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47256302 : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการควบคุมตนเอง / อบายมุข / สัมพันธภาพในครอบครัว 
  / มโนภาพแหงตน/  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู / แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน   
 จิตรฏายิน   เอี่ยมอุย : ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
ของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. สมทรัพย   
สุขอนันต, รศ. ดร. สุรพล   พยอมแยม และ ผศ. ดร. นวลฉวี   ประเสริฐสุข. 167 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ
กับอบายมุข    สัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู   แรง
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียน 2) เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับชั้น   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ลักษณะการพักอาศัย     ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน 3) ศึกษาตัวแปร
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน กลุมตัวอยางไดแก   
นักเรียนชวงช้ันที่  4   ของโรงเรียนสหศึกษาในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จํานวน  366   คน  สุมตัวอยาง
แบบแบงช้ันภูมิ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก   
รอยละ    คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise  Multiple  Regression   Analysis )    

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   สัมพันธภาพในครอบครัว  
มโนภาพแหงตน       แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู อยูในระดับมาก และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน  อยูในระดับปานกลาง 
 2.  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนที่มี เพศ และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน    มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และ 
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนที่มีระดับช้ันเรียนตางกันมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 3. สัมพันธภาพในครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  มโนภาพแหงตน  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู    สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของ
นักเรียน โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได รอยละ  
28  
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ลายมือช่ือนักศกึษา  
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1   2   3  
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47256302 : MAJOR : COMMUNITY  PSYCHOLOGY 
KEY WORD : SELF  CONTROL  BEHAVIORS  / COMMITTING    BEHAVIORAL    

PROBLEMS / FAMILY  RELATIONSHIP/ SELF-CONCEPT/ SOCIAL 
SUPPORT FROM TEACHERS/  SOCIAL SUPPORT  FROM   FRIENDS 

 JIDAYIN    IAM - UI   :   FACTORS    CONTRIBUTING   TO   SELF  CONTROL  
BEHAVIORS IN ORDER TO ABSTAIN FROM COMMITTING BEHAVIORAL  PROBLEMS  
OF THE  STUDENTS LEVEL IV, MUEANG DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE.  THESIS   
ADVISORS : ASST. PROF. SOMSAP SOOKANAN, Ph.D., ASSOC. PROF. SURAPOL   
PAYOMYAM, Ph.D., AND ASST.PROF. NUANCHAVEE  PRASERTSUK, Ph.D. 167 pp.  
 
                   The purposes  of this    research  were 1)To  examine  the  subjects in  the areas  
of  self  control   behaviors in  order  to  abstain  from committing  behavioral  problems, 
family  relationship, self  concept, social support  from teachers, social support  from  friends 
2) To compare self  control   behaviors in  order  to  abstain  from committing  behavioral  
problems  as categorized by  gender, grade level, academic  achievement, type of residence 
and  sufficient  income  of students 3) To  investigate  the family  relationship, self  concept, 
social support  from teachers, social support  from  friends as the  predictors of self  control   
behaviors in  order  to  abstain  from committing  behavioral  problems. The samples  
comprised  366  students in  Level IV, Mueang   District    Ratchaburi   Province   derived  by 
a stratified  random  sampling  technique. The  questionnaires   were constructed  by  the 
researcher. Data were  analyzed  by percentage, mean, standard  deviation, One-way 
ANOVA,and stepwise  multiple  regression  analysis. 
 
 The  results  were :  
 1. Self  control  behaviors  in  order  to   abstain  from committing  behavioral 
problems,family  relationship, self  concept, social support   from teachers were  in  a  high  
level, social support  from  friends  was  in  a  moderate  level. 
 
 2. Self  control   behaviors  in  order  to  abstain  from  committing   behavioral   
problems  of  the students with  different  gender, academic  achievement  were  statistically  
significant  different  at  a  level of .001,   and  those  of  the students  with different  grade 
level   was statistically  significant  different  at  a  level of .05  
 
 3. Family  relationship, social  support  from  friends ,self  concept  and  social  
support  from teachers  predicted  the over all  self  control   behaviors in  order  to  abstain  
from committing  behavioral  problems of  the  students at  28 %,  with   a   statistically  
significant  different  at  a  level   of .001 
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กิตติกรรมประกาศ 
           
  วิทยานิพนธฉบับนี้   สําเร็จลุลวงดวยดี    โดยได รับความกรุณาอยางสูงจาก  
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ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นวลฉวี      ประเสริฐสุข          คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธที่ได
กรุณาเปนที่ปรึกษา  คอยใหคําแนะนํา  ตลอดจนแกไขปรับแตงวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เปนอยางสูงที่ใหเกียรติเปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษาที่ดีตลอดมา       
ขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูอันเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบคุณความรวมมือเปนอยางดียิ่งของผูอํานวยการสถานศึกษา  และอาจารย 
ผูประสานงานของสถานศึกษาของนักเรียนชวงชั้นที่ 4     อําเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี  ทุกทาน  ที่
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางดียิ่ง ขอบคุณเพื่อนๆเจ็ดดรุณี สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน  ภาคพิเศษ  รุนที่ 4    พี่ๆ นองๆ ที่นารักและเพื่อนรุนอื่นๆ ทุกคนที่เปนกําลังใจคอย
ชวยเหลือสนับสนุนกันมาตลอด   และผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จทั้งปวงคือสมาชิกในครอบครัว
เอ่ียมอุย  ประกอบดวยคุณจีระศักดิ์  เด็กหญิงกชพรรณ และเด็กหญิงกัลยกร   เอ่ียมอุย  ที่ใหความ
รักความอบอุน  ทุมเทใหทั้งกําลังกาย   กําลังใจ  ตลอดเวลาที่ตั้งใจมุงมั่นในการศึกษาเลาเรียนจน
สําเร็จ  ทายที่สุดคุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธเลมนี้มอบแดผูมีพระคุณ     คุณพอคุณแมที่
ไดเล้ียงดู    อบรมสั่งสอนใหมีความอดทน   พยายาม    ใหรักและใฝในการเรียนรู    จนประสบผล
ในวันนี้  
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สารบัญ 
 

  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ฉ 
สารบัญตาราง  ฌ 
บทที่  
 1 บทนํา  1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  1 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับมโนภาพแหงตน  48 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม  57 
งานวิจยัที่เกีย่วของกับตัวแปรที่ศึกษา  60 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  70 

 3 วิธีดําเนนิการวิจัย  71 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  71 
ตัวแปรที่ศึกษา  74 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  75 
การสรางและพัฒนาเครื่องมอื  79 

            การเก็บรวบรวมขอมูล  80 
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บทที่ หนา 
            การวิเคราะหขอมูล  81 
 4 ผลการวิเคราะหขอมูล  82 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  83 
ตอนที่ 2  การวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนน    สัมพันธภาพในครอบครัว    

มโนภาพแหงตน     แรงสนบัสนุนทางสังคมจากครู  
แรงสนับสนุนทางสังคม จากเพื่อนและพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  85 

ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  จําแนกตามเพศระดบัชั้น  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพักลักษณะอาศัยความพอเพียงของ
รายไดของนกัเรียน  86 

ตอนที่ 4   การวิเคราะหตวัแปสัมพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน ที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกีย่วของกับ
อบายมุข  94 

   5 สรุป  อภิปราย และขอเสนอแนะ  98 
            สรุปผลการวิจัย  99 
            อภิปรายผลการวิจัย  101 
            ขอเสนอแนะ  113 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พัฒนาการของวัยรุนมีลักษณะเดนในดานตางๆทุกดาน ไดแก ทางกาย   อารมณ สังคม 
สติปญญา   โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยางเร็วมากและเห็นไดชัดเจน ชวงระยะเวลาวัยรุน โดยทั่วๆไป
เปนชวงระยะคาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็กตอเนื่องกับความเปนผูใหญ นับเปนเวลาหัวเล้ียว
หัวตอของชีวิต ถาเด็กวัยรุนดําเนินชีวิตในชวงเวลานี้ผานพนไปอยางราบรื่นดวยดี  มีปญหาไม
ซับซอนมากนักวัยรุนนั้นจะเติบโตเปนผูใหญดวยดี แตถาเปนไปในทางตรงขามวัยนี้จะเปนวัยที่
ประสบปญหายุงยากมาก   นักวิชาการหลายคนเรียกวัยรุนวาเปน  “วัยวิกฤต” สอดคลองกับอริิคสนั
ที่ไดแสดงทัศนะวาวัยรุนเปนชวงที่มีวิกฤตทางเอกลักษณ (Identity crisis) เปนชวงวิกฤต ระหวาง
วัยเด็กกับวัยผูใหญ (Moratorium) เปนระยะที่มนุษยมีความสับสนทางจิตใจมากที่สุดยิ่งกวาวัยอ่ืนๆ  
(Erikson   1968, อางถึงใน นพมาศ   อุงพระ ธีรเวคิน)  2546  : 140-141) 
 เนื่องจากวัยรุนยังขาดประสบการณของชีวิต  การพัฒนาทางอารมณ ความคิด ยังไมดี
พอ ที่จะเขาใจถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   ประกอบกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและสังคม
ในปจจุบัน   สงผลตอกลไกการทํางานของสถาบันทางสังคมไดแกสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน ส่ือสารมวลชน   ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจทําใหพอแมใชเวลาไปกับ
การทํางานสรางรายได   มีเวลาใหลูกนอยลง ไมวาจะเปนครอบครัวที่อยูเปนครอบครัวราบรื่นหรือ
ครอบครัวที่หยาราง  วัยรุนจึงมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตางๆเกิดขึ้น เนื่องจากสถาบันทาง
สังคมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในสังคม ใหมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความตองการและบรรทัดฐานของสังคมออนแอลง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมตางๆของบุคคลและเกิดปญหาขึ้นมากมาย ซ่ึงถาพิจารณาถึงสภาพปญหาดังกลาวเกิด
เนื่องจากสาเหตุ  2  ประการคือประการแรกคือสาเหตุจากภายนอกไดแกความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ  
สังคม  แหลงอบายมุขตางๆหลากหลายรูปแบบ  และความหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตก ฯลฯ   
ประการที่ 2   สาเหตุจากภายใน ไดแกบุคคลมีพฤติกรรมตอตนเองที่ไมถูกตองเหมาะสม เชนขาด
การควบคุมตนเอง  ปลอยใหตนเองตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งยั่วยุเปนทาสของอารมณ   ขาดการ
คิดไตรตรองอยางมีเหตุผลในการกระทําของตนเอง   ขาดการยับยั้งใจในการประพฤติปฎิบัติ   
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(Mischel  1974 : 250, อางถึงใน อรพลอย เกษมสันต  ณ  อยุธยา 2546: 1) จากเหตุดังกลาววัยรุน
ปจจุบันจึงมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งไมเหมาะสมทั้งในเรื่องของสิ่งเสพติด  การเสพสุราและ
ของมึนเมา การเลนการพนัน  การเที่ยวกลางคืน   สถานเริงรมณ   เที่ยวเลนตามศูนยการคา   
ดูหนัง   รองเพลงคาราโอเกะ หมกมุนการเลนเกมส  การคบเพื่อนที่ไมดีชักชวนไปสูการทํา
พฤติกรรมไมเหมาะสม สงผลใหเกิดความเกียจครานการเรียน หนีเรียนไมมีความรับผิดชอบงาน
ภารกิจตางๆภายในบาน ซ่ึงถือเปนอบายมุขทั้งหมด ในทางพุทธศาสนาเรียกวาอบายมุข 6  หมายถงึ   
ชองทางของความเสื่อม  ทางแหงความพินาศ หรือเหตุยอยยับแหงโภคทรัพย  ประกอบดวย 1) ติด
สุราและของมึนเมา 2) ติดการพนัน 3) คบคนชั่วเปนมิตร  4) ติดเที่ยวกลางคืน  5) ติดเที่ยวดู
การละเลน  และ 6)  เกียจครานทําการงาน (พระธรรมปฎก   2538 : 41)  
 จากการศึกษาเอกสารรายงานการเฝาระวังสถานการณเด็กในระยะเวลานานกวา 5 ป 
พบวาปญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงในขั้นที่ตองตองเรงแกไขโดยเฉพาะการเขา
ไปเกี่ยวของกับอบายมุขและเปนปญหาความรุนแรง  5   อันดับแรกจากขอมูลวิจัยในป  2548 
ไดแกการติดเหลา/บุหร่ี การหนีเรียน การติดยาเสพติด   การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  และการ
เลนพนัน   (กระทรวงศึกษาธิการ  2549 : 2) ปจจุบันพฤติกรรมการเกี่ยวของกับอบายมุขของวัยรุน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในหลายเรื่องเชน พฤติกรรมการเสพสุราและของมึนเมาของคนไทยพบวาสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง   จากการสํารวจป 2549  คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล 15.3  ลานคน ในจํานวน
นี้เปนกลุมเยาวชน 1.06  ลานคน  ในเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ
เมื่อป 2547  พบวา ประชากรที่มีอายุ   15   ปขึ้นไปสูบบุหร่ี  จํานวน  9.6   ลานคน และในจํานวนนี้
มีเยาวชนอายุต่ํากวา   19   ปลงมาติดบุหร่ี 5   แสนถึงหนึ่งลานคน และวัยรุนหญิงมีการสูบบุหร่ี
เพิ่มขึ้น  (สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ   2549 : 39) ที่สําคัญไปกวานั้นเยาวชนไทยที่สูบบุหร่ีจะเปนจุดเริ่ม
ของสิ่งเสพติดอ่ืนๆ โดยมักจะมีพฤติกรรมการดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน   การมีเพศสัมพันธ การเลน
การพนัน เลยไปจนถึงการใชยาเสพติดชนิดอื่นๆ ตามมา ซ่ึงเยาวชนที่ติดยาเสพติดสวนใหญมาจาก
ครอบครัวที่ขาดความอบอุน พอแมไมคอยมีเวลาใหกับลูก หรือเกิดจากการที่เด็กเลียนแบบพอแม
ผูปกครอง  เชน   ผูปกครองที่สูบบุหร่ี   ดื่มเหลา  ในรายที่ครอบครัวมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน  
เด็กจะกาวไปติดส่ิงเสพติดอ่ืนเชน เฮโรอีน โคเคน ยาอี ยาบา ไดมากกวาเด็กทั่วไป และปญหาที่
ตามมาคือเร่ืองการเที่ยวกลางคืน   มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและพบวาเด็กตางจังหวัดที่มาเรียน
ในกรุงเทพฯ โดยมาพักที่หอพัก มีโอกาสเสียคนมากกวาเด็กที่มาพักบานญาติเพราะไกลผูปกครอง
มีส่ิงยั่วยุมากมาย  (ประกิต วาทีสาธกกิจ   2549 : 3) ซ่ึงปจจุบันปญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบายัง
พบเห็นในสังคมไทยอยางตอเนื่องและหนวยงานที่ เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเพิ่มมาตรการการเฝาระวังและปราบปรามหลังการแขงขันฟุตบอลโลก
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ชวงเดือนกรกฎาคม   2549 อันเนื่องมาจากหนี้พนันบอลที่จะเปนสาเหตุใหนักพนันจํานวนหนึง่หนั
หนาเขาสูวงการคายาเสพติด และกอปญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมา พฤติกรรมการเลนการพนัน
โดยเฉพาะปญหาการเลนพนันบอลพบวา จํานวนคนเลนพนันบอลเพิ่มสูงขึ้นจาก 8.5 แสนคน  เปน
กวา 1 ลานคน  และผลการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย 2549  พบวาจํานวนคนที่สนใจเลนการ
พนันบอลมี  4.4  ลานคน  ที่นาเปนหวงคือกลุมที่เปนนักเลนพนันบอลสวนใหญจะเปนของวัยรุน
นักเรียน นิสิต   นักศึกษา   และพนักงานเอกชน ในสัดสวนสูงกวาอาชีพอ่ืนๆและคาดหมายวาคนที่
เลนพนันบอลทั่วประเทศ จะเปนเด็ก   เยาวชน  นักเรียน นักศึกษากวา  50%   
 พฤติกรรมแสดงออกที่ไมเหมาะสมของวัยรุน  ไดแก  ติดการพนันบอล  ติดการเลน
เกม   ตลอดจนติดเที่ยวกลางคืน ความกาวราวรุนแรงของวัยรุน   บางครั้งกระทําไปโดยไมมีการ
ไตรตรอง  หรือขาดการยั้งคิด ซ่ึงชวงวัยรุนจะมีความรูสึกวาตนเองมีอิสระและสามารถดูแลตนเอง
ไดรวมถึงเปนวัยที่ชอบลองโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยง   ชอบเรียนรูแสวงหาสิ่งแปลกใหม
ที่หลุดออกจากสังคมหรือกรอบที่เคยเจอไมวาจะเปนครอบครัวหรือโรงเรียน  เปนความแปลกใหม 
ตื่นเตน เราใจ   การเลนพนันบอลหรือพนันตางๆเปนเพราะในวัยนี้มีความตองการที่จะเอาชนะมาก  
เมื่อเสียพนันก็ตองการที่จะเอาคืนใหไดและทําใหรูสึกวาการไดเงินมาเปนสิ่งที่ทําไดงาย รูสึกติดใจ 
ไมสามารถหยุดและกลายเปนคนติดพนัน ที่สําคัญคือส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สมอง ซ่ึงจะเกิดสารแหงความสุขเมื่ออยูในชวงขณะนั้นจึงทําใหไมรูจักเบื่อและติดไปในที่สุด (ทวี
ศิลป   วิษณุโยธิน  2549)   และที่นาเปนหวงมากขึ้นสถาบันครอบครัวไทยมีความออนแอลงเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องของสัมพันธภาพกับครอบครัวของคนไทยพบวา สัมพันธภาพที่อบอุนใน
ครอบครัวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง   ภายหลังภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (สถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว  2545   : 2-3)   
 ปญหาการเกี่ยวของกับอบายมุขของวัยรุน มักเปนปญหาเกี่ยวโยงอยางตอเนื่องจาก
อบายมุขเรื่องใดเรื่องหนึ่งนําไปสูการติดอบายมุขเรื่องอื่นตามมา และยังสงผลกระทบใหเกิดปญหา
ของสังคมเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาวิจัยปญหาสังคม สภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (2547)  ที่พบวาปญหาในวัยรุนเกิดจากปญหา
ภายในตัวเอง ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ และอารมณจึงกอปญหาพฤติกรรม
ไมเหมาะสม และเมื่อควบคุมตนเองไมไดจะตอเนื่องเปนปญหาเกี่ยวกับความประพฤติที่ไมพึง
ปรารถนาของสังคมหรือเปนภัยตอสังคม เชน เกเร  เลนการพนัน  ลักเล็กขโมยนอย   จนถึงปญหา
ยาเสพติด  ซ่ึงสามารถสรุปปญหาที่เกิดจากตัวเองและเปนภัยตอสังคมในวัยรุนได   ดังนี้ 
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 1. ปญหาในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้วัยรุนยังวูวามควบคุมตนเองไดนอย  จึงมักมีปญหา
กับพอแมบุคคลในครอบครัวบอยๆคือ ใชสตางคเปลือง  ใชโทรศัพทนานๆ   แตงตัวพิลึก   เจาะหู  
ใสตุมหูในวัยรุนชาย  ไวผมรุงรัง เปนตน 

2.  ปญหาเรื่องเพศ นอกจากจะเกิดจากความสนใจเพศตรงขามรวมกับความตองการ
ทางเพศตามธรรมชาติ   วัยรุนจะตองเรียนรูการควบคุมตนเอง   เรียนรูวิธีการที่จะระบายอารมณ
ทางเพศใหออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับได ซ่ึงตองอาศัยการเขากลุม การเรียนรู การทําความ
เขาใจและการปรับตัวภายใตการแนะนําสนับสนุนจากพอแม เพื่อน   ครู เปนการสงเสริม
พัฒนาการทางสังคม 

3.  ปญหาดานการเรียน  การเรียนตองใชสมาธิ ความอดทน  ความรับผิดชอบและการ
ตัดสินใจ ในขณะที่วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆรอบตัวมากมาย  ทําใหรูสึกตื่นเตน เราใจและ
นาสนใจกวาการเรียนในหองเรียน จึงมีโอกาสเตลิดไปยังสิ่งเยายวน ถาคบเพื่อนที่ชวนหนีเรียน  
เที่ยวเตรโดยไมสามารถควบคุมตนเองได ก็จะเสียหายตอการเรียน 

4.  ปญหาการปรับตัวในวัยรุน   ความขัดแยงในจิตใจของวัยรุน ที่ตองเผชิญกับการ 
เปลี่ยนแปลงตางๆเปนสิ่งปกติธรรมดาถาไมกระทบตอการเรียน การงานหรือดานสังคม ในกรณี
เปนปญหารุนแรงกระทบตอชีวิตประจําวันถือวาเปนปญหาในการปรับตัว  พบไดรอยละ 10-15 
ของวัยรุนทั่วไป วัยรุนผูเขาใจปญหาประจําวัยของตนและสามารถปรับตัวดําเนินชีวิตไดเหมาะสม
คือวัยรุนที่มีความสุข มีความสามารถที่จะประสบผลสําเร็จในอนาคต  

5.  ปญหาระหวางวัยในสังคมที่เปล่ียนแปลงจะมีสวนสงเสริมใหพอแมมีความเครียด
ไดงาย และสังคมไทยชอบใชวิธีการระบายความเครียด  ความกังวล   ความโกรธไปยังเด็กซึ่งอาจ
ตั้งใจและไมตั้งใจ  ถาเหตุการณเกิดขึ้นซ้ําๆอารมณโกรธ  เจ็บแคน   เสียใจ  ขมขื่นฝงใจเด็กทําใหมี
พฤติกรรมกาวราว ไมเชื่อฟง หลีกหนีกฎเกณฑของผูใหญ และถาคบเพื่อนไมดีมักกลายเปนคน
เกเร  อันธพาล  หนีโรงเรียน  เที่ยวเตรและติดยาเสพติด และกอเกิดภัยทางสังคมขึ้นได 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของวัยรุนเกิดจากปจจัยภายในตัวเอง
เนื่องจากพัฒนาการทางรางกาย อารมณ และสังคมของวัยรุนที่อยูในระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต
ทําใหการควบคุมตนเองไมดีพอและปจจัยภายนอกตัวรวมกันไดแกการมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคมประกอบดวย สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว  สัมพันธภาพเกี่ยวของกับชุมชน   สังคมไดแกสถานศึกษาประกอบดวยเพื่อน  
ครู   ประกอบกับสภาพความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคการแขงขันทางเศรษฐกิจที่มีความ
เจริญดานวัตถุสูง  การเขาถึงขอมูลขาวสารที่งายและรวดเร็ว ทําใหการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
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ของวัยรุนเกิดไดงายขึ้นในชีวิตประจําวัน ปจจัยที่กลาวมาลวนมีผลกระทบตอพฤติกรรมของวัยรุน
ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือการเรียนรูทางสังคม 
 การแกปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นจึงตองแกไขปรับปรุงทั้งสภาวะ
แวดลอมทางสังคมและตัวบุคคล ซ่ึงสาเหตุจากตัวบุคคลนั้นเปนสิ่งสําคัญ   เพราะหากบุคคลเรียนรู
ที่จะคิดไตรตรอง พิจารณาการกระทําดวยเหตุผลและตั้งอยูบนรากฐานของความจริง  จะเปน
แนวทางหนึ่งที่ทําใหบุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได  (Rosenbaum  1980 : 109-
121,   อางถึงในอรพลอย เกษมสันต  ณ  อยุธยา 2546:13)  บุคคลที่มีการควบคุมตนเองจะมีลักษณะ
ไมหวั่นไหวตอคําวิจารณของผูอ่ืนสามารถสรางจินตนาการใกลเคียงความเปนจริง  และมีความ
กระตือรือรนที่จะนําจินตนาการไปสูการปฏิบัติในขอบเขตที่สามารถควบคุมตนเองได พยายามทํา
ค ว า ม เ ข า ใ จ เ ห ตุ ผ ล แสด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ นบนพื้ น ฐ านขอ ง ข อ เ ท็ จ จ ริ ง  (ทอ งทิ พ ภ า    
วิริยะพันธุ  2546: 105-106) และจะสงผลใหบุคคลรูจักเลือกตัดสินใจ  รูจักระงับยับยั้งใจ ขวนขวาย
หาวิธีการในการขจัดปญหาของตนเอง รูจักอดทนเมื่อตองเผชิญกับความยากลําบากและปฏิบัติตน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 จากการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการการควบคุมตนเองพบวา  การควบคุมตนเองเปน
ผลจากการเรียนรูประสบการณจริงและการถายทอดทางสังคม  (Socialization)  ไดแกการอบรม
เล้ียงดู  การควบคุมโดยตรงจากพอแมซ่ึงเปนกลุมปฐมภูมิ เปนตัวแทนสถาบันครอบครัว  เปนผู
หามไมใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน ถือวาเปนการควบคุมโดยตรงจากบุคคลภายนอก การ
ควบคุมโดยทางออม  การที่คนอยูในสถาบันครอบครัวและมีความผูกพัน  ความรักตอบสนองตอ
พอแม ชวยใหบุคคลไมทําอะไรนอกลูนอกทางดวยกลัวพอแมจะเสียใจ นอกจากนั้นการมีความ
ผูกพันตอบุคคลภายนอก  ความคาดหวังของสังคม  เปนพลังยับยั้งพฤติกรรมไมเหมาะสมของ
บุคคลเพราะตองการที่จะไดรับความพึงพอใจไดรับการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้วัฒนธรรม
ทางสังคม ประเพณี   สภาพแวดลอมทางสังคมเปนส่ิงสําคัญที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการควบคุม
ตนเอง   และจากการศึกษาวิจัยเชื่อวาเด็กที่มีการควบคุมจากภายในตนเองสูง มีความเคารพใน
ตนเอง จะสามารถควบคุมตนเองไดดีกวาเด็กที่มีการควบคุมจากภายในหรือความเคารพในตนเอง
ต่ํา (Reckless, อางถึงใน นิตยา  วรรณรัตน  2546 : 28)  ส่ิงที่มีอยูในตัวของมนุษย สามารถที่จะ
สรางหรือพัฒนาใหมีมากยิ่งขึ้นไดถาหากรูวิธีและมีการฝกปฏิบัติ การควบคุมตนเองเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย คือเกิดจากการเรียนรูตามกระบวนการ
ถายทอดทางสังคม  เกิดการเรียนรูเงื่อนไขตางๆ ของสังคม ซ่ึงแตกตางกันไปตามความเชื่อของ 
แตละทฤษฎี  และผลจากการเรียนรูตางๆดังกลาว ทําใหบุคคลมีการควบคุมตนเองแตกตางกัน 
นอกจากนี้การควบคุมตนเองยังเกี่ยวของกับการรับรูตนเองในดานตางๆของบุคคล ในลักษณะที่
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บุคคลพยายามปรับตัวเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม  ดังนั้นการควบคุมตนเองจึงเปนลักษณะ
พื้นฐานที่สําคัญในการเลือกและการตัดสินใจ  ที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เปนพฤติกรรม
ตอตนเองและพฤติกรรมทางสังคม (Bandura  1977,  อางถึงใน นงนุช  โรจนเลิศ   2533: 2)  
 ครอบครัวนับวาเปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่สําคัญตอกระบวนการเรียนรูทาง
สังคมที่เกี่ยวของกับคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ในการที่จะ
หลอหลอมใหสมาชิกในครอบครัวเติบโตเปนสมาชิกที่ดีและเปนกําลังสําคัญของสังคม ฉะนั้น
จุดเริ่มตนของชีวิตที่สําคัญยิ่งในชีวิตเยาวชนจึงอยูที่ครอบครัว อันประกอบดวยพอแมและสมาชิก
ทุกคนที่เกี่ยวของ  สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  จะทําใหแตละคนมีโอกาสการพัฒนาตนเอง  มี
โอกาสรับรูตนเองในดานดี  เห็นคุณคา  และความมีศักยภาพในตนเองอยางตอเนื่อง   มีความภูมิใจ
ในตนเอง   ซ่ึงการพัฒนาตนเองจนเกิดความคิดความเขาใจที่ดีในตนเอง  (Positive self - concept) 
จัดเปนคุณสมบัติที่จําเปนและสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตอยางมีสุข (สุรพล   พยอมแยม   2548 : 
203) เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ เหมาะสมของแตละคน  มี
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน จะพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแกเยาวชนใหเขากับสังคมได พอแมจะมี
อิทธิพลตอวัยรุนทั้งในดานทัศนคติ คานิยม   การวางแผนอาชีพ ตลอดจนมโนภาพแหงตนของ
วัยรุน  
 นักทฤษฎีเกี่ยวกับตนเชื่อวามโนภาพแหงตน (Self concept) เกิดจากการเรียนรูจาก
ประสบการณ จากการสังเกตตนในภาวะ หรือสถานการณตางๆและจากปฏิกิริยาของผูอื่นที่มีตอ
ตน   มโนภาพแหงตนพัฒนาไปไดเร่ือยๆตามวัยและวุฒิภาวะ  ไมมีขอบเขตและเวลาจํากัด 
(เบญจมาศ  โพธ์ินอย   2531 : 55)  โดยวัยรุนจะซึมซับความคิดเห็น ความรูสึก  และรับผลของการ
กระทําจากพอแมมาตั้งแตเด็ก  ดังนั้นครอบครัวจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ทั้งในดานความคิดและการกระทํา เปนพื้นฐานใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจและอารมณแกสมาชิก
ในครอบครัว การใชชีวิตประจําวันมีผลตอมโนภาพแหงตน เกิดจากการเรียนรูความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคมและสิ่งแวดลอม และในทางกลับกันการที่บุคคลมีมโนภาพแหงตนอยางไรก็มีผล
ตอพฤติกรรมการแสดงออกในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลรวมทั้งความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง   ซ่ึงจากรายงานการวิจัยเกี่ยวของกับวัยรุนพบวา  นักเรียนวัยรุนที่มีมโนภาพแหงตน
ในระดับสูง  มีการควบคุมตนเองสูงกวานักเรียนวัยรุนที่มีมโนภาพแหงตนระดับต่ํา (นงนุช   
โรจนเลิศ  2533) วัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการควบคุมตนเองสูงกวานักเรียนวัยรุน ที่มี
ผลการเรียนต่ํา (นงนุช  โรจนเลิศ   2533 ; อรพลอย  เกษมสันต ณ อยุธยา   2546) การมี
สัมพันธภาพที่ดี การไดรับความรัก ความอบอุน มโนภาพแหงตนดี  จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
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วัยรุนสามารถเผชิญปญหาและตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   ไมพาตนเองเขาไปเกี่ยวของกับ
อบายมุขตางๆ และดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข 
 ปจจัยภายนอกไดแกส่ิงแวดลอมทางสังคมของวัยรุน นอกจากครอบครัวแลวยังมี
สถานศึกษาซึ่งประกอบดวยครูและเพื่อนที่มีความสัมพันธเกี่ยวของอยางใกลชิด เปนแหลง
ถายทอดความรูทางวิชาการและทักษะทางสังคม   โดยเฉพาะการแกไขปญหาอบายมุขของวัยรุน
โดยครูนั้น  นอกจากการเอาใจใสดูแล และการเสริมแรงพฤติกรรมที่ถูกตองจะชวยใหวัยรุน
ประพฤติและปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกตองของสังคมซึ่งบทบาทดังกลาวไดแก บทบาทดาน
การเปนแบบอยางที่ดี  บทบาทดานความเขมงวดกฎระเบียบวินัย  บทบาทถายทอดความรูและจัด
กิจกรรมสงเสริมการปองกันตนเองแกวัยรุนใหหางไกลจากอบายมุข ในสวนของการคบเพื่อน
วัยรุนเปนวัยที่มีการพัฒนาทักษะทางสังคม  แสวงหาเอกลักษณแหงตน ตองการการยอมรับทาง
สังคมจากกลุมเพื่อน ตองการความเปนอิสระแสดงตัวเปนผูใหญเมื่อเผชิญปญหาตางๆ มักปรึกษา
เพื่อนและยิ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนมากเทาไรก็จะซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ 
และมักปฏิเสธความตองการของเพื่อนและกลุมเพื่อนไมได เนื่องจากตองการการยอมรับจากสังคม
เพื่อน   การชักจูงใหเกี่ยวของกับอบายมุขหรือการสงเสริมสนับสนุนใหหลีกเล่ียงการเกี่ยวของกับ
อบายมุขของเพื่อน จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองของ
วัยรุนในเรื่องการเกี่ยวของกับอบายมุขตางๆ  บทบาทของครู บทบาทของเพื่อนในโรงเรียน จึงเปน
ส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลทั้งในทางบวกและทางลบตอพฤติกรรมของวัยรุน   นอกจากนี้ส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพไดแก สถานบันเทิงรูปแบบหลากหลายไดแก ดิสโกเทค รานอาหาร  โรงภาพยนตร  
รานคาคาราโอเกะ  หางสรรพสินคา รานเกมคอมพิวเตอร ฯลฯ อาจกลายเปนแหลงอบายมุขใน
สังคม โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการพัฒนาทางดานวัตถุสูง ลวนเปนปจจัยเสริมใหวัยรุนที่ขาดการ
ควบคุมตนเองเขาไปเกี่ยวของไดงายขึ้น  
 จากการบูรณาการเอกสารและวรรณกรรมตางๆที่ เกี่ยวของกับวัยรุนนั้น  พบวา
พฤติกรรมการเขาไปเกี่ยวของหรือการหลีกเลี่ยงจากอบายมุขนั้น มีเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของ
รวมกันไดแกปจจัยภายในตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับความสามารถในการควบคุมอารมณ และความ
ตองการของตนเอง   ความสามารถในการรูจักตนเอง  มีแรงจูงใจ  สามารถตัดสินใจ  แกปญหา  
มโนภาพแหงตน   ปจจัยภายนอกประกอบดวยสถาบันครอบครัว   ซ่ึงพอแมจะมีอิทธิพลตอวัยรุน
ทั้งในดานทัศนคติ  คานิยม  การวางแผนอาชีพ  ตลอดจนมโนภาพแหงตน อันเปนพื้นฐานใหเกิด
ความมั่นคงทางจิตใจ  และอารมณของวัยรุน  ทั้งนี้เพราะวัยรุนไดซึมซับความคิดเห็น   ความรูสึก  
และการกระทํา และรับผลของการกระทําจากพอแมซ่ึงเปนผูที่ใกลชิดกับวัยรุนที่สุด สัมพันธภาพที่
ดีภายในครอบครัว  ความคิดความเขาใจในตนหรือมโนภาพแหงตน (Self  concept) จึงมี
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ความสําคัญเปนอยางมากในการสงเสริมพัฒนาการตางๆ ของวัยรุน กอนที่วัยรุนจะมีความสัมพันธ
กับกลุมสังคมอื่นไดแกครู  และเพื่อน ซ่ึงลวนมีสวนสนับสนุนใหวัยรุนมีทักษะทางสังคมมีการ
พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมเกิดขึ้น ซ่ึงถาไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสารที่ดี  ความเอาใจใสดูแล  
ชวยแกไขปญหา  สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการควบคุมตนเองไมใหเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข 
และผลจากการเรียนรูทางสังคมทําใหบุคคลมีการควบคุมตนเองแตกตางกัน   
 นักเรียนชวงชั้นที่  4   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 ถือเปนวัยรุนตอนกลาง (15-19 ป)  ที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม   มีปฏิสัมพันธกับบุคคล สถานที่ตางๆในและนอกโรงเรียนทั้งที่
เหมาะสมและไมเหมาะสม  มีการปรับตัวกับสภาพแวดลอม   มีเพื่อน   ตองการการยอมรับจาก
สังคม  การปรับตัวดังกลาวยอมสงผลตอภาวะการณควบคุมตนเอง  ถาวัยรุนควบคุมตนเองไมดีจะ
มีโอกาสเสี่ยงในการเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขหลายประเภทที่มีอยูในสภาพสังคมเมือง 
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอําเภอเมืองราชบุรีเปนศูนยกลางของหางสรรพสินคาขนาดใหญจํานวน 4  
แหง รานเกมคอมพิวเตอรเกมออนไลนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนถูกตอง  92  แหง (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี  2549)  มีสถานบันเทิงตางๆไดแกรานอาหาร   รานคาคาราโอเกะ   ผับ   บาร    
ดิสโกเทค   รวมถึง  50   แหง  (สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดราชบุรี  2549) ซ่ึงอาจเปนประเด็น
สําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหปญหาสังคมจากกลุมวัยรุนในจังหวัดราชบุรีมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ  เห็น
ไดจากสถิติรายงานสถานการณดานเด็กของจังหวัดราชบุรีพบวา เด็กที่กระทําหรือประพฤติตนไม
ถูกตองเบี่ยงเบนจากกฎเกณฑของสังคม กอใหเกิดปญหาสังคมไดแก   กระทําผิดในคดีอาญา  ติด
ยาเสพติด  พบวาแนวโนมการกระทําผิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากป   2543  ถึงป 2545 และลดลงใน
ป   2546 ซ่ึงเปนชวงที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดและในป 2547 เริ่มมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยกลุมอายุที่กระทําความผิดมากที่สุดคือชวงอายุ 15 – 18 ป  คิดเปน 
รอยละ 90.34 ของจํานวนคดีที่กระทําผิดทั้งหมด   นอกจากนี้ยังพบวาในชวงป 2543  ถึงป 2548 
สถิติกลุมเด็กอายุตั้งแต 5  ป - 18  ป  ถูกละเมิดสิทธิและตกเปนผูเสียหายในคดีอาญาเพิ่มขึ้นใน 
แตละป   ซ่ึงกลุมอายุที่ตกเปนผูเสียหายในคดีอาญามากที่สุดคือชวงอายุ 15 – 18 ป  เชนกัน โดยคิด
เปนรอยละ 57.39 ของผูถูกละเมิดสิทธิทั้งหมด (สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดราชบุรี  2549 :  
2- 3)  
 ปญหาดานสังคมที่เกิดขึ้นกับวัยรุนดังกลาว นอกจากจะทําใหวัยรุนมีความเสี่ยงในการ
มีพฤติกรรมที่เปนปญหาแลว ยังมีผลกระทบตอภาวะสุขภาพจิตของวัยรุนอยางหลีกเล่ียงไมไดดวย  
จากรายงานสถานการณผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของจังหวัดราชบุรีใน ป  2548  พบวามาก
ขึ้นเปน 1.2 เทาของป   2547 และพบวาอัตราการพยายามฆาตัวตายอยูในอัตราสูงคิดเปน 72.63 ตอ
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แสนประชากร(ดัชนีช้ีวัดไมเกิน 33.5 ตอแสนประชากร) กลุมอายุที่พบมากที่สุดคือวัยผูใหญ
ตอนตน  21 – 25 ป   (รอยละ  23.12) รองลงมาคือกลุมวัยรุน 16 – 20 ป (รอยละ 22.74)โดยกลุม
วัยรุนถือวาเปนกลุมเสี่ยงที่ควรเฝาระวัง  จากการที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยูในกลุมงานที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมดานสุขภาพจิตแกกลุมประชากรในจังหวัดราชบุรี   สอดคลองกับยุทธศาสตรเมืองไทย
แข็งแรง (Healthy Thailand)  ดานความแข็งแรงของสุขภาพในมิติทางจิตใจ  (Mental  Health) และ
สงเสริมนโยบายการสรางสุขภาพใน 6 เร่ืองหรือใชคํายอวา “6 อ.” ประกอบดวย ออกกําลังกาย  
อาหารปลอดภัย   อารมณ   อโรคยา   อนามัยส่ิงแวดลอม และอบายมุข จึงถือเปนนโยบายสําคัญที่
ตองเรงดําเนินการแกไขปญหา โดยมีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานดานการศึกษา 
และหนวยงานพหุภาคีที่ เกี่ยวของอ่ืนๆ เพื่อใหเด็กไทยสามารถเติบโตไดอยางมีคุณภาพ มี
ความสามารถทั้งดานสติปญญา  ดานคุณธรรม   จริยธรรม  พรอมทั้งมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ดี  สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม ซ่ึงความมุงหวังนั้นจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือและความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของไดแก ครู  ผูปกครอง ชุมชน  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ อยางใกลชิดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางสรรคใหเด็กไทยเปนเด็กที่มี
คุณภาพ   เกง  ดี   มีสุข (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต   2545 : 5)  คือ 
 เกง  หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง  มีแรงจูงใจ  สามารถตัดสินใจ  
แกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
 ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง  รูจักเห็น
ใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
 มีสุข   หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข  มีความภูมิใจในตนเอง 
พอใจในชีวิต และมีความสงบสุขทางใจ   
 ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการปองกันปญหา สรางสรรคใหเด็กไทยเปน
เด็กที่มีคุณภาพ  เกง   ดี   มีสุข  มีพฤติกรรมเหมาะสมอยูในกรอบปทัสถานของสังคม  รวมทั้ง
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับอบายมุขตางๆ   ทั้งในเรื่องของสิ่งเสพติด  การ
เสพสุราและของมึนเมา การเลนการพนัน  การเที่ยวกลางคืน  สถานเริงรมณ  เที่ยวเลนตาม
ศูนยการคา  หมกมุนการเลนเกมส   ดูหนัง   รองเพลงคาราโอเกะ   การคบเพื่อนที่ไมดี  ซ่ึงอาจ
ชักชวนไปสูการทําพฤติกรรมไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   ซ่ึง
อยูในชวงวัยที่พบวามีปญหาดังกลาว  
 ซ่ึงผลของการศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางประสานความรวมมือ ระหวาง
หนวยงานดานสาธารณสุข หนวยงานการศึกษา ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ในการวางแผนการ
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ปองกันปญหาของนักเรียนในหรือนอกสถานศึกษา และบูรณาการนโยบายสงเสริมดานสุขภาพ
เยาวชน(กาย จิต สังคม) ตามแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขและการปฏิรูประบบการศึกษา
ตอไป 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให เกี่ยวของกับอบายมุข 
สัมพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู   แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน   ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่  4 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   จําแนกตามขอมูลสวน
บุคคลไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย ความเพียงพอของรายได
ของนักเรียน 
 3.  เพื่อศึกษา สัมพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคม
จากครู   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียนชวงชั้นที่  4 อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี 
 
ปญหาการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให เกี่ยวของกับอบายมุข  สัมพันธภาพใน
ครอบครัว มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน   ของนักเรียนชวงชั้นที่  4   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี อยูในระดับใด 
 2.  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกตางกันหรือไม อยางไรเมื่อจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ   
ระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ลักษณะการพักอาศัย   ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน 
 3.  สัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู   
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน   เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่  4   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรีหรือไม อยางไร 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ที่มีเพศ แตกตางกันมีพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 
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2.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ที่มีระดับชั้นแตกตางกันมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 

3.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
แตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคมุตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 

4.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ที่มีลักษณะการพักอาศัย   แตกตาง
กันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 

5.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ที่มีความเพียงพอของรายได
แตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 

6.  สัมพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู และ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)  ที่กําลังศึกษาอยู
ในปการศึกษา  2549 ในโรงเรียนมัธยมสหศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมชวงชั้นที่   4  ในเขตอําเภอ
เมือง  จังหวัดราชบุรี  จํานวน 5  แหงไดแกโรงเรียนรัฐบาล  4  แหง คือ โรงเรียนราชโบริกา-นุ
เคราะห โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ  และ โรงเรียนแคทรายวิทยา 
โรงเรียนเอกชน  1  แหง คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จํานวน 4,339  คน  (สํานักงานพื้นที่เขต
การศึกษาราชบุรี เขต 1,งานแผนงานและประเมินผล   2549)  
 2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4   (ม.4–ม.6)   ที่กําลังศกึษา
อยูในปการศึกษา 2549 ในโรงเรียนมัธยมสหศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมชวงชั้นที่ 4 ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน  5  แหง ไดแกโรงเรียนรัฐบาล 4 แหง คือโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ และโรงเรียนแคทรายวิทยา  โรงเรียนเอกชน  1  
แหง คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน   (Taro 
Yamane 1973 :  886, อางถึงใน วิเชียร  เกตุสิงห 2543 : 24)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ   95  ยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ  5 กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมหลายขั้นตอน (Multistage  
sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified   Random  Sampling) ตามสัดสวน
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ประชากรจําแนกตาม  สถานศึกษา ระดับชั้นเรียน   และเพศ และใชการสุมอยางงาย (Simple  
Random Sampling) โดยการจับสลากรายชื่อตามจํานวนที่กําหนด  รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 366   
คน 
 3. ขอบเขตดานตัวแปร  
  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 
  3.1 ตัวแปรอิสระประกอบดวย 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล  
3.1.1.1 เพศ 
3.1.1.2 ระดับชั้น 
3.1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
3.1.1.4 ลักษณะการพักอาศัย   
3.1.1.5 ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน 

3.1.2 สัมพันธภาพในครอบครัว 
3.1.3 มโนภาพแหงตน   
3.1.4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  
3.1.5 แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

  3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข    
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 หมายถึง นักเรียนเพศชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มัธยมศึกษาปที่ 5 และมัธยมศึกษาปที่  6  ในโรงเรียนมัธยมสหศึกษา  
ใน เขตอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ของปการศึกษา   2549 
 2.  ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ประกอบดวย 
  2.1 เพศ  หมายถึง นักเรียนมัธยมชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)   เพศชาย หรือ เพศหญิง 
  2.2 ระดับชั้น  หมายถึง ระดับชั้นเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู  ของนักเรียนมัธยม
ชวงชั้นที่ 4  (ม.4 – ม.6) 
  2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึงคะแนนเฉลี่ยสะสมในปการศึกษาที่ผานมา
แบงเปน  3  กลุมดังนี้  
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2.3.1  ผลการเรียนต่ํา คือนักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมนอยกวา 2.00  
2.3.2  ผลการเรียนปานกลางคือนักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  2.00 

- 2.99 
2.3.3  ผลการเรียนสูง คือนักเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.00 -4.00 

  2.4 ลักษณะการพักอาศัย  หมายถึง การพักอาศัยอยูกับบุคคลหรือกลุมบุคคล  
ในการดําเนินชีวิตระหวางเรียนหนังสือแบงเปน   6   กลุม 

2.4.1 อยูกับทั้งบิดาและมารดา 
2.4.2 อยูกับบิดา 
2.4.3 อยูกับมารดา 
2.4.4 อยูกับญาติ 
2.4.5 อยูกับเพื่อน 
2.4.6 อ่ืนๆ…………… 

  2.5 ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน หมายถึงเงินที่ไดรับมาเพื่อเปนคาใชจาย  
ในการดําเนินชีวิตประจําวันในรอบ  1  เดือนของนักเรียนมัธยมชวงชั้นที่ 4 ที่บงบอกถึงความ
เพียงพอหรือไมโดยแบงเปน   

2.5.1  ไมเพียงพอ (รายจายมากกวารายได)    
2.5.2   เพียงพอ (รายไดพอดีกับรายจาย)   
2.5.3   เหลือเก็บ   (รายไดมากกวารายจาย)    

