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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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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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บทท ี1 

 
     บทนํา  

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ท่ามกลางสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว             
ทงัในดา้นเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํให ้            
วิถีชีวิตของมนุษยเ์ปลียนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของคนในสังคมทีตอ้งต่อสู้ดินรน 
เกิดการแข่งขันทังด้านการทาํงาน การเรียน การศึกษาเพือความเจริญก้าวหน้าของชีวิต                          
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วนีทาํให้โครงสร้างทางสังคมเปลียนแปลงไปในลกัษณะทีขาดความ
สมดุลในการพฒันา ส่งผลใหส้ถาบนัหลกัทางสังคมเกิดความอ่อนแอ สะทอ้นให้เห็นถึงความเสือม
ถอยทางดา้นจิตใจและจริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมลกัษณะใหม่ๆ ทีมีความซบัซ้อน              
มากขึน โดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่นซึงมกัมุ่งเน้นในเรืองความรุนแรงและมีค่านิยมทีเน้นวตัถุ
มากกว่าคุณธรรมและศีลธรรมทาํให้เราพบกับเหตุการณ์ต่างๆทีวยัรุ่นแสดงออกถึงพฤติกรรม             
ความรุนแรงบ่อยครัง ไม่ว่าจะเป็นการยกพวกตีกนัการเสพยาเสพติด การลกัขโมย จีปลน้ ข่มขืน 
อนาจาร การทาํแทง้และการก่อความไม่สงบต่อสังคม ทุกเรืองทีกล่าวมานีเป็นสิงทีน่ากงัวลอยา่งยิง 
เนืองจากเด็กและเยาวชนล้วนเป็นประชากรของประเทศ ทีจะเป็นกาํลงัขบัเคลือนประเทศชาติ                
ให้พฒันาไปขา้งหน้า แต่ขณะนีพวกเด็กและเยาวชนบางส่วนกลับแสดงพฤติกรรมทีเป็นภยัต่อ
สังคมไทย ส่งผลให้ตนเองตอ้งถูกจบักุมตวัมาดาํเนินคดีและเยาวชนบางส่วนตอ้งถูกศาลพิจารณา
พิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมทีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนต่อไป  

ปัญหาเด็กและเยาวชนทีกระทาํผิดกฎหมาย เป็นปัญหาสําคญัทีทุกประเทศทวัโลก
กาํลงัประสบอยูแ่ละมีแนวโนม้ทีจะเพิมจาํนวนและลกัษณะการกระทาํผิดและความรุนแรงมากขึน
เรือยๆ (ฐปนีย  ์ ตงัจิตภกัดีสกุล, 2545:2) ทงัในคดีความผิดเกียวกบัเพศ ชีวิต และทรัพยสิ์น รวมทงั
ความผิดเกียวกบัสิงเสพติดและอบายมุขทงัหลาย ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติเด็กและเยาวชนทีกระทาํ
ความผิดตงัแต่ปีพ.ศ.  –   มีแนวโน้มเพิมมากขึน กล่าวคือ ในปีพ.ศ. 2547 มีเด็กและ
เยาวชนทีถูกส่งตวัมายงัสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนทวัประเทศ มีจาํนวน 33,308 ราย
และในปีพ.ศ. 2553 และพ.ศ.2554 ปรากฏวา่จาํนวนเด็กและเยาวชนทีถูกส่งตวัมายงัสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนทวัประเทศมีจาํนวนเพิมขึนถึง 44,057 ราย และ ,  รายตามลาํดบั และ
มีเด็กและเยาวชนทีกระทาํความผดิซาํในปีพ.ศ.  ถึง ,  คน คิดเป็นร้อยละ .  ของเด็กและ
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เยาวชนทีกระทาํความผิด ซึงแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการกระทาํผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน            
มีจาํนวนเพิมขึนอยา่งเห็นไดช้ดั (กลุ่มงานขอ้มูลและสารสนเทศ สาํนกัพฒันาระบบงานยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, 255 ) การกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน
เกิดขึนจากสาเหตุหลายประการ เนืองจากผูก้ระทาํความผิดยงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นซึงถือวา่เป็นวยัวิกฤต 
มีภาวะอารมณ์แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณ์ยงัไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาท
ของตนเองในสังคม ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา  (กรมสุขภาพจิต, 2541 : 1) 
นอกจากนีวยัรุ่นยงัเป็นวยัทีต้องการคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง 
ต้องการอิสระจากครอบครัว ต้องการเป็นทียอมรับจากกลุ่มเพือน แต่หากเด็กและเยาวชนไม่
สามารถปรับตวัไดก้็อาจเป็นเหตุให้เสียงต่อการเกิดอนัตรายต่อตนเอง ทาํให้มีทกัษะทางสังคมตาํ 
เด็กและเยาวชนกลุ่มนีอาจไม่สามารถปรับความคิดของตนเอง ให้คลอ้ยตามกบัความคิด ของกลุ่ม
คนในสังคม เพราะระบบการคิดทีต่างกนัจึงทาํให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
สังคมได ้ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการกระทาํหรือจดัการความตอ้งการหรือสิงทา้ทายต่างๆที
เกิดขึนในชีวิตได้อย่างจาํกัด การทีเด็กขาดทักษะทางสังคมเป็นผลมาจากสถาบนัทางสังคมที
ประกอบด้วย ครอบครัว ชุมชนและกลุ่มเพือนเริมอ่อนแอลงทาํหน้าทีได้ไม่สมบูรณ์ เด็กและ
เยาวชนทีเป็นผลผลิตของสังคมจึงมีคุณภาพดอ้ยลง เนืองจากขาดตน้แบบและการปลูกฝังค่านิยมทีดี
และถูกตอ้งสิงเหล่านีจึงเป็นแรงผลกัดนัใหอ้ตัราการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชนสูงขึนในทุกๆปี 

 ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะพืนฐานทีสําคญัของบุคคล ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญ
สถานการณ์และรับมือกบัปัญหาทีเกิดขึนในสภาพสังคมปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพือใหอ้ยูร่อดปลอดภยั และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ฉะนนัคนในสังคมจึงมีความ
จาํเป็นทีจะต้องเรียนรู้ศิลปะในการดาํรงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะทกัษะทางสังคม                  
ทีบุคคลได้รับจากการเรียนรู้และประสบการณ์ทีสังสมมาทังทางตรงและทางอ้อม (วราภรณ์  
ประทีปธีรานนัท์, 2544 : 23) ทกัษะทางสังคมไม่ไดเ้กิดจากการถูกปลูกฝังหล่อหลอมตงัแต่เด็กๆ 
จากทีบา้นหรือโรงเรียนเท่านนั แต่เป็นกระบวนการทีบุคคลตอ้งฝึกฝนและเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอยา่ง
ไม่จบสิน ทงัจากการสังเกต เรียนรู้ การเลียนแบบผา่นการปฏิบติัต่อกนัและกนั รวมทงัการเรียนรู้ที
จะอยู่เป็นสังคมภายใตก้ฎระเบียบกติกาต่างๆ ภายในชุมชนหรือองค์กรทีตนอยู่ภายใตห้รือเป็น
สมาชิกอยู ่ เช่น ครอบครัว ชุมชนสํานกังาน องคก์รต่าง ๆ ยิงในสภาพสังคมทีเปลียนแปลงมาก
เท่าใด ทกัษะทางสังคมยิงมีความสําคญัมากเท่านนั เนืองจากบุคคลตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้นและ
การอยูร่่วมกบับุคคลอืน โดยสามารถแสดงออกถึงความตอ้งการของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์
และการกระทาํของตนเอง และสามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ทีเกียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม รู้จกัปรับตวัและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้นได ้ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพฒันาสังคมและ
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ประเทศชาติ ดงันนัทกัษะทางสังคมจึงเป็นสิงสําคญัทีควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไดฝึ้กฝนเพือ
เพิมพูนความสามารถในการปรับตวัและแกปั้ญหาต่างๆในชีวิตประจาํวนั ทาํให้การดาํรงชีวิตใน
สังคมเป็นไปดว้ยดี และเมือสมาชิกในสังคมมีพฤติกรรมทีพึงประสงค ์ก็จะส่งผลให้สังคมสงบสุข
และมีแนวโน้มในการพฒันาไปในทิศทางทีดี (ทรงเกียรติ  ปิยะกะ, 2544 : 129) หากบุคคลขาด
ทกัษะทางสังคม มีผลทาํให้บุคคลนันไม่สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างปกติ บุคคลจะมีความรู้สึก
ต่อต้านสังคมและอาจแสดงพฤติกรรมเบียงเบน เช่นพฤติกรรมความรุนแรงนําไปสู่การก่อ
อาชญากรรมไดใ้นทีสุด 

 การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยสําคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและ                  
การเรียนรู้สําหรับบุคคล เป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้เด็กและเยาวชนสามารถต่อสู้กับปัญหา ฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆในชีวิตได ้การเห็นคุณค่าในตนเองนีไม่สามารถเกิดขึนได้เอง หากแต่เกิดจากการ
ประเมินคุณค่าในตนเอง จากการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืน จากนนัเด็กจึงจะยอมรับและนบัถือ
ตนเอง (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2543 : 16-17) เด็กทีมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะสามารถ
เผชิญปัญหาอุปสรรคทีผา่นเขา้มาในชีวติ สามารถยอมรับสถานการณ์ทีทาํให้ตนเองรู้สึกผิดหวงัและ
ท้อแท้ใจด้วยความเชือมนัในตนเอง ด้วยความหวงัและความกล้าหาญ จึงเป็นบุคคลทีประสบ
ความสําเร็จ มีความสุขสามารถดาํเนินชีวิตตามทีตนปรารถนาไดอ้ย่างดี การเห็นคุณค่าในตนเอง                  
มีความเกียวขอ้งกบัความรู้สึกวา่ตนเป็นทียอมรับและเป็นทีตอ้งการของผูอื้นมีความสามารถ มีเกียรติ 
มีคุณค่าและศกัดิศรี และมีประโยชน์ต่อสังคม สิงเหล่านีเป็นเสมือนพลงัทีช่วยให้บุคคลสามารถ
เผชิญอุปสรรคต่างๆทีผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยความมันใจ  ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู ้อืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยอมรับตนเอง หรือรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่านนั เป็นพืนฐานสําคญัทีจะช่วยให้บุคคล              
มีกาํลงัใจ กาํลงักาย มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  ซึงสามารถทาํใหเ้กิดพฒันาการแห่งการปรับตวั
ไปในทางทีดีขึน มีความเขม้แข็งทางดา้นจิตใจ และสามารถช่วยเหลือ ตนเองรวมทงับุคคลรอบขา้ง
ไดอี้กดว้ย  (กชกร  ศรีสัมพนัธ์, 2537 : บทคดัยอ่) ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาของสมิธ (Smith, , 
อ้างถึงใน วิลาวลัย์  ภูอาราม,  : )ซึงทําการศึกษาผลกระทบของการบริการกลุ่มโดย                
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทีมีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และการเสริมสร้างทกัษะสังคม การวิจยั
ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และทกัษะสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง
ซึงเป็นนกัเรียนจาํนวน  คน จากโรงเรียนในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ในเวลา  สัปดาห์ โดยการให้
คาํปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใชแ้บบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่าของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg’s Self–
Esteem) และแบบสอบถามพฤติกรรมส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
และทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบักลาง และมีแนวโนม้ไปในทางบวก ดงันนัผูว้ิจยั
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จึงคาดว่า การเห็นคุณค่าในตนเองน่าจะเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชาย ทีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 

 ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว เป็นอีกตวัแปรหนึงทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคม 
ทงันีอาจเนืองจาก ความรักความสนิทสนมกลมเกลียวกนัในครอบครัวเป็นพืนฐานสําคญัทีคอย 
โนม้นา้วให้สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบและแกปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนร่วมกนั และส่งผล
ให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข ความสัมพนัธ์ทีดีในครอบครัว มีความสําคญัยิงต่อสมาชิกใน
ครอบครัวและสังคมโดยรวม หากคู่สามีภรรยามีความรักใคร่ เขา้ใจกนัดี ตลอดจนรับผิดชอบและ
แกปั้ญหาต่างๆ ภายในครอบครัวร่วมกนัย่อมทาํให้ครอบครัวมีความราบรืนมนัคง สมาชิกอืนๆ               
ก็พลอยมีความสุขไปดว้ยโดยเฉพาะบุตร พ่อแม่ทีให้ความยอมรับบุตร ให้ความรักความสนใจและ
สร้างความอบอุ่นให้เกิดขึนในบา้น จะทาํให้เด็กมีอารมณ์มนัคง ร่าเริง สามารถเผชิญชีวิตดว้ยความ
มนัใจ สามารถปรับตวัไดดี้ อีริกสัน (Erikson , , อา้งถึงใน ศรีเรือน  แกว้กงัวาล,  : )             
ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับครอบครัวเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์มีพฤติกรรม
นานาประการ และหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆตามลกัษณะสัมพนัธ์ทีมีต่อ
บุคคลอืน ดงันนั ความสัมพนัธ์ของครอบครัวจึงเป็นพืนฐานสําคญัอย่างหนึงทีจาํเป็นต่อการเอือ            
ให้เกิดบุคลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ์และการจดัการอารมณ์ทีเหมาะสมในทางตรงกนัขา้ม    
ถา้ครอบครัวขาดสิงเหล่านี ยอ่มส่งผลกระทบต่อจิตใจบุตรโดยตรง(ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, 2540 : 175-
177) ดงันนัผูว้จิยัจึงคาดวา่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวน่าจะเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อทกัษะทาง
สังคมของเด็กและเยาวชนชาย ทีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 

 อิทธิพลจากเพือน ก็นับว่าเป็นอีกตวัแปรหนึงทีน่าจะมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคม 
ทงันีอาจเนืองจากวยัรุ่นเป็นวยัทีให้ความสําคญักบัเพือนและเพือนจะมีอิทธิพลกบัวยัรุ่นเป็นอย่าง
มาก อิทธิพลจากเพือนจะสอนให้วยัรุ่นรู้จกักฎเกณฑ์และตอ้งรักษากฎระเบียบจึงจะอยูร่่วมกบัผูอื้น
ได้ การรวมกลุ่มทาํให้วยัรุ่นมีความกล้าหาญมากขึน กล้าทดลอง กล้าขดัแยง้ ลองดีกับผูใ้หญ่ 
บางครังกลุ่มอาจมีอิทธิพลกําหนดให้วยัรุ่นทาํตามมติของกลุ่ม โดยไม่คาํนึงถึงความถูกต้อง 
(พาสนา  ผโลศิลป์ 2535, อา้งถึงใน กตญัชลี  ณรงคร์าช, 2543 : 32) กลุ่มเพือนจึงมีอิทธิพลในการ
เป็นตวัแบบและชกัจูงใหเ้กิดการกระทาํพฤติกรรมต่างๆ อิทธิพลกลุ่มเพือนมีผลต่อพฤติกรรมทงัใน
แง่บวกและลบ ถา้ไดรั้บการเสริมแรงในทางทีเหมาะสม เด็กจะมีแนวโนม้ในการกระทาํพฤติกรรม
ทีเหมาะสมได ้จากงานวิจยัของแลนด์ (Land, 1984 : 146-148, อา้งถึงใน ขวญัใจ  พิมพิมล, 2543 : 
92) ไดศึ้กษาอิทธิพลจากกลุ่มเพือนโดยใช้เวลาในการศึกษา 13 ปี ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที3 และปีที4 พบวา่กลุ่มเพือนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด แต่ไม่ใช่
แรงกดดนัโดยตรงต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี อิทธิพลของกลุ่มเพือนเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กคนหนึง
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ถูกกระตุน้ให้ทาํอะไรอย่างใดอย่างหนึงโดยเด็กคนอืนๆเพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง               
ให้สามารถสร้างสัมพันธภาพกับคนอืนได้ เช่น การยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี                   
ได้เสนอแนะแนวทางการใช้อิทธิพลจากกลุ่มเพือนเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัตนทางสุขภาพ              
โดยพฒันากลวิธีทางการศึกษาทีสามารถทาํให้เด็กใช้อิทธิพลจากกลุ่ม เขา้ใจธรรมชาติของแรง
กดดนั เขา้ใจความตอ้งการของตนเอง สามารถกาํหนดทางเลือกทีตอบสนองความตอ้งการเหล่านนั 
และสามารถตดัสินเลือกทางเลือกทีดีทีสุดได ้ซึงเป็นการเตรียมตวัทีดีและสามารถป้องกนัไม่ให้เกิด
อิทธิพลของกลุ่มทีก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพทีไม่ตอ้งการในอนาคต ดังนันผูว้ิจยัจึงคาดว่า 
อิทธิพลจากเพือนน่าจะเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย ทีอยูใ่น
ศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 
 จากการบูรณาการเอกสารและวรรณกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัทกัษะทางสังคมของ
เด็กและเยาวชนพบวา่ ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนนนั มีเหตุและปัจจยัทีเกียวขอ้งร่วมกนั
หลายประการ อนัไดแ้ก่การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนซึงเปรียบเสมือนพลงัทีช่วยให้
เด็กและเยาวชนสามารถเผชิญอุปสรรคต่างๆทีผ่านเขา้มาในชีวิตดว้ยความมนัใจ เป็นสิงทีช่วยให้
เด็กและเยาวชนสามารถปรับตวัในการทีจะดาํรงชีวิตร่วมกับผูอื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ              
เป็นตวักระตุ้นทีนําไปสู่พฤติกรรมทีเหมาะสมทงัในเรืองสติปัญญา ทกัษะและความสามารถ                
ในด้านต่างๆ บุคคลสามารถพฒันาทักษะทางสังคมได้จากประสบการณ์และการฝึกฝนอบรม                       
ซึงเกิดขึนในวงจรของชีวติประจาํวนัในสังคม โดยเริมตน้ตงัแต่ครอบครัว ทงันีเพราะครอบครัวเป็น
สถาบนัพืนฐานของมนุษยทุ์กคน เพราะทุกคนตอ้งได้รับการเลียงดูจากครอบครัวตงัแต่แรกเกิด   
การอบรมเลียงดูเป็นการแสดงออกของผูป้กครองทีส่งผลต่อพฒันาการดา้นต่างๆของบุตรโดยตรง 
หากผูป้กครองใหค้วามรัก ความอบอุ่น อบรมเลียงดูแบบใชเ้หตุผลร่วมกนัระหวา่งบิดามารดา บุตร
ก็จะเกิดความอบอุ่น มีความรักใคร่ปรองดองกนัในครอบครัว กลา้แสดงความคิดเห็น มีความมนัคง
ในอารมณ์และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ ความรักความสนิทสนมกลมเกลียวกัน                      
ในครอบครัวเป็นพืนฐานสําคญัทีคอยโน้มน้าวให้สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบและ
แกปั้ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนร่วมกนัและส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและเนืองจากวยัรุ่น
เป็นวยัทีให้ความสําคญักบักลุ่มเพือนและตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเป็นอยา่งมาก ดงันนัอิทธิพล
ของเพือนในวยัรุ่นจึงมีความสําคญัมาก เพราะวยันีมีความปรารถนาแรงกลา้ทีจะทาํตวัให้เพือนฝูง
ยอมรับนบัถือ วยัรุ่นจะมีความเขา้ใจดีวา่เพือนฝงูมีความรู้สึกต่อตนอยา่งไร ถา้เขาไดรั้บความนิยม
ยกยอ่งจากเพือนฝงูมากเพียงไร จะทาํใหเ้ขาเป็นคนทีมีลกัษณะเป็นมิตรน่าคบกลา้แสดงออก วางตวั
ในสังคมเป็น และมีความเชือมนัในตวัเองมากขึนเพียงนนั 
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 เด็กและเยาวชนชายทีอยูใ่นศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ยงัถือ
เป็นกลุ่มเสียง ทีมีแนวโนม้จะกลบัมากระทาํผดิซาํไดอี้ก เนืองจากเด็กและเยาวชนทีออกจากศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่ยงัคงเผชิญกบัสิงแวดลอ้มทีเป็นเหตุนาํให้
เกิดการกระทาํผิดซาํได ้ซึงอาจเป็นเหตุมาจากตวัเด็กเอง ครอบครัวหรือสังคมทีมีการเปลียนแปลง
ทางวตัถุนิยมอยูต่ลอดเวลา ทาํให้เด็กและเยาวชนเหล่านีเติบโตเป็น “มนุษยว์ตัถุนิยม” หากเด็กและ
เยาวชนยงัขาดทกัษะทางสังคมทีดี ห่างเหินการขดัเกลาทางจิตใจ มองขา้มศีลธรรม ความถูกตอ้ง
และเหตุผล ในการตดัสินใจกระทาํการใดๆเพือให้ไดม้าในสิงทีตนตอ้งการ (จิตราภรณ์  จิตรธร, 
2551 : 4) ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมอนัไดแ้ก่ การเห็น
คุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวและอิทธิพลจากเพือนทีมีผลต่อทกัษะทางสังคมของ
เด็กและเยาวชนชายทีอยู่ในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี โดยการศึกษาครังนี
เพือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม บาํบดั แก้ไข ฟืนฟู เด็กและเยาวชนให้
สามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดีและสามารถออกไปใชชี้วติในสังคมภายนอกไดอ้ยา่งปกติสุขต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาระดบัทกัษะทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว และอิทธิพลจากเพือนของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จงัหวดัราชบุรี 

2. เพือศึกษาเปรียบเทียบทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามอาย ุ รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืม
สุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมา
ดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือการ
ฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ  

3. เพือศึกษาว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจาก
เพือน เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 
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ปัญหาการวจัิย 
1. ทกัษะทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และ

อิทธิพลจากเพือนของเดก็และเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 
อยูใ่นระดบัใด 

2. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
อายุ  รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพยา
เสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกใน
ครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้
รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯทีต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

3. การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจากเพือนเป็น
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต2 จงัหวดัราชบุรี หรือไม่ อยา่งไร 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
อายตุ่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

2. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
รายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

3. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

4. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

5. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมี
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคม
แตกต่างกนั 

6. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดีต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 
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7. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

8. เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯต่างกัน                 
มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

9. การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจากเพือนเป็น
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต2 จงัหวดัราชบุรี 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จึงไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั
ไวด้งันี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
   ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ปีพ.ศ. 2554 จาํนวน 474 คน (ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จงัหวดัราชบุรี : ขอ้มูล ณ วนัที  มกราคม ) 

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ปีพ.ศ. 2554 จาํนวน 214 คน ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของ            
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan, อา้งถึงใน 
สุภาเพญ็ จริยะเศรษฐ์, 3 : ) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลือน            
ร้อยละ 5 และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัภูมิ (Stratified Random Sampling)  

3. ขอบเขตของตวัแปร 
    ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี มีดงันี 
   3.1 ตวัแปรอิสระ 
        3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ  รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุรา

ของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  จํานวนครังทีถูกตาํรวจจับกุมตัวมา
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ดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือการ
ฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ   

        3.1.2 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
        3.1.3 ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
        3.1.4 อิทธิพลจากเพือน 
   3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะทางสังคม  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพือให้เข้าใจความหมายของคาํทีใช้ในการวิจยัครังนีให้ตรงกัน ผูว้ิจยัได้นิยาม
ความหมายของคาํต่างๆ ไวด้งันี 

1. เด็กและเยาวชนชาย หมายถึง บุคคลทีมีอายุตงัแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์              
ทีถูกศาลเยาวชนและครอบครัวตดัสินว่ากระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้รับการ
ฝึกอบรมอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี  ปีพ.ศ. 2554  

2. ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน หมายถึง สถานทีควบคุมตวัเด็กและเยาวชน
ผูก้ระทาํความผิดในประเภทคดีต่างๆ และศาลตดัสินให้โทษจาํคุก ให้ฝึกอบรมในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเขต2 จงัหวดัราชบุรี 

3. ทกัษะทางสังคม หมายถึง การทีเด็กและเยาวชนชายได้มีการแสดงออกถึง
ความสามารถในการหาวธีิจดัการและหลีกเลียงอุปสรรคหรือลดความขดัแยง้ทีเกิดจากสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนั ซึงส่งผลให้มีการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

 3.1 ทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชน 
ในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการป้องการตนเองจากการกระทาํความผิดหรือการแสดง
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น จากการแนะนาํ การอบรม การสังสอนของบิดา
มารดา ญาติหรือผูป้กครอง จากเพือนๆหรือสถาบนัทางสังคมอืนๆ เช่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กร
เอกชน และสือต่างๆ เช่นสิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เนต เป็นตน้ 
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   3.2 ทกัษะการเผชิญปัญหา หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการ
ประเมินสถานการณ์ของปัญหา สามารถเลือกรูปแบบในการจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย
ใชป้ระสบการณ์เดิมเมือตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือเมืออยูใ่นสถานการณ์ทีเสียงต่อการเกิดพฤติกรรม
ทีไม่เหมาะสม ซึงพิจารณาจากการเลือกแนวทางจดัการกบัปัญหา โดยมุ่งเนน้การใชเ้หตุผลมากกวา่
อารมณ์ 

3.3 ทกัษะการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการ
แกปั้ญหาทีเกิดขึนได ้โดยมีการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสีย
ของแต่ละทางเลือก ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกทีเหมาะสมในการแกปั้ญหา พร้อมทงั             
ลงมือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3.4 ทกัษะการสือสาร หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการถ่ายทอด 
แลกเปลียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการของตนเองกบัผูอื้น โดยใช้
ถอ้ยคาํหรือไม่ใชถ้อ้ยคาํก็ได ้เพือใหเ้กิดการรับรู้และความเขา้ใจตรงกนั 

3.5 ทกัษะการสอนตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการบอก
และเตือนตนเอง รวมถึงการรู้จกัตนเองว่าสิงใดควรกระทาํหรือควรละเวน้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบั   
การเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมเสียหายหรือกระทาํความผิด เช่น การเตือนตนเองให้ละเวน้การเล่น
การพนนั การลกัทรัพยข์องผูอื้น การดืมสุราของมึนเมา การเขา้ไปเกียวขอ้งกบัยาเสพติด การเทียว
สถานเริงรมยห์รือการคบเพือนทีมีพฤติกรรมเสียง 

3.6 ทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุนทางสังคม หมายถึง ความสามารถของเด็ก
และเยาวชนในการขอความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน หรือการได้รับการส่งเสริม เช่น             
การขอการสนบัสนุน คาํแนะนาํ กาํลงัใจ การส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว ครู เพือนและบุคคล
ในสังคม เมือต้องเผชิญกับปัญหาหรือเมืออยู่ในสถานการณ์ทีเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมที                     
ไม่เหมาะสม 

4. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การทีเด็กและเยาวชนชายมีความรู้สึกทีดี                
ต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับตนเองว่ามีความสําคญัและความสามารถ ในการกระทาํสิงต่างๆ               
ให้ประสบความสําเร็จ มีความเชือมนัในคุณค่าแห่งตน ตลอดจนไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนและ
สังคม 

5. ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว หมายถึง การรับรู้ของเด็กและเยาวชนชายเกียวกบั
ลกัษณะการดาํเนินชีวติและความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่
ผกูพนักนั ใหค้วามไวว้างใจกนั แสดงความห่วงใยซึงกนัและกนั เอาใจใส่ดูแล เอืออาทรต่อกนั มีการ
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ช่วยเหลือเกือกูลกนั มีการให้คาํแนะนาํปรึกษากนั ให้กาํลงัใจซึงกนัและกนัและมีการให้อภยัซึงกนั
และกนั มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

6. อิทธิพลจากเพือน หมายถึง การทีเด็กและเยาวชนชายไดรั้บการชกัจูงและไดเ้ห็น
แบบอย่างจากเพือนในการกระทาํพฤติกรรมทีพึงประสงค์ทงัทางด้านวาจาและทางกาย ได้แก่                 
การพูดจาไพเราะ มีสัมมาคาราวะให้ความเคารพผูใ้หญ่ ชกัชวนกนัทาํกิจกรรมทีเหมาะสมไม่เกิดผล
กระทบต่อตนเองและผูอื้นไดแ้ก่ การเล่นกีฬา ดนตรีเมือมีเวลาวา่ง เป็นตน้ 

 
ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 

1. ทาํให้ทราบระดับ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 

2. ทาํให้ทราบปัจจยัทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย ในศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี  

3. ผลทีไดจ้ากการศึกษาวิจยัครังนีสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลเบืองตน้สําหรับ ศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ในการจดักิจกรรมบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟูเด็กและเยาวชน 
เพือใหส้ามารถออกไปดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติ 
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บทท ี 2 

 
      แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 
 ในงานวิจยัครังนี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและ

เยาวชนชาย : กรณีศึกษาศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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3.2 ความสาํคญัของทกัษะทางสังคม 
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5. แนวคิดและงานวจิยัทีเกียวขอ้งความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

5.1 ความหมายของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

5.2 แนวคิดของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
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6.1 การรวมกลุ่มของวยัรุ่น 
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6.3 อิทธิพลของกลุ่มเพือน 

6.4 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากเพือนกบัทกัษะทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

.  แนวคิด ทฤษฎเีกียวกบัวยัรุ่น 
 

วยัรุ่นเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนหลายดา้นจึงทาํใหต้อ้งมีการปรับตวัหลายดา้น
พร้อมๆกนั และเป็นวยัทีจะเกิดปัญหาไดม้าก เพราะถา้สามารถปรับตวัไดส้ําเร็จก็จะช่วยให้วยัรุ่น
พฒันาตนเองทาํเกิดบุคลิกภาพและแสดงพฤติกรรมทีดีออกมาได ้ ซึงจะเป็นพืนฐานสําคญัของ             
การดาํเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พฒันาการวยัรุ่นจึงมีประโยชน์ทงัต่อการส่งเสริมให้วยัรุ่นเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ทีมีสุขภาพดีทงัทางร่างกาย จิตใจ สังคม และช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆในวยัรุ่น เช่น 

ปัญหาทางเพศ ปัญหาการใชส้ารเสพติด หรือปัญหาความกา้วร้าวรุนแรง ไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้
ความหมายของวยัรุ่นไวห้ลายท่าน ดงัต่อไปนี 

 

.1    ความหมายของวยัรุ่น 
วยัรุ่น มาจากภาษาลาติน คําว่า  Adolescere ซึงแปลว่า การเจริญเติบโตหรือ                      

การเจริญเติบโตสู่วฒิุภาวะ มีผูใ้หค้วามหมายของวยัรุ่นไวห้ลายประการ ดงันี 
บุญสิริ  สุวรรณเพ็ชร์ (2545 : 5) ได้ให้ความหมายคาํว่า วยัรุ่น หมายถึงขนัของ

พฒันาการระหว่างระยะเริมต้นของวยัหนุ่มสาว ไปจนถึงระยะเข้าสู่วยัผูใ้หญ่ ในวยันีอาจจะอยู ่            
ราวอาย ุ12 ถึง 21 ปี โดยประมาณ 

เฮอร์ลอค (Hurlock, 1967, อา้งถึงใน จตุพร เจือจินดา, 2553 : 9) กล่าวถึงความหมาย
ของวยัรุ่นไวว้า่ เป็นการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ ซึงเด็กจะบรรลุขนัวุฒิภาวะนนั
ไม่ใช่จะเจริญเติบโตแต่เฉพาะทางดา้นร่างกายเท่านนั ทางจิตใจก็เจริญเติบโตไปดว้ย นนัคือ จะตอ้ง
มีพฒันาการทงั 4 ดา้นไปพร้อมๆกนัไดแ้ก่ การพฒันาทางดา้นร่างกาย การพฒันาทางดา้นอารมณ์ 

การพฒันาทางดา้นสติปัญญา และการพฒันาทางดา้นสังคม 

ดอร์เรทสกี (Dworetzky, 1985, อา้งถึงใน จตุพร เจือจินดา, 2553 : 9) กล่าววา่ วยัรุ่น 

หมายถึงวยัทีกา้วสู่วุฒิภาวะทางเพศอยา่งสมบูรณ์และสามารถเป็นพ่อแม่ได ้ เป็นวยัของพายุบุแคม
และมีความกดดนั อารมณ์ รุนแรง แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา มีการ
เปลียนแปลงมากมายในตวัเองสภาวะของอารมณ์ไม่แน่นอน มีความสับสนและยุ่งยากเกียวกบั
ตนเอง 

สโตน และเชิร์ช (Stone and Church, 1968 : 5, อา้งถึงใน ศิริวรรณ  ปุ่นคอน, 2547 : 

13) กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นช่วงวยัทีเด็กจะพฒันาไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ ทงัทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม เด็กเริมให้ความสนใจตนเอง คน้หาตนเอง แสวงหาค่านิยมและปรัชญาชีวิตและ
ในเวลาเดียวกนัก็จะมีความวิตกกงัวลเกียวกบัตนเองไปด้วย ส่วนทางด้านจิตใจนันเด็กวยัรุ่นจะ
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พฒันาความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์แตกต่างไปจากวยัเด็ก ทงันีเป็นผลสืบเนืองมาจากลักษณะ                        
การเปลียนแปลงทางร่างกาย  ซึงเป็นสาเหตุให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์  วัย รุ่นจึง                            
มีการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ไม่วา่จะเป็นรัก โกรธ ดีใจ เสียใจ ค่อนขา้งจะรุนแรง 

สรุปได้ว่า วยัรุ่นเป็นวยัทีมีการเปลียนจากช่วงวยัเด็กเข้าสู่วยัผูใ้หญ่เป็นช่วงวยัทีมี              
การเปลียนทีสําคญันาํไปสู่การมีวุฒิภาวะ ร่วมไปถึงการมีพฒันาการทงัในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา  
 

1.     ลกัษณะพฒันาการของวยัรุ่น 
วยัรุ่นถือวา่เป็นระยะของช่วงชีวิตทีคนักลางระหวา่งความเป็นเด็กกบัความเป็นผูใ้หญ่ 

ซึงปัจจุบนัยงัไม่สามารถแบ่งขีดขนัไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ควรกาํหนดเมืออายุเท่าใด เพราะปัจจุบนัช่วง
ความเป็นวยัรุ่นไดข้ยายออกไปโดยประมาณอยา่งกวา้งๆไดต้งัแต่ 12-25 ปี เนืองจากเด็กตอ้งอยูใ่น
สถาบนัการศึกษานานขึนการเป็นผูใ้หญ่ทีพึงตนเองไดท้างเศรษฐกิจตอ้งยืดเวลาออกไป อีกทงั
รูปแบบชีวติสมยัใหม่และการเลียงดูของครอบครัว ทาํให้ช่วงในความเป็นวยัรุ่นยาวขึน แต่อาจแบ่ง
วยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือช่วงอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นช่วงวยัแรกรุ่น เพราะมีพฤติกรรม                
ค่อนไปทางเด็กอยูม่าก ช่วง 16-17 ปีเป็นระยะวยัรุ่นตอนกลาง ซึงเป็นช่วงวยัรุ่นแทจ้ริง มีพฤติกรรม
กาํกึงระหว่างเด็กและผูใ้หญ่ ช่วงอายุ18-25 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนปลาย เพราะพฤติกรรม                 
ค่อนไปทางผูใ้หญ่ (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 2540 : 329) 

นอกจากนี กีเซล และลอลา (Gesell and Luella, อา้งถึงใน สุชา จนัทน์เอม,  : 
136-137) ไดแ้บ่งช่วงอายขุองวยัรุ่น ไวด้งันี 

 1. วยัรุ่นตอนตน้  หญิงจะมีอายุระหว่าง 13-15 ปี    ชายจะมีอายุระหวา่ง   

15-17 ปี 

 2. วยัรุ่นตอนกลาง  หญิงจะมีอายุระหวา่ง 15-18 ปี    ชายจะมีอายุระหวา่ง   

17-19 ปี 

 3. วยัรุ่นตอนปลาย  หญิงจะมีอายุระหวา่ง 18-21 ปี    ชายจะมีอายุระหวา่ง   

19-21 ปี 

วยัรุ่นในแต่ละช่วงวยัมีลกัษณะพฒันาการทีสาํคญั ดงันี 
วยัรุ่นตอนตน้  เป็นระยะทีร่างกายเริมมีการเจริญเติบโตทางเพศอยา่งสมบูรณ์ทงัใน

เด็กหญิงและเด็กชาย สําหรับเด็กหญิงนนัแสดงให้เห็นความเจริญของร่างกายเต็มทีก็คือ การมี
ประจาํเดือนครังแรก ส่วนเด็กชายนนั  ไม่มีลกัษณะบ่งชดั เช่นเด็กผูห้ญิง แต่เราสังเกตไดจ้ากการ
หลงัอสุจิในครังแรก การมีขนตามอวยัวะเพศ นาํเสียงทีพูดยงัเปลียนเป็นห้าวขึน และมีลกัษณะ                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

ทีเรียกว่า “ แตกพาน ” ส่วนเด็กหญิงนอกจากการมีประจาํเดือนสัดส่วนต่างๆของร่างกาย                          
ก็เปลียนแปลงไป 

วยัรุ่นตอนกลาง มีการเปลียนแปลงทงัในด้านร่างกาย จิตใจ และความนึกคิด                            

การเจริญเติบโตในระยะเวลานี   มีลกัษณะค่อนเป็นค่อยไป ในร่างกายมีการเปลียนแปลงอยา่งมาก 

ในดา้นจิตใจนนัเป็นผลพลอยไดจ้ากการเปลียนแปลงทางร่างกายแมว้า่ลกัษณะการเปลียนแปลงทาง
ร่างกายเป็นสิงปกติของเด็กทุกคน แต่การเปลียนแปลงทางจิตใจของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

วยัรุ่นตอนปลาย  ในระยะนีพฒันาการของวยัรุ่นเริมเขา้สู่วุฒิภาวะอยา่งสมบูรณ์ ซึงมกั
มีพฒันาการดา้นจิตใจมากกว่าดา้นร่างกาย โดยเฉพาะดา้นเกียวกบัความนึกคิดและปรัชญาชีวิต              

เด็กวยันีมกัพยายามปรับปรุงร่างกายของตนให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมมากยิงขึน และพยายาม
ตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ก่อใหเ้กิดความมนัใจในตนเอง 

 จะเห็นไดว้่าวยัรุ่นเป็นช่วงวยัทีสําคญัช่วงหนึงในชีวิตมนุษย ์เป็นช่วงหวัเลียวหัวต่อ
ของชีวิตทีมีการเปลียนแปลงจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผูใ้หญ่ สําหรับในการศึกษาวิจยัครังนี 
ผูว้จิยัศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนทีกระทาํความผิด ซึงอยูใ่นช่วงอายุประมาณ  –  ปี ดงันนัจึง
จดัวา่อยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนกลางถึงตอนปลาย โดยมีพฒันาการและการเปลียนแปลงดา้นต่างๆอยา่ง
ต่อเนืองจากวยัรุ่นตอนต้นเข้าสู่วยัรุ่นตอนปลาย มีพฒันาการและการเปลียนแปลงทงัทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดงันี 

 

พฒันาการด้านร่างกาย 
1. การเติบโตของกระดูก ร่างกายของเด็กวยัรุ่นจะมีการเพิมส่วนสูงมากขึน แขนขา

ยาวขึน การเปลียนแปลงความยาวของกระดูกต่าง ๆ นีทาํให้รูปร่างของวยัรุ่นเปลียนแปลงไปจาก            
วยัเด็ก การเพมิส่วนสูงของเด็กวยัรุ่นแต่ละคนนนัจะแตกต่างกนัโดยวยัรุ่นหญิงจะมีการเพิมส่วนสูง
มากกว่าวยัรุ่นชายในช่วยวยัรุ่นตอนตน้ ส่วนวยัรุ่นชายจะมีการเพิมส่วนสูงมากกว่าวยัรุ่นหญิง
ในช่วงวยัรุ่นตอนปลายความสูงของเด็กวยัรุ่นหญิงจะเริมคงตวัเมืออายุประมาณ 18 ปี และหยุดสูง
อีกต่อไปเมืออายุประมาณ 20 - 21 ปี ส่วนวยัรุ่นชายจะเริมคงตวัเมืออายุประมาณ 20 ปี และหยุดสูง
อีกต่อไปเมืออายุประมาณ 25 ปี นอกจากนีในส่วนของนาํหนกัตวัก็จะเพิมมากขึน อนัเป็นผลจาก
การเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกายในส่วนของกระดูก 

2. การเติบโตของกลา้มเนือ เมือเขา้สู่วยัรุ่นทงัวยัรุ่นหญิงและชายจะมีการเติบโตของ
กลา้มเนือไปพร้อมกบัการเติบโตของกระดูก การเติบโตของกลา้มเนือเกิดจากการเพิมปริมาณของ
ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มอง (Pituitary Gland)และฮอร์โมนต่อมเพศ (Gonads Gland) ซึงจะกระตุน้
ใหมี้การเติบโตของกลา้มเนือมากขึน ในวยัรุ่นหญิงจะมีกลา้มเนือและไขมนัมากขึน มีหนา้อกขยาย
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ขึน สะโพกผายขึน ส่วนในวยัรุ่นเพศชายทาํให้มีกล้ามเนือของวยัรุ่นชายเติบโตและแข็งแรง                  
มีกลา้มเนือเป็นมดัๆ บริเวณหนา้อก แขน และขา 

3. การมีผมและขนตามร่างกาย ผมของเด็กวยัรุ่นหญิงและชายจะเปลียนแปลงไปจาก
วยัเด็ก เด็กบางคนอาจมีเส้นผมหยกัโศกไดเ้มือเขา้สู่วยัรุ่น นอกจากนีวยัรุ่นหญิงและชายจะมีขนขึน
ตามทีต่าง ๆ ของร่างกายในวยัรุ่นชายจะมีขนปรากฏบริเวณใบหนา้ บริเวณหนา้อก ใตรั้กแร้ และ
บริเวณอวยัวะเพศ  

4. การเปลียนแปลงของเสียง การเปลียนแปลงของเสียงจะเห็นชดัเจนมากในวยัรุ่น
ชายทีเกิดจากการเจริญเติบโตของกล่องเสียง ทาํให้วยัรุ่นชายมีเสียงแตก แหบห้าว โดยปกติเสียง              
จะเริมเปลียนเมืออายุประมาณ  13 - 14 ปี และจะเริมแตกห้าวเมืออายุประมาณ 16 - 18 ปี หลงัจาก
อายุ 20 ปีไปแล้วเด็กจะเริมบงัคบัเสียงได้จะเริมมีเสียงนุ่มนวลขึน ส่วนวยัรุ่นหญิงจะมีเสียง
เปลียนเป็นแหลมเล็ก (พรพิมล เจียมนาครินทร์, 2539 : 42 - 43) 

 

พฒันาการด้านอารมณ์ 
อารมณ์ของวยัรุ่นนันเป็นอารมณ์ทีรุนแรงและเปลียนแปลงง่ายวยัรุ่นมกัแสดงความ

เชือมนัในตนเองอยา่งมาก ทาํให้บางครังมกัมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูใ้หญ่เสมอ การเกิดอารมณ์
ง่ายและรุนแรงเช่นนี จึงเป็นเรืองง่ายต่อการยุแหย่ หรือชกันาํให้เกิดความความรู้สึกอยากลองดี               
ทงัในทางดีและทางไม่ดี ความคิดชวัวบูของอารมณ์วยัรุ่นอาจเป็นสิงทีทาํให้แสดงพฤติกรรมผิดๆ
ออกมา ซึงอารมณ์ของวยัรุ่นสามารถแบ่งออกไดด้งันี 

1. ประเภทกา้วร้าวรุนแรง เช่น อารมณ์โกรธ อิจฉา เกลียดชงั 

2. ประเภทเก็บกดเอาไว ้เช่น ความกลวั ความวติกกงัวล ความเศร้าใจ เสียใจ 
3. ประเภทอารมณ์สนุก เช่น ความรัก ชอบ พอใจ ตืนเตน้ (สุชา จนัทน์เอม, 2540 : 

137) 

เนืองจากอารมณ์มีหลายชนิด แต่อารมณ์ทีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกา้วร้าวหรือกระทาํ
รุนแรงในวยัรุ่นส่วนมากมกัจะเป็นอารมณ์โกรธ  

จิม ลาซัน (Jim  Larson, 2008 : 1) กล่าวว่าการใชค้วามรุนแรงของนกัเรียนวยัรุ่น              
เกิดจากความคิดทียงัขาดวุฒิภาวะและอารมณ์ความรู้สึกทีถูกเก็บกดเอาไวข้องพวกเขา ในการ
เปรียบเทียบการถูกทาํร้ายร่างกาย ความสัมพนัธ์ทีกา้วร้าว การล่วงละเมิดทางวาจาและท่าทางทีมีอยู่
อยา่งมากมายในโรงเรียนมธัยมศึกษาหลายๆโรงเรียน จากสถิติของผูถู้กทาํร้ายทางร่างกายทีพบอาจ
ไม่มากนกัแต่ก็เป็นเหตุการณ์ทีสร้างความหนกัใจไดพ้อๆกนั ตามทีศูนยก์ารศึกษาทางสถิติแห่งชาติ 
รายงานว่าในปี 2005 พบว่า 14%ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที2 มีการทาํลายทรัพยสิ์นของ
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โรงเรียนถึง 12 รายงานในช่วง 12 เดือนทีผ่านมาโดยนกัเรียนชาย 8.8%ของนกัเรียนหญิงมีการ
ทาํลายทรัพย์สินของโรงเรียนเพิมขึนเล็กน้อยจากปีทีผ่านมา นอกจากนีประมาณ 5%ของครู
โรงเรียนในใจกลางเมือง 3%ในโรงเรียนชานเมืองและชนบททีถูกนกัเรียนทาํร้ายร่างกาย 

 ลกัษณะการกระทาํรุนแรงของเยาวชน 
หลายปีทีผา่นมา นกัวิจยัไดพ้ยายามทาํความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องความกา้วร้าวของ

มนุษย ์ซึงผลงานล่าสุดของเคนเนท  ดอดจ์ และคณะ(Dodge, K. A., et al., 1991 อา้งถึงใน Jim  

Larson,  : 2) ไดแ้บ่งความกา้วร้าวของเด็กและเยาวชนออกเป็น 2 รูปแบบ คือความกา้วร้าวเชิง
รุกและความก้าวร้าวเชิงปฏิกิริยา นักเรียนทีแสดงความก้าวร้าวเชิงรุกนันปกติจะมีพฤติกรรม
กา้วร้าวเพือเป้าหมายหรือผลลพัธ์บางอยา่งและนกัเรียนทีแสดงความกา้วร้าวเชิงปฏิกิริยาจะแสดง
พฤติกรรมโตต้อบออกมาไดท้นัที ซึงความรุนแรงทงั 2 รูปแบบนีส่งผลให้เกิดความก้าวร้าวต่อ
ร่างกายได ้แต่กระบวนการความรุนแรงและอารมณ์ความคิดค่อนขา้งแตกต่างกนั เยาวชนส่วนใหญ่
จะมีพฤติกรรมกา้วร้าวทงั 2 รูปแบบ ผูว้จิยัจึงไดท้าํการศึกษาถึงคุณสมบติัเด่นของแต่ละรูปแบบ 

ความก้าวร้าวเชิงรุก 
นกัเรียนทีมีความกา้วร้าวเชิงรุก มีแนวโนม้ทีจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกค่อนขา้งนอ้ย

และมุ่ ง เน้นการแสดงพฤติกรรมความรุนแรง เพือแสวงหาเ ป้ าหมายส่วนตัวบางอย่า ง                            
จากประสบการณ์เชิงบวกทีไดพ้บจากพฤติกรรมความรุนแรงของเขาเองและจากตวัแบบทีไดพ้บ 
ตวัอยา่งเช่น การแสดงพฤติกรรมอนัธพาลหรือการก่อเรืองทะเลาะวิวาทก็เพือตอ้งการให้ไดรั้บการ
ยอมรับจากผูอื้น ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของแก๊งคเ์ป็นตน้ 

ความก้าวร้าวเชิงปฏิกริิยา 
ความกา้วร้าวเชิงปฏิกิริยา เกิดจากการทีนกัเรียนถูกกระตุน้ทางอารมณ์อยู่บ่อยๆหรือ             

มีการรับรู้บางส่วนทีบกพร่อง เช่นการถูกกระแทก ถูกมองหน้าจากผูที้ไม่พอใจก็อาจทาํให้เกิด
ความรู้สึกความโกรธและความรุนแรงได้ นอกจากนีอคติทางความคิดยงัทาํให้นักเรียนเหล่านี              
ขาดความสามารถในการจดัการกบัปัญหาและขาดทกัษะในการทีจะเลือกวีธีการจดัการกบัความ
รุนแรงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมทรัพย ์ สุขอนนัต ์(2546) ไดส้รุปสาเหตุของปัญหาโดยรวมของการกระทาํรุนแรง
ของนกัเรียนวยัรุ่น ดงัต่อไปนี 

