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บทคัดย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาทศันคติของนกัเรียนและทศันคติของผูป้กครอง

เก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย  2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยั
สถานภาพ ทางสังคม และปัจจยัสถานภาพครอบครัวของนกัเรียนและของผูป้กครองกบั ทศันคติ
เก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของ เยาวชนไทย  3) เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจยั สถานภาพทาง
สังคม และปัจจยัสถานภาพครอบครัวของเยาวชนไทย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของ
เยาวชนไทย รวมทั้งการแกปั้ญหา การป้องกนั การส่งเสริม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั พฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางสังคมของ เยาวชนไทย  และ4) เพื่อน าขอ้มูลจาก ผลงานวจิยัไปผลิตส่ือในการรณรงค์
ป้องกนัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของ เยาวชนไทย  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และผูป้กครองของโรงเรียน ในจงัหวดัภาคกลาง จ านวน  4 โรง คือ 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ จงัหวดัชยันาท  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั จงัหวดั
สมุทรปราการ  โรงเรียนถาวรานุกลู จงัหวดัสมุทรสงคราม  และโรงเรียนราชวนิิต บางเขน  
กรุงเทพมหานคร   จ านวนประเภทละ 400 คน รวมทั้งส้ิน 800 คน  โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ หลาย
ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และท าการสัมภาษณ์นกัเรียนโรงเรียนละ 10 
คน รวมทั้งส้ิน 40 คน สนทนากลุ่มผูป้กครองของโรงเรียนละ 8 คน รวมทั้งส้ิน 32 คน โดยการเลือก
ตวัอยา่งแบบ เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม ค่าความเช่ือ มัน่
ของเคร่ืองมือแต่ละชุดเท่ากบั 0.71-0.91 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง และการวเิคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ส่วนขอ้มูลวจิยัเชิงคุณภาพใชว้ธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดัหมวดหมู่และการวเิคราะห์เน้ือหาแบบอุปนยั 

ผลการวจิยั พบวา่  1) นกัเรียนและผูป้กครองมีทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคม
ของเยาวชนไทย ในภาพรวมดา้นพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง และดา้นพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนดา้นพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  2) ปัจจยัสถานภาพ
ทางสังคมของนกัเรียน ไดแ้ก่ ผลการเรียน บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย ล าดบัการเป็นบุตร ลกัษณะท่ีพกัอาศยั  
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และเพศ และปัจจยัสถานภาพทางสังคมของผูป้กครอง ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และ
อาชีพ แต่ละตวัแปรมีอิทธิพลร่วมต่อทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยใน
แต่ละดา้น  ยกเวน้ทศันคติของนกัเรียนเก่ียวกบั พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง ของเยาวชนจ าแนกตาม
ลกัษณะท่ีพกัอาศยั และทศันคติของนกัเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ของเยาวชนจ าแนกตาม
บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั และทศันคติของผูป้กครองเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของเยาวชน จ าแนกตามอาย ุสถานภาพสมรส และอาชีพ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั   ส่วน
ปัจจยัสถานภาพของครอบครัวของนกัเรียนและของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์ทางบวกในขนาดนอ้ย
กบัทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในทุกดา้น และปัจจยัสถานภาพ
ครอบครัวใน ดา้นบรรยากาศการเล้ียงดูของครอบครัวและภาพรวม ปัจจยัสถานภาพครอบครัว มี
ความสัมพนัธ์ทางบวก ขนาด มากกวา่รูปแบบการส่ือสารในครอบครัวและความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว  3) สาเหตุของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย ไดแ้ก่ ดา้นครอบครัว  ดา้น
เยาวชน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นส่ือ ปัจจยัสถานภาพทางสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา ความเป็นอยูใ่น
ครอบครัว การอยูร่่วมกบัผูป้กครอง ความสัมพนัธ์ของพอ่แม ่ และดา้นเยาวชน และปัจจยัสถานภาพ
ครอบครัว ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารในครอบครัว บรรยากาศการเล้ียงดูของครอบครัว และความสัมพนัธ์
ในครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย ส่วนการป้องกนั/ส่งเสริมไม่ใหเ้กิด
พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย คือ การพฒันาส่ือสารท่ีดีในครอบครัวทั้งการส่ือสารเชิงวจั
นภาษาและเชิงอวจันภาษา และ4) จากผลการวจิยัผูว้จิยัไดก้ลัน่กรอง สร้างสรรค ์และผลิตสารออกมา
เป็นส่ือหนงัสือการ์ตูนท่ี ใชร้ณรงคเ์พื่อป้องกนัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย ตาม
การประเมินส่ือของผูเ้ช่ียวชาญดา้นครอบครัวและเด็ก  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการ์ตูนส าหรับ
เยาวชนไทย  

ค ำส ำคัญ: การพฒันาการส่ือสารในครอบครัว พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคม เยาวชนไทยใน
ภาคกลาง   
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Abstract 

 
   The purposes of this research were as follows : 1) to study the attitudes of students and 
their parents about socially deviant youth behaviors. 2) to study social status factors of youth and 
parents that affect to socially deviant youth behaviors and study the relation between family status 
factors of youth and parents with attitudes about socially deviant youth behaviors. 3) to study the 
causes, social status factors of youth, social status factors of parents and family status factors that affect 
to socially deviant youth behaviors include problem-solving, protections, promotion and suggestions for 
socially deviant youth behaviors protections. And 4) to produce campaign medium from research 
results for socially deviant youth behaviors protections. The research samples who were 2nd grade of 
secondary education students and their parents in 4 schools in central region were Kuruprachasan 
School, Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School, Thawaranukul School 
and Rajavinitbangkhen School. Each school totals had 400 persons total 800 persons by Multistage 
Sampling The research instruments were questionnaires. Another research sampling is samples who 
are 2nd grade of secondary education students in each school 10 persons total 40 persons by In-dept 
interviewed and parent samples in each school amount 8 persons total 32 persons by Focus Group 
method. These research instruments had reliability in 0.71-0.91. The statistic analyses were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, multivariate and Pearson, s product moment correlation 
coefficient. As for the qualitative data was examined by triangulation and analyzed by group method and 
inductive content analysis.    

  The research results found that 
  1) The students and parents had socially deviant behaviors of youth attitudes in overall 

image about aggressive behavior and sex behavior were in more level as for faulty technology use 
behavior was in most level. 2) The students, social status factors were school record, live person, birth 
order, house and sex and the parents, social status factors are education level, age, married status and 
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occupation which the variables each influenced to socially deviant behaviors of youth attitudes. 

Except the students, aggressive behavior of youth attitudes that separate house style and the 

students, sex risk behavior of youth attitudes that separate lived persons were found that no 

difference. The parents, sex risk behavior of youth attitudes that separate age, married status and 
occupation were found that no difference. As for the students, and parents, family status factors had 
positive relation in less level with total socially deviant behaviors of youth attitudes. The family 
status factors were upbringing and perspective of family status factors had positive relation more 
than family communication patterns and family relativity. 3) The causes of social deviant youth 
behaviors of Thai youth were family, youth self, environment and  media. The social status factors 
were education, family living, coexistence with parent and parents , relationship and the family status 
factors were family communication patterns, upbringing and family relativity had affect to social 
deviant behaviors of Thai youth.  As for the social deviant behaviors protection or promotion of Thai 
youth was good family communication development with good verbal and nonverbal communication. 
And 4) These research results that researcher collected, created and produced to Thai comic book 
for the social deviant behaviors protection campaign from evaluations of family and children and 
Thai youth comic specialists. 
            Keywords: family communication development, socially deviant behavior, Thai youth in 
Central region 
 