 3.   สัมพันธภาพในครอบครัวหมายถึงการแสดงออกถึงลักษณะความผูกพันรักใคร 
ความใกลชิดสนิทสนม  การดูแลเอาใจใส  การมีกิจกรรมรวมกัน การชวยเหลือในกิจวัตร
ประจําวัน การเห็นอกเห็นใจใหกําลังใจกัน   การใหอภัยกัน การมีความรูสึกรวมทั้งความสุข  หรือ
ความทุกข  การดูแลเมื่อเจ็บปวย  การเคารพใหเกียรติ  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟง การ
ตัดสินใจรวมกัน  การปรึกษาหารือชวยแกปญหาตาง ๆ ที่มี   ระหวางสมาชิกของครอบครัวไดแก 
บิดา  มารดา  บุตร   รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆที่อาศัยอยูในครอบครัวของนักเรียนตามการ
รับรูของนักเรียน 
 4. มโนภาพแหงตน   หมายถึง  ความคิด  ความรูสึก   เจตคติและคานิยมทั้งดานดี 
และไมดีของนักเรียนที่มีตอตนเองในดานคานิยมเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล  ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล และดานการปรับตัวทางอารมณตางๆ อันเกิดจากการเรียนรูความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม  และสิ่งแวดลอม 
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 5.  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครูหมายถึงการที่นักเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยน   ไดรับ
คําแนะนํา   ใหเกิดความเขาใจ ไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับสิ่งของหรือบริการที่ถูกตองเหมาะสม
เกี่ยวกับการปองกันอบายมุขจากครู ซ่ึงแสดงถึงการดูแลเอาใจใส ชวยแกไขปญหาสนับสนุน
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหนักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข 
 6.   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง  การที่นักเรียนไดพูดคุย  แลกเปลี่ยน   
ไดรับคําแนะนํา ใหเกิดความเขาใจ ไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับสิ่งของหรือบริการที่ถูกตอง
เหมาะสมเกี่ยวกับการปองกันอบายมุขจากเพื่อน ซ่ึงแสดงถึงการดูแลเอาใจใส ชวยแกไขปญหา
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหนักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข
 7.   พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  หมายถึง การกระทําของ
บุคคลที่จะบังคับตนเองใหละเวนการกระทําบางอยาง  โดยการกําหนดความคิด  อารมณ  
ความรูสึก   การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ   การกระทําพฤติกรรมดวยเหตุผลและ
ความอดทน  การจัดสภาพแวดลอมใหหลีกเลี่ยงการกระทําพฤติกรรมเกี่ยวของกับอบายมุข   
สามารถเผชิญสิ่งยั่วยุ ปญหาอุปสรรค   และสถานการณกดดัน   แมอยูในภาวะที่เกิดปญหาความ
ขัดแยงในจิตใจ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่ดีตามที่มุงหวังไว   ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4   
แบงเปน พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข 6   เร่ืองคือการดื่มสุราและของ
มึนเมา การเลนการพนัน   การคบคนชั่ว   การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวละเลน การเกียจคราน ในที่นี้
ผูวิจัยสรุปรวมเปน   3   ดานประกอบดวย 
  7.1 พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  ดานการกระทํา 
ไมพึงประสงค  หมายถึง การกระทําของบุคคลที่จะบังคับตนเองใหละเวนการติดสุรา และของ 
มึนเมา  (การดื่ม/ เสพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ของมึนเมายาเสพติดทุกชนิด ทั้งชนิดกิน ดื่ม   ฉีดดม 
หรือ  สูบ เปนตน) การเลนการพนัน  (การพนันทุกชนิด  ไดแก เลนไพ   เลนไฮโล   เลนมาแขง 
พนันบอลและอื่นๆ  ที่เขาทํานองตอรองราคา  หวังผลแพชนะเพื่อรับจายเงินกัน  เปนตน) 
  7.2 พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ดานการคบคนชั่ว 
หมายถึง การกระทําของบุคคลที่จะบังคับตนเองใหละเวนในการคบคนไมดี เชน การคบเพื่อนที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวของกับอบายมุขและ/หรือชักชวนใหเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข  คบเพื่อนที่ชักนํา
ใหเกิดความเสื่อมเสียในเรื่องทางเพศและมีพฤติกรรมความสัมพันธระหวางเพศที่ไมเหมาะสม 
หรือมีพฤติกรรมการรวมกลุมเพื่อนกอกวนทางสังคมอื่นๆเปนตน 
  7.3 พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  ดานการกระทํา 
ไมเหมาะสม หมายถึง   การกระทําของบุคคลที่จะบังคับตนเอง  ใหละเวนในการเที่ยวกลางคืน  
(การทองเที่ยวสถานบริการ สถานบันเทิงที่ไมเหมาะสมในเวลากลางคืน ไดแก   ดิสโกเทค ผับ   
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บารเบียร รานอาหาร คาราโอเกะ   เปนตน) การเที่ยวละเลน  การเกี่ยวของหรือหมกมุนใชเวลากับ
การละเลนที่ทําใหสูญเสียเวลา หรือสูญเสียเงินโดยเปลาประโยชนไดแก การหมกมุนเลนเกมส
คอมพิวเตอร   เลนแชท  Internet   เที่ยวเลนตามหาง  รองคาราโอเกะ  ดู/เลนสื่อโปลามกไม
เหมาะสม เปนตน   การเกียจคราน การผัดผอนไมรับผิดชอบตอการเรียน ไมสงงาน   ไมทํา
การบาน ไมตั้งใจเรียน หนีเรียน ไมรับผิดชอบงานบานหรือภารกิจครอบครัว เปนตน  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สามารถนําผลการศึกษาวิจัยมาใชเปนขอมูลสําหรับประสานความรวมมือเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการสงเสริมความสามารถในการควบคุมตนเองในรูปแบบหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมใหแกนักเรียน  
 2.  สามารถนําผลการศึกษามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาความรวมมือระหวาง
หนวยงานดานสาธารณสุข   ดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หนวยงานการศึกษา
ในระดับพื้นที่   ครอบครัว  และชุมชน ในการวางแผนการปองกันปญหาของนักเรียนในหรือนอก
สถานศึกษาและบูรณาการนโยบายสงเสริมดานสุขภาพเยาวชน   (กาย  จิต  สังคม)  ตามแผนพัฒนา
สาธารณสุข   แผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และแผนการปฏิรูปการศึกษาให
ประสบผลสําเร็จตามนโยบายตอไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงขอเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอบายมุข 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมโนภาพแหงตน 
 6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
 
1.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุน 
 คําวา “วัยรุน” ตรงกับคําวา Adolescenceในภาษาอังกฤษ มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน
คือ Adolescere แปลวา การเจริญเติบโตเขาสูวุฒิภาวะทางเพศ โดยมีการเจริญของระบบสืบพันธุ
อยางสมบูรณเต็มที่ เด็กแตละคนเขาสูวัยรุนไมพรอมกัน ดังนั้นจึงไมสามารถแบงชวงอายุของ
วัยรุนไดแนนอน ในการแบงชวงอายุไดมีนักจิตวิทยา อารโนน กีเซล และ ลอลา (Arnold Gesell 
and Luella,   อางถึงใน สุชา  จันทนเอม   2540 : 136) แบงชวงอายุของวัยรุนไวดังนี้ 
 วัยรุนตอนตน  หญิงอายุ 13 - 15 ป  ชาย อายุ 15-17 ป 
 วัยรุนตอนกลาง  หญิงอายุ 15 - 18 ป  ชาย อายุ 17 -19 ป 
 วัยรุนตอนปลาย  หญิงอายุ 18 - 21 ป  ชาย อายุ 19 -21 ป 

วัยรุนเปนชวงวัยที่สําคัญชวงหนึ่งในชีวิตมนุษย เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของชีวิตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากความเปนเด็กสูความเปนผูใหญ   สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาใน
กลุมนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ซ่ึงเรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่  6   อยูในชวงอายุ
ประมาณ 15-19 ป ดังนั้นจึงจัดวาอยูในชวงวัยรุนตอนกลาง โดยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
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ดานตางๆ อยางตอเนื่องจากวัยรุนตอนตนเขาสูวัยรุนตอนปลาย   มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ สังคม และความคิดสติปญญา  ดังนี้ 
 1.  พัฒนาการทางรางกาย 

 วัยรุนมีการเจริญเติบโตทางรางกายอยางสมบรูณ ทั้งการเจริญเติบโตในสวน
ภายนอกที่มองเห็นไดชัดเจนคือ น้ําหนัก สวนสูง รูปรางหนาตา สัดสวนของรางกายที่เปล่ียนเปน
รูปรางของผูใหญ และการเจริญของสวนภายใน เชนการทํางานของตอมบางชนิด โครงกระดูก
แข็งแรงขึ้น การผลิตเซลลสืบพันธุของเด็กชายทําใหเกิดการหลั่งอสุจิในเวลาหลับ  การมี
ประจําเดือนของเด็กหญิงรวมทั้งมีขนขึ้นตามรางกายในที่ตางๆ  ในเด็กหญิงมีหนาอกและสะโพก
ขยายใหญขึ้น สวนในเด็กชายจะมีน้ําเสียงเปลี่ยนแปลง แตกพราและหาวขึ้น 
 2.  พัฒนาการทางอารมณ 
  ความเปลี่ยนแปลง  ความเจริญเติบโต ทางรางกายทั้งภายใน  และภายนอก
กระทบกระเทือนแบบแผนอารมณของวัยรุน  เด็กมีอารมณเปล่ียนแปลงงาย  เด็กแตละคนเริ่ม
แสดงบุคลิกอารมณประจําตัวออกมาใหผูอ่ืนทราบไดอยางเดนชัด เชน  อารมณรอน   อารมณ 
ขี้วิตกกังวล   อารมณออนไหวงาย  เจาอารมณ  ขี้อิจฉา ฯลฯ  นักวิชาการบางทานเรียกลักษณะ
อารมณของเด็กวัยรุนวาเปนแบบพายุบุแคม  อารมณที่เกิดกับวัยรุนนั้นมีทุกประเภทอาทิ  รัก  ชอบ  
โกรธ  เกลียด  อิจฉา  ริษยา  โออวด  แขงขัน  เจาทิฐิ  ออนไหว  หลงใหล  วุนวายใจ    สับสน  
หงุดหงิด ควบคุมอารมณไมดี  ไมคอยเขาระดับพอดี  บางคราวเห็นแกตัว  บางคราวเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืนเปนพิเศษ  บางครั้งยอมอะไรงายๆ  บางครั้งดื้อร้ัน เอาแตใจตนเอง  เพราะลักษณะอารมณของ
เด็กวัยรุนเปนเชนนี้  บุคคลตางวัยจึงตองใชความอดทนเพื่อจะเขาใจและสรางสัมพันธภาพกับพวก
เขา  เนื่องจากเขากับบุคคลตางวัยยาก  เด็กวัยรุนจึงเกาะกลุมกันไดดีมากเปนพิเศษกวาวัยอ่ืนๆ  
เพราะเขาใจและยอมรับกันและกันไดงาย  อยางไรก็ดี  เด็กวัยรุนที่มีพัฒนาการในวัยที่ผานมาดวยดี  
เนื่องจากมีผูปกครองใหกําลังใจ และเขาใจ หรือวัยรุนที่ไดเรียนรูพัฒนาการวัยรุน  จึงไดเรียนรูจัก
ตนเองตามวัย  รูจักปรับตัว ยอมรับจุดดอยดีของตัวเอง  และดําเนินชีวิตตรงตามธรรมชาติประจาํวยั 
ปรับตัวไดดี  ไมจําเปนตองมีสภาพอารมณที่สับสนหรือมีลักษณะเปนพายุบุแคม   หรือถามีก็เปน
ชวงสั้น      และไมรุนแรง  (ศรีเรือน   แกวกังวาล    2540 :  336-337)    ซ่ึงสาเหตุของความสับสน
ทางอารมณเนื่องจาก 
 1.  เปนชวงเปลี่ยนวัย  เปนระยะหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต  เปนระยะท่ีเด็กเรียนทํา
บทบาทอยางผูใหญ  ในดานความประพฤติ  ความปรารถนาในชีวิต  ความรับผิดชอบ  นิสัยใจคอ  
แตเนื่องจากเปนระยะแรกเริ่มเด็กจึงมีความสับสนลังเลใจ  ไมแนใจ  ไมทราบวาที่ถูกที่ควรนั้นจะ
เปนอยางไร 
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 2.  รางกายเติบโตเปนชายหนุมหญิงสาวเต็มที่  ตองวางตัวในสังคมกับเพื่อนรวมวัย  
เพื่อนตางเพศ   และเพื่อนตางวัยในแนวใหม  การวางตัวอยางถูกตองนั้นกระทําไมไดงายๆ  ตอง
อาศัยเวลาบาง  ในระยะที่ปรับตัวไมไดเด็กจึงมีความรูสึกสับสนในใจ  เมื่อยางเขาสูวัยรุน 
 3.   เด็กจะตองเลือกอาชีพเพื่อเตรียมตัวสําหรับประกอบอาชีพตอไปในระยะวัยผูใหญ  
การเลือกอาชีพเปนเรื่องสําคัญตอชีวิตจิตใจ  อารมณ  ความตองการของเด็กและบุคคลที่เกี่ยวของ
ทั้งที่บาน  โรงเรียน  และกลุมเพื่อน  ความสับสนใจเกิดงายเพราะเด็กอยูภายใตความบีบบังคับ  
ขอจํากัดของระบบการศึกษา  สติปญญา  ฐานะเศรษฐกิจ  ของครอบครัว  ความนิยมของทองถ่ิน  
โรงเรียน  และสังคมสวนรวม  และยังไมทราบแนในความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  และ
บุคลิกภาพของตัวเอง 
 4.   สภาพปจจัยทางสังคมไดแก 
  4.1 สังคมเปลี่ยนแปลงงายและรวดเร็ว  เด็กปรับตัวตามไมทันเพราะยังมีความ
ชัดเจนในโลกและชีวิตไมเพียงพอ 

4.2 สภาพเศรษฐกิจในสังคมปจจุบันทําใหเด็กตองใชเวลาฝกฝนอาชีพนานขึ้น  ไม
มีโอกาสเปนผูใหญและประกอบกิจกรรมของชีวิตอยางผูใหญสมใจปรารถนา  ตองเก็บกด
ความรูสึกเชนนี้ไว  การเก็บกดหนักหนวงขึ้นเมื่อผูสูงวัยกวาเหมาเอาวาหนุมสาววัยรุนทีก่าํลังศกึษา
อยูไมวาระดับใดก็ตามยังอยูในฐานะเหมือนเด็ก 

4.3 วัยรุนสมัยปจจุบันจํานวนไมนอย   ตองออกจากความคุมครองของพอแม  
ตองชวยตัวเองเร็วข้ึน  บางคนอาจยังไมพรอมสําหรับการออกจากความคุมครองของพอแม  จึง 
ตกไปเปนเหยื่อของผูหวังเอาประโยชนจากเด็กโดยปราศจากความหวังดี 

4.4 ครอบครัวมีขนาดเล็กลง  ความอบอุนใจมีนอยกวาครอบครัวใหญ   
 3.  พัฒนาการทางสังคม 
  พัฒนาการทางสังคม  หมายถึง  ปฏิกิริยาสนองตอบของบุคคลที่มีตอกันตั้งแต  2  
คนขึ้นไป  และสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นไดดี 
พัฒนาการทางสังคมของวัยรุนเริ่มตั้งแตแรกเกิด ประสบการณเบื้องตนของชีวิตและทุกสิ่งที่
เกี่ยวกับการมีชีวิตความอยูรอดนั้น ตองอาศัยความชวยเหลือของผูอ่ืนตลอดมา  และความสัมพันธ
ที่มีตอผูอ่ืนจะคอยๆ  เพิ่มพูนมากขึ้นตามวัย   เมื่ออยูในวัยเรียนจะมีพัฒนาการทางสังคมขยายวง
กวางขึ้น การปรับตัวใหเขากับเพื่อนระยะนี้เปนชวงที่สําคัญมาก  เพราะวัยรุนจะมีการแสดงออก
หลายดานที่มีความตองการใหตนเองเหมือนกับคนอื่น  เชนการพูดคุย  การดูโทรทัศน  หรือ
รายการทองเที่ยว   วัยรุนเปนวัยที่ตองการเพื่อน   และไดรับอิทธิพลจากลุมเพื่อนมากที่สุด  ไมวาจะ
เปนเรื่องของการแตงกาย    เครื่องใชสวนตัว   การดําเนินชีวิตในแตละวัน        จะเห็นไดจากการ
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ซ้ือของการรับประทานอาหารตามราน   การไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ   การเรียนพิเศษกับกลุม
เพื่อนสนิท  การมีรสนิยมไปในแนวเดียวกัน  ฟงดนตรี  เลนกีฬา  การวิพากษวิจารณ   ตลอดจน
ความสนใจในเพศตรงขาม  เปนตน 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสังคมของวัยรุนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลาย
ประการ โดยแตละคนจะมีพัฒนาการทางสังคมไปตามที่เขาไดเรียนรูตั้งแตวัยทารกและเพิ่มพูน
เปนประสบการณในการดําเนินชีวิต ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสังคมของวัยรุน
ประกอบดวยส่ิงตอไปนี้  (พึงพิศ  จักรปง  2539  :  132-139 ) 

1. สถาบันครอบครัว 
2. กลุมเพื่อน 
3. สถาบันการศึกษา 
4. คานิยมของสังคม 
5. ส่ือมวลชน 
6. วัฒนธรรมแนวใหม 
7. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
8. แฟชั่น 
9. ดนตรี 

 
  อาจกลาวไดวา  พัฒนาการทางสังคมของวัยรุนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  หลาย
ประการ  ทั้งนี้ผูที่เปนผูปกครอง  บิดามารดา   ครูอาจารย  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของจําเปนอยางยิ่งที่จะ
จัดประสบการณ  หรือส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมใหกับเด็กวัยรุน ปญหาที่สําคัญของวัยรุนคือการมี
ความสัมพันธกับบุคคล  ทัศนคติ  มาตรฐานตางๆ  และพฤติกรรมของกลุมเพื่อนมีอิทธิพลในการ
พัฒนาการทางสังคมของวัยรุน ความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนเพศเดียวกันและตางเพศมีอิทธิพล
ตอการสรางความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองสรางพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ  (พึงพิศ  จักรปง   
2539  : 125) 
  การเลือกคบเพื่อนของวัยรุน 
  วัยรุนจะเลือกคบเพื่อนดวยความพึงพอใจมากกวาการใชเหตุผล จึงมักจะมีความ
ขัดแยงกับผูปกครองในเรื่องการคบเพื่อนเพราะผูใหญตองการใหคบแตเพื่อนดีๆ  แตบางคน
กลับไปคบเพื่อนที่ไมดี  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวัยรุนขาดความมั่นใจ  ขาดคนเห็นใจ  เมื่อเพื่อนให
ความเห็นใจ  ใหความสนุกสนาน    ชวยแกปญหาบางอยางทางอารมณใหได  ก็นึกชอบและคบกัน
ไดทั้งๆ  ที่รูวาการทําเชนนั้นจะนําไปสูผลรายในภายหนา  จากการสํารวจของนักจิตวิทยาพบวา  
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วัยรุนอาจเลือกคบเพื่อนที่มีอายุเทากัน  ฐานะเทาเทียมกัน  สติปญญาระดับเดียวกัน  อารมณคลายๆ  
กัน  มีความตองการและความสนใจตรงกัน   แตเด็กที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ  จะคบเพื่อนที่ต่ํา
กวาตน   ซ่ึงลักษณะของกลุมเพื่อนของเด็กวัยรุนจะมีลักษณะโครงสรางที่ไมแนนอน  เกิดการ
รวมตัวกันเอง  ความรูสึกที่พึงพอใจกันเปนไปโดยความสมัครใจของสมาชิกในกลุม  โดยทั่วไป
แลวสมาชิกของกลุมประกอบดวยเด็กที่เรียนอยูในระดับชั้นเดียวกัน  อายุใกลเคียงกัน  มีความ
คลายคลึงกันในดานเศรษฐกิจและสังคม   
  วัยรุนตองการแสวงหาเอกลักษณของตัวเอง  การทําตัวเหมือนเพื่อนและทําตาม
เพื่อนนั้นเปนกฎและความพึงพอใจ  เชน  การแตงตัว  รสนิยมในอาหาร  ดนตรี  คําศัพทแสลง  
สวนความคาดหวังของสังคม  คานิยม  วัฒนธรรมประเพณีตางๆ  มีผลตอพัฒนาการทางสังคมของ
วัยรุน  จะเปนแนวทางใหเด็กแสดงพฤติกรรมภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมนั้นๆ นอกจากนั้น
การคบเพื่อนตางเพศของวัยรุน     การรูจักเลือกคบเพื่อนตางเพศจะสะทอนใหเห็นลักษณะนิสัย
ของเด็กแตละคน  ในวัยรุนจะมีการเปลี่ยนจากการคบเพื่อนเพศเดียวกันไปสูการคบเพื่อนตางเพศ
ในระยะวัยรุนตอนปลาย  การจับคูกับเพื่อนตางเพศจึงเปนเรื่องปกติธรรมดา (พึงพิศ   จักรปง   
2539   : 126-128) 
 4.  พัฒนาการทางความคิดสติปญญาและบุคลิกภาพ 
  ในระยะวัยรุนจะมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดเต็มที่  จึงสามารถคิดไดใน
ทุกๆ  แบบและทุกๆ แบบของวิธีคิด หากเด็กไดรับการศึกษาอบรมมาตามขั้นตอนดวยดี  ระยะนี้
เปนระยะที่เด็กจะแสดงความปราดเปรื่องอยางชัดเจน  และเห็นความแตกตางของเด็กวัยอ่ืนๆ  ได
ชัด  การเรียนรูเร่ืองยากๆ  ที่เปนนามธรรมซับซอน ก็จะสามารถเขาใจได    อยางไรก็ตามคุณภาพ
ของความคิดของเด็กขึ้นกับคุณภาพของสมอง  พันธุกรรม  การเรียนรูในวัยที่ผานมา  และบทเรียน
ทางวิชาการตางๆ  ที่ไดมีโอกาสเรียนรู  ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาการทางความคิด    
ซ่ึงความคิดเกี่ยวกับ “ตน”  การคนหาตนเอง  และการเขาใจตนของวัยรุน มักมาจากความคิดเห็น
หรือความรูสึกที่บุคคลอื่นมีตอตน มากกวาที่เขาจะประเมินหรือคิดเห็นดวยตนเองเขามักคาดหวัง
วาสิ่งที่เขาสนุก  ตื่นเตน  สนใจ  ชอบ  คนอื่นๆ  จะตองรูสึกสํานึกเชนนั้นดวย  ดังนั้นหากพอแม
แสดงความไมเห็นดวยตอดนตรีที่เขาชอบ  ตอเส้ือผาที่เขาสวมใส  ตอทรงผมที่เขาเลือกไวเขาจึง
รูสึกสับสนระคนแปลกใจ  เมื่อวัยรุนพบปะกันจึงมักจะวิพากษวิจารณซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับทรง
ผม  แบบเสื้อ  รองเทา  คูรัก  ความสนใจ  รสนิยมตางๆ  ทั้งนี้เพื่อทดสอบวาคนอื่นคิดเห็นตอส่ิงนั้น
อยางไร  คนอื่นรูสึกกับตนอยางไร  แตกตางกันแนวคิดและทัศนคติของตนเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ  
อยางไร  เพียงใด   
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ความสนใจใครจะรูจักตนเอง         เปนลักษณะธรรมชาติของพัฒนาการตามปกติ  
การคนหาตัวเองและเขาใจตนของวัยรุนดานตางๆ  เปนเรื่องยุงยากทั้งกับตนเองกับเพื่อนรวมกลุม  
รวมไปถึงบุคคลที่แวดลอมทั้งที่โรงเรียน  ที่บานและในสังคมดวย  ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย  การตองทําตนตามบทบาทแหงเพศหญิงหรือชาย  ตองทําตนใหพนความเปนเด็ก  ความ
จําเปนตองเลือกอาชีพ  ฯลฯ การคนหาตนเองนี้สัมพันธใกลกับการนับถือวีรบุรุษการแสวงหาอุดม
คติ  คานิยม  และปรัชญาชีวิต   กวาเด็กวัยรุนจะ  “พบตนเอง”  คือการเขาใจตนเองแจมแจง  อาจ
ตองประสบภาวะสับสนทางอารมณไมนอย   และถาบุคคลไมเขาใจตนเอง  จะไมสามารถมี
ความสัมพันธอันลึกซึ้งกับผูใดได  ไมสามารถมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอ่ืนอยาง
นาเชื่อถือ 

 นักทฤษฎีจิตวิทยาสังคม ไดใหความสําคัญของการคนหาตัวเองในวัยรุนวาเปน
ลักษณะพัฒนาการที่สําคัญประจําวัยซ่ึงเด็กวัยรุนจะตองพัฒนาให  “พบตน”  จึงจะผานพนภาวะ
วิกฤตในวัยรุน  และเขาสูวัยผูใหญอยางมีตัวตนอันมั่นคง   นักวิชาการหลายคนเรียกวัยรุนวาเปน  
“วัยวิกฤต” สอดคลองกับอิริคสัน  ที่ไดแสดงทัศนะวาวัยรุนเปนชวงที่มีวิกฤตทางเอกลักษณ 
(Identity crisis) เปนชวงวิกฤต ระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ (Moratorium) เปนระยะที่มนุษยมีความ
สับสนทางจิตใจมากที่สุดยิ่งกวาวัยอ่ืนๆ (Erikson   1967,   อางถึงใน นพมาศ   อุงพระ (ธีรเวคิน)  
2546  : 140-141) 
 ปญหาที่เกิดกับวัยรุนเกี่ยวกับการคนหาตน 

1. ไมทราบวาจะคนหาตนเองเพื่อจะเขาใจตนเองไดอยางไร 
2. คนหาตนเองไมพบ 
3. ตนเองที่พบไมใชตนเองที่แทจริง  เชน  เปนตนเองในความคิดฝน  เปนตนเองใน

รูปแบบที่เพื่อนคาดหวัง  หรือภาพลักษณขวัญใจวัยรุนที่ตนนิยม 
4. มีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองที่สับสน 
5. ภาพตนเองที่ไดพบเปนภาพที่ดอยศักดิ์ศรี  และเต็มไปดวยความนอยเนื้อต่ําใจ 
6. คนหาภาพพจนของตนเองอยางผิดวิธี 
7. ส่ิงแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจ  ครอบครัว  ไมชวยใหเด็กวัยรุนคนหาตนเอง  

และพบ  “ตนของตนเอง”  ที่มั่นคงและมั่นใจในตนเอง  ในชีวิตและอนาคต 
 เด็กวัยรุนที่ไมอยากคนหาตัวเองและผูที่หาตัวเองไมพบคือวัยรุนผูมีตนอันสับสน 
วัยรุนเหลานี้เปนปญหาของบาน  ของสถาบันการศึกษา  และของสังคม  ในรายที่รายแรงก็
กลายเปนอาชญากรอันธพาล  กอกวนความสงบสุขของสังคม เปนวัยรุนเหลือขอ เปนวัยรุนติด
ยาเสพติด ฯลฯ  (Erikson,    อางถึงใน ศรีเรือน  แกวกังวาล   2540  : 356 – 357) 
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 การชวยลดปญหา หรือวิกฤตการณในการคนหา  “ตน”  เพื่อ  “พบตน”  ของวัยรุนนี้
จะตองเขาใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลและวิธีคนหา  ซ่ึงทั้งสองประการนี้มีความคาบเกี่ยวตอกันและกัน 
ตอไปนี้ 
 1. บุคลิกภาพของพอแม  วิธีปฏิบัติตอกันและกันของบุคคลในครอบครัว 
  ทัศนคติคานิยมของครอบครัวเปนแบบฉบับในการหลอหลอม  “ตน”  ซ่ึงคอยๆ 
ส่ังสม วิเคราะห สังเคราะห  ตั้งแตในระยะวัยทารกจนกระทั่งถึงวัยรุน  หากภาพของตนที่ไดส่ังสม
นี้มีโครงรางมั่นคงตั้งแตตน  มีลักษณะตรงตอความเปนจริง  ตรงตอความคาดหวังของบุคคลอื่นๆ  
ในสังคมนอกบาน  เชน  เพื่อน  ครู  คานิยมของคนสวนใหญทั่วๆ  ไป  การคนหาตนและพบ
ตนเองก็ไมกอใหเกิดประเด็นปญหามากนัก แตหากไมใชจะเกิดปญหาเกี่ยวกับการคนหาตนขึ้น 

2. การเลียนแบบ 
  การคนหาตนเองนั้น   วิธีหนึ่งซ่ึงวัยรุนมักนํามาใชคือการเลียนแบบบุคคลที่ 
นานิยมทั้งบุคคลในบานและนอกบาน ปญหาและขอบกพรองในการเลียนแบบจะเกิดขึ้นใน
สถานการณตอไปนี้ 

- บุคคลที่ไดรับการประเมินในขั้นแรกวาเปนคนนานิยมนั้นไมมีคุณสมบัติเปน
คนดีนานิยม  จริงๆ  แตเปนคนเดนในกลุมเทานั้น 

- เด็กไมไดใกลชิดผูใหญที่นานิยม  จึงไมมีโอกาสเลียนแบบคุณสมบัติของ
ผูใหญที่ดี 

- เด็กไมมีโอกาสไดพบเห็นและเลียนแบบบทบาทตามเพศจากผูใหญตามเพศ
ตน  ทําใหเกิดขอขัดแยงเกี่ยวกับบทบาททางเพศ  และความสัมพันธกับเพศตรงขาม 

- เด็กมีชีวิตอยูในกลุมเพื่อนซึ่งมีปญหา เชน ขาดความรับผิดชอบ สุรุยสุราย    
มั่วสุมทางเพศ  และเด็กเลียนแบบบุคคลเหลานี้เพราะอยูใตอิทธิพลของเขา 

- อุดมคติ  คานิยม  ทัศนคติ  ความเชื่อของคนสูงวัย  แตกตางจากวัยรุนปจจุบัน 
 3. ส่ือมวลชนและการเอาอยาง 
  ส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ  เชน  ภาพยนตร  โทรทัศน   หนังสือ    การโฆษณา    
หนังสือการตูน  มีอิทธิพลตอการคนหาตนและพบตนของเด็กเปนอยางยิ่ง  ขาวสารจากสื่อมวลชน  
บางลักษณะไมเหมาะสมสําหรับการสราง  “ตน”  และ  “การคนหาตน”  เด็กวัยรุนจึงไดรับทราบ
และซึมซับองคประกอบในการสรางตนและคนหาตนในแงมุม ที่ไมเหมาะสมตามวัยได 
  การคนหาตนและการคนพบตนเองเปนกระบวนการเรียนรู    และกระบวนการ
ปรับตัวอันยาวนาน  แตเขมขนในวัยรุน  ในบางคราววัยรุนจะรูสึกวาการคนหาตนและการคนพบ
ตนเองตองพบกับความเจ็บปวดเพราะเห็นขอบกพรองของตน  บางคราวก็จะพบกับปมขัดแยงของ
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อารมณและจิตใจ  เมื่อตองตัดสินใจเลือกทํา  เชน  ยอมตามเพื่อนดี  หรือจะเลือกยืนหยัดตามมโน
ธรรมของตนเพื่อจะคงความเปนตนตามอุดมการณของตนดีกวากัน 

(1) วัยรุนผูใชปญญาเผชิญเหตุการณของชีวิตมากกวาใชอารมณ 
(2) วัยรุนผูสูปญหามากกวาที่จะยอมหนีปญหา 
(3) วัยรุนผูรูเทาทันธรรมชาติของตน  และ 
(4) วัยรุนเห็นวาตนนั้นยัง  “มีผูใหญ”  เปนที่พักพิงไดในบางครั้งบางคราว 

  วัยรุนผูสามารถผานวิกฤตการณในการคนหาตนเอง และคนพบตนเอง คือวัยรุนที่
จะเติบโตเปนผูใหญอันมีบุคลิกภาพมั่นคง  (ศรีเรือน  แกวกังวาล   2540  :  356-358) 
 
 สรุปไดวาพัฒนาการที่เกิดในวัยรุนคือมีการเจริญเติบโตของทั้งดานรางกาย     การ
เจริญของระบบสืบพันธุอยางสมบูรณ รางกายมีลักษณะที่แสดงความแตกตางของเพศชาย เพศ
หญิงอยางชัดเจน    มีลักษณะอารมณรุนแรง ออนไหว เปลี่ยนแปลงงาย  ตองการความเปนอิสระ  
ตองการการประเมินและยอมรับจากคนอื่น   เปนวัยที่คนหาเอกลักษณแหงตน พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุนดังกลาว สงผลตอภาวะการควบคุมตนเอง และทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ได
ตามการเปลี่ยนแปลงและความตองการตามวัยของตนเอง รวมทั้งอาจเกิดพฤติกรรมเขาไปเกี่ยวของ
กับอบายมุข ซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงเขาไปเกี่ยวของมากขึ้นในสังคมยุคปจจุบัน    การมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมในรูปแบบหลากหลาย ถาวัยรุนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทั้งทางกายภาพและสังคม
เปนไปอยางไมเหมาะสม  เกิดความขัดแยง  เชน จากปญหาสัมพันธภาพในครอบครัวของวัยรุน 
พอแมแยกทางกัน หรือทะเลาะเบาะแวงกัน   ทําใหเด็กขาดความรักความอบอุน   ขาดที่พึ่งทางใจ    
วัยรุนมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมที่เปนปญหา ซ่ึงนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัวแลว  ยังมี
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาประกอบไปดวย ครูและเพื่อนที่มีความใกลชิดกับวัยรุนตอจาก
ครอบครัว    การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขาง การคบเพื่อน ยอมมีผลกระทบ
ตอความสามารถควบคุมตนเองไดของวัยรุน  ถาขาดการสนับสนุนทางสังคมที่ดี  วัยรุนมีแนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม    โดยการเขาไปยุงเกี่ยวกับอบายมุขได โดยเฉพาะสภาพ
ส่ิงแวดลอมที่พบเห็นและเขาถึงไดงายในสังคมปจจุบันทําใหวัยรุนมีพฤติกรรม  การเที่ยวเตรตาม
หางสรรพสินคา    ติดเลนเกมคอมพิวเตอร    เที่ยวดูหนังฟงเพลง     หนีเรียน      ติดยาเสพติด   มี
เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควรและกอใหเกิดปญหาทางสังคมอยางตอเนื่องตามมา 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมตนเอง 
ความหมายของการควบคุมตนเอง 
แบนดูรา (Bandura  1977 : 140,  อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต  ณ  อยุธยา  2546: 

11)ไดใหความหมายการควบคุมตนเองวา เปนความสามารถในการกําหนดตนเองของบุคคล  ดาน
ความคิด  อารมณ  ความรูสึก  และการกระทําใหเปนไปในทิศทางที่บุคคลตองการ  ไมวาจะเผชิญ
ปญหาหรืออุปสรรคใดๆ หรืออยูในสถานการณที่เกิดปญหาความขัดแยงในใจ 

ไรท (Wright 1976 : 92,     อางถึงใน มัลลิกา  กาลกฤษณ  2546 : 14) อธิบายการ
ควบคุมตนเองวาคือความสามารถของบุคคลที่บังคับนิสัยของตนเอง   พฤติกรรมของตนเอง  เมื่อ
เผชิญกับสิ่งยั่วยุและสถานการณกดดัน  โดยปราศจากรางวัลหรือการสนับสนุนจากภายนอกและ
เนนดวยวา  การควบคุมตนเองเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคมและจริยธรรม 

โรเซนบัม  (Rosenbaum 1980 : 109-121,     อางถึงใน นงนุช  โรจนเลิศ  2533 : 18) 
อธิบายการควบคุมตนเอง เปนความสามารถของบุคคลที่จะละเวนการกระทําบางชนิด  หรือ
ความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมดวยเหตุผล และความอดทนเพื่อใหเกิดผลดีตามที่ตองการหรือ
หลีกเล่ียงสิ่งไมดีที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนความสามารถในการจัดสภาพแวดลอม  เพื่อใหเกิด
พฤติกรรมตามที่บุคคลมุงหวังไวแมเมื่อบุคคลนั้นตองเผชิญกับปญหา  อุปสรรค  หรืออยูในภาวะที่
เกิดปญหาความขัดแยงในจิตใจ   

ความสามารถดังกลาว ประกอบดวย 
 1.  การใชความคิดอยางมีเหตุผล และคําพูดบอกตนเองในการควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณและการกระทํา 
 2.  การประยุกตวิธีการมาใชแกปญหาอยางเปนลําดับขั้น  เชน  การวางแผน  การให
คําจํากัดความของปญหา  การประเมินตัวเลือก  การคาดหมายถึงส่ิงที่จะเกิดตามมา 
 3.  ความสามารถที่จะยับยั้งการกระทําตามอําเภอใจ 
 4.  การรับรูถึงประสิทธิภาพในผลการกระทําของตนเอง (Self  Efficiency) เชน
สามารถสังเกตเห็นถึงคุณสมบัติ  และความสามารถของตนในการควบคุมสิ่งแวดลอม  หรือ
ควบคุมผลการกระทําดวยตนเอง 
  การควบคุมตนเอง (Self – Control)  คือ กระบวนการที่บุคคลใชวิธีการใดหรือหลาย
วิธีรวมกัน  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยบุคคลนั้น
เปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและกระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายดวยตนเอง สวนผูบําบัด
หรือผูใหคําปรึกษานั้นมีบทบาทเปนเพียงผูฝกวิธีการเหมาะสมใหเทานั้น (Cormier and Cormier 
1979 : 476, อางถึงใน  พิมผะกา  อัคคะพู   2543 : 18)  การควบคุมตนเอง  เปนการปรับพฤติกรรม
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ที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู ซ่ึงตามทฤษฎีการเรียนรูนั้นเชื่อวา พฤติกรรมเปนผลจากการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้เพราะส่ิงแวดลอมเปนตัวการควบคุมพฤติกรรม  เมื่อส่ิงแวดลอม
เปลี่ยนไปพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปดวย  แตในขณะเดียวกันเมื่อพฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลง
ไปก็จะเปนตัวกําหนดสิ่งแวดลอมใหมเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงเปนไปไดวาพฤติกรรมของบุคคลและ
ส่ิงแวดลอมตางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน (Kalish  1981 : 294,อางถึงใน พิมผะกา  อัคคะพู   2543 : 
20)   
 การควบคุมตนเองที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมนี้ มีลักษณะ 2  ประการคือ  ความสามารถ
ของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนโดยเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเสียใหม และเมื่อบุคคลนั้นเรียนรู
ที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนไดแลวผลที่ เกิดขึ้นก็คือทั้งพฤติกรรมและสภาพแวดลอมก็
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย (Bringham 1978 : 263 – 267, อางถึงใน พิมผะกา  อัคคะพู   2543 : 20)   
 คอรเมียและคอรเมีย (Cormier and Cormier  1979 :477, อางถึงใน  มัลลิกา  กาลกฤษณ  
2546 : 17) ไดใหแนวคิดเพิ่มเติมวา  การควบคุมตนเอง  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเพื่อใหไดรับผลกรรมตามที่ตนตองการ  นอกจากนี้การควบคุมตนเองเปน
การเปดโอกาสใหบุคคลไดควบคุมตนเอง  โดยที่บุคคลเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย  
กระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมาย และการควบคุมตัวแปรทั้งภายในและภายนอกของบุคคล  
ตลอดจนประเมินเปาหมายดวยตนเอง  ทั้งนี้เพื่อเปนการตอบสนองการแกไขปญหาอยางเปนระบบ  
อันจะมีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นดวยตนเอง  และมีผลระยะยาวตอพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นมีความคงทนถาวร  ซ่ึงการกระทําดังกลาวนี้เทากับเปนการลดความสําคัญของ
อิทธิพลภายนอกลง  และทําใหบุคคลมีอิสระที่จะกําหนดพฤติกรรมของตนเองไดมากขึ้น 
 การควบคุมตนเองจึงเปนการประยุกตหลักพฤติกรรมเพื่อปรับปฏิสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมของบุคคลโดยบุคคลนั้นเอง  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหบุคคลไดควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเปนการลดความสําคัญของอิทธิพลภายนอกลง  และทําใหบุคคลมีอิสระที่จะ
กําหนดพฤติกรรมของตนเองไดมากขึ้น   ซ่ึงวัตสันและทราฟ (Watson  and  Tarp  1972 : 73,  
อางถึงใน จันทรา    เชาววิทยา  2545 : 13)  ไดใหแนวคิดวาการควบคุมตนเองมิไดหมายความวา 
บุคคลอื่นจะเกี่ยวของไมไดแมวาบุคคลสามารถควบคุมสิ่งแวดลอมได ก็มิใชตัดขาดจากอิทธิพล
ภายนอกโดยสิ้นเชิงในทางปฏิบัตินั้นการควบคุมตนเอง  บุคคลอื่นก็สามารถเขาไปใหความ
ชวยเหลือได  โดยผูที่เปนนักปรับพฤติกรรมจะทําหนาที่ใหความแนะนําและใหคําปรกึษาในกรณทีี่
ผูถูกปรับพฤติกรรมตนเองเกิดปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการของกระบวนการควบคุม
ตนเอง 
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 การควบคุมตนเอง  เปนวิธีการที่สามารถนํามาใชในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
หรือเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือตอตานพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เพราะฉะนั้น การควบคุม
ตนเองจึงตองใชความพยายาม    พฤติกรรมใดที่ทําไดยาก     ก็จะตองใชความพยายามมากกวา
พฤติกรรมที่ทําไดงาย (Wilson and  O’leary  1980 : 214)  และการควบคุมตนเองยังเปนผลมาจากก
การเรียนรูทางสังคม  โดยที่บุคคลพยายามปรับตัวเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม  (Kanfer  and 
Phillips 1970 :416 ; Citing  ferster  1965,  อางถึงใน จันทรา    เชาววิทยา   2545 : 13) 
 สกินเนอร (Skinner  1953,  อางถึงใน สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 2541 : 328 – 329)  
กลาววา การควบคุมตนเองมิใชเร่ืองใหมแตอยางใด เปนวิธีการที่คนสวนใหญไดเคยกระทํามาแลว
ในชีวิตประจําวันแทบทั้งส้ิน  และไดเสนอวิธีการที่คนเราใชในการควบคุมตนเองดังตอไปนี้ 

1. ใชวิธีการยับยั้งทางรางกาย  เชน  การกัดริมฝปากตนเองเพื่อไมใหหัวเราะ  หรือปด
ตาตนเองเพื่อไมใหเห็นบางสิ่งบางอยางที่ไมตองการจะเห็น  เปนตน  การกระทําดังกลาวทําให
บุคคลนั้นสามารถหลีกเลี่ยงจากผลกรรมที่ไมพึงพอใจได 

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิ่งเราหรือสัญญาณตางๆ     ที่ควบคุมพฤติกรรมที่ตองการจะ
หลีกหนี  เชน  การเลือกสถานที่ตากอากาศ  เพื่อที่จะหลีกหนีสัญญาณตางๆ  ที่เกี่ยวกับการทํางาน  
จดรายการนัดหรือจดวันที่สําคัญ  ลงในปฏิทิน  จะเปนส่ิงเราใหแสดงพฤติกรรมบางอยางในเวลา
ตอมา อันเปนผลทําใหสามารถหลีกหนีจากสภาพการณที่ไมพึงพอใจอันจะเกิดขึ้นไดจากการลืมที่
จะแสดงพฤติกรรมบางอยางในเวลาดังกลาว  ดังนั้นการเปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งเราหรือสัญญาณตางๆ  
จะชวยใหคนเราแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้น 

3. ยุติการกระทําบางอยาง เชน  การที่คนเรางดการรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อที่จะไดรับประทานอาหารเย็นที่แสนจะอรอยมากขึ้น  หรืองดอาหารกอนการแขงขันกีฬา  
เปนตน 

4. เปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ  บางครั้งเราอาจจะพบวา  การแสดง
พฤติกรรมตามอารมณที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นอาจนําไปสูผลกรรมที่ไมพึงพอใจได  จึงเปลี่ยนแปลง
การตอบสนองทางอารมณเสียใหม  โดยการแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับพฤติกรรมที่เคยแสดงออกเมื่อ
มีอารมณดังกลาว  เชน  การเห็นหัวหนางานของตนตกบันไดแลวรูสึกขบขันจนถึงขั้นหัวเราะ
ออกมา  แตก็รูวาถาหัวเราะออกมาอาจจะถูกหัวหนางานลงโทษได  ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนแปลงการ
สนองตอบใหม  โดยการเอาฟนกัดล้ินของตนเองหรือหยิกขาตนเอง  เปนตน 

5. ใชเหตุการณที่ไมพึงพอใจในสภาพแวดลอม  เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
เชน  การตั้งนาฬิกาปลุก  โดยที่เสียงนาฬิกาปลุกจะเปนเหตุการณที่ไมพึงพอใจ  ทั้งนี้เพื่อท่ีจะทําให
สามารถไปทํางานใหตรงเวลา 
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6. ใชยา  แอลกอฮอล  หรือส่ิงกระตุนตางๆ  เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  เชน  
การดื่มสุรา  เพื่อที่จะใหลืมความทุกข  หรือดื่มกาแฟเพื่อที่จะไดไมเกิดอาการงวงนอนในขณะที่
อานหนังสือหรือขับรถ  เปนตน 

7. การใหการเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง  บุคคลอาจจะสัญญากับตนเองวา  ถา
อานหนังสือจิตวิทยาจบแลวจะไปดูโทรทัศน  หรือถาทําคะแนนสอบไมไดดี  ก็อาจจะลงโทษ
ตนเองโดยการไมดูภาพยนตรเปนเวลา  1   เดือน 

8.  ทําส่ิงอ่ืนแทนสิ่งที่กําลังทําอยู  โดยบุคคลจะเปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมอื่นแทนที่
จะแสดงพฤติกรรมที่จะนําตนเองไปสูการไดรับผลกรรมที่ไมพึงพอใจ  เชน  การเปลี่ยนหัวขอ
สนทนาเพื่อที่วาจะไดหลีกเลี่ยงการโตเถียง  เปนตน 
 กาญจนา   พูนสุข   (2541 : 54)  ไดเสนอวา  การควบคุมตนเอง (Self – Control)  คือ
การที่บุคคลหนึ่งพยายามที่จะทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  พฤติกรรมที่จะถูกควบคุมนี้มักจะ
เกี่ยวของกับผลที่ตามมาทั้งในดานที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา  พฤติกรรมที่ไมตองการ
ควบคุมนั้นจะเกี่ยวของกับผลลัพธในปจจุบันที่มีความสุข  ความพอใจ  แตผลในระยะหลังแลวจะ
เปนผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา  รูปแบบของการควบคุมตนเองนั้นเกิดจากกระบวนการในทาง
สัญลักษณ     และพฤติกรรมในการควบคุมตนเองนี้จะถูกรักษาไวโดยตัวแปรภายนอก  มียุทธวิธี
ในการควบคุมตนเองแบบพื้นฐานอยู  2  ประการดวยกันคือ  

1. พฤติกรรมที่ เกิดจากการควบคุมจากสิ่ งแวดลอมภายนอก  (environmental  
planning)วิธีการนี้ผูที่ตองการควบคุมตนเอง  จะจัดเตรียมสิ่งแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของใหมี
อิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมที่ปรารถนาหรือพฤติกรรมที่ตองการ 

2. การตั้งโปรแกรมการควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง (behavioral programming)  
วิธีการนี้จะใชเมื่อผูควบคุมตนเองไดกําหนดสิ่งตางๆ  ที่เกิดขึ้น  หลังจากที่ประสบความสําเร็จใน
การกระทําพฤติกรรมเปาหมายหรือพฤติกรรมที่ปรารถนา 
 