1. ตัววยั รุ่นเอง  เนืองจากว ัยรุ่นเป็นวัยหัวเลียวหัวต่อทีสําคัญต่อชีวิต  จึงมีการ
เปลียนแปลงเกิดขึนทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์เป็นตน้ วยัรุ่นเป็นวยัทีมีอารมณ์รุนแรงและผนัผวน
แปรเปลียนไดง่้าย มีพฒันาการทางเพศเกิดขึน ทาํให้อยากรู้อยากเห็นและสนใจเรืองเพศมากกวา่วยั
เด็ก มีสรีระทีเปลียนแปลงจากเดิมตามอิทธิพลของออร์โมนทางเพศทีเริมปฏิบติัหนา้ทีในวยันี วยัรุ่น
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มีพฒันาการทางสมองเท่าเทียมกบัผูใ้หญ่ ทาํให้คิดหาสาเหตุผลต่างๆไดไ้ม่แพผู้ใ้หญ่ เป็นวยักาํลงั
แสวงหาเอกลกัษณ์แห่งตนหรือกาํลงัคน้หาตนเองวา่ตวัเองชอบอะไร มีความสามารถในเรืองอะไร 
อยากเป็นอะไร เป็นวยัทีชอบเลียนแบบ อยากลอง ให้ความสําคญัต่อเพือนสูงมาก ยอมทาํแทบทุก
อยา่งเพือใหเ้พือนยอมรับและนบัถือตนเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่ม เริมต่อตา้นอาํนาจผูใ้หญ่ เริมมีโลก
ของตนเอง ตอ้งการความเป็นส่วนตวัไม่ชอบให้ผูใ้หญ่เขา้ไปสอดรู้สอดเห็นในเรืองของตนเองมาก
นกัและด้วยเหตุทีเป็นวยัหัวเลียวหัวต่อระหว่างความเป็นเด็กกบัความเป็นผูใ้หญ่นีก็ทาํให้วยัุร่น              
มีความสับสนในตนเองดว้ย ไม่แน่ใจวา่เมือใดจะทาํตวัเป็นเด็ก เมือใดควรจะเป็นผูใ้หญ่ ทงันีความ
คาดหวงัของบุคคลรอบขา้งก็มีส่วนทาํใหว้ยัรุ่นสับสนในบทบาทของเขา้มากขึนดว้ย 

2. สภาพครอบครัวทีขาดความอบอุ่น ขาดความเขา้ใจ สือสารกันไม่ได้ ไม่มีเวลา
ใหก้บัลูก ไม่รับฟังความคิดเห็นของลูก ขาดหวงัในตวัลูกมากเกินไปหรือปกป้องลูกมากจนเกินไป
จนลูกไม่รู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเอง บิดามารดาใช้เงินหรือวตัถุสิงของเป็นเครืองมือในการแสดง
ความรักต่อลูกเพือชดเชยบางสิงบางอย่างทีตนไม่สามารถให้ลูกได้ รวมไปถึงภาวะครอบครัว
แตกแยก บิดามารดาขาดวุฒิภาวะ ติดยาเสพติด ตกงาน มีการทะเลาะเบาะแวง้กนัในครอบครัวใช้
กาํลงัและวาจาประทุษร้ายกนัเป็นประจาํ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจอนห์สัน (Johnson, 1996 : 

68, อา้งถึงใน นฏัฐก์านต ์ จิตตส์งวน, 2545 : 78) พบวา่ปฏิกิริยาก่อนการหยา่ร้างของบิดามารดาเป็น
อุปสรรคอย่างยิงต่อครอบครัว เนืองจากมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของบิดาและมารดา และ
พฒันาการของบุตรทีเขา้สู่วยัรุ่นทงัด้านบุคลิกภาพและสุขภาพจิตและการทีสมาชิกในครอบครัว            
มีปฏิสัมพนัธ์กนันอ้ยนนั เสียงต่อการเกิดปัญหาสังคมตามมา 

3. อิทธิพลของสือ สือทีรุนแรงมีให้เห็นอยู่เป็นประจาํไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูน 
หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต เกมต่างๆนอกจากนีสือทีนาํเสนอเรืองราวทางเพศก็มี
มากมายและวยัรุ่นก็สามารถบริโภคสือเหล่านีไดต้ลอดเวลาเช่นกนั ไม่ว่าจะในบา้นหรือนอกบา้น 
วยัรุ่นบางคนหมกมุ่นและใช้เวลาเพือการเล่นเกม หรือการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเอาเป็นเอาตาย              
ไม่หลบัไม่นอน ไม่ทาํการบา้น ไม่ใส่ใจการเรียน แยกแยะไม่ไดว้่าอะไรควรไม่ควร ชินต่อความ
รุนแรงหรือมุ่งเอาชนะผูอื้นเหมือนกบัการเล่นเกมซึมซบัเอาโลกของเกมมาปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 
นาํมาซึงปัญหาความรุนแรง ปัญหาทางเพศ การเลียนแบบทีผดิๆตลอดจนการประกอบอาชญากรรม
ของวยัรุ่นมากมาย 

4. อิทธิพลของเพือน ซึงกล่าวในตอนต้นแล้วว่าวยัรุ่นต้องการการยอมรับและ                 
ให้ความสําคญักบัเพือนสูงมาก มีการเลียนแบบพฤติกรรมระหวา่งกนั ทาํตามนนับางครังตอ้งจาํใจ
ทาํพฤติกรรมนนัๆทงัๆทีตนไม่เต็มใจทีจะทาํ เพราะเพือจะไดไ้ม่แปลกแยกจากกลุ่มและเพือให้เพือ
ในกลุ่มยอมรับตน และจากการคน้ควา้และการสํารวจความคิดเห็นของวยัรุ่นต่างๆอิทธิพลของ
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เพือนทีมีผลต่อการกระทาํผิดของวยัรุ่น ไม่ว่าจะดา้นความรุนแรงยกพวกตีกนั การเสพยาเสพติด              
มีพฤติกรรมทางเพศก่อนวยัอนัควร การคา้ประเวณี เพือนมีอิทธิพลสาํคญัทงัสิน 

5. สภาพแวดลอ้มทีไม่เหมาะสม เช่น การมีสถานบนัเทิงในลกัษณะทียวัยุในรูปแบบ
ต่างๆมากมายทวัทุกแห่ง นบัตงัแต่คาราโอเกะ ผบัและสถานทีอืนๆทีเปิดโอกาสให้วยัรุ่นไดจ้บักลุ่ม
มวัสุมเพือทาํพฤติกรรมทีไม่สร้างสรรคห์รือชกัชวนกนัทาํอะไรนอกลู่นอกทางวยัรุ่นไทยสามารถ
ซือเหลา้หรือซือเบียร์ไดทุ้กแห่งและทุกสถานที เพราะไม่มีการเขม้งวดกวดขนัแต่อยา่งใด ในสังคม
ทีเน้นวตัถุเป็นสําคญันนั ความถูกตอ้ง คุณค่า ความดีงาม บางอย่างของวิถีการดาํรงชีวิตและการ
ปฏิบติัตนของคนมีความสับสนไปดว้ย ดว้ยการทีคนมุ่งไปซึงความไดม้าของวตัถุต่างๆเพือสนอง
ความพึงพอใจ ไม่ว่าจะสิงนันจะจาํเป็นหรือไม่ก็ตาม เช่น การสวมใส่เครืองประดบัราคาแพงๆ 
เครืองแต่งกายทีมียีห้อ  กระเป๋ารองเท้าจากต่างประเทศ  โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ล่าสุด                          
การรับประทานอาหารตามห้างสรรพสินคา้ หรือการเทียวสถานบนัเทิงต่างๆเป็นตน้ สิงเหล่านี
ครอบครัวบางครอบครัวทีสภาพเศรษฐกิจไม่เพียงพอก็ไม่สามารถสนองความตอ้งการของวยัรุ่น              
ได้ วยัรุ่นบางคนจึงต้องดินรนสนองความต้องการของตนเองด้วยการหาเงินมาซือของเหล่านี              
โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะหาเงินมาได้โดยวิธีใด เช่น การขายบริการทางเพศ การลกัขโมย การขายยา             
เสพติด การเล่นการพนนั เป็นตน้ 

จากสถิติการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน จาํแนกตามฐานความผิดปีพ.ศ. 2554 พบวา่
เด็กและเยาวชนมีการกระทาํผิดในฐานความผิดเกียวกบัยาเสพติดให้โทษเป็นอนัดบัที1 ร้อยละ 
39.50 รองลงมาเป็นการกระทาํผิดในฐานความผิดเกียวกบัทรัพย ์ร้อยละ 20.19 และเป็นการกระทาํ
ผดิในฐานความผดิเกียวกบัชีวติและร่างกาย ร้อยะละ 11.56 จากฐานความผดิทงัหมด 7 ฐานความผิด  
(กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพฒันาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนกรมพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชน, ) แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มการใชค้วามรุนแรงต่อ
ผูอื้นและส่งผลต่อการกระทาํผิดเพิมสูงขึน อาจเนืองมาจากเด็กและเยาวชนยงัขาดทกัษะทางสังคม
ในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองใหเ้หมาะสม 

 
พฒันาด้านสังคม 
วยันีจะเริมห่างจากทางบา้น ไม่ค่อยสนิทสนมกบัพ่อแม่พีน้องเหมือนเดิม แต่จะให้

สนใจเพือนมากกว่า จะใช้เวลากบัเพือนนานๆ มีกิจกรรมนอกบา้นบ่อย ไม่อยากไปไหน                       
กบัครอบครัวหรือทางบา้น เริมมีความสนใจเพศตรงขา้ม สนใจสังคมสิงแวดลอ้ม มกัมีการรวมกลุ่ม 

ปรับตวัเองให้เขา้กบักฎเกณฑ์กติกาของกลุ่ม ของสังคมไดดี้ขึน มีความสามารถในทกัษะสังคม  
การสือสารเจรจา การแกปั้ญหา การประนีประนอม การยืดหยุ่น โอนอ่อนผ่อนตามกนั และ                 
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การทาํงานร่วมกบัผูอื้น ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม พฒันาการทางสังคมทีดีจะเป็นพืนฐานดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ทีดี และบุคลิกภาพทีดี การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการดาํเนินชีวิต              
ทีเหมาะกบัตนเอง เลือกวิชาชีพทีเหมาะกบัตน และมีสังคมสิงแวดลอ้มทีดีต่อตนเองในอนาคต
ต่อไป (พนม  เกตุมาน, 2535 : 56) 

 

พฒันาการด้านสติปัญญา 
ศรีเรือน  แกว้กงัวาล (2540 : 354 - 356) กล่าวถึงพฒันาการดา้นสติปัญญาของวยัรุ่นวา่ 

ช่วงนีเป็นระยะของการเจริญเติบโตทางสมองอย่างสูงสุดมีความสามารถคิดได้หลายรูปแบบ               
หากเด็กไดรั้บการศึกษาในขนัตน้ดี ระยะของวยัรุ่นก็จะแสดงความปราดเปรืองอยา่งชดัเจน สามารถ
เรียนรู้เรืองทีเป็นนามธรรมทีซบัซอ้นได ้อยา่งไรก็ตามคุณภาพของความคิดของเด็กวยันียงัขึนอยูก่บั
พนัธุกรรม คุณภาพของสมอง การเรียนรู้และโอกาสทีเด็กไดเ้รียนรู้ ตลอดจนถึงสิงแวดลอ้มทีเอือ
และไม่เอือต่อพฒันาการทางความคิดของเด็ก 

วยัรุ่นเป็นช่วงทีมีพฒันาการทางสติปัญญาอยา่งรวดเร็วมากมาย มีพฒันาการถึงขีดสุด 
มีความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นนามธรรม มีความเข้าใจเร็ว ความจาํแม่นยาํ มีความคิดและ
จินตนาการสูง เป็นวยัแห่งการแสวงหาประสบการณ์และความรู้ อยากรู้อยากเห็นอยากลองในทุกสิง 
อยากมีกิจกรรม มีการแสดงออกแต่เนืองจากประสบการณ์จาํกดัและขาดการยบัยงัชงัใจแบบผูใ้หญ่ 
คิดเสร็จก็ตดัสินใจทาํทนัทีทนัใด ไม่ไตร่ตรองคิดถึงผลได้ผลเสีย ดังนันโอกาสทีจะแสดงออก
ในทางไม่ถูกตอ้งเหมาะสมจึงมีมากหากไม่ไดรั้บการแนะแนวทางทีเหมาะสมทีควร (ปราณี รามสูต, 

 : 69) 
จากพฒันาการทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า วยัรุ่นเป็นวยัหัวเลียวหัวต่อของชีวิต              

เป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม วยัรุ่นที                  
ไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได ้อาจทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นพฤติกรรมได ้

 
.     ความต้องการของวยัรุ่น 

จากการเปลียนแปลงอย่างมากมายทางด้านร่างกายและอารมณ์ของวยัรุ่นจึงมีผล               
ทาํให้ความตอ้งการของวยัรุ่นเปลียนแปลงตามไปด้วย เริมจากการทีไม่ยึดครอบครัวเป็นหลัก
เหมือนในสมยัเด็กๆ ทีพอ่แม่มีอิทธิพลต่อเด็กอยา่งมากในการสร้างทศันคติและความประพฤติต่างๆ 
ความตอ้งการของวยัรุ่นในช่วงนีเกิดจากค่านิยมของกลุ่มเพือนทีตนเป็นสมาชิก กลุ่มเพือนเป็นกลุ่ม
ทีมีความสําคญัอยา่งยิงต่อวยัรุ่น โดยวยัรุ่นจะยึดและกาํหนดความตอ้งการของตนให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกลุ่ม  
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โสภา  ชปีลมนัน์ (2543 : 116) แบ่งความตอ้งการของวยัรุ่น ไวด้งันี 

1. ความตอ้งการทางกาย เป็นความต้องการทางดา้นปัจจยัสี คือ อาการ เครืองนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค ทีอยูอ่าศยั เนืองจากเป็นวยัทียงัเลียงตนเองไม่ได ้ตอ้งพึงพาผูใ้หญ่ตลอดเวลา วยัรุ่นจึง
ตอ้งการไดรั้บความมนัใจวา่จะไดรั้บการเลียงดู คุม้ครอง ป้องกนั จนสามารถช่วยตวัเองต่อไปได ้

2. ความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นความต้องการทีมองเห็นไม่ได้ จบัต้องไม่ได ้              
แต่ความตอ้งการแบบนีมีส่วนสาํคญัอยา่งมาก แยกออกไดเ้ป็น 

2.1 ความต้องการความรัก วยัรุ่นต้องการความรักจากบุคคลหลายฝ่าย เช่น                 
จากพ่อแม่ ญาติพีนอ้ง จากครูอาจารย ์จากเพือนทงัเพศเดียวกนัและต่างเพศ การตอ้งการความรักนี
อาจเป็นเพราะวา่ตนเองคิดวา่มีคนสนใจและรักตวันอ้ยลง ซึงเนืองจากการเปลียนแปลงทางร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจทีไม่ค่อยมนัคง ไม่มนัใจในความมีค่าของตนเอง คือว่าคนอืนจะมองไม่เห็น                 
สิงเหล่านี จึงอยากเรียกร้องใหเ้ขารักและสนใจตวัเองมากขึน 

2.2 ความต้องการอยากรู้และทดลองเกียวกับเรืองเพศ วยัรุ่นจะมีความสนใจ                
ในเรืองเพศและเพือนต่างเพศ เป็นวยัทีตอ้งการความรู้ความเขา้ใจทางเพศอยา่งถูกตอ้ง ถา้ถูกกีดกนั
จะแสดงออกทางออ้มโดยการปิดบงั หรือโดยการหาความรู้อยา่งไม่ถูกวิธี นอกจากความสนใจแลว้
วยัรุ่นอยากทดลองเกียวกบัเรืองเพศอีกดว้ย เพราะเป็นวยัทีสนใจในเพือนต่างเพศ รักแบบหลงใหล
ใฝ่ฝันและเป็นความรักแบบรุนแรงไม่ค่อยมีเหตุผล 

2.3 ความตอ้งการอิสรภาพมากขึน สําหรับความตอ้งการอิสรภาพนนัจะรุนแรง
มากในวยันี วยัรุ่นตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง ตอ้งการตดัสินใจ วางแผน วางโครงการของชีวิตและ
อยากลงมือทาํดว้ยตนเอง จะไม่ยอมให้ผูใ้หญ่มากา้วก่ายในชีวิตของตน และมกัคิดว่าผูใ้หญ่ไม่เขา้
ใจความตอ้งการของตน 

2.4 ความต้องการเป็นทียอมรับในสังคม วยันีเป็นวยัทีอยากให้สังคมยอมรับ              
ยกย่อง หรือชมเชย อยากมีช่องเสียง อยากเด่น อยากรับผิดชอบในกิจกรรมบางอย่าง เพือจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมแต่ก็ทาํไดส้ําเร็จค่อนขา้งยาก เพราะขาดระบบในการทาํงาน ขาดวิจารณญาณ 
ในตวัเอง ดงันนั ผูใ้หญ่จะตอ้งหาสาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแกไ้ข 

2.5 ความต้องการการรวมกลุ่ม วยันีเป็นวยัทีเพือนมีความสําคัญมาก เป็นวยั                  
ทีอยากใหเ้พือนยอมรับจึงทาํตามเพือน แมว้า่บางครังจะขดักบัความรู้สึกส่วนตวัก็ตาม 

2.6 ความตอ้งการประสบการณ์ใหม่ๆ ความตอ้งการนีอาจจะรุนแรงมากในวยันี 
เช่น ตอ้งการคบเพือนใหม่ๆ ตอ้งการทดลองสิงต่างๆตามเพือน เช่นการเดินขบวน การติดสิงเสพติด 
ฯลฯ 
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2.7 ความตอ้งการมีอนาคต ตอ้งการมีความสําเร็จ วยัรุ่นเป็นวยัทีเริมสนใจอาชีพ
ต่างๆอยากรับผดิชอบ อยากพึงตนเอง มีจุดมุ่งหมายในอนาคต มีการวางแผนวา่สําเร็จการศึกษาแลว้
จะประกอบอาชีพอะไร 

2.8 ความตอ้งการแบบอย่างทีดี ถึงแมว้่าวยัรุ่นจะชอบความเป็นอิสระ แต่ก็ยงั
อยากไดค้าํแนะนาํจากผูใ้หญ่ทีดี อยากเลียนแบบผูใ้หญ่ ซึงจะเห็นไดจ้ากเด็กชายทีตอ้งการพ่อมา
เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิต เด็กหญิงก็ตอ้งการแม่เช่นกนั ฉะนนั ผูใ้หญ่จึงตอ้งเป็นตวัอยา่งทีดี
ใหแ้ก่เด็ก ตอ้งคอยนาํทางและใหร้างวลัเมือทาํดี 

 
.     ปัญหาของวยัรุ่น 

ประชนั  จนัระวงัยศ (2546, อา้งถึงใน จตุพร เจือจินดา, 2553 : 12-13) กล่าววา่ ปัญหา 
ทีเกียวขอ้งกบัวยัรุ่น จะมีลกัษณะปัญหาแยกตามสาเหตุได ้3 ประการ คือ  

1. ปัญหาเกิดจากตวัวยัรุ่น  เป็นปัญหาทีเกิดจาการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย 

และอารมณ์ของวยัรุ่นเอง เป็นสาเหตุของความวา้วุน่ใจ กงัวล เช่น การมีสิวบนใบหนา้ การหลงัอสุจิ
ของวยัรุ่นชาย และการมีประจาํเดือนในหญิงเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีเป็นพฒันาการของชีวิต                   
ทีจดัเป็นภาวะวิกฤต ถา้เด็กไดรั้บความรู้ไดรั้บคาํแนะนาํทีถูกตอ้ง เด็กก็จะสามารถผา่นพน้ระยะนี
ไดไ้ปอยา่งราบรืน แต่ถา้ขาดความรู้ความเขา้ใจก็จะทาํใหเ้ด็กมีความกงัวลสับสนมากยงิขึน 

2. ปัญหาทีเกิดจากสังคมของวยัรุ่น  เป็นปัญหาทีเกิดจากสังคมสิงแวดล้อม                   
ตวัวยัรุ่น เช่น พ่อ แม่ ผูใ้หญ่ในครอบครัว ไม่เขา้ใจความรู้สึก และพฒันาการของวยัรุ่นซึงมกัเป็น
สาเหตุทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ และช่องวา่งระหวา่งวยั 

3. ปัญหาจากกิริยาต่อตา้นทีวยัรุ่นมีต่อสังคม  ปัญหานีเป็นปัญหาทีสืบเนืองมาจาก
ปัญหาขอ้ที 2 ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขทีถูกตอ้ง ก็จะทาํให้ปัญหานีรุนแรงขึน พ่อแม่ และผูใ้หญ่                 
ในครอบครัวจึงควรทีจะให้ความสนใจเด็กวยัรุ่น เพือป้องกนัไม่ให้เด็กเกิดปัญหาเหล่านี ซึงเมือ
เกิดขึนแลว้มกัเป็นเรืองยากทีจะแกไ้ข และมกัเป็นสาเหตุของปัญหาอืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหา
ทางดา้นพฤติกรรม เป็นตน้ 

ปัญหาทางดา้นพฤติกรรมของวยัรุ่นมีมากขึนในปัจจุบนั เพราะโลกมีการเปลียนแปลง
วยัรุ่นหลายคน จึงปรับเปลียนไม่ทนักับสถานการณ์ทีต้องปรับตวัอย่างมุ่งมนัตงัใจ (สุพตัรา               
สุภาพ, 2539 : 38) วยัรุ่นทีทาํผิดรุนแรง เช่น ทาํร้ายร่างกาย ฆ่า ทรมาน แก๊งคอ์นัธพาล เป็นตน้ 

มกัจะเกิดจากปัจจยัหลายประการ ดงัต่อไปนี 
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1. ครอบครัวมกัจะมีพฤติกรรมทีทาํอาชญากรรมรุนแรง   ทาํให้เด็กรับเขา้ไป            
โดยไม่รู้ตวั เช่น ทาํร้ายกนัเองระหวา่งสามี-ภรรยา หรือคนในบา้น หรือคนภายนอก ในระยะแรกๆ 

เด็กบางคนอาจจะกลวั หรือตกใจ  แต่พอนานๆ เขา้ อาจจะเกิดความคุน้เคยจนเห็นเป็นเรืองธรรมดา 
2. มกัถูกทารุณ  อาจจะถูกทารุณจากบา้นหรือนอกบา้น จนเกิดความกดดนั อาจไม่

พอใจ แต่เมือหลีกเลียงไม่ได ้ประกอบกบักลวัจะโดนทาํร้าย จึงยอมรับและรับสภาพไม่รู้ตวั และ
ลึกๆ อาจจะอยาก แกแ้คน้ดว้ยการทารุณคนอืน หรือเห็นการทารุณเป็นส่วนหนึงของชีวิต 

3. แก๊งคอ์นัธพาลนนัมกัมีพฤติกรรมติดยาเสพยติ์ด หรือสุรา  ทาํให้ขาดความ            
ยงัคิดและกลา้ทาํอะไรทีรุนแรง 

4. เป็นสมาชิกของกลุ่มอิทธิพล  ซึงอาจเกิดจากเป็นคนจิตใจอ่อนแอหรืออยากมี
อิทธิพลหรืออยากมีเพือนหรืออาจรวมกลุ่ม (แก๊งค)์ สภาพแบบนีจะมีพฤติกรรมทีพอจะชีให้เห็นวา่
อาจทาํผดิ 

สรุปไดว้่า วยัรุ่นเป็นวยัแห่งความวุ่นวายเพราะมีการเปลียนแปลง ทงัดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะช่วงวยัรุ่นตอนตน้ซึงเป็นวยัรอยต่อจากเด็กไปสู่ผูใ้หญ่และ
จากปัญหาจากการปรับตวัดา้นต่างๆ ทาํให้วยัรุ่นเกิดความตึงเครียด และมกัมีปัญหาขดัแยง้หรือ
ความคบัขอ้งใจเกิดขึน ซึงความขดัแยง้หรือความคบัขอ้งใจนีทาํให้วยัรุ่นมีการแสดงพฤติกรรม
ออกมาในลกัษณะต่อตา้น เช่น มีความกา้วร้าวรุนแรง ทงัทางร่างกายและวาจาซึงอาจมีสาเหตุมาจาก
ปัญหาดา้นพฒันาการของวยัรุ่น ปัญหาการเรียนรู้ทีเด็กเห็นจากครอบครัว  บุคคลรอบขา้งหรือ                
สือต่างๆ ซึงปัญหาความกา้วร้าวในวยัรุ่นนบัวนัยงิมีความรุนแรงมากยงิขึน 
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2. บริบทของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จังหวดัราชบุรี 
 

ความเป็นมา 
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี เดิมคือ สถานฝึกและอบรมใน

สังกดัสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัราชบุรี ปัจจุบนัเป็นหน่วยราชการบริหาร
ส่วนกลางสังกดักรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จดัตงัขึนโดยประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  โดยมีเขตอาํนาจการปกครองใน  จงัหวดั คือ
จงัหวดัราชบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสงคราม จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 
หน้าทคีวามรับผดิชอบ 
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี มีหนา้ทีความรับผิดชอบในการ

ดูแลให้การอภิบาลดูแลในเรืองการกินอยู่หลับนอน การบาํบดั แก้ไข ฟืนฟูและพฒันาเด็กและ
เยาวชนทีศาลส่งตวัมาฝึกอบรม ดว้ยการจดัการศึกษาสายสามญัและฝึกอบรมวชิาชีพ กิจกรรมบาํบดั 
แกไ้ข ฟืนฟู การเสริมสร้างระเบียบวินยั เสริมสร้างจริยธรรมและศีลธรรมวฒันธรรมของชาติและ
ทอ้งถิน รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพอนามยัเป็นตน้ แบ่งหน่วยงาน ภายในออกเป็น  ฝ่าย กบั             

 กลุ่มงาน คือฝ่ายบริหารงานทวัไป กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน กลุ่มงานพฤตินิสัย และกลุ่ม
งานบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟู 

  ฝ่ายบริหารงานทัวไป ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีบริหารงานทวัไป เจา้หน้าที
การเงินและบญัชี และเจา้หนา้ทีบนัทึกขอ้มูล มีหนา้ทีรับผิดชอบเกียวกบังานสารบรรณ งานการเงิน
งานพสัดุ งานรับตวัเด็กและเยาวชน จดัทาํและจดัเก็บเกียวกบัทะเบียนประวติัเด็กและเยาวชนจดัทาํ
บญัชีและจดัเก็บสิงของซึงเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของเด็กและเยาวชนทีรับตวัเขา้ใหม่ กาํกบัดูแลให้
การปฏิบติังานเป็นไปตามหมายศาล รวบรวมขอ้มูลและสถิติการดาํเนินงานต่างๆ ของศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนชาย ใหก้ารตอ้นรับ ประชาสัมพนัธ์ และอาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าติดต่อ 

  กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน ประกอบดว้ยนกัจิตวิทยา และนกัสังคม-
สงเคราะห์ มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน การประสานงานกบัชุมชน
หรือหน่วยงานอืนๆ ใหมี้ส่วนร่วมในการบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟู และพฒันาเด็กและเยาวชน 
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  กลุ่มงานพฒันาพฤตินิสัย 
.   งานอภิบาลและการพินิจ รับผิดชอบเกียวกบัการดูแลเด็กและเยาวชน

ในดา้นการกินอยูห่ลบันอน จดัหาสิงของเครืองใชที้จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัให้กบัเด็กและเยาวชน 
ดูแลเรืองการรักษาสุขภาพอนามยั ความสะอาดของร่างกาย เสือผา้เครืองนุ่งห่มและเครืองนอน 
สังเกตศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม และกาํหนดแนวทางการแกไ้ขเด็กและเยาวชน ตลอดจนอบรม               
บ่มนิสัยด้านศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมารยาททีดีงาม ควบคุมดูแลเด็ก
เยาวชนให้ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยั รักษาความปลอดภยัและป้องกนัการหลบหนีของเด็กและ
เยาวชน 

.   งานการศึกษาและอบรมวิชาชีพ รับผิดชอบเกียวกบัการพฒันาเด็ก
และเยาวชน โดยการจดัการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทงัวิชาสามญัและวิชาชีพ ตลอดจนให้การ
อบรม  บ่มนิสัยให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนอยูใ่นกรอบขอบเขตของศีลธรรม จริยธรรม เคารพ
กฎหมายบา้นเมือง มีมารยาททีดีงาม ให้คาํปรึกษา เพือให้เด็กและเยาวชนเป็นทีพึงประสงค์ของ
สังคม มีทกัษะชีวติ เป็นคนทีมีคุณภาพทงักายและจิตใจ สามารถอยูก่บัครอบครัว ชุมชน และสังคม
ไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุข 

  กลุ่มงานบําบัด แก้ไข ฟืนฟู แบ่งเป็น  งาน คือ  
.  งานสังคมสงเคราะห์ มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการให้การสงเคราะห์

เด็กและเยาวชนระหวา่งฝึกอบรม ให้การสงเคราะห์สิงของทีจะเป็น ให้การสงเคราะห์กรณีมีปัญหา
เร่งด่วน ร่วมปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน จดัทาํเรืองขอลาเยียมบา้น จดัทาํเรืองขอปล่อยขนัตาํ  ขอ
ปล่อยก่อนกาํหนด  การพิจารณาดาํเนินการตามคาํร้องของเยาวชน และผูป้กครองในทางทีเป็นคุณ
แก่เ ด็กและเยาวชน  เ ช่น  การขออนุญาตประกันตัวไปเรียนภายนอก  เตรียมความพร้อม                     
ก่อนปล่อย การจดัหางานให้เด็กและเยาวชนทาํเมือได้รับการปล่อยตวัออกไป ปัจฉิมนิเทศ และ              
ใหก้ารสงเคราะห์หลงัปล่อยตวั เป็นตน้ 

.  งานจิตวิทยามีหนา้ทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจวินิจฉยัทางจิตวิทยา
การวดัสติปัญญา การวดับุคลิกภาพ การวดัความผิดปกติทางสมอง ให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนทีมีปัญหา แนะแนวดา้นการเรียนแก่เด็กและเยาวชน จดัเด็กและเยาวชนให้เขา้เรียนหน่วย
วิชาชีพ โดยจะดูจากบุคลิกภาพ และระดบัสติปัญญาของเด็กและเยาวชนแต่ละบุคคล จดักิจกรรม 
ฟืนฟูทางจิต เช่น ดนตรีบาํบดั ศิลปะบาํบดั การฝึกสมาธิ เป็นต้น จดัทาํข้อมูลทางสถิติวิชาการ              
ร่วมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศเด็กและเยาวชน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

.  งานพยาบาล มีหนา้ทีรับผิดชอบในการให้การรักษาพยาบาลเบืองตน้
แก่เด็กเยาวชนทีเจ็บป่วย ป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ จดัการดูแลสุขภาพอนามยัส่วนบุคคล ส่วนรวม
และสิงแวดลอ้ม พิจารณาส่งเด็กและเยาวชนทีเจ็บป่วยไปรักษาต่อยงัโรงพยาบาล พิจารณาให้เด็ก
และเยาวชนในความควบคุมทีมีอาการบกพร่องทางจิต หรือมีปัญหาทางสังคม และการติดต่อญาติ
ใหพ้บกบันกัจิตวทิยา และนกัสังคมสงเคราะห์ 

 

การบําบัด แก้ไข และฟืนฟูเด็กและเยาวชน  
จากอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

เยาวชนแห่งชาติ,  : - ) ขอ้  ได้กล่าวว่า เด็กทุกคนทีถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพจะได้รับ                 
การปฏิบติัดว้ยมนุษยธรรมและดว้ยความเคารพในศกัดิศรีของมนุษย ์และคาํนึงถึงความตอ้งการของ
บุคคลวยันนั โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กทุกคนทีถูกริดรอนเสรีภาพจะตอ้งแยกต่างหากจากผูใ้หญ่และ
ตามกฎมาตราฐานขนัตาํของสหประชาชาติว่าดว้ยการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและผูใ้หญ่ (กฎ ณ กรุงปักกิง) (Department of Public Information United Nations,  :  -

) ไดก้าํหนดไวว้า่ “ ใหแ้ยกเด็กและเยาวชนทีกระทาํผดิออกจากผูก้ระทาํผดิผูใ้หญ่ และให้แยกเด็ก
และเยาวชนทีอยูใ่นระหวา่งรอการพิจารณาคดีออกจากเด็กและเยาวชนทีผา่นการพิจารณาพิพากษา
คดีเสีย ” ดว้ยเหตุนีจึงมีการจดัตงัศาลเยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กขึน      
โดยมีเจตนารมยด์งันี (วชิา  มหาคุณ, อา้งถึงใน ฐิตาภรณ์  อุเทนสุต,  : ) 

.  เพือคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนทีกระทาํผิด  และดาํเนินการ
เพือให้ทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัตวัเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ บุคลิกลกัษณะ สุขภาพทางดา้นร่างกาย
จิตใจ และสิงแวดลอ้มทีเกียวกบัตวัเด็กและเยาวชน ซึงเป็นสิงทีตอ้งนาํมาพิจารณาพิพากษาคดีเด็ก
และเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจะตอ้งคาํนึงถึงสวสัดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน 
โดยมุ่งการบาํบดั แกไ้ขและฟืนฟูเด็กและเยาวชน ใหก้ลบัตวัเป็นคนดีมากกวา่การลงโทษ 

. เพือให้มีวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนทีเหมาะสม และในการปฏิบติั
ต่อเด็กและเยาวชน ก็มุ่งทีจะแกไ้ขเด็กและเยาวชนทีกระทาํผิดเป็นรายบุคคล โดยนาํวิธีการทีเห็นวา่
สามารถแกไ้ขเด็กและเยาวชนมาใชเ้พือใหเ้หมาะสมกบัเด็กและเยาวชน 

ดงันันการดาํเนินงานโดยทวัไปของศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจึงอยู่ใน
ลกัษณะการควบคุมดูแล บาํบดั แก้ไข และฟืนฟูเด็กและเยาวชน รวมทงัการดาํเนินการกิจกรรม
ชุมชนและประสานความร่วมมือเพือการพิทกัษ์และคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนให้แก้ไขพฤติกรรมและพฒันาจิตใจ                        
โดยหลีกเลียงการลงโทษ รวมไปถึงการให้ความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยพิจารณาให้เขา้ใจ
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ถึงสาเหตุของการกระทาํผิด บุคลิกภาพ สิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทีเหมาะสม 
เพือให้เด็กและเยาวชนไดรั้บการอบรมแกไ้ข ให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและไม่กระทาํผิดซาํ
อีก 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จังหวดัราชบุรี มีระบบครูทีปรึกษา 
แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้รับการฝึกและอบรม การจดัการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ธรรมศึกษา 
การจดักิจกรรมบาํบดัฟืนฟูตามหลกัเกณฑ์แนวทางและคู่มือของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน การจดักิจกรรม โครงการต่างๆและแผนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหรือก่อนพน้การ
ฝึกอบรม ซึงเป็นกระบวนการในการบาํบดั แกไ้ขฟืนฟู และพฒันาเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย 

ระบบครูทปีรึกษา 
  มีหนา้ทีรับผดิชอบเด็กและเยาวชน ใหค้าํปรึกษาแนะนาํรับทราบ แกไ้ขปัญหาและ
ดูแลเกียวกบัพฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน และครูทีปรึกษาแต่ละคนจะรับผิดชอบ
ดูแลเด็กและเยาวชนประมาณ -  คน โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา พยาบาลเป็นครู                 
ทีปรึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนระยะแรกรับตวัและเยาวชนไม่เกิน  เดือน และนกัวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพ หรือผูท้าํหน้าทีเป็นครูสอนวิชาสามญัและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจเป็นครู                    
ทีปรึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนทีรับการฝึกอบรมมาแล้วไม่เกินกว่า  เดือน จนกระทงัได้รับ                 
การปล่อยตวัจากศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี โดยเด็กและเยาวชนจะตอ้ง
พบครูทีปรึกษาของตนทุกวนัราชการระหว่างเวลา . น.- -  น.เพือการจดัการให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการบริการทีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความจาํเป็นของเด็กและเยาวชนเป็น
รายบุคคลดว้ยการเป็นผูดู้แล ผูป้ระสานงาน ผูติ้ดตามประเมินผล เพือประสิทธิภาพในการแกไ้ข 
การกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนและให้ทุกวนัศุกร์เชา้เด็กและเยาวชนตอ้งเขา้ประชุมร่วมกนัเพือ
เขา้รับฟังการชีแจงกฎระเบียบขอ้มูลข่าวสารต่างๆของผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กแลอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จงัหวดัราชบุรี และจดัส่งเด็กและเยาวชนทีเขา้รับการฝึกและอบรมใหม่ในรอบสัปดาห์ส่งมอบ
ใหค้รูทีปรึกษาในจาํนวนทีเท่ากนั 

ในระยะแรกรับตวัเด็กและเยาวชนไม่เกิน  เดือน เด็กและเยาวชนทุกคนตอ้งเขา้สู่
แผนเตรียมความพร้อมก่อนเขา้รับการฝึกอบรม โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศดาํเนินการทงัรูปแบบของ
แต่ละสายวชิาชีพ และรูปแบบของสหวชิาชีพ ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี 

. กิจกรรมจริยธรรม และจริยศึกษา 

. กิจกรรมศิลปบาํบดั 

. กิจกรรมเสริมทกัษะ 
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. กิจกรรมนนัทนาการ 

. กิจกรรมพฒันาอาคาร และสถานที 

การจําแนกประเภทเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนตอ้งไดรั้บการจาํแนกประเภทเพือศึกษาวิเคราะห์เด็กและเยาวชน 

พร้อมจาํแนกการบาํบดัเป็นรายบุคคลและกาํหนดประเภทเป็นกลุ่มๆ ในการเขา้ฝึกและอบรมทงั
สายสามญัและฝึกวชิาชีพ อีกทงัยงัช่วยในการบาํบดั แกไ้ข ฟืนฟู ป้องกนัและพฒันาเด็กและเยาวชน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเป็นรายบุคคล ในสัปดาห์แรกพบนกัสังคมสงเคราะห์เพือสอบประวติั
เพิมเติมสําหรับรายทีมีปัญหาจะไดน้ดัผูป้กครองมาสอบถามเพิมเติม พร้อมทงัปฐมนิเทศเด็กและ
เยาวชนเป็นรายบุคคล จากนันสัปดาห์ที  ส่งต่อนักจิตวิทยาเพือตรวจสอบภาวะทางจิต และ                     
ในสัปดาห์ที  ส่งต่อพยาบาลเพือตรวจสอบภาวะทางร่างกาย 

การจัดการศึกษาและฝึกวชิาชีพของศูนย์ฝึกและอบรม 
การจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  

จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย 

.  การจดัการศึกษาสายสามญั เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้หลกัสูตรของ
การศึกษานอกโรงเรียน จดั  ระบบ คือ ระบบชนัเรียน และระบบพบกลุ่ม 

.   ระบบชนัเรียนมี  ระดบั คือ 

1.1.1  ขนัพืนฐานระดบัเตรียมประถม  ห้องเรียน จดัให้สําหรับเด็กและ
เยาวชนทีไม่รู้หนงัสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ใช้เวลาเรียน  ปีหรืออย่างน้อย  ปี หากสอบผ่าน
เกณฑต์ามทีการศึกษานอกโรงเรียนกาํหนด สามารถเขา้เรียนต่อในระดบัประถมศึกษาภาคบงัคบัได ้
ระดบัประถมศึกษา (ป.  – ป. ) ใชเ้วลาเรียน  ปีรับจากผูที้ผา่นเกณฑข์นัพืนฐานเตรียมประถม 

1.1.2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ห้องเรียน ใชเ้วลาเรียน  ปีโดยรับจากผูที้
จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

1.1.3  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ห้องเรียน ใช้เวลาเรียน  ปีโดยรับจาก             
ผูที้จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

.   ระบบพบกลุ่มมี  ระดบั คือ 

1.2.1  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1.2.2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

การจดัให้มีการเรียนการสอนแบบระบบพบกลุ่มนัน จัดให้เฉพาะเด็กและ
เยาวชนทีฝึกอบรมวิชาชีพและมีความประสงค์ทีจะเรียนวิชาสามญัควบคู่ในคราวเดียวกนั โดย
ผูเ้รียนจะตอ้งพบครูประจาํกลุ่มในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์ตามทีครูประจาํกลุ่มกาํหนด ซึงการจดั
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การศึกษาสายสามญัจะเปิดรับสมคัรปีละ  ครัง ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม และสอบ
ประจาํภาคเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนกนัยายน 

2. การจดัการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจดัการเรียนการสอนให้ตามความถนดัใน
แต่สาขาวิชาชีพของเด็กและเยาวชนแต่ละคนเท่านันทีมีการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี โดยใช้
หลกัสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนและสถานศึกษาอืนตามความเหมาะสมแก่กรณี โดยจะทาํการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรระยะสันและระยะกลาง มีระยะเวลาตงัแต่  ชัวโมงถึง  ชวัโมง ไดแ้ก่ 
วิชาชีพช่างไม ้ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างเชือม ช่างไฟฟ้า ช่างศิลป์ ช่างตดัผม เกษตรกรรม และ
ดนตรี 

สําหรับเด็กและเยาวชนทีเขา้ร่วมกิจกรรมบาํบดัครบตามจาํนวนทีกาํหนดใน                 
ทุกกลุ่มแต่ยงัไม่ไดรั้บการปล่อยตวั ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ตอ้ง
ดาํเนินการติดตามประเมินผลเป็นเวลา  ปีและระยะยาว โดยจดักิจกรรมบาํบัดทุกวนัองัคาร 
ระหวา่งเวลา .  น. – .  น. 
 

