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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรี ยนและทัศนคติของผูป้ กครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย
สถานภาพ ทางสังคม และปั จจัยสถานภาพครอบครัวของนักเรี ยนและของผูป้ กครองกับ ทัศนคติ
เกี่ยวกับ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของ เยาวชนไทย 3) เพื่อศึกษา สาเหตุ ปัจจัย สถานภาพ ทาง
สังคม และปัจจัยสถานภาพครอบครัวของเยาวชนไทย ที่มีผลต่อ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของ
เยาวชนไทย รวมทั้งการแก้ปัญหา การป้ องกัน การส่ งเสริ ม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคมของ เยาวชนไทย และ4) เพื่อนาข้อมูลจาก ผลงานวิจยั ไปผลิตสื่ อในการรณรงค์
ป้ องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของ เยาวชนไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และผูป้ กครองของโรงเรี ยน ในจังหวัดภาคกลาง จานวน 4 โรง คือ
โรงเรี ยนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรี ยนถาวรานุกลู จัง หวัดสมุทรสงคราม และโรงเรี ยนราชวินิต บางเขน
กรุ งเทพมหานคร จานวนประเภทละ 400 คน รวมทั้งสิ้ น 800 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ หลาย
ขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนละ 10
คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน สนทนากลุ่มผูป้ กครองของโรงเรี ยนละ 8 คน รวมทั้งสิ้ น 32 คน โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบ เจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม ค่าความเชื่อ มัน่
ของเครื่ องมือ แต่ละชุดเท่ากับ 0.71-0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง
และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ส่ วนข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ ี การตรวจสอบแบบสามเส้า
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนและผูป้ กครองมีทศั นคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม
ของเยาวชนไทยในภาพรวมด้านพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง และด้านพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศอยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยสถานภาพ
ทางสังคมของนักเรี ยน ได้แก่ ผลการเรี ยนบุคคลที่อาศัยอยูด่ ว้ ย ลาดับการเป็ นบุตร ลักษณะที่พกั อาศัย
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และเพศ และปัจจัยสถานภาพทางสังคมของผูป้ กครอง ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
อาชีพ แต่ละตัวแปรมีอิทธิ พลร่ วมต่อทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยใน
แต่ละด้าน ยกเว้นทัศนคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับ พฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง ของเยาวชนจาแนกตาม
ลักษณะที่พกั อาศัย และทัศนคติของนักเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ ของเยาวชนจาแนกตาม
บุคคลที่อาศัยอยูด่ ว้ ยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันและทัศนคติของผูป้ กครองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศของเยาวชน จาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วน
ปัจจัยสถานภาพของครอบครัขว องนักเรี ยนและของผูป้ กครองมีความสัมพันธ์ทางบวกในขนาดน้อย
กับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยในทุกด้าน และปัจจัยสถานภาพ
ครอบครัวใน ด้านบรรยากาศการเลี้ยงดูของครอบครัวและภาพรวม ปัจจัยสถานภาพครอบครัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวก ขนาด มากกว่ารู ปแบบการสื่ อสารในครอบครัวและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 3) สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้าน
เยาวชน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสื่ อ ปัจจัยสถานภาพทางสังคม ได้แก่ การศึกษา ความเป็ นอยูใ่ น
ครอบครัว การอยูร่ ่ วมกับผูป้ กครอง ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ และด้านเยาวชน และปัจจัยสถานภาพ
ครอบครัว ได้แก่รู ปแบบการสื่ อสารในครอบครัว บรรยากาศ
การเลี้ยงดูของครอบครัว และความสัมพันธ์
ในครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทยส่ วนการป้ องกัน/ส่ งเสริ มไม่ให้เกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย
คือ การพัฒนาสื่ อสารที่ดีในครอบครัวทั้งการสื่ อสารเชิงวัจ
นภาษาและเชิงอวัจนภาษาและ4) จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กลัน่ กรอง สร้างสรรค์ และผลิตสารออกมา
เป็ นสื่ อหนังสื อการ์ตูนที่ ใช้รณรงค์เพื่อป้ องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย ตาม
การประเมินสื่ อของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านครอบครัวและเด็ก และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อการ์ตูนสาหรับ
เยาวชนไทย
คำสำคัญ: การพัฒนาการสื่ อสารในครอบครัวพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมเยาวชนไทยใน
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