 โดยสรุปแลวการควบคุมตนเอง หมายถึง การกระทําของบุคคลที่จะบังคับตนเองใหละ
เวนการกระทําบางอยาง โดยการกําหนดความคิด  อารมณ  ความรูสึก   การเปลี่ยนแปลงการ
ตอบสนองทางอารมณ   การกระทําพฤติกรรมดวยเหตุผลและความอดทน  การจัดสภาพแวดลอม
ใหหลีกเลี่ยงการกระทําพฤติกรรม   สามารถเผชิญส่ิงยั่วยุ    ปญหาอุปสรรค   และสถานการณ
กดดัน   แมอยูในภาวะที่เกิดปญหาความขัดแยงในจิตใจ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่ดีตามที่
มุงหวังไว   ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมในการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขของนักเรียนวัยรุนตอนกลาง ที่อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
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ซ่ึงเปนการกระทําในการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  6  ในทางพุทธศาสนาซึ่ง
ประกอบดวยการติดสุราและของมึนเมา     ติดเลนการพนัน   คบคนชั่วเปนมิตร     ติดเที่ยว
กลางคืน    ติดเที่ยวดูการละเลน  และการเกียจครานในการงาน  โดยผูวิจัยไดใหนิยามศัพทในเรื่อง
ของอบายมุข 6 ใหเหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวของกับวัยรุนที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมตนเอง  
 ในเรื่องของการควบคุมตนเองนั้นโรเจอรส และสกินเนอร  (Rogers and  Skinner }  
อางถึงใน นิตยา  วรรณรัตน 2546 : 26) มีความเห็นตรงกันวา การควบคุมตนเองเกี่ยวของกับการ
เลือกตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใด จากพฤติกรรมสองพฤติกรรมที่ขัดแยงกัน   
 การที่บุคคลจะควบคุมตนเองไดนั้น  จําเปนที่จะตองรูจักตัวเองใหดีเสียกอน  การรูจัก
ตัวเองในที่นี้ก็คือ  การรูจักพฤติกรรมของตัวเอง  รูจักส่ิงแวดลอมและรูถึงความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมของตัวเอง  สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเองนั้น มีทั้งที่
เกี่ยวของในทางตรงและทางออม ซ่ึงพอจะกลาวไดดังตอไปนี้  
 1.   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social  Learning Theory)  
  อัลเบิรท   แบนดูรา  (Albert  Bandura   1977,    อางถึงใน นงนุช  โรจนเลิศ  
2533 :  19)  กลาววาการที่มนุษยมีวิถีหรือแนวทางปฏิบัติหรือพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ ไมไดติด
ตัวมาตามธรรมชาติ  แตมนุษยตองมีการเรียนรูส่ิงเหลานี้ดวยตนเอง การเรียนรูของมนุษยเกิดขึ้น  2  
ลักษณะคือ 
  1.  การเรียนรูจากประสบการณตรง หมายถึงการที่มนุษยนั้นไดมีโอกาสประสบ
เหตุการณที่นําไปสูการกระทํานั้นในฐานะผูกระทําหรือผูถูกกระทําดวยตนเอง 
  2.  การเรียนรูจากการสังเกต (Observational  Learning) หรือการเรียนรูจากการ
เลียนแบบ (Learning  by  Imitation) หรือการเรียนรูโดยผานรูปแบบ (Learning through  modeling) 
หมายถึง การที่มนุษยนั้นไดพบเห็นเหตุการณการกระทํานั้น จากบุคคลอื่นซึ่งแบนดูราเรียกวาตัว
แบบ (model)  และมนุษยจะเลือกหรือไมเลือกกระทําเพื่อตอบสนองตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดขึ้นอยูกับผล
ทางการกระทําของตัวแบบนั้น  โดยไดอธิบายแนวคิดที่สําคัญในการเรียนรูทางสังคมไว ดังนี้   
(Bandura  1977 : 16-22, อางถึงใน นิตยา   วรรณรัตน 2546: 30) 

1.   พฤติกรรมทุกอยางของมนุษย (รวมทั้งพฤติกรรมตอตนเอง) ที่
นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอน (Elementary  reflexes) ลวนเปนผลจากการเรียนรู 

2.  ส่ิงที่มนุษยเรียนรูคือ  ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ   โดยเรียนรูจากผลที่
จะเกิดตามมา(Response  Consequence)  คือ เรียนรูเมื่อเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นเหตุการณใดจะเกิด
ตามมาเปนความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ  หรือเมื่อกระทําพฤติกรรมใดแลวผล
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กรรมที่จะตามมาเปนเชนไรเปนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและผลที่เกิดจากพฤติกรรม
ความรูที่มนุษยเรียนรูเหลานั้นจะกลายเปนความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย 

3.   การเรียนรูความสัมพันธดังกลาวเกิดจากการเรียนรูดวยประสบการณตรง   
(Direct  Experience)  และเรียนรูจากการสังเกต (Observational  Learning)  

4.   การเรียนรูทางสังคมที่แบนดูราเนนคือ   การเรียนรูจากแบบอยาง  
(Learning   Through  Modeling)  โดยเฉพาะตัวแบบใกลชิด  ไดแก พอแม และพฤติกรรมของพอ
แมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  และการเรียนรูโดยกระบวนการสังเกต  (Process  of  Observational  
Learning)   ไดแกการสังเกตพฤติกรรมและผลรวมที่ตามมาจากการกระทําของผูอ่ืน  การไดอาน
ขาวสาร  บันทึกของผูอ่ืน  ซ่ึงเปนการเรียนรูทางออม  และเปนขอมูลที่บุคคลนํามาพิจารณา  
สําหรับการกระทําพฤติกรรมในอนาคตตอไป 

5.  ผลของการเรียนรูของมนุษยจะพัฒนาเปนความเชื่อ   ความเชื่อมนุษยมี
บทบาทในการกําหนดพฤติกรรม      และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหสอดคลองกับความเชื่อ 

6.   การควบคุมพฤติกรรมดวยความคิด  (Cognitive  Control)  ไดแก การคิด
ในเชิงประเมินโดยตั้งอยูบนสมมติฐานความเชื่อที่เกิดจากการเรียนรูของมนุษย  การคิดในเชิง
ประเมินเชนนี้นําไปสูการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด  และ
นําไปสูการควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจไว 

7.  ภายหลังการเรียนรู  มนุษยจะเลือกเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่เขาเห็น
คุณคามากกวาพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ   หรือมีการรับรางวัล  การเห็นผลกรรมที่ไดรับยอมมีผล 
จูงใจใหมนุษยกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรม  และเกิดความคาดหวังตอแรงเสริมที่จะไดรับ  
(Anticipation   of Reinforcement)  ความคาดหวังนี้เองทําใหมนุษยตัดสินใจทําหรือไมทํา
พฤติกรรม  เพื่อใหเกิดผลตามที่ตนปรารถนานั่นคือมนุษยจะตองมีการควบคุมตนเองและประเมิน
ตนเอง นั่นเอง 

8.  พฤติกรรมสวนใหญของบุคคลถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาจากการ
ประเมินตนเองซึ่งมีทั้งดีและไมดี ทําใหเกิดการรับรูตนเองในแตละดานแตกตางกันออกไป การ
ประเมินตนเองจะทําใหบุคคลสามารถควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมได 

9.  พฤติกรรมหรือการกระทําที่บุคคลกระทําตอตนเองอันเนื่องมาจากการ
ประเมิน และจากปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางบวกและลบ ลวนเปนผลมาจากการเรียนรูประสบการณ
ตรงและมีตนแบบหรือแบบอยาง การใหแรงเสริมตอตนเองเปนเรื่องสําคัญเพราะมีผลตอการ
พยายามของบุคคลที่จะกระทํามาตรฐานที่ตนตั้งไว และทําใหสามารถพัฒนาทักษะการควบคุม
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ตนเอง  สามารถปรับปรุงและคงรักษาพฤติกรรมนั้นตอไปไวได (จรรจา  สุวรรณทัต และคณะ  
2533  : 18-22) 
  โดยสรุปตามความเชื่อของแบนดูรา  พฤติกรรมของบุคคลรวมทั้งพฤติกรรมตอ
ตนเอง เปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ (Cognition)  พฤติกรรม 
(Behavior) และส่ิงแวดลอมภายนอก  (External  Environment)  โดยมิใชเกิดขึ้นจากองคประกอบ
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว  องคประกอบทั้ง  3  จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  และสามารถ
อธิบายไดถึงเหตุและผล  พฤติกรรมจะเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลไดรับการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม  
ภายหลังที่ไดประเมินถึงผลกรรมที่ไดรับจากการตอบสนองนั้นแลว มนุษยจึงตัดสินใจทําหรือไม
ทําพฤติกรรม  เพื่อใหเกิดผลตามที่ตนปรารถนานั่นคือมนุษยจะตองมีการควบคุมตนเองและ
ประเมินตนเอง นั่นเอง 
 2.  การควบคุมตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ฟรอยด (Freud)    
  ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic  Theory)  ซ่ึงฟรอยด (Freud)   จิตแพทยชาว
ออสเตรีย(Vernon and Calvin  1974 :43, อางถึงใน นิตยา   วรรณรัตน 2546: 27)  เปนผูสรางขึ้น
นั้น  มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเองของบุคคลก็คือ  Freud  อธิบายวามนุษยเกิดมา
พรอมกับแรงกระตุนหรือแรงขับตามธรรมชาติ  ซ่ึงสามารถทําลายบุคคลและสังคมได  หากไมมี
การควบคุมที่ดี  ซ่ึงก็จะนําไปสูพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกนอกกรอบปทัสถานของสังคม ฟรอยด ได
แบงบุคลิกภาพของบุคคลออกเปน  3  สวน   ไดแก    จิตไรสํานึก  (Id  หรือ  Libido)  ตัวเราที่อยูใน
จิตสํานึก  (Ego)  หรือ  Self  และมโนธรรม (Supper ego) 
  ในสวนที่เปนจิตไรสํานึก ฟรอยด อธิบายวา  คนเราเกิดมาพรอมดวยจิตไรสํานึกที่
เต็มไปดวยกิเลสหรือความปรารถนา  ซึ่งจัดวาเปนแรงผลักดันภายในตัวสําคัญที่ช้ีนําใหบุคคล
กระทําสิ่งที่ตนปรารถนา     ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอตนเองและสังคมได     ถาสิ่งที่ปรารถนานั้น
ไมไดอยูในทํานองคลองธรรม  สําหรับสวนที่เปนตัวเราที่ไดรับการขัดเกลา  ใหพนจากสภาพที่อยู
ในจิตไรสํานึกนั้น  จัดเปนสวนที่ไดผานการอบรมขัดเกลาใหเรียนรูที่จะคิด  และประพฤติปฏิบัติ
อยูในกรอบปทัสถานทางสังคม   การเรียนรู  ศีลธรรม  คานิยม  ตลอดจนเรียนรูวาส่ิงใดผิดสิ่งใดถกู  
อะไรควรทํา  ไมควรทํา  ผูที่ไดรับการอบรมขัดเกลามาอยางดีจนเขาใจเปาหมายของปทัสถานทาง
สังคมยอมจะไมกระทําผิดหรือออกนอกลูนอกทาง  ทั้งตอหนาและลับหลัง 
  สรุปไดวาทฤษฎีจิตวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง  ไดให
สาระสําคัญที่วาบุคคลทั่วไปจะมีแรงขับที่อยูภายในตัวเอง  ซ่ึงมีลักษณะเปนจิตไรสํานึก  ซ่ึงพรอม
จะแสดงออกมาตามความตองการเสมอถาขาดการควบคุมยับยั้งเมื่อใด  มนุษยจึงจําเปนตองไดรับ
การอบรม เพื่อจะทําใหเกิดการควบคุมตนเองไดในระดับทั่วไป  และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  
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แตการพัฒนาตัวเราใหเปนผูที่ไดช่ือวาเปนผูมีจิตใจสูง  สูภาวะเปนมนุษยอยางสมบูรณนั้น  จําเปน
ที่จะตองพัฒนามโนธรรมใหเกิดขึ้นในจิตใจ เพื่อควบคุมจิตไรสํานึกบุคคลนั้น  จึงจะสามารถ
พัฒนาตัวเองใหเปนผูมีคุณภาพทางจิตใจสูงได   
 3.   การควบคุมตนเองตามทฤษฎีของเรคเกลส  (Reckless) 
  เรคเกลส (Reckless,อางถึงใน จรรจา  สุวรรณทัต  และคณะ  2533 : 16-17) เชื่อวา
คนเรามีพลังที่ผลักดันจากภายในใหพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ซ่ึงอาจจะเกิดจากปจจัยตางๆ  ภายนอก  
เชน  ความยากจน  หรือถูกจํากัดสิทธิ  เสรีภาพ  ความขัดแยง  การเขากันไมได  การถูกควบคุม การ
อยูในสถานภาพของชนกลุมนอย  การถูกกีดกันจากโอกาสที่ตนพึงมีความกระวนกระวายใจ   
ความผิดหวัง  ความรูสึกทาทาย  ความรูสึกเปนปรปกษตอกัน  และความรูสึกมีปมดวย  เปนตน 
  เมื่อคนเราตองเผชิญกับสถานการณและปญหาตางๆ  อันเปนปจจัยผลักดันทั้ง
ภายในและภายนอกดังกลาว  คนเราก็จะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปทัสถานของ
สังคม  อยางไรก็ตามเมื่อเผชิญสถานการณอยางเดียวกันบางคนก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป  แตบาง
คนสามารถควบคุมตนเองไดอยางดี  และจากการวิจัยเชื่อวา เด็กดีมีความสามารถในการควบคุม
จากภายในตนเองสูง  เชน  ความเคารพตนเอง  ความสํานึกในความรับผิดชอบของตน  แตเด็กเกเร
สวนมากจะมีความสามารถในการควบคุมจากภายใจตนเองต่ํา  เชน  ไมมีความเคารพตอตนเอง  
หรือมีนอย  และมีความรับผิดชอบในตนเองนอย 
  สภาพแวดลอมภายนอกก็มีสวนในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก ไดแกการ
แนะนําส่ังสอนจากพอแม  กิจกรรมที่มีประโยชนและเพื่อนฝูงที่ดี  เปนตน  ซ่ึงมีสวนทําใหเด็กดีไม
กระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งตรงกันขามกับเด็กเกเร  ผูมักจะขาดสภาพแวดลอมที่ดีดังกลาว  
ดังนั้นในการควบคุมตนเอง เรคเกลส  จึงไดวางหลักทฤษฎีดังนี้ 
  1. การควบคุมจากภายใน  เปนพลังภายในจิตใจของแตละคน  ซ่ึงอาจจะมีมาก
นอยตางกันไดแก 

 (1)  ความสํานึกที่สามารถยับยั้งควบคุมตนเองได 
       (2)  ความสํานึกที่ดีงาม 
        (3)  ความเคารพตนเอง 
        (4)  มโนธรรมที่ไดรับการพัฒนาอยางดี 
        (5)  ความอดกลั้นตอความคับของใจ 
        (6)  ความสามารถในการตอสูกับอารมณฝายต่ํา 
        (7)  ความสํานึกรับผิดชอบสูง 
        (8)  ความมุงมั่นตอเปาหมาย 
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        (9)  การหาความพึงพอใจอยางอื่นชดเชย 
        (10) การใหเหตุผลในการถายโยงความเครียด  เปนตน 
  2. การควบคุมจากภายนอก  เปนพลังผลักดันใหเกิดการควบคุมตนเองมาจาก
ภายนอก  ซ่ึงเปนปจจัยทางสังคมที่ควบคุมตัวบุคคลอยางใกลชิด  ไดแก  ความยึดมั่นในจารีต
ประเพณี  ความคาดหวัง  ของสังคม  ภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามปทัสถานของสถาบันและตาม
เปาหมายความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  โอกาสที่จะไดรับการยอมรับ  และความสํานึกเปน
สวนหนึ่งของกลุมที่ตนสังกัดอยู  สภาพแวดลอมดังที่กลาวมา  จะเปนพลัง  และสรางความผูกพัน
ใหเกิดขึ้นกับสมาชิกในสังคม   ซ่ึงถาพิจารณาใหลึกซึ้งแลวเปนพลังและภารกิจที่ เกิดจาก
กระบวนการอบรมบมนิสัยทั้งส้ิน  สรุปไดวาการควบคุมจากภายนอกเกิดขึ้น  ในลักษณะที่เกิดจาก
ความยึดมั่นผูกพันที่จะปฏิบัติตามกรอบปทัสถานของสังคมและความคาดหวังของสังคม   
 4.   การควบคุมตนเองตามทฤษฎีของไนย ( Nye) 
  ในการควบคุมตนเองของบุคคลไนย(Nye, อางถึงใน  จรรจา  สุวรรณทัต  และ
คณะ 2533 : 18) เห็นวาสังคมเปนองคกรสําคัญในการควบคุมและสรางความสํานึกความผูกพันให
เกิดแกสมาชิกของสังคม  ซ่ึงแบงออกเปน 4   อยางคือ 

4.1  การควบคุมในสังคมโดยผานสถาบันตางๆ  ไดอบรมบมนิสัยสมาชิกของ
สถาบันโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  พอแมอบรมบมนิสัยลูกใหเกิดความสํานึก  ยึดมั่นอยูใน
คานิยมและปทัสถานของสังคม  จนทําใหคานิยมและปทัสถานของสังคมฝงลึกเขาไปอยูใน
จิตสํานึกของลูกและจิตสํานึกนี้เองที่เปนพลังภายในที่ควบคุมไมใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

4.2   การควบคุมโดยตรง  พอแมเปนตัวแทนสถาบันครอบครัว  ตํารวจเปน
ตัวแทนของสถาบันการปกครอง  เพื่อนเปนตัวแทนของกลุมปฐมภูมิ  เปนผูหามปราม  ไมให
บุคคลกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน ออกนอกกรอบ ถือวาเปนการควบคุมโดยตรงจากบุคคลภายนอก 

4.3  การควบคุมโดยทางออมการที่คนเราอยูในสถาบันครอบครัวมานาน ทําให
เกิดความผูกพันความรักตอบสนองพอแมซ่ึงเปนตัวแทนสถาบัน  ชวยใหบุคคลไมทําอะไรนอกลู
นอกทางดวยกลัวพอแมจะเสียใจ  นอกจากนั้นก็ยังมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกเปนพลังยับยั้ง  
พฤติกรรมนอกรูปแบบของคนเราไดอีกดวย 

4.4  ความตองการที่จะไดรับความพึงพอใจที่ชอบธรรมในสังคม คนเราตองการ
ดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมเพื่อจะไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนา เชน  ความรัก  ความยอมรับนับถือ  
ความมั่นคงในชีวิต  ความตองการดังกลาวจะเปนพลังควบคุมปองกันไมใหคนเรามีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน   
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 5.  การควบคุมตนเองตามแนวคิดของนีลล  (Neill) 
  นีลล (Neill, อางถึงใน จรรจา   สุวรรณทัต  และคณะ   2533 :  20) นักการศึกษา
ชาวอังกฤษ  ไดพยายามสรางและอธิบายพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคล  เขาย้ําวาการดูแล
ตนเองนี้ไมไดหมายความวาเด็กไดรับอนุญาตใหทําอะไรก็ไดที่เขาตองการ หากมีความแตกตาง
ระหวางอิสรภาพ  กับใบอนุญาตนีลลกลาวไววา  “ในบานที่มีระเบียบวินัย  เด็กไมมีสิทธิ์มีเสยีง  ใน
บานที่ตามใจเด็กจนเสียคน  เด็กมีสิทธิทุกอยาง  แตบานที่เหมาะสมคือที่ซ่ึงเด็กๆ  และผูใหญมีสิทธิ
เทาเทียมกัน”  นีลลไดอธิบายเพิ่มเติมในแนวความคิดเรื่องอิสรภาพวาไมใชใบอนุญาตไววา  
“จะตองมีการเนนกันครั้งแลวครั้งเลาวา  อิสรภาพไมใชการตามใจเด็ก  ถาเด็กเล็กคนหนึ่งในสาม
คนตองการเดินไปบนโตะรับประทานอาหาร  ก็เพียงแตบอกเด็กนั้นงายๆ  วาจะตองไมทําเชนนั้น  
เด็กจะตองเชื่อฟง    ตรงขามถาเด็กๆ  บอกผูใหญใหออกไปจากหองของแก  ก็จะตองเชื่อฟงและ
ออกไปจากหองของเด็กแตโดยดี” ในการปฏิบัติจริงจะมีผูมีอํานาจ การใชอํานาจอาจไดรับการ
เรียกช่ือตางๆ ไดเชน  การคุมครองปองกัน  การดูแล  และการรับผิดชอบของผูใหญ ผูมีอํานาจ
บางครั้งตองการความเชื่อฟง  และบางครั้งก็ตองใหความเชื่อฟงดวย   
  จากแนวคิดของ นีลลจะเห็นไดวา  ถาผูปฏิบัติไดนําแนวคิดนี้ไปใชอยางถูกตอง  ก็
จะสงผลตอการมีระเบียบวินัย  และรูจักการควบคุมตนเองไดดวย 
 6.   หลักการและแนวคิดการควบคุมตนเองตามหลักพุทธศาสนา 
  ธรรมเปนโลกบาล  คือ  ธรรมคุมครองโลก  2   อยางคือ  หิริ   โอตัปปะ หิริ   คือ  
ความละอายแกใจ  หมายถึงความละอายตอบาป  ทุจริต  ความไมเหมาะไมควรตางๆ  ที่ตนจะ
กระทําลงไป  แตก็เกิดความละอายไมกระทําส่ิงเหลานั้น  เชน  การลักขโมย  เปนเรื่องที่นาละอายก็
ไมทํา  การดาวากันดวยคําหยาบ เปนเรื่องที่นาละอายก็ไมทํา  เร่ืองของความละอายเปนตัวการ
สําคัญที่แยกคนใหหางไกลจากสัตวเดรัจฉาน  เพราะสัตวเดรัจฉานจะทําอะไรไมมีความละอาย  แต
คนรูจักวาอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา  ความละอายนั้น  หมายถึง การละอายตอบาป  ตอโทษ
ทุจริตตางๆ   ความละอายจะเกิดขึ้นไดโดยหิริ  เปนมโนธรรม  คือธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจคน
คอยๆ  เติบโตเจริญขึ้นโดยลําดับ  โดยอาศัย 

1. ชาติสกุล  คือถาเกิดในชาติตระกูลที่ดี  ไดรับการอบรมฝกปรือกิริยามารยาท
มาในทางที่ดีจากพอแมและญาติผูใหญ  ก็จะทําใหจิตใจมีความละเอียดออน  รูจักละอายสูงขึ้น 

2. วัย ไดแกความเจริญเติบโตของวัยของชีวิต จะทําใหรูจักคิดมีเหตุมีผลขึ้น 
บางเรื่องที่เคยทําสมัยเปนเด็ก  แตพอโตขึ้นก็ไมกระทําสิ่งเหลานั้น  เพราะเห็นวาเปนเรื่องที่ไม
เหมาะไมควร 
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3. การศึกษาเลาเรียน  ไดเขาใจเหตุผลมากขึ้น  ก็จะทําใหละเวนไมกระทําเรื่องที่
เปนบาป 

4. จิตใจที่มีความเขมแข็ง  คือคนที่ทําทุจริตนั้นเปนคนออนแอสุดแตวากิเลสจะ
ผลักดันใหทําอะไรก็ทําไป  สํานึกตนวาเรามีจิตใจเขมแข็งไมควรออนแอตามอํานาจของกิเลส  จึง
งดเวนไมกระทําส่ิงเหลานั้น  เหลานี้เปนปจจัยที่ชวยทําใหคนเรามีหิริเพิ่มขึ้น 
   ตัปปะ  ความสะดุงกลัวตอบาป  ขอนี้ตองแยกใหออกใหไดระหวางความ
ละอายกับความกลัว  ความละอาย  เชน  เราเดินหกลม ในทามกลางสายตาของคนอื่น  เรารูสึก
ละอาย  ความกลัว  เชนมีเสือวิ่งมาเรากลัว  อยางนี้เรียกวาความกลัว  แตความละอายและความกลัว
ในที่นี้  เปนเรื่องของความกลัวและความละอายตอบาปซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดที่มีเหตุผลของบุคคล  
สํานึกวาบางอยางที่ทําไปแลว 

1. แมวาตนเองก็ติเตียนตนเองได  พอนึกขึ้นไดก็ไมทําส่ิงเหลานั้น 
2. การกระทําของเราแลวจะโดนตําหนิ  ก็ละเวนไมทํา 
3. กลัวถูกอาชญากรรมของบานเมือง  ถูกจับขังไปลงโทษ   แลวไม

กระทํา เปนตน 
4. กลัวภัยในนรก  คือตองรับผลบาปกรรมที่ตนเองกระทําไวในนรกจึง

งดเวนไมกระทําบาปเหลานี้เปนเครื่องเสริมสงใหมีโอตตัปปะขึ้นภายในจิตใจ 
   หิริ  ความละอายแกใจ  และ  โอตตัปปะ  ความสะดุงกลัวตอบาปเปนโลกบาล  
คือธรรมะที่คุมครองโลกโดยจะเห็นวาไมวาในสมัยกอนหรือสมัยปจจุบันก็ตาม  คนเราจะพยายาม
ควบคุมไมใหคนเบียดเบียนขมแหง  ประทุษราย  ลางผลาญ  ฆาฟนกัน  แตก็ควบคุมไมได  ใน
ทํานองตรงกันขาม  ถาหากวาคนแตละคนมีความละอายตอการกระทําบาป  มีความสะดุงกลัวตอ
บาปและผลแหงบาป  การเบียดเบียน  การประทุษรายกันก็ไมเกิดขึ้นและการประพฤติที่ไมเหมาะ
ไมควรตางๆ  ซ่ึงมีใหเห็นกันอยูนั้นก็จะไมมี  เพราะคนแตละคนในสังคมจะสํานึกถึงสิ่งที่เปนบาป  
และงดเวนไมกระทําเพราะวาความเดือดรอนตางๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกสังคมนั้นคือส่ิงที่เปนบาป
นั่นเอง  เมื่อคนกลัวบาปกันแลวก็ไมกระทํา  การอยูรวมกันในโลกจะเต็มไปดวยความสุข  
(พระราชธรรมนิเทศ   2538,   อางถึงใน นิตยา  วรรณรัตน 2546 : 33) 
   กลาวโดยสรุปไดวา  หิริ  โอตตัปปะ  เปนธรรมะที่พุทธศาสนิกชน  มีไว
ปฏิบัติ  เพื่อใชในการควบคุมตนเอง  เพื่อที่จะสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  โดยสรุปตามแนวคิดหรือทฤษฎีการควบคุมตนเองที่ไดกลาวมาขางตน   
พอที่จะกลาวไดวาการควบคุมตนเองนั้นเปนสิ่งที่มีอยูในตัวของมนุษย และสามารถที่จะสรางหรือ
พัฒนาใหมีมากยิ่งขึ้นไดถาหากรูวิธีและมีการฝกปฏิบัติ การควบคุมตนเอง เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
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ไปเชนเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย คือเกิดจากการเรียนรูตามกระบวนการถายทอดทาง
สังคม  เกิดการเรียนรูเงื่อนไขตางๆ ของสังคมโดยเรียนรูจากประสบการณการทํางานของตน  การ
เรียนจากตัวอยางที่พบเห็น    เรียนจากคําบอกเลาและอื่นๆ  ในชีวิตประจําวัน    ซ่ึงแตกตางกันไป
ตามความเชื่อของแตละทฤษฎี   ในที่นี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ
กับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จากการบูรณาการทฤษฎีตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
 กระบวนการและแนวทางพัฒนาการควบคุมตนเอง 
  นักจิตวิทยา และนักพฤติกรรมศาสตร  ทอเรเซนและมาโฮนี (Thoresen  and Mahoney 
1974 : 14,  อางถึงใน ประเทือง  ภูมิภัทราคม  2540 :329)  ไดศึกษาและสรุปกระบวนการที่บุคคล
สามารถใชในการควบคุมตนเองไว 2  กระบวนการ  ไดแก 

1. การควบคุมส่ิงเรา (Stimulus  Control) 
2. การควบคุมผลกรรม (Self – Presented Consequence) 

 การควบคุมสิ่งเรา   คือ   การที่บุคคลวางแผนเพื่อเปล่ียนแปลงตัวแปรใหมใน
ส่ิงแวดลอมกอนที่จะทําพฤติกรรมเปาหมาย  เปนการจัดสภาพแวดลอมที่เปนส่ิงเราของบุคคลเสีย
ใหม  เพื่อที่จะกระตุนหรือลดพฤติกรรมของบุคคลนั้น  เนื่องจากพฤติกรรมบางอยางมีส่ิงเราเปน
ตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม  เพราะฉะนั้นเพื่อเปนการควบคุมพฤติกรรมจึงตองควบคุมส่ิงเรา 
 การควบคุมผลกรรม  คือ  การใหผลกรรมตนเองหลังจากไดทําพฤติกรรมเปาหมาย
แลว  ผลกรรมอันนี้จะเปนการเสริมแรงหรือการลงโทษ  แตโดยปกติแลวมักจะใชการเสริมแรง
เปนหลัก  เนื่องจากการลงโทษมักจะกอใหเกิดปญหาทางอารมณ  เชน  โกรธ  ไมพอใจ  หรือกลัว  
และเกิดพฤติกรรมกาวราวหรือเบี่ยงเบนได 
 นอกจากนี้  กลินน (Glynn. 1970 : 123-132,  อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย 2536 : 27)  ได
ใหแนวคิดเพิ่มเติมวาในการควบคุมตนเองในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมผลกรรมนั้น  เพื่อให
บุคคลสามารถควบคุมตนเองได  บุคคลจําเปนจะตองทราบเปาหมายพฤติกรรมที่จะทําในปริมาณที่
กําหนดใหไดรับการเสริมแรง  ซ่ึงบุคคลสามารถทําไดโดยตั้งเปาหมาย (Goal  Setting)  เปาหมายนี้
จะเปนเกณฑที่เชื่อมโยงไปถึงการเสริมแรงตนเองที่จะกําหนดใหตนเองทราบวาบุคคลจะตอง
กระทําพฤติกรรมในปริมาณเทาไรจึงจะไดรับการเสริมแรง  การตั้งเปาหมายจึงมีลักษณะเปนการ
กําหนดเงื่อนไขการเสริมแรงดวยตนเอง  (Self – Determined Reinforcement)  นอกจากการ
ตั้งเปาหมายแลวบุคคลจําเปนตองทราบเสียกอนวา ตนเองกําลังกระทําพฤติกรรมเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม  ดังนั้นจึงตองมีการเตือนตนเอง (Self  Monitoring)  รวมอยูดวย การเตือนตนเอง
ประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมตนเอง (Self Observation)  และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง 
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(Self  Recording)  การสังเกตตนเองจะชวยใหบุคคลสามารถพิจารณาไดวาพฤติกรรมเปาหมาย
เกิดขึ้นหรือไม  การบันทึกพฤติกรรมดวยตนเองจะชวยใหบุคคลทราบทิศทางของพฤติกรรม  และ
เปนขอมูลสําหรับการประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self Evaluation)  วาพฤติกรรมเปาหมายที่เกิดขึ้น
ตรงตามเกณฑที่จะใหแรงเสริมหรือไม  และเมื่อบุคคลสามารถกระทําพฤติกรรมตามเกณฑที่
กําหนดไวจึงเสริมแรงตนเอง (Self  Reinforcement)  ทันทีหลังการเกิดพฤติกรรมนั้น ซ่ึงการ
เสริมแรงตนเองนี้จะมีลักษณะที่ดีกวาการเสริมแรงภายนอก  ทั้งนี้เปนเพราะการเสริมแรงตนเอง
เปนการเปดโอกาสใหบุคคลเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและดําเนินการปรับพฤติกรรมดวย
ตนเอง  นอกจากนี้การเสริมแรงตนเองยังทําใหพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปมีโอกาสที่จะคงอยู
มากกวาการเสริมแรงจากภายนอก (Bandura 1969 : 467 – 485) 
 วิธีการพัฒนาการควบคุมตนเอง 
 ทอเรเซนและมาโฮนี (Thoresen  and  Mahoney  1974 : 45, อางถึงใน  อรพลอย   
เกษมสันต  ณ อยุธยา 2546: 21-22;  สุพล  ชัดเชื้อ  2535 : 11-12) ไดสรุปวิธีการเพื่อพัฒนาการ
ควบคุมตนเองไวดังนี้   

1. การตั้งเปาหมาย (Goal  Setting)  คือ  การกําหนดเกณฑในการควบคุมพฤติกรรม
หนึ่งดวยตนเอง  ซ่ึงการตั้งเปาหมายนี้จะชวยใหผูแสดงพฤติกรรมรูถึงพฤติกรรมที่ตองการกระทํา
อยางชัดเจน  ตัวอยางของการตั้งเปาหมายของพฤติกรรม  เชน  “ฉันจะทําการบานใหเสร็จคืนนี้”  
ในกรณีที่บุคคลยังไมสามารถตั้งเปาหมายไดอยางชัดเจน  ก็ใหคนอื่นชวยจนกวาเขาจะสามารถ
ตั้งเปาหมายไดดวยตนเอง  อยางไรก็ตามเปาหมายที่ตั้งควรเปนเปาหมายที่แทจริงและสามารถทํา
ไดเพราะถาเปนเปาหมายที่บุคคลไมสามารถทําไดจะทําใหเกิดความผิดหวังกอใหเกิดพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนได 

2. การสังเกตตนเอง (Self – Monitoring)  เปนกระบวนการที่บุคคลสังเกตตนเอง  
หรือจําแนกลักษณะพฤติกรรมของตนเอง พิจารณาวาตนเองไดทําพฤติกรรมตามเปาหมายแลว 
หรือยัง  การสังเกตตนเองมักทําควบคูไปกับการบันทึกพฤติกรรม 
  ขั้นตอนในการสังเกตตนเอง 

1. จําแนกพฤติกรรมเปาหมายวา  พฤติกรรมที่ตองการใดตองการสังเกต 
2. กําหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
3. กําหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใชในการบันทึก 
4. ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
5. ทําแผนภาพหรือกราฟแสดงการบันทึก 
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6. วิเคราะหขอมูลที่บันทึก  เพื่อที่จะไดขอมูลยอนกลับ  ซ่ึงจะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

3.   การประเมินผล (Self – Evaluation)  คือ  การที่บุคคลตองตัดสินพฤติกรรมของ
ตน   

โดยการประเมินคุณคาของพฤติกรรมจากขอมูลท่ีไดจากการบันทึกดวยตนเอง  ซ่ึงทํา
ใหไดพิจารณาพฤติกรรมที่ทําอยูอยางถ่ีถวน 

4.   การเสริมแรงตนเอง (Self – Reinforcement)  คือ  การจัดผลกรรมที่เปนแรงเสริม 
ใหแกพฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเองเพื่อทําใหพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นโดยที่เจาของ

พฤติกรรมเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดแรงเสริมนั้นดวยตนเอง 
   จะเห็นไดวาการพัฒนาการควบคุมตนเอง เปนผลจากการเรียนรูทางสังคม  ซ่ึง
สามารถปลูกฝงไดตั้งแตวัยเด็ก  สําหรับวิธีการฝกควบคุมตนเองนั้นเปนส่ิงที่ตองใชความพยายาม
และใชเวลา  แตเปนสิ่งที่บุคคลสามารถพัฒนาได 
 ลักษณะของบุคคลท่ีควบคุมตนเองได 
 ทองทิพภา    วิริยะพันธุ    (2546: 105-106) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่ควบคุม
ตนเองไดจะมีลักษณะดังนี้ 

- ไมหวั่นไหวตอคําวิจารณ เยาะเยยถากถางของผูอ่ืน 
- สรางจินตนาการใกลเคียงความเปนจริง  และมีความกระตือรือรนที่จะนํา

จินตนาการไปสูการปฏิบัติในขอบเขตที่สามารถควบคุมตนเองได 
- ไมพยายามสบประมาทหรือดูถูกเหยียดหยามบุคคลอื่น  ไมวากรณีใดๆ  
- ไมเกลียดชัง  ไมโกรธผูที่ไมเห็นดวยกับตน  แตพยายามทําความเขาใจเหตุผลที่เขา

ไมเห็นดวย 
- แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของ”ขอเท็จจริง” มากกวาความปรารถนาที่ “อยาก

ใหมันเปนเชนนั้น” 
- ไมเปนทาสของคานิยม หรือแฟชั่นของสังคม ไมเปนคนสุรุยสุรายฟุมเฟอย 
- ไมขัดแยงหรือโตเถียงผูอ่ืน ระมัดระวังคําพูด  ยับยั้งชั่งใจในการพูดซ่ึงตรงกับคํา

สอนในเรื่อง”วาจาสุภาษิต” ของพระพุทธเจาที่วา “กลาวถูกตองตามกาล  กลาวตามจริง” ใชวาจา
ออนหวาน ใชวาจาที่เต็มไปดวยประโยชนและกลาววาจาออกจากจิตที่มีเมตตา 

- เปนผูฟงมากกวาผูพูด ไมแยงพูดเสียคนเดียว  รูจักประหยัดคําพูด มีสติในการพูด
และการกระทํา 
   ซ่ึงวิธีการที่จะควบคุมตนเองใหมีลักษณะดังกลาวนั้นจะตองปฏิบัติดังนี้ 
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1. พอใจในสิ่งที่มีอยู  จะทําใหควบคุมความอยากได 
2. มีเมตตา คือ รูจักรักผูอ่ืน มีใจเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน คนที่มีเมตตา  เอื้อเฟอจะไมทํา

การใดๆ  เพื่อสนองความตองการของตนแตฝายเดียว 
3. ตองยอมรับวา คนอื่นแตกตางจากเรา  การตระหนักในขอนี้จะทําใหลดความโกรธ

ลงไดเมื่อผูอ่ืนทําอะไรไมไดดังใจ 
 สําหรับความสามารถควบคุมตนเองไดนั้น  โซลี   สโตน  และเลอร  (Zolie,Stone  and 
Lehr, อางถึงใน นิตยา   วรรณรัตน    2546 :  15 ) ไดอธิบายวาควรเปนผูที่มีลักษณะดังนี้ 

1. มองหรือรับรูตนเอง และส่ิงแวดลอมอยางเปนจริง  
2. คิดถึงความคิดที่อาจจะนําตนเองไปในทิศทางที่ตนเลือก และกระทําในทิศทางที่

เขาเลือกที่จะกระทํา 
3. กระทําเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และปราศจาก

ความขัดแยงตอบุคคลหรือสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตนเอง 
 

 จากการศึกษาเอกสารขอมูลในเรื่องการควบคุมตนเองที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา การ
ควบคุมตนเอง คือ การกระทําของบุคคลที่จะบังคับตนเองใหละเวนการกระทําบางอยางโดยการ
กําหนดความคิด  อารมณ  ความรูสึก   การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ   การกระทํา
พฤติกรรมดวยเหตุผลและความอดทน  การจัดสภาพแวดลอมใหหลีกเลี่ยงการกระทําพฤติกรรม   
สามารถเผชิญส่ิงยั่วยุ    ปญหาอุปสรรค   และสถานการณกดดัน แมอยูในภาวะที่เกิดปญหาความ
ขัดแยงในจิตใจ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่ดีตามที่มุงหวังไว  การควบคุมตนเองเปนสิ่งที่มีอยู
ในตัวของมนุษย และสามารถที่จะสรางหรือพัฒนาใหมีมากยิ่งขึ้นไดโดยอาจใชกลวิธีและเทคนิค
ตางๆ ในการควบคุมตนเอง ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาพบวาการใชเทคนิคหลายๆ วิธีในการ
ควบคุมตนเองจะประสบผลสําเร็จดีกวา   การควบคุมตนเองเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
เชนเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย คือเกิดจากการเรียนรูตามกระบวนการถายทอดทางสังคม  
เกิดการเรียนรูเงื่อนไขตางๆ ของสังคม  โดยเรียนรูจากประสบการณการทํางานของตน  การเรียน
จากตัวอยางที่พบเห็น   เรียนจากคําบอกเลาและอื่นๆ  ในชีวิตประจําวัน  โดยบุคคลสามารถที่จะ
พัฒนาการควบคุมตนเองได  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการควบคุมตนเองที่
เฉพาะเจาะจงในประเด็นการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   โดยใชขอมูลในการศึกษาจากเอกสาร รายงานและทฤษฎีตางๆ ที่
เกี่ยวของ  โดยนํามาทําการบูรณาการรวมกัน 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

39

3.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของอบายมุข   
 ความหมายของอบายมุข 
 จากการรวบรวมเอกสารรายงานที่เกี่ยวของกับอบายมุขตามความหมาย พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายของคําวา”อบายมุข” ไววา  เปนคํานาม(น.)
หมายถึง ทางแหงฉิบหาย, เหตุแหงฉิบหาย ซ่ึงมี  2 หมวด  คือ  อบายมุข 4  และอบายมุข  6 ทั้งนี้  
ความหมายและการจัดประเภท  อบายมุข  ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  นี้ 
มีความหมายเหมือนกันและจัดประเภทไวเหมือนกันกับอบายมุข 4  และอบายมุข  6  ตามที่ปรากฏ
ในหนังสือพระไตรปฎก  ซ่ึงไดมีผูนํามาใหความหมายและอรรถาธิบายไวใน  หนังสือ นวโกวาท 
โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาชิรญาณวโรรส ซ่ึงเปนประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ 
 อบายมุข   ในความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)  พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)  อบายมุข  6  (ชองทางของความเสื่อม,
ทางแหงความพินาศ,เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย)  ประกอบดวย 

1. ติดสุราและของมึนเมา 
2. ติดการพนัน  
3. คบคนชั่วเปนมิตร    
4. ติดเที่ยวกลางคืน 
5. ติดเที่ยวดูการละเลน 
6. เกียจครานทําการงาน  

 อบายมุข  (พระศรีปริยัติโกสล และคณะ   2546: 38) หมายถึง  เหตุเครื่องฉิบหาย  
เพราะเมื่อบุคคลประกอบเขาแลวทําใหเดือดรอน  สูญเสียความนับถือจากผูพบเห็น  เมื่อลวงลับไป
แลวยอมไดรับความเดือดรอนในอบายมุข มี 6 อยางคือ 
 1.  ดื่มน้ําเมา  คือ ของมึนเมาทุกชนิด ทั้งชนิดกิน ดื่ม ฉีด ดม  หรือ สูบ เมื่อเสพเขาไป
ยอมใหโทษทั้งรางกายและจิตใจ  ทานกลาวโทษใหญๆ  ไว  6  ประการ 

1. เสียทรัพย 
2. กอทะเลาะวิวาท 
3. เปนเหตุใหเกิดโรค 
4. ถูกตําหนิติเตียน 
5. ไมรูจักละอาย  นอนไหนก็นอนได เปนตน 
6. ทอนกําลังปญญา  เพราะสุรา  หรือของมึนเมาไปทําลายระบบประสาท 
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 2.  เที่ยวกลางคืน  คนเราตอนกลางวันทํางานแลว  เมื่อกลางคืนมาถึงนาจะพักผอน
กลับไปเที่ยวยอมทําใหรางกายเสื่อมโทรมจึงมี  โทษใหญๆ  6  ประการ 

1. ช่ือวาไมรักษาตัว 
2. ไมรักษาลูกเมีย  หรือบริวาร 
3. ไมรักษาสมบัติที่หามาได 
4. เปนที่ระแวงของคนทั้งหลาย 
5. มักถูกใสความ 
6. ไดรับความลําบาก 

 3.   เที่ยวดูการละเลน  คือ  ไปดูมหรสพตางๆ ชนิดไมเคยพลาด  เขาทํานอง  รําที่ไหน 
ไปที่นั่น มีโทษตามวัตถุที่ดู  มีโทษใหญๆ  ที่ควรรู  คือ 

1.   เสียทรัพย 
2.   ไมรักษาทรัพยสมบัติ 
3.    เสียสุขภาพ 
4.    เสียเวลา 
5.    คนขาดความนับถือ 
6.   เสียปญญา  หรืออีกอยางหนึ่ง  คือ 

1. รําที่ไหนไปที่นั่น 
2. รองที่ไหนไปที่นั่น 
3. ดีดสีตีเปาที่ไหนไปที่นั่น 
4. เสภาที่ไหนไปที่นั่น 
5. เพลงที่ไหนไปที่นั่น 
6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น 

 4.  เลนการพนัน   คือ  การพนันทุกชนิด  มีไพ  ไฮโล  มา  และอื่นๆ  ที่เขาทํานอง
ตอรองราคา หรือมีแพมีชนะ  มีโทษ  6  ประการใหญๆ  คือ 

1.   เมื่อชนะยอมกอเวร  คือ ผูแพพยาบาทปองราย 
2.   เมื่อยอมเสียทรัพย  จึงเกิดความเสียดายทรัพยที่เสียไป 
3.   ทรัพยยอมฉิบหายไป 
4.  ไมมีใครเชื่อถือถอยคํา 
5.  เปนที่หมิ่นประมาทของผูอ่ืน 
6.  ไมมีใครตองการเปนคูครอง 
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 5.   คบคนชั่วเปนมิตร  คือ  การที่เราเขาไปคบประเภทรวมกิจกรรม  รวมผลประโยชน 
กับคนเหลานั้นมีโทษตามที่วาไว  6 ประการ คือ 
  1.  ทําใหเปนนักเลงการพนัน 
  2.  ทําใหเปนนักเลงหญิง  หรือเปนนักเลงเจาชู 
  3.  ทําใหเปนนักเลงสุรา  หรือของมึนเมา 
  4.  ทําใหเปนคนหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 
  5.  ทําใหเปนลวงเขาตอหนา คือ เปนคนหนาดานนั่นเอง 
  6.  ทําใหเปนคนหัวไม  หรือ เปนคนหัวดื้อ เปนนักเลง 
 6.   เกียจครานทําการงาน  คือ  การที่เราจะถึงเวลาการทํางานก็มักอางโนนอางนี่ 
อยูรํ่าไป  แลวเมื่อใดจะสําเร็จประโยชนแหงการดํารงชีวิตได ขออางมีอยู  6  อยาง คือ 
  1.  มักอางวา หนาว 
  2.  มักอางวา รอนนัก 
  3.  มักอางวา ยังเชาอยู 
  4.  มักอางวา เวลาเย็นเกินแลวไมไปทํางาน 
  5.  มักอางวา หิวนัก 
  6.  มักอางวา กระหายนัก 
  เมื่อบุคคลอางอยางนี้แลวก็ไมไปทํางาน  ยอมทําใหเปนคนที่ไมมีทรัพยจะจับจาย
ใชสอยอยางที่ตองการทําได  ทําใหเปนที่ไมนาเชื่อถือของคนรอบขาง  ไมมีผูตองการคบหาดวย  
ฉะนั้น  ไมควรเปนคนเกียจครานการทํางาน 
 ในทางพระพุทธศาสนาถือวาอบายมุขเปนความเสื่อม  ความเสียหาย  เพราะอบาย
แปลวา  ความเสื่อม  มุข  แปลวา  ปาก  ทาง  ฉะนั้น  อบายมุข จึงแปลรวมกันวา  ปากแหงความ
เส่ือม  หรือ ทางแหงความเสื่อม เปนทางขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของคน  เปนการขัดขวางการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ปราศจากสันติธรรมและศีลธรรมอันดีของพระพุทธศาสนา 
 อบายมุขนั้น  ยอมมีโทษตามที่กลาวมาแลว  ถาบุคคลประพฤติเพียงขอใดขอหนึ่ง
เทานั้น  ก็ยอมทําใหเปนคนมัวเมา  เปนทางเสื่อมเสีย ถามัวเมามากก็เส่ือมเสียมาก ถามัวเมานอยก็
จะเสื่อมเสียนอย  ถาไมมัวเมาเลยก็ไมเสื่อมเสีย   เพราะฉะนั้นการไมเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข   
เปนหนทางที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในชีวิต     
 จากการศึกษาเอกสารรายงานตางๆ  พบวาคนที่หักหามใจ   ยับยั้ งตนเอง   มี
ความสามารถทนตอส่ิงยั่วยุในสถานการณตางๆ ไดก็จะทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 
และไมเกิดปญหาสังคม  เชนเดียวปญหาการเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข   การควบคุมยับยั้งใจ
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ตนเองไดหรือไมนั้นเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางสังคม ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาการควบคุมตนเอง จากการศึกษาวิจัยเชื่อวาเด็กที่มีการควบคุมจากภายในตนเองสูง มีความ
เคารพในตนเอง จะสามารถควบคุมตนเองไดดีกวาเด็กที่มีการควบคุมจากภายในหรือความเคารพ
ในตนเองต่ํา ส่ิงที่มีอยูในตัวของมนุษยสามารถที่จะสรางหรือพัฒนาใหมีมากยิ่งขึ้นไดถาหากมีการ
เรียนรูวิธีการฝกปฏิบัติ    ซ่ึงคนแตละคนมีการควบคุมตนเองแตกตางกัน  เนื่องจากวัยรุนปจจุบัน  
มีแนวโนมที่จะเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขไดอยางชัดเจนทั้ง 6 เรื่องถาขาดความสามารถในการ
ยับยั้งชั่งใจ ทนกับสิ่งยั่วยุในสังคมปจจุบันไมได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการควบคุมตนเองดังกลาว โดยศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และเพื่อให
งายตอการศึกษาในภาพรวมผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดในการศึกษาไวตามอบายมุข 6 ทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้โดยไดปรับนิยามศัพทที่เกี่ยวของกับอบายมุข ใหเขากับบริบทของวัยรุนที่
เปนกลุมตัวอยาง ในสภาพของสังคมยุคปจจุบันที่มีความเจริญดานขอมูลขาวสาร  เทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ   โดยผูวิจัยไดสรุปรวมอบายมุข  6 เปนกลุมที่มีลักษณะพฤติกรรมคลายกัน   3   
ดาน   คือ    1)  ดานการกระทําไมพึงประสงคประกอบดวย การดื่มสุราและของมึนเมา   และการ
เลนการพนัน    2)  ดานการคบคนชั่ว     3) ดานการกระทําไมเหมาะสมประกอบดวย  การเที่ยว
กลางคืน  การเที่ยวละเลนและ การเกียจคราน    

