปนสําคญั  
โดยจะสังเกตเห็นวาเด็กวยัรุนจะมกีารแตงกายที่ทันสมยันิยมเพื่อใหเกดิจุดเดนและเปนที่สนใจมาก
ขึ้น หรืออาจมกีารแสดงความสามารถพิเศษใหออกมา เชน การเลนดนตรี หรือการเปนนักกีฬาทีม่ี
ความสามารถ เปนตน จากพฤติกรรมทางเพศตางๆ  เหลานี้จะเปนการนําไปสูการคบเพื่อนตางเพศ
และการออกเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ 
 ในการคบเพื่อนตางเพศและเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ วัยรุนมโีอกาสและเสรีภาพมากขึ้น 
เสรีภาพที่เกดิขึ้นใหมเชนนี ้  รวมทั้งการติดตอกับชายหนุมหญิงสาวก็เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดงาย ปญหา
ทางเพศมักจะขึ้นอยูกับเด็กวัยรุนเปนสวนใหญ ถาตัดสินใจถูกตองและเหมาะสมก็เปนสิ่งที่ดี        
แตหากตัดสินใจผิดพลาดก็มกัจะเกิดปญหาตางๆดังปรากฏอยูในสังคม เชน ประสบปญหาในการ
ปรับตัวและการวางตัวตอเพศตรงขาม       พฤติกรรมการแสดงออกรวมทั้งพฤติกรรมการคบเพื่อน 
ตางเพศของวยัรุนดวย  

การคบเพื่อนตางเพศโดยเฉพาะการมีนัดกับเพื่อนตางเพศในวัยรุนนั้น เด็กหญิงมี
พฤติกรรมการมีนัดเพื่อนตางเพศเร็วกวาเดก็ชาย จากคานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย 
กําหนดใหหญิงไทยพึงรักนวลสงวนตัว ไมควรมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน ผูใหญจึงเพงเล็งในการที่
หญิงมีนัดกับเพื่อนชายเปนพิเศษ  สังคมจะไมยอมรับการไปสองตอสองในเวลากลางคืนดวยกัน 
โดยเฉพาะการคางคืนดวยกัน   เพราะอาจจะเปนสาเหตุใหมีเพศสัมพันธเกิดขึ้นได    ดังนั้นการมีนดั
กับเพื่อนตางเพศในขณะเรยีนหนังสือ จึงเปนการรวมกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน เชน การเขา
หองสมุด การดูกีฬา เปนตน ควรไปเปนกลุม ไมควรจะไปเที่ยวสองตอสอง ไปในที่ลับตาคนหรือ
ไปในบางสถานที่เชน โรงภาพยนตรไนตคลับ ดิสโกเธค เปนตน เพราะบรรยากาศเยายวนให
อารมณเคลิบเคลิ้มในทางกามารมณ และเพื่อปองกนัขอครหานินทา หากหญิงจาํเปนตองไปกบั
เพื่อนชายควรมีบุคลิกที่ไววางใจได หรือเพื่อนฝูงที่ไวใจได รวมเดนิทางไปดวยกนั การมีนัดกับ
เพื่อนตางเพศในวัยรุนจะตองระวังตัวใหมาก แมวาบุคคลนั้นจะเปนผูที่สนิทสนมไวใจได 
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เพราะบางครั้งสิ่งแวดลอมตางๆ เชน บรรยากาศ เวลา สถานที่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมอยูอาจทํา
ใหผูที่ไวใจไดเปล่ียนแปรเปนผูที่ไมนาไวใจ  (สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 2538 : 5)     
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของสุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร (2543:80)  วาในการนัด
หมายกับเพื่อนตางเพศนัน้ระยะแรกในการพบปะหรือวสิาสะกัน  ควรจะตองใหอยูภายในสายตา
ของผูใหญ ถาจะไปเทีย่วก็ควรใหไปกนัเปนหมูคณะซึ่งถามีผูใหญไปเปนเพื่อนดวยก็ยิ่งดแีละการ
ปลอยใหวัยรุนไปเที่ยวดวยกันเพยีงสองตอสองนั้นนับวาเปนการไมสมควรอยางยิ่ง  เพราะเปนการ
เสี่ยงตอความผิดพลาดในเรือ่งการเสียเนื้อเสียตัวมากเกนิไป  และถามีการนัดพบปะสงัสรรคกันบอย
เกินไปจะทําใหเสียการเรยีนและบางคูอาจถือจริงจังแบบคูรัก  ฉะนั้นในการนดัหมายหรือเที่ยวกับ
เพื่อนตางเพศ  จึงนาจะอยูในขอบเขตที่เหมาะสม เต็มศิริ บุณยสิงห (2526 : 95-96) ไดเสนอ
ขอแนะนําในการมีนดักับเพือ่นตางเพศ  ดงันี้ 
 1. การนัดหมายจะตองมเีจตนาบริสุทธิ์  เพื่อรูจักกันใหมากขึน้ในระยะตนควรนดัหมาย
เปนกลุม 

2. สถานที่ที่ไมควรจะไป  ไดแก 
     2.1   ไกลเกินไปจนตองพักแรม  ไมควรไปสองตอสอง 
     2.2  โรงแรมที่มีลักษณะไมเหมาะสม  แมแตจะพากนัเขาไปดวยเจตนาบริสุทธิ์ 

เพราะจะเสี่ยงตอขอกลาวหาของผูที่ไดพบเห็น 
     2.3   ที่เปล่ียวและรโหฐาน  อาจมีการเราทางเพศขึ้นโดยงาย 
     2.4   ในระยะทําความรูจกัเพื่อจะคุนเคย  จะไปไหนกับเพศตรงขาม  ฝายหญิงควร

ปรึกษาและขออนุญาตผูใหญทุกครั้งไป 
     2.5   เมื่อแนใจวาทางฝายชายเปนที่นาไวใจจึงควรใหความสนิทสนมมากขึ้นจึงไป

นันทนาการดวยกันได 
     2.6  หากเปนนักเรยีน  นกัศึกษาซึ่งยังไมมีอาชีพไมควรเลือกที่นัดหมายราคาแพง 

และจะตองใชเงินมาก เชน คอฟฟช็อฟ สถานที่เตนรํารอนแรง  อันอาจจะมีการกระตุนอารมณทางเพศสูง 
     2.7 ไมนัดหมายกนัไปตามสถานที่ที่ประกอบธุรกิจหากําไรจากเยาวชน  โดยขาด

ความรับผิดชอบและศีลธรรม  มีการจัดกจิกรรมที่กอใหเกิดความสัมพนัธทางเพศไดโดยงาย 
    2.8  ควรหยัง่รสนิยมซ่ึงกนัและกนัโดยการเลือกสถานที่       ระหวางสถานที่ที่ให

ความบันเทิงมหรสพ     และสถานที่ที่จะกอประโยชน  เชน  พิพิธภัณฑ  หอสมุด   หอประชุมที่มี
ปาฐกถา การชมศิลปวัฒนธรรม  เปนตน 

การคบเพื่อนตางเพศที่เหมาะสม เปนสิ่งที่ชวยทําใหมีโอกาสไดฝกการแสดงบทบาท
ของการเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแลว ยังทําใหไดพบเหน็และเรยีนรูเกีย่วกับอุปนิสัยใจคอ อารมณ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

40

ความสนใจและความคิดเห็น ในทัศนะตางๆดวยตนเอง  โดยการคบเพื่อนตางเพศนัน้ ตองเปนไป
ตามขอบเขตวฒันธรรมและการอบรมของผูใหญ  การรบัฟงการแนะนําใหรูจกัการสมาคมกับเพื่อน
ตางเพศใหอยูในขอบเขตวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 :388) 
และการที่วัยรุนคนใดปฏิบัติตนในการคบเพื่อนตางเพศที่เหมาะสมได มีความภาคภูมิในตนเอง 
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขแตถาวัยรุนคนใดมีการปฏิบัติตนในการคบเพื่อนตางเพศที่
ไมเหมาะสม อาจนําไปสูการกระทําที่กอใหเกิดปญหาได ปญหาที่เกิดกับตนเองไดแก การเกิดความ
คับของใจ   การขาดความภาคภูมใิจในตนเอง  การเขากับเพื่อนตางเพศไมได  ไมสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุข  หรืออาจทําใหวัยรุนประพฤติผิดโดยรูเทาไมถึงการณได และจะนําไปสูปญหา
สังคมได 

2.5.2  การวางตัวตอเพศตรงขาม 
          การวางตัวตอเพศตรงขามคือการที่ชายและหญิงประพฤติหรือปฏิบัติตอกันเพือ่
สรางสัมพันธภาพระหวางกนัในสภาพตางๆกัน เชน ในฐานะเพื่อน ฐานะคนรักหรือฐานะคูครอง 
ภายใตสภาพแวดลอม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมนัน้ๆ        (บุญสม  
มารตินและคณะ 2533:116)การวางตวัตอเพศตรงขามในระหวางทีม่ีการคบคาสมาคมกัน     จึงเปน
เร่ืองสําคัญที่เด็กวยัรุนหรือหนุมสาวไมวาเปนฝายชายหรือฝายหญิง ควรจะรูจกัระวังตวัใหดเีปน
พิเศษ โดยจะตองไมยอมใหตกเปนทาสของกามารมณหรือแรงขับทางเพศเปนอันขาด วิธีการหนึง่
ซ่ึงพบวาสามารถจะชวยใหชาย-หญิงควบคมุสัญชาติญาณทางเพศไดดี กค็ือจะตองพยายามเบี่ยงเบน
ความสัมพันธระหวางเพศ ซ่ึงเปนกิจกรรมทางใจใหออกมาในรูปทางกาย ดวยการเลนกีฬา ทํางาน
อดิเรกหรือประกอบกจิกรรมสันทนาการตางๆที่สังคมยอมรับและตรงกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของบานเมือง นอกจากนี้เดก็วยัรุน ควรจะรูและเขาใจไวดวยวาการอดกลัน้
เพื่อไมใหตกเปนทาสของกามารมณ หรือการไมประพฤติผิดทางเพศตางๆนั้น ไมเคยทําลายสุขภาพ
หรือจิตใจของผูใดเลย และความอดกลัน้นี้เองเปนเรื่องธรรมดาที่คนทั่วโลกเขาทํากันที่สําคัญคือ 
การวางตวัของเพศหญิงนั้นจะตองทําตวัใหเพศชายยกยองและใหเกยีรติ โดยฝายหญิงจะตองเขาใจ
วา       ผูชายทีด่ีหรือเปนสุภาพบุรุษนั้นจะตองไมลวงเกินผูหญิงที่วางตวัเปนสุภาพสตรีดวยประการ 
ทั้งปวง การที่ผูหญิงกลาเกนิไป ไมรูจักถือเนื้อถือตัวและชอบสนิทสนมกับผูชายมากๆนั้นเทากับ
เปนการเปดโอกาสใหฝายชายไดลวงเกินไดงายขึ้น รวมทั้งฝายชายกอ็าจจะไมคดิทีจ่ะแตงงานดวย
อยางจริงจัง เมื่อใหโอกาสกับเขางายๆกย็อมจะใหโอกาสกับชายอ่ืนงายเชนเดียวกนั ดังนั้นเมื่อมกีาร
ลวงเกินกันเกดิขึ้น ฝายหญิงจึงไมตองเกรงใจหรือกลัววาฝายชายจะโกรธ ถาตัวเองจะแสดงความไม
พอใจใหฝายชายทราบ เพราะการวางตัวทีด่ีและรูจกัระมดัระวังตวั ไมปลอยใหสนิทสนมกับใครๆ
โดยงายนั้นเปนสิ่งที่มีคายิ่งสําหรับกุลสตรี ซ่ึงผูชายโดยทัว่ไปมกัจะใหความยกยองนับถือหรือ
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ภาคภูมใิจเปนอยางยิ่ง ถาหากเขามีโอกาสไดแตงงานกับผูหญิงที่มีลักษณะเชนวานี้  อันที่จริงนั้น
ผูชายสวนมากมักจะชอบผูหญิงที่ปลอยตัวหรือใจงาย ขณะเดียวกนัเขากับรักผูหญิงที่รูจักไวตัวหรือ
วางตัวใหเหมาะสมพรอมทั้งยังปรารถนาที่จะแตงงานดวยอยางจริงใจ(สุชาติ โสมประยูร และวรรณ ี
โสมประยูร 2543 : 71-72 ) 
 เต็มศิริ บุญยสงิห ( 2526 : 93-95)  ไดเสนอ แนวทางหลักการวางตวัในการคบเพื่อน
ตางเพศไว คือ  
 1.  มารยาทสังคม ที่ถือเปนวฒันธรรมที่ดีมีหลักวา          ผูชายจะตองถือวาผูหญิงเปน
เพศที่ออนแอ จะตองชวยเหลือใหความสะดวกและใหเกยีรติ    ทั้งนี้เพื่อความเปนสภุาพบุรุษของตนเอง 
 2.  มารยาทสังคมระหวางเพศจะตองปฏิบตัิตามหลักเกณฑของมารยาทสากล       แต
จะตองเปนไปในขอบเขตของวัฒนธรรมไทย 
        2.1   การคบหาระหวางหญิงและชายในขอบเขตของวัฒนธรรมไทยนั้น     จะไม
สัมผัสรางกายกันโดยไมจําเปน 
                            2.2  การใชภาษาและถอยคํา ถอยคําที่ใชในกลุมผูชายที่เปนเพื่อนและสนิทสนม
กัน    ไมควรนาํไปใชกับเพื่อนหญิง หรือตอหนาหญิง 
        2.3  ไมพักแรมรวมกันโดยไมระมดัระวัง 
        2.4  การวางตัว    เชน สุภาพสตรี  และสุภาพบุรุษนั้นกค็ือ   ลูกผูชายที่ไดรับการอบรม 
ส่ังสอนมาเปนอยางดี จนเกดิบุคลิกภาพทีน่าจะไววางใจและมอบความรับผิดชอบ สวนสุภาพสตรี
คือ ลูกผูหญิงที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมาอยางถูกตอง จนเกดิบุคลิกภาพที่เปนเสนหและทําใหผูชาย
ไมกลาลวงเกนิ  
 3.  สวนมารยาทสากลนั้นเปนเรื่องที่คนไทยรับเขามานานและปฏิบัติอยางแพรหลาย 
        3.1  การเรียกชื่อจริงหรือช่ือเลน การใชคําวา “คุณ” สรรพนามใหสอดคลองกับ
ความสนิทสนมชอบพอกันเปนสวนตวั 
        3.2   การพูดคยุเปนสิ่งทีท่ําได กําจัดความเหนยีมอาย คิดกอนพดู การใชอารมณขัน 
เปนการเพิ่มความนาสนใจใหกับตนเอง  เร่ืองที่จะพูดคยุจะตองฟงไดทัง้สองเพศ หนุมสาวมักชอบ
พูดคุยเร่ืองที่เพศของตนสนใจพูดคยุเทานัน้ คําถามเรื่องสวนตัวควรจะละเวน 
        3.3   ไมพูดเรื่องของตนหรือเร่ืองของคนอื่นหากหลกีเลี่ยงได 
        3.4    เร่ืองที่แสดงรสนิยมต่ํา หรือเร่ืองไมสุภาพ เร่ืองเกี่ยวกับเพศ พูดถึงสิ่งที่ฟง 
แลวไมสบายใจและเกิดความกระอักกระอวน ขาวลืออกศุลตางๆ  
        3.5    ฝายชายจะตองแสดงตนเปนผูพทิักษผูหญิงในโอกาสตางๆไดแก 
  3.5.1     การเดนิริมถนน ผูหญิงจะตองเดนิดานใน 
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  3.5.2 การเดินคูและหลีกทางบนบันไดผูหญิง จะตองไดเดนิชิดราว
บันไดเพื่อมีโอกาสพยุงตวั 
  3.5.3   บนรถโดยสาร ผูหญิงและเดก็ควรจะไดนั่ง ผูชายควรจะสละทีน่ั่ง
ไมแยงทีน่ั่งและไมเฉยเมย เมือ่มีผูหญิงและเด็กขึ้นมาภายหลัง 
  3.5.4  ในงานเลี้ยงควรชวยเดก็และหญิง และใหบริการเทาที่ทําได 
  3.5.5   การสูบบุหร่ีควรจะขออนุญาตผูอยูใกล แลวจึงสูบ 
  3.5.6   การแนะนําหญิงชายที่อายุและสถานภาพเดยีวกนัจะตองแนะนํา
ชายแกหญิงคอืกลาวชื่อหญิงไวหลัง หากเปนเด็กกับผูใหญก็จะตองแนะนําเด็กใหแกผูใหญ 
  3.5.7   ตามหลักสากลผูหญิงจะตองเดินทางขวาของชาย ไมเดินทางซาย
เพราะสมัยกอนชายพกดาบจะชักถูกผูหญิง หลักนี้จึงถือมาจนทุกวันนี้  
  3.5.8  ไมทําความรําคาญดวยเสียงดังตางๆแมในกลุมชุมชนกลุมอื่น เชน 
การเปดวิทยุ   เลนดนตรี   

2.5.3 การนัดหมายกับเพื่อนตางเพศหรือการออกเท่ียวกับเพื่อนตางเพศ 
          สุชา จันทรเอม (2543:74) ไดใหความหมายของ การนัดเที่ยวหมายถึง การคบหา
สมาคม มีเปาหมายที่จะทําความคุนเคยกับเพื่อนตางเพศไมใชเพื่อแตงงาน เพราะผูที่คบกันนั้นอายุ
ยังนอยเกินไป ยังไมสําเร็จการศึกษา ยังตัง้ตัวในทางเศรษฐกิจไมได การเที่ยวนั้นเปนกิจกรรมเพือ่
ความสนุกสนานเพื่อเสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเทานั้น 

                สําหรับการนัดหมายหรือการออกเที่ยวกับเพื่อนตางเพศนัน้ นับวาเปนวัฒนธรรม
ในประเทศทางตะวนัตกไดรับเขามาแพรหลายอยางรวดเร็วในหมูวยัรุนของไทย ซ่ึงนับวาจะเพิม่
มากขึ้นเรื่อยๆจะพบไดโดยทั่วไปในสังคมเมืองจะเห็นไดอยางชัดเจน และสังคมชนบทปจจุบนัก็
เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงในการคบหาเพื่อนตางเพศมากขึน้เชนกนั ในการนัดหมายกับเพือ่นตางเพศนั้น  
ฝายชายจะมีขอขัดของนอยกวาในขอบขายของวัฒนธรรมไทย แมในปจจุบันไดมกีารเปลี่ยนแปลง
ไปมากแลวก็ตาม แตสวนใหญของสังคมยังไมยอมรับ  ( เต็มศิริ  บณุยสงิห  2526 : 95 - 96 )   

2.5.4 พฤติกรรมการนัดพบกับเพื่อนตางเพศ 
          โดยทั่วไปชายหญิงจะเริ่มคบหากันตัง้แตอยูในวยัรุน  ซ่ึงเปนวยัที่เร่ิมสนใจใน
เพศตรงขามกบัตน  ในวัยนีทุ้กคนตองการมิตรภาพ  ความรัก  และตองการความเปนอิสระจากบิดา
มารดา  วัยรุนจึงเริ่มมองหาเพศตรงขามที่ถูกใจ  ซ่ึงจะเปนบนัไดขัน้แรกที่จะนําไปสูความรักเพศ
ตรงขามและการแตงงานในอนาคต ฉะนั้นชายหญิงวยัรุนจึงควรทีจ่ะศกึษาเพื่อนตางเพศเพื่อทีจ่ะได
คนที่ถูกใจ  การศึกษาเพื่อนตางเพศนั้นก็มักจะอยูในรูปพฤติกรรมของการนัดพบเพื่อนตางเพศ (สุชา  
จันทนเอม 2529 : 71) 
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 เมื่อมีเพื่อนตางเพศที่สนิทสนมแลวก็อาจจะตองมีการออกเที่ยวกนัสองตอสอง  พอแม   
บางคนอาจไมชอบใหลูกไปเที่ยวพนสายตา  แตอาจพอใจที่จะใหอยูพูดคุยกนัในบาน  ซ่ึงการ
ควบคุมเชนนีอ้าจทําไดในระยะหนึ่งเทานัน้  ดวยธรรมชาติของคนหนุมสาว  ลูกกจ็ะหาโอกาสไป
อยูตามลําพังจนได  ทางทีด่นีั้น  พอแมควรสอนลูกโดยการคุยกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยูกันตาม
ลําพงัมากกวาการหวงหามและคัดคาน  การจะใหลูกออกเที่ยวกับเพื่อนตางเพศไดเมื่อไรนั้น  ขึน้อยู
กับบุคลิกภาพของเด็กแตละคน  ซ่ึงอยูกับความพรอมทางอารมณและการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแตตน  
ถาเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางมีเหตุผล  และมีความพรอมทางอารมณสูงจะสามารถที่จะ
รับผิดชอบตนเองไดดกีวาเดก็คนอื่น  การออกเที่ยวกับเพื่อนตางเพศนั้น  เปนหนทางหนึ่งที่เดก็
วัยรุนจะมีโอกาสเรียนรูความแตกตางของบคุคล  และเรียนรูวาตนสามารถสรางครอบครัวกับคน
ชนิดใดจึงจะอยูไดอยางมีความสุข  (พรพิมล  เจียมนาครนิทร 2539 : 79-80) 
 ความสนใจในเพื่อนตางเพศเปนลักษณะเฉพาะของวยัรุน  การคบหากนัเปนการสนอง
ความสนใจ  ชวยใหไดนําทฤษฎีในเรื่องการปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศไปใชฝกตนเอง วัยรุนบางคน
ขาดความมั่นใจในตวัเองทาทางเคอะเขิน  ขี้อาย  คุยกบัคนแปลกหนาไมเปน  แตงตัวไมเหมาะแก
กาลเทศะ  ถาไดมีโอกาสออกเที่ยวกับเพือ่นตางเพศหรอืเพศเดยีวกัน  ก็จะชวยใหปรับบุคลิกภาพ
ของตนใหดีขึ้น  และเปนการสรางทักษะในการเขากับคนอื่น ทําใหสามารถศึกษาลักษณะนิสัยใจคอ
ของคนอื่นๆ ได  และจะทําใหทราบไดวาผูใดที่เปนผูเหมาะสมกับตน  (สุชา  จันทนเอม 2529 : 74) 

2.5.5 แนวทางปฏิบตัิตนตอการคบเพื่อนตางเพศ 
 การที่จะทําใหวัยรุนสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตองควรจะมกีารปฏิบัติตนตอเพื่อนตางเพศ
ดังตอไปนี้  (สุชา  จันทนเอม 2529 : 73) 
 ขอควรปฏิบตัตินของวัยรุนหญิง 

1.  เปนคูสนทนาที่ดี  เปนผูพูดและผูฟงทีด่ีในการสนทนากับผูชาย  ควรจะเริ่มตนดวย
ส่ิงที่ผูชายสนใจ  ภูมิใจ ไตถามถึงเรื่องที่เขาทําสําเร็จหลีกเลี่ยงเรื่องอันเปนปมดอยของเขาไมจุกจกิ
นินทา  

2.  เปนผูที่มีกริิยามารยาทดี    มีความอดทนอดกลั้น    ผูหญิงโดยมากมักจะเจาอารมณ  
โดยเฉพาะกอนมีประจําเดือน จงึควรระวังและควบคุมอารมณของตนควรใชเหตุผลในการตัดสินใจ 
 3.  ตรงตอเวลา  ไมควรไปเที่ยวกับผูชายใหเกินเวลาหรอืบอยครั้ง 