กจิกรรมบําบัด ฟืนฟูต้านยาเสพติด  
กิจกรรมบาํบัด ฟืนฟูต้านยาเสพติด ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมบาํบัดตามหลักเกณฑ์

แนวทางและคู่มือการบาํบดัของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน โดยการแบ่งเด็กและเยาวชน
ออกเป็น  กลุ่ม 

.  กลุ่มเสียง  เ ป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนทีกระทําความผิดในคดีย ังซึง                    
ไม่เกียวข้องกบัยาเสพติด แต่มีประสบการณ์ใช้สารเสพติด เพียงทดลองใช้ยงัไม่รู้ถึงผลการใช ้                 
ยาเสพติดดว้ยตนเองดา้นลบ อนัเป็นกลุ่มทีมีบุคลิกภาพเป็นปัจจยัเสียงทีจะนาํไปสู่การเสพยา  

.  กลุ่มเสพ เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนทีมีประสบการณ์การเสพยาเสพติด
มาแลว้ไม่ถึงหกเดือนและใชย้าเสพติดไม่ต่อเนือง แต่มีโอกาสเสียงทีจะตอ้งไปเสพยาเสพติดอีก  

.  กลุ่มติด เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนทีมีประสบการณ์การเสพยาเสพติดมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนเคยหยดุยาแต่กลบัมาใชใ้หม่หลายครังและมีโอกาสสูงทีจะกลบัไปเสพซาํ  

 

อายุเด็กและเยาวชนทอียู่ในการควบคุม 
อายเุด็กและเยาวชนทีอยูใ่นการควบคุม แบ่งออกเป็น  ช่วง ดงันี 

.  อาย ุ  ปีขึนไป –  ปี 

.  อาย ุ  ปีขึนไป –  ปี 

.  อาย ุ  ปีขึนไป – ไม่เกิน  ปี 
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ระยะเวลาการฝึกอบรมของเด็กและเยาวชน 
ระยะเวลาการฝึกอบรมของเด็กและเยาวชน แบ่งออกเป็น  ช่วง ดงันี 

.  ระยะเวลาไม่เกิน  เดือน 

.  ระยะเวลา  เดือนขึนไป – ไม่เกิน  ปี 

.  ระยะเวลา  ปีขึนไป – ไม่เกิน  ปี 

.  ระยะเวลา  ปีขึนไป – ไม่เกิน  ปี 

.  ระยะเวลา  ปีขึนไป 

 

การบําบัด แก้ไข เด็กและเยาวชนทใีกล้พ้นฝึกอบรมหรือใกล้ปล่อยตัว 
เด็กและเยาวชนทีใกลพ้น้การฝึกอบรมหรือใกลป้ล่อยตวัทุกคนตอ้งเขา้สู่แผนเตรียม

ตวัก่อนปล่อย ซึงมีกิจกรรม คือ 

 

.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จดัเป็นรายกลุ่มในรูปของสหวชิาชีพเป็นประจาํทุกเดือน 

.  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ – การศึกษา 

.  กิจกรรมโครงการค่ายธรรมเพือเยาวชน  

.  กิจกรรมโครงการเพือคุณภาพชีวติแก่เยาวชนทีมีครอบครัว 

.  กิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ โดยมีบิดามารดา หรือผูป้กครองเด็กและเยาวชน
มาร่วมดว้ย เพือใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทีดีของครอบครัว พร้อมทงัไดใ้หค้วามรู้ในเรืองต่างๆ ไดแ้ก่ 

 การวางแผนดาํเนินชีวติ 

 วธีิการอบรมเลียงดู 

 การปฏิบติัตนในสังคมเพือการอยูร่่วมกบับุคคลอืน อย่างปกติสุขเพือความอยู่
รอดปลอดภยัจากสิงเสพติดและไม่หวนกระทาํความผดิซาํ 

 การใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายเรืองทีใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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3.  แนวคิด และงานวจัิยเกียวข้องกบัทกัษะทางสังคม 
 

ในปัจจุบนั สภาพสังคมมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความสลบัซับซ้อน
มากขึน การดาํเนินชีวิตของคนในสังคมตอ้งมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก จึงจาํเป็นตอ้งฝึกให้เด็กและ
เยาวชนมีทกัษะการปกป้องใหส้ามารถดาํรงชีวติในสังคมปัจจุบนัได ้และสามารถเผชิญสถานการณ์
ต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงทกัษะทางสังคมจะทาํให้บุคคลสามารถ
อยูร่่วมกนัและทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตวัเพือแสดงหาความรู้ใหม่ดว้ย
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้นทาํใหบุ้คคลแสดงบทบาทและทาํหนา้ทีของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สามารถ ทาํใหชี้วติดาํเนินไปอยา่งมีความสุข  

 
3.     ความหมายของทกัษะทางสังคม 

ทกัษะทางสังคม เป็นความสามารถของบุคคลในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น สามารถ
ควบคุมการกระทําของตน สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ สามารถประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์เลือกทางแก้ปัญหาทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงมีผู ้ให้
ความหมายของทกัษะทางสังคม ดงันี 

จาโรลิเมค (Jarolimek, 1993, อา้งถึงใน ศิริพร เลิศพนัธ์, 2548 : 9) กล่าววา่ ทกัษะทาง
สังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัและการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้นการยอมรับ การนบัถือสิงทีถูกตอ้งของ
คนอืน และการอยู่ร่วมกนัในสังคมทีมีการเปลียนอยู่ตลอดเวลาได ้ การรู้จกัควบคุมตนเอง รู้จกั
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง การร่วมแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์กบัผูอื้น 

ชิงเก และกิลคริสต ์(Schinke and Gilchrist, 1984, อา้งถึงใน วรพจน์  สมานมิตร, 2546 

: 28)   กล่าววา่ ทกัษะทางสังคม เป็นความสามารถของบุคคลทีจะหาทางขจดัและหลีกเลียงอุปสรรค 
หรือความขดัแยง้ ความทา้ทายทีเกิดขึนในชีวติ หรือการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1996 : 1, อา้งถึงใน สุรพล  พะยอมแยม้, 2545 : 10)                    
ให้ความหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการปรับตวั
และมีการกระทาํทีถูกตอ้ง ซึงทาํให้บุคคลสามารถจดัการกบัสิงเร้าต่างๆในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

กาํไลรัตน์ เยน็สุจิตร (2540 : 69-70) ให้ความหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะ
ทางสังคม หมายถึง คุณลกัษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  เป็นทกัษะภายในทีช่วยให้
สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทกัษะในการตดัสินใจและคิดริเริมอย่างสร้างสรรค์ ทกัษะในการ
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ประมาณตน และการควบคุมสถานการณ์ ทกัษะในการสือสาร ต่อรอง ปฏิเสธ และโนม้นา้วจิตใจ
และทกัษะในการปรับตวั เป็นตน้  

สุรพล  พยอมแยม้ (2545 : 10) ให้ความหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทาง
สังคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น โดยสามารถแสดงออกถึง
ความต้องการของตน สามารถควบคุมการกระทาํของตน และสามารถวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ทีเกียวขอ้ง เพือพิจารณาเลือกการกระทาํทีจดัการกบัสิงเหล่านนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
อนัจะทาํใหด้าํเนินอยา่งมีความสุข 

ประเสริฐ ตนัสกุล และคณะ (2538 : 25) ให้ความหมายของทกัษะทางสังคมไวว้่า 
ทกัษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถและความชาํนาญในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์
เพือตดัสินใจเลือกทางแกปั้ญหาทางพฤติกรรมและสังคมทีเกิดขึนในชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความหมายของทกัษะทางสังคมขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมาย
ทกัษะทางสังคมไดว้่า ทกัษะทางสังคม หมายถึงการทีเด็กและเยาวชนชายไดมี้การแสดงออกถึง
ความสามารถในการหาวธีิจดัการและหลีกเลียงอุปสรรคหรือลดความขดัแยง้ทีเกิดจากสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนั ซึงส่งผลใหมี้การดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3.     ความสําคัญของทกัษะทางสังคม 
ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะพืนฐานทีทาํให้มนุษย์แต่ละคน ซึงเป็นหน่วยหนึงของ

สังคม  มีความสามารถในการขจดัปัญหา และดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข ดงัมีผูใ้ห้ความสําคญัไว้
ดงันี 

อุษณีย ์ โพธิสุข (2545 : 120) กล่าววา่ ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะสําคญัทีทาํให้คน
ประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคตได้ ทกัษะทางสังคมจึงเป็นคุณลกัษณะสําคญัอยา่งหนึงของ
ความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์ ของมนุษย ์

ริน และ มาร์คิล (Rinn & Markil, 1979 : 632, อา้งถึงใน วรรณสวสัดิ อุทยัพนัธ์, 2540 : 

16) กล่าววา่ เด็กทีขาดทกัษะทางสังคมจะพบกบัประสบการณ์ทางลบนนัในระยะสันและระยะยาว 

และผลในทางลบนนัจะเพิมมากขึนในช่วงวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ 

สุขุมาล เกษมสุข (2535 : 10-11, อา้งถึงใน เทียมจนัทร์ พิมพว์งค,์ 2541 : 20-21)                
กล่าววา่ ทกัษะทางสังคมเป็นสิงจาํเป็นและมีความสําคญัต่อมนุษย ์ เพราะมนุษยไ์ม่สามารถอยูต่าม
ลาํพงัได ้ตอ้งมีเพือน มีกลุ่มสังคมทีจะดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัตงัแต่สังคมครอบครัว ขยายออกไปจน
เป็นสังคมใหญ่ ทุกสังคมตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์กนั จึงมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะทางสังคม
ทงัสิน ทกัษะทางสังคมมีความสาํคญัดงันี 
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ความสําคญัดา้นส่วนบุคคล ช่วยให้บุคคลสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม ไดอ้ยา่งมี
ความสุข ยิงสภาพสังคมเปลียนแปลงมาก ทกัษะทางสังคมยิงมีความจาํเป็นมากเท่านนั บุคคลตอ้ง
สามารถปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน สือความหมายทาํงานร่วมกนั แกปั้ญหาของตนเองและสังคมได้
สามารถปรับตวัไดทุ้กสภาพแวดลอ้ม  สิงเหล่านีเป็นทกัษะทีช่วยให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมี
ความสุข 

ความสาํคญัทางดา้นสังคม สังคมใดมีสมาชิกทีเป็นผูมี้ทกัษะทางสังคมดี รู้จกัเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพือประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเจริญมนัคง แต่ถา้สังคมใด
มีในลกัษณะตรงกนัขา้ม สมาชิกขาดทกัษะทางสังคม ไม่สงบสุข และมีความเสือม 

วราภรณ์  ประทีปธีรานนัต ์(2544 : 23) กล่าววา่ การทีมนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งมาอยู่
ร่วมกนัเป็นหมู่และมีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัก็เพือความอยู่รอดของชีวิต เพราะการอยู่ร่วมกนั
นนัมนุษยจ์ะสามารถป้องกนัตนเองจากอนัตรายต่างๆไดม้ากขึน ฉะนนัคนในสังคมจึงมีความจาํเป็น
ทีจะตอ้งเรียนรู้ศิลปะในการดาํรงชีวติอยูอ่ยา่งเป็นปกติสุข โดยเฉพาะทกัษะทางสังคมทีบุคคลไดรั้บ
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ทีสังสมมาทงัทางตรงและทางออ้ม ซึงส่งผลให้บุคคลสามารถ
ควบคุมตนเองได ้และประสบความสาํเร็จในทุกๆดา้น ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลขาดทกัษะทาง
สังคม มีผลทาํให้บุคคลนนั ไม่สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข บุคคลจะมีความรู้สึกต่อตา้น
สังคมและอาจแสดงพฤติกรรมเบียงเบน เช่นพฤติกรรมความรุนแรงนาํไปสู่การก่ออาชญากรรมได้
ในทีสุด 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ ทกัษะทางสังคมจะทาํให้บุคคลสามารถอยูร่่วมกนั
และทาํงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตวัเพือแสดงหาความรู้ใหม่ด้วยการ                  
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น ทาํให้บุคคลแสดงบทบาทและทาํหนา้ทีของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สามารถทาํให้ชีวิตดาํเนินไปอย่างมีความสุข ดังนันการส่งเสริมและพฒันาให้เด็กและเยาวชน                 
มีทกัษะทางสังคม จะสามารถทาํให้เกิดการแสวงหาความรู้ รับรู้การสือสารกบัผูอื้นไดดี้ รู้จกัการ
จดัการกับปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองและ
สามารถใช้แรงสนบัสนุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์ ซึงทกัษะทางสังคมเหล่านีจะทาํให้เด็กและ
เยาวชนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดโ้ดยมีแนวโนม้ทีจะแสดงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงคอ์อกมา
ไดง่้าย 
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3.    องค์ประกอบของทกัษะทางสังคม 
ทกัษะทางสังคมเป็นทกัษะทีทาํให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกนักบับุคคลอืนไดอ้ยา่งดียิง                 

มีความรับผดิชอบและรู้จกับทบาทหนา้ทีของตนเอง รู้จกัปรับตวัและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้นได ้ 
อุมาพร  ตรังคสมบติั (2544 : 22-23) ไดน้าํเสนอองค์ประกอบของทกัษะทางสังคม              

ไวด้งันี 

1. สามารถสร้างสัมพนัธ์ทีดีต่อผูอื้น 

2. สือสารไดอ้ยา่งชดัเจนตรงไปตรงมา รู้จกัฟังและรู้จกัโตต้อบ 

3. รู้จกัประเมินสถานการณ์ รู้จกัวา่ตนเองควรปฏิบติัอยา่งไร 

4. จดัการกบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถประนีประนอมและร่วมมือกบัผูอื้นได ้

6. มีความเป็นผูน้าํ 
7. รู้จกัโน้มน้าวจิตใจคน สร้างความร่วมมือร่วมใจ แรงบนัดาลใจและความ

กระตือรือร้นใหเ้กิดขึนในกลุ่ม 

ริจจิโอ (Riggio : 1989, อา้งถึงใน วิมลรัตน์  ลีหะสุนนท์, 2551 : 35-36) ไดแ้บ่งทกัษะ
ทางสังคมเป็น 6 ดา้น ดงันี 

1. การแสดงออกทางอารมณ์  หมายถึงความสามารถในการแสดงออก ในการ
สือสารกบับุคคลอืนโดยไม่ใชถ้อ้ยคาํ เป็นการสือความทางอารมณ์ รวมทงั การแสดงเจตคติและ  
การแสดงออกระหวา่งบุคคล 

2. ความไวในการรับรู้อารมณ์ผูอื้น หมายถึงความสามารถ ในการรับและ
ตีความหมายการสือสารทีไม่ใชถ้อ้ยคาํของบุคคลอืน 

3. การควบคุมอารมณ์ของตนเอง  หมายถึงความสามารถ ในการควบคุมและ
กาํกบัอารมณ์ รวมถึงการแสดงออกทีไม่ใชค้าํพดูของตนเอง 

4. การแสดงออกทางสังคม  หมายถึงความสามารถในการแสดงออกโดยใช้
ถอ้ยคาํ และความสามารถในการเขา้ร่วมการสนทนากบัผูอื้น 

5. ความไวในการรับรู้ทางสังคม  หมายถึงความสามารถ ในการตีความหมาย
การสือสารโดยใชถ้อ้ยคาํของบุคคลอืน 

6. การควบคุมทางสังคม  หมายถึง ทกัษะในการแสดงบทบาททางสังคม และ
ความสามารถในการแสดงตน 
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โกลแมน (Goleman : 1998, อา้งถึงใน วิมลรัตน์ ลีหะสุนนท์, 2551 : 36) ไดก้ล่าวถึง 
องคป์ระกอบของทกัษะทางสังคม ดงันี  

1. การมีอิทธิพลเพือใชใ้นการชกัจูง โนม้นา้วใจผูอื้น  

2. การมีทกัษะการสือสาร เปิดใจกวา้งในการรับฟัง  และสือสารโตต้อบด้วย
ความชดัเจน 

3. การมีความเป็นผูน้าํ สามารถผลกัดนัและชกันาํบุคคลและกลุ่มคนได ้ 

4. สามารถเริมตน้เปลียนแปลงหรือพลิกแพลงสิงต่างๆได ้ดาํเนินการสิงต่างๆ 

ได ้

5. การจดัการกบัความขดัแยง้ แกปั้ญหาความไม่ลงรอยกนั  

6. สามารถสร้างสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้น  ช่วยและสนับสนุนให้เกิด
ความสัมพนัธ์  

7. การช่วยเหลือและร่วมมือโดยทาํงานร่วมกบับุคคลอืนทีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม สร้างสรรค์การทาํงานร่วมกบัผูอื้นเพือ    
ไปใหถึ้งเป้าหมายของกลุ่ม 

 ชิงเก และกิลคริสต ์(Schinke and Gilchrist, , อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ, 
 : ) กล่าวถึง องคป์ระกอบ ของ Social Skills ไว ้  องคป์ระกอบ ดงันี 

1. ทกัษะการแสวงหาขอ้มลข่าวสาร หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทีเกียวขอ้งในชีวติประจาํวนัของแต่ละบุคคล ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ทกัษะการเผชิญปัญหา หมายถึง ความสามารถในการเตรียมการหรือ                  
การปรับตวัของบุคคลเมือเผชิญกบัสถานการณ์ ความเครียดโดยการแสดงออกทีใช้เหตุผล  ทงันี
เป็นไปตามศกัยภาพและประสบการณ์ทางสังคมของแต่ละบุคคลทีไดรั้บ 

3. ทกัษะการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของบุคคล            
ซึงเป็นทกัษะพืนฐาน ทีจะสามารถช่วยให้บุคคล ใชใ้นการแกไ้ขปัญหา เมือมีเหตุการณ์เกิดขึน              
ในสังคม โดยพิจารณาสาเหตุของปัญหา ผลทีคาดวา่จะเกิดขึน และพิจารณาหาทางเลือก ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4. ทกัษะการสือสาร หมายถึง ความสามารถในการสือสารโดยใช้คาํพูดหรือ
กริยาท่าทาง ของบุคคล เพือใหเ้กิดการรับรู้ และความเขา้ใจระหวา่งกนั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ทกัษะการสอนตนเอง หมายถึง ความสามารถในการสอน และการตระหนกั
ในตนเองของบุคคล เพือกาํกบัหรือควบคุมพฤติกรรมตนเองใหก้ารทาํพฤติกรรมทีเหมาะสม 
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6. ทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง ความสามารถ                     
ทีบุคคล มีแหล่งทีใหก้ารสนบัสนุนจากกลุ่มของสังคม เช่น ครอบครัว เพือน และสถาบนัทางสังคม 

อาจเป็นการให้กาํลงัใจ คาํชมเชยกาํลงักาย เป็นตน้ เมือบุคคลเผชิญกบัเหตุการณ์ทีมีความยุง่ยาก              
ในชีวติ 

จากองค์ประกอบของทกัษะทางสังคมทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษา
องคป์ระกอบของทกัษะทางสังคมตามแนวคิดของ ชิงเก และกิลคริสต ์ (Schinke and Gilchrist)              

ทงั 6 องคป์ระกอบ ซึงน่าจะมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนและสามารถนาํองค์ประกอบมาใช้เป็นแนวทาง  เพือสร้างเครืองมือวดั
ความสามารถของเด็กและเยาวชนเพือทาํนายทกัษะทางสังคม โดยกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ตามองคป์ระกอบ 6 ดา้น ดงันี 

1. ทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร  หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชน
ในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการป้องการตนเองจากการกระทาํความผิดหรือการแสดง
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น จากการแนะนาํ การอบรม การสังสอนของบิดา
มารดา ญาติหรือผูป้กครอง จากเพือนๆหรือสถาบนัทางสังคมอืนๆ เช่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กร
เอกชน และสือต่างๆ เช่นสิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เนต เป็นตน้ 

2. ทกัษะการเผชิญปัญหา  หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนใน                
การประเมินสถานการณ์ของปัญหา สามารถเลือกรูปแบบในการจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
โดยใช้ประสบการณ์เดิมเมือต้องเผชิญกับปัญหาหรือเมืออยู่ในสถานการณ์ทีเสียงต่อการเกิด
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ซึงพิจารณาจากการเลือกแนวทางจดัการกบัปัญหา โดยมุ่งเน้นการใช้
เหตุผลมากกวา่อารมณ์ 

3. ทกัษะการแกปั้ญหา  หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนเกียวกบั
กระบวนการคิดแกปั้ญหาทีเกิดขึนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากการรับรู้ปัญหา ระบุสาเหตุ
ของปัญหา หาทางเลือก วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ประเมินทางเลือก และเลือก
ทางเลือกทีเหมาะสมในการแกปั้ญหา พร้อมทงัลงมือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

4. ทกัษะการสือสาร  หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการถ่ายทอด 
แลกเปลียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการของตนเองกบัผูอื้น โดยใช้
ถอ้ยคาํหรือไม่ใชถ้อ้ยคาํก็ได ้เพือใหเ้กิดการรับรู้และความเขา้ใจตรงกนั 

5. ทักษะการสอนตนเอง  หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนใน               
การบอกและเตือนตนเอง รวมถึงการรู้จักตนเองว่าสิงใดควรกระทาํหรือควรละเวน้ในเรือง                       
ทีเกียวขอ้งกบัการเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมเสียหายหรือกระทาํความผิด เช่น การเตือนตนเองให ้
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ละเวน้การเล่นการพนัน การลักทรัพย์ของผูอื้น การดืมสุราของมึนเมา การเข้าไปเกียวข้องกับ                    
ยาเสพติด การเทียวสถานเริงรมยห์รือการคบเพือนทีมีพฤติกรรมเสียง 

6. ทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุนทางสังคม  หมายถึง ความสามารถของ
เด็กและเยาวชนในการขอความช่วยเหลือหรือขอรับการสนบัสนุน หรือการไดรั้บการส่งเสริม เช่น
การขอการสนบัสนุน คาํแนะนาํ กาํลงัใจ การส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว ครู เพือนและบุคคล
ในสังคม เมือต้องเผชิญกับปัญหาหรือเมืออยู่ในสถานการณ์ทีเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมที                       
ไม่เหมาะสม 

องค์ประกอบของทกัษะทางสังคมทีผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาทงั 6 ดา้น อนัได้แก่
ทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะการเผชิญปัญหา ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการสือสาร 
ทกัษะการสอนตนเอง และทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุนทางสังคม  ซึงทกัษะในแต่ละดา้น
ดงักล่าว มีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายไดด้งันี 

 

3. .       ทกัษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
   ความหมายของทกัษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมีความสําคญัต่อคนในสังคมปัจจุบนั ซึงมีความ
จาํเป็นทีจะนาํขอ้มูลข่าวสารไปใช้ในการดาํเนินชีวิตให้เกิดประสิทธิภาพ และการดาํเนินชีวิต                  
ไดอ้ย่างเหมาะสม การทีแสวงหาหรือให้ไดม้าซึงขอ้มูลข่าวสารจึงเป็นสิงสําคญัยิง สําหรับการ
แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร มีผูใ้หค้วามหมาย ไวห้ลายลกัษณะ ซึงผูว้จิยัรวบรวมได ้ดงันี 

เชน และเฮอร์นอน (Chen and Hernon, 1982 : 5, อา้งถึงใน วิไลลกัษณ์             
สิงห์ไตรภพ, 2539 : 17) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การแสวงหาขอ้มูล ข่าวสาร หมายถึง การกระทาํหรือ                
การปฏิบติัใดๆ ของบุคคล ทีจะคน้หาขอ้มูล ทีตอบสนองความตอ้งการ การแสวงหานนัอาจกล่าวได้
วา่ เป็นแนวทางในการปฏิบติัทีบุคคลกระทาํเพือสนองความตอ้งการของตน 

ไครคิลสั (Krikelas, 1983 : 5, อา้งถึงใน วิไลลกัษณ์ สิงห์ไตรภพ, 2539 : 17) 

อธิบายการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารวา่ คือกิจกรรมทีบุคคลใดบุคคลหนึงกระทาํเพือให้ไดม้าซึงขอ้มูล
ข่าวสาร ทีสนองความตอ้งการของทงัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัความสนใจส่วนตวั หนา้ทีการงาน และ
การเรียนรู้ พฤติกรรมเช่นนี เริมขึนเมือบุคคลนนัตอ้งการรู้ ศึกษา วิเคราะห์เรืองราว หรือปัญหาใด
ปัญหาหนึง และพบวา่ความรู้ทีตนมีอยูน่นัไม่เพียงพอจึงตอ้งการความรู้เพิมเติม 

ในงานวิจยันีผูว้ิจยั ได้ให้ความหมายของทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 

หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการป้องการ
ตนเองจากการกระทาํความผิดหรือการแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น 
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จากการแนะนาํ การอบรม การสังสอนของบิดามารดา ญาติหรือผูป้กครอง จากเพือนๆหรือสถาบนั
ทางสังคมอืนๆ เช่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และสือต่างๆ เช่นสิงพิมพ ์ วิทยุ โทรทศัน์ 

อินเตอร์เนต เป็นตน้ 

ความสําคัญของการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
ในสังคมปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร มนุษย์จาํเป็น                        

ตอ้งแสวงหาขอ้มูลเพือให้ทนัต่อสถานการณ์ และการทีบุคคลสามารถแสวงหาไดแ้ละกวา้งขวาง
มากเท่าไร ก็จะสามารถช่วยในการพฒันาบุคคลในการนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน แกไ้ขปัญหา 
และตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ (ประภาวดี สืบสนธิ, 

2532 : คาํนาํ, อา้งถึงใน วิไลลกัษณ์ สิงห์ไตรภพ, 2539 : 9) ดงันนัการแสวงหาขอ้มูล ความรู้ 

ข่าวสาร ของคนในสังคม จึงมีความจาํเป็นอยา่งยงิ ทีจะนาํขอ้มูลทีไดรั้บไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต ไม่
วา่จะเป็นรูปแบบของการทาํงาน การเรียน การพกัผอ่น และการแกไ้ขปัญหาประจาํวนั(King and 

Palmer, 1980 : 68, อา้งถึงใน รัชนี โพธิอ่อน, 2532 : 7) 

จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมีความสําคญัและ
จาํเป็นสาํหรับคนในสังคมปัจจุบนัอยา่งยงิ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึงเป็นวยัแสวงหาความรู้
และประสบการณ์การนําข้อมูลต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทังต่อตนเองและสังคมส่วนรวม           

เพือพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิงขึน ดงันันการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของเด็กและเยาวชนจากสือ
ต่างๆ ทงัจากสิงพิมพ ์วิทยุโทรทศัน์ และจากบุคคลหรือองคก์รทีเกียวขอ้ง นบัวา่เป็นสิงสําคญัและ
สามารถนาํมาใชใ้นการป้องกนัตนเองใหพ้น้จากการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมได ้

แหล่งข้อมูลข่าวสารของเด็กและเยาวชน 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารของเด็กและเยาวชน หมายถึง แหล่งทีเด็กและเยาวชนใช้

แสวงหาความรู้ขอ้มูลข่าวสารเพือสนองความตอ้งการของเด็กและเยาวชนแต่ละคน การจาํแนกตาม
ลกัษณะทีมาของขอ้มูลข่าวสาร ตามแนวของ เชน และเฮอร์นอน (Chen and Hernon, 1982 : 52-53, 

อา้งถึงใน วไิลลกัษณ์   สิงห์ไตรภพ, 2539 : 10) ไดศึ้กษาความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของประชาชน
ในนิวอิงแลนด ์ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดจ้ดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี 

1. บุคคล ไดแ้ก่ ความคิดและประสบการณ์ตนเอง เพือน เพือนบา้น 

เพือนร่วมงานและญาติ 

2. สถาบนั ไดแ้ก่ ผูที้ทาํงานในร้านคา้ บริษทั หรือวงธุรกิจ บุคคลใน
วิชาชีพผูน้าํศาสนา เจา้หนา้ทีของรัฐ โรงเรียน ห้องสมุด หน่วยงานสาธารณกุศล หรือหน่วยงาน
บริการสังคม 
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3. สือ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร หนงัสือ โทรทศัน์ วิทยุ สมุด
โทรศพัทสื์อรูปแบบอืนๆ เช่น อินเตอร์เนต 

จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ แหล่งขอ้มูลข่าวสารของเด็กและเยาวชนคือ แหล่ง
ทีเด็กและเยาวชนใช้เป็นแหล่งคน้ควา้ หาความรู้ ซึงอาจเป็น บุคคล สถาบนั และสือต่าง                

ในงานวิจยันีผูว้ิจยัหมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ทีเด็กและเยาวชนสามารถใชเ้ป็นแหล่ง คน้ควา้หา
ความรู้เกียวกบัแนวทางการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของพฤติกรรมทีเหมาะสม จากสือ
ต่างๆ เช่น สิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ตลอดจนบุคคลและองคก์รทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

3. .       ทกัษะการเผชิญปัญหา  
ความหมายของทกัษะการเผชิญปัญหา 
การ์แลนด ์และบธั (Garland and Bush, 1979, อา้งถึงใน สายพิณ  ยานะ, 2550 

: 20) ไดใ้หค้วามหมายการเผชิญปัญหาวา่เป็นกลไกทีบุคคลใชเ้พือรักษาะภาวะสมดุลของจิตใจทีถูก
รบกวนเพือใหส้ามารถทาํหนา้ทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลจะใชว้ิธีการต่างๆในการบรรเทา 
หรือขจัดภาวะทีเข้ามาคุกคามด้วยการแสดงพฤติกรรมในรถปแบบต่างๆแต่ละพฤติกรรมจะ
ประกอบไปดว้ยการตอบสนองต่อสิงแวดล้อมทีจะช่วยให้บุคคลควบคุมภาวะตึงเครียด เกิดเป็น
กระบวนการทางจิตใจทีจะสามารถปรับตวัต่อภาวะเครียด 

อิกเนตาวิเชียส และเบเน (Ignatavicius and Bayne, 1991 : 92-93, อา้งถึงใน  
วราภรณ์ อมรเพชรกุล, 2543 : 24) ไดใ้ห้ความหมายของการเผชิญปัญหาวา่ หมายถึง พฤติกรรม                
ทีบุคคลใชเ้พือควบคุมสาเหตุของปัญหาหรือควบคุมความรู้สึกเครียดทีเกิดขึนจากปัญหานนั บุคคล
จะใชส้ติปัญญาในการเลือกวิธีการจดัการกบัปัญหาทีใชแ้ลว้ประสบความสําเร็จในอดีต ถา้กลวิธีนี
ใชแ้ลว้ไม่ประสบความสาํเร็จ บุคคลก็จะคดัเลือกวธีิอืนต่อไป 

ลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman, 1984, อา้งถึงใน สายพิณ          
ยานะ, 2550 : 20) กล่าวว่า การเผชิญปัญหาเป็นความพยายามทางปัญญาและพฤติกรรมทีมีการ
เปลียนแปลงอยา่งไม่หยุดยงั เพือจะจดัการปัญหาหรือขอ้เรียกร้องทงัภายนอกและภายใน ทีบุคคล
ประเมินวา่คุกคามหรือเกินกวา่ความสามารถทีตนจะรับได ้ 

ในงานวิจยันีผูว้ิจยั ได้ให้ความหมายของทกัษะการเผชิญปัญหา หมายถึง 

ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการประเมินสถานการณ์ของปัญหา สามารถเลือกรูปแบบใน
การจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใชป้ระสบการณ์เดิมเมือตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือเมืออยู่
ในสถานการณ์ทีเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ซึงพิจารณาจากการเลือกแนวทางจดัการ
กบัปัญหา โดยมุ่งเนน้การใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ 
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กระบวนการเผชิญปัญหา 
กระบวนการเผชิญปัญหาตามแนวคิดของลาซารัส และโฟล์คแมน  (Lazarus 

and Folkman, 1984 : 141-225, อา้งถึงใน สิริอนฐัพร สุวี, 2549 : 18) เป็นขนัตอนของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลและสิงแวดล้อม กระบวนการดงักล่าวมีการเปลียนแปลงต่อเนืองกนัไป                
ซึงแบ่งออกเป็น 2 ขนัตอน คือ การประเมินสถานการณ์ (Appraisal) และการเผชิญปัญหา (Coping) 
ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. การประเมินสถานการณ์  เป็นกระบวนการทางด้านความคิดใน                 
การประเมินสถานการณ์ต่างๆวา่มีอนัตรายต่อตนเองหรือไม่ และหาวิธีจดัการ ควบคุมหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสถานการณ์ต่างๆทีมากระทบนัน โดยนําแหล่งประโยชน์มาใช้เป็นอย่างมาก                 
ซึงการประเมินสถานการณ์มี 3 ระยะ คือ 

1.1  การประ เ มินปฐมภู มิ  เ ป็นการประ เ มินความสํ าคัญและ                  
ความรุนแรงของสถานการณ์ทีมีผลกระทบต่อสวสัดิภาพของตนเอง ซึงการประเมินในขนันี อาจจะ
ประเมินไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 

1.1.1 ไม่เกิดประโยชน์ หรือไม่มีความสําคัญต่อตนเอง คือ 
การทีบุคคลประเมินแลว้วา่สถานการณ์นนัไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัสวสัดิภาพของตน ตนเองไม่ไดมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนหรือไม่รู้สึกอะไรต่อสถานการณ์นนั 

1.1.2 เกิดผลในทางทีดีหรือมีประโยชน์กับตนเอง คือการที
บุคคลประเมินแลว้วา่สถานการณ์นนัมีผลดีกบัสวสัดิภาพของตนเอง ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการ
จดัการกบัสถานการณ์นนัหรือปรับตวัทาํใหบุ้คคลเกิดความผอ่นคลาย 

1.1.3 ประเมินว่าเป็นความเครียด คือการทีบุคคลประเมิน
สถานการณ์นนัแลว้เห็นวา่มีผลกระบทต่อตนเองในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

1.1.3.1 เป็นอนัตรายหรือสูญเสีย  หมายถึงการทีบุคคล
ประเมินสถานการณ์นนัแลว้วา่เกิดความเสียหายกบัชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น ประสบอุบติัเหตุทาํให้
พิการตลอดชีวติ เป็นตน้ 

1.1.3.2 การคุกคาม เป็นการประเมินหรือคาดการณ์
ล่วงหน้าว่าจะมีอนัตรายหรือการสูญเสียเกิดขึน ซึงจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก ความสูญเสียต่อ
หนา้ทีการงานและศกัยภาพของชีวติต่อไปในอนาคต 

1.1.3.3 การทา้ทาย เป็นการประเมินสถานการณ์นนัว่า
อาจเป็นอนัตราย แต่คาดว่าน่าจะสามารถจดัการหรือควบคุมสถานการณ์นันได้ โดยใช้แหล่ง
ประโยชน์ต่างๆทีมีอยูห่รือสถานการณ์นนัอาจมีประโยชน์กบัตนเอง ทาํใหมี้ขวญัและกาํลงัใจดีขึน 
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1.2  การประเมินทุติยภูมิ เป็นการประเมินถึงแหล่งประโยชน์และ
ทางเลือกของตนเองเพือจะจดัการกบัสถานการณ์นนั โดยประเมินทางเลือกทีสามารถทาํไดแ้ละ
เลือกวิธีเผชิญปัญหาทีจะก่อให้เกิดความสําเร็จหรือไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ รวมทงัประเมินผลจาก
การใชว้ิธีการเผชิญปัญหาเดิมทีผา่นมา ซึงการประเมินขนันีไม่จาํเป็นตอ้งเกิดตามหลงัการประเมิน
ขนัปฐมภูมิแต่อาจเกิดขึนพร้อมๆกนัได ้

1.3 การประเมินซํา  เป็นการเปลียนแปลงการประเมินสถานการณ์
ของบุคคลจากครังแรก โดยใช้ข้อมูลทีได้รับใหม่หรือข้อมูลเพิมเติมทีทาํให้ความหมายของ
เหตุการณ์เปลียนไป และเป็นการประเมินผลวิธีการเผชิญความเครียดทีใชไ้ปแลว้เพือป้องกนัภาวะ
เกิดปัญหาซาํ 

2. การเผชิญปัญหา เมือบุคคลประเมินสถานการณ์แลว้วา่เป็นปัญหาหรือ
ความเครียด ก็จะพยายามหาวธีิการต่างๆเพือจดัการกบัปัญหานนัและแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด 

หรือการกระทาํในลกัษณะต่างๆ เรียกวา่พฤติกรรมเผชิญปัญหา แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงันี 

2.1 พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งเนน้แกปั้ญหา หมายถึงพฤติกรรม
การเผชิญปัญหาทีเกิดจากบุคคลตอบสนองต่อสิงเร้าทีมาคุกคามโดยเปลียนแปลงสิงแวดลอ้มหรือ
ตวับุคคลใหเ้หมาะกบัสถานการณ์  โดยพยายามมุ่งแกปั้ญหาโดยตรง พฤติกรรมีแสดงออกในกลุ่มนี 
ไดแ้ก่ การคน้หาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัปัญหา การตงัเป้าหมายในการแกปั้ญหา การนาํประสบการณ์
เก่าทีเคยใชม้าประกอบการพิจารณาแกปั้ญหาและจดัการกบัปัญหาโดยตรง การเผชิญปัญหาแบบ    
มุ่งแก้ปัญหานีจะตอ้งมีขอ้มูลข่าวสารและเวลาเพียงพอเพือวางแผน จดัการกบัปัญหา คิดหาทาง
เลือกและปรับตวัอยา่งเหมาะสมและพบวา่เป็นวิธีทีนิยมใช ้จาโลวิค และคณะ (Jalowic and others, 

1982 : 157-162, อา้งถึงใน อุษา  เชาวลิต, 2540 : 27-28) ได้รวบรวมพฤติกรรมทีจะจดัเป็น
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกไ้ขปัญหานี รวบรวมได ้ 15 พฤติกรรม คือ  

1. การยอมรับสถานการณ์ 

2. การคน้หาความหมายของสถานการณ์ 

3. แยกแยะสถานการณ์ออกเป็นส่วนยอ่ย 

4. การตงัเป้าหมายในการแกปั้ญหา 
5. การอภิปรายปัญหากบัผูอื้น 

6. การพยายามเปลียนแปลงสถานการณ์อยา่งกระตือรือร้น 

7. การควบคุมสถานการณ์บางส่วนทีสามารถทาํได ้

8. การคน้หาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัปัญหา 
9. การพิจารณาปัญหาอยา่งใจเป็นกลาง 
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10. การนาํประสบการณ์เดิมมาช่วยแกปั้ญหา 
11. การคิดวธีิแกปั้ญหาไวห้ลายๆวธีิ 

12. การทาํทุกสิงทุกอยา่งทีพอจะแกปั้ญหาได ้

13. การใชว้ธีิแกปั้ญหาหลายๆวธีิ 

14. การหาคนอืนมาช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
15. การเริมตน้ทาํสิงอืนทีดีทีสุดในขณะนนั 

2.2 พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทางอารมณ์  หมายถึง
พฤติกรรมเผชิญปัญหาทีเกิดขึนเมือบุคคลสนองต่อสิงเร้าทีมาคุกคาม โดยการเปลียนแปลงอารมณ์
หรือความรู้สึกโดยไม่ไดแ้กปั้ญหาทีแทจ้ริง มกัใชเ้มือพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแกปั้ญหา
ไม่ไดผ้ลหรือกรณีทีสิงเร้าคุกคามมีมากเกินไปจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ จาโลวิค และคณะ (Jalowic 

and others, 1982 : 157-162, อา้งถึงใน อุษา  เชาวลิต, 2540 : 27-28) ไดร้วบรวมพฤติกรรมทีจดัเป็น
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา แบบมุ่งแกไ้ขทางอารมณ์ไวไ้ด ้25 พฤติกรรม คือ 

1. การมองโลกในแง่ดี 

2. การฝันกลางวนั 

3. การแช่งด่า 
4. การหงุดหงิด 

5. การวติกกงัวล 

6. การร้องไห ้

7. การนอน 

8. การสวดมนต ์ไหวพ้ระ 

9. การฝึกสมาธิ เล่นโยคะ 

10. การออกกาํลงักาย 

11. การระบายความเครียดกบัคนอืนและสิงของ 

12. การหาความสบายใจจากคนใกลชิ้ด 

13. การยอมแพจ้ากสถานการณ์ เพราะคิดวา่ผดิหวงั 

14. การยอมแพจ้ากสถานการณ์เพราะคิดวา่เป็นชะตากรรม 

15. การปล่อยใหส้ถานการณ์คลีคลายไปเอง 

16. การปัดปัญหาออกจากความคิด 

17. การปลอบใจตนเองใหเ้ลิกวติกกงัวล 

18. การแยกตวัเอง 
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19. การหนีปัญหา 
20. การตาํหนิผูอื้น 

21. การกินมากขึนหรือการสูบบุหรี 

22. การใชย้าทาํใหจิ้ตใจสบาย 

23. การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ 
24. การใชอ้ารมณ์ขนั 

25. การมองโลกในแง่ร้าย 

จากแนวคิดการเผชิญปัญหา ของลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus and 

Folkman, 1984 : 41, อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ, 2545 : 45) ไดแ้บ่งวิธีการเผชิญปัญหาไว ้                  

2 ประเภท คือ 
1. การเผชิญปัญหาทีมุ่งเน้นทีตวัปัญหา โดยมุ่งแกไ้ขทีตน้ตอของปัญหา 

หรือสิงแวดลอ้มทีทาํใหเ้กิดภาวะเครียดนนัๆเป็นการใชก้ระบวนการแกปั้ญหาในการตดัสินใจเลือก
ทางทีจะจดัการกบัสถานการณ์ เป็นวิธีการเผชิญปัญหาของบุคคลทีจะลดความเครียด โดยมุ่งไปที
เป้าหมายและใชเ้หตุผลทีจะเผชิญกบัปัญหานนัๆ 

2. การเผชิญปัญหาทีมุ่งเน้นใช้อารมณ์  เป็นการจดัการกับปัญหาใน
ลกัษณะของการลดความไม่สบายใจ เมือพบวา่ไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์นนัๆได ้เป็นการทาํให้
รู้สึกว่า อันตรายจากสถานการณ์นันลดลง แต่ความเป็นจริงนันอันตรายนันไม่ได้ลดลงและ
สถานการณ์นนัไม่ไดเ้ปลียนแปลงไป 

 

3. .      ทกัษะการแก้ปัญหา  
ความหมายของทกัษะการแก้ปัญหา 
กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (2528 : 259) ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการแกปั้ญหา

ไวว้า่หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ทงัทางตรงและทางออ้มนาํมา
แกปั้ญหาทีประสบใหม่ ซึงในการแก้ปัญหาแต่ละครังจะสําเร็จหรือได้ผลดีขึนอยู่กบัระดบัของ
ความสามารถของเชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ การรู้จกัคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ซึงวิธีการแกปั้ญหา                
มกัแตกต่างกนั แลว้แต่ประสบการณ์ของผูเ้รียนและสภาพการณ์ของปัญหาทีเกิดขึน 

ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2529 : 232) ไดใ้ห้ความหมายของการแกปั้ญหาวา่
เป็นการเรียนรู้อย่างหนึง และเป็นการใช้ประสบการณ์เดิมในการเรียนรู้เดิมเขา้ช่วย เมือเผชิญ
อุปสรรค หรือปัญหาใหม่ โดยกระบวนการทางสมองจะคิดคน้หาหลกัการใหม่ๆ หาเหตุผล และ             
ทาํการวเิคราะห์สถานการณ์ 
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องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1994 : 1-3, อา้งถึงใน ลดัดา ไตรเทพชนะภยั, 
2540 :16) ไดร้ะบุไวใ้นองคป์ระกอบของทกัษะชีวิตวา่ ทกัษะการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถ
ในการรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือก วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ประเมิน
ทางเลือก และเลือกทางเลือกทีเหมาะสม สามารถลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ในงานวิจัยนีผูว้ิจ ัย ได้ให้ความหมายของทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง 
ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนได ้โดยมีการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา หาทางเลือก วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทางเลือก ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือก  
ทีเหมาะสมในการแกปั้ญหา พร้อมทงัลงมือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

กระบวนการแก้ปัญหา 
ดิวอี (Dewey, 1976 : 13, อา้งถึงใน ดุษฎี  เจริญสุข, 2540 : 36) ไดเ้สนอ

กระบวนการแกปั้ญหาไว ้5 ขนัตอน ดงันี 

1. ขันเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขันในการตังปัญหาหรือค้นหา
ปัญหาวา่ปัญหาทีแทจ้ริงของเหตุการณ์นนัๆ คืออะไร หรือคน้หาขอ้มูลทีแทจ้ริงของปัญหานนัๆ 

2. ขนัวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึง ขนัในการพิจารณาดูวา่สิงใดบา้ง
ทีเป็นสาเหตุทีสาํคญัของปัญหา หรือมีสิงใดบา้งทีไม่ไดเ้ป็นสาเหตุทีสาํคญัของปัญหา 

3. ขนัการเสนอแนวทางในการคิดแกปั้ญหา (Production) หมายถึง วิธีการ
แกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหา 

4. ขนัตรวจสอบผลลพัธ์ (Verification) เพือตรวจสอบผลลพัธ์ทีไดจ้ากการ
เสนอวิธีการคิดแกปั้ญหา ถา้พบวา่ผลลพัธ์ทีไดม้านนัยงัไม่ใช่ผลทีถูกตอ้งก็ตอ้งมีการเสนอวิธีการ
แกปั้ญหานีใหม่จนกวา่จะไดว้ธีิทีดีทีสุดหรือวธีิทีถูกตอ้งทีสุด 

5. ขนัการนาํไปประยุกต์ใช้ใหม่ (Reapplication) หมายถึงการนาํเอาวิธีการ
แกปั้ญหาทีถุกตอ้งไปใชใ้นอกาสขา้งหนา้ในปัญหาทีคลา้ยคลึงกนั 

เวียร์ (Weir, 1974 : 18, อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ, 2545 : 48-49)                 
ไดเ้สนอขนัตอนแกปั้ญหาไว ้4 ขนัตอน ดงันี 

ขนัที 1 ขนัในการตงัปัญหา 
ขนัที 2 ขนัในการวเิคราะห์ปัญหา 
ขนัที 3 ขนัในการเสนอวธีิการแกปั้ญหา 
ขนัที 4 ขนัในการตรวจสอบผลลพัธ์ 
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จากขนัตอนในการคิดแก้ปัญหาดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษา
ขนัตอนการแกปั้ญหาของเวยีร์ (Weir) เพราะมีขนัตอนทีชดัเจน รัดกุม เหมาะสมสําหรับนาํขนัตอน                  
มาสร้างเป็นเครืองมือ เพือวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กและเยาวชนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ตามขนัตอน ดงันี 

1. ขันตอนในการตังปัญหา หมายถึง เด็กและเยาวชนสามารถระบุ
ขอบเขตของปัญหาตามสถานการณ์ทีกําหนดได้ โดยสามารถตอบได้ว่าอะไรคือปัญหาจาก
สถานการณ์นนั 

2. ขนัตอนในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง เด็กและเยาวชนสามารถ
แยกแยะหาสาเหตุของปัญหาได ้

3. ขนัตอนในการเสนอวิธีแกปั้ญหา หมายถึง เด็กและเยาวชนสามารถ
คิดคน้ และเสนอวธีิการแกปั้ญหาจากสาเหตุของปัญหาได ้

4. ขนัตอนในการตรวจสอบผลลพัธ์ หมายถึง เด็กและเยาวชนสามารถ
ตรวจสอบผลของการแกปั้ญหา จากวิธีการแกปั้ญหาในขนัตอนที 3 ไดว้่า เมือแกปั้ญหาแลว้ผลที
เกิดขึนจะเป็นอยา่งไร 

จากขอ้มูลทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทกัษะการแกปั้ญหา เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการรับรู้ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและทางเลือก ประเมินทางเลือก 
ตดัสินใจเลือกทางแกปั้ญหา และลงมือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นกระบวนการทีตอ้งอาศยั
สติปัญญา โดยบุคคลรวบรวมประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทีประสบใหม่ โดยมีแบบ
แผน พฤติกรรม วธีิและขนัตอนต่างๆใหส้าํเร็จถึงจุดมุ่งหมายทีตอ้งการ  

 

3. .       ทกัษะการสือสาร  
ความหมายของทกัษะการสือสาร 
กรมวชิาการ (2542 : 5) ไดใ้หค้วามหมายของการสือสารไวว้า่ หมายถึงการนาํ

เรืองราวต่างๆ ทีเป็นขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น หรือความรู้สึก โดยอาศยัเครืองนาํไปโดยวิธีใดวิธีหนึง
ใหไ้ปถึงจุดหมายปลายทางทีตอ้งการจนทาํให้เกิดการกาํหนดรู้ความหมายแห่งเรืองราวนนัร่วมกนั
ได ้

อีเวอร์เรท (Everett, 1973 : 43, อา้งถึงใน ยุพิน  ตุม้โหมด, 2546 : 16)                            
ให้ความหมายของการติดต่อสือสาร หมายถึงกระบวนการทีความคิดหรือข่าวสารถูกส่งจากแหล่ง
กลางไปยงัผูรั้บสารดว้ยเจตนาทีจะเปลียนพฤติกรรมบางประการของผูรั้บสาร 
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องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1994 : 1, อา้งถึงใน วรารัตน์  วิจารณ์ปรีชา, 2550 

: 33)กล่าววา่ ทกัษะการสือสาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชค้าํพูดและภาษาท่าทาง 
เพือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถทีจะแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ การขอร้อง 
ตกัเตือนและขอความช่วยเหลือ 

วิลเลียม วิมุกตายน (2540 : 28) ให้ความหมายของการสือสารว่า                            
เป็นกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลียนข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้สึกนึกคิด จากบุคคลหนึงไปยงั               
อีกบุคคลหนึงหรือหลายลา้นคนเพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ยงัผลให้เกิดความร่วมมือความตกลง
กนัโดยอาศยัถอ้ยคาํในการพดูหรือเขียน 

ในงานวิจัยนีผู ้วิจ ัย ได้ให้ความหมายของทักษะการสือสาร  หมายถึง
ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการถ่ายทอด แลกเปลียนความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้สึกนึก
คิด และความตอ้งการของตนเองกบัผูอื้น โดยใชถ้อ้ยคาํหรือไม่ใช้ถอ้ยคาํก็ได ้เพือให้เกิดการรับรู้
และความเขา้ใจตรงกนั 

ประเภทของการสือสาร 
กิติมา สุรสนธิ (2541 : 31) ไดแ้บ่งประเภทของการสือสารโดยใชเ้กณฑ์ใน

เรืองของภาษา ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.  การสือสารเชิงวจันภาษา  หมายถึง การสือสารทีทงัผูส่้งสารและผูรั้บ
สารทาํการสือความหมายกนัโดยใชภ้าษาพูด หรือภาษาเขียนในการสือสาร เช่นการพูดภาษาไทย 

การพดูภาษาองักฤษ การเขียนจดหมายถึงเพือนชาวญีปุ่นดว้ยภาษาญีปุ่น เป็นตน้ 

2.  การสือสารเชิงอวจันภาษา  หมายถึง การสือสารทีผูส่้งสารและผูรั้บ
สารสือสารกนัโดยไม่ไดใ้ชภ้าษาพูด หรือภาษาเขียนในการสือความหมาย เช่นการแสดงออกทาง               
สีหนา้ ท่าทาง เป็นตน้ 

หลุย  จาํปาเทศ (2533 : 61-63, อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ, 2545 : 50-51) 
กล่าวถึง การใชภ้าษา คาํพดูและภาษาสีหนา้ ท่าทางไวด้งันี 

1. ภาษาคาํพูด หรือ ภาษาพูด เป็นภาษาทีใช้ในชีวิตประจาํวนั มีความ
ละเอียดลึกซึง มีนาํเสียงหนักเบาแสดงถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของผูพู้ดและสามารถบรรยาย                 
ใหเ้ห็นภาพไดอ้ยา่งดี 

2. ภาษากาย เป็นภาษาทีมีความหมายดว้ยตวัของมนัเอง หรือให้ควบคู่ไป
กบัภาษาพูดเพือทาํให้ภาษาทีใช ้มีประสิทธิภาพ ภาษท่าทางทีสําคญัทีสุด คือ ภาษาสีหนา้ท่าทาง                 
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ทีแสดงออกจากใบหน้าและสายตา เพราะจะแสดงถึงส่วนลึกหรือความรู้สึกทีอยู่ภายในใจ                       
ซึงขอยกตวัอยา่งในการใชภ้าษาสีหนา้ท่าทาง ดงันี 

2.1 ภาษาจากสายตา เช่น การแสดงความรู้สึกโดยการใช้สายตา 
สามารถบอกได้ทงัความรู้สึกทีชอบและไม่ชอบ ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แยแส เป็นต้น                 
ซึงเป็นส่วนลึกของความรู้สึกทีซ่อนไวใ้นใจ 

2.2 ภาษาจากการแสดงออกทางใบหน้า เช่น การเลิกคิว การทํา               
จมูกยน่ การยมิการขบกราม กดัฟัน เป็นตน้ ก็ยอ่มแสดงถึงความรู้สึกไดม้ากเช่นกนั 

2.3 ภาษาจากมือ เช่น การบิดมือ การกาํมือแน่น การหกันิวเบาๆ หรือ
การทาํมือเป็นรูปต่างๆเป็นตน้ 

2.4 ภาษาจากร่างกาย เช่น การยืน การนัง การนอน ในลักษณะ
ต่างๆกนั สามารถสือความหมายต่อคู่สนทนาแตกต่างกนั 

การแสดงออกทางภาษาท่าทางมีอิทธิพลอย่างมากในการสือสาร เราจึง
สามารถใช้ภาษาทงัสองให้สอดคล้องเหมาะสมกับการสือสัมพนัธ์ หรือสือความหมายกัน จะ
สามารถประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายได ้และจะทาํใหเ้กิดการสือสารทีมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของการสือสาร 
วิลเลียม วิมุกตายน (2540 : 31-32) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการสือสารไว ้                  

5 องคป์ระกอบ คือ 

1. ผูส่้งสาร หมายถึง ผูริ้เริมจะส่งสาร คือ ขอ้ความหรือขอ้มูลต่างๆ ไปยงั
ผูรั้บสาร ผูส่้งสารนีอาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได ้

2. สาร หมายถึง สิงเร้าหรือสิงทีกระตุน้เตือนผูที้ส่งสารไปยงัผูรั้บสาร  
สารทีใช้แบ่งออกเป็นสารทีใช้คาํ (Verbal) ไดแ้ก่ การพูด การเขียน และสารทีใชส้ัญลกัษณ์อืน
นอกจากคาํ(Non-Verbal) ไดแ้ก่ การใชกิ้ริยาท่าทาง การใชส้ัญญาณและสัญลกัษณ์ เป็นตน้ 

3. สือหรือช่องทางการสือสาร  คือเครืองมือหรือช่องทางทีผูส่้งสารจะใช้
เพือให้สารนนัไปถึงบุคคลอืน ซึงเป็นผูรั้บสารโดยตรงหรือส่งยอ้นกลบัยงัผูส่้งสาร เพือให้รู้ผล
ยอ้นกลบัของสารทีส่งไป ไดแ้ก่ คลืนเสียง อุปกรณ์การสือสารหรือผา่นช่องทาง โดยอาศยัประสาท
สัมผสัทงั 5 ไดแ้ก่ การมอง การไดย้นิ การไดก้ลิน การลิมรสและการสัมผสัหรือวธีิทีเสนอ 