 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
 สัมพันธภาพ  มีความหมายวา ความผูกพัน  ความเกี่ยวของ  (ราชบัณฑิตสถาน  2530: 
809) สัมพันธภาพในครอบครัวหมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมในครอบครัว  ประกอบดวย บิดา  
มารดา  และบุตร  ที่อาศัยอยูในครอบครัว  มีความรัก  ความหวงใย  มีการดูแลเอาใจใสตอกัน  มี
ปฏิสัมพันธตอกันของสมาชิกในครอบครัว 
 สุรพล      พยอมแยม  (2548 : 21)  ไดกลาวถึงความหมายของสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลวา   เปนพฤติกรรมหนึ่งที่บุคคลกระทําตอกัน       ถาทั้งสองฝายยังไมมีปฏิสัมพันธกัน      
(Interaction) สัมพันธภาพจะยังไมเกิดขึ้น การที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกัน (Contact) เปนจุดเริ่มตน
ของการมีสัมพันธภาพซ่ึงความสัมพันธนั้นอาจเกิดขึ้นในดานบวกหรือในดานลบ      แตสวนใหญ
เมื่อพูดถึงคําวา สัมพันธภาพมักจะแปลความไปในดานบวกมากกวา   
 กมลา  แสงสีทอง  (อางถึงใน พรศรี  วรรธนะวลัญช  2541 : 31) ใหความหมายของ 
สัมพันธภาพในครอบครัววาหมายถึง ความสัมพันธตามบทบาทที่คนเรามีตอสมาชิกในครอบครัว  
ถาความสัมพันธมีลักษณะเปนความปรองดองรักใคร  กลมเกลียวในครอบครัว  ก็นับวาเปน
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ลักษณะสัมพันธภาพที่ดี  แตถาเปนความขัดแยง  หรือมีความรูสึกที่เปนอริตอกัน  ถือวาเปน
ลักษณะความสัมพันธที่ไมดีภายในครอบครัว 
 ศรีทับทิม  รัตนโกศล (2527:116, อางถึงใน วนิดา   ทองปลอง 2546 : 36)  ไดให
ความหมายของความสัมพันธในครอบครัวไววา เปนความผูกพันรักใคร  ความใกลชิด  คุนเคย 
สนิทสนมระหวางบิดา  มารดา และบุตร  รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆ  ที่อาศัยอยูภายใน
ครอบครัวนั้น  ดวยความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวเปนเรื่องที่กอใหเกิดปญหา  และเปน
มูลเหตุของปญหานานัปการมนุษยเปนสัตวสังคมที่อยูรวมกันเปนกลุม มีความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนมากมาย  เร่ิมตั้งแตครอบครัว ซ่ึงเปนกลุมแรก ที่คนเรามีสวนรวมเปนสมาชิก  ความสัมพันธใน
ครอบครัวเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  อันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวอันไดแก 
พอ แม  พี่  นอง ไดใหความรัก ความผูกพัน  ความใกลชิดสนิทสนม  มีอารมณความรูสึกนึกคิด
รวมกัน การเอาใจใสเล้ียงดูกัน ทําใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนแบบแผนของ
ความรัก ความเขาใจ คานิยม  และการประพฤติปฏิบัติตอกัน  การชวยเหลือเกื้อกูลกันในแตละ
ครอบครัว   รวมไปถึงเครือญาติในลําดับตางๆ  
 สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  จะทําใหแตละคนมีโอกาสการพัฒนาตนเอง  มีโอกาส
รับรูตนเองในดานดี  เห็นคุณคา  และความมีศักยภาพในตนเองอยางตอเนื่อง   มีความภูมิใจใน
ตนเอง   ซ่ึงการพัฒนาตนเองจนเกิดความคิดความเขาใจที่ดีในตนเอง  (Positive self -concept) 
จัดเปนคุณสมบัติที่จําเปนและสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตอยางมีสุข (สุรพล   พยอมแยม   2548 : 
203) ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวนั้นจะเปนพื้นฐานที่ดีของสังคม   จะชวยเสริมสรางความสุข  
ความราบรื่น  และเปนเครื่องมือที่จะแกไขปญหาตางๆ ไดทุกอยาง  
 ครอบครัวเปนระบบเปดประกอบดวยบุคคลที่มีความผูกพันซ่ึงกันและกันมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  พลังงาน  และแหลงประโยชนกับสิ่งแวดลอมและขอมูลยอนกลับสู
ระบบหลังจากมีการแลกเปลี่ยนแลว  การที่ครอบครัวมีการติดตอกับภายนอกนี้จึงจําเปนตอง
พยายามดํารงภาวะสมดุลของระบบเอาไว  โดยกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคน และมี
กฎเกณฑเปนของตนเอง  เปนการสรางความผูกพันระหวางสมาชิกของครอบครัว    สมาชิกใน
ครอบครัวตองรับผิดชอบที่จะสรางและดํารงรักษาไวซ่ึงส่ิงแวดลอมดานกายภาพ  สังคม  อารมณ
และจิตใจ 
 ความสัมพันธภายในครอบครัว  แสดงใหเห็นถึงลักษณะสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่
เกี่ยวของกับบุคคลอื่นในครอบครัว  ซ่ึงประกอบดวยลักษณะความสัมพันธ  การชวยเหลือเกื้อกูล
การเห็นอกเห็นใจกัน  ไมวาสมาชิกในครอบครัวจะมีความสุขหรือความทุกข   สมาชิกอ่ืนก็จะมี
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ความรูสึกรวมดวย  ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น  มีการปรึกษาหารือ  และ
ตัดสินใจรวมกัน  มีการรวมกิจกรรมทั้งในครอบครัวและสังคม 
 กิเคิล (Gicle, quoted in  Streib  and beck 1980 :937, อางถึงใน วนิดา  ทองปลอง 
2546 : 36) กลาวถึงลักษณะความสัมพันธในครอบครัววาควรประกอบดวย  4  ลักษณะ  คือ 
 1.    การเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว  ทั้งทางรางกาย  โดยการ
ดูแลเมื่อเจ็บปวย  หรือชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน  และดานจิตใจ  โดยมีความรูสึกรวม 
ทั้งดีใจ  เสียใจ  ผิดหวัง กับสมาชิกอื่นในครอบครัว  รวมทั้งประคับประคองสงเสริมใหเกิด
ความสุขในครอบครัว 
 2.    การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร  และบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 
โดยภายในครอบครัวจะมีการวางแผนเกี่ยวกับรายไดและรายจายของครอบครัว   เพื่อท่ีจะสามารถ
เอื้อประโยชนใหกับสมาชิกมากที่สุด  และควรมีการแบงหนาที่เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในกจิกรรม
ของครอบครัว อันจะนําไปสูความรูสึกผูกพันของสมาชิกดวย 
 3.    การมีปฏิสัมพันธในครอบครัว  สังคม รวมถึงการมีสวนรวมทางศาสนา  กลาวคือ 
ครอบครัวเปนระบบหนึ่งภายในสังคม    สมาชิกแตละคนมีความสัมพันธกันทั้งครอบครัวและ
ระบบสังคมอื่นดวย  โดยเฉพาะสถาบันศาสนาอันเปนสิ่งแสดงออกถึงความเกี่ยวพันทาง
วัฒนธรรม 
 4.    การอยูภายใตกฎระเบียบทางสังคม  หมายถึง การเคารพกฎหมายบานเมือง และ
ดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมของกลุม 
 มอสและมอส (Moos,  H. R. and  Moos,  S. B.  1986  :59, อางถึงใน วนิดา  ทองปลอง 
2546  : 37)  ไดสรางเครื่องมือที่เรียกวา  Family  Environment  Scale  โดย พิจารณาสัมพันธภาพ
ในครอบครัว  เปน  3  มิติ  ดังนี้ 
 1.    มิติความสัมพันธระหวางสมาชิก (Relationship   Dimensions)  ประกอบดวยการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงระดับความผูกพันในครอบครัว  และการที่สมาชิก
ไดรับการชวยเหลือจากสมาชิกอื่นในครอบครัว  การแสดงความรูสึกเปนไปในลักษณะเปดเผย  
สมาชิกทุกคนสามารถแสดงออกถึงอารมณที่แทจริงไดอยางเปดเผยระหวางสมาชิกในครอบครัว 
 2.    มิติการพัฒนาสวนบุคคล (Personal  Growth  Dimensions)  ประกอบดวยลักษณะ
การพึ่งพาตนเอง  แสดงถึงความสามารถของสมาชิกแตละคนในครอบครัว  ในการตัดสินใจแกไข
ปญหาตางๆ  ดวยตนเอง  การประสบความสําเร็จในชีวิต  ทั้งในเรื่องเรียน  และการทํางาน  การ
รวมกิจกรรมทางสังคม  แสดงถึงระดับความสนใจเกี่ยวกับการเมือง  สังคม  ความรู  และกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม  กิจกรรมนันทนาการ  โดยการมีปฏิสัมพันธรวมกับสังคม  รวมถึงกิจกรรมการ
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พักผอนหยอนใจ  และการรวมกิจกรรมทางศาสนา  ซ่ึงเปนระดับของการใหความสําคัญกับ 
เชื้อชาติ  ศาสนาและคานิยมตางๆ  
 3.    มิติการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบของครอบครัว  (System  Maintenance  Dimensions) 
ประกอบดวย  การจัดการในครอบครัว  แสดงถึงการวางแผนในการทํากิจกรรมในครอบครัว
รวมกัน  อันเปนสวนสําคัญของทุกสถาบัน  และมีการควบคุมใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของครอบครัว  ที่ใชในการดําเนินชีวิต 

จากแนวคิดสัมพันธภาพในครอบครัวของมอสและมอส นํามาอธิบายความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตของวัยรุน  โดยแยกพิจารณาตามมิติของสัมพันธภาพในครอบครัว  ทั้ง 3  มิตินั่นก็
คือ  วัยรุนที่มาจากครอบครัวซ่ึงมีความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวดี  ยอมมีสุขภาพดี  มี
กําลังใจที่ดี  และมีอารมณที่มั่นคง  วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่มิติการพัฒนาสวนบุคคลดี  ยอม
สามารถพึ่งพาตนเอง  ตัดสินใจดวยตนเอง  เผชิญปญหาและแกไขปญหาตางๆ  ดวยตนเองไดอยาง
เหมาะสม  ในขณะที่วัยรุนที่มาจากครอบครัวที่มีมิติ  การดํารงรักษาไวซ่ึงระบบของครอบครัวดี  มี
การจัดการในครอบครัว  มีการวางแผนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิก ระบบการเงิน การดูแล
ความเรียบรอยในบานดียอมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย  เพราะสมาชิกในครอบครัวตางรูหนาที่  และ
เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  ทําใหบรรยากาศในครอบครัวมีความอบอุนและเปนกันเอง 
 สายสุรี    จุติกุล  (อางถึงใน คณะกรรมการศึกษาวิจัยปญหาสังคม 2547 : 33) ได
รวบรวมแนวความคิดของนักจิตวิทยาชาวตางประเทศในเรื่องสัมพันธภาพและความรักใน
ครอบครัวไววาคนเราจะตองมีความรักและความอบอุนระหวางกันและกัน  ครอบครัวที่มี
สัมพันธภาพที่ดีจะตองมีพฤติกรรมที่แสดงความรักและความผูกพันในลักษณะ ตอไปนี้ 
 1)    ตองเอาใจใสดูแลและเอื้ออาทรตอกัน  การเอาใจใสในที่นี้  หมายถึง การดูแล
สุขภาพของกันและกัน   อาหารการกิน    การเลาเรียนของบุตร   ความสะอาด    การใชจายเงินทอง    
การเดินทางไปทํางานหรือไปโรงเรียน  ความทุกขและความสุขที่ตองระบาย  เปนตน 
 2)    ตองรูจักคนที่เรารัก   สามีภรรยาตองรูจักและเขาใจกันใหดี   สําหรับบุตรบิดา
มารดาก็ตองเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับบุตร  อุปนิสัยบุตร  รูวาบุตรชอบหรือไมชอบอะไร  จุดเดน
จุดดอยเปนอยางไร  ทุกคนในครอบครัวจะตองปรับความรูจักซึ่งกันและกัน  เพื่อชวยใหมีการ
ตอบสนองที่ดีตอกันและกัน 
 3)    ตองเคารพซึ่งกันและกัน  การเคารพในที่นี้  หมายถึง  การเคารพที่มาจากใจ การ
เคารพในลักษณะนี้มีพฤติกรรมแสดงออกไดหลายอยาง  เชน  การฟง  การเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตางกัน  การเกรงใจกัน   เชน บุตรเกรงใจบิดามารดา  บิดามารดาก็ตองรูจักเกรงใจบุตร  ความ
เกรงใจนี้รูสึกวามีคุณคาและจะชวยใหความสัมพันธระหวางบุคคลดีขึ้น 
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 4)    ตองมีความรับผิดชอบ  การมีความรับผิดชอบ หมายถึง  การยอมรับความผิดหรือ
ความชอบ  การไมรับผิดชอบของบิดามารดาและความไมถูกตอง การเปนตนแบบที่ไมดีก็เปนการ
แสดงความไมรับผิดชอบ  การละเลยหรือละเมิดสิทธิของเด็ก    สิทธิของบิดามารดา       สิทธิของ
ผูสูงอายุหรือพิการก็เปนการไมรับผิดชอบ  มีบุตรไมเล้ียง  มีบิดามารดาสูงอายุแลวไมเล้ียง เปนตน 
 5)  ตองมีความไววางใจกันความไววางใจเปนรากฐานที่ทําใหเกิดสัมพันธภาพใน
ครอบครัว  ความไววางใจควรมีตอกันทั้งทางกายและทางใจ จะชวยใหคนในครอบครัวมีความ
สบายใจไรกังวล  หรือความกลัว  เปนที่พึงพาได  ครอบครัวใดที่ไมไดสรางรากฐานที่ดีในเรื่อง
ของความไววางใจบุคลิกภาพของผูเยาวในครอบครัวอยูในสภาพของการขาดความไววางใจ  อาจ
ทําไปสูสภาวะของการเปนคนกาวราว  เก็บกดหรือมีปมดอย 
 6) ตองใหกําลังใจกันและกัน   การใหกําลังใจก็คือ  การใหพลังแกสมาชิกใน
ครอบครัวใหดําเนินชีวิตไปอยางมีความสุข  แนะแนวทางในการหาทางออกเมื่อมีปญหา  ไมดุวา
หรือกลาวโทษวาเปนความผิด 
 7)  ตองใหอภัยกันและกันสมาชิกในครอบครัวอยูดวยกันหลายคน  ตองมีการ
กระทบกระทั่งกันบางไมมากก็นอย  ถามีความรักอยูก็อภัยกันไดยกโทษให  ในครอบครัวที่มีบุตร
ประพฤติผิด  บิดามารดาก็ไมควรจดจําความผิดนั้นแลวนําไปตอวาบุตรในโอกาสตางๆ ไป  เพราะ
เมื่อบุตรไดรับฟงความผิดของตนอยูเสมอก็จะโกรธ  ความไมสบายใจและอาจนึกไปวาบิดามารดา
ไมรักตน 
 8)    ตองรูจักส่ือสารในครอบครัว  การสื่อสารในครอบครัวควรจะใชปยะวาจาระหวาง
สามีภรรยา  บิดามารดากับบุตร การสื่อสารอาจมีทั้งรูปแบบที่ใชภาษาและภาษาทาทาง  ภาษาพูด  
การเขียน ฯลฯ  การตําหนิกันก็ทําไดแตควรเปนคําตําหนิที่ใชถอยคําที่นาฟง 
 9)    ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคาและคุณภาพ  สมาชิกในครอบครัวควรหาเวลาอยู
ดวยกัน  ถามไถสารทุกขสุกดิบระหวางกัน   ชวยแกปญหาตางๆ ที่มี   มีกิจกรรมรวมกัน       เชน 
ไปเที่ยวทางไกล   ไปเที่ยวสวนสาธารณะ  รับประทานอาหารพิเศษรวมกัน  ไปเยี่ยมญาติเปนตน 
 10)  ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปล่ียนแปลงของบุคคลในครอบครัว  สภาวะของ
ครอบครัวและสภาวะของสมาชิกมิไดหยุดนิ่ง  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ตัวอยางเชนบุตรที่
เกิดใหมเปนทารก  ก็จะโตมีการพัฒนาการตามวัยอันเหมาะสม   บิดามารดาจะตองปรับตัวตาม
ความเปลี่ยนแปลงของบุตร  ตัวของบิดามารดาเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ดังนั้นสมาชิกใน
ครอบครัวจะตองตระหนักในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้  และปรับตามความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  ใน
ฐานะที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไป  และปรับตัวในฐานะที่จะตองสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของคน
อ่ืน 
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 11)  ตองรูจักภาระหนาที่ในครอบครัว และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การอยูรวมกันใน
ครอบครัวตางคนตางมีบทบาทและหนาที่  ทั้งบทบาทหนาที่ตอตนเองและตอสมาชิกในครอบครัว
ซ่ึงบทบาทและหนาที่เหลานี้เกิดจากความคาดหวังของตนเองและความคาดหวังแตละคนใน
ครอบครัว  ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะตองตกลงกันใหดีวาเรื่องตางๆ ที่จะบริหารครอบครัวให
เปนปกติสุขนั้น เปนเรื่องของใครในสัดสวนอยางไร รวมกันอยางไร 
 12)  มีความใกลชิดทางสัมผัส  การสัมผัสเชนการกอดกันโอบกันบาง  เกี่ยวแขนหรือ
หอมแกมกันในครอบครัว เปนการแสดงความรักความอบอุนตามธรรมชาติของคน  แตการ
แสดงออกควรกระทํากันในครอบครัวระหวางคนใกลชิดจริงๆ  เชน เมื่อมีบุตรเล็กๆ เปนทารก  
บิดามารดาก็ควรเอาเขามากอด  มาจูบ  เพื่อแสดงความรักและใหความอบอุน และเพิ่มความมั่นใจ
ใหกับบุตร แตเมื่อบุตรโตขึ้นก็อาจจะหางไป 

อาจกลาวโดยสรุปวา  สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีเปนพื้นฐานที่สงผลใหครอบครัว
มีความมั่นคง  โดยสมาชิกในครอบครัวมีความรัก  ความสัมพันธที่ผูกพันซึ่งกันและกัน  หวงใย
ชวยเหลือกันและกัน  กอใหเกิดความสุขภายในครอบครัว  และเปนพื้นฐานใหกับความมั่นคงทาง
จิตใจ  และอารมณที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว   โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บุตรจะมีพัฒนาการดานตางๆ 
ที่เหมาะสมตามวัย  และสงผลใหเปนเยาวชนที่ดีตอสังคมและประเทศชาติตอไป การติดอบายมุข
ตางๆ ของเด็กและเยาวชน  มีผลกระทบมาจากบทบาทของครอบครัว จากการอบรมเลี้ยงดู  หาก
เด็กไดรับความอบอุนดูแลอยางดี  มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน   ยอมจะเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่
ทําใหเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งในจิตใจ  เลือกและตัดสินใจแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสม หางไกลจากอบายมุข  แตในทางตรงกันขามหากครอบครัวไมไดแสดงบทบาทที่
เหมาะสม  อาจเปนปจจัยผลักดันที่สําคัญใหเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขได 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธของนักเรียนกับคนในครอบครัวตาม
การรับรูของนักเรียนซ่ึงหมายถึง  การแสดงออกถึงลักษณะความผูกพันรักใคร ความใกลชิด 
สนิทสนม  การดูแลเอาใจใส  การมีกิจกรรมรวมกัน การชวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน  การเห็นอก
เห็นใจใหกําลังใจกัน การใหอภัยกัน  การมีความรูสึกรวมทั้งความสุขหรือความทุกข  การดูแลเมื่อ
เจ็บปวย  การเคารพใหเกียรติ  การแสดงความคิดเห็น  การรับฟง    การตัดสินใจรวมกัน  การ
ปรึกษาหารือชวยแกปญหาตางๆ ที่มี   ระหวางสมาชิกของครอบครัวไดแก บิดา  มารดา  บุตร   
รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆ ที่อาศัยอยูในครอบครัวของนักเรียนตามการรับรูของตนเอง  
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5.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับมโนภาพแหงตน   
 ความหมายของมโนภาพแหงตน    
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของมโนภาพแหงตน  หรือบางคน
เรียกวา อัตมโนทัศน  ไวตางๆ  กัน  ดังนี้ 
 กูด (Good  1973 : 245,   อางถึงใน เบญจมาศ  โพธ์ินอย  2531 : 50)  ใหความหมาย
ของมโนภาพแหงตนไววาเปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถ  รูปรางลักษณะ  การ
กระทํา  กิจวัตรประจําวันของตนเองในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่ง 
 แมคเดวิด  และ ฮาวารี (Mcdavid  and  Havari  1968 : 220-222,  อางถึงใน อรพลอย    
เกษมสันต  ณ  อยุธยา  2546: 27)  ไดอธิบายวา  มโนภาพแหงตนเปนสวนหนึ่งของ  “ตน” (Self) 
มโนภาพแหงตนจึงเปนโครงสรางของความรู  ความเขาใจที่จัดระเบียบแลว  ซ่ึงเปนผลมาจาก
ประสบการณของบุคคล และไมจําเปนตองตรงกับสภาพของ “ตน” ตามความเปนจริงเสมอไป 
 ไรมีย (Dinkmeyor.1967: 184; Citing Reimy,  อางถึงใน นงนุช โรจนเลิศ  2533: 54)  
ไดใหความหมายของมโนภาพแหงตนวา  เปนการรับรูส่ิงตางๆ ของบุคคล แลวจัดเขาเปนระบบ
ตามที่ตนไดสังเกตและรูสึกทั้งในอดีตและปจจุบัน  แลวกอใหเกิดความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับตนเองมโนภาพแหงตนจึงเปนแบบแผนที่บุคคลใชพิจารณาเพื่อความเขาใจในตนเอง  
โดยเฉพาะในสถานการณที่ตองตัดสินใจเลือก  หรือการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหเหมาะสมกับตนเอง 
 ลาซารัส (Lazarus. 1963 :61,  อางถึงใน นงนุช โรจนเลิศ  2533: 54)  กลาว  มโนภาพ
แหงตนเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล  และทําใหบุคคลเขาใจตนเอง  บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมไปตามที่คิดวาตนเปน 
 เฮอรลอค (Hurlock.   1978  :  525-526,  อางถึงใน นงนุช โรจนเลิศ  2533: 54)   กลาว
วา  มโนภาพแหงตนเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจ  ดานรางกาย  ไดแก 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปรางหนาตา  ความเหมาะสมทางเพศ  และดานจิตใจไดแก    ความสามารถ  
การเห็นคุณคา   ความสัมพันธกับบุคคลอื่นและยังไดอธิบายถึงแบบแผนของบุคลิกภาพ 
(Personality   Pattern) วาประกอบดวยคุณลักษณะ(Traits)   ตางๆ และส่ิงที่ทําหนาที่ประสาน
ลักษณะเหลานี้เขาดวยกันเปนแบบแผนบุคลิกภาพของแตละบุคคล  คือ ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง  หรือมโนภาพแหงตน  ซ่ึงเปรียบไดกับแกนกลางของซี่ลอ  โดยมีคุณลักษณะตางๆ  เปนซ่ี
ลอ   
 เบิรน (Burns   1979 : 148-149,  อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต  ณ  อยุธยา 2546: 30)  
ไดสรุปโครงสรางของความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองไวดังนี้ 
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 1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองตามที่บุคคลเขาใจ(The Cognized  Self-Concept)หรือ
การรับรูของบุคคลในดานความสามารถ  สถานภาพและบทบาทของตนเอง เปนมโนทัศนของ
บุคคลนั้นตามที่เขาคิดเขาเปน 
 2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนตามคนอื่น  หรือตนทางสังคม((The  Other  Self  or  
Social  Self) คือการที่บุคคลเชื่อวา คนอื่นมองตัวเขา และประเมินตัวเขาอยางไร 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนในอุดมคติ(The  Ideal  Self)  คือ ลักษณะของตนที่บุคคล
หนึ่งหวังที่จะเปนอยากจะเปน  
 โรเจอรส  (Lindzey and Hall 1965 : 429; citing  Rogers, อางถึงใน อรพลอย  
เกษมสันต  ณ  อยุธยา   2546: 27)   ไดอธิบายความหมายของมโนภาพแหงตนสรุปโดยยอไดวา  
เปนการรับรูที่บุคคลมีตอตนเองในเรื่องบุคลิกลักษณะ  รูปรางความสามารถ  ความสัมพันธ  
ความรูสึก และทัศนคติตอตนเอง และส่ิงแวดลอมซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้   
 1.  “ตน”  พัฒนาขึ้นมาจากการปะทะสังสรรคระหวางอินทรียกับส่ิงแวดลอม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสังสรรคกับผูอ่ืน  โดยมีการประเมินคุณคาตนเองทุกครั้ง  ดังนั้นตนจะ
ประกอบดวย  ทัศนคติ  และคานิยม 
 2.  “ตน”   อาจจะรับคานิยมจากผูอ่ืนมา  และรับรูในสภาพที่บิดเบือนจากความเปน
จริง 
 3.  “ตน”    จะพยายามตอสูเพื่อใหเกิดความเขารองเขารอยภายใน  “ตน”  เชน  ไม
ยอมรับคานิยมที่ขัดกับคานิยมเดิม 
 4.  อินทรียจะพยายามแสดงพฤติกรรมไปตาม“ตน”เพื่อใหเกิดการเขากันไดในตน 
 5.  “ตน”     อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยอาศัยวุฒิภาวะ และการเรียนรู (1965 : 429) ได
แบงมโนภาพแหงตน  ออกเปน 3 ดานคือ 

-   ดานคุณคาตนเอง  เกี่ยวกับความสัมฤทธิ์ผล (Academic Value)  คือ  
ความรูสึกตอตนเองในดาน  สติปญญา นิสัยการเรียน แรงจูงใจ แรงกดดันจากทางบาน การแขงขัน
เกี่ยวกับความสามารถ ฯลฯ 
  -   ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal  Relationship)  คือความรูสึกตอ
ตนเองในดานที่เกี่ยวของสัมพันธกับคนอื่น และความสามารถในการคบเพื่อน ฯลฯ 
  -   ดานการปรับตัวทางอารมณ  (Emotional   Adjustment)  คือ  ความรูสึกตอ
ตนเองทางดาน  ความกดดันทางอารมณ  ความวิตกกังวล  ความสุข  ความเกลียด ฯลฯ 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2527 : 208 – 209,   อางถึงใน เบญจมาศ  โพธ์ินอย  2531 : 55)  
ไดสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาในเรื่อง มโนภาพแหงตน  ไววา  มโนภาพแหงตนหมายถึง  
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ความรู สึกนึกคิดของบุคคลเกี่ ยวกับตนเอง   ทั้ งทางสุขภาพรางกาย   และจิตใจ   ไดแก  
บุคลิกลักษณะ  รูปรางหนาตา  อารมณ  ความรูสึก ฯลฯ 
 คนที่มีมโนภาพแหงตนดีหรือทางบวกมักเกิดความมั่นใจในตนเอง  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  มีความกลาในการแสดงความสามารถของตนเอง  แตถามีมากไปมักจะเปนคนขี้คุย  ขี้โม  
มักกลาวยกตนขมทานบอยครั้ง  และมักดูถูกความสามารถของคนอื่นวาดอยกวาตน 
 สําหรับคนที่มีมโนภาพแหงตนไมดีหรือทางลบ มักไมเชื่อมั่นในตนเองไมกลาแสดง
ความสามารถของตนเอง  เมื่ออยูตอหนาผูอ่ืน  ถามีมากเกินไปมักจะเปนคนที่ดูถูกตนเองคิดวา
ตนเองมีปมดอยมีการถอมตัวและเกรงกลัวหรือยอมทําตามผูอ่ืนโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะเกงกวา
เขา 
 ไวล่ี (Wylie 1968 :741,  อางถึงใน นงนุช  โรจนเลิศ  2533: 57)     ไดแบง   มโนภาพ
แหงตน ออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 1. มโนภาพแหงตนตามอัตภาพ(Actual  Self-concept) หมายถึงทัศนคติและ
ความรูสึกวาตนเองคือใคร  เปนคนอยางไร  เปนภาพสะทอนของตนเอง เชน ตัวเองเปนคนดี 
 2.  มโนภาพแหงตนตามปณิธาน(Ideal  Self-concept)  หมายถึง  ทัศนคติหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูตนเอง  วาจะเปนตนในอุดมคติอยางไร หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู
ตนเอง  วาจะเปนคนในอุดมคติอยางไร  เชนตนเองอยากเปนคนสวยที่สุด  อยากเรียนเกง 
 มโนภาพแหงตนที่ถูกตองเหมาะสม  คือ  บุคคลจะตองเปรียบเทียบความรูสึกนึกคิดที่มี
ตอตนเอง เทียบกับความรูสึกนึกคิดที่มีตอบุคคลจากกลุมหรือสังคม  ดูวาสอดคลองกันหรือไม  
และถาไมสอดคลองกัน  ความรูสึกนึกคิดใดที่ถูกตองหรือเปนเหตุเปนผลมากกวา  ก็ควรจะยอมรับ
ความรูสึกนึกคิดนั้น 
 โรเจอรส (Linndzey and Hall   1965: 429: Citing  Rogers,  อางถึงใน  อรพลอย   
เกษมสันต  ณ  อยุธยา  2546: 30)    ไดศึกษามโนภาพแหงตนในวัยรุนแบงมโนภาพแหงตน
ออกเปน  3  ดาน  ดังนี้ 
 1.  มโนภาพแหงตนดานคานิยมเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล (Academic Value)  คือ ความรูสึก
ตอตนเองในดานสติปญญา  นิสัยการเรียน  ทักษะในการเรียน  แรงกดดันจากทางบาน  การแขงขัน
เกี่ยวกับความสามารถ  และการเลือกอาชีพ 
 2.  มโนภาพแหงตนดานความสัมพันธระหวางบุคคล(Interpersonal  Relationship) 
คือความรูสึกตอตนเองในดานที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน  ความสามารถในการคบเพื่อน  การทํางาน
รวมกับคนอื่นและการเขาสังคม 
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 3.   มโนภาพแหงตนดานการปรับตัวทางอารมณ(Emotional  Adjustment)  คือ 
ความรูสึกตอตนเองทางดานความกดดันทางอารมณ  ความวิตกกังวลใจ  ความสุข  ความเครียด  
ความเบื่อหนาย  ความขุนเคืองใจ 
                      ทฤษฎีมโนภาพแหงตน   
                      ทฤษฎีเกี่ยวกับมโนภาพแหงตนไดนํามาพัฒนาและเผยแพรโดย  คูมส และสนิก 
(Coombs  and  Snygg  1959 : 171 – 173,    อางถึงใน เบญจมาศ  โพธ์ินอย  2531 : 57)    อธิบายถึง
ความคิด  การรับรูในความสามารถของบุคคล  และทุกๆ ส่ิงเกี่ยวกับตน โดยมีความเชื่อวา  บุคคล
พยายามที่จะไปสูความสําเร็จใจการปรับมโนภาพแหงตนเกี่ยวกับตน  เพื่อคงไวซ่ึงสุขภาพจิตที่
สมบูรณ  บนพื้นฐานความตองการนี้เอง  การรับรูเกี่ยวกับตนจึงมีอิทธิพลอยางยิ่งในการอธิบายถึง
พฤติกรรมของบุคคลโดยเชื่อวา     การแสดงออกของบุคคลในทุกสถานการณขึ้นอยูกับการรับรู
ของแตละบุคคล  ที่มีตอตนเองโดยมีมโนภาพแหงตนบนพื้นฐานของความรูสึกนึกคิดของบุคคล  
และควบคุมการรับรูของแตละบุคคล  ดังนั้น  มโนภาพแหงตน  จึงมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมของ
บุคคล  โดยบุคคลจะปฏิเสธหรือบิดเบือนการรับรูที่ไมสอดคลองกับมโนภาพแหงตน  แตจะเลือก
รับรูและแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับมโนภาพแหงตนของตนเทานั้น 
  คูมสและสนิก  อธิบายกระบวนการของ  มโนภาพแหงตนตามแผนภูมิที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กระบวนการรับรูเกี่ยวกับตนหรือมโนภาพแหงตน 
 
 วงกลม  A  เปนบริเวณการรับรูในสิ่งที่สําคัญและเปนแกนแทของคน (Inner cell  of  
The  Self  Concept)  เชน  “ฉันเปนนายกรัฐมนตรี”  เปนตน   
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 วงกลม B   รวมบริเวณวงกลม  A  เขาไวดวยเปนบริเวณการรับรูปรากฏการณทั้งสิ้น  
เกี่ยวกับตน (Phenomenal  Self) หรือเปนการรับรูเกี่ยวกับตน (Physical  Self)   ทั้งในขณะรู   และ
ไมรูตัว เชน  “ฉันเปนผูหญิง” “ฉันเปนคนสูง”  “ฉันเปนคนมีอารมณขัน”  เปนตน   
 วงกลม C   เปนการรับรูในภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับตนทั้งดานรางกาย   จิตใจ 
ความรูสึกนึกคิด  โดยรวมเอาการรับรู  ของวงกลม A และB เขาไวดวย (Inner Cell and  
Phenomenal  cell)  เชนบุคคลรับรูวา  “ ฉันมีความสามารถสูง”  “ฉันมีบุคลิกภาพที่เปนมิตร”  เปน
ตน  นอกจากนี้การรับรูในสวนนี้ยังรวมถึงการรับรูที่บุคคลอื่นมีตอตนอีกดวย  ซ่ึงการรับรูในการ
กระทํา ความคาดหวังที่ผูอ่ืนมีตอตนมีผลตอมโนภาพแหงตนของบุคคล    จะเปนการสงเสริมหรือ
คุกคามไดทั้งส้ินทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกระทําหรือความคาดหวังนั้นๆ  
 คูมส  และ สนิก(Coombs  and  Snygg  1959 : 171–173, อางถึงใน เบญจมาศ โพธ์ินอย  
2531 : 58)   อธิบายธรรมชาติของมโนภาพแหงตนวา   

1. มโนภาพแหงตน  มีผลตอการรับรูของบุคคล  โดยบุคคลจะเลือกรับรูในสิ่งที่
สอดคลองกับมโนภาพแหงตน    และแสดงพฤติกรรมตามการรับรูนั้นๆ  

2. มโนภาพแหงตน ผันแปรไปตามความถูกตองและชัดเจนของการรับรูของบุคคล  
ซ่ึงการรับรูของบุคคลจะถูกตองชัดเจนเพียงใดขึ้นอยูกับ  ความรู (Knowledge)  การจูงใจ 
(Motivation)  และประสบการณ  หรือทักษะที่เคยมีมา (Skill) 

3. บางครั้งการรับรูเกี่ยวกับตนเอง  อาจปรากฏออกมามากกวาที่บุคคลรับรูอยาง
แทจริง  เพราะบุคคลอาจตอตานตนเองตามการรับรูและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปจาก
การรับรูนั้น 

4. มโนภาพแหงตนของบุคคลอาจจะมีความสม่ําเสมอคงที่    แตไมใชส่ิงตายตัว
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและบทบาทในแตละสังคม  แตจะไมเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ  ลงๆ  
ไดบอยๆ  
 ฟทส (Fitts  1965 : 46 – 48, อางถึงใน เบญจมาศ  โพธ์ินอย  2531 : 59)  กลาวถึง
ลักษณะของมโนภาพแหงตน  โดยพิจารณา 2 ลักษณะใหญๆ  ดังนี้ 
 1.  ลักษณะภายใน (Internal  Frame  of  Reference)  ประกอบดวย 

1.1 มโนภาพแหงตนดานความเปนเอกลักษณ  (Identity)  เปนการพิจารณา 
มโนภาพแหงตน  ที่จะตอบคําถามที่วา  “ฉันเปนอะไร” (What  I  am)   

1.2 มโนภาพแหงตนดานความพึงพอใจในตนเอง(Self Satisfaction)   เปนการ
พิจารณามโนภาพแหงตน  เพื่อตอบคําถาม  “ฉันรูสึกเกี่ยวกับตนเองอยางไร” (How  I  Feel  about  
myself)   
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  1.3  มโนภาพแหงตนดานพฤติกรรม (Behavior)  เปนการพิจารณามโนภาพ 
แหงตน  เพื่อตอบคําถามวา  “ฉันประพฤติอยางไร”  (What  I  do  or  the  way  I  act) 
 2.   ลักษณะภายนอก  (External  frame  or  reference)  ประกอบดวย 

2.1 มโนภาพแหงตนดานรางกาย  (Physical  Self)    เปนการรับรูเกี่ยวกับลักษณะ
รูปราง    และสมรรถภาพของรางกายในการปฏิบัติหนาที่ตลอดจนภาวะสุขภาพของตน 

2.2 มโนภาพแหงตนดานศีลธรรมจรรยา (Moral – Ethical  Self)  เปนการรับรู
หรือประเมินตนเองในดานศีลธรรมจรรยา  โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในสังคมที่ตนอาศัยอยู  
มโนภาพแหงตนดานนี้ไดรับอิทธิพลจากคานิยม   วัฒนธรรม   ตลอดจนศาสนาที่บุคคลนับถือ 

2.3 มโนภาพแหงตนดานสวนตัว (Personal Self) เปนการรับรูในบุคลิกภาพ 
แหงตนเกี่ยวกับคุณคา, ความคาดหวัง,  อุดมคติ,  ความเชื่อมั่นในตนเองเปนตน 

2.4 มโนภาพแหงตนดานครอบครัว (Family  Self)  เปนการรับรูเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว  การไดรับการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว  ซ่ึงจะมีผลตอการ
รับรูในคุณคาและความพึงพอใจของบุคคล 

2.5 มโนภาพแหงตนดานสังคม (Social  Self) เปนการรับรูของบุคคลตอการสราง
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  ซ่ึงมีผลตอความเชื่อมั่นของบุคคล  ความภาคภูมิและยอมรับในคุณคาของตน  
มโนภาพแหงตนในสวนนี้สามารถสงเสริมโดยการสงเสริมใหมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคม  
จะกอใหเกิดความรูสึกวาตนมีคาเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนมีผลตอการปรับมโนภาพแหงตนในทิศทาง
ที่ดี 

2.6 มโนภาพแหงตนดานการวิพากษวิจารณตนเอง (Self Criticism) เปนการรับรู
ตอตนเองที่ชัดเจนทั้งในดานดีและไมดี  เปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับและกลาเปดเผย
ตัวเองของบุคคล  ซ่ึงมักไมสอดคลองกับมโนภาพแหงตนดานอื่นๆ  ที่กลาวมาขางตน  การสงเสริม
มโนภาพแหงตนในสวนนี้จะชวยใหบุคคลกลาเปดเผยตนเองและชวยใหประเมินตนเองไดอยาง
แจมชัดเปนประโยชนในการปรับปรุง  และพัฒนามโนภาพแหงตนใหดีขึ้นมีผลตอการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามมา 
 ฟทส  ไดสรางแบบวัดมโนภาพแหงตน     เรียกวา  แบบวัดมโนภาพแหงตนเทนเนสซี่ 
(The  Tennessee  Self – concept  Scale) เปนแบบวัดที่สรางขึ้นจากพื้นฐานเหตุผลทางทฤษฎีและ
การประเมินทางจิตวิทยา  ซ่ึงสามารถประเมินมโนภาพแหงตนในหลายๆ  ดาน  แบบวัดมโนภาพ
แหงตนเทนเนสซี่  เปนแบบวัดที่นิยมใชกันมากเหมาะสมกับกลุมตัวอยางไดอยางกวางขวาง
สามารถใชไดทั้งในผูปวย  และไมใชผูปวยก็ไดและเปนแบบวัดที่ใชมาตราสวนประมาณคา  เปน
การใหโอกาสผูตอบ  ตอบไดอยางกวางขวางและเพียงพอจึงเปนที่นิยมใชกันเปนอยางมาก 
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 พัฒนาการของมโนภาพแหงตน 
 มโนภาพแหงตนเปนกลไกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ในเรื่องมโนภาพแหงตน  จะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในรางกาย  การ
เปลี่ยนแปลงในดานความรูความเขาใจ  และความสนใจซึ่งเกิดภายในจิตใจ  หรือจากประสบการณ
ที่ใหขอมูลยอนกลับมาจากสิ่งแวดลอมและความหวังของสังคมและ วัฒนธรรม (Jasmin and  
Trygstard   1976 : 5,  อางถึงใน เบญจมาศ  โพธ์ินอย  2531 : 63)     นักทฤษฎีเกี่ยวกับตนเชื่อวา  
มโนภาพแหงตนเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณ  จากการสังเกตตนในภาวะ  หรือสถานการณ
ตางๆ  และจากปฏิกิริยาของผูอ่ืนที่มีตอตนดวยมโนภาพแหงตนพัฒนาไปไดเร่ือยๆ  ไมมีขอบเขต
และเวลาจํากัด  มโนภาพแหงตนจะมีการพัฒนาตามวัยและวุฒิภาวะ  และสามารถพัฒนาไปทั้งใน
ดานดีและไมดี       บุคคลที่มีมโนภาพแหงตนที่ไมดีจะมีการรับรูที่แคบหรือไมถูกตองตามความ
เปนจริง  และจะมีความวิตกกังวลมากขึ้นอยางรวดเร็ว  สวนบุคคลที่มีมโนภาพแหงตนในทางที่ดี
จะเปนคนเปดเผยและนาเชื่อถือ  เนื่องจากมีประสบการณที่เคยไดรับการยอมรับ  และมีความสําเรจ็  
เปนผลทําใหเกิดการรับรูที่ถูกตองตรงความเปนจริง  
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนามโนภาพแหงตน 
 พรรณี   ชูทัยเจนจิต  (2533 : 203 – 205, อางถึงใน พิสุทธิ์  ภีมะโยธิน  2547 :29)  ได
อธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามโนภาพแหงตนดังนี้ 

1. ประสบการณในชวงแรกของชีวิต  พบวา  พอแมเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนามโนภาพแหงตนของเด็กมากที่สุด 

2. อิทธิพลทางวัฒนธรรม   บุคคลในทุกวัฒนธรรมจะพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมา      
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆ  เด็กจะไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีบุคลิกภาพเปนไป
ตามความตองการของสังคม  เมื่อโตขึ้นเด็กจะไดรับอิทธิพลทั้งทางโรงเรียนและจากกลุมเพื่อนจาก
อิทธิพลตางๆ  เหลานี้ ทําใหเด็กเรียนรูที่จะปรับตัวเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม  คานิยมทาง
วัฒนธรรมจะสะทอนใหเห็นสภาพการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวซ่ึงจะมีอิทธิพล       การพัฒนา
มโนภาพแหงตนของเด็ก  ซ่ึงจะถายทอดไปยังบุคลิกภาพตอไป 

3.   รางกาย  มีอิทธิพลตอการพัฒนามโนภาพแหงตนทั้งทางตรงและทางออม  ทางตรง
คือเปนตัวกําหนดความสามารถที่เด็กจะทําอะไรไดหรือไมได  รางกายมีอิทธิพลตอการพัฒนา 
มโนภาพแหงตนทางออมคือ  เด็กคิดอยางไรเกี่ยวกับรางกายของตน  ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจาการที่เด็ก
คิดวาคนรอบๆ  ขางคิดอยางไรกับตน  เชน  คนอวนจะไมรูสึกกับความอวนนั้นจนกวาคนรอบๆ 
ขางเห็นวาเปนสิ่งนาเกลียด  หรือเพื่อนลอเลียน  ความรูสึกที่วาตนเองตางจากคนอื่น  ทําใหเด็กรูสึก
ไมเทาเทียมผูอ่ืนดวยกวาผูอ่ืนมีผลตอบุคลิกภาพ 
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4.    สติปญญา  การที่เด็กเฉลียวฉลาดมาก  ชอบทําอะไรแปลกๆ  เด็กมีมโนภาพแหง
ตนวาตนเองตางจากผูอ่ืน  ทําใหเด็กที่ฉลาดทําตัวไมถูกเวลาเขากลุมซึ่งทําใหเกิดความไมสบายใจ
ไมมั่นใจตนเอง  สวนเด็กที่ไมฉลาดเทาเพื่อน  จะทําใหเกิดความรูสึกเปนคนวงนอก  ทําใหเด็กรูสึก
ดอย  เด็กพวกนี้จะมีประสบการณแคบ  เปนผลทําใหไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน 

5.  ความสําเร็จและความลมเหลว  มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนามโนภาพแหงตน
ของเด็ก ความลมเหลวไมเพียงแตจะทําลายมโนภาพแหงตนเทานั้น  ยังสงผลถึงการปรับตัวของ
เด็กในสังคมอีกดวย  สวนความสําเร็จก็จะนําไปสูการพัฒนามโนภาพแหงตน  ซ่ึงจะสงผลไปสูการ
ปรับตัวของเด็กในสังคมตอไป 

6.  การยอมรับทางสังคม  เด็กที่ไดรับกายอมรับในกลุมเพื่อน  ทําใหเด็กมั่นใจใน
ตนเอง  มีลักษณะเปนมิตร  สวนเด็กที่ไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน  จะมีอารมณหงุดหงิด
โมโหงาย นอยเนื้อต่ําใจ การที่รูสึกวาเพื่อน ไมยอมรับตนทําใหเด็กพวกนี้แยกตัวออกจากกลุม
เพื่อน 

7.   สัญลักษณของสถานภาพทางครอบครัว  ไดแก  เสื้อผา  เครื่องใช  เด็กเรียนรู
เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ไดดี  เพราะเปนเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับ  หรือไมยอมรับจาก
เพื่อน  เด็กที่มีเครื่องใชดีๆ  จะรูสึกวาตนดีกวาเพื่อน  ซ่ึงจะทําใหมีบุคลิกภาพที่ตางจากเด็กที่พอแม
ไมสามารถจัดซ้ือหรือหามาใหได  ซ่ึงถาเด็กไมไดรับการยอมรับจากกลุมเขาจะตําหนิพอแม  เด็ก
จะสงสารตนเองอิจฉาผูอ่ืน  เด็กบางคนแสดงออกดวยการเรียนหนังสือใหเกง  หรือเปนนักกีฬา
ดีเดน  เพื่อเปนการชดเชยความรูสึกของสถานภาพทางครอบครัว 

8.    อิทธิพลของครู  ครูที่มีลักษณะอบอุน  เปนกันเอง  ปรับตัวไดดี จะชวยใหเด็กมี
มโนภาพแหงตนที่สอดคลองกับลักษณะของครู 