4.  วางตัวตอกนัเยีย่งสุภาพบรุุษและสุภาพสตรี  ใหเกยีรติซ่ึงกันและกนั 
5.  ไมควรตามใจผูชายใหเขาลวงเกินใหเสยีหายเปนที่ครหานินทา   ไมควรตามไปใน

ที่ไมควรหรือที่ที่จะเปนโอกาสใหเกดิความเสียหายไดงายแมเขาจะรักจริง 
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ขอควรปฏิบตัตินของวัยรุนชาย 
1.  เปนคูสนทนาที่ดี     ธรรมชาติหญิงชอบพูดเรื่องสวนตัวทั้งของตนเองและผูอ่ืน

ตองพยายามอดทนฟง   ลดการคุยโออวดเรือ่งความสําเร็จของตนลงบาง    ไมใชถอยคําที่หยาบคาย 
 เปนคนที่อารมณขันและใจเย็น 

2. ผูชายสวนมากเปนคนกาวราว  ขาดความอดทน  ชอบเปนผูนํา  จึงควรระมัดระวัง
การแสดงออกใหสุภาพเรียบรอยขึ้น  รูจักสังเกตการเปลี่ยนแปลงอารมณของผูหญิง  เพื่อจะได
ผอนปรนใหเหมาะสม 

3.  รักษาเวลานัดหมายไมควรถวงผูหญิงใหเกินเวลาอันควร 
4.  ใหเกยีรติยกยอง  ไมดูหมิน่เหยียดหยามซึ่งกันและกัน 
5.  ผูชายไมควรลวงเกินผูหญิงเพราะผูหญิงเปนผูเสียหาย  ไมพาผูหญิงไปในที่ที่ไมสมควร  

อันจะกอใหเกดิการครหานินทาได 
จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา  การปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศมีความสําคัญตอวัยรุน

เปนอยางมาก       วัยรุนคนใดที่สามารถปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศไดอยางเหมาะสม     ก็จะไมเกดิความ 
อับอายหรือคับของใจ  สามารถทํางานรวมกับเพื่อนตางเพศได  มีความภูมใิจในตนเอง  สามารถ
ดําเนินชวีิตไดอยางมีความสขุ  แตวัยรุนคนใดปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศไมเหมาะสม  อาจนําไปสู
การกระทําที่กอใหเกดิปญหาได  ปญหาทีเ่กิดขึ้นกับตนเองไดแก  เกิดความคับของใจ  ไมยอมรับ
ตนเอง  เขากับกลุมเพื่อนตางเพศไมได  ไมสามารถดําเนินชวีิตอยางมีสุข  หรืออาจทําใหวัยรุน
ประพฤติผิดโดยรูเทาไมถึงการณและเปนปญหาสังคมในที่สุด 
 จากการคนควาและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกบัการวิจยั พบวางานวิจยัที่เคย
มีผูวิจัยนั้นสวนใหญจะเปนการสํารวจคานิยม ทัศนคติในการคบเพื่อนตางเพศ การศึกษาสัมพันธภาพ
ในครอบครัวที่มีความสัมพันธกับการอบรมสั่งสอนลูกเรื่องทางเพศ        การคบเพื่อนตางเพศและ 
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนรัุกษเปนสวนใหญแตกตางจากการวจิัยที่ผูวจิัยศึกษาในครั้งนี้ ที่กลาวถึง
ในเรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ตทีม่ีความเปลี่ยนแปลงจากการ
เปนจังหวดัที่มคีวามสําคัญในฐานะที่เปนเมอืงทองเทีย่วทีม่ีการไดรับผลกระทบจากการรับอารยธรรม
ตะวันตก และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากการมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามา
จํานวนมาก และอาจทําใหมผีลตอขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของวัยรุน ผูวิจัยจึงสนใจศกึษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูเร่ือง
เพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  จะมีผลตอ
พฤติกรรมที่เหมาะสมตอการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเกต็หรือไม 
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งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญงิ 
คร้ังนี้จะแบงพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตางๆของวัยรุนที่มี การประพฤติปฏิบัติรวมทั้ง พฤติกรรม
ที่แสดงออกหรอืปฏิบัติตอกันระหวางชายหญิงในบทบาทและสถานการณดานตางๆอันประกอบดวย 
ในสถานการณแบบเพื่อน หรือ ในสถานการณแบบคูรัก ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม เปนที่ยอมรับของคนในสังคมและสอดคลองกับสังคมไทย โดยแบงเปน  4  ดานดังนี ้
 1. พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมในการเรียน 

    กิจกรรมในการเรียนแบงเปนกิจกรรมในหลักสูตร และเสริมหลักสูตรซึ่งกิจกรรม
ในหลักสูตรเปนลักษณะของกิจกรรมที่มีเนือ้หาเกีย่วกับวชิาที่มีอยูในหลักสูตรการเรียนสวนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู     และเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาทีม่ี
อยูในหลักสูตรการเรียน(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 : 777-781)  ไดแก  ชุมนุมทางดาน
วิชาการตางๆ  เชน  ชุมนุมวิทยาศาสตร  ชุมนุมภาษา   ชุมนุมสังคมศึกษา    เพื่อที่จะชวยพัฒนา
ความสนใจและความสามารถพิเศษ รวมทั้งการชวยเหลืออธิบายซึ่งกันและกนัในดานการเรียนใน
วิชาที่ไมเขาใจและกิจกรรมนอกชั้นเรยีนเชนการทํางานอดิเรกรวมกัน เปนตน 

2. พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับกีฬาและนันทนาการ    หมายถึงกิจกรรมในเวลาวางเพือ่
ใชประโยชนในทางดีงามและมีลักษณะจําเพาะ คือเปนกิจกรรมที่รางกายไดออกแรงเคลื่อนไหว  
ทําดวยความสมัครใจในเวลาวางและดวยความพึงพอใจไมใชงานในอาชพีเปนกจิกรรมที่พึงปรารถนา 
ของสังคม และเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูประสบการณและสุขภาพพลานามัยของบุคคล  เชน   การ
เลนกฬีา  การเขียน  พูดอาน  เย็บปกถักรอย  ดนตรี  รองเพลง  เดินทางไกล  คายพักแรม    งานอดเิรก
ประเภทสะสม  เปนตนโดยมีวัตถุประสงคคือการพัฒนาสุขภาพ  เพือ่สงเสริมสุขภาพกาย  จิตใจ  
และอารมณ และเพื่อสรางคุณลักษณะบุคลิกภาพความกลาหาญ  ความอดทน  ความยุติธรรม ความรวมมือ 
ความจงรักภักดีตอหมูคณะ รวมทั้งการพัฒนาความเปนพลเมืองดีเพราะกิจกรรมนันทนาการชวยชักจูง
บุคคลเขารวมปฏิบัติโดยไมเลือกเชื้อชาติ  ผิวพรรณ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  เพศและวยั  ชวยใหเปน
พลเมืองที่ดี (ฟอง เกิดแกว 2527:33-36)   

3. พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับศาสนาและวัฒนธรรม  หมายถึงกิจกรรมทางดานศาสนา
และวฒันธรรมที่วัยรุนมีความสนใจและสนองความตองการของวัยรุนนั้น  กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมี
สาระประโยชน วัยรุนควรมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานดวย กิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมนั้นๆ ควรจัดทั้งในและนอกเวลาเรียน ควรมีการประเมินและติดตามผลเปนระยะๆ และ
นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงกิจกรรมใหดีขึ้น  การอนุรักษศาสนาและวัฒนธรรมอาจทําไดดวย
การใหความรู อบรม ส่ังสอนวัยรุน ใหรูจักประพฤติปฏิบัติตนตามคําสอนของศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี บันทึกรวบรวมไวไมใหสูญหาย การจัดกจิกรรมทางศาสนาและ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

46

วัฒนธรรมควรมีความหลากหลาย และจดัใหนาสนใจเชน มีการบรรยาย อภปิราย การลงมือปฏิบัติ
จริง  การแสดงละคร แสดงบทบาทสมมติ  การจัดนิทรรศการ การเสวนาธรรม การจัดธรรมสัญจร
และวัฒนธรรมสัญจร  เปนตน 

4. พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญประโยชน หมายถึง
กิจกรรมที่เปนการสรางจิตใจของเยาวชนใหมีความรับผิดชอบตอสังคมตอสวนรวมซึ่งจะเปนประโยชน
ตอสังคม และประเทศชาติเปนอยางยิ่ง   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของเยาวชนสวนใหญมักจะปฏิบัติ
เนื่องในโอกาสสําคัญหรือขึ้นอยูกบัสถานการณ ซ่ึงทําใหการพัฒนากิจกรรมนี้เปนไปอยางไมตอเนื่อง  
ดังนั้นจึงควรมกีารสงเสริมการจัดตั้งกลุม ชุมนุม นอกเหนือจากสมาคมที่มีอยูแลวใหแพรหลายและ
ทางฝายผูบริหารหรือผูดําเนินการควรมีการจัดตั้งโครงการกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญ
ประโยชน ในแตละปอยางตอเนื่อง โดยบรรจุลงในปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนหรือหนวยงาน
อยางสม่ําเสมอทุกป  กิจกรรมนี้แบงออกไดในลักษณะดังตอไปนี้     คือ 

        1. กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชนและยวุกาชาด  กจิกรรมทั้ง 4 
กิจกรรมนี้  เปนกิจกรรมสําหรับเยาวชนมธัยมศึกษามวีัตถุประสงคเปนไปในแนวทางเดียวกัน    คือ  
การพัฒนาตัวเยาวชน การพัฒนากลุมและใหเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม  ประเทศชาติ  
โดยเนนเอาการพัฒนาตนเองและกลุมเปนหลักการเบื้องตน  มุงพัฒนาคุณภาพของเยาวชนทั้งใน
ดานรางกาย  จิตใจ  และศีลธรรม  เพื่อใหเยาวชนไดรูจกั และพรอมที่จะบําเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชนทั้งนีเ้ปนไปตามหลักการทีว่าองคการลูกเสือเนตรนารี และยวุกาชาด  เปนขบวนการ
พัฒนาเยาวชนของทางราชการ  มุงกระทําตอเยาวชนในโรงเรียนเปนประการสําคัญ เพราะการเปน
ลูกเสือและเนตรนารีจะชวยใหเยาวชนไดมีการฝกฝนตนเองในดานตางๆไดรับความรู  ไดผจญภัย
ไดสนุกสนาน  อยางมีระเบียบวินยั  รูจักเปนทั้งผูนําและผูตามที่ดี  เยาวชนจะไดรับการพัฒนาทั้งใน
ดานรางกาย  จติใจ  อารมณ  และสังคม 

        2. กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท    ในปจจุบัน  แนวความคิดของคาย  “อาสา
พัฒนาชนบท”   หรือ  “คายอาสาสมัคร”    ไดถูกนําไปใชกบักิจกรรมเพื่อปลูกฝงความรู   
ความสามารถ รวมทั้งการถายทอดอบรมใหเยาวชนในเรื่องตางๆ อันเปนประโยชนกับตัวเยาวชน
สังคม  และประเทศชาติ ดังตัวอยางกิจกรรมเยาวชน  ซ่ึงหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรวมกนั
จัดตั้งทั้งนี้สถานศึกษาทกุระดับในสวนกลาง   และสวนภูมิภาคมกัจะมีชมรมตางๆ         ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาสังคม  ดังตอไปนี้  เชน ชุมนุมตอตานยาเสพติด  ชุมนุมผูบําเพ็ญประโยชน    ชุมนุม
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ชุมนุมสุขภาพอนามัยและสวสัดิศึกษา ชุมนุมพัฒนาผูนํา    
ชุมนุมพัฒนาการครอบครัว   ชุมนุมอาสารักษาดนิแดน  นอกจากนี้การจัดตั้ง  “ชุมนุม”  หรือ  “ชมรม”    
ยังมีกิจกรรมระยะสั้นที่จัดใหแลวเสร็จในชวงระยะเวลาหนึง่ตามวาระและโอกาสที่สามารถจัดกิจกรรม
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นั้นได    ตัวอยางเชน   โครงการพัฒนาศาสนสถาน   โครงการสงเสริมจริยธรรม  โครงการสงเสริม
การเลี้ยงปลาน้าํจืด   โครงการสงเสริมการรักษาความสะอาด โครงการบําเพ็ญประโยชนหรือ
ชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก  เชน  น้ําทวม  ไฟไหม  ฯลฯ 
 

สวนท่ี 3. บริบทชุมชนของจังหวัดภูเก็ตกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
ภูเก็ต เปนเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูหางจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร 

เปนหมูเกาะเดยีวที่มีฐานะเปนจังหวัด คําวาภูเก็ต   มาจาก “ภูเกจ็”     ซ่ึงมีความหมายวาภูเขาแกว 
เคยเปนที่ตั้งของมณฑลภูเกต็ไดรับสมญานามวา มกุงามของไทย เปนเกาะที่มีช่ือเสียงมาแตโบราณ 
เปนดินแดนแหงเศรษฐีเหมอืงแรดีบุก มแีรดีบุกมากทีสุ่ดในประเทศไทย การขุดแรดีบุกมีประวัติ
มากวา 500 ปแลว นอกจากนี้ยังมีการปลูกยางพารา ทําสวนมะพราว  สวนผลไม และทําการประมง     
อาคารในตัวเมอืงภูเก็ตสวนมากเปนตกึสมัยเกาแบบยุโรปที่ยังคงไดรับการอนุรักษไวโดยมีอาณาเขต
คือทิศเหนือจดทองทะเลจังหวัดพังงา  ทศิใตจดทะเลอนัดามัน ทิศตะวันออกจดทะเลเขตกระบี่ และ
ทิศตะวนัตกจดทะเลอันดามนั 
 ภูเก็ตเปนเกาะที่สวยงาม   มชีายทะเลขุนเขาสวยงาม      เหมาะแกการทองเที่ยวอยาง
ยิ่ง เกาะภูเก็ตมีลักษณะยาวเรียว จากเหนือไปใต    พื้นทีส่วนใหญเปนที่ราบสงูๆ ต่ําๆ    มีที่ราบเปน
ตอนๆประกอบดวยเกาะบรวิาร 32 เกาะ พืน้ที่ของภเูก็ตเฉพาะทีเ่ปนดินประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร 
เล็กที่สุดในภาคใต สวนยาวที่สุดวัดจากเหนือจดใต 48 กิโลเมตร และสวนกวางที่สุด  21 กิโลเมตร 
แบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอถลาง อําเภอกะทู (ปญญา ศรีนาค 2546 : 
206-207) 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย    ไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางจรงิจังและ
เมื่อรัฐบาลไดนํา  แผนการพัฒนาการทองเที่ยวซ่ึงจดัทาํโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยผนวกเขา
ไปเปนสวนหนึ่งของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่4(ปพ.ศ2520-2524 ) นับจากนัน้
มาการทองเทีย่วไดรับการบรรจุไวในแผนพฒันา ฯ ฉบับที ่5 (พ.ศ 2525-2529)   แผนพฒันา ฯ ฉบับที่ 6   
(พ.ศ 2530-2534)   และแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 7 (พ.ศ 2535-2539)   โดยมวีัตถุประสงคที่ระบุไวใน
แผนพัฒนาฯมปีระเด็นสําคัญรวม 2 ประเด็น เหมือนกันทุกฉบับประเดน็แรกเปนวัตถุประสงคในดาน
เศรษฐกิจ ซ่ึงมุงเพิ่มรายได  การจางงาน การกระจายรายได และการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค    
ประเด็นที่ 2 เปนวัตถุประสงคในดานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไดมุงที่จะอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร   
ส่ิงแวดลอม   ศิลปวัฒนธรรม     ตลอดจนขนบธรรมเนียมอันดีงามและโบราณสถานตางๆ   
นับตั้งแตไดมกีารสงเสริมการทองเที่ยวเปนตนมา ภเูก็ตเปนจังหวัดที่ทกุๆฝายใหความสําคัญโดยตลอด
เพราะจังหวดัภูเก็ตเปนจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เปนมีความสวยงาม มีทะเลสวย มี
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ชายหาดมากมายเปนสถานทีท่องเที่ยวซ่ึงมช่ืีอเสียงอันดับตนๆของโลก มีนักทองเที่ยวจากตางชาติ
เปนจํานวนมากเขามาชมความงามของธรรมชาติ จากสถิติการเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติดังตารางตอไปนี ้ 
 
ตารางที่  1   แสดงจํานวนนกัทองเที่ยวที่เขามาในจังหวดัภูเก็ต ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน  
 

ป พ.ศ 2541 2542 2543 2544 2545 2546 

นักทองเที่ยว
ชาวตางชาต ิ

1,845,520 2,077,423 2,262,080 2,475,729 2,607,375 625,409 

นักทองเที่ยว
ชาวไทย 

498,252 675,907 709,131 700,040 884,949 221,352 

ที่มา :  สํานักงานการทองเทีย่วจังหวัดภูเกต็,  สถิตินักทองเที่ยว พ.ศ 2541-2546  [ออนไลน].   
เขาถึงเมื่อ  24 มกราคม  2547 .  เขาถึงไดจาก http:// www.phukettourism.com.  
 จากตารางขางตนจะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีจํานวนมากกวา
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและจํานวนนกัทองเที่ยวที่เขาเปนจํานวนมากเหลานี้ นอกจากจะเขามา
ทองเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตแลว   ยังนําวัฒนธรรมและสภาพสังคมที่
ชาวตางชาติปฏิบัติตอกันเขามาในจังหวดัภเูก็ตอีกดวย และจากการที่มีนักทองเทีย่วจํานวนมากเขามาใน
จังหวัดภูเก็ตทาํใหมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในลักษณะที่ดีขึ้นมีการจางงาน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การใชจายเงินของนักทองเที่ยวยังกอใหเกิดการสรางรายได และการสรางงาน
เพิ่มขึ้นในประเทศไทยไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง เนื่องจากการใชจายของนักทองเที่ยวทําให
เกิดการขยายตวัของธุรกิจตางๆ เพื่อผลิตสินคาและบริการ สนองความตองการหรืออํานวยความสะดวก
แกนกัทองเที่ยวซ่ึงนอกจากจะสงผลใหเกดิการจางงานเพิ่มขึ้น และมีผลโดยตรงตออาชีพของประชาชนใน
ทองถ่ิน  คือ  มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพรวมทั้งมีการเกิดขึ้นของอาชีพใหม  เชน  การเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเปน
พนักงานโรงแรม  หรือการบริการทองเที่ยวดานตางๆ  เชนกิจการรานอาหาร  บริษัทนําเที่ยว  เปนตน (อภิรมย  
พรหมจรรยา  2544  :  95)      ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกันในธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน  
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษัททองเที่ยว ฯลฯ  ยังสงผลเชื่อมโยงใหเกดิการจางงานเพิ่มขึ้นในธุรกจิ
หรือการผลิตสาขาอื่นๆดวย เชน การกอสราง หรือแมแตการผลิตในสาขาการเกษตร  แตจากการที่
จังหวดัภเูก็ตมนีักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามาเปนจํานวนมากนัน้ ก็มีผลทําใหสภาพสงัคมในจังหวัด
ภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมามีอิทธิพลในชีวิตประจําวัน      
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ซ่ึงอาจกอใหเกดิปญหาดานสังคมของชาวภูเกต็ดวย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสภาจังหวัดภูเกต็ 
2536:14)ประกอบกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งรับเอาวัฒนธรรมทางโลกตะวนัตกเขามาปฏิบัติในสังคมไทย 
จังหวดัภเูก็ตเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบดังกลาวขางตนมาก จากการที่
นักทองเที่ยวทั่วโลกนิยมมาสัมผัสกับความสวยงามดังกลาว ทําใหวยัรุนในจังหวัดภูเก็ตไดพบเหน็
การแตงกาย การปฏิบัติตัวตอกันระหวางชายหญิงรวมทั้งการแสดงความรักตอกนัอยางเปดเผยซึ่ง
เปนการปฏิบัตติามขนบธรรมเนียมของชาวตะวันตก ทําใหวัยรุนซึ่งเปนวยัของการลอกเลียนแบบ   
มีความอยากรูอยากเห็นและมีความสนใจในเรื่องเพศ สนใจตอเพศตรงขาม ตองการแสวงหาความ
แปลกใหม อยากทดลองเปนทุนเดิมอยูแลว ไดพบเหน็สิ่งตางๆเหลานี้ทุกเมื่อเชื่อวันทําใหสงสัยวา
ส่ิงเหลานี้อาจมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยเฉพาะในการคบเพื่อนตางเพศ ซ่ึงอาจทําให
วัยรุนปฏิบัติตอเพศตรงขามที่ไมเหมาะสมกบัประเพณไีทยไมรูจักการปองกันตัวเองจากปญหาที่เกิดจาก
การคบเพื่อนตางเพศ  ส่ิงเหลานี้เปนที่มาของปญหาสังคมหลายๆอยาง ทั้งตอตัวเดก็เองและตอสังคม 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของอภิรมย  พรหมจรรยา (2544 : 92) พบวาการทองเที่ยวสงผลใหมี
การเปลี่ยนแปลงตอวัฒนธรรมการแตงกายพื้นเมืองทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 54.4 เนื่องจากประชาชน
ไดรับวัฒนธรรมตะวนัตกมากขึ้น  ทําใหคนรุนตอมาไมสนใจในเครื่องแตงกายแบบไทยๆ ผนวกกบั
ผลการวิจยัของศศิรัตน  ธนพนัธพาณิช (2539 : 51) พบวาเจตคติของประชาชนในจงัหวัดภูเก็ตที่มีตอการ
อนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายของชาวภูเก็ตมีไมมากนกั เนื่องจากไมสนใจในวัฒนธรรมทองถ่ินและ
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินก็มีไมมาก ทําใหผูวิจัยใหความสําคัญและใหความสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ต ซ่ึงเปน
วัยรุนทีเ่ปนกลุมใหญในสถานศึกษา ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนกลุมที่จะ
เปนกําลังสําคัญในการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไป โดยผูวิจยัจะศึกษาปจจยัตางๆ อันไดแก 
ความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเองและความรูสึกมคีุณคาในตนเอง    
ที่จะสงผลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิง  ซ่ึงผลการศึกษา
คร้ังนี้ สามารถนําไปประยกุตใชในการหามาตรการเพือ่เปนการสงเสริม การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงใหเหมาะสมตามสภาพสังคมไทยตอไป  

 
สวนท่ี 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

4.1สภาพครอบครัวและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
  สภาพครอบครัวที่บิดามารดาไดอยูพรอมหนาจะทําใหนักเรียนวยัรุนรูสึกอบอุน และ

ยังมีที่ปรึกษาใกลตัวและทําใหบิดามารดาสามารถอบรมสั่งสอนบุตรไดเปนอยางด ีการที่บิดามารดา
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หรือทั้ง สองฝายจากไปกย็อมสงผลกระทบตอการดูแลเอาใจใส และการอบรมสั่งสอนรวมทั้งสงผล
ตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญงิ  ดังงานวจิัยตอไปนี ้

อัญชลี  คติอนุรักษ (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคเอดสในนกัศึกษาชายวิทยาลัยอาชีวศกึษาพบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดามีความสัมพันธ
กับการมีเพศสมัพันธ โดยนกัศึกษาที่บดิามารดาไมไดอยูดวยกนั คือ บิดามารดาแยกกนั หรือหยา
หรือเสียชีวิต มีเพศสัมพันธมากกวานักศกึษาที่บิดามารดาอยูดวยกนั 