4. ผูรั้บสาร หมายถึง ผูฟั้ง ผูต้อบ ผูรั้บสารนีอาจเป็นคนเดียว กลุ่มบุคคล
หรือสาธารณชน ผูรั้บสารจะทาํการแปลหรือตีความหมายในขอ้ความทีผูส่้งสารส่งมา 
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5. ผลยอ้นกลบั เป็นผลของการทวนถามเพือใหแ้น่ใจในสิงทีไดรั้บฟัง รับรู้
ของผูรั้บสารนนัๆ เช่น การพยกัหนา้ กม้ศีรษะ เป็นตน้ ผลยอ้นกลบันีบางสถานการณ์อาจจะไม่ได้
ปฏิบติัทนัที เช่น ในการสือสารมวลชน ผูรั้บสารไม่มีโอกาสทีจะใหผ้ลยอ้นกลบัได ้

ยงยุทธ  วงศภิ์รมศานติ (2540 : 31, อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ, 2545 : 

51-52) กล่าวถึงองค์ประกอบของการสือสารว่า การพูดคุยหรือการสือสารกนัทงัสองฝ่ายนัน 
นอกจากการสือสารกันด้วยคําพูด  คือ  ส่วนของภาษาท่าทางและการสือสารทีดีจะต้องใช้
องคป์ระกอบทางภาษาทงั 5 องคป์ระกอบดว้ยกนั เช่น 

1. การสบตา  จะทาํให้พูดจากนัไดเ้ขา้ใจง่ายขึน การสบตายงัช่วยให้เกิด
การระงบัอารมณ์ทีเกิดขึนระหวา่งการพดูคุยกนัดว้ย 

2. ใบหน้า สีหน้าทีรับฟัง หรือการยิมแยม้แจ่มใส ย่อมดีกว่าการแสดง               
สีหน้าเมินเฉย หน้าบึงตึง นอกจากนียงัสังเกตหน้าของคู่สนทนาทาํให้เราทราบความรู้สึกไดดี้ว่า              
เขากาํลงัโกรธ กงัวล นอ้ยใจ เสียใจ เป็นตน้ ซึงจะทาํใหเ้ราเลือกทีจะพดูจากบัเขาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ท่าทาง ท่าทางทีแสดงออกซึงการรับฟังและทาํใหคู้่สนทนาอยากพูดคุย
ดว้ย ไดแ้ก่ การผงกศีรษะ รับฟัง การโน้มเขา้หาตวั คนทีใช้อารมณ์จะแสดงอีกลกัษณะหนึง เช่น 
การกอดอก ยนืตวัแขง็ เป็นตน้ 

4. การสัมผสั เช่น การจบัมือ จบัตน้แขน การโอบกอด จะให้ความรู้สึก
ความเขา้ใจ อบอุ่น รักใคร่ สนิทสนม ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. ระยะห่างระหว่างบุคคล การพูดคุยจะดีขึน หากทังสองฝ่ายพูดคุย               
ในระยะใกลก้นั การพดูกนัในระยะห่างจะทาํใหเ้กิดเสียงดงัและไม่มีการสบตากนัจะทาํให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ 

 

3. .       ทกัษะการสอนตนเอง  
 ความหมายของทกัษะการสอนตนเอง 
 มีเชนบมั (Meichenbaum, 1975 : 357, อา้งถึงใน ประเทือง ภูมิภทัราคม, 

2535 : 301)ไดใ้หค้วามหมายของ การสอนตนเอง ไวว้า่ เป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใน
การสอนตนเอง ดว้ยการใช้การพูดกบัตนเองภายในใจ เป็นตวัชีแนะแนวทางเพือให้มีพฤติกรรม
เป้าหมาย ซึงเป็นการควบคุมไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์
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ประเทือง ภูมิภทัราคม (2535 : 301 ) ไดส้รุปความหมาย การสอนตนเอง                  
วา่เป็นการพดูกบัตนเอง เป็นตวัชีแนะหรือนาํทางตนเอง เพือควบคุมพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์

ในงานวิจัยนี ผู ้วิจ ัยให้ความหมายของทักษะการสอนตนเอง  หมายถึง 
ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการบอกและเตือนตนเอง รวมถึงการรู้จกัตนเองว่าสิงใด              
ควรกระทาํหรือควรละเวน้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมเสียหายหรือกระทาํ
ความผิด เช่น การเตือนตนเองให้ละเวน้การเล่นการพนนั การลกัทรัพยข์องผูอื้น การดืมสุราของ             
มึนเมา การเขา้ไปเกียวขอ้งกบัยาเสพติด การเทียวสถานเริงรมยห์รือการคบเพือนทีมีพฤติกรรมเสียง 

แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัการสอนตนเอง 
การสอนตนเองเป็นเทคนิคการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ดว้ยการพูดกบั

ตนเองภายในใจเป็นตวัชีแนะหรือนาํทางเพือให้มีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึน ซึงกระบวนการสอน
ตนเองจะทาํไดด้ว้ยการเสนอตวัแบบ การฝึกซ้อม และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและการวางเงือนไข 
ผลกรรม (Meichenbaum, 1975 : 357, Meichenbaum Cameron, 1974 : 264, Wilson and O’Leary 

1980 : 247-281, อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ, 2545 : 53) ซึงกระบวนการทงัหมดอธิบายไดด้งันี 

 
 

สิงเร้าทีมากระทบ 
 

 

               ตวัแบบ              ผลกรรมของพฤติกรรมเป้าหมาย 
แผนภูมิที 1 แสดงกระบวนการสอนตนเองตามแนวคิดของ Meichenbaum and Goodman 

ทีมา : Meichenbaum and Goodman 1971, อา้งถึงใน ประเทือง  ภูมิภทัราคม, การปรับพฤติกรรม : 
ทฤษฎีและการประยุกต ์(ประทุมธานี : ฝ่ายเอกสารตาํรา วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ 2525 : 301) 

กระบวนการสอนตนเองเริมจากการสร้างพฤติกรรมการสอนตนเอง(B1) ดว้ย
เทคนิคการเสนอตวัแบบแสดงการสอนด้วยให้บุคคลฝึกสอนตนเอง(B1) ของบุคคลจะเป็นตัว
แนะนาํ หรือนาํทางให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายขึน(B2) บุคคลให้การเสริมแรงพฤติกรรมเป้าหมาย
(B2)ทีเกิดขึน มีผลใหเ้กิดการเชือมโยงระหวา่งการสอนตนเอง พฤติกรรมเป้าหมายและการเสริมแรง 
การสอนตนเองจะมีสภาพเป็นสิงเร้าทีนาํไปสู่การเสริมแรง ซึงบุคคลจะเลือกใช้เพือกระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรมเป้าหมายทีนาํไปสู่การไดรั้บการเสริมแรงทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมเป้าหมายเพิมขึน 

 

พฤติกรรมเสียงทีเป็นสือกลาง(B1) 
(การสอนตนเอง) 

พฤติกรรมเป้าหมาย 

(B2) 
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การสร้างพฤติกรรมสอนตนเองให้เกิดขึน กลวิธีทีนิยมใชแ้ละมีประสิทธิภาพ
คือ การใช้ตัวแบบแสดงการสอนตนเอง การใช้ตวัแบบในการสร้างพฤติกรรมของบุคคลนัน 
สามารถเรียนรู้ไดท้งัตวัแบบจริงและตวัแบบทีเป็นสัญลกัษณ์ เช่นตวัแบบในโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
วิทยุ หนงัสือหรือจิตนการและอืนๆ (Mikulus, 1978 : 121, อา้งถึงใน อรพินทร์  อนงคณะตระกูล, 
2528 : 11)  

จากแนวคิดดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ มีแชมบมั และกูดแมน (Meichenbaum and 

Goodman, 1971 : 116-117, อา้งถึงใน ประเทือง  ภูมิภทัราคม, 2536 : 303) ไดเ้สนอขนัตอนการ
สอนตนเองดว้ยการใชต้วัแบบและการฝึกซอ้มการสอนตนเองเพือให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย โดยมี
ลาํดบัขนัดงันี 

1. ตวัแบบสอนตนเองด้วยเสียงดัง ชีแนะการกระทาํพฤติกรรมเป้าหมาย 
ของตน 

2. ตวัแบบสอนตนเองดว้ยเสียงดงั ชีแนะการกระทาํพฤติกรรมเป้าหมายของ
บุคคลทีไดรั้บการสอนพดูกบัตนเอง 

3. บุคคลไดรั้บการสอนพูดกบัตนเอง โดยพูดดว้ยเสียงดงั ชีแนะการกระทาํ 
ทีเป็นพฤติกรรมเป้หมายของตนเอง 

4. บุคคลทีได้รับการสอนพูดกบัตนเองดว้ยเสียงกระซิบ ชีแนะการกระทาํ             
ทีเป็นพฤติกรรมเป้าหมายของตนเอง 

5. บุคคลทีได้รับการสอนพูดกับตนเองในใจ ชีแนะการกระทําทีเป็น
พฤติกรรมเป้าหมายของตนเอง 

ความสําคัญของการสอนตนเอง 
จากแนวคิดการสอนตนเอง (Self-Instruction) ของมีเชนบมั (Meichenbaum, 

1971 : 116-117) ในระยะต่อมาไดมี้การฝึกทกัษะการสอนตนเองไปใชใ้นการปรับพฤติกรรมและ
แก้ไขพฤติกรรมอย่างกวา้งขวาง ทงัปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมอยู่ไม่สุข ความเครียด  
ความกลวั และพฤติกรรมอืนๆ ไดแ้ก่พฤติกรรมการดืมสุรา พฤติกรรมการสูบบุหรี (Meichenbaum 

and Cameron, 4 : 271-289) พฤติกรรมกลา้แสดงออก (Craighead, 1979 : 529-542 ; Kazdin and 

Mascitelli, 1982 : 357-358) พฤติกรรมทีส่อไปในทางยุวอาชญากร พฤติกรรมหุนหนั ขาดทกัษะ
ทางสังคม (Meichenbaum and Goodman, 1971 : 115-126, อา้งถึงใน สิรินทร์  ศรประสิทธิ,  : 

) 
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จากทีกล่าวมาขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า ทกัษะการสอนตนเอง (Self-Instruction 

Skills)สามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการแกไ้ขพฤติกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย อีกทงัสามารถส่งผล
ไปสู่พฤติกรรมการป้องกนัและสภาพการณ์อืนๆในชีวิตได ้ ดงันนัผูว้ิจยัจึงเลือกทกัษะการสอน
ตนเอง(Self-Instruction Skills) เป็นองค์ประกอบหนึงของทกัษะทางสังคมทีจะสามารถทาํนาย
ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน 

 

3. .      ทกัษะเพอืการได้มาซึงแรงสนับสนุนทางสังคม  
การสนบัสนุนเป็นระบบทางสังคมทีมีอยูใ่นตวับุคคลดว้ยการเชือวา่ตวัเขาเอง

มีผูที้จะให้ความรัก ความเอาใจใส่ มีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของเขา ความเชือเช่นนีทาํให้บุคคล
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของสังคม ไดรั้บการยอมรับและจะมีความผูกพนักบัสังคมนนัๆสิงที
เป็นการสนบัสนุนมีทงัทางดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ รวมทงัการไดรั้บโอกาสในการทาํกิจกรรมทาง
สังคมในเรืองต่างๆดว้ย 

การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นกิจกรรมทีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั การมีกลุ่ม
ทางสังคมหรือมีเครือข่ายทางสังคมเขา้มาเกียวขอ้ง จะเป็นการเพิมทกัษะทางสังคมให้กบัแต่ละคน
มากขึน ในการขอรับการสนบัสนุนในช่วงวยัของการเป็นวยัรุ่นนนั ประเด็นหลกัทีจาํเป็นตอ้งฝึกให้
มีทกัษะเพิมขึน ไดแ้ก่ 

1. การยอมรับการช่วยเหลือ (accepting help) 
2. การเขา้ร่วมกบักลุ่ม (joining a group) 
3. การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของกลุ่ม (participating in group activity) 
4. การเป็นมิตรกบัผูอื้น (making friends) 
ทงันี ในส่วนของการสนับสนุนทางสังคมทีบุคคลพึงได้รับจากบุคคลอืน 

Diamond and Jone (1983, อา้งถึงใน สุรพล  พยอมแยม้, 2545 : 24-25) ไดแ้บ่งชนิดของการ
สนบัสนุนทางสังคมไว ้6 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. การได้รับความผูกพนัใกล้ชิด (attachment) เป็นความรู้สึกและการมี
สัมพนัธภาพทีทาํให้รู้สึกว่าตนเป็นทีรักและได้รับการเอาใจใส่จากบุคคลอืน โดยเฉพาะจากผูที้
ใกลชิ้ด เช่นบุคคลในครอบครัว เพือนร่วมชนัเรียน ถา้บุคคลขาดการสนบัสนุนชนิดนี จะรู้สึกโดด
เดียว 

2. การมีโอกาสเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือผูอื้น (opportunity of nurturance) 
เป็นการไดรั้บโอกาสทีจะช่วยเหลือดูแลผูอื้น หรือเป็นทีพึงของผูอื้นในเรืองต่างๆได ้ซึงจะทาํให้มี
ความรู้สึกทีจะตอ้งรับผดิชอบและเห็นวา่ตนเองเป็นผูที้มีคุณค่า 
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3. การไดเ้ป็นส่วนหนึงในสังคม (social integration) เป็นโอกาสของการเขา้
ร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคม มีการแลกเปลียนความคิดความรู้สึกและแลกเปลียนวตัถุสิงของ
ระหวา่งกนั รวมทงัความห่วงใยความผกูพนัระหวา่งกนัดว้ย ถา้บุคคลใดขาดโอกาสเช่นนี จะทาํให้
เกิดความรู้สึกแปลกแยกจากสังคม 

4. การได้รับการยืนยนัในคุณค่าแห่งตน (reassurance of worth) เป็นการ
ไดรั้บความยกยอ่งชืนชม ไดรั้บการเคารพและยอมรับจากบุคคลอืน ทาํให้ตนเองและบุคคลใกลชิ้ด
รู้สึกภาคภูมิใจ ถา้บุคคลใดไม่ไดรั้บโอกาสเช่นนีจะทาํให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ประโยชน์และ
ขาดความมนัใจในตนเอง 

5. การไดรั้บความมนัใจจากแนวร่วม (sense of reliable alliance) เป็นการ
สนบัสนุนทีไดจ้ากบุคคลทีเห็นว่าเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกนั บุคคลต่างคาดหวงัว่าจะไดรั้บความ
ช่วยเหลือ ความห่วงใยและความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัจากบุคคลอืนเสมอ 

6. การไดรั้บคาํชีแนะ (the obtaining of guidance) เป็นการได้รับความ
ช่วยเหลือทงัดา้นจิตใจและดา้นข่าวสารขอ้มูลเมือเผชิญกบัภาวะวิกฤติต่างๆ ถา้ขาดการสนบัสนุน
ประเภทนีจะทาํใหบุ้คคลรู้สึกทอ้แทแ้ละสินหวงั 

แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัวธีิการได้มาซึงแรงสนับสนุนทางสังคม 
นกัจิตวิทยาทางปัญญาสังคมอยา่ง Bandura เชือวา่ปัจจยัสําคญัทีทาํให้บุคคล

เกิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่องค์ประกอบส่วนบุคคล(P) สิงแวดลอ้ม(E) และพฤติกรรม(B) ในลกัษณะ                
ทีองค์ประกอบเหล่านีมีอิทธิพลซึงกันและกัน นันคือ หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง
สิงแวดล้อมเปลียนไป จะทาํให้องค์ประกอบอืนๆทีเหลือเปลียนแปลงไปดว้ย (Bandura, ,               

อา้งถึงใน พรเพญ็  จารุกิตติยนตร์,  : ) 
ซิมเมอร์แมน (Zimmerman,  : - , อา้งถึงใน พรเพ็ญ  จารุกิตติ-

ยนตร์,  : ) เห็นวา่ Bandura ไดเ้สนอทฤษฎีจิตวิทยาทางปัญญาสังคมโดยเนน้วา่อิทธิพลของ
องค์ประกอบด้านสิงแวดล้อมเป็นปัจจัยทีสําคัญทีสุดจะทาํให้องค์ประกอบส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมเปลียนไป นอกจากนีอิทธิพลทางดา้นสิงแวดลอ้ม บุคคล และพฤติกรรมยงัมีปฏิสัมพนัธ์
ซึงกนัและกนั เขา้ไดเ้สนอวา่บุคคลจะมีความพยายามในการวางแผน ตดัสิน และแสดงปฏิกิริยาต่อ
พฤติกรรมของตนเอง ซึงกระบวนการเหล่านีจะทาํใหพ้ฤติกรรมของบุคคลนนัเปลียนแปลง เขาเรียก
กระบวนการเหล่านีว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบกาํกบัตนเอง ซึงเป็นวิธีการทีบุคคลควบคุมตนเองใน
ดา้นของปัญญา ดงันนัองคป์ระกอบการเรียนรู้แบบการกาํกบัตนเองเป็นการใชก้ลวิธีทีเฉพาะเจาะจง 
เพือบรรลุจุดมุ่งหมายบนพืนฐานของการรับรู้ความสามารถของตนเอง อนัประกอบด้วยการตงั
จุดมุ่งหมาย และการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการใชก้ลวิธีทางการหาแหล่งสนบัสนุนทาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

สังคม อิทธิพลทางสิงแวดลอ้ม(E) จะช่วยให้บุคคลเกิดการพฒันาการทีจะเรียนรู้สิงทีถูกกาํหนด             
แต่เมือบุคคลประเมินและตดัสินว่าตนเองมีความสามารถตาํ(P) บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาดว้ยการ           
ขอความช่วยเหลือจากสิงแวดลอ้ม(B) และเมือสิงแวดลอ้มสนองตอบความตอ้งการความช่วยเหลือ
ของบุคคล(E) จะทาํใหบุ้คคลประเมินและตดัสินตนเองมีความสามารถทีจะทาํงานนนัไดโ้ดยอิสระ
(P) ซึงซิมเมอร์แมน และ มาร์ตินี พอนส์ (Zimmerman and Martinez-Pons, ) เรียกวิธีการ
เรียนรู้แบบนีวา่กลวธีิการขอความช่วยเหลือทางสังคม (Seeking-Social Assistance) 

เทคนิคการขอความช่วยเหลอื (กรมสุขภาพจิต, 2554 : 41 ) 
การขอความช่วยเหลือเป็นพฤติกรรมทีเราพบไดท้วัไปในชีวิตประจาํวนัไม่วา่

จะเป็นการแสดงออกทางตรง เช่นการถามคาํถาม หรือกล่าววาจาเพือขอให้ช่วย หรือการแสดงออก
ทางออ้ม เช่น การขมวดคิวเขา้หากนั การยกัไหล่ และส่ายศีรษะไปมา เราจะพบวา่เด็กเล็กๆมกัจะ
ขอให้ผูใ้หญ่ช่วยเมือเขาคาดหวงัว่าเขา้ไม่สามารถทาํงานนนัได ้(Newman and Goldin , ,               

อา้งถึงใน พรเพญ็  จารุกิตติยนตร์,  : ) 
1. ศึกษานิสัยและวิเคราะห์ความชอบ ซึงก่อนทีจะขอความช่วยเหลือจาก

ผูอื้น จาํเป็นอย่างยิงจะต้องรู้จกันิสัยของผูอื้นก่อน รู้ว่าเคา้ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มีนิสัยและ
บุคลิกภาพลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. เกรินนาํก่อนขอความช่วยเหลือ ไม่ควรเริมตน้ขอความช่วยเหลือจากผูอื้น
ทนัที ยิงเป็นคนทีไม่คุน้เคยหรือขาดการติดต่อกนัเป็นเวลานาน และควรจะถามเรืองราวของบุคคล
นนัๆก่อน นาํขอ้มูลทีรับรู้มา มาช่วยในการเกรินนาํก่อนทีจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือขอความ
ร่วมมือจากผูอื้น 

3. ใช้ค ําพูดทีสุภาพ  สามารถเลืกใช้ค ําพูดอืนได้เพือให้ได้ข้อมูลตาม
วตัถุประสงคที์ตอ้งการ 

4. เปิดใจให้กวา้ง ภายหลงัจากทีเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือขอความ
ร่วมมือจากผูอื้นไปแลว้ การเปิดใจยอมรับทงัในแง่มุมทีผูอื้นให้ความช่วยเหลือ และเปิดในยอมรับ
ฟังเหตุและผลเมือบุคคลนนัไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้ 

ในงานวจิยันีผูว้จิยั ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุน
ทางสังคม หมายถึง ความสามารถของเด็กและเยาวชนในการขอความช่วยเหลือหรือขอรับการ
สนบัสนุน หรือการไดรั้บการส่งเสริม เช่นการขอการสนบัสนุน คาํแนะนาํ กาํลงัใจ การส่งเสริมจาก
บุคคลในครอบครัว ครู เพือนและบุคคลในสังคม เมือตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือเมืออยูใ่นสถานการณ์
ทีเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม 
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3.    งานวจัิยทีเกียวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคลกบัทกัษะทางสังคม 
ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดร้วบรวมการวิจยัทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุ 

รายไดข้องครอบครัว  สภาพแวดลอ้มของครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  
ระยะเวลาการฝึกอบรม การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมฯ               
ซึงตวัแปรทงัหมดนีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมดงันี 

อายุ 
ไกรสร  ขนัทจร ( 53 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย

ผูก้ระทาํความผิดในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัอุบลราชธานี  พบว่าเด็กและเยาวชน
ชายทีมีระดบัอายแุตกต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั   

สุกญัญา  กุลประดิษฐ์ (2549 : 70) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์โดย
จาํแนกตามภูมิหลงัทางครอบครัวของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสในเขต
อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 230 คน พบว่านกัเรียนทีมีอายุ
แตกต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกัน เมือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการ
ควบคุมตนเอง ด้านแรงจูงใจ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดา้นทกัษะทางสังคม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยนกัเรียนทีมีอายุมากกวา่มีคะแนนเฉลียความฉลาดทางอารมณ์สูง
กวา่นกัเรียนทีมีอายนุอ้ยกวา่ แต่ไม่มีความแตกต่างกนัดา้นตระหนกัรู้ 

จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัอายุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่าเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมีอายุต่างกนัมีทกัษะทางสังคมที
ต่างกนั  

รายได้ของครอบครัว 
เนืองจากยงัไม่มีงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัรายได้ของครอบครัวกบัทกัษะทางสังคม

โดยตรง ผูว้จิยัจึงขอเสนองานวิจยัทีเกียวกบัรายไดข้องครอบครัวตวัแปรดา้นอืนๆ เพือเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวจิยัครังต่อไป 

สดใส  นิยมจนัทร์ (2541 : 85, อา้งถึงใน จงจิตร  โสมาบุตร, 2546 : 34) ไดศึ้กษา
ปัญหาด้านการเรียน ส่วนตวัและสังคมและวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 860 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
นักเรียนทีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกนั ใช้วิธีการเผชิญปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทงันีอาจเนืองมาจากความวติกกงัวลเกียวกบัเรืองค่าใชจ่้ายและรายได้
ของครอบครัว 
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ศรัณพร  คันธรส (2552 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลของการอบรมเลียงดูทีมีต่อ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่า ฟันอุปสรรคของนัก ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชนัปีที1-ชนัปีที5 จาํนวน 273 คน และการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับกรณีศึกษา จาํนวน 5 คน พบว่าพ่อแม่ทีมีการศึกษาดี                  
มีรายได้ดี เป็นส่วนเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผูที้มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคในระดบัสูง 

จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวข้องกบัรายได้ของครอบครัวดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยั              
จึงคาดว่าเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมีรายไดข้อง
ครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมทีต่างกนั  

พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว 
เนืองจากยงัไม่มีงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกใน

ครอบครัวกบัทกัษะทางสังคมโดยตรง ผูว้จิยัจึงขอเสนองานวจิยัทีเกียวกบัพฤติกรรมการดืมสุราของ
สมาชิกในครอบครัวกบัตวัแปรดา้นอืนๆ เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัครังต่อไป 

โซคบั (Soukup, อา้งถึงใน พรรณทิพย ์ ศิริวรรณบุศย ์และคณะ, 2545 : 57) ไดศึ้กษา
สุขภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา จาํนวน 253 คนทีมาจากครอบครัวทีมี
ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ สุขภาวะทางอารมณ์ หมายถึง ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
และระดบัการควบคุมตนเอง สุขภาวะทางพฤติกรรม หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหาโดย
การจดัการตนเองและโดยการจดัการสิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบวา่ นิสิตนกัศึกษาทีมีบิดามารดา
ติดสุราหรือไม่ติดสุรา มีสุขภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั 

จากการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว
ดังกล่าวข้างต้น พบว่าพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัวทีต่างกันจะมีสุขภาวะ               
ทางอารมณ์และพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั สําหรับการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัตงัสมมติฐานในการวิจยัวา่
เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรีทีมีพฤติกรรมการดืม
สุราของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 
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พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว 
เนืองจากยงัไม่มีงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกใน

ครอบครัวกบัทกัษะทางสังคมโดยตรง ผูว้ิจยัจึงขอเสนองานวิจยัทีเกียวกบัพฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัวกบัตวัแปรดา้นอืนๆ เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัครังต่อไป 

อรัญญา  เจริญกุล (2539 : บทคดัยอ่, อา้งถึงใน พาตีเมาะ  นิมา 2547 : 63-64) ไดศึ้กษา
เปรียบเทียบผลของการใช้ตัวแบบและการใช้สถานการณ์จาํลองทีมีต่อความสามารถในการ
แกปั้ญหาสิงแวดลอ้มของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที6 โรงเรียนบา้นบึงอาํนาจ อาํเภอบา้นบึง 
จังหวดัราชบุรี ปีการศึกษา 2538 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าแบ่งเป็นกลุ่มทีมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มตาํกวา่เปอร์เซ็นตไ์ทล์ที50 ลงมาและไม่ผา่นเกณฑ์ 60%
ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตขอ้ 18 จาํนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที1 ใช้การให้ตวัแบบและกลุ่มทดลองที2 ใช้สถานการณ์จาํลอง
เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง คือแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม โปรแกรม
การใหต้วัแบบและสมุดการ์ตูน โปรแกรมการใชส้ถานการณ์จาํลองและสถานการณ์ พบวา่ 

1. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมดีขึนหลงัได้รับการให้ตวั
แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

2. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมดีขึนหลังได้รับการใช้
สถานการณ์จาํลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

3. นักเรียนทีได้รับการให้ตวัแบบและนักเรียนทีได้รับการใช้สถานการณ์จาํลอง                
มีความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 

นวลตา  อาภาคพัภะกุล ( 3 : 94-96) ได้ศึกษาอิทธิพลของการเลียงดูเด็กและการ
สนบัสนุนทางสังคมต่อการกระทาํผิดของเด็กในภาคใตต้อนล่าง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ1) เด็กใน
สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา จาํนวน 100 ราย และกลุ่มควบคุมจาํนวน 
100 รายทีได้รับการคดัเลือกจากเด็กทีมีอายุ ทีอยู่อาศยัและเพศเดียวกบัเด็กในสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสงขลา 2) ผูป้กครองหรือบิดามารดาของเด็กทงั 2 กลุ่มรวม 200 ราย 
ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุและองคป์ระกอบในการกระทาํผิด การกระทาํผิดซาํซากร้อยละ 68 มีคน
ในบา้นติดสารเสพติด ซึงปัจจยัด้านครอบครัว ครูและโรงเรียน เป็นปัจจยัเสียงต่อการกระทาํผิด 
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ของเด็ก พบว่าบางครอบครัวมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวประพฤติเลวร้าย เช่นมีการประกอบ
อาชญากรรม รวมทงัมีการใช้ยาเสพติด ซึงสวนทางกบัการทีครอบครัว พ่อแม่ หรือผูป้กครองจะ
บอกให้เด็กกระทาํดี ในขณะทีเด็กเห็นพฤติกรรมดงักล่าวในครอบครัวทาํให้เด็กเกิดความสับสนที
จะแยกแยะ ขาดตวัอยา่งทีตนจะลอกเลียนแบบและทีสําคญัคือการขาดศรัทธาและขาดระเบียบวินยั
ในการกระทาํความผดิ 

จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกใน
ครอบครัวดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคาดวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จงัหวดัราชบุรี  ทีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทาง
สังคมแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว 
โวลเป และคณะ(Wolpe and others, 2540, อา้งถึงใน ธิดา  ฐิติพานิชยางกูร, 2550 : 51) 

ไดศึ้กษาพฤติกรรมและการปรับตวัทางสังคมของเด็กอาย ุ4-13 ปี ทีมาจากครอบครัวทีบิดามารดาใช้
ความรุนแรงต่อกนัซึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)เด็กทีบิดามารดาใชค้วามรุนแรงต่อกนั 
เมือเกิดความขดัแยง้และเป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนเมือไม่นานมานี 2)เด็กทีบิดามารดาในอดีตใชค้วาม
รุนแรงต่อกนัเมือเกิดความขดัแยง้ 3)เด็กทีบิดามารดาไม่เคยใช้ความรุนแรงต่อกนัเมือเกิดความ
ขดัแยง้การศึกษาครังนีวดัโดยให้มารดาเป็นผูต้อบแบบสอบถาม CBCL (Child Behavior Checklist) 

อาเชนบคัและอิเดลบรอค (Achenbach and Edelbrock, 1983) พบว่า เด็กทีบิดามารดาใช้ความ
รุนแรงต่อกนัเมือเกิดความขดัแยง้และเป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนเมือไม่นานมานี มีความมนัคงทาง
อารมณ์ตาํ ส่งผลใหค้วามสามารถในการเขา้สังคมตาํกวา่เด็กทีบิดามารดาในอดีตใชค้วามรุนแรงต่อ
กนัและเด็กทีบิดามารดาไม่เคยใชค้วามรุนแรงต่อกนั 

อารยา  ด่านพานิช ( , อา้งถึงใน พิมพภ์ทัรา  โสภาคดิษฐ์,  : - ) ไดศึ้กษา
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของ
เยาวชนผูก้ระทาํผิดชายและหญิงในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนกลาง พบว่าเด็กและ
เยาวชนทีกระทาํผิดซึงอาศยัอยู่กบับิดามารดาและมีการให้ความรักดูแลเอาใจใส่ดี จะมีการเห็น
คุณค่าในตนเองสูง ส่วนในกลุ่มทีขดัแยง้กนัเสมออนัทาํให้มีการกระทบกระทงักนั สัมพนัธภาพ
ภายในครอบครัวไม่ดีก็ยงิสร้างความกดดนัต่อเด็กและเยาวชนเป็นอยา่งมากและเป็นเหตุผลกัดนัให้
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เด็กและเยาวชนเริมออกไปนอกบา้นคบกบัเพือนทีมีพฤติกรรมเสียหายและแสดงออกทางความคิด
และพฤติกรรมตามกลุ่มเพือนเพือใหไ้ดรั้บการยอมรับ 

มูส และมูส (Moos and Moos, 1982, อา้งถึงใน วิศนี  ยอดสกุล, 2548: 41-42) พบวา่ 
บรรยากาศในครอบครัว บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และการเผชิญปัญหามีความสัมพนัธ์กนัโดยที
บุคคลทีมีพฤติกรรมกา้วร้าว มีความขดัแยง้ในใจมกัจะมาจากครอบครัวทีปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ
บุตร ครอบครัวปล่อยปละละเลยบุตรมากเกินไป หรือครอบครัวทีควบคุมบุตรมากเกินไป ทาํให้
บุตรมีการเผชิญปัญหาทีไม่เหมาะสม เช่นมกัจะแสดงอารมณ์โกรธ สู้โดยไม่มีเหตุผลหรือบางครัง
อาจใชว้ิธีการหลีกหนีในการเผชิญปัญหา ส่วนครอบครัวทีมีบรรยากาศความรักเอืออาทรให้ความ
อบอุ่น ความสนใจเอาใจใส่บุตร สมาชิกในครอบครัวนันจะมีความเชือมนัในตนเอง กลา้คิดกล้า
แสดงออก มีเหตุผล มีความสามารถในการตดัสินใจ พิจารณาขอ้ดีขอ้เสียก่อนลงมือกระทาํหรือ
ตดัสินใจ ซึงผูที้มีลกัษณะบุคลิกภาพดงักล่าวและอยู่ในครอบครัวทีอบอุ่น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
เผชิญปัญหาแบบสู้ปัญหาโดยคาํนึงถึงเหตุผลประกอบ  

จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา
ของสมาชิกในครอบครัวดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่าเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี  ทีมีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิก
ในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

จํานวนครังทถูีกตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดี 
เนืองจากยงัไม่มีงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัจาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี

กบัทกัษะทางสังคมโดยตรง ผูว้ิจยัจึงขอเสนองานวิจยัทีเกียวกบัการกระทาํผิดซาํกบัตวัแปรด้าน
อืนๆเพือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัครังต่อไป 

ศนัสนีย ์ กิจแก้ว (  : ) ซึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของเด็ก
และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต  จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวัดราชบุรี จาํนวน  คน พบว่าเด็กและ
เยาวชนทีมีการกระทําผิดซําต่างกัน มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา               
ไม่แตกต่างกนั 
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จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบว่าการกระทาํผิดซําทีต่างกนัจะมีพฤติกรรม
การเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาไม่แตกต่างกัน  สําหรับการวิจัยในครังนีผู ้วิจ ัย
ตงัสมมติฐานในการวิจยัว่าเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีจาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดีต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

ระยะเวลาทศีาลพจิารณาพพิากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม 
ไกรสร  ขนัทจร ( 53 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะทางสังคม

ของเด็กและเยาวชนชายผูก้ระทาํความผิดในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัอุบลราชธานี  
พบว่าเด็กและเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  

จงัหวดัอุบลราชธานี ทีมีระยะเวลาในการฝึกอบรมแตกต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ธนวรรณ  อุดมมีชัย (  : ) พบว่าการทีผู ้ต้องขังถูกตัดสินโทษจําคุกตาม
กาํหนดเวลาโทษ ทาํใหต้อ้งใชส้ติปัญญาพิจารณาหาทางแกไ้ขทีเหมาะสม ดว้ยการปรับตวัและสร้าง
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดทางดา้นบวก กล่าวคือ การนาํประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตใน
ระยะเวลาทีเข้ามาอยู่ในเรือนจาํระยะต้นมาปรับตวัให้เข้ากับกฏ ระเบียบ และความเป็นอยู่ใน
เรือนจํา  เมือผู ้ต้องขังได้จ ําคุกในเรือนจํามาระยะหนึงก็จะสามารถรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การปรับตวัให้สามารถอยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงัอืน การปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
เรือนจาํและวฒันธรรมของกลุ่มผูต้้องขงั จึงจะสามารถมีชีวิตทีปกติสุขไม่เป็นปัญหาต่อตนเอง 
ครอบครัวและต่อการควบคุมของทางเรือนจาํ 

จากการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการ
ฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคาดว่าเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่างกนั มีทกัษะทาง
สังคมแตกต่างกนั 

       การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 
      มาร์ติน (Martin, 1986 : 681) ไดว้จิยัเรือง การศึกษาผลกระทบของการพฒันาทกัษะทาง

สังคมของนักเรียนทีมีปัญหาทางด้านอารมณ์  โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาทีมีปัญหาทางอารมณ์จากเท็กซสั จาํนวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ควบคุม 2 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ให้กลุ่มควบคุมทงั 2 กลุ่ม เลือกเรียนวิชาเลือกและวิชาชีพ
ด้วยตนเอง ส่วนกลุ่มทดลองให้เขา้รับการฝึกการพฒันาทกัษะทางสังคม ซึงประกอบด้วย
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องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบ การติดต่อสือสาร การตดัสินใจ และดา้นการ
แกปั้ญหา ใช้เวลาฝึกทกัษะทางสังคมวนัละ 45 นาที ตลอดปีการศึกษา 1984-1985 ผูว้ิจยัจะ
ดาํเนินการวดัผลก่อนเรียนระหวา่งเรียน และหลงัเรียนของทุกกลุ่ม แลว้นาํมาวิเคราะห์ ผลการวิจยั
พบวา่ ทกัษะทางสังคมมีส่วนช่วยให้พฤติกรรมและผลการเรียนดีขึน แสดงให้เห็นถึงทิศทางใน
ทางบวกของพฤติกรรมและผลการเรียนของกลุ่มทีไดรั้บการฝึกทกัษะทางสังคม 

ไกรสร ขนัทจร (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะทางสังคม
ของเด็กและเยาวชนชายผูก้ระทาํความผดิในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จงัหวดัอุบลราชธานี 
จากการศึกษาพบว่า  หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนในศูนย์
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จงัหวดัอุบลราชธานี เด็กและเยาวชนชายมีทกัษะทางสังคมสูงขึน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

รําจวน  อทัรัณ (2552 : 108) ไดศึ้กษาตวัแปรเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที6 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต1 

จากการศึกษาพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาผา่นความมีเหตุผล   

จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะ           
อยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงคาดวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมีการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะ
อยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 
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4.   แนวคิด และงานวจัิยทเีกียวข้องกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 

การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยสําคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและ                 
การเรียนรู้สําหรับบุคคล เป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้เด็กและเยาวชนสามารถต่อสู้กับปัญหา ฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆในชีวิตได ้ซึงการเห็นคุณค่าในตนเองนีไม่สามารถเกิดขึนไดเ้อง หากแต่เกิดจากการ
ประเมินคุณค่าในตนเอง จากการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืน จากนนัเด็กจึงจะยอมรับและนบัถือ
ตนเอง  
 

 4.    ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) เป็นความรู้สึกทีบุคคลมีต่อตนเอง รวมไปถึง

การยอมรับนบัถือตนเอง รู้สึกวา่ตนเองเป็นผูมี้คุณค่า และมีความสามารถ ซึงมีผูใ้ห้ความหมายของ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ดงันี 

คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1984 : 5, อา้งถึงใน บุญญาภา  แจง้ศรี, 2544 : 69)                       
ให้ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองไวว้่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการประเมินคุณค่า
แห่งตนของบุคคล ทีมีต่อการยอมรับวา่ตนมีความสําคญั มีความสามารถ มีความสําเร็จและมีคุณค่า 
ซึงอาจสือออกมาเป็นคาํพดูหรือพฤติกรรมอืนๆ 

เพนเดอร์ (Pender, 1996, อา้งถึงใน จิราวรรณ นิรมิตภาษ, 2551 : 27) กล่าวถึง 
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองว่าเป็นการประเมินคุณค่าของตนเองเกียวกบัความสําเร็จของบุคคลนนั
ในการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืนๆ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และสามารถกระตุน้ให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองได้โดยการพูดอย่างเหมาะสม และ
พยายามชีใหเ้ห็นวา่บุคคลนนัมีความสามารถ ซึงจะช่วยใหบุ้คคลคิดถึงสิงทีดีของตนเอง มองตนเอง
วา่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 

อรอุมา  สงวนญาติ (2544 : 10-11) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง            
การพิจารณาตดัสินค่าของตนเองตามความสําเร็จและทศันคติทีมีต่อตนเองทงัในด้านดีและไม่ดี              
ในเรืองต่างๆ  เช่น  การประสบความสําเร็จ  การประสบความล้มเหลว  การปฏิเสธตนเอง                    
การพึงตนเอง คิดวา่ตนเองมีค่าในสังคม ตลอดจนไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนและสังคม 
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นพวรรณ์ เฉลิมสุข (2548 : 8)  กล่าววา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การประเมิน
ตนเองตามความรู้สึกของตน ว่าเป็นคนทีมีคุณค่า มีความสามารถ มีความสําคญั มีการประสบ
ความสําเร็จในการทาํงาน ยอมรับการเห็นคุณค่าจากสังคมทีมีต่อตน มีเจตคติทีดีต่อตนเอง มีความ
เชือมนัในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง จะทาํให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองและทาํให้
เกิดความรู้สึกทีดีกบับุคคลอืนได ้  

เติมทิพย ์ พานิชพนัธ์ุ (2550 : 7) กล่าววา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การตดัสิน
คุณค่าตนเองตามความคิด ความรู้สึกทีเกิดขึนภายในและมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม 
ตลอดจนแนวทางในการดาํเนินชีวติของเด็ก โดยการประเมินคุณค่าตนเองตาม ลกัษณะทางกายภาพ 
ความสามารถ การประสบความสําเร็จในการกระทาํสิงต่างๆรวมทงัการยอมรับตนเอง การไดรั้บ
การยอมรับจากกลุ่มเพือน การไดรั้บการยอมรับจากบิดามารดาทงัทางดา้นบวกและดา้นลบ 

จากการศึกษาความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองข้างต้น ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ความหมายการเห็นคุณค่าในตนเองไดว้่า การเห็นคุณค่าในตนเองหมายถึง การทีเด็กและเยาวชน
ชายมีความรู้สึกทีดีต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับตนเองวา่มีความสาํคญัและความสามารถ ในการ
กระทาํสิงต่างๆให้ประสบความสําเร็จ มีความเชือมนัในคุณค่าแห่งตน ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ
จากบุคคลอืนและสังคม 

 

4.     แนวคิดเกยีวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการพิจารณาตดัสินคุณค่าของตนเอง ซึงแสดงถึงทศันคติ

ทีบุคคลมีต่อตนเอง (Coopersmith, 1984 : 5) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนหนึงของอตัโนทศัน์
เป็นปริมาณคุณค่าทีเราใหก้บัตนเอง ซึงไดจ้ากการเรียนรู้จากผูอื้นและกลายเป็นส่วนสะทอ้นให้เห็น
ว่าบุคคลอืนยอมรับเราได้อย่างไร หรือความคิดทีเรามองเห็นจากการทีผูอื้นเห็นคุณค่าในตวัเรา
(Lindgen,Clay and Harver, 1981 : 238, อา้งถึงใน พจนารถ  สารพดั, 2546 : 18)  

ศรีเรือน  แกว้กงัวาล (2551 : 119-122) ไดอ้ธิบายแนวคิดของมาสโลวไ์วว้า่ พฤติกรรม
ของมนุษย์ทุกรูปแบบเกิดจากแรงจูงใจของตัวเอง แรงจูงใจต่างกัน ทาํให้บุคคลมีบุคลิกภาพ                      
ไม่เหมือนกนั ซึงแบ่งเป็น 5 ลาํดบัขนัตอน โดยแรงจูงใจลาํดบัพืนฐานตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อน 
แรงจูงใจขนัต่อไปจึงจะพฒันาตามลาํดบั ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

แรงจูงใจลาํดบัที1 มนุษยต์อ้งไดรั้บการตอบสนองทางสรีระวิทยาขนัพืนฐานก่อน 
ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 คือ อาหาร ทีอยูอ่าศยั เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและอืนๆ แลว้จึงพฒันาความตอ้งการ
ประเภทอืนๆตามมา แต่ถา้ความตอ้งการอนัดบัแรกยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองพอเพียง แรงจูงใจ
ประเภทอืนๆก็ยากทีจะเกิดขึนได ้
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แรงจูงใจลาํดบัที2 เป็นความตอ้งการความปลอดภยัแก่ตนเองและทรัพยสิ์น ถา้ขนันี
ไม่ได้รับการตอบสนองมนุษยจ์ะเกิดอาการหวาดผวา ก่อให้เกิดความกลวัในสิงอืนๆตามมาทงั
ร่างกายและจิตใจ 

แรงจูงใจลาํดับที3 ความต้องการเป็นเจ้าของ เช่น ความรู้สึกว่าตนมีชาติตระกูล                     
มีครอบครัว มีครู มีโรงเรียน มีสถาบนั ฯลฯ กบัความตอ้งการทีจะไดรั้บรักและรักผูอื้น เช่น ตอ้งการ
ใหมี้คนห่วงใยตน และตนตอ้งการห่วงใยผูอื้นดว้ยเช่นกนั อาทิ การเลียงดูบุตร การเลียงสัตว ์ฯลฯ 

แรงจูงใจลาํดบัที4 เป็นการแสวงหาและรักษาศกัดิศรีเกียรติยศ ความมีหน้ามีตา เช่น             
มีชือเสียง มีการนบัถือตนเองและเคารพตนเองกบัการไดรั้บการนบัถือจากผูอื้นอยา่งจริงใจ 

แรงจูงใจลาํดบัที5 เป็นการตระหนกัรู้ในความสามารถของตนและประพฤติตนตาม
ความสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูอื้นและสังคมส่วนรวม อนัจะนาํไปสู่
ความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ 

โรเจอร์ (Rogers, 1979, อา้งถึงใน สุภาพ  ไทยแท้, 2540 : 35) เชือว่ามนุษยมี์อิสร       
เสรีภาพ มีธรรมชาติใฝ่ดี มีความปรารถนาดีทีจะรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง มีความรับผิดชอบต่อชีวิต
และการกระทาํของตน มีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตของตนเอง และตระหนักเห็นถึง
แตกต่างระหว่างบุคคล ถ้าอยู่ในสภาพทีเอืออาํนวยก็จะสามารถพฒันาตนเองไปในทิศทางที
เหมาะสมกบัความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ และมุ่งไปสู่การรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง 
นอกจากนี  โรเจอร์ ยงัได้กล่าวถึงคุณค่าในตนเอง ในแง่ของการประเมินตนเองระหว่างตวัตนที
แทจ้ริงและตวัตนเอง ตามอุดมคติ ดงันี 

1. บุคคลทีมองตนเองตรงกบัตวัตนความเป็นจริงนี มกัมองเห็นตนตามอุดมคติ 
ทีค่อนขา้งเป็นไปได้ ทาํให้การดาํเนินชีวิตของเขาเป็นไปอย่างมีความมุ่งหวงั กระตือรือร้น และ             
ไดต้ามใจทีหวงัไวเ้สมอ เขาจึงมีความพึงพอใจในตนเอง ซึงจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในผูอื้นดว้ย 
นนัคือการมองตนเองและผูอื้นในทางทีดีและนาํไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองสูงไปดว้ย 

2. บุคคลทีมองตนเองสูงกวา่ตวัตนตามความเป็นจริง มกัมีแนวโนม้ทีจะมองตน
ตามอุดมคติอยา่งเพอ้ฝัน ไม่มีทางทีจะดาํเนินไปสู่ความสําเร็จ ฉะนนัจึงมกัทาํอะไรไม่สมหวงัเสมอ 
แลว้ก็โทษบุคคลอืนหรือสถานการณ์อืนหรือสถานการณ์อืนวา่เป็นตน้เหตุของความไม่สมหวงันนัๆ 

3. บุคคลทีมองตนเองตาํกว่าความเป็นจริง มกัเป็นผูที้ยอมแพ ้ถดถอย ไม่ไดใ้ช้
ศกัยภาพและคุณสมบติัทีมีตามความเป็นจริง จึงมีแนวโมทีจะวาดภาพตนในอุดมคติตาํลงไปอีก 
เพราะไม่เชือมนัในความสามารถและศกัยภาพของตน อนัจะนาํไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองตาํลง
ไปอีก 
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4. บุคคลทีมีสุขภาพจิตทีดีย่อมเห็นคุณค่าตนเอง ยอมรับตนเอง สาสมารถ
ปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง เปิดตนเองออกสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถรับรู้
ความตอ้งการทีเกิดขึนทงัภายนอกและภายในตนเองได ้มีการรับรู้เกียวกบัตนเองและสามารถนาํ
ประสบการณ์ต่างๆมาพฒันาตนเองเกิดการเรียนรู้ใหม่ทีสร้างสรรค์ ทงัต่อตนเองและต่อสังคม             
มีความเป็นตวัของตวัเองอยา่งเตม็ที 

 
4.     ความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ธีระ ชยัยุทธบรรยง (2544 : 20) กล่าววา่ ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความจาํเป็น
พืนฐานสําหรับมนุษย ์ ซึงสามารถทาํให้มนุษยมี์การพฒันา หรือดาํเนินชีวิตอยูอ่ย่างมีค่า ในการที
มนุษยจ์ะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวขึนอยูก่บัความภาคภูมิใจในตนเอง ซึงความรู้สึกความคิด 

หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลแสดงออกในชีวิตประจาํวนันนั ลว้นขึนอยู่กบัความภาคภูมิใจใน
ตนเองทงัสิน บุคคลทีมีความภาคภูมิใจในตนเองตาํ จะมีแนวโนม้ทาํลายตนเองรวมทงัพฤติกรรม
การติดสารเสพติด และการก่ออาชญากรรม อีกทงัความภาคภูมิใจในตนเอง ยงัมีความสัมพนัธ์กบั
การสือสารของบุคคล ผูที้มีความภาคภูมิใจในตนเองจะสามารถกาํหนดการสือสารของตนเองได้
ก่อนพูดดว้ยการรับขอ้มูลข่าวสารผา่นการไดย้ิน การสังเกต การสัมผสั การเคลือนไหว และระดบั
ของนาํเสียง เมือเราแปลความหมายและขอ้มูลทีได้รับ  เราจะเริมใช้วิธีการสือสารทีเราคุน้เคย                  
ทงัภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซึงพฒันามาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การสือสารเป็นวิถีทาง                  
ทีบุคคลจะเรียนรู้ถึงความภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้น โดยทวั ๆ ไปแลว้ความภาคภูมิใจในตนเอง
จะเป็นลกัษณะเฉพาะบุคคลและเมือบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึนมีความเคารพใน
เอกลกัษณ์ของตนเองมากขึนความรู้สึกนีจะแผข่ยายไปสู่ผูอื้น จะรักและเห็นคุณค่าของผูอื้น มีความ
เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื้นมากขึน ตลอดจนมีความรู้สึกเชือมนั มนัใจ และมีกาํลงัใจจะดาํเนิน
ชีวติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปอยา่งไม่ทอ้ถอย มีความคิดสร้างสรรคสิ์งทีดีงามให้แก่ตนเอง ครอบครัว
และสังคมไดต้ลอดเวลา ความภาคภูมิใจในตนเองมีความสําคญัยิงในการทีบุคคลจะดาํเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุขแต่หากบุคคลมีความรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง              
ไม่ยอมรับ ไม่เขา้ใจในตนเองแลว้ บุคคลนนัจะไม่มีความมนัใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนใน
ชีวติประจาํวนัของตนและก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพจิตมาได ้
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จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความตอ้งการพืนฐานของ
มนุษยช่์วยให้บุคคลสามารถเผชิญหน้ากบัสิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างมนัใจ อีกทงัยงัเป็นสิงทีทาํให้เกิด
ลกัษณะบุคลิกภาพทีแตกต่างกนัออกไป หากบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองจะช่วยให้บุคคลนนั
สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุขเนืองจากมีสุขภาพจิตทีดีดว้ย 

 
4.4 องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นกระบวนการประเมินหรือตดัสินความมีคุณค่าในตนเอง
ของบุคคล โดยต้องอาศยัการพฒันาและขดัเกลาตงัแต่วยัเด็กด้วยการอบรมเลียงดู การปลูกฝัง
ทศันคติและค่านิยมอนัดีด้วย ซึงในแต่ละบุคคลนันประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในลักษณะและ
ปริมาณทีแตกต่างกนั ดงันนัจึงเป็นเหตุผลใหแ้ต่ละบุคคลมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่างกนั 

บาร์รี (Barry, 1988 : 59-62, อา้งถึงใน สุกญัญา  มหัทธนานนท์, 2543 : 15)                        
แบ่งองคป์ระกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 

1. ความรู้สึกต่อร่างกายตนเอง (The body self) หมายถึง การทีบุคคลคิดและรู้สึก
ต่อรูปร่างและหนา้ทีของร่างกาย ตลอดจนความสามารถและหนา้ทีพืนฐานของร่างกาย 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบับุคคลอืน (The interpersonal self) หมายถึง 
การทีบุคคลรู้สึกเกียวกบัวธีิทีเขามีสัมพนัธภาพกบับุคคลอืน ไม่วา่จะเป็นคนทีสนิทสนมคุน้เคยหรือ
บุคคลทีพบโดยบงัเอิญ 

3. ความสําเร็จของตนเอง (The achieving self) หมายถึง การทีบุคคลรู้สึก
เกียวกบัความสามารถของเขาทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของชีวติครอบครัว การศึกษาและการทาํงาน 

4. ความเป็นเอกลกัษณ์ของตน (The identification self) เป็นความรู้สึกของ
บุคคลทางนามธรรม และพฤติกรรมแสดงความสนใจในทางศีลธรรมและจิตวญิญาณ 

มาสโลว ์ (Maslow, 1970 : 45) เชือวา่ บุคคลทุกคนมีความตอ้งการเห็นคุณค่า (self-

need) ซึงมีองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ 

1. ความตอ้งการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) คือ ความปรารถนาของบุคคล
ทีตอ้งการใหต้นเองมีความเขม้แข็ง มีความสําเร็จ มีความสามารถเพียงพอ มีความเชียวชาญ มีความ
มนัใจทีจะเผชิญหนา้กบัสิงต่างๆ โดยไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น และมีความเป็นอิสระ 

2. ความตอ้งการเห็นคุณค่าจากผูอื้น (esteem of other) คือ ความปรารถนาของ
บุคคลทีตอ้งการให้ผูอื้นเห็นวา่ ตนเองเป็นผูมี้ชือเสียง มีเกียรติ มีตาํแหน่งฐานะ มีบารมี มีลกัษณะ
เด่นเป็นทียอมรับ ไดรั้บความสนใจ มีความสาํคญั มีศกัดิศรี และเป็นทีชืนชมของผูอื้น 
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ความตอ้งการเห็นคุณค่านี หากบุคคลไดรั้บก็จะเกิดความเชือมนัในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า มีความเขม้แขง็ มีศกัยภาพ มีความสามารถเพียงพอ ซึงสิงเหล่านีมีประโยชน์สําหรับ
การดาํเนินชีวิต และจาํเป็นสําหรับการอยู่ในสังคม ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ทาํให้บุคคล                
มีโอกาสไปสู่ภาวการณ์บรรลุสัจจแห่งตน (self-actualization) 

คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981 : 97) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการ
ประเมินทศันคติของบุคคลในการตดัสินตนเองในดา้นคุณค่า ซึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

1. ความรู้สึกของการมีความสําคญั เป็นวิถีทางทีบุคคลรู้สึกเกียวกบัการได้รับ
การยอมรับ การมีคุณค่า การเป็นทีรักของบุคคลอืน การเป็นบุคคลทีมีประโยชน์ เป็นส่วนหนึงของ
ครอบครัวและสังคม 

2. ความรู้สึกเกียวกบัความสามารถ เป็นการตระหนักถึงความสําคญัของการ
กระทําให้สํา เร็จตามเป้าหมาย  สามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆทีเข้ามาด้วยความเชือมัน                           
มีความสามารถในการปรับตวัไดดี้และอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความรู้สึกของการมีอาํนาจ เป็นอิทธิพลทีบุคคลมีต่อชีวิตตนเอง เหตุการณ์
ต่างๆรอบตวั มีความเชือมนัในอาํนาจแห่งตนว่าตนเองสามารถกระทาํได้ให้บรรลุวตัถุประสงค ์              
ทีตอ้งการ 

4. ความรู้สึกของการมีคุณธรรม เป็นการปฏิบติัตนให้สอดคล้องกบัคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม สามารถรับรู้คุณค่าตามความเป็นจริง มีความพอใจในชีวิตความเป็นอยู ่                  
มีความคิดและพฤติกรรมทีดีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม  
 

4.    ลกัษณะของบุคคลทมีีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงและตํา 
คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1981, อา้งถึงใน ปิยะดา คาํแกว้, 2550 : 22) กล่าววา่ บุคคล

ทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงสามารถรับรู้คุณค่าของตนเองตามความเป็นจริงมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนทงัหมดของ “ตน” ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนมีจิตใจเปิดกวา้ง และยอมรับสิงต่าง ๆ                
ทีเกิดขึนตามความเป็นจริง สามารถแสดงพฤติกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความกระตือรือร้นเป็นผูน้าํ
ในการอภิปราย มีความเป็นตวัของตวัเองในการแสดงความคิดเห็น และมีความเชือมนัในตนเองวา่   
มีความสามารถในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ และความสามารถในการแกปั้ญหาทีเกิดขึน
เฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีตลอดเป็นทงัผูที้มีความพึงพอใจและเคารพใน
ตนเอง ตระหนกัถึงความรับผิดชอบทงัต่อตนเองและผูอื้น อีกทงัสามารถสร้างสัมพนัธภาพทีดีต่อ
บุคคล และสิงแวดลอ้ม 
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แบรนเดน (Branden, 1987, อา้งถึงใน หทยักาญจน์ บวัหนอง, 2547 : 28) ไดก้ล่าวถึง 
พฤติกรรมของบุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง ไวด้งันี 

1.  มีใบหน้า ท่าทาง วิธีการพูด และการเคลือนไหวแฝงไวด้ว้ยความแจ่มใส              
ร่าเริงมีชีวติชีวา มีความปิติยนิดีปรากฏอยูใ่นตวั 

2.  สามารถพูดถึงความสําเร็จ หรือ ขอ้บกพร่องของตนเองอยา่งตรงไปตรงมา 
และดว้ยนาํใสใจจริง 

3.  สามารถเป็นทงัผูใ้ห้และผูรั้บคาํสรรเสริญ การแสดงออกด้วยความรัก                 

ความซาบซึง 

4.  สามารถเปิดใจรับคาํตาํหนิและไม่ทุกข์ร้อนเมือมีผูก้ล่าวถึงความผิดพลาด 
ของตน 

5.  คาํพดูและการเคลือนไหวมีลกัษณะไม่กงัวล เป็นไปตามธรรมชาติ 

6.  มีความกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดีระหวา่งคาํพูด การกระทาํ การแสดงออก และ
การเคลือนไหว 

7.  มีเจตคติทีเปิดเผย อยากรู้อยากเห็นเกียวกบัแนวความคิดและประสบการณ์
ใหม่ ๆของชีวติ 

8.  สามารถทีจะเห็นและสนุกสนานกบัแง่ตลกของชีวติทงัของตนเองและผูอื้น 

9.  มีเจตคติทียืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์และสิงทา้ทายมีวิญญาณ
ของการเป็นคนช่างคิด และไม่เอาจริงเอาจงักบัชีวติมากเกินไป 

10. มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางทีเหมาะสม 

11. สามารถเป็นตวัของตวัอง แมต้กอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ทีมีความเครียด 

บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผูที้มองโลกในแง่ดี และเต็มไปด้วย
ความหวงั และมองสิงต่างๆในแง่ดี ช่วยให้สามารถชืนชมกบัความสําเร็จ มีความกลา้ทีจะเผชิญกบั
อุปสรรคและกลา้ทีจะจดัการกบัปัญหาต่างๆ รับรู้วา่มีหลายแนวทางทีจะช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

ส่วนบุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตาํ จะมีลกัษณะมองสิงต่างๆในแง่ร้ายและ             
สินหวงั (Franken and Prpich, 1996, อา้งถึงใน นภาพร  เอืออุปถมัภ,์ 2546 : 27) มกัใชก้ลไกป้องกนั
ตนเองรับรู้วา่ตนเองดอ้ยค่าหรือมีค่าเกินความเป็นจริง จะไม่ค่อยเชือมนัในตนเอง มองวา่ตนเองเป็น
คนไม่ดี ไม่มีความสามารถ เกิดความรู้สึกวา่ตนเองมีปมดอ้ย ไม่ชอบแสดงตน เก็บตวั มีความวิตก
กงัวลสูง ไม่มีความพยายามทาํงานทียาก แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอืน เพือให้เกิดการยอมรับ
ตนเองและมกัแสดงความเขม้แข็ง แต่แทจ้ริงบุคคลเหล่านีมีความทอ้แทห้วาดกลวั ไม่มนัใจใน
ตนเอง หวนัไหวต่อคาํวพิากษว์จิารณ์ มีความยุง่ยากใจในการแกปั้ญหาไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพ
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ทีดีกับบุคคลอืนๆได้ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความเชือมโยงกับการได้มาในสิงทีบุคคล
คาดหวงัในชีวิต ถ้าบุคลรับรู้ตนเองว่ามีความสามารถและทกัษะทีจาํเป็นในการไดม้าซึงสิงทีหวงั               
ก็มกัจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึน สิงทีบุคคลคาดหวงัในชีวิตมกัจะสะทอ้นค่านิยมของสังคม 
บิดามารดาและเพือน การปรับเปลียนเพือให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอาจเป็นไดห้ลายทาง 
เช่น การมองโลกในแง่ดี มีความหวงั รับรู้วา่ตนเองมีความสามารถในทางใด มีจุดดอ้ยในทางใดแลว้
เลือกทางปรับเปลียนตนเองให้เหมาะสม อลัเบอร์ติและเอมมอน (Alberti and Emmon, 1987 : 22,

อา้งถึงใน ชนิดา  สุวรรณศรี, 2543 : 19) ไดส้รุปวา่ บุคคลทีรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองตาํเป็นบุคคล              
ทีความวติกกงัวลในทุกสถานการณ์และไม่กลา้แสดงออก มีความขลาดกลวัและความอายเป็นนิสัย
ติดตวั แต่ในขณะเดียวกันผูที้มีความมนัใจมากเกินไปก็อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว พูดกับใคร                
มกัออกคาํสังเกินไป ดงันนับุคลเหล่านีมกัเกิดความขดัแยง้กบับุคคลอืนเสมอ 

จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสําคัญอย่างยิงในการ
ปรับตวัทางอารมณ์ สังคมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะเป็นพืนฐานของการมองชีวิต 
ความสามารถทางดา้นสังคมและอารมณ์เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง บุคคลทีเห็นคุณค่าในตนเองสูง
จะสามารถเผชิญกบัอุปสรรคทีผา่นเขา้มาในชีวติได ้ ดว้ยความมนัใจ ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่ง
มีประสิทธิภาพ สามารถยอมรับเหตุการณ์ทีทาํให้ตนเองรู้สึกผิดหวงั ทอ้แทใ้จ สามารถปรับตวัไดดี้  
ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขตามทีตนปรารถนา 

 

4.    งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการเห็นคุณค่าในตนเองกบัทกัษะทางสังคม 
จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าในตนเองกบั

ทกัษะทางสังคม ยงัไม่มีงานผูว้ิจยัท่านใดไดท้าํการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไวโ้ดยเฉพาะ ผูว้ิจยัจึงขอ
นาํเสนอการวิจยัทีมีความสอดคลอ้งและเกียวขอ้งกบัการเห็นคุณค่าในตนเองกบัทกัษะทางสังคม 
พบงานวจิยัสอดคลอ้ง ดงันี 

อรวรรณ เจาะประโคน (2551 : 22) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อทกัษะชีวิต
ของนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยทาํการศึกษากบั
นกัเรียนในช่วงชนัปีที3 จาํนวน 490 คน ผลการศึกษาพบวา่ อตัมโนทศัน์เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อทกัษะชีวิต ทงันีอาจเนืองจากเมือบุคคลมีความรู้สึกนึกคิด และสามารถประเมินตนเอง
ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิกลักษะทางกาย สติปัญญา การเรียน ความถนัด นิสัย ความ
ประพฤติ ค่านิยมและอารมณ์ของตนเอง ก็จะสามารถทาํให้รู้จกัจดัการกบัอารมณ์และความเครียด
สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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สมิธ (Smith 5, อา้งถึงใน วิลาวลัย ์ภูอาราม,  : )ไดศึ้กษาผลกระทบของ 
การบริการกลุ่มโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทีมีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และการเสริมสร้าง
ทกัษะสังคม การวิจยัได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และทกัษะ
สังคมของกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นนกัเรียนจาํนวน  คน จากโรงเรียนในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ในเวลา 

 สัปดาห์ โดยการให้ค ําปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้แบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ               
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg’s Self–Esteem) และแบบสอบถามพฤติกรรมส่วนบุคคล ผลการศึกษา
พบวา่ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบักลาง และ                  
มีแนวโนม้ไปในทางบวก 

จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งสรุปไดว้า่ การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์กบั
ทกัษะทางสังคม เด็กและเยาวชนทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถรับรู้คุณค่าของตนเอง
ตามความเป็นจริง มีความตระหนกัเห็นในศกัยภาพ ยอมรับสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงและ
มีความสามารถในการเผชิญปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันนัผูว้ิจยัจึงคาดวา่การเห็นคุณค่าในตนเอง
น่าจะเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน 

 

5. แนวคิด และงานวจัิยทเีกยีวข้องความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
 

ครอบครัวเป็นสถาบนัพืนฐานทีสําคญัทีสุดของมนุษย์ เพราะทาํหน้าทีให้ชีวิตแก่
สมาชิกทีเกิดใหม่และให้การเลียงดูให้อยูร่อด ตลอดจนให้การศึกษาอบรมเพือให้เติบโตเป็นคนดี
และมีคุณภาพ การอบรมเลียงดูเด็กทีถูกตอ้งและเหมาะสม การประพฤติตวัทีดีของพ่อแม่จะเป็น
แบบอยา่งใหลู้กลอกเลียนแบบไปเป็นบุคลิกภาพของตนต่อไปในอนาคต  

เนืองจากครอบครัวเป็นตัวแทนในการขดัเกลาทางสังคมทีสําคญัมากทีสุด เพราะ                 
มีความใกล้ชิดกับสมาชิกของครอบครัวและอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน เป็นแหล่งอบรมสังสอน
ถ่ายทอดวฒันธรรม ค่านิยม ทศันคติและทกัษะการดาํรงชีวิตเบืองตน้ เช่น สอนให้รู้จกัวิธีการเดิน
การรับประทานอาหาร มารยาทต่างๆ บุคลในครอบครัวจะปรุงแต่งใหเ้ด็กกลายเป็นบุคคลทีสามารถ
เขา้ร่วมสังคม มีกิจกรรมร่วมกบัผูอื้นและครอบครัวจะทาํหนา้ทีขดัเกลาทางสังคมไดดี้ขึน ถา้พ่อแม่
เป็นแบบอยา่งทีดี พฤติกรรมดี สังคมยอมรับ ลูกๆและสมาชิกในครอบครัวจะเลียนแบบและทาํตาม
ซึงจะช่วยให้เขา้เหล่านนัเป็นคนดีในสังคมดว้ย ในทางตรงขา้ม ถา้พ่อแม่เป็นแบบอย่างทีไม่ดียอ่ม
ยากทีจะสอนใหลู้กเป็นคนดีได ้(ศรีเรือน  แกว้กงัวาน, 2545 : 186) 
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5.1 ความหมายของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาการใชเ้วลา

ร่วมกนัของสมาชิกภายในครอบครัว การแสดงออกถึงความรักความผูกพนัอนัดีของสมาชิกใน
ครอบครัว การแสดงบทบาททีเหมาะสมของสมาชิกภายในครอบครัวในเรืองต่างๆ ซึงมีผูใ้ห้
ความหมายของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ดงันี 

ชืนสุมน  อุกฤษฎ์วิริยะ (2543 : 9) ให้ความหมายของ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
หมายถึง ความผูกพันทางอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัวทีมีให้กับอีกคนหนึง และระดับ
ประสบการณ์การปกครองตนเองของแต่ละคนในระบบครอบครัว หรืออีกความหมายหนึง คือ 
ความผกูพนัใกลชิ้ดของสมาชิกในครอบครัวทีเกียวขอ้งกนัทงัทางกายภาพและทางจิตใจในสภาวะ 
ทีมีกาํลงัใจหรือทอ้ถอย 

ศรีทบัทิม  พานิชพนัธ์ (2527 : 116) ไดใ้ห้ความหมายของความสัมพนัธ์ในครอบครัว
ไวว้่า เป็นความผกูพนัรักใคร่ ความใกลชิ้ด คุน้เคย สนิทสนมระหว่างบิดา มารดาและบุตร รวมถึง
เครือญาติและบุคคลอืนๆทีอาศัยภายในครอบครัวนัน  ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก                          
ในครอบครัวเป็นเรืองทีก่อใหเ้กิดปัญหา และเป็นมูลเหตุของปัญหานานปัการ 

นยันา  อินธโชติ (2545 : 57) ไดส้รุปวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง ความรู้สึก
และความคิดเห็นของบุคคลทีมีต่อพฤติกรรมซึงสมาชิกในครอบครัวปฏิบติัต่อบุคคล ประกอบดว้ย 
การให้ความรักความห่วงใย อาทรซึงกันและกัน การพกัผ่อนหย่อนใจร่วมกันในครอบครัว                  
การเคารพซึงกนัและกนั และการปรองดองเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

กิตติมา  ริวแดง (2545 : 13) ใหค้วามหมายของความสัมพนัธ์ในครอบครัววา่ หมายถึง 
ลกัษณะการดาํเนินชีวิตและความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวกบับิดามารดา สามีภรรยา หรือ
ผูป้กครองบุตร ญาติพีน้อง รวมกนัดว้ยความรัก ความอบอุ่น มีความสุขความสอดคลอ้งหรือความ
ขดัแยง้ และรวมถึงความรู้สึกทีมีต่อบุคคลในครอบครัวในปัจจุบนั ซึงแสดงออกในพฤติกรรม                 
5 ดา้น ดงันี 

1. การแสดงความรัก ห่วงใยซึงกนัและกนั 

2. การพกัผอ่นหยอ่นใจและไดส้นุกสนานร่วมกนั 

3. ความมีนาํใจไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั 

4. การใหอิ้สระต่อกนั 

5. ความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัว 
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จากการศึกษาความหมายของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปความหมายความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวได้ว่า ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว หมายถึง
ลกัษณะการดาํเนินชีวิตและความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัว มีความรัก
ใคร่ผกูพนักนั ให้ความไวว้างใจกนั แสดงความห่วงใยซึงกนัและกนั เอาใจใส่ดูแล เอืออาทรต่อกนั 
มีการช่วยเหลือเกือกูลกนั มีการให้คาํแนะนาํปรึกษากนั ให้กาํลงัใจซึงกนัและกนัและมีการให้อภยั
ซึงกนัและกนั มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

 

5.     แนวคิดเกยีวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ครอบครัวเป็นรากฐานทีสําคัญในชีวิตของบุคคล ครอบครัวทีมีบรรยากาศของ                

ความรัก ความสามคัคี ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั มีความมนัคงในอารมณ์ ย่อมจะช่วยพฒันา
บุคลิกภาพของเด็กในทางทีดี คือรู้จกัการปรับตวั มีความภาคภูมิใจในครอบครัว ภูมิใจในตนเอง                
มีความเชือมนัในตนเองและมองโลกในแง่ดี (ประโยชน์  สายณัหวฒัน์, 2537 : 82-83) 

ครอนบาค (Cronbach, 1970 : 112-115) มีแนวคิดว่า คุณลักษณะทางจิตวิทยา                           
ในครอบครัว ซึงประกอบดว้ยบรรยากาศทางปัญญาและบรรยากาศทางอารมณ์ สําหรับบรรยากาศ
ทางอารมณ์นัน เป็นคุณลกัษณะหนึงของสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวทีบิดามารดาสร้างขึน              
เด็กทีประสบความสําเร็จในชีวิตมักมาจากครอบครัวทีบิดามารดามีเจตคติทีดีต่อลูก  และ                           
มีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด ถ้าเด็กมีบิดามารดาทีเข้าใจตน ให้ความรัก ความอบอุ่นและ
ช่วยเหลือในเวลาทีตอ้งการ เด็กยอ่มมีสุขภาพจิตทีดี 

อีริกสัน (Erikson, 1950, อา้งถึงใน ศรีเรือน  แก้วกงัวาน, 2551 : 57) กล่าวว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัครอบครัวเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยมี์พฤติกรรมนานาประการ และ
หล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆตามลักษณะสัมพนัธ์ทีมีต่อบุคคลอืน ดังนัน 
ความสัมพนัธ์ของครอบครัวจึงเป็นพืนฐานสําคญัอย่างหนึงทีจาํเป็นต่อการเอือให้เกิดบุคลิกภาพ 
การแสดงออกทางอารมณ์และการจดัการอารมณ์ทีเหมาะสม 

เฮอร์ลอด (Hurlock, 1964 : 661) กล่าววา่ พ่อแม่ทียอมรับเด็ก คือ ให้ความรักความ
สนใจและสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึนในบ้าน ผลตามมา คือ ทาํให้เด็กมีอารมณ์มนัคง ร่าเริง 
สามารถเผชิญชีวติดว้ยความมนัใจและปรับตวัไดดี้ 

ศรีธรรม  ธนะภูมิ (2535 : 78) กล่าววา่ ภายในครอบครัว บิดามารดามีบทบาทสําคญั             
ทีจะช่วยใหว้ยัรุ่นผา่นพน้วกิฤติการณ์ชีวติในช่วงวยัรุ่นไปไดโ้ดย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

1. ใหโ้อกาสในการรับผดิชอบตนเองและรับผดิชอบบางส่วนของครอบครัว 

2. ใช้ เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์หรือการบังคับในการดูแลอบรมและ                          
ใหค้าํปรึกษา 

3.  กระตุ้นและส่งเสริมการปรับตัวทีเหมาะสม  ห้ามปรามการกระทําที                     
ไม่เหมาะสม อธิบายสิงทีควรทาํและไม่ควรทาํ 

4.  เมือมีขอ้ขดัแยง้หรือมีความสงสัยก็สามารถพูดคุยปรึกษากนัไดแ้บบผูใ้หญ่    
มีการยอมรับซึงกนัและกนั 

 
สายสุรี  จุติกุล (2546 : 12, อา้งถึงใน ปิยาพทัธ์  อารีญาติ, 2549 : 92) ไดร้วบรวม

แนวความคิดของนักจิตวิทยาชาวต่างประเทศในเรืองสัมพนัธภาพและความรักในครอบครัวว่า 
คนเราจะตอ้งมีความรักและความอบอุ่นระหวา่งกนัและกนั ครอบครัวทีมีสัมพนัธภาพทีดี จะตอ้งมี
พฤติกรรมทีแสดงความรักและความผกูพนัในลกัษณะต่อไปนี 

1. ตอ้งเอาใจใส่ดูแลและเอืออาทรต่อกนั การเอาใจใส่ในทีนีหมายถึง การดูแล
สุขภาพของกนัและกนั อาหารการกิน ชีวิตประจาํวนั การเล่าเรียนของบุตร ความสะอาด การใช้
จ่ายเงินทอง การเดินทางไปทาํงานหรือไปโรงเรียน ความทุกขแ์ละความสุขทีตอ้งการระบายเป็นตน้ 
การเอาใจใส่ดูแลและความห่วงใยทีมีความจริงใจไม่เสแสร้งกระทาํ และไม่กระทาํมากเกินไปจน
กลายเป็นการจุกจิกจูจี้และล่วงลาํสิทธิส่วนตวัจนเกิดความรําคาญขึนมา สมาชิกในครอบครัวก็ควร
มีเวลาส่วนตวัได ้ตอ้งมีความสมดุลระหว่างพฤติกรรมห่วงใยและการเอาใจใส่ดูแลกบัการมีเวลา
ส่วนตวั 

2. ตอ้งรู้จกัคนทีเรารัก หมายความวา่ ถา้เรารักใคร เราจะตอ้งมีความรู้เกียวกบั    
ผูน้นั ถา้บิดามารดารักลูก ก็ตอ้งรู้จกัและมีความรู้เกียวกบัลูก มีอะไรทีชอบไม่ชอบ วิชาทีเรียนอยู่
ทงัหมดถนดัอะไร มีปัญหากบัวิชาไหน ชอบทีจะมีอาชีพอะไร อุปนิสัยเป็นอย่างไร จุดเด่นจุดดอ้ย
เป็นอยา่งไร เราจะช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร ชีวิตของแต่ละคนเป็นวิวฒันาการจึงเป็นพลวตั คือ เต็มไป
ด้วยการเปลียนแปลงและไม่อยู่กับที  การมีความรู้เกียวกับคนทีเรารักจึงต้องคอยติดตาม                        
การเปลียนแปลงนีอยูต่ลอดเวลา เพือช่วยในการทีจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อกนัและกนั 

3. ต้องเคารพกันและกัน หมายความว่า ให้ความเคารพนับถือกันและกัน                  
ใหเ้กียรติกนัและกนั การเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างกนั หรืออีกนยัหนึงคือ การให้ความสําคญั
เรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล คนเราไม่เหมือนกนั มีมุมมองทีต่างกนัได ้ซึงเป็นเรืองปกติและ           
ซึงแทที้จริงเป็นฐานของประชาธิปไตยทีจะมีความเห็นไม่เหมือนกนัภายในครอบครัว สมาชิกใน
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ครอบครัวก็อาจเห็นไม่เหมือนกนัได ้แต่พฤติกรรมทีมีความรักนนั ยอ่มเคารพในความเห็นของคนที
เรารักไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งมีการยอมรับ แต่เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นทีไม่ตรงกนัได ้

4. ตอ้งมีความรับผิดชอบ หมายรวมไปถึง การยอมรับความผิดหรือความชอบ 
ทีเป็นปัญหามากในสังคม คือ เมือลูกกระทาํผิดบิดามารดาก็จะช่วยวิงเตน้ให้ลูกกลายเป็นกระทาํถูก
พฤติกรรมอยา่งนี เรียกวา่ ไม่รับผดิชอบ การไม่รับผิดชอบ รวมไปถึงการสอนลูกหรือไม่ชีแจงเรือง
ความไม่ถูกตอ้งและความถูกตอ้ง หรืออาจเรียกวา่ จริยธรรมในการครองตน การเป็นตน้แบบทีไม่ดี
ก็แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ การเมินเฉยละเลยไม่ทกัทว้งต่อการกระทาํทีไม่ถูกตอ้งก็เป็นการ                
ไม่รับผดิชอบ 

5. ตอ้งมีความไวว้างใจกนัและกนั ความรักในครอบครัว จะตอ้งให้ครอบครัว
เป็นฐานแห่งความไวว้างใจนีทงัทางกายและใจ ผูเ้ป็นสมาชิกในครอบครัวจะตอ้งรู้สึกว่าสบาย                
ไร้กงัวลหรือความกลวั เป็นทีพึงพาได ้บุคลิกภาพของผูเ้ยาวที์อยูใ่นสภาพของการขาดการไวว้างใจ
จะเป็นอีกลกัษณะหนึงทีอาจทาํให้เป็นคนกา้วร้าวหรือเก็บกดหรือมีปมดอ้ยก็เป็นไปได ้ครอบครัว  
ทีสมาชิกต่างแข่งขนักนั แยง่ชิงกนั ทะเลาะกนั ปรึกษากนัไม่ได ้ถา้นาํเรืองมาปรึกษาก็จะเกิดการไม่
ยอมรับหรือกลายเป็นทะเลาะกนั อย่างนีความสัมพนัธ์ในครอบครัวก็จะมีแต่ทางลบ ดงันนั ความ
ไวว้างใจกนัจึงเป็นเรืองสาํคญัและจะเพิมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวไดม้าก 

6. ตอ้งให้กาํลงัใจกนัและกนั คาํว่า “กาํลงั” ก็คือพลงันนัเอง เป็นการให้พลงั 
ต่อกนั เพือใหมี้ชีวติอยูต่่อไปไดอ้ยา่งมีความสุข และเพือต่อสู้อุปสรรคต่างๆในการดาํรงชีวิต การให้
กาํลงัใจ อาจเป็นคาํพูด ร่วมดว้ยท่าทางทีพร้อมทีจะสนบัสนุนอยูเ่สมอ ชมเชยในสิงทีไดท้าํถูกตอ้ง 
แลว้เสริมแรงในทางบวก ขจดัทางลบ เช่น ไม่ดุวา่ ขู่หรือกล่าวโทษวา่เป็นความผิด ชีแนะทางออก
หลายๆทาง ใหมี้ทางเลือกและให้เขาเลือกเองได ้

7. ต้องให้อภัยกันและกัน  คนเราอยู่ ร่วมกันหลายคน  ก็คงจะต้องการ
กระทบกระทงักนับา้งไม่มากก็นอ้ย ถา้มีความรักกนัอยูก่็ตอ้งรู้จกัให้อภยัยกโทษให้ ไม่ผกูพยาบาท
และลืมเรืองเลวร้ายเหล่านนั ในหลายๆครอบครัวทีมีลูกประพฤติผิด บิดามารดาบางคนก็ชอบจดจาํ
ความผดินนัไว ้บางทีก็เก็บขอ้มูลนนัไวต่้อวา่ลูกในโอกาสต่อๆมา พูดง่ายๆก็คือ ไม่ลืมความผิดของ
คนอืน ลูกก็จะไดฟั้งความผดิของตนทวนไปทวนมา ทาํใหเ้กิดความโกรธ ความไม่สบายใจและอาจ
นึกไปว่าบิดามารดาไม่รัก การให้อภยัไม่ได้หมายความว่า จะทาํให้อีกฝ่ายหนึงได้ใจ เหลิง และ
กระทาํการไม่สมควรต่อไปเรือยๆ การใหอ้ภยันนัเกิดขึนหลงัจากการทาํความเขา้ใจกนัแลว้วา่สิงใด
ถูกสิงใดไม่ควร การให้อภยัเกิดขึนหลงัจากมีการขอโทษกนัแลว้และในทีสุดตอ้งไม่จดจาํความผิด
นนั ครอบครัวก็จะอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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8. ตอ้งรู้จกัสือสารในครอบครัว การสือสารมีทงัรูปแบบทีไม่ตอ้งใชภ้าษา เช่น 
ท่าทาง อิริยาบถต่างๆและทีใชภ้าษา คือ การพดู การเขียน การสือสารทีดีจะตอ้งตงัตน้ดว้ยการไม่ใช้
ประโยควลีเชิงลบ ปิยะวาจาสําคญัมากและเป็นการแสดงความรัก ความเมตตา จะตาํหนิก็ตาํหนิได ้
แต่ควรเป็นการตาํหนิดว้ยปิยะวาจา ไม่ใช่ยิงตาํหนิยิงกลายเป็น “ยิงว่ายิงยุ” จงัหวะในการสือสาร               
ก็เป็นเรืองสาํคญัเช่นกนั การสือสารตอ้งตงัตน้ดว้ยการคิดดีต่อกนั แลว้จึงสือสารและเลือกใชท้งัสาร
และทงัสือใหถู้กตอ้งและถูกกาลเทศะ 

9. ต้องใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ ควรกําหนดเวลา หรือ                 
หาเวลาอยูด่ว้ยกนั มีการปฏิสัมพนัธ์กนั ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบระหว่างกนั ช่วยกนัแกปั้ญหาต่างๆ
ร่วมกนั สนุกสนานร่วมกนัได ้นอกจากนีในวนัหยุดต่างๆอาจมีกิจกรรมร่วมกนั การอยูด่ว้ยกนัและ
ทาํกิจกรรมร่วมกนั ก็ตอ้งใช้เวลาด้วยกนัอย่างมีคุณภาพและอย่างมีคุณค่า ไม่ใช่อยู่ด้วยกนัเพียง
ร่างกาย แต่จิตใจและความคิดคาํนึงไปอยูที่อืน 

10. ตอ้งรู้จกัภาระหนา้ทีในครอบครัว และช่วยเหลือกนัและกนั การอยู่ร่วมกนั
ในครอบครัว ต่างคนต่างก็จะมีบทบาทและหนา้ที ตงัแต่บทบาทและหนา้ทีต่อตนเองและต่อสมาชิก
ในครอบครัว บ่อเกิดของปัญหา คือ ความคาดหวงัไม่ตรงกนั จึงตอ้งทาํความตกลงกนัให้ดีวา่เรือง
ต่างๆทีจะบริหารครอบครัวให้เป็นปกติสุขนันเป็นเรืองของใคร ในส่วนใด กับใคร ถ้าจะต้อง
ร่วมกนัรับภาระ ก็จะตอ้งมีวธีิการวา่ร่วมกนัอยา่งไร 

11. มีความใกล้ชิดทางสัมผสัด้วยการกอดกัน โอบกัน เกียวแขนกันหรือ                  
หอมแกม้กนัในครอบครัวเป็นการแสดงความรักความอบอุ่นตามธรรมชาติของคน จึงควรจะกระทาํ
พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความใกลชิ้ดทางการสัมผสันี แต่ตอ้งกระทาํดว้ยใจจริง มิไดแ้สดงเพือให้
เป็นภาพลกัษณ์ใหค้นอืนเห็นใหนึ้กวา่รักกนั แต่ไม่มีความรักเป็นทีตงั  
 

5.3  องค์ประกอบของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวทีดี เป็นพืนฐานทีส่งผลให้ครอบครัวมีความมนัคง 

สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น มีความสัมพนัธ์ทีผกูพนัซึงกนัและกนั  เมือครอบครัวมี
ความรัก ความอบุ่นแลว้ สมาชิกในครอบครัวก็ยอ่มจะมีความมนัคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ที 

มอร์โร และวิลสัน (Morrow and  Wilson, 1961 : 502, อา้งถึงใน นยันา อินธิโชติ, 
2545 : 57) ไดอ้ธิบายลกัษณะของสัมพนัธภาพในครอบครัว ว่าประกอบดว้ยการสนบัสนุนดา้น
อารมณ์และสิงแวดลอ้ม ในการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั การพกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกนั                            
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ในครอบครัว มีความรักใคร่ผูกพนัซึงกนัและกนั เห็นอกเห็นใจกนัและมีความสามคัคีกลมเกลียว
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวดว้ย  

แกรนดอล (Grandall, 1980, อา้งถึงใน วราพร  นรเศรษฐวิวฒัน์, 2548 : 19) กล่าววา่ 
สัมพนัธภาพในครอบครัวเป็นความสัมพนัธ์แบบปฐมภูมิ (Primary Relationship) ซึงมีองคป์ระกอบ 
ดงัต่อไปนี 

1. จํานวนของบทบาท   สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กัน                    
หลายบทบาท เช่น เป็นพ่อแม่ เป็นผูส้ังสอน เป็นผูเ้ลียงดู เป็นผูช่้วยเหลือ สมาชิกครอบครัว                  
มีการปฏิสังสรรค์กนัในหลายๆด้าน ทาํให้เกิดความสนใจ ไดรู้้จกัค่านิยม ความเชือถือ ตลอดจน
บุคลิกทีแทจ้ริงของกนัและกนั 

2. การสือสาร  สัมพนัธภาพในกลุ่มปฐมภูมิเป็นการสือสารแบบเปิด มีการพูดคุย
แลกเปลียนความคิดเห็นอยา่งอิสระและกวา้งขวาง 

3. อารมณ์  สัมพนัธภาพในกลุ่มปฐมภูมิหรือในครอบครัวก่อรูปขึนจากอารมณ์
ต่างๆระหว่างสมาชิกก่อให้เกิดความรัก ความเขา้ใจ ความผกูรักใคร่ ความคิดถึง ความขดัแยง้หรือ
ความโกรธ 

4. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก  สัมพนัธภาพแบบปฐมภูมิจะก่อรูป
ขึนกบับุคคลใดบุคคลหนึงแน่นอน ไม่สามารถทีจะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอืนไดง่้ายๆ เป็นปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลเป็นคนๆไป มีความรู้สึกผกูพนัเฉพาะเจาะจงยากทีจะเปลียนแปลงได ้

สตินเนทท ์(Stinnet, 1983 : 27-38, อา้งถึงใน ศศิพฒัน์  ยอดเพชร, 2540 : 205-206) 
กล่าวว่าสิงทีแสดงลกัษณะของความสัมพนัธ์ทีดีในครอบครัวว่าจะตอ้งประกอบด้วยคุณสมบติั 
ดงัต่อไปนี 

1. การชืนชมคุณค่าของสมาชิกในครอบครัว  เมือคนในครอบครัวแสดง
ความรู้สึก แสดงการกระทําว่าพอใจในคนอืนทีอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกัน เมือคนใน
ครอบครัวแสดงความรู้สึกซึงกนัและกนัในครอบครัว ซึงคุณสมบติัในขอ้นีเปรียบเสมือนพืนฐาน
ความอบอุ่นและความมนัคงในครอบครัว 

2. การมีเวลาอยูร่่วมกนั ทุกคนในครอบครัวควรไดท้าํกิจกรรมต่างๆร่วมกนั และ
ควรเป็นกิจกรรมทีทุกคนพึงพอใจทีจะเขา้ร่วม ไม่ใช่การบงัเอิญหรือบงัคบั 

3. การมีพนัธะต่อความสุข และสวสัดิภาพของคนในครอบครัวร่วมกนั คนใน
ครอบครัวรู้สึกเป็นพนัธะทีตอ้งส่งเสริมให้สมาชิกคนอืนในครอบครัวได้มีความสุขและมีสวสัดิ
ภาพทีดี โดยทีแต่ละคนจะมานงัพร้อมหน้าพร้อมตากนั แลว้เล่าให้คนในครอบครัวฟังถึงกิจกรรม
ของแต่ละคนไดท้าํ ทีถือวา่เป็นความห่วงใยกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง 
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4. มีการติดต่อสือสารกนัทีดี มีเวลาพูดคุยกนัอยา่งสมาํเสมอและเปิดเผย สมาชิก
ทุกคนเป็นผูฟั้งทีดีมีความไวว้างใจต่อกนัและการนาํความขดัแยง้มาพูดคุยกนัอย่างไม่ปกปิด หรือ
เก็บไวใ้นใจ ซึงจะช่วยคน้หาทางเลือกในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนในวถีิทางทีดีสาํหรับทุกคน 

5. มีศรัทธาต่อศาสนา มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกนัจะทาํให้มีสติ ความอดทน              
มีการให้อภยัต่อผูอื้นสามารถระงับความโกรธเร็ว และรู้จกัทีจะช่วยเหลือผูอื้นในสังคมซึงเป็น
พืนฐานของความรับผดิชอบต่อส่วนรวมดว้ย 

6. มีการขีดความสามารถในการจดัการวิกฤตการณ์ในครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี 
ซึงจะสกดักนัและป้องกนัปัญหาสังคมได ้

จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวทีดีเป็นพืนฐานทีส่งผลให้
ครอบครัวมีความมนัคง โดยสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความสัมพนัธ์ทีผูกพนัซึงกนัและกนั 
ห่วงใยช่วยเหลือกนัและกนั ก่อให้เกิดความสุขภายในครอบครัวและเป็นพืนฐานให้กบัความมนัคง
ทางจิตใจและอารมณ์ทีดีแก่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง บุตรจะมีพฒันาการดา้นต่างๆ                    
ทีเหมาะสมตามวยั และส่งผลให้เป็นเยาวชนทีดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป การติดอบายมุข
ต่างๆของเด็กและเยาวชน มีผลกระทบมาจากบทบาทของครอบครัว จากการอบรมเลียงดู หากเด็ก
ไดรั้บความอบอุ่นดูแลอย่างดี มีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั ย่อมจะเป็นปัจจยัทีสําคญัอย่างหนึงทีทาํให้
เด็กและเยาวชนมีความเขม้แข็งในจิตใจ เลือกและตดัสินใจแสดงออกซึงพฤติกรรมทีเหมาะสม 
ห่างไกลจากอบายมุข แต่ในทางตรงกนัขา้มหากครอบครัวไม่ไดแ้สดงบทบาททีเหมาะสม อาจเป็น
ปัจจยัผลกัดนัทีสาํคญัใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ไปเกียวขอ้งกบัอบายมุขได ้

 

5.     งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวกบัทกัษะทางสังคม 
จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัสัมพนัธ์ภายในครอบครัวกบั

ทกัษะทางสังคมยงัไม่มีงานผูว้ิจยัท่านใดได้ทาํการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไวโ้ดยเฉพาะ ผูว้ิจยัจึงขอ
นาํเสนอการวิจยัทีมีความสอดคลอ้งและเกียวขอ้งกบัสัมพนัธ์ภายในครอบครัวกบัทกัษะทางสังคม 
พบงานวจิยัสอดคลอ้ง ดงันี 

สุกญัญา  กุลประดิษฐ์ (  : 1) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์โดย
จาํแนกตามภูมิหลงัทางครอบครัวของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสในเขต
อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน  คน พบว่านักเรียนทีมี
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวแตกต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านคือด้าน
ตระหนกัรู้ ด้านการควบคุมตนเอง ด้านแรงจูงใจ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้านทกัษะทางสังคม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยนกัเรียนทีมีความสัมพนัธ์ในครอบครัวปกติสุข

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

และครอบครัวทีเคยทะเลาะกันบ้างมีคะแนนเฉลียความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่านักเรียนทีมี
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวทีทะเลาะกนับ่อย 

เอือมพร เทพแจ่มใส (2549 : 80) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ทีครอบครัวกบั
ทกัษะชีวติเพือการป้องกนัการเสพยาบา้ในวยัรุ่น จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
วยัรุ่นทีมีอายุระหวา่ง 15-19 ปี จาํนวน 464 คน ผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะชีวิตเพือป้องกนัการเสพ
ยาบา้ในวยัรุ่น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทกัษะชีวิตดา้นความ
ตระหนักรู้ในตนและความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับสูง ส่วนทกัษะชีวิตด้านการสร้าง
สัมพนัธภาพและการสือสาร การตดัสินใจและแก้ไขปัญหา และการจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ทีครอบครัวกบั
ทกัษะชีวิตเพือการป้องกนัการเสพยาบา้พบว่าหนา้ทีครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะชีวิตอย่าง             
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

วรีะวฒัน์  ปันนิตามยั และคณะ (  : - ) ซึงไดท้าํการศึกษาองค์ประกอบดา้น
ชีวประวติัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คนกบัความสามารถด้านความฉลาดทาง
อารมณ์  ด้าน การรู้จกัอารมณ์ของตน การตระหนักรู้ภาวะอารมณ์ของผูอื้น ความเอืออาทร                 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ของตน การมีแรงจูงใจทีดีและทกัษะทางสังคม พบว่า
สภาพความสัมพนัธ์กบับิดามารดา มีผลอย่างมีนยัสําคญัต่อความเอืออาทร การมีแรงจูงใจทีดี การ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง และทกัษะทางสังคมของนกัศึกษา  

จากการทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้อง สรุปได้ว่า ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว                          
มีความสัมพนัธ์กบัทกัษะทางสังคม ครอบครัวทีมีปฏิสัมพนัธ์ มีการแสดงออกถึงความรัก ความ
ห่วงใย  เอาใจใส่ซึงกันและกัน  รับฟังและให้ค ําปรึกษาซึงกันและกัน  ส่งผลให้ เยาวชน                            
มีความสามารถในการเผชิญกบัปัญหา มีทกัษะทางสังคมเพิมขึน ดงันนัผูว้จิยัจึงคาดวา่ความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวน่าจะเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวช 
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6.   แนวคิด และงานวจัิยทีเกียวกบัอทิธิพลจากเพอืน 
 

ธรรมชาติของวยัรุ่นตอ้งการมีเพือนรุ่นเดียวกนัมากกว่าบุคคลวยัอืนๆ กลุ่มเพือนจะมี
บทบาทช่วยให้วยัรุ่นมีมโนภาพเกียวกบัตนได้ดีขึน การรวมกลุ่มในวยัเดียวกนัมีความสําคญัต่อ
พฤติกรรมของวยัรุ่น ซึงจะช่วยพฒันาทกัษะทางสังคม ในทางตรงขา้มถา้วยัรุ่นอยูใ่นกลุ่มทีไม่ดีจะ
ส่งผลใหว้ยัรุ่นมีปัญหาในดา้นการปรับตวั 

 

6.     การรวมกลุ่มของวยัรุ่น 
วยัรุ่นเป็นช่วงแห่งการเปลียนแปลงหลายๆ อยา่งทีทาํให้เด็กเกิดความกงัวลสับสนใจ 

เช่นการเปลียนแปลงดา้นสรีระทีเกียวกบัเพศ การมีอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ซึงเด็กไม่ค่อยสะดวก
ใจทีจะพดูคุยซกัถามกบัผูใ้หญ่ นอกจากนีเด็กยงัอยากมีอิสระ อยากทาํอะไรโดยไม่ตอ้งมีใครมาคอย
ชีนาํเหมือนเด็กๆ เด็กวยัรุ่นรู้สึกวา่ตนเติบโตเท่าเทียมผูใ้หญ่ในดา้นร่างกายแลว้ จึงอยากทาํอะไร
เหมือนทีผูใ้หญ่ทาํได ้แต่ในขณะเดียวกนัเอง  เขาก็ยงัไม่สามารถพึงพาเลียงดูตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ยงัตอ้งพึงพาพ่อแม่ ผูป้กครอง ในส่วนของปัจจยัต่างๆ ความสับสนในบทบาทของการจะเป็นเด็ก                  
ก็ไม่ใช่ผูใ้หญ่ก็ไม่เชิง การไม่มนัใจวา่จะทาํอยา่งไรดีกบัการเปลียนแปลงหรือการปรับตวัทีควรจะ
เป็นไป ทาํให้เด็กวยัรุ่นรู้สึกว่าเพือนร่วมวยัคือผูที้จะพูดคุยหรือจะปรึกษาหารือกนัไดอ้ย่างเขา้ใจ 