9.  อิทธิพลทางครอบครัว  บานเปนสังคมแรกที่เด็กเรียนรูแบบอยางตางๆ  บุคคล
ภายในครอบครัวลวนมีอิทธิพลตอการพัฒนามโนภาพแหงตนของเด็กในชวงแรกของชีวิต 
 ความสําคัญของมโนภาพแหงตน 
 ไวล่ี  (Wylie. 1961  :  118, อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต  ณ  อยุธยา  2546: 28)  ซ่ึง
สนใจในมโนภาพแหงตน ไดประมวลผลการวิจัยในชวงป  ค.ศ.  1940-1950   สรุปผลไววา  การมี
มโนภาพแหงตนสูงจะมีความสัมพันธและมีผลตอการปรับตัว  การยอมรับผูอ่ืน  การเรียนรูและ
ระดับความมุงหวัง  นอกจากนี้ผลงานวิจัยอ่ืนยังพบวามโนภาพแหงตนมีความสัมพันธกับลักษณะ
ที่บงถึงคุณภาพของประชากรหลายประการ   เปนตนวา ผูมีมโนภาพแหงตนในระดับสูง  จะมีการ
ควบคุมตนเองสูงกวาผูที่มีมโนภาพแหงตนในระดับต่ํา(นงนุช  โรจนเลิศ 2533 :177) สอดคลองกับ
การศึกษาของอรพลอย เกษมสันต  ณ  อยุธยา  (2546 : บทคัดยอ) พบวาวัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงมีการควบคุมตนเอง และมโนภาพแหงตนสูงกวานักศึกษาวัยรุนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํา        มีความสัมพันธกับสติปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Henein  1978  :  
34-71)  มีความสัมพันธกับลักษณะการพึ่งตนเอง  ความเปนผูนํา (Hoffman 1978 :  827-832) 
สําหรับในดานการทํางาน  ผูที่มีมโนภาพแหงตนสูงจะประสบความสําเร็จในการทํางานมากกวาผู
ที่มีมโนภาพแหงตนต่ํา (Ames  1978  :  345-355) 
 ลักษณะของบุคคลท่ีมีมโนภาพแหงตนดี 
 โรเจอรส (Rogers  1951,  อางถึงใน พิสุทธิ์  ภีมะโยธิน  2547 :31)  ไดกลาวถึงการ
สงเสริมใหบุคคลมีมโนภาพแหงตนที่ดี  ควรสงเสริมใหบุคคลมีลักษณะตางๆ  ดังนี้คือ  มีทัศนคติ
ที่ดีตอตนเอง  เห็นคุณคาในตนเอง  ไดรับการยอมรับจากสังคม  และมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืนๆ  นอกจากนั้น  แสตรงค  ไดกลาวเพิ่มเติมวาบุคคลที่มีมโนภาพแหงตนดีนั้นควรเปนบุคคลที่
เขาใจตนเอง  ยอมรับตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง 
 เฮอรล็อค (Hurlock 1978 : 525,  อางถึงใน พิสุทธิ์  ภีมะโยธิน  2547 :31)  มีความ
คิดเห็นวาองคประกอบที่สําคัญของบุคลิกภาพคือ  มโนภาพแหงตนและลักษณะนิสัย (trait)  
มโนภาพแหงตนเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดและมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัยกลาวคือ  บุคคลที่มี
มโนภาพแหงตนในทางบวกจะมีลักษณะนิสัยที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเห็นคุณคาและความสําคัญ
ในตนเองมองเห็นตนเองอยางแทจริงและสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดีนอกจากนั้น  เฮอรล็อค 
(Hurlock) ไดใหความคิดเห็นวา  มโนภาพแหงตนมีทั้งดานรางกายและจิตใจ  ทางดานจิตใจมี
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับความคิด  ความรูสึก  และอารมณเกี่ยวกับคุณคาในตนเอง  ความสามารถการ
ปรับตัว  ความซื่อสัตย   และความมั่นใจในตนเอง   
 จากแนวคิดของนักจิตวิทยาดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา บุคคลที่มีมโนภาพแหงตนที่
ดีหรือมีมโนภาพแหงตนในทางบวกนั้นควรประกอบดวยลักษณะตางๆ  

1. รูสึกสํานึกในตนเอง 
2. รูจักและเขาใจตนเอง 
3. ยอมรับในความเปนตัวของตัวเอง 
4. รูจักและเขาใจผูอ่ืน 
5. ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล 
6. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ  ไดดี 
7. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 
8. มองเห็นคุณคาในตนเอง 
9. ไมมีความรูสึกที่เปนปมดอย 
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10. ตองการปรับปรุงตนเอง 
11. มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง 

 
 จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีขางตนอาจสรุปไดวา มโนภาพแหงตน  หมายถึง  
ความคิด  ความรูสึก  เจตคติและคานิยมที่บุคคลมีตอตนเองในดานตางๆ  ซ่ึงเปรียบเสมือนมองเงา
ในกระจกที่สะทอนใหบุคคลไดเห็นตนเอง รูจักตนเอง  มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับการนับถือ
ตนเอง แตไมไดเปนสิ่งเดียวกัน หากบุคคลมีมโนภาพแหงตนในทางที่ดี  จะทําใหเพิ่มการนับถือ
ตนเอง ภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น การใชชีวิตประจําวันมีผลตอมโนภาพแหงตน เกิดจากการ
เรียนรูความสัมพันธของตนเองกับสังคมและสิ่งแวดลอม     และในทางกลับกันการที่บุคคลมีมโน
ภาพแหงตนอยางไรก็มีผลตอการทํางาน มีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลดวยเชนกัน
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษามโนภาพแหงตนตามแนวความคิดของโรเจอรส ซ่ึงแบงมโนภาพ
แหงตนออกเปน 3  ดานคือ มโนภาพแหงตนดานคานิยมเกี่ยวกับสัมฤทธ์ิผล(Academic   Value) 
มโนภาพแหงตนดานความสัมพันธระหวางบุคคล(Interpersonal Relationship)และมโนภาพแหง
ตนดานการปรับตัวทางอารมณ(Emotional  Adjustment)   
 
6.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม  

  ทอลสดอฟ (Tolsdorf  1976, อางถึงใน ดวงเดือน   มูลประดับ  2541:  40)  ให
ความหมายวา  แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนความชวยเหลือท่ีสม่ําเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ที่ไดรับจากบุคคลอื่น  ซ่ึงความชวยเหลือนั้นไดชวยใหบุคคลไดไปถึงซึ่งเปาหมายเฉพาะของตน
หรือสามารถแกปญหาที่เผชิญอยูได 
 คอบบ  (Cobb 1976 : 30) ใหความหมายวา  แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนการที่บุคคล
ไดรับขอมูลที่ทําใหทราบวามีคนรัก  คนเอาใจใส  ซ่ึงไดจากความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ไดรับการ
ยกยองและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  มีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
 บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ (2538 :594)  ใหความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนสิ่งที่
ผูรับแรงสนับสนุนไดรับความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร  วัสดุส่ิงของ  หรือการสนับสนุนดาน
จิตใจจากผูใหการสนับสนุน  อาจมาจากบุคคลหรือกลุมบุคคล  ที่เปนผลใหปฏิบัติในทิศทางที่ผูรับ
ตองการ การสนับสนุนทางสังคม  เปนความสัมพันธซ่ึงกันและกันในสังคม  เพื่อคงไวซ่ึงความ
ผาสุกของจิตใจ  ประกอบดวยความผูกพันใกลชิด  การมีสวนรวมในสังคม   การไดเล้ียงดูผูอ่ืน  
การรูสึกถึงคุณคาของตนเอง      การเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน และการไดรับการแนะนํา หรือ
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เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลรูสึกวาตนไดรับการดูแลไดรับความรัก  มีความภาคภูมิใจ  มีคุณคาใน
ตนเอง และเปนสวนหนึ่งของสังคม   
 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

เฮาส  (House as  cited in Hall & Weaver  1985,อางถึงใน วนิดา  ทองปลอง  2546:42)  
ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  4  ดาน  คือ 

1. การสนับสนุนดานอารมณ (emotional  support)  หมายถึง  การไดรับความเขาใจ  
ไดรับความรัก  ความไววางใจ 

2. การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ  (instrumental  support)  หมายถึง  การชวยเหลือ
ในสิ่งที่เปนความตองการของบุคคล  เชน  แรงงาน  ส่ิงของตางๆ  

3. การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร  (information  support)  หมายถึง  การ
ชวยเหลือ ดานขอมูลขาวสารที่บุคคล  สามารถนําไปใชจัดการแกไขปญหาของบุคคลและ
ส่ิงแวดลอม 

4. การสนับสนุนดานการประเมินคา  หรือการตัดสิน (appraisal  support)  หมายถึง 
การแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินตนเอง 
 จาคอบสัน (Jacobson 1986, อางถึงใน ดวงเดือน  มูลประดับ  2541:  45)  แบงการ
สนับสนุนทางสังคมเปน  3  ชนิด  คือ 

1. การสนับสนุนทางดานอารมณ  (Emotional  support)  หมายถึง  พฤติกรรมที่ทําให
รูสึกสบายใจ  และเชื่อวามีบุคคลยกยองเคารพนับถือ  รักหรือพฤติกรรมอื่นๆ  ซ่ึงแสดงถึงความเอา
ใจใสและมั่นใจ 

2. การสนับสนุนทางดานสติปญญา (Cognitive  support)   หมายถึง     ความรู     
ขอมูลขาวสาร  คําแนะนําที่จะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตางๆ  และสามารถปรับตัวไดกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Materials  support)  หมายถึง  ส่ิงของและบริการ
ตางๆ  ที่ชวยแกปญหาบางอยางได 
 นอกจากนี้เคปแลน (Kaplan)  แบงการสนับสนุนทางดานสังคมออกเปน   2    ชนิด        
คือ  การสนับสนุนทางสังคมที่เปนรูปธรรม (Tangible  support)  ซ่ึงอาจอยูในรูปของการชวยเหลือ
ดานการเงินหรือการชวยเหลือดานรางกาย (Financial  or  physical  assistance)  และการสนับสนุน
ทางสังคมที่เปนนามธรรม (Intangible  support)  อยูในรูปของการใหกําลังใจ  ขอมูลขาวสาร  
ความรักและความอบอุนทางอารมณ 
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 แหลงท่ีมาของแรงสนับสนุนทางสังคมจากเครือขายสังคม 
 มีผูใหความหมายเครือขายของสังคมไว  ดังนี้ คือ  
 มิชเชลล   (Mitchell  cited  in  Schaefer, Coyne  and  Lazarus, อางถึงใน  ดวงเดือน   
มูลประดับ  2541:  46)   ใหความหมายวา  เครือขายสังคมเปนกลุมของความสัมพันธทางสังคม  
และลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้น  สามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรมตางๆ  ของบุคคล
เหลานี้ได  และเจนนิ่ง (Jenning)  ใหความหมายวา  เครือขายสังคมเปนกลุมบุคคล  ไดแก  สมาชิก
ในครอบครัว เพื่อนรวมงาน  และเพื่อนบานที่มีความสัมพันธ  และการติดตอในชีวิตประจําวัน 
 แบรนดและไวเนิรส (Brandt  & Weinert,  อางถึงใน ดวงเดือน   มูลประดับ  2541:  46)  
แบงประเภทของเครือขายทางสังคมออกเปน   11 กลุม  ไดแก  บิดา-มารดา  บุตร  คูครองเพื่อน
สนิทและบุคคลสําคัญอื่นๆ  ญาติหรือบุคคลในครอบครัว  มิตรสหาย  เพื่อนบาน  หรือเพื่อน
รวมงาน  พระหรือนักบวช  บุคคลในวิชาชีพ  เชน  พยาบาล  ผูใหคําปรึกษา  หนวยบริการที่จัดให
โดยชุมชน  กลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกลุมอ่ืนๆ  เชน  หัวหนางาน  ลูกจาง 
 เพนเดอร (Pender : 1987, อางถึงใน ดวงเดือน   มูลประดับ  2541:  46)  แบงกลุม
เครือขายทางสังคมออกเปน  5  ระบบ  คือ 

1. ระบบการสนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural  support  system)  ไดแก  แหลง
สนับสนุนจากครอบครัว  ญาติพี่นอง  ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากที่สุด  เพราะมีบทบาทตั้งแตวัยเด็ก
และเปนแหลงที่ถายทอดคานิยม   ความเชื่อ   แบบแผนพฤติกรรม   การปฏิสัมพันธและ
ประสบการณตางๆ  ในชีวิต  อันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการใหการสนับสนุนผูปวย 

2. ระบบการสนับสนุนจากกลุมเพื่อน (Peer  support  system)  เปนการสนับสนุนที่
ไดรับจากบุคคลซึ่งมีประสบการณ  มีความชํานาญในการที่จะคนควาหาความตองการ  และ
สามารถติดตอชักจูงผูปวยไดโดยงาย  เปนเหตุใหบุคคลประสบความสําเร็จและสามารถปรับตัวได
อยางดีในสถานการณที่เลวรายตางๆ  ในชีวิต 

3. ระบบการสนับสนุนด านศาสนา   หรือแหล ง อุป ถัมภต า งๆ   (Religious  
organizations  or  denominations)  เปนแหลงที่จะชวยใหมีการพบปะแลกเปลี่ยน  ความเชื่อ  
คานิยม  คําสอน  คําแนะนําเกี่ยวกับการดํารงชีวิต  และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  ไดแก  พระ  
นักบวช  หมอสอนศาสนา  กลุมผูปฏิบัติธรรม 

4. ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ (Health  professional  support  
system)  เปนแหลงการสนับสนุนแหงแรกที่ใหความชวยเหลือผูปวย  ซ่ึงจะมีความสําคัญตอเมื่อ
การสนับสนุนที่ไดรับจากครอบครัว  เพื่อนสนิท  และกลุมเพื่อนไมเพียงพอ 
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5. ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ  (Organized  support  system  not  
directed  by  health  professionals)  เปนการสนับสนุนจากกลุมบริการอาสาสมัคร  กลุมชวยเหลือ
ตนเอง (self  help  group)  เปนกลุมที่เปนสื่อกลางที่ชวยใหผูปวยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตางๆ  
ในทางที่สงเสริมใหผูปวยสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ  การเปล่ียนแปลงตางๆ  ในชีวิต 
เชน  ปญหาความเจ็บปวยเรื้อรัง  ความเจ็บปวยในระยะสุดทายของชีวิต 
 จากการบูรณาการเอกสารที่เกี่ยวของอาจกลาวสรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง การไดพูดคุย  แลกเปลี่ยน   ไดรับคําแนะนํา   ใหเกิดความเขาใจ ไดรับขอมูลขาวสาร 
ไดรับสิ่งของหรือบริการที่ถูกตองเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงการดูแลเอาใจใส ชวยแกไขปญหา 
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการควบคุมตนเองซึ่งในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎีใน
เร่ืองแรงสนับสนุนทางสังคมผสมผสานกัน โดยไดมาปรับใหเหมาะสมกับการไดรับแรงสนับสนุน
ของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ซ่ึงมีความตองการแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครูและแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
พฤติกรรมการใหการสนับสนุนการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของวัยรุนในวัยเรียน 
จึงไดใหคํานิยามศัพทโดยเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหสามารถประเมินแรงสนับสนุนทาง
สังคมไมทับซอนและไมยุงยากในการศึกษา   เหมาะสมกับลักษณะของกลุมตัวอยางที่ใช
ชีวิตประจําวันสวนใหญอยูในโรงเรียน มีสัมพันธภาพกับครูและเพื่อน 

 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตนเองและการควบคุมตนเองไมใหเก่ียวของกับ
อบายมุข  
     1.  งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง  ระยะแรกสวนใหญเปนการศึกษาเชิง
ทดลองโดยศึกษาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในลักษณะตางๆ เชน  ความสามารถในการตานทาน
ส่ิงยั่วยวนการควบคุมอารมณ  การควบคุมตนเองในการทํางาน  การยับยั้งชั่งใจไมละเมิดกฎเกณฑ 
ฯลฯ รวมถึงการฝกการควบคุมตนเอง   เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคและปรับพฤติกรรมของ
บุคคลซึ่งในประเทศไทย    ไดมีการนําวิธีการหรือโปรแกรมการควบคุมตนเองมาประยุกตใชใน
การปรับพฤติกรรมตางๆ มากมาย ซ่ึงสามารถรวบรวมสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้    
  ช่ืนจิตต   ภัทรากร (2544 :บทคัดยอ) ไดประยุกตใชการใหคําปรึกษาแบบกลุมตาม
แนวคิดพิจารณาเผชิญความจริงตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการบําบัดรักษา และปองกันการ
เสพยาบาซํ้า ในผูเสพยาบาที่เขารับการรักษาระยะถอนพิษยาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ กลุมตัวอยาง
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เปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมเปรียบเทียบ 50 คน โดยกลุมทดลอง เขารวมโครงการการให
คําปรึกษาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาเผชิญความเปนจริงรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ทั้งหมด 10 คร้ัง อยางตอเนื่องกันจนครบ 10 วัน (ภายใน 3 อาทิตย) และมีการติดตามผลของ
จํานวนผูใช ยาบาซํ้า หลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาล 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการบําบัดรักษาดีกวากลุมเปรียบเทียบ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 และพบวาในกลุมทดลองมีผูอยูรับการบําบัดรักษาครบ 21 
วัน มากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   และในระยะติดตามผล พบวา 
กลุมทดลอง มีสัดสวน ของผูเสพยาบาซ้ําโดยการตรวจปสสาวะ และ การซักประวัติรวมกับการ
สังเกตอาการและอาการแสดงนอยกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  รับขวัญ    ภูษาแกว  (2544  : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริงตอการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน ซ่ึงสุมจากนักเรียนที่ไดคะแนนจากแบบ
วัดการควบคุมตนเองที่เปอรเซนไทลที่ 25 และต่ํากวา สุมเปนกลุมทดลอง 18 คน แยกเปน 2 กลุม
กลุมละ 9 คน กลุมควบคุม 18 คน กลุมทดลองไดเขารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตาม
แนวคิดพิจารณาความเปนจริงทั้งหมด 15 คร้ัง เปนระยะเวลา 7 สัปดาหติดตอกัน สัปดาหละ 2 
คร้ังๆ ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที โดยผูวิจัยเปนผูนํากลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบวัดการควบคุม
ตนเอง  (Self-control Schedule)  ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองนักเรียนที่เขารับการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุมมีคะแนนการควบคุมตนเองสูงกวากอนเขากลุม และสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขา
กลุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
  สิรภัทร    โสตถิยาภัย  (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของกลุมฝกทักษะการ
ควบคุมตนเองตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองของวัยรุนที่ใช แอมเฟตามีนของเยาวชนในสถาน
พินิจ  และคุมครองเด็กและเยาวชน จ.สงขลา จํานวน 20 คน เปนการวิจัยกึ่งทดลองใชแบบทดสอบ
กอนและหลังการทดลอง ใชแบบวัดการควบคุมตนเองของโรเซนบัม  (Rosenbaum  1980)  
สุมตัวอยางโดยจับคูจากผูมีระดับคะแนนการควบคุม ตนเองที่แตกตางกันไมเกิน  3    คะแนน      
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับโปรแกรมกลุมฝกทักษะการควบคุมตนเอง   
ซ่ึงพัฒนามาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีการควบคุม ตนเองของโรเชนบัม      ประกอบดวยกิจกรรมที่
มุงสงเสริมใหวัยรุนฝกทักษะการแกไขปญหา ในชีวิตประจําวัน 3   ทักษะ   คือ  ทักษะการรับรู
ความสามารถของตนเอง   ทักษะการแกปญหา และทักษะการควบคุมตนเองจํานวน 10 ครั้ง   
คร้ังละ 90 นาที  ผลการวิจัยพบวา  1)  ภายหลังการเขารวมกลุมฝกทักษะการควบคุมตนเอง       
กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยการควบคุมตนเองสูงขึ้นกวากอนเขากลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05       2) กลุมทดลองที่เขารวมกลุมฝกทักษะการควบคุมตนเอง มีคาเฉลี่ยการควบคุมตนเองสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   ระดับ .05  
  มัลลิกา     กาลกฤษณ (2546 : บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลของการใชกรณี
ตัวอยางกับการควบคุมตนเอง  ที่มีตอพฤติกรรมการอนุรักษสาธารณสมบัติในโรงเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 2  กลุมๆ ละ 15 คน  กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการพัฒนาโปรแกรมการใชกรณีตัวอยาง
และกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเอง โดยใสโปรแกรมจํานวน 12  
คร้ังเปนเวลา 6 สัปดาห  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาหลังจากไดรับการใชกรณีตัวอยางและการควบคุม
ตนเองนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษสาธารณสมบัติดีขึ้น  และผลของการใชกรณีตัวอยางกับการ
ควบคุมตนเองนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษสาธารณสมบัติในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
  นิตยา    วรรณรัตน (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมทางปญญาเพื่อพัฒนาการควบคุมตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
บานแชฟา จังหวัดแพร  จํานวน 16  คน  เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยดําเนินการตามโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมทางปญญา  10  กิจกรรม ระยะเวลา 5 สัปดาห วิเคราะหขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามความสามารถในการควบคุมตนเอง  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการควบคุม
ตนเองของนักเรียนสูงขึ้นหลังการเขารวมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปญญา 
 2.  งานวิจัยในตางประเทศ 
  บัลลารด  และกลินน (Ballard and Glynn 1975 :387 – 398, อางถึงใน ศศวรรณ  
เทศศรีเมือง 2535 : 13)  ศึกษาผลของการสังเกต  บันทึก  และประเมินตนเอง  เปรียบเทียบกับการ
สังเกต  บันทึก  และประเมินตนเองรวมกับการเสริมแรงตนเองที่มีตอพฤติกรรมการทํางานตามที่
ครูส่ัง  และสัมฤทธิ์ผลในวิชาเขียนเรียงความของนักเรียนเกรด  3  จํานวน  14  คน  ผลการทดลอง
พบวา  การใหนักเรียน  สังเกต  บันทึก  และประเมินตนเองรวมกับการใหการเสริมแรงตนเองทํา
ใหพฤติกรรมการทํางานตามที่ครูส่ัง  และสัมฤทธิ์ผลในการเขียนประโยค คํากริยา คําคุณศัพท  
และคํากริยาวิเศษณเพิ่มขึ้นจากระยะเสนฐานพฤติกรรม  และระยะที่ทําการสังเกต  บันทึก  และ
ประเมินผลงาน  โดยไมใหการเสริมแรงตนเอง 
              กลินนและโทมัส (Glynn  and  Thomas 1970 :123–132,  อางถึงใน  มัลลิกา   
กาลกฤษณ  2546 : 22)  ไดทําการศึกษาผลการชี้แนะรวมกับวิธีการควบคุมตนเองตอพฤติกรรม
ตั้งใจเรียน  ของนักเรียนประถมศึกษา  จํานวน 34 คน  โดยแบงระยะการทดลองเปน 2 ระยะ  ดังนี้  
ระยะแรกผูวิจัยใหนักเรียนใชวิธีการควบคุมตนเองโดยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตั้งใจเรียนดวย
ตนเอง  ระยะที่ 2  ผูวิจัยดําเนินการทดลองเชนเดียวกับระยะที่ 1  แตผูวิจัยใหแผนปายเปนตัวช้ีแนะ
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แทนคําสั่งของครู  ผลการทดลองพบวาการใชการชี้แนะรวมกับวิธีการควบคุมตนเอง  ทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นในระยะทดลองและคงอยูในระดับสูงในระยะติดตามผล 
  โอลิมเปย  และคนอื่นๆ (Olympia and others 1994 : 85-99, อางถึงใน มัลลิกา   
กาลกฤษณ  2546 : 22)  ไดใชวิธีการจัดการตนเอง  ซ่ึงเปนเทคนิคของการควบคุมตนเองลักษณะ
หนึ่งเพิ่มพฤติกรรมการทําการบานใหเสร็จสมบูรณและถูกตอง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6  
เปนชาย 10 คนและหญิง 6 คน ที่มีปญหาในการทําการบานจากการรายงานของผูปกครอง โดยทํา
การทดลองในวิชาคณิตศาสตรแลวแบงกลุมทดลองออกเปน 4 ทีม  แตละทีมจะรวมประชุม
อภิปรายกันและรวมกันวางแผนเพื่อหาวิธีที่จะทําการบานใหเสร็จสมบูรณและถูกตองเพิ่มมากขึ้น 
โดยเริ่มจากวิธีเตือนตนเอง  สอนตนเอง  ประเมินตนเอง  และขั้นสุดทายไดรับการเสริมแรงตนเอง
เมื่อสามารถปฏิบัติไดบรรลุเปาหมายที่ไดรวมกันวางไว  ผลการทดลองพบวา  นักเรียนสามารถทํา
การบานใหเสร็จสมบูรณและถูกตองเพิ่มมากขึ้น 
   จากงานวิจัยเชิงทดลองในประเทศและตางประเทศดังกลาวขางตน สรุปไดวาการ
ควบคุมตนเองสามารถลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได  เชน พฤติกรรมการใชส่ิงเสพติด 
พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน   ฯลฯ และนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคได  
เชน  พฤติกรรมเกี่ยวของกับการเรียน  การทําการบานใหเสร็จสมบูรณและถูกตอง ความ
ขยันหมั่นเพียร เปนตน 
 งานวิจัยแยกตามตัวแปรในการศึกษา  
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล  
 ผูวิจัยไดรวบรวมการวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลไดแก   เพศ   อายุ    การศึกษา   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ลักษณะการพักอาศัย   รายได  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 โรเซนบัม (Rosenbaum  1980 :109-121,  อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต   ณ   อยุธยา 
2546:23) ศึกษาการควบคุมตนเอง โดยใชแบบทดสอบการควบคุมตนเองในสถานการณทั่วไป  
กลุมตัวอยางที่ศึกษามีอายุตั้งแต 15  ถึง 62 ป  จํานวน 600 คน ผลการวิจัยพบวาอายุเปนตัวแปรทีท่าํ
ใหบุคคลมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองเพิ่มขึ้น  แนวโนมทั่วไปผูหญิงไดคะแนนการควบคุม
ตนเองสูงกวาผูชาย  แตเมื่อทดสอบคาทีแลว ไมพบความแตกตางระหวางเพศ   
 อิงแลนเดอร (Englander 1986 :136,  อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต  ณ  อยุธยา   
2546 : 25) ศึกษาการควบคุมตนเองโดยใชแบบวัดการควบคุมตนเอง ช่ือ The self control Rating  
Scale (SCRS) ของเคลเดล ซ่ึงใชกับเด็ก อายุ 7- 13  ป ผลพบวา เด็กที่มีอายุแตกตางกัน    มีการ
ควบคุมตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหเด็กควบคุมตนเองได
มากขึ้น 
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 ปยวรรณ  พันธุมงคล   (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการกํากับ
ตนเองที่มีตอการมีวินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนกิ่งเพชร กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน แบงเปนกลุมทดลอง  25 คน  และกลุมควบคุม 
25 คน กลุมทดลองไดรับการฝกฝนดวยโปรแกรมการกํากับตนเองจากผูวิจัย โดยฝกสัปดาหละ 5 
ครั้งๆ ละ 20 นาที เปนเวลา 3 สัปดาหติดตอกัน  กลุมควบคุมไมไดรับการฝกฝนใดๆ เก็บขอมูล
กอนและหลังการทดลองดวยแบบวัดการมีวินัยในตนเอง  และเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนจากสมุดบันทึกการวัดผลของโรงเรียน   ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลองคะแนน
การมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองสูงกวากอนการทดลอง  
และสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   2) หลังจากทดลอง
แลวนักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเอง   มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตาง
จากนักเรียนกลุมที่ไมไดรับโปรแกรม   3) กอนและหลังการทดลองคะแนนการมีวินัยในตนเอง
และระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01     4)หลังการทดลองนักเรียนกลุมที่ไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 นวลนอย   ตรีรัตน   (อางถึงใน พระมหาสุเทพ  สุวณฺโณ  2547 : 25) ไดศึกษาถึง
ประสบการณการเลนพนันและทัศนคติตอนโยบายการพนัน  5,000  ตัวอยาง  ที่มีอายุตั้งแต  15 ป
ขึ้นไป  ผลการศึกษาปรากฏวา ผูมีรายไดนอยจะเลนการพนันในสัดสวนที่สูงกวาผูมีรายไดมาก  
เพศชาย เลนการพนันมากกวาเพศหญิงในระดับรายไดที่เทากัน  ผูเลนการพนันบอลสวนใหญ เปน
นักศึกษา 
 กมลทิพย   วิจิตรสุนทรกุล (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนอาชีวะศึกษาชายใน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานเพื่อน 
คือตัวแปรดานประสบการณมีเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตัวแปรการคลอยตาม
เพื่อน  ตลอดทั้งปจจัยทางดานกายภาพแวดลอม คือ ตัวแปรการหาไดงายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
ความพึงพอใจราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  การรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล   มี
ความสัมพันธอยางสูงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาอาชีวะ 
 ชวิศา      หนูคง (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู
และพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของวัยรุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาใชจายตอเดือน และความสัมพันธของครอบครัวแตกตางกัน 
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มีพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดแตกตางกัน สวนลักษณะครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปองกันยาเสพติดไมแตกตางกัน    
 เมสเซอร (Masser 1972 : 1456-1462, อางถึงใน อรพลอย  เกษมสันต  ณ  อยุธยา 2546 
: 25)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูถึงการควบคุมตนเอง   และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กอายุ  9    ป    ที่มีระดับสติปญญาและการรูจักคิดไตรตรองเทากัน       
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สําคัญคือ the Intellectual Achievement Responsibility  Questionnaire 
(IAR)   ผลการวิจัยพบวา  เด็กหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง    ยอมรับวาเขาเปนผูกําหนด
ตนเองในดานความลมเหลวในการศึกษา   เด็กชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ยอมรับวาเขาเปน
ผูกําหนดตนเองในดานความสําเร็จในการศึกษาและอธิบายวา  การควบคุมตนเองในดานการศึกษา
เลาเรียนทําใหเด็กมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากสรุปรายงานวิจัยที่รวบรวมไดจะเห็นไดวาผลการวิจัย มีความสอดคลองกันในตัว
แปรเรื่องเพศ  อายุ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได หรือคาใชจายตอเดือนที่
แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน สวนลักษณะการพักอาศัยของ
ครอบครัวไมมีผลตอพฤติกรรมการเกี่ยวของกับอบายมุข 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
 นวลจันทร    ทัศนชัยกุล (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงการระบาดของยาเสพติดให
โทษในหมูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กทั้งในสวนกลาง  และสวนภูมิภาคจาํนวน 
800 คนโดยการสัมภาษณและใชแบบสอบถาม   ผลการศึกษาพบวา    บุคลที่ชักจูงและมีอิทธิพล
ในการทําใหเสพยาเสพติดครั้งแรกและในกรณีหวนกลับมาเสพยาซ้ํามากที่สุด คือเพื่อนสนิท    คิด
เปนรอยละ 44.0  และรอยละ  37.7  ตามลําดับ     สถานที่ที่เยาวชนชอบไปเสพยามากที่สุดคือบาน
เพื่อนรอยละ  59.1  ในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของครอบครัวพบวา   สวนใหญมี
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวระดับปานกลางรอยละ 65.3    มีความสัมพันธในระดับดี
รอยละ 25.5   ขอมูลเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนพบวาเด็กและเยาวชนไมอยากไปโรงเรียนเพราะ
เรียนไมทัน และทําการบานไมไดมากที่สุดคิดเปนรอยละ 24.6  เพราะไมชอบเรียนรอยละ  20.3 
เพราะครูเขมงวดรอยละ  16.6    เพราะเพื่อนชวนหนีโรงเรียนรอยละ   16.3  ขอมูลเกี่ยวกับการใช
เวลาวางเมื่ออิสระ เด็กและเยาวชนสวนใหญจะไปบานเพื่อนมากที่สุดรอยละ 43.2  ไปศูนยการคา    
รอยละ16.5   และอยูบานรอยละ 24.2   และพบวาความสัมพันธในครอบครัว สาเหตุการไมไป
โรงเรียนมีความสัมพันธกับความรุนแรงในการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  พฤติกรรมของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกับความรุนแรงในการ
เสพสารระเหยของเด็กและเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 กุหลาบ  รัตนสัจธรรม  (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงสัมพันธภาพในครอบครัวกับ
ปญหายาเสพยติดและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก 7 แหง 
จํานวน 2,677 คน นํามาศึกษาเชิงคุณภาพ ใชนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจํานวน 28 คน ผลการวิจัย
พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
และพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ < .05  
 พัชนี    สุวรรณศรี (2540 : บทคัดยอ)ไดศึกษาถึงสัมพันธภาพในครอบครัวกับปญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สุมตัวอยางจํานวน 
379 คน การศึกษานี้พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว 
กับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสารเสพติดโดยรวม ทั้งการรับรูความเสี่ยงของการใชสารเสพติด การ
รับรูความรุนแรงของการใชสารเสพติด และการรับรูประโยชนของการหลีกเล่ียงการใชสารเสพติด
 จากสรุปรายงานวิจัยที่รวบรวมไดจะเห็นไดว า  สัมพันธภาพในครอบครัวมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับพฤติกรรมการเกี่ยวของกับอบายมุข  
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมโนภาพแหงตน 
 นงนุช   โรจนเลิศ (2533 :176-177) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง
ของนักเรียนวัยรุนโดยศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2  และ ปที่ 6 ของโรงเรียนสหศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน  400 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน ใชเครื่องมือแบบทดสอบวัดการควบคุมตนเอง  ที่ปรับปรุงมาจาก แบบทดสอบ The self 
control schedule (SCS) ของโรเซนบัม ผลการวิจัยพบวาตัวทํานายที่มีนัยสําคัญหรือมีประสิทธิภาพ
สูงในการทํานายการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุนไดแก มโนภาพแหงตนดานคานิยมเกี่ยวกับ
สัมฤทธิ์ผล  มโนภาพแหงตนดานการปรับตัวทางอารมณ   และมโนภาพแหงตนดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  และพบวานักเรียนวัยรุนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีการควบคุมตนเองสูงกวา
นักเรียนวัยรุนที่มีผลการเรียนต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนวัยรุนที่มีมโนภาพ
แหงตนแตละดานในระดับสูงและมโนภาพแหงตนรวมในระดับสูง  มีการควบคุมตนเองสูงกวา
นักเรียนวัยรุนที่มีมโนภาพแหงตนแตละดานในระดับต่ําและมโนภาพแหงตนรวมในระดับต่ําอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สําหรับนักเรียนวัยรุนที่มีความแตกตางทางดาน เพศ  อายุ และ
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว มีการควบคุมตนเองไมแตกตางกัน 
 อรพลอย    เกษมสันต  ณ   อยุธยา  (2546 : บทคัดยอ)    ไดศึกษาการเปรียบเทียบการ
ควบคุมตนเองและมโนภาพแหงตนของนักศึกษาวัยรุนที่อาศัยอยูหอพักกับนักศึกษาวัยรุน ที่อยู
ตามบาน ที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี  จํานวน 401 คน     
ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย ใชเครื่องมือแบบทดสอบวัดการควบคุมตนเอง  ที่ปรับปรุงมา
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จากแบบทดสอบ The self control schedule (SCS) ของโรเซนบัม โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการ
ควบคุมพฤติกรรมดวยความคิด (Cognitive control)  ตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา          
เปนแบบทดสอบมาตราสวนประเมินคา 5  อันดับ  และ  แบบทดสอบวัดมโนภาพแหงตน     
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาวัยรุนที่อาศัยอยูหอพักกับนักศึกษาวัยรุนที่อยูตามบานที่มีเพศและอายุ
ตางกัน   มีการควบคุมตนเอง      และมโนภาพแหงตนไมแตกตางกัน     และวัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีการควบคุมตนเอง  และมโนภาพแหงตนสูงกวานักศึกษาวัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 จากสรุปรายงานวิจัยที่รวบรวมไดจะเห็นไดวามโนภาพแหงตน มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ กับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง โดยพบวานักเรียนวัยรุนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงมีการควบคุมตนเองสูงกวานักเรียนวัยรุนที่มีผลการเรียนต่ํา   วัยรุนที่มโนภาพแหงตนสูง  
มีการควบคุมตนเองสูงกวาวัยรุนที่มโนภาพแหงตนต่ํา   
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม 

  เปรมฤดี   เจริญพร   (2542  : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาวะสุขภาพ 
การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรม
การปองกันสุขภาพของพนักงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร จํานวน 242 คน ผล
การศึกษาพบวา การควบคุมตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงาน
รักษาความสะอาดที่มีการควบคุมตนเอง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม และมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันสุขภาพโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมพิศ     สุขวิฑูรย    (2541 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการ
ปองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยและลําดับความสําคัญ
ของปจจัยโดยทํา PRECEDE Framework มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการศึกษากลุมตัวอยาง 
คือนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษาในปการศึกษา 2540 จํานวน 4,900 คน  โดยใช
แบบสอบถาม วิธีการเก็บขอมูลใชการสนทนากลุม  (Focus Group Discussion)  การสํารวจ  การ
สังเกต    และการสัมภาษณรายบุคคล แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัย
เสริม มีผลตอพฤติกรรมในการปองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 
ภาค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการปองกัน
การติดยาเสพติด พบวา ปจจัยนําที่มีผลตอการทํานายพฤติกรรมในการปองกันการติดยาเสพติดได
ดีที่สุดเปนลําดับแรก คือ ทัศนคติ รองลงมา คือ การรับรูภาวะสุขภาพ  ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 
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และความรูเร่ืองเพศ เพศหญิงมีความรู ทัศนคติ การรับรูเกี่ยวกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมการ
ปองกันการติดยาเสพติดถูกตอง และสูงกวาเพศชาย  ปจจัยเอื้อ ที่มีผลตอการทํานายพฤติกรรมใน
การปองกันภาวะติดยาเสพติดไดดีที่สุดเปนลําดับแรก คือรายได นักเรียนที่ไดรับเงินคาใชจาย
รายวันมากและนักเรียนที่สามารถหารายไดพิเศษดวยตัวเองมักจะใชจายเงินไปในทางที่ผิด 
บางครั้งซ้ือบุหร่ี เหลา ยาบา มาลองเสพ แตเปนสวนนอย   สวนใหญแลวจะปฏิเสธยาเสพติดทุก
ชนิดเพราะ กลัว และเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพและผิดกฎหมาย  ปจจัยเสริม ที่มีผลตอการ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติดไดดีที่สุดเปนลําดับแรกคือ การมีครอบครัวที่อบอุน 
บิดามารดาอยูดวยกันและมีความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน  การไดรับคําแนะนําที่ถูกตองและการ
สนับสนุนที่ดีจากบิดามารดา มีสวนทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมในการปองกันการติดยาเสพติดถูกตอง
เหมาะสมในระดับสูง   ลําดับสองคือ เพื่อน    ลําดับสามคือขาวสารจากสื่อตางๆ    ลําดับสี่    คือครู   
 จากสรุปรายงานวิจัยที่รวบรวมไดจะเห็นไดวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว   การควบคุมตนเอง      มีผลตอพฤติกรรมไดแก พฤติกรรมการปองกันดานสุขภาพ   
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  จากเพื่อน   และครูมีผลตอพฤติกรรมในการปองกันการติด
ยาเสพติดได 

   จากการรวบรวมเอกสารรายงานทั้งหมดที่กลาวมา  ใหผลสอดคลองกันเปนสวนใหญ 
ในตัวแปรแตละตัวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันควบคุมตนเองไดแกตัวแปรเพศ   อายุ   
ระดับการศึกษา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได    ปจจัยอ่ืนๆ  เชน สัมพันธภาพในครอบครัว  
มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข รวม 3 ดาน จํานวน 6  เรื่อง เพื่อศึกษาลักษณะ
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
อําเภอเมือง  ในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงผลการวิจัยสามารถที่จะใชเปนแนวทางเพื่อปองกันปญหา อันเกิด
จากปจจัยที่เกี่ยวของ และสงเสริมปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหวัยรุนควบคุมตนเองไดตามความมุงหมาย
ของหลักสูตรจิตวิทยาชุมชนที่เนนการปองกันปญหาการสงเสริมสมรรถภาพแกบุคคลตางๆ โดย
การบูรณาการการทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ พัฒนาการจัดกิจกรรมการสงเสริม
ความสามารถในการควบคุมตนเองในรูปแบบหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ตามปจจัยที่เกี่ยวของแก
นักเรียนมีแนวทางความรวมมือระหวางหนวยงานดานสาธารณสุข  กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย หนวยงานการศึกษาในระดับพื้นที่ครอบครัว และชุมชน ในการวางแผนการ
ดําเนินงานพัฒนานักเรียนในและนอกสถานศึกษาและบูรณาการในระดับนโยบายตอไป 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาแลวขางตน กลาวไดวา
ปญหาที่เกิดในวัยรุนนั้นมีทั้งปญหาทางดานรางกาย จิตใจที่เกิดกับวัยรุนเองและสิ่งแวดลอมก็
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สงผลทําใหเกิดปญหาการติดอบายมุขของวัยรุน สรุปไดวาปญหาการเกี่ยวของกับอบายมุขของ
วัยรุนปจจุบันมีแนวโนมเกิดขึ้นไดมาก ในกลุมวัยรุน อันเนื่องมาจากวัยรุน  เปนวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ  โดยเฉพาะทางดานอารมณบางครั้งขาดความยัง้
คิดไมสามารถควบคุมตนเองไดทําใหมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข อีก
ทั้งนักเรียนชวงชั้นที่ 4 กลุมนี้มีอายุอยูในชวง 15 – 18 ป   ซ่ึงพบวาเปนชวงวัยที่มีปญหาดานสังคม
ในจังหวัดราชบุรี   อีกทั้งอยูในสภาพแวดลอมของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองที่มีความเจริญ
ทางดานวัตถุ  มีสถานเริงรมย   ศูนยการคาแหลงอบายมุขหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงอาจเปนเหตุให
นักเรียนมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขไดถาขาดการควบคุมตนเองอยางเหมาะสม  ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ซ่ึงการเกี่ยวของกับอบายมุขเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  
ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ   ระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะการพัก
อาศัย ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน ปจจัยสัมพันธภาพในครอบครัว  ปจจัยมโนภาพแหง
ตน  ปจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู   ปจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ที่สงผลตอ
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่   4   อําเภอเมือง   
จังหวัดราชบุรี    ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาดังแสดงในหนา 70 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- ระดับชั้น 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
- ลักษณะการพกัอาศัย 
- ความพอเพยีงของรายได

 
 

พฤติกรรมการควบคุมตนเอง 
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข 

 

1. สัมพันธภาพในครอบครัว 
2. มโนภาพแหงตน 
3. แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู 
4. แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทําการศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูลและใชสถิติ 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)    ในโรงเรียนมัธยม
สหศึกษาที่เปดสอนถึงระดับมัธยมชวงชั้นที่ 4 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จํานวน  5   แหง  
ไดแกโรงเรียนรัฐบาล  4  แหงคือโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    
โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ  และ โรงเรียนแคทรายวิทยา    โรงเรียนเอกชน  1  แหง คือ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี  ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา  2549 จํานวน  4,339  คน (สํานักงานพื้นที่เขต
การศึกษาราชบุรี เขต 1,งานแผนงานและประเมินผล   2549) 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4  (ม.4–ม.6) ที่กําลังศึกษาอยูใน
ปการศึกษา     2549     ในโรงเรียนมัธยมสหศึกษาที่เปดสอนถึงระดับมัธยมชวงชั้นที่  4  ในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี    จํานวน 5 แหง ไดแก  โรงเรียนรัฐบาล 4 แหง คือโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ และโรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียน
เอกชน  1  แหง     คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  โดยใชสูตรของยามาเน (Taro Yamane 1973 : 886,
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อางถึงใน วิเชียร  เกตุสิงห  2543 : 24) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 

  n = 2Ne1
N
+

 

 
 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N = ขนาดของประชากร 
 e =  ความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ยอมรับไดเทากับ .05 
 

 แทนคาในสูตร n = 
])05.0(399,4[1

399,4
2+

 = 366.23 

 
 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยจํานวน    366   คน 
 
 ทําการสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sampling)    
โดยดําเนินการดังนี้  
 1.  กําหนดกลุมตัวอยาง  ตามสัดสวนประชากร จําแนกตามโรงเรียน ระดับชั้น และ 
เพศ ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกรายโรงเรียน  ระดับชั้น และ เพศ ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 4   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ลําดับ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น 

ชาย หญิง 
รวม 

ชาย หญิง 
รวม 

1 เบญจมราชูทิศ ม.4 263 322 585 22 27 49 
  ม.5 264 303 567 22 26 48 
  ม.6 260 246 506 22 21 43 
  รวม 787 871 1,658 66 74 140 
2 ราชโบริกานุเคราะห ม.4 158 468 626 14 39 53 
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ตารางที่ 1   (ตอ)   
 

ประชากร กลุม
ตัวอยาง 

ลําดับ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น 

ชาย หญิง 
รวม 

ชาย หญิง 
รวม 

  ม.5 142 425 567 12 36 48 
  ม.6 134 439 573 11 37 48 
  รวม 434 1,332 1,766 37 112 149 
3 แคทรายวิทยา ม.4 14 8 22 1 1 2 
  ม.5 22 3 25 2 0 2 
  ม.6 11 8 19 1 1 2 
  รวม 47 19 66 4 2 6 
4 รัฐราษฎรอุปถัมภ ม.4 55 59 114 5 5 10 
  ม.5 37 54 91 3 5 8 
  ม.6 28 30 58 2 2 4 
  รวม 120 143 263 10 12 22 
5 ดรุณาราชบุรี ม.4 127 66 193 11 5 16 
  ม.5 114 68 182 9 6 15 
  ม.6 139 72 211 12 6 18 
  รวม 380 206 586 32 17 49 
 รวมท้ังหมด  1,768 2,571 4,339 149 217 366 

 
 2.  ทําการสุมโดยการจับสลากรายชื่อตามจํานวนที่กําหนดแยกตามโรงเรียน   
ระดับชั้น และเพศ     รวมกลุมตัวอยางจํานวน    366   คน   ในกรณีที่กลุมตัวอยางที่ไดรับการสุม
ไดไมอยู หรือไมสามารถติดตอไดไมวากรณีใดๆ จะทําการจับสลากรายชื่อที่เหลือเพิ่มเติมแทน  
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ   ไดแก 
 1.  ขอมูลสวนบุคคล     
  1) เพศ    แบงเปน 

- เพศชาย 
- เพศหญิง 

  2) ระดับชั้นแบงเปน 
-  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
-  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
-  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงเปน 3 กลุม  
-  คะแนนเฉลี่ยสะสมนอยกวา 2.00  
-  คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  2.00 – 2.99 
-  คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.00 -4.00 

4) ลักษณะการพักอาศัย  แบงเปน   6   กลุม 
-  อยูกับทั้งบิดาและมารดา 
-  อยูกับบิดา 
-  อยูกับมารดา 
-  อยูกับญาติ 
-  อยูกับเพื่อน 
-  อยูกับอื่นๆ…………… 

  5) ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน 
-  ไมเพียงพอ (รายจายมากกวารายได)    
-   เพียงพอ     (รายไดพอดีกับรายจาย)   
-  เหลือเก็บ    (รายไดมากกวารายจาย)    

 2. สัมพันธภาพในครอบครัว 
3. มโนภาพแหงตน   
4. แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู 
5. แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
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 ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข     3   
ดานรวมเปน    6   เร่ือง   ประกอบดวย      
 1.  ดานการกระทําไมพึงประสงค 
  -   การดื่มสุราและของมึนเมา 
  -   การเลนการพนัน    
 2.  ดานการคบคนชั่ว 

 3.  ดานการกระทําไมเหมาะสม 
  - การเที่ยวกลางคืน 
  -   การเที่ยวละเลน 
  -   การเกียจคราน    
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูให
ขอมูลแบงออกเปน  6  สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลส วนบุคคลของนัก เรี ยนช ว งชั้ นที่  4   เปน
แบบสอบถามใหเลือกตอบ  ไดแก   เพศ      ระดับชั้น     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ลักษณะการพัก
อาศัย      ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน 
 สวนที่ 2     แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว     ลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) มีขอใหเลือกตอบ  5  ระดับประกอบดวยคําถามจํานวน  15 
ขอ   โดยมีความหมายดังนี้ 

 มากที่สุด หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบมากที่สุด 
 มาก       หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบมาก  
 ปานกลาง   หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบปานกลาง 
 นอย      หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบนอย  
 นอยที่สุด    หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบนอยที่สุด    
 เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมีสัมพันธภาพในครอบครัวตนเอง หาก
ตอบมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงขามกันจะ
ใหคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีสัมพันธภาพในครอบครัวดีกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best  1981 :179-182) ดังนี้ 
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 การแปลความหมายคะแนนจากการวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในครอบครัว เปนดังนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00  -  1.49  หมายถึงมีสัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 -  2.49   หมาย ถึ งมี สัมพันธภาพในครอบครั ว ไม ค อ ยดี
 คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 -  3.49   หมายถึงมีสัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 -  4.49   หมายถึงมีสัมพันธภาพในครอบครัวดี 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50  - 5.00   หมายถึงมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีที่สุด 