  ชุลีพร อินทรไพบูลย (2536 : 112-115)  ศึกษาคานยิมเกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่องเพศ
ของนักเรียนวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนวัยรุนอายุ 16-19 ป จํานวน 906 
ราย พบวา นักเรียนวยัรุนที่บิดามารดามสีถานภาพสมรสที่แตกตางกนั คอือยูดวยกัน แยกกันอยู 
หรือหยาขาดจากกัน บิดามารดา หรือทั้งสองฝายถึงแกกรรม มีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่องเพศ
ไมแตกตางกัน 

วอลเลอรสไตน และ เคลลี (Wallerstein and Kelly 1980 : 23,อางถึงในปยนนัท ทรัพยมั่นคงทว ี
2533 : 62-68) ศกึษาพบวา วยัรุนหญิงที่มาจากครอบครัวหยารางมักจะประสบปญหาในการคบเพื่อนชาย 

จากงานวิจยัขางตน สรุปไดวา สภาพครอบครัวมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมในดาน
การคบเพื่อนตางเพศของวัยรุนดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาสภาพครอบครัวนาจะมีสวนเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงชั้นมัธยมตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต 
4.2 อาชีพของมารดาและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

อาชีพเปนตัวแปรที่สืบเนื่องมาจากระดับการศึกษาของบคุคล และมีความเกี่ยวของกบั
รายได อาชีพแตละอาชีพทําใหบุคคลมีการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน  และบุคคลเหลานั้นยอมมีฐานะความ
เปนอยู เจตคติ สภาพแวดลอมที่แตกตางกนัออกไป (สุพตัรา สุภาพ 2534 : 47-59)  นอกจากนั้นการ
ไปประกอบอาชีพนอกบานทําใหบุคคลมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนในเรื่องตางๆ เชน 
การอบรมเลี้ยงดูบุตร ความเปนอยูในชีวติประจําวนั เปนตน บุคคลจะมีประสบการณมากขึน้ 
แนวคิดและความประพฤติ การปฏิบัติในดานตางๆยอมคลอยไปกับสังคมภายนอกที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อาชีพจึงเปนปจจัยหนึ่งที่นาจะเกีย่วของกับความรูและการปฏิบัติ ในการ
ใหความรูเร่ืองเพศศึกษารวมทั้งพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศที่เหมาะสมของนักเรียนวัยรุน 

จิราพร  คงดี  (2533 : 98-100) ศึกษาผลกระทบของการที่มารดาทํางานนอกบาน
ตอบุตร กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร      
กลุมนักศึกษาจํานวน 360 คน ในป พ.ศ. 2533 ผลการศึกษาพบวา อาชพีของมารดามีความสัมพันธกับ
การปฏิสังสรรคระหวางมารดาและเพศของบุตรกลาวคือบุตรสาวที่มีมารดามีอาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชนจะมีปฏิสัมพันธตอกันสูงกวาอาชีพคาขาย มารดาที่มีอาชีพคาขายใหความสนใจบตุรนอยเพราะงาน
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ที่ไมสามารถกําหนดไดแนนอน ซ่ึงตางจากมารดาที่ทํางานประจํา(อาชีพขาราชการรัฐวิสาหกจิ และ
เอกชน )  

ศุภาศิริ การิกาญจน (2540 : 101-105)  ศึกษาพบวา อาชีพไมมีความสัมพันธ กับ
บทบาทของแมในการสอนเพศศึกษาลูกสาววยัรุน อาชีพดังกลาวไดแก ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย ธุรกิจสวนตวั เกษตรกรรม รับจางและแมบาน 

จีคาส และเซฟ (Gecas and Seff 1990 : 99-103) ศึกษาพบวา อาชีพของบดิามารดา        
ที่รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ ซ่ึงเปนอาชีพที่ตองออกไปทํางานนอกบาน จะมีความรู และการปฏิบัติใน
การใหคําแนะนําเกีย่วกับเรื่องเพศไดดีกวา บิดา  มารดา ทีไ่มมีอาชีพ หรืออยูกับบาน 

จะเห็นไดวา อาชีพของมารดามีผลตอการถายทอดความรู  และอาจมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแกบุตร ผูวิจัยจึงนําตวัแปรนี้มาศึกษาในการวจิัยคร้ังนี้  
4.3 เขตพื้นท่ีตัง้ของบานและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

ในการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจ   เขตที่ตั้งของบานโดยแบงเปนอยูในสถาน
ประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและไมอยูในสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวโดยใชขอบเขตรัศมี
ระยะทาง 5 กโิลเมตรจากบานถึงสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  เนื่องจากการวิจัยที่ผานมายังไมมี
การศึกษาตวัแปรในลักษณะนี้ แตมีลักษณะใกลเคยีงคือ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับภูมลํิาเนาคือเขตที่ตั้ง
ของบานที่นกัเรียนอาศยัอยูในปจจุบัน โดยแบงเปนเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  เขตเมืองและเขต
ชนบท ดงันี ้

วัฒนา  สาระขวัญ (2545 : 101) ศึกษาพบวา  พฤติกรรมทางเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง
ระดับมัธยมปลายในเขตเมืองและในเขตชนบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีความแตกตางกนั 

 ปราโมทย  ประสาทกุล และคณะ (2538 : 299) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศกอนแตงงาน
ของวัยรุนในเขตเมืองและชนบท พบวา วัยรุนทั้งชายและหญิงเขตเมืองมีเพศสัมพันธสูงกวาวัยรุน
ในเขตชนบท  
4.4  ประสบการณการทาํงานดานการบริการนกัทองเที่ยวและพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
   ในการศึกษาการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงครั้งนี้เปนการศกึษาโดยใชกลุมประชากรในจังหวัดภูเก็ตและตัวแปรที่นาสนใจเกี่ยวของกบั
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงนั้นคือ ประสบการณการทํางาน
ดานการบริการนักทองเที่ยว  เชน การคาและขายของที่ระลึก  การเสิรฟอาหารในภัตตาคาร รานอาหาร
หรือโรงแรมและการรับจางในการบริการนกัทองเที่ยวในการนําเที่ยวสถานที่ตางๆเปนตนและอาจมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิง ผูวจิยัจึงนําตวัแปรนี้
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มาศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจยัที่ผานมาไมมีงานวจิยัที่เกีย่วของใน
ลักษณะนี ้
 4.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเร่ืองเพศศึกษาและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

พวงวรรณ จนัทรตรี(2539 : บทคัดยอ) ศึกษาคานิยมเรื่องการรักษาพรหมจารีของสตรี
สาวโสดที่อยูในศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตชุมชนแหงหนึ่งในภาคกลาง ในป พ.ศ 2539 
โดยกลุมตัวอยางเปนสตรีโสดที่อายุระหวาง       13-19   ปที่กําลังศกึษาอยูกับศูนยจํานวน    330  คน 
ผลการศึกษาพบวา การสั่งสอนในเรื่องเพศจากบิดามารดา มีความสัมพันธกับคานยิมของการรักษา
พรหมจารีของสตรีโสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธ
กอนสมรสของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมตอนตน ศนูยการศกึษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 
ในป พ.ศ. 2540 โดยกลุมตวัอยางเปนนักเรียนหญิงและชายจํานวน 400  คน ผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษาผูใหญ สวนใหญไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศจากบดิามารดาอยูในระดับต่ํา และ
พบวากลุมตวัอยางที่ไดรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศระดับปานกลาง และสูงมีเพศสัมพันธกอน
สมรสเพียงรอยละ 29.40 และรอยละ 19.10 ตามลําดับ 

อัญมณี สมตัว (2544 : 73-79) ศึกษาเรื่องการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวที่มี
ความสัมพนัธกับการอบรมสัง่สอนลกูเรื่องทางเพศและการคบเพือ่นตางเพศพบวาการอบรมสั่งสอน
เร่ืองทางเพศมคีวามสัมพนัธกับความรูความเขาใจเรื่องทางเพศและการปฏิบัติตนเรื่องทางเพศของ
นักเรียน 

จากงานวิจยัตางๆขั้นตน จะเห็นวา ความรูเร่ืองเพศศึกษา เปนเรื่องคานยิม ความเชื่อ 
และความรูสึกที่ถายทอดสื่อผานทางสังคมและวัยรุนตองเผชิญกับความเสีย่งทางเพศรอบดานโดยเฉพาะ
วัยรุนหญิงซึ่งมักพบปญหาพฤติกรรมทางเพศที่กอใหเกดิปญหาสังคม ไดแกการมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศและอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและมีการตั้งครรภ
ในวยัรุน หากการตั้งครรภนัน้ไมเปนที่ตองการก็จะนําไปสูการทําแทง ตลอดจนมีปญหาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพนัธได ดังนัน้จึงเปนที่นาสนใจวา ความรูเร่ืองเพศศึกษา เปนสิ่งที่ทําใหวัยรุนเขาใจ
ตนเองมกีารปรับตัวใหเหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธที่ดีในการคบเพือ่นตางเพศได ในการศกึษาครั้งนี้
ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความรูเร่ืองเพศศึกษาของวัยรุนและนํามากําหนดเปนตัวแปรตนในการวิจัย 
4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพันธภาพในครอบครัวและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

  ศรีพัทรา จาริยวงศ (2539:บทคัดยอ)ศกึษาปจจยับางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทาง
เพศของเยาวชนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2539 กลุมตัวอยาง
เปนเยาวชนชาย หญิงที่โสด อายุระหวาง 15-24 ป และทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 286 ราย 
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ผลการศึกษาพบวา เยาวชนที่มีความสัมพันธในครอบครัวที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมทางเพศ       
ที่แตกตางกันที่ระดับ P < 0.001กลาวคือกลุมที่มีความสัมพันธในครอบครัวดี มีคะแนนพฤตกิรรม
ทางเพศแตกตางไปจากกลุมที่มีความสัมพนัธในครอบครัวปานกลางและไมดี ขณะที่ความสัมพันธ
ในครอบครัวปานกลางและไมดี มีคะแนนพฤติกรรมทางเพศไมแตกตางกัน 
 โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม (2541 : บทคัดยอ)ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศน   
เจตคติตอบทบาททางเพศ สัมพนัธภาพภายในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวยัรุน     
ในจังหวดัหนองคาย จากกลุมตัวอยางจํานวน 371 คน ผลการศึกษาพบวานักเรยีนวยัรุนตอนตน 
นักเรียนวยัรุนตอนกลางที่มสัีมพันธภาพในครอบครัวแตกตางกัน        มีบทบาททางเพศแตกตางกัน     
และพบวาอัตมโนทัศน เจตคติตอบทบาททางเพศ และสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวก ในระดับปานกลางกับบทบาททางเพศ  
 พิสมัย นพรัตน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนมธัยมและอาชวีศึกษา จํานวนกลุมตัวอยาง 360 คน  ผลการศึกษา พบวาความผูกพันใน
ครอบครัวมีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมตัวอยาง นั่นคือ
นักเรียนนักศกึษาที่มีความรูสึกผูกพันในครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับต่ํา 
 ณิฐินนัท วชัิยรัมย  (2545:105) ศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวดับรีุรัมย พบวา
ความสัมพันธภายในครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ มีความสัมพันธกันในทาง
ลบในระดับนอยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.275)แสดงวา ถาภายในครอบครัวมี
ความใกลชิดสนิทสนมกัน เขาใจกัน หวงใยอาทรซึ่งกันและกัน แนวโนมพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธลดนอยลง สอดคลองกับการศึกษาของพิสมยั นพรัตน (2537 : 79) พบวา ความผูกพนั
ในครอบครัวมคีวามสัมพันธทางลบในระดบัต่ํากับ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมตัวอยางนักเรยีน
มัธยมศึกษาของจุฑามาศ นชุนารถ (2531 : 85) ศึกษาการมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิดของกลุม
นักเรียนวยัรุนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย พบวา วยัรุนที่มีบิดามารดาหยารางกนั มีอัตราการมี
เพศสัมพันธสูงถึงรอยละ 50 กลาวคือ มีวัยรุนเพศชายมีบิดามารดาหยารางกัน มีอัตราการมี
เพศสัมพันธสูงถึงรอยละ 50 กลาวคือ มีวัยรุนเพศชายมีบดิามารดาหยารางกัน จํานวน 10 คน พบวา
มีเพศสัมพันธจํานวน 5 คน แสดงวาวัยรุนที่มีลักษณะครอบครัวที่สมบูรณ มทีั้งบิดามารดาอยู
ดวยกัน สามารถใหคําปรึกษาแนะนําในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะความอยากรูอยากลอง
ของเด็กวยัรุนในเรื่องเพศ 
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 จากงานวิจยัทีก่ลาวมาขางตนสรุปไดวา สภาพครอบครัวของนักเรยีนวัยรุนทีแ่ตกตาง
กันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมทางเพศ และ พฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุน
หญิงที่แตกตางกัน 
4.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนตนเองและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
 อรพินทร อนงคณะตระกูล (2528 : บทคัดยอ) ศกึษาผลของการใชการสอนตนเองตอ
การลดความหนุหันของเด็กอายุ 10 – 12 ป ในสถานสงเคราะหเดก็ชายบานปากเกรด็ จํานวน 30 คน 
การทดลองแบงเด็กออกเปน 3 กลุมๆละ 30 คน คือการฝกการสอนตนเอง กลุมสอนกลวิธี และกลุม
ฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเอง เด็กกลุมการฝกการสอนตนเอง ผูทดลองใหทาํ
กิจกรรมเชนเดียวกับเดก็อีก 2 กลุม แตทํากิจกรรมใหเดก็สอนตนเองโดยพดูกับตนเองในใจวาจะทํา
อะไรขั้นตอไป และการเตอืนตนเองใหทาํกิจกรรมอยางรอบคอบเมื่อเด็กประเมินตนเองแลว พบวา 
ตนสามารถทํากิจกรรมไดอยางไมรีบรอนและทําไดถูกตองก็ใหเด็กเสริมแรงตนเอง กลุมสอนกลวิธี
สอนใหเด็กรูวิธีทํากิจกรรม และกลุมกิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเองใหทํากิจกรรมที่
เครื่องมือนั้นกาํหนด ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ฝกการสอนเด็กมีความหุนหนัลดลง สวนกลุมการ
สอนกลวิธี และกลุมฝกกจิกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเองมีความหุนหนัไมแตกตางกัน 
 สิรินทร ศรประสิทธิ์ (2545 : 121)  ศึกษาทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ ของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามญั
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวดัสมุทรปราการ พบวาทักษะการสอนตนเองกับพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศ  มีความสมัพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001         
(r = .725) แสดงวาเมื่อนักเรยีนหญิงมีทกัษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรม
การปองกันการลวงเกินทางเพศสูงดวย เนื่องจากการสอนตนเอง เปนการบอกหรือเตือนตนเอง
เพื่อใหควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเองไว ดังนั้น หากบุคคลนั้นสามารถที่จะสอน บอก 
หรือเตือนตนเองไมใหกระทาํพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการถูกลวงเกินทางเพศอยูเสมอ ยอมสงผลให
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศได 
 มีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum  and Goodman1971: 115-126, อางถึงใน  สิรินทร 
ศรประสิทธิ์ 2545 :76) ศึกษาการใชการสอนตนเองเพื่อลดความหุนหนัของเด็ก อาย ุ7 – 9 ป จํานวน 
15 คน แบงการฝกเปน 3 กลุม กลุมแรกผูรับการทดลองฝกการสอนตนเองใหทํากจิกรรมตามกลวิธี
การทํางานอยางเปนขั้นตอน กลุมที่ 2 ผูรับการทดลองฝกการทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอน
ตนเอง และกลุมที่ 3 ผูรับการทดลองรับการทดสอบตางๆ เชนเดยีวกับสองกลุมแรก กลุมฝกการ
สอนตนเองและกลุมฝกทํากจิกรรมในเครือ่งมือฝกการสอนตนเองทําการฝก 4 คร้ังๆละ 20 นาที 
ดวยการฝกรายบุคคล ผลการทดลองพบวา หลังการทดลองและติดตามผล 1 เดือน กลุมฝกการสอน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

55

ตนเองมีความหุนหนัลดลงกวากอนทดลองในดานใชเวลาตอบสนองเพิ่มขึ้น แตคะแนนความผิดพลาด
ไมเปล่ียนแปลง นอกจากนี้กลุมการฝกสอนตนเองสามารถทําแบบทดสอบสติปญญาไดดีกวาอีก
สองกลุม อยางไรก็ตามการสอนตนเองไมแผขยายผลไปสูพฤติกรรมการควบคุมตนเองในชั้นเรยีน 
ซ่ึงผูทดลองอธิบายวา อาจเกิดจากการทําการฝกจํานวนครั้งนอยเกินไป  
 เจนเชฟท (Genshaft 1983 : 125, อางถึงใน อรพินทร อนงคณะตระกลู 2528: 35-36) 
ไดศึกษาการฝกทักษะการสอนตนเอง ในเด็กไตรตรองกบัเดก็หนุหัน ประเภทละ 60 คน แบงออกเปน 
5 กลุม แตละกลุมประกอบดวยเด็กไตรตรองและเดก็หนุหนั จดัสถานการณทดลองใหเด็กอยูตามลําพงั
ในหอง ที่มีของเลนเยายวนใจใหอยากเลน  แตหามเดก็มองของเลนเหลานั้น กลุมที่ 1 ใหเด็กพดู
สอนตนเองใหยับยั้งพฤตกิรรมที่หามทํา กลุมที่ 2 ใหฟงเสียงจากเครื่องบันทึกเทปพดูสอนใหยับยัง้
พฤติกรรมที่ผูทดลองหามทาํ กลุมที่ 3ฝกใหเด็กพูดสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับของเลน กลุมที่ 4 ใหเดก็
ทํางานอยางอืน่ กลุมที่  5 ไมใหรับการฝกหรือทํางานใดๆ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กทุกกลุม
สังเกตผานกระจกอยางเดยีว ผลการวิจัยพบวา เด็กไตรตรองทุกกลุมมีพฤติกรรมตานทานความ    
เยายวนใจใหอยากเลนของเลนไมแตกตางกนั สวนเดก็หนุหันมีพฤตกิรรมตานทานความเยายวนใจ
แตกตางกันไปตามเงื่อนไขของการทดลอง กลุมที่ฝกใหพูดสอนตนเองเพื่อยบัยั้งพฤติกรรมและกลุม
ที่ใหฟงจากเครื่องบันทึกเทปพูดสอนใหทาํพฤติกรรมที่หามทํา มีพฤติกรรมตานทานความเยายวน
ใจมากกวาอกี 3 กลุม 
4.8  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
 นุชลดา โรจนประภาพรรณ (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเองมี
ความสัมพันธกับสัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับของเด็กวัยรุน
ตอนตน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พบวา 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับ สัมพันธภาพในครอบครัวและการไดรับ
การยอมรับจากเพื่อนกับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ทิเนลลี่  (Tinelli 1981 : 251-270) ศึกษาแนวการเหน็คุณคาในตนเองกับการปรับตวั 
กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนเกรด 7 และ 8 เพศชายและเพศหญิง จํานวน 31 และ32คน ตามลําดับ 
พบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพนัธกับการเผชญิปญหาการปรับตัว 
 เทสเซอร (Tasser 1980 : 77-91) ศึกษาเรื่องความสัมพันธของความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่เกีย่วของกับบุคคลในครอบครัว สรุปไดวา ตัวแปรในดานความใกลชิด การปฏิบัติตอกัน
และความสัมพันธกันในครอบครัวมีผลตอความภาคภูมใิจในตนเองและบุคคลสูญเสียความภาคภูมิใจ
ในตนเองไดโดยเปรียบเทียบกับบุคคลในครอบครัวที่มีความใกลชิดทีด่ีกวา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
จากการคนควาและทบทวนวรรณกรรมยังไมมีงานวิจยัทีเ่กีย่วของกับพฤตกิรรมที่เหมาะสม

ในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงโดยตรงแตมีลักษณะทีใ่กลเคยีง  โดยสวนใหญจะเปน
งานวิจยัในลักษณะของ คานิยมและความคิดเห็นในการคบเพื่อนตางเพศ ทัศนะและพฤติกรรมในการ
คบเพื่อนตางเพศ    วัยรุนคิดอยางไรตอการใกลชิดทางเพศ   ทัศนคติตอการคบเพื่อนตางเพศดังตอไปนี้  

กิติกร มีทรัพย (2529 : 370-372 ) กลาววา โดยท่ัวไปแลววยัรุนตองการมีเพื่อนดวย
เหตุผลผลักดันหลายอยาง สาเหตุหนึ่งที่สําคัญคือประสบการณในความสัมพันธกับคนอื่นๆ   
ในกลุมเพื่อน วัยรุนมีโอกาสมากกวาที่จะเรียนรูการสรางสัมพันธภาพกบัเพื่อนทั้งเพศเดียวกัน และ
ตางเพศวาจะเปนที่ยอมรับหรือไม อยางไรก็ตามการเรียนรูเชนนีจ้ะชวยในการปรบัปรุงตัวเองให
รูจักการเขาสังคม และไดรับประสบการณแกไขตนเองใหเปนทีย่อมรับใหขึ้น นอกจากนีย้ังมีโอกาส
ไดพัฒนาทกัษะทางสังคมของวัยรุนเกี่ยวกบัความสามารถและเทคนิคการสนทนา การแสดงมารยาท
ที่ดีงามในการเขากลุม และความสามารถในการยืดหยุน ประนีประนอม เชน ทักษะในกิจกรรมกลุม
ตางๆ การเลน การพูดคุย การแตงตัว การวางตัว เปนตน 
 สมหมาย อํ่าดอนกลอย (2533 : บทคัดยอ) ศึกษาคานยิมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ในจังหวัดพษิณโุลก จํานวนกลุมตัวอยาง 427 คน พบวา 
นักเรียนมีคานยิมในการคบเพื่อนตางเพศทีอ่ยูในกรอบประเพณไีทย นักเรียนชายและนักเรยีนหญิง
มีคานิยมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกนั และนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตางกัน มีคานิยม
ในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกันดวย 

จิราพร  อิศรางกูร  ณ อยุธยา (2535 : 140-141)  ศึกษาทัศนะและพฤตกิรรมในการคบเพือ่น
ตางเพศ กลุมตวัอยางเปนนิสิตที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 1 – 4 ปการศึกษา 2534 จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา
ลักษณะของเพือ่นตางเพศทีว่ยัรุนเลือกคบ คือ  

1. วัยรุนเพศชายและเพศหญิง มีเกณฑในการเลือกคบเพื่อนตางเพศที่มีคณุลักษณะคลายคลึง
กัน โดยพจิารณาผูที่มีมนษุยสมัพันธดเีปนอนัดับแรก มบีคุลิกภาพดีและผูที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืนเปนอันดบั
ตอไป 

2. วัยรุนทั้งชายและหญงิที่มสีถานสมรสของบิดามารดาตางกันมเีกณฑในการเลือกคบเพือ่น
ตางเพศแตกตางกัน โดยเพศชายที่มีบิดามารดาหยาและแยกกันอยู จะใหความสําคัญเพือ่นทีย่อมรบัฟง
ความคิดเหน็ของบุคคลอืน่และชอบชวยเหลือผูอ่ืน สวนเพศหญิงใหความสําคัญกับเพื่อนทีย่อมรับฟง
ความคิดเหน็ของบุคคลอืน่และฉลาด 

3.  วัยรุนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีฐานะทางเศรษฐกจิของบิดามารดา ตางกันมเีกณฑในการ
เลือกคบเพื่อนตางเพศตางกนัโดยเพศชายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของบดิามารดาต่าํ จะใหความสําคัญกบั
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เพื่อนตางเพศทีม่ีมนุษยสัมพันธดีและชอบชวยเหลือผูอ่ืน สวนเพศหญิงใหความสําคัญกบัเพื่อนตางเพศที่
มีมนุษยสัมพันธดีและฐานะทางเศรษฐกจิและสังคมด ี