และสามารถตอบสนองต่อความมนัคงทางใจให้กบัตนเองได้ วยัรุ่นจึงมกัชอบอยู่กบักลุ่มเพือน                
ใหค้วามสาํคญักบักลุ่มเพือนเป็นอยา่งมาก (อจัฉรา สุขารมณ์, 2541: 38) 

 

6.     สาเหตุของการเข้าร่วมกลุ่มของวยัรุ่น 
อจัฉรา สุขารมณ์ (2541: 39) กล่าววา่เด็กวยัรุ่นมกัชอบรวมกนัเป็นกลุ่มหรือพยายาม

เขา้กลุ่มเพือนเนืองดว้ยสาเหตุหลายๆประการดงัต่อไปนี 

1. ตอ้งการความมนัคงทางจิตใจ เนืองจากการอยู่รวมกลุ่มกบัเพือนทาํให้เด็ก
วยัรุ่นรู้สึกวา่ไดอ้ยูก่บัคนทีรู้ใจกนั มีปัญหาอะไรสามารถพดูคุยกนัได ้เขา้ใจกนัไดดี้ มีอะไรทีคลา้ยๆ 

กนั 

2. ตอ้งการความเป็นอิสระจากผูใ้หญ่ เด็กวยัรุ่นมกัจะมองวา่ตนเองโตพอทีจะ
คิดตดัสินใจในหลายอยา่งไดด้ว้ยตนเอง จึงไม่พอใจทีผูใ้หญ่มกัจะชอบสังสอน วา่กล่าว ให้ทาํอยา่ง
โน้นอย่างนีเสมอ การเขา้ไปอยู่ในกลุ่มเพือนจึงทาํให้เด็กรู้สึกว่าเป็นอิสระ ไม่ตอ้งฟังคาํสังผูใ้หญ่               
ไม่ตอ้งมีใครมาคอยสอดส่องติดตามความประพฤติของเขา 
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3. ตอ้งการความสนุกเพลิดเพลิน การทีวยัรุ่นยงัไม่ตอ้งแบกรับภาระการงาน            
ทีหนกัหน่วงเหมือนผูใ้หญ่ อาจจะมีภาระในแง่ของการเรียน แต่วยัรุ่นก็ยงัมีส่วนหนึงทีอยากจะหา
ความเพลิดเพลินให้กบัตนเอง การรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ทาํให้เด็กวยัรุ่นรู้สึกว่ามีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไดผ้อ่นคลายความกดดนั หรือความตึงเครียดจากการเรียน หรือจากผูใ้หญ่ 

4. ตอ้งการการเรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคมกบัเพือน โดยเด็กวยัรุ่นตอ้งการ
เรียนรู้ว่าเขาควรแสดงพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปฏิบติัตวัต่อเพศตรงขา้ม  
การทาํใหต้นเองมีเสน่ห์ในสายตาของเพศตรงขา้ม เป็นตน้ นอกจากนีวยัรุ่นยงัตอ้งการการเรียนรู้วา่
เพือนคนอืนๆคิดเหมือนตนหรือไม่ เมือมีปัญหาต่างๆ เพือนแกไ้ขอยา่งไร การแลกเปลียนความรู้สึก
และประสบการณ์ต่อกนั ทาํใหเ้ด็กวยัรุ่นไดรั้บการเรียนรู้ การปรับปรุงตนเองมากขึน 

5. ตอ้งการพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ ของตน การเขา้กลุ่มจะทาํให้เด็กมี
โอกาสพฒันาความสามารถของตนจาการช่วยเหลือและรับการแนะนาํจากเพือนในกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นการเรียนหรือกิจกรรมอืนๆ ทีเด็กสนใจ เด็กวยัรุ่นจะกลา้พูดในสิงทีตนเองใฝ่ฝัน กลา้ถาม
กลา้ปรึกษาเพือนในเรืองทีเขาตอ้งการจะรู้หรือสนใจ มากกวา่ถามครูหรือผูใ้หญ่ 

6. ตอ้งการเรียนรู้เรืองเพศตรงขา้ม เด็กวยัรุ่นเป็นช่วงวยัทีเริมสนใจใคร่รู้และ
อยากมีเพือนเพศตรงกนัขา้ม การเขา้กลุ่มจะทาํให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้ ไดพ้บปะกบัเพศตรงขา้มได้
มนัใจขึน และเป็นทียอมรับของสังคมมากกว่า การพบปะระหว่างกลุ่มวยัรุ่นหญิงชายในกลุ่ม
เดียวกนัหรือต่างกลุ่มแต่มารวมกนัทาํกิจกรรมในบางครังบางโอกาส จะทาํให้เด็กไดเ้รียนรู้ลกัษณะ
ของเพศตรงกนัขา้มทีตนสนใจหรือชืนชอบ ซึงสิงเหล่านีช่วยตอบสนองต่อความสนใจในเรืองเพศ
ของเด็กวยัรุ่น อีกทงัยงัช่วยเป็นสือกลางทีทาํให้เกิดการพฒันาการคบหาอยา่งเพือนเพศตรงกนัขา้ม
ทีถูกใจต่อไป 

เจียรนยั ทรงชยักุล (2543, อา้งถึงใน วรพล  ปุญญมยั,  : 28-29) กล่าววา่ การที
วยัรุ่นใหค้วามสาํคญักบัการคบเพือนและกลุ่มเพือนมากจนเปรียบเสมือนชีวติและจิตใจ เนืองมาจาก
กลุ่มเพือนตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่นไดด้งันี 

1. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง เนืองจากเพือนร่วมวยัต่างมีสถานภาพ
คล้ายคลึงกันจึงไม่ทําให้วยัรุ่นเกิดความรู้สึกตาํต้อยกว่า มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ความสามารถอยา่งอิสระมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั 

2.  ความต้องการความเชือมัน เนืองจากวยัรุ่นเป็นวยัทีเผชิญกับความ
เปลียนแปลงหลายดา้นจึงทาํใหเ้กิดความสับสน หวาดหวนั และโดดเดียวได ้กลุ่มเพือนสามารถช่วย
สร้างเสริมความเชือมนั รับรู้ปัญหา ประสบการณ์ร่วมกนั 
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3.  ความต้องการเป็นทียอมรับและยกย่อง วยัรุ่นเมืออยู่ในสังคมผูใ้หญ่ 

บ่อยครังทีผูใ้หญ่ไม่ยอมรับอย่างบุคคลทีมีสถานภาพเท่าเทียมกนั และพฤติกรรมวยัรุ่นบางครังที
แสดงออกไม่เป็นทียอมรับของผูใ้หญ่ ดงันนัวยัรุ่นจึงแสวงหากลุ่มเพือนทีใหก้ารยอมรับและยกยอ่ง 

4.  ความตอ้งการสนุกสนานเพลิดเพลินเพือผ่อนคลายความตึงเครียดหลายๆ 

ดา้นทีเผชิญอยูโ่ดยทาํกิจกรมร่วมกนั เช่น การเทียว การพดูคุยสนทนา 
5.  ความต้องการพัฒนาทักษะทางสังคมเพือการเตรียมตัว เป็นผู ้ใหญ่                           

ทีเหมาะสมตามความคาดหวงัของสังคม ในกลุ่มเพือน วยัรุ่นสามารถมีโอกาสพฒันาทกัษะทาง
สังคมได้ในการเรียนรู้และฝึกฝนต่างกนัระหว่างเพือน ซึงช่วยลดความรู้สึกอายและการไม่กล้า
แสดงออกไดม้าก 

6.  ความต้องการมีสัมพนัธภาพกับเพือนต่างเพศ เนืองจากความต้องการ                     
มีสัมพนัธภาพกบัเพือนต่างเพศมกัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากบิดามารดาในสังคมไทย เด็กวยัรุ่นจึง
แสวงหาสัมพนัธภาพกบัเพือนต่างเพศ โดยทาํกิจกรรมร่วมกนัหรือในกลุ่มเพือนเพือเป็นสือกลาง
ซกันาํ 

สรุปได้ว่าการคบเพือนเป็นการพฒันาทางสังคมของวยัรุ่น กลุ่มเพือนของวยัรุ่น                       
มีอิทธิพลสําคญัต่อเรียนรู้ของวยัรุ่นในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การปรับตวั พฤติกรรมการแสดงออก                  
การสร้างสัมพนัธภาพ ความรู้สึกความตอ้งการของผูอื้นและสถานะทางสังคม ซึงการเลือกคบเพือน
ทีเหมาะสมจะช่วยใหว้ยัรุ่นไดรั้บการพฒันาในดา้นเหล่านนัในทางทีดี 

 

6.3    อทิธิพลของกลุ่มเพอืน 
การคบเพือนร่วมวยัเป็นพฤติกรรมสังคมทีสําคญัยิงต่อจิตใจของวยัรุ่น แต่การคบ

เพือนก็ย่อมมีทงัคุณและโทษ เพือนอาจเป็นผูป้ระคบัประคองจิตใจของวยัรุ่นในยามทุกข์ร้อน 
ชีแนะสิงมีประโยชน์เพือทาํให้วยัรุ่นรู้สึกวา่ต่างคนต่างเป็นเจา้ของชีวิตของกนัและกนั โลกนีมีทีรัก
และมีผูรั้กและอืนๆ แต่ในมุมกลบักนั เพือนก็อาจชกันาํวยัรุ่นไปในทางเสือมถอย ผูเ้ป็นอาชญากร
วยัรุ่นมากมาย เมือคน้หาสาเหตุทีมกัจะพบว่าปัจจยัหนึงเกิดจากเพือนชกัจูง ประวติัเด็กวยัรุ่นตาม
สถานศึกษาทีเสียคน เสียเด็กไปโดยประการต่างๆ เช่น ติดยาเสพติดนนั ลว้นมีสาเหตุสําคญัมาจาก
การถูกเพือนชกัจูง เพราะจิตใจวยัรุ่นนนัละเอียดอ่อน เปราะบาง กบั “การมีเพือนและไม่มีเพือน”  
ดงันนัการรู้จกัคบเพือนทีดีนีจะชกัจูงกนัไปในทางทีดีและกระทาํพฤติกรรมทีเหมาะสมวยัรุ่นทุกคน
ควรทีจะสาํนึกถึงสุภาษิตไทยทีไม่มีวยัลา้สมยัไม่วา่เมือใด คือ “คบเพือนดี เป็นศรีแก่ตวั คบเพือนชวั
พาตวัอบัปาง” (สายฝน  จนัทะพรม,  : ) 
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นิภา นิธยายน (2530 : 140-141) ไดส้รุปอิทธิพลของเพือนฝงูในวยัรุ่นวา่เพือนฝงูและ
คนรู้จกัมีอิทธิพลอยา่งยิงโดยเฉพาะในชีวิตวยัรุ่น เพราะวยันีมีความปรารถนาแรงกลา้ทีจะทาํตวัให้
เพือนฝูงยอมรับนบัถือ วยัรุ่นจะมีความเขา้ใจดีว่าเพือนฝงูมีความรู้สึกต่อตนอย่างไร ถา้เขาไดรั้บ
ความนิยมยกย่องจากเพือนฝูงมากเพียงไร จะทาํให้เขาเป็นคนทีมีลักษณะเป็นมิตรน่าคบกล้า
แสดงออก วางตวัในสังคมเป็น และมีความเชือมนัในตวัเองมากขึนเพียงนนั จากความปรารถนา
ดงักล่าววยัรุ่นจะพยายามปรับปรุงความคิด และพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของกลุ่มทีตน
ปรารถนาจะเขา้ร่วม 

พนม ลิมอารีย ์(2529 : 27-29) ใหแ้นวคิดวา่ กลุ่มเพือนจดัเป็นกลุ่มปฐมภูมิซึงเป็นกลุ่ม
ขนาดเล็ก มีคนนอ้ย สมาชิกรู้จกักนัดีเป็นส่วนตวั และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นกลุ่มทีมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด เป็นกลุ่มทีให้ความรักและเป็นแนวทางในการปฏิบติัดา้นต่าง ๆ และ
กล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มเพือนทีมีต่อสมาชิกไวด้งันี 

1. กลุ่มทีมีอิทธิพลต่อการศึกษา หรือการเรียนรู้ของบุคคลทีเป็นสมาชิกเป็นอยา่ง
มาก วิธีทีสมาชิกแก้ปัญหา การจดจาํบทเรียน การประพฤติปฏิบติั การสร้างนิสัย และเจตคติ                  
การดาํเนินชีวิต การทาํงาน ความทะเยอทะยาน ตลอดจนความพยายามทีจะให้บรรลุเป้าหมายของ
บุคคล ลว้นอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มนนั 

2. กลุ่มเป็นเครืองสนบัสนุนและช่วยให้สมาชิกสามารถแสดงออกซึงความรู้สึก
นึกคิดอากปักริยาต่าง ๆ ทงัในทางทีดีและไม่ดี 

3. กลุ่มช่วยสนองความตอ้งการของสมาชิก 

4. กลุ่มช่วยใหส้มาชิกมองเห็นภาพตนเองชดัเจนขึน 

5. กลุ่มมีอิทธิพลเหนือผลงาน และการทาํงานของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ของ
กลุ่มมีความกระตือรือร้นตามไปดว้ย 

6. กลุ่มมีอิทธิพลในการช่วยตดัสินใจ 

7. กลุ่มมีอิทธิพลเหนือบทบาทของสมาชิกในสถานการณ์ต่าง ๆ 

8. กลุ่มมีอิทธิพลเหนือความกลวั ความวติกกงัวล ความทอ้แทใ้จของสมาชิก 

9. กลุ่มช่วยควบคุมความมกัใหญ่ใฝ่สูง ความทะเยอทะยาน ความตอ้งการของ
สมาชิก และยงัช่วยใหส้มาชิกคลีคลายความขดัแยง้ต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัตนเองอีกดว้ย 

เมือเด็กเติบโตขึนก็จะเข้าร่วมสังคมกับเพือนๆ เช่นเพือนบ้าน เพือนทีโรงเรียน                  
กลุ่มเพือนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในเรืองทศันคติ ค่านิยมตลอดจนการแสดงออกดา้นพฤติกรรม 
ดงันนัถา้เด็กคบเพือนดีก็จะไดรั้บแบบอยา่งทีดี ในทางตรงขา้มถา้คบเพือนทีไม่ดี ก็อาจชกันาํให้เกิด
พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ได ้และกลุ่มเพือนจะช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้สิงใหม่ๆทีอาจไม่ไดรั้บจาก
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ครอบครัวหรือผูใ้หญ่ เช่น ความเสมอภาค ความเป็นตวัของตวัเอง ความเป็นผูน้าํในกลุ่มเพือน                 
จะเป็นตวัของตวัเองมากขึน เด็กจะเลือกคบเพือนทีถูกใจและอาจนาํเอาพฤติกรรมต่างๆของเพือนมา
ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั (สุชา  จนัทร์เอม, 2528 : 158-159) 

จากการศึกษาความหมายของอิทธิพลจากเพือนขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมาย
อิทธิพลจากเพือนไดว้า่ อิทธิพลจากเพือน หมายถึงการทีเด็กและเยาวชนชายไดรั้บการชกัจูงและได้
เห็นแบบอย่างจากเพือนในการกระทาํพฤติกรรมทีพึงประสงค์ทงัทางดา้นวาจาและทางกาย ไดแ้ก่                 
การพดูจาไพเราะ มีสัมมาคาราวะใหค้วามเคารพผูใ้หญ่ ชกัชวนกนัทาํกิจกรรมทีเหมาะสมไม่เกิดผล
กระทบต่อตนเองและผูอื้นไดแ้ก่ การเล่นกีฬา ดนตรีเมือมีเวลาวา่ง เป็นตน้ 

 

6.4   งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัอทิธิพลจากเพอืนกบัทกัษะทางสังคม 
จากการทบทวนงานวจิยัและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากเพือนกบัทกัษะทาง

สังคมยงัไม่มีงานผูว้ิจยัท่านใดไดศึ้กษาขอ้มูลดงักล่าวไวโ้ดยเฉพาะ ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอการวิจยัทีมี
ความสอดคลอ้งและเกียวขอ้งกบัอิทธิพลจากเพือนกบัทกัษะทางสังคม พบงานวจิยัสอดคลอ้ง ดงันี 

สุพจน์ จกัขุทิพย  ์ (2541: 95) ได้ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทางจิตสังคมและ
สภาพแวดลอ้มของนกัเรียนทีมีปัญหาความประพฤติกบันกัเรียนปกติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาย
ในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 360 คน พบว่า นกัเรียนทีประพฤติตนไม่สมควรแก่
สภาพของนกัเรียนเป็นผูที้ยอมรับอิทธิพลของเพือนในทางเสือมเสียมาก  นกัเรียนทีคบเพือนไม่ดี
และใชเ้วลาวา่งไม่เหมาะสมหรือเป็นผูที้มาจากครอบครัวทีแตกแยกทีมีฐานะปานกลางและฐานะสูง
ส่วนมากมกัจะเป็นพวกประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพของนกัเรียน 

พิมลวรรณ  สมมาตย ์(2546 : 99) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะทางสังคม
ด้านการสือสารของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยศึกษาผลการศึกษา
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4,5และ6 ปีการศึกษา 2545 ในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 378 คน พบวา่ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือน เป็นปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ทกัษะทางสังคมดา้นการสือสาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < .01) 

ธิดา ฐิติพานิชยางกรู (  : 3)ไดศึ้กษาปัจจยับางประการทีส่งผลต่อความมนัคงทาง
อารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  
ในเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที   ภาคเ รียนที   ปีการศึกษา   ของโรงเ รียนในเขตพืนทีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต  จาํนวน  คน ผลการศึกษา พบวา่สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือน

   ส
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ส่งผลทางบวกกบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  

อรวรรณ เจาะประโคน (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อ
ทกัษะชีวิตของนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 3สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึงได้
การศึกษานักเรียนในช่วงชันปีที3 จาํนวน 490 คน ผลการศึกษาพบว่าสัมพนัธภาพกบัเพือน                 
เป็นปัจจยัเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อทกัษะชีวติ 

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง สรุปได้ว่า อิทธิพลจากเพือนมีความสัมพนัธ์กับ
ทกัษะทางสังคม ซึงกลุ่มเพือนของวยัรุ่นมีอิทธิพลสาํคญัต่อเรียนรู้ของวยัรุ่นในดา้นต่างๆ ทงัในดา้น
ทศันคติ ค่านิยม พฤติกรรมการแสดงออกต่อสังคม การสร้างสัมพนัธภาพ ซึงการเลือกคบเพือน              
ทีเหมาะสมจะช่วยใหว้ยัรุ่นไดรั้บการพฒันาในดา้นเหล่านนัในทางทีดี ดงันนัผูว้จิยัจึงคาดวา่อิทธิพล
จากเพือนน่าจะเป็นตวัแปรทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน 

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็น
ไดว้า่การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพลจากเพือน มีอิทธิพลต่อ
ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน และเด็กและเยาวชนทีมีอายุ รายไดค้รอบครัว สภาพแวดลอ้ม
ของครอบครัว จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี ระยะเวลาการฝึกอบรม การศึกษาและ/
หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทีแตกต่างกันจะมีทักษะทางสังคมที
แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันนัผูว้จิยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัไวด้งันี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
                                         ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 
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แผนภูมิที 2 : กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. อาย ุ

2. รายไดข้องครอบครัว   
3. พฤ ติก รรมก า ร ดืม สุ ร าของสมา ชิ ก ใน

ครอบครัว 

4. พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกใน
ครอบครัว 

5. พฤ ติกรรมการใช้คว าม รุนแรง ในการ
แกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว 

6. จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี 

7. ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับ
การฝึกอบรม 

8. การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะ
อยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 

 

 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 

2. ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

3. อิทธิพลจากเพือน 

 

 

             ทกัษะทางสังคม 
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บทท ี 3 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพือทาํการศึกษา

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต2 จงัหวดัราชบุรี โดยมีเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดั
ราชบุรี เป็นหน่วยของการรวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และเพือให้การวิจยัครังนีบรรลุตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดระเบียบวธีิการดาํเนินการวจิยัไวด้งันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรทีศึกษา 
3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1    ประชากรทใีช้ศึกษา  

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี เป็นเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 474 คน (ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดั
ราชบุรี : ขอ้มูล ณ วนัที 20 มกราคม 2554)  

1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 214 คน ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางกาํหนดขนาดของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan, อา้งถึงใน สุภาเพญ็ จริยะ-
เศรษฐ,์  : ) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  
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กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling)                        
ตามสัดส่วนประชากรจําแนกตามประเภทความผิด และใช้การจับฉลากรายชือตามจํานวน                   
ทีกาํหนด ดงัแสดงในตารางที 1 ดงันี 

 

ตารางที1   แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 

ลาํดับ ประเภทคดี จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 ความผดิเกียวกบัทรัพย ์ 177 80 

2 ความผดิเกียวกบัยาเสพติด 123 55 

3 ความผดิต่อร่างกาย 90 41 

4 ความผดิเกียวกบัเพศ 84 38 

 รวมจํานวนทงัหมด 474 214 
 

2. ตัวแปรทศึีกษา 
ตวัแปรทีผูว้ิจยัใช้ในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

2.1 ตัวแปรอสิระ  
2.1.1    ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

2.1.1.1  อาย ุ  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

อาย ุ10 ปีขึนไป – 14 ปีบริบูรณ์ 
อาย ุ14 ปี ขึนไป – 18 ปีบริบูรณ์ 

อาย ุ18 ปี ขึนไป –  24 ปีบริบูรณ์ 

2.1.1.2 รายไดข้องครอบครัว  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

รายไดเ้พียงพอใชจ่้าย 

รายไดไ้ม่เพียงพอใชจ่้าย 
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2.1.1.3 พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

ไม่ดืมเลย 

ดืม -  ครัง ต่อสัปดาห์  
ดืม  ครังขึนไป ต่อสัปดาห์ 

2.1.1.4 พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว แบ่งเป็น                 
 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ไม่มีผูเ้สพ  
มีผูเ้สพ 

เคยมีผูเ้สพแต่เลิกไปแลว้ 

2.1.1.5 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกใน
ครอบครัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ไม่มี 

มีบา้งเป็นบางครัง  
มีเป็นประจาํ 

2.1.1.6 จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

    1 ครัง 

    2-3  ครัง  
    4 ครังขึนไป 

2.1.1.7 ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม แบ่งเป็น               
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

ระยะเวลา 6 เดือนขึนไป – ไม่เกิน 1 ปี 

ระยะเวลา 1 ปีขึนไป – ไม่เกิน 3 ปี 

ระยะเวลา 3 ปีขึนไป – ไม่เกิน 5 ปี 

ระยะเวลา 5 ปีขึนไป 
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2.1.1.8 การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและ 
อบรมเด็กและเยาวชนฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญั 

ไดรั้บการฝึกวชิาชีพ 

ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญัและการฝึกวชิาชีพ 

2.1.2    การเห็นคุณค่าในตนเอง 

2.1.3    ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

2.1.4    อิทธิพลจากเพือน 

2.2  ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่ ทกัษะทางสังคม   
 

.   เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจาํนวน 1 ชุด แบ่งเป็น  ส่วน 

ซึงมีรายละเอียดดงันี 

ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน  เป็น
แบบสอบถามในลกัษณะให้เลือกตอบ จาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ   รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรม
การดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว    
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจ
จบักุมตวัมาดาํเนินคดี   ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม  การศึกษาและ/
หรือการฝึกอบรมขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯทีแตกต่างกนั 

ส่วนที 2  แบบสอบถามเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยั
สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ             
มีจาํนวน  23  ขอ้  

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดบั คือ 

มากทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 

มาก หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมาก 

ปานกลาง หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
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เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง หากตอบมากทีสุด
จนถึงน้อยทีสุด จะให้คะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลาํดบั ส่วนขอ้ความทีตรงกนัขา้มจะให้คะแนน
กลบักนั (ขอ้ที 14,15,17,20,22) ผูที้ไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้มีการเห็นคุณค่าในตนเองได้สูงกว่า
ผูต้อบทีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981 : 179-182) ดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดบัตาํมาก 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดบัตาํ 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดบัสูง 

ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน
ระดบัสูงทีสุด 

ส่วนที 3  แบบสอบถามเกียวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว เป็นแบบสอบถาม               
ทีผูว้ิจยัสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
มีจาํนวน  29  ขอ้ 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดบั คือ 
มากทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบมากทีสุด 

มาก หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบมาก 

ปานกลาง หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบปานกลาง 
จริงนอ้ย หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบนอ้ย 

ไม่จริง หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงการรับรู้ของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว หากตอบมาก
ทีสุดจนถึงน้อยทีสุด จะให้คะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลาํดับ ส่วนขอ้ความทีตรงกนัขา้มจะให้
คะแนนกลบักนั (ขอ้ที 3,7,8,9,12,16,20,22,24,25) ผูที้ไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้รับรู้ถึงความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวสูงกวา่ผูต้อบทีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายคะแนนความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ใชเ้กณฑ์ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981 : 179-182) ดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  เด็กและเยาวชนชายมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ไม่ดี 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49หมายถึง เด็กและเยาวชนชายมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ไม่ค่อยดี 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัว            
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวดี 

ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง   เด็กและเยาวชนมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวดีมาก 

ส่วนท ี4  แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากเพือน เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างจาก
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มีจาํนวน  19  ขอ้ 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดบั คือ 
มากทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 

มาก หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมาก 

ปานกลาง หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ยทีสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงอิทธิพลจากเพือน หากตอบมากทีสุดจนถึง
นอ้ยทีสุด จะให้คะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลาํดบั ส่วนขอ้ความทีตรงกนัขา้มจะให้คะแนนกลบักนั 
(ขอ้ที 3,9,12,13,14,15,16,17,19) ผูที้ไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้ไดรั้บอิทธิพลจากเพือนมากกวา่ผูที้ได้
คะแนนนอ้ย 
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การแปลความหมายคะแนนอิทธิพลจากเพือน ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
เกณฑข์องเบสท ์(Best 1981 : 179-182) ดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายได้รับอิทธิพลจากเพือนในระดบั
นอ้ยมาก 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายได้รับอิทธิพลจากเพือนในระดบั
นอ้ย 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายได้รับอิทธิพลจากเพือนในระดบั
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายได้รับอิทธิพลจากเพือนในระดบั
มาก 

ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายได้รับอิทธิพลจากเพือนในระดบั
มากทีสุด 

ส่วนที 5  แบบสอบถามเกียวกบัทกัษะทางสังคม เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างจาก
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มีจาํนวน  48  ขอ้ 
โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี 

1. ทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร ขอ้ที 1 - 10 

2. ทกัษะการเผชิญปัญหา ขอ้ที 11 - 18 

3.  ทกัษะการแกปั้ญหา ขอ้ที 19 - 25 

4.  ทกัษะการสือสาร ขอ้ที 26 - 34 

5.  ทกัษะการสอนตนเอง ขอ้ที 35 - 41 

6. ทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุนทางสังคม ขอ้ที 42 - 48 

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดบั คือ 
มากทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 

มาก หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมาก 

ปานกลาง หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ย 

นอ้ยทีสุด หมายถึง     ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
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เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความทีแสดงถึงการมีทกัษะทางสังคม หากตอบมากทีสุด
จนถึงน้อยทีสุด จะให้คะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลาํดบั ส่วนขอ้ความทีตรงกนัขา้มจะให้คะแนน
กลบักนั (ขอ้ที 13,17) ผูที้ไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้มีทกัษะทางสังคมสูงกวา่ผูต้อบทีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายคะแนนทกัษะทางสังคม ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
เกณฑข์องเบสท ์(Best 1981 : 179-182) ดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีทักษะทางสังคมในระดับ                  
นอ้ยมาก 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนชายมีทกัษะทางสังคมในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง   เ ด็กและ เยาวชนมีทักษะทางสังคมอยู่ ในระดับ                     
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง   เด็กและเยาวชนมีทกัษะทางสังคมอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง   เด็กและเยาวชนมีทกัษะทางสังคมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 

.  การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาเครืองมือ โดยดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัทกัษะทางสังคม              
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพลจากเพือน เพือนาํมาสร้างนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ สาํหรับเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามนิยามศพัท์เฉพาะและวตัถุประสงค์
ของการวิจยั และตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยอาจารยที์ปรึกษาและ
ผูท้รงคุณวฒิุ รวมทงัสินจาํนวน 3 ท่าน 

3. นําแบบสอบถามทีสร้างขึนและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช ้                

(Try out) กบัเด็กและเยาวชนชาย ซึงอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี         
ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 คน 

4. หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
สัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมโดยใช้สัมประสิทธิอลัฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามดงันี 
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4.1 แบบสอบถามเกียวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน มีข้อ
คาํถาม จาํนวน 23 ขอ้ วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้.8718 

4.2 แบบสอบถามเกียวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของเด็กและเยาวชน           
มีขอ้คาํถาม จาํนวน 29 ขอ้ วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้.9526 

4.3 แบบสอบถามเกียวกับอิทธิพลจากเพือนของเด็กและเยาวชน มีข้อคาํถาม 
จาํนวน 19 ขอ้ วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้.8112 

4.4 แบบสอบถามเกียวกับทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน มีข้อคาํถาม 
จาํนวน 48 ขอ้ วเิคราะห์ค่าความเชือมนัได ้.9539 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการ

นาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึน ไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขนัตอนต่อไปนี 

1. ผูว้จิยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ในการทาํหนงัสือ
ขอความร่วมมือไปยงัอธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เพือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากเด็ก
และเยาวชนชายโดยใชแ้บบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดผ้่านการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัที
ยอมรับได ้ไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

3. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 214 คนโดย
ไดรั้บการตอบแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 214 ฉบบั และสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 

 
6.    การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครังนี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพือการวิจัย                      
ทางสังคมศาสตร์ ดงันี 

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วยอายุ   รายได้ของครอบครัว  
สภาพแวดล้อมของครอบครัว จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจับกุมตัวมาดาํเนินคดี ระยะเวลาทีศาล
พิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ใน
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ โดยใชก้ารแจกแจงความถีและค่าร้อยละ(%) 
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2. การวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคม โดยใช้สถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation)     

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน
ชายทีมีอายุ  รายไดข้องครอบครัว  สภาพแวดลอ้มของครอบครัว จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวั
มาดาํเนินคดี ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม และการศึกษาและ/หรือการ
ฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ โดยใช้การทดสอบค่าที (t- test 

Independent) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึงหากพบความ
แตกต่างอย่างนยัสําคญัทางสถิติจะทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Schaeffe’ test for all possible comparison) 

4. การวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย ได้แก่             
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพลจากเพือน โดยใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของการนาํเขา้สมการ  (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 
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บทท ี  

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

การวิจยัเรือง “ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ” โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง 
คือเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน  คน มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนก
ออกเป็น  ตอน มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูที้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
ค่าความถี และค่าร้อยละ 

ตอนที   การวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง  ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย โดยใชค้่าเฉลีย ( X ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที      การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ  รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการ
เสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิก
ในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้
เขา้รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก
และเยาวชนฯ โดยใชส้ถิติเปรียบเทียบ t-test แบบ Independent-test 

ตอนที  การวิเคราะห์ตัวแปร การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว และอิทธิพลจากเพือน ทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก

96 
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และอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี โดยการใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบั
ความสาํคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
Y  หมายถึง    ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย 
X1  หมายถึง    การเห็นคุณค่าในตนเอง  
X2  หมายถึง    ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
X3  หมายถึง    อิทธิพลจากเพือน 

                     X   หมายถึง    ค่าเฉลีย (Mean) 
n  หมายถึง    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D. หมายถึง    ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
F  หมายถึง    ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
t  หมายถึง    ค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย t-distribution 
df  หมายถึง    องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  หมายถึง    ผลรวมของค่ากาํลงัสองของค่าเบียงเบน (Sum of Square) 
MS  หมายถึง    ค่าเฉลียความเบียงเบนกาํลงัสอง (Mean Square) 
R  หมายถึง    สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 
R2  หมายถึง    ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 
Adj R2 หมายถึง    ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Square) 
S.E. หมายถึง    ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error 

of the Estimate) 
R2 change หมายถึง    ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีเพิมขึน เพือเพิมตวัแปรอิสระ                 

ในสมการถดถอย 
b  หมายถึง    ค่าสัมประสิทธิความถดถอย (Regression Coefficients) 
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Beta หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) 

Constant (a) หมายถึง   ค่าคงที 
Z  หมายถึง     คะแนนมาตรฐาน 
 

ตอนท ี1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซึงเป็นเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 214 คน ดงัมีรายละเอียด
ในตารางที 2 
 

ตารางที 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอาย ุ 
รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการ
เสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว   พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  
ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม  การศึกษาและ/หรือการ
ฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
อายุ 
          อาย ุ10 ปีขึนไป – 14 ปีบริบูรณ์ 
         อาย ุ14 ปี ขึนไป – 18 ปีบริบูรณ์ 
         อาย ุ18 ปี ขึนไป –  24 ปีบริบูรณ์ 

 
   2 
111 
101 

 
0.9 
51.9 
47.2 

รวม 214 100 
รายได้ของครอบครัว 
          รายไดเ้พียงพอใชจ่้าย 
         รายไดไ้ม่เพียงพอใชจ่้าย 

 
195 
19 

 
91.1 
8.9 

รวม 214 100 
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ตารางที 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอาย ุ 
รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการ
เสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว   พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  
ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม  การศึกษาและ/หรือการ
ฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ (ต่อ) 

 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว   
          ไม่ดืมเลย 
          ดืม 1-3 ครัง ต่อสัปดาห์ 
          ดืม 4 ครังขึนไป ต่อสัปดาห์ 

 
96 
103 
15 

 
44.9 
48.1 
7.0 

รวม 214 100 
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว 
          ไม่มีผูเ้สพ 
          มีผูเ้สพ 
          เคยมีผูเ้สพแต่เลิกไปแลว้ 

 
141 
30 
43 

 
65.9 
14.0 
20.1 

รวม 214 100 
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิก
ในครอบครัว 
          ไม่มี 
          มีบา้งเป็นบางครัง 
          มีเป็นประจาํ 

 
 

142 
68 
4 

 
 

66.4 
31.8 
1.8 

รวม 214 100 
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ตารางที 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาํแนกตามอาย ุ 
รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการ
เสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา
ของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  ระยะเวลาที
ศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม  การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ
ขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ (ต่อ)    

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
จํานวนครังทถูีกตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดี   
           ครัง 
          -  ครัง 
           ครังขึนไป 

 
 

 
 

 
.  
.  

.  
รวม 214 100 

ระยะเวลาทศีาลพจิารณาพพิากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม      
          ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
          ระยะเวลา 6 เดือนขึนไป – ไม่เกิน 1 ปี 
          ระยะเวลา 1 ปีขึนไป – ไม่เกิน 5 ปี 
          ระยะเวลา 1 ปีขึนไป – ไม่เกิน 5 ปี 
          ระยะเวลา  5 ปีขึนไป 

 
28 
40 
91 
40 
15 

 
13.1 
18.7 
42.5 
18.7 
7.0 

รวม 214 100 
การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนฯ 
          ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญั 
          ไดรั้บการฝึกวชิาชีพ 
          ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญัและการฝึกวชิาชีพ 

 
 

25 
135 
54 

 
 

11.7 
63.1 
25.2 

รวม 214 100 
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จากตารางที 2 พบว่าเด็กและเยาวชนชายทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากเป็นเด็กและ
เยาวชนทีมีอายุ  ปี ขึนไป –  ปีบริบูรณ์ จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีรายไดข้อง
ครอบครัวเพียงพอใช้จ่าย 195 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 มีพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกใน
ครอบครัว ดืม 1-3 ครัง ต่อสัปดาห์ จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีพฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัวไม่มีผูเ้สพ จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 ไม่มีพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว  จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4                   
มีจาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี 1 ครัง จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1                         
มีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 1 ปีขึนไป – ไม่เกิน 5 ปี 
จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนฯ โดยไดรั้บการฝึกวชิาชีพ จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 

เนืองจากขอ้มูลอาย ุพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการ
ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว ของกลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่มทีรวบรวมไดมี้
จาํนวนน้อยเกินไป ทําให้จ ํานวนกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมาก ผู ้วิจ ัยจึงจัดกลุ่มใหม่                   
ดงัรายละเอียดตามตารางที 3 

 
ตารางที 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอาย ุ 

พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการ
แกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี และ
ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
อายุ 
          อาย ุ  ปีขึนไป – 8 ปีบริบูรณ์  
         อาย ุ  ปี ขึนไป –   ปีบริบูรณ์ 

 
113 
101 

 
52.8 
47.2 

รวม 214 100 
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ตารางที 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอาย ุ 
พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการ
แกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี และ
ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ต่อ)   

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว   
          ไม่ดืมเลย 
         ดืมตงัแต่ -  ครัง ต่อสัปดาห์ 

 
96 
118 

 
44.9 
55.1 

รวม           
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิก
ในครอบครัว 
          ไม่มี 
          มีบา้งเป็นบางครัง และมีเป็นประจาํ 

 
 

142 
72 

 
 

66.4 
33.6 

รวม 214 100 
จํานวนครังทถูีกตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดี             
          ครัง 
         ตงัแต่ 2 ครังขึนไป 

 
150 
 64 

 
70.1 
29.9 

รวม 214 100 
ระยะเวลาทศีาลพจิารณาพพิากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม      
          ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
          ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี 

 
68 
146 

 
31.8 
68.2 

รวม 214 100 
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จากตารางที 3 พบว่าเด็กและเยาวชนชายทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากเป็นเด็กและ
เยาวชนทีมีอาย ุ 0 ปีขึนไป –  ปีบริบูรณ์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 สมาชิกในครอบครัว
มีพฤติกรรมการดืมสุราตังแต่ -  ครัง ต่อสัปดาห์ จาํนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.  ไม่มี
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  มีจาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี 1 ครัง จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 
และมีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลามากกวา่ 1 ปี จาํนวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 

 
ตอนที 2        การวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อิทธิพล
จากเพือน และทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จังหวดัราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 214 คน ดงัแสดงในตารางที 4 
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ตารางที 4  แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  อิทธิพลจากเพือน  และทกัษะทางสังคมของ
เด็กและเยาวชนชาย (ต่อ)    

 
ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา X  S.D. ระดับ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง   
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว   
อิทธิพลจากเพือน 
ทกัษะทางสังคม 
ทกัษะทางสังคมรายด้าน 
   ทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
   ทกัษะการเผชิญปัญหา 
   ทกัษะการแกปั้ญหา 
   ทกัษะการสือสาร 
   ทกัษะการสอนตนเอง 
   ทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุนทางสังคม 

3.6999 
3.8481 
3.2496 
3.5324 

 
3.4589 
3.4410 
3.5327 
3.6417 
3.4032 
3.7303 

.3853 

.5162 

.4402 

.4433 
 

.5727 

.5114 

.5991 

.5195 

.7055 

.5586 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
จากตารางที 4 พบว่า เด็กและเยาวชนชายทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีความสัมพนัธ์ภายใน

ครอบครัว  การเห็นคุณค่าในตนเอง และทกัษะทางสังคม อยูใ่นระดบัมาก ( X = . , .  และ 
3.5324 ตามลาํดบั) ส่วนอิทธิพลจากเพือน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.2496)  

สาํหรับทกัษะทางสังคมรายดา้น พบวา่ทกัษะเพือการไดม้าซึงแรงสนบัสนุนทางสังคม 
ทกัษะการสือสาร และทกัษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก ( X = . , .  และ .
ตามลาํดบั) ส่วนทกัษะการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะการเผชิญปัญหา และทกัษะการสอนตนเอง 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = . , .  และ .  ตามลาํดบั) 
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ตอนท ี3      การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จังหวัดราชบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ  
รายได้ของครอบครัว   พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว   พฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัว   พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกใน
ครอบครัว   จํานวนครังทถูีกตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดี   ระยะเวลาทศีาลพจิารณาพิพากษาให้เข้า
รับการฝึกอบรม   และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯ 

3.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อาย ุ รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว   จํานวนครังทีถูกตํารวจจับกุมตัว                       
มาดาํเนินคดี   และระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม โดยใชก้ารทดสอบค่าที 
(t-test) แบบ Independent t-test ดงัตารางที 5-10 

 
ตารางที 5     แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กเละเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. t 
อาย ุ  ปีขึนไป –  ปีบริบูรณ์  
อาย ุ  ปี ขึนไป –ไม่เกิน  ปีบริบูรณ์ 

113 
101 

3.5218 
3.5443 

.4484 

.4394 
-.371 

 
จากตารางที 5 พบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 

จงัหวดัราชบุรี ทีมีอายุต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
 



106 
 

ตารางที 6     แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กเละเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัว 

 
รายได้ของครอบครัว จํานวน (คน) X  S.D. t 

รายไดเ้พียงพอใชจ่้าย 
รายไดไ้ม่เพียงพอใชจ่้าย 

 
 

3.5295 
3.5625 

.4462 

.4221 -.309 

 
จากตารางที 6 พบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  

จงัหวดัราชบุรี ทีมีรายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที 7     แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กเละเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามพฤติกรรมการดืมสุราของ
สมาชิกในครอบครัว 

 
พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกใน

ครอบครัว 
จํานวน (คน) X  S.D. t 

ไม่ดืมเลย 
ดืมตงัแต่ -  ครัง ต่อสัปดาห์ 

  96 
118 

3.5753 
3.4975 

.4329 

.4504 1.278 

 
จากตารางที 7 พบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  

จังหวดัราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว ต่างกัน มีทักษะทางสังคม               
ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 8     แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กเละเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัว 

 
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน (คน) X  S.D. t 

ไม่มี 
มีบา้งเป็นบางครัง และมีเป็นประจาํ 

142 
72 

3.5246 
3.5477 

.4340 

.4637 -.359 

 
จากตารางที 8 พบวา่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 

จงัหวดัราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั          
มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที 9     แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กเละเยาวชนชายในศูนยฝึ์ก

และอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามจาํนวนครังทีถูกตาํรวจ
จบักุมตวัมาดาํเนินคดี 

จํานวนครังทีถูกตํารวจจับกุมตัวมา
ดําเนินคดี 

จํานวน (คน) X  S.D. t 

 ครัง 
ตงัแต่  ครังขึนไป 

150 
64 

3.5461 
3.5003 

.4156 

.5043 .691 

 
จากตารางที 9 พบวา่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 

จงัหวดัราชบุรี ทีมีจาํนวนครังทีถูกตาํรวจจับกุมตัวมาดําเนินคดีต่างกัน มีทักษะทางสังคมไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที 10    แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างทกัษะทางสังคมของเด็กเละเยาวชนชายในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามระยะเวลาทีศาลพิจารณา
พิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 
ระยะเวลาทีศาลพจิารณาพพิากษาให้

เข้ารับการฝึกอบรม 
จํานวน (คน) X  S.D. t 

ระยะเวลาไม่เกิน  เดือน – ไม่เกิน  ปี 
ระยะเวลามากกวา่  ปี 

  68 
146 

3.4936 
3.5505 

.4368 

.4466 -.875 

 
จากตารางที 10 พบวา่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  

จงัหวดัราชบุรี  ทีมีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรมต่างกนั มีทกัษะทาง
สังคมไม่แตกต่างกนั 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของทกัษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรม
วิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมฯ โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One -way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะทาํการทดสอบหาความแตกต่าง
รายคู่ดว้ยวธีิของเชพเฟ่ (Schaeffe’ test for all possible comparison) ดงัตารางที 11 – 14 
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ตารางที 11 แสดงค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน
ชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรีทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จาํแนกตามพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว 

 
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของ

สมาชิกในครอบครัว 
จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 

ไม่มีผูเ้สพ 
มีผูเ้สพ 
เคยมีผูเ้สพแต่เลิกไปแลว้ 

 
 
 

3.5281 
3.6069 
3.4947 

.4304 

.4669 

.4723 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

จากตารางที 11 พบวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  
จงัหวดัราชบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลียของทกัษะทางสังคมสูงทีสุด คือเด็กและเยาวชนชายที
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวมีผูเ้สพ ( X = . ) รองลงมาคือ เด็กและ
เยาวชนชายทีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวไม่มีผูเ้สพ ( X = . ) และเคย
มีผูเ้สพแต่เลิกไปแลว้ ( X = 3.4947) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายใน              

ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามพฤติกรรมการเสพ
ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

   2 
211 

    .231 
41.622 

.115 

.197 
.584 

รวม 213 41.853   
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จากตารางที 12 พบวา่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  
จงัหวดัราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคม
ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที 13    แสดงค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน

ชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรีทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จาํแนกตามการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก
และเยาวชนฯ 

 
การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวชิาชีพ
ขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนฯ 

จํานวน 
(คน) X  S.D. ระดับ 

ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญั 
ไดรั้บการฝึกวชิาชีพ 
ได้รับการศึกษาวิชาสามัญและการฝึก
วชิาชีพ 

    
 

  

3.5650 
3.5486 
3.4769 

.53082 

.44987 

.38220 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 
จากตารางที 13 พบวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  

จงัหวดัราชบุรี ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉลียของทกัษะทางสังคมสูงทีสุด คือเด็กและเยาวชนชายทีมี
การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมฯ ทีไดรั้บการศึกษาวิชาสามญั 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = . ) รองลงมาคือเด็กและเยาวชนชายทีไดรั้บการฝึกวิชาชีพ  อยูใ่นระดบั
มาก ( X = . ) และได้รับการศึกษาวิชาสามญัและการฝึกวิชาชีพ  อยู่ในระดับปานกลาง                
( X = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที 14   แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามการศึกษาและ/หรือการ
ฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

   2 
211 

    .229 
41.624 

.114 

.197 
.580 

รวม 213 41.853   
 

จากตารางที 14 พบวา่ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 
จงัหวดัราชบุรี ทีมีการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯ ต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 
 
ตอนท ี4   การวเิคราะห์ตัวแปร การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพล
จากเพือน ทีมีอิทธิพลต่อทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต2 จังหวดัราชบุรี 
 

ผลการวเิคราะห์ตวัแปร การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และ
อิทธิพลจากเพือน ทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี โดยการใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญั
ของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

4.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายใน
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ดงัตารางที 15 
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ตารางที 15 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง  
(X1)ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว (X2) อิทธิพลจากเพือน (X3) กบัทกัษะทางสังคม
ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี (Y) 

 
ตัวแปรทใีช้ในการศึกษา X  X  X3 Y 

การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว(X2) 
อิทธิพลจากเพือน(X3) 
ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย(Y) 

1.00 
.558** 
.203** 
.465** 

 
1.00 
.178** 
.226** 

 
 
1.00 
.491** 

 
 
 
1.00 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

จากตารางที 15 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่
การเห็นคุณค่าในตนเอง(X )  ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว(X2) และอิทธิพลจากเพือน(X3)                     
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะทางสังคม(Y) ของเด็กและเยาวชนชาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ                  
ทีระดบั .01 (r = .465, .226 และ.  ตามลาํดบั) 

เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่า การเห็นคุณค่า                   
ในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพลจากเพือน อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติที .01 (r = .558 และ .203 ตามลาํดบั) และความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว                     
มีสัมพนัธ์ทางบวกกบัอิทธิพลจากกลุ่มเพือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 (r = .178) 
 

4.2 การวิเคราะห์ตวัแปร ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว อิทธิพลจากเพือน ทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ดงัตารางที 16 
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ตารางที 16   แสดงการวิเคราะห์ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการ ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจากเพือน ทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทาง
สังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปร            
ทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ลาํดับทขีองตัวแปรทไีด้รับ     

การคัดเลอืก 
R R2 Adj 

R2 
R2 

change 
b Beta t 

อิทธิพลจากเพือน(X3) 
การเห็นคุณค่าในตนเอง(X1) 

 .491 
 .616 

 .241 
 .380 

 .237 
 .374 

 .241 
 .139 

 .416 
 .438 

 .413 
 .381 

7.464*** 
6.879*** 

               Constant (a) = .559             S.E. = .351              Foverall = 64.609*** 
***มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
 

จากตารางที 16 พบวา่ ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของของเด็กและเยาวชน
ชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ อิทธิพลจากเพือน(X3) และการ
เห็นคุณค่าในตนเอง(X1) โดยอิทธิพลจากเพือน(X ) เป็นตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็น
อนัดบัที 1 และสามารถทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายไดร้้อยละ 24.1 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (X1) เป็นตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นอนัดบั            
ที 2 สามารถทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จงัหวดัราชบุรี ไดเ้พิมขึนร้อยละ 13.9 โดยอิทธิพลจากเพือน(X3) และการเห็นคุณค่าในตนเอง
(X1) สามารถร่วมทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย ไดร้้อยละ 38.0 