  
 สวนที่ 3  แบบสอบถามมโนภาพแหงตน  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา(Rating Scale) มีใหเลือกตอบ 5 ระดับ   ประกอบดวยคําถามจํานวน  20  ขอ   โดยมี
ความหมายดังนี้ 
 จริงที่สุด         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบมากที่สุด 
 คอนขางจริง  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบ 
     คอนขางมาก 
 จริงปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบปานกลาง 
 ไมคอยจริง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบนอย 
 ไมจริงเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเกีย่วกบัตัวผูตอบเลย 
 เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการมีมโนภาพแหงตน   หากตอบมากที่สุด
จนถึงนอยที่สุด ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงขามกันจะใหคะแนน
กลับกัน ผูตอบที่ไดคะแนนมากแสดงวามีมโนภาพแหงตนสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับมโนภาพแหงตนผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูล
ตามเกณฑของเบสท  (Best  1981 :179-182) ดังนี้ 
 การแปลความหมายคะแนนจากการวิเคราะหระดับมโนภาพแหงตน เปนดังนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00  -  1.49 หมายถึงมีมโนภาพแหงตนไมดี 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 -  2.49 หมายถึงมีมโนภาพแหงตนไมคอยดี 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 -  3.49 หมายถึงมีมโนภาพแหงตนปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 -  4.49 หมายถึงมีมโนภาพแหงตนดี 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50  - 5.00 หมายถึงมีมโนภาพแหงตนดีที่สุด 
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 สวนท่ี  4    แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู      ลักษณะคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) มีขอใหเลือกตอบ  5  ระดับ  ประกอบดวยคําถาม
จํานวน20  ขอ   โดยมีความหมายดังนี้ 

มากที่สุด      หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 
มากที่สุด 

มาก         หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก 
ปานกลาง     หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 

ปานกลาง 
นอย        หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย 
นอยที่สุด      หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 

นอยที่สุด      
เกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู หาก

ตอบมากที่สุดจนถึงนอยที่สุดใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงขามกันจะให
คะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนนมากแสดงถึงการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูในการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข มากกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับแรงสนับสนุนทางสังคมผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท(Best  1981 :179-182) ดังนี้ 
 การแปลความหมายคะแนนจากการวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคม เปนดังนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00  -  1.49  หมายถึงไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50 -  2.49  หมายถึงไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูนอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50 -  3.49 หมายถึงไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 -  4.49  หมายถึงไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูมาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50  - 5.00  หมายถึงไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูมากที่สุด 
 
 สวนท่ี  5  แบบสอบถามการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน       ลักษณะ
คําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) มีขอใหเลือกตอบ  5  ระดับประกอบดวย
คําถามจํานวน 17 ขอ    โดยมีความหมายดังนี้ 

มากที่สุด   หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 
มากที่สุด 

มาก         หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก 
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ปานกลาง    หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 
ปานกลาง 

นอย       หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย 
นอยที่สุด     หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 

นอยที่สุด      
 เกณฑการใหคะแนน   ขอความที่แสดงถึงการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
หากตอบ  มากที่สุดจนถึงนอยที่สุด  ใหคะแนน  5,4,3,2  และ  1  ตามลําดับ   สวนขอความที่ตรง
ขามกันจะใหคะแนนกลับกัน   ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวาไดัรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน   
ในการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข มากกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับแรงสนับสนุนทางสังคมผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท(Best  1981 :179-182) ดังนี้ 
 การแปลความหมายคะแนนจากการวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคม เปนดังนี้ 

คาเฉลี่ยตั้งแต   1.00  - 1.49    หมายถึง ได รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
นอยที่สุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50 -  2.49   หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนนอย 
คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50 -  3.49   หมายถึง ได รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

ปานกลาง 
คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 -  4.49   หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมาก 
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50  - 5.00   หมายถึง ได รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

มากที่สุด 
 สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   
แบงเปน  3  ดาน    6   เร่ือง  คือ    ดานการกระทําไมพึงประสงคประกอบดวย เร่ืองการดื่มสุราและ
ของมึนเมา     และการเลนการพนัน       ดานการคบคนชั่ว     ดานการกระทําไมเหมาะสม
ประกอบดวย   การเที่ยวกลางคืน     การเที่ยวละเลน    และ การเกียจคราน  ลักษณะคําถามเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา(Rating Scale) มีขอใหเลือกตอบ  5 ระดับ ประกอบดวยคําถามจํานวน 
32 ขอ โดยมีความหมายดังนี้ 

มากที่สุด      หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นมากทีสุ่ด 
มาก         หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นมาก 
ปานกลาง     หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นปานกลาง 
นอย        หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นนอย 
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นอยที่สุด     หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นนอยที่สุด      
 เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข หากตอบมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด  ใหคะแนน 5  4  3  2 และ 1 ตามลําดับ 
สวนขอความที่ตรงขามกันจะใหคะแนนกลับกัน   ผูที่ตอบไดคะแนนมากแสดงวามีพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอย 
 เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  
ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของเบสท(Best  1981 :179-182) ดังนี้ 
 การแปลความหมายคะแนนจากการวิเคราะหระดับระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  เปนดังนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00  -  1.49    หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ

กับอบายมุขนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50 -  2.49     หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ

กับอบายมุขนอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50 -  3.49    หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ

กับอบายมุขปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50 -  4.49   หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ

กับอบายมุขมาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50  - 5.00   หมายถึง มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ

กับอบายมุขมากที่สุด 
 
4.   ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้  

1. ผูศึกษาคนควาเอกสาร   งานวิจัย  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวัยรุน 
สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุนทางสังคม   การควบคุมตนเอง และ 
อบายมุข  6  เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2.  กําหนดกรอบแนวคิด เพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาและสรางแบบสอบถามการ
วิจัย 
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3. สรางเครื่องมือซ่ึงเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)โดยอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวนทั้งส้ิน 5 ทาน 

4.    นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช   (Try 
out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่  5 และมัธยมศึกษาปที่ 6  ณ โรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะหที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 30 คน 

5.   หาความเชื่อมั่น(Reliability)ของแบบสอบถามดังนี้ 
  5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน แรง
สนับสนุนทางสังคม  การควบคุมตนเองไมให เกี่ ยวของกับอบายมุข  หาความเชื่อมั่น
(Reliability)โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
   5.1.1 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวมีคาระดับความเชื่อมั่น
เทากับ.8588  5.1.2  แบบสอบถามมโนภาพแหงตน มีคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ.8626 
   5.1.3 แบบสอบถามความแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูมีคาระดับความ
เชื่อมั่นเทากับ.9525 
   5.1.4  แบบสอบถามความแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนมีคาระดับ
ความเชื่อมั่นเทากับ.8967 
   5.1.5 แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข  มีคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ.8919 
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห      
โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ    โรงเรียนแคทรายวิทยา      และโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เพื่อขออนุญาต
เก็บขอมูลจากนักเรียนชวงชั้นที่  4   โดยใชแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่  18     ธันวาคม    2549    ถึง
วันที่ 29  ธันวาคม    2549    เก็บไดครบตามจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น    366  คน   คิดเปนรอยละ 
100 
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3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางและตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 

 
6. การวิเคราะหขอมูล และ สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจัดระเบียบ  ลงรหัสและทํา
การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อประมวลผล
ขอมูลและทําการวิเคราะหทางสถิติ 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่  
และหาคารอยละ 

2. การวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข โดยใชคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการจัดระดับ 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข จําแนกตามเพศ  โดยใชการทดสอบคาที (t- test) แบบ  Independent  t – test 

4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขที่มี ระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ลักษณะที่พักอาศัย   ความเพียงพอ
ของรายไดของนักเรียนแตกตางกัน  โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) และ หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ผูวิจัยทําการทดสอบหาความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe test for all possible comparison) 

5. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ
กับอบายมุข  ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของนักเรียนชวงช้ันที่ 4   โรงเรียนเขตอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน  366  คน  จําแนกเปน  4     ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนน สัมพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ พฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  
 ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข จําแนกตามเพศ  ระดับชั้น   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ลักษณะการพักอาศัย    
ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน   
 ตอนที่ 4    การวิเคราะหตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัว          มโนภาพแหงตน 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  
 สัญลักษณที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 

X1 หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน 
X2 หมายถึง มโนภาพแหงตนของนักเรียน 
X3 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู 
X4 หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
Y หมายถึง พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  
X  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard    Deviation) 
F หมายถึง สวนสถิติที่ใชพิจารณาใน F - distribution 
t  หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t - distribution 
df หมายถึง คาองศาอิสระ(Degree  of  Freedom) 
SS หมายถึง  ผลรวมกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum  of  Square) 
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R หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple  R) 
R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square)         
Adj  R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R  Square) 
R2change หมายถึง  ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระ 
   เขาสมการถดถอย  
B หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย(Regression  Coefficients) 
Beta หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน(Standard    
   Regression  Coefficients) 
S.E. หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Standard   
   Error  of  the  Estimate) 
Constant หมายถึง  คาคงที่ 

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี   ปการศึกษา   2549  ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  366    คน     โดยใชการแจกแจง
ความถี่ และรอยละ  ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่  2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่เปนกลุม    
ตัวอยางจําแนกตามเพศ ระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ลักษณะการพักอาศัย     

                      รายไดตอเดือนของนักเรียน    และความเพียงพอของรายไดของนักเรียน     
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
      1   ชาย 149 40.7 
      2   หญิง 217 59.3 
ระดับชั้น   
       1   มัธยมศึกษาปที่  4 130 35.5 
       2   มัธยมศึกษาปที่  5 121 33.1 
       3   มัธยมศึกษาปที่  6 115 31.4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
       1   คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00 21 5.7 
       2   คะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00 164 44.8 
       3   คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 181 49.5 
ลักษณะการพักอาศัย       
       1   อยูกับพอและแม 270 73.8 
       2    อยูกับพอ 11 3.0 
       3   อยูกับแม 55 15.0 
       4   อยูกับญาติ/เพื่อน/อ่ืนๆ 30 8.2 
รายไดตอเดือนของนักเรียน     
      1   ไมเกิน  1,000   76 20.8 
      2   1,001 – 2,000 193 52.7 
      3   2,001 – 3,000 55 15.0 
     4    มากกวา  3,000 42 11.5 
ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน     
      1   ไมเพียงพอ   52 14.2 
      2   เพียงพอ 218 59.6 
      3   เหลือเก็บ 96 26.2 

รวม 366 100.0 
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 จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียนหญิงจํานวน 217  
คน คิดเปนรอยละ  59.3  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   มากที่สุด  จํานวน  130  คน  คิดเปน
รอยละ 35.5  รองลงมา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  121  คน  คิดเปนรอยละ 33.1  
ตามลําดับ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป  จํานวน  181 คน คิดเปนรอยละ  49.5   รองลงมาคะแนน
เฉล่ีย  2.00 -3.00  จํานวน   164  คน  คิดเปนรอยละ  44.8 ตามลําดับ 
 ลักษณะการพักอาศัย  พบวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูกับพอ
และแม   จํานวน 270 คนคิดเปนรอยละ 73.8   รองลงมาพักอาศัยอยูกับแมจํานวน  55  คนคิดเปน
รอยละ  15.0  และ อยูกับญาติ/เพื่อน/อ่ืนๆ ไดแก    ครู    พระที่วัด    คิดเปนรอยละ  8.2   ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือนเพื่อเปนคาใชจายพบวา นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได
ตอเดือนเพื่อเปนคาใชจาย   1001 – 2,000  บาทจํานวน  193  คน คิดเปนรอยละ  52.7   รองลงมา 
รายไดไมเกิน  1,000  บาท  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ     20.8  ตามลําดับ 
 ความเพียงพอของรายไดของนักเรียนเพื่อเปนคาใชจายตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีรายไดเพียงพอ  จํานวน  218  คน  คิดเปนรอยละ     59.6      รองลงมา เหลือเก็บ จํานวน  96  
คน  คิดเปนรอยละ     26.2   ตามลําดับ 
 
ตอนที่  2     การวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนน สัมพันธภาพในครอบครัว         มโนภาพแหงตน  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ พฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเก่ียวของกับอบายมุข  
  
 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของสัมพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่   4 โรงเรียนเขตอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   ป
การศึกษา   2549    ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 366   คน   โดยใชคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่  3   แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ  จําแนกตามสัมพันธภาพใน                              
                    ครอบครัว มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครูแรงสนับสนุนทางสังคม 
                    จากเพื่อน และพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนที่ 
                    เปนกลุมตัวอยาง   

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คาเฉล่ีย 

( X ) 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

1.   สัมพันธภาพในครอบครัว 3.8182 .5675 ดี 
2.   มโนภาพแหงตน 3.7709 .5112 ดี 
3.   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู 3.7059 .6743 มาก 
4.   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 3.3298 .6665 ปานกลาง 
5.     พฤติกรรมการควบคุมตนเอง 
     ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข 

3.8160 .5125 มาก 

 
 จากตารางที่  3  พบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข และแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูอยูในระดับมาก ( X   =  3.8160  และ  3.7059 
ตามลําดับ) สัมพันธภาพในครอบครัวและมโนภาพแหงตนอยูในระดับดี ( X = 3.8182 และ 3.7709 
ตามลําดับ)   สวนคะแนนเฉลี่ยของแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน      อยูในระดับปานกลาง  
( X   =  3.3298 ) 
 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเก่ียวของกับ
อบายมุข  จําแนกตามเพศ  ระดับชั้น   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    ลักษณะการพักอาศัย    รายได
ประจําเดือนของนักเรียน      
 
 3.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียนชวงชั้นที่  4  โรงเรียนเขตอําเภอเมือง     จังหวัดราชบุรี              
ปการศึกษา   2549    จําแนกตามเพศโดยใชการทดสอบคาที  (t-test)   แบบ  Independent   t – test    
ดังตารางที่  4 
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ตารางที่ 4   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ 
                      กับอบายมุข จําแนกตามเพศของนักเรียน  

 
เพศ จํานวน (คน) คาเฉล่ีย 

( X ) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t 

1    ชาย 149 3.6093 .5110  
    6.775*** 
2   หญิง 217 3.9579 .4640  

รวม 366    
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
  จากตารางที่  4   พบวานักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข แตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขมากกวาเพศชาย 
 
 3.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข  ของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียนเขตอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี    
ปการศึกษา   2549    จําแนกตามระดับชั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ลักษณะการพักอาศัย   ความ
เพียงพอของรายไดของนักเรียนแตกตางกัน โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – 
way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบหาความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ   (Scheffe  test for all possible comparison) ดังตารางที่   5- 14 
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ตารางที่     5       แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ 
             กับอบายมุขจําแนกตามระดับชั้นของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
 

ระดับชั้น จํานวน 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       1   มัธยมศึกษาปที่   4 130 3.8853 .4836 
       2   มัธยมศึกษาปที่  5 121 3.8468 .5120 
       3   มัธยมศึกษาปที่  6 115 3.7052 .5307 
รวม 366 3.8160 .5125 

 
  จากตารางที่   5   พบวานักเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่   4   ( X   =  3.8853)  รองลงมา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่   5    ( X  = 3.8468)   ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให  
                      เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น    
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 2.153 1.076 4.168* 
ภายในกลุม 363 93.748 .258  

รวม 365 95.901   
*     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 6  พบวานักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   จึงทํา
การทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ  (Scheffe)  
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข  ของนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน    

 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี  6 

( X =3.7052) 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 

( X =3.8468) 
มัธยมศึกษาปท่ี   4 

( X =3.8853) 
มัธยมศึกษาปที่  6 

( X =3.7052) 
-   

มัธยมศึกษาปที่  5 
( X =3.8468) 

.1417 -  

มัธยมศึกษาปที่   4 
( X =3.8853) 

.1802* .0385 - 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่  7  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน พบวา  คูที่มีความ
แตกตางกัน  ไดแก พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของกลุมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  กับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของกลุม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขสูงกวา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 8   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ 
 อบายมุขของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

จํานวน 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1   คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00 21 3.4554 .4253 
2   คะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00 164 3.7342 .5133 
3   คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 181 3.9320 .4891 

รวม 366 3.8160 .5125 
 
  จากตารางที่   8  พบวานักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขคือกลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 ( X =3.9320)  
รองลงมากลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00    ( X  = 3.7342)   ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให 
                      เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 6.264 3.132 12.683*** 
ภายในกลุม 363 89.637 .247  

รวม 365 95.901   
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
  จากตารางที่ 9 พบวานักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  
จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ (Scheffe)  
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให  
                      เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน     
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

คะแนนเฉลี่ย 
ต่ํากวา  2.00 
( X =3.4554) 

คะแนนเฉลี่ย  
2.00 -3.00 

( X =3.7342) 

คะแนนเฉลี่ย 
สูงกวา 3.00 

( X =3.9320) 
คะแนนเฉลี่ยต่าํกวา  2.00 

( X =3.4554) 
-   

คะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00 
( X =3.7342) 

.2788 -  

คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 
( X =3.9320) 

.4766* .1978* - 

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 10  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันพบวา  คูที่มี
ความแตกตางกันไดแก กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 กับ กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวา 3.00   โดยกลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข สูงกวา กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา2.00  และคูของกลุม
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 -3.00 กับกลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00  โดยกลุม
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00    มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข สูงกวา กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00   ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05   
นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ 
      กับอบายมุข ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการพักอาศัย     
 
ลักษณะการพักอาศัย     

 
จํานวน 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       1   อยูกับพอและแม 270 3.7981 .4976 
       2    อยูกับพอ 11 4.0199 .5270 
       3   อยูกับแม 55 3.8795 .5606 
       4   อยูกับญาติ/เพื่อน/อ่ืนๆ 30 3.7854 .5489 

รวม 366 3.8160 .5125 
 

   จากตารางที่   11 พบวานักเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  คือนักเรียนที่พักอาศัยอยูกับพอ    ( X   =  4.0199)  รองลงมาคือ
นักเรียนที่พักอาศัยอยูกับแม    ( X  = 3.8795)   และ อยูกับญาติ/เพื่อน/อ่ืนๆ ไดแก    ครู   พระที่วัด  
คิดเปนรอยละ  8.2   ตามลําดับ 
 
ตารางที่   12    แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให 

          เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนจําแนกตามลักษณะการพักอาศัย     
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 3 .793 .264 1.007 
ภายในกลุม 362 95.107 .263  

รวม 365 95.901   
 

  จากตารางที่  12 พบวา  นักเรียนที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน  มีพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไมแตกตางกัน    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

93

ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ 
      กับอบายมุขของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกตามความเพียงพอของรายได 
      ของนักเรียน    
 

ความเพียงพอของรายได 
 

จํานวน 
(คน) 

คาเฉล่ีย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

      1   ไมเพียงพอ   52 3.7813 .4721 
      2   เพียงพอ 218 3.7886 .5229 
      3   เหลือเก็บ 96 3.8971 .5059 

รวม 366 3.8160 .5125 
 
  จากตารางที่ 13 พบวานักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข    คือนักเรียนที่มีรายไดเหลือเก็บ ( X   =  3.8971)  รองลงมาคือ
นักเรียนที่มีรายไดเพียงพอ  ( X  = 3.7886)   ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 14   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให 

       เกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนจําแนกตามความเพียงพอของรายไดของนักเรียน    
    

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 .859 .429 1.640 
ภายในกลุม 363 95.042 .262  

รวม 365 95.901   
 
  จากตารางที่   14   พบวานักเรียนที่มีความเพียงพอของรายไดแตกตางกันมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ไมแตกตางกัน 
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ตอนที่   4    การวิเคราะหตัวแปร สัมพันธภาพในครอบครัว      มโนภาพแหงตน      แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครู   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเก่ียวของกับอบายมุข  
 
 ผลการวิเคราะหตัวแปร   สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  ที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการ
นําเขาสมการ (Stepwise Multiple  Regression  Analysis)   มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
  4.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง   สัมพันธภาพในครอบครัว   
มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียนเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   ปการศึกษา   2549    ดังตารางที่  15 
 
ตารางที่ 15  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง สัมพันธภาพในครอบครัว    
                      มโนภาพแหงตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู แรงสนับสนุนทางสังคม 
                      จากเพื่อนและพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน  
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา (X1) (X2) (X3) (X4) (Y) 
      สัมพันธภาพในครอบครัว (X1) 1.00     
      มโนภาพแหงตน (X2) .440** 1.00    
      แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู (X3) .280** .135** 1.00   
      แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X4) .178** .077 .532** 1.00  
      พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให     
      เกี่ยวของกับอบายมุข (Y) 

.462** .348** .310** .277** 1.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากตารางที่  15     พบวา  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามคือ 
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข (Y) นั้น   พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว (X1)   มโนภาพแหงตน(X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู (X3) แรงสนับสนุนทาง
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สังคมจากเพื่อน (X4)   มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข 
(Y) ในทางบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  .277  ถึง .462  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว (X1) กับพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข (Y)  มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r  = .462 )  และความสัมพันธ
ระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน(X4) กับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข (Y) มีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r  = .277 )   
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว 
(X1)   มโนภาพแหงตน (X2)     แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู (X3)   แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน (X4)  มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูระหวาง .135  ถึง .532   โดยความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน (X4) และ แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  (X3)    มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r  =.532)และ
ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู(X3)และมโนภาพแหงตน (X2)  มี
ความสัมพันธกันนอยที่สุด (r  = .135 )   
 
 4.2 ผลการวิ เคราะหตัวแปร  สัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  ที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่  4 โรงเรียนเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
ปการศึกษา   2549    ดังตารางที่  16 
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ตารางที่ 16  แสดงการวิเคราะห   ตวัแปรสมัพันธภาพในครอบครัว มโนภาพแหงตน   
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่สงผลตอ      
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน 

 
ลําดับท่ีของตัวแปรที่เขาสมการ R R2 Adj  

R2 
R2 

change 
B Beta t 

   สัมพันธภาพในครอบครัว (X1) .462 .214 .212 .214 .294 .325 6.376*** 
    แรงสนับสนุนทางสังคม 
    จากเพื่อน (X4) 

.503 .253 .249 .039 .109 .142 2.698** 

    มโนภาพแหงตน (X2) .528 .279 .273 .026 .179 .178 3.609*** 
    แรงสนับสนุนทางสังคม 
    จากครู (X3) 

.538 .289 .281 .010 .009 .120 2.225* 

constant (a) =   1.320            S.E. =        .43461               F  =  36.679*** 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
**   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 16  พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดแก สัมพันธภาพใน
ครอบครัว (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X4)  มโนภาพแหงตน (X2) แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครู (X3)โดยตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัว (X1) ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได รอยละ  21   

       แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X4) ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 
2 สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข เพิ่มขึ้นรอยละ  3.9      
โดยสัมพันธภาพในครอบครัว (X1)   และ แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X4)  สามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได รอยละ  25   

      มโนภาพแหงตน (X2) ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 3 สามารถทํานาย
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข เพิ่มขึ้นรอยละ  2.6  โดยสัมพันธภาพใน
ครอบครัว (X1)   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X4)  และมโนภาพแหงตน (X2)  สามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได รอยละ  27   
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  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู (X3) ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 4 
สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขเพิ่มขึ้นรอยละ  1.0 โดย
สัมพันธภาพในครอบครัว (X1)   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X4)  มโนภาพแหงตน (X2)  
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู (X3) สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขได รอยละ  28   โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted   R2) 
เทากับ  .212,    .249,   .273  และ  .281  ตามลําดับ    มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
(Standard  Error  of   the  Estimate)  เทากับ  .43461                
   
  สมการที่รับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

       สมการในรูปคะแนนดิบ  
             Y   =   1.320 + .294 (X1) + .109 (X4) +.179 (X2) +.009 (X3) 

 
            สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
             Z   =   .325 (X1) +.142 (X4) + .178 (X2) +.120 (X3) 
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บทท่ี 5 
สรุป  อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  มี
วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให เกี่ยวของกับอบายมุข         
สัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  และแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อน  ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4    อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของ
นักเรียนชวงชั้นที่  4   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก  เพศ      
ระดับชั้น    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ลักษณะการพักอาศัย  ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน 
อีกทั้งยังศึกษาตัวแปร 4 ประการที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขของนักเรียนไดแก 1)สัมพันธภาพในครอบครัว    2)  มโนภาพแหงตน  3)  แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครู และ  4) แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียนชวงชั้นที่   4   อําเภอเมือง   
จังหวัดราชบุรี  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)ในโรงเรียนมัธยม
สหศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมชวงชั้นที่  4  ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  จํานวน  5   แหง
ไดแกโรงเรียนรัฐบาล   4  แหง  คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  โรงเรียนเบญจมราชูทิศโรงเรียน
รัฐราษฎรอุปถัมภ   และ โรงเรียนแคทรายวิทยา  โรงเรียนเอกชน 1  แหง คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  
ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา   2549  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95 ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 กลุม
ตัวอยางไดมาจากการสุมหลายขั้นตอน  (Multistage  sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified   Random  Sampling)    ตามสัดสวนประชากรจําแนกตามสถานศึกษาระดับชั้นเรียน
และเพศ   และใชการสุมอยางงาย   (Simple  Random Sampling)  โดยการจับสลากรายชื่อตาม
จํานวนที่กําหนดรวมกลุมตัวอยางจํานวน    366   คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน   1  ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูให
ขอมูลแบงออกเปน   6   สวน ไดแกแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน แบบสอบถาม
สัมพันธภาพในครอบครัว   แบบสอบถามมโนภาพแหงตน แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม
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จากครู   แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียนชวงชั้นที่    4     อําเภอเมือง     จังหวัดราชบุรี   
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่    และ
หาคารอยละ   วิเคราะหระดับสัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ
กับอบายมุข โดยใชคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการจัดระดับ     วิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข    จําแนกตามเพศ     โดยใช
การทดสอบคาที (t- test) แบบ  Independent  t – test    วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขจําแนกตาม   ระดับชั้น   ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน    ลักษณะการพักอาศัย   ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน แตกตางกัน  โดยใช
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe  test for 
all possible comparison)   และวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข  ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครู  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.   ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนนักเรียนหญิงจํานวน 217   คน คิดเปนรอยละ   59.3     เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   มาก
ที่สุด  จํานวน  130  คน  คิดเปนรอยละ 35.5   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป  
จํานวน  181 คน คิดเปนรอยละ  49.5    ลักษณะการพักอาศัย    พบวากลุมตัวอยางสวนใหญพัก
อาศัยอยูกับพอและแม  จํานวน  270   คนคิดเปนรอยละ     73.8    สําหรับรายไดตอเดือนของ
นักเรียนเพื่อเปนคาใชจาย   พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรายได  1,001 – 2,000  บาท   จํานวน  193  
คน  คิดเปนรอยละ     52.7    และความเพียงพอของรายไดของนักเรียนเพื่อเปนคาใชจายพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญรายไดเพียงพอ  จํานวน  218  คน  คิดเปนรอยละ     59.6       
 2.   ผลการวิ เคราะหคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ใชในการศึกษา  พบวาคะแนนเฉลี่ย 
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข และ   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครูอยู
ในระดับมาก ( X   =  3.8160  และ  3.7059 ตามลําดับ) สัมพันธภาพในครอบครัวและมโนภาพแหง
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ตนอยูในระดับดี ( X = 3.8182 และ 3.7709 ตามลําดับ)   สวนคะแนนเฉลี่ยของ แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนอยูในระดับปานกลาง   ( X   =  3.3298 ) 
 3.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข  จําแนกตามเพศ  ระดับชั้น   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ลักษณะการพักอาศัย    
ความเพียงพอของรายไดของนักเรียนเพื่อเปนคาใชจายตอเดือน พบวานักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001  เพศหญิงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขมากกวาเพศชาย 
โดยนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู
ของนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกันพบวา คูที่มีความแตกตางกันไดแกพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของกลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  กับพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของกลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขสูงกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันพบวาคูที่มีความ
แตกตางกันไดแก กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 กับ กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวา 3.00   โดยกลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา     3.00      มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข สูงกวา กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา2.00  และคูของกลุม
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 -3.00 กับกลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00   โดยกลุม
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา  3.00    มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข สูงกวา กลุมนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05     
สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข 
จําแนกตามลักษณะการพักอาศัยพบวา นักเรียนที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบความเพียงพอ
ของรายไดของนักเรียนพบวา นักเรียนที่มีความเพียงพอของรายไดตอเดือนแตกตางกัน  มี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   ไมแตกตางกัน 
 4.   ผลการวิเคราะหตัวแปร  สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน      แรง
สนับสนุนทางสังคมจากครู   และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียน  ที่สงผลตอ
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พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน    มโนภาพแหงตน  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู โดยตัว
แปรสัมพันธภาพในครอบครัว  ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน   ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 2   มโนภาพแหงตน ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนอันดับที่ 3 และแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 4  ซ่ึงสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได 
รอยละ  28   ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดแกคะแนนเฉลี่ยของ
สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู   แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน    และพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้  
  1.1 สัมพันธภาพในครอบครัว     พบวาอยูในระดับดี แสดงใหเห็นวาครอบครัว
รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆที่อาศัยอยูในครอบครัวของนักเรียนชวงชั้นที่ 4     อําเภอเมือง     
จังหวัดราชบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีการแสดงออกถึงความผูกพันรักใคร ดูแลเอาใจใส
เร่ืองตาง ๆ  มีความอบอุนในครอบครัว   ทั้งนี้สาเหตุประการหนึ่งนาจะมาจากการที่นักเรียน รอย
ละ  73 .8  พักอาศัยอยูกับทั้งพอและแมเปนครอบครัวที่สมบูรณ  จึงทําใหมีปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัว   มีโอกาสไดพูดคุยปรึกษาหารือเร่ืองราวตางๆ  มีความสนิทสนม  มีความรัก
ความอบอุนเกิดขึ้นในครอบครัว       โดยเมื่อพิจารณาขอคําถามในเรื่องสัมพันธภาพรายขอ (15 
ขอ)  พบวามีจํานวน 4 ขอที่มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ํากวา  3.50    คะแนน   โดยอยูในระดับคะแนน 
ปานกลาง ( X   = 2.50 -  3.49  ) ทั้ง  4  ขอคือขอท่ี 6   “สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรม
ในวันวางรวมกัน” ( X   = 3.13) อธิบายไดวาการมีกิจกรรมในวันวางรวมกันของครอบครัวนักเรียน
เปนไปปานกลางตามความเหมาะสมเนื่องจากอยูในวัยเรียนถึงแมจะเปนวันวาง หยุดเรียน โอกาสมี
เวลาวางรวมกันมากๆ คงเปนไปไดนอย  เพราะตองมีภารกิจในการทําการบาน  อานหนังสือ    ขอ  11 
“นักเรียนไมสามารถพูดคุยปญหาบางเรื่องกับพอแม หรือผูปกครองได” ( X   = 2.52) แสดงใหเห็นวา
นักเรียนสามารถพูดคุยปญหากับพอแมหรือผูปกครองไดปานกลาง ตามความเหมาะสมของปญหาแต
คงไมครบทุกเรื่องเนื่องจากในวัยนี้นักเรียนจะเลือกปรึกษาปญหาบางเรื่องกับเพื่อนดวยเพราะอยูใน
วัยเดียวกัน และเปนไปตามพัฒนาการทางสังคมของวัยรุนจากคําถาม   ขอ 12 ที่วา “พอแมหรือ
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ผูปกครองของนักเรียนมักมีความเห็นขัดแยงกับความคิดของนักเรียน” ( X   = 2.74)    แสดงใหเห็นวา
นักเรียนและครอบครัวมีความเห็นขัดแยงกันปานกลาง    ซ่ึงเปนเรื่องปกติที่เปนไปไดในครอบครัวที่มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  เนื่องจากวัยรุนมีพัฒนาการทางความคิดและอารมณพัฒนาความเปนอกลักษณ
ของตนเอง  ซ่ึงยอมมีความแตกตางกับความคิดเห็นของครอบครัวหรือพอแมได      เพราะความ
แตกตางระหวางวัยและสภาพการณสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  และคําถามขอ     15  “พอแม
หรือผูปกครองนักเรียน มักตัดสินใจเรื่องตางๆแทนนักเรียนเสมอ ” ( X   = 2.53)  ซ่ึงอธิบายไดคลายๆ
กับ ขอ 12  เพราะครอบครัวหรือพอแมที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี   ยอมมีความรักใครหวงใย
ในตัวบุตร จึงอาจมีการพิจารณาเลือกและตัดสินใจสิ่งที่คิดวาดีเหมาะสมใหกับบุตรในระดับปาน
กลาง ซ่ึงก็ไมไดถึงขั้นยึดอํานาจการตัดสินใจหรือปลอยใหบุตรคิดตัดสินใจตามความคิดได  
ทั้งหมดเนื่องจากสภาพสังคมของคนไทยไมไดปลอยใหบุตรในวัยรุนตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยาง
อิสรเสรีภาพเต็มที่ เหมือนคนตะวันตก 
 
  1.2 มโนภาพแหงตน     พบวาอยูในระดับดี    แสดงใหเห็นวานักเรียนชวงชั้นที่ 4     
อําเภอเมือง     จังหวัดราชบุรี สวนใหญมีความคิด  ความรูสึก   เจตคติและคานิยมตอตนเองในดาน
คานิยมเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดานการปรับตัวทางอารมณตางๆ 
อันเกิดจากการเรียนรูความสัมพันธของตนเองกับสังคม และส่ิงแวดลอมดี อธิบายไดวา พอแมจะมี
อิทธิพลตอวัยรุนทั้งในดานทัศนคติ  คานิยม  การวางแผนอาชีพ  ตลอดจนมโนภาพแหงตน อันเปน
พื้นฐานใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจ  และอารมณของวัยรุน  ทั้งนี้เพราะวัยรุนไดซึมซับความ
คิดเห็น   ความรูสึก  และการกระทํา และรับผลของการกระทําจากพอแมซ่ึงเปนผูที่ใกลชิดกับ
วัยรุนที่สุด สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวความคิดความเขาใจในตนหรือมโนภาพแหงตน จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมากในการสงเสริมพัฒนาการของวัยรุน กอนที่วัยรุนจะมีความสัมพันธกับ
กลุมสังคมอื่น   ผลการศึกษาพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 4 มีมโนภาพแหงตนดี ซ่ึงนาจะเกิดจากการที่
นักเรียนสวนใหญมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ทําใหมีการซึมซับความคิดเห็น   ความรูสึก   และ
รับผลของการกระทําจากพอแมมาตั้งแตเด็ก ครอบครัวเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ทั้งในดานความคิดและการกระทํา เปนพื้นฐานใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจและอารมณแกสมาชิก
ในครอบครัว การใชชีวิตประจําวันมีผลตอมโนภาพแหงตน เกิดการเรียนรูความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคมและสิ่งแวดลอม  การที่นักเรียนมีมโนภาพแหงตนดีจึงมีผลตอพฤติกรรมการ
แสดงออกในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ดีเหมาะสม ทําใหนักเรียนมีการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขในระดับมาก       โดยเมื่อพิจารณาขอคําถามในเรื่องมโนภาพแหงตนรายขอ 
(20 ขอ)  พบวามีจํานวน  4    ขอ ที่มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ํากวา   3.50   คะแนน    โดยอยูในระดับ
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คะแนนปานกลาง   ( X  = 2.50 -  3.49 ) ทั้ง 4 ขอ  คือขอท่ี  1  “เมื่อทําอะไรไมสําเร็จ นักเรียนรูสึก
ทอแทส้ินหวัง ” ( X   = 3.18)    ซ่ึงแสดงวานักเรียนมีความทอแทเมื่อทําอะไรไมสําเร็จพอประมาณ    
ซ่ึงเปนเรื่องปกติของวัยรุนที่ยอมรูสึกทอเมื่อทําอะไรไมสําเร็จดังหวัง  ทั้งนี้อาจเกิดจากความสามารถ
ในการควบคุมอารมณตนเองไดยังไมดีพอ   สําหรับขอที่ 2  “นักเรียนชอบอยูเฉยๆโดยไมทําอะไร”  
( X   = 2.67 อาจเปนเพราะการอยูในวัยเรียนที่ตองไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเกือบทุกวันทําให
เกิดความเหนื่อยลา  เบื่อได    จึงอาจคิดอยากอยูเฉยๆ โดยไมทําอะไรบาง   สวนขอท่ี 5 “ นักเรียนคิด
และตัดสินใจชา ” ( X = 2.19)    แสดงใหเห็นถึงนักเรียนสวนหนึ่งมองวาตนคิดและตัดสินใจชาปาน
กลาง   ซ่ึงอาจเกิดจากลักษณะบุคลิกที่ถอมตนของคนไทย        ซ่ึงถึงแมมโนภาพแหงตนในภาพรวมดี 
แตก็ไมมั่นใจที่จะยกยองตัวเองวาเปนคนทําอะไร ตัดสินใจทําอะไรวองไว และขอท่ี  16  “นักเรียน
มักมีเร่ืองไมคอยสบายใจ ”  ( X   = 2.82)     อาจเปนเพราะวัยรุนมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของวัยรุนทั้งทางดานรางกาย   อารมณ   สังคม  และสติปญญา  เปนวัยที่คนหาเอกลักษณแหงตน   
การมีปฏิสัมพันธทั้งในกลุมเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศของสังคมวัยรุน อาจมีเร่ืองตางๆที่
กอใหเกิดความไมสบายใจ จึงสงผลตอภาวการณควบคุมตนเอง   การปรับตัวทางอารมณตามวัยได
ทําใหนักเรียนมักมีเรื่องไมคอยสบายใจอยูบาง 
 
  1.3 แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู       พบวาอยูในระดับมาก    แสดงใหเห็นวา
นักเรียนชวงชั้นที่ 4   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สวนใหญไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู
มาก    ซ่ึงประกอบดวยการไดพูดคุย  แลกเปลี่ยน   ไดรับคําแนะนํา   ใหเกิดความเขาใจ ไดรับ
ขอมูลขาวสาร ไดรับส่ิงของหรือบริการที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับการปองกันอบายมุขจากครู ซ่ึง
แสดงถึงการดูแลเอาใจใส ชวยแกไขปญหาสนับสนุนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหนักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข โดยเมื่อพิจารณาขอคําถามในเรื่องแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครู (20 ขอ)  พบวามีจํานวน  3  ขอ   ที่มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ํากวา 3.50  คะแนน   โดยอยูใน
ระดับคะแนนปานกลาง ( X   = 2.50 -  3.49  ) ทั้ง 3 ขอ  คือขอท่ี  14  “ ครูรับฟงเหตุผล เมื่อนักเรียน
เกิดปญหาเรื่องการเรียน   ไมตั้งใจเรียน ไมชอบวิธีการสอนของครูหรือหนีเรียน” ( X   = 3.45) ซ่ึง
แสดงใหเห็นวานักเรียนรับรูวา เมื่อนักเรียนเกิดปญหาเรื่องการเรียน   ไมตั้งใจเรียน ไมชอบวิธีการ
สอนของครู หรือหนีเรียน    ครูยินดีรับฟงหรือมีเหตุผลไมมากนัก เพราะปกติการสอนของครูใน
สังคมไทยถึงแมจะพยายามสงเสริมใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูแตครูยังมีบทบาทเปนผูส่ัง  
ผูตัดสินใจมากกวาและไมเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอิสระเต็มที่เหมือน
สังคมตะวันตก  ขอที่  17 “ครูมีการจัดบริการตางๆ  เพื่อสงเสริม  ใหนักเรียนควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข ตางๆ     เชน    จัดมุมเพื่อนใจวัยรุน   ชมรมทูบีนัมเบอรวัน  ชมรมดนตรี     กีฬา” 
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( X   = 3.49) แสดงวาการจัดกิจกรรมบริการของครูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขตางๆ ในโรงเรียน มีพอประมาณซึ่งอาจเปนลักษณะกิจกรรมตามชวงระยะเวลา 
และยังตองเสริมกิจกรรมอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับอบายมุขแกกลุมนักเรียนดวย  และ ขอที่  19 “ครูได
ออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อศึกษา  ทําความเขาใจกับผูปกครองในการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีของ
นักเรียน”   ( X   = 3.31)   แสดงใหเห็นวาครูไดออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อศึกษา  ทําความเขาใจกับ
ผูปกครองในการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนไดพอประมาณแตยังไมครอบคลุมครบถวน 
ทุกคน 
 
  1.4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  พบวาอยูในระดับปานกลาง    แสดงให
เห็นวานักเรียนชวงชั้นที่ 4    อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนปานกลาง   ซ่ึงประกอบดวยการไดพูดคุย   แลกเปลี่ยน   ไดรับ
คําแนะนํา   ใหเกิดความเขาใจ ไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับสิ่งของหรือบริการที่ถูกตองเหมาะสม
เกี่ยวกับการปองกันอบายมุขจากเพื่อน ซ่ึงแสดงถึงการดูแลเอาใจใส ชวยแกไขปญหาสนับสนุน
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหนักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข โดยเมื่อ
พิจารณาขอคําถามในเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  (17 ขอ)   พบวามีจํานวน  3  ขอ ที่มี
คาเฉลี่ยคะแนนมากกวา 3.50  คะแนน   โดยอยูในระดับคะแนนมาก ( X   = 3.50 -  4.49  )  ทั้ง  3  
ขอ    คือขอที่  12  “เพื่อนรับฟงและชวยเหลือแกปญหาเมื่อนักเรียนมีปญหาเรื่องการเรียน    ทํางานสง
ครูไมทัน” ( X   = 3.79 )  ขอที่ 13 “เพื่อนเตือนนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียนไมตั้งใจเรียน   ไมทํา
การบาน   หรือ  หนีเรียน” ( X   = 3.54 )     ขอที่  17  “เพื่อนจะสงเสริมใหนักเรียนทําความดี     
หลีกเล่ียงการทําผิดกฎระเบียบโรงเรียน  เพื่อจะไดไมโดนหักคะแนนความประพฤติตางๆ” ( X   = 
3.51)   ซ่ึงจะเห็นไดวานักเรียนไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่เกี่ยวของกับเรื่องการเรียน   
การไมทําผิดกฎระเบียบโรงเรียนเพื่อจะไดไมถูกหักคะแนน    ซ่ึงเปนเรื่องที่เพื่อนวัยเรียนดวยกัน
สวนใหญพูดคุยบอกกันได   สวนขออ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือการมี
พฤติกรรมไมพึงประสงคอ่ืนๆ เปนเรื่องที่ผูใหญจะชวยเตือน สงเสริมใหหลีกเลี่ยงการกระทํา
มากกวา  ซ่ึงจากการที่นักเรียนไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูซ่ึงอยูในระดับมากกวา อาจเปนเพราะครูมี
หนาที่ในการอบรมสั่งสอน  ตักเตือนนักเรียนใหมีการกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมในทุกๆเรื่อง 
รวมท้ังพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  การมีบทบาทดานการเปน
แบบอยางที่ดี บทบาทดานความเขมงวดกฎระเบียบวินัยเปนสิ่งที่ครูมีการปฏิบัติหนาที่อยูแลว   
รวมท้ังการถายทอดความรู และจัดกิจกรรมสงเสริมการปองกันตนเองแกวัยรุนใหหางไกลจาก
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อบายมุข  นักเรียนชวงชั้นที่ 4  จึงมีความเห็นวาตนเองไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
ดวยกัน นอยกวาครูซ่ึงอยูระดับมาก  เพราะเพื่อนกันจะมีบทบาทเปนเพื่อนรวมเรียน มีบทบาท
เกี่ยวของทางสังคมเทาเทียมกัน มีประสบการณและทักษะชีวิตไมแตกตางกัน   การแสดงบทบาทที่
จะคอยตักเตือน  แนะนํา   ใหเกิดความเขาใจ    ใหขอมูลขาวสาร   ใหบริการที่ถูกตองเหมาะสม
เกี่ยวกับการปองกันอบายมุขแกเพื่อนจึงเปนไปไดนอยกวาครู 
 
  1.5 พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   พบวาอยูในระดับ
มาก    แสดงใหเห็นวานักเรียนชวงชั้นที่ 4     อําเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี สวนใหญมีการควบคุม
ตนเองใหละเวน  ไมเกี่ยวของกับอบายมุข   6  คือ   การดื่มสุราและของมึนเมา    การเลนการพนัน   
การคบคนชั่ว   การเที่ยวกลางคืน     การเที่ยวละเลน     การเกียจคราน โดยการกําหนดความคิด  
อารมณ  ความรูสึก   การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ   การกระทําพฤติกรรมดวย
เหตุผลและความอดทน  การจัดสภาพแวดลอมใหหลีกเลี่ยงการกระทําพฤติกรรมเกี่ยวของกับ
อบายมุข   สามารถเผชิญสิ่งยั่วยุ    ปญหาอุปสรรค   และสถานการณกดดัน   แมอยูในภาวะที่เกิด
ปญหาความขัดแยงในจิตใจ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่ดีตามที่มุงหวังไว  ในระดับมาก    
โดยเมื่อพิจารณาขอคําถามในเรื่องพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขรวม  
(32  ขอ)       พบวามีจํานวน  7  ขอ  ที่มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ํากวา   3.50   คะแนน   โดยอยูในระดับ
คะแนนปานกลาง ( X   = 2.50 -  3.49 ) ทั้ง  7  ขอ คือ 
  ดานการกระทําพฤติกรรมไมพึงประสงค  ขอที่  5 “นักเรียนนึกอยากทําอะไรก็จะทํา
ทันที    โดยไมสนใจเหตุและผล   ถูก หรือ ผิด”  ( X   = 2.75) อธิบายไดวาการที่นักเรียนชวงชั้นที่  4  
อยูในชวงวัยรุนซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของวัยรุนที่อาจมีอารมณไมมั่นคง  ใจรอน   วูวาม  
นักเรียนสวนหนึ่งจึงตามใจตนเองในระดับปานกลาง   โดยจะทําอะไรแบบใจรอน คือ ทําทันทีโดยไม
สนใจเหตุ และผล    ถูก หรือ ผิด ไปบาง     สําหรับในดานการกระทําพฤติกรรมคบคนชั่ว  ขอที่  7  
“นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสินใจไมถูกวา จะคบเพื่อนที่ชักชวนใหนักเรียนโดดเรียนเพื่อไปเที่ยว
ดวยกันหรือไม”  ( X   = 3.03)   แสดงใหเห็นวาความสัมพันธและอิทธิพลของเพื่อนมีผลตอ
ความคิดและการตัดสินใจพอสมควรในการที่จะคบกับเพื่อนนั้น ซ่ึงเปนไปตามพัฒนาการทาง
สังคมของวัยรุนที่ตองการการยอมรับจากเพื่อน  จึงอาจตัดสินใจไมถูกวาจะทําพฤติกรรมให
เหมือนกลุมเพื่อนในเรื่องการโดดเรียนเพื่อไปเที่ยวหรือไม     
  และในดานการกระทําพฤติกรรมไมเหมาะสมขอที่  2  “นักเรียนรูสึกขัดแยงและ
ตัดสินใจไมถูกวาจะไปเที่ยวดิสโกเทค ผับ บาร รานคาคาราโอเกะกับเพื่อนหรือไม” มีคะแนนเฉลี่ย
ปานกลาง   ( X  = 2.78) รวมทั้งขอท่ี   8   “นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสินใจไมถูกวาจะโดดเรียน    
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เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวหรือไม”  ( X  = 2.79) แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการควบคุมตนเองดานการ
กระทําพฤติกรรมไมเหมาะสมปานกลาง   มีความรูสึกขัดแยง   และตัดสินใจไมถูกวาจะไปเที่ยว
ตามที่เพื่อนชวนหรือไม  โดยตัดสินใจใหเด็ดขาดไดยากในวัยรุนเชนกัน       สําหรับขอที่  9  
“นักเรียนเห็นดวยวา คนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับอบายมุข   ไมมีจุดมุงหมายใดๆ     ก็ประสบ
ผลสําเร็จในชีวิตได”  ( X   = 2.97)  แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการควบคุมตนเอง   ดานการกระทํา
พฤติกรรมไมเหมาะสมปานกลาง  อาจเปนเพราะการไดรับรูขอมูลขาวสารในสภาพสังคมปจจุบัน
ยังมีกลุมคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับอบายมุข   ประสบผลสําเร็จในชีวิต มีอิทธิพลอยูในสังคมให
เห็นจึงมีความคิดเห็นดวยปานกลางในขอคําถามดังกลาว    ขอท่ี  13  “นักเรียนสามารถจะเที่ยวสถาน
บันเทิงตางๆในเวลากลางคืน  ถามีเงินเพียงพอไมเดือดรอน”  ( X   = 2.53)  และขอท่ี  14  “นักเรียน
สามารถจะใชเวลากับการเลนเกมสคอมพิวเตอร   แชท Internet   เที่ยวเลนตามหาง  รองเพลง 
คาราโอเกะ   ถามีเงินเพียงพอไมเดือดรอน” ( X = 3.02) แสดงใหเห็นวานักเรียนชวงชั้นที่ 4  สวน
หนึ่งมีรูปแบบการคิดและการกระทําพฤติกรรมไมเหมาะสมเรื่องการเที่ยวกลางคืน  การเที่ยวละ
เลนปานกลาง  อธิบายไดวาการที่สภาพสังคมในปจจุบันมีสถานบริการ สถานบันเทิง  สถานที่
ทองเที่ยวตอนกลางคืนมากมาย  มีการสื่อสารทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยผานเครื่องมือส่ือสาร
ตางๆ   เชนคอมพิวเตอรนั้น    มีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของวัยรุนในปจจุบันพอสมควร 
แตเนื่องจากนักเรียนสวนใหญมีครอบครัวที่อบอุน   มโนภาพแหงตนสูง   ไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมที่ดี    ทําใหกระทําพฤติกรรมไมเหมาะสมเรื่องการเที่ยวกลางคืน การเที่ยวละเลนอยูในระดับ
ปานกลางซึ่งนักเรียนกลุมหนึ่งมีทัศนะเรื่องการเที่ยวละเลนดังกลาวเปนเรื่องปกติที่มาสามารถทํา
ได  ถามีเงินไมสรางความเดือดรอนแกใคร 
 