4.  วยัรุนที่มีระดบัการศกึษาตางกนัมีเกณฑในการเลือกคบเพื่อนตางเพศตางกัน โดยวยัรุนที่
กําลังศกึษาอยูช้ันปที่ 1 - 2 ใหความสําคัญทีจ่ะเลือกคบเพื่อนที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน สวนวยัรุนทีก่ําลังศกึษา
อยูในชัน้ปที่   3 – 4   จะใหความสําคัญในการเลือกคบเพื่อนตางเพศทีย่อมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

5.  วัยรุนที่มีผลการเรียนตางกันและมีเกณฑในการเลือกคบเพื่อนตางกัน โดยวัยรุนที่มี
ผลการเรียนต่ําและบิดามารดาแยกกันอยู จะเลือกคบเพื่อนตางเพศที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เพื่อนที่มี
บุคลิกภาพดี และมีฐานะทางเศรษฐกจิ สังคมดีเปนอันดับตอไปสวนวยัรุนทีม่ีผลการเรียนปานกลางและสูง 
ที่บิดามารดาหยาและแยกกนัอยู จะเลือกคบเพื่อนที่มีมนษุยสัมพนัธเปนอันดับแรก เพื่อนทีย่อมรับฟง
ความคิดเหน็ของบุคคลอืน่และมกีารศกึษาด ีเปนอันดับตอมา 

กาญจนกมล สุวิทยารัตน (2537 : 60) ศกึษาผลการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่มตีอ
การปฏิบัติกับเพื่อนตางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง
วิทยาคม อําเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานี พบวา นกัเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมการ
แสดงออกมีการปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศดีขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                                                              

   กิตติพันธ ธรรมประดิษฐ (2540 :17) ไดศึกษาคานยิมการใชชีวิตและวฒันธรรมในหมู
วัยรุนนักเรยีนและนักศกึษาเกี่ยวกับ วยัรุนคิดอยางไรตอการใกลชิดทางเพศ พบวาอนัดับหนึ่ง วยัรุน
ตอบวาเฉยๆ เปนธรรมดาของคนรักกัน อันดับที่สองรูสึกไมพอใจแตไมกลาทําอะไร อันดับสามคือ
หยอกลอดวยความพอใจ อันดับที่ส่ีเขาไปตักเตือนวาไมเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบวาวยัรุนมี
ทัศนคติดานความรักเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ โดยมีเปอรเซ็นตสูงคือเรียนเปนหลักรักเปนรองซึ่ง
แสดงใหเห็นวาการคบเพื่อนตางเพศถือเปนเรื่องปกต ิ ซ่ึงนําไปสูการลดลงของการระมัดระวังตัว
และการถือเนือ้ถือตัว 
 สรวรรณ โตดาบ (2544 : 99-101) ศกึษารูปแบบพฤตกิรรมตามความสนใจของวัยรุน            
ในโรงเรียนในเขตกรงุเทพมหานคร ศกึษากรณีนกัเรยีนในสงักัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา
สวนใหญประพฤติตามพฤติกรรมที่เหมาะสมในระดับมากและปานกลาง สําหรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
กลุมตวัอยาง     สวนใหญประพฤติในระดบันอย ไดแก การมีนัดกับเพื่อนตางเพศ การใหความสนทิสนม
กับเพื่อนตางเพศ การใหความสนใจในเรือ่งตางเพศ การทาํตัวดึงดดูเพศตรงขาม และรูสึกประหมาเมือ่     
อยูตอหนาเพือ่นตางเพศ                                                                                                                                                         

ออฟเฟอร (Offer 1971 : 40-48, อางถึงใน สมหมาย  อํ่าดอนกลอย 2533 : 25) 
ศึกษาพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศของวัยรุนในสหรัฐอเมริกา โดยติดตามศึกษาเปนระยะยาว
กับเด็กมัธยมศึกษา 14 – 21  ป จํานวน 83 คน เปนชาย 73 คน  และ หญิง 10 คน  โดยเริ่มศึกษา
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ตั้งแตเร่ิมเขาเรยีนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จนถึงชั้นปที่ 3 ในมหาวิทยาลัย พบวา ในเรื่องของ
การมีนัดกับเพือ่นตางเพศ เมือ่เร่ิมเรียนชั้นมัธยมศึกษาไดหนึ่งป รอยละ 45 ของกลุมตัวอยางไมเคย 
มีนัด     แตการมีนัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนจํานวนรอยละ 77 เมื่ออยูช้ันปที่ 3 ในมหาวิทยาลัย 
สําหรับการรวมเพศกอนแตงงาน กลุมตัวอยางรอยละ80 เห็นวาเปนสิ่งทําได แตควรจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายเสียกอน เมื่อจบชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 10 เคยรวมเพศ และเพิม่ขึ้นเปนรอยละ 
30 เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยปที่ 1 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันปที่ 3 
 จากเอกสารและงานวิจัยดังทีก่ลาวมาแลวทัง้หมดจะเหน็ไดวา การคบเพื่อนตางเพศ
ของเด็กวยัรุนที่กําลังศึกษาเลาเรียน หรืออยูในฐานะนกัเรียน  มีจํานวนไมนอยทีไ่มไดปฏิบัติตนอยู
ในขอบเขตที่เหมาะสมของการปฏิบัติตอเพศตรงขาม ไมรูจักการปองกันตนเองจากปญหาที่เกิดจาก
การคบเพื่อนตางเพศถาเด็กสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคมที่กําหนด ยอมจะ
มีผลดีตอตนเองแตถาไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมแลว อาจกอใหเกิดปญหาทั้งตนเองและ
สังคมตอไปได โดยเฉพาะพฤติกรรมการคบเพื่อนตางเพศของวัยรุน ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษา พฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญงิในจังหวดัภูเก็ต และจากการศึกษาขอมูล
สวนบุคคลซึ่งประกอบดวย สภาพครอบครวั อาชพีของมารดา เขตพื้นทีต่ั้งของบานและประสบการณ
การทาํงานดานการบริการนกัทองเทีย่ว ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียนวยัรุนหญิง เปนตนวา สภาพครอบครัวของนักเรียน เปนสิ่งที่บอกไดวา นกัเรียนอาศัย
อยูในครอบครวัแบบใด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกันหรือไม รวมทั้ง
อาชีพของมารดา เขตพื้นที่ตั้งของบาน และประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว
ที่แตกตางกนั มีสวนทําใหนกัเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศที่แตกตางกนั
หรือไม ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลจะเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถศึกษา    พฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศได และจากการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการคบเพือ่นตางเพศ ถาวัยรุนมีความรู
เร่ืองเพศศึกษาในทางที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัย การแสดงออกในการคบเพื่อนตางเพศจะ
สามารถพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  สวนสัมพันธภาพในครอบครัว จะเปนพืน้ฐานทางสังคม       
ที่สนับสนุนความประพฤตทิี่ดีงามได นัน่ก็คือความรกัและความเอาใจใสจากครอบครัวนาจะมีสวน
ในการปองกนัไมใหเกิดพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ นอกจากนีก้ารสอนตนเอง 
และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จะเชื่อมโยงกันกับการไดมาซึ่งสิ่งที่บุคคลหวังในชวีิต ถาวัยรุนมี    
การรับรูวาตนเองมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง และมีการสอนตนเองในทางที่จะพัฒนา
ตนเอง     แลวนํามาปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาตนไดดี จะทาํใหมีแนวทางในการแสดงออกใน
พฤติกรรม       ที่เหมาะสมในคบเพื่อนตางเพศไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาขอมูลสวนบุคคล
และตัวแปรที่เกี่ยวของกับการคบเพื่อนตางเพศ นาจะมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
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ที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของนกัเรียนวัยรุนหญิง จึงเปนจดุเริ่มตนของการศึกษาและเปน
การสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ต 
ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)   เพื่อศึกษาปจจัย 

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  
ในการดําเนินการวิจยัไดใชระเบียบวิธีการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
4.  การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  การวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1  ประชากรที่ศึกษา  
        ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรยีนหญิงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต สังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวดัภูเก็ต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546  จํานวน  2,299   คน  

       กลุมตัวอยาง  
         กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ไดแก  นกัเรยีนหญิงที่กําลังศกึษาอยูในโรงเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต สังกัดคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  ประจําภาคเรยีนที่ 2   ปการศึกษา 2546 โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  
Random  Sampling)  มีขั้นตอนในการสุมดังตอไปนี ้
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ขั้นที่ 1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  โดยการคํานวณจากสูตร  ยามาเน (Yamane 
1973 : 725 , อางถึงใน ประคอง  กรรณสูต 2542 : 10-11) ดังนี ้
 
                                   n               =      
 
         N    =  ขนาดของกลุมประชากร 
          n    =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
          e    =  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
  

แทนคาในสูตร       n       = 
 

           n        =                     341 
ดังนั้น  การวิจยัคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน   341    คน  
ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบแบงชั้น( Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร

จําแนกตามโรงเรียนและชั้นเรียน  และสุมนักเรียนดวยวธีิการจับฉลาก ดังรายละเอยีดใน ตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  แสดงจํานวนประชากรและจาํนวนกลุมตัวอยางในการวิจยั 

จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตวัอยาง (คน) 
โรงเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

อําเภอเมือง         
   - เฉลิมพระเกียรติฯภูเกต็ 42 55 50 147 6 8 7 21 
   - ภูเก็ตวิทยาลัย 180 157 150 487 27 23 22 72 
    - สตรีภูเก็ต  451 386 441 1278 67 58 65 190 
อําเภอกะทู         
  - กะทูวิทยา 36 26 35 97 6 4 5 15 
อําเภอถลาง         
  - เมืองถลาง 61 76 102 239 9 11 15 35 
  - เชิงทะเลวิทยาคมฯ 13 13 25 51 2 2 4 8 
รวม 783 713 803 2299 117 106 118 341 

           N 
       1+N (e)2 

           N 
       1+N (.05)2 
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2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้  มีดังตอไปนี้ 
2.1  ตัวแปรอสิระ  

                 2.1.1   ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก สภาพครอบครัว   อาชีพของมารดา   เขตที่ตั้งของบาน  
และประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 
               2.1.2 ความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง และ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

2.2  ตัวแปรตาม ไดแก   พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวยแบบสอบถาม  ซ่ึงมีสวนประกอบที่
สําคัญของเนื้อหา ดังนี ้

สวนท่ี   1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก     สภาพครอบครัว    อาชีพของมารดา  
เขตที่ตั้งของบาน และประสบการณการทํางานของนักเรียนดานการบริการนักทองเที่ยวเปน
แบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ จํานวน 4  ขอ 

 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองเพศศึกษา  ผูวิจัยปรับปรุงจากการศึกษา

เอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ และเนือ้หาหลักสูตร
เพศศึกษาที่อยูในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนแบบทดสอบวัดความรู มีจํานวน 4 ตัวเลือก    
โดยมีตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ แบบสอบถามมีทั้งหมด 
4 ดานคือ  ดานชีววิทยา ดานจิตวิทยา   ดานสังคมวิทยา     และดานสุขวิทยา       

เกณฑในการใหคะแนนแบบสอบถามความรูเร่ืองเพศศึกษา ดังนี ้
  ตอบถูก ได  1  คะแนน 
  ตอบผิด ได  0  คะแนน 
 เกณฑการแปลความหมายคะแนนของระดับความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา ซึ่งผูวิจัยใช
เกณฑการประเมินแบบอิงกลุม ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามแนวคิดของสมหวัง            
พิธิยานุวฒันและอุษาวดี  จันทรสนธิ (2537 : 46-47) โดยมีเกณฑดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยต่าํกวา (X  - 1SD)   คะแนน  มีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับนอย 
 คะแนนอยูระหวาง  (X   +  1SD)  คะแนน  มีความรูเร่ืองเพศศกึษาอยูในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกวา(X  +   1SD) คะแนน  มีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดับมาก 
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สวนท่ี  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว  ผูวิจัยปรับปรุงจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยทีเ่กีย่วของ โดยมีขอคําถาม
ทั้งหมด14 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี 4 ระดับโดยมีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้   

มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเปนประจํา ให  4  คะแนน 
  มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง  ให  3  คะแนน  
  มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง  ให  2  คะแนน  
  มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆ คร้ัง  ให  1  คะแนน  

เกณฑการใหคะแนนขอความเชิงนิเสธ                  
  มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเปนประจํา  ให   1  คะแนน  
  มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง  ให       2  คะแนน   
  มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง  ให      3  คะแนน    

 มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆ ครั้ง  ให 4   คะแนน    
กําหนดเกณฑในการประเมนิระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ผูวิจัยใชคาเฉลี่ย(X) 

แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง(Mid Point) ของชวงคะแนน(Class Interval)  โดยมี
เกณฑดังนี ้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  สัมพันธภาพในครอบครัว อยูในระดับไมดี 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  สัมพันธภาพในครอบครัว อยูในระดับคอนขางไมด ี
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  สัมพันธภาพในครอบครัว อยูในระดับดพีอใช 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.00  หมายถึง  สัมพันธภาพในครอบครัว อยูในระดับด ี

 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนตนเอง ผูวิจัยปรับปรุงจากการศึกษาเอกสาร

ทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของโดยมีขอคําถาม ทั้งหมด 9 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี 4 ระดบั โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้      

มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเปนประจํา ให  4  คะแนน 
มีการปฏิบัตพิฤติกรรมนั้นบอยครั้ง  ให  3  คะแนน  
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง   ให  2  คะแนน  
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆ คร้ัง   ให  1  คะแนน  
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เกณฑการใหคะแนนขอความเชิงนิเสธ                     
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเปนประจํา     ให   1  คะแนน  
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง     ให       2  คะแนน   
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง     ให       3  คะแนน    
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆครั้ง     ให  4  คะแนน   
กําหนดเกณฑในการประเมินระดับการสอนตนเอง     ผูวิจัยใชคาเฉลี่ย   (X)     

แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง  (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval)  
โดยมีเกณฑดังนี้  
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  มีการสอนตนเอง อยูในระดับนอยมาก 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  มีการสอนตนเอง อยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  มีการสอนตนเอง อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถึง   มีการสอนตนเอง อยูในระดับมาก  

 
สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซ่ึงผูวิจัยไดสราง

แบบสอบถาม  โดยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามวัดความรูสึกมีคุณคาในตนของคูเปอรสมิธ 
(Coopersmith SEI : Self  Esteem  Inventory For Student)โดยมีขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ เปน
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale) มี 5 ระดับ  ไดแก 
 มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 
มากที่สุด 
 มาก หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก 

ปานกลาง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
ปานกลาง 

นอย หมายถึง  ขอความนัน้ตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
นอยที่สุด 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี้ 
 เปนจริงมากทีสุ่ด          ให  5 คะแนน   
 เปนจริงมาก           ให   4 คะแนน  
 เปนจริงปานกลาง         ให  3 คะแนน  
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 เปนจริงนอย            ให  2 คะแนน  
 เปนจริงนอยทีสุ่ด          ให   1 คะแนน 

 เกณฑการใหคะแนนขอความเชิงนิเสธ   
 เปนจริงมากทีสุ่ด          ให  1 คะแนน   
 เปนจริงมาก           ให   2 คะแนน   
 เปนจริงปานกลาง         ให  3 คะแนน   
 เปนจริงนอย            ให  4 คะแนน   
 เปนจริงนอยทีสุ่ด          ให   5 คะแนน 

การแปลความหมายคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
ใชเกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑของเบส(Best 1981:179-184) ดังนี ้
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยูในระดับเล็กนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยูในระดับมากที่สุด 

 
สวนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของ

นักเรียนวัยรุนหญิงผูวิจัยปรับปรุงจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและ
การศึกษางานวิจัยทีเ่กีย่วของ  โดยมีขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale) มี 4 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 มีการปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเปนประจํา ให  4  คะแนน 
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง  ให  3  คะแนน  
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง  ให  2  คะแนน  
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆ คร้ัง  ให  1  คะแนน  
เกณฑการใหคะแนนขอความเชิงนิเสธ                         
มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเปนประจํา  ให   1  คะแนน  

                      มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบอยครั้ง  ให       2  คะแนน   
                      มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นบางครั้ง  ให      3  คะแนน    

มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆ คร้ัง  ให 4   คะแนน    
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       กําหนดเกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวยัรุนหญิง ผูวิจัยใชคาเฉลี่ย (X) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจดุกึ่งกลาง  (Mid Point)      
ของชวงคะแนน (Class Interval)  โดยมีเกณฑดังนี ้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศอยูใน
ระดับนอยมาก 

 คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศอยูใน
ระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศอยูใน
ระดบัปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50-4.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศอยูใน
ระดับมาก 
   
4.  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยทาํการสรางและพัฒนาเครื่องมอืโดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้

1. ผูวิจัยศกึษาคนควาเอกสาร งานวิจยั  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูเร่ือง
เพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

2.  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบสอบถาม  โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5  ทาน
ตรวจสอบ 

3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  และไดรับการปรับปรุงแกไข  ตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนวัยรุนหญิงที่
ไมใชกลุมตวัอยางในการวจิัย  จํานวน 30 คน 
  4.   คาความเชือ่มั่น (Reliability) 

                4.1  หาความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดานความรูเร่ืองเพศศึกษา
โดยใชสูตรคูเดอร – ริชาดสัน(Kuder-Richardson ,s Method, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543:123) 
ดังนี ้
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  สูตร KR20    Rtt  =   (n / n-1) (1-  Σ pq/ St
2) 

           n     แทน จํานวนขอ 
   p      แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 
   q      แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ = 1 – p 
                        St

2     แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบับ 
ขอคําถามความรูเร่ืองเพศศึกษา มีจํานวน 17 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น .76 

            4.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพใน
ครอบครัว  การสอนตนเอง   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศ  โดยใชวิธีการหาสมัประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร    ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม แตละดาน 
ดังนี ้

                     4.2.1 ดานสัมพันธภาพในครอบครัว มีคําถาม จํานวน 14  ขอ วิเคราะห   
ความเชื่อมั่นได  .8846  

                      4.2.2 ดานการสอนตนเอง  มีคําถามจํานวน 9 ขอวิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8441 
                     4.2.3 ดานความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีคําถามจํานวน 18   ขอ วิเคราะห 

ความเชื่อมั่นได  .8492 
                         4.2.4  ดานพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ มีคําถามจํานวน 24  ขอ       

วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .9666 
 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้  
1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทําหนังสือขอ 

ความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทั้ง  6 แหง  เพื่อขออนุญาตเกบ็
รวบรวมขอมลูจากนักเรยีนโดยใชแบบสอบถาม 

2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ 
ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง   

3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 341 คน โดยไดรับการตอบ 
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 341 ฉบบั และสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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6.  การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป      สําหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตร  มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้ 
 1.  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  โดยใชคารอยละ(%) 
 2. วิเคราะหคาระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง     
ความรูสึกมีคุณคาในตน   และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญงิ  
โดยใชสถิตพิรรณนา  คารอยละ  (%)  คาเฉลี่ย (X)  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเขตที่ตั้งของบานและประสบการณการทํางานดานการ
บริการนักทองเที่ยวแตกตางกันโดยการทดสอบคาที ( t – test) 
  4.วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ตจาํแนกตามสภาพครอบครัว และอาชีพของมารดาแตกตางกัน โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’s  test for all possible comparison) 

 5.วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวยัรุนหญิง ไดแก ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง และ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
 
           

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ

วิจัยเร่ือง“ปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิง
ในจังหวดัภูเกต็” ผูวิจัยไดนาํขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดภูเก็ต  จํานวน 341 คน  มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย  จําแนกออกเปน 4 ตอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ(%) 
ตอนที่ 2 การวเิคราะหระดับความรูเร่ืองเพศศกึษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง     และพฤตกิรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของนกัเรียนวยัรุนหญิง 
ในจังหวดัภูเกต็ใช การแจกแจงความถี่   คารอยละ (%)   คาเฉลี่ย (X)  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

  ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ตจําแนกตามสภาพครอบครัว    และอาชีพของมารดาที่แตกตางกนั 
โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว  (One-way ANOVA)  และเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเขตที่ตั้งของบาน และ
ประสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยวที่แตกตางกันโดยการทดสอบคาที ( t – test) 
 ตอนที่ 4 วิเคราะหปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียนวยัรุนหญิง ไดแก ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง 
และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปร       
ที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สัญลักษณที่ใชในการวิจัย มรีายละเอียดดังตอไปนี ้
 

Y                แทน  พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
X1                        แทน  ความรูเร่ืองเพศศึกษา    
X2                 แทน  สัมพันธภาพในครอบครัว 
X3                         แทน  การสอนตนเอง   
X4                         แทน  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
X                แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D.            แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F                 แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F- distribution 
t                  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t- distribution 
df                แทน  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
SS               แทน  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน(Sum of Square) 
MS              แทน  คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกาํลังสอง(Mean Square) 
R                 แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)  

R2                   แทน  ประสิทธิภาพในการทํานาย(R Square) 

Adj R2         แทน   ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 
R2   Change   แทน   คา R2 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิม่ตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
b                  แทน   คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta            แทน   คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน(Standardized Regression Coefficients) 
S.E.             แทน   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error of the Estimate) 

a                 แทน  คาคงที่ 
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ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลสวนบคุคลของกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนนกัเรยีนหญิงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

จังหวดัภเูกต็  จํานวน 341 คน  โดยใชรอยละ  ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
สภาพครอบครัว 
1.บิดามารดาอยูดวยกนั 
2.บิดามารดาแยกกนั/หยารางกัน 
3.บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติ 
4.อยูกับผูอ่ืน (เชน ญาติ) 

 
207 
75 
28 
31 

 
60.7 
22 
8.2 
9.1 

รวม 341 100.0 
อาชีพของมารดา 
1.รับราชการ        
2.คาขาย     
3.เกษตรกรรม     
4.รับจาง     
5.อ่ืนๆ 

 
59 
143 
43 
80 
16 

 
17.3 
41.9 
12.6 
23.5 
4.7 

รวม 341 100.0 
เขตที่ตั้งของบาน 
1. อยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกจิทองเที่ยว 
2. ไมอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธรุกิจทองเที่ยว 

 
138 
203 

 
40.5 
59.5 

รวม 341 100.0 
ประสบการณการทํางานดานบริการนักทองเที่ยว 
1. มีประสบการณการทํางานดานบริการนกัทองเที่ยว 
2. ไมมีประสบการณการทํางานดานบริการนักทองเที่ยว 

 
126 
215 

 
37.0 
63.0 

รวม 341 100.0 
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จากตารางที่ 4  พบวา    ผูตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้      มีสภาพครอบครัว
สวนใหญ  คอื บิดามารดาอยูดวยกัน รอยละ 60.7  อาชพีของมารดาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนอาชีพคาขาย รอยละ 41.9  เขตที่ตั้งของบานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมอยูในบริเวณทีม่ี
สถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  รอยละ 59.5  และในดานประสบการณการทํางานดานบริการ
นักทองเที่ยวพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีประสบการณการทาํงานดานบริการนักทองเที่ยว  
รอยละ 63.0 

