
51256309 :   สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 

คาํสาํคญั :     การเห็นคุณค่าในตนเอง / ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว / อิทธิพลจากเพือน / ทกัษะทางสังคม / 
เด็กและเยาวชนชาย 

 พรพรรณ  มากบุญ : ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก                  
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สมทรัพย ์  สุขอนันต์,                
ผศ.ดร. นวลฉวี   ประเสริฐสุข และอ.ดร.กมล   โพธิเยน็. 179 หนา้. 
 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ  1) ศึกษาระดับทักษะทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพลจากเพือนของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชน  2) ศึกษาเปรียบเทียบทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนทีมี
อายุ  รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของ
สมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูก
ตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือ
การฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมฯ และ3) ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว อิทธิพลจากเพือน เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษามีจาํนวน 214 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบ
แบ่งชนัภูมิ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   
ร้อยละ (%)  ค่าเฉลีย ( X )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test)  และการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคูณตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และทักษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนอิทธิพลจากเพือนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จาํแนกตามอาย ุ 
รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกใน
ครอบครัว  พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุม
ตวัมาดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรม
วชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมฯ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

3. อิทธิพลจากเพือน  และการเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถร่วมทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็ก
และเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน ไดร้้อยละ  38.0 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001  
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51256309 :  MAJOR : COMMUNITY  PSYCHOLOGY  

KEY WORDS : SOCIAL SKILLS / SELF-ESTEEM / FAMILY RELATIONSHIPS / INFLUENCE FROM 

FRIENDS / MALE CHILDREN 

 PORNPAN  MAKBOON : FACTORS CONTRIBUTING TO SOCIAL SKILLS OF MALE 

CHILDREN AND YOUTHS IN THE DEPARTMENT OF OBSERVATION AND PROTECTION, 

REGIONAL CENTER OF JUVENILE TRAINING SCHOOL II, RATCHABURI PROVINCE.                     

THESIS ADVISORS : ASST. PROF. SOMSAP  SOOKANAN, Ph.D., ASST. PROF. NUANCHAVEE  

PRASERTSUK, Ph.D. AND KAMOL  PHOYEN, Ed.D. 179 pp. 

 The purposes of the research were : 1) to study the level of social skills, self-esteem, family 

relationships and influence from friends of  male children and youths in the training center 2) to compare social 

skills of  male children and youths in the training center  as classified by age, family income, drinking behavior 

in the family, substance abuse in the family, violence in the family, number of times arrested by police, duration 

of training course, career vocational training while detained in the training center. 3) to determine self -esteem, 

family relationship, influence from friends as predictors of social skills. Samples were 214 male children and 

youths derived by stratified random sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires 

constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.),              

t-test and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The results found that : 

1. Self - esteem, family relationships, social skills of male children and youths in the training 

center were at the high level, influence from friends was at the moderate level. 

2. Social skills of  male children and youths in the training center as classified by age, family 

income, drinking behavior in the family, substance abuse in the family, violence in the family, number  of times 

arrested by police, duration of training course, career vocational training while detained in the training center 

were not significantly different. 

3. Influence from friends and self –esteem predicted social skills of male children and youths at 

the  percentage of  38.0 , with statistical significance at .001. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเ ร็จลงได้ด้วยดี  ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิงจาก                          
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมทรัพย  ์สุขอนันต์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข และ
อาจารย ์ดร.กมล โพธิเย็น ซึงเป็นอาจารย์ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ทีให้คาํปรึกษาแนะนําตลอดจน
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเป็นอย่างดี และอาจารย ์ดร.นงนุช  โรจนเลิศ ซึงเป็นประธาน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในครังนี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีไดใ้ห้ความ
กรุณาแก่ผูว้ิจยัในการให้คาํแนะนาํและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆในการทาํวิทยานิพนธ์
ฉบบันี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
ทุกท่านทีไดใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํ อบรมสังสอนมาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีให้
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทาํวิทยานิพนธ์ 
ฉบบันี 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมพล  มากบุญ คุณแม่สมปอง  มากบุญ และญาติพีน้อง ทีให้
ความรักความห่วงใยและเลียงดู อบรมสังสอนผูว้ิจยัตลอดชีวิตทีเติบโตมา จนทาํให้ผูว้ิจยัสามารถ
ประสบความสาํเร็จดงัทีตงัใจไว ้

 ขอขอบพระคุณเพือนๆ  พีๆ  และทุกๆคน  ทีคอยให้กําลังใจ  และคอยช่วยเหลือ                            
ใหค้าํแนะนาํแก่ผูว้จิยัอยา่งดียงิเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีและบุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ทีใหค้วามช่วยเหลือ และเอืออาํนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอยา่งดียงิ 

 ดงันนั คุณค่าและประโยชน์ใดๆทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบให้แด่บิดา 
มารดา ญาติพีน้อง คณาจารย  ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมอบสิงดีๆให้เกิดแก่ชีวิตของผูว้ิจยั              
ทาํใหผู้ว้จิยัไดป้ระสบความสาํเร็จสมดงัปรารถนาตามทีไดค้าดหวงัไว ้
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