 2. ผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัย  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
             สมมติฐานที่  1    นักเรียนชวงชั้นที่ 4    อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี     ที่มีเพศ 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 
  จากการศึกษาพบวา  นักเรียนชวงชั้นที่   4   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ที่มีเพศ
แตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน สอดคลองกับ
สมมติฐานที่  1 ทั้งนี้ พบวา เพศหญิงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข 
( X =3.95) มากกวาเพศชาย ( X = 3.60)   อธิบายไดวาเนื่องจากในสังคมไทยโดยทั่วไป เพศชาย
เปนเพศที่ไดรับการยอมรับเหนือกวาเพศหญิงโดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุข 6 นั้น   เพศชายจะมี
พฤติกรรมยุงเกี่ยวกับอบายมุข  6 มากกวาเชนการดื่มเหลา  สูบบุหร่ี   เลนการพนัน   เที่ยวกลางคืน  
การติดเลนเกมส ตางๆ ฯลฯ    ถาเปนเพศหญิงกระทําพฤติกรรมเกี่ยวของกับอบายมุขจะถูกมอง
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เปนคนไมดีเปนคนเลวในสายตาของสังคมมากกวาเพศชาย  จึงเปนสาเหตุใหเพศหญิงใน
สังคมไทยมีการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไดมากกวา    สอดคลองกับการศึกษาของ
โรเซนบัม(Rosenbaum 1980 :109-121,  อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต  ณ  อยุธยา 2546:23) ที่
พบวาแนวโนมทั่วไปผูหญิงไดคะแนนการควบคุมตนเองสูงกวาผูชายแตเมื่อทดสอบคาทีแลว แต
ไมพบความแตกตางระหวางเพศ   และสอดคลองกับการศึกษาของชวิศา  หนูคง (2544 : บทคัดยอ) 
ที่พบวา  พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของวัยรุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีเพศแตกตางกัน  
มีพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดแตกตางกัน และการศึกษาของสมพิศ   สุขวิฑูรย (2541: 
บทคัดยอ)   พบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิงมีความรู ทัศนคติ การรับรูเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและมีพฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติดถูกตอง และสูงกวาเพศชาย  แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของนงนุช   โรจนเลิศ  (2533 :176) ที่พบวานักเรียนวัยรุนที่มีเพศแตกตาง
กันมีการควบคุมตนเองไมแตกตางกัน    และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรพลอย  
เกษมสันต   ณ     อยุธยา  (2546  : บทคัดยอ)  ที่พบวานักศึกษาวัยรุนที่อาศัยอยูหอพักกับนักศึกษา
วัยรุนที่อยูตามบานที่มีเพศตางกันมีการควบคุมตนเอง ไมแตกตางกัน   
    
  สมมติฐานที่  2    นักเรียนชวงชั้นที่ 4    อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี       ที่มี
ระดับชั้นแตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน           
   จากการศึกษาพบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 4   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ที่มีระดบัชัน้
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน    สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 2 ทั้งนี้ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาหรืออายุที่เพิ่มขึ้นทําใหพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขนอยลง  ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ( X = 3.88) ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 5  ( X =3.84)   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   ( X =3.70)   ซ่ึงนอยลงตามลําดับ   อาจเปนเพราะวาการ
ที่วัยรุนที่มีระดับชั้นเรียนสูงขึ้นนั้น  มีพัฒนาการของความเปนวัยรุนที่มีอารมณความรูสึกเปนของ
ตนเองมากขึ้น     ลักษณะอารมณรุนแรง ออนไหวเปลี่ยนแปลงงาย     ตองการความเปนอิสระ     
ตองการการประเมิน    และยอมรับจากคนอื่น  เปนวัยที่คนหาเอกลักษณแหงตนมีความวูวามไม
คอยเชื่อฟงครูหรือผูปกครองพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนดังกลาว สงผลตอภาวการณควบคุม
ตนเอง     ประกอบกับความคุนเคยกับเพื่อนกับโรงเรียนกับสถานที่ส่ิงแวดลอมในเขตสังคมเมือง
มากขึ้นเมื่ออยู ช้ันเรียนที่สูงขึ้น    ทําใหมีความเกรงใจ  และเกรงกลัวครูนอยลง  สงผลใหมี
พฤติกรรมควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไดนอยกวา   ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบวานักเรียนที่มี
ช้ันเรียนตางกันนี้มีอายุที่แตกตางกันดวยนั้น  ผลการศึกษาของชวิศา   หนูคง  (2544 : บทคัดยอ) 
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พบวา อายุที่แตกตางกันของวัยรุนใน  3   จังหวัดชายแดนภาคใต    ทําใหมีพฤติกรรมการปองกัน
ยาเสพติดแตกตางกัน  แตไมสอดคลองกับการศึกษาของโรเซนบัม(Rosenbaum  1980 :109-121,   
อางถึงใน อรพลอย    เกษมสันต   ณ   อยุธยา 2546:23)  ที่พบวาอายุเปนตัวแปรที่ทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมการควบคุมตนเองเพิ่มขึ้น ไมสอดคลองกับนงนุช  โรจนเลิศ (2533:17) และอรพลอย   
เกษมสันต    ณ    อยุธยา  (2546  : บทคัดยอ)  ที่พบวานักศึกษาวัยรุนที่มีความแตกตางทางดานอายุ  
มีการควบคุมตนเองไมแตกตางกัน     
 
  สมมติฐานที่  3   นักเรียนชวงชั้นที่ 4     อําเภอเมือง     จังหวัดราชบุรี       ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
แตกตางกัน 
  จากการศึกษาพบวานักเรียนชวงชั้นที่  4    อําเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี   ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน     มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
แตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่  3     ทั้งนี้ พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง        
มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขดีกวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา อธิบายไดวาวัยรุนที่มีความฉลาดกวาจะฉลาดคิดพิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผลรูเทาทัน
สังคม มีเปาหมายในการเรียน     มีความรับผิดชอบชั่วดีมากกวา   มีความระมัดระวังตนเองในเรื่อง
ของอบายมุขเนื่องจากรูวาเปนส่ิงไมดี      ก็จะไมกระทําเพื่อไปยุงเกี่ยวกับเรื่องเหลานั้น วัยรุน
ดังกลาวยังมีความเปนตัวของตัวเอง ไมคลอยตามคนที่ไมดีงายๆ  สอดคลองกับการศึกษาของ 
นงนุช    โรจนเลิศ  (2533 :176)  และอรพลอย  เกษมสันต  ณ   อยุธยา  (2546 : บทคัดยอ) ที่พบวา
วัยรุนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีการควบคุมตนเองสูงกวานักศึกษาวัยรุนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ําและเปนไปในทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของชวิศา   หนูคง  (2544 : 
บทคัดยอ)   ที่พบวาวัยรุนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดแตกตางกัน    
 
  สมมติฐานที่  4    นักเรียนชวงชั้นที่ 4     อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ที่มีลักษณะ
การพักอาศัยแตกตางกันมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขแตกตางกัน 
  จากการศึกษาพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4     อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ที่มีลักษณะ
การพักอาศัยแตกตางกัน    มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไมแตกตาง
กันโดยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 4  ทั้งนี้   อธิบายไดวา ถึงแมการที่นักเรียนมีลักษณะ
ครอบครัวที่ตางกัน   โดยที่นักเรียนพักอาศัยอยูกับทั้งพอและแม หรือนักเรียนที่อยูกับพอหรือแม
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ฝายหนึ่งฝายใดอยางเดียวนั้น     แตนักเรียนก็ไดรับความรักความอบอุนเพียงพอจะเห็นไดจาก         
สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูในระดับดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชวิศา   หนูคง 
(2544 : บทคัดยอ) ที่พบวาพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของวัยรุนใน   3    จังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่มีลักษณะครอบครัวตางกันมีพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดไมแตกตางกันแตไม
สอดคลองกับการศึกษาของ อรพลอย  เกษมสันต  ณ   อยุธยา  (2546  : บทคัดยอ)   ที่พบวาวัยรุนที่
อยูตามบานมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองต่ํากวาวัยรุน  ที่อาศัยอยูตามหอพัก 
 
  สมมติฐานที่  5   นักเรียนชวงชั้นที่ 4   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ที่มีความ
เพียงพอของรายไดแตกตางกัน    มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
แตกตางกัน 
  จากการศึกษาพบวานักเรียนชวงชั้นที่  4   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่มีความ
เพียงพอของรายไดตอเดือนแตกตางกัน            มีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขไมแตกตางกัน   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่  5  ทั้งนี้อธิบายไดวา รายไดของนักเรียน
ที่ตองใชเปนคาใชจายแตละเดือนนั้นไมแตกตางกันมากนักและไมมากจนเกินไป  ซ่ึงนักเรียนสวน
ใหญไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายเฉลี่ยเพียง   1,001 – 2,000   บาท / เดือน  ซ่ึงเมื่อเทียบกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ   และสังคมปจจุบันถือไดวาไมมากเกินไป   ประกอบกับรายไดสวนใหญเพียงพอดีกับ
คาใชจาย     มีเพียงสวนนอยที่ไมเพียงพอและเหลือเก็บ  จึงไมใชเปนเหตุที่จะทําใหนักเรียนนําเงิน
ไปใชในทางที่ผิดกับอบายมุขได   ซ่ึงในภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมการเกี่ยวของกับอบบายมุข
นอย      สอดคลองกับการศึกษาของนงนุช  โรจนเลิศ  (2533 :176) และอรพลอย  เกษมสันต  ณ 
อยุธยา (2546 : บทคัดยอ)    ที่พบวานักเรียนวัยรุนที่มีความแตกตางทางดานระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจ   และสังคมของครอบครัว มีการควบคุมตนเองไมแตกตางกันแตไมสอดคลองกับ
การศึกษาของชวิศา   หนูคง(2544: บทคัดยอ)    ที่พบวาวัยรุนที่มีคาใชจายตอเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันยาเสพติดแตกตางกัน  และสมพิศ    สุขวิฑูรย    (2541 : บทคัดยอ)   ที่พบวา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับเงินคาใชจายรายวันมาก และนักเรียนที่สามารถหารายได
พิเศษดวยตัวเอง มักจะใชจายเงินไปในทางที่ผิด 
 
  สมมติฐานที่  6   สัมพันธภาพในครอบครัว   มโนภาพแหงตน    แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครู และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
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  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ    พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มโนภาพแหงตน แรง
สนับสนุนทางสังคมจากครู  สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุขได รอยละ  28  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้    
  1.  สัมพันธภาพในครอบครัวเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่    1 สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขไดรอยละ   21     
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวาสัมพันธภาพในครอบครัว      การไดมีความรักความอบอุน
จากครอบครัวมีความสําคัญ กับนักเรียนชวงชั้นที่   4  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เปนอยางมาก ซ่ึง
จากการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว     กับพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขมีความสัมพันธกันทางบวก (r = .462)แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มี
สัมพันธภาพในครอบครัวดี    จะมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขมาก   
สาเหตุประการหนึ่งนาจะมาจากการที่นักเรียน สวนใหญรอยละ  73 .8  พักอาศัยอยูกับทั้งพอและ
แมเปนครอบครัวที่สมบูรณ   การมีไดรายไดเพื่อเปนคาใชจายที่เพียงพอไมเดือดรอน จึงทําใหมี
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว     มีโอกาสไดพูดคุยปรึกษาหารือเร่ืองราวตางๆ  มีความ
สนิทสนม มีความรักความอบอุนเกิดขึ้นในครอบครัว   สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีดังกลาว     
เปนพื้นฐานใหกับความมั่นคงทางจิตใจ  และอารมณที่ดีแกสมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งบุตรจะมีพัฒนาการดานตางๆ ที่เหมาะสมตามวัย   และสงผลใหเปนเยาวชนที่ดีตอสังคม 
และประเทศชาติตอไป  การติดอบายมุขตางๆของเด็กและเยาวชน    มีผลกระทบมาจากบทบาท
ของครอบครัว จากการอบรมเลี้ยงดู  หากเด็กไดรับความอบอุนดูแลอยางดี     มีสัมพันธภาพที่ดีตอ
กันยอมจะเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งในจิตใจ        เลือก
และตัดสินใจแสดงออก    ซ่ึงพฤติกรรมที่เหมาะสมจึงมีการพัฒนาการควบคุมตนเองไดดีหางไกล
จากอบายมุข    ในทางตรงกันขามนักเรียนที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวไมดี    จะมีพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขต่ํา  สอดคลองกับศึกษาของสมพิศ       สุขวิฑูรย  (2541 : 
บทคัดยอ)     ที่พบวาปจจัยเสริมที่มีผลตอการทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติดไดดี
ที่สุด    เปนลําดับแรก     คือ     การมีครอบครัวที่อบอุน    บิดามารดาอยูดวยกันและมีความรัก       
ความเอื้ออาทรตอกันการไดรับคําแนะนําที่ถูกตองและการสนับสนุนที่ดีจากบิดามารดามีสวนทํา
ใหวัยรุนมีพฤติกรรมในการปองกันการติดยาเสพติดถูกตองเหมาะสมในระดับสูง  และการศึกษา
ของกุหลาบ  รัตนสัจธรรม(2540  :  บทคัดยอ) ที่พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว    มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา    สอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีการการควบคุมตนเองที่พบวา การควบคุมตนเองเปนผลจากการเรียนรูประสบการณ
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จริงและการถายทอดทางสังคม  ไดแกการอบรมเลี้ยงดู     การควบคุมโดยตรงจากพอแมซ่ึงเปน
กลุมปฐมภูมิ เปนตัวแทนสถาบันครอบครัว  เปนผูหามไมใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ซ่ึง
ถือวาเปนการควบคุมโดยตรงจากบุคคลภายนอก      นอกจากการควบคุมภายในตนเอง       และ
จากการที่คนอยูในครอบครัวมีความผูกพันความรักตอบสนองตอพอแม  ทําใหนักเรียนไมทําอะไร
นอกลูนอกทางดวยกลัวพอแมจะเสียใจจึงเปนการควบคุมโดยออมอีกทางหนึ่ง      ปจจัย
สัมพันธภาพในครอบครัวจึงเปนตัวทํานายที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน  
 
 2.   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน  ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่   2  
สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข  เพิ่มขึ้นรอยละ  3.9  ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา   แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนกับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุขมีความสัมพันธกันทางบวก  (r  =.277) สามารถอธิบายไดวานักเรียนชวงชั้นที่   
4  อําเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี     เห็นวาการใหการสนับสนุนจากเพื่อนเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอพฤติกรรมรองจากครอบครัวสอดคลองกับการศึกษาของสมพิศ     สุขวิฑูรย (2541 :
บทคัดยอ) ที่พบวาปจจัยเสริมที่มีผลตอการทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดยาเสพติดไดดีที่สุด    
เปนลําดับที่สอง คือ   เพื่อน   ซึ่งนักเรียนวัยนี้เปนวัยที่มีพัฒนาการทั้งดานรางกาย      สังคม     และ  
สติปญญาใหความสําคัญกับเพื่อนสูง   และมักปฏิเสธความตองการของเพื่อนและกลุมเพื่อนไมได    
เนื่องจากตองการการยอมรับจากสังคมเพื่อน การชักจูงใหเกี่ยวของกับอบายมุข    หรือการสงเสริม
สนับสนุนใหหลีกเลี่ยงการเกี่ยวของกับอบายมุขของเพื่อน     จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะสงผล
กระทบตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองของวัยรุน   เนื่องจากอยูในวัยเดียวกัน   เปนวัยที่ตองการ
แสวงหาเอกลักษณของตัวเอง      การทําตัวเหมือนเพื่อน     และทําตามเพื่อนนั้นเปนกฎ   และ
ความพึงพอใจเชนรสนิยมในเรื่องการแตงตัว     ดนตรี     คําศัพทแสลง     โดยถานักเรียนไดพูดคุย       
แลกเปลี่ยนไดรับคําแนะนําใหเกิดความเขาใจ       ไดรับขอมูลขาวสาร        ไดรับสิ่งของ   หรือ
บริการที่ถูกตองเหมาะสมจากเพื่อน   จะชวยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
นักเรียนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข    จากการสํารวจของนักจิตวิทยาพบวา  วัยรุนอาจเลือกคบ
เพื่อนที่มีอายุเทากัน ฐานะเทาเทียมกัน  สติปญญาระดับเดียวกันอารมณคลายๆกัน   มีความตองการ
และความสนใจตรงกัน   แตเด็กที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจจะคบเพื่อนที่ต่ํากวาตน   ซ่ึงลักษณะ
ของกลุมเพื่อนจะมีโครงสรางที่ไมแนนอน   เกิดการรวมตัวกันเอง    ความรูสึกที่พึงพอใจกัน
เปนไปโดยความสมัครใจของสมาชิกในกลุม  (พึงพิศ  จักรปง   2539  : 126)  ปจจัยแรงสนับสนุน
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ทางสังคมจากเพื่อน  จึงเปนตัวทํานายที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ
กับอบายมุขของนักเรียน 
 
 3.   มโนภาพแหงตน  ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่   3 สามารถทํานาย
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข    เพิ่มขึ้นรอยละ  2.6 จากผลการศึกษา
สามารถอธิบายไดวา  มโนภาพแหงตน  หรือความคิด     ความรูสึก   เจตคติและคานิยมของ
นักเรียนที่มีตอตนเองในดานคานิยมเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล      ดานความสัมพันธระหวางบุคคล     
และดานการปรับตัวทางอารมณตางๆ อันเกิดจากการเรียนรูความสัมพันธของตนเองกับสังคม    
และส่ิงแวดลอม มีอิทธิพลตอการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข      ซ่ึงจากการศึกษา
พบวาความสัมพันธระหวางมโนภาพแหงตนกับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข มีความสัมพันธกันทางบวก(r  =.348) สอดคลองกับการศึกษาของ  นงนุช   โรจนเลิศ   
(2533 :177)    ที่พบวานักเรียนวัยรุนที่มีมโนภาพแหงตนแตละดานในระดับสูง และมโนภาพแหง
ตนรวมในการควบคุมตนเองสูงกวานักเรียนวัยรุนที่มีมโนภาพแหงตนแตละดานในระดับต่ํา และ
มโนภาพแหงตนรวมในระดับต่ํา  ซ่ึงตามทฤษฎีเกี่ยวกับมโนภาพแหงตนที่นํามาพัฒนาและ
เผยแพรโดยคูมส และสนิก (Coombs  andSnygg  1959 : 171–173, อางถึงใน เบญจมาศ  โพธ์ินอย  
2531 : 57)  อธิบายถึงความคิดการรับรู ในความสามารถของบุคคล  และทุกๆ  ส่ิงเกี่ยวกับตน   โดย
มีความเชื่อวา บุคคลพยายามที่จะไปสูความสําเร็จในการปรับมโนภาพแหงตนเกี่ยวกับตน เพื่อ
คงไวซ่ึงสุขภาพจิตที่สมบูรณ     และบนพื้นฐานความตองการนี้เอง     การรับรูเกี่ยวกับตน     จึงมี
อิทธิพลอยางยิ่งในการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลโดยเชื่อวา การแสดงออกของบุคคลในทุก
สถานการณขึ้นอยูกับการรับรู    ของแตละบุคคลที่มีตอตนเอง    ดังนั้นมโนภาพแหงตน      จึงมีผล
โดยตรงตอพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะปฏิเสธหรือบิดเบือนการรับรูที่ไมสอดคลองกับมโน
ภาพแหงตน   แตจะเลือกรับรูและแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับมโนภาพแหงตนของตนเทานั้น         
ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยเชื่อวาเด็กที่มีการควบคุมจากภายในตนเองสูง มีความเคารพในตนเอง             
จะสามารถควบคุมตนเองไดดีกวาเด็กที่มีการควบคุมจากภายในหรือความเคารพในตนเองต่ํา 
(Reckless, อางถึงใน นิตยา  วรรณรัตน  2546 :28)    ดังนั้น  จึงทําใหปจจัยมโนภาพแหงตนเปนตัว
ทํานายที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียน 
 
 4.   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่  4     
สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวาแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู    กับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของ
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กับอบายมุข   มีความสัมพันธกันทางบวก   (r  =.310)    สามารถอธิบายไดวานักเรียนชวงชั้นที่   4      
อําเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี  เห็นวาการใหการสนับสนุนจากครูเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   สอดคลองกับการศึกษาของสมพิศ   
สุขวิฑูรย (2541 : บทคัดยอ)    ที่พบวา  ปจจัยเสริมที่มีผลตอการทํานายพฤติกรรมการปองกันการ
ติดยาเสพติดไดดีที่สุดเปนลําดับสี่ คือครู  ซ่ึงสิ่งแวดลอมทางสังคมของวัยรุนนอกจากครอบครัว
และเพื่อนแลว    ยังมีสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยครูที่มีความสัมพันธเกี่ยวของอยางใกลชิด      เปน
แหลงถายทอดความรูทางวิชาการและทักษะทางสังคม   โดยเฉพาะการแกไขปญหาอบายมุขของ
วัยรุนโดยครูนั้น  นอกจากการเอาใจใสดูแล และการเสริมแรงพฤติกรรมที่ถูกตอง จะชวยใหวัยรุน
ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกตองของสังคม         ซ่ึงบทบาทดังกลาวไดแก บทบาทดาน
การเปนแบบอยางที่ดี   บทบาทดานความเขมงวดกฎระเบียบวินัย บทบาทถายทอดความรู         
และจัดกิจกรรมสงเสริมการปองกันตนเองแกวัยรุนใหหางไกลจากอบายมุขตางๆ ดังนั้นจึงทําให
ปจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูจึงเปนตัวทํานายที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียน 
 
ขอเสนอแนะ  
 การวิจัยคร้ังนี้พบวานักเรียนชวงชั้นที่     4    อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี    มีพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขระดับมาก     เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะครอบครัว
อยูกันพรอมทั้งพอและแมเปนสวนใหญ   และไดรับความรัก      ความอบอุน      ดูแลและเอาใจใส
จากบุคคลในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน   มีมโนภาพแหงตนดี     ไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนและไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู อยูในระดับมาก  ซ่ึงในเรื่องคาใชจายใน
ชีวิตประจําวันพบวาสวนใหญมีเพียงพอไมมากหรือนอยเกินไป จึงไมเปนปญหากระทบกับ
นักเรียน จากขอคนพบดังกลาวผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช    เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข ของนักเรียน
ชวงชั้นที่   4   อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   หรือในเขตอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง
สงเสริมพฤติกรรมอื่นๆของวัยรุน ดังนี้  
 1.  จากการวิจัยพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวเปนตัวแปรสามารถทํานายพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข      ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อปองกันปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสมของนักเรียน      และเพิ่มทักษะ
ที่เปนจุดออนที่พบจากการวิจัย เชน   การที่นักเรียนไมสามารถพูดปญหาบางอยาง และเกิดขอ
ขัดแยงทางความคิด กับพอแม / ผูปกครอง  โดยจัดกิจกรรมทํารวมกันทั้งในโรงเรียนและชุมชน   
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เชน      กิจกรรมในวันปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศระหวางผูปกครองและนักเรียน  จัดการแขงขัน
กีฬาครอบครัว   ฝกอบรม เพิ่มทักษะการสื่อสารทางวาจา      เพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีเวลาดูแล
เอาใจใส    มีความสนิทสนม   มีความเขาใจใหกําลังใจกัน   มีโอกาสไดพูดคุยปรึกษาหารือ       
กลาที่จะบอกเลาปญหาขอขัดแยงตางๆ ในใจอยางเปดเผยตรงไปตรงมา        มีความรูสึกรวมทั้ง
ความสุขหรือความทุกข    ไดแสดงความคิดเห็น  เคารพใหเกียรติ   รับฟงและตัดสินใจรวมกัน  จะ
สงเสริมใหไมเกิดชองวางระหวางวัย มีการสื่อสารที่ดีระหวางกันทั้งภายในครอบครัวและในสังคม
ชุมชน      จะสงผลใหสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเปนปญหาของวัยรุนได 
 2.  จากการวิจัยพบวาแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน   เปนตัวแปรสามารถทํานาย
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข   ดังนั้นโรงเรียนและชุมชนจึงควรมีการ
จัดกิจกรรม   เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมมือกันในการสรางเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมระหวาง
กัน การที่นักเรียนไดพูดคุย  แลกเปลี่ยน   ไดรับคําแนะนํา      ใหเกิดความเขาใจ      ไดรับขอมูล
ขาวสาร  ไดรับสิ่งของหรือบริการที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับการปองกันอบายมุขจากเพื่อน      
เชน    การจัดกิจกรรมการแขงกีฬาสามัคคีตอตานอบายมุข      การประกวดดนตรี       รองเพลง        
ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการกลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมของกลุม  เชน 
เพื่อนชวยเพื่อน     เพื่อนเตือนเพื่อน      มุมเพื่อนใจวัยรุน  กิจกรรมเด็กไทยทําได  ฯลฯ       เปนการ
สงเสริมใหเกิดแรงสนับสนุนระหวางกลุมเพื่อนในเรื่องอื่นๆดวย 
 3.   จากการวิจัยพบวามโนภาพแหงตน  เปนตัวแปรสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข    ดังนั้นการสงเสริมใหนักเรียนมีมโนภาพแหงตนดี     มี
ความคิด   ความรูสึก  เจตคติคานิยมจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลและสิ่งแวดลอม อยาง
เหมาะสม  ไดซึมซับความคิด   ความรูสึกและรับผลของการกระทําที่ดีจากพอแมตั้งแตเด็ก      จะ
ทําใหสามารถควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได   ดังนั้นครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมทั้งในดานความคิดและการกระทํามากที่สุด เปนพื้นฐานใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจ          
และอารมณแกนักเรียน      นอกจากนี้การใชชีวิตประจําวันสวนใหญในโรงเรียน        ยอมมีผลตอ
มโนภาพแหงตน   ดังนั้น   จึงควรไดมีการเสริมสรางใหนักเรียนไดมีการพัฒนามโนภาพแหงตน
อยางเหมาะสมทั้งจากครอบครัว   โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพในครอบครัว / 
ชุมชน   และจากสิ่งแวดลอมอื่นๆ  โดยเฉพาะสถานศึกษาตองปรับตัวใหเปนแหลงพัฒนาความ
รอบรูดานตางๆ อยางครอบคลุม      รวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  
 4.  จากการวิจัยพบวาแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู  เปนตัวแปรสามารถทํานาย
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข       ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการจัด
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กิจกรรมเพื่อใหนักเรียนและครูไดมีโอกาสรวมมือกัน      ในการสรางเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม
ระหวางกัน   การที่นักเรียนไดพูดคุยปรึกษาปญหา   ไดแลกเปลี่ยน    ไดรับคําแนะนําใหเกิดความ
เขาใจ      ไดรับขอมูลขาวสาร   ไดรับส่ิงของหรือบริการที่ถูกตองเหมาะสม      เกี่ยวกับการปองกัน
อบายมุขจากครู  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเขาถึงและพูดคุยเปนรายบุคคลอยางเหมาะสม     
โดยครูตองมีการพัฒนาความรู ความเขาใจในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา    และ
ใชความรูไดอยางเหมาะสมกับนักเรียนแตละบุคคลจะชวยใหนักเรียนสามรถพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสมตอไปได 
 5.  จากการวิจัยพบวาตัวแปรทั้ง   4  ตัว  คือสัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหง
ตน   แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู และ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน   สามารถทํานาย
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขได       ดังนั้นจึงควรสงเสริมการนํา
รูปแบบโปรแกรมการเพิ่มศักยภาพหรือทักษะในการสรางสัมพันธภาพ  โปรแกรมสรางเสริมมโน
ภาพแหงตน     และเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมแกกลุมนักเรียน   เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง  โดยผลักดันสูระดับนโยบายและยุทธศาสตรของจังหวัด  เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมวัยรุน เกิดการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  และหนวยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในจังหวัด    
เพื่อปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตางๆ    ทั้งในเรื่องของอบายมุข และพฤติกรรมที่เปนปญหา
ของสังคมอื่นๆ ตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการที่ผูวิจัยศึกษาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมให
เกี่ยวของกับอบายมุข  ของนักเรียนชวงชั้นที่  4  อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   ทําใหผูวิจัยมีแนวคิด
สําหรับงานวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   4     ในสายสามัญกับสายวิชาชีพ 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
ของนักเรียนระดับมัธยมตน  (มัธยมศึกษาปที่ 1 -  3)   ในโรงเรียนขยายโอกาสที่เปดเปนระดับ
มัธยม (ระดับอนุบาล –  ระดับมัธยมศึกษาปที่  3)  
 3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข
ของนักเรียนระดับมัธยมตน  (มัธยมศึกษาปที่ 1 -  3 )    
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 4. ควรมีการศึกษาตัวแปร     สัมพันธภาพในครอบครัว  มโนภาพแหงตน แรง
สนับสนุนทางสังคมจากครู  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนวา  สามารถทํานายพฤติกรรม
อ่ืนๆของนักเรียนไดอีกหรือไม     เชน  พฤติกรรมเลียนแบบคานิยมฟุมเฟอยในสังคมปจจุบัน 
 5.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่มีผลตอพฤติกรรมการเกี่ยวของกับอบายมุขวา
สามารถทํานายพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขหรือไม     เชน     การ
เปดรับสื่ออบายมุขตางๆ        การเลียนแบบพฤติกรรม   เปนตน 
 6.  ควรมีการศึกษาวิจัยการนํารูปแบบโปรแกรมพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการการ
ควบคุมตนเอง   ในกลุมนักเรียนวัยรุน 
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กัณจะนา   พุมมาลา. “การเปรียบเทียบผลของการควบคุมตนเองและการใชแรงเสริมทางสังคมที่มี

ตอความกลัวในการพูดหนาชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   2    โรงเรียน
ปราจีนกัลยาณี  จังหวัดปราจีนบุรี.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต   
สาขาจิตวิทยาการศึกษา   บณัฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2534. 

 กาญจนา    พลูสุข. “การควบคุมตนเอง (Self  control).” การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 1, 1 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2541) : 46-54. 

กุหลาบ   รัตนสัจธรรม.  “สัมพันธภาพในครอบครัวกับปญหายาเสพยติดและพฤตกิรรมทางเพศ
ของนักศึกษาระดับอาชีวศกึษา ในภาคตะวันออก.”วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร, พฤติกรรมสุขภาพ และ สังคมศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.  
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จรรจา     สุวรรณทัต และคณะ. “ ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแงของ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา   การฝกทักษะ   และการพัฒนา 
จิตลักษณเพื่อการสรางพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ. ” รายงานการวจิัย  สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533. 

จันทรา    เชาววิทยา.  “การเปรียบเทียบผลของการปรับสินไหมการควบคุมตนเองและการ
เสริมแรงแบบดี  อาร  เอ  ที่มีตอพฤติกรรมกอกวนชั้นเรยีน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่   3 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา    อําเภอลาดหลมุแกว  จังหวัด
ปทุมธานี.” ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต   สาขาจติวิทยาการศึกษา    
บัณฑิตวิทยาลยั     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 

ชวิศา    หนูคง.   “การเปดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรูและพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของ
วัยรุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต.”  รายงานการวจิัย สถาบันราชภัฏยะลา  
จังหวดัยะลา, 2544. (อัดสําเนา)   

ช่ืนจิตต  ภัทรากร.“การประยุกตใชการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาเผชิญความจริง
ตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการบําบัดรักษาและปองกันการเสพยาบาซํ้า.” 
วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544.  

ฐิติทิพย   ยิ้มพลอย. “ปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายในระดับ
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1.” วิทยานพินธปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสุขศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543.   

ดวงเดือน    มลูประดับ “ แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวัยรุนตอนตน.”  
วิทยานพินธ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว     
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541. 

ทวีศิลป   วิษณุโยธิน.  “สกัดนักเรยีนติด"พนันบอล" ตํารวจ-ครู ทั่วประเทศตรวจสอบการใชเงิน.”
ผูจัดการรายวนั,1 มิถุนายน 2549, 10. 

ทองทิพภา    วริิยะพนัธุ.  มนษุยสัมพันธกับการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
อินฟอรมีเดียบุคส, 2546. 

นงนุช     โรจนเลิศ. “การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุน.” 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ     บัณฑิตวิทยาลัย     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2533. 
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นพมาศ    อุงพระ (ธีรเวคิน).ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว.พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

นลินี    ศุภกรโกศัย. “ทัศนของวัยรุนชายตอพฤติกรรมการเที่ยวสถานบริการดิสโกเทค :  
ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั.”
วิทยานพินธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต    บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

นวลจันทร  ทศันวิชัย. “การระบาดของยาเสพติดใหโทษในหมูเด็กและเยาวชน.” รายงานการวจิัย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ, 2540. (อัดสําเนา)    

นันทธิยา   วิสุทธิภักด.ี “ปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการดื่มสุราของนิสิต
ชายในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.”วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา   บัณฑิตวทิยาลัย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

นิตยา    วรรณรัตน. “ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปญญาเพื่อพัฒนาการควบคุมตนเอง
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแชฟา จงัหวัดแพร.” วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาจติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   
บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546. 

เบญจมาศ    โพธ์ินอย. “ ความสัมพันธระหวาง อัตมโนทัศน พฤติกรรมดานความสมัพันธระหวาง
บุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทของเจาหนาทีพ่ัฒนาชนบท
ระดับตําบล ในจังหวัดราชบรีุ.”วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
พยาบาลสาธารณสุข   บัณฑติวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหดิล, 2531. 

ปณินันท    สกุลทอง.“สัมพันธภาพในครอบครัวและสขุภาพจิตของวยัรุนที่บิดาเปนโรคพิษสุรา
เร้ือรัง : ศึกษาเฉพาะกรณีบุตรทหารในเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) สาขาอนามัยครอบครัว  บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. 

ปนัทดา   เพ็ชรสิงห. “อบายมุขที่มีความสัมพันธกับการหนีโรงเรียนของนักเรียนวยัรุนใน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยา
และงานยุติธรรม  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2530. 

ประกิต วาทีสาธกกิจ.“บทบรรณาธิการ.” Smart วารสารเพื่อคนรุนใหมไมสูบบุหร่ี 7, 77 (มิถุนายน  
2549) :3. 

ประเทือง  ภูมภิัทราคม. การปรับพฤติกรรม:ทฤษฎีและการประยุกต. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2540. 
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ปยวรรณ  พันธุมงคล. “ผลของการใชโปรแกรมการกํากบัตนเองที่มีตอการมีวินยัในตนเองและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6      โรงเรียนกิ่งเพชร 
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจติวิทยาการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2542. 

เปรมฤดี   เจริญพร.   “ความสัมพันธระหวางสภาวะสุขภาพ การควบคมุตนเอง แรงสนับสนุนทาง
สังคม และความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพของ
พนักงานรกัษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 

ผองพรรณ  เกดิพิทักษ. การปรับพฤติกรรมเบื้องตน. กรุงเทพฯ : โครงการสงเสริมการแตงตํารา
ทบวงมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. 

พรรณทิพย   ศริิวรรณบุศย. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. พมิพคร้ังที่ 2 .กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 

พรศรี     วรรธนะวลัญช. “ปจจัยทางดานครอบครัวกับการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกดักรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสุขภาพจิต   บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. ม.ป.ท., 2538. 
พระมหาสุเทพ     สุวณฺโณ. “การงดเวนอบายมุขของผูเขารับการอบรมกรรมฐาน วดัโสมนัส

วิหาร.”รายงานการวจิัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547. 
พระศรีปริยัติโกสล และคณะ. คูมือธรรมศึกษาชั้นตร.ี กาญจนบุรี: สํานกัพิมพธรรมเมธีสหาย

พัฒนาการพิมพ, 2546. 
พวงรัตน     ทวีรัตน. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 7.  

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540. 
พัชนี สุวรรณศรี . “สัมพันธภาพในครอบครัวกับปญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศของนิสิต

มหาวิทยาลัยบรูพา.” วิทยานพินธปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร พฤติกรรมสุขภาพและสังคมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยบรูพา, 2540.             
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พิมผะกา  อัคคะพ.ู “ผลการฝกสมาธิแบบอานาปานสติควบคูกับการควบคุมตนเองที่มีตอความมี
วินัยในการใชหองสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    5  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝายประถม).”  ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   บณัฑิตวิทยาลัย     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

พิสุทธิ์     ภีมะโยธิน. “ การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานดิสโกเทคและความคดิเห็นเกีย่วกับ
การบังคับใชนโยบายจดัระเบยีบสังคม ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในกลุม
รัตนโกสินทร.” วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนา   สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2547. 

พึงพิศ     จักรปง. จิตวิทยาและการแนะแนวเดก็วยัรุน.เชยีงใหม : โรงพิมพอักษรคอมสพรินท, 
2539. 

มัลลิกา  กาลกฤษณ. “การเปรียบเทียบผลของการใชกรณตีัวอยางกับการควบคุมตนเองที่มีตอ
พฤติกรรมการอนุรักษสาธารณสมบัติในโรงเรียน   ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร.”   ปริญญานิพนธการศึกษา-
มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6194              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
         18      ธันวาคม   2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 
  ดวย นางจิตรฎายิน     เอีย่มอุย  นกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกบัอบายมุขของนักเรียน  ชวง
ช้ันที่ 4 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4–6 ในโรงเรียนของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนกัเรยีนทราบ  เพื่อขอความรวมมอื
ในการตอบแบบสอบถามใหแกศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                     (ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร 
    (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-3424-3435,0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6195              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
         18      ธันวาคม   2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
 
  ดวย นางจิตรฎายิน     เอีย่มอุย  นกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกบัอบายมุขของนักเรียน  ชวง
ช้ันที่ 4 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4–6 ในโรงเรียนของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนกัเรยีนทราบ  เพื่อขอความรวมมอื
ในการตอบแบบสอบถามใหแกศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                     (ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร 
    (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-3424-3435,0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6196              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
         18      ธันวาคม   2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 
  ดวย นางจิตรฎายิน     เอีย่มอุย  นกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกบัอบายมุขของนักเรียน  ชวง
ช้ันที่ 4 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4–6 ในโรงเรียนของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนกัเรยีนทราบ  เพื่อขอความรวมมอื
ในการตอบแบบสอบถามใหแกศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                     (ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร 
    (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-3424-3435,0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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 (สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6197              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
         18      ธันวาคม   2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา 
 
  ดวย นางจิตรฎายิน     เอีย่มอุย  นกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกบัอบายมุขของนักเรียน  ชวง
ช้ันที่ 4 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4–6 ในโรงเรียนของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนกัเรยีนทราบ  เพื่อขอความรวมมอื
ในการตอบแบบสอบถามใหแกศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                     (ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร 
    (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-3424-3435,0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 
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(สําเนา) 
 

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6198              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
         18      ธันวาคม   2549 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ 
 
  ดวย นางจิตรฎายิน     เอีย่มอุย  นกัศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  
เร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกบัอบายมุขของนักเรียน  ชวง
ช้ันที่ 4 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4–6 ในโรงเรียนของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนกัเรยีนทราบ  เพื่อขอความรวมมอื
ในการตอบแบบสอบถามใหแกศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                     (ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร 
    (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0-3424-3435,0-3421-8788 
 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคณุภาพ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ข 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่  4   

อําเภอเมือง   จงัหวัดราชบุรี 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึน้เพื่อวดัพฤตกิรรมการควบคุมตนเองไมใหเกีย่วของกับ
อบายมุขของนกัเรียนชวงชั้นที่ 4  (ม.4 - ม.6)โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  6 สวน 
จํานวน12 หนาดังนี ้

 สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบคุคลของนักเรียน 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามมโนภาพแหงตนของนักเรียน 
 สวนที่ 4  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมจากครู 
 สวนที่ 5  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
 สวนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกีย่วของกับอบายมุขของ 
   นักเรียน 
2. ขอความรวมมอืใหนกัเรียนตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริงกับตัวนักเรียนมาก

ที่สุดและกรณุาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 
3. การวิจยัคร้ังนีก้ระทําเพื่อจุดมุงหมายทางวชิาการ  การวิเคราะหขอมูลจะทําในลักษณะ

สวนรวม ไมเกิดผลเสียตอตวันักเรียนแตประการใด  หากแตจะเปนประโยชนตอตวั
นักเรียนและสงัคมโดยรวมตอไป 

4. ผูวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือของนักเรียนในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ดวยความ
ตั้งใจอยางครบถวน 

 
          จิตรฎายิน        เอี่ยมอุย 
    นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาจิตวิทยาชุมชน 
           ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว    บณัฑิตวิทยาลัย 
                          มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

เลขที่แบบสอบถาม……… 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง  พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุขของนักเรียนชวงชั้นที่  4   

อําเภอเมือง   จงัหวัดราชบุรี 
 

สวนที่  1    แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนกัเรียน 
คําชี้แจง  กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย ( )  ลงใน (    ) หนาขอความหรือเตมิคํา

ในชองวางที่ตรงกับความจรงิของตัวนักเรยีนมากที่สุด  
1. เพศ   
 (   )       ชาย  
 (   )         หญิง 
2. ปจจุบันทานเรียนอยูระดับชัน้    
 (   )      มัธยมศึกษาปที่   4        
 (   )      มัธยมศึกษาปที่   5               
 (   )       มัธยมศึกษาปที่   6            
3. คะแนนเฉลี่ยสะสมในเทอมที่ผานมา 
 (   )       คะแนนเฉลี่ยสะสมนอยกวา   2.00  
 (   )       คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต       2.00 - 2.99 
 (   )       คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต       3.00 - 4.00 
4. ระหวางที่ทานใชชีวิตเรยีนหนังสือทานอาศัยอยูกับผูใด 
 (   )      อยูกับทั้งบิดาและมารดา  

 (   )      อยูกับบิดา 
 (   )      อยูกับมารดา 
  (   )      อยูกับญาติ 
 (   )      อยูกับเพื่อน 
 (   )      อ่ืนๆ……………………………( ระบุ) 

5. รายไดจากที่ครอบครัวใหเปนคาใชจาย  / รายไดอ่ืน โดยเฉลี่ยตอเดือน…………………….บาท 
6. รายไดดังกลาวเพยีงพอสําหรับใชจายของทานหรือไม 
 (   )    ไมเพียงพอ  (รายจายมากกวารายได)    
 (   )    เพียงพอ     (รายไดพอดีกับรายจาย)   

 (   )    เหลือเกบ็    (รายไดมากกวารายจาย)    
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สวนที่  2   แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียน 
คําชี้แจง   ใหนกัเรียนอานขอความแตละขออยางรอบคอบแลวทํา เครื่องหมาย  ( )   ลงในชองที่
    ตรงกับการรับรูของนักเรียนมากที่สุด 

   มากที่สุด   หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบมากที่สุด 
   มาก        หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบมาก  
   ปานกลาง   หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบปานกลาง 
   นอย         หมายถึง  ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบนอย  
   นอยที่สุด    หมายถึง  ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบนอยที่สุด    
 

ลําดับ นักเรียนเหน็วาขอความตอไปนี้ 
ตรงกับการรับรูของนักเรียนระดับใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนแสดงออกถึง 
ความรัก  และความอบอุนตอนักเรียน 

     

2 เมื่อมีปญหาเกดิขึ้น สมาชิกในครอบครัวนกัเรียนจะ
ตัดสินใจแกไขปญหารวมกัน 

     

3 เมื่อนักเรียนทําผิดและสํานึกผิด พอแมหรือ
ผูปกครองของนักเรียนพรอมใหอภยั 

     

4 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนดูแลเอาใจใส 
กันและกันเมื่อเจ็บปวย 

     

5  พอแมหรือบุคคลในครอบครัวของนักเรยีนมักมีเรื่อง
ทะเลาะเบาะแวงกัน 

     

6 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรมในวนัวาง
รวมกัน 

     

7 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนใหกําลังใจ 
แกนกัเรียนเมื่อนักเรียนทอแท มีปญหา 

     

8 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียน มักมีความลับตอ
นักเรียน   

     

9 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงความคิดเหน็อยางอิสระ 
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ลําดับ นักเรียนเหน็วาขอความตอไปนี้ 
ตรงกับการรับรูของนักเรียนระดับใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

10 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียน   ไมมีเวลาให
นักเรียน 

     

11 นักเรียนไมสามารถพูดคุยปญหาบางเรื่องกบัพอแม 
หรือผูปกครองได 

     

12 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนมักมีความเห็น
ขัดแยงกับความคิดของนักเรยีน 

     

13 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียน ชอบบังคบัให
นักเรียนทําในสิ่งที่นักเรียนไมชอบ 

     

14 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนใหความเคารพ  
ใหเกยีรติกนัและกัน 

     

15 พอแมหรือผูปกครองนักเรียน มักตัดสินใจเรื่องตางๆ
แทนนกัเรียนเสมอ 

     

 
สวนที่  3   แบบสอบถามมโนภาพแหงตนของนักเรียน 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความแตละขออยางรอบคอบแลวทํา เครื่องหมาย   ( )   ลงในชองที่
 ตรงกับความเปนจริงเกีย่วกบัตัวนักเรียนมากที่สุด 

   จริงที่สุด    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบมากที่สุด 
   คอนขางจริง    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบ

คอนขางมาก 
   จริงปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบปานกลาง 
   ไมคอยจริง       หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับตัวผูตอบนอย 
   ไมจริงเลย        หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริงเกีย่วกบัตัวผูตอบเลย 
 