 
ตอนที่ 2 การวเิคราะหระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา   สัมพันธภาพในครอบครัว     การสอนตนเอง  
ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง  และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง  
ในจังหวัดภูเก็ต 
 2.1  การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา   โดยใชคารอยละ  ดังมีรายละเอียดใน
ตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4  แสดงรอยละของระดับความรูเร่ืองเพศศึกษาของนักเรียนวยัรุนหญิงในจงัหวัดภูเก็ต 
 

ระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา  จํานวน รอยละ 
ระดับนอย          (นอยกวา 9.84 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (ตั้งแต 9.84-15.16 คะแนน) 
ระดับมาก          (มากกวา 15.16 คะแนน) 

45 
255 
41 

13.2 
74.8 
12.0 

            X = 12.50                     S.D. = 2.66                         Min = 4                     Max = 17 
 

จากตารางที่ 4  พบวา  นักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ต  สวนใหญมีความรูเร่ือง
เพศศึกษาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 255 คน  คิดเปนรอยละ 74.8  รองลงมามีความรูเร่ือง
เพศศึกษาอยูในระดับนอย  จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 13.2  และมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูใน
ระดับมาก  จํานวน 41 คน  คิดเปนรอยละ 12  ตามลําดับ 

 
 2.2  การวิเคราะหระดับสัมพนัธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง  ความรูสึกมคีุณคา
ในตนเองและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  
โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังมีรายละเอยีดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสัมพันธภาพในครอบครัว      
                 การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน     
                   ตางเพศของนักเรยีนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเกต็ 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา X S.D คาระดับ 
ตัวแปรตน 
- สัมพันธภาพในครอบครัว  
- การสอนตนเอง  
- ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง  
ตัวแปรตาม 
- พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
       -พฤติกรรมที่เกี่ยวของในการเรียน 
       -พฤติกรรมที่เกี่ยวของกบักีฬาและนนัทนาการ 
       -พฤติกรรมที่เกี่ยวของกบัศาสนาและวฒันธรรม  
       -พฤติกรรมที่เกี่ยวของกบักิจกรรมอาสาสมัครและ
บําเพ็ญประโยชน  

 
2.8854 
2.9047 
3.5412 

 
2.6811 
2.8040 
2.2375 
2.6285 

 
2.7019 

 
.6813 
.8018 
.7838 

 
.8511 
.9018 
.7938 
.9033 

 
.8997 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 5 พบวานักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต     มีสัมพันธภาพในครอบครัว  
และการสอนตนเอง อยูในระดับปานกลาง (X = 2.8854 , X = 2.9047 ตามลําดับ) สวนความรูสึกมี
คุณคาในตนเองอยูในระดับมาก (X =3.5412)  และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศอยู
ในระดบัปานกลาง (X = 2.6811) 
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ตอนที่ 3 การวเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
ของนักเรียนวยัรุนหญิงในจงัหวัดภูเก็ต  จําแนกตามสภาพครอบครัว  อาชีพของมารดา     เขตท่ีตัง้
ของบาน  และประสบการณทํางานดานบริการนักทองเที่ยว   
 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีสภาพครอบครัว อาชีพของมารดา เขตที่ตั้งของบาน และ 
ประสบการณทํางานดานบรกิารนักทองเทีย่วทีแ่ตกตางกนั  มีรายละเอยีดดังนี ้
 

3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ต  ที่มีสภาพครอบครัวและ อาชีพของมารดาแตกตางกัน  โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว   (One – Way  ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ดังมีรายละเอยีดในตารางที่ 6 

 
 ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ คบเพื่อนตางเพศ      
                      ของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  จําแนกตามสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน  
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
337 

66.506 
180.606 

22.169 
.536 

41.365* 

รวม 340 247.112   
* p ‹ .05  

  จากตารางที ่ 6 พบวานักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีสภาพครอบครัว
แตกตางกันมพีฤติกรรมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05        

หมายเหตุ    เนื่องจากการตรวจสอบความเปนเอกพนัธของความแปรปรวน ( Test of  
Homogeneity of  Variance)   ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว   (One – Way  ANOVA) ผลของการวิเคราะหนี้จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได 
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จากตารางที่ 6 พบวานกัเรียนวยัรุนหญงิในจังหวัดภเูก็ตที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน     
มีพฤติกรรมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe )  ดังรายละเอียดในตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของ   
                  นักเรียนวยัรุนหญิงเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe )   
 

สภาพครอบครัว 

บิดามารดา
แยกทางกัน/
หยารางกัน 
(X=1.8639)    

 

บิดาหรือ
มารดา

เสียชีวิตหรือ
ทั้งบิดา
มารดา
เสียชีวิต

(X=2.6577)   

 บิดามารดา
อยูดวยกัน 

(X=2.9428) 
 

อยูกับผูอื่น 
(X=2.9489) 

 

บิดามารดาแยกทางกัน/หยารางกัน(X=1.8639)       
บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต     
     (X=2.6577)                         
 บิดามารดาอยูดวยกัน (X=2.9428) 
 อยูกับผูอื่น (X=2.9489) 

- 
  

-.7938* 
 

1.0789* 
 

1.0850* 

 
 

 
- 

 

-.2851 
 

.2912 

 

 
- 

 

.0060 

 
 
 
 
- 

* p ‹ .05 
จากตารางที่ 7 พบวา  นักเรียนวยัรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรม

ที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรยีน
วัยรุนหญิงที่อยูกับผูอ่ืน นกัเรียนวัยรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัวบิดามารดาอยูดวยกนัและนกัเรียน
วัยรุนหญิงที่มสีภาพครอบครัวบิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศดกีวานกัเรียนวยัรุนหญงิที่มีสภาพครอบครัวบดิามารดาแยกทางกนั/
หยารางกนั สวนคูอ่ืนไมแตกตางกนั 
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ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน 
                 ตางเพศของนักเรยีนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  จําแนกตามอาชีพของมารดาแตกตางกัน   

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
336 

4.783 
242.329 

1.196 
.721 

1.658 

รวม 340 247.112   
 
จากตารางที่ 8 พบวานักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีอาชีพของมารดาแตกตางกัน

มีพฤติกรรมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไมแตกตางกัน  
 
หมายเหตุ   เนือ่งจากการตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน ( Test  of  Homogeneity 
of Variance)            ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One – Way  ANOVA) ผลของการวิเคราะหความแปรปรวนนี้จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได 

 
3.2  การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ

นกัเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ต  ที่มีเขตที่ตั้งของบานและมีประสบการณการทํางานดานการ
บริการนักทองเที่ยวแตกตางกัน  โดยใชสถิติ t-test    
  
 

ตารางที่ 9  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิง 
                   ในจังหวดัภเูก็ตทีม่ีเขตที่ตั้งของบานแตกตางกนั 
 

เขตที่ตั้งของบาน X S.D t 
1.อยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกจิทองเที่ยว 
2.ไมอยูอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 

2.0664 
3.0989 

.7567 

.6304 
- 13.213* 

* p ‹ .05 
จากตารางที่ 9 พบวานักเรยีนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเกต็ที่มีเขตที่ตั้งของบานแตกตาง

กันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
โดยนักเรียนวัยรุนหญิงที่มี เขตที่ตั้งของบานไมอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจ
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ทองเที่ยว (X = 3.0989) มพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศดีกวานกัเรยีนวยัรุนหญิงที่
มีเขตที่ตั้งของบานอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว (X = 2.0664) 
 
ตารางที่ 10  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของนักเรียน 
                    วัยรุนหญิงในจงัหวัดภูเก็ตที่มปีระสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว 
                    แตกตางกัน 
 

ประสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว X S.D t 
1.มีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 
2.ไมมีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเทีย่ว 

1.9782 
3.0930 

.7428 

.6060 
- 14.289* 

* p ‹ .05 
 จากตารางที่ 10 พบวานักเรียนวยัรุนหญงิในจังหวดัภูเก็ตที่มีประสบการณการทํางาน

ดานการบริการนักทองเที่ยวแตกตางกัน มพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนวยัรุนหญิงที่ไมมีประสบการณการทํางานดานการ
บริการนักทองเที่ยว (X = 3.0930) มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศดีกวานักเรยีน
วัยรุนหญิงที่มปีระสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว (X = 1.9782) 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ต  ไดแก  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว    
การสอนตนเอง และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยวิเคราะหการถดถอยพหคุูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 

4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางความรูเร่ืองเพศศกึษา สัมพนัธภาพ
ในครอบครัว  การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง      และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  ดังรายละเอยีดในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11   แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเร่ืองเพศศึกษา (X1)  
                    สัมพันธภาพในครอบครัว (X2) การสอนตนเอง  (X3)ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X4)   
                    และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ( Y) ของนักเรียนวยัรุนหญิงใน 
                    จังหวัดภูเก็ต  
 

 
 

ตัวแปร 

 
ความรูเร่ือง
เพศศึกษา  

 
 

(X1) 

 
สัมพันธภาพ
ในครอบครัว  

 
 

(X2) 

 
การสอน
ตนเอง   

 
 

(X3) 

 
ความรูสึกมี
คุณคาใน
ตนเอง  

 
(X4) 

พฤติกรรมที่
เหมาะสมใน
การคบเพื่อน
ตางเพศ 

 
(Y) 

X1 
X2 
X3 
X4 
Y 

1.00 
.444** 
.475** 
.471** 
.345** 

 
1.00 

.817** 

.877** 

.808** 

 
 

1.00 
.818** 
.757** 

 
 
 

1.00 
    .885** 

 
. 
 
 

1.00 
** p‹ .01 

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา  
ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพนัธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงมีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ( r = .345 ,  .808 , .757  และ.885  ตามลําดับ)  ความสัมพันธของตัวแปร
อิสระดวยกันเอง  พบวา  ความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเองและความรูสึก
มีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.01 (r =.444, r =.475, และ
r =.471ตามลําดับ) และ สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง และความรูสึกมีคณุคาในตนเอง       
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.817, r =.877)  สวนการสอนตนเอง 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r =.818) 

4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  ไดแกความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว  การสอนตนเอง 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
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ตารางที่ 12  แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ      
                    ของนักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตไดแกความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพใน     
                    ครอบครัว  การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  โดยใชการวิเคราะหการ 
                    ถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple   
                    Regression  Analysis) 
 
ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับคัดเลือก
เขาสมการ 

R R2 adj  
R2 

R2 
change 

b Beta t 

1. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X4) 
2. ความรูเร่ืองเพศศึกษา(X1) 
3. การสอนตนเอง (X3) 
4.สัมพันธภาพในครอบครัว (X2) 

.885 

.888 

.891 

.893 

.784 

.789 

.795 

.797 

.783 

.788 

.793 

.795 

.784 

.005 

.006 

.002 

.824 
-.551 
.101 
.137 

.758 
-.101 
.095 
.110 

13.684*** 
-3.584*** 

2.053* 
1.993* 

         Constant (a) = -.519                                S.E. = .3858                                    F = 329.670***  
*** p ‹  .001  * p ‹ .05 

 

ตารางที่ 12  พบวาตัวแปรทีม่ีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ 
คบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง (Y)  ไดแก ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X4)  ความรูเร่ือง
เพศศึกษา (X1) การสอนตนเอง (X3)  สัมพนัธภาพในครอบครัว (X2)โดยความรูสึกมคีุณคาในตนเอง 
(X4) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 1 สามารถทํานายพฤตกิรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศไดรอยละ78.4 
 ความรูเร่ืองเพศศึกษา (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 
และสามารถทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศเพิ่มขึน้รอยละ 0.5โดยความรูสึกมี
คุณคาในตนเองและความรูเร่ืองเพศศึกษา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศไดรอยละ 78.9  

การสอนตนเอง (X3) เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 และ
สามารถทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 โดยความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  การสอนตนเองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไดรอยละ 79.5 
 สัมพันธภาพในครอบครัว (X2)   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบั
ที่ 4 และสามารถทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2             
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โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ความรูเร่ืองเพศศึกษา  การสอนตนเอง  และสัมพันธภาพใน
ครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไดรอยละ79.7 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error  of  the  Estimate) เทากับ .3858  

สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการการถดถอยในรปู
คะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี ้

ในรูปคะแนนดิบ 
Y = -.519 + .824 (X4) – .551 (X1) +.101(X3)+ .137 (X2)  
ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Z = .758 (X4)-.101(X1) +.095 (X3)+.110(X2) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของ

นักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ต” มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูเร่ืองเพศศึกษา 
สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง  และพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงจาํแนกตามขอมลูสวนบุคคล ไดแก สภาพครอบครัว อาชีพ
ของมารดา เขตที่ตั้งของบาน และประสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว   3) ศึกษาปจจัย
ดานความรูเร่ืองเพศศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงใน
จังหวดัภเูก็ต  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรยีนวัยรุนหญิง  จังหวดัภเูก็ต ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวน   2,299  คน  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา จํานวน  341 คน 
ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน   ( Yamane 1973 : 725, อางถึงใน 
ประคอง  กรรณสูต 2542 :10-11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 
5 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)   ตามสัดสวนประชากรจําแนก
ตามโรงเรียนและชั้นเรียน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) และการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดบั
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  

 จากการวเิคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปเปนประเดน็สําคัญไดดังนี ้
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญมสีภาพครอบครัว
ที่มีบิดามารดาอยูดวยกนัจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 60.0 สวนอาชีพของมารดาสวนใหญคือ
อาชีพคาขายจาํนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 41.9 สวนที่ตั้งของบานสวนใหญไมอยูในบริเวณทีม่ี

    82 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 83

สถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 59.5 และอยูในบริเวณที่มีสถาน
ประกอบการธรุกิจทองเที่ยว จํานวน 138 คน รอยละ 40.5 สวนประสบการณการทํางานดานบริการ
นักทองเที่ยวสวนใหญไมมีประสบการณการทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว จํานวน 215 คน 
คิดเปนรอยละ63.0 และมีประสบประสบการณการทํางานดานบริการนักทองเทีย่ว จํานวน 126 คน 
คิดเปนรอยละ 37.0  
 2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ความรูเร่ืองเพศศึกษา  
สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง และความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักเรียนวัยรุนหญิง
ในจังหวดัภูเกต็ พบวา 
       2.1 นักเรียนมีความรูเร่ืองเพศศึกษาอยูในระดบัปานกลาง ( X=12.50)  
       2.2  นักเรยีนมีสัมพันธภาพในครอบครัว อยูในระดบัปานกลาง (X=2.8854) 
       2.3 นักเรียนมีการสอนตนเอง อยูในระดับปานกลาง (X=2.9047) 
       2.4  นักเรยีนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยูในระดับมาก (X=3.5412) 

              2.5  นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศอยูในระดับปานกลาง 
(X=2.6811) 

3. การวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศของนกัเรียนวัยรุนหญิงจําแนกตามสภาพครอบครัว อาชีพของมารดา เขตที่ตั้งของบาน และ
ประสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวทีแ่ตกตางกัน 
        3.1     การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบ
เพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง   ในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามจําแนกตามสภาพครอบครัว
พบวานักเรียนวัยรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัวตางกัน   มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนวยัรุนหญิงที่อาศัยอยูกับผูอ่ืน 
นักเรียนวยัรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัวบิดามารดาอยูดวยกัน และนักเรียนวัยรุนหญิงที่มีสภาพ
ครอบครัวบิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวิต มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบ
เพื่อนตางเพศดีกวานักเรียนวัยรุนหญิงที่มีบิดามารดาแยกทางกัน/หยารางกัน        สวนคูอ่ืน 
ไมแตกตางกัน 
      3.2   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบ
เพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิงในจงัหวัดภูเก็ตจําแนกตามอาชพีของมารดา    พบวานกัเรียน
วัยรุนหญิงที่มอีาชีพของมารดาตางกนัมพีฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไมแตกตางกนั 
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     3.3   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ 
คบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง ในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเขตที่ตั้งของบาน       พบวา
นักเรียนวยัรุนหญิงที่มี เขตทีต่ั้งของบานแตกตางกันมพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  โดยนักเรียนวยัรุนหญงิที่มีเขตที่ตั้งของบานไมอยู
ในบริเวณที่มสีถานที่ประกอบการธุรกิจทองเที่ยว   (X=3.0989)       มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ 
คบเพื่อนตางเพศดีกวานักเรียนวยัรุนหญิงที่มีเขตที่ตั้งของบานอยูในบริเวณที่มีสถานที่ประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยว (X=2.0664) 

     3.4    การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ 
คบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามการมีหรือไมมีประสบการณ
การทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวพบวาทั้ง 2 กลุม  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน 
ตางเพศแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนวัยรุนหญิงที่ไมมีประสบการณ
การทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว(X=3.0930)  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
ดีกวานักเรยีนวัยรุนหญิงที่มปีระสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว (X=1.9782)  

4. การวิเคราะหปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศของ
นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว          
การสอนตนเอง และความรูสึกมีคุณคาในตนเองพบวาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ความรูเร่ือง
เพศศึกษา  การสอนตนเอง  และสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรยีนวยัรุนหญิง ไดรอยละ 78.4 และสมการที่ไดจากการ
วิเคราะหถดถอยพหุคณู ตามลําดบัความสําคัญของตัวแปรทีน่ําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001  
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การอภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
1.ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ความรูเร่ือง

เพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ของนักเรียน
วัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ต มีรายละเอียดคือ 
         1.1  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ 
นักเรียนวยัรุนหญิงพบวา อยูในระดบัปานกลาง ที่เปนเชนนี้ นักเรียนหญิงอาจมีกิจกรรมดานอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการเรียน  การมีความสนใจในการเขาเรียนตอในระดบัอุดมศึกษามากกวาใหความสําคญั
ในการปฏิบัตตินเกีย่วกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ซ่ึงจะเหน็ไดจากคะแนน
เฉลี่ยรายดานในดานการมีกิจกรรมการเรียนทั้งในหองเรยีนและนอกหองเรียนอยูในระดับปานกลาง 
(X = 2.6811)  และอาจเปนไดจากการทีน่ักเรียนไดรับอิทธิพลจากสื่อตางๆ ทางทีวี หนังสือพิมพ 
วีดีโอ และนิตยสารสิ่งพิมพที่นาํเสนอเกีย่วกับ การมีพฤติกรรมตางๆที่แสดงออกถึงความเปนกันเอง  
การไมตองระมัดระวังในการวางตัวและการรวมกิจกรรมตางๆกับเพื่อนตางเพศ จนถือวาเปนเรือ่ง
ปกติทําใหนักเรียนเหน็วาสิ่งเหลานี้เปนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ นอกจากนี้
การมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญและมีนักทองเที่ยวชาวตะวันตก
เขามาเปนจํานวนมากทําใหเห็นพฤติกรรมดานนี้ที่นกัทองเที่ยวปฏิบัติตอกัน นักเรยีนจึงเลียนแบบ 
ซ่ึงการเลียนแบบนี้ยังรวมไปถึงการเลียนแบบพฤติกรรมอื่นๆดวย เชน พฤติกรรมการแตงกายและ
ความฟุมเฟอย ( อภิรมย พรหมจรรยา 2544 : 95)รวมทั้งนักเรียนหญิงอยูในชวงวยัทีม่ีพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจ ที่เร่ิมสนใจเพศตรงขาม ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ  การสนใจเพื่อนชาย แต
การทํากิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการเรยีนและนอกหองเรียนกับนักเรียนชายก็ไมไดมีการสงเสริม
มากเทาที่ควร เพราะบางโรงเรียนอาจไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมที่นักเรียนจะตองทํารวมกัน
แตมุงใหความรูดานวิชาการเพียงอยางเดยีว  สงเสริมใหนักเรยีนมกีิจกรรมตางๆรวมกันนอย  ทําให
นักเรียนขาดโอกาส ที่ดีที่จะฝกปฏิบัติหรือเรียนรูในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศ และหากพิจารณาพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศเปนรายดานพบวา 

              พฤติกรรมที่เกี่ยวของในการเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง (X =2.6811) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา    คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดก็ยังอยูในระดับ
ปานกลาง   (X = 2.59) ดังในขอคําถามวา “ชวยกันทํากจิกรรมนอกชั้นเรียน”  แสดงวานกัเรียนสวนใหญ
นั้นอยูกับครอบครัวที่ไดรับการเอาใจใสจากพอแม ผูปกครองหรือญาติรวมทั้งการสั่งสอนของครู
อาจารยในโรงเรียน ที่มกีารอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการเอาใจใสตอการเรยีน  การมีความตั้งใจที่ดีตอ
การใหความสําคัญของการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือการวางตัว และการประพฤติปฏิบัติที่
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เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ   สรวรรณ โตดาบ   (2544 : บทคัดยอ)    
ที่ศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบพฤตกิรรมตามความสนใจของวัยรุนในโรงเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร ศกึษากรณี 
นักเรียนในสังกัดกรมสามัญศกึษากรุงเทพมหานคร พบวาสวนใหญประพฤติตามพฤตกิรรมที่เหมาะสมใน
ระดับมากและปานกลาง สําหรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกลุมตัวอยางสวนใหญประพฤติในระดับนอย 
ไดแก การมีนดักับเพื่อนตางเพศ การใหความสนิทสนมกบัเพื่อนตางเพศ การใหความสนใจในเรื่องตางเพศ 
เปนตน 

              พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬาและนันทนาการมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับนอย(X =2.2375 ) ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ  นักเรียนกลุมตัวอยางอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายซึ่ง มีความตั้งใจและตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   และเพราะการไดรับการเอาใจใส
จากครอบครัวดี ประกอบกับการมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับนันทนาการบางอยางเชนขอคําถาม 
“ไปทัศนศึกษาดวยกัน”  หรือ “การมีงานอดิเรกประเภทสะสม” อาจตองใชเงินและนักเรียนยังอยูใน
วัยเรียน เงินที่ไดรับจากพอแม ผูปกครองหรือญาติ อาจมีไมมากพอนักเรียนสวนใหญจึงไมปฏิบัติกัน  

               พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (X =2.6285) ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะนักเรียนกลุมตัวอยางอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ตองใหความสําคัญกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทําใหการเขารวมกิจกรรมดังกลาวอาจไมมาก
เทาที่ควร  แตก็มีการรวมกิจกรรมดังกลาวกับทางโรงเรียนเชนในขอคําถาม “การรวมกิจกรรมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตางๆ”  (X =2.82) และอาจเปนไปไดวากิจกรรมดังกลาวผูที่เขารวมสวนใหญ
เปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

                 พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาสาสมัครและบําเพ็ญประโยชนคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X =2.7019)ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะนักเรียนกลุมตัวอยางอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ตองใหความสําคัญกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทําใหการเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวอาจไมมากเทาที่ควรแตก็มีการรวมกิจกรรมดังกลาวกับทางโรงเรียนเชนในขอคําถาม“กิจกรรม
ตอตานยาเสพติดของโรงเรียน”(X=2.91)  