สมการทีไดจ้ากการถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ             
มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 ความคลาดเคลือนในการทาํนาย .351 สามารถเขียนใน                       
รูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี 

 

ในรูปคะแนนดิบ  Y = .559 + .416(X3) + .438(X1) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .413(X3) + .381(X1) 
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บทท ี 5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายใน

ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ” มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาระดบัทกัษะ
ทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และอิทธิพลจากเพือนของเด็ก
และเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี  
ทีมีอายุ  รายไดข้องครอบครัว  พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการเสพ
ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกใน
ครอบครัว  จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี  ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้
รับการฝึกอบรม  และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯทีแตกต่างกนั 3) ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพล
จากเพือน เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 

ประชากรทีใช้ในศึกษาครังนี คือ เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 474 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 214 คน ไดม้า
จากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของ Krejcie  and  Morgan ทีระดบั
ความเชือมนัร้อยละ  ยอมให้เกิดความคลาดเคลือนร้อยละ  และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชนัภูมิ 
(Stratified Random Sampling) 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง โดยผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามมาจัดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถีและค่าร้อยละ(%)  ค่าเฉลีย( X )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มใช้การทดสอบค่าที(t-test)  และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว                

 114 

 



115 
 

 

(One-Way ANOVA)  วเิคราะห์ตวัแปรอิสระทีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเด็กและเยาวชน

ชายทีมีอายุ  ปีขึนไป –  ปีบริบูรณ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดข้องครอบครัว
เพียงพอใช้จ่าย จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกใน
ครอบครัวดืมตงัแต่ -4 ครังต่อสัปดาห์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีพฤติกรรมการเสพยา
เสพติดของสมาชิกในครอบครัวไม่มีผูเ้สพ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ไม่มีพฤติกรรมการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .                  
มีจ ํานวนครังทีถูกตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดี ครัง  จํานวน   คน  คิดเป็นร้อยละ .                    
มีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรม เป็นระยะเวลามากกว่า  ปี จาํนวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 มีการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯ โดยไดรั้บการฝึกวชิาชีพ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

2. การวิเคราะห์ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าเด็กและเยาวชนชายทีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีทกัษะทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อยูใ่นระดบั
มาก ( X = . , .  และ .  ตามลาํดบั) ส่วนอิทธิพลจากเพือน อยู่ในระดบัปานกลาง            
( X = . ) 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ  รายได้ของ
ครอบครัว   พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัว   พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของ
สมาชิกในครอบครัว   พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว   
จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี   ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการ
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ฝึกอบรม   และการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯ พบวา่ 

3.1 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี  ทีมี
อายตุ่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

3.2 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
รายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

3.3 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมี
พฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

3.4 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมี
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

3.5 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทีมี
พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคม
ไม่แตกต่างกนั 

3.6 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมี
จาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดีต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

3.7 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมี
ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

3.8 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี ทีมี
การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯต่างกัน                  
มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั 

4. การวเิคราะห์ตวัแปร การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว และ
อิทธิพลจากเพือน ทีสามารถทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี พบวา่อิทธิพลจากเพือน และการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถ
ร่วมทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 38.0 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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อภิปรายผลการวจัิย 
จากผลการวจิยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 
1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

อิทธิพลจากเพือน และทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี สามารถอภิปรายไดด้งันี 

1.1  การเห็นคุณค่าในตนเอง พบวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดบัมาก( X =3.6999) ทงันีสามารถ
อธิบายได้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกทีดีต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับตนเองว่า                
มีความสําคญัและความสามารถ ในการกระทาํสิงต่างๆให้ประสบความสําเร็จ มีความเชือมนัใน
คุณค่าแห่งตน ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนและสังคมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะเด็กกลุ่มนี
เติบโตมาในครอบครัวทีผู ้ปกครองสามารถให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอาใจใส่อย่าง
เหมาะสม ส่งผลใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกวา่ตนเป็นทียอมรับและเป็นทีตอ้งการของผูอื้นมีความสามารถ 
มีเกียรติ มีคุณค่าและศกัดิศรี อีกทงัยงัไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยจากทีมสหวิชาชีพจากศูนยฝึ์กอบรม
เด็กและเยาวชนเขต  จังหวดัราชบุรีทาํให้การเห็นคุณค่าในตนเองในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
เปลียนแปลงไปในลกัษณะเชิงบวก นอกจากนีการทีเด็กและเยาวชนมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่น
ระดบัมากอาจทาํให้เด็กมีความเชือมนัในตนว่าจะสามารถเผชิญกบัอุปสรรคทีผ่านเขา้มาในชีวิต 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทงัสามารถสร้างสัมพนัธภาพทีดีต่อบุคคลและสิงแวดล้อมได ้            
ดงัเห็นได้จากขอ้คาํถามทีว่า “ฉันพอใจในรูปร่างหน้าตาของฉัน”(ขอ้3) “ฉันสามารถทาํกิจกรรม
ต่างๆใหส้าํเร็จไดด้ว้ยตนเอง”(ขอ้4) “ฉนัมีความมนัใจในตนเอง”(ขอ้7) “ฉนัสามารถควบคุมตนเอง
ไม่ ให้ ก ระทํา คว ามผิด ได้” (ข้อ8)  และ “ฉันได้ รับความไว้ว า ง ใจจ าก เ พือน ” (ข้อ21) 
( X =3.96,3.96,3.82,3.64 และ .  ตามลาํดบั) ซึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิงทีบุคคลไดรั้บการ
พฒันามาอย่างต่อเนืองตงัแต่วยัเด็ก บุคคลทีใกลชิ้ดและสิงแวดลอ้มภายนอก มีส่วนสนบัสนุนใน
การเพิมการเห็นคุณค่าในตนเอง เมือเติบโตขึนประสบการณ์ทีไดรั้บจะมีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง ถา้เด็กไดรั้บประสบการณ์ทีดีหรือประสบความสาํเร็จก็จะทาํให้มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูง ซึงจากข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าเด็กและเยาวชนชายส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวทีสมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ร้อยละ 66.4 และสมาชิกในครอบครัวไม่มี
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พฤติกรรมเสพยาเสพติด ร้อยละ 65.9 จึงอาจทาํให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ทีดีจาก
ครอบครัว  อีกทงัผูป้กครองยงัให้ความดูแลเอาใจใส่ แก่เด็กและเยาวชนเรือยมา ดงัเห็นไดจ้ากขอ้
คาํถามทีวา่ “ฉนัเป็นทีรักของคนในครอบครัว”(ขอ้6) “พ่อแม่/ผูป้กครองใส่ใจและรับรู้ถึงความรู้สึก
ต่างๆของฉัน”(ขอ้16) และ“พ่อแม่/ผูป้กครองเปิดโอกาสให้ฉันได้แสดงความคิดเห็นตามความ
ตอ้งการของฉัน”(ขอ้23) ( X =4.20,4.02 และ3.98 ตามลาํดบั)โดยการเห็นคุณค่าในตนเองจะมี
อิทธิพลต่อกระบวนการคิด การตดัสินใจ ความพอใจและการบรรลุเป้าประสงคใ์นการดาํเนินชีวิต 
(เติมทิพย ์พานิชพนัธ์ุ, 2550 : 93) ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรวรรณ เจาะประโคน (  : ) 
ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อทกัษะชีวิตของนกัเรียนระดบัช่วงชนัที สํานกังานเขตพืนที
การศึกษาศรีสะเกษ เขต  โดยทาํการศึกษากบันกัเรียนในช่วงชนัปีที  จาํนวน  คน ผลการศึกษา
พบว่า อตัมโนทศัน์เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลทางตรงต่อทกัษะชีวิต ทงันีอาจเนืองจากเมือบุคคลมี
ความรู้สึกนึกคิด และสามารถประเมินตนเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิกลกัษะทางกาย 
สติปัญญา การเรียน ความถนดั นิสัย ความประพฤติ ค่านิยมและอารมณ์ของตนเอง ก็จะสามารถทาํ
ให้รู้จักจัดการกับอารมณ์และความเครียดสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆทีเกิดขึนใน
ชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

.2  ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว พบว่าเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก ( X = .8481) 
ทงันีสามารถอธิบายไดว้่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวทีสมาชิกภายในครอบครัวมี
ความใกลชิ้ดผูกพนัและห่วงใยกนั มีการดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ซึงกนัและกนั มีการให้คาํแนะนาํ
ปรึกษาให้กําลังใจซึงกันและการทํากิจกรรมร่วมกัน  ย่อมส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ดงัเห็นไดจ้ากขอ้คาํถามทีวา่ “เมือมีคนเจ็บป่วย สมาชิกในครอบครัวจะให้
ความดูแล เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด”(ขอ้10) “สมาชิกในครอบครัวของฉันมีความห่วงใยกนัและกนั”
(ขอ้13) “สมาชิกในครอบครัวของฉนัให้ความช่วยเหลือซึงกนัและกนัอยูเ่สมอ”(ขอ้15) “สมาชิกใน
ครอบครัวของฉันคอยดูแลเอาใจใส่กนัอยา่งสมาํเสมอ”(ขอ้11) “พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํใน
เรืองการคบเพือนของฉัน”(ขอ้19) และ“ฉันและสมาชิกในครอบครัวมกัมีกิจกรรมพิเศษร่วมกนั
เสมอ เช่นดูหนัง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ จัดสวน”(ข้อ29) ( X =4.35,4.24,4.23,4.16 และ3.41 
ตามลาํดบั) คุณสมบติัเหล่านีเปรียบเสมือนเป็นพืนฐานความอบอุ่นและความมนัคงในครอบครัว  



119 
 

 

ซึงส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะวยัรุ่นให้มีความมนัคงทางอารมณ์ สามารถเผชิญกบั
สถานการณ์และสิงยวัยตุ่างๆภายในสังคมทีเปลียนแปลงไปไดเ้หมาะสม ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของวีระวฒัน์  ปันนิตามยั และคณะ (2542 : 118-119) ซึงได้ทาํการศึกษาองค์ประกอบด้าน
ชีวประวติัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 464 คนกบัความสามารถดา้นความฉลาดทาง
อารมณ์ 7 ด้าน การรู้จกัอารมณ์ของตน การตระหนักรู้ภาวะอารมณ์ของผูอื้น ความเอืออาทร                
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ของตน การมีแรงจูงใจทีดีและทกัษะทางสังคม พบว่า
สภาพความสัมพนัธ์กบับิดามารดา มีผลอย่างมีนยัสําคญัต่อความเอืออาทร การมีแรงจูงใจทีดี การ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง และทกัษะทางสังคมของนกัศึกษา  

1.3  อิทธิพลจากเพือน พบวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จังหวัดราชบุรี ให้ค ําตอบเกียวกับการได้รับอิทธิพลจากเพือนอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =3.2496) ทงันีสามารถอธิบายไดว้า่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุตาํกวา่ 18 ปี ซึงเป็น
ช่วงวยัแห่งการเปลียนแปลงหลายๆ อยา่งจึงทาํให้เด็กเกิดความกงัวลสับสนใจ  มีความยากลาํบาก
ในการดาํเนินชีวิต ทาํให้เด็กวยัรุ่นรู้สึกว่าเพือนร่วมวยัคือผูที้จะพูดคุยหรือจะปรึกษาหารือกนัได้
อย่างเขา้ใจ และสามารถตอบสนองต่อความมนัคงทางใจให้กบัตนเองได ้วยัรุ่นจึงมกัชอบอยู่กบั
กลุ่มเพือน (อัจฉรา สุขารมณ์ , : )เด็กวยันีเป็นวยัทีให้ความสําคัญกับเพือนและเพือน                     
จะมีอิทธิพลกบัเด็กเป็นอย่างมาก อิทธิพลจากเพือนจะสอนให้เด็กรู้จกักฎเกณฑ์และต้องรักษา
กฎระเบียบจึงจะอยู่ร่วมกับผู ้อืนได้ การรวมกลุ่มทาํให้เด็กมีความกล้าหาญมากขึน (พาสนา                  
ผโลศิลป์, , อา้งถึงใน กตญัชลี  ณรงคร์าช,  : ) กลุ่มเพือนจึงมีอิทธิพลในการเป็นตวั
แบบและชกัจูงใหเ้กิดการกระทาํพฤติกรรมต่างๆ อิทธิพลกลุ่มเพือนมีผลต่อพฤติกรรมทงัในแง่บวก
และลบ ถ้าได้รับการเสริมแรงในทางทีเหมาะสม เด็กจะมีแนวโน้มในการกระทาํพฤ ติกรรมที
เหมาะสมได ้ ดงัเห็นไดจ้ากขอ้คาํถามทีวา่ “ฉันจะแสดงความเคารพผูที้มีอายุมากกว่าเสมอ เพราะ
เพือนๆของฉนัก็ปฏิบติัเช่นกนั”(ขอ้11) “เมือมีเวลาวา่ง เพือนจะชวนเล่นกีฬาหรือดนตรี ฉนัจะตอบ
รับคาํชวนนนั”(ขอ้4) “เมือเพือนแนะนาํให้ฉันทาํสิงทีดีๆฉันก็จะทาํอย่างทีเพือนบอก”(ขอ้6) และ
“เมือเพือนเตือนวา่ฉนัทาํสิงทีไม่เหมาะสม ฉนัจะปรับปรุงตนเองทนัที”(ขอ้10) ( X =4.05,3.83 และ

.  ตามลาํดบั) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาพิมลวรรณ  สมมาตย ์(  : ) ได้ศึกษาปัจจยัทีมี
ความสัมพนัธ์กบัทกัษะทางสังคมด้านการสือสารของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดั
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ร้อยเอ็ด โดยศึกษาผลการศึกษานกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที , และ  ปีการศึกษา  ในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  คน พบว่าความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือน                
เป็นปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะทางสังคมดา้นการสือสาร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  
(P < . ) ซึงจากการทีอิทธิพลจากเพือนอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือเปรียบเทียบกบัความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว ซึงอยูใ่นระดบัมากกวา่อาจเป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวมีบทบาทหนา้ทีในการ
ปกครองดูแล อบรมสังสอน ตักเตือนเด็กให้การพฤติกรรมทีเหมาะสมในทุกๆเรือง รวมทัง
พฤติกรรมการควบคุมตนเองไม่ให้ไปเกียวข้องกับอบายมุขหรือกระทาํสิงผิดกฎหมาย การมี
บทบาทดา้นการเป็นแบบอย่างทีดี บทบาทดา้นความเขม้งวดกฎระเบียบวินยัเป็นสิงทีสมาชิกใน
ครอบครัวมีการปฏิบติัอยู่แลว้ เด็กจึงมีความเห็นว่าตนเองไดรั้บอิทธิพลจากเพือนดว้ยกนัน้อยกว่า
สมาชิกในครอบครัวซึงอยู่ในระดบัมาก เพราะเพือนจะมีบทบาทเกียวขอ้งทางสังคมเท่าเทียมกนั             
มีประสบการณ์และทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั  การแสดงบทบาททีจะคอยตกัเตือน แนะนาํ             
ให้เกิดความเขา้ใจ ให้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการป้องกนัตนเองจากการกระทาํความผิดแก่เพือน            
จึงเป็นไปไดน้อ้ยกวา่สมาชิกในครอบครัว  

 1.4  ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน พบวา่เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต  จังหวดัราชบุรี มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมาก ( X = .5324)                  
ทังนีสามารถอธิบายได้ว่าเด็กมีทักษะทางสังคมเพือใช้ในการปกป้องตนเองให้หลุดพ้นจาก
สถานการณ์ทีเสียงต่อการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมหรือการกระทาํความผิดซาํได ้โดยเด็ก
สามารถทีจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการป้องการตนเองจากการกระทาํความผิดหรือการ
แสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ สามารถประเมินสถานการณ์ของปัญหา 
สามารถเลือกรูปแบบในการจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถใชท้กัษะการปฏิเสธในการ
ปฏิเสธการชกัชวนให้กระทาํพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกระทาํความผิดจากเพือนหรือบุคคลอืน  
สามารถหลีกเลียงการคบเพือนทีเสียงต่อการนาํพาไปกระทาํพฤติกรรมเสียหายและอาจมีแนวโน้ม 
ทีจะกระทาํความผดิได ้อีกทงัศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายเขต2 จงัหวดัราชบุรียงัมีการจดั
การศึกษาใหก้บัเด็กและเยาวชน ดงันนัเด็กและเยาวชนเมือเขา้มาอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมตอ้งไดรั้บ
การศึกษาทุกคน ซึงในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรก เป็นช่วงของการแรกรับตวัเด็กและเยาวชน ทาง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯจะมีการจดักิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน โดยนักสังคม
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สงเคราะห์ และนักจิตวิทยาเป็นผูด้าํเนินการเพือให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ทีจะปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม และกฎระเบียบของทางศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ เมือเด็กและเยาวชน 
ผ่านช่วงแรกรับตวัหรืออยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเกิน 1 เดือน เด็กและเยาวชนจะได้รับการจาํแนก         
เขา้สู่กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาสามญัและวชิาชีพ ซึงทางศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯจะ
พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ทงันีเพือยกระดบัการพฒันาความรู้ ทกัษะความสามารถ และ
ประสบการณ์ให้กบัเด็กและเยาวชน เพือให้เด็กและเยาวชนสามารถนาํไปพฒันาตนเองเมือกลบั
ออกมาสู่สังคม อีกทงัยงัได้มีการจดัระบบครูทีปรึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเจา้หน้าทีทีทาํ
หน้าทีครูทีปรึกษาจะคอยให้คาํแนะนําปรึกษา  แก้ไขปัญหาและดูแลเกียวกับพฤติกรรมความ
ประพฤติของเด็กและเยาวชน เพือให้เด็กและเยาวชนชายสามารถดาํเนินชีวิตภายใตก้ฎระเบียบ 
ขณะอยู่ในศูนยฝี์กและอบรมเด็กและเยาวชนได ้ซึงก่อนทาํการประเมินเด็กและเยาวชนชายอาจ
ไดรั้บกิจกรรมบาํบดัโปรแกรมดา้นต่างๆซึงเป็นการพฒันาดา้นทกัษะทางสังคมมาก่อน จึงทาํให้เด็ก
และเยาวชนชายมีทกัษะทางสังคมอยู่ในระดบัสูง ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของไกรสร  ขนัทจร 
(2553 : 95-96)ซึงไดศึ้กษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายผูก้ระทาํ
ความผดิในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัเป็น
เยาวชนชายทีกระทาํความผิดในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน ในจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2553 
จาํนวน 300 คน พบวา่ ทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายผูก้ระทาํความผิดทีกระทาํความผิด
ในศูนยฝึ์กและอบรมฯ จงัหวดัอุบลราชธานี  อยู่ในระดบัปานกลาง ทงันีอาจเนืองมาจากในการ
ประเมินผลนนัเด็กและเยาวชนชายทีกระทาํความผิดเป็นผูป้ระเมินทกัษะทางสังคมดว้ยตนเองอาจ
ทาํให้เด็กและเยาวชนชายทีกระทาํความผิดตอบแบบสอบถามเขา้ขา้งตนเอง สอดคลอ้งกบัฟรอยด ์
(Freud, 1939, อา้งถึงใน บวัทอง  สวา่งโสภา, 2545 : 87) ทีกล่าวไวว้า่กลไกป้องกนัตน (Defense 
Mechanism)  เป็นเครืองมือในการบิดเบือนหรือหนีจากความจริงทีสร้างความไม่สบายใจหรือทุกข์
ใจซึงในกรณีของเด็กและเยาวชนชายผูก้ระทาํความผิดทีกระทาํความผิดตอบแบบสอบถามทกัษะ
ทางสังคมจัดเป็นกลไกป้องกันประเภทถอยหนี  โดยใช้วิธีการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง คือ                  
การปรับตวัโดยการหาเหตุเขา้ขา้งตนเอง 
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2. ผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐานการวจิยั สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 
สมมติฐานที  1 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั

ราชบุรี ทีมีอายตุ่างกนัมีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 
จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  

จงัหวดัราชบุรี ทีมีอายุต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที 1 
ทงันี อธิบายไดว้า่ การทีเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯมีอายุตงัแต่ 10 ปี
ขึนไป – 24 ปีบริบูรณ์ ซึงช่วงของวยัรุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะวยัรุ่นตอนตน้ อายุ
ประมาณ 12-15 ปี ระยะวยัรุ่นตอนกลาง อายุประมาณ 16-17 ปี และระยะวยัรุ่นตอนปลาย อายุ
ประมาณ 18-25 ปี (ศรีเรือน  แกง้กงัวาล, 2540 : 329) ทงันีเพราะการเปลียนแปลงในดา้นพฒันาการ
ต่างๆทงัทางดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงวยั สามารถเกิดมีการพฒันา
ไดจ้ากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึงวยัรุ่นตอ้งอาศยัการเรียนรู้จากสิงแวดลอ้มทีวยัรุ่นเขา้ไปมี
ปฏิสัมพนัธ์ด้วย ซึงเด็กและเยาวชนชายทีมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวทีดี จึงยงัคงได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ความช่วยเหลือ ติดตามดูแลพฤติกรรมและคอยให้คาํแนะปรึกษา ตกัเตือนจากสมาชิก
ในครอบครัวเมือพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตลอดทุกช่วงอายุเสมอมา จึงทาํให้การ
ประเมินสถานการณ์ การตดัสินใจ การจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสม ซึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสุกัญญา  กุลประดิษฐ์ (  : ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์              
โดยจาํแนกตามภูมิหลงัทางครอบครัวของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสใน
เขตอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน พบวา่นกัเรียนทีมีอายุ
แตกต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกัน เมือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการ
ควบคุมตนเอง ด้านแรงจูงใจ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดา้นทกัษะทางสังคม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยนกัเรียนทีมีอายุมากกวา่มีคะแนนเฉลียความฉลาดทางอารมณ์สูง
กวา่นกัเรียนทีมีอายนุอ้ยกวา่ แต่ไม่มีความแตกต่างกนัดา้นตระหนกัรู้  

สมมติฐานที  2 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีรายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จงัหวดัราชบุรี ทีมีรายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบั
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สมมติฐานที 2 ทงันี อธิบายไดว้า่ เนืองจากเด็กและเยาวชนชายส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวทีมีรายได้
ของครอบครัวเพียงพอใชจ่้าย คิดเป็นร้อยละ 91.1 ดงันนั เมือครอบครัวมีรายไดเ้พียงพอในการใช้
จ่ายแล้วจึงทาํให้ผูป้กครองมีเวลาในการดูแลอบรมสังสอนสมาชิกในครอบครัว สามารถให้
คาํแนะนาํปรึกษาและมีการใช้ว่างเวลาทาํกิจกรรมร่วมกนับ่อยครัง ด้วยเหตุผลดงักล่าวเด็กและ
เยาวชนชายทีอยู่ในครอบครัวทีมีรายไดเ้พียงพอใชจ่้ายจึงเป็นผูที้มีทกัษะทางสังคมดี ซึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของศรัณพร  คนัธรส (  : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลของการอบรมเลียงดูทีมีต่อ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่า ฟันอุปสรรคของนัก ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชนัปีที -ชนัปีที  จาํนวน  คน และการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับกรณีศึกษา จาํนวน  คน พบว่าพ่อแม่ทีมีการศึกษาดี                  
มีรายได้ดี เป็นส่วนเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผูที้มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคในระดบัสูง 

สมมติฐานที  3 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  
จังหวดัราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการดืมสุราของสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีทักษะทางสังคม                   
ไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที 3 ทงันี อธิบายไดว้่า เนืองจากสมาชิกในครอบครัว
ของเด็กและเยาวชนชายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดืมสุราเป็นบางครัง ซึงการดืมสุราเป็นบางครัง
และดืมในปริมาณทีน้อย ดืมเพือการสังสรรค์ในสังคม การดืมสุราในลกัษณะนีจึงไม่ส่งผลให้มี
ปัญหาในดา้นการแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมเพราะยงัมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์           
ซึงหมายถึงการเป็นแบบอย่างทีดีให้แก่เด็กและเยาวชน ประกอบกบัเด็กและเยาวชนยงัมีสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวอยู่ในระดับมาก ( X =3.8481) จึงส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทาง
อารมณ์หรือจิตใจทางดา้นบวกของเด็กและเยาวชน เนืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัแรกทีให้การ
อบรมสังสอนสิงต่างๆ รวมถึงการเผชิญปัญหาของเด็กและเยาวชน เมือเด็กและเยาวชนเกิดปัญหา
คบัขอ้งใจ ยงัสามารถขอคาํปรึกษาปัญหาต่างๆกบัครอบครัว รวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ถูกต้องจากครอบครัวได้  ซึงสอดคล้องกับการศึกษาโซคบั (Soukup, อ้างถึงใน พรรณทิพย ์                     
ศิริวรรณบุศย ์และคณะ,  : ) ไดศึ้กษาสุขภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมของนิสิตนกัศึกษา 
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จาํนวน  คนทีมาจากครอบครัวทีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ สุขภาวะทางอารมณ์ 
หมายถึง ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง และระดับการควบคุมตนเอง สุขภาวะทางพฤติกรรม 
หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหาโดยการจดัการตนเองและโดยการจดัการสิงแวดล้อม            
ผลการศึกษาพบวา่ นิสิตนกัศึกษาทีมีบิดามารดาติดสุราหรือไม่ติดสุรา มีสุขภาวะทางอารมณ์และ
พฤติกรรมไม่แตกต่างกนั ดงันนัการทีมีสมาชิกมีพฤติกรรมการดืมสุรา จึงไม่ทาํให้เด็กและเยาวชน
ชายมีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที 4 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่าง
กนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  
จงัหวดัราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะทางสังคม
ไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที 4 ทงันี อธิบายไดว้า่ เนืองจากเด็กและเยาวชนชาย
ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวทีสมาชิกในครอบครัวไม่มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด และถึงแมจ้ะมี
สมาชิกบางคนในครอบครัวมีพฤติกรรรมเสพยาเสพติดแต่สมาชิกผูน้ันอาจไม่ได้เปิดเผยให้
ครอบครัวไดรั้บรู้และไม่ไดส้นบัสนุนให้เด็กมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหรือกระทาํพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสม ประกอบกบัเด็กและเยาวชนอยูใ่นครอบครัวทีมีผูป้กครองใหก้ารดูแล อบรมสังสอนอยา่ง
ใกลชิ้ดไดรั้บความรักความอบอุ่นเพียงพอ ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรัญญา  เจริญกุล (  : 
บทคดัยอ่, อา้งถึงใน พาตีเมาะ  นิมา  : - ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลของการใชต้วัแบบและ
การใช้สถานการณ์จําลองทีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมของนักเรียน                            
ชนัประถมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นบึงอาํนาจ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัราชบุรี ปีการศึกษา  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้แบ่งเป็นกลุ่มทีมีความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มตาํกว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที  ลงมาและไม่ผ่านเกณฑ์ %ของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชาสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวติขอ้  จาํนวน  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที  ใชก้ารให้
ตวัแบบและกลุ่มทดลองที  ใช้สถานการณ์จาํลองเครืองมือทีใช้ในการทดลอง คือแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม โปรแกรมการให้ตวัแบบและสมุดการ์ตูน โปรแกรมการ
ใชส้ถานการณ์จาํลองและสถานการณ์ พบวา่ 
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. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมดีขึนหลงัได้รับการให้ตวั
แบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมดีขึนหลังได้รับการใช้
สถานการณ์จาํลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

. นักเรียนทีได้รับการให้ตวัแบบและนักเรียนทีได้รับการใช้สถานการณ์จาํลอง                
มีความสามารถในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั   

สมมติฐานที 5 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีทกัษะ
ทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จงัหวดัราชบุรี ทีมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแกปั้ญหาของสมาชิกในครอบครัวต่างกนั               
มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที 5 ทงันี อธิบายไดว้า่ เนืองจากเด็ก
และเยาวชนชายส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวทีสมาชิกในครอบครัวไม่มีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง
ในการแกปั้ญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถใหค้วามรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชน
ไดอ้ย่างเหมาะสม มีการให้คาํแนะนาํปรึกษาดว้ยการใช้เหตุผลเป็นทีตงั ดงันนัแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งถูกตอ้งจากครอบครัวจึงไดเ้สริมสร้างอุปนิสัยส่วนตวัของเด็กและเยาวชน ทาํให้เด็กและ
เยาวชนมีแนวทางในการดาํเนินชีวิตทีเหมาะสม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความเชือมนัในตนเอง 
สามารถเผชิญปัญหาฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆตลอดจนสามารถปรับตวัต่อสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึนได้
อย่างเหมาะสม ซึงสอดคล้องกบัการศึกษาของอารยา  ด่านพานิช ( , อา้งถึงใน พิมพ์ภทัรา  
โสภาคดิษฐ์,  : - ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเห็นคุณค่าในตนเองกบั
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของเยาวชนผูก้ระทาํผิดชายและหญิงในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนกลาง พบวา่เด็กและเยาวชนทีกระทาํผิดซึงอาศยัอยูก่บับิดามารดาและมีการให้ความรักดูแล
เอาใจใส่ดี  จะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง  ส่วนในกลุ่มทีขัดแย้งกันเสมออันทําให้มีการ
กระทบกระทงักนั สัมพนัธภาพภายในครอบครัวไม่ดีก็ยิงสร้างความกดดนัต่อเด็กและเยาวชนเป็น
อย่างมากและเป็นเหตุผลกัดนัให้เด็กและเยาวชนเริมออกไปนอกบา้นคบกบัเพือนทีมีพฤติกรรม
เสียหายและแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมตามกลุ่มเพือนเพือให้ได้รับการยอมรับ                     
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และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอจัฉรา  สุขารมณ์และคณะ (2530, อา้งถึงใน มธุรส  วงศ์คุณันดร, 
2547 : 76) กล่าววา่ ถา้เด็กอยูใ่นครอบครัวทีมีการทะเลาะเบาะแวง้กนัอยูเ่สมอ ครอบครัวไม่มีความ
สงบ บรรยากาศของบา้นไม่น่าอยู ่เด็กมกัประพฤติตนเป็นคนเกเร กา้วร้าว รวมกนัเป็นแก๊งเป็นหมู่                
ทาํความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอื้น เพือเรียกร้องความสนใจและ เพือชดเชยสิงทีตนขาดหายไป  

สมมติฐานที 6 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีจาํนวนครังทีถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดีต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  
จังหวดัราชบุรี ทีมีจ ํานวนครังทีถูกตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดีต่างกัน มีทักษะทางสังคม                      
ไม่แตกต่างกันจึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที  ทงันีอธิบายได้ว่า โดยธรรมชาติของเด็กและ
เยาวชน ซึงอยู่ในระยะของความเป็นวยัรุ่นจะมีอารมณ์ทีสับสนและเปลียนแปลงง่าย ทีไดชื้อว่าวยั             
“ พายบุุแคม ” (ชาคริส  จนัทร์หว้ย, 2548 : 16) เป็นวยัทีมีความรู้สึกรุนแรง มีความรู้สึกอยา่งเปิดเผย
และตรงเกินไป เด็กอาจรู้สึกวา่ตนมีความสุขและเต็มไปดว้ยความเชือมนัของตนเอง แต่บางครังก็
รู้สึกเกิดอารมณ์เศร้า หดหู่ มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา ความชอบและไม่ชอบของเด็กวยันีรุนแรง
มากไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆ ในขณะเดียวกนับางครังก็อาจเป็นคนโอบออ้มอารีชอบช่วยเหลือ และ
บางครังก็จะเป็นคนเห็นแก่ตวัแบบเด็กๆก็ได ้และในวยันีเด็กตอ้งการแสดงความคิดเห็นทีขดัแยง้กบั
ผูใ้หญ่เสมอๆ โดยเด็กไม่รู้ตวัว่าเป็นความผิด เนืองจากเด็กกาํลงัเจริญเติบโตสู่วยัผูใ้หญ่เด็กมีความ
ตอ้งการทีจะพึงพาตนเอง จึงทาํให้เด็กมกัฝ่าฝืนกฎเกฑณ์ เนืองจากตอ้งการเป็นอิสระแต่อาจเป็น
เพราะเด็กและเยาวชนชายส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวทีมีความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน สมาชิกใน
ครอบครัวมีการดูและเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่น ให้คาํแนะนาํปรึกษา ตกัเตือนเยาวชนอยู่
เสมอ จึงทาํให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ มีแนวทางในการดาํเนิน
ชีวิตทีเหมาะสม อีกทงัขณะอยู่ในความควบคุมดูแลของศูนยฝึ์กและอบรมฯ เด็กและเยาวชนตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกิจกรรมต่างๆทีทางศูนย์ฝึกและอบรมจัดให้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล และศูนยฝึ์กและอบรมฯยงัให้เด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาและพฒันา
ทกัษะความสามารถจากกิจกรรมทีทางศูนยฝึ์กและอบรมฯจดัให้บริการ เพือให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความสามารถเมือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ สามารถจดัการหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมจึงไม่ทาํให้เด็กและเยาวชนชายมีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของศนัสนีย ์ กิจแกว้ (  : ) ซึงไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของเด็กและ
เยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต  จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กและเยาวชน
ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน  คน พบวา่เด็กและเยาวชนทีมี
การกระทาํผดิซาํต่างกนั มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหาไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที 7 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรมต่างกัน มีทกัษะทางสังคม
แตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จงัหวดัราชบุรี ทีมีระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เขา้รับการฝึกอบรมต่างกนั มีทกัษะทาง
สังคมไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที 7 ทงันี อธิบายได้ว่าเด็กและเยาวชนชาย               
ทีศาลพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรมในระยะเวลาทีต่างกันจะมีทักษะทางสังคม                    
ไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเพราะในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯจะมีการจดัครูทีปรึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนในระยะแรกรับตัวและเยาวชนไม่เกิน   เดือน  ซึงครูทีปรึกษาจะมีหน้าที                       
คอยให้คาํปรึกษาแนะนาํ รับทราบ แกไ้ขปัญหาและดูแลเกียวกบัพฤติกรรมความประพฤติของเด็ก
และเยาวชน  หากพบว่าเยาวชนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ มีปัญหาในเรืองการปรับตัวหรือ                  
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมครูทีปรึกษาก็จะคอยแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาและเสริมทกัษะทางสังคมเพือให้
เยาวชนสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆและสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมตนเองให้มีความ
เหมาะสมมากขึน และถึงแมศ้าลจะมีการพิจารณาพิพากษาใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้รับการฝึกอบรมใน
ระยะเวลาทีแตกต่างกนั แต่ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯก็ไดมี้การจดัโปรแกรมการบาํบดัเพือ
เสริมสร้างทกัษะทางสังคมให้เด็กและเยาวชนทุกราย จึงไม่ทาํให้เด็กและเยาวชนชายมีทกัษะทาง
สังคมแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนวรรณ  อุดมมีชยั (2546 : 83) พบว่าการที
ผูต้อ้งขงัถูกตดัสินโทษจาํคุกตามกาํหนดเวลาโทษ ทาํให้ตอ้งใช้สติปัญญาพิจารณาหาทางแกไ้ขที
เหมาะสม ดว้ยการปรับตวัและสร้างพฤติกรรมการเผชิญความเครียดทางดา้นบวก  กล่าวคือ การนาํ
ประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตในระยะเวลาทีเขา้มาอยู่ในเรือนจาํระยะตน้มาปรับตวัให้เขา้กับ           
กฏ ระเบียบ และความเป็นอยูใ่นเรือนจาํ เมือผูต้อ้งขงัไดจ้าํคุกในเรือนจาํมาระยะหนึงก็จะสามารถรู้
และปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปรับตวัให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูต้ ้องขงัอืน การ
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ปฏิบติัตามกฎระเบียบของเรือนจาํและวฒันธรรมของกลุ่มผูต้อ้งขงั จึงจะสามารถมีชีวติทีปกติสุขไม่
เป็นปัญหาต่อตนเอง ครอบครัวและต่อการควบคุมของทางเรือนจาํ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ไกรสร  ขนัทจร (  : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กและ
เยาวชนชายผูก้ระทาํความผิดในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่าเด็ก
และเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวดั
อุบลราชธานี ทีมีระยะเวลาในการฝึกอบรมแตกต่างกัน มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

สมมติฐานที 8 เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดั
ราชบุรี ทีมีการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ
ต่างกนั มีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั 

จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 
จงัหวดัราชบุรี ทีมีการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนฯต่างกนั มีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที 8 ทงันี อธิบายได้
วา่ เด็กและเยาวชนชายทีไดรั้บการศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวิชาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนฯ จะมีทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั เพราะในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ
จะมีการจดักิจกรรมบาํบดัเพือส่งเสริมทกัษะทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนทีเขา้รับการ
ฝึกอบรมในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯควบคู่ไปกบัการได้รับการศึกษา หรือการฝึกการ
อบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ จึงไม่ทาํใหเ้ด็กและเยาวชนชายมีทกัษะ
ทางสังคมแตกต่างกนั ซึงสอดคล้องกบัการศึกษาของมาร์ติน (Martin,  : ) ได้วิจยัเรือง 
การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาทักษะทางสังคมของนัก เรียนทีมีปัญหาทางด้านอารมณ์                 
โดยศึกษากับกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนักเรียนระดับมธัยมศึกษาทีมีปัญหาทางอารมณ์จากเท็กซัส 
จาํนวน  คน โดยแบ่งออกเป็น  กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม  กลุ่ม และกลุ่มทดลอง  กลุ่ม ให้กลุ่ม
ควบคุมทงั  กลุ่ม เลือกเรียนวิชาเลือกและวิชาชีพดว้ยตนเอง ส่วนกลุ่มทดลองให้เขา้รับการฝึกการ
พฒันาทักษะทางสังคม ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบ  ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบการ
ติดต่อสือสาร การตดัสินใจ และดา้นการแกปั้ญหา ใชเ้วลาฝึกทกัษะทางสังคมวนัละ  นาที ตลอด
ปีการศึกษา -  ผูว้ิจยัจะทาํการวดัผลก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลงัเรียนของทุกกลุ่ม  
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แลว้นาํมาวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะทางสังคมมีส่วนช่วยให้พฤติกรรมและผลการเรียนดีขึน 
แสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางในทางบวกของพฤติกรรมและผลการเรียนของกลุ่มทีไดรั้บการฝึกทกัษะทาง
สังคม 

สมมติฐานที 9 การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อิทธิพลจาก
เพือน เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ 
พบวา่ อิทธิพลจากเพือน และการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถร่วมกนัทาํนายการมีทกัษะทางสังคม
ของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  จงัหวดัราชบุรีไดร้้อยละ 38.0 
จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งันี 

อิทธิพลจากเพือน เป็นตวัแปรทีได้รับการคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นอนัดบัแรกและ
สามารถทาํนายการมีทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต2 จงัหวดัราชบุรี ได้ร้อยละ  24.1 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ พบว่าอิทธิพลจากเพือน                           
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .001(r = .491) ทงันีอาจอธิบายไดว้่า วยัรุ่นเป็นวยัทีให้ความสําคญักบัเพือนและเพือนจะ              
มีอิทธิพลกบัวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก เนืองจากอยูใ่นวยัเดียวกนั เป็นวยัทีตอ้งการแสวงหาเอกลกัษณ์ของ
ตวัเอง การทาํตวัเหมือนเพือนและมกัปฏิเสธความต้องการของเพือนไม่ได้ เนืองจากต้องการ                
การยอมรับจากเพือน การชักนาํให้กระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม หรือการส่งเสริมสนับสนุน           
ให้หลีกเลียงการกระทาํพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของเพือน กลุ่มเพือนจึงมีอิทธิพลในการเป็นตวั
แบบและชกัจูงใหเ้กิดการกระทาํพฤติกรรมต่างๆ อิทธิพลกลุ่มเพือนมีผลต่อพฤติกรรมทงัในแง่บวก
และลบ ถ้าได้รับการเสริมแรงในทางทีเหมาะสม เด็กจะมีแนวโน้มในการกระทาํพฤติกรรม                  
ทีเหมาะสมได้ ซึงสอดคล้องกบัการศึกษาของอรวรรณ  เจาะประโคน (2551 : 123) ทีพบว่า
สัมพนัธภาพกบัเพือน เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้มต่อทกัษะชีวิตของนกัเรียน
ระดบัช่วงชนัที 3 เนืองจากเป็นวยัทีตอ้งการเพือนเป็นอยา่งมาก การมีสัมพนัธภาพทีดีกบัเพือนจะทาํ
ให้เกิดการแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทงัเป็นทีปรึกษาซึงกนัและกนัในดา้น
ต่างๆ  
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การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นลาํดบัทีสอง 
สามารถทาํนายการมีทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต  จงัหวดัราชบุรี เพิมขึนร้อยละ 13.9 จากผลการศึกษาอธิบายได้ว่าเด็กและเยาวชนชายทีมี                 
การตระหนกัเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะมีทกัษะทางสังคมทีสูงดว้ย ทงันีอาจเป็นเพราะว่าเด็กและ
เยาวชนชายทีมีการตระหนกัเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผูที้มองโลกในแง่ดี มีความรู้สึกวา่ตนเอง
มีคุณค่า มีความสามารถเป็นทียอมรับจากครอบครัวและสังคม ดงันนัเด็กทีมีความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูง จะมีความสามารถทีจะเผชิญกบัอุปสรรคทีผา่นเขา้มาในชีวิตและกลา้ทีจะเขา้จดัการกบั
ปัญหาต่างๆ สามารถยอมรับสถานการณ์ทีทาํให้ตนเองรู้สึกผิดหวงัและทอ้แทใ้จดว้ยความเชือมนั
ในตนเอง ดว้ยความหวงัและความกลา้หาญ จึงเป็นบุคคลทีประสบความสําเร็จ มีความสุขสามารถ
ดาํเนินชีวิตตามทีตนปรารถนาได้อย่างดี ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์สมิธ(Coopersmith 
1984, อา้งถึงใน เมธินี  กอ้นแกว้,  : ) ทีวา่ บุคคลทีมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงจะรับรู้
คุณค่าของตนตามความจริง มีความตระหนักในศกัยภาพทงัหมดของตนทีมีอยู่มีจิตใจเปิดกวา้ง
ยอมรับสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงและสามารถแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม มีความกระตือรือร้นมีความเชือมนัในความสามารถของตนว่าจะทาํงานจนประสบ
ผลสําเร็จได ้มีความเป็นผูน้าํมีความเป็นตวัของตวัเองในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่หวนัไหว
ต่อคาํวพิากษว์จิารณ์ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี มีการประเมินความสามารถ ทกัษะ
ทางสังคมและคุณลกัษณะอืนๆของตนเองอยา่งตรงไปตรงมาและรอบคอบมากกวา่ทีจะคิดเอาเอง             
มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า มีความพึงพอใจในตนเอง มีความมนัคงทางอารมณ์             
มีความวิตกกงัวลน้อย ตระหนกัในความรับผิดชอบทงัต่อตนเองและต่อบุคคลอืน มีความสามารถ
สร้างความสัมพนัธ์ดนัดีกบับุคคลอืนและสิงแวดลอ้ม มีความสุขกบัชีวติของตน 

ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  เป็นตวัแปรทีไม่ถูกคดัเลือกเข้าสมการทาํนายการ                
มีทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย  อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวและการมีทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย  พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวก ทงันีอาจเป็นเพราะว่าเด็กและเยาวชนชายอยู่ในครอบครัวทีสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัอยา่งมนัคง มีความปรารถนาดีต่อกนัดว้ยความจริงใจ สมาชิก
ในครอบครัวมีความอบอุ่นในจิตใจและเต็มเปียมไปดว้ยความรัก ความเมตตา มีความศรัทธาและ
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เห็นคุณค่าซึงกนัและกนั มีเวลาอยูร่่วมกนัและทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมาํเสมอ มีความรับผิดชอบ 
รู้จักบทบาทและหน้าทีของตน และในกรณีทีเกิดปัญหาขึนภายในครอบครัว สมาชิกทุกคน                
จะร่วมกนัคลีคลายปัญหาต่างๆทีเกิดขึน ซึงบรรยากาศในครอบครัวทีอบอุ่น มีความเอาใจใส่ดูแลซึง
กนัและกนันนั จะส่งเสริมใหบุ้คคลมีพฒันาการทีดี เขา้ใจบทบาทหนา้ที ทาํให้มีความมนัคง มีความ
เชือมนั หนกัแน่น มีความเขม้แขง็ รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
ทีเหมาะสม สามารถเลือกและตดัสินใจ จดัการกบัปัญหาต่างๆไดด้ว้ยวิธีทีเหมาะสม ซึงสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของนุชลดา   โรจนประภาพรรณ  (อ้างถึงใน อรวรรณ   ธนนนันทกุล, 2547:67)                  
ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับสัมพนัธภาพในครอบครัวของวยัรุ่น
ตอนตน้ จาํนวน 192 คน พบวา่สัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองของวยัรุ่นตอนตน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .001 โดยวยัรุ่นตอนตน้ทีมี
คะแนนสัมพนัธภาพในครอบครัวสูงจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงขึนดว้ย ส่วนวยัรุ่นตอนตน้
ทีมีคะแนนสัมพนัธภาพในครอบครัวตาํจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตาํ อาจจะเป็นผลเนืองจาก
นกัศึกษาไดรั้บการอบรมสังสอนและขดัเกลาจากครอบครัวให้เป็นผูที้มีความสามารถในการอยู่
ร่วมกับผูอื้น รู้จกัพฒันาตนเอง ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จกัคิดและ
ตดัสินใจในสิงทีถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นทียอมรับของสังคม ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฮามา
เช็ค และคูเปอร์สมิธ (Harmacheck and Coopersmith, 1981, อา้งถึงใน อรชุมา  พุ่มสวสัดิ, 2539 : 
15) ทีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกว่าเป็นสิงทีมีอานุภาพมาก ดังนันประสบการณ์                     
ทีบุคคลไดรั้บจากความสัมพนัธ์ในครอบครัว จึงเป็นรากฐานทีสําคญัในชีวิต เด็กทีไดรั้บความรัก 
ความอบอุ่น การสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจใหสิ้ทธิเสรีภาพในการกระทาํของเด็ก ระเบียบกฎเกณฑ์ทีพ่อ
แม่ใชป้กครองลูก และการจดัการดูแลให้เด็ก  มีอิสระในขอบเขตทีกาํหนด สิงต่างๆเหล่านีจะทาํให้
เด็กสามารถพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองไดด้งันนัครอบครัวจึงเป็นสิงแวดลอ้มทีดีต่อวยัรุ่น การที
พอ่แม่เสริมสร้างประสบการณ์ทีดีให้วยัรุ่น ในสิงต่างๆ โดยฝึกให้รู้จกัคิดและใชเ้หตุผล พ่อแม่ควร
สอนและฝึกใหว้ยัรุ่นรู้จกัคิดและทาํในสิงทีเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์การที
พยายามให้วยัรุ่นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจปัญหาใดๆทีเกิดขึนภายในครอบครัว การทีพ่อแม่ให้
สมาชิกทุกคนไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหาวิธีการแกไ้ขปัญหา ซึง
การใหว้ยัรุ่นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจจะช่วยให้เป็นคนทีรู้จกัรับผิดชอบและมองเห็นคุณค่าใน
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ตนเอง สร้างความมนัใจให้กบัตนเอง สามารถแกปั้ญหาชีวิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปไดท้งัใน
ปัจจุบนัและอนาคต      
 
ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

จากผลของการศึกษาวจิยัครังนี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะทีไดจ้าก
ผลของการวจิยั และขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครังต่อไป 

ข้อเสนอแนะทไีด้จากผลของการวจัิย 
1. จากผลการวจิยัพบวา่ อิทธิพลจากเพือนเป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทางสังคม

ของเด็กและเยาวชนชาย ดงันนัครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯ
ควรมีการจดักิจกรรมทีสร้างสรรค ์เพือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทีเหมาะสมให้เกิดขึนแก่เด็กและ
เยาวชน ซึงการทีเด็กไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั ไดพ้ดูคุยแลกเปลียนหรือคาํแนะนาํทีถูกตอ้งจะทาํให้เด็ก
และเยาวชนชายเกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมทีเหมาะสม และลดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมดว้ยการ
จดักิจกรรมต่างๆเพือให้เด็กไดมี้โอกาสแสดงความสามารถเชิงบวกของตนเองร่วมกบักลุ่มเพือน 
เช่นการเล่นดนตรีสากล การแข่งขนักีฬา หรือจดักิจกรรมทีเสริมทกัษะต่างๆซึงเป็นการเพิมศกัยภาพ
ใหต้นเองและช่วยใหเ้ด็กสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. จากผลการวจิยัพบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทาง
สังคมของเด็กและเยาวชนชาย ดงันนัศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนฯควรมีการจดัทาํโครงการ
ส่งเสริมรูปแบบพฤติกรรมทีเหมาะสม โดยสอดแทรกเนือหาเกียวกบัการพฒันาความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองให้แก่เด็กและเยาวชนโดยเนน้ให้เด็กและเยาวชนมีทศันคติทีดีต่อตนเองและบุคคล
อืนโดยอาจจดัในลกัษณะของการเขา้ค่ายกิจกรรม หรือการจดักิจกรรมกลุ่มบาํบดัเป็นตน้  

3. แมว้่าสัมพนัธภาพภายในครอบครัว ไม่ได้เป็นตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อทกัษะทาง
สังคมของเด็กและเยาวชนชาย แต่สัมพนัธภาพภายในครอบครัวร่วมกบัการเห็นคุณค่าในตนเองและ
อิทธิพลจากเพือนก็มีความสัมพนัธ์กบัการมีทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย และเมือเด็ก 
ได้ออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯแล้วเด็กจะต้องกลับคืนสู่ครอบครัวของตนเอง 
ดงันันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯจึงควรมีการจดัโครงการอบรมส่งเสริมสัมพนัธภาพ                          
ภายในครอบครัวระหว่างผูป้กครอง เด็กและเยาวชน จดัโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกบัวิธีการ
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ดูแลควบคุมพฤติกรรมบุตรและทกัษะการสือสารภายในครอบครัวทีเหมาะสมให้แก่ผูป้กครอง          
เพือป้องกนัปัญหาพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนได ้

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยครังต่อไป 
จากการทีผูว้จิยัศึกษาตวัแปรทีสามารถทาํนายทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย 

ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จงัหวดัราชบุรี ทาํใหผู้ว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 
1. ควรมีการศึกษาทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนยฝึ์กและอบรมเด็ก

และเยาวชน โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็น
รายบุคคล เพือใหท้ราบปัญหาทีชดัเจนและกวา้งยงิขึน 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัทกัษะทางสังคมกบัประชากรกลุ่มอืนๆ เช่นเด็กและเยาวชนใน
สถานแรกรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนืองเพือใช้เป็น
แนวทางในการป้องกนัปัญหาการกระทาํผดิของวยัรุ่นทีเกิดขึนในสังคมปัจจุบนัต่อไป 
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แบบสอบถาม 
เรือง ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย                                                      

ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวดัราชบุรี 
 

คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม  
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามไม่ตอ้งเขียน ชือ นามสกุลลงในแบบสอบถาม ขอ้มูลทีไดจ้าก
แบบสอบถามนีผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบัและไม่ผลเสียหายใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทงัสิน 
ดงันนัขอใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ตอบคาํถามตามความเป็นจริง และตอบใหค้รบทุกขอ้ 
 2. คาํตอบทีได้ไม่มีผลลบต่อเยาวชนและการพิจารณาคดีแต่อย่างไร แต่จะเป็น
ประโยชน์และมีค่ายิงในการปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการบาํบดัเกียวกบัการ
เสริมสร้างทักษะทางสังคม และนําไปพฒันาเพือก่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันการกระทาํ
ความผดิซาํของเด็กและเยาวชน ตลอดจนสามารถนาํไปปรับใชก้บัการดาํเนินชีวติประจาํวนั ต่อไป 
 3.  แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล   8    ขอ้ 
 ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง  23  ขอ้ 
 ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 29  ขอ้ 
 ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลจากเพือน   19  ขอ้ 
 ส่วนที 5 แบบสอบถามเกียวกบัทกัษะทางสังคม   48  ขอ้ 
  

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไดใ้หค้วามร่วมมือในการวจิยัครังนี 

 

นางสาวพรพรรณ   มากบุญ 
นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 
ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เรือง ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อทกัษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชาย                                                      

ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 จังหวดัราชบุรี 
 

ส่วนที 1 แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม โปรดใส่เครืองหมาย / ลงใน (  ) ทีตรงตามความเป็นจริงของท่าน
มากทีสุด 
1. ท่านมีอายอุยูร่ะหวา่ง 

(   )  อาย ุ10 ปีขึนไป – 14 ปีบริบูรณ์ 
(   )  อาย ุ14 ปีขึนไป – 18 ปีบริบูรณ์ 
(   )  อาย ุ18 ปีขึนไป – 24 ปีบริบูรณ์ 

2. รายไดข้องครอบครัว   
(   )  รายไดเ้พียงพอใชจ่้าย 
(   )  รายไดไ้ม่เพียงพอใชจ่้าย 

3. สมาชิกในครอบครัวของท่านดืมสุรามากนอ้ยเพียงใด 
(   )  ไม่ดืมเลย 
(   )  ดืม -  ครัง ต่อสัปดาห์  
(   )  ดืม  ครังขึนไป ต่อสัปดาห์ 

4. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหรือไม่ 
  (   )  ไม่มีผูเ้สพ  

(   )  มีผูเ้สพ  
(   )  เคยมีผูเ้สพแต่เลิกไปแลว้ 

5. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาหรือไม่  
(   )  ไม่มี 
(   )  มีบา้งเป็นบางครัง  
(   )  มีเป็นประจาํ 
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6. จาํนวนครังทีท่านถูกตาํรวจจบักุมตวัมาดาํเนินคดี 
 (   )   ครัง  
 (   )  -   ครัง  
 (   )   ครังขึนไป 

7. ระยะเวลาทีศาลพิจารณาพิพากษาใหท้่านเขา้รับการฝึกอบรม 
   (   )  ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  
 (   )  ระยะเวลา 6 เดือนขึนไป – ไม่เกิน 1 ปี  
 (   )  ระยะเวลา 1 ปีขึนไป – ไม่เกิน 3 ปี  
 (   )  ระยะเวลา  ปีขึนไป – ไม่เกิน  ปี  
 (   )  ระยะเวลา  ปีขึนไป 

8. การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมวชิาชีพขณะอยูใ่นศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน 
 (   )  ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญั  
 (   )  ไดรั้บการฝึกวชิาชีพ  
 (   )  ไดรั้บการศึกษาวชิาสามญัและการฝึกวชิาชีพ 
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ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกยีวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม โปรดใส่ครืองหมาย  /  ลงในช่องทีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน
เพียงช่องเดียว 

มากทีสุด หมายถึง    ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 
มาก หมายถึง    ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมาก 
ปานกลาง หมายถึง    ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง    ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ย 
นอ้ยทีสุด หมายถึง    ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
 

ข้อ
การเห็นคุณค่าในตนเอง 

ระดับความรู้สึกหรือความคิด 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1 ฉนัพอใจในสิงทีฉนัมีอยูใ่นปัจจุบนั 
2 ฉันรู้สึกมีความสุขกับการทํากิจกรรม

ประจาํวนั 
3 ฉนัพอใจในรูปร่างหนา้ตาของฉนั 
4 ฉันสามารถทาํกิจกรรมต่างๆให้สําเร็จได้

ดว้ยตนเอง 

5 ฉนัเป็นทีพึงพาของผูอื้นได ้
6 ฉนัเป็นทีรักของคนในครอบครัว 
7 ฉนัมีความมนัใจในตนเอง 
8 ฉันสามารถควบคุมตนเองไม่ให้กระทาํ

ความผดิได ้
9 ฉันสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของ

ตนเองได ้
10 ฉนัสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวติได ้
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ข้อ
การเห็นคุณค่าในตนเอง 

ระดับความรู้สึกหรือความคิด 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

11 ฉนัมีความสามารถในดา้นกีฬาหรือดนตรี 
12 ฉนัสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
13 เมือฉันได้รับมอบหมายให้ทาํงานใด ฉัน

สามารถทาํไดส้าํเร็จ ทนัตามเวลา 
14 ฉนัยอมแพสิ้งต่างๆไดง่้าย 
15 ฉันไม่กล้าตัดสินใจสิงต่างๆด้วยตนเอง 

เพราะกลวัจะเกิดความผดิพลาด 
16 พ่อแม่ /ผู ้ปกครอง ใ ส่ ใ จและ รับ รู้ ถึ ง

ความรู้สึกต่างๆของฉนั 

17 เมือฉนัอยูใ่นครอบครัว ไม่มีใครใส่ใจฉนั          
18 เมือฉันไม่สบาย เพือนๆจะแสดงความ

ห่วงใยและสอบถามอาการป่วยของฉนั 
19 เมือฉนัเสนอความคิดเห็น เพือนๆมกัคลอ้ย

ตามความคิดของฉนั 
20 ไม่มีใครยอมฟังฉนัเลย เมือฉนัแสดงความ

คิดเห็นหรือพดูเสนอแนะต่างๆ 
21 ฉนัไดรั้บความไวว้างใจจากเพือนๆ 
22 พอ่แม่/ผูป้กครองไม่ไวใ้จฉนั 
23 พ่อแม่/ผู ้ปกครอง เปิดโอกาสให้ฉันได้

แสดงความคิดเห็นตามความตอ้งการของ
ฉนั 
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ส่วนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว    
คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม โปรดใส่ครืองหมาย  /  ลงในช่องทีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน
เพียงช่องเดียว 

มากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบมากทีสุด 
มาก หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบมาก 
ปานกลาง หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบปานกลาง 
จริงนอ้ย หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัการรับรู้ของผูต้อบนอ้ย 
ไม่จริง หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงการรับรู้ของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
 

ข้อที ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ระดับความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1 สมาชิกในครอบครัว ของฉนัมีการแสดง
ความรักต่อกนั เช่น หยอกลอ้กนั กอดกนั 
เป็นตน้ 

2 สมาชิกในครอบครัวของฉันพูดคุยอย่าง
เป็นกนัเอง 

3 สมาชิกในครอบครัวฉันมักมีปัญหา
ขดัแยง้ ทะเลาะเบาะแวง้กนั 

4 ฉันได้ รับความ รักความอบ อุ่นจาก
สมาชิกครอบครัว 

5 พ่อแม่/ผูป้กครองเปิดโอกาสให้ฉันได้
ตดัสินใจเลือกทาํกิจกรรมทีฉันชอบได้
ดว้ยตนเอง 

6 ฉันสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหากับพ่อ
แม่/ผูป้กครองไดทุ้กเรือง 
 



154 
 

ข้อที ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ระดับความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

7 สมา ชิ ก ในครอบค รัวของฉันมัก มี
ความลบัต่อกนั 

8 สมาชิกในครอบครัวของฉันไม่เคยรับรู้
ปัญหาของกนัและกนั 

 

9 สมาชิกในครอบครัวไม่เคยใส่ใจว่าฉัน
จะมีความสุขหรือมีความทุกข ์

10 เมือมีคนเจบ็ป่วย สมาชิกในครอบครัวจะ
ใหค้วามดูแล เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด 

11 สมาชิกในครอบครัวของฉนัคอยดูแลเอา
ใจใส่กนัอยา่งสมาํเสมอ 

12 สมาชิกในครอบครัวต่างทาํตามความ
พอใจของตนเอง โดยไม่สนใจความรู้สึก
ของกนัและกนั 

13 สมาชิกในครอบครัวของฉัน  มีความ
ห่วงใยกนัและกนั 

14 สมาชิกในครอบครัวร่วมกนัรับผิดชอบ
ภาระต่างๆในครอบครัว 

15 สมาชิกในครอบครัวของฉันให้ความ
ช่วยเหลือซึงกนัและกนัอยูเ่สมอ 

16 เมือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึง
ไม่ว่างทีจะทํางานบ้าน  จะไม่ มีใคร
ช่วยเหลือกนั 
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ข้อที ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ระดับความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

17 สมาชิกในครอบครัวของฉนัจะช่วยเหลือ
กนัทาํงานต่างๆเพือใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้

18 เมือมีปัญหา  สมาชิกในครอบครัวจะ 
ปรึกษาหารือ พูดคุยกนั จนมีทางออกที
น่าพอใจ 

19 พ่อแม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนําในเรือง
การคบเพือนของฉนั 

20 ฉนัไม่เคยไดรั้บคาํแนะนาํจากสมาชิกใน
ครอบครัว เมือฉนัมีปัญหา 

21 เมือมีเรืองไม่สบายใจ ฉันสามารถขอ
คาํปรึกษาจากพอ่แม่/ผูป้กครองได ้

22 ครอบครัวจะรู้สึกเป็นเรืองลาํบากมากที
จะใหก้าํลงัใจซึงกนัและกนั 

23 เมือฉันทาํผิดและรับรู้ถึงการกระทาํผิด
นนั พอ่แม่/ผูป้กครองพร้อมใหอ้ภยัฉนั 

24 เมือใครทาํผิดมักถูกตาํหนิหรือซําเติม
จากสมาชิกในครอบครัว 

25 เมืออยู่ในครอบครัว ฉันจะถูกพ่อแม่/
ผูป้กครองบ่นวา่เรือยมา 

26 เ มื อ มี เ ว ล า ว่ า ง ฉัน แล ะสม า ชิ ก ใน
ครอบครัวจะไปเทียวดว้ยกนั 

27 ฉันและสมาชิกในครอบครัว มีเวลาได้
พบปะ พดูคุยกนั 
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ข้อที ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
ระดับความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

28 สมาชิกในครอบครัวและฉนัมีเวลาไดรั้บ
ประทานอาหารร่วมกนัทีบา้น 

29 ฉันและสม า ชิ ก ในครอบค รั วมัก มี
กิจกรรมพิเศษร่วมกนัเสมอ เช่น ดูหนัง 
เล่นกีฬา ปลูกตน้ไม ้จดัสวน 
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ส่วนท ี4 แบบสอบถามเกยีวกบัอทิธิพลจากเพอืน 
คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม โปรดใส่ครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกับการปฏิบติัเกียวกับ              
ตวัท่าน 

มากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 
มาก หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมาก 
ปานกลาง หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ย 
นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
 

ข้อที อทิธิพลจากเพอืน ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1 เพือนๆมักชวนฉันทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ 

2 ฉนัไม่พดูจาหยาบคายตามอยา่งเพือนๆ 
3 เ มือ เ พือนมี เ รืองทะเลาะวิวาท  และ

ชักชวนฉันให้ ร่ วมทําด้วย  ฉันก็ ไม่
ปฏิเสธการชวนนนั 

4 เมือมีเวลาวา่ง เพือนจะชวนเล่นกีฬา หรือ
ดนตรี ฉนัจะตอบรับคาํชวนนนั 

5 เ มือฉัน รู้ สึก เ บือการเ รียน  แต่ เพือน
คะยนัคะยอวา่การเรียนมีความสําคญัตอ้ง
อดทนและพยายาม  ฉันก็พยายามทํา
ตามทีเพือนบอก 

6 เมือเพือนแนะนาํให้ฉันทาํสิงทีดีๆ ฉันก็
จะทาํอยา่งทีเพือนบอก 
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ข้อที อทิธิพลจากเพอืน ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

7 เ มื อ เ พื อ น ช ว น ฉั น อ อ ก ไ ป ขั บ ขี
รถจกัรยานยนตเ์ทียวเตร่ในยามดึกดืนคาํ
คืน ฉนัจะไม่ไปตามคาํชกัชวนของเพือน 

8 เมือตอ้งเผชิญกบัปัญหา ฉันจะใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้
อารมณ์ตามคาํบอกกล่าวของเพือน 

9 เมือมียาเสพติดใหม่ๆฉันจะร่วมทดลอง
ยาเสพติดตามเพือนในกลุ่ม 

10 เมือเพือนเตือนวา่ฉนัทาํสิงทีไม่เหมาะสม
ฉนัจะปรับปรุงตนเองทนัที 

11 ฉนัจะแสดงความเคารพผูที้มีอายมุากกวา่
เสมอ  เพราะเพือนๆของฉันก็ปฏิบัติ
เช่นกนั 

12 ฉันสูบบุหรี/ดืมสุรา ตามคาํท้าทายของ
เพือนในกลุ่ม 

13 เมือฉันมีปัญหาขดัแยง้กบัพ่อแม่ ฉันจะ
โตเ้ถียง/ทะเลาะกบัพ่อแม่ เพราะเพือนๆ
ของฉนัก็ทาํเช่นนนั 

14 เมือเพือนชวนเล่นการพนนั ฉนัจะรับคาํ
ชวนนนั 

15 เมือเพือนชวนฉันเสพยาเสพติด ฉันจะ
ปฏิเสธคาํชวนนนัทนัที 
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ข้อที อทิธิพลจากเพอืน ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

16 ฉนัไปเทียวสถานบนัเทิงในเวลากลางคืน 
ตามคาํเชิญชวนของเพือน 

17 ฉันกระทาํความผิดตามคาํชักชวนของ
เพือน 

18 ฉันห ลี ก เ ลี ย ง ก า รคบคน ที มี ค ว า ม
ประพฤติไม่ดี ตามคาํแนะนาํของเพือน 

19 ฉนัพกพาอาวธุไปตามทีต่างๆ เหมือนกบั
เพือนๆในกลุ่มของฉนั 
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ส่วนท ี5  แบบสอบถามเกยีวกบัทกัษะทางสังคม 
คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม โปรดใส่ครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกับการปฏิบติัเกียวกับ               
ตวัท่าน 

มากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมากทีสุด 
มาก หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบมาก 
ปานกลาง หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง            ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ย 
นอ้ยทีสุด หมายถึง  ขอ้ความนนัตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบนอ้ยทีสุด 
 

ข้อที ทกัษะทางสังคม ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1 ฉันรู้วิธีการป้องกนัตนเองไม่ให้กระทาํ
ความผิดจากการชมรายการดีๆทาง
โทรทศัน์ 

2 ฉนัเลือกดูรายการ หรือข่าวทางโทรทศัน์ 
เกียวกบัการป้องกนัตนเองไม่ให้กระทาํ
ความผดิได ้

3 ฉนัสามารถเลือกฟังรายการ หรือข่าวทาง
วิทยุเกียวกับการป้องกันตนเองไม่ให้
กระทาํความผดิ 

4 ฉันรู้จัก เ ลือกอ่านหนังสือทีมีความรู้
เกียวกบัการป้องกนัตนเองไม่ให้กระทาํ
ความผดิ 

5 ฉันได้ข้อมูล  ความรู้เรืองการป้องกัน
ตนเองไม่ให้กระทาํความผิดจากเอกสาร 
แผน่พบั จากโรงเรียนทีฉนัเคยเรียนอยู ่
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ข้อที ทกัษะทางสังคม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

6 ฉันได้ข้อมูลการป้องกันตนเองไม่ให้
กระทําความผิด  จากคําแนะนําของ
หน่วยงานรัฐบาล เช่นสถานพินิจฯ 

7 ฉันสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกบั
เพือนๆถึงวิธีประพฤติกรรมทีเหมาะสม   
ไม่เสียงต่อการกระทาํความผดิ 

8 ฉันขอคาํแนะนาํเรืองการป้องกนัตนเอง
ไม่ ใ ห้ ก ระทํา คว ามผิ ด จ ากพ่ อ แม่ /
ผูป้กครอง 

9 ฉันสามารถขอคําแนะนํา เ รืองการ
ป้องกนัตนเองไม่ให้กระทาํความผิดจาก
ครูทีปรึกษา 

10 ฉันสามารถขอคาํแนะนําด้านกฎหมาย
เด็กและเยาวชน จากหน่วยงานรัฐบาล 
เช่นสถานพินิจฯได ้

11 ฉันใช้วิ ธี ที เน้นการใช้เหตุผลในการ
แกปั้ญหา 

12 ฉนัคิดทบทวนถึงความผดิพลาดทีผา่นมา 
และบอกตนเองว่าฉันต้องใช้เหตุผลใน
การแกปั้ญหาใหม้ากขึน 

13 เมือฉันมีปัญหาขดัแยง้กบัผูอื้น ฉนัจะใช้
คาํพูดรุนแรงหรือใช้กาํลงัในการจดัการ
กบัปัญหานนั 
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ข้อที ทกัษะทางสังคม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

14 ฉันใช้วิธีการพูดคุยด้วยเหตุผล เพือให้
ปัญหาความขดัแยง้ยติุลงดว้ยดี 

15 ฉันพยายามคิดหาเหตุผลและทําความ
เขา้ใจกบัความผิดพลาดทีเกิดขึน เพือจะ
ไดไ้ม่ทาํผดิซาํอีก 

16 ฉันพยายามหักห้ามใจตนเอง เมือเพือน
ชวนเสพยาเสพติด เพราะทราบดีวา่จะทาํ
ใหเ้กิดปัญหาภายหลงั 

17 เ มือฉันโกรธ  ฉันต้องระบายอารมณ์
ออกมา ไม่วา่จะเกิดอะไรขึนก็ตาม 

18 เมือฉันเกิดปัญหาขดัแยง้กบัผูอื้น ฉันจะ
พูดคุยดว้ยเหตุผลให้เขาทราบ ซึงเป็นวิธี
ทีฉนัเคยใชไ้ดผ้ลมา 

19 เมือมีปัญหาเกิดขึน ฉันจะคิดหาสาเหตุ
ของปัญหาทีเกิดขึนทุกครัง 

20 ในการแก้ปัญหาที เ กิดขึน  ฉันจะคิด
หาทางเลือกหลายๆทาง และเลือกวิธีทีดี
ทีสุดสาํหรับฉนัและผูอื้น 

21 ก่อนตดัสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาใด 
ฉันจะวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของ 
แต่ละทางเลือกก่อน 
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ข้อที ทกัษะทางสังคม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

22 เมือมีปัญหาเกิดขึนพร้อมๆกนั ฉนัทราบ
วา่ควรแกไ้ขปัญหาใดก่อนหลงั 

23 เมือเกิดปัญหาใดๆขึนก็ตาม ฉันสามารถ
แ ย ก ปั ญห า อ อ ก เ ป็ น ขัน ๆ แ ล ะห า
ทางแกไ้ขทีละขนั 

24 ฉนัสามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาทีคิดวา่
เหมาะสมทีสุดได ้

25 ฉันสามารถคาดการณ์ได้ว่าหลงัจากลง
มือแก้ ปัญหาแล้ว  ผลทีตามมา เ ป็น
อยา่งไร 

26 ฉันสามารถพูดทาํความเขา้ใจกับเพือน
ไดเ้มือมีความเห็นไม่ตรงกนั 

27 ฉนัสามารถใชค้าํพดู กริยา ท่าทางสือสาร
ใหผู้อื้นรับรู้ในสิงทีฉนัตอ้งการได ้

28 เมือรู้สึกไม่สบายใจ ฉันสามารถบอกถึง
ปัญหาความไม่สบายใจนนัได ้

29 ฉันพูดคุยกับผู ้อืนด้วยใบหน้ายิมแย้ม
แจ่มใส 

30 ฉนัสามารถพูดตกัเตือนเพือนไดเ้มือเห็น
เพือนทาํความผดิโดยทีเพือนไม่โกรธ 

31 เมือตอ้งติดต่อกบัผูอื้นเพือนๆมกัให้ฉัน
เป็นผูเ้จรจาหรือติดต่อ 
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ข้อที ทกัษะทางสังคม ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

32 เมือเห็นเพือนมีความเศร้าหรือทุกข์ใจ 
ฉันสามารถพูดปลอบโยนเพือให้รู้สึก
คลายเศร้าได ้

33 ฉนัสามารถฟังและจบัใจความเรืองราวที
ฟังได ้

34 เมือเพือนชกัชวนใหท้าํในสิงทีไม่ถูกตอ้ง 
ฉันสามารถพูดปฏิเสธได้โดยไม่ทาํให้
เพือนโกรธ 

35 ฉนับอกตนเองใหเ้ลือกคบเพือนทีมีความ
ประพฤติดี ไม่เป็นอนัธพาล 

36 ฉันสามารถเตือนตนเองได้ว่าจะเกิด
ผลเสียอย่างไร หากฉนัเขา้ไปร่วมทาํร้าย
ร่างกายผูอื้นกบัเพือน 

37 ฉันบอกเตือนตนเองว่าไม่ควรออกไป
เทียวเตร่ในเวลากลางคืน 

38 ฉันสามารถเตือนตนเองได้ว่าจะเกิด
ผลกระทบอย่างไร หากฉันเขา้ไปเสพยา
เสพติดร่วมกบัเพือน 

39 ฉันสามารถเตือนตนเองให้ละเวน้จาก
การพนนัทุกประเภท 

40 ฉันมกับอกกบัตนเองว่าการดืมสุรา อาจ
นาํไปสู่การกระทาํความผดิได ้
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ข้อที ทกัษะทางสังคม ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

41 ฉันเตือนตนเองให้อยู่ห่างจากเพือนทีมี
ความประพฤติเกเร 
 

42 เมือพบกับปัญหา ฉันสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากครูทีปรึกษาได ้

43 เมือฉนัไม่สามารถทาํสิงหนึงสิงใดไดฉ้นั
สามารถขอร้องใหเ้พือนช่วยเหลือได ้

44 แมฉ้ันไม่สามารถแกไ้ขปัญหาบางอย่าง
ได้  แ ต่ฉันก็ทร าบว่ าฉันควรจะขอ
คาํแนะนาํจากผูใ้ดได ้

45 เมือฉันจาํเป็นตอ้งใช้เงิน ฉันสามารถขอ
ยมืไดจ้ากผูป้กครองนายจา้งหรือเพือนได ้

46 ฉันสามารถขอคาํแนะนาํจากผูป้กครอง
หรือครูทีปรึกษา ในการเลือกคบเพือน 

47 ฉันมีสมาชิกในครอบครัวให้คาํแนะนํา 
เมือฉนัตดัสินใจผดิพลาด 

48 ฉันมักได้รับกําลังใจจากสมาชิกใน
ครอบครัว เมือฉนับอกเขาวา่ฉันตอ้งการ
กาํลงัใจ 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อ 
ของแบบสอบถามทใีช้ในการวจัิย 
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ผลการวเิคราะห์ตัวแปรทใีช้ในการวจัิยรายข้อ 
เรือง  ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรม                       

เด็กและเยาวชนเขต2 จังหวดัราชบุรี 
.................................................................. 

ตารางที 17 แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายข้อของ               
การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 
           การเห็นคุณค่าในตนเอง ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

1. ฉนัพอใจในสิงทีฉนัมีอยูใ่นปัจจุบนั 3.95 0.88 มาก 
2. ฉนัรู้สึกมีความสุขกบัการทาํกิจกรรมประจาํวนั 3.44 0.81 ปานกลาง 
3. ฉนัพอใจในรูปร่างหนา้ตาของฉนั 3.96 0.76 มาก 
4. ฉนัสามารถทาํกิจกรรมต่างๆใหส้าํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 3.96 0.65 มาก 
5. เป็นทีพึงพาของผูอื้นได ้ 3.45 0.73 ปานกลาง 
6. ฉนัเป็นทีรักของคนในครอบครัว 4.20 0.80 มาก 
7. มีความมนัใจในตนเอง 3.82 0.78 มาก 
8. ฉนัสามารถควบคุมตนเองไม่ใหก้ระทาํความผดิได ้ 3.64 0.97 มาก 
9. ฉนัสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได ้ 3.66 0.96 มาก 
10.ฉนัสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวติได ้ 3.76 0.87 มาก 
11.ฉนัมีความสามารถในดา้นกีฬาหรือดนตรี 3.48 0.95 ปานกลาง 
12.ฉนัสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 3.58 0.73 มาก 
13.เมือฉนัไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานใด ฉนัสามารถทาํ

ไดส้าํเร็จ ทนัตามเวลา 
3.73 0.71 มาก 

14.ฉนัยอมแพสิ้งต่างๆไดง่้าย 3.48 0.89 ปานกลาง 
15.ฉันไม่กล้าตดัสินใจสิงต่างๆดว้ยตนเองเพราะกลวั

จะเกิดความผดิพลาด 
3.08 0.93 ปานกลาง 

16.พ่อแม่/ผูป้กครองใส่ใจและรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆ
ของฉนั 

4.02 0.94 มาก 
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ตารางที    แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัรายขอ้ของ               
การเห็นคุณค่าในตนเอง (ต่อ) 

 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

17. เมือฉนัอยูใ่นครอบครัว ไม่มีใครใส่ใจฉนั     3.92 1.10        มาก 
18. เมือฉันไม่สบาย เพือนๆจะแสดงความห่วงใยและ

สอบถามอาการป่วยของฉนั 
3.53 0.89       มาก 

19. เมือฉันเสนอความคิดเห็น เพือนๆมักคล้อยตาม
ความคิดของฉนั 

3.29 0.77 ปานกลาง 

20.ไม่มีใครยอมฟังฉันเลย เมือฉันแสดงความคิดเห็น
หรือพดูเสนอแนะต่างๆ 

3.60 0.87 มาก 

21.ฉนัไดรั้บความไวว้างใจจากเพือนๆ 3.60 0.77       มาก 
22.พอ่แม่/ผูป้กครองไม่ไวใ้จฉนั 3.97 1.17       มาก 
23.พ่อแม่/ผูป้กครอง เปิดโอกาสให้ฉันได้แสดงความ

คิดเห็นตามความตอ้งการของฉนั 
3.98 0.88       มาก 

 
  ขอ้คาํถามนิเสธทีกลบัคะแนนแลว้ ไดแ้ก่ ขอ้ 14, 15, 17, 20, 22 
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ตารางที 18 แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

1. สมาชิกในครอบครัว ของฉันมีการแสดงความรัก
ต่อกนั เช่น หยอกลอ้กนั กอดกนั เป็นตน้ 

3.96 1.00 มาก 

2. สมาชิกในครอบครัวของฉนัพดูคุยอยา่งเป็นกนัเอง 4.23 0.78 มาก 
3. สมาชิกในครอบครัวฉนัมกัมีปัญหาขดัแยง้ ทะเลาะ

เบาะแวง้กนั 
3.89 0.99 มาก 

4. ฉันได้ รับคว าม รักคว ามอบ อุ่นจ ากสมา ชิ ก
ครอบครัว 

4.13 0.98 มาก 

5. พ่อแม่/ผู ้ปกครองเปิดโอกาสให้ฉันได้ตัดสินใจ
เลือกทาํกิจกรรมทีฉนัชอบไดด้ว้ยตนเอง 

4.04 0.86 มาก 

6. ฉันสามารถพูด คุ ยป รึกษา ปัญหากับพ่ อแม่ /
ผูป้กครองไดทุ้กเรือง 

4.21 0.96 มาก 

7. สมาชิกในครอบครัวของฉนัมกัมีความลบัต่อกนั 3.96 0.93 มาก 
8. สมาชิกในครอบครัวของฉันไม่เคยรับรู้ปัญหาของ

กนัและกนั 
3.90 0.94 มาก 

9. สมาชิกในครอบครัวไม่เคยใส่ใจวา่ฉนัจะมีความสุข
หรือมีความทุกข ์

3.98 0.98 มาก 

10.เมือมีคนเจ็บป่วย สมาชิกในครอบครัวจะให้ความ
ดูแล เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด 

4.35 0.75 มาก 

11.สมาชิกในครอบครัวของฉันคอยดูแลเอาใจใส่กนั
อยา่งสมาํเสมอ 

4.23 0.79 มาก 

12.สมาชิกในครอบครัวต่างทาํตามความพอใจของ
ตนเอง โดยไม่สนใจความรู้สึกของกนัและกนั 

3.89 0.96 มาก 
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ตารางที 18 แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

13. สมาชิกในครอบครัวของฉนั มีความห่วงใยกนัและ
กนั 

4.24 0.83 มาก 

14.สมาชิกในครอบครัวร่วมกนัรับผิดชอบภาระต่างๆ
ในครอบครัว 

4.20 0.77 มาก 

15. สมาชิกในครอบครัวของฉันให้ความช่วยเหลือซึง
กนัและกนัอยูเ่สมอ 

4.23 0.79 มาก 

16. เมือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึงไม่ว่างทีจะ
ทาํงานบา้น จะไม่มีใครช่วยเหลือกนั 

3.64 1.26 มาก 

17.สมาชิกในครอบครัวของฉนัจะช่วยเหลือกนัทาํงาน
ต่างๆเพือใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้

4.21 0.73 มาก 

18.เมือมีปัญหา สมาชิกในครอบครัวจะ ปรึกษาหารือ 
พดูคุยกนั จนมีทางออกทีน่าพอใจ 

4.07 0.75 มาก 

19.พอ่แม่/ผูป้กครองให้คาํแนะนาํในเรืองการคบเพือน
ของฉนั 

4.16 0.78 มาก 

20.ฉนัไม่เคยไดรั้บคาํแนะนาํจากสมาชิกในครอบครัว 
เมือฉนัมีปัญหา 

3.98 1.07 มาก 

21.เมือมีเรืองไม่สบายใจ ฉนัสามารถขอคาํปรึกษาจาก
พอ่แม่/ผูป้กครองได ้

4.15 0.92 มาก 

22.ครอบครัวจะรู้สึกเป็นเรืองลําบากมากทีจะให้
กาํลงัใจซึงกนัและกนั 

3.70 1.17 มาก 

23.เมือฉันทาํผิดและรับรู้ถึงการกระทาํผิดนนั พ่อแม่/
ผูป้กครองพร้อมใหอ้ภยัฉนั 

4.25 0.82 มาก 
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ตารางที 18 แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

24. เมือใครทาํผิดมกัถูกตาํหนิหรือซําเติมจากสมาชิก
ในครอบครัว 

3.89 1.04 มาก 

25. เมืออยูใ่นครอบครัว ฉนัจะถูกพ่อแม่/ผูป้กครองบ่น
วา่เรือยมา 

3.49 1.04 มาก 

26.เมือมีเวลาว่างฉันและสมาชิกในครอบครัวจะไป
เทียวดว้ยกนั 

3.31 1.04 ปานกลาง 

27. ฉันและสมาชิกในครอบครัว  มี เวลาได้พบปะ 
พดูคุยกนั 

3.87 1.04 มาก 

28. สมาชิกในครอบครัวและฉันมีเวลาไดรั้บประทาน
อาหารร่วมกนัทีบา้น 

4.07 0.91 มาก 

29.ฉันและสมาชิกในครอบครัวมักมีกิจกรรมพิเศษ
ร่วมกันเสมอ เช่น  ดูหนัง  เล่นกีฬา  ปลูกต้นไม ้ 
จดัสวน 

3.41 1.14 ปานกลาง 

 
 ขอ้คาํถามนิเสธทีกลบัคะแนนแลว้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 22, 24, 25 
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ตารางที 9  แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ             
อิทธิพลจากเพือน  

 
อิทธิพลจากเพือน ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

1. เพือนๆมักชวนฉันทาํกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ 

3.12 0.97 ปานกลาง 

2. ฉนัไม่พดูจาหยาบคายตามอยา่งเพือนๆ 2.81 0.92 ปานกลาง 
3. เมือเพือนมีเรืองทะเลาะวิวาท และชักชวนฉันให้

ร่วมทาํดว้ย ฉนัก็ไม่ปฏิเสธการชวนนนั 
2.64 0.97 ปานกลาง 

4. เมือมีเวลาวา่ง เพือนจะชวนเล่นกีฬา หรือดนตรี ฉนั
จะตอบรับคาํชวนนนั 

3.83 0.96 มาก 

5. เมือฉันรู้สึกเบือการเรียน แต่เพือนคะยนัคะยอว่า
การเรียนมีความสาํคญัตอ้งอดทนและพยายาม ฉนัก็
พยายามทาํตามทีเพือนบอก 

3.44 0.94 ปานกลาง 

6. เมือเพือนแนะนาํให้ฉนัทาํสิงทีดีๆ ฉนัก็จะทาํอยา่ง
ทีเพือนบอก 

3.59 0.88 มาก 

7. เมือเพือนชวนฉนัออกไปขบัขีรถจกัรยานยนตเ์ทียว
เตร่ในยามดึกดืนคาํคืน ฉนัจะไม่ไปตามคาํชกัชวน
ของเพือน 

3.06 1.08 ปานกลาง 

8. เมือต้องเผชิญกับปัญหา  ฉันจะใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ตาม  
คาํบอกกล่าวของเพือน 

3.33 0.91 ปานกลาง 

9. เ มื อ มี ย า เสพ ติดใหม่ ๆฉันจะ ร่ วมทดลองย า  
เสพติดตามเพือนในกลุ่ม 

3.38 1.22 ปานกลาง 

10. เมือเพือนเตือนว่าฉันทาํสิงทีไม่เหมาะสมฉันจะ
ปรับปรุงตนเองทนัที 

3.59 0.87 มาก 
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ตารางที 19    แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัรายขอ้ของ             
อิทธิพลจากเพือน (ต่อ) 

 
อิทธิพลจากเพือน ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

11. ฉันจะแสดงความเคารพผูที้มีอายุมากกว่าเสมอ 
เพราะเพือนๆของฉนัก็ปฏิบติัเช่นกนั 

4.05 0.89 มาก 

12. ฉันสูบบุหรี/ดืมสุรา ตามคาํท้าทายของเพือนใน
กลุ่ม 

3.03 1.09 ปานกลาง 

13. เมือฉันมีปัญหาขัดแย้งกับพ่อแม่ ฉันจะโต้เถียง/
ทะเลาะกบัพอ่แม่ เพราะเพือนๆของฉนัก็ทาํเช่นนนั 3.64 1.18 มาก 

14. เมือเพือนชวนเล่นการพนนั ฉนัจะรับคาํชวนนนั 3.37 1.21 ปานกลาง 
15. เมือเพือนชวนฉันเสพยาเสพติด ฉันจะปฏิเสธคาํ

ชวนนนัทนัที 
3.21 1.19 ปานกลาง 

16. ฉันไปเทียวสถานบนัเทิงในเวลากลางคืน ตามคาํ
เชิญชวนของเพือน 

2.54 1.14 ปานกลาง 

17. ฉนักระทาํความผดิตามคาํชกัชวนของเพือน 3.00 1.19 ปานกลาง 
18. ฉนัหลีกเลียงการคบคนทีมีความประพฤติไม่ดี ตาม

คาํแนะนาํของเพือน 
3.18 1.02 ปานกลาง 

19. ฉนัพกพาอาวธุไปตามทีต่างๆ เหมือนกบัเพือนๆใน
กลุ่มของฉนั 

2.93 1.21 ปานกลาง 

 
 ขอ้คาํถามนิเสธทีกลบัคะแนนแลว้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
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ตารางที 20  แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ             
ทกัษะทางสังคม 
 

ทกัษะทางสังคม ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 
1. ฉนัรู้วธีิการป้องกนัตนเองไม่ใหก้ระทาํความผิดจาก

การชมรายการดีๆทางโทรทศัน์ 
3.64 0.85 มาก 

2. ฉันเลือกดูรายการ หรือข่าวทางโทรทศัน์ เกียวกบั
การป้องกนัตนเองไม่ใหก้ระทาํความผดิได ้

3.49 0.75 ปานกลาง 

3. ฉันสามารถเลือกฟังรายการ  หรือข่าวทางวิทยุ
เกียวกบัการป้องกนัตนเองไม่ใหก้ระทาํความผดิ 

3.33 0.90 ปานกลาง 

4. ฉันรู้จักเลือกอ่านหนังสือทีมีความรู้เกียวกับการ
ป้องกนัตนเองไม่ใหก้ระทาํความผดิ 

3.22 0.87 ปานกลาง 

5. ฉันได้ขอ้มูล ความรู้เรืองการป้องกนัตนเองไม่ให้
กระทาํความผิดจากเอกสาร แผ่นพบั จากโรงเรียน
ทีฉนัเคยเรียนอยู ่

3.20 0.90 ปานกลาง 

6. ฉันได้ข้อมูลการป้องกันตนเองไม่ ให้กระทํา
ความผิด จากคาํแนะนาํของหน่วยงานรัฐบาล เช่น
สถานพินิจฯ 

3.60 0.96 มาก 

7. ฉันสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนๆ  
ถึงวิธีประพฤติกรรมทีเหมาะสม ไม่เสียงต่อการ
กระทาํความผดิ 

3.41 0.82 ปานกลาง 

8. ฉันขอคําแนะนําเรืองการป้องกันตนเองไม่ให้
กระทาํความผดิจากพอ่แม่/ผูป้กครอง 

3.72 0.93 มาก 

9. ฉันสามารถขอคาํแนะนําเรืองการป้องกันตนเอง
ไม่ใหก้ระทาํความผดิจากครูทีปรึกษา 

3.59 0.91 มาก 
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ตารางที   แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ             
ทกัษะทางสังคม (ต่อ) 

 
ทกัษะทางสังคม ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

10.ฉันสามารถขอคําแนะนําด้านกฎหมายเด็กและ
เยาวชน จากหน่วยงานรัฐบาล เช่นสถานพินิจฯได ้

3.39 0.94 ปานกลาง 

11.ฉนัใชว้ธีิทีเนน้การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 3.53 0.91 มาก 
12.ฉนัคิดทบทวนถึงความผิดพลาดทีผา่นมา และบอก

ตนเองวา่ฉนัตอ้งใช้เหตุผลในการแกปั้ญหาให้มาก
ขึน 

3.81 0.87 มาก 

13.เมือฉันมีปัญหาขัดแย้งกับผู ้อืน  ฉันจะใช้ค ําพูด
รุนแรงหรือใชก้าํลงัในการจดัการกบัปัญหานนั 

2.91 1.05 ปานกลาง 

14.ฉนัใช้วิธีการพูดคุยดว้ยเหตุผล เพือให้ปัญหาความ
ขดัแยง้ยติุลงดว้ยดี 

2.91 0.99 ปานกลาง 

15.ฉันพยายามคิดหาเหตุผลและทําความเข้าใจกับ
ความผดิพลาดทีเกิดขึน เพือจะไดไ้ม่ทาํผดิซาํอีก 

3.77 0.87 มาก 

16.ฉนัพยายามหักห้ามใจตนเอง เมือเพือนชวนเสพยา
เสพติด เพราะทราบดีวา่จะทาํใหเ้กิดปัญหาภายหลงั 

3.57 0.98 มาก 

17.เมือฉนัโกรธ ฉนัตอ้งระบายอารมณ์ออกมา ไม่วา่จะ
เกิดอะไรขึนก็ตาม 

3.08 0.99 ปานกลาง 

18.เมือฉันเกิดปัญหาขดัแยง้กบัผูอื้น ฉันจะพูดคุยดว้ย
เหตุผลใหเ้ขาทราบ ซึงเป็นวธีิทีฉนัเคยใชไ้ดผ้ลมา 

3.39 0.93 ปานกลาง 

19.เมือมีปัญหาเกิดขึน ฉนัจะคิดหาสาเหตุของปัญหาที
เกิดขึนทุกครัง 

3.47 0.92 ปานกลาง 
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ตารางที   แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ             
ทกัษะทางสังคม (ต่อ) 

 
ทกัษะทางสังคม ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

20. ในการแก้ปัญหาทีเกิดขึน ฉันจะคิดหาทางเลือก
หลายๆทาง และเลือกวิธีทีดีทีสุดสําหรับฉันและ
ผูอื้น 

3.49 0.92 ปานกลาง 

21. ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาใด  ฉันจะ
วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของ แต่ละทางเลือก
ก่อน 

3.50 0.90 มาก 

22. เมือมีปัญหาเกิดขึนพร้อมๆกัน ฉันทราบว่าควร
แกไ้ขปัญหาใดก่อนหลงั 

3.58 0.86 มาก 

23.เมือเกิดปัญหาใดๆขึนก็ตาม ฉนัสามารถแยกปัญหา
ออกเป็นขนัๆและหาทางแกไ้ขทีละขนั 

3.46 0.89 ปานกลาง 

24.ฉนัสามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาทีคิดวา่เหมาะสม
ทีสุดได ้

3.68 0.87 มาก 

25.ฉนัสามารถคาดการณ์ไดว้า่หลงัจากลงมือแกปั้ญหา
แลว้ ผลทีตามมาเป็นอยา่งไร 

3.55 0.83 มาก 

26. ฉันสามารถพูดทําความเข้าใจกับเพือนได้เมือมี
ความเห็นไม่ตรงกนั 

3.61 0.80 มาก 

27.ฉันสามารถใช้คาํพูด กริยา ท่าทางสือสารให้ผูอื้น
รับรู้ในสิงทีฉนัตอ้งการได ้

3.61 0.86 มาก 

28.เมือรู้สึกไม่สบายใจ ฉนัสามารถบอกถึงปัญหาความ
ไม่สบายใจนนัได ้

3.56 0.90 มาก 
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ตารางที   แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ             
ทกัษะทางสังคม (ต่อ) 

 
ทกัษะทางสังคม ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

29.ฉนัพดูคุยกบัผูอื้นดว้ยใบหนา้ยมิแยม้แจ่มใส 3.78 0.90 มาก 
30. ฉันสามารถพูดตกัเตือนเพือนได้เมือเห็นเพือนทาํ

ความผดิโดยทีเพือนไม่โกรธ 
3.61 0.88 มาก 

31. เมือตอ้งติดต่อกบัผูอื้นเพือนๆมกัให้ฉนัเป็นผูเ้จรจา
หรือติดต่อ 

3.40 0.92 ปานกลาง 

32. เมือเห็นเพือนมีความเศร้าหรือทุกข์ใจ ฉนัสามารถ
พดูปลอบโยนเพือใหรู้้สึกคลายเศร้าได ้

3.88 0.80 มาก 

33. ฉนัสามารถฟังและจบัใจความเรืองราวทีฟังได ้ 3.75 0.74 มาก 
34. เมือเพือนชักชวนให้ทําในสิงทีไม่ ถูกต้อง  ฉัน

สามารถพดูปฏิเสธไดโ้ดยไม่ทาํใหเ้พือนโกรธ 
3.58 0.99 มาก 

35. ฉนับอกตนเองให้เลือกคบเพือนทีมีความประพฤติ
ดี ไม่เป็นอนัธพาล 

3.37 0.89 ปานกลาง 

36. ฉนัสามารถเตือนตนเองไดว้่าจะเกิดผลเสียอยา่งไร 
หากฉนัเขา้ไปร่วมทาํร้ายร่างกายผูอื้นกบัเพือน 

3.51 0.96 มาก 

37. ฉันบอกเตือนตนเองว่าไม่ควรออกไปเทียวเตร่ใน
เวลากลางคืน 

3.27 0.98 ปานกลาง 

38. ฉันสามารถเตือนตนเองได้ว่าจะเกิดผลกระทบ
อยา่งไร หากฉนัเขา้ไปเสพยาเสพติดร่วมกบัเพือน 

3.28 1.04 ปานกลาง 

39. ฉันสามารถเตือนตนเองให้ละเวน้จากการพนัน  
ทุกประเภท 

3.54 1.04 มาก 

40. ฉนัมกับอกกบัตนเองวา่การดืมสุรา อาจนาํไปสู่การ
กระทาํความผดิได ้

3.37 1.06 ปานกลาง 
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ตารางที   แสดงค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับรายขอ้ของ             
ทกัษะทางสังคม (ต่อ) 

 
ทกัษะทางสังคม ( X ) (S.D.) ค่าระดบั 

41. ฉันเตือนตนเองให้อยู่ ห่างจากเพือนทีมีความ
ประพฤติเกเร 

3.48 1.08 ปานกลาง 

42. เมือพบกับปัญหา ฉันสามารถขอความช่วยเหลือ
จากครูทีปรึกษาได ้

3.55 0.81 มาก 

43. เมือฉันไม่สามารถทาํสิงหนึงสิงใดไดฉ้ันสามารถ
ขอร้องใหเ้พือนช่วยเหลือได ้

3.63 0.89 มาก 

44. แมฉ้นัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาบางอยา่งได ้แต่ฉนัก็
ทราบวา่ฉนัควรจะขอคาํแนะนาํจากผูใ้ดได ้

3.71 0.81 มาก 

45. เมือฉันจาํเป็นตอ้งใช้เงิน ฉันสามารถขอยืมไดจ้าก
ผูป้กครองนายจา้งหรือเพือนได ้

3.62 0.93 มาก 

46. ฉันสามารถขอคาํแนะนําจากผูป้กครองหรือครูที
ปรึกษา ในการเลือกคบเพือน 

3.62 0.92 มาก 

47. ฉันมีสมาชิกในครอบครัวให้คาํแนะนํา เมือฉัน
ตดัสินใจผดิพลาด 

3.94 0.87 มาก 

48. ฉันมกัได้รับกาํลงัใจจากสมาชิกในครอบครัว เมือ
ฉนับอกเขาวา่ฉนัตอ้งการกาํลงัใจ 

4.05 0.86 มาก 

 
ขอ้คาํถามนิเสธทีกลบัคะแนนแลว้ ไดแ้ก่ ขอ้ 13, 17 
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