ลํา 
ดับ 

นักเรียนเหน็วาขอความตอไปนี้ตรงกับ 
ความเปนจริงเกี่ยวกับตวันักเรียนระดับใด 

จริง 
ที่สุด 

คอน 
ขางจริง 

จริง 
ปานกลาง 

ไมคอย
จริง 

ไมจริง 
เลย 

1 เมื่อทําอะไรไมสําเร็จ นักเรียนรูสึกทอแท
ส้ินหวัง 

     

2 นักเรียนชอบอยูเฉยๆโดยไมทําอะไร      
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนเหน็วาขอความตอไปนี้ตรงกับ 
ความเปนจริงเกี่ยวกับตวันักเรียนระดับใด 

จริง 
ที่สุด 

คอน 
ขางจริง 

จริง 
ปานกลาง 

ไมคอย
จริง 

ไมจริง 
เลย 

3 นักเรียนไมสบายใจเมื่อเห็นเพือ่นมี
ความสามารถมากกวานักเรยีน 

     

4 นักเรียนมักจะยอมแพไมวาเรือ่งอะไรก็ตาม      
5 นักเรียนคิดและตัดสินใจชา      
6 นักเรียนชอบยิม้แยมทักทายคนอื่น      
7 นักเรียนเขากับเพื่อนไมได      
8 นักเรียนพอใจที่จะอยูตามลําพังหางไกลจาก

คนอื่น 
     

9 นักเรียนชอบทาํงานคนเดยีวมากกวาทํางาน 
รวมกับคนอื่น 

     

10 นักเรียนสามารถทําตัวเขากับคนอื่นได      
11 นักเรียนรูสึกสนุกสนานในหมูเพื่อนฝูง      
12 นักเรียนไมอยากผูกมิตรกับคนอื่น      
13 นักเรียนรูสึกสนุก เมื่อสามารถเยาแหยให

เพื่อนโกรธได 
     

14 เมื่ออยูคนเดยีว นักเรียนนกึกลัวโดยไมมี
สาเหตุ 

     

15 นักเรียนชอบนัง่ฝนคนเดียว      
16 นักเรียนมักมีเรือ่งไมคอยสบายใจ      
17 นักเรียนรูสึกวาตัวเองไมมีอะไรดีเลย      
18 นักเรียนคิดวาโลกนี้สนุกสนานนาอยู      
19 นักเรียนไมชมเชยหรือยกยองคนอื่นที่มี

ความสามารถกวานักเรียน 
     

20 เมื่อมีอารมณโกรธนักเรียนอยากทุบทําลาย
ส่ิงของ 
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สวนที่  4  แบบสอบถามแรงสนับสนนุทางสังคมจากครู 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความแตละขออยางรอบคอบแลวทํา เครื่องหมาย   ( )   ลงในชองที 
 ตรงกับความเปนจริงของนกัเรียนมากที่สุด 
   มากที่สุด หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด 
    มาก หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก 
    ปานกลาง  หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบ 

ปานกลาง 
    นอย หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย 
    นอยที่สุด    หมายถึง ผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด   

 
ลํา 
ดับ 

นักเรียนไดรับประสบการณตอไปนี้  เพยีงใด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 ครูคอยดูแลเอาใจใสนกัเรียน ไมใหมีปญหา
หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวของกบัอบายมุข 

     

2 ครูนําขอมูลขาวสารดานอบายมุขตางๆที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเลาใหนักเรียนฟง 

     

3 ครูเตือนนักเรยีนใหควบคุมตนเองไมใหดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของมึนเมา เสพยาบา  
สูบบุหร่ี     

     

4 ครูเตือนนักเรยีนไมใหเลนการพนันทุกประเภท  
เชน  เลนไพ     พนันบอลและอื่นๆ ที่เขา
ทํานอง หวังผลแพชนะเพื่อรับจายเงินกัน   

     

5 ครูสอดสองพฤติกรรมนักเรียน ไมใหหนเีรียน     
แอบสูบบุหร่ี  ดื่มเหลา  หรือแอบเลนการพนัน
ทุกประเภท    

     

6 ครูใหคําแนะนาํ ในการหลกีเลี่ยงการคบเพือ่น
ที่มีพฤติกรรมไมดี  หรือ คนที่ชักชวนดื่มเหลา  
สูบบุหร่ี   เที่ยวกลางคืน   
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนไดรับประสบการณตอไปนี้  เพยีงใด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

7 ครูเตือนนักเรยีนใหหลีกเลี่ยงการเที่ยวกลางคืน  
การเที่ยวสถานบันเทิง    ดิสโกเทค     ผับ    
บาร   ไมเหมาะสมในเวลากลางคืน    

     

8 ครูเตือนนักเรยีนใหหลีกเลี่ยง การหมกมุนเลน
เกมส   เพราะทําใหเสียการเรียนและเสียเงนิ
โดยไมจําเปน 

     

9 ครูเตือนนักเรยีนใหหลีกเลี่ยง   การเลนแชท 
Internet เพราะทําใหเสียการเรียนและอาจตก
เปนเหยื่อโดนหลอกลวง 

     

10 ครูเตือนนักเรยีนใหใชเวลาวางใหเกดิประโยชน  
โดยไมไปเทีย่วเลนตามหาง   เลนเกมส      
รองคาราโอเกะ   

     

11 ครูเตือนนักเรยีนไมใหดูส่ือโปหรือภาพที่ไม
เหมาะสมจากหนังสือหรือ  Internet 

     

12 ครูสอนนักเรียนไมใหมพีฤตกิรรมคบเพื่อน
ตางเพศในทางชูสาว ไมเหมาะสม 

     

13 ครูใหคําปรึกษาแกนกัเรียน เปนรายบุคคลเมื่อ
นักเรียนมีปญหาเกีย่วของกบัอบายมุข เชน   
ดื่มเหลา   สูบบุหร่ี   เสพยาบา   

     

14 ครูรับฟงเหตุผล เมื่อนักเรียนเกิดปญหาเรื่อง
การเรียน   ไมตั้งใจเรียน ไมชอบวิธีการสอน
ของครู หรือ หนีเรียน 

     

15 ครูใหโอกาสและชวยแกไขปญหานักเรยีน เปน
รายบุคคลเมื่อพบวานกัเรียนหนีเรียน    
 ไมสงงาน    ไมตั้งใจเรียน   

     

16 ครูแนะนํานักเรียนในการแบงเวลาในการ
เรียน  ทําการบาน และทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจากทางบาน 
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนไดรับประสบการณตอไปนี้  เพยีงใด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

17 ครูมีการจัดบริการตางๆ  เพื่อสงเสริม  ให
นักเรียนควบคมุตนเองไมใหเกี่ยวของกับ
อบายมุข ตางๆ     เชน    จัดมมุเพื่อนใจวยัรุน      
ชมรมทูบีนัมเบอรวัน   ชมรมดนตรี     กฬีา   

     

18 ครูจัดใหมกีิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพตดิ      
รายการเสียงตามสาย         เขาคายธรรมะ   คาย
พัฒนาตนเอง   สอดแทรกภยัจากอบายมุข เพือ่
สงเสริมใหนักเรียนหลีกเลีย่งและไมไป
เกี่ยวของกับอบายมุข ตางๆ    

     

19 ครูไดออกเยีย่มบานนักเรยีนเพื่อศึกษา   
ทําความเขาใจกับผูปกครองในการสงเสริม
พฤติกรรมที่ดีของนักเรียน  

     

20 เมื่อนักเรียนคนใดมีพฤตกิรรมเสี่ยงในการ
เกี่ยวของกับอบายมุขตางๆ ครูจะติดตาม
สงเสริมการแกไขปญหารวมกับผูปกครอง 

     

 
สวนที่  5   แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
คําชี้แจง   ใหนกัเรียนอานขอความแตละขออยางรอบคอบแลวทํา เครื่องหมาย    ( )    ลงในชองที่
    ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากทีสุ่ด 

   มากที่สุด      หมายถึงผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด 
   มาก           หมายถงึผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก 
   ปานกลาง    หมายถึงผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง 
   นอย           หมายถงึผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย 
   นอยที่สุด     หมายถึงผูตอบเห็นวาขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด   
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนไดรับประสบการณตอไปนี้  เพยีงใด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1 นักเรียนไดรับความรูขาวสารเกี่ยวกับโทษของ
อบายมุขตางๆ จากเพื่อน  

     

2 นักเรียนสามารถปรึกษาปญหาเพื่อหลีกเลี่ยง
อบายมุขกับเพือ่น 

     

3 เพื่อนจะนําขอมูลขาวสารดานอบายมุขตางๆที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบันมาเลาใหนกัเรยีนฟง 

     

4 ถึงแมเพื่อนจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  หรือ  
สูบบุหร่ี  เลนการพนัน   แตเพือ่นจะเตือน
นักเรียนไมใหเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข
ดังกลาว  

     

5 เพื่อนแนะนํา ใหนักเรยีนหลีกเลี่ยง การคบคนที่
มีพฤติกรรมไมดี  หรือ คนที่ชักชวนดื่มเหลา  
สูบบุหร่ี     เที่ยวกลางคืน   

     

6 เพื่อนไดเตือนนักเรียนใหหลีกเล่ียงการเทีย่ว
กลางคืน  การเที่ยวสถานบันเทิง   ดิสโกเทค    
ผับ  บาร ไมเหมาะสม ในเวลากลางคืน    

     

7 เพื่อนเตือนนักเรียนใหหลีกเลีย่ง การหมกมุน
เลนเกมส   เพราะทําใหเสยีการเรียนและเสียเงิน
โดยไมจําเปน 

     

8 เพื่อนไดเตือนนักเรียนใหหลีกเล่ียง การเลน
แชท   Internet   เพราะทําใหเสียการเรียนและ
อาจตกเปนเหยือ่โดนหลอกลวง 

     

9 เพื่อนเตือนนักเรียนใหใชเวลาใหเกดิประโยชน
โดยไมไปเทีย่วเลนตามหาง    เลนเกมส     รอง
เพลงคาราโอเกะ   

     

10 เพื่อนเตือนนักเรียนไมใหมีพฤติกรรมทางเพศ
หรือ คบเพื่อนตางเพศในทางที่ไมเหมาะสม   
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนไดรับประสบการณตอไปนี้  เพยีงใด มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11 เพื่อนเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนได เมื่อนกัเรยีนมี
ปญหาเกี่ยวของกับอบายมุข  เชน   ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล    เลนการพนัน  ฯลฯ 

     

12 เพื่อนรับฟงและชวยเหลือแกปญหาเมื่อนักเรียน
มีปญหาเรื่องการเรียน    ทํางานสงครูไมทัน  

     

13 เพื่อนเตือนนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียนไมตั้งใจ
เรียน   ไมทําการบาน   หรือ  หนีเรียน     

     

14 เพื่อนแนะนํานกัเรียนในการแบงเวลาเรยีน   
ทําการบาน  และทํางานบาน 

     

15 เพื่อนชักชวนนกัเรียนเขารวม หรือชวย
จัดบริการตางๆรวมกับครู เชนจัดมุมเพื่อนใจ
วัยรุน ชมรมทบูีนัมเบอรวัน   ชมรมดนตรี     
กีฬา   ฯลฯ 

     

16 เพื่อนชักชวนใหนักเรยีนรวมกิจกรรมรณรงค
ตอตานยาเสพติด    เขาคายธรรมะหรือกิจกรรม
พัฒนาตนเอง   เพื่อหลีกเลี่ยงการเกี่ยวของกับ
อบายมุข ตางๆ    

     

17 เพื่อนจะสงเสริมใหนักเรียนทําความดี     
หลีกเลี่ยงการทําผิดกฎระเบยีบโรงเรียน  เพื่อ
จะไดไมโดนหักคะแนนความประพฤติตางๆ   
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สวนที่  6   แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเก่ียวของกับอบายมุขของนักเรียน 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนอานขอความแตละขออยางรอบคอบแลวทํา เครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ 

ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนมากที่สุด 
   มากที่สุด     หมายถึงผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนัน้มากที่สุด 
   มาก          หมายถึงผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นมาก 
   ปานกลาง    หมายถึงผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนัน้ปานกลาง 
   นอย          หมายถึงผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนั้นนอย 
   นอยที่สุด     หมายถงึผูตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติตามขอความนัน้นอยที่สุด    
   

ลํา 
ดับ 

นักเรียนกระทาํตามขอความตอไปนี ้
ระดับใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานการกระทําพฤติกรรมไมพึงประสงค 
นักเรียนไมรูสึกกดดนัหรืออยากทําตาม    แมมีคน
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ของมึนเมา  ส่ิงเสพติด   
ใหนกัเรียนเหน็เปนแบบอยาง  

     

2 แมเพื่อนคะยัน้คะยอใหนกัเรียนทดลองดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล   ของมึนเมา   สูบบุหร่ี  
นักเรียนก็สามารถปฏิเสธได   

     

3 นักเรียนปฏิเสธการเลนการพนันทุกชนิด เชน  
เลนไพพนนับอลและอื่นๆที่มีการรับจายเงนิกัน   

     

4 นักเรียน ดูฟุตบอลโลก /ฟุตบอลลีกตางๆ     เพื่อ  
ความสนุกสนานบันเทิง   โดยไมเลนพนันบอล  

     

5 นักเรียนนึกอยากทําอะไรกจ็ะทําทันที        
โดยไมสนใจเหตุและผล    ถูก หรือ ผิด 

     

6 นักเรียนเหน็วาการเลนการพนันอาจทําให 
นักเรียนมีรายได    และมีชีวติที่ดีขึ้นกวาเดมิได 

     

7 นักเรียนชักชวนเพื่อนใชเวลาวาง ในการเลนดนตรี  
เลนกีฬา เขาหองสมุด หลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของ
กับอบายมุขตางๆ  
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนกระทาํตามขอความตอไปนี ้
ระดับใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1 

ดานการกระทําพฤติกรรมคบคนชั่ว 
 นักเรียนหลีกหนีไมคบเพื่อนหรือคนที่มี
พฤติกรรม เกี่ยวของกับอบายมุข  

     

2  นักเรียนถอยหางจากเพื่อน หรือคนที่ชักชวน     
ใหนกัเรียนไปเลนการพนัน    

     

3 นักเรียนหกัหามใจตนเองไมไปรวมกลุมกับเพื่อน
ที่มีพฤติกรามกอกวนสังคม  เชน    ยกพวกตีกัน 

     

4 ถาพบวาเพื่อนคนใดเกี่ยวของกับการคายาเสพติด
นักเรียนจะถอยหางจากเพื่อนคนนั้น 

     

5 แมวาจะรักเพื่อน  แตถาเพื่อนชักจูงใหไปทําส่ิงผิด
กฎหมายนักเรยีนหกัหามใจตนเองไมใหคบเพื่อน
คนนั้นได 

     

6 นักเรียนหามใจตนเองไมคบเพื่อนหรือคนทีชั่กจูง/
ขูเข็ญใหดื่มเหลา    สูบบุหร่ี   ดวยกัน 

     

7  นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสนิใจไมถูกวา  จะคบ
เพื่อนที่ชักชวนใหนักเรยีนโดดเรียนเพื่อไปเที่ยว
ดวยกันหรือไม 

     

8 นักเรียนหลีกเลี่ยงไมคบเพื่อน ที่ชักชวน ใหไป
ลวนลามทางเพศ  / แสดงทาทียั่วยวน ยัว่ยทุาง
เพศกับเพศตรงขาม 

     

9  นักเรียนจะหลกีหนีไมคบเพือ่นหรือคนที่ชักชวน
ใหนกัเรียนขายบริการทางเพศ เพื่อแลกกบัสิ่ง
ตอบแทนตางๆ 

     

10  นักเรียนจะหลกีหนจีากเพื่อนที่ชักชวนใหนกัเรียน
ไปมีเพศสัมพนัธกอนวยัอันควร 
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนกระทาํตามขอความตอไปนี ้
ระดับใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 
1 
 

ดานการกระทําพฤติกรรมไมเหมาะสม 
นักเรียนหกัหามใจตนเองไมไปเที่ยวสถาน
บันเทิงที่ไมเหมาะสมในเวลากลางคืนไดแก  
ดิสโกเทค  ผับบาร  รานคาคาราโอเกะ   เปนตน  

     

2 นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสนิใจไมถูกวาจะไป
เที่ยวดิสโกเทค  ผับบาร   รานคาคาราโอเกะ   กับ
เพื่อนหรือไม   

     

3 ชวงเวลาวางรอกลับบานนักเรยีนจะเลือกเลน
ดนตรี เลนกฬีา ทําการบาน แทนการเดนิเที่ยว
เลนตามหางสรรพสินคาหรือ  เที่ยวตามสถาน
บริการตางๆ 

     

4 นักเรียน  ไมรูสึกกดดนัหรืออยากทําตามอยาง
เพื่อน  ที่ไปเทีย่วเดินเลนตามหาง ดูหนัง   
รองเพลงตูคาราโอเกะ   

     

5 นักเรียนเตือนตนเองเพื่อไมใหทําพฤติกรรม 
เกียจคราน  ไมตั้งใจเรียน    ไมสงงานครู   

     

6 นักเรียนหกัหามใจตนเองไมหนีเรียน ถึงแมจะเปน
วิชาที่นาเบื่อ  และไมชอบเรยีน     

     

7 เมื่อนักเรียนทําการบาน   หรือทํางานสงครูไมทัน   
นักเรียนก็จะไมหนีเรียน  

     

8 นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสนิใจไมถูกวาจะโดด
เรียน     เมื่อเพือ่นชวนไปเที่ยวหรือไม     

     

9  นักเรียนเหน็ดวยวา คนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับ
อบายมุข ไมมจีุดมุงหมายใดๆ  ก็ประสบผลสําเร็จ
ในชีวิตได 

     

10 นักเรียนไมเหน็ประโยชนอันใดที่จะบังคับตนเอง
ใหหลีกเลี่ยงอบายมุข   
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ลํา 
ดับ 

นักเรียนกระทาํตามขอความตอไปนี ้
ระดับใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11 ชีวิตเปนของมคีานักเรียนจึงตองใชเวลาทุกขณะ
อยางมีสติ และดวยความระมัดระวังไมเขาไป
เกี่ยวของกับอบายมุข 

     

12 นักเรียนจะอดทนและยอมเหน็ดเหนื่อยไมเกียจ
คราน    เพื่อชีวติที่ดีในอนาคต 

     

13 นักเรียนสามารถจะเที่ยวสถานบันเทิงตางๆในเวลา
กลางคืน     ถามีเงินเพยีงพอไมเดือดรอน   

     

14 นักเรียนสามารถจะใชเวลากับการเลนเกมส
คอมพิวเตอร  แชท Internet  เที่ยวเลนตามหาง  
รองเพลงคาราโอเกะ ถามีเงินเพียงพอไมเดือดรอน  

     

15 ถึงแมคนที่เกีย่วของใกลชิดกบันักเรียน 
มีพฤติกรรมยุงเกี่ยวกับอบายมุขตางๆ นักเรียนกไ็ม
คิดจะทําตามแบบอยาง 

     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมทรัพย  สุขอนันต 
2.  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล      พยอมแยม 
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข 
4.  อาจารย  ดร.นงนุช     โรจนเลิศ 
5.  อาจารย  ดร.ชอทิพย   บรมธนรัตน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ง 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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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             50.6333          64.5851         .4796            .8511 
R2             50.8333          63.1092         .5965           .8456 
R3             50.4333          64.1161         .5776            .8472 
R4             50.1333          65.7747         .5015            .8510 
R5             50.7667          67.2195        .2280            .8648 
R6             51.3000          62.9759         .4926            .8505 
R7             50.8667          60.9471         .7216            .8388 
R8             51.0667          61.1678         .6345            .8426 
R9            50.6667         64.2989         .4665            .8517 
R10          50.8333        62.6954        .4825           .8512 
R11            51.4333         62.5299         .3893            .8591 
R12            51.2333         60.8057        .5806           .8454 
R14            50.4000         66.3862        .5277          .8510 
R15            51.4333         61.2885         .5470            .8475 
 
Reliability Coefficients 
N  of  Cases =     30.0                    N of Items = 15  Alpha =    .8588 
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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) 
(มโภาพแหงตน) 

Item-total Statistics 
  Scale           Scale       Corrected 
  Mean          Variance        Item-             Alpha 
  if Item         if Item        Total            if Item 
  Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
SC1            71.3333         95.8161         .4701            .8560 
SC2            70.5667         96.5989         .3601           .8597 
SC3            70.3333         92.4368         .6233           .8503 
SC4            70.3000         96.1483         .3883          .8587 
SC5            70.9333         95.7885         .4663            .8561 
SC6            70.1000         98.7828         .2537           .8632 
SC7            69.8667         96.4644         .4391         .8571 
SC8            70.7333         89.7885         .6010           .8499 
SC9            70.6000         87.5586         .7399                 .8437 
SC10          70.0667       100.4782         .3236           .8609 
SC11          69.8333        98.0057         .4635           .8573 
SC12          69.9000        90.4379        .7687            .8453 
SC13          71.1333         94.1885        .4472            .8566 
SC14           70.8667          95.3609         .2529           .8685 
SC15           70.4667         97.0161        .2636                 .8646 
SC16           71.0667         89.3747         .6423            .8482 
SC17           70.7333         91.0299         .5397          .8527 
SC18           70.6667         99.1264         .2284           .8642 
SC19           70.1000         92.5069         .5743               .8517 
SC20           70.2000         94.3724         .4032           .8586 
 
Reliability Coefficients 
N  of  Cases =     30.0                   N  of  Items = 20  Alpha =    .8626 
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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) 
(แรงสนับสนนุทางสังคมจากครู) 

Item-total Statistics 
               Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item       if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
SO.T1          68.3667        167.4816           .7759            .9490 
SO.T2          68.3667        175.6195           .4596            .9531 
SO.T3        68.3000        162.4241           .8499         .9476 
SO.T4          68.4333        162.5989            .8673             .9473 
SO.T5             68.6333        173.9644            .4348            .9539 
SO.T6          68.5667        169.6333            .7054            .9500 
SO.T7          68.7000        167.8724            .7134            .9498 
SO.T8          68.5333        165.0161             .7812            .9487 
SO.T9          68.7667        165.6333           .7524            .9492 
SO.T10         68.4667        167.1540           .7315             .9495 
SO.T11         68.5667        161.0126           .8808             .9470 
SO.T12         68.6333        165.6885           .8086             .9484 
SO.T13         68.7000        165.3207           .6284             .9517 
SO.T14         68.5000        169.0862           .7049            .9499 
SO.T15         68.5667         173.4264           .5593            .9519 
SO.T16         68.3333        167.1954           .7318           .9495 
SO.T17         68.5333        171.9816            .6733          .9505 
SO.T18        68.6000        167.2138            .6858           .9502 
SO.T19         69.1333        175.4299            .4664           .9530 
SO.T20               68.4667               173.2920              .5810               .9516 
 
Reliability Coefficients   
N of  Cases =     30.0                    N of Items = 20  Alpha =    .9525 
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RE 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) 
(แรงสนับสนนุทางสังคมจากเพื่อน) 

tem-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
                if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
SO.F1          51.7667        110.5299        .4156            .8950 
SO.F2          51.4667        115.2920         .2231             .8994 
SO.F3          51.8333        109.5230         .3726            .8972 
SO.F4          51.9667        104.5161         .5826            .8898 
SO.F5          52.1000        109.7483         .3242             .8998 
SO.F6          52.0000        103.0345         .6377            .8877 
SO.F7          51.9000        100.9897        .6922             .8855 
SO.F8          52.1333        105.8437         .5603            .8905 
SO.F9          52.4333        109.7023         .4915            .8928 
SO.F10        52.2667        110.4782         .3778            .8964 
SO.F11        51.6667        105.0575           .6255           .8883 
SO.F12        51.4667        105.9816           .5885           .8896 
SO.F13        51.6667        102.5057           .7828           .8832 
SO.F14        51.6667        105.6782           .6178            .8887 
SO.F15         51.8667         104.4644           .6503            .8874 
SO.F16         51.9333        104.4782           .7173            .8857 
SO.F17        52.0000       103.3103          .6885             .8860 
 
Reliability Coefficients 
N  of Cases =     30.0                    N of Items = 17  Alpha =    .8967 
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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) 
  (พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมขุ) 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance      Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
                Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
CTR.A2        121.8667        220.9471         .5074             .8874 
CTR.A3        121.8667        220.2575         .4237            .8889 
CTR.A1        122.1000        219.4034         .4526           .8883 
CTR.A2       121.7000       229.2517        .2493            .8916 
CTR.A3        122.4000        223.0759        .4008            .8893 
CTR.A4        121.9000        222.6448         .4506            .8884 
CTR.A5      122.3333        227.3333        .2431          .8922 
CTR.B1       122.2000        224.0966        .4309            .8889 
CTR.B2       122.1667        221.0402        .5681           .8867 
CTR.B3      122.2000       225.6138       .2501          .8927 
CTR.B4       121.9000        225.4724        .3124         .8909 
CTR.B5      122.1667       222.4195      .4029       .8893 
CTR.B6        121.9667        218.1023        .6509            .8852 
CTR.B7        122.5000        213.1552        .6772          .8837 
CTR.B8        121.8000        216.3724        .6380           .8849 
CTR.B9      121.9333        215.0989         .5062           .8872 
CTR.B10       121.7333        219.4437       .5387            .8868 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 156

  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) 
  (พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมขุ) (ตอ) 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance     Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
                Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
CTR.C1        121.8000       225.2000       .3226            .8907 
CTR.C2        122.5000        221.3621         .3212          .8918 
CTR.C3        122.1000        221.5414           .5408            .8871 
CTR.C4        122.6333        223.6195       .3795            .8897 
CTR.C5        122.2667        227.9954        .2977        .8909 
CTR.C6       122.0333        228.9989         .2487            .8916 
CTR.C7        121.8000        222.0966           .5249         .8874 
CTR.C8       122.4333        219.4264         .4289           .8889 
CTR.C9       122.7333        218.4092         .4521            .8884 
CTR.C10       122.1667        217.3161         .4906           .8875 
CTR.C11       121.5000        224.5345          .5636         .8878 
CTR.C12       121.9667        226.2402        .4626          .8889 
CTR.C13       122.0333        218.3782         .4300       .8890 
CTR.C14       122.6333        222.5851        .2825    .8928 
CTR.C15       121.7000        217.1138        .5735         .8859 
  
Reliability Coefficients 
N  of  Cases =     30.0                    N of Items = 32  Alpha =    .8919 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอของแบบสอบถามทีใ่ชในการวิจยั 
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ตารางที่  17  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของสัมพันธภาพในครอบครัว 
 
ขอ สัมพันธภาพในครอบครัว X  S.D. ระดับ 
1 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนแสดงออกถึงความรัก และ

ความอบอุนตอนักเรียน 
4.17 .858 ดี 

2 เมื่อมีปญหาเกดิขึ้น สมาชิกในครอบครัวนกัเรียนจะตดัสินใจ
แกไขปญหารวมกัน 

3.92 .846 ดี 

3 เมื่อนักเรียนทําผิดและสํานึกผิด พอแมหรือผูปกครองของ
นักเรียนพรอมใหอภยั 

4.31 .836 ดี 

4 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนดูแลเอาใจใสกันและกันเมื่อ
เจ็บปวย 

4.43 .717 ดี 

5  พอแมหรือบุคคลในครอบครัวของนักเรยีนมักมีเรื่องทะเลาะ
เบาะแวงกนั 

2.21 1.056 ไมคอยด ี

6 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรมในวนัวางรวมกัน 3.13 .981 ปานกลาง 
7 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนใหกําลังใจ แกนักเรยีนเมื่อ

นักเรียนทอแท มีปญหา 
3.91 .949 ดี 

8 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียน มักมีความลับตอนักเรียน   2.18 1.001 ไมคอยด ี
9 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
4.00 .902 ดี 

10 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียน   ไมมีเวลาใหนกัเรียน 2.21 1.038 ไมคอยด ี
11 นักเรียนไมสามารถพูดคุยปญหาบางเรื่องกบัพอแม หรือ

ผูปกครองได 
2.52 1.129 ปานกลาง 

12 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนมักมีความเห็นขัดแยงกับ
ความคิดของนกัเรียน 

2.74 .939 ปานกลาง 

13 พอแมหรือผูปกครองของนักเรียน ชอบบังคบัใหนกัเรียนทาํ
ในสิ่งที่นักเรยีนไมชอบ 

2.25 1.065 ไมคอยด ี

14 สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนใหความเคารพ ใหเกียรตกิัน
และกัน 

4.08 .788 ดี 

15 พอแมหรือผูปกครองนักเรียน มักตัดสินใจเรื่องตางๆ แทน
นักเรียนเสมอ 

2.53 1.048 ปานกลาง 
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ตารางที่  18   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของมโนภาพแหงตน 
 
ขอ มโนภาพแหงตน X  S.D. ระดับ 

1 เมื่อทําอะไรไมสําเร็จ นักเรียนรูสึกทอแทส้ินหวัง 3.18 .911 ปานกลาง 
2 นักเรียนชอบอยูเฉยๆโดยไมทําอะไร 2.67 1.004 ปานกลาง 
3 นักเรียนไมสบายใจเมื่อเห็นเพือ่นมีความสามารถมากกวา

นักเรียน 
2.19 .938 ไมคอยด ี

4 นักเรียนมักจะยอมแพไมวาเรือ่งอะไรก็ตาม 2.10 1.007 ไมคอยด ี
5 นักเรียนคิดและตัดสินใจชา 2.76 1.020 ปานกลาง 
6 นักเรียนชอบยิม้แยมทักทายคนอื่น 4.13 .956 มาก 
7 นักเรียนเขากับเพื่อนไมได 1.64 .851 ไมคอยด ี
8 นักเรียนพอใจที่จะอยูตามลําพังหางไกลจากคนอื่น 2.22 1.099 ไมคอยด ี
9 นักเรียนชอบทาํงานคนเดยีวมากกวาทํางานรวมกับคนอืน่ 2.43 1.161 ไมคอยด ี
10 นักเรียนสามารถทําตัวเขากับคนอื่นได 4.10 .827 มาก 
11 นักเรียนรูสึกสนุกสนานในหมูเพื่อนฝูง 4.44 .844 มาก 
12 นักเรียนไมอยากผูกมิตรกับคนอื่น 1.59 .904 ไมคอยด ี
13 นักเรียนรูสึกสนุก เมื่อสามารถเยาแหยใหเพือ่นโกรธได 2.47 1.129 ไมคอยด ี
14 เมื่ออยูคนเดยีว นักเรียนนึกกลัวโดยไมมีสาเหตุ 2.17 1.129 ไมคอยด ี
15 นักเรียนชอบนัง่ฝนคนเดียว 2.44 1.173 ไมคอยด ี
16 นักเรียนมักมีเรือ่งไมคอยสบายใจ 2.82 1.002 ปานกลาง 
17 นักเรียนรูสึกวาตัวเองไมมีอะไรดีเลย 2.41 1.136 ไมคอยด ี
18 นักเรียนคิดวาโลกนี้สนุกสนานนาอยู 3.79 .980 มาก 
19 นักเรียนไมชมเชยหรือยกยองคนอื่นที่มีความสามารถกวา

นักเรียน 
1.89 1.008 ไมคอยด ี

20 เมื่อมีอารมณโกรธนักเรียนอยากทุบทําลายสิ่งของ 1.98 1.095 ไมคอยด ี
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ตารางที่  19  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัรายขอของแรงสนับสนุนทางสังคม 
                    จากครู 
 
ขอ แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู X  S.D. ระดับ 

1 ครูคอยดูแลเอาใจใสนกัเรียนไมใหมปีญหาหรือมีพฤตกิรรม
เกี่ยวของกับอบายมุข 

3.76 .953 มาก 

2 ครูนําขอมูลขาวสารดานอบายมุขตางๆที่เกดิขึ้นจริงในสังคม
มาเลาใหนกัเรยีนฟง 

3.70 .854 มาก 

3 ครูเตือนนักเรยีนใหควบคุมตนเองไมใหดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของมึนเมา   เสพยาบา     สูบบุหร่ี     

4.10 .869 มาก 

4 ครูเตือนนักเรยีนไมใหเลนการพนันทุกประเภท   เชน  เลนไพ   
พนันบอลและอื่นๆ ที่เขาทํานอง หวังผลแพชนะเพื่อรับ
จายเงินกัน   

4.06 .902 มาก 

5 ครูสอดสองพฤติกรรมนักเรียน    ไมใหหนเีรียน      แอบสบู
บุหร่ี    ดื่มเหลา    หรือแอบเลนการพนนัทุกประเภท    

4.01 .914 มาก 

6 ครูใหคําแนะนาํ ในการหลกีเลี่ยง การคบเพือ่นที่มีพฤติกรรม
ไมดี  หรือ คนที่ชักชวนดื่มเหลา สูบบุหร่ี   เที่ยวกลางคืน   

3.93 .893 มาก 

7 ครูเตือนนักเรยีนใหหลีกเลี่ยงการเที่ยวกลางคืน     การเที่ยว
สถานบันเทิง    ดิสโกเทค     ผับ    บาร   ไมเหมาะสมใน
เวลากลางคืน    

3.82 .951 มาก 

8 ครูเตือนนักเรยีนใหหลีกเลี่ยง การหมกมุนเลนเกมส   เพราะ
ทําใหเสียการเรียนและเสียเงนิโดยไมจําเปน 

3.80 .969 มาก 

9 ครูเตือนนักเรยีนใหหลีกเลี่ยง   การเลนแชท   Internet   
เพราะทําใหเสยีการเรียนและอาจตกเปนเหยือ่โดนหลอกลวง 

3.53 1.061 มาก 

10 ครูเตือนนักเรยีนใหใชเวลาวางใหเกดิประโยชน    โดยไมไป
เที่ยวเลนตามหาง   เลนเกมส     รองคาราโอเกะ   

3.72 1.034 มาก 

11 ครูเตือนนักเรยีนไมใหดูส่ือโปหรือภาพที่ไมเหมาะสมจาก
หนังสือหรือ  Internet 

3.70 
 

.969 มาก 

12 ครูสอนนักเรียนไมใหมพีฤตกิรรมคบเพื่อนตางเพศในทางชู
สาวไมเหมาะสม 

3.67 
 

.917 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 161

ตารางที่ 19 (ตอ) 
 
ขอ แรงสนับสนุนทางสังคมจากครู X  S.D. ระดับ 
13 ครูใหคําปรึกษาแกนกัเรียน เปนรายบุคคลเมื่อนักเรียนมี

ปญหาเกี่ยวของกับอบายมุข  เชน    ดื่มเหลา    สูบบุหร่ี   
เสพยาบา   

3.52 1.041 มาก 

14 ครูรับฟงเหตุผล เมื่อนักเรียนเกิดปญหาเรื่องการเรียน   ไม
ตั้งใจเรียน ไมชอบวิธีการสอนของครู หรือ หนีเรียน 

3.45 1.029 ปาน
กลาง 

15 ครูใหโอกาสและชวยแกไขปญหานักเรยีน เปนรายบุคคลเมื่อ
พบวานกัเรียนหนีเรียน    ไมสงงาน    ไมตั้งใจเรียน   

3.60 .984 มาก 

16 ครูแนะนํานักเรียนในการแบงเวลาในการเรียน  ทําการบาน 
และทํางานที่ไดรับมอบหมายจากทางบาน 

3.69 
 

.948 มาก 

17 ครูมีการจัดบริการตางๆ  เพื่อสงเสริม  ใหนกัเรียนควบคุม
ตนเองไมใหเกีย่วของกับอบายมุข ตางๆ     เชน    จัดมุมเพือ่น
ใจวยัรุน        ชมรมทูบีนัมเบอรวัน    ชมรมดนตรี     กฬีา   

3.49 1.012 ปาน
กลาง 

18 ครูจัดใหมกีิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพตดิ      รายการเสียง
ตามสาย       เขาคายธรรมะ    คายพัฒนาตนเอง   สอดแทรกภัย
จากอบายมุขเพือ่สงเสริมใหนกัเรียนหลีกเล่ียง   และไมไป
เกี่ยวของกับอบายมุข ตางๆ    

3.67 1.008 มาก 

19 ครูไดออกเยีย่มบานนักเรยีนเพื่อศึกษา  ทําความเขาใจกับ
ผูปกครองในการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน  

3.31 1.075 ปานกลาง 

20 เมื่อนักเรียนคนใดมีพฤตกิรรมเสี่ยง  ในการเกี่ยวของกับ
อบายมุขตางๆ ครูจะติดตามสงเสริมการแกไขปญหารวมกับ
ผูปกครอง 

3.59 .996 มาก 
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ตารางที่  20   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับรายขอของแรงสนับสนุนทางสังคม 
                      จากเพื่อน 
 

ขอ แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน X  S.D. ระดับ 
1 นักเรียนไดรับความรูขาวสารเกี่ยวกับโทษของอบายมุขตางๆ

จากเพื่อน  
3.36 .925 ปานกลาง 

2 นักเรียนสามารถปรึกษาปญหาเพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุข  
กับเพื่อน 

3.48 .903 ปานกลาง 

3 เพื่อนจะนําขอมูลขาวสารดานอบายมุขตางๆที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมปจจุบันมาเลาใหนกัเรยีนฟง 

3.42 .871 ปานกลาง 

4 ถึงแมเพื่อนจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล     หรือสูบบุหร่ี   
เลนการพนัน   แตเพื่อนจะเตือนนักเรยีนไมใหเขาไป
เกี่ยวของกับอบายมุขดังกลาว  

3.36 1.023 ปานกลาง 

5 เพื่อนแนะนํา ใหนักเรยีนหลีกเลี่ยง การคบคนที่มีพฤติกรรม
ไมดี  หรือ คนที่ชักชวนดื่มเหลา   สูบบุหร่ี     เที่ยวกลางคืน  

3.48 1.020 ปานกลาง 

6 เพื่อนไดเตือนนักเรียนใหหลีกเล่ียงการเทีย่วกลางคืน  การ
เที่ยวสถานบันเทิง   ดิสโกเทค    ผับ    บาร  ไมเหมาะสม 
ในเวลากลางคืน    

3.30 1.011 ปานกลาง 

7 เพื่อนเตือนนักเรียนใหหลีกเล่ียง การหมกมุนเลนเกมส   
เพราะทําใหเสยีการเรียนและเสียเงินโดยไมจาํเปน 

3.07 1.098 ปานกลาง 

8 เพื่อนไดเตือนนักเรียนใหหลีกเล่ียง การเลนแชท    Internet   
เพราะทําใหเสยีการเรียนและอาจตกเปนเหยือ่โดนหลอกลวง 

2.86 1.081 ปานกลาง 

9 เพื่อนเตือนนักเรียนใหใชเวลาใหเกดิประโยชนโดยไมไป
เที่ยวเลนตามหาง    เลนเกมส     รองเพลงคาราโอเกะ   

2.79 1.096 ปานกลาง 

10 เพื่อนเตือนนักเรียนไมใหมีพฤติกรรมทางเพศหรือ  คบ
เพื่อนตางเพศในทางที่ไมเหมาะสม   

3.19 1.104 ปานกลาง 

11 เพื่อนเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนได เมื่อนกัเรยีนมีปญหา
เกี่ยวของกับอบายมุข    เชน   ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล    
เลนการพนัน  ฯลฯ 

3.33 1.002 ปานกลาง 
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ตารางที่  20   (ตอ) 
 

ขอ แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน X  S.D. ระดับ 
12 เพื่อนรับฟงและชวยเหลือแกปญหาเมื่อนักเรียนมีปญหา 

เรื่องการเรียน    ทํางานสงครูไมทัน  
3.79 .937 มาก 

13 เพื่อนเตือนนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียนไมตั้งใจเรียน     
ไมทําการบาน   หรือ  หนีเรียน     

3.54 
 

.975 
 

มาก 

14  เพื่อนแนะนํานักเรียนในการแบงเวลาเรียนทําการบาน  และ
ทํางานบาน 

3.39 
 

.896 
 

ปานกลาง 

15 เพื่อนชักชวนนกัเรียนเขารวม หรือชวยจัดบรกิารตางๆ
รวมกับครู เชนจัดมุมเพื่อนใจวัยรุน ชมรมทบูีนัมเบอรวัน     
ชมรมดนตรี     กีฬา   ฯลฯ 

3.46 
 

.961 ปานกลาง 

16 เพื่อนชักชวนใหนักเรยีนรวมกิจกรรมรณรงคตอตาน
ยาเสพติด    เขาคายธรรมะหรอืกิจกรรมพัฒนาตนเอง    
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกี่ยวของกับอบายมุข ตางๆ    

3.27 .982 ปานกลาง 

17 เพื่อนจะสงเสริมใหนักเรียนทําความดี     หลีกเลี่ยงการทํา
ผิดกฎระเบยีบโรงเรียนเพื่อจะไดไมโดนหกัคะแนน 
ความประพฤติตางๆ   

3.51 .961 มาก 
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ตารางที่  21  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัรายขอขอพฤติกรรมการควบคุมตนเอง 
                     ไมใหเกีย่วของกับอบายมุข 
 
ขอ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข X  S.D. ระดับ 

 
1 

ดานการกระทําพฤติกรรมไมพึงประสงค 
นักเรียนไมรูสึกกดดนัหรืออยากทําตาม   แมมีคนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  ของมึนเมา    ส่ิงเสพติด   ใหนักเรยีนเห็น 
เปนแบบอยาง  

 
4.09 

 
1.065 

 
มาก 

2 แมเพื่อนคะยัน้คะยอใหนกัเรียนทดลองดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ของมึนเมา  สูบบุหร่ี  นักเรยีนก็สามารถ 
ปฏิเสธได   

4.24 .951 มาก 

3 นักเรียนปฏิเสธการเลนการพนันทุกชนิด เชน  เลนไพพนัน
บอลและอื่นๆที่มีการรับจายเงินกัน   

3.99 .996 มาก 

4 นักเรียน ดูฟุตบอลโลก /ฟุตบอลลีกตางๆ     เพื่อความ
สนุกสนานบันเทิง   โดยไมเลนพนันบอล  

4.27 1.025 มาก 

5 นักเรียนนึกอยากทําอะไรกจ็ะทําทันที โดยไมสนใจเหตุและ
ผล ถูก หรือ ผิด 

2.75 1.034 ปานกลาง

6 นักเรียนเหน็วาการเลนการพนันอาจทําให นักเรียนมีรายได    
และมีชีวิตทีด่ขีึ้นกวาเดิมได 

1.95 1.087 นอย 

7 นักเรียนชักชวนเพื่อนใชเวลาวาง ในการเลนดนตรี เลนกฬีา 
เขาหองสมุด    หลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุขตางๆ  

3.76 .892 มาก 

 
1 

ดานการกระทําพฤติกรรมคบคนชั่ว 
 นักเรียนหลีกหนีไมคบเพื่อนหรือคนที่มพีฤติกรรม 
เกี่ยวของกับอบายมุข  

 
3.84 

 
.934 

 
มาก 

2  นักเรียนถอยหางจากเพื่อน หรือคนที่ชักชวนใหนักเรยีนไป
เลนการพนัน    

3.81 .938 มาก 

3 นักเรียนหกัหามใจตนเองไมไปรวมกลุมกับเพื่อนที่มีพฤติ
กรามกอกวนสังคม  เชน    ยกพวกตกีัน 

3.99 1.047 มาก 

4 ถาพบวาเพื่อนคนใดเกี่ยวของกับการคายาเสพติดนักเรียนจะ
ถอยหางจากเพื่อนคนนั้น 

4.04 .981 มาก 
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ตารางที่  21  (ตอ) 
 
ขอ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข X  S.D. ระดับ 
5 แมวาจะรักเพื่อน  แตถาเพื่อนชักจูงใหไปทําส่ิงผิดกฎหมาย

นักเรียนหกัหามใจตนเอง ไมใหคบเพื่อนคนนั้นได 
3.95 .961 มาก 

6 นักเรียนหามใจตนเองไมคบเพื่อนหรือคนทีชั่กจูง/ขูเข็ญใหดื่ม
เหลา    สูบบุหร่ี   ดวยกัน 

3.99 .997 มาก 

7  นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสนิใจไมถูกวา   จะคบเพื่อนที่
ชักชวนใหนักเรียนโดดเรยีนเพื่อไปเที่ยวดวยกันหรือไม 

3.03 1.190 ปานกลาง

8 นักเรียนหลีกเลี่ยงไมคบเพื่อน ที่ชักชวน   ใหไปลวนลาม 
ทางเพศ  / แสดงทาทียัว่ยวน   ยั่วยุทางเพศกับเพศตรงขาม 

4.13 .992 มาก 

9  นักเรียนจะหลกีหนีไมคบเพือ่นหรือคนที่ชักชวนใหนักเรยีน
ขายบริการทางเพศ   เพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนตางๆ 

4.36 .963 มาก 

10  นักเรียนจะหลกีหนจีากเพื่อนที่ชักชวนใหนกัเรียนไปมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

4.28 .963 มาก 

 
1 
 

ดานการกระทําพฤติกรรมไมเหมาะสม 
นักเรียนหกัหามใจตนเองไมไปเที่ยวสถานบนัเทิงที่ไม
เหมาะสมในเวลากลางคืนไดแก ดิสโกเทค  ผับบาร   รานคา
คาราโอเกะ   เปนตน  

 
4.08 

 
1.037 

 
มาก 

2 นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสนิใจไมถูกวา จะไปเทีย่ว 
ดิสโกเทค   ผับบาร   รานคาคาราโอเกะกับเพื่อนหรือไม   

2.78 1.374 ปานกลาง

3 ชวงเวลาวางรอกลับบานนักเรยีนจะเลือกเลนดนตรี เลนกีฬา 
ทําการบาน แทนการเดินเทีย่วเลนตามหางสรรพสินคา หรือ  
เที่ยวตามสถานบริการตางๆ 

3.63 1.090 มาก 

4 นักเรียน  ไมรูสึกกดดนัหรืออยากทําตามอยางเพื่อน  ทีไ่ป
เที่ยวเดินเลนตามหาง     ดูหนัง    รองเพลงตูคาราโอเกะ   

3.56 1.029 มาก 

5 นักเรียนเตือนตนเอง   เพื่อไมใหทําพฤติกรรมเกียจคราน  
ไมตั้งใจเรยีน    ไมสงงานครู   

3.75 .915 มาก 

6 นักเรียนหกัหามใจตนเอง   ไมหนีเรียนถึงแมจะเปนวิชา 
ที่นาเบื่อ  และไมชอบเรียน     

3.90 .936 มาก 
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ตารางที่  21  (ตอ) 
 
ขอ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไมใหเกี่ยวของกับอบายมุข X  S.D. ระดับ 
7 เมื่อนักเรียนทําการบาน   หรือทํางานสงครูไมทัน     

นักเรียนก็จะไมหนีเรียน  
4.04 .937 มาก 

8 นักเรียนรูสึกขัดแยงและตัดสนิใจไมถูกวาจะโดดเรยีน     
เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวหรือไม     

2.79 1.194 
 

ปานกลาง

9 นักเรียนเหน็ดวยวา คนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับอบายมุข    
ไมมีจุดมุงหมายใดๆ ก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตได 

2.97 1.340 ปานกลาง

10 นักเรียนไมเหน็ประโยชนอันใดที่จะบังคับตนเอง   ให
หลีกเลี่ยงอบายมุข   

2.37 1.242 นอย 

11 ชีวิตเปนของมคีา นักเรียนจงึตองใชเวลาทกุขณะ อยางมีสติ 
และดวยความระมัดระวังไมเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข 

4.25 .855 มาก 

12 นักเรียนจะอดทนและยอมเหน็ดเหนื่อยไมเกียจคราน    เพื่อ
ชีวิตที่ดีในอนาคต 

4.15 .866 มาก 

13 นักเรียนสามารถจะเที่ยวสถานบันเทิงตางๆในเวลากลางคืน     
ถามีเงินเพียงพอไมเดือดรอน   

2.53 1.224 ปานกลาง

14 นักเรียนสามารถจะใชเวลากับการเลนเกมสคอมพิวเตอร  
แชท Internet   เที่ยวเลนตามหาง    รองเพลงคาราโอเกะ    
ถามีเงินเพียงพอไมเดือดรอน  

3.02 1.168 ปานกลาง

15 ถึงแมคนที่เกีย่วของใกลชิดกบันักเรียน มีพฤติกรรมยุงเกี่ยว 
กับอบายมุขตางๆ    นักเรียนกไ็มคิดจะทําตามแบบอยาง 

4.25 .898 มาก 
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