         1.2  ผลการวิเคราะหระดบัความรูเร่ืองเพศศึกษา สวนใหญอยูในระดบัปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษายังไมแพรหลายในสถานศึกษาและเรื่องเพศศึกษา
ในสังคมไทยยังเปนเรื่องที่คนในสังคมสวนใหญยังไมใหความสําคัญมากเนื่องจากเขาใจวาเปน
เร่ืองที่ตองปกปดจะสามารถเรียนรูไดเองเมื่อมีวัยที่สูงขึ้นและจากการที่มีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดานการสื่อสาร ทั้งจากสิ่งพิมพ  ภาพยนตร  ทีวี หรือทางอินเตอรเน็ต ทําใหเด็กวยัรุน
สามารถเรียนรูหรือรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศศึกษาในลักษณะที่เรียนรูกันเองหรือ
สอบถามจากเพื่อนที่สนิท ทาํใหการรับรูอาจไมถูกตอง      และ เขาใจในเรื่องนี้อยางถูกบางผิดบาง 
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ดังนั้นการชวยเหลือวัยรุนโดยการใหความรูเร่ืองเพศศึกษา เพื่อใหมีการเตรียมพรอมในการปรับตัวตอ
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ และจะสามารถควบคุมพฤติกรรมใหเปนไปอยาง
ถูกตองเหมาะสมและการที่วยัรุนไดรับความรูเร่ืองเพศศึกษาอยางเพยีงพอและตรงไปตรงมาจากพอแมหรือ
ครูมักจะมีเจตคติที่ดีตอเร่ืองเพศจะชวยใหเขาสามารถปรับตัว และปฏิบตัิในเรื่องความสัมพันธระหวาง
เพศไดอยางเหมาะสม (ประสาท อิสรปรีดา 2523:151-152)รวมทั้งการมพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศดวยซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน ปญจพงษ  (2523 : บทคัดยอ อางถึงใน 
สุชิน บัวงาม 2528:24) กลาววาเพศศึกษาเปนกระบวนการทางการศึกษาที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจถงึ
ความแตกตางทางดานกลไกของการทํางาน การเปลี่ยนแปลงและความตองการของทั้งสองเพศ เชน 
ทางดานกายวภิาคและสุขภาพจิต รวมทั้งเขาใจบทบาททางดานสังคมวัฒนธรรม เพื่อนําไปใชใน
การปรับตัว และวางแผนชวีติอยางเหมาะสม  
      1.3  ผลการวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในครอบครวั        พบวา อยูในระดบัดพีอใช 
( X=2.8854) ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพครอบครวัของนักเรียนสวนใหญเปนครอบครวัที่มีบิดามารดา
หรือผูปกครอง จึงทําใหนักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใส           และมเีวลาทํากิจกรรมตางๆรวมกัน
เชน การรับประทานอาหารรวมกันในครอบครัว เปนตน    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ณิฐินันท 
วิชัยรัมย (2545:99-100)     เร่ือง การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ในเขตอําเภอเมือง    จังหวัดบุรีรัมย         พบวา ความสัมพันธ
ภายในครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมดานตางๆของเด็ก  ถาภายในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดจีะชวย
สนับสนุนใหนักเรียนมีพฤติกรรมเปนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม          รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศได   แตถาครอบครัวมีสัมพันธภาพทีไ่มดี อาจนํามาซึ่งปญหาตางๆ
ได และอัญมณี สมตัว (2544 : 73-79)    ศกึษาเรื่องการศกึษาสัมพนัธภาพในครอบครัวทีม่ีความสัมพนัธ
กับการอบรมสัง่สอนลกูเรื่องทางเพศและการคบเพือ่นตางเพศพบวาการอบรมสั่งสอนเรือ่งทางเพศมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจเรื่องทางเพศและการปฏิบัติตนเรื่องทางเพศของนกัเรียน 

     1.4  การวิเคราะหระดับการสอนตนเอง         สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
(X=2.9047)   แสดงวานักเรยีนมีความตระหนักรู และสามารถสอนตนเองไดพอสมควรเพื่อควบคุม 
ตนเองใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมของจังหวดั
ภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว การมีโอกาสรับรู ซึมซับ และมองพฤติกรรมเหลานั้นเปนเรื่องปกติ นอกจากนี้
การรับรูจากสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่อาจนํามาซึ่ง
ความไมเหมาะสมตอลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และสภาพสังคมไทยซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สิรินทร ศรประสิทธิ์( 2545 :121)  ศึกษาทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการลวงเกินทางเพศของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
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ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวาเมื่อนกัเรียนหญิงมีทักษะการสอนตนเอง
อยูในระดับมาก  มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศสูงดวย เนื่องจากการ
สอนตนเอง เปนการบอกหรือเตือนตนเองเพื่อใหควบคุมพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมของตนเองไว 
ดังนั้น หากบุคคลนั้นสามารถที่จะสอน บอก หรือเตือนตนเองไมใหกระทําพฤติกรรม     ที่เสี่ยงตอ
การถูกลวงเกินทางเพศอยูเสมอ ยอมสงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทาง
เพศ รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไดเชนกนั 

      1.5  การวิเคราะหระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองสวนใหญอยูในระดับมาก 
( X=3.5412)      เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในขอคําถาม “ ฉันรูสึกพอใจใน
ความสามารถที่ฉันมีอยู” ( X=3.82)  แสดงวานักเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอตนเองและมีความ
ภาคภูมใิจในตนเองอาจเนื่องมาจาก การทีน่ักเรียนรับรูวาตนเองมีคา มคีวามสามารถ ยอมรับตนเอง 
นักเรียนไดรับการยอมรับจากบิดามารดา ครูอาจารย และจากการไดรับการยอมรับจากเพื่อน  
 และคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด ในขอคําถาม “ เพื่อนๆในหองเรียนมักไดรับความชื่นชมมากกวาฉนั” 
( X=2.89)  ก็ยงัอยูในระดับทีน่าพอใจ   
 2.   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ 
คบเพื่อนตางเพศนักเรยีนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  จําแนกตาม  สภาพครอบครัว   อาชีพของมารดา 
เขตที่ตั้งของบานและประสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน  

       2.1  จากสมมุติฐานในการวิจัย ขอ 1   นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มี       
สภาพครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกนั ผลการวิจัย
พบวา   นักเรียนวัยรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัวตางกัน    มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

             นักเรยีนวยัรุนหญิงที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05อธิบายไดวาสภาพครอบครวั
ที่มีบิดามารดาอยูดวยกันยอมสงผลใหความสัมพันธภายในครอบครัวดีมีความผูกพันทางอารมณ      
ไดพูดคุยใกลชิดมีการใชเวลารวมกัน มีการชวยเหลือหวงใยอาทรตอกัน      ส่ิงเหลานี้เปนพื้นฐาน
ทางอารมณที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว   ทําใหบุตรมีพฒันาการในดานตางๆ ที่เหมาะสมตามวยัและ
สามารถสรางสัมพันธภาพทีด่ีกับผูอ่ืน     ทําใหบิดามารดาสามารถอบรม ส่ังสอนบุตรไดเปนอยางดี  
การที่บิดามารดาหรือทั้งสองฝายตายจากไป ก็ไมไดหมายความวา บิดามารดาเหลานัน้ละเลยในการ
เอาใจใสตอลูก  และการอบรมสั่งสอนนัน้ไดสงผลตอพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ
ของนักเรียนดวย        และการที่นกัเรียนวัยรุนหญิงอาศัยอยูกับผูอ่ืนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศดีกวานักเรียนวยัรุนหญิงที่บิดามารดาแยกทางกนั/หยารางกัน อาจเปนเพราะการที่
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นักเรียนวยัรุนหญิงไดอยูกับครอบครัวหรือญาตินั้นจะไดรับการอบรมสั่งสอนและไดรับความรัก 
ความเอื้ออาทร ในขณะทีน่ักเรียนวยัรุนหญิงที่บิดามารดาแยกกัน/หยารางจะมีความรูสึกวาตนเอง
ขาดความรัก    ความเอาใจใส     เนื่องจากครอบครัวมีความสําคัญตอการพัฒนาการของเด็กจนถึงวัย
ผูใหญ  รวมทั้งครอบครัวยังมีสวนสําคัญในการใหกําลังและใหคาํปรึกษาเมื่อเด็กมีปญหา         
ซ่ึงอาจนําไปสูปญหาการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศได     โดยสอดคลอง
กับการศึกษาของประภาพร  โอภาสวัสดิ์ (2538 : 74)      ที่พบวานกัเรียนที่มีบิดาหรือมารดาหยาราง
หรือเปนหมาย ทาํใหขาดบิดาหรือมารดาชวยดูแล    ใหความรัก      ความอบอุนเด็กจึงตองการ
แสวงหาสิ่งตางๆอยูรอบตัวเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาดหายไป ทําใหเด็กมีแนวโนมที่จะไปเที่ยว
สถานเริงรมยสูงกวานักเรยีนที่บิดามารดาอยูดวยกัน   

           2.2  จากสมมุติฐานในการวจิัยขอ 2  นักเรียนวยัรุนหญิงในจงัหวัดภูเก็ตที่มอีาชีพ
ของมารดาแตกตางกัน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกัน  ผลการวิจัย
พบวานกัเรียนวัยรุนหญิงในจังหวดัภเูก็ตทีม่ีอาชีพของมารดาแตกตางกนั มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศไมแตกตางกันอธบิายไดวา   อาชีพของมารดาสวนใหญคอืการคาขาย ซ่ึง
เปนอาชีพที่เกีย่วของกับการทองเที่ยวในจงัหวัดภูเก็ต โดยเปนอาชพีทีท่ํางานอยูกับบาน  หรือแมแต
รับจาง  ก็เปนอาชีพที่สวนใหญ ใชเวลาอยูกับบานได  และอาจเปนไดวาจากการที่มารดาไดมีโอกาส
หรือคลุกคลีกับการรับจางทํางานในโรงแรม   สถานออกกําลังกาย  เชนสนามกอลฟ ทําใหตระหนกั
ถึงสิ่งที่ตนเองคิดวาไมเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทย       และขนบธรรมเนียมประเพณไีทยจึง
พยายามสั่งสอน และอธิบายถึงผลดีผลเสียของการมพีฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ
ของบุตรการอบรมสั่งสอนใหบุตรตระหนักถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศจาก
ประสบการณตรงที่พบเห็นไดจากการประกอบอาชีพที่อาจเกีย่วของกบัการทองเที่ยว จึงทําใหมีผลดี
ตอการอบรมสั่งสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของบุตรไดและอีกสาเหตุหนึ่ง 
เนื่องจากการที่นักเรียนมีเวลาสวนใหญอยูในโรงเรียนมากกวาอยูกับครอบครัว ครูอาจารยมีสวน
อยางมากในการใหการอบรมสั่งสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรยีน และจากการที่นักเรียน
เหลานี้เปนนักเรียนที่อยูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุมเพื่อนนักเรยีนก็มีสวนที่จะทาํให
นักเรียนมีจุดมุงหมายในชีวติเพื่อการสอบเขาศึกษาในระดับมหาวทิยาลัย ทําใหนักเรียนกลุมนี้มี
ความสนใจในการศึกษาเลาเรียนมากกวาการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ    
จึงมีสวนทําใหผลการวิจยัคร้ังนี้พบวา นักเรยีนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีอาชีพของมารดา
แตกตางกันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไมแตกตางกัน    ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของศุภาศิริ การกิาญจน (2540 : 89-91)พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับบทบาทของแม
ในการสอนเพศศึกษาลูกสาววัยรุน อาชีพดังกลาว ไดแกขาราชการ รัฐวิสาหกจิ คาขาย ธุรกิจ
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สวนตัว เกษตรกรรม รับจางและแมบาน และไมสอดคลองกับการศึกษาของจีคาส และเซฟ (Gecas 
and Seff  1990 : 941) พบวา อาชีพของบิดามารดาทีรั่บราชการ/รัฐวิสาหกจิ ซ่ึงเปนอาชีพที่ตอง
ออกไปทํางานนอกบาน จะมีความรู และการปฏิบัติในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรือ่งเพศไดดกีวา
บิดามารดาที่ไมมีอาชีพหรืออยูกับบาน 

      2.3 จากสมมุติฐานในการวิจัยขอ 3นักเรยีนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มเีขตพื้นที่ตั้ง
ของบานแตกตางกันมีพฤตกิรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ตที่มีเขตที่ตั้งของบานแตกตางกันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยนักเรียนวยัรุนหญิงที่มีเขต
ที่ตั้งของบานไมอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธรุกิจทองเที่ยว มพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
คบเพื่อนตางเพศดีกวา นักเรียนวยัรุนหญิงที่มีเขตที่ตั้งของบานอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยว อธิบายไดวา จังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว ไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยกลางของ
ความเจริญในดานตางๆ เชน ศูนยรวมแหลงการคา การทองเที่ยว สถานบันเทิง ศูนยกลางการศึกษา 
ของภาคใต และสถานที่ที่ประชากรอาศยัอยูในจังหวดัภูเก็ตจะกระจดักระจาย เนือ่งจากมีสถานที่
ทองเที่ยว สถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวกระจายทั่วทั้งจังหวัด   ทําใหนกัเรียนวัยรุนที่อาศัย
อยูในบริเวณดงักลาว ไดรับอิทธิพลจากการไดเห็น  การเลียนแบบพฤติกรรม  หรือเห็นเปนเรื่อง
ปกติเกีย่วกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การแสดงออกทางกายของนกัทองเที่ยวที่เขามาในจังหวดั
ภูเก็ตซึ่งเปนวฒันธรรมตะวนัตกที่เขามาพรอมกันดวยดังคํากลาวที่วา ปจจุบันอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทยไดขยายตวัอยางรวดเร็ว นับตั้งแตการประกาศแผนปฏิบัติการ : การพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2540-2544 ไดมียุทธศาสตรการพัฒนาใหภูเก็ตเปนเมอืงนานาชาติและเมืองศูนยกลาง
ความเจริญภาคใตฝงอันดามนั (สํานักงานจังหวดัภเูก็ต 2540 : 3-5) ซ่ึงไดมีการประชาสัมพันธไป 
ทั่วโลก และประสบความสําเร็จอยางงดงาม รายไดจากการทองเที่ยวสามารถสรางรายไดมากเปน
อันดับ 1 เมื่อเทียบกับรายไดการสงออกอื่นๆ ของประเทศ  กอใหเกดิรายได เงินตราตางประเทศ   
ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม การทองเที่ยวเปนเสมือนวัฒนธรรมใหมที่ได
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนชาติตางๆรวมทั้งประเทศไทย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, สํานักบริการ
วิชาการ 2540 : 3-4) และการพัฒนาการทองเที่ยวยังกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนทองถ่ินอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ตลอดจน
สภาพแวดลอม ศิลปะประเพณีตางๆ ทั้งนี้เพราะนักทองเที่ยวไดนําเงนิมาใชจาย นาํขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี การแตงกาย และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆในแหลงที่ตนไปทองเที่ยว ซ่ึงยอม
ตองสงผลกระทบตอประชาชนในพืน้ที่ และผูที่จะไดรับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณแหลงทองเที่ยวนัน้เอง(อภิรมย  พรหมจรรยา 2544 :95) 
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     2.4 จากสมมุติฐานในการวจิัยขอ 4 นักเรียนวยัรุนหญงิในจังหวดัภเูกต็ทีม่ีประสบการณ
การทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยวแตกตางกัน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวานักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณการทํางานดาน
การบริการนักทองเที่ยวทีแ่ตกตางกัน มพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05 โดยนักเรียนวยัรุนหญิงที่ไมมีประสบการณการทํางานดานการ
บริการนักทองเที่ยว มีพฤตกิรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ดีกวานักเรียนวัยรุนหญิงทีม่ี
ประสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว อธิบายไดวาจากการที่นักเรียนมีประสบการณ
การทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยว จะทําใหนกัเรยีนพบเห็นพฤติกรรมตางๆระหวางเพศหญิง
และเพศชายทีช่าวตางชาติแสดงออกตอกนัจนชินตา  จนซึมซับและยอมรบัในการปฏิบัติเหลานัน้วา
เปนเรื่องปกตธิรรมดา  

3. การวิเคราะหปจจยัที่สามารถทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
นักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวดัภูเก็ตไดแก ความรูเร่ืองเพศศึกษา   สัมพนัธภาพในครอบครัว      การ
สอนตนเอง   และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซ่ึงผูวิจัยตั้งสมมุติฐานขอ 5      ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
 สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  และความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนปจจยัที่มีอิทธพิล
ตอพฤตกิรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนกัเรียนวยัรุนหญงิ ในจงัหวดัภเูก็ต สรุปผลดังนี้ 

               3.1  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตวัแปรตาม พบวา 
                      ความรูเร่ืองเพศศึกษากับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ   

มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r=.345)  แสดงวาความรูเร่ืองเพศศึกษา
จะทําใหบุคคลมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการการเจริญเติบโตของตนเองและผูอ่ืนในสังคม 
ความรูนี้อาจมาจากครอบครัว โรงเรียน และสื่อตางๆเชน โทรทัศน หนงัสือพิมพ วิทย ุนิตยสารและ
อินเตอรเน็ต ทําใหทราบเรื่องราวเกีย่วกับเพศศึกษาและนําไปสูการเรียนรูและการมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ อันจะเปนพืน้ฐานที่สําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคมุ
พฤติกรรมของตนเองเกีย่วกบัเรื่องเพศไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  เปนทีย่อมรับของสังคม  
                                     สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.808) แสดงวาสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ทําใหมีครอบครัวมีความใกลชิดสนิทสนม   เขาใจกนั หวงใยอาทรซึ่งกันและกัน ทําให
แนวโนมในการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนมากตามขึน้มาดวย ซ่ึง
สอดคลองกับการศกึษาของ อัญมณี สมตวั (2544 :บทคัดยอ) ศกึษาถึงความสัมพนัธของสัมพนัธภาพ
ในครอบครัว การอบรมสั่งสอน และความรักความเขาใจเรื่องการปฏิบัติตนของนักเรียนหญิงเรือ่ง
ทางเพศและการคบเพื่อนตางเพศนั้น พบวา กลุมผูปกครองนักเรียนที่มีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน 
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จะมีการอบรมสั่งสอนเรื่องทางเพศ ซ่ึงมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเรื่องทางเพศและการ
ปฏิบัติตนของนักเรียน ซ่ึงการมีเวลาใหลูกหลานนอย มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเรื่องทางเพศ 
สวนอีกกลุมหนึ่งพบวาสัมพนัธภาพในครอบครัวและการอบรมสั่งสอนเรื่องทางเพศมีความสัมพันธกบั
ความรูความเขาใจเรื่องทางเพศและการปฏิบัติตนเรื่องทางเพศ   

                  การสอนตนเองกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศมีความสัมพนัธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r=.757) แสดงวานักเรียนหญิงที่มีการสอนตนเอง     
ในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศในระดับมากเชนกัน 
เนื่องจากการสอนตนเอง เปนการบอกหรอืเตือนตนเองเพื่อใหควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
ตนเองไว ดังนัน้      หากบุคคลนั้นสามารถทีจ่ะสอน  บอก     หรือเตือนตนเองไมใหกระทาํพฤติกรรมทีไ่ม
เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศอยูเสมอ ยอมสงผลใหบุคคลนั้นมพีฤตกิรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศได   

             ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน
ตางเพศมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.885) แสดงวานักเรยีน
หญิงที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง มีแนวโนมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศใน
ระดับมาก เนือ่งจากความรูสึกมีคุณคาในตนเองสามารถสื่อใหเห็นบคุลิกภาพของบุคคลได และมี
ความสําคัญตอบุคคลในการดาํเนินชวีิตในสังคมใหเปนปกติสุข ดวยความเขมแข็ง มีสุขภาพจิตดี 
และสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ้นจะสงผลใหมีแนวทางในการกลาแสดงออก ในพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไดมากยิง่ขึ้น 

      3.2  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน 
ตางเพศนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต  ไดแก ความรูเร่ืองเพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว 
การสอนตนเอง  และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซ่ึงผูวิจัยตั้งสมมตุิฐานขอ 5 วาความรูเร่ือง
เพศศึกษา  สัมพันธภาพในครอบครัว การสอนตนเอง  และความรูสึกมคีุณคาในตนเอง เปนปจจยัที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศนักเรียนวยัรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต 

              ผลการศึกษาพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ความรูเร่ืองเพศศึกษา การสอน
ตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
นักเรียนวยัรุนหญิงไดรอยละ 78.4ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรบัสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ซ่ึงอธิบายไดดังนี ้  
                    ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนตัวแปรที่
ไดรับเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 อธิบายไดวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักเรียนมีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล สามารถบังคับวิถีชีวิตของตนเองได อีกทั้งยัง
ทําใหบุคคลสามารถเผชิญกับปญหาที่ยุงยาก มีความกระตือรือรนที่จะไปใหถึงเปาหมาย
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ชีวิตของตน มคีวามรูสึกพอใจในชีวิตของตน (Crouch and Straub 1983 : 77) และผลจากการศึกษาพบวา
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศมีความสัมพันธทางบวกหมายถึง
วาถานักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศจะเพิ่มขึ้นจากการ
ที่นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะเชื่อมโยงกับการไดมาซึ่งสิ่งที่บุคคลหวังในชีวิต และถานักเรียนมี
การรับรูวาตนเองมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง และนํามาปรับเปลี่ยนเพือ่พฒันาตนไดดกี็จะสงผลใหมี
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณ พบวา ความรูเร่ืองเพศศึกษา เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 2 และสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.5 และมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  อธิบายไดวา ถาคาตัวแปร
ความรูเร่ืองเพศศึกษาเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวยัรุนหญิงมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามไปดวย เพราะความรูเร่ืองเพศศึกษาทําใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ มเีจตคตหิรือความรูสึก
นึกคิดในเรื่องธรรมชาติของเพศ และพฤติกรรมทางเพศ เพือ่ที่จะปฏิบัติตนใหมีสุขภาพที่สมบูรณรวมทั้ง
การประพฤติตนใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเพศเดยีวกนัและเพศตรงขาม เปนสิ่งที่ทําใหนกัเรียน
วัยรุนเขาใจตนเอง มีการปรับตวัใหเหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธที่ดีในการคบเพื่อนตางเพศไดรวมทั้งการมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ไมสรางปญหาใหแกตนเอง ครอบครัวและสังคมซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ  อัญมณี  สมตัว (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีความสัมพันธกับ
การอบรมสั่งสอนลูกเรื่องทางเพศศึกษาและการคบเพื่อนตางเพศ พบวา การอบรมสั่งสอนเรื่องทางเพศมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจเรื่องทางเพศและการปฏิบัติตนเรื่องทางเพศของนักเรียน 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา การสอนตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 3 และสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.6 และมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ   อธิบายไดวา
การสอนตนเองมีบทบาทตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ ดังนั้นถานักเรียนวัยรุนหญิง
สามารถย้ําเตือนตนกับตนเองอยูเสมอใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ การวางตัวให
เหมาะสมและลักษณะการแสดงออกตอเพศตรงขามที่อยูในกรอบธรรมเนียมประเพณีไทย ยอมเปนการ
ช้ีนําเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมทีไ่มพึงประสงค (ประเทือง ภูริภัทราคม 2535 :301) ดงันั้นเมื่อสามารถ
ควบคุมพฤตกิรรมที่ไมพงึประสงคได       จะนําไปสูพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศได
เชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสิรินทร ศรประสิทธิ์ (2545:121) ศึกษาทักษะทางสังคมที่สงผล
ตอพฤติกรรมการปองกันการลวงเกินทางเพศ ของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ทักษะการสอนตนเองกับพฤติกรรม
การปองกันการลวงเกนิทางเพศ มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงวา
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เมื่อนักเรียนหญิงมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมาก มีแนวโนมมีพฤติกรรมการปองกันการลวงเกิน
ทางเพศสูงดวย  เนื่องจากการสอนตนเองเปนการบอกหรือเตือนตนเองเพื่อใหควบคุมพฤติกรรมที่           
ไมเหมาะสมของตนเองไว ดังนั้น หากบุคคลนั้นสามารถที่จะสอน บอก หรือเตือนตนเองไมใหกระทํา
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได      ยอมสงผลใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศได 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   พบวา     สัมพันธภาพในครอบครัวเปนตัวแปรที่ไดรับ
เลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 และสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ความรูเร่ืองเพศศึกษา การสอนตนเองและสัมพันธภาพ
ในครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศไดรอยละ 79.7 และมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  อธิบายไดวาเมื่อสัมพันธภาพใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จะทําใหพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เพราะวาบทบาทครอบครัวจะมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กจนเติบโตเปนผูใหญ ครอบครัวนอกจาก
จะทําหนาที่อบรมเล้ียงดู    ใหความรักความอบอุนแกลูกแลว         ยังตองใหกําลังใจและดูแลชวยเหลือ
เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจออุปสรรค ซ่ึงนักเรียนวัยรุนที่อยูในครอบครัวที่สมบูรณ มีทั้งบิดามารดา       
อยูดวยกัน   สามารถใหคําแนะนําปรึกษารวมทั้งปลูกฝงคานิยมสั่งสอนใหมีการวางตัวที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศ   จะนําไปสูการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  ซ่ึงสอดคลองกับ
วอลเลอรสไตนและเคลลี (Wallerstein and Kelly 1980 : 23 , อางถึงใน ปยนันท ทรัพยมั่นคงทวี 2535 : 96 ) 
ที่ศึกษาพบวาวยัรุนหญิงที่มาจากครอบครัวหยารางมักจะประสบปญหาในการคบเพื่อนชายดังนัน้การมี 
สัมพันธภาพในครอบครวัที่ด ีจะสงผลใหนักเรียนวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ   
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 
  

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
      1.จากผลการวิจัยพบวาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนตัวทํานายทีม่ีประสิทธิภาพ
สูงสุดของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง ดังนั้นหนวยงาน  
ที่เกี่ยวของกับเด็กวยัรุนเชน กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ควรมีการรวมมือและประสานงานกัน จัดโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริม
รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศโดยสอดแทรกเนือ้หา เกี่ยวกับการสงเสริมให
นักเรียนมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยอาจจดัในลักษณะของ การจัดนิทรรศการ การเขาคาย
กิจกรรมที่สงเสริมเรื่องนี้โดยเฉพาะ    และอาจใชรูปแบบของการมีสวนรวมของนักเรียนใน 
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การจัดกิจกรรมที่มาจากการเสนอแนะจากนักเรียนเอง    รวมทั้งใหนักเรียนมีสวนรวมมากที่สุด  
เปนวิธีการชวยสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง 
และเปนการรณรงคการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอไป 
     2.ความรูเร่ืองเพศศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่น
ตางเพศ และเปนตวัแปรที่สามารถทาํนายพฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ เปนลําดับที่ 2 
ดังนั้นบทบาทของสถานศึกษา ครอบครัวควรมสีวนรวมในการที่จะใหนักเรียนมีความรูเร่ือง
เพศศึกษาใหมากขึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปของนิทรรศการ หรือการจัดกิจกรรมของชุมนุมวิชาการ
ในโรงเรียนควรสอดแทรกเนือ้หาเหลานี้ดวย 

3. หนวยงานสาธารณสุขรวมกับโรงเรียน จัดคลินิกใหคําปรึกษาเกีย่วกับปญหาวัยรุน 
พฤติกรรมทางเพศ และการปรับตัวกับเพศตรงขามในรูปแบบตางๆ รวมทั้งใหความรู เกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา โครงการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ เปนตน 
 4. โรงเรียนและผูปกครองควรสงเสริมใหนักเรยีนใชเวลาวางใหเปนประโยชน ให
นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกจิกรรมตางๆที่เหมาะสม     สําหรับวัยรุนในชวงวันหยุด    ชวงเวลาหลงั 
เลิกเรียน  เชน สงเสริมดานศิลปะ ดนตรี   กีฬา การประดิษฐ ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนวยัรุนมี
พฤตกิรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศได 
 5. จากผลการวิจัยทีเ่ปรียบเทียบความแตกตางของเขตที่ตั้งของบานและการมีหรือไมมี
ประสบการณการทาํงานดานการบริการนักทองเที่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อน 
ตางเพศของนกัเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต พบวาแตกตางกันโดยการมีที่ตั้งของบานไมอยูใน
บริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและไมมีประสบการณการทํางานดานการบริการ
นักทองเที่ยวมพีฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศดีกวา  เนื่องจากนักเรียนที่อยูใกล
บริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวหรือมีประสบการณการทํางานดานการบริการ
นักทองเที่ยวมโีอกาสไดพบเห็นพฤติกรรมของนักทองเทีย่วที่มกีารแสดงพฤติกรรมตางๆ เชน การ
แสดงความสนิทสนมตอกัน  การแสดงความรักที่เปนขนบธรรมเนียมของชาวตะวันตก  ซ่ึง
พฤติกรรมเหลานี้เปนสิ่งที่คนในสังคมไทยไมไดปฏิบัติตอกันในที่สาธารณะเชนนั้น  ทําใหวัยรุน
ซ่ึงเปนวัยของการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้นจนเห็นเปนเรื่องปกติ  ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของควรจะใหความสําคัญ  หรือจัดโครงการแทรกแซงเพื่อเสริมสรางกิจกรรมที่เหมาะสม
สําหรับวัยรุนกลุมที่มีบานอยูใกลบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและกลุมที่มี
ประสบการณการทํางานดานการบริการนกัทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้นเชน โครงการสงเสริมความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง โครงการใหความรูเร่ืองเพศศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมเสริมอื่นๆ เชน กจิกรรมที่
เกี่ยวของกับศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครและบําเพ็ญประโยชน 
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ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะมีสวนชวยสงเสริมใหนักเรยีนวัยรุนหญิงไดเรียนรูและเหน็ความสําคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศไดอยางเหมาะสม 
 6. จากผลการวิจยัที่เปรียบเทยีบความแตกตางของสภาพครอบครวัและอาชีพของมารดา
ของนักเรียนวยัรุนหญิงที่แตกตางกัน  พบวานกัเรียนวัยรุนหญิงที่อยูกับบิดามารดาและนักเรียน
วัยรุนหญิงที่อาศัยอยูกับผูอ่ืนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศที่ดีกวานักเรียน
วัยรุนหญิงที่บดิามารดาแยกทางกัน/หยารางกัน  ดังนัน้ สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และ
หนวยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมสุขภาพจิต ควรรวมมือประสานงานกันในการจัดโครงการ
แทรกแซงชวยเหลือเด็กกลุมนี้  เชน  การจัดบริการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  โครงการเพื่อนชวย
เพื่อนในโรงเรียน  และโครงการสายดวนสุขภาพจิตใหครอบคลุมมากขึ้น  เปนตน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
      1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพือ่นตางเพศ ของ
นักเรียนวยัรุนหญิง โดยเปรยีบเทียบระหวางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนกัเรียนอาชีวศกึษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการกําหนด
แนวทาง    และนโยบายในการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียน
วัยรุนหญิงตอไป 
      2.  ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ        โดยการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก     
กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศในระดับนอย        เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง 

ในจังหวัดภูเก็ต 
           
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามเรื่องปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของ
นักเรียนวยัรุนหญิง ในจังหวดัภูเก็ต นี้มีวตัถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศลิปากร   

2.ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ผูวิจัยจะเก็บขอมูลคําตอบไวเปน
ความลับและจะนําไปใชประโยชนเพื่อการวิจัยประกอบการทําวิทยานพินธเทานั้น การนําเสนอ
ขอมูลคําตอบจะนําเสนอในภาพรวมไมระบุช่ือและโรงเรียนที่สังกัด ดังนั้นคําตอบทั้งหมดจงึไม
สงผลกระทบใด ๆ ตอนักเรยีน 

ผูวิจัยขอความรวมมือใหนักเรียนตอบคําถามใหครบทุกขอเพื่อวาจะไดคําตอบที่สมบูรณ
สําหรับการวิจยัและขอขอบคุณ 

3.แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  6 ตอน  ประกอบดวย 
 ตอนที่ 1    แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียน  
 ตอนที่ 2    แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองเพศศึกษา 
      ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว  

ตอนที่ 4    แบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนตนเอง 
ตอนที่ 5    แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 ตอนที่ 6    แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ  
 
 

เมธินี  กอนแกว 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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   ผูวิจัย 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง 

ในจังหวัดภูเก็ต 
ตอนที่  1    แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง(  )ท่ีตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 
1 . สภาพครอบครัว                                              
 (   )   1  บิดามารดาอยูดวยกนั     
 (   )   2  บิดามารดาแยกกัน / หยารางกนั      
 (   )   3  บิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือทั้งบิดามารดาเสียชีวติ 
  (    )  4   อยูกับผูอ่ืน ( เชน ญาติ ) 
2 .  อาชีพของมารดา            

(   )   1  รับราชการ       
 (   )   2   คาขาย     
  (   )   3   เกษตรกรรม     
  (   )  4   รับจาง     
  (   )  5   อ่ืน ๆ......................            
3 .  ลักษณะเขตพื้นที่ตั้งของบานประกอบดวย  
 (  กําหนดขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานที่ประกอบธุรกิจทองเที่ยว เชน 
โรงแรม สถานบันเทิง สถานที่เปนลักษณะการประกอบธุรกิจบันเทิงเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว เปนตน  )    

 (   )  1  อยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว       
   (   )  2 ไมอยูในบริเวณที่มีสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 
4 . ประสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยวประกอบดวย                                       
( การทํางานเกี่ยวกับการบรกิารนักทองเทีย่วเชนการคาและขายของที่ระลึก 
การเสิรฟอาหารในภัตตาคาร รานอาหารหรือโรงแรมและการรับจางใน
การจางในการบริการนักทองเที่ยวในการนาํเที่ยวสถานทีต่างๆ เปนตน ) 

 (   )  1  มีประสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว       
   (   )   2  ไมมปีระสบการณทํางานดานการบริการนักทองเที่ยว 

1 

2 

3 

4 
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ตอนที่   2    แบบสอบถาม เก่ียวกับ ความรูเร่ืองเพศศึกษา 
คําอธิบาย   ขอคําถามตอไปนี้วัดความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาของผูตอบ ใหพจิารณาในบรรดาตัวเลือก
ทั้ง 4 ตัว คือตวัเลือก 1  2 3 และ 4 ตัวเลือกใดเปนตัวเลือกที่ถูกตองที่สุดของคําถามขอนั้นใหตอบ
ตัวเลือกที่ถูกทีสุ่ดเพียงตวัเลือกเดียว ตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย Χ ทับตัวเลขที่เลือกตอบใน
ขอสอบนี้ โปรดตอบคําถามทกุขอ                                                           
 
1. ความในขอใดระบุถึง ความสําคัญ ของการเรียนวิชาเพศศึกษา                                               
     1.  เขาใจถึงพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจแตละชวงวยั          
 2.  เขาใจความตองการของตนเองอยางลึกซึ้ง 
 3.  เขาใจเกีย่วกับเรื่องสืบพันธุ 
 4.  การศึกษาเรื่องอวัยวะสืบพันธุ 
2. ความในขอใดถูกที่สุดเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของหญิงและชาย                                                      

1.  เด็กหญิงและเด็กชายมีพฒันาการทางเพศพรอมกัน                                
 2.  เด็กชายมีพฒันาการทางเพศที่เขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กหญิง 
 3.  เด็กหญิงมพีัฒนาการทางเพศที่เขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย 
 4.  การมีพัฒนาการทางเพศของเด็กหญิงและเดก็ชายขึ้นอยูกับพนัธุกรรม 
3. ขอใดถูกทีสุ่ดเกี่ยวกับพฒันาการทางอารมณและจิตใจของวัยรุน                                         
 1. วัยรุนมกัเชือ่มั่นในตนเองสูง มีความคิดเปนของตนเอง           
 2. มีความอยากรูอยากเห็นโดยเฉพาะในสิ่งที่ไดรับการปกปดซอนเรน 
 3. วัยรุนมีความคิดเปนเหตุเปนผล มีอารมณสุขุมเยือกเยน็ 
 4.  วัยรุนเปนวยัที่ปรับตัวไดงายกับปญหาตางๆที่เขามากระทบ 
4.ขอใดเปนพฒันาการทางสังคมของเด็กวยัรุนที่  ไมเหมาะสม                                                   
    1. วัยรุนชอบแยกตวัเองอยูตามลําพังในบางชวงเวลา             
 2. วัยรุนชอบอยูในกลุมเพื่อนอายุรุนราวคราวเดยีวกัน  
 3. วัยรุนมีความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศมากขึ้น  
  4. วัยรุนมกีารเรียนรูและพัฒนาตนทางสังคม 
 
 
 

5 

6 
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5.การมีประจําเดือนของเพศหญิงเมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุนแสดงวา                                                    
 1. มีความตองการทางเพศ                

2. เปนวยัพรอมที่จะเปนผูใหญได 
 3. เปนวยัพรอมที่จะมีบุตรได  

4. มีอารมณเปลี่ยนแปลงไดงาย                                                                                                                   
6. ประจําเดือนที่ออกมาจากชองคลอด เกิดจากอะไร                                       

1. การสลายตัวของเม็ดเลือด               
 2. การสลายตัวของรังไข 
 3. การมีเสนเลือดฉีกขาดบริเวณชองคลอด 
 4. การสลายตัวและหลุดลอกของเยื่อบุมดลูก                                                                                                
7. ขอใด ไมใช  ประโยชนของการใชถุงยางอนามัย                                                                    
 1. การชวยใหมีสารหลอล่ืนขณะมีเพศสัมพันธ 
 2. ปองกันการตั้งครรภได 
 3. การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 4. เปนการปองกันการตั้งครรภที่ไมมีผลขางเคียงจากการใชยาคุมกําเนดิ  
8. ใครคือกลุมเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก          
 1. หญิงที่ไมเคยมีบุตร 
 2. หญิงที่มีบุตรจํานวนหลายคน 
 3. หญิงที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ 
 4.  หญิงที่มีอาการปวดทองบอยๆ 
9. การศึกษาเรยีนรูจิตใจและพฤติกรรมของเพศตรงขามที่เหมาะสมคอื                                       
 1. การสอบถามลักษณะนิสัยจากเพื่อนใกลชิด 
 2. การศึกษาจากอินเตอรเน็ต 
 3. การทํากิจกรรมรวมกันกบัเพื่อนตางเพศภายในกรอบวัฒนธรรมไทย 
 4. การศึกษาจากการสังเกต 
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10. การปองกนัโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดีคือกิจกรรมใด                                                        
             1. ลางทําความสะอาดอวัยวะเพศ 
 2. การสวมถุงยางอนามัยกอนการรวมเพศ 
 3. รับประทานยาแกอักเสบ 
 4. การรับประทานวิตามินและอาหารเสริม 
11. การปฏิบัติตอเพื่อนตางเพศอยางไรจึงจะเหมาะสม                                                           
 1. การมีเพศสัมพันธกับเพื่อนตางเพศเปนพฤติกรรมของคนรุนใหม 
 2. ชายหญิงที่เปนคนรักกนัสามารถหยอกลอ ถูกเนื้อตองตัวกันได 
 3. ไมควรพักคางคืนบานคนรัก 
 4. หญิงสาวสามารถออกเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนชายได 
12. ขอใด ถูกตองที่สุด เกี่ยวกับการวางตวัที่เหมาะสมกบัสังคมไทย                                                                              
 1. หญิงชายไมสมควรถูกเนื้อตองตัวกนัจนกวาจะแตงงานกันแลว 
 2. ชายหญิงที่เปนคนรักกนั สามารถหยอกลอ ถูกเนื้อตองตัวกันได
บางเปนบางครั้ง 
 3. การมีความสัมพันธทางเพศจนถึงขั้นไดเสียกนัขณะศึกษาอยูถือวา
เปนเรื่องปกต ิ
 4. การคบเพื่อนชายบางครั้งก็ไมควรใหผูปกครองรู เพื่อความสบาย
ใจของทาน         
13. การนัดหมายเพื่อพบปะสังสรรคหรือทํากิจกรรมตางๆกับเพื่อนชายใน
สังคมและประเพณีไทยทีด่ีงามควรปฏิบัติตนอยางไร                                                  
             1. การนัดหมายขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการตัดสินใจของหญิง 
  2. ควรขออนุญาตพอแมหรือผูปกครองทุกครั้ง 
  3.ขออนุญาตพอแมหรือผูปกครองเปนบางครั้งแลวแตโอกาส 
  4. ทําทุกอยางใหเปนปกติเหมือนนัดหมายกับเพื่อนหญิง 
14. การใชสบูชําระลางบริเวณอวยัวะเพศควรเปนชนดิใดในขอตอไปนี ้
 1. มีความเปนดางออนๆ 
 2. การมีสารเคมีเจือปน 
 3. การเพิ่มน้ําหอม 
 4. การใชน้ํายาเคมีที่ผสมยาฆาเชื้อโรค 

14 
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15. ทารกที่จะเปนเพศชายหรอืเพศหญิงนั้นขึ้นอยูกับ 
 1. ตัวอสุจิที่มีโครโมโซม  y ไปผสมกับไข 
 2. สภาพความแข็งแรงของบดิามารดา 
 3. ความสมบูรณของตัวอสุจแิละไข 
 4. พันธุกรรมเดิมทางครอบครัวของบิดามารดา 
16. ขอใดถือวา  ไมใช  อาชญากรรมทางเพศ 
 1. การมีความสัมพันธระหวางบุคคลรวมสายโลหิต 
 2. การขมขืนกระทําชําเรา 
 3. การรวมเพศทางทวารหนกัที่เปนการบังคบั 
 4. รสนิยมความสุขทางเพศโดยการใชปากและลิ้น 
17.การทําแทงทําใหเกิดผลเสียอยางไร 
 1. ไมสามารถตั้งครรภไดตอไป 

2.  ทําใหติดเชือ้และเปนอันตรายถึงชีวิต 
3.  มีความผิดปกติในการมปีระจําเดือน 
4.  มีความผิดปกติเกีย่วกับเม็ดเลือด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
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ตอนที่  3.  แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
ขอคําถาม นักเรียนมีความเห็นวาความสัมพันธภายในครอบครัวของนักเรียนในดาน
ตอไปนี้เปนอยางไร                                                                                                           
ใหทําเครือ่งหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง แตละขอเลือกตอบไดเพียงชอง
เดียวเทานั้น                 

ระดับการปฏบิัติ  
พฤติกรรม เปน

ประจํา บอยครั้ง บางครั้ง 
ไมคอย
ปฏิบัติ 

 

1. บิดามารดาใหเกยีรติซ่ึงกันและกัน     22 
2. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในครอบครัวบิดา
มารดาใชวิธีประนีประนอมในการ
แกปญหา 

    
23 

3.สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนหวงใยกัน
และกัน 

    24 

4. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสไปพักผอน
หยอนใจรวมกนั 

    25 

 5. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส
รับประทานอาหารเย็นรวมกนั 

    26 

6.คนในครอบครัวของนกัเรยีนตางชวยกัน
ทํางานบาน 

    27 

7.เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง
เจ็บปวยจะมีผูอ่ืนทําแทนโดยไมตองบอก
หรือขอรอง 

    
28 

8.นักเรียนมักมีเร่ืองนอยใจบิดามารดาหรอื
ผูปกครอง 

    29 

9. เมื่อนักเรียนมีปญหา สมาชิกในครอบครัว
ของนักเรียนจะคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา
ได 

    
30 
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ระดับการปฏบิัติ  

พฤติกรรม เปน
ประจํา บอยครั้ง บางครั้ง 

ไม
คอย
ปฏิบัติ 

 

10.เรียนมีความรูสึกวาบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง ไมเขาใจ  นักเรียน     31 

11.นักเรียนสามารถเลาเรื่องราวตางๆ ทุก
เร่ืองใหกับคนในครอบครัวฟงได 

    32 

12. เวลามีเร่ืองไมสบายใจ  คนใน
ครอบครัวรับฟงปญหาของนักเรียนได 

    33 

13. ครอบครัวนักเรียนไดมีโอกาสไปเที่ยว
ดวยกันในวันหยุดตางๆ 

    34 

14. นักเรียนชอบทํากิจกรรมตางๆรวมกับ
คนในครอบครัว 

    35 
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ตอนที่ 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับ การสอนตนเอง 
ขอคําถาม  นักเรียนไดปฏิบัติตัวในสิ่งตอไปนี้อยางไร  ตอบคําถามโดย ทําเครือ่งหมาย  ( ) ลง
ในชองที่ตรงกับความเปนจริง แตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น 

ระดับการปฏบิัติ  
พฤติกรรม เปน

ประจํา 
บอยครั้ง บางครั้ง 

ไมคอย
ปฏิบัติ 

 

1. นักเรยีนกําชับตนเองวาจะไมพูดเชิญชวน
หรือพูดเปดโอกาสใหกับผูชาย 

    
36 

2. นักเรยีนเตือนตนเองเกี่ยวกับการคบหา
ระหวางชายหญิงในขอบเขตของวัฒนธรรม
ไทย เชนชายหญิงไมควรสัมผัสรางกายกัน
โดยไมจําเปน 

    

37 

3.นักเรียนเตือนตนเองวาการไปเที่ยวสองตอ
สองกับเพื่อนตางเพศเสี่ยงตอการมี
ความสัมพันธที่เกินเลยได 

    
38 

4.นักเรียนเตือนสติตนเองวาไมควรไปใน
สถานที่ที่ไมเหมาะสม  เชน ผับ  สถาน
เริงรมย  เปนตน 

    
39 

5 .นักเรียนไมสนใจวาจะตองวางตัวที่
เหมาะสมในการคบเพื่อนชาย เพราะเปนเรือ่ง
ปกต ิ

    
40 

6.นักเรียนเตือนตนเองเสมอวาความเปนเพือ่น
กับเพศชายจะตองระมัดระวังตัวไมถูกเนื้อตอง
ตัวโดยไมจําเปน 

    
41 

7.นักเรียนบอกตนเองเสมอวาการวางตวักบัเพื่อน
ชายในการทาํกจิกรรมตางๆจะตองใหเหมาะสม
กับความพอดี  ไมเกินเลยจากความเปนเพื่อน 

    
42 
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ระดับการปฏบิัติ  
พฤติกรรม เปน

ประจํา บอยครั้ง บางครั้ง 
ไมคอย
ปฏิบัติ  

8.นักเรียนพยายามเตือนตนเองเสมอเมื่อจะทํา
ส่ิงใดที่ทําใหรูสึกวาไมเหมาะสม ทําแลวจะ
ไมสบายใจ 

    
43 

9.นักเรียนเตือนสติตนเองเสมอเมื่ออยูตาม
ลําพังสองตอสองกับเพศชายวาตอง
ระมัดระวังการสัมผัสเนื้อตัวเพราะจะทําให
เกิดอารมณทางเพศได 

    

44 

 
 ตอนที่ 5. แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
ขอคําถาม  นักเรียนมคีวามรูสึกในเรือ่งตอไปนี้อยางไร  ตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย  ( ) 
 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง แตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น    
 

ระดับการปฏบิัติ 
พฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
   นอย 
  ท่ีสุด 

 

ดานการยอมรับตนเอง 
1. ฉันมีความสุข 

     
45 

2. ฉันทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ      46 
3. ฉันมีความยากลําบากในการตัดสินใจทํา
อะไรดวยตนเอง 

     47 

4. ฉันรูสึกพอใจในความสามารถที่ฉันมีอยู      48 
5. ฉันยอมรับความผิดพลาดที่เกิดจากการ
กระทําของตัวเองได 

     
 
 

49 
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ระดับการปฏบิัติ  
พฤติกรรม 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย    นอย 
  ท่ีสุด  

ดานการยอมรับจากพอแมหรือผูปกครอง 
6. พอแมหรือผูปกครองใหฉันจัดการกับ
รายจายประจําวันของฉันเอง 

     
50 

7. พอแมหรือผูปกครองมักจะบอกเสมอให
ฉันทําตัวใหดกีวาที่เปนอยูขณะนี ้

     51 

8. พอแมหรือผูปกครองยอมรับใน
ความสามารถของฉัน 

     52 

9.พอแมหรือผูปกครองไววางใจใหฉันดแูล
เร่ืองความสะอาดภายในบาน 

     53 

ดานการยอมรับจากกลุมเพื่อน 
10. ฉันรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในกลุมเพื่อน 

     
54 

11.เพื่อนๆในหองเรียนมกัไดรับความชื่นชม
มากกวาฉนั 

     55 

12.การไดอยูในกลุมเพื่อนทาํใหฉันมี
ความรูสึกวาตนเองมีความสาํคัญตอกลุม 

     56 

13. ฉันเปนคนที่มีความคิดดีๆ เสมอใน
หองเรียน 

     57 

14. เพื่อนๆมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของฉัน 

     58 

ดานการยอมรับจากครู 
15. ฉันไดรับคาํชมจากครู 

     
59 

16. ครูมอบหมายใหฉนัทํางานที่สําคัญ      60 

17.ครูทักทายดวยความคุนเคยเปนกนัเอง      61 

18. ครูพูดใหกาํลังใจแกฉนั      62 
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ตอนที่ 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 
ขอคําถาม นักเรียนไดมีกิจกรรมตางๆ กับเพื่อนตางเพศในดานตอไปนี้อยางไร 
ตอบคําถามโดยทําเครือ่งหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกบัความเปนจริง แตละขอเลือกตอบได
เพียงชองเดียวเทานั้น  
 

ระดับการปฏบิัติ 
พฤติกรรม เปน

ประจํา 
บอยคร้ัง บางครั้ง ไมคอย

ปฏิบัติ 

 

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวของกบักิจกรรมในการเรียน 
1. ชวยกันทําการบาน  

    63 

2. ชวยงานในชุมนุมวิชาการตางๆ     64 

3.ชวยหาขอมูลทํารายงาน     65 

4. ชวยกันทบทวนบทเรยีนในชวงใกลสอบ     66 

5. ชวยเหลืออธิบายซึ่งกันและกันในดาน
การเรียนในวชิาที่ไมเขาใจ 

    67 

6. ชวยกันทํากจิกรรมนอกชั้นเรียนเชน การ
ไปทํางานอดิเรกรวมกัน ( อานหนังสือ การ
ปลูกตนไม การสะสมแสตมป การหารายได
พิเศษ  การฝมือ การถายภาพ ฯลฯ) 

    

68 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและ
นันทนาการ 
7. เลนกีฬาดวยกัน 

    
69 

8. ไปทัศนศึกษาดวยกนั     70 
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ระดับการปฏบิัติ 

พฤติกรรม เปน
ประจํา 

บอยครั้ง บางครั้ง ไมคอย
ปฏิบัต ิ

 

9.เคยรวมกนัทาํงานอาสาสมัครในงานกฬีา  เขา
คายพักแรม 

    71 

10. มีงานอดิเรกประเภทสะสมเชน การสะสม
วัสดุส่ิงของ แสตมป รูปภาพ 

    72 

11. ชวยกนัปลกูตนไม ปลูกผักสวนครัว     73 

12.  การทํางานฝมือ     74 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับศาสนาและวัฒนธรรม 
13. การทําบุญที่วัด/โรงเรียน 

    75 

14. รวมงานประเพณีที่โรงเรียนเชน การละเลน 
การแสดงพื้นถ่ิน 

    76 

15. รวมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในโอกาส
ตางๆ เชน การทําบุญวนัสงกรานต วนัตรษุ 
 วนัสารท  การทอดกฐนิ ผาปา การกินเจ 

    
77 

16. เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชน การแสดง
ละครจากวรรณคดี     การแหเทียนพรรษา    
การลอยกระทง     

    
78 

17.นักเรียนเขารวมกิจกรรมเชน  รําไทย  เลนดนตรีไทย       79 

18.รวมกิจกรรมการพัฒนาตนเชนการฝกมรรยาท  
การฝกพูด 

    80 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับอาสาสมัคร 
และบําเพ็ญประโยชน 
19. เขารวมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด หรือ เนตรนารี  

    
81 

20. กิจกรรมตอตานยาเสพตดิของโรงเรียน      82 
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ระดับการปฏบิัติ 

พฤติกรรม เปน
ประจํา 

บอยครั้ง บางครั้ง ไมคอย
ปฏิบัต ิ

 

21. นักเรียนเขารวมโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน  เชน การรณรงค การรักษาความ
สะอาด 

    
83 

22. เขารวมโครงการพัฒนาโรงเรียน   
ศาสนสถาน    

    84 

23. เขารวมกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมเชน 
การอนุรักษเตาทะเล 

    85 

24. รวมกิจกรรมอาสาสมัครเชน
สาธารณสุขประจําโรงเรียน 

    
86 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  จากแบบสอบถามดานความรูเร่ืองเพศศึกษา  โดยใช

สูตร KR20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder-Richardson ,s Method, อางถึงใน  พวงรัตน     ทวีรัตน 
2543:123)   ดงันี้ 

  สูตร KR20    Rtt  =   (n / n-1) (1-  Σ pq/ St
2) 

n     แทน จํานวนขอ 
   p      แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 
   q      แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ = 1 – p 
               St

2     แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
 
เมื่อ   
  n  =  17 
  Σpq  =  3.64 
  St

2  =  12.69 
 
แทนคาในสูตร   
  Rtt  = n 1   -   Σpq   
               n-1           St

2  
 
    =  17 1   -   3.64 
    16            12.69 
 
   =  1.062 (0.714) 
   
  Rtt =  .758 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A ) 
สัมพันธภาพในครอบครัว 

 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
R1            38.4000        45.5586        .7054           .8689 
R2            38.5667        45.4954        .7941           .8647 
R3            38.1000        49.8172        .5088           .8789 
R4            39.2000        50.4414        .3891           .8847 
R5            38.4667        48.5333        .4776           .8814 
R6            38.4000        50.4552        .4302           .8823 
R8            38.3667        53.0678        .2285           .8897 
R9            39.0333        51.8264        .3525           .8850 
R10           38.7000        48.6310        .5716           .8761 
R12           38.7000        52.1483        .3637           .8844 
R13           38.9667        46.3092        .6800           .8705 
R14           38.8333        46.5575        .7362           .8681 
R15           39.3667        46.6540        .7435           .8679 
R16           39.0000        45.7931        .7515           .8668 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 14 
 
 
Alpha =    .8846 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A )  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
SE1           60.5667        50.0471        .2778           .8489 
SE2           60.9000        47.9552        .5145           .8391 
SE3           61.1000        47.4724        .4172           .8436 
SE4           60.6667        49.5402        .3069           .8480 
SE5           60.5000        49.9138        .2845           .8487 
SE6           60.2667        49.9264        .2735           .8493 
SE8           61.6667        46.9885        .2945           .8566 
SE9           60.6000        48.3172        .4145           .8433 
SE10          60.6667        47.5402        .4736           .8405 
SE11          60.1000        49.6793        .4399           .8430 
SE12          61.4000        50.8000        .2019           .8520 
SE13          60.8000        47.6828        .5522           .8376 
SE14          60.9667        46.3092        .7048           .8310 
SE15          60.9000        46.9897        .6230           .8345 
SE16          61.2000        45.8207        .7188           .8297 
SE17          61.3000        44.0793        .6815           .8287 
SE19          60.5667        47.0816        .5508           .8370 
SE20          60.6333        46.9299        .5838           .8357 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 
 
 
Alpha =    .8492 

 



 124

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A ) 
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
BH1           49.3000       239.8034        .6151           .9661 
BH2           49.5333       234.0506        .8133           .9645 
BH3           49.1667       237.5920        .7030           .9655 
BH4           49.6667       231.4713        .8211           .9644 
BH5           49.4000       232.2483        .7989           .9646 
BH6           49.7667       229.9092        .7763           .9648 
BH7           49.5000       238.5345        .5634           .9667 
BH8           49.4333       242.7368        .5131           .9669 
BH9           49.9000       233.1276        .7743           .9648 
BH10          50.0667       234.3402        .6603           .9659 
BH11          50.2000       235.6138        .7345           .9652 
BH12          50.0000       236.2759        .7074           .9654 
BH13          49.9333       239.1678        .6634           .9658 
BH14          49.8667       232.4644        .7835           .9647 
BH15          49.7667       229.0816        .8045           .9645 
BH16          49.7333       230.5471        .7739           .9648 
BH17          50.4333       239.5644        .7069           .9655 
BH18          50.1000       235.8862        .7175           .9653 
BH19          49.6333       230.9299        .7679           .9649 
BH20          49.3667       227.6195        .8671           .9639 
BH21          49.6000       233.5586        .7631           .9649 
BH22          49.8000       232.0276        .8467           .9642 
BH23          50.1667       238.2126        .5498           .9669 
BH24          50.1333       233.1540        .7419           .9651 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 24 
 
 
Alpha =    .9666 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
คะแนนเฉลี่ยรายขอ 
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรายดานและรายขอของตัวแปรในการวิจัย 
เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการคบเพื่อนตางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิงในจังหวัดภูเก็ต 

 
แสดงคารอยละ (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของความรูเร่ืองเพศศึกษา 

 
ความรูเร่ืองเพศศึกษา X S.D. 

1. ความในขอใดระบุถึง ความสําคัญ ของการเรียนวิชาเพศศึกษา               
.83 

 
.38 

2. ความในขอใดถูกที่สุดเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของหญิงและชาย  
.69 

 
.46 

3. ขอใดถูกทีสุ่ดเกี่ยวกับพฒันาการทางอารมณและจิตใจของวัยรุน             
.70 

 
.46 

4. ขอใดเปนพฒันาการทางสังคมของเด็กวยัรุนที่  ไมเหมาะสม  
.74 

 
.44 

5. การมีประจาํเดือนของเพศหญิงเมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุนแสดงวา          
.60 

 
.49 

6. ประจําเดือนที่ออกมาจากชองคลอด เกิดจากอะไร  
.65 

 
.48 

7. ขอใด ไมใช  ประโยชนของการใชถุงยางอนามัย  
.78 

 
.42 

8. ใครคือกลุมเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก      
.65 

 
.48 

9. การศึกษาเรยีนรูจิตใจและพฤติกรรมของเพศตรงขามที่เหมาะสมคือ  
.71 

 
.45 

10. การปองกนัโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดีคือกิจกรรมใด  
.80 

 
.40 

11. การปฏิบัติตอเพื่อนตางเพศอยางไรจึงจะเหมาะสม                                 
.81 

 
.40 

12. ขอใด ถูกตองที่สุด เกี่ยวกับการวางตวัที่เหมาะสมกบัสังคมไทย            
.72 

 
.45 

13.การนัดหมายเพื่อพบปะสังสรรคหรือทํากิจกรรมตางๆกับเพื่อนชาย
ในสังคมและประเพณไีทยที่ดีงามควรปฏิบัติตนอยางไร      

 
 

.84 

 
 

.37 

14. การใชสบูชําระลางบริเวณอวยัวะเพศควรเปนชนดิใดในขอตอไปนี ้     
.79 

 
.41 

15. ทารกที่จะเปนเพศชายหรอืเพศหญิงนั้นขึ้นอยูกับ  
.71 

 
.46 

16. ขอใดถือวา  ไมใช  อาชญากรรมทางเพศ  
.73 

 
.44 

17. การทําแทงทําใหเกิดผลเสียอยางไร .80 .48 
 

หมายเหตุ รายละเอียดของตวัเลือก ก ข ค และ ง หนา  108-111 
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของสัมพันธภาพในครอบครัว 
 

พฤติกรรม X S.D. ระดับ 
1. บิดามารดาใหเกียรติซ่ึงกนัและกนั  

2.87 
 

.80 
 
 

ดีพอใช 
2. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในครอบครัวบิดามารดาใชวิธี
ประนีประนอมในการแกปญหา 

 
2.79 

 
.87 

 

ดีพอใช 

3. สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนหวงใยกนัและกัน  
3.04 

 
1.02 

 

ดีพอใช 
4. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสไปพักผอนหยอนใจรวมกนั  

2.77 
 

1.06 
 

ดีพอใช 
5. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสรับประทาน 
อาหารเย็นรวมกัน 

 
2.89 

 
1.04 

 

ดีพอใช 

6. คนในครอบครัวของนกัเรยีนตางชวยกันทาํงานบาน  
2.96 

 
.92 

 

ดีพอใช 
7. เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเจบ็ปวยจะมีผูอ่ืนทํา
แทนโดยไมตองบอกหรือขอรอง 

 
2.99 

 
.87 

 

ดีพอใช 

8. นักเรียนมักมีเร่ืองนอยใจบิดามารดาหรอืผูปกครอง  
3.18 

 
.88 

 

ดีพอใช 
9. เมื่อนักเรียนมีปญหา สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนจะคอย
ใหคําแนะนํา ปรึกษาได 

 
2.87 

 
.90 

 

ดีพอใช 

10. นักเรียนมคีวามรูสึกวาบดิามารดาหรือผูปกครอง ไมเขาใจ  
นักเรียน 

 
3.18 

 
.78 

 

ดีพอใช 

11. นักเรียนสามารถเลาเรื่องราวตางๆ ทุกเรื่องใหกับคนใน
ครอบครัวฟงได 

 
2.75 

 
.97 

 

ดีพอใช 

12. เวลามีเร่ืองไมสบายใจ  คนในครอบครัวรับฟงปญหาของ
นักเรียนได 

 
2.77 

 
1.07 

 

ดีพอใช 

13. ครอบครัวนักเรียนไดมีโอกาสไปเที่ยวดวยกันในวันหยุด
ตางๆ 

 
2.64 

 
1.07 

 

ดีพอใช 

14.  ครอบครัวนักเรียนไดมีโอกาสไปเที่ยวดวยกันในวันหยุด
ตางๆ 

 
2.68 

 
1.05 

 

ดีพอใช 
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของการสอนตนเอง 
 

พฤติกรรม X S.D. ระดับ 
1. นักเรยีนกําชับตนเองวาจะไมพูดเชิญชวนหรือพดูเปด
โอกาสใหกับผูชาย 

 
 

2.92 

 
 

.97 

 
ปานกลาง 

2. นักเรยีนเตือนตนเองเกี่ยวกับการคบหาระหวางชายหญิงใน
ขอบเขตของวัฒนธรรมไทย เชนชายหญิงไมควรสัมผัส
รางกายกนัโดยไมจําเปน 

 
 
 
 

2.88 

 
 
 
 

1.10 

 
 
ปานกลาง 

3.นักเรียนเตือนตนเองวาการไปเที่ยวสองตอสองกับเพื่อนตาง
เพศเสี่ยงตอการมีความสัมพันธที่เกินเลยได 

 
 

2.77 

 
 

1.00 

 
ปานกลาง 

4.นักเรียนเตือนสติตนเองวาไมควรไปในสถานที่ที่ไม
เหมาะสม  เชน ผับ  สถานเริงรมย  เปนตน 

 
 

3.18 

 
 

.83 

 
ปานกลาง 

5 .นักเรียนไมสนใจวาจะตองวางตัวทีเ่หมาะสมในการคบ
เพื่อนชาย เพราะเปนเรื่องปกติ 

 
 

2.82 

 
 

1.02 

 
ปานกลาง 

6.นักเรียนเตือนตนเองเสมอวาความเปนเพือ่นกบัเพศชายจะตอง
ระมัดระวังตัวไมถูกเนื้อตองตัวโดยไมจําเปน 

 
2.89 

 
1.01 

 

ปานกลาง 

7.นักเรียนบอกตนเองเสมอวาการวางตัวกบัเพื่อนชายในการ
ทํากิจกรรมตางๆจะตองใหเหมาะสมกับความพอดี  ไมเกินเลย
จากความเปนเพื่อน 

 
 

2.91 

 
 

1.04 

 
ปานกลาง 

8.นักเรียนพยายามเตือนตนเองเสมอเมื่อจะทําสิ่งใดที่ทําให
รูสึกวาไมเหมาะสม ทําแลวจะไมสบายใจ 

 
2.89 

 
1.09 

 

ปานกลาง 

9.นักเรียนเตือนสติตนเองเสมอเมื่ออยูตามลําพังสองตอสอง
กับเพศชายวาตองระมัดระวงัการสัมผัสเนื้อตัวเพราะจะทําให
เกิดอารมณทางเพศได 

 
 

2.75 

 
 

.75 

 
ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 

พฤติกรรม X S.D. ระดับ 
ดานการยอมรับตนเอง 
1. ฉันมีความสุข 

 
 

3.59 

 
 

.76 

 
มาก 

2. ฉันทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ  
3.47 

 
.78 

 

ปานกลาง 
3. ฉันมีความยากลําบากในการตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง  

3.16 
 

.91 

 

ปานกลาง 
4. ฉันรูสึกพอใจในความสามารถที่ฉันมีอยู  

3.82 
 

1.03 

 

มาก 
5. ฉันยอมรับความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทําของ
ตัวเองได 

 
3.79 

 
1.09 

 

มาก 

ดานการยอมรับจากพอแมหรือผูปกครอง 
6. พอแมหรือผูปกครองใหฉันจัดการกับรายจาย
ประจําวันของฉันเอง 

 
 
 
 

3.75 

 
 
 
 

1.15 

 
 

มาก 

7. พอแมหรือผูปกครองมักจะบอกเสมอใหฉันทําตัวให
ดีกวาที่เปนอยูขณะนี้ 

 
 

3.01 

 
 

1.19 

 
ปานกลาง 

8. พอแมหรือผูปกครองยอมรับในความสามารถของฉัน  
3.72 

 
1.05 

 

มาก 
9.พอแมหรือผูปกครองไววางใจใหฉันดูแลเรื่องความ
สะอาดภายในบาน 

 
3.70 

 
1.14 

 

มาก 

ดานการยอมรับจากกลุมเพื่อน 
10. ฉันรูสึกมีความสุขเมือ่อยูในกลุมเพื่อน 

 
3.73 

 
.86 

 

มาก 

11.เพ่ือนๆในหองเรียนมักไดรับความชื่นชมมากกวาฉัน  
2.89 

 
.83 

 

ปานกลาง 
12.การไดอยูในกลุมเพื่อนทําใหฉันมีความรูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญตอกลุม 

 
 

3.60 

 
 

.97 

 
มาก 

13. ฉันเปนคนที่มีความคิดดีๆเสมอในหองเรียน  
3.61 

 
1.06 

 

มาก 
14. เพ่ือนๆมีความเชื่อมั่นในความสามารถของฉัน  

3.67 
 

1.07 

 

มาก 
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พฤติกรรม X S.D. ระดับ 
ดานการยอมรับจากครู 
15. ฉันไดรับคําชมจากคร ู

 
 
 

3.57 

 
 
 

1.09 

 
 

มาก 
16. ครมูอบหมายใหฉันทํางานที่สําคัญ  

3.46 
 

1.07 

 

ปานกลาง 
17.ครูทักทายดวยความคุนเคยเปนกันเอง  

3.62 
 

1.14 

 

มาก 
18. ครูพูดใหกําลังใจแกฉัน  

3.60 
 

1.30 

 

มาก 
 
ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและคาระดับรายขอของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการคบเพื่อนตางเพศ 

 
พฤติกรรม X S.D. ระดับ 

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวของกบักิจกรรมในการเรียน 
1. ชวยกันทําการบาน  

 
 

2.91 

 
 

.89 

 
ปานกลาง 

2. ชวยงานในชุมนุมวิชาการตางๆ  
2.78 

 
1.07 

 

ปานกลาง 
3.ชวยหาขอมูลทํารายงาน  

2.98 
 

.99 

 

ปานกลาง 
4. ชวยกันทบทวนบทเรยีนในชวงใกลสอบ  

2.79 
 

1.00 

 

ปานกลาง 
5. ชวยเหลืออธิบายซึ่งกันและกันในดานการเรียนในวชิาที่ไม
เขาใจ 

 
2.78 

 
1.11 

 

ปานกลาง 

6. ชวยกันทํากจิกรรมนอกชั้นเรียนเชน การไปทํางานอดิเรก
รวมกัน ( อานหนังสือ การปลูกตนไม การสะสมแสตมป การหา
รายไดพิเศษ  การฝมือ การถายภาพ ฯลฯ  

 
 

2.59 

 
 

1.11 

 
ปานกลาง 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬาและนันทนาการ 
7. เลนกีฬาดวยกัน 

 
 

2.41 

 
 

1.07 

 
นอย 

8. ไปทัศนศึกษาดวยกนั  
2.21 

 
1.01 

 

นอย 
9.เคยรวมกนัทาํงานอาสาสมัครในงานกฬีา  เขาคายพักแรม  

2.35 
 

.98 

 

นอย 
    



 131

พฤติกรรม X S.D. ระดับ 
10. มีงานอดิเรกประเภทสะสมเชน การสะสมวัสดุส่ิงของ 
แสตมป รูปภาพ 

 
 

2.17 

 
 

.94 

 

 

นอย 
 

11. ชวยกนัปลกูตนไม ปลูกผักสวนครัว  
2.15 

 
.96 

 

นอย 
12.  การทํางานฝมือ  

2.13 
 

.96 
 

นอย 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับศาสนาและวัฒนธรรม 
13. การทําบุญที่วัด/โรงเรียน 

 
 

2.78 

 
 

1.10 

 

 

ปานกลาง 
14. รวมงานประเพณีที่โรงเรียนเชน การละเลน การแสดงพืน้ถ่ิน  

2.81 
 

1.05 

 
 

ปานกลาง 
15. รวมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตางๆ เชน 
การทาํบุญวนัสงกรานต วนัตรุษ วนัสารท  การทอดกฐิน ผาปา 
การกินเจ 

 
 

2.82 

 
 

1.06 

 

 

ปานกลาง 

16. เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชน การแสดงละครจาก
วรรณคดี     การแหเทียนพรรษา   การลอยกระทง     

 
 

2.73 

 
 

1.07 

 

 

ปานกลาง 

17.นักเรียนเขารวมกิจกรรมเชน  รําไทย  เลนดนตรีไทย    
2.11 

 
1.00 

 

นอย 
18.รวมกิจกรรมการพัฒนาตนเชนการฝกมรรยาท  การฝกพูด  

2.51 
 

1.13 

 

ปานกลาง 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับอาสาสมัคร 
และบําเพ็ญประโยชน 
19. เขารวมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด หรือ เนตรนารี  

 
 
 
 

2.82 

 
 
 
 

1.11 

 
 
 

ปานกลาง 
20. กิจกรรมตอตานยาเสพตดิของโรงเรียน   

2.91 
 

1.07 

 

ปานกลาง 
21. นักเรียนเขารวมโครงการบําเพ็ญประโยชน  เชน การ
รณรงค การรักษาความสะอาด 

 
2.48 

 
1.03 

 

นอย 

22. เขารวมโครงการพัฒนาโรงเรียน  ศาสนสถาน     
2.48 

 
1.04 

 

นอย 
23. เขารวมกจิกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมเชน การอนุรักษเตาทะเล  

2.72 
 

1.11 

 

ปานกลาง 
24. รวมกิจกรรมอาสาสมัครเชนสาธารณสุขประจําโรงเรียน  

2.81 
 

1.05 

 

ปานกลาง